سلسلة توعوية حول الغذاء والصحة
إعداد
معهد األبحاث التطبيقية – القدس (أريج)
0202
ضمن مشروع " نظام معمومات األمن الغذائي في محافظات طوباس وبيت لحم والخميل" ،والذي يقوم بتنفيذه
معيد األبحاث التطبيقية-القدس (أريج) وبدعم من التعاون االسباني-القدس ،يقدم المعيد سمسمة من المقاالت
التوعوية في مجال الصحة والتغذية السميمة ،وفي ىذه الحمقة سوف يتم طرح األمور الصحية والتغذوية المتعمقة

بالرضاعة الطبيعية.

الحمقة السادسة

الرضاعة الطبيعية
إذا منحتتت ألي منتتا فرصتتة لمتقتتره متتن طفميتتا بمجتترد والدتتتو ،وبنتتان ع تتة حميمتتة معتتو منتتذ
البداية ،وكانت مصدر وتو و درتو عمى النمو ومقاومة األمراض وبنفس الو تت تمكنتت متن
استعادة صحتيا وشكل جسدىا بل الحمل ....وتمكنت من تحقيق ذلك بالرضاعة الطبيعيتة
فيل يمكن تفويت ىذه الفرصة ؟
الرضاعة الطبيعية :ىي تغذية المولود بالحميه الذي ينتج من صدر األم.
مكونات حميب األم:

يتكون حميه األم في األيام األولى من والدة طفميا من المادة الصفران ( المبى ) والتي تفرز بعد الوالدة مباشرة ،

ويحتوي حميه األم عمى :

 ) 1جميع المواد الغذائية الضرورية لنمو الطفل .
 ) 2يحتوي عمى أفضل أنواع البروتينات والدىون الم ئمة لمطفل بالكميات والتراكيز المناسبة.
 ) 3يحتوي عمى كمية وافرة من سكر ال كتوز وكميات من الفيتامينات والحديد تفي بحاجة الطفل.
 ) 4يحتوي عمى األنزيمات التي تساعد عمى ىضم الدىون.

 ) 5يحتوي عمى كمية كافية من المان تغطي حاجة الطفل .
 ) 6يحتوي عمى أجسام مضادة تساعد الطفل من األمراض.
فوائد الرضاعة الطبيعية:

لمرضاعة الطبيعية فوائد جمة تعود عمى الجميع  :الطفل  ،األم  ،األسرة .

الفوائد التي تعود بها الرضاعة الطبيعية عمى الطفل:

 ) 1توفير غذان متكامل وكاف لمطفل.
 ) 2توفير غذان نظيف غير مموث ألنو يمر مباشرة من ثدي األم إلى فم الطفل وبذلك ال يتعرض لمتموث.
 ) 3المساعدة عمى نمو الفك واألسنان بشكل سميم .

 ) 4توفير غذان يحمي الطفل بتقوية جياز المناعة وبالتالي التقميل من خطر إصابتو بأمراض عدة مثل:
 اإلسيال. التيابات األذن. تسوس األسنان . -السكري.

 أمراض القمه. ارتفاع ضغط الدم. -بعض أنواع السرطانات.

 حساسية الجياز اليضمي .المراجع:






د .جابي أبو سعدى ،التغذية السميمة والغذاء المتوازن ،أريج0202 ،
سمية حماد .التصنيع الغذائي :الغذاء والتغذية0202 ،
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