أسئلة حول تغذية الرضيع حديث الوالدة :للمسؤول عن تسجيل الرضيع حديث الوالدة (البديل)
تاريخ الميالد:

اسم الرضيع:
الرجاء رسم دائرة أو كتابة إجابتك على األسئلة التالية:
 19عامًا أو أقل
 .1سن األم:
 .2كيف كانت تقدم األم التغذية لرضيعها في المستشفى؟
 .3كيف تقدم األم التغذية لرضيعها اآلن؟

 20عامًا أو أكثر
رضاعة طبيعية
رضاعة طبيعية

بديل حليب األم
بديل حليب األم

 .4إن كانت األم ترضع وليدها طبيعيًا اآلن ،فكم مرة خالل الـ  24ساعة تقوم بإرضاعه؟
ال
نعم
هل تالقي األم أي صعوبات مع الرضاعة الطبيعية؟
ال
نعم
هل يبدو رضيعها مكتفيًا؟
إلى متى تخطط األم لإلرضاع طبيعيًا؟
نعم
هل لدى األم أي من بدائل حليب األم بالمنزل في الوقت الحالي؟
 .5إن كان الرضيع يتناول بديل حليب األم اآلن:
أي العالمات التجارية يستخدم؟
جاهز للتقديم
مسحوق
وأي نوع؟
كيف يتم إعداد بديل حليب األم؟
كم أونصة يتناولها الرضيع بكل رضعة؟
كم مرة يتناول الرضيع زجاجة الرضاعة خالل الـ  24ساعة؟
 .6ما الذي يتناوله الرضيع بجانب حليب الثدي أو بديل حليب األم؟
ماء مع
ماء
ال شيء
أخرى
حبوب
 .7ما جميع األماكن التي يُقدم للرضيع فيها زجاجة الرضاعة؟
مقعد السيارة
عربة الطفل
السرير
 .8ما الذي يأخذه رضيعك؟
فلوريد
نقاط أدوية الفيتامينا ت
ال شيء

__

ال

المركز

عصير

شاي

عند حمله بين ذراعي شخص
نقاط دواء الحديد

 .9خالل الـ  24ساعة األخيرة (ليالً ونهارً ا) ،ما عدد الحفاظات التي بللها الرضيع؟
وكم عدد الحفاظات المتسخة (بالبراز) التي استهلكها الرضيع خالل  24ساعة؟
 .10يرجى رسم عالمة على الوصف المناسب لبراز الرضيع:
أخرى
سائل
لين
متماسك صلب ويشبه الحصى
القوام:
أخرى
أصفر حبيبي
بني مائل إلى الخضرة
أسود ولزج
اللون:
ال
نعم
 .11هل تعاني األم من قلق لبكاء رضيعها كثيرً ا؟
نعم
 .12هل تعاني األم من قلق لعدم نوم رضيعها بالقدر الكافي أو نومه كثيرً ا؟
 .13من الذي يساعد األم في المنزل؟

___

كالهما
كالهما

أدوية

أخرى
أخرى

ال
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