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جديد في الدمنارك
– احلمل والوالدة

/Arabiskالعربية

توصيات لآلباء الذين ينتظرون مولودًا
تهانينا بحملك.

لك ولزوجك إلخبارك بالتوصيات في الدمنارك عند انتظارك مولودًا .يقدم هذا الكتيب
مت وضع هذا الكتيب ِ
حملة عامة عن احلمل والوالدة ،ويقدم لك الفحوصات واالختبارات واألنواع األخرى من رعاية احلمل املتاحة.
ويتناول هذا الكتيب احلمل والوالدة الطبيعيني.

عالمات احلمل وأعراضه الطبيعية في أول احلمل
سريعا تغيرات وأعراض جسدية متنوعة قد ال تكونني
مبجرد توقف احليض بعد احلمل ،ستالحظني
ً
مستعدة لها .وتكون معظم هذه التغيرات واألعراض طبيعية.
الشعور باإلرهاق :في بداية احلمل ،يشعر العديد من النساء باإلرهاق الشديد .إذا كانت هذه هي حالتك
كاف من الراحة خالل اليوم وتأكدي من النوم جي ًدا أثناء الليل .عادة ما يزول
أيضا ،فحاولي أخذ قسط ٍ
ً
الشعور باإلرهاق بعد األسبوع .12
الشعور بالغثيان :يشعر العديد من النساء بالغثيان (إعياء في الصباح) بدرجة أعلى أو أقل أثناء
األسابيع األولى من احلمل .على األرجح ،يزول الشعور بالغثيان بعد أول شهرين ،ولكن قد يستمر ملدة
أطول للبعض .إذا كان الشعور بالغثيان شدي ًدا ،وإذا صاحبه قيء ،يكون من اجليد احلديث إلى ممرضة
إليك وتقييم نوع املساعدة الالزمة.
التوليد حول حالتك .حيث ميكنها إسداء النصح
ِ

2

جديد في الدمنارك – احلمل والوالدة

أنشطتك احلياتية كما هو
مرضا ،ولذا ميكنك االستمرار في ممارسة
احلمل هو حالة طبيعية وليس ً
ِ
متاما أن يساورك القلق ،واالنشغال حول ما إذا كان كل شيء على ما
معتاد .ومع ذلك ،فمن الطبيعي ً
متاما .حت ّدثي إلى زوجك
طبيعي
ا
أيض
وهذا
حساسة.
وأثداء
مزاجية
تقلبات
أيضا من
ً
يرام أم ال .قد تعانني ً
ً
حول شعورك وناقشي ما تعانني منه مع ممرضة التوليد وطبيب العائلة (الطبيب العام) .حيث ميكنهم
مساعدتك على تفّ ُهم شعورك ومخاوفك.

متى يجب عليك اخلضوع لفحص الطبيب أو ممرضة التوليد؟
يستمر احلمل الطبيعي من  37أسبوعًا وحتى  42أسبوعًا .ميكن جلميع احلوامل مراجعة طبيب وممرضة
لك ،ويراقبون حالتك الصحية
سيجري الطبيب أو ممرضة التوليد
فحصا ِ
ً
توليد بدون رسوم أثناء احلملُ .
منك إجراء
سيطلب ِ
للتأكد من استقرار حالتك وحالة اجلنني ،وأن اجلنني ينمو ويتطور بشكل طبيعيُ .
اختبارات دم وفحص باملوجات فوق الصوتية في بداية احلمل .ستوضح الفحوصات واالختبارات إذا كانت
هناك أي مشكلة باجلنني.
عند انتظارك لطفلك األول ،تكون االختبارات الطبيعية هي:
أسبوع احلمل

فحص من ِق َبل
الطبيب

6-10

x

فحص من ِق َبل
ممرضة التوليد

فحص املوجات فوق الصوتية واختبارات الدم

8-13

اختبار دم (اختبار مزدوج)

11-13

فحص املوجات فوق الصوتية

15-22

فحص املوجات فوق الصوتية واحتمالية إجراء اختبار
دم (اختبار ثالثي)

25

x

29
32

x
x

35

x

37

x

39

x

()41

x
زيارة منزلية من الزائر الصحي.

 4-5أيام بعد الوالدة
 5أسابيع بعد الوالدة (املولود)

x

 8أسابيع بعد الوالدة (األم)

x

لك احلمل ،فس ُتجري ممرضة التوليد فحوصات أقل قبل الوالدة .إذا كان قد مت إجراء عملية
إذا كان قد سبق ِ
لك من قبل ،فمن املهم ذِكر ذلك للممرضة في أول لقاء لكما.
اخلتان ِ
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لك ،بصرف النظر عن
إذا واجهت مشاكل أثناء احلمل ،فسيتم إجراء املزيد من الفحوصات واالختبارات ِ
ما إذا كان هذا هو طفلك األول أم أجنبت من قبل بالفعل .ومن اجليد حضور زوجك أو أي فرد آخر من أفراد
عائلتك اجللسات مع اقتراب موعد الوالدة مع كل من الطبيب وممرضة التوليد.
أيضا إلى الزائر الصحي أثناء حملك ،إذا ساورك القلق بشأن الرضاعة الطبيعية أو رعاية
ميكنك التحدث ً
طفلك مبجرد والدته.
ميكن توفير مترجم إذا لزم األمر .ميكن مناقشة ذلك مع طبيبك .يلتزم الطبيب وممرضة التوليد والزائر
الصحي بواجب احملافظة على السرية أمام السلطات واألشخاص اآلخرين.
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ما هي الفحوصات التي يُجريها الطبيب وممرضة التوليد قبل الوالدة؟

الفحوصات التي يُجريها الطبيب :أثناء الفحوصات التي يُجريها طبيب العائلة ،يسألك الطبيب عن
كيفية سير احلمل ،وعن عائلتك وحياتك بشكل عام .يتم أخذ عينات من الدم ،ويفحص الطبيب ضغط
دمك وبولك ووزنك .يجب زيارة الطبيب مرتني على األقل ،وسيتأكد الطبيب إذا كان الطفل ينمو بشكل
ت تتناولني دواء بوصفة طبية ،فسيقرر الطبيب ما إذا كنت ستستمرين في تناوله أم
طبيعي أم ال .إذا كن ِ
يجب التبديل إلى دواء آخر أو التوقف لفترة .من الضروري التحدث مع طبيبك حول أي دواء تتناولينه ،مبا
في ذلك األدوية التي تصرف بدون وصفة طبية .وهذا ألن ما تتناولينه ينتقل خالل الدم إلى جنينك ،الذي
يتحمل األدوية.
قد ال
ّ
فيما يخص ممرضة التوليد :عند زيارتك األولى ملمرضة التوليد ،ستضع معك خطة رعاية احلمل لضمان
لك وجلنينك .تأخذ هذه اخلطة بعني االعتبار صحتك وحاالت احلمل واإلجناب السابقة
مرور احلمل باستقرار ِ
أيضا ضغط دمك وستفحص البول
واملشكالت النفسية التي قد تعانني منها .تقيس ممرضة التوليد ً
أيضا عن حالتك من الناحيتني
وتقيم ما إذا كان منو اجلنني
وتتأكد من الوزن،
طبيعيا أم ال .وتسألك ً
ّ
ً
اجلسدية والنفسية.
لك هذا احلصول
عليك التحلي بالصراحة قدر املستطاع مع كل من املمرضة والطبيب ،حيث سيضمن ِ
ِ
أيضا إذا كنت قد تعرضت للعنف أو التهديد
املناسبني
والرعاية
الدعم
على
لك ولطفلك .وينطبق هذا ً
ِ
ت أحداث ًا مأساوية أخرى في حياتك .جتارب من هذا القبيل ميكن أن تؤثر عليك
بالعنف ،أو إذا كنت قد شهد ِ
بشكل أكبر فيما يتعلق باحلمل والوالدة .من املهم ملقدمي خدمات الرعاية الصحية معرفة ما يخص هذا
املوضوع ،حيث ميكنهم مساعدتك بأفضل طريقة ممكنة.
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العادات الصحية أثناء احلمل
لضمان منو طفلك وتطوره بأفضل طريقة ممكنة في رحمك ،من املهم تناول طعام صحي واالمتناع عن
التدخني وعدم تناول املشروبات الكحولية أثناء احلمل ،وممارسة حياة مفعمة بالنشاط.
من اجليد تناول أنواع مختلفة من األطعمة والفواكه واخلضراوات قدر املستطاع .حتدثي إلى ممرضة التوليد
وطبيبك إذا ساورتك أي شكوك حول ما هو صحي بالنسبة لك ولطفلك ،وحول األطعمة التي ميكنك
شراؤها في الدمنارك والتي قد ال تكونني على علم بها.
أيضا تقليل استهالك السكريات ،أي
عند الطهي ،جتنبي االستخدام املفرط للزيت أو امللح .من اجليد ً
عليك سوى تناول أكثر قليال ً من املعتاد من الطعام
احللويات والبسكويت والكعك واملشروبات الغازية .ما
ِ
عند حملك .عليك احلرص في تناول الطعام ،فالتغذية اجليدة ال تعني اإلفراط في تناول الطعام ،مما يؤدي
إلى زيادة في الوزن الذي قد يصعب فقدانه فيما بعد.
ت تدخنني ،فيمكنك احلصول على املساعدة من ممرضة التوليد
تدخني التبغ ضار باجلنني في رحمك .إذا كن ِ
أو السلطات احمللية لإلقالع عنه .وإذا كان والد الطفل مدخنًا ،فمن اجليد أن ميتنع هو اآلخر عن التدخني.
أيضا بصحة طفلك .إذا كان
التدخني السلبي ،أي استنشاق األشخاص غير املدخنني لدخان املدخنني ،ضار ً
دائما.
أفراد عائلتك وأصدقائك من املدخنني ،فعليك التأكد من تدخينهم باخلارج ً
عليك مبمارسة املشي أو إيجاد طرق أخرى لالحتفاظ بلياقتك .هذا أمر جيد بالنسبة لك ولطفلك ،ألنه
ِ
يساعد في عدم زيادة وزنك ودعم قوتك اجلسدية قبل الوالدة.

خالل فترة احلمل ،من املستحسن تناول املكمالت الغذائية التالية:
يوميا في أول  12أسبوعًا من
 400ميكروغرام من حمض الفوليك
ً
احلمل
 10ميكروغرام من فيتامني (د) في اليوم خالل فترة حملك
 40-50مليغرام من احلديد بد ًءا من األسبوع العاشر وحتى الفترة
املتبقية من احلمل
 500مليلتر من منتجات األلبان أو  500مليغرام من الكالسيوم
يوميا خالل فترة حملك.
ً
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اآلالم واملتاعب في أواخر احلمل
اإلمساك والبواسير :من الطبيعي اإلصابة باإلمساك أثناء احلمل ،وقد يؤدي هذا إلى اإلصابة بالبواسير.
والبواسير هي نوع من الدوالي الوريدية في املستقيم ،وقد تسبب نزيفً ا طفيفً ا .وميكن التخلص من
ت بالبواسير،
اإلمساك بشرب الكثير من املاء وتناول خبز القمح الكامل والكثير من اخلضراوات .إذا أُصب ِ
فسينصحك طبيبك وممرضة التوليد بشأن كيفية التعامل معها.
حموضة املعدة :حتدث حموضة املعدة ألن العضلة العاصرة املريئية السفلى في اجلزء العلوي من املعدة
تصبح أكثر استرخاء فيحدث ارجتاع حلمض املعدة .ميكنك تخفيف احلموضة بتناول دواء ،ولكن عليك
التحدث إلى طبيبك أو ممرضة التوليد حول هذا املوضوع أوالً.
انقباضات براكستون هيكس :قد تعانني في منتصف فترة احلمل تقري ًبا من انقباضات براكستون هيكس،
التي قد تكون قوية ومتكررة .قد ميتد األلم إلى أسفل ظهرك أثناء االنقباضات .وعادة ال تسبب انقباضات
براكستون هيكس ضررًا ،ولكن حت ّدثي إلى طبيبك أو املستشفى التي ستلدين فيها إذا عانيت من انقباضات
كثيرة ،حتى في حالة االسترخاء.
آالم في اجلسم :من الطبيعي أن تعاني من اآلالم أو املتاعب في أجزاء مختلفة من جسمك ،على سبيل
املثال ،ساقيك أو الربلتني أو احلوض .وهذه اآلالم ليست خطيرة ولكنها تسبب شعورًا بعدم االرتياح .ومن
املمكن تخفيف مثل هذه اآلالم ،ولذا حت ّدثي إلى ممرضة التوليد حول احتياجاتك.
إفرازات وكثرة التبول :قد تالحظني زيادة في اإلفرازات املهبلية .وعادة ما تكون هذه اإلفرازات بيضاء/
فعليك التحدث مع طبيبك أو
شفافة وبدون رائحة .إذا بدت اإلفرازات لديك مختلفة عن ذلك أو ذات رائحة
ِ
متاما.
طبيعي
أمر
أيضا كثرة التبول أثناء احلمل ،وهذا
ممرضة التوليد حول ذلك .ستالحظني ً
ً
احتباس املاء في اجلسم :يعاني العديد من النساء احلوامل من احتباس املاء في أجسامهن أثناء املراحل
األخيرة من احلمل .الساقان والقدمان عرضة للتورم ،ولذا فمن املستحسن اجللوس مع رفع الساقني
ورفعهما على وسادة عند النوم .وقد تعلمك ممرضة التوليد مترينات لتساعدك.

أعراض خطيرة أثناء احلمل
النزيف :إذا بدأ النزيف ،فقد يكون غير هام أو يدل على شيء أكثر خطورة .وهو عادة غير مؤذٍ ،ولكن
دائما مع املستشفى املقرر والدتك بها أو طبيبك إذا بدأت النزيف.
تواصلي ً
داء السكري :يُصاب بعض النساء بداء السكري أثناء احلمل .وهذا نادر احلدوث حلسن احلظ ،ولكنه ذو تأثير
ت بداء السكري ،فسيتم اكتشافه من خالل فحوصات قبل الوالدة التي
على صحتك وصحة طفلك .إذا أُصب ِ
ُتريها ممرضة التوليد والطبيب ،ويقومون بإسداء النصح لك حول ما يجب القيام به لبقية فترة احلمل.
ارتفاع ضغط الدم :إذا ارتفع ضغط الدم جدا ً أثناء احلمل ،فيمكن أن يكون لذلك آثار خطيرة بالنسبة لك
وجلنينك .ولذلك سيتم فحص ضغط الدم في كل زيارة قبل الوالدة إلى طبيب العائلة أو ممرضة التوليد .إذا
عانيت من صداع دائم أو دوخة أو عدم وضوح الرؤية أو احتباس املاء الشديد في جسمك بني املواعيد زيارات
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دائما مع طبيبك أو ممرضة التوليد في املستشفى التي تعتزمني
الطبيب قبل الوالدة ،فمن الضروري التواصل ً
الوالدة فيها وتخبريهم بتلك األعراض.
في األسابيع األخيرة من احلمل ،قد تشعرين بعدم ارتياح بسبب حجم بطنك املتنامي ،وقد تعانني من
انقباضات براكستون هيكس .قد يضغط طفلك على املثانة ولذا حتدث عملية التبول بشكل أكثر تكرارًا،
وقد تعانني من صعوبة التنفس بشكل طبيعي واالستلقاء بشكل مسطح عند النوم .ولذا تأكدي من
حصولك على قسط وافر من الراحة خالل اليوم ،واقبلي املساعدة التي يق ّدمها األقارب أو األصدقاء .ومع
لك وجلنينك.
ذلك ،يجب
عليك االستمرار في ممارسة املشي والبقاء نشطة .فهذا مفيد ِ
ِ
العملية القيصرية االختيارية :في بعض احلاالت ،ال ميكن أن يولد اجلنني عن طريق املهبل ،وقد يلزم
التخطيط إلجراء عملية قيصرية في وقت مبكر .العملية القيصرية اخملطط لها ،أو االختيارية ،آمنة
متاما لكل من األم واجلنني .إذا لزم إجراء عملية قيصرية عند الوالدة ،فستخبرك ممرضة التوليد ما يتعلق
ً
باإلجراءات.

عند بدء اخملاض
توجد عالمات مختلفة على بدء اخملاض:
•	قد تالحظني إفرازات مخاطية بقدر صغير ،بنية
أو مصفرة قليال ً أو مشوبة بالدم في حال بدء
اخملاض .وهذا ما يُسمى «ظهور عالمة الوالدة».
•	تعانني من انقباضات .يتصلب الرحم أثناء
هذه االنقباضات ،وقد تشعرين بألم في بطنك
وظهرك .في بداية األمر ،تكون االنقباضات
غير منتظمة وخفيفة ولكنها تصبح أكثر
انتظاما.
ً
•	انفجار كيس املاء ،إما بكمية قليلة أو كتدفق.
ويجب أن تكون هذه السوائل شفافة للغاية.
وتشعر بعض النساء وكأنهن يبللن مالبسهن
الداخلية.
دوما مع املستشفى التي تعتزمني
تواصلي ً
الوالدة فيها مبجرد انفجار كيس املاء .وعليك إبالغ
املستشفى إذا كانت السوائل غير شفافة للغاية.
إذا بدأ اخملاض بطريقة أخرى ،يُنصح باالتصال
باملستشفى أوال ً والتحدث إلى ممرضة التوليد حول
شعورك والعالمات التي تُنبئك ببداية اخملاض.
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حيث ميكن للممرضة تقدير الوقت الذي يجب فيه انتقالك إلى املستشفى وستكون مستعدة
الستقبالك عند وصولك .في الدمنارك ،من الطبيعي ج ًدا حضور زوجك أو أحد أقاربك معك عند الوالدة.
لك.
ليتمكنوا من تقدمي الدعم ِ
تلقائيا
إذا لم يبدأ اخملاض
ً
إليك طبيبك وممرضة التوليد حول حتفيز اخملاض .قرار حتفيز
حملك أكثر من  41أسبوعًا ،فسيتحدث
إذا طال
ِ
ِ
اقض بعض الوقت في مناقشة الطاقم الطبي حول متى ميكن أن
اخملاض هو قرارك ،وقرارك وحدك ،لذلك
ِ
يحدث ،واآلثار املترتبة عليه بالنسبة لك ولطفلك.

الوالدة
تختلف جميع عمليات الوالدة ،وتتفاعل السيدات مع آالمها وكيفية سير العملية بشكل مختلف .بعض
النساء يشعرن بالقلق ،بينما تشعر أخريات باحلماس وترقب املولود بني االنقباضات .وتعتمد كيفية تفاعلك
على عدة عوامل .يتحمل بعض النساء الكثير من األلم ،ويجد البعض صعوبة في التخلي عن زمام التحكم
في أجسادهن ،ويعيد البعض اآلخر تعايش األحداث غير السارة من ماضيهن بسبب األلم وعدم التيقن من
عدم معرفة ما سيحدث.
عند الوالدة للمرة األولى ،قد يستمر اخملاض ملدة  24ساعة .وعادة ما يكون اخملاض لفترة أقصر عند النساء
اللواتي أجننب من قبل .يوجد العديد من املراحل للمخاض والوالدة .في البداية ،تنفتح قناة الوالدة ،ومن
األفضل املكوث في املنزل أثناء هذه الفترة .عند وصولك إلى املستشفى ،ستو ّجهك ممرضة التوليد خالل
مراحل اخملاض اخملتلفة .مبجرد اتساع عنق الرحم مبقدار  10سم ،يكون الطفل مستع ًدا للخروج .ويختلف
شعور انقباضات املرحلة الثانية ،وستدركني وصولك لها.
تخفيف آالم اخملاض
إعطاؤك مناشف ساخنة أو تدليك ،أو أخذ
يتوفر العديد من خيارات تخفيف اآلالم أثناء اخملاض .ميكن
ِ
إعطاؤك حقنة مخدر موضعي في ظهرك فوق اجلافية .تقدم
حمام ساخن ،أو استنشاق الغاز والهواء أو
ِ
أيضا تخفيف األلم .كما أن تغيير
ميكنها
التي
املعقم،
املاء
بعض املستشفيات الوخز باإلبر ،أو حقن
ً
حيز أكبر قدر اإلمكان للطفل لتمريره أسفل قناة
املوضع يساعد على تخفيف اآلالم ،حيث ميكنك توفير ّ
الوالدة.
العملية القيصرية الطارئة
لك.
إذا كان هناك مضاعفات مفاجئة أثناء اخملاض ،فقد يكون من الضروري إجراء عملية قيصرية طارئة ِ
ت وزوجك أو األقارب اآلخرين إلى التشوش والقلق ،ولكن سيتم إخباركم حول
قد
يدعوك هذا املوقف أن ِ
ِ
العملية أثناء حدوثها .ميكنك أن تكوني على يقني من أن الفريق الطبي يعرف ما عليه أن يفعل ،وأنه
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لك ولطفلك .عادة ،ستكونني واعية أثناء إجراء
سيبذل قصارى جهده لضمان أفضل النتائج املمكنة ِ
أيضا زوجك أو أحد أقاربك معك في غرفة العمليات.
العملية القيصرية ،وميكن أن يتواجد ً
بعد ذلك ،ستناقش ممرضة التوليد معك عملية الوالدة ،حتى تتمكنني من معرفة ما حدث ،وملاذا كان من
الضروري إجراء عملية قيصرية طارئة.

بعد الوالدة مباشرة
بعد الوالدة مباشرة ،سيتم وضع طفلك على بطنك ،ويقطع زوجك أو ممرضة التوليد احلبل السري .بعد
ت بحاجة إلى خياطة أم ال .يعثر املولود على
ذلك يتم إخراج املشيمة ،ثم تفحص ممرضة التوليد ما إذا كن ِ
حلمة صدرك ويبدأ الرضاعة الطبيعية.
لك على صينية بعد وقت قصير من الوالدة ،وبعد فترة من الوقت
وسيتم تقدمي بعض الطعام والشراب ِ
ستفحص ممرضة التوليد طفلك وتأخذ قياساته ووزنه .ال يحدث هذا الفحص على الفور ،حيث أنه من
األولي بني األم والطفل .بعد ساعتني ،عادة ما سيعرض عليك الدخول إلى
املهم عدم تعكير صفو الترابط
ّ
جناح الوالدة أو نُزُل املريض إذا كان هذا طفلك األول.
يختار العديد من النساء اللواتي أجننب من قبل العودة إلى منازلهن في غضون  6-8ساعات من الوالدة،
على أن يتواصلن مع ممرضة التوليد في اليوم التالي .تتلقى كل من عادت إلى منزلها خالل أول  72ساعة
زيارة من الزائر الصحي بعد  4-5أيام في املنزل .إذا مت احتجازك ملدة أطول ،فسيزورك الزائر الصحي في
املنزل بنا ًء على اتفاق مسبق.
األيام التالية للوالدة :قد تعانني من آالم في الرحم،
وهذه عالمة على انقباضه .وهذا ما يُسمى بآالم
ما بعد الوالدة .في اليوم األول على وجه اخلصوص
تدريجيا.
ستنزفني كثيرًا ج ًدا ،ولكن هذا سيقل
ً
حت ّدثي مع طبيبك أو الزائرة الصحية إذا كان لديك
أي أعراض غير مفهومة أو مستمرة.

اختبارات وفحوصات الطفل حديث الوالدة
خللقية عن طريق أخذ عينة من الدم من
يُجرى فحص جميع األطفال حديثي الوالدة الكتشاف األمراض ا ِ
الكعب في غضون  72ساعة من الوالدة .لن يتم إعالمك بنتائج هذه االختبارات إال إذا كان هناك ما يستدعي
أيضا جلميع األطفال حديثي الوالدة .وال يؤذي
إخبارك به فيما يتعلق بهذه املسألة .يتم فحص السمع ً
مرض.
الفحص الطفل .ومع ذلك ،يحتاج بعض األطفال إلجراء هذا الفحص مرتني إذا كان الفحص األول غير ٍ
متاما .ولكن إذا كانت إصابة
قد يُصاب بعض األطفال حديثي الوالدة باليرقان (الصفراء) .وهذا ً
أيضا طبيعي ً
طبيعيا ،فهو بحاجة إلى تلقي العالج في
ت عميق وال يرضع
الطفل باليرقان شديدة ويستغرق في سبا ٍ
ً
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املستشفى .أرضعي طفلك رضاعة طبيعية قدر املستطاع ،حيث يساعد ذلك على الشفاء من اليرقان.
إذا ساورك الشك جتاه أمر ما ،فتواصلي مع طبيب العائلة أو املستشفى أو الزائر الصحي.

الرضاعة الطبيعية
حليبك هو الغذاء األكثر فائدة للطفل ،وفي الدمنارك من الطبيعي إرضاع طفلك رضاعة طبيعية .عندما
طبيعيا ،فأنت متنحني طفلك املغذيات الهامة والفيتامينات واملعادن .كما يحمي حليب الثدي
تُرضعني
ً
طبيعيا ،زاد إنتاج احلليب لديك .وعادة يجب أن
طفلك من مجموعة كبيرة من األمراض .وكلما أرضعته
ً
تتعلم األم والطفل الرضاعة الطبيعية .قد تكون مؤملة بعض الشيء في األيام األولى .ومع ذلك فهذا
لك إذا استمر
متاما ومير بسالم .ستساعدك ممرضة التوليد والزائر الصحي ،وميكنهم تقدمي الدعم ِ
طبيعي ً
األلم أثناء الرضاعة الطبيعية.

ضع .اتبعي
طبيعيا ،فقد تُطعمي
إذا لم تكوني قادرة على اإلرضاع
طفلك احلليب الصناعي اخلاص بالر ُ ّ
ِ
ً
التعليمات املوجودة على الع ّبوة بحرص.
أيضا .فعندما يعاون كل منكما اآلخر ،سيكون من السهل
قد تكون األبوة واألمومة صعبة ولكنها رائعة ً
معا كزوجني.
االستمتاع باألبوة واألمومة وقضاء الوقت ً
ضع في النشرة "جديد في بلد أجنبي – إرشادات للوالدين لصحة األطفال
ميكنك قراءة املزيد حول صحة الر ُ ّ
الصغار" .ميكنك طلب هذا الكتيب من الزائر الصحي أو العثور عليه على اإلنترنت على .www.sst.dk
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