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 مواضيعيآخر
 أدب المريض أثناء المرض0

 
 يا أخوتنا في.. قلوبنا معك يا غزة  0

 شعر.. فلسطين
 

 من رائحة الجسم كيف تتخلص 0
 الكريھة؟

 
 تكريم بجائزة أفضل كتاب مترجم 0

 للعلوم
 

  الخالداتالمعجزات 0

  الرضع؟ماذا تأكل المرضعات ؟ وما طعام 

ع ضَّ   والمرضعاتطعام الرُّ
 

 الكاملة باإلضافة إلى  بالطاقة واألضداد المناعية الواقية من األمراض وعناصر البناء الجسدييعتبر حليب األم أفضل غذاء للرضيع يمده
 ..مشرب الحنان األمومي العاطفي 

 الحليبية ، فقد يكون الثديان صغيرين لكنھما غنيان بالغدد  حجم الثديين بالنسبة لغزارة الحليب ، وإنما العبرة بغزارة الغددوال عبرة في
ان من الحليب ماال يدرھما ثديان أكبر منھما بأضعافالمفرزة وأما كبر الثديين فينجم في أغلب األحيان على .  مضاعفة  للحليب فُيِدرَّ

 النفسية للمرضع وارتوائھا من السوائل الكافية وتختلف كمية الحليب المفرزة بين رضعة وأخرى بحسب الحالة.  الدھني حساب النسيج
 .. على المص وصحة أثدائھا وقدرة طفلھا

 : الوصايا الصحية الغذائية للمرضعات
 

 السارية كالسل  بمشورة الطبيب ، وعليھا أن تتأكد من خلوِّ صدرھا وجسدھا من األمراضيجب أالَّ تستعمل المرضع أي دواء إال - 1
 بقطعة  حلمتھا بالماء والصابون قبل كل رضعة ، وعليھا أن تقي الحلمة بعد الرضاعويجب أن ُتَطھِّر.. واإليدز وذوات الرئة الجرثومية 

  .)الستيان(من الشاش المعقم تكون عازالً بينھا وبين حمالة الثديين 
يفضل حالياً وضع الطفل بعد الوالدة مباشرة بتماس جلدي مباشر على ( يجب أن تبدأ الرضاعة الوالدية باكراً ما أمكن بعد الوالدة - 2

أشھر ، واألفضل  4 - 3 الرضاع الطبيعي على األقل ، ويستمر) أمع وإعطاء الثدي له بعد الوالدة مباشرة لتحريض إدرار الحليببطن
 ذات عمل فيمكنھا تنظيم وقت وسنتين لمن تريد إتمام الرضاعة حسب القرآن الكريم ، فإذا كانت األم. أن يستمر سنة وستة أشھر

 .الرضاع حسب دوامھا 
 . شرب الشاي والقھوة  المرضع عن التدخين وشرب الكحول ألنھا تضر بالرضيع ، وعليھا أن تخفف منيجب أن تمتنع - 3

 إلى مقدار  لحاجتھا اليومية األساسية خالل األشھر الستة األولى من الرضاع وتحتاجكالوري إضافة.ك 500تحتاج المرضع إلى  - 4
 . أثناء فترة الحمل ، وليصبح لبنھا عالي النوعية أكبر إذا استمر الرضاع بعد ذلك لتعويض ما استنفدته من خزين

وتناول مشتقاته ، ولھا أن تتناول جميع  غ يومياً من الكالسيوم ، يمكن تأمينھا عن طريق شرب الحليب 1.2 إلى تحتاج المرضع - 5
. األخرى الضرورية للطفل  تحتوي على المعادن الكافية من الحديد وحمض الفوليك والزنك والفيتاميناتاألطعمة التي تفضلھا شرط أن

غ يومياً على  12 وزيادة  يومياً عن االحتياج األصلي خالل األشھر الستة األولى من الرضاع ،غ 15يجب زيادة مقدار البروتينات  - 6
.  والحليب والبيض  تكون من البروتينات الحيوانية العالية النوعية ، وذلك بتناول اللحومويمكن أن.السابق خالل األشھر الستة التالية 

 فيمكن أن فإذا لم تتوفر ھذه الكمية.  المطلوبة خالل األشھر األولى من الرضاع وإنَّ تناول كأسين كبيرتين من الحليب تضمن الزيادة
 ..يؤخذ قسم منھا من مصادر نباتية كالحنطة والبقوليات 

 األولى فقد يسبب ذلك إسھال الطفل أو إصابته بفطور يجب أالَّ تفرط المرضع في تناول الحلويات والفواكه خالل األشھر الثالثة - 7
 والسمك ، والبندق ، والشكوالتة  فمه ويجب تجنب بعض األطعمة المشھورة بتحريض التحسس الغذائي كالبيض ،المبيضات البيض في

 الغرفة التي تنظف ويجب إخراج الرضيع من.  كانت العائلة تعاني من التحسسات الغذائية خالل السنة األولى من الرضاع خصوصاً إذا
 . واألفضل استخدام المكنسة الكھربائية إن توفرت.  عنده نوبة ربوية تحسسية فقد تثير األغبرة) المكنسة العادية(بالطرق القديمة 

 .كؤوس من الحليب القليل الدسم لتأمين البروتين والكالسيوم  4-3 ليترات يومياً ، منھا 3-2يجب أن ُتْكثَِر المرضع من السوائل  - 8
وھي ُمْفَرز بروتيني طبيعي ) أسبوع 2- 1( من اإلرضاع تظھر في الحليب مادة دسمة صفراء تعرف باسم اللِّبأ خالل الفترة األولى - 9

 معه فيما بعد ، وذلك بما يـحتوي عليه من  ويليِّن بطنه إلخراج العقي منھا ويھيِّئ أمعائه لقبول الحليب والتعامليقوي مناعة الطفل
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 . الدسم والفيتامينات والھرمونات والعوامل المساعدة على النمو وقليل منالبروتينات والسكريات والمعادن
 طبيعية سھلة الھضم أغنى بالبروتينات واألمالح والفيتامينات من ، يدعى أيضاً الصمغة ، وھو مادة Colostrumاللبأ :مالحظة (

 ) . المقاومة للجراثيم والفيروسات العادي وأقل احتواء منه على الدسم والسكريات ، وھي محملة باألضدادالحليب
( 

..  كالفوم أو البصل أو الفجل  غذائھا وانتقاء الطعام ذي المذاق الجيد وأن تبتعد عن األطعمة الحادةيجب على األم تنويع مصادر- 10
 . ينفر منه  المذاق أقبل على تناوله وإن كان مخلوطاً بالجذور الكيماوية الحادة فإنهألنَّ الطفل يتذوق حليبه فإْن كان طيب.

 وإن حدثت فال بد من استشارة الطبيب لدر.  النفسية ، فيجب تحاشيھا قد يتوقف درُّ الحليب بسبب التعرض للصدمات العصبية - 11
 .الحليب أو وصف الحليب المناسب للرضيع 

م رضعاته تلقائياً بعد ذلكيجب إرضاع الطفل كلما - 12 ساعات حسب وفرة حليبه  4 - 3 كل  بكى في األسابيع الثالثة األولى ثم ُتَنظَّ
رضعات في  5رضعات مع تطاول الزمن ثم ينتظم الرضاع بمقدار  6رضعات في اليوم ثم  7وقدرته على الرضاع، ويكتفى عادة بـ 

 .اليوم 
 يمكن وال. كغ من وزنه بعد ذلك /مل 150 من وزنه خالل األسبوعين األولين ثم كغ/مل 130يحتاج الطفل من الحليب يومياً إلى  - 13

 .غ في األسبوع  240-180 أن تكون بمقدار تقديركفاية اإلرضاع الطبيعي إالَّ بمراقبة زيادة الوزن التي يجب
 : مالحظات حول اإلرضاع الصناعي

 
د رضيعھا على نوع - 1  . طبيعي  ثابت من الرضاع وال تبدل له الطرق لكي ال يحتار في أيھا يتابع بشكلعلى األم أن ُتَعوِّ

 يتحمل وإذا كان الطفل ال.  ُيَركَّب بنسب غذائية قريبة جداً من حليب األم الحليب التركيبي المجفف أفضل من حليب البقر الكامل ألنه - 2
 سكر الحليب 

 . الالكتوز ، فيمكن استخدام المنتجات المنزوعة) الالكتوز(
اعات وحلماتھا ، وغليھا - 3 ضَّ  . قبل كل إرضاع وقاية من اإلسھاالت الھضمية ، والعدوى المختلفة يجب االھتمام بنظافة الرَّ

 .يجب المحافظة على عيار الحليب وفق تعليمات الطبيب  - 4
 أوقات فراغ األم ، واألفضل أن تكون الوجبات  الوجبات في الشھر األول كلما جاع الطفل ثم تنظم بعد ذلك وفق ما يناسبتعطى - 5

 . النوم متوازنة خالل اليوم وقبل
 

  ؟متى تضاف األغذية اإلضافية أو المواد األخرى للرضيع
 

غني (والتفاح  )Vit C( الثاني ، و يمكن إضافة النشويات ، وعصير البرتقال أو البندورة يتحمل الرضيع ماء الرز منذ الشھر -1
حتى  )بياضه(يفضل أالَّ يعطى زالل البيض (منذ الشھر الرابع )  والفيتاميناتغني بالحديد(وصفار البيض المسلوق ) Bبالفيتامين 

 ) . تجاھهالشھر التاسع وبكميات قليلة في البدء لكشف احتمال وجود حالة تحسس
ع ضَّ   األقوياء البنية وذلك بتجربة ملعقة صغيرة فإن لم يتحملھا فيؤجل ذلك حتى، ويمكن إعطاء الموز اعتباراً من الشھر الرابع للرُّ

 . السادس إذا كان حليب أمه عالي النوعية وال يحتاج الرضيع عادة إلى األغذية اإلضافية حتى الشھر.. الشھر السادس 
وقد يستسيغ األطفال في .  للفطام  والمواد اآلحينية تدريجياً بعد الشھر السادس لتقوية بنية الطفل وتأھيبهتضاف الخضار والفواكه - 2

، ويقدم )  أو الزباديالخاثر( والشوفان ويمكن استعمال مغلياتھا أو مطبوخھا مع اللبن الرائب البدء وجبات الحبوبيات كالحنطة والذرة
 .مطبوخ الخضار مھروساً على شكل شوربات 

 اللحوم فبعد دخول السنة الثانية ، وأفضلھا لحوم الدواجن ويمكن إعطاء الجبن والمعجنات الدسمة اعتباراً من الشھر التاسع وأما - 3
 . واللحم األحمر الطري على الترتيب ، بعد تجربة كميات قليلة منھا واألسماك

 . AM 08:49الساعة  2008-01-11 ضياء الدين الجماس بتاريخ الدكتور: التعديل األخير تم بواسطة 
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  أبو عبدهللا
  الدممدير موقع الھيئة العربية لخدمات نقل

  

  
  
 Oct 2007: تاريخ التسجيل
  1,362: المشاركات

 
 
 
 

 
 

 مواضيعيآخر
الفائزون بجائزة التصويب العلمي ـ 0

 قريبا
 

صباح الضامن ، :المشرفون الجدد  0
الباسم ، سفير التشيك ، داليا 

 الھواري
 

 أھال و سھال بك أختنا ھداية 0
 

  مبروكألف" .. جودي " تكريم  0
 

 سعيد بن محمد لنرحب بالدكتور 0

 
 

  بالرضاعه؟ تالحظ اخي الدكتور ان ھذا الجيل من االخوات يزھدنھل
 

 ! رضاعه و جميل ان وصلن للثمانيةخصوصا في دول الخليج بعضھن يتوقفن عند االربعة اشھر
 
  ياترى؟؟مالسبب في ذلك
 

 لك مني خالص التقدير
 

 إدارة الموقع
__________________ 

  

    

 12-01-2008 ,11:31 AM #  3

 التوعية   الدكتور ضياء الدين الجماس
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 المشرف العام للشئون العلمية ـ اختصاصي في
األمراض الداخلية العامة ـ ماجستير في األمراض 

 ـخبير في المصطلحات الطبية الداخلية بدرجة ممتاز
 والتمريضية

  

  
  
 Dec 2007: تاريخ التسجيل
  2,026: المشاركات

 
 
 
 

 
 

 مواضيعيآخر
شيق شائق : فرق المعاني بين  0

  ماتعممتع
 

  الحروقتوجيھات صحية حول 0
 

 البديلة في تدبير حبِّ المعالجات 0
 الشباب

 
 عاجل ألبي عبد هللا وسفير 0

 التشيك
 

 شعر -اليرقان  0

 الدعاية للحليب الصناعي وأنه يضاھي حليب األم أو يفوقه مضت فترة طغت فيھا
  المضافة ، ومع ھذه الدعاية وحب الراحة عند الغنيات ، وجدن فيھا مدخالً بالفيتامينات

 األم ال يمكن أن وحجة لترك الرضاعة الطبيعية ، والحق قد ظھر مع تقدم العلوم وأن حليب
 بالرضاعة ليس فقط بنية جسدية يوقوم مقامه أي لبن آخر إال للضرورات ، والمكسب

 النفسية للرضيع ، فيشرب الحنان بالضم إلى سليمة ونمواً طبيعياً بل اكتساب الراحة
 .. تربية األطفال الصدر ، وھي ناحية مھمة في

 ، وسيقبلن على ضم أبنائھن إلى أعتقد أن الخليجيات سيعدن إلى المسلك الطبيعي لألم
 . لألبناء الطيبين صدرورھن الحنونة مع منح اللبن الطيب

 .بارك هللا بكم 
  الدينضياء
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  مھا
 .ماجستير علوم ـ تخصص علم أمراض

  
 Nov 2007: تاريخ التسجيل

  322: المشاركات

 
 
 
 

 
 

 مواضيعيآخر
أيھا المسلمون انصروا رسول هللا  0

  عنهودافعوا
 

 - رخيصهقاعدة صحيه واحدة 0
بسيطة تجنبك أمراض  -سھله
  ومكلفةكثيره -مميته -خطيرة

 
 الطب واآلداب لمحة عن تاريخ 0

 الطبية في االسالم
 

 غيرة ميدوسا 0
 

 
 

  هللا الرحمن الرحيم بسم
 ..موضوع قيم جدا 

 : من ناحية التجربه كأماسمحوا لي ببعض االضافات
ألن الطعم الحلو سيغلب على تذوق الطفل مم قد يمتنع او يرفض .. ويفضل البدء بالخضروات المسلوقه قبل الفواكه

  الخضراوات
افضل من مسكنات ( والكمون مع تحليله خفيفه جداواعطاء الطفل مغلي الكراويه...ومن الشھر الثالث البأس بلعقة عسل 

 ) بالصيدلياتالمغص لالطفال المتوفره
 يمكن اعطاءه حليب البقر او الماعز الطازج المتوفر فقط اضيف نقطه بسطيه انه بعد السنه االولى من عمر الطفل

  بالسوق وبدون تحليه
فانھا مضرة لنمو ) يفضل اعطاءه بواسطه الماصه( تجنب كثرة السكر والحلوى أو العصائر المحالة: بعد السنة االولى 

 يغسل فم الطفل و  منھا فيتم اعطاؤھا بعد وجبه الطعام الرئيسيه مباشره ولمدة قصيره وبعدھاوان كان البد..اسنانه 
كما على االباء تجنب اعطاء اطفالھم مشروبات غازيه فانھا .. يفرش اسنانه بفرشاة اسنان ناعمه جدا و بدون معجون

  حمض+ مالعق سكر  9 لنموه والسنانه ألنھا تحتوي ما يعادل جدا مضره
 
 

 ..فقط عندي تعليق بوقت قطع الرضاعه 
 : والدراسهالعمل

 وقف الرضاعه فتنصح انھا تستطيع التوقف عند بعض النساء المرضعات بدول الخليج تستشير الطبيبه بتوقيت_1
  من النساء اصبحن عامالت ورغم تخصيص لھن ما يسمى بساعات رضاعه لمدة سنهبما أن كثير...الشھر السادس 

 .. سنه فتستمر االم بالرضاعه لمدة ستة أشھر الى....ممن يعملن بالقطاع الحكومي 
 

 :االعتقاد السائد
  من الشھر السادس بسبب التفكير من الناحيه الجماليه وان االعتقاد لوو ھناك بعض النساء يقطعن الرضاعه_2

  ذلك من تفكير استمرت بالرضاعه الى ما بعد السنه أن ھذا سيؤدي الى ترھل الصدر وما الى
 

  كاٍف للطفل وال يشبع منهوبعضھن يقطعن الرضاعه لتفكيرھن ان الحليب غير_3
 

 بأن ھل استمرار المرأة بالرضاعه يؤثر على صدر المرأة من الناحية... فارجو من الدكتور توضيح النقطه الثانيه
 ؟.. الجماليه

__________________ 
  بسم هللا الرحمن الرحيم

 ) الكافرونانه ال ييأس من روح هللا اال القوم( 
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 مواضيعيآخر
 إرشادات للُمْرِضعات 0

 
 شعر_ يأم الرضا .. أمي  0

 
 نداء أبوي لبناتنا الطاھرات 0

 
 ماذا تعرف عن الُقالع ؟ وكيفية 0

 تدبيره
 

 لطلب الحمل أوما طريقة الحساب 0
 منعه ؟
 

 نقاط توضيحية 

 : في مجاالت شتى ، وأود بيان الحقائق التالية شكراً جزيالً أختنا الفاضلة مھا على ھذه الخبرة الواسعة
 : السنة في تغذية الطفل قبل

 وتبقى فائدتھا في األلياف وبعض الفيتامينات التي ال تتخرب)  الحرارةبسبب(الخضار المسلوقة تفقد أكثر قيمتھا الغذائية بالسلق  -1
.  المسلوقة بغرض تليين براز الطفل في حاالت اإلمساك بالحرارة والمعادن ، وھي موجودة في الفواكه ، وقد ألجأ للنصح بالخضار

وال بأس بإعطاء ..  الفيتامينات والحديد  األولى ، مع العلم أن عصير البندورة ملين وھو ذو فائدة كبيرة من ناحيةوخاصة بعد السنة
 .. ملعقة صغيرة من عصير البرتقال

 .. نقصه بالحديد ولذلك فإنَّ حليب األم خالل السنة األولى كاٍف مع إضافات تسد
والعصير  ) .سيريالك(_منذ نھاية الشھر الثاني ومسحوق الحنطة بعد الشھر الرابع  )النشاء(وإنَّ إعطاء الوجبات اإلضافية كماء الرز 

ً .. والموز بعد السادس .. وصفار البيض   كاٍف تماما
 تجارب األمھات فھي كثيرة وال أمانع فيھا إذا كانت قد وأما.  قدمته في ھذه الُكليمات ھو خطوط عامة في التغذية الصحيحة طبياً ما -2

 ما تتعامل به األم بالتجربة على أطفالھا وينطبق  أطفالھا السابقين ، فھي األدرى ببنية أطفالھا الجسدية ، ولكن قد ال يصحجربتھا على
وصحيح أن ھذا األخير ..والكمون ..  والنعنع وخاصة األعشاب الطبية أو ما شابه ذلك ، فالكثيرات جربن البابونج ..نفعه على غيرھا 

 األمھاتأن أماً قالت لي أنھا ومن تجارب. وتبقى المسألة شخصية ...  لكنه يثير القيء عند بعض األطفال مضاد للمغص ويخفف الغازات
 الطفل على منذ الشھر الثالث ، وأنھم ينمون عليه جيداً ، وأن المغص تدبره بقلب)  اللبن الرائب(ال تضيف للطفل سوى الزبادي 

 .ھذه من التجارب الفردية وال تعمم .. بطنه 
حتى الشھر الثالث ثم تزاد )  كأس ماء معقمكأس حليب مع( يعطى حليب البقر منذ الوالدة مع تمديده بالماء نصف لنصف يمكن أن -3

ولكن يجب .  بعد ھذه السن  كأسان من الحليب مع كأس من الماء حتى السادس ، ويعطى حليب البقر كامالً أي 1-2كمية الحليب بنسبة 
 .التنبيه على غليه جيداً 

 السبب غالباً نقص أنزيم ھضم سكر اللبن ،فقد يكون) أو غيره( الطفل من كثرة غازات أمعاء طفلھا كلما أعطته لبنھا إذا شكت أم -4
 للمغص حتى ولو الكمون أو ولن يزول مغصه بأي مضاد) . fl( يستبدل حليب األم بحليب منزوع الالكتوز ، وفي ھذه الحالة) الالكتاز(

 الحليب بشكل  اإلنزيم يعني تخمر سكر الحليب وإطالقه للغازات ، وھذه المركبات لن تھضماألدوية إال بھذه الطريقة ، ألن نقص ھذا
 .. األنزيم أو تقديم األنزيم مصنعاً بحيث يضاف للحليب العادي طبيعي ، وقد أمكن حالياً صناعة الحليب المھضوم بھذا

وإنما يحدث الترھل إذا لم تراِع المرضعة ثبات وزنھا ..  اإلرضاع الطبيعي ال يؤثر على مرونة نسج الثدي بل قد يزيدھا قوة ونضارة -5
 االنتھاء من الرضاع فتزول الدھون من الثدي  الرضاع ، فالمسألة غالباً تحدث بزيادة وزن المرضعة ثم ينقص وزنھا بعدخالل فترة

 إطالقاً وخاصة إذا كان الوضعيات التي والمسألة ال عالقة لھا بطول فترة الرضاع.  مكونات الثدي الدھنية فيظھر جلده مترھالً بنقص
 بنيوية وراثية لدى كل إنسان وتبقى مسألة مرونة األنسجة الضامة في الجسم كله مسألة.  طبيعية سليمة تتخذھا مع ابنھا أثناء الرضاع

 بينما شاھدت  البطن إلى وضعھا الطبيعي بعد أكثر من تسع حمول كاملة ووالدات كاملة ،، فقد شاھدت حاالت من رجوع عضالت وجلد
 النسيج أي.. فالمسألة ترجع وراثياً إلى بنية النسيج المرن في الجلد والعضالت  ..حاالت من ترھل البطن بشكل بشع منذ الوالدة األولى 

 .الضام بشكل عام 
 اإلرضاع الطبيعي بسبب  الحمل ، فالوضع الفيزيولوجي الطبيعي أالَّ تحمل المرأة طوال فترةھناك فائدة لإلرضاع الطبيعي في تنظيم -6

ولذلك ال  Fsh ، وھذا اإلفراز يلجم أو يمنع إفراز ھرمون منمي الجريب المبيضي أفراز ھرمون البروالكتين المدر للحليب من النخامي
  فيھا ھذا اللجم فيمكن أن يحدث الحمل أثناء ھذه الفترة ، والمسألةتنطلق البيوض طلية فترة اإلرضاع ، ولكن ھناك حاالت ال يحدث

 أثناء فترة الرضاع وھو أمر ھدفه حماية حق الرضيع في ولكن األصل الطبي الفيزيولوجي عدم حدوث الحمل. تجربية بحسب كل امرأة 
 لالستفادة من ھذه الناحية في منع  ، وقد شاھدن حاالت تبقى فيھا األم حتى أكثر من سنتين وھي ترضع الطفلإتمام رضاعه الكامل

 .الحمل وتنظيمه طبيعياً 
 طبيعي بسبب اختالل التوازن الھرموني األنثوي أثناء ھذا الدم..  تالحظ المرضع بعض مشح الدم وتظنه ميعاد أثناء فارة الرضاع قد -7

 الدم إذا لم يأخذ صفة الميعاد التي اعتادتھا وھذا. فال داعي للقلق .  عالقة ھرمونات الغدة النخامية مع البروالكتين ھذه الفترة ، وبسبب
 . المرضعة فھو استحاضة
 .شكراً على ھذه المداخلة 

 . المعلومات التي قد تحتاجھا األم حول الرضاع وأرجو أن أكون قد وفقت في ردف
 . آخر فسأجيب عليه وإذا كان ھناك أي سؤال
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 مواضيعيآخر
األمراض المنقولة جنسياً تدبيرھا  0

  مختبراتبدون
 

  هللاھذا َخْلقُ  0
 

-فشل القلب - من األدب الطبي 0
 شعر
 

 أسباب االلتھابات المھبلية ما 0
 والرائحة الكريھة؟

 
  الفمالغرغرة الطبيعية وصحة 0

 حليب األتان 
 

 . عن أفضل حليب يماثل حليب األم سئلت
  .)أنثى الحمار(إنه حليب األتان 

 مع أطيب تحياتي
  الدينضياء
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  مھا
 .ماجستير علوم ـ تخصص علم أمراض

  
 Nov 2007: تاريخ التسجيل

  322: المشاركات

 
 
 
 

 
 

 مواضيعيآخر
 استغفر هللا على لسان طفل 0

 
أيھا المسلمون انصروا رسول هللا  0

  عنهودافعوا
 

_  لھجة بحرينيه نطق الثاء فاء في 0
 ظاھرة لھجية نادرة

 
 صورة من صور حفل تخرجي 0

 
  الحياهمحطة من محطات 0

 

 
 

 :اقتباس

  بسم هللا الرحمن الرحيم
 حليب االتان؟

 ..أكيد ھذه مزحه دكتور 
 انھا تجربة شخصيه  خاصه بكل أم وما قد ينفع لطفل ال ينفع آلخر لذا نبھت اليھا بالعنواننعم التجارب الشخصيه ھي

 ..حتى ال الزم احدا بھا 
 

 فعليھا ان ترضع الطفل حتى ولمن تريد ان يكتسب طفلھا وزن زائد..  الدسم بحليب االم بالنھاياتان..بالنسبة للرضاعه 
  الجانب اآلخر ھل ھذا صحيح ؟قبل التبديل الى) مالحظه مجربه(النھايات 

__________________ 
  بسم هللا الرحمن الرحيم

 ) الكافرونانه ال ييأس من روح هللا اال القوم( 
 . PM 04:10الساعة  2008-01-12مھا بتاريخ :  تم بواسطة التعديل األخير

   الدين الجماس المشاركة األصلية كتبت بواسطة الدكتور ضياء
 . سئلت عن أفضل حليب يماثل حليب األم

 ) .أنثى الحمار(إنه حليب األتان 
 مع أطيب تحياتي

  الدينضياء
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 مواضيعيآخر
 مصطلحات دموية 0

 
 ھذا َخْلُق هللا 0

 
 الفيتامينات المنحلة بالدسم 0

 
شيق شائق : فرق المعاني بين  0

  ماتعممتع
 

القط والفأر -من طبائع الحيوان 0
 )لألطفال(

 

 حقائق 

 .شكراً على إغناء الموضوع يا أخت مھا 
 الحليب مماثلة لحليب األم البشرية وھذه تركيب حليب األتان من الناحية الغذائية ھو أقرب أنماط.. إنھا حقيقة ..  طبعاً ليست مزحة

 . األطفال حقيقة تعلمناھا منذ تعلمنا طب
 الغذائية بل من أجل ضمان در الحليب في المرات المقبلة ، فإذا ترك وبالنسبة للرضاع حتى النھاية ضرورة ليس فقط من أجل المواد

 البروالكتين من النخامي ، فإفراغ الثدي من اللبن ھو الذي  في الثدي فإنه يقلل من غزارة دره في المرات القادمة لتثبط إفرازشيء
 . ھذا الھرمون يحرض إفراز

 ً  فيه األم  مع تقدم سن الطفل بما بتناسب مع عمر اإلرضاع ، فھو عيار رباني ال تتدخلوأما تركيز الحليب بالمواد الغذائية فيزداد تدريجيا
يوماً وھي مرحلة  15 مع تقدم العمر ، باستثناء أول الرضاع حتى فيكون نصف دسم في المراحل الباكرة ثم كامل الدسم. أو الرضيع 
 غناھا بالمركبات المناعية ، ثم لفرط حلوليته يسبب  وھو أجزاء من أغلفة الخاليا المتمزقة بدر الحليب ، ولھا عدة فوائد منھاطرح اللبأ

 . أمعائه من العقي إسھال الوليد لتنظيف
  تحياتيمع أطيب

    

 05-09-2009 ,06:41 PM #  9

duosrl  
 عضو مشارك

  
 May 2008: تاريخ التسجيل

  51: المشاركات

 
 

  جزاك هللا خيرا
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   برنسيسةمونة
 عضو مشارك

  
 Dec 2009: تاريخ التسجيل

  64: المشاركات

 
 
 
 

 
 

 مواضيعيآخر
برنامج قراّن جميل جدا مع التفسير 0

 ) تجد افضل منهلن(
 

 رائع لتغير لون الفولدر بأخر برنامج 0
. اصدارة له

FolderHighlight.v2.0.0901 
 

برنامج رائع يجعل صورتك الخاصة  0
 .. لمجلداتك خلفية

 
 Fun للتالعب بالصور برنامج رھيب 0

Morph 3.85 Retail 

 

 يعطيك آلف عافية اخي الكريم
 

  ما تحرمنا من الجديد
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  إلىاالنتقال السريع

إذھبالتغذيه السليمه والوقاية من البدانه    

  األعلى - األرشيف - الھيئة العربية لخدمات نقل الدم - االتصال بنا
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