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الرضاعة الطبيعية
رائعــا
تحمــي الرضاعــة الطبيعيــة الطفــل مــن األمــراض والعــدوى وتوفــر لــه نمـ ًـوا ً
طبيــا لطفلــك
أن الرضاعــة الطبيعيــة مناسـ ً
ـبة ً
للدمــاغ والجســم ,فقــط تأكــدي ّ
الطفــل ال يحتــاج ألي طعــام أو شــرب خــال الســت أشــهر األولــى مــن
عمــره إذا كان غــذاؤه طــوال هــذه المــدة هــو الرضاعــة الطبيعيــة وذلــك
ألن حليــب األم ُيصنّ ــف علــى أنــه الغــذاء المثالــي للطفــل ،حيــث يحتــوي
ّ
المغذيــة لنمــو صحــي.
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ما هو ُ
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باكرا وقت الحمل.
ويفرز ً
هو أول حليب بعد والدة الطفلُ ،
وهــو ســائل شــفاف يميــل إلــى االصفــرار ،وقليــل الدســم ،ويحتــوي علــى
كميــات عاليــة مــن الكربوهيــدرات والبروتينــات والمضــادات الحيويــة.
ويحمــي حليــب اللبــأ جســم طفلــك مــن الداخــل ،ويســاعد علــى منــع إصابتــه
بالحساســية والفيروســات والعــدوى ،حيــث يوفــر حليــب اللبــأ حمايــة بالغــة
لطفلــك يشــابه تقديــم التطعيــم األول لطفلــك.
هل هناك نظام غذائي يجب أن تتبعه األم ألجل الرضاعة الطبيعية؟
ال يوجد نظام غذائي محدد ،ولكن هناك بعض اإلرشادات المفيدة:
تناولي فيتامينات ما قبل الوالدة حسب إرشادات الطبيب.
يوميا.
نوعي في الطعام الصحي للوجبات الرئيسية والوجبات الخفيفة
ً
يوميا.
تناولي منتجات األلبان من  5-4مرات
ً
قللي من الكافيين والمحليات الصناعية.
قللي من األطعمة ذات السعرات الحرارية المرتفعة.

ما هي عالمات الرضاعة الطبيعية الجيدة؟
ونشيطا ،وبشرته جيدة اللون والملمس.
يقظا
ً
أن يكون الطفل
ً
أن يســتعيد الطفــل وزنــه عنــد الــوالدة خــال أســبوعين مــن الــوالدة،
ويســتمر فــي زيــادة الــوزن بشــكل منتظــم.
إذا تكرر إرضاعك لطفلك  8وجبات أو أكثر خالل  24ساعة.
خصوصا عند البداية.
قويا
إذا كان صوت البلع لدى الطفل
ً
ً
إذا بلــل الطفــل حفاظتــه  6مــرات أو أكثــر خــال  24ســاعة ،وكان لــون البــول
شاحبا.
ً
إذا كان البــراز لينً ــا وأصفــر اللــون مــع نهايــة األســبوع األول ،ويتكــرر  3مــرات
أو أكثــر خــال  24ســاعة خــال األســابيع األولــى.
كيف يكون لديك إنتاج جيد من الحليب؟
إذا أرضعت بشكل متكرر كلما بكى الطفل ،أو بدا لك أنه جائع.
اجعلي طفلك يفرغ من الثدي األول قبل تقديم الثدي اآلخر.
أرضعــي طفلــك آخــر الليــل ،وهــذا سيســاعدك علــى منــع امتــاء الثــدي
واإلحســاس بالراحــة.
تجنّ بي استعمال مكمالت حليب األم مثل الماء أو الحليب الصناعي.

لتقبــل مختلــف األذواق
تهيــئ الرضاعــة الطبيعيــة الطفــل
ّ
والنكهــات مــن األطعمــة ،حيــث تتغيــر نكهــة حليــب األم
باســتمرار وعلــى مــدار فتــرة الرضاعــة ،لــذا ربمــا ال تواجــه األم
أيــة مشــاكل تتعلــق بإرضــاء طفلهــا فــي األكل عندمــا يصــل
إلــى مرحلــة الفطــام.
قدرتــك علــى إنتــاج الحليــب ال يؤثــر عليهــا شــكل الثــدي أو
حجمــه أو شــكل وحجــم حلمــات الثــدي

كيف تعطين الثدي لطفلك؟

مريحا
وضعا
اتخذي
ً
ً
سواء
لبدء الرضاعة
ً
بالجلوس وإسناد
الظهر ،أو التمدد
في الفراش.

أمسكي طفلك
قريبا منك ،وصدره
ً
باتجاه صدرك،
وأسندي رقبته
وأكتافه بيدك،
حينها سيكون أنف
الطفل مباشرةً
أمام الحلمة.

المسي شفة
الطفل بحلمة ثديك
بلطف لتشجعيه
على فتح فمه،
أن الحلمة
وتأكدي ّ
والمنطقة البنّ ية
المحيطة بها داخل
فم الطفل قدر
اإلمكان.
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واجهت
ِ
في حال
ً
أمل خالل اإلرضاع
أو حرقة أو ضياع،
فأخرجي الثدي
وابدئي بإعطائه
الحلمة من
جديد وبالطريقة
الصحيحة.

4

هل تأثر األدوية التي تتناوليها على الرضيع؟
فــي غالــب األحيــان تكــون كميــة إفــراز العــاج مــع العــاج
جــدا ال تؤثــر علــى الرضيــع .وفــي أحيــان قليلــة
ً
بســيطة ً
تكــون كميــة اإلفــراز كبيــرة ويجــب علــى األم أن ال ترضــع فــي
هــذه الحالــة.
بعــض العالجــات تفــرز بكميــة كبيــره مــع الحليــب فــي وقــت
تدريجيــا بعــد مــدة زمنيــة معينــة،
تنــاول العــاج وتنخفــض
ً
بينمــا عالجــات أخــرى تفــرز بكميــات كبيــرة طــوال الوقــت ،لــذا
يراعــى التوقيــت المناســب للعــاج بالنســبة للرضاعــة.
واحذري من إيقاف أي عالج دون استشارة طبيبك.

