
األطفال إطعام و ١٩ كوفید
الطوارئ حاالت في

منظمة



الكورونا؟ فیروس ھو ما
اسمھ● بمرض یسبب الجدید كورونا فیروس

١٩ كوفید
العالم● أنحاء كل في ١٩ كوفید انتشر
أن● ویمكن الرئتین عدوى یسبب الفیروس

التنفس في مشاكل یسبب



یھجمون● كورونا فیروس مثل جراثیم
الداخل من جسمنا على

یعطس● بالمرض شخصمصاب إذا
و جراثیمھم تتنفس أن یمكنك یسعل أو

بالمرض تصیب
األعراض● الشخصعدیم كان لو حتى

إلیك المرض ینقل أن یمكنھ

١٩؟ كوفید مرض ینتشر كیف



تعمل؟ ماذا ١٩ كوفید و طفلك إطعام

حالة• في حتى الطبیعیة بالرضاعة تنصح العالمیة الصحة منظمة
١٩ كوفیة بمرض األم إصابة

استمرار• الفیروسات من طفلك تحمي الطبیعیة الرضاعة
أفضل ھو ١٩ كوفید بفیروس المصابة األم من الطبیعیة بالرضاعة

الرضاعة إیقاف من للطفل
•

https://www.unicef.org/stories/novel-coronavirus-outbreak-what-parents-should-know
https://www.unicef.org/stories/novel-coronavirus-outbreak-what-parents-should-know


لألطفال؟ الفیروس ینتشر ھل
نعرف• ال و األطفال بین ١٩ كوفید مرض نسبیا قلیلة حاالت اآلن لغایة ظھرت

لذلك السبب
بشكل• یمرضون ال و بسرعة یتحسنون ١٩ بكوفید المصابین األطفال أغلب

خطیر
طفلك• لحمایة الطبیعیة الرضاعة في استمر ،١٩ بكوفید مصابة أنت إذا
من• قریبا تكونین عندما و ترضعین عندما وجھك غطي طفلك على تسعل ال

طفلك



الطوارئ حاالت في الطبیعیة الرضاعة
جسم• یصنع الھواء، في المرض یكون عندما

المرض تقاوم خاصة خالیا األم
األم• حلیب إلى الخاصة الخالیا ھذه تدخل
یحمي• الحلیب أمھ، حلیب الطفل یشرب من

المرض من الطفل
صحي• و جاھز، نظیف، دائما األم حلیب



الزجاجیة بواسطة الطفل رضاع
الطوارئ حاالت في الببرونة

جًدا حذرة تكوني أن یجب طفلك ترضعین ال كنت إذا
الصناعي• الحلیب من الصحیحة الكمیة استخدم
أشھر• ستة من أقل عمرھم لألطفال حیوانات حلیب تعطي ال
النظیف• و المغلي الماء استخدم
الببرونة• الزجاجة تعقیم و بغلي قم
الثالجة• في الجاھز الحلیب أحفظ
مرة• من أكثر الحلیب نفس تستخدم ال
لیس• أسطح على تعیش أخرى جراثیم و كورونا فایروس

نظیفة
آمن• و أسھل الطبیعیة الرضاعة



الجمیع أرضع إذا
•٨٠٠،٠٠٠ من أكثر حیاة أنقاذ سیتم

عام كل طفل
النصف• إلى ینخفض األطفال إسھال
الثلث• بمقدار التنفس مشاكل تنخفض
الصحة• منظمة من المعلومات ھذه

العالمي
•
•

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/infant-and-young-child-feeding
https://www.who.int/health-topics/breastfeeding%23tab=tab_1


كافي؟ سیكون حلیبي ھل
على• كافي سیكون الحلیب فإنتاج طبیعیا الثدي تكوین مازال نعم

الوالدة من األول الیوم من الطبیعیة الرضاعة تبدأي أن شرط
جدا• ضئیلة الحلیب إنتاج قلة احتمال
الطبیعیة• للرضاعة خاص غذائي نظام إلى تحتاجین ال
بیت• او ملجأ او مخیم في عایشة لو حتى صحي حلیبك سیكون
عدة• التبرز و التبول الطفل على طفلك أمعاء حركات على انتبھ

یجب المشاكل حالة اذا الطفل وزن یزداد الزم و الیوم في مرات
دكتور تشوفین ان علیكي



طفلك؟ بطن حجم ماذا

یوم أول
كرز حجم

یوم ثاني أسبوع شھر أول
جوز حجم مشمش حجم بیض حجم



الصناعي الحلیب توقف یمكنني ھل
الطبیعیة؟ بالرضاعة بدأ و

كثیرة• أشیاء على تعتمد األحیان بعض
و• التوقف یمكنك الیوم، في واحدة الببرونة زجاجة تعطي كنت إذا

الطبیعیة بالرضاعة عنھا التعویض
فقط• االستمرار و الببرونة الصناعیة الرضاعة إیقاف قررتي حال في

عشرة الى اسبوع من تدریجیة بصورة االیقاف فیجب الطبیعة بالرضاعة
وذلك الطبیعیة الرضاعة جلسات عدد زیادة یجب الفترة ھذه خالل ، ایام

ھذه خالل الرضیع وزن مراقبة ان كما أكثر حلیب إنتاج على الثدي لتحفیز
كافي الحلیب إنتاج أن للتأكد جدا مھم الفترة



حاالت في
أو الطوارئ
عادیة حاالت

أشھر● ستة لمدة طفلك أرضعي
الصلبة● األطعمة طفلك إلطعام ابدأ

استمر و شھر، سادس في
الطبیعیة بالرضاعة


