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العناية بالمولود والرضاعة الطبيعية
منذ اللحظة األولى من عمره ،يصبح طفلك معتمدا
عليك وبحاجة إلى رعايتك وحنانك .ورغم أنه قادر
على احلياة خارج رحمك ،فهو ال يزال بحاجة لبعض
الوقت للتكيف مع احمليط اجلديد ،و بحاجة لرعاية
جيدة لضمان عدم تعرضه للمشاكل الصحية التي
تصيب بعض املواليد اجلدد وتؤدي في بعض األحيان
الى وفاتهم خالل األسبوع األول من عمرهم.
لذلك ،وحرصا على سالمة طفلك ندعوك للمباشرة في
إرضاعه من ثدييك خالل الساعة األولى من والدته ،مع احتضانه ومالمسة جسمك جلسمه مباشرة
ألن ذلك يساعد في تدفئته ويقوي االرتباط العاطفي بينك وبينه .كما نذكرك بعدم مغادرة
املستشفى قبل تلقي الرعاية الالزمة لتجنب حدوث أي من املضاعفات التي قد حتدث خالل النفاس.
ولدى قيامك أنت وطفلك بأول زيارة ملركز رعاية األم والطفل خالل األسبوع األول من الوالدة ،احرصي
على معرفة وزن طفلك لتتمكني من مراقبة التغيرات في وزنه بعد ذلك واالطمئنان على صحة منوه.
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يصل متوسط أوزان األطفال حديثي الوالدة إلى  3.25كغم ،ويتراوح وزن املولود عادة ما بني  2.5كغم
إلى  4كغم ويعتمد ذلك على عوامل الوراثة وعلى نوعية غذائك أثناء احلمل ،ويخسر املولود اجلديد
حوالي  %10من وزنه خالل األسبوع األول من عمره نتيجة لفقدانه بعض السوائل من جسمه ولقلة
الرضاعة لدى بعض املواليد ،فاملولود الذي يزن  3كغم عند الوالدة يصبح وزنه  2.7كغم ،لكن هذا
النقصان يعتبر طبيعيا ويبدأ من جديد باستعادة وزنه بعد األسبوع الثاني من عمره.

مبادئ العناية بالمولود

حرارة املولود
احتضانك لوليدك ومالمسة جسمه جلسمك مباشرة بعد الوالدة يساعد في احلفاظ على درجة حرارته
خاصة إذا كان قد ولد والدة مبكرة أو كان وزنه أقل من املعدل الطبيعي .واملواليد اجلدد يفقدون احلرارة
بسهولة-خاصة من الرأس واألطراف ،األمر الذي يتطلب إلباسهم طاقية وجوارب للحفاظ على حرارة أجسامهم،
مع احلرص على عدم تغيير مالبسهم في مجرى الهواء وفي األماكن الباردة .وال داعي الستخدام الكوفلية
واألربطة لتثبيت أيدي املولود وأرجله ألن ذلك يحدّ من حركته وقد يعيق تنفسه.
حمام املولود
يفضل االنتظار لليوم الثاني بعد الوالدة قبل حتميم املولود وذلك للسماح جللده بأن ميتص املادة الشمعية البيضاء
التي تأتي مع والدته ألنها تزيد من مناعته وحتافظ على درجة حرارة جسمه.
باحلمام جهزي كل ما يلزم مثل :الشامبو ،الصابون ،املنشفة
قبل البدء
ّ
واملالبس النظيفة واحرصي على أن يكون املكان نظيفا ودافئاً وبعيدا ً عن
مجرى الهواء ،وتأكدي من أن درجة حرارة املاء مناسبة بحيث يحتملها
جسم وليدك ،وميكنك فحص حرارة املاء بوضع كوع يدك باملاء .قلمي
أظافرك كي ال تؤذي طفلك ،وقلمي أظافره كلما طالت ،ويفضل أن
تفعلي ذلك بعد احلمام مباشرة ألن أظافره تكون لينة وسهلة القص.
احلمام بغسل رأسه برفق من األمام إلى اخللف حتى ال يلمس الشامبو أو املاء
إبدأي ّ
عيونه ثم جففي رأسه .بعد ذلك انزعي مالبسه (وميكنك وضعها في حوض
االستحمام لتحمي جسمه من االصطدام باحلوض) وابدأي بغسل جسمه باملاء والصابون ثم اشطفيه وجففيه جيدا
وبلطف .ألبسيه ثيابه وبعد ذلك ميكنك إرضاعه وعندها سيشعر بالراحة والشبع ويخلد إلى النوم.
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نوم املولود
يحتاج طفلك في الشهر األول من عمره الى  20-18ساعة من
النوم يومياً .انتبهي الى وضع طفلك في سريره على ظهره مع
تقليبه على أحد اجلانبني بني الفترة واألخرى ،وال تتركيه
نائما على وجهه ألن ذلك قد يؤدي الى اختناقه في حال جتشؤه
أو استفراغه ،وتأكدي من أن املكان الذي ينام فيه نظيف وآمن
وبعيد عن الضجيج وعن أيدي األطفال اآلخرين في البيت حتى ال يتعرض لألذى من أحد منهم.
إخراج املولود
يجب ان ُيخرج الطفل البول والبراز خالل ال 24ساعة االولى بعد والدته ،و يكون براز الطفل في
األيام الثالثة األولى أسود اللون ثم يتحول تدريجيا إلى البني ثم يصبح أصفرا طبيعيا ،وتختلف
عدد املرات التي يخرج فيها الطفل من مولود آلخر .ويجب االنتباه الى تغيير حفاض الطفل كلما
اتسخ ألن التأخر في ذلك قد يسبب له السماط واحمرار اجللد والتهابه ،وعند تغيير احلفاض
اغسلي منطقة احلوض باملاء الدافئ والصابون اخلالي من املواد الكيميائية ،ثم جففي املنطقة
بلطف ،وجتنبي استخدام احملارم املعطرة وبودرة األطفال ألنها حتتوي موادا كيميائية ميكن أن
تزيد من حدة االلتهابات اجللدية.
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الصفار
يصاب بعض املواليد منذ اليوم الثالث بالصفار الذي يختفي عادة في األسبوع الثاني من عمر الطفل ،والعالج
الوحيد لذلك هو اإلكثار من الرضاعة الطبيعية .ال تضعي وليدك حتت النيون املنزلي املضاء أو بقربه فهذا
ال يجدي نفعاً على عكس ما يعتقد البعض -ألن ضوء النيون املنزلي مختلف عن الضوء املستعمل في املستشفى
لعالج االصفرار الشديد .وفي كل احلاالت يجب عليك مراجعة الطبيب ملعرفة نسبة الصفار وملتابعة حالته.

سرة املولود
ّ
السرة نظيفاً وجافاً ومكشوفاً ،وال تضعي عليه أية مادة مثل القهوة ،الكحل ،امللح،
ومحيط
مكان
على
حافظي
ّ
أو الكحول الطبية ،ألن هذه املواد قد تسبب االلتهابات أو تؤخر التئام اجلرح ،وتأكدي من نظافة يديك
السرة ملنع تلوثها بالبول .واحرصي على بقاء
عند تغيير احلفاضات واثني طرف احلفاضة عند منطقة ّ
مولودك معك في نفس الغرفة بعد الوالدة وعلى إرضاعه من حليبك ألن هذا سيقلل من احتمال االصابة
السرة.
بالتهاب ّ
جتف السرة وتسقط مع ملقطها في العادة خالل  10-7أيام بعد الوالدة ،ولكن إذا ظهرت على الس ّرة بعض
العالمات مثل االحمرار أو النزيف أو صدر عنها رائحة كريهة أو تقيح ،أو إذا تأخرت في السقوط بعد أسبوعني
من الوالدة ،عليك مراجعة الطبيب واستشارته فورا.

عالمات الخطر التي قد تظهر على المولود

إذا ظهرت على وليدك واحدة أو أكثر من العالمات التالية ،يتوجب عليك أخذه إلى الطبيب أو املستشفى فوراً:
<
<
<
<
<

خمول وكسل أو نعاس غير طبيعي أو
صعوبة في إيقاظه من النوم.
توقف املولود عن الرضاعة أو ضعف رغبته
بالرضاعة مقارنة بالوضع املعتاد له.
ازرقاق لون اجللد.
حدوث تشنجات.
تقيؤ مستمر.

<
<
<
<

ظهور الصفار خالل ال 24ساعة األولى من
عمر املولود.
ارتفاع أو هبوط درجة حرارته ،وتعتبر برودة األطراف
مؤشرا على ارتفاع درجة احلرارة عند املواليد.
عدم ُخروج البراز خالل ال  48ساعة األولى
بعد الوالدة.
تنفس سريع أو صعوبة في التنفس.
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عادات شائعة قد تضر بصحة طفلك

أثبتت األبحاث والدراسات بأن بعض العادات القدمية التي ال تزال متارس مع املواليد اجلدد قد
تؤذي األطفال وال تفيدهم ،ومن هذه العادات:
متليح الطفل
ً
يقوم األهل أحيانا بشطف جسم الطفل باملاء اململح بعد االستحمام العتقادهم
بأن ذلك يساعد على شدّ جلده ،واحلقيقة أن ذلك يسبب جفاف اجللد
وتشققه ،ويرفع نسبة األمالح في دم طفلك مما قد يعرض حياته للخطر.
الكحل في العني والسرة
يسارع بعض األهل الى تكحيل عيون املولود لتبدو كبيرة وجميلة وأحيانا يضعون
الكحل على السرة ،األمر الذي يزيد من احتماالت إصابة الطفل بجراثيم عديدة
وخاصة جراثيم الكزاز (التيتانوس) .وميكن حلبيبات الكحل أن تسبب انسداد مجرى
الدمع مما يؤدي إلى حدوث التهابات في العني ،وعلى املدى البعيد ميكن للكحل أن
يؤدي للتسمم بسبب احتواء حجر الكحل على مادة الرصاص السامة.
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استخدام اللهاية
قد تلجأ بعض األمهات إلى استخدام اللهاية لتسلية الطفل ووقف بكائه ،وتكون
اللهاية عادة عرضة للتلوث باجلراثيم األمر الذي قد يسبب التهابات في الفم
واألمعاء ،كما يؤدي استعمالها إلى بلع الطفل للهواء ،وهذا يسبب له املغص
إضافة إلى أنها ميكن أن تخدع الطفل وجتعله يشعر بالشبع فيخف إقباله على
الرضاعة الطبيعية.

الرضاعة الطبيعية
أهمية البدء بالرضاعة الطبيعية منذ الساعات األولى للوالدة

<

<

<
<
<

يجب البدء بإرضاع طفلك مباشرة منذ الساعة األولى
بعد والدته حتى لو كنت تشعرين بالتعب ،فاملولود في
هذه الفترة يكون منتبهاً وجاهزا ً للرضاعة ،األمر الذي
يح ّفز هرمونات ادرار احلليب في جسمك ويؤدي الى إدرار
احلليب واستمراره.
احلليب الذي ينتجه ثديك مباشرة بعد الوالدة وخالل
األيام الثالثة األولى هو غذاء متكامل وضروري لصحة
وليدك ،ويعرف هذا بحليب اللبأ الذي يكون على شكل سائل
كثيف ولزج ومائل إلى الصفار .وحليب اللبأ على رغم قلة
كميته -هو مبثابة التطعيم الوقائي األول لطفلك ألنه يحتوي على عناصر توفر املناعة واحلماية لطفلك
من البكتيريا والفيروسات  ،كما ينشط اللبأ أمعاء املولود ويساعده على التخلص من البراز.
البدء بالرضاعة مباشرة بعد الوالدة يساعد عضالت رحمك على التقلص وعودة الرحم إلى وضعه الطبيعي
وعلى نزول املشيمة ،كما تقلل من احتماالت إصابتك بالنزيف.
الرضاعة الطبيعية املبكرة تساعد في تقوية االرتباط العاطفي واحلب والتآلف بينك وبني مولودك.
احتضانك ملولودك خالل الرضاعة مباشرة بعد الوالدة ومالمسة جسمك جلسمه تعتبر من أهم وأفضل
الوسائل لتوفير الدفء له ،وهذه العملية مفيدة بشكل خاص للمواليد اخلدّ ج أو الذين يولدون بأوزان
أقل من املعدل الطبيعي.
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الرضاعة الطبيعية الخالصة

الرضاعة الطبيعية اخلالصة تعني إرضاع طفلك من حليبك فقط دون إضافة أية سوائل أخرى
أو أطعمة أو حتى املاء خالل األشهر الستة األولى من حياته مع إرضاعه عند الطلب وكلما
احتاج لذلك ،ليال أو نهارا .فطفلك خالل هذه الفترة ال يشعر بالعطش وال يحتاج إلى أية سوائل
إضافية ،حتى في فصل الصيف ،ألنه يأخذ حاجته من املاء من حليبك.

فوائد الرضاعة الطبيعية لك
< مريحة ومعقمة وغير مكلفة ،كما أنها متوفرة طوال الوقت لالستخدام الفوري.
< تُسرع من عودة الرحم وإنقباضة ووقف النزيف بعد الوالدة.
< تقلل من مضاعفات احتقان الثدي.
< تقلل من احتمال اإلصابة بسرطان الثدي واملبيض.
< تسرع من عودة وزنك إلى ما كان عليه قبل احلمل ،مقارنة باألمهات اللواتي يرضعن أطفالهن
احلليب الصناعي.
< األم املرضعة أقل عرضة لإلصابة بهشاشة العظام من األمهات اللواتي يرضعن حليبا صناعيا.
< تساعد الرضاعة الطبيعية اخلالصة خالل الستة أشهر األولى من عمر املولود على عدم حدوث حمل
خالل هذه الفترة شريطة أن تكوني مستمرة في إرضاع طفلك رضاعة خالصة و عند الطلب ،أي
كلما شعرت برغبته في الرضاعة خالل الليل والنهار .مع االنتباه الى أن الرضاعة متنع حدوث
احلمل طاملا أن دورتك الشهرية ال تزال منقطعة ،أما إذا عادت الدورة الشهرية فلن تفيد الرضاعة في
املباعدة بني األحمال ويكون عليك مراجعة طبيبك ليقترح عليك الوسيلة املناسبة لذلك.
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فوائد الرضاعة الطبيعية لوليدك
<
<
<
<
<
<

تخلق الرضاعة الطبيعية عالقة وثيقة بينك وبني طفلك ومتنحه إحساساً باألمان واحلنان والهدوء
النفسي ،واألطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية يتمتعون بصحة أفضل ويكونون أقل عرضة لإلصابة
باألمراض من أطفال احلليب الصناعي.
يعتبر حليبك الغذاء األفضل واألنسب لطفلك ألنه يحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها
وبالكميات و النوعيات املناسبة.
يعتبر حليبك األفضل من حيث سهولة الهضم ،األمر الذي يقلل من احتمال إصابة طفلك باملغص.
يوفر حليبك احلماية من األمراض في معظم األحيان ،فتقل احتماالت إصابة طفلك باإلسهال والنزالت
املعوية وااللتهابات التنفسية وإلتهاب األذن وإلتهاب البول ،كما يساعد على سرعة شفاءه من العدوى
واإللتهابات في حال إصابته بها.
تقلل الرضاعة الطبيعية من إحتمال إصابة طفلك مبرض السكري واحلساسية واألزمات الصدرية.
تقوي الرضاعة الطبيعية عظام طفلك وتساعد على منو ف ّكه وأسنانه ،و تقلل من إمكانية إصابة أسنانه بالتسوس.

حجم الثدي وعالقته بكمية احلليب

تعتقد بعض األمهات بأن طفلها قد ال يشبع إذا كان حجم ثديها صغيرا ،واحلقيقة أنه ال عالقة حلجم
الثدي بكمية احلليب الذي ينتجه ،ألن ثدي األم ال يخزن كل احلليب الضروري للطفل بل يجمع فقط
ثلث كمية احلليب التي يحتاجها الرضيع ويقوم بإنتاج الباقي أثناء الرضاعة ،و كلما أرضعت األم طفلها
أكثر كلما زادت كمية احلليب التي ينتجها الثدي.
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الطريقة الصحيحة للرضاعة

قبل احلديث عن الطريقة الصحيحة في الرضاعة ،نود أن نلفت
انتباهك إلى أهمية التغذية السليمة لك لضمان استفادة طفلك
بشكل جيد من حليبك خالل الرضاعة .واملقصود بذلك هو
أن تهتمي بنوعية غذاءك مع احلرص على أن تتناولي وجبات
غذائية متوازنة ومتكاملة حتتوي على جميع العناصر الغذائية
الضرورية لإلنسان بشكل عام ،مع زيادة كمية البروتينات
(اللحوم و الدجاج والبيض) ،وتناول من  5-4أكواب من احلليب
يوميا ،وشرب كميات كافية من السوائل وخاصة املاء والعصير
الطازج ،الى جانب احلرص على عدم تناول أية أدوية خالل فترة
الرضاعة الطبيعية إال بعد استشارة الطبيب.
< احرصي على اجللوس بطريقة سليمة ومريحة ،بحيث يكون
ظهرك مسنودا بوسائد ،فاجللوس الصحيح خالل الرضاعة يحافظ
على سالمة جسمك ويساعدك على االسترخاء واالستمتاع بإرضاع
طفلك ،كما يساعد في زيادة إدرار احلليب.
< احرصي على ان يكون جسم طفلك مالصقاً جلسمك وذقنة مالمساً لثديك ،مع مراعات ان يكون
جسمة ورأسة على خط مستقيم بحيث ال يكن عنقة مثنياً.
< ع ّودي طفلك على التقاط احللمة وجزء من الهالة احمليطة بها داخل فمه حتى يتمكن من الرضاعة بشكل جيد.
< استمري بإرضاع طفلك حتى يبتعد تلقائياً عن الثدي ،وعند سحب احللمة من فمه ادفعي فكه
بلطف إلى األسفل ملساعدته على ترك احللمة.
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< أرضعي طفلك من كال الثديني في كل رضعة .ان تركيب
احلليب يتغير خالل الرضعة الواحدة ،حيث يكون مائيا في البداية
وغنيا بالبروتينات والفيتامينات واملعادن واملاء ،أما احلليب الذي
ينزل في آخر الرضعة فيكون كثيفاً الحتوائه على نسبة أعلى
من الدهون الضرورية لنمو الطفل وإلمداده بالطاقة واحليوية
ومساعدته على االحساس بالشبع ،لذلك يجب االستمرار في إرضاع
طفلك من الثدي األول حتى إنتهاء احلليب منه قبل االنتقال الى
الثدي الثاني ،وفي موعد الرضعة التالية أعطي طفلك الثدي الذي
انتهى عنده في الرضعة السابقة وبذلك تتأكدي من أن صغيرك
قد حصل على جميع املواد الغذائية في حليبك .كما وان االستمرار
في ارضاع الطفل من الثدي وحتى انتهاء احلليب منه ،يؤمن
نسبه عاليه من الدهون التي تساعد على تفريغ احلليب ببطئ
من معدة الطفل الى أمعائه مما يقلل من اصابتة باملغص.

عزيزتي األم،

إن الرضاعة الطبيعية اخلالصة بدون إضافة أعشاب مثل البابوجن أو سوائل أخرى خالل الستة أشهر األولى
يساعد أيضا في حل مشكلة املغص ،حيث أن حليبك سهل الهضم ،ويسود اإلعتقاد بأن األعشاب الطبيعية
تخفف املغص الذي يصيب األطفال وخاصة خالل األشهر الثالث األولى ،ولكن الدراسات تدل على أن سبب
املغص في معظم احلاالت غير معروف .إن األعشاب الطبيعية ليست بالضرورة آمنة حيث ال يوجد إثبات على
إيجابية أو سلبية تأثيرها ،لذا يجب أن تعامل مثل الدواء من حيث تأثيرها على صحة الطفل.
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عالمات تدلك أن طفلك يأخذ كفايته من الحليب

< إذا كان يرضع من ثماني الى عشر مرات على األقل خالل النهار والليل.
< عندما يشبع الطفل يتجشأ وتظهر عليه عالمات الرضا و الرغبة في النوم.
< يبلل الفوط  6مرات أو أكثر خالل اليوم.
< يخرج برازا طبيعيا على األقل  3مرات خالل  24ساعة.
< يبدو فمه ممتلئاً باحلليب مع سماع صوت البلع عند الرضاعة.
< يظهر تطور في النمو عند الطفل و بخاصة زيادة في الوزن متناسبة مع عمره.

صعوبات قد تواجهك أثناء الرضاعة
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نقص إدرار احلليب
ينتج نقص إدرار احلليب عن أسباب مختلفة وأهمها إعطاء
طفلك سوائل غير احلليب مما يؤدي به للشبع ويقلل من
كمية احلليب التي يرضعها .وإذا الحظت قلة احلليب
لديك أو عدم اكتفاء طفلك ،عليك أن ترضعيه مرات
أكثر خاصة خالل الليل ألنه كلما زادت الرضاعة زادت
كمية إدرار احلليب ،وعليك أيضاً أن تكثري من شرب
السوائل وان تهتمي بغذائك ،مع احلرص على توفير أجواء
هادئة ومريحة لك ولطفلك أثناء الرضاعة ألن هذا يساعد
على زيادة إدرار احلليب ويزيد من إقباله على الرضاعة.
وفي كل األحوال ال حتاولي حل املشكلة بإعطاء طفلك
حليبا اصطناعيا ألن ذلك يزيد من املشكلة بدال من حلها.

احتقان الثدي
يحدث ذلك في حالة زيادة احلليب وجتمعه في الثدي ،أو بسبب عدم إرضاع الطفل لفترات طويلة،
املص وخصوصا إذا كان خداجا ،وهذا يسبب احتقان
وقد يكون السبب ضعف قدرة الطفل على ّ
الثدي وتصلبه والشعور باأللم .ولعالج هذه احلالة عليك زيادة عدد الرضعات لطفلك ووضع كمادات
ساخنة على ثديك قبل اإلرضاع مع الضغط على الثدي وعصره إلخراج بعض احلليب منه قبل بدء
الرضاعة.
تشقق وتقرح احللمات
ان عدم إتباع الطريقة الصحيحة في إرضاع الطفل يؤدي إلى تشقق وتقرح احللمات ،ولتجنب
حدوث ذلك تأكدي مما يلي:
< إمساك فم الطفل باحللمة وبجزء من الهالة الداكنة احمليطة بها عند الرضاعة.
< مسح احللمتني بقليل من حليبك بعد إرضاع طفلك لترطيبها وحمايتها من التشقق.
< سحب احللمة من فم الطفل بعد انتهاء الرضاعة من اجلهة اجلانبية لفمه
وليس من الوسط.
< جتفيف احللمة جيداً ،وينصح بتعريض الثدي للهواء والشمس مما يسرع
في الشفاء.
< إرضاع طفلك من الثدي السليم أو األقل تقرحا ،دون أن تتوقفي عن الرضاعة
إلراحة الثدي إ ّال إذا سببت الرضاعة لك أملاً شديداً ،وفي هذه احلالة ميكنك عصر
احلليب في وعاء نظيف بالضغط على ثديك بيدك وإعطاءه لطفلك بامللعقة مع
احلرص على تفريغ الثدي من احلليب متاما لتجنب اإلصابة بااللتهابات.
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إصابة احللمة بالفطريات
تظهر الفطريات على شكل نقاط وتقرحات بيضاء في فم املولود ،وهي عدوى تنتقل إلى فم
الطفل أثناء مروره عبر قناة الوالدة وينقلها هو بدوره إلى ثدي األم خالل الرضاعة ،األمر الذي
يؤدي الى شعور األم بألم وتقرحات وحرقة في احللمتني.
وميكن أن تنتقل العدوى إلى اجلهاز الهضمي للطفل وتؤدي إلى إصابته بالسماط والتهابات
الناجمة عن الفطريات ،عندها ال بد من مراجعة الطبيب وتلقي العالج املناسب.
إلتهاب الثدي
قد يحدث اإللتهاب نتيجة لعدم معاجلة الثدي من املشاكل األبسط مثل االحتقان
والتقرح والتشقق .والتهاب الثدي هو من أكثر مشاكل اإلرضاع جدية ،ويظهر على
شكل تصلب في الثدي أو في جزء منه ،إضافة إلى إصابته باالحتقان واالحمرار مع
ارتفاع في درجة حرارة األم وإحساسها باأللم.
وملعاجلة التهاب الثدي احرصي سيدتي على استشارة الطبيب فورا الذي قد ينصح بتناول بعض
الكمادات الساخنة على موضع األلم.
األدوية ،مع أخذ قسط وافر من الراحة واستعمال ّ
ال تتوقفي عن اإلرضاع الن ذلك يزيد من احتقان الثدي وشدة االلتهاب ،وقد يؤدي ذلك
الى تكون القيح وجتمعه داخل الثدي .وإذا الحظت وجود قيح مع احلليب فيجب استشارة
الطبيب الذي قد ينصحك حينها بالتوقف عن إرضاع طفلك مع مواصلة عصر الثدي
وتفريغه من احلليب لكي تضمني عودة إدرار احلليب بعد العالج.
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الرضاعة الطبيعية عند غيابك خارج المنزل

تستطيعني ارضاع طفلك قبل خروجك وكذلك عند العودة مباشرة .اذا احتاج طفلك الى رضعة أو رضعتني خالل
فترة غيابك ،في هذه احلالة فان أفضل طريقة هي شفط احلليب من الثدي قبل خروجك ووضعه في الثالجة حلني
ّ
(الرضاعة) النه سيتعود على املص منها و يصعب عليك أن
اعطائه لطفلك بامللعقة وليس باستخدام زجاجة احلليب
ترضعيه من ثديك بعد ذلك .اذا كان احلليب باردا فيجب تدفئته بحمام ماء ساخن قبل تقدميه للطفل مع مراعاة
عدم تسخني حليب الثدي ألن ذلك يفقده بعضا من قيمته الغذائية.
كيفية تخزين حليب الثدي املعصور:
أعدي وعاء نظيفا لها غطاء خلزن احلليب فيه  .يجب غسل الوعاء باملاء الساخن والصابون .ميكنك عصر
احلليب باليد مباشرة بالوعاء أو باستخدام الشفاطة مع مراعاة ما يلي :
< اخزني في وعاء واحد كمية احلليب التي ستعطى للطفل في رضعة واحدة فقط.
< اذا أردت تخزين عدة أوعية في مكان واحد فيجب وضع اشارة على كل وعاء بتاريخ تعبئته ،و استعملي
احلليب االقدم أوال.
< في الطقس املعتدل ،يظل حليب الثدي صاحلا اذا حفظ في وعاء نظيف في درجة حرارة املنزل ملدة
أربع ساعات تقريبا.
< ضعي وعاء احلليب في ابرد جزء من البراد أو في جهاز التجميد.
< استعملي احلليب قبل نهاية وقت الصالحية أثناء التخزين في البراد ملدة  ٧٢ساعة.
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عزيزتي األم

لقد وهبك اللـه نعمة الرضاعة
الطبيعية هذه ،ملا في ذلك من خير
وفوائد لك ولطفلك ،يجب أن يكون
لديك الثقة الكاملة بقدرتك على
إرضاع طفلك وإعطائة ما يلزمة ،لذا
احرصي على إرضاع طفلك رضاعة
طبيعية خالصة في األشهر الستة
األولى من عمره ،وواصلي إرضاعه
حتى يكمل السنتني من عمره ،مع
إضافة األغذية التكميلية املناسبة له
بعد الشهر السادس والتي سنتحدث
عنها في الكتيب التالي.
بسم اللـه الرحمـن الرحيـم

{والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني ملن أراد أن يتم الرضاعة}
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صدق اللــه العظيم

من سلسلة
كتيبات حنان
للعناية باألم والطفل

يتقدّ م مشروع حنان بالشكر والتقدير لألخوات العامالت في برنامج التعبئة املجتمعية في جمعية اإلغاثة الطبية
الفلسطينية واملركز الفلسطيني لتنمية املوارد البشرية (بيكارد) ملساهمتهم في إعداد كتيبات حنان التثقيفية.

أعزائنا
يحتوي هذا الكتيب من سلسلة كتيبات حنان للعناية باألم والطفل ،على الرسائل الصحية التالية:
< أهمية الرعاية الصحيحة للمواليد اجلدد (النظافة ،االستحمام ،اللباس ،التدفئة ،العناية بالعني واحلبل
السري).
< أهمية ومنافع البداية املبكرة في الرضاعة الطبيعية خالل الساعة األولى بعد الوالدة ،الرضاعة الليلية،
والرضاعة حسب الطلب.
< الوضعية والطريقة الصحيحة لعملية اإلرضاع الطبيعي.
< أهمية اقتصار غذاء املولود على الرضاعة الطبيعية ملدة الستة أشهر األولى وكيفية التغلب على معيقات ذلك.
< أهمية الرضاعة الطبيعية ملدة سنتني وكيفية التغلب على املعيقات.

