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الفصل األول: هتانينا الوالدة.
الفصل الثاين: اهتمامِك بنفسك بعد الوالدة.

الفصل الثالث: رعاية املولود اجلديد.
الفصل الرابع: الّرضاعة الطبيعية.

وننصحِك بقراءة هذا الكتاب خالل فرتة محلِك، لتثقيف نفسِك حول ما 
ينتظرِك بعد خروج طفلِك إىل احلياة، وكيفّية هتيئة البيئة الصحية لنموه سليًما 

معاىًف، وبصحة جّيدة،وملساعدتِك على فهم طبيعة األمومة، وما حتتاج
إليه من صرب، وثقة، ومعرفة، ومهارات.

فرحيت ، 
ما  فيه كّل  لِك  مجعنا  األّم،  عزيزيت  لِك  هو كتاب 
ميكن أن يفيدِك وجييُب عن تساؤالتِك حول األمومة 
ورعاية مولودِك اجلديد، ووضعنا فيه الكثري من احللول 
النافعة ملا قد يعرتضِك من مشكالت، والكثري من 
قد  اليت  الصحية  األضرار  لتجّنب  النافعة  النصائح 
تصيبِك أو تصيب طفلِك، يف أربعة فصول غنية 

ابملوضوعات واملعلومات:
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الفصل األول

هتانينا، الوالدة
يف املنشأة الصحية، وبعد انتهاء املرحلة الرابعة من املخاض - اليت قد تستمّر مّدة ساعتني - خبروج املشيمة، 
يكون الوقت قد حان حلصول األم على الراحة والتعايف؛ وسيقوم فريق مركز الوالدة ابلعناية بِك وابملولود 
اللحظة،  ومولودِك هبذه  أنِت  لتستمتعي  الراحة  على  للتّو، وسيشّجعونِك  احلياة  إىل  الذي وصل  اجلديد 
وسيضعونه على صدرك أو بطنك يف أّول عملية تواصل مهّمة بينكما، تسّمى: »اّتصال اجللد ابجللد« 

)تالمس جلد األم والرضيع(؛ لكي تبدئي يف إعطائه أّول رضعة له.

ستقوم املمرضة أو القابلة املسؤولة عنِك يف هذه األثناء بعمل تقييم عام حلالتك، وفحص سالمتك الصحّية، 
ومن هذه اإلجراءات:

قياس ضغط الدم.	 
قياس معدل ضرابت القلب.	 
قياس درجة احلرارة.	 
كمية النزيف املهبلي.	 
وضعية الّرحم والتأكد من انقباضه.	 
وجود 	  عدم  من  للتأّكد  املهبل  فحص 

نزيف أو متّزقات أو جروح، وعالجها إن 
لزم األمر.

وميكن القيام هبذه الفحوصات أثناء تواصلِك مع طفلِك من خالل »اتصال اجللد ابجللد« طاملا أن حالتك 
الصحّية، وحالة مولودك مستقرة.

مبارك

 ما جاِك!
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اإلجراءات الروتينية للطفل:
يفضل أتجيل اإلجراءات الروتينية اخلاصة ابلطفل إىل ما بعد حصوله على التغذية األوىل، وميكن عملها قبل 

ذلك، وتتضّمن هذه اإلجراءات:
حقن املولود بفيتامني )ك( يف الفخذ خالل 6 ساعات من الوالدة؛ للوقاية من أمراض النزف اليت تصيب 	 

املواليد.
الفحص العام حلالته الصحية، مثل: الوزن، وقياس معدل ضرابت القلب، ولون البشرة، وقوة العضالت، 	 

 وردود الفعل، وذلك خالل دقيقة بعد الوالدة، ويعاد بعد مخس دقائق، ويطلق على هذا الفحص مسّمى:
»ِحْرز أبغار«.

قبل مغادرة غرفة الوالدة سيتم وضع سوار تعريفي متطابق لك ولطفلك.	 

فرتة  عليك خالل  يتوّجب  أنّه  سّيديت  واعلمي 
هتتّمي  أن  األوىل  الستة  األسابيع  يف  الّنفاس 
بغذائك جّيًدا، وأن حترصي على نيل قسط من 
الوقت  بعض  سيحتاج  جسمك  ألّن  الرّاحة، 
للّتعايف بعد انتهاء فرتة احلمل والوالدة، واعلمي 
أّنك - كأّم حديثة - ستكونني يف حاجة إىل 
التعاون مع زوجك وعائلتك ومن حولك للعناية 
بطفلك، فال ترتددي يف طلب املساعدة عندما 

حتتاجينها، وال يف قبوهلا عندما تُعرض عليِك.

:)Apgar score حرز أبغار )قياس أبغار
حرز أبغار هو نظام سهل وسريع لتقييم صحة حديثي الوالدة، ويتم خالل الدقيقة األوىل بعد الوالدة، ويعاد 
مرة أخرى بعد مخسة دقائق، وهو مهم ملسؤول الرعاية الصحية ليكتشف ما إذا كان املولود حيتاج إىل أي رعاية 

صحية خاصة.
يف حرز أبغار يتم تقييم مخسة مناطق للمولود: )ضرابت القلب، التنفس، قوة العضالت، ردود األفعال، لون البشرة( 
يتم قياسهم مجيعاً بطريقة حمّددة، وبناًء على استجابة املولود يتم التقدير من رقم »صفر« إىل رقم »2«، حيث 
يكون رقم »صفر« دلياًل على أقل استجابة، أما رقم »2« فيكون دلياًل على االستجابة املثالية، واجملموع الكلي من 

هذا االختبار هو ما يطلق عليه مسّمى: »حرز أبغار«، ويرتاوح قياس أغلب املواليد من »7« إىل »10« نقاط.

012النقاط:
أكثر من 100 نبضة يف الدقيقةأقل من 100 نبضة يف الدقيقةال يوجدمعدل ضرابت القلب 

بكاء جيد وقويضعيفال يوجدالتنفس
حركات نشطةحركات قليلةرخاوةمرونة العضالت

يسعليقطب وجههال يوجداالستجابة

اجلسم زهري، ولون الذراعني أزرق أو شاحبلون البشرة
اجلسم كله زهريوالرجلني أزرق
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أتكدي من تسجيل ميالد طفلك )استخراج شهادة امليالد(:
جيب أن يتّم تسجيل كل املواليد يف اململكة العربية السعودية، اسأيل مقدم الرعاية الصحية عن كيفّية تسجيل 

املولود، أو تواصلي على رقم وزارة الصحة، أو زوري موقعهم على االنرتنت:
www.moh.gov.sa

وميكن االطالع على مزيد من املعلومات عن هذه الربامج على موقع وزارة الّداخلية )وكالة وزارة الداخلية 
www.absher.sa .لألحوال املدنية( يف اململكة العربية السعودية

اختبار وفحص األطفال حديثي الوالدة:
ال يسمح لألطفال حديثي الوالدة ابخلروج من املستشفى إال بعد فحصهم فحصاً كاماًل من ِقبل طبيبـــــ/ـــــة 

األطفال، يف وجود األم وذلك خالل اليوم األول أو الثاين - حبسب نظام املستشفى - ويشمل:

الفحص الظاهري: معدالت النمو، قياس حميط الرّأس، وفحوصات دم منها: نسبة الصفراء، والتأكد 	 
من التبول والتربز أيًضا.

الطفل 	  عمر  من  72 ساعة  إىل   24 يتم خالل  اإلعاقة:  من  للحد  الوالدة  املبّكر حلديثي  الفحص 
ابلفحص عن 17 نوعاً من األمراض الوراثية جلميع حديثي الوالدة يف اململكة العربية السعودية، للتأكد من 
سالمتهم الصحية، وذلك عن طريق وضع نقطة من الدم على ورق خمّصص إلجراء هذا التحليل، للتأكد 

من خلّوِه من األمراض اليت ميكن أن تكون موجودة رغم ظهوره يف حالة صحية سليمة وتشمل التايل:
Ó .فحص األمراض االستقالبية )أمراض التمثيل الغذائي(، اليت تؤثر يف كيفية هضم اجلسم للطعام
Ó .)أمراض الغدد الصّماء )هرمون الغّدة الّدرقّية
الفحص املبّكر لتشّوهات القلب اخللقية احلرجة: يتم فحص الطفل بعد مضي 12 إىل 24 ساعة 	 

من الوالدة ألكثر أمراض القلب الوراثية شيوعاً ابستخدام جهاز لقياس نسبة تشّبع الدم ابألكسجني.
اختبار السمع: وميكن أن يتّم أثناء تواجد األّم يف املستشفى، أو يف وقت الحق )بعد أسبوعني إىل 	 

السمع سيتحتم  فإذا وجدت مشكلة يف  الصحّية،  الرعاية  الوالدة( عند زايرة مقدم  أسابيع من  ثالثة 
إجراء اختبار إضايف؛ حيُث إّن مشاكل السمع ستكون مؤثّرة على اكتساب اللغة، واملهارات االجتماعية 

للطفل مستقباًل.

تذكري: على األم أن خترب الطبيبــــ/ـــة أو القابلة عن متابعات أثناء احلمل، 
تستدعي  احلاالت  تلك  بعض  ألّن  العائلة؛  يف  مرضي  اتريخ  أّي  وكذلك 
ابألسئلة  مسبقة  قائمة  إبعداد  وينصح  الطفل،  حيتاجها  قد  اجراءات 

واالستفسارات اليت تودين طرحها على الطبيبــــ/ـــة أو القابلة.

الضغط على:
- خدماتي
- خدمات

- األحوال المدنية
- خدمة تسجيل المواليد.
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العيون:
قد تتورم عينا طفلِك بسبب الوالدة، وتصبح حساسة جتاه الّضوء الساطع خالل األايم األوىل، 
وحيدث ذلك بسبب تعود الطفل على البقاء يف ظالم رحم األم، ومن الشائع تغري لون عني الطّفل 

خالل السنة األوىل من عمره.

األنف:
قد يكون أنف طفلك مسطًحا وغريب الشكل، ومصااًب ابلكدمات، ولكّنه سيعود إىل شكله 

الطبيعي، وختتفي منه الكدمات مع مرور الوقت.

الفم:
سيكون فم طفلِك ورديَّ اللون، ورطًبا.

أعضاء اجلسم:
قد تؤثر اهلرمونت اخلاصة بِك على املولود سواء كان ولًدا أم بنًتا، فتسبب تضّخم ثدي الطفل، وتسّرب 	 

احلليب منه يف بعض األحيان، وذلك يف األايم األوىل بعد الوالدة، وعليِك أال تقلقي هبذا الشأن، أو 
حتاويل عصر هذا احلليب؛ ألّن هذا أمر طبيعي، وغري دائم.

البيّن املصفّر، مث إىل األسود عند جفافه،  	  سيكون لون احلبل السري لطفلِك أبيَض مزرقًّا، ويتغرّي إىل 
وعادة ما يسقط احلبل السري بعد مرور أسبوع إىل ثالثة أسابيع من الوالدة.

قد تتضّخم األعضاء التناسلية للمولود ذكرًا كان أو أنثى ألايم قليلة بعد الوالدة عليِك أال تقلقي من 	 
األعراض التالية حال حدوثها:

يف املولود الصيب: قد تالحظني سقوط اخلصيتني أي انتقاهلا إىل كيس 	 
الّصفن.

ابللون 	  مهبلية  إفرازات  وجود  تالحظي  أن  ميكن  الفتاة:  املولود  يف 
األبيض، أو الوردي، أو األمحر خالل األسبوع األول وهذا أمر طبيعي 

وحيدث بسبب هرمونت األم.

االنطباعات األوىل، واملظهر العام حلديثي الوالدة:
الوزن:

يزن معظم حديثو الوالدة ما بني 2500 إىل 4000 جرام.
البشرة:

تكون بشرة طفلِك مغطّاة بطبقة بيضاء وزلقة تسّمى »الغالف الدهين«، وتعمل على محاية بشرة طفلك 	 
أثناء فرتة وجوده يف الرحم، وستزول خالل 24 إىل 48 ساعة األوىل بعد الوالدة، ومن املمكن أن يصبح 

جلد طفلك بعد زواهلا جافّاً قلياًل ومتقشَّراً، خاصة يديه وقدميه.
لبضعة 	  تستمر  »امليليا« وقد  الوليد«  أنفه، وتسّمى: »ُدخينات  البيضاء حول  البقع  بعض  قد جتدين 

أسابيع، وتذهب من تلقاء نفسها.
قد جتدين بعض الّزغب على جبهته وأذنه وكتفه، وخيتفي غالباً بعد مرور شهرين.	 
قد ترين بعد العالمات الزرقاء أو السوداء على جسمه، وتسمى »البقع املنغولية«، وتتواجد هذه البقع 	 

غالباً يف منطقة الظهر، وتتالشى عادة ببلوغ طفلك عمر اخلمس سنوات.
قد ترين بعض املناطق اليت متيل إىل االمحرار على جبهة الطفل أو اجلفن أو األنف أو اجلزء اخللفي من 	 

الرقبة )النقرة(، وتسّمى »لدغ اللَّقلق« وتتالشى عادة ببلوغه عمر الثالث سنوات.
الرأس والوجه:

الرأس:
قد يكون شكل رأس وليدك غريًبا، وذلَك الّشكل هو الذي يساعد رأسه على االنسياب خالل 

قناة الوالدة، وسيعود شكل الرأس إىل طبيعته خالل األسابيع أو األشهر القادمة.
ميكنِك مالحظة نوعني من املناطق الطريّة يف اجلزء العلوّي واخللفّي من رأس الطّفل.	 
أغلب الوالدين يالحظون اجلزء العلوّي فقط ويطلق على هذه املناطق اسم »اليافوخ« وهي مناطق 	 

طريّة مل تلتحم هبا عظام اجلمجمة، وملسها ال يؤذي الطفل، وقد تالحظني أّن اليافوخ ينبض أحياًن 
صعوًدا وهبوطًا مع نبض طفلِك، وهو أمر طبيعي، كذلك قد تؤّدي نوابت البكاء الشديدة إىل 
انتفاخه قلياًل، وعند هدوء الطّفل يصبح مسطًحا ومنخفًضا قلياًل، ويف معظم احلاالت تلتحم عظام 

اجلمجمة مًعا وختتفي هذه املناطق ببلوغ الطفل عمر الثمانية عشر شهراً.
قد يوجد الشعر يف مجيع مناطق الرأس عند بعض املواليد، ويف بعضه عند آخرين وبعضهم يفقدون 	 

شعورهم مث تنمو مرة أخرى بلون خمتلف.
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تكييف منط حياتِك مع الطّفل اجلديد:
عالقتك مع رضيعك عند والدته:

من األفضل لِك ولرضيعِك أن تبقيا معاً خالل الساعة أو الّساعتني 
األوليني بعد الوالدة، حني تكونني وطفلك يف حالة يقظة - طاملا مل 
تكن هناك حاجة إىل استعمال الّتخدير العام لك أثناء الوالدة - وهذا 
هو الوقت املناسب لبدء عملّية التواصل بينكما، ويفضل وضعه عارايً 
على صدرك أو بطنك ملّدة ساعة على األقل بعد الوالدة، أو إىل أن 
املباشر  االتصال  عملية  وتسّمى  الّثدي،  من  رضعة  أّول  على  حيصل 
هذه: »بعملية اتصال اجللد ابجللد«، ويقصد به: )تالمس صدرك مع 

صدر مولودك وهو يرتدي احلّفاظ فقط وظهره مغطى بغطاء(.

وهلذا االّتصال أمهيته - بغّض الّنظر عن قرار األم خبصوص الّرضاعة الطبيعّية - فهو يسّهل 
على  وسيساعده  الطّبيعية،  الرضاعة  على  لكي حيصل  األّم  ثدي  التقام  عملية  الطفل  على 
ويعزز  رمحك،  خارج  املعيشة  على  يتأقلم  وجيعله  ابلرّاحة،  شعوره  من  ويزيد  جسمه،  تدفئة 
الرتابط بينكما، وينبغي عليِك يف هذه األثناء أن تتحدثي إىل مولودك بصوت هادئ ونعم، 
وبنربة صوتك الطبيعية، وستالحظني حتّرك وجهه جتاه الّصوت، وحبث عينيه عنك للتواصل 
معك بصراّيً، واملمّرضة أو القابلة على علم أبمهّية ذلك االتصال، لذلك سيقوم املسؤولون عن 
رعايتِك بتشجيعِك على القيام به، وسيعملون على جعل اإلضاءة خافتة حّت يتسّن للطّفل 

فتح عينيه.
وعليك خالل األايم القادمة أن تنتهزي أي فرصة للتحدث إىل رضيعك، ومحله ابلقرب منِك 
بعناية ورفق، مع دعم كّل من رأسه ورقبته، وإرضاعه كّلما كان جائعاً، واستمرار عملية »اّتصال 
االّتصال،  القيام هبذا  من  مينعك  أّي سبب صحّي  هناك  وإذا كان  بينكما،  اجللد ابجللد« 
فيمكن أن يقوم به األُب أو أّي شخص آخر مؤّهل بداًل عنِك إىل أن تستقّر حالتِك الصحية.

فوائد علمّية لعملية اتصال اجللد ابجللد:
يستطيع كلٌّ من األم واألب القيام هبذا االتصال مع الطفل، وله عّدة فوائد:

تنظيم ضرابت القلب، والتنفس، ومعّدل سكر الّدم للرضيع.

 احلفاظ على دفء جسم املولود :درجة حرارة جسمك ميكن
أن تزيد درجة حرارة جسم املولود مبعدل درجتني مئوية.

تربيد جسم املولود إذا كان دافًئا جًدا :درجة حرارة جسمك ميكن
أن تقلل درجة حرارة جسم املولود مبعدل درجة مئوية.

يقلل من بكاء الطفل وجيعله أكثر هدوًءا.

يعزز من ترابط األم مع املولود، كما يعطي الفرصة للتعّرف عليه.

التحدث إىل املولود بصوت هادئ ونعم وبنربة الصوت الطبيعية
. وسيتم مالحظة حتّرك وجهه جتاه الّصوت، وحبث عينيه للتواصل بصريًّ

يساعد على أن تكون األم أكثر ثقة واسرتخاًء.

يزيد من تدّفق احلليب من الّثدي، ويزيد إفراز اهلرمونت
اليت تساعد يف تصنيعه.

يساعد هذا االتصال على الرضاعة الطبيعية، كما يساعد الرضيع
على التقام حلمة الثدي بسهولة.

يساعد املواليد اخلدج على اكتساب الوزن.

يساعد املولود على مساع ضرابت قلب األم أثناء وضع رأسه على
صدرها، وأن يشّم رائحتها، كما يقّلل من توتره وتوترها.
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بقاؤِك يف املنشأة الصحية:
إذا كانت والدتِك يف املستشفى/ مركز الوالدة فإنّه ميكنِك العودة إىل املنزل بعد يوم أو يومني من الوالدة 

مبجرد أْن تستقّر احلالة الصحّية لِك ولطفلِك.
القابالت واملمرضات يف املنشأة الصحية لديهنَّ اخلربة يف تعليم األّمهات اجلديدات كيفية العناية أبطفاهلنَّ 
حديثي الوالدة، وسيقْمن مبساعدتِك على تعّلم الرضاعة الطبيعّية، والتأّكد من قدرة الطفل على التقام حلمِة 

الثدي لكي يبدأ يف الرضاعة.

مثل: الطّبيعّية،  الّرضاعة  لربامج  الّداعمة  اجلمعّيات  من  العديد  السعودية  العربية  اململكة  يف   وتوجد 
مجعّية الّرضاعة الطبيعية، مجعّية رعاية الطفولة، ومجعّية الّنساء والوالدة، ومجعّية رفيدة لصّحة املرأة، وتقّدم 
تثقيفّية خاّصة ابلّرضاعة، ومعتمدة دوليًّا وحمليًّا، على يد مرشدات  تلك اجلمعيات استشارات، ودورات 
رضاعة مدّرابت ومعتَمدات وميكنِك الّتواصل مع تلك اجلمعّيات عرب مواقعها على االنرتنت، أو وسائل 

الّتواصل االجتماعّي اخلاّصة هبا.

* تذكري:
أّن املتابعة املبّكرة ضروريّة يف حال اخلروج املبّكر من املنشأة 

الصحية، وميكن أن يتّم ذلك من خالل زايرة العيادة، 
أو الّذهاب إىل عيادات الّرضاعة الطبيعية، أو من خالل 
املتابعات املنزلية، وحبصولِك على املتابعة املنزلّية املبّكرة 
ميكنِك التأّكد من أّن طفلِك حيُصل على كمّية كافية 

من احلليب يف أول أايمه، وأنه غري مصاب ابلريقان، كما 
ميكّنك من احلصول على املساعدة يف وقت مبّكر إذا كان 

طفُلك يعاين أايًّ من هذه املشاكل.

أنِت وطفلِك،  املمرضة ستقوم بفحصِك  أو  القابلة  فإّن  متاحَة يف منطقتِك،  املنزلّية  املتابعات  إذا كانت 
وستجيب عن األسئلة اخلاّصة برعايتِك لنفسِك ولطفلِك، وحتتوي اجللسة عادًة على وقٍت كاٍف للتحّدث 
الطبيعية، وطريقة تغيري احلّفاظات واالستحمام، وعن عالقتك مع طفلك،  الّرضاعة  عن جسمك، وعن 
اليت  الثّقة  وستمنحِك  ستساعدِك  والوثيقة  اخلاّصة  الّرعاية  وهذه  النسل،  تنظيم  وطرق  احلميمة،  والعالقة 
حتتاجينها لرعاية طفلِك، ومن اجلّيد أن تقومي بتدوين وكتابة تساؤالتِك قبل وصول املمرضة أو القابلة، 

ملساعدتك على تذّكر ما تريدين االستفسار عنه أثناء وجودها.
أّما إذا حصلت لِك مشاكل أثناء والدتِك، كأن تكون والدتِك قد استغرقت وقًتا طوياًل، أو كانت قيصريّة، 
أو إذا كنِت وطفلِك حباجة إىل رعاية خاصة، فإنّه من األفضل لك البقاُء يف املستشفى ملدة أطول، كذلك 
يكون بقاؤك يف املستشفى ضرورايًّ إذا كانت املستشفى ال تقدم برنمَج متابعٍة منزليَّة، أو مل يكن لديِك 
الدَّعم الكايف يف املنزل، وإذا كان لديِك بعُض القلق حول عودتِك إىل املنزل فإنّه يتوّجب عليِك التحدث 

إىل القابلة، أو ممرضتك، أو طبيبِك.

إذا كان طفلك ال يستطيع الرضاعة بعد الوالدة لسبب طيّب فعليِك االستفسار من فريق 
الّرعاية الصحية املسؤول عنِك عن كيفية حفظ حليب الثدي حلني حتّسن طفلِك وقدرتِه 
على الرضاعة، يتم حفظ احلليب إما عن طريق العصر اليدوّي، أو ابستخدام آلة الشفط،  

وستجدين يف الفصل اخلاّص ابلّرضاعة الطّبيعية تفصيالت حول كّل ذلَك.

بعد عودتِك إىل املنزل ال ختجلي من االتصال على الرقم الذي 
سيتم تزويدك بِه يف املستشفى يف حال احتجِت معرفة اإلجابة 
عن أّي سؤال، أو االتصال بوزارة الصحة على الرقم )937( 

للحصول على املساعدة والّدعم.
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أطفال حباجة إىل رعاية خاّصة:
األطفال الذين حيتاجون رعاية خاّصة:

يف بعض األحيان حيتاج حديثو الوالدة إىل رعاية خاصة، مثل حاجة الطّفل إىل مزيد من العالج الطيب فيتّم 
حينها نقله إىل وحدة حضانة الرعاية اخلاصة حّت تتّم متابعته عن كثب، وقد يتّم نقله إىل وحدة العناية 
املركزة اخلاصة حبديثي الوالدة يف مستشفى آخر، حيُث أّن كّل مركز والدة يقدم خدمات خمتلفة عن غريه، ممّا 
يعين أنّه يف بعض األحيان قد تتم الوالدة يف مركز والدة آخر غري الذي مت التخطيط له، أو أن يتم نقل األم 
والطفل إىل مركز أخر بعد الوالدة، وإذا مّت وضع طفلك يف وحدة الرعاية اخلاصة فإنّه سيكون ابستطاعتِك 
زايرته وقتما تريدين - استفسري من مقّدم الّرعاية الصحّية عن القواعد اإلرشادية اخلاصة ابلزوار- وحلسن 
احلّظ، فإّن هناك العديد من اجلهات الطبّية أو االجتماعية اليت تسهم يف مساعدة األمهات واألسر على 
التعامل والتكّيف مع األطفال الذين حيتاجون إىل رعاية خاصة،، كما أّن فريق وحدة الرعاية اخلاصة سيقوم 
مبساعدتك يف فهم ما حيصل مع طفلك، وكيفية مشاركتِك يف رعايته، وسيقومون بتزويدِك ابملعلومات والدعم 

قدر املستطاع، فال ترتددي يف طرح األسئلة عليهم.

كما سيقوم فريق املنشأة الصحية بتعليمك كيفية استخدام 
تسميته  وكيفية  الثدي،  حليب  جلمع  احلليب  شفط  آلة 
وختزينه، فشفط احلليب سيساعدك يف احلفاظ على تدفق 
إضافية  معلومات  على  وللحصول  الثدي،  من  احلليب 
حول الرضاعة، ميكنك طلب رؤية »استشاري« مسؤول 
قراءة  أو  الطبيعية،  الرضاعة  يف  متخصص  صحية  رعاية 
الفصل الرابع اخلاّص ابلّرضاعة الطبيعية يف هذا الكتاب، 
كما أنّه من املهم التواصل مع طفلك من خالل اّتصال 
الصحية،  الرعاية  تواجده يف وحدة  أثناء  »اجللد ابجللد« 
مسؤولو  سيقوم  التواصل  هلذا  الطفل  استعداد  ومبجرد 

الرعاية الصحّية مبساعدتك.

إرشادات للتعامل مع الطفل يف فرتة الرعاية اخلاصة:
إذا مّت نقل طفلِك مباشرة بعد الوالدة إىل وحدة الّرعاية الصحَية اخلاّصة، فإنّه ميكن للشَّخص 	 

املرافق لِك يف الوالدة الّذهاب مع الطّفل واالطمئنان عليه.
اطليب املساعدة من أحد أفراد عائلتك للحضور بداًل عّمن كان مرافًقا لِك ألنّه على األغلب 	 

سيكون على نفس القدر من التعب مثلك.
اطليب من فريق مركز الوالدة أن يوّضحوا لك كّل ما حيدث مع مولودِك.	 
حاويل أن تكوين مع طفلِك يف أقرِب وقت ممكن، ألّن طفلِك يستطيع مساعِك وشّم رائحتِك، 	 

مما سيجعله مراتًحا أكثر، حت وإن مل يكن ابستطاعتِك محله.
ا لذلك، أو قومي بشفط احلليب من الّثدي وحفظه 	  قومي إبرضاع طفلِك مبجرد أن يكون مستعدًّ

حت ميكنِك إعطاءه للطّفل عن طريق الزجاجة؛ ألّن هذا مهم له، اطليب آلة شفط من فريق مركز 
الوالدة لشفط احلليب من الثدي.

قومي ابلّتعبري عن مشاعرِك ملمرضتِك، أو القابلة، أو لألخصائّية االجتماعّية يف مركز الوالدة.	 
اطليب منهم املساعدة على الّتخطيط لتجاوز هذا الوقت الّصعب.	 
إذا مّت خروجِك من مركز الوالدة قبل طفلِك سيقوم مقّدم الّرعاية الصحّية ابلتواصل معك لرتتيب 	 

الزايرة للمستشفى، كما أّن مقدم الرعاية الصحّية سيستمّر يف تقدمي الّدعم الّنفسي لِك وألسرتِك 
بعد خروج طفلِك من مركز الوالدة.

العناية ابلتوائم:
إن والدتك لتوأمني هو حدث أكثر من رائع، وال بّد أّنك قد قمِت 
ابلعديد من التحضريات لتجهيز نفسك هلذا التحدي واملرح اإلضايف 
لرعاية أكثر من مولود، وسيكون لتغيري احلفاظات والرضاعة الطبيعية 
والنوم واملهام املنزلية وغريهم معن جديد عند والدتك لتوأمني أو أكثر.
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عالقات أسرية صحّية:
متّر األسرة ابلعديد من التغرّيات بعد والدة الطفل، وخيتلف الوقت الالزم للتأقلم مع هذه التغريات من أسرة 
إىل أخرى، وترجع أكثر أسباب توتر العالقات مع احمليطني إىل عدم القدرة على التواصل معهم، وعدم تلبية 

التوقعات، ولتخطي ذلك عليك أن:

تذكري: أن األبوة واألمومة عالقة شراكة منذ بدايتها، لكّنها قد تكون خالف املتوقع بعد وصول 	 
الطفل، فرتبية مولود جديد يف احلقيقة هو نوع من املغامرة، وميكن أن حُيدَث كثريًا من التغيري يف 
تربية  التحّدايت يف مشاركة مسؤولية  املمكن أن تواجهي بعض  بينِك وبني زوجِك، ومن  العالقة 
الطفل معه، فالتواصل بينكما يف هذه الفرتة، من أجل حتديد األدوار، وتعّلم الكثري حول طريقة تربية 
األطفال، واالتفاق على ما هو األفضل هلم، أهّم من أي وقت مضى، وإن كنِت وحيدة فمن املهّم 

مشاركة قراراتِك املتعّلقة بطفلِك مع أهلِك وأقاربِك.

بعد والدتك القيصرية - وخاصًة إن كانت والدتك طارئة ومل يكن لديِك إال القليل من الوقت 	 
للتحضري - قد تشعرين ببعض األحاسيس املختلطة، مثل شعورِك ابحلزن، وخيبة األمل، أو شعورك 
ابلفرح والرّاحة، وذلك يعتمد على الّسبب وراء والدتك القيصرية، إذا كنِت منزعجة أو قلقة حتدثي 
مع طبيبك/ القابلة، أو زوجك، أو أّي شخص تثقني به، وتذّكري أّن العديد من األمهات الاليت 
ولدن بعملّية قيصرية من قبل قادرات على الوالدة الطبيعية يف مرات احلمل املقبلة - حتدثي مع 

طبيبك/ القابلة يف هذا األمر خالل فرتة محلِك القادم.

تصارحي زوجِك ابلتحدايت واألزمات اليت مترّين هبا بعد والدة طفلِك، وأن تشاركيه الرّأي يف كيفية 	 
العالقة  احتياجاهتم واحتياجات  اآلابء واألمهات عندما يضعون  التعامل معها. كما خيطئ بعض 
بينهم جانًبا مع وصول املولود اجلديد، خاصة مع عدم وجود الوقت الكايف للجلوس ومناقشة أمور 
، مما يؤدي إىل تفاقم املشاكل واختالف اآلراء، واإلحساس أبّن الوضع  احلياة - غري الطفل - سوايًّ
مل يعد كالسابق، ومع مرور الوقت، قد تشعرين أبنّه مل يعد لديِك طاقة حلّل أّي مشكلة من مشاكل 

حياتك.

املشاعر واالحتياجات اخلاصة ابآلابء اجلدد:
شعورِك ابلتوّتر طبيعّي يف هذه الفرتة، فأنِت تتعاملني مع العديد من التغرّيات، وتقومني برعاية احتياجات 
خمتلفة، حتدثي مع زوجِك عّما تشعرين به، وقد تتفاجئني بوجود نفس املشاعر لديه، وإذا وجدِت صعوبة 
يف التحكم مبشاعرِك، أو إن كانت تلك املشاعر تعوق قيامك أبمورك املعتادة، أو تؤثر على نومِك، فعليِك 
الّتحدث إىل طبيبِك/ القبالة، أو االتصال بوزارة الصحة على الرقم )937( للحصول على املساعدة والّدعم.

أما خالل األشهر القليلة القادمة سيزداد شعور الثّقة ابلنفس لديِك، وسيتسن لِك ولزوجِك التعرف على 
طفلكما جيًدا، واعلمي أّن جسمك سيتأثّر هبذا التوتر على الّنحو اآليت:

ما  األّمهات  بعض  تفتقد 
الوالدة  قبل  به  يشعرن  كّن 
يف  أبمان  الطّفل  وجود  من 
وأنه  احلمل،  أثناء  داخلهّن 

ملكهّن مبفردهّن. صحة  حول  ابخلوف  الّشعور 
حول  وابلقلق  طفلك،  وأمان 
قدرتِك على رعايته، أو ينتابِك 

القلق على نفسك أيًضا.

الّشعور
ابإلرهاق.

الشعور ابلذنب
واإلحباط.

الغضب 
والعصبّية.

حدوث طفح
جلدّي.

الّشعور ابلصداع
وآالم الّظهر

وآالم يف املعدة.
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أو  أفراد عائلتِك،  أو أحد  املساعدة من زوجك،  التوّتر وذلك: بطلب  التغّلب على  ميكنِك 
صديقاتِك، كما ميكنِك أن حتصلي على بعض الرّاحة وجترّبة متارين االسرتخاء بعد وضع طفلِك 

يف مكان آمن، أبن تستلقي والقدمني ألعلى، أو جتلسي مغمضَة العينني، مثّ:
خذي نفًسا عميًقا من أربع إىل مخس مرّات.	 
ختيلي خروج كّل الّضغط من جسمك عند كّل زفري.	 
أرخي كّل عضالت جسمك، وابدئي أبصابع القدم، واستشعري االسرتخاء من أصابع قدمِك 	 

إىل قّمة رأسِك.
عند الوصول لعضالت الرأس تنفسي بعمق من أربعة إىل مخس مراٍت، وختّلصي من كل التوتر 	 

والضغط.
يف 	  والراحة  الذهين،  اهلدوء  بشعور  واستمتعي  فيه،  جتلسني  وأنِك  املفّضل،  مكانِك  ختّيلي 

جسمِك عند االنتهاء، خذي بعض الوقت لالستمتاع بشعورِك.

التغّيات اليت حتدث للزوج:
إذا كنَت أاًب ألّول مرة، فقد تالحظ تغرّيات يف مشاعرِك بني حني وآخر، كأن تشعر ابحلماس يف يوم، 
وابإلجهاد الشديد يف اليوم التايل، فوالدة طفل جديد تسبب تغرّي منط النوم جلميع أفراد األسرة، وقلياًل ما 
يستطيع أحد الوالدين احلصول على نوم كاٍف، وقد تشعر أّن زوجتك تعتين ابلطفل بشكل أفضل منَك، 
لكن، من املريح هلا أن يكون لَك دوٌر نشٌط يف رعايته، جّرب أن حتمله، وتتحدث اليه، وتقرأ له القرآن، أو 
أن تنشد له بعض أغاين األطفال، قد يبدو لَك هذا غريًبا أّول األمر، لكّنَك ستعتاد عليه مع مرور الوقت، 

وإليَك بعض االقرتاحات للتأقلم مع طفلَك اجلديد:

التحدث مع األصدقاء أو زمالء العمل الذين لديهم أطفااًل، ستتفاجأ ابألمور املشرتكة بينكما 	 
يف هذا الشأن.

التحدث مع زوجتك عن كيفية التعامل مع التحدايت اجلديّة يف حياتكما.	 
مراجعة ميزانية العائلة، والتحّدث عن أّي تغريات جيب إجراؤها.	 
التحدث بصراحة مع زوجتَك عن مشاعرَك، وعن طريقة التكّيف مع دورك اجلديد.	 
التواصل مع مقدم الرعاية الصحية، أو رقم وزارة الصحة لتقدمي االستشارات الطبية )937(.	 
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األخوة واألخوات:
ختتلف ردة فعل األطفال عند والدة طفل جديد، فاإلخوة األكرب سنًّا يكون اهتمامهم ابملولود اجلديد أقّل، 
وقد يكونوا متحمسني لوجوده، سعيدين به، وقد يشعرون يف بعض األحيان ابلغرية والغضب منه، وعدم 
تقبله، ويظهر ذلك يف بعض السلوكيات الطفولية أحياًن، وهي تصّرفات طبيعّية، وستختفي مع الوقت؛ 
وعليِك أن تكوين صبورة جتاهها، وأال حتاويل معاقبة الطفل أو توبيخه؛ ألّن ذلك لن يساعدَك وإليِك بعَض 

األفكار اليت ستساعد اإلخوة األكرب سناً على التأقلم مع الطفل اجلديد:

قبل والدة الطفل اجلديد احكي لطفلك األكرب سناً قصة والدته.	 
ثقفي نفسِك بقراءة الكتب املتعلقة ابحلمل، وكيفية تعامل األطفال مع املولود اجلديد.	 
عند زايرة الضيوف لرؤية املولود اجلديد اجعلي طفلِك األكرب سناً يشارك يف الرتحيب هبم، 	 

وحتدثي أمامهم عن مساعدته العظيمة لِك.
شّجعي طفلِك األكرب سناً على التعبري والتحدث عن مشاعره.	 
خصصي جزًءا من وقتِك لقضائه مع طفلك األكرب.	 
أتجيل تعليم طفلك األكرب كيفية قضاء حاجته يف املرحاض، أو انتقاله إىل سرير منفصل لعدة  	 

أسابيع على األقل بعد والدة الطفل اجلديد.
تفهم مشاعر طفلِك األكرب، واطرحي األسئلة حوهلا )مثل: هل تشعر ابحلزن ألن 	  حاويل 

أمك ال تقضي معك وقتاً طوياًل؟ حسناً. ماذا ميكن أن نفعل للقضاء على هذا الّشعور؟(
يتحسن شعور الطفل األكرب عند مشاركته يف رعاية الطفل اجلديد اطليب منه على سبيل املثال 	 

إحضار احلفاظات اخلاصة ابلرضيع.
شجعي طفلِك األكرب على التعامل بلطف مع املولود، ومساعدتِك يف العناية به، وال بّد من 	 

إشرافِك وأتكدِك من أنّه يلعب معه، أو يلمسه بطريقة آمنة.
حاويل احلفاظ على الروتني اخلاص بعائلتك قبل والدة الطفل، كاحلفاظ على مواعيد النوم 	 

واألنشطة املعتادة.

النصائح اليت يقدمها لٍك اآلخرون حول مولودك:
سيسمعِك من حولِك من األّمهات، وأفراد العائلة كثريًا من الّنصائح والتجارب اليت مروا هبا، بعض تلك 
بعض  وإليِك  فائدة،  أقل  يكون  وبعضها  به،  تقومني  مبا  الثّقة  على  وتساعدِك  مفيدة،  تكون  النصائح 

االقرتاحات للتعامل مع تلك النصائح:

اطليب النصيحة من األشخاص الذين تثقني هبم، وأتكدي من مناسبة نصائحهم مع عائلتك.	 
اسرتخي وثقي بنفسك.	 
لسِت انساًن كاماًل، وال أحد كذلك، حت الشخص الذي يقّدم لِك الّنصيحة.	 
عليِك أن تكوين أكثر ثقة أبحكامِك ألّنِك تعرفني طفلك جيًدا، ال أحد سواِك.	 
طّوري مهاراتك عن طريق حضور دورات تدريبّية حول األمومة وقراءة الكتب واملصادر الصحّية.	 
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مل تتّم األمور كما كان خمططًا هلا: فقد الطّفل، أو والدته مع احتياجات خاّصة:
على الرغم من تقّدم الطّب، فإنّه حيدث أحياًن أن يولد بعض األطفال مصابني مبرض خطري، أو 
يعانون بعَض املشاكل اّليت مل يتوّقعها فريق الّرعاية الصحّية أثناء متابعة احلمل، إال أن حاالت وفاة 

الّرضع تكون ندرة.
أيمل الوالدان خالل فرتة احلمل ابألفضل ألطفاهلم، وأغلبهم يرتبطون بشدة هبذا الطفل الذي مل يولد بعد، 
ويفّكرون فيه كشخص وعضو جديد مرّحب به يف العائلة، فإذا ُولد دون عالمات للحياة، فإّن ذلك 
سيسّبب صدمة قوية هلم، وسيشعرون ابحلزن الشديد؛ ألّن الطفل الذي كانوا يتصورونه طوال فرتة احلمل 
مل يعد موجوًدا على قيد احلياة، وسيصاب الوالدان خبيبة األمل أيًضا يف حال ُولد الطفل حيًّا ولكن مع 
مرض خطري، أو مشكلة صحّية، أو مع اختالف جييّن، أو جسدّي، وقد تشعر بعُض األمهات ابلقلق 
أّنّن قد فعلَن شيًئا ما تسّبب يف هذا، وقد يستغرق  حول ما إذا كانت أجسادهّن قد خذلتهّن، أو 
بعض  لك  سنقّدم  الّتالية  السطور  ويف  الوقت،  بعض  مشاكل صحّية  لديه  الذي  الطفل  مع  التكّيف 

الّنصائح حول كيفّية التأقلم مع فقد الطّفل، وكيفّية التعامل مع الطفل الذي حيتاج إىل رعاية خاّصة.

توديع طفلك:
أعمق شعور ابخلسارة هو الشعور بفقدانِك لطفلِك، سواء كانت الوفاة خالل مراحل احلمل، أو بعد الوالدة، 
االرتباط  الغضب، ألّن  أو حت  الصدمة،  أو  املؤذية، كاحلزن،  املشاعر  من  عنه جمموعة  ينتج  الفقد  وهذا 
ابلطفل يبدأ قبل الوالدة، ويواجه عديد من اآلابء مشاكل يف الّتعامل مع هذا الفقد؛ ألنّه مل يكن وارًدا لديهم 
ختّيل احلياة بدون الطفل الذي كانوا يتوقون إليه، ولديهم العديد من األحالم واألماين حوله، وقاموا بتخطيط 

ا للتعايف واملساعدة على جتاوز األمر. حياهتم اجلديدة معه حوهلا، غري أّن هذا احلزن هو مرحلة مهّمة جدًّ
مشاركة الفقد أنِت وزوجك:

من املمكن أن تصبح عالقتِك مع زوجِك متوترة بعد فقدكما لطفلكما، وأثناء حماولتكما التعامل مع هذا 
األمر وأن يكون التواصل العاطفّي واجلسدّي بينكما صعًبا بعض الشيء، وقد يصبح من الّصعب عليكما 

إجناز املهام االعتيادية اليومّية، حّت إّن شعور أحدكما ابلغضب جتاه اآلخر هو أمر شائع وطبيعّي.

مل تتّم األمور كما كان خمططًا هلا: فقد الطّفل، أو 
والدته مع احتياجات خاّصة.
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وللمساعدة على جتاوز األمر، عليكما أن تتعاون، وتتحلَيا ابلّصرب، وتبذال اجملهود لكي يصبح كلٌّ 
منكما وفيًّا ولطيًفا جتاه األخر، وأن تتحّداث سوايًّ عن مشاعركما وأحاسيسكما بكّل صراحة ووضوح، 
ذلك  من  سيتمّكن  فإنّه  احلايل،  الوقت  الفقد يف  هذا  التحّدث خبصوص  أحدكما  يستطع  مل  وإذا 
مستقباًل، وال يعين ذلك أن طفلكما سيُنسى مع مرور الوقت، ولكن كّل شخٍص يتعامل مع حزنه 
بطريقته اخلاّصة، وقد حيتاج بعض الوقت ليتعاىف منه، وإذا لزم األمر، ميكنكما طلب استشارة نفسّية 
أو مهنّية، كما يستطيع الوالدان االستفادة من الّدعم الّنفسي الذي يقّدم يف املنشآت الصحية للتعامل 
مع هذا احلزن والثكل الناتج عن فقد الطفل أثناء احلمل أو بعد الوالدة،، كغريه من األحداث املأساوية 
األخرى اليت قد متّر حبياة اإلنسان، وسيقوم فريق الرعاية الصحّية مبساعدتكما على توديع طفلكما.

ستتاح لكما الفرصة لرؤية الطّفل ومحله، وإذا كانت وفاة الطفل بسبب عيوب خلقية فإّن بعَض الوالدين 
سيشعرون ابخلوف من القيام هبذه اخلطوة، ويف أغلب احلاالت تكون تصورات الوالدين عن هذا املوقف 

أسوأ بكثري من الواقع.
الناجتة عن األزمة،  النفسية  الضغوط  الالزم إلزالة  سيقوم االختصاصي االجتماعي ابملنشأة بعمل 
فرصة  على  حصولكما  على  وسيحرص  التفاؤل،  وبث  واملواساة،  الوجداين،  اإلفراغ  يف  واملتمثلة 

للتحدث والّتعبري عن مشاعركما.
بكافة  تزويدكما  العمل يف  فريق  يرتدد  ولن  املساعدة،  على طلب  وزوجك  أنت  احرصي سيديت 

املعلومات اليت حتتاجانا.

* تذكري:
نيا، وموت أحدهم قد يُعوِّضه والدُة طفل آخر يف كثري من األحيان، فإْن كان 	  األبناء هم زينُة احلياِة الدُّ

زوُجك ال مُيانع، فمن اجلميل أْن تُفكري يف احلمل َمرَّة أخرى.
اشغلي وقتِك أكثَر ممّا مضى، احبثي عن عمل، أو دورة تدريبية تنشغلني هبا ملدة ال تقل عن ستة أشهر.	 
ي عن مشاعر حزنِك ألقرِب شخص إليك، سواء كان زوجِك، أم صديقتِك املقرّبة، أو خالطي 	  َعربِّ

ا للتخفيف من مشاعر األمل  األمهاِت الالَّيت فقدن أطفاهلنَّ، فالتنفيس االنفعايل يف هذه املرحلة ُمِهمٌّ ِجدًّ
واحلزن.

تذكَّري أنَّ االختالَط ابلناس ال يَعين أبًدا منع نفسك من قضاء بعض الوقت مبفردِك، والُبكاء َوْحَدِك.	 
جَتّنيب ُكلِّ ذكرايت مولودِك كاملالبس، واأللعاب، والصور، وذلَك بوضعها يف صندوق خاص وجَتّنيب فتَحه 	 

اآلن، حت تتأكدي أنَّ أحزاَنِك قد اندملت.
اقرئي الكتَب واملقاالت اليت تتحدث عن كيفيِة التعاُمل مع احلزن، وفقد األبناء.	 
إن مل تستطيعي جتاوز األزمة فال أبس بزايرة الطبيبـــــــ/ــــــة النفسيـ/ــــــة؛ لتلقِّي الدَّعم النفسي والدوائي لعالج 	 

االكتئاب.

الستشارتكم النفسية: عبر هاتف المركز الوطني لتعزيز 
الصحة النفسية 920033360 

يتم التعامل معها بكل سرية بإشراف:

استشاريين سعوديين متخصصين من الساعة 11 صباحًا 
حتى الساعة 11 مساًء.
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اهتمامك بنفسك:
مرحًبا بِك يف الفصل املخّصص لِك ...

إّن من أفضل ما ميكن أن تقّدميه لطفلِك هو أن تعتين بنفسِك جيًدا؛ ألّن العناية بطفل حديث الوالدة 
مع  والتأقلم  للّتعايف،  الوقت  وإعطاء جسدِك  اجليدة،  والّصحة  الراحة  على  عند حصولك  أسهل  تصبح 
التغيريات الكثرية خالل الشهور التالية، والرجوِع إىل ما كان عليه قبل احلمل والوالدة، كما أّنِك ستحتاجني 
اهلرمونية  للتغرّيات  مستعّدة  تكوين  وأن  عائلتِك،  يف  اجلديد  للفرد  العاطفّية  الّتعديالت  بعض  إجراء  إىل 
القابلة خالل ستة أسابيع بعد  أنه ينبغي عليِك أن ختّططي لزايرة الطبيبـــــــ/ــــــــة أو  املصاحبة للوالدة، كما 
الوالدة، للّتأّكد من أّن جسمك يتعاىف جيًدا، وجيب أن تعلمي أيًضا أنِك ستحتاجني بعض الوقت لتعتادي 
املساعدة  بطلب  لتقومي  املناسب  الوقت  وأّن هذا هو  لوالدة طفلك،  املصاحبة  التغرّيات  على كّل هذه 
من عائلتك وأصدقائك وقبول عروضهم حول، القيام ابملهام املنزلية مثل: الطبخ، وتنظيف املنزل، وغسل 

املالبس، أو حت اجللوس مع أطفالك اآلخرين فعنايتِك بنفسِك مهمة.
حيث سنتحدث يف هذا الفصل أيًضا عن بعض األسئلة الشائعة واليت تشمل:

تكييف منط حياتِك مع الطّفل اجلديد.	 
الّشعور بعدم الّراحة بعد الوالدة.	 
مىت سيتوقف نزيف النفاس؟	 
مىت يتوّقع عودة الدورة الشهريّة؟ 	 
ماهي وسائل تنظيم احلمل املناسبة؟	 

الفصل الثاين يف ناية هذا الفصل ندعوِك إىل أن هتيئي 
األفكار  من  مزيد  الكتساب  نفسِك 
االهتمام  على  تساعدِك  اليت  واملهارات 
بنفسِك يف مرحلة الّنفاس، وعلى تكِييف 
منط حياتِك مبا يتالءم مع تلبية احتياجاِتِك 
الشخصّية، واحتياجات طفلِك وأسرتِك، 
بِك،  خاّص  عاملٌ  هو  الثاين  الفصل  إن 
حناول فيه تقدمي نصائح وإرشادات حول 
واألسريّة،  والنفسية،  اجلسدية،  صحتِك 
آملني أن جتعل حياَتِك أكثر مرونة، وأن 
جُتّنبِك الضغط والتوَتر واإلجهاد، وأتخذ 
بيدِك إىل حّل املشكالت اليومية اليت قد 

تواجهِك، فإىل هناك ...



29 28

تكييف منط حياتِك مع الطّفل اجلديد
كثري من األمهات يكون لديهنَّ دفعة كبرية من الطاقة بعد والدة أطفاهلّن مباشرة، ومن مثّ يشعرن ابلتعب 
الشديد نظرًا إىل حاجتهّن املستمرة ملتابعة أطفاهلّن، ومالحظة عالمات جوعهم، وتلبية حاجتهم للّرضاعة 
النهار والليل، وإرضاعهم ابنتظام، ومراقبتهم، والعناية هبم، وبنظافتهم،  أثناء  مثاِن مرّات يوميًّا على األقل 

وصّحتهم، وكّل هذا حيتاج إىل كمٍّ كبري من الطّاقة، وإىل أخذ قسط من الرّاحة بني احلني واآلخر.
وإليك بعض النصائح اليت ميكن أن تساعدك على التكّيف مع وجود الطفل يف حياتك:

التعامل مع مستجّدات األمور يف حياتك اليومية خطوة خبطوة، مع احملاولة على االستمتاع بيومِك 	 
دون توّتر أو قلق.

اطليب املساعدة من األشخاص الداعمني لِك وتثقي هبم مثل: زوجِك، وعائلتِك، وصديقاتِك، 	 
ومقدمي اخلدمات الصحّية.

سيقوم بعض األشخاص حولِك من األهِل واألصدقاء بعرض املساعدة عليِك أحياًن يف القيام 	 
ابملهاّم املنزلّية ممّا يتيُح لك احلصول على وقٍت كاٍف للعناية بطفلِك، أو ألخذ قسط من الرّاحة، 
ويف أحياٍن أخرى قد يتوّجب عليِك طلب املساعدة بنفسِك، وهذا ال يعين أّنك ال تستطيعني 
على  حصولك  أّن  إلمكانتك، كما  متاًما  مدركة  أّنك  يعين  بل  اجلديد،  وضعِك  مع  التعامل 

املساعدة يتيُح لِك وقًتا أكثر للتعرف على طفلِك.
القيام بتأجيل األعمال املنزلية غري الطارئة لتوفري طاقتِك.	 
خذي غفوة عندما يقوم طفلِك بذلك، واسرتحِيي، والبّد أن تستقطعي بعض الوقت لنفسِك، حت 	 

وإن كانت اسرتاحة قصرية فإّن ذلك كاٍف لشعورِك بتجدد النشاط.
اهتِمي بطعامِك، واشريب كمية وفرية من السوائل، وقّللي من املشروابت اليت حتتوي على الكافيني: 	 

)مثل: القهوة، الشاي(.
ابتعدي عن التدخني، أو اجللوس مع املدّخنني.	 
اقضي الوقت مع زوجِك، وحاوال االسرتخاء، ودعم بعضكما.	 
حافظي على تواصلِك مع عائلتِك وصديقاتِك.	 
كّوين صداقات جديدة مع األمهات احلديثات.	 
دّوين أفكارِك ومشاعرِك.	 

التعامل مع زيرات األهل والصديقات:
سريغب أفراد من العائلة والصديقات يف زايرتِك ورؤية طفلِك اجلديد، لكّن تواجد الزوار ميكن أن يكون 
متعًبا لِك خاّصة يف األسابيع األوىل، ميكنِك أن تطليب مّمن يرغب يف زايرتِك أن حيضَر يف الوقت املناسب 
لِك، وإذا كان أحُد الزّوار مصااًب بسيالن األنِف، أو السعال، أو احلمى، أو الطفح اجللدّي، أو اضطراب 
يف املعدة فاطليب منه بلطف أال يقرتب من الطّفل، أو أن حيضر يف وقت آخر عندما يصبح بصحة جيدة.

وقت االستحمام:
ميكنك االستحمام مبجرد شعورِك أبّنِك أصبحِت قادرة على ذلك، مامل خيربك طبيبك/ القابلة خبالف ذلك، 
أتكدي من نظافة حوض االستحمام اخلاص بِك منًعا النتقال العدوى إىل املهبل والرحم، وقد حتتاجني إىل 
طلب املساعدة إلخراِجِك من حوض االستحمام، وإذا كانت والدتك قيصرية فإنّه ميكنِك االستحمام بعد 
أربع وعشرين،إىل مثاٍن وأربعني ساعة، أو حلني التئام اجلرح، مامل خيربك طبيبك/ القابلة أبي تعليمات أخرى.
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تناول الطّعام، واحلصول على وزن صحي:
قد يساعدِك تناول الطعام الصحّي، واألنشطة البدنّية جبانب الّرضاعة الطبيعّية على العودة إىل الوزن الذي 
كنِت عليه قبل محلِك، وعليِك أن تتحّلي ابلصرب يف سبيل حتقيق ذلك؛ فالرجوع إىل وزن اجلسم الصحّي 

قد يستغرق بعض الوقِت، وإليك بعض اإلرشادات:
احلذر من القيام حبمية »رجيم« أو اتباع نظام غذائّي صارم أثناء الّرضاعة الطبيعّية، حيث إن بعض الطاقة 	 

املستخدمة لصنع حليب الثدي أتيت من الوزن املكتسب أثناء احلمل.
احلرص على ممارسة الرايضة، وخاّصة املشي السريع والتمارين املشاهبة ملدة ال تقل عن 30 دقيقة يف اليوم، 	 

حيث يساعد على شد العضالت، واستعادة شكل جسمك القدمي .
قد يصبح شعورِك ابجلوع خالل فرتة الّرضاعة الطبيعية أكثر ممّا كنِت عليه أثناء فرتة احلمل، وهذا أمر 	 

طبيعي، فعليك أثناء فرتة الرضاعة أن تزيدي وجباتِك اليومّية مبعّدل وجبتني إىل ثالث وجبات من الطعام 
الصحي، ونوصيك بعدد من احلصص لكل من اجملموعات الغذائية األربع، حيث إن كّل جمموعة غذائية 

مهمة، وتوفر جمموعة غنّية من العناصر الغذائية.
كما أّن شعورِك ابلعطش أثناء فرتة الرضاعة الطبيعية سيزيد عن املعتاد، لذلَك احرصي على شرب املاء 	 

على مدار اليوم، وشرب احلليب أو اللنب مع الوجبات، وقللي كمّية عصري الفاكهة إىل نصف كوب 
خالل اليوم.

اعلمي أّن تناول الطعام ابنتظام سوف 
مينحِك الطاقة الالزمة لرعاية نفسِك 

وطفلِك اجلديد، وإذا كنِت نباتّية فستكونن 
- أنِت وطفلِك - حباجة إىل بعض 

املكمالت الغذائّية األخرى، عليِك التحدث 
مع أخصائي تغذية موثوق، أو مع طبيبِك/ 

القابلة حول االحتياجات الغذائية
الالزمة لِك ولطفلك.

بعض اإلرشادات الغذائية األخرى، واملفيدة لألّمهات املرضعات:
وإليِك بعض النصائح الغذائية األخرى، واملفيدة لألّمهات املرضعات:

يوجد الكافيني يف القهوة، والشاي، والكوال، والشوكوالتة، وجيب احلّد من تناول هذه األصناف 	 
القهوة(، وإذا كان  ليرت من  أو نصف  يعادل كوابن،  اليوم )300 مليغرام  300 ميلغرام يف  إىل 
طفلك يستيقظ من نومه عّدة مرات، أو يشعر ابلتوتر فإّن ذلك يعطيِك مؤّشرًا على وجوب خفض 

كمية الكافيني اليت تتناولينها.

األطعمة اليت جيب جتنبها أثناء هذه الفرتة هي تلك األطعمة اليت تسبب احلساسية لك أو لطفلِك، 	 
وملزيد من املعلومات خبصوص هذا األمر حتدثي إىل طبيبِك/ القابلة، أو إىل اختصاصي تغذية 

موثوق.

ابلّنسبة للدهون، فإّن الّدهون الصحية اليت حتتوي على أوميغا 3 هي دهون مهمة لنمو الطفل 	 
القد،  ومسك  املعلبة،  اخلفيفة  التونة  بتناولِك:  الثدي  حليب  يف  زايدة كميتها  وميكنِك  وتطّوره، 
والرجنة، والسردين، كما يتواجد األوميغا 3 بكميات أقّل يف الزيوت النباتية، واملكسرات، والبذور، 
أثناء فرتة الرضاعة الطبيعية، لكن احذري تناول بعض  والبيض، وميكنك تناول معظم األطعمة 
األمساك اليت حتتوي علي نسبة مرتفعة من الزئبق، واليت ميكن أن تسبب الّضرر للجهاز العصيب 

لدى الرضع واألطفال أثناء فرتة الرضاعة الطبيعية )مثل الساملون(.

يف 	  وهي  الغازية،  املشروابت  أو  احلارّة،  األطعمة  تناول  يشيع  االجتماعية  البيئات  من  يف كثري 
األغلب غري مضرّة، إال لو الحظِت أّنا تسّبب اإلزعاج لطفلِك، أو أّنا تؤثّر عليه أبّي طريقة، 

فهنا يتوّجب عليك التوّقف عن تناوهلا.

احذري شاي األعشاب وبعض املنتجات العشبية األخرى اليت ميكن أن يكون هلا أتثري األدوية 	 
عليِك وعلى طفلِك.
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شكل جسمِك بعد احلمل:
أثناء فرتة احلمل ستكتسبني بعض الوزن الزائد، وستتمدد عضالت البطن، وكّل ذلك حيتاج إىل بعض الوقت 
ليزول، ويعود اجلسم إىل ما كان عليه من قبل، فال حتاويل تسريع التخّلص منه يف وقت قصري ابتباع نظام 
املشي  الرايضة، وخاّصة  وممارسة  الصحية،  األطعمة  تناول  على  احرصي  بل  السعرات،  منخفض  غذائي 
للمساعدة على شد  اليوم، وهو مترين جيد  السريع والتمارين املشاهبة ملدة ال تقل عن عشرين دقيقة يف 
العضالت، واستعادة شكل جسمك القدمي، ويوجد يف اململكة العربية السعودية مراكز لياقة نسائية، تقّدم 
برامج لياقة خاّصة ابألمهات بعد الوالدة، وانضمامك هلذه املراكز سيمنحك الفرصة لتبادل اخلربات مع 
األمهات األخرايت، فال ترتّددي يف التحّدث معهّن حول مستجدات حياهتّن بعد الوالدة، وكيفية التعامل 
معها، ومع اإلجهاد وعدم احلصول على النوم الكايف، والذي يسّببه اهتمامك ابحتياجات طفلِك، وتذكري 
أن احلصول على قسط كاٍف من النوم هو أمر مهم خلسارة الوزن، حيُث أّن قلة النوم واإلجهاد يزيدان من 

إفراز هرمون )الكورتيزول( الذي يتسبب يف ختزين الدهون يف اجلسم، وخاصة يف منطقة اخلصر.
ممارسة الّنشاط البديّن:

ستستمّر معك كثرٌي من التغريات اليت مّر هبا جسمك، وحدثت ببطء خالل فرتة محلك يف تسعة أشهر، 
وسوف حتتاجني تقريًبا إىل نفس املدة لعودة األمور إىل طبيعتها؛ لذلك عليِك أن تتحلي ابلصرب.

بعد والدة طفلك، سيكون إبمكانِك الشعور برمحِك إذا قمِت ابلضغط على منطقة البطن السفلية )أعلى 
عظم العانة قلياًل(، وبعد مرور ستة أسابيع سيعود 
تشعري  ولن  تقريًبا،  الطبيعي  حجمه  إىل  الرحم 
الطبيعية  والرضاعة  بطنك،  على  الضغط  عند  بِه 
ستساعد الرحم على التقّلص إىل حجمه الطبيعي 
يف  عليك  سيتوجب  فإنّه  وعليه،  أكرب،  بسرعة 
توازين  أن  للوالدة  اّلالحقة  واألشهر  األسابيع 
تنهكي  وال  اسرتحيي  جديدة،  مسؤولياتِك كأّم 
واستمتعا  طفلك،  ابحتياجات  واعتين  نفسِك، 

بوقتكما سواًي.

إّن قدرتك على ممارسة الّنشاط البديّن الطبيعّي مرهونة بوقت والدتك، ومدى صعوبتها، ونوعها، وعليِك 
أن تستفسري من طبيبِك/ القابلة عن الوقت املناسب الذي تستطيعني فيه العودة إىل النشاطات البدنية، 
والتمارين بعد الوالدة، وميكنك عموًما ممارسة أغلب األنشطة البدنية بقوة أقل وملدة أقصر، ابدئي ببطء 
وامنحي جسمك وقًتا للتعايف، وإذا مل حتدث لِك أّي مضاعفات خالل فرتة محلك أو والدتك فإنّه ميكنِك 
أن تبدئي ببعض األنشطة البدنية اخلفيفة على الفور، مثل: املشي، ومتارين قاع احلوض، وتذّكري دائًما أّن 
ممارستِك للنشاط البديّن والتمارين الّرايضّية بعد فرتة احلمل يقلل من خطر اإلصابة ابكتئاب ما بعد الوالدة، 
والوقاية من اخلثرات )اجللطات( الدموية، وإليك بعض التمارين املفيدة لك بعد الوالدة، مع الّنصائح 

والقواعد اإلرشاديّة اخلاّصة هبا:

ريضة املشي:. 1

اعلمّي أّن املشي هو طريقة آمنة وفّعالة للتحرك، وتذّكري أّن عودتِك 
التدرجييَّة إىل نشاطِك البديّن ستمنحك الطّاقة الالزمة للعناية بعائلتِك، 

وطفلك اجلديد، وإليك بعض الّنصائح للحصول على فوائد املشي:
التدرج يف املشي من مخس عشرة دقيقة إىل ثالثني دقيقة أو أكثر، 	 

البطيء ملدة ترتاوح بني عشرة إىل مخس عشرة  أواًل ابملشي  ابدئي 
دقيقة، مث املشي بشكل أسرع ملدة مخس دقائق إىل عشرة دقائق، مثّ 

الرجوع إىل املشي البطيء مرة أخرى.
احملاولة يف ممارسة املشي يف أغلب أايم األسبوع.	 
املشي جّيد ومفيد جلسمِك، وراحتِك الّنفسّية.	 
اطليب من زوجِك، أو أحد أفراد عائلتِك، أو إحدى صديقاتِك أن 	 

ترافقِك أثناء املشي.
اصطحيب طفلِك معِك أثناء املشي يف عربة األطفال، أو ابستخدام 	 

حامل للطّفل، أو اطليب من غريك رعاية طفلِك أثناء حصولك على 
اسرتاحة للمشي.
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متارين مركز اجلسم واحلوض. 2
أ. ماهو مركز اجلسم؟

مركز اجلسم الداخلي يتكون من العضالت التالية:
احلجاب احلاجز، ويقابله عضالت أرضية احلوض، والعجان.	 
عضالت البطن العميقة، ويقابلها عضالت الظهر العميقة.	 

استرخاء 
الحجاب 

الحاجز

انقباض 
الحجاب 

الحاجز

تمدد عضالت أرضية الحوض انقباض عضالت أرضية الحوض

شهيق زفير

لنتخيل هذه العضالت كأنا ابلون يتحرك تبًعا لتغرّي الّضغط الداخلي من اهلواء، تتحرك كل عضلة وما 
يقابلها سواًي؛ إلاتحة اجملال لضغط اهلواء الداخلي أثناء التنفس البطين من احلجاب احلاجز.

إّن أول مترين فسيولوجي خلقه هللا هلذه العضالت هو التنفس العميق من البطن. 

كيفية التنفس العميق:
يتم استنشاق اهلواء هبدوء من األنف، وإيصاله إىل البطن؛ حبيث تشعر بتمدد البطن أثناء الشهيق الستيعاب 
كمية اهلواء، مث إخراج الّنفس عن طريق األنف أو الفم )يفضل األنف( يف عملية الزفري، وعندها ستعود 

البطن إىل وضعها الطبيعي إىل الداخل.
مع التنفس العميق ستستجيب عضالت البطن العميقة وأرضية احلوض حلركة عضالت احلجاب احلاجز؛ 

حبيث تتمدد عضالت أرضية احلوض مع الشهيق، وتنقبض مع الزفري.

لعمل التمرين سيتم التعامل مع العضالت يف وضعها الفسيولوجي. 

ابلتزامن مع التنفس العميق )شهيق مع إرخاء العضالت مث زفري( سيتم قبض عضالت أرضية احلوض وشدها 
دون كتم النفس، مع االستمرار ابلزفري.

يكون البدء ابلتمرين يف وضعية االستلقاء على الظهر، وبعدها يتم تغيري الوضعيات بعد يوم أو يومني من 
ممارسة التمرين. 

من فوائد متارين التنفس ومتارين تفعيل مركز اجلسم واحلوض: 
زايدة قدرة عضالت مركز اجلسم على أداء وظائفها. - 
توازن أرضية احلوض. - 
املساعدة على إغالق االنفصال العضلي. - 
املساعدة على التئام اجلروح واخلياطة، سواء يف العجان أو العملية القيصرية. - 
زايدة الوعي بوظائف أرضية احلوض من إرخاء وقبض وإخراج.- 
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ب. متارين كيجل:
تسمي املنطقة الواقعة بني الّشرج واملهبل مبنطقة العجان، وهذه املنطقة تتمّدد أثناء الوالدة، وميكن الشعور 
بتوّرمها، أو ارختائها، أو وجود الكدمات فيها، وقد يكون لديك فيها بعض الغرز الناجتة عن عملّية شّق 
رمّبا سيضايقك  ولكن  الوقت،  مبرور  الغرز ستختفي  وهذه  الوالدة(  منطقة  )لتوسيع  العجان  أو  املهبل، 
التئامها، وقد تشعرين ابخلدر يف منطقة العجان وهو شعور سيتالشى مبرور  الشعور ببعض احلّكة أثناء 
الوقت، كما ميكن أيًضا أن تواجهك مشكلة السلس البويل، واليت ختتفي يف أغلب األحوال مع الوقت 

ومبمارسة متارين كيجل.
به، وستساعدك على منع  احمليطة  قاع احلوض، والعضالت  تقوية عضالت  تعمل متارين كيجل على 
أثناء الّسعال، أو الّضحك، وتلك اليت قد تصيبك يف وقت الحق من عمرك،  البول  مشاكل سلس 
وستساعدك على الرجوع إىل طبيعتك اليت كنِت عليها قبل الوالدة، ويف عودة عضالت منطقة العجان 

املتمددة إىل مرونتها، كما أّنك بتعلم هذا التمرين الروتييّن ستكتسبنَي عادة جيدة حلياتِك.

أيًضا  اخلاّصة أبرضية احلوض( بشكل صحيح، وميكنِك  )التمارين  بتمارين كيجل  القيام  إليِك طريقة 
طلب املساعدة من أخصائي العالج الطبيعي املتخصص يف إعادة أتهيل قاع احلوض:

قفي أو اجلسي بطريقة مرحية لِك.	 
لتحديد عضالت احلوض قومي بشدها إىل الداخل، افعلي ما تفعلينه إذا كنت حتاولني حبس	 
البول، أو حركة األمعاء.	 
الّشهيق، 	  مع  تشعرين ابرتفاعها  البطن، حبيث  من  تنّفسي بشكل عميق  التمرين،  البدء يف  قبل 

وهبوطها مع الّزفي، كرّري ذلك حت يصبح تنفّسِك منتظًما، ومتوازًن.
أثناء الّزفي، عليِك أْن تشّدي عضالت أرضّية احلوض، كأّنِك حتاولني إغالقها، استمّري يف شّدها 	 

بدًءا من اثنيتني، وتدّرجي يف زايدة الوقت، حّت تصلي إىل عشر ثواٍن، مع عدم حبس الّنفس.
تنفسي بطريقة طبيعية، وال حتبسي أنفاسك.	 
ال تشدي عضالت املعدة أو األرداف.	 
أرخي عضالت احلوض ملدة 10 ثوان.	 
كرري هذه العملية )شد العضالت وإرخائها( من 12 إىل 20 مرة.	 

تذكري:
جيب التدرج يف متارين التنفس ومتارين أرضية احلوض: حيث تكون البداية مع ممارسة هذه الريضة 

بوضعية االستلقاء على الظهر ملنع أتثي اجلاذبية، مث بوضعية اجللوس أو الوقوف خالل الزفي.
ج. متارين امليل احلوضي:

ميكن أن تساعدك هذه التمارين على تقوية عضالت البطن، وتقليل آالم الظهر، ولكن، عليِك استشارة 
طبيبِك/ القابلة قبل البدِء يف عملها، مارسي هذه التمارين من مرّتني إىل ثالث مرات خالل اليوم كالتايل:

استلقي على األرض يف وضع مريح للظهر.	 
شّدي األرداف، واسحبيها إىل األمام.	 
شّدي عظم العانة إىل األعلى، مع بقاء أسفل الظهر على األرض، عّدي إىل ثالثة، مث تنفسي، 	 

واسرتخي.
كرري التمرين مخس مرات.	 
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* تذكري:
أمهّية احلركة بعد الوالدة:

للنفساء؛ وذلك  أمر ضرورّي  الوالدة  بعد  البدين واحلركة  النشاط  أّن  اعلمي  األّم،  عزيزيت 
لتنشيط الّدورة الّدمويّة يف األرجل، ولتقليل خطر اإلصابة جبلطات الدم، خاّصة إن كانت 
مثّ  واألرجل،  األقدام  بتحريك  سريرِك  يف  النشاط  مبزاولة  البدء  وميكنِك  قيصريّة،  الوالدة 
الّنهوض بشكل تدرجيي واجللوس على طرف الّسرير لدقيقة، مثّ الوقوف على القدمني لثواٍن 
قليلة، مثّ املشي يف أرجاء املكان على مهل، والبّد أن تكوين حريصًة على هذا الّتدرّج يف 
احلركة؛ لتاليف الشعور ابلّدوار، أو هبوط الّضغط، ولتكوين قريبًة من سريرِك للعودة إليه يف 
حال شعورِك أبحد هذين الَعرضني دون تعَرضِك خلطر الّسقوط ال مسَح هللا، ويف حال شعرِت 

ابلّدوار ميكنِك الرتّيث قلياًل، مث تكرار احملاولة مرّة أخرى.

* تذكري:
استعمال مشّدات البطن بعد الوالدة:

مشّدات البطِن هي قطع من القماش القابل للّتمدد، تستخدم لدى بعض الّنساء للمساعدة على إرجاع 
العالج  اختصاصّية  إشراف  حتت  ابستعماهلا  وينصح  والوالدة،  احلمل  قبل  السابقة  حالته  إىل  البطن 
الطبيعي املتخّصصة يف صّحة املرأة عند احلاجة إليها يف بعض احلاالت، مثل معانة املرأة من ضعف 
وترّهل عضالت البطن، والذي يؤّدي بدوره إىل حدوث آالم يف الظهر نتيجًة لعدم استقامته، وتقوم 

االختصاصّية بتحديد فرتة االستعمال، وتوضيح التمارين العالجية املصاحبة الستعماهلا.
كما ال ينصح ابستعمال املشّدات بشكل روتييّن، ألّنا قد تؤدي إىل ضعف عضالِت البطن، والّظهر، 
واحلجاب احلاجز، وأرضّية احلوض، نظرًا إىل اعتماد اجلسم عليها، وعدم تنشيط تلك العضالت ابلطّريقة 

الصحيحة، كما أّنا تؤّدي إىل تقليل املدى احلركي يف مفاصل الظهر، والورك، وعضالت اجلذع.
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العالج الطبيعي بعد الوالدة:. 3
فرتة ما بعد الوالدة هي فرتة ذهبية لالستشفاء والتعايف، لكن ال تستعجلي يف بدء نشاطِك الّرايضّي، وحماولة 
ي العالج  إرجاع جسدِك إىل ما كان عليه، وتذّكري أّنِك يف حاجة إىل فحص وإعادة أتهيل من قبل خمتصِّ
الطبيعي  لصحة املرأة، حّت ميكنِك تفعيل مركز اجلسم بشكل سليم ووظيفي، وتفادي أي مضاعفات جسديّة.

شدي الرجلني وحركي القدمني لألعلى واألسفل بشكل دائري من 10 - 15 مرة.	 

إىل 	  بطنك  عضالت  بشد  قومي 
الداخل يف هذه الوضعية، كرري ذلك 

مخس مرات مث ضاعفيها تدرجيياً.

وكأنك 	  احلوض  قاع  عضالت  شدي 
التبول،  من  نفسك  منع  حتاولني 
امسكي لعدة ثواين مث اسرتخي وكرري 

ذلك من 5 - 10 مرات.

الظهر 	  أسفل  يديك  إحدى  ضعي 
واضغطي بظهرك على يديك مع شد 
الداخل، كرري  إىل  البطن  عضالت 

ذلك من 5 - 10 مرات.

حركي الركبتني إىل اليمني وإىل اليسار 	 
مراعاة  مع  األرض  للمس  حماولة  يف 

حتريك الكتفني من 5 - 10 مرات.

* تذكري:
جيب تفعيل مركز اجلسم واحلوض بشكل سليم عن طريق مزاولة متارين كيجل، وتتلّخص يف التنفس مع شّد 
عضالت احلوض لثواٍن قليلة دون افالهتا، وعدم حبس النَـَّفس نائيًّا )راجعي ص 36( وإن شعرِت أّنِك 

ال تستطيعنَي القيام هبذا الّتمرين التايل فتجّنبيه، واستشريي خمتّصي العالج الطبيعي.

ارفعي رأسك ألحد كتفيك واحنين على 	 
الكعب،  ملس  وحاويل  اآلخر  اجلنب 
مث  مرات   10  -  5 من  ذلك  كرري 

أعيدي التمرين للناحية األخرى.

واألخرى 	  بطنك  على  يديك  ضعي 
وكتفك  رأسك  وارفعي  رأسك  أسفل 
من على السرير، كرري ذلك 5 مرات 

مث ضاعفيها تدرجيياً.
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إذا كانت والدتك قيصرية:
سيكون لديِك جرح مؤمل يف منطقة البطن السفلية بعد الوالدة القيصريّة، وميكن أن تالحظي بعًضا من اآليت:

خروج شيء من الدم، أو سائل وردي اللون من اجلرح.	 
الشعور آبالم غازيّة وانتفاخات.	 
وجود كدمات على طول اجلرح، أو حوله.	 
وقد يكون لديِك بعض الغرز إلغالق اجلرح، وليس عليِك أن تقلقي خبصوص الغرز القابلة للذوابن؛ - 

حيث إنا ستذوب من تلقاء نفسها يف مدة ترتاوح من أسبوع إىل أسبوعني، وقد يتّم استخدام داببيس 
الكبس، واليت حتافظ على بقاء اجلرح مغلًقا، وسيقوم مقّدم الرعاية الصحّية اخلاص بِك إبزالتها يف الوقت 

احملّدد.
ميكنِك استخدام مسكنات األمل اليت وصفها لِك الطبيبـــــــ/ـــــــة لتساعدك على التغلب على إحساسك بعدم - 

الراحة، وال تقلقي من كثرة استخدامها، فهي آمنة، وال ميّر منها للطّفل إال كمّية قليلة عرب الّرضاعة الطبيعّية.
سيقّل الّشعور ابألمل يف منطقة اجلرح مع مرور الوقت، وحيتاج حصول االلتئام الكامل من أربعة إىل سّتة - 

أسابيع والحظي أن االلتئام التام للجرح يستغرق حوايل 6 أشهر.

أمهّية متارين التنّفس بعد العملية القيصريّة:

للّتخدير العام آاثٌر جانبّية تضّر عضالت التنّفس، وجتعلها يف حاجة لعّدة ساعات حّت تعود لطبيعتها، 
مما يسّبب اجتماع البلغم يف الّصدر بسبب عدم امتالئه بكمّيات كافية من اهلواء؛ لذلك يُفضَّل اخلضوع 
للتخدير الّناحي أو الّنصفي لتقليل ذلك الّضرر، وتُنصُح الّنفساء مبجّرد صحوها من الّتخدير أن أتخذ 

كمّية من اهلواء من خالل شهيٍق عميق، وحبسها يف الّصدر عّدة 
إخراجها مع الّزفري، وتكرار ذلك من 20 إىل 30 مرة  ثواٍن، مثّ 
كّل ثالث ساعات، مما يساعد على تنشيط عضالت التنّفس، 
وإخراج البلغم، ومن العالمات اإلجيابّية على االستفادة من هذا 
الّتمرين الّرغبة يف الّسعال، وهو دليل على الّتعايف، وتُنصح الّنفساء 

ابلّضغط على اجلرِح قلياًل أثناء السعال.

* عليك القيام ابآليت للوصول إىل مرحلة التعايف الكاملة:
ال حتملي أي شيء أثقل من طفلك.	 
حافظى على مكان اجلرح جافًا، و ميكنك وضع ضمادات عليه لتساعد على التئامه.	 
على 	  تلّفي  أْن  النهوض  عند  وعليِك  السرير،  يف  التحرك  أو  الوقوف  عند  بطنك  على  وسادة  ضعي 

جانبِك، مثّ تدفعي نفسك لوضع اجللوس.
ادعمي بطَنِك يف املنطقة القريبة من اجلرح عند حدوث أي حركات مفاجئة كالسعال، أو العطاس، أو 	 

الضحك.
اشريب الكثري من السوائل لتعويض ما فقدتيه أثناء الوالدة والرضاعة الطبيعية، وملنع حدوث اإلمساك، 	 

ولتجنب حدوث التهاابت ابملسالك البولية.
تناويل األطعمة الغنية ابأللياف للحد من حدوث اإلمساك، وحدوثه طبيعي بعد اجلراحة، لكن إذا استمر 	 

األمر استشريي طبيبك/ القابلة ألخذ بعض األدوية امللينة.

االستحمام بعد العملية القيصرية:
الوالدة؛  من  يومني  أو  يوم  مرور  بعد  يومًيا  االستحمام  ميكنِك 
وذلك للحفاظ على نظافة اجلرح، مامل خيربك طبيبِك/ القابلة بغري 
ذلك، ال تفرِكي منطقة اجلرح، حيث ميكن أن يسبب ذلك يف 
سحب الغرز، وداببيس الكبس، وضمادات اجلرح يف وقت مبكر.
إبمكانك استخدام املاء الداىفء والّصابون برفق، مث جففي املنطقة 
جيًدا ابستخدام منشفة نظيفة، وإذا كان لديِك أسئلة أو بعض 
القلق خبصوص والدتِك القيصرية اّتصلي على طبيبِك/ القابلة، أو 

االتصال بوزارة الصحة )937( على مدار الساعة.
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نصائح مرحلة التعايف:
عزيزيت األم:

عليِك أن تدركي أمهّية مرحلة التعايف بعد اجلراحة القيصرية، وأّن مّدهتا ومتطّلباهتا متفاوتٌة من أّم إىل 
أخرى، فال ترتّددي يف طلب الّدعم النفسي واجلسدي من مقدمي الرعاية الطبية عند حاجتِك إليه، 

وإليِك بعض الّنصائح اليت ستفيدِك بعد إجراء العلمية:

حافظي على مزاولة متارين التنفس من البطن، عن طريق أخذ الشهيق من األنف هبدوء، وإخراجه هبدوء - 
من األنف أو الفم، ستشعرين بتمّدد )ارتفاع( أثناء الشهيق يف منطقة البطن، وابنقباض )هبوط( أثناء 

الزَّفري.
أضيفي مترين تفعيل مركز اجلسم )شّد أرضّية احلوض والبطن( مع الزفري قدر استطاعتِك واحتمالِك أثناء - 

املياه...إخل، حيُث يعمل على  اليوميَّة، مثل املشي، واالهتمام ابلطفل، ودخول دورة  قيامِك مبهامِك 
تنشيط الدورة الدمويّة يف تلك املنطقة، وابلتايل تسريع عملّية شفاء اجلرح، وتسريع عملّية دعم البطن 

ومركز اجلسم.
مارسي املشي يف أسرع وقت بعد العملية، مع التنفس، وجتّنيب ثين جسدك إىل األمام، وحافظي على - 

ظهرِك مستقيًما قدر اإلمكان.
قومي بعمل التمارين اخلاصة بتنشيط الدورة الدموية.- 
راجعي خمتّصي العالج الطبيعي لصحة املرأة فور خروجك من املستشفى؛ ملساعدتِك، مثّ مرّة أخرى بعد - 

مرور مثانية أسابيع؛ لتقييم حالتِك اجلسديّة.
ا؛ لذلك احرصي عليها.-  تذّكري أّن إعادة أتهيل عضالت بطنك وحوضك عملّية مهمة جدًّ

إذا أردت الوقوف من وضع االستلقاء ألّول مرّة، ويف كّل مرّة، عليِك أّواًل أن تتنّفسي هبدوء من البطن، مثّ - 
ترفعي ظهرك ابلّتدريج حّت َتِصلي إىل وضعّية اجللوس، مثّ ضعي قدميِك على األرض استعداًدا للوقوف 

مع احملافظة على الّتنّفس العميق، وال ترتّددي يف طلب املساعدة حال حاجتِك إليها.
عند دخول دورة املياه يف أّول مرّة، ويف كّل مرّة، ال تضغطي على منطقة اإلخراج، وإمّنا حافظي على - 

هدوئك، وال تستعجلي، وتنفّسي هبدوء، واسندي منطقة اجلرح ابستعمال فوطة، أو قطعة قماش قطنية 
نظيفة.

ادعمي بطنِك أثناء الوقوف، أو الّضحك، أو السعال، بوسادة، أو بفوطة ملفوفة؛ وذلَك لتقليل الّشعور - 
ابألمل الّناتج عن الّضغط.

اختاري وضعّية الّرضاعة املرحية لِك، مثل وضعية االستلقاء على اجلنب، أو شبه االستلقاء على الظهر. - 
تناويل وجباتك ببطء مع املضغ جيداً، واحرصي على أن حتتوي على األلياف والسوائل - حال السماح - 

بذلك - لتفادي الغازات واإلمساك.
احرصي على أخذ قسٍط من الرّاحة خالل يومِك.- 
ابتعدي عن محل، أو دفع، أو سحب كل ما هو أثقل من وزن املولود خالل ثالثة، إىل سّتة أشهر من - 

الوالدة.
استشريي طبيبك/ القابلة يف كيفّية العناية ابجلرح.- 
احرصي على الرضاعة الطبيعية، ومالمسة اجللد للجلد مع طفلِك.- 
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االضطراابت الّنفسية بعد الوالدة:
ستكون حياتِك أنِت وزوجِك خمتلفة مبجرد والدة طفلكما، وقد تنتابكما بعض املشاعر املختلطة حول دوركما 
كأّم وأب، حت إّن شعورِك بنفسِك سيكون خمتلًفا بعد احلمل والوالدة، وستنتابِك مشاعر جيدة حول طفلِك، 
وجتربة والدتِك، وكذلك بعض املشاعر األخرى، ومن املهم أن هتتّمي جبميع مشاعرِك، وأال تضغطي على نفسِك، 
وتذكري دائًما أن رعاية طفل حديث الوالدة هو عمل شاق وأنِك ستبذلني قصارى جهدك، ومرة أخرى، عليِك 

أن هتتمي بنفسِك، وابلعادات الصحّية، وأاّل تتوقعي الكثري من نفسك يف هذه الفرتة.

أ. التغيات املزاجية بعد الوالدة )الكآبة الّنفاسّية(:
من الطّبيعي أن تشعري ابلقلق، واحلزن، وابلّرغبة يف البكاء بدون سبب، فإّن أكثر من %70 من األمهات 
احلديثات قد يصنب بعد الوالدة مبا يسّمى )الكآبة النفاسّية( يف اليوم الثالث أو الرّابع بعد الوالدة، وتستمّر 
لعّدة ساعات يف اليوم، أو لعّدة أايم ترتاوح من أسبوعني إىل ثالثة أسابيع، ويرتبط حدوثها ابملستوايت 
املتغرية من هرمونت احلمل، وقد حتدث أيًضا بسبب افتقاد شعور وجود الطّفل ابلّداخل، وتتضّمن هذه 

الكآبة شعورِك ابلعديد من التغرّيات املزاجّية، والعواطف املتغرّية، مثل:
كثرة التقّلبات املزاجية، مثل شعورِك ابلسعادة يف حلظة، وابحلزن يف اللحظة التالية.	 
شعورِك ابلّتعب، مثّ حصولِك على الطّاقة فجأة.	 
اإلرهاق، وحدوث مشاكل يف النوم.	 
قّلة الرتكيز، وصعوبة اختاذ القرارات.	 
مرة 	  الّرشيق  على جسمك  أو حصولِك  الّسابقة،  حلياتِك  استعادتِك  القلق حول  مشاعر  تنتابك  قد 

أخرى.
شعورِك ابلفتور جتاه العالقة احلميمة، أو عدم الّرغبة هبا على اإلطالق.	 
الرغبة يف البكاء دون سبب.	 
الشعور ابجلزع وتعكر املزاج دون أسباب واضحة.	 

وكّل هذه األمور واملشاعر طبيعية متاًما، وتتخّلص أغلب األمهات منها خالل أسبوعني دون استخدام أّي 
عالج، وينبغي على زوجك وعائلتك، وصديقاتِك معرفة أّن هذا هو الوقت املناسب ملساعدتِك ودعِمِك.

ب. اكتئاب وقلق ما بعد الوالدة:
إذا استمرت حالة الكآبة الّنفاسية ألكثر من أسبوعني، أو ثالثة أسابيع، ومل حيدث أي حتّسن حلالتك حت 
بعد حصولِك على الرّاحة، والنوم، والّدعم من اآلخرين، فإّن ذلك يرّجح إصابتِك ابكتئاب ما بعد الوالدة.

عادة ما حيدث اكتئاب ما بعد الوالدة خالل شهر إىل ثالثة أشهر بعد الوالدة، وميكن أن حيدث يف أي 
وقت خالل السنة األوىل من والدة الطفل، سواًء كان طفلِك األّول أم مل يكن كذلك، وميكن أن يؤثر على 
عالقتِك بطفلِك، وصّحته وسالمته، وعلى عالقتِك بعائلتِك وبزوجِك، وغالًبا سيكون هو أّول من يالحظ 
أعراضه عليِك، وهذا االكتئاب يصيب حوايل 10 - 24 % من السيدات وال ميكن معاجلته مبجّرد ضبط 
الّنفس، لكن أعراضه تستجيب جّيًدا للعالج الطيب، واعلمي أّن أعراض كّل من اكتئاب وقلق ما بعد الوالدة 

تكون متشاهبة يف بعض األحيان، وتشمل التايل:
قلق ما بعد الوالدةاكتئاب ما بعد الوالدة

الشعور ابحلزن.	 
الشعور أبحاسيس غري جيدة، مثل: شعورك أنك أم سيئة، 	 

وفاشلة، أو االحساس ابلذنب، واخلجل، وأنه ال قيمة لك، 
وأنك عاجزة وميؤوس منك.

الشعور ابلغضب، واالنفعال، واالستياء.	 
التقلبات املزاجية املتكررة.	 
الشعور ابلقلق الشديد بشأن صحة الطفل.	 
من 	  من خروجك  او  وحيدة،  بقائك  من  الشعور ابخلوف 

املنزل.
فقد الشعور ابلسعادة، واملتعة، واحلماس، واالهتمام ابألنشطة 	 

املعتادة.
وجود صعوبة يف الرتكيز.	 
الشعور ابإلرهاق والتعب، مع وجود الكوابيس.	 
تغري الشهّية، إما بفقدان الشهّية للطعام، أو زايدهتا كثرياً.	 
وجود مشاكل يف التعامل مع األنشطة اليومية املعتادة.	 
فقد الرغبة يف التواصل االجتماعي مع العائلة واألصدقاء	 
إمهال النفس، وعدم االعتناء هبا.	 
قد تراودك أفكار حول إيذاء نفسك، أو طفلك، أو اهلروب 	 

من كل شيء.
قد تصبحني غري قادرة على الطمأنينة، والثقة ابآلخرين.	 

شعورك الدائم ابلقلق حول صحتك وصحة طفلك.	 
شعورك الدائم ابالستياء وعدم الراحة دون سبب معنّي.	 
أو 	  طويل،  لوقت  النوم  يف  واالستغراق  االسرتخاء  صعوبة 

قضاء وقت طويل على الفراش يف حماولة النوم.
عدم القدرة على الشعور ابالطمئنان والثقة يف اآلخرين.	 
قد حيصل أن تضعي إجراءات صارمة، ومهام يومية متعددة، 	 

مث تصابني ابالنزعاج يف حال عدم قدرتك على القيام هبا، 
بشكل يؤثر على حياتك ومرونتها.

تكرار 	  مثل:  مرة،  من  أكثر  ابألعمال  القيام  من  التحقق 
التحقق من إغالق ابب املنزل.

تصعب 	  والذعر  واخلوف،  اهللع،  من  بنوابت  إصابتك 
السيطرة عليها، وتكون مصحوبة ابألعراض التالية:

العضالت، 	  وتشنج  التنفس،  وضيق  القلب،  يف  خفقان 
حدوث  مع  ابردة  أو  ساخنة  وومضات  الصدر،  وضيق 

تعّرق، وغثيان ودوخة.
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إليِك بعض النصائح اليت ستساعدك على ختطي هذه املرحلة الصعبة:

حّددي عواطفك، وحاويل فهم أفكارك وسلوكياتك.	 
احرصي على استخدام الدواء املوصوف لِك من ِقبل الطبيبـــــــ/ـــــــة.	 
اعلمي أّن حصولِك على املساعدة عند بداية شعورِك أبعراض القلق واالكتئاب مهم جًدا، ألّن 	 

القلق واالكتئاب الذي يستمر لفرتة طويلة يصعب عالجه، وقد تكون له آاثر خطرية عليِك، 
وعلى الصحة الّنفسّية لطفلِك، وعائلتِك على املدى الطويل.

تذّكري أّن طلب املساعدة ال يعين أنِك ضعيفة، أو أنِك أّم سيئة، بل هو خطوة مهّمة ملساعدتِك 	 
على التحّسن يف أسرع وقت.

حتدثي مع طبيبك/ القابلة إذا كانت لديِك أّي خماوف أو أسئلة حول اكتئاب ما بعد الوالدة، 	 
أو اتصلي على خّط الطوارئ لوزارة الصحة )937(.

ج. ذهان ما بعد الوالدة:
ذهان ما بعد الوالدة هو حالة خطرية جًدا، ولكّنها أيًضا ندرة جًدا، وأهّم أعراضها:

ظهور سلوكيات متطرّفة، وغري منتظمة، أو متوقعة.
التحدث بطريقة سريعة، وعدم القدرة على الرتكيز.	 
الشعور بعدم احلاجة إىل النوم.	 
الشعور ابلقوة والطاقة العالية.	 
كثرة األوهام، وهي: أفكار غري واقعية.	 
اإلصابة ابهللوسة، وهي: رؤية ومساع أشياء غري موجودة.	 
اإلصابة بفرتات من االكتئاب الشديد.	 

ميكن أن يتطور ذهان ما بعد الوالدة بشكل سريع، مما يزيد من احتماالت خطر إيذاء األم لنفسها أو 
لطفلها، وعادًة ما تتم مالحظته خالل األسابيع األوىل بعد الوالدة، وكلما كان اكتشاف األعراض مبكرًا 

كان العالج أسرع.

عزيزي الزوج: ذهان ما بعد الوالدة هو حالة طبية طارئة، فإذا كان لديك قلق حول إصابة زوجتَك به 
تواصل مباشرًة مع الطبيبـــــــ/ــــــة، أو اتصل على خط الطوارئ لوزارة الصحة )937(.

الستشارتكم النفسية: عرب هاتف 
املركز الوطين لتعزيز الصحة النفسية 

 920033360

يتم التعامل معها بكل سرية إبشراف
استشاريني سعوديني متخصصني من الساعة 

11 صباحاً حىت الساعة 11 مساًء. 
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النزيف بعد الوالدة:
أ. النزيف الطبيعي )اهلالبة أو السائل النفاسي/دم الّنفاس(:

هي إفرازات مهبلية حتدث بعد الوالدة وميكن أن تستمر ملدة 6 أسابيع، وحيدث هذا النزيف بسبب تساقط 
الرحم وجتدُّد بطانته، وستالحظني فيه ما يلي:

سيكون لون الدم يف األايم الثالثة األوىل فاحًتا، مثّ يتحّول إىل الّلون األمحر الّداكن، وميكن مالحظة 	 
وجود كتل صغرية من الدم، ال يتعدى مسكها 2 سم.

بعد مرور أربعة، إىل عشرة أايم بعد الوالدة، ستالحظني أن االفرازات أصبحت بنية، أو وردية 	 
اللون، وسيقل الدم تدرجيًيا.

النفاسي إىل 	  بعد مرور عشرة أايم، غالًبا ما يتحول السائل 
اللون األبيض املصفر، وميكن أن يستمر ذلك من عشرة أايم، 
إىل سّتة أسابيع، وإذا مل تكن هذه هي والدتك األوىل فيمكن 

أن تالحظي أن دم الّنفاس خمتلف عن الوالدة السابقة.
من األفضل استخدام الفوط الصحية خالل هذه الفرتة بداًل 	 

من احلشوات القطنية.
وبعد 	  أثناء  أثقل  الّنفاس  دم  تكون كمية  أن  الطبيعي  من 

أو  اجللوس،  أو  اليومية،  النشاطات  أداء  وبعد  الرضاعة، 
اخلفيفة  االنقباضات  بسبب  وذلك  طويلة،  لفرتة  االستلقاء 
بطانة  من  الّتخلص  على  تعمل  واليت  للرحم،  حتدث  اليت 
الّرحم، فإذا زادت كمّية دم الّنفاس بعد احلركة فهذه عالمة 
الّتدّفق  تباطؤ  وستالحظني  جهًدا كبريًا،  تبذلني  أّنك  على 

مبجّرد توّقفك وأخذك قسطًا من الرّاحة.

ب. النزيف واإلفرازات املهبلية غي العادية:
من الطبيعي أن يقّل تدفق الّدم مع مرور الوقت، واعلمي أنّه يتوّجب عليِك االتصال بطبيبك/ القابلة، أو 
على وزارة الصحة )937( يف حال وجود أحد األعراض التالية، ملساعدتك يف معرفة إن كانت تتطّلب منك 

الّذهاب إىل املستشفى وذلك عند:

وجود كتل من الدم يتعدى مسكها 2 سم، ومالحظة ثقل دم النفاس، ومن املؤّشرات على ذلك 	 
حاجتِك إىل تبديل الفوطة الصحّية كّل ساعة، أو أقّل خالل األايم الثالثة األوىل، وكل ثالث 

ساعات، أو أقل، يف األاّيم التالية:
إذا اخنفض تدفق الدم مث زاد فجاءة، وأصبح ابللون األمحر الفاتح، واحتجِت إىل استخدام فوطة 	 

صحية أو أكثر خالل كّل ساعتني، مع عدم تباطؤ تدّفق الدم، حت بعد حصولك على الراحة.
إذا مل يتوّقف الدم متاماً بعد مرور سّتة أسابيع من الوالدة.	 
وجود إفرازات مهبلية غري معتادة او وجود رائحة كريهة.	 
ارتفاع درجة احلرارة أكثر من 38 درجة مئوية ألكثر من يومني، مع أو بدون الشعور ابلقشعريرة 	 

واآلالم.
التدفق املهبلي بطيء واثبت.	 
مالحظة شّدة الّنزيف أو عودته إىل اللون األمحر الفاتح أو الداكن، بعد تغريه إىل البين، أو األبيض 	 

املصفر.
وجود أمل حاد مستمر مع وخز يف منطقة البطن.	 
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ممارسة العالقة احلميمة بعد الوالدة:
واإلرهاق كأغلب  ابلّتعب  الشعور  وسيالزمِك  لرعايته،  مبذولًة  طاقتِك  ستصبح كّل  طفلِك،  والدة  بعد 
للشعور ابلراحة،  الوقت  لديِك حباجة إىل بعض  الوالدة  الّرحم، وقناة  الفرتة، وسيكون  األّمهات يف هذه 
وللعودة إىل احلجم، والشكل الطبيعيان، واألمر راجع إليِك لتقّرري الوقت املناسب للعودة إىل ممارسة العالقة 
احلميمة، ومن األفضل أن تنتظري إىل حني شعورِك ابالستعداد اجلسدّي والعاطفّي، وجتاوزِك مرحلة التأقلم 
مع كّل التغرياِت اليت حدثت لِك بعد الوالدة واألمومة، خاّصة التغرّيات اهلرمونّية بعد مرحلة احلمل، واليت 
تسبب قّلة الرغبة اجلنسّية لديِك، أو جتاوز معانتِك من اإلناِك بسبب الرضاعة يف وقت متأخر من الليل، 

أو بسبب املسؤوليات اإلضافية.
من املمكن أن يالزمِك الشعور ابإلحباط، وعدم الرغبة يف العالقة احلميمة، وهذا جزء من الكآبة النفاسية، 
وقد تعانني كغريِك من األّمهات احلديثات من احلرج، أو عدم الّرضا عن شكل جسمِك بعد الوالدة، وابلتايل 
عدم الّرغبة يف إقامة عالقة جسدية مع الزوج، وعليِك أن تضعي يف اعتبارك أّن زوجِك مل مير بفرتة محل 
ووضع مثلِك، لذلك فقد يكون غري واٍع حبالتِك العاطفّية واجلسديّة، ممّا يعين أنّه يتوّجب عليِك التحّدث معه 
عن متاعبِك، ومشاركته ما تعانيانه مًعا من مشاعر وإحباطات يف هذه الفرتة، وأغلُب األزواج ال يستأنفون 

العالقة احلميمة إال بعد مرور أربعة، إىل سّتة أسابيع من الوالدة، أي بعد انتهاء فرتة النفاس.

تذكري: إذا كانت لديِك خماوف حول ممارسة العالقة 
احلميمة فال ترتددي يف مراجعة الطبيب/ــــة أو القابلة، 
فقد حيدث بعد الوالدة أن ينخفض مستوى هرمون 
االسرتوجني بشكل حاد، ويسبب هذا العديد من 

التغرّيات اجلسدية، ومن ضمنها )جفاف املهبل(، مما 
يسبب صعوبة يف ممارسة العالقة احلميمة، وميكنِك شراء 
املنتجات الصيدالنية اليت جتعل املهبل زلًقا، أو تستشريي 

الطبيبـــــــ/ــــة أو القابلة إذا استمر شعورك
بعدم الراحة ملدة طويلة.

التعامل مع التغّيات اجلسدية بعد الوالدة:

أ. احملافظة على ليونة الثديني:
يقوم جسمك ابالستعداد للوالدة والرضاعة منذ بداايت محلِك، ويسّمى احلليب األول يف ثديك »اللبأ« 
وهو أول حليب يرضعه طفلِك، ويوفر له محاية مناعّية خاّصة، وحيتوي أيًضا على جمموعة من العناصر 
الغذائية املهمة له، مثّ يبدأ جسمك يف إنتاج حليب جديد خيتلط مع اللبأ، وخالل اليوم الثاين إىل الرابع 
من الوالدة تشعر عديد من األمهات بتغرّيات يف الثدي، حيث يصبح حجمه أكرب، وأكثر دفئاً وطراوة.

سيساعدِك إرضاع طفلِك مثاين مرّات على األقل خالل اليوم على التقليل من امتالء ثدييك، وسيساعد 
مّص الطفل للحليب وشفطه على حتفيز اجلسم إلنتاج املزيد منه، وعليِك يف هذه الفرتة ارتداء محالة صدر 
مرحية، أو تلك اخلاصة بفرتة الرضاعة، واستخدام الكمادات الباردة بني الرضعات، والكمادات الساخنة 

قبل الرضاعة ملدة ترتاوح بني دقيقتني، إىل ثالث دقائق قبل الرضاعة.

ب. اآلالم يف املهبل أو منطقة العجان:
املنطقة  وهذه  العجان،  مبنطقة  واملهبل  الّشرج  بني  الواقعة  املنطقة  تسمى 
تتمّدد أثناء الوالدة، وميكن الشعور بتوّرمها، أو ارختائها، أو وجود الكدمات 
فيها، وقد يكون لديك فيها بعض الغرز الناجتة عن عملّية شّق املهبل، أو 
العجان وهذه الغرز ستختفي مبرور الوقت، ولكن رمّبا سيضايقك الشعور 
العجان وهو  منطقة  تشعرين ابخلدر يف  التئامها، وقد  أثناء  احلّكة  ببعض 
بعض  لدى  األمل  ذلك  يستمر  أن  وميكن  الوقت،  مبرور  سيتالشى  شعور 
األمهات ملدة سّتة أسابيع، وسيتّم وصف بعض األدوية املسكنة اآلمنة أثناء 
الرضاعة عند خروجِك من املستشفى، وإذا استمر األمل رغم ذلك فعليِك 

التحدث مع طبيبـــــ/ـــــة أو القابلة.
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إليِك بعض النصائح املهمة حول العناية هبذه املنطقة:

وضع كمادات ثلج على منطقة العجان خالل الساعات األربع والعشرين األوىل، ملدة ترتاوح بني عشرة إىل 	 
اثنتا عشرة دقيقة، ومن مث إزالتها، وميكن تكرار هذه العملية كل ساعة عند احلاجة، واحذري وضع الثلج 
مباشرة املنطقة، بل ال بّد أن يكون ملفوفًا يف منشفة، وميكنِك أيًضا أن ترطبـي الفوط الصحية ابملاء، وتضعيها 

يف الفريزر »وتستخدميها ككمادات للمنطقة، وعليك التخلص منها بعد االستعمال«.
استلقي على جانبِك خالل فرتة راحتِك، أو نومِك، أو عند الرضاعة، بداًل من اجللوس، واحصلي على 	 

الراحة إذا زاد تدفق دم النفاس.
استلقي يف حوض االستحمام اململوء ابملاء الدافئ النظيف، دون إضافة الزيوت أو الصابون، وسيساعدِك 	 

ذلك على تطهري وتنظيف والتئام العجان، وميكن تكرار ذلك مرتني يف اليوم، ملدة عشرين دقيقة يف كل مرة.
استخدمي مسكنات األمل اليت وصفها لِك الطبيبـــ/ــــة، حيث ستساعدِك على الشعور ابلراحة، وال تقلقي إن 	 

كنت ترضعني طفلِك طبيعياً، فإّن كمية قليلة من هذه األدوية متر خالل حليب الرضاعة، وهي آمنة لطفلِك 
ما دمِت تستخدمينها ابلطريقة الصحيحة، وإذا استمر األمل رغم ذلك فعليِك التحدث مع طبيبك / القابلة.

استخدام 	  يفضل  اخللف، كما  إىل  األمام  من  بلطف  العجان  منطقة  جففي  املرحاض،  إىل  ذهابك  عند 
)املرحاض األرضي( العريب.

غريي الفوطة الصحّية يف كّل مرة، استخدمي مخس فوط صحّية على األقل خالل اليوم، وحاويل عدم ملسها 	 
حت تبقى نظيفة قدر اإلمكان، واغسلي يديِك بعد االنتهاء، ومن األفضل لِك عدم استعمال احلشوات 

القطنّية ملّدة ستة أسابيع على األقل بعد الوالدة.
استخدمي وسادًة، أو حلقة نفخ عند اجللوس )حلقة النفخ متاحة للبيع يف أغلب الصيدليات(.	 
جتنب استخدام املواد املطهرة )املعقمة( اليت من شأنا هتييج املنطقة بسبب احتوائها على مواد كيميائية.	 
تعريض املنطقة احلساسة للهواء مرة أو مرتني يف اليوم ملدة عشرة دقائق أو أكثر.	 
املشي قدر املستطاع، والقيام بعمل التمارين الرايضية املخصصة لتقوية عضالت احلوض وحتفيز الدورة الدموية.	 

اتّبعي هذا الروتني إىل حني توقف تدفق دم النفاس، وإذا كان لديِك جرح من َشّق املهبل فإنه غالباً سيشفى 
يف غضون أسبوعني إىل أربعة أسابيع بعد الوالدة، كما أّن الغرز ستذوب من تلقاء نفسها يف غضون ثالثة اىل 

ستة أسابيع، وقد ميكنِك مالحظتها على سطح الفوطة الصحية أثناء تعايف اجلرح.

ج. وسائل الراحة اخلاصة بفرتة التغييات اجلسدية:
جسدك مير ابلعديد من التغرّيات خالل األايم األوىل من الوالدة، اجلدول التايل يوضح التغرّيات اجلسدية املتوقعة، 

وكيفية التعامل معها:

مىت جيب عليِك الّذهاب إىل ما عليِك فعله يف هذه احلالةما قد تشعرين به، وملاذا؟
الطبيبـــــ/ــــة؟

آالم بعد الوالدة

سيستمّر الرحم يف االنقباض 	 
للرجوع إىل حجمه الطبيعي قبل 

احلمل، وختتلف آالم ما بعد الوالدة 
من أم إىل أخرى، فقد تشعر بعض 

األّمهات آبالم تشبه تشنجات 
احليض، وحتدث بسبب انكماش 
الّرحم، وهذه اآلالم تكون أكثر 
شدة لدى األمهات الاليت سبَق 

هلّن الوالدة أكثر من مرة.
ستشعرين يف املرات األوىل اليت 	 

سرتضعني فيها طفلِك رضاعة 
طبيعية أبآلم ما بعد الوالدة.

آالم ما بعد الوالدة طبيعية، وتبدأ يف 	 
االختفاء بعد مرور ثالثة، إىل مخسة أايم 

من الوالدة.
ضعي كمادة من املاء الدافئ على منطقة 	 

البطن.
استخدمي مسكنات األمل املوصوفة من 	 

ِقبل طبيبك/ القابلة، وإذا كنِت ترضعني 
طفلك رضاعة طبيعية فال تقلقي هلذا 

الشأن، ألن كمية قليلة من الدواء ستمّر 
لطفلِك عرب حليب الّرضاعة، وهي آمنة 

ابلنسبة إليه.
جّريب أسلوب التنفس العميق ابسرتخاء.	 

اتصلي ابلطبيبـــــ/ــــة أو القابلة:
تقليل 	  املسّكنات يف  تفلح  إذا مل 

أو ختفيف األمل.
إذا ساء الوضع، وزاد األمل إىل 	 

درجة أنّه مل يعد مبقدورِك ملس 
بطنك.

األمل أثناء مرور البول

يقوم جسمك بتخزين السوائل أثناء 	 
فرتة محلك، مث يتخّلص من هذه 
السوائل الزائدة بعد الوالدة عن 

طريق املزيد من البول، قد تشعرين 
ببعض الوخز عند التبول إذا كانت 

لديك غرز، أو خياطة مبنطقة 
العجان.

العجان 	  منطقة  على  الدافئ  املاء  اسكيب 
أثناء التبول.

اتصلي ابلطبيبـــــ/ــــة أو القابلة:
إذا كانت كمية البول قليلة.	 
عند الشعور ابألمل واحلرقان أثناء 	 

التبول.
إذا ارتفعت درجة حرارتك إىل 	 

أعلى من 38 درجة سليزية.
إذا واجهتك صعوبة يف التبول.	 
إذا واجهتِك مشاكل يف بدء 	 

وتوقف تدفق البول.
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تورم القدمني، أو الساقني 

بعد والدة طفلِك قد تتجمع السوائل يف 
القدمني أو الساقني ألسابيع قليلة.

ارفعي قدميِك ألعلى قدر 	 
اإلمكان، وميكن وضعهما على 

كرسي.
ارتدي املالبس الفضفاضة، وال 	 

ترتدي جوارب القدمني أو الركبتني.
ال تربّعي رجليك عند اجللوس.	 
ال تقفي ملدة طويلة يف نفس 	 

املكان.

اتصلي ابلطبيبـــــ/ــــة أو القابلة:
إذا الحظِت تورم إحدى 	 

القدمني، أو الساقني عن 
األخرى.

إذا الحظِت أن التورم يزداد 	 
سوًءا.

إذا الحظِت وجوَد كتلة محراء 	 
ومؤملة، أو ساخنة يف أسفل 

الساق.
التعرق الليلي

ارتدي املالبس القطنية، ستجدين أّنا ميكن أن تزيد نسبة التعرق وخاصة يف الليل.
أكثر راحة لِك.

اتصلي ابلطبيبـــــ/ــــة أو القابلة:
إذا ارتفعت درجة حرارتِك فوق 38 

درجة سليزية.
حركة األمعاء

من املمكن أن تتوقف حركة األمعاء 	 
ليومني أو ثالثة بعد الوالدة؛ وذلك 

ألن العضلة املسؤولة عن حركة األمعاء 
ستكون متمددة وال تعمل بشكل جيد.

من املتوقع أن تعود حركة األمعاء إىل 	 
حالتها الطبيعية خالل ثالثة أايم بعد 

الوالدة.

لتجنب اإلمساك:
السوائل، 	  من  كبرية  كمية  اشريب 

حواىل ثالث ليرتات، ما يعادل 12 
كواًب خالل اليوم.

اخلضراوات، 	  من  وفرية  تناويل كمية 
والفواكه، واحلبوب الكاملة.

حافظي على نشاطك البدين.	 
مثل: 	  الطبيعية،  امللينات  استخدمي 

اخلوخ، التني، النخالة.
استخدمي امللّينات الطبية إذا 	 

وصفها لِك الطبيبــــ/ـــــة.

اتصلي ابلطبيبـــــ/ــــة أو القابلة:
إذا كانت حركة أمعائك مؤملة 	 

وصعبة.
إذا ظهرت لديِك رغبة يف التربز 	 

مع عدم استطاعتك القيام 
بذلك.

إذا مل تعد حركة األمعاء بعد 	 
مرور ثالثة أايم من الوالدة إىل 
حالتها الطبيعية، ومل يساعدك 
شيء من اإلجراءات السابقة، 

وكنِت تشعرين ابألمل.

البواسي

البواسي: هي أوعية 
دموية منتفخة داخل أو 
خارج الشرج، وحيدث 

ذلك بسبب زايدة الضغط 
الناتج من وجود الطفل 
داخل البطن، أو بسبب 

التغريات اهلرمونية، أو 
الوالدة، ومع مرور الوقت 
سيقل األمل، وستنكمش.

ضعي كمادات الثلج على منطقة الشرج، ميكنِك 	 
جتميد الفوط الصحية واستخدامها ككمادات ثلج.

استخدمي كمادات الثلج على املنطقة املؤملة ملدة 	 
عشرين دقيقة كل أربع ساعات خالل األايم األربعة 

األوىل.
استخدمي املياه الدافئة لتنظيف منطقة الشرج.	 
استلقي على جانبك كّلما أمكن.	 
ال تقفي ملدة طويلة.	 
استخدمي وضعية مناسبة أثناء قضاء احلاجة، حبيث 	 

يكون ظهرِك مستقيًما غري منحٍن، وضعي كرسًيا 
صغريًا حتت قدميِك لرفع ركبتيِك إىل مستوًى تكونن 

فيه أعلى من الفخذين.
استخدمي كرميات البواسري، وميكنِك وضعها على 	 

الفوط الصحية النظيفة قبل ارتدائها.
استحمي ابملاء الدافئ ملدة ال تزيد عن عشرين دقيقة.	 
استخدمي الدواء املوصى به من ِقبل الطبيبــــــ/ــــــة.	 
اجلسي على وسادة طرية للشعور ابلراحة.	 
اشريب كمية وفرية من املاء خالل اليوم، ما يعادل 12 	 

كواًب، وتناويل اخلضراوات، واحلبوب الكاملة.

اتصلي ابلطبيبـــــ/ــــة أو القابلة:
إذا شعرِت أّن البواسري متنعك من 	 

التربز.
إذا كنِت تشعرين ابألمل.	 
منطقة 	  يف  نزيف  هناك  إذا كان 

نزيف  عن  خمتلف  وهو  الشرج، 
املهبل.

د. فرتة احليض:

ميكن أن يتوقف احليض لعدة أشهر أو حلني التوقف عن الرضاعة الطبيعية، ومع ذلك قد يقوم املبيض إبنتاج 
بويضة قبل عودة احليض، وهذا يعين أنه ميكن أن يتم احلمل بدون عودة احليض، فإذا كنِت قد خططِت لعدم 
احلمل يف الفرتة احلالية فإنّه جيب عليِك استخدام إحدى وسائل تنظيم احلمل مبجرد قرارِك ابلعودة إىل ممارسة 
العالقة احلميمة بعد مرور أربعة، إىل سّتة أسابيع بعد الوالدة، وإذا كنِت ال ترضعني طفلِك طبيعياً فمن املمكن 
أن يعود احليض بعد مرور فرتة ترتاوح من أربعة إىل تسعة أسابيع بعد الوالدة، وقد تالحظني تغريات يف احليض، 

كالتغري يف املدة، أو الكمية، ولكّن األمور ستعود إىل طبيعتها قبل فرتة احلمل.
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خيارات منع احلمل:
إذا كنِت ال ختّططني للحمل يف الفرتة احلالية فعليِك أنِت وزوجك اختيار وسيلة منع محل مناسبة، قبل 
استعدادكما للعودة إىل ممارسة العالقة احلميمة، ميكنِك التحّدث مع طبيبك/ القابلة للتعرف على اخليارات 
املختلفة لوسائل منع احلمل، ويف حال اعتمادِك على الرضاعة الطبيعية احلصرية يفضل ترتيب خيارات 

منع احلمل على الّنحو الّتايل:
طريقة منع احلمل مع الرضاعة احلصرية، واحنباس الطمث: . 1

ينقطع الّطمث خالل فرتة الّرضاعة، وهي طريقة طبيعية ملنع احلمل على املدى القصري، وهي فّعالة بنسبة 
98 % إذا مت استيفاء الشروط:

ما جيب معرفتهاملميزاتالوصف
هي طريقة طبيعية ملنع احلمل عن 	 

طريق ممارسة الرضاعة الطبيعية، كما 
جيب أن تستخدم بطريقة صحيحة 

لتحقيق النتيجة.
الرضاعة الطبيعية تعين أن جسمك 	 

يقوم إبفراز احلليب.
انقطاع الطمث يعين توقف الدورة 	 

الشهرية.
الرضاعة الطبيعية تساعد على منع 	 

التبويض وذلك عن طريق منع إطالق 
البويضة من املبيض، وال ميكن أن يتم 
احلمل دون حدوث عملية التبويض.

هذه الطريقة فعالة ملدة ستة أشهر بعد 	 
يرضع رضاعة  الطفل  إذا كان  الوالدة 
على  يتغذى  عندما  وذلك  طبيعية 

حليب األم فقط.
منع 	  وسائل  الستخدام  حتتاجي  لن 

محل أخرى.
هذه الطريقة غري مكلفة )جمانية(.	 
ممارسة 	  مع  الطريقة  هذه  تتعارض  لن 

العالقة اجلنسية.

تكون هذه الطريقة فعالة فقط يف حال:
كان طفلك يعتمد اعتماداً كلياً على 	 

الرضاعة الطبيعية، أي ال يتغذى على 
سوائل، أو أطعمة إضافية، ابستثناء 
الفيتامينات، والتطعيمات واألدوية.

أال تزيد الفرتة بني رضعات طفلك 	 
عن أربع ساعات خالل النهار، 

وست ساعات خالل الليل.
كان عمر طفلك أقل من ستة أشهر.	 
انقطاع الدورة الشهرية املؤقت وهذا 	 

يعين عدم وجود نقط، أو نزيف دم 
بعد مرور شهرين من الوالدة.

إذا مل تنطبق عليك النقاط السابقة 
فاعلمي أنه يتوجب استخدام وسيلة 

منع محل مناسبة، كما أن هذه الطريقة 
ال حتمي من األمراض اجلنسية املعدية.

* تذكري:
أن طريقة منع احلمل مع الرضاعة احلصرية واحنباس الطمث، ال تصلح مع األمهات الاليت خيرتن 	 

الشفط احلصري وال حيافظن على الرضاعة الليلية مباشرة من الثدي.
أن تكون الرضاعة عند ظهور عالمات اجلوع املبّكرة لدى الطفل وأاّل تزيد املّدة بني الرضعات عن 	 

أربع ساعات.

العزل:. 2
فعال بنسبة 73 - 96 %.	 

ما جيب معرفتهاملميزاتالوصف

يقوم الرجل بسحب العضو الذكري 
خارج املهبل قبل عملية القذف.

بدون تكلفة.	 
مريح.	 

إمكانية وجود بعض احليوانت املنوية قبل عملية القذف.	 
يوجد لدى بعض الرجال مشكلة يف حتديد وقت القذف، وابلتايل 	 

ال يقومون بسحب العضو يف الوقت املناسب.
ال حيمي من األمراض املنقولة جنسياً.	 

عدم استعمال وسائل منع احلمل:. 3
ما جيب معرفتهاملميزاتالوصف

تعين ذلك عدم استخدام أي 
وسيلة ملنع احلمل.

 85 % من السيدات الاليت ال يستخدمن 	 لن حتتاجي أي وسائل ملنع احلمل.	 
أي وسيلة من وسائل منع احلمل سيحملن 

خالل سنة.
دائمة من احلمل مما 	  ستكون هناك خماوف 

يؤثر على االستمتاع ابلعالقة احلميمة.
جنسياً، 	  املنقولة  األمراض  ضد  حيمي  ال 

واحلمل غري املقصود.
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تنظيم األسرة الطبيعي/ الوعي مبواعيد اخلصوبة:. 4
أشياء جيب معرفتهااملميزاتالوصف

تستخدم هذه الوسيلة لتحديد أكثر 
األايم احتمالية حلدوث احلمل هبا، كما 

جيب االحتفاظ بسجل يومي لدرجة 
حرارة اجلسم، والتغري يف إفرازات عنق 

الرحم.

لن حتتاجي الستخدام وسيلة ملنع 
احلمل.

ميكنك تعلم طرق منع احلمل الطبيعية 	 
ومعرفتها بسؤال طبيبك/ القابلة.

قد حتتاجني إىل عدة أشهر للتعود على 	 
دورة اخلصوبة.

بعد 	  موثوقية  أقل  الطريقة  هذه  تكون 
الوالدة، وأثناء فرتة الرضاعة.

ال حتمي من األمراض املنقولة جنسياً.	 

الواقي الذكري:. 5
فعال بنسبة 85 - 98%؛ حيث يرتدي الرجل الواقي الذّكري ملنع مرور احليوانت املنويّة إىل الّرحم، وابلتايل 

منع احلمل، كما حيمي من األمراض املنقولة جنسياً.
ما جيب معرفتهاملميزاتالوصف

الواقي الذكري هو غطاء رقيق، مصنوع 
من مادة مطاطية غالباً »الالتكس« 

ويستخدم لتغطية العضو الذكري 
املنتصب، وحيبس املين، حبيث مينع 

دخول احليوانت املنوية إىل رحم املرأة، 
كما أنه غري قابل إلعادة االستخدام.

قبل 	  من  استخدامه  ميكن 
الزوج أبمان.

الصيدلية 	  من  شراؤه  ميكن 
بدون وصفة طبية.

تكلفته منخفضة.	 
ميكن استخدامه خالل فرتة 	 

الرضاعة.
حيمي من االمراض املنقولة 	 

جنسياً.

بعض أنواع الواقيات الذكرية حتتوي على مبيدات 	 
املنوية، واليت ميكن أن تسبب هتيجاً  للحيوانت 
ابألمراض  اإلصابة  فرصة  يزيد  مما  للمهبل، 

اجلنسية، واأليدز.
ذات 	  املزلقات  مع  الواقي  يستخدم  أن  ميكن 

العضو  إبالج  على  ليساعد  املائي،  األساس 
الذكري يف حالة جفاف املهبل.

الذكرية مصنوعة 	  العوازل  من  أخرى  أنواع  يوجد 
الذين  لألشخاص  يوريثني«  »البويل  مادة  من 

يعانون من حساسية ضد مادة »الالتكس«.

مبيدات احليوانت املنوية:. 6
فّعالة بنسبة 82 %، وتستخدم هذه املبيدات مع الواقي الذكري، وتقوم بقتل احليوانت املنوية ملنع احلمل، 

ومن املعروف أّنا تزيد من احتمال انتقال العدوى جنسياً.
ما جيب معرفتهاملميزاتالوصف

يوجد أنواع خمتلفة من مبيدات 
احليوانت املنوية: الرغوي، 

واهلالمي، واملهبلي، وال بد من 
وضعه داخل املهبل كل مرة قبل 
اجلماع، حيث حيتوي على مواد 

تقتل احليوانت املنوية. 

من 	  شراؤه  للزوج  ميكن 
إىل  احلاجة  دون  الصيدلية 

وصفة طبية.
ميكن استخدامه خالل فرتة 	 

الرضاعة.
لن يشعر به الزوج.	 

فرصة 	  من  ويزيد  املهبل،  هتيج  يف  يتسبب  أن  ميكن 
اإلصابة ابألمراض املنقولة جنسياً.

تزيد فعاليته عند استخدامه مع وسيلة منع محل أخرى، 	 
مثل الواقي الذكري.

يكون أكثر فعالية لدى السيدات الاليت تزيد أعمارهن 	 
على مخسة وأربعني عاماً.

ال حيمي من االمراض املنقولة جنسياً.	 

اللولب )جهاز داخل الرحم(:. 7
اللولب اهلرموين فعال بنسبة 99,9 %.	 
اللولب النحاسي فعال بنسبة 99,2 - 99,4 %.	 
ميكنِك تركيب هذا اجلهاز داخل الّرحم من قبِل الطّبيب بعد مرور ستة أسابيع من الوالدة )ويفضل 	 

بعد ثالثة أشهر من الوالدة الطبيعية وستة أشهر بعد القيصرية(.
ما جيب معرفتهاملميزاتالوصف

اللولب الّرمحي هو قطعة صغرية ونعمة على 
شكل حرف »T« وحيتوي على خيط نيلون، 

مينع احلمل عن طريق منع التقاء البويضة 
واحليوان املنوي، حيث مينع انغراس البويضة 
امللّقحة داخل الرحم، كما يوجد منه نوعان:

اللولب النحاسي أو حناسي-فضي: حيتوي 	 
على أسالك حناسية رفيعة ملفوفة حوله.

لولب الربوجسرتون: وهو لولب هرموين، 	 
يطلق كمية قليلة من اهلرمون ويتم تركيب 
كال النوعني من قبل الطبيبــــ/ـــــة املختّص.

مريح.	 
يدوم لفرتة ترتاوح من مخسة 	 

إىل عشرة أعوام، وميكن إزالته 
بسهولة عند الطبيبــــــ/ـــــة.

ميكن استخدامه أثناء فرتة 	 
الرضاعة.

ال يؤثر على العالقة احلميمة.	 

يزيد اللولب من فرصة اإلصابة 	 
ابلتهاب احلوض.

ميكن أن حتصل بعض التغريات يف 	 
الدورة الشهرية، فقد تصبح أكثر 

غزارة وأمل، ال سيما يف الشهور الثالثة 
إىل الستة األوىل بعد وضع اللولب 

النحاسي.
يتوقف احليض لدى عديد من األمهات 	 

بعد مرور ستة أشهر من اللولب اهلرومين.
ال حيمي ضد االمراض املنقولة جنسياً.	 
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حبوب منع احلمل الطارئة:. 8
يطلق عليها اسم »حبة اليوم التايل« أو »اخلطة ب« وهي فعالة بنسبة 95 % إذا استخدمت يف أقل من 

أربع وعشرين ساعة بعد عالقة جنسية غري حممية.
ما جيب معرفتهاملميزاتالوصف

هي عبارة عن حبوب هرمونية 
ملنع احلمل بعد ممارسة عالقة 
محيمة غري حممية، أو يف حالة 

فشل وسيلة احلمل املستخدمة، 
كانقطاع الواقي الذكري مثاًل، 

حيث تعمل عن طريق أتخري أو 
إيقاف إطالق البويضة، وتغيري 

بطانة الرحم، وإبطاء حركة 
احليوانت املنوية.

ميكن استخدامها خالل مخسة أايم 	 
بعد عالقة محيمة غري حممية.

ال حتتاج إىل وصفة طبية.	 
ميكنك متابعة استخدام طريقتك 	 

املعتادة يف منع احلمل يف وقتها املعتاد.

تكون فعالة يف احلاالت الطارئة إذا مت 	 
استخدامها سريعاً بعد العالقة احلميمة.

تكون أكثر فعالية عندما تستخدم خالل 	 
فرتة ترتاوح من 24، إىل 72 ساعة.

ال ميكن ممارسة العالقة احلميمة خالل فرتة 	 
سبعة أايم بعد استعمال هذه احلبوب، أو 
جيب استعمال وسيلة منع محل احتياطية.

ال يفّضل استخدامها كوسيلة دائمة ملنع احلمل.	 
ال حتمي ضد االمراض املنقولة جنسياً.	 

حبوب منع احلمل )أحاديّة اهلرمون( اليت حتتوي على الربوجسرتون فقط:. 9
فعالة بنسبة 92 -99,7 %، وهذا النوع من احلبوب ال يؤثر على الرضاعة الطبيعية عند أغلب األمهات، فإذا 
كنِت أمًّا مرضعة، وترغبني يف استخدام إحدى وسائل منع احلمل اهلرمونية، فعليِك انتظار فرتة ال تقل عن 
مثانية أسابيع بعد الوالدة قبل البدء يف أخذها، هذا االنتظار مهم لسري الرضاعة، الطبيعية على حنو جيد، 
وملساعدة طفلِك على اكتساب الوزن الطبيعي على حنو جيد وملساعدة طفلِك على اكتساب الوزن الطبيعي.

ما جيب معرفتهاملميزاتالوصف

حبوب منع احلمل اليت حتتوي على 	 
الربوجسرتون فقط ال تعمل على 
وقف إطالق البويضة )اإلابضة( 

ولكن متنع احلمل عن طريقة زايدة 
ثخانة خماطية عنق الرحم، مما يصعب 
ويبطئ حركة احليوانت املنوية، ومينع 
وصوهلا للبويضة، فيمنع ذلك احلمل 

حت لو مت إنتاج البويضة.

إنا مرحية، وميكن أن تستخدمها 	 
السيدات اللوايت حيتجن إىل 

استخدام وسيلة منع محل خالية من 
االسرتوجني.

ميكن أن تستخدمها االمهات 	 
املرضعات، ولكن يوصى ابالنتظار 
ستة أسابيع على األقل بعد الوالدة.

ال تؤثر على العالقة احلميمة.	 

من املهم استخدام هذا النوع من 	 
احلبوب يف نفس املوعد يومياً 

وابستمرار.
ال تتوقفي عن اخذها يف فرتة احليض.	 
ال حتمي من االمراض املنقولة جنسياً.	 
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منع احلمل عن طريق الغرسات اهلرمونية )كبسولة الربوجسرتون(:. 10
هذه الطريقة فعالة بنسبة 99%، وهي وسيلة منع محل هرمونية، يتّم تركيبها بواسطة الطبيبـــــ/ـــــة بسهولة اتمة 
حتت جلد العضد يف اجلانب الداخلي للذراع العلوي ابستخدام جهاز خاص يدفع هبا عرب إبرة لتتموضع 
حتت اجللد وتستغرق هذه العملية مخسة دقائق. هذا النوع من الوسائل آمن وسهل ولكن مكّلف، حتدثي 

إىل طبيبك/ القابلة للحصول على معلومات أكثر.
األعراض اجلانبيةاملميزاتالوصف

كبسولة واحدة صغرية احلجم يبلغ 	 
طوهلا 40 ملم ومسكها 2 ملم 

ومصنعة من نوع مادة بالستيكية 
رخوة ليس هلا أي أتثري على اجلسم 

مكون من هرمون الربوجسرتون.
تستمر فعاليتها ملنع احلمل ملدة ثالث 	 

سنوات.
متنع احلمل عن طريق وقف إطالق 	 

البويضة »اإلابضة« حيث ال ميكن 
أن يتم احلمل بدون إنتاج البويضة، 

وتعمل على ثخانة خماطية عنق 
الرحم، مما يؤدي إىل منع دخول 

احليوانت املنوية إىل الرحم، وحتدث 
بعض التغريات يف بطانة الرحم 

)التقليل من مساكته( مما يقلل من 
قدرة الرحم على استقبال أي بويضة 
ملقحة وابلتايل عدم حدوث احلمل.

أنا مرحية، وليس هلا أتثري على الرضاعة 	 
الطبيعية فال تقلل كمية احلليب.

يبدأ مفعول كبسوالت منع احلمل بعد 	 
24 ساعة من الرتكيب.

بعد 	  العمل  وإمكانية  اخلصوبة  عودة 
إزالة الغرسة.

ال تؤثر على العالقة احلميمة.	 

أو 	  اإلمحرار  الورم،  أو  التكدم  األمل، 
تشكل ندبة وتكون مع عملية الغرس.

صداع، دوار، الغثيان، حب الشباب.	 
أمل بسيط ابلثدي وتقلبات مزاجية.	 
غياب الرغبة اجلنسية.	 
بعض التغريات يف الدورة الشهرية لدى 	 

)مثل:  االمهات  من   %  50 إىل   20
حدوث  أو  الدم  قطرات  بعض  نزول 
بعد  احليض  توقف  أو  متقطع  نزيف 

مرور ستة أشهر(.
يعود 	  فرتة حت  إىل  احليض  حيتاج  قد 

لطبيعته.
2 كيلو جرام 	  إىل   1( الوزن  زايدة يف 

نظام  كل عام( ولذلك عليك إبتباع 
غذائي سليم وصحي.

ال حتمي ضد االمراض املنقولة جنسياً.	 

منع احلمل عن طريق حقن الربوجسرتون:. 11
هذه الطريقة فعالة بنسبة 97 إىل 99,7 %، وهي وسيلة منع محل هرمونية، يتّم فيها حقنِك كل ثالثة أشهر، وهذا 
النوع من الوسائل آمن وسهل وغري مكّلف، وميكنك استخدام هذه الوسيلة مباشرة بعد الوالدة إن كنِت ال ترغبني 
يف الّرضاعة الطّبيعّية، أو أن تستخدميها بعد مرور سّتة أسابيع على الوالدة يف حال كنِت ترضعني طبيعًيا، حتدثي إىل 

طبيبك/ القابلة للحصول على معلومات أكثر.

األعراض اجلانبيةاملميزاتالوصف
هو نوع من احلقن اليت حتتوي على 	 

هرمون طويل املفعول »الربوجسرتون« 
جبرعة 150 ملجم ويتم حقنها يف 
الذراع أو األرداف كل 12 أسبوع.

متنع احلمل عن طريق وقف إطالق 	 
البويضة »اإلابضة« حيث ال ميكن 
أن يتم احلمل بدون إنتاج البويضة، 
كما تعمل على ثخانة خماطية عنق 

الرحم، مما يؤدي إىل منع دخول 
احليوانت املنوية إىل الّرحم.

أنا مرحية.	 
ميكن أن تستخدمها االمهات 	 

املرضعات ولكن من املوصي به 
االنتظار على األقل ست أسابيع بعد 

الوالدة.
ال تؤثر على العالقة احلميمة.	 

يتوقف احليض لدى عديد من 	 
االمهات بعد مرور ستة أشهر.

قد حيتاج احليض إىل فرتة سنة 	 
حت يعود لطبيعته بعد التوقف عن 

استخدامها.
من 	  السيدات  بعض  تعاين  أن  ميكن 

أتخر اخلصوبة ملدة قد تصل إىل عامني 
بعد إيقاف استخدامها.

ميكن أن يزيد خطر اإلصابة هبشاشة 	 
العظام، لذلك من املهم احلصول على 
كمية كافية من الكالسيوم وفيتامني د 

خالل فرتة االستعمال.
أمهية ممارسة متارين حتّمل الوزن ابنتظام، 	 

مع التقليل من كمية الكافيني.
ال حتمي ضد األمراض املنقولة جنسياً.	 

* تذكري:

ينبغي جتّنب الوسائل )ثنائية اهلرمون(؛ ألّنا تؤثّر على احلليب وإنتاجه، وإذا كنِت مضطرة هلا 
فتجّنيب استعماهلا قبل مرور سّتة أشهر من الوالدة.
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وسائل منع احلمل اهلرمونية ) لغي املرضعات(:. 12
احلبوب، الالصقة، احللقة املهبلية: جيب استخدام هذه اجملموعة بعد وصفها من ِقبل الطبيبــــــ/ـــــة، تؤخذ 
حبوب منع احلمل عرب الفم، يتم وضع الالصقة على البشرة، ويتم إدخال احللقة عن طريق املهبل، إذا كنِت 
ال ترضعني طفلِك طبيعياً فيمكنِك البدء يف استخدام إحدى الوسائل الّسابقة بعد مرور من ثالثة إىل أربعة 
احلمل  منع  استخدام وسائل  يرغنب يف  الاليت  املرضعات  بعد والدة طفلك، كما ميكن لألمهات  أسابيع 
أثرًا على اهلرمون املسئول عن تصنيع  أقّل  اهلرمونية، أن يستخدمن حبوب منع احلمل املرّكبة، اليت تكون 

حليب الثدي وهي فعالة بنسبة 92 - 99,7 %.
أشياء جيب معرفتهااملميزاتالوصف

حتتوي على كمية قليلة من هرمونت 
االسرتوجني والربوجسرتون، حيث 
تعمل على وقف إطالق البويضة، 

وعملية اإلابضة، حيث ال ميكن أن 
حتمل املرأة بدون إطالق البويضة.

مرحية	 
اإلصابة 	  فرصة  من  تقلل  أن  ميكن 

بسرطان املبيض وبطانة الرحم.
ال تؤثر على العالقة احلميمة.	 

جيب استخدام احلبوب وفقاً 	 
لتوجيهات.

ال ميكن أن تستخدم من قبل األمهات 	 
الاليت يعانني من ارتفاع ضغط الدم.

يزداد خطر اإلصابة أبعراضها اجلانبية 	 
الثالثني،  سن  جتاوزِت  قد  إذا كنِت 
وخاصة إن كنت مدّخنة )حتدثي مع 

طبيبك/ القابلة(.
ال حتمي من األمراض املنقولة جنسياً.	 

يوّضح اجلدول التايل نسبة فعالية كّل وسيلة من وسائل منع احلمل:

طريقة عمل وسيلة منع احلمل
نسبة السيدات الاليت ميكن أن حيملن 
خالل السنة األوىل من االستخدام 

املثايل )املنتظم(

نسبة السيدات الاليت ميكن أن حيملن 
خالل السنة األوىل من االستخدام 

االعتيادي )غي املنتظم(
0,20,2اللولب اهلرموين: يطلق هرمون الربوجسرتون

0,60,8اللولب النحاسي

0,050,05الزرع

0,50,5قطع القناة الدافقة

0,10,15ربط البوق

0,26حقن الربوجسرتون )ديبو - بروفريا(

وسائل منع احلمل املركبة )احلبوب 
0,39الالصقة، احللقة املهبلية(

612احلاجز املهبلي

218الواقي الذكري

521الواقي األنثوي

12-928-20مبيد احليوانت املنوية

422السحب )العزل(

0,424-5تنظيم األسرة الطبيعي

85بدون وسيلة
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رعاية املولود اجلديد
خالل األايم واألسابيع األوىل بعد الوالدة قد يفاجأ العديد من األّمهات واآلابء أبّن رعاية الطّفل حديث 
الوالدة حتتاج إىل معظم وقتهم وطاقتهم، وسيتوجب عليهم تعّلم العديد من األشياء اجلديدة، كما سيمّرون 
من  العديد  لديكم  يكون  أن  الطبيعي  من  جدد،  وكآابء  اليومّية،  حياهتم  منط  يف  التغرّيات  من  ابلعديد 
العناية  ملعرفة كيفية  املناسب  الوقت  هو  هذا  فإّن  لذلَك،  الثقة؛  بعدم  الشعور  من  وشيٌء  التساؤالت، 

أبنفسكم، وبصحتكم اجلسدية، ومبشاعركم، وكّل ذلَك سيؤهلكم للعناية بطفلكم بطريقة أفضل.

أخصائيات  إحدى  تقوم  الصحية  املنشآت  ويف 
األمهات،  على مجيع  ابملرور  الطبيعية  الرضاعة  فريق 
وكيفّية  الطّبيعية  للرضاعة  املثلى  الطرق  وتعليمهن 
الّتغلب على الّصعوابت اليت قد تواجه بعض األمهات

يف بداية الّرضاعة، مع إعطائهّن وسائل تواصل
الستخدامها عند احلاجة.

الفصل الثالث
واآلن، بعد أْن قدَّمنا لِك النَّصائَح حوَل 
ِعَنايَِتِك بنفِسِك يف هذِه املْرحلة اجلديدة 
من حياتِك، حان الوقُت لتقِدمي الّنَصاِئِح 
حوَل العَنايِة بذلَك الَكائِن الصَّغرِي الِذي 

يشارُكِك حياَتِك اآلَن، وحيتاُج منِك كلَّ ما 
ميكنِك تقدميَُه لُه من مساَعدٍة وعنايٍة وتغِذيٍة 
واهتماٍم وَحناِن، لتسعِدي برؤيِتِه وهو يكرُب 
شيًئا فشيًئا يف بيئة صحّية جيَِّدة خالية من 

معّوقات النمّو، فهذِه النصائُح ستَساعُدِك على 
فهمه، واالستجابة لطلباته بشكل صحيح، 

وستساعدِك على الّتغلب على الشعور ابلقلق 
واحلرية، أو االنزعاج، أو غري ذلك من املشاعر 
اليت قد تصيبِك أثناء التعامل مع هذه الّتجربة 
اجلديدة، فاقرئي السطُور التالية بعناية كبرية ...
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كيفية التعامل مع الطفل حديث الوالدة أبمان:
طفلِك ليس هًشا، ولكنه حيتاج يف التعامل معه إىل عناية فائقة؛ ألّن ذلك يبقيه آمًنا، وحيافظ على شعوره 
ابالطمئنان، فعليِك - وعلى غريِك - مثال دعم رأِس الطّفل عند محله، حيث إّن عضالت رقبته تكون 
ضعيفة يف الشهور األوىل من عمره، يف حني تكون ابقي عضالت جسمه قوية جداً بشكٍل كاٍف جلعله 
عليِك  لذلك  مثاًل،  يدك  من  القهوة  أو  الشاي  وسكب كوب  قدميه  بدفع  يقوم  أو  مكانه،  يف  يتحرك 
االستمرار مبالحظته والبقاء ابلقرب منه، أو وضعه يف مكان آمن كسرير الطفل إذا كنِت مضطرة إىل التحرك 
من جانبه ألي سبب، ويفّضل وضع أرقام الطوارئ دائًما جبانب هاتفِك، كما يفّضل لِك حضور دورات 
تدريبّية يف اإلسعافات األولّية واإلنعاش القليب الرئوي للرضع واألطفال، حّت ميكنك التعامل عن معرفة مع 

احلاالت الطارئة.

ابلّراحة  طفلِك  شعور  على  حتافظ  اليت  األمور  بعض  إليِك 
واحلّب واألمان:

محله عندما يبكي.	 
إطعامه عند شعوره ابجلوع.	 
الضحك والتحّدث معه.	 
الفرصة لرؤيتِك ومساعِك 	  احتضانه بشكل دائم، وذلك يعطيه 

وشّم رائحتِك، أنت أو غريِك من احمليطني به.

* انشغالِك بوسائل التواصل االجتماعية:

يف وقتنا احلايل أصبح استخدام اهلواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر احملمولة، وأجهزة التليفزيون، واألجهزة 
اإللكرتونية األخرى جزًءا من الروتني اليومي ألغلب الناس، وميكن أْن تكون وسائل التواصل االجتماعّي 
فعاّلة ومفيدة عندما تستخدمينها يف احلصول على الدعم واملعلومات عن رعاية طفلك اجلديد، لكن احذري 
أن يشغلك ذلك، ويصرف انتباهك عن طفلِك وقضاء الوقت الالزم معه، وجيب أن تعلمي أن الشهور 
األوىل من عمر طفلك مهمة جداً لكما، فهو يف حاجة إىل مساع صوتك، والنظر إىل وجهِك، وأن يشعر 
ابألمان بني ذراعيِك، والرتابط القوي يتكّون عن طريق التفاعل التاّم بينكما، وحسن تواصلِك مع طفلِك 
يعمل على تقوية وتعزيز استجابته لِك، وستالحِظني أنّه سيكون من السهل عليِك هتدئته، وأنّه يرغُب أن 

يكون بقربك، وأنه يتفاعل معِك حت إن كنِت على مسافة بعيدة.

لطفلك،  محلِك  أّن  دائًما  وتذّكري 
هبدوء  إليه  والتحدث  له،  ومعانقتك 
جهازِك  فدعي  بينكما،  الرتابط  سيعزز 

جانًبا، واستمتعي بقضاء وقتِك مع
طفلك الّرائع.
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طفلي مّت تنوميه ابلعناية املركزة ماذا أفعل؟ 
قد يرى الطّبيب يف بعض احلاالت أّن طفلِك حباجة إىل الّتنومي، إّما ألنّه طفل خديج ويعاين من نقص يف 
الوزن، أو من صعوبة يف التنفس وحيتاج إىل مساعدة تنفسية عن طريق األجهزة، أو أنبيب صغرية توضع 

يف األنف، أو يكون مكتمَل احلمل لكن لديه مشاكل صحّية تستدعي تنوميه ومراقبته يف العناية املركزة.
ومهما كان سبب تنومي طفلِك، احرصي على زايرته بصفه مستمرة، ومحله، وملسه إذا مسح الطّبيب بذلك، 
واجتهدي قدر استطاعتك يف شفط حليب صدرك وتوفريه له بصفة منتظمة؛ حت ال يضطر األطباء إىل 
إعطائه احلليَب الّصناعي مما قد يعرضه ملشاكل صحية خطرية، واعلمي أن حليب األم ليس جمّرد غذاء فقط، 

بل هو عالج ودواء للكثري من األمراض اليت ال تريدين أن يتعرض هلا طفلك عاجاًل أو آجاًل .
رعاية الكنغر:

يقصُد هبا احتضان الّرضيع مع اإلبقاء على التالمس اجلسدي بينه وبني صدر األّم، أو بينه وبني األّب، 
وتطّبق أيًضا على األطفال املنّومني يف العناية املركزة، وعلى اخلّدج.

تساعد هذه الطّريقة على احملافظة على مستوى معتدل للتنّفس والّنبضات القلبّية لدى الطفل، وعلى نقل 
البكترياي النافعة )الفلورا( من الثدي إىل أمعاء الطفل لتهيئتها الستقبال حليب الّرضاعة.

اطليب من الطاقم الّطيب الّسماح لِك ابحتضان طفلِك هبذه الطريقة يف حال وجوده يف احلّضانة -إذا كانت 
حالته الصّحية تسمح بذلك- واحرصي على تطبيقها لفرتات طويلة قدر املستطاع. 

يف حال وجود طفلِك يف احلّضانة يف العناية املرّكزة، ننصحِك بشفط احلليب وإعطائه لطفلِك أثناء وجودِك 
جبواره فيها، حّت يستفيد الطّفل ممّا يوجد من أجسام مضادة لألمراض والعدوى داخل الغرفة، حيُث ميكن 

انتقاهلا إليه عن طريق حليب الّرضاعة، فتمنحه املناعة اليت حيتاجها ضّد األمراض.

يف  ملساعدتك  الطبيعة  الرضاعة  أبخصائيات  االستعانة  ميكنك 
التغلب على بعض الصعوابت اليت قد تواجهينها، واحرصي على

معرفة حالة طفلك، وااللتزام مبواعيد املتابعة.

االرتباط العاطفي، ومحّالة الطفل القماشية: 
خيتلف كّل طفل عن اآلخر يف صفاته وشخصّيته ومنوه، 

وكذلك يف احتياجاته العاطفية، فننصحِك - عزيزيت 
األّم - إذا شعرِت أبّن طفلِك يف حاجة دائمة 
إىل حضنِك، وإىل البقاء بقربِك طوال الوقت، 
ابستعمال احلّمالة القماشّية اليت تساعدِك على 
تلبية حاجة طفلِك العاطفّية، وتسّهل عليك 
ِ- يف الوقت نفسه - ممارسة مهاّمِك اليومية، 
وإطعامه  طفلِك  جوع  عالمات  ومالحظة 

مباشرة قبل اخنراطه يف البكاء.

من الفوائد املثبتة علميًّا الستعمال محّالة الطّفل القماشية:
أثبتت الّدراسات أن استعمال احلّماالت القماشية جتعل الطّفل أكثر استقرارًا، وأقّل بكاًء، وأكثر انتظاًما - 

يف الّنوم، وأكثر استقاللّية، مقارنة بغريهم مّمن ال يتّم محلهم بشكل منتظم.
يساعدِك استعمال محّالة الطفل القماشّية على إجناز مهامِك بسهولة وطفلِك بني أحضانِك، ممّا يقّلل - 

شعورِك ابلّضغِط الّنفسّي الّناتج عن بكاء الطفل بشكل مستمر، وتسّهل ابلّتايل عملّية الرضاعة.
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تطّور عقل طفلك:
حيتاج األطفال إىل عالقات صحّية مع األم واألب واألشخاص املهمني يف حياهتم لتقوم خالاي املّخ بتكوين 
اّتصاالت صحّية تطّور أدمغتهم، وتتكون هذه االّتصاالت من خالل التفاعالت اليومية، وهذه التفاعالت 
تعمل على تقوية العالقات، واألّم هي أهّم فرد مساهم يف تكوين تلك التفاعالت، وميكن تشبيه عالقتِك 
مع طفلِك بكرة التنس، فحني حيّدق طفلِك أو ينظر إىل وجهِك فهذا يعين أنّه ألقى الكرة إليِك، وعندما 
تبتسمني له فهذا يعين أّنك أعدِت الكرة إليه، وهلذه التفاعالت اإلجيابية أمهّيتها خالل مراحل عمر الطّفل 
املختلفة، ألّنا تعمل على بناء، ومنو، وتطوير خالاي عقله، وهذا التواصل ضروري أيًضا لتعليمه مهارات 
جديدة ابلنسبة إليه، مثل: حتريك جسمه، وتنظيم مشاعره ويؤثر ذلك بدوره على منّو أجزاء خمتلفة يف دماغه.

لتعزيز ذلك النمّو ننصحِك مبا أييت:
االستجابة لطفلك ابلنظر إليه، واالستماع له، وهذا يشعره أبمهيته.	 
القراءة له، والتحّدث معه، وهذا سيساعده على تعّلم اللغة.	 
احتضانه، والعناية مبطالبه، وهذا سيمنحه الثقة.	 

أمهية التحّدث مع املولود:
حيتاج األطفال إىل مساع األصوات، واستخدام أمناط الّصوت، واللغة املنطوقة، وهذا يساعد على إكساهبم 

مهارة التحّدث، وتعلم قراءة الكلمات املطبوعة.
أثناء فرتة محلك، حتدثي مع طفلِك، واقرئي له القرآن، وأنشدي له أغنيات الطفولة، واستمري يف فعل ذلك 
بعد والدته، فهذا السلوك يعمل على تعزيز الرتابط بينكما، وعندما ينمو طفلك سيساهم ذلك يف خلق 
أساٍس متنٍي لبناء اللغة، وتطوير مهارات القراءة والكتابة، واعلمي أّن األطفال حديثي الوالدة يتعّلمون كيفّية 
قراءة اإلشارات من حوهلم منذ حلظة والدهتم، حيث يستطيعون مساع األصوات ومشاهدة الوجوه، وقراءة 

لغة اجلسد.

ملاذا يبكي طفلي؟
بكاء الطفل هو طريقته الطبيعية للتعبري عن احتياجاته، وللتواصل مع األشخاص احمليطني به، ويستجيب 
اآلابء يف الغالب مع بكاء أطفاهلم بتلبية احتياجاهتم من خالل تقدمي الطعام، أو مساعدهتم على النوم، أو 
تغيري احلفاظات، أو االحتضان، أو اتصال اجللد ابجللد، لكن، قد متّر بِك بعض األوقات اليت تقفني فيها 
عاجزة أمام بكاء طفلِك، وفهم أسبابه، وهذا ليس خطأ منِك؛ ألّن استمرار الطفل يف البكاء الشديد دون 
اسرتاحة رغم إرضاعه، واحتضانه، وتغيري حفاظه له هو دليل على أنّه يعاين غالًبا من املغص، وهو ليس 
مشكلة صحية حتدث لبعض األطفال دون غريهم؛ ألّن آخر املعلومات الطبّية تقول: إّن املغص مشكلة 
طبيعية حتدث جلميع األطفال، وُتظهر الدراسات أيًضا أّن األطفال الذين يبكون طوياًل وبشدة ال يعانون 
ابلّضرورة من مشاكل يف األمعاء، فليس هناك دليل قوي على أن البكاء نتج من معانة الطفل من الغازات، 
للهواء، ويضغط على  الطفل  ابتالع  البكاء يف احلقيقة يؤدي إىل  الغذائية، لكن  أو احلساسية  الريح،  أو 

عضالت املعدة مما يعمل على مترير الريح.

إذن، ملاذا يبكي بعض األطفال أكثر من غريهم؟ 
يبكون  الذين  األطفال  أن  اخلرباء  بعض  يعتقد 
أكثر من غريهم، هم بطبيعتهم أكثر حساسية، 
بكائهم،  على  السيطرة  يف  صعوبة  ويواجهون 
لديهم عند نضوجهم مزيداً  وهؤالء، قد يكون 
من الصعوابت يف حماولة هتدئة أنفسهم، أو يف 

احلصول على االستقرار واالتزان الطبيعي.
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وقد تالحظني خالل الفرتة األوىل من عمر طفلك، وبني األسبوعني الثالث والثامن، أنّه قد يبكي أحياًن 
بكاًء شديًدا أكثر من املعتاد، ويطلق على هذه املرحلة مسّمى: مرحلة البكاء األرجواين، وهي ختتلف من 
طفل إىل آخر، فقد يكون بكاء بعض األطفال أشد من غريهم، وقد يشتّد بكاء الطفل ويقوى بشكل 
تصعب معه هتدئته، أو تكون مستحيلة، ومن املطمئن أن تعريف أّن هذا أمر طبيعي، وليس له أتثري دائم على 
طفلك، ولن يستمر ملدة طويلة، حيث ميكن أن تنتهي سريعاً، أو تقل خالل الوقت، ويف أغلب احلاالت 

جيتاز الطفل هذه املرحلة متاًما ببلوغه عمر الثالثة أو األربعة أشهر.

وللمساعدة على هتدئة طفلِك، عليِك أن تتعّريف على سبب بكائه، وكيفّية هتدئته؛ ألّن كل طفل 
فريد من نوعه، وما يساعد يف هتدئة أحد األطفال قد ال يساعد يف هتدئة طفل آخر، وهذا هو 
أصعب جزء ابلنسبة لآلابء، وإليِك بعض النصائح لتهدئة الطفل ومنع بكائه عند شعوره ابالنزعاج:

أتكدي بكاء طفلِك ليس بسبب حاجته إىل الرضاعة، أو تغيري احلفاظ، أو شعوره ابحلر أو الربد...	 
احتضين طفلِك، وأغلقي األنوار، واجعلي الغرفة هادئة؛ ألّن الضوضاء واحلركات الكثرية تثري بكاء 	 

الطفل وقد تسوء حالته.
تشغيل تالوة قرآنية هادئة قد يساعد على هتدئة بعض األطفال.	 
قد يساعد املشي ابلطفل على هتدئته، جّريب حتريك حامل أو كرسّي الطفل، أو عربة األطفال بتمايل 	 

خفيف، ويف حركات متناغمة، او الذهاب يف جولة ابلسيارة.
تساعد حركات املّص أحيانً على هتدئة األطفال، لذلك قومي بعرض الثدي على الطفل كي يرضع.	 
محمي طفلك ابملاء الدافئ.	 
ال تربطي أي شيء حول عنق الطفل، أو يف مالبسه حت ال يلتف حول عنقه ويسبب له االختناق.	 
حاويل هتدئة الطفل برفق، وال تقومي برّجه أو هزّه أبداً، وإذا شعرِت بنفاذ طاقتك وابلغضب من كثرة 	 

بكائه، فضعيه يف مكان آمن )مثل سرير األطفال( وخذي دقيقة لتهدئة نفسك.

ماذا عن هلّاية الطفل؟
إذا الحظِت أّن طفلك منزعج، فاتبعي الطّرق السابقة لتهدئته دون احلاجة إىل استخدام »هلّاية الطفل«، 
ويف حال قررِت إعطاء اللهاية لطفلك فاستفسري من طبيبِك/ القابلة عن خماطرها؛ فقد أثبت الدراسات 
أنا تزيد من خماطر اإلصابة ابلعدوى، وأّن استخدامها لفرتات طويلة يسبب مشاكل يف األسنان، كما أّنا 

ميكن أن تتعارض مع الرضاعة الطبيعية.

مّص اإلهبام وهلاية الطفل:
مص اإلهبام هو رد فعل طبيعي لدى الطفل، فحركة مّص اإلهبام، أو غيه من األشياء اليت قد تقع 
يف يديه تشعره ابلسعادة واألمان، وتعمل على هتدئته ومساعدته على النوم، كما أنا طريقة تساعده 

على استكشاف ما حييط به.

مىت يتوقف األطفال عن عادة مص اإلهبام؟
عادة ما تتوقف تلك العادة عندما تبدأ األسنان الدائمة ابلظهور، وإذا استمرت عند ظهور األسنان الدائمة 

فيجب استشارة طبيبـــــــ/ــــــة األسنان، ومن اآلاثر املرتتّبة على ذلك:
يؤثّر مّص اإلهبام بعد ظهور األسنان الدائمة على النمو السليم للفم واصطفاف األسنان، كما أنّه قد 	 

يؤثر يف شكل سقف الفم، أو احلنك العلوي.
من 	  أسهل  منها كعادة  التخلص  ولكن  األسنان كذلك،  على  األطفال  مّصاصة  أو  الّلهاية  تؤثّر 

التخّلص من عادة مّص اإلهبام.
خيتلف أتثري هذه العادة على أسنان الطفل حسب قوة املّص، فتقل املشاكل عند وضع اللهاية أو 	 

اإلهبام داخل الفم دون مّص، بعكس أولئك الذين يقومون مبّصها بشدة، وكلما زادت شّدة ومّدة 
املص ازداد الضرر.
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* َعليِك اتباع احتياطات األمان إذا قررِت إعطاء اللهايِة لطفلِك:
قللي وقت استخدام طفلك هلا.	 
أتّكدي من نظافتها وأّنا غري اتلفة.	 
ال تغمسيها داخل العسل أو السكر.	 
ال تربطيها حول عنق طفلك.	 

اخلتان:

اخلتان: هو عملية إلزالة اجللد الذي يغطي رأس العضو الذّكري للمولود، وإلجراء هذه العملية جيب 
أن يكون الطفل يف حالة صحية جيدة، ومستقرة، وغالًبا ما تتم هذه العملية خالل األيم األوىل 

من والدة الطفل.
يستخدم الطبيبـــــــ/ــــــة الذي يقوم بعملية اخلتان نوًعا من املخّدر املوضعي ألّن هذه العملية ليست مرحية 
للطفل، ويُعطى بواسطة حقنة يف املنطقة اليت يتم هبا اخلتان أو حسب ما يراه طبيبــــــ/ـــــة اجلراحة - وبعد 
الطّبيب إبعطائِك  العملية ميكنِك هتدئة طفلِك وإراحته عن طريق محله وإرضاعه، كما سيقوم  إجراء 

تعليماٍت ونصائح حول رعاية طفلك بعد هذه اجلراحة، وهلذه العملية فوائدها.

فوائد اخلتان:
تقلل خطر اإلصابة ابلتهاب املسالك البولية يف مرحلة الطفولة.	 
تقلل من احتمالية اإلصابة بسرطان العضو الذّكري، رغم أّن هذا النوع من السرطان غري شائع.	 
تقلل من احتمالية اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية )األيدز(، وفريوس الورم احلليمي البشري.	 
ُوجد أّن زوجات الرجال املختونني أقّل عرضة لإلصابة بسرطان عنق الرحم.	 

مضاعفات عملية اخلتان:
اخلتان عملّية جراحّية مؤملة، ومن املطمئن معرفة أّن املشاكل اليت حتدث أثناء اجلراحة أو بعدها ندرة وأّن 

خطر اإلصابة بتلك املضاعفات يكون أقل لدى األطفال الرضع، ومن ذلَك:
الّنزيف الّشديد.	 
العدوى يف منطقة اخلتان.	 
إزالة كمية كبرية من اجللد.	 
آاثر جانبية نجتة عن اجلراحة، أو بسبب استخدام مسكنات األمل.	 

مالحظة: جتب متابعة الطفل يف األيم التالية للجراحة للتأكد من أن النزيف مل يزد.

مىت جتب رؤية الطبيبــــــ/ـــــة؟ إذا مل:
يتبول الطفل بعد مرور 6 إىل 12 ساعة.	 
يتوقف النزيف واستمر لفرتة طويلة.	 
يبدأ التورم واالمحرار حول منطقة اخلتان يف االختفاء بعد مرور 48 ساعة.	 
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اللقاحات:
حصول طفلك على اللقاحات:

من املهّم حصول طفلِك على اللقاحات احملصِّنة املطوَّرة حلمايته من األمراض اخلطرية، واملعانة الدائمة، أو 
املوت ال مسح هللا، ويتم إعطاء األطفال اجلرعة األوىل من بعض التطعيمات يف كل املنشآت الصحية قبل 
خروجه، مع تسليم األم كارت التطعيم ملتابعة إكمال التطعيم يف املراكز الصحية، ومن املفيد جًدا إخبار 
طبيبـــــــ/ـــــــة األطفال ما إذا كان لديِك اتريخ مرضي اباللتهاب الكبدي نوع ب - ال قدر هللا - ألّن ذلك 

يستدعي إعطاء الطفل إبرة مناعية إضافية، وكذلك املتابعة املستقبلية.

وتذكري أّن:
اللقاحات اليت تُعطي لطفلك من قبل املراكز الصحّية العامة يف اململكة العربية السعودية آمنة متاًما 	 

وفعالة.
حدوث األعراض اجلانبية اخلطرية ندر جًدا.	 
خماطر اإلصابة ابملرض أكرب بكثري من خطر األعراض اجلانبية للقاح.	 
مل يثبت بدليل أّن تلك اللقاحات قد تسّبب األمراض املزمنة وال التوّحد وال متالزمة املوت املفاجئ 	 

لدى الرضع.

األسئلة الّشائعة حول اللقاحات:
س. هل اللقاحات آمنة؟

ج. نعم، آمنة جًدا، ومن النادر تسّببها يف آاثر جانبية خطرية.
س. ملاذا حيتاج الطفل إىل أخذ اللقاحات اخلاصة ابألمراض اليت مل تعد منتشرة؟

ج. أغلب األمراض اليت يتم التطعيم ضدها هي األمراض اليت مازالت موجودة ابململكة العربية السعودية، أو 
املوجودة ببعض البلدان اجملاورة األخرى، وهذه األمراض قد تعود إىل التفشي واالنتشار عن طريق األعداد 

الكبرية من األشخاص القادمني للحج أو العمرة.
س. ملاذا ال أستطيع أن أغتنم فرصة أن طفلي بعيد عن مناطق اإلصابة ابملرض؟

ج. نسبة اإلصابة ابملرض عند األطفال الذين مل حيصلوا على التطعيم تكون أكرب بكثري من مثيلتها عند 
األطفال احلاصلني عليه.

س. هل اللقاح ُيضعف اجلهاز املناعي؟
ج. ابلعكس يعمل الّلقاح على تقوية اجلهاز املناعي ملقاومة األمراض.

س. هل ميكن أن تكون اإلصابة ابلعدوى الطبيعية بدياًل عن اللقاح؟
أعراضه؛  من  املعانة  دون  املرض  ضد  الشخص  بتحصني  اللقاح  يقوم 
فاألمراض اليت يتم تطعيم األطفال ضدها ميكن أن تسبب أعراًضا خطرية، 
مع احتمال الوفاة، أو اإلصابة إبعاقات خطرية، لذلك هتدف اللقاحات 

إىل منع إصابة أكرب عدد ممكن من األطفال ابلعدوى الطبيعية.

ويف حال وجود أي استفسار اتصلي على 
خّط الطوارئ لوزارة الصحة )937(.
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حركة األمعاء والتبّول:
ميكنك التأكد من أّن طفلِك يتغّذى جيداً مبالحظة عدد املرات اليت يتربز فيها، أو يبلل فيها احلفاظات 
- مع مالحظة أن األطفال الذين يرضعون حليب األم يتربزون أكثر من األطفال الذين يرضعون احلليب 

الصناعي - وميكنِك االستعانة ابجلدول التايل:

متوسط عدد احلفاظات املتسخة متوسط عدد احلفاظات املبللةعمر الطفل
)حتتوي على براز(

حفاظة واحدة خالل اليومحفاظة واحدة خالل اليوميوم
حفاظتان خالل اليومحفاظتان خالل اليوميومان

3 حفاظات خالل اليوم3 حفاظات خالل اليومثالثة أايم
ثالث أو أربع حفاظات خالل اليوممخس أو ست حفاظات خالل اليوممن أربعة أايم إىل شهر

بعد مرور شهر من والدة طفلك، ميكن أن خيتلف عدد احلفاظات، واألغلب أي كمية حيتاجها الطفل فهي طبيعية، فمن 
املمكن أن يتسخ )يتربز( أكثر من حفاظ خالل اليوم، ومن املمكن أيضاً أن مير عدد من األيم دون يتربز، ويقل عدد 
احلفاظات املتسخة لدى األطفال الذين يرضعون طبيعياً غالباً بعد مرور شهرين، أّعي دفرت مالحظات لعدد احلفاظات 

اليت تتسخ من قبل طفلك، حبيث يسهل عليك معرفة التغّي الذي حيدث يف عددها.

عليِك طلب املساعدة، والتواصل مع الطبيبـــــــ/ــــــة، أو مركز الرضاعة الطبيعية، إذا الحظِت أّن طفلِك ال 
يرضع جيداً، أو أنّه فقد أكثر من 7 % من وزنه الكلي، وظهرت عليه عالمات اجلفاف التالية:

يبلل أقل من أربعة حفاظات خالل اليوم بعد بلوغه عمر مخسة أايم.	 
يتربز بصعوبة والرباز صلب.	 
إذا الحظِت وجود دم يف حفاظة الطفل.	 
إذا كان يعاين من اإلسهال، أو يتربز مرات أكثر من املعتاد، )من الصعب حتديد اإلسهال عند األطفال 	 

حديثي الوالدة(.

تذكري:
يف املرة األوىل اليت يتربز فيها طفلك يكون برازه أسود اللون مائاًل للخضرة، ويطلق على تلك 	 

املاّدة اسم: العقي، ويستمر خروجه ليوم أو يومني بعد الوالدة، بعد ذلَك سيصبح براز الطفل 
ليًنا، ذا لوٍن أخضر مصفّر، وسيستمر كذلك ملدة ثالثة أو أربعة أايم، ويسمى: الرباز االنتقايل، 

وبعد ذلك سيصبح الرباز ليًنا، ذا لون أصفر.
أتّكدي يف كل مرة تقومني فيها بتغيري احلفاظة لطفلك أّنا مبللة، حيث تدّل كثرة كمية البول على 	 

أّن طفلك يرضع جيًدا وينال كفايته من احلليب، ومن العالمات اجلّيدة كذلك كون بول الطّفل 
شّفافًا، حبيث ال ميكن رؤيته بسهولة يف احلفاظة، لكّنِك تشعرين أّنا مبّللة وأثقل من اجلاّفة، فهذه 
أيًضا عالمة جيدة وتدل على أن طفلك حيصل على كمية كافية من احلليب، أّما إن كان لون 

البول أصفًرا فهذا يعين أن الطّفل يعاين من اجلفاف وحيتاج للمزيد من احلليب.
قد يشعر األطفال حديثي الوالدة ابجلفاف سريًعا، وقد يؤدي إمهال ذلك إىل مشاكل خطرية؛ لذلك 	 

جيب عليِك التأكد من تغذية طفلك بكمية كافية، وأن كمية البول والرباز الناجتة عن ذلك طبيعية.
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العناية بنظافة املولود ومالبسه:
أ. العناية مبنطقة احلّفاظ، والوقاية من الطفح اجللدي وعالجه:

عند تغيري حّفاظ الطفل اغسلي املنطقة ابملاء الدافئ والصابون، مث اشطفيها وجّففيها جّيًدا، أما إذا كان 	 
اجللد ملتهًبا وحممرًّا، فإّن غسل املنطقة يف حوض ماٍء دافئ سيكون أقّل إيالًما للطفل.

استخدمي لطفلك مرمهًا واقًيا خالًيا من العطور مثل: الكرميات اليت حتتوي على أكسيد الزنك؛ حلماية 	 
وترطيب املنطقة بعد تغيري احلفاظ.

إذا كنِت تستخدمني الكرمي لطفلك فعليِك تنظيفه ابلصابون واملاء بعد كل تغيري، وإعادة وضعه مرة 	 
أخرى.

ال تشاركي الكرميات واملراهم مع األطفال اآلخرين، وال تلمسي اجللد املصاب أبصبعِك مث تضعينه مرة 	 
أخرى يف العلبة، ولكن استخدمي إصبًعا خمتلًفا إذا كنت حباجة إىل استخدام كمية أخرى من املرهم.

ميكن أن يسبب استخدام مناديل األطفال جفاف جلد طفلِك، لذلك أتكدي من أن املناديل اليت 	 
تستخدمينها خالية من الكحول والعطور.

ال تستخدمي البودرة أو التلك لطفلك.	 
الطفح 	  للهواء، فذلك يساعد على حتّسن حالة  لتعريض جلده  اخلعي حفاظة طفلِك لفرتات قصرية 

ومعاجلته سريًعا.

وإليِك هذه الّنصائح املهّمة أثناء تغيي احلّفاظ لطفلِك:
حّضري كّل األدوات اليت حتتاجينها قبل وضع طفلك لتغيري احلفاظة، وهي:	 

منشفة صغرية، أو مناديل األطفال املخصصة لالستعمال مرة واحدة.	 
حّفاظات ومالبس نظيفة.	 
مرهم ملنع الطفح اجللدي بسبب احلّفاظ.	 
ال تديري ظهرِك أبًدا لطفلِك، وال حت ملدة اثنية!	 
ضعي يدِك على بطن طفلِك إذا كنت تريدين جلب شيء ما، وإذا مل تتمكين من الوصول إىل ما 	 

حتتاجني إليه فخذي طفلِك معِك.
جتاهلي جرس الباب، أو الرّد على اهلاتف، وإن كنِت مضطرة لذلك فعليِك أخذ طفلِك معِك.	 
جتنيب استخدام بودرة األطفال اليت ميكن أن يشّمها طفلِك.	 
اغسلي يديِك بعد كلِّ مرة تقومني فيها ابلتغيري لطفلِك؛ ملنع انتشار اجلراثيم.	 
حافظي على نظافة الّسطح الذي تقومني ابلتغيري لطفلِك عليه.	 
غريي احلّفاظة عند كّل مرة تّتسخ أو تتبّلل فيها، لتحافظي على بشرة طفلك جافة.	 
تضع بعض األّمهات منطًا روتينيًّا لتغيري احلّفاظات يتناسب معهّن: فمثاًل، تقوم بتغيري احلّفاظة بعد 	 

كّل رضعة، وقبل أن حيصل الطفل على غفوة، وترى أخرايت أّن تغيري احلّفاظات هو وسيلة جيدة 
إليقاظ الطفل النائم الذي حيتاج إىل الرضاعة.

بتغيريها ابستمرار، وخصوًصا إن 	  التسلخات يف منطقة احلفاظ هي أن تقومي  ملنع  أفضل طريقة 
كان طفلِك يعاين من االسهال، وميكنِك يف تلك احلالة استخدام طبقة واقية من الكرمي غري املعطر 

حلماية جلد الطفل.
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ب. االستحمام والعناية ابلبشرة:
جيب عليِك أن حتافظي على طفلِك نظيًفا بغسل يديه ووجهه دائًما، وتنظيف منطقة احلّفاظ يف كل 	 

مرة تقومني فيها بتغيريه.
ال حاجة إىل حتميمه كّل يوٍم؛ ألّن كثرة االستحمام قد تؤدي إىل جفاف بشرته، ويفّضل أن يتّم ذلك كّل 	 

يومني أو ثالثة أايم أو حسب احلاجة، وميكنِك أن حتممي طفلِك حديث الوالدة حت قبل وقوع احلبل 
السري، وميكنِك أيًضا تنظيف الطفل ابستخدام منشفة مبللة، كما ميكنِك استخدام نوع خفيف من 
صابون األطفال لتنظيف بشرته، واستخدام الكرميات املرطبة لتهدئتها، وعليِك أن هتتمي جيًدا بتنظيف 

فروة رأسه، والطّيات يف أحناء جسمه.
اليت 	  األدوات  مجيع  وأّن  دافئة،  طفلِك  فيها  حتّممني  اليت  الغرفة  أو  احلمام،  يكون  أن  على  احرصي 

أثناء  حبرص  وامحليه  طفلك،  ختدش  أن  ميكن  حلّي  أيّة  واخلعي  منِك،  وقريبة  جاهزة  ستحتاجينها 
االستحمام، وال تستخدمي األعواد القطنية لتنظيف داخل أنفه أو أذنيه، وعوًضا عن ذلك ميكنك لّف 
منديل نظيف حول إصبعِك الصغري لتنظيفهما، واعلمي أنّه يتم التخلص تلقائًيا من املخاط ومشع األذن 

مع مرور الوقت، ويُنصح بعدم استعمال زيت األطفال؛ حيث ميكن أن جيعل يد الطفل زلقة.
ابدئي ابجلزء العلوي عندما حتممني طفلِك، اغسلي الوجه وأعضاءه مث اجلزء السفلي من اجلسم، بعد 	 

ذلَك قومي بتنظيف األعضاء التناسلية للطفلة من األمام إىل اخللف )ال حاجة لفصل شفيت املهبل(، 
وغسل منطقة العضو الذكري للطفل بلطف )ال حتاويل سحب القلفة ألن هذا غري آمن قبل بلوغ الطفل 

عمر ثالث إىل مخس سنوات(.
جففي طفلِك جيًدا وبرفق ابستخدام املنشفة، وال ترتكيه مبفرده يف حوض االستحمام أبًدا ولو لثانية 	 

واحدة، وابلنسبة حلديث الوالدة، استخدمي املاء العادي يف تنظيف احلبل السري، وجتنيب استخدام أي 
سوائل أخرى، مثّ جّففيه بلطف..

فوائد أتجيل استحمام اجلنني يف أول أربع وعشرين ساعة:
ينصح بتأجيل استحمام املولود ملدة ال تقل عن أربٍع وعشرين ساعة؛ وذلك ألّن احملافظة على بقاء املادة 

البيضاء )الطالء الّدهيّن( على جسم الطّفل حيّقق الفوائد التالية:
املساعدة على تدفئته، وإفادته خبواّصها املناعّية.	 
تفادي اخنفاض درجة حرارته بشكل مفاجئ، ممّا يؤّدي إىل مضاعفات صحّية.	 
مساعدته على أن أيَلف بيئته احمليطة به بشكل تدرجيّي.	 

ج. العناية ابحلبل السري للمولود:
يبدأ احلبل السرّي للمولود ابجلفاف بعد مرور أربٍع وعشرين، إىل اثنتني وسبعني ساعة من الوالدة، والبد 
السرّي يف اجلذع  احلبل  أسابيع، ستصبح منطقة  يقع هذا احلبل يف مدة ترتاوح بني أسبوع إىل ثالثة  أن 
سرَّة الطفل، وللحفاظ على احلبل السري جافًّا اعملي على طّي اجلزء العلوي من احلّفاظة بعيداً عنه، وإذا 

الحظِت كمية قليلة من الدم فهذا أمر طبيعي.

مىت جتب رؤية الطبيبـــــ/ــــة؟ 
عند ارتفاع درجة حرارة طفلك فوق 38 درجة مئوية.	 
وجود امحراٍر وتورٍم يف منطقة الُسرَّة.	 
وجود صديد أصفر، أو نزيف.	 
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د. العناية ابلعيون:
بعد والدة الطفل، ستقوم املمرضة / القابلة بوضع قطرات خاّصة من الدواء يف عييّن الطّفل ملنع اإلصابة 
ابلعدوى من اجلراثيم اليت قد تدخُل يف عيين الطفل أثناء الوالدة، وكّل ما عليِك بعد ذلك هو احلفاظ عليهما 
نظيفتني مبسحهما مغلقتني ابستخدام قطعة قماش نظيفة رطبة، لكن إذا الحظِت وجود أعراٍض للعدوى 

فيهما، كاالمحرار، أو خروج إفرازات منهما، فعليِك حينها عرض طفلِك على الطّبيب.
ه. تقليم االظافر:

ينبغي عليِك أن حتافظي على أظافر طفلِك قصرية مقّلمة، ألّن ذلك مينعه من خدش بشرته، استخدمي 
مقصًّا جّيًدا أو مقلمة أظافر خاّصة ابألطفال، وأفضل وقت للقيام بذلك هو أثناء نوم الطفل.

و. العناية مبالبس طفلك:
أهّم معيار جيب االلتزام به عند اختيار مالبس طفلك هو األمان والرّاحة:

عند اختيار مالبس النوم - مثاًل - احرصي على أن تكون مرحية ودافئة.	 
أال يكون فيها سحاابت وال أشرطة ربط، حت ال تعلق يف مقابض األبواب.	 
ارتداء مالبس مناسبة عند اخلروج يف اجلّو البارد، حيث إّن األطفال يفقدون احلرارة بسهولة.	 

قاعدة ذهبية لألمهات:
إذا وجدِت أّنِك حباجة إىل قميص مع سرتة يف وقت الشتاء، فاعلمي أّن طفلك سيكون حباجة 	 

إىل ارتداء قطعة إضافّية زايدة على ما ترتدينه؛ وذلك ألن االطفال يشعرون ابلربد أكثر من البالغني 
حيث إّن حركتهم أقل بكثري.

ميكنِك االعتماد على تفّقد األجزاء املكشوفة من جسمه ابستمرار، فإذا كانت يد الطفل وقدمه 	 
دافئتني فإّن ذلك يعطيك مؤّشًرا على إحساسه ابلدفء غالًبا.

يف فصل الصيف، فقد يكفي إلباس الطفل قميًصا قطنيًّا )يت - شريت( ابإلضافة إىل احلّفاظة، 	 
وميكنِك تفّقد املنطقة خلف العنق للتأّكد من درجة دفئه، فإْن كانت ساخنة أو متعّرقة، فهذا يعين 

أّن طفلِك يشعّر ابحلّر، وقد يسّبب له ذلَك انزعاًجا، وشيًئا من عدم الرّاحة.

ي. العناية بنوم الطفل، وأوضاعه:
والرضاعة  ابلطفل،  احمليطة  البيئة  هدوء  مثل:  والنوم،  اإلسرتخاء  على  الطفل  ملساعدة  طرق كثرية  وهناك 

الطبيعية، والتالمس اجلسدي بني األم والطفل.
وبعد كّل ذلك، إذا اخرتِت أن تلفي طفلك ابلقماط فعليِك اتباع التوجيهات التالية:

تتبعي عالمات اجلوع لدى طفلك.	 
ال تلفيه ابلقماط إذا كان يقاوم ذلك.	 
استخدمي قماطًا خفيًفا، وألبسي طفلك مالبس خفيفة ملنع ارتفاع درجة حرارته.	 
عند لف طفلك ابلقماط أتكدي من قدرته على ثين ساقيه، وإبقاء رأسه مكشوفًا. يفّضل أن تكون يد 	 

طفلِك حرة خارج القماط ليستطيع إظهار عالمات جوعه، مثل وضع يديه داخل فمه.
توقفي عن لف طفلك ابلقماط عندما يبدأ ابلتدحرج.	 
حتدثي مع طبيبك/ القابلة للتزّود ابملعلومات حول لف طفلك ابلقماط.	 
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لّف الطفل ابلقماط )الكافولة(:
االحرتام ألمهاتنا  يشعر ابألمان، ومع كل  لتهدئته وجعله  الطفل ابلقماط  ل بعض األشخاص لف  يفضِّ
وجداتنا نقول: إّن هذه العملية من نحية علمية حبتة تسبب مشاكل صحّية خطرية للمولود، فقد أمجع كثري 

من األطباء، واجلمعيات األكادميية على أن لف الطفل ابلقماط )الكافولة( يعرضه ملا يلي:
زايدة احتمالية حدوث خلع يف مفصل الورك.	 
حدوث صعوبة يف التنفس؛ ألّن الّلف يضغط على الصدر واحلجاب احلاجز.	 
زايدة نسبة تعرض الطّفل اللتهاابت اجلهاز التنفسي.	 
إعاقة حركة الطفل وتفاعله مع حميطه اخلارجي، وإبطاء منوه احلركي.	 
تقليل عدد مرات التربز والتبول، مما يعرض الطفل ملشاكل أخرى.	 
ثبت علمياً زايدة نسبة حدوث متالزمة املوت املفاجئ لدى املواليد إذا مت لّفهم ابلكافولة ووضعهم على 	 

البطن وتقل النسبة إذا مت وضعهم على اجلنب أو على الظهر.
تعرض الطفل الرتفاع يف درجة حرارة اجلسم.	 
لف الطفل ابلقماط قد خيفي عالماٍت مرضّية حتتاج إىل زايرة طبيبـــــــ/ــــــة األطفال، مثل: قلة النشاط، 	 

تغري لون اجللد، اجلفاف....
بقاء الرباز والبول يف احلّفاظ لفرتة قد يضّر الطفل، ويعرض جلده اللتهاب منطقة احلّفاظ.	 
ال توجد عالقة بني استقامة العمود الفقري لدى الطّفل، أو مشيه، ولفه ابلكافولة.	 

تسّطح رأس الطفل:
ميكن أن تظهر مناطق مسّطحة يف رؤوس األطفال الذين ينامون على ظهورهم دون تغيري وضعية الرأس، 
وهذه احلالة ليست خطرية، وال تؤثر على منو دماغ الطفل، وتذهب يف أغلب األحيان من تلقاء نفسها، 

وميكن أن تتجنيب ظهورها على رأس طفلك بتغيري موضع رأسه يوميًّا، على الّنحو الّتايل:
ضعي طفلك حبيث يكون رأسه يف أعلي السرير طول اليوم، ويكون نظره يف اجتاه واحد لرؤية الغرفة.	 
يف اليوم التايل، ضعي طفلِك حبيث يكون رأسه أسفل السرير، ويتوّجب عليه حينها أن حيول رأسه يف 	 

االجتاه اآلخر للنظر يف الغرفة.
غرّيي وضعية رأس طفلك يف السرير كل يوم.	 

النوم يف بيئة آمنة:

حيتاج طفلك أن حيصل على قسٍط كاٍف من النوم للحفاظ على صّحته، ومنّوه، وإبقائه سعيداً، وهتيئة 
بيئة مناسبة وآمنة لنوم الطفل يساعد على الّتقليل من خطر اإلصاابت واجلروح، واالختناق وإليك بعض 

الّنصائح لتوفري بيئة آمنة لنوم طفلِك:
ال ينبغي أن ينام األطفال أبًدا على األسّرة العادية، أو املائية، أو اهلوائية، أو األرائك، أو الكراسي؛ ألنا 

جتعل الطفل ينام لفرتة طويلة يف وضع اجللوس، أو يف وضع شبه مائل، وذلك غي آمن له.
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نصائح لتوفي بيئة آمنة لنوم طفلِك:
إذا اضطر طفلك أن ينام يف مقعد السيارة، أو األرجوحة، أو العربة، وما أشبه ذلك، فينبغي عليك أن تراقبيه 

عن كثب، مثّ انقليه يف أقرب وقت ممكن إىل السرير املخصص لنوم األطفال.
ال جتعلي طفلك يشاركك النوم على السرير، بل ضعي سريره ابلقرب منِك مما يسّهل متابعته وإرضاعه، دون 

احلاجة إىل مشاركة السرير.
أسرّة النوم للبالغني غري مصممة لألطفال، وهي غري آمنة هلم، حيث ميكن أن يقع منها الطفل أثناء تقّلبه، 
أو حيشُر بني الفراش واجلدار أو إطار السرير، أو أن ينقلب عليه الّشخص الذي يشاركه الّسرير أثناء النوم، 
مما يسّبب اختناق الطفل، كما ميكن أن تغطي املفارش اللينة على الّسرير رأس الطّفل، وتسبب ارتفاع درجة 
حرارته، أو اختناقه، وإذا كنِت تنوين مشاركة السرير مع طفلك فتحدثي مع الطبيبـــــــ/ـــــــة أو ممرضة الصحة 

العامة إلعطائك معلومات أكثر عن كيفية تقليل تلك املخاطر.
توفري بيئة آمنة لنوم الطفل يقّلل كذلك من خطر تعّرضه ملتالزمة موت الطفل املفاجئ، ويقصد هبا موت 

الطفل حتت عمر اثنا عشر شهرًا دون سبب معروف أثناء النوم.

إرشادات لتقليل احتمالية حدوث متالزمة موت الطفل املفاجئ:
هيئي بيئة خالية من التدخني قبل وبعد والدة طفلك.	 
أرضعي طفلِك رضاعة طبيعية.	 
اجعلي وضعية نوم طفلك على ظهره سواء كان يف غفوة أو أثناء النوم لياًل، خاصة خالل األشهر 	 

الستة األوىل من عمره ومن األفضل أن ينام الطفل يف غرفتِك، يف سريره اخلاص وعلى ظهره.
هيئي منطقة آمنة لنوم طفلك بتوفري سرير اثبت بدون وسائد أو ألعاب أو مفارش كبرية، جيب أن 	 

يكون سرير الطفل فارًغا متاًما، ابستثناء الفراش، واألغطية املطابقة ملقاس السرير.
اجعلي طفلِك ينام يف السرير املخصص لألطفال حت بلوغه عمر ستة أشهر.	 

التغّيات اجللديّة الشائعة لدى املواليد:
أ. اليقان عند األطفال حديثي الوالدة:

اليقان )إصفرار اجللد والعينني( هو مرض شائع يف األطفال حديثي الوالدة، حيث يتحول جلد 
الطفل إىل اللون األصفر، وذلك بسبب زايدة انتاج مادة تسمى الصفراء »البيلريوبني« أو بسبب عدم 
قدرة الكبد على التخلص منها بسرعة كافية، ميكن مالحظة إصابة املولود ابلريقان بعد مرور يوم إىل 

أربعة أايم من الوالدة.
مادة  مع  التعامل  على  جسمه  تعود  مبجرد  وختتفي  للطفل،  مؤذية  غري  تكون  الريقان  حاالت  أغلب 
»البيلريوبني«، غري أّن اإلصابة مبستوى عاٍل من هذه املادة )الريقان الشديد( ميكن أن يسبب تلًفا لدماغ 
الطفل؛ لذلك يتحّتم عرض املولود املصاب على الطبيبـــــــ/ـــــــة ملعرفة درجة إصابته ابلريقان، عن طريق إجراء 
اختبار للدم، لقياس نسبة البيلريوبني فيه، وإذا كنِت قد ولدِت طفلِك يف املستشفى فعادة يتم إجراء اختبار 
الدم هذا قبل خروجك، خاصة إذا كانت فصيلة دم األم )O( وفصيلة دم األب )A( أو )B(، كذلَك جيب 

فحص الطفل من ِقبل الطبيبــــــــ/ــــــــة بعد مرور يومني أو ثالثة من الوالدة للتأكد من عدم إصابته ابملرض.
ومن حسن احلّظ أّن ارتفاع نسبة الصفراء »البيليوبني« لدى طفلك أمر غي مألوف.



95 94

إذا كان لديِك شكٌّ يف أن طفلك مصاب هبذا املرض فعليِك معرفة واتباع ما يلي:
اتصلي بطبيبك / القابلة.	 
إيقاظه 	  عليِك  لذلك  الطبيعي،  املعّدل  من  أكثر  ينام  أن  ميكن  ابلريقان  املصاب  الطّفل  أّن  اعلمي 

للرضاعة، ومالحظة عالمات اجلوع لديه، والتأكد من أنه يرضع مثاين مرات أو أكثر يف اليوم خالل 
النهار والليل.

اعلمي أّن قلة التربز وقلة الرضاعة الطبيعية يعرضان الطفل الرتفاع يف نسبة الصفراء.	 
اعلمي أّن إصابة الطفل ابجلفاف قد تؤدي إىل تدهور حالة الريقان لديه، واالهتمام ابلتغذية اجليدة مع 	 

إعطائه حليب الثدي يساعدان على تزويد الكبد ابلطاقة الالزمة للتخلص من مادة الصفراء »البيلريوبني«.
أغلب األطفال املصابون ابلريقان ال حيتاجون إىل العالج يف املستشفى، لكن إذا أظهر اختبار نسبة 	 

الصفراء »البيلريوبني« احلاجة إىل ذلَك فإّن العالج يتّم عن طريق: العالج ابلضوء، حيث يتّم وضع 
الطفل حتت أضواء خاصة، ال تتوفر يف إضاءة املنزل، للحد من الريقان.

مىت جتب رؤية الطبيبــــ/ــــة؟
يف  الطوارئ  قسم  إىل  مباشرة  التوجه  عليِك 
التالية  األعراض  أحد  الحظِت  إذا  املستشفى 

لدى طفلك:
يعاين من اجلفاف.	 
طاقته منخفضة.	 
مهتاج: حركاته مرجتفة، وتشبه الصرع.	 

تذكري:
إعطاء السكر لألطفال قد يعرضهم ألخطار صحّية، وال يساعد على ختفيض 	 

نسبة الصفراء.
إىل 	  حتتاج  فإنا  الصفراء  نسبة  ختفيض  مؤثرة يف  الشمس  أشعة  تكون  حت 

)مرشحات وفلرتة( ال تتوفر يف املنزل.

ب. أنواع الطّفح اجللدي الشائعة لدى املواليد:
قد يصاب طفلِك حديث الوالدة ببعض أنواع الطّفح اجللدي، أو البقع اليت قد تبدو لك مقلقة، وغري طبيعية، 

لكّن معظم أنواع الطفح عند األطفال شائعة، وال تدعو للقلق، وال حتتاج إىل عالج، وإليِك هذه األنواع:
بثور األطفال: وهي بثور، أو بقع، أو حبوب محراء اللون تظهر على وجه الطّفل، وعادًة ما تذهب 	 

مبرور الوقت.
امليليا: وهي رؤوس بيضاء تظهر على وجه الطفل، وختتفي أيضاً مبرور الوقت.	 
احلُمامى السُِّمّية: قد يظهر على بشرة طفلِك حديِث الوالدة طفح، أو بقع محراء، حتتوي على بثرات 	 

ابللون األصفر أو األبيض يف أجزاء خمتلفة من اجلسم، وحدوثها شائع خالل اليوم الثاين أو الثالث من 
عمر الطفل، أو بعد الوالدة مباشرًة، أو خالل أسبوعني من الوالدة، وتستمر هذه البقع لعدة ساعات 

أو أايم، وختتفي مع الوقت.
قلنسوة املهد »ِقْرُف اللََّب«: هي قشرة دهنّية على فروة رأس الطفل، أو يف أجزاء متفرقة من جسمه، 	 

مثل: طيات الرقبة، اإلبطني، خلف األذنني، الوجه، ويف منطقة احلّفاض وقد تكون حماطة ببعض االمحرار 
حوهلا وعادًة ما ختتفي من تلقاء نفسها.

تسّلخ منطقة احلفاظ: هو طفح جلدي وامحرار حيدث يف منطقة احلفاظ، بسبب البلل، أو الرباز مع 	 
رطوبة املنطقة، وملنع هذا جيب عليِك تغيري احلفاظ دائماً، واحلفاظ على نظافة الطفل، وجفاف املنطقة.

الطفح اجللدي يف منطقة احلفاظ بسبب املبيضة اخلمرية »نوع من الفطريت«: يظهر طفح جلدي 	 
أمحر، وبقع محراء يف املناطق التناسلية للطفل، وعلى مؤخرته، وهي نوع من عدوى اخلمرية اليت ميكن أن 
تظهر على فم طفلك أيًضا، وتسمى حينها )مرض القالع( وحيتاج عالج هذه احلالة إىل استخدام كرمي 

طيّب؛ لذلَك عليِك مراجعة الطبيبـــــ/ــــة إذا الحظِت أن طفلك يعاين من هذه احلالة.
الطّفح احلراري: حيدث هذا النوع من الطفح عادًة يف اجلو احلار والرطب، كما حيدث خالل فرتة الشتاء 	 

إذا كان طفلك يرتدي طبقات عديدة من املالبس، يظهر عادًة يف طيات اجللد على شكل بثور محراء 
صغرية، وميكن جتنب هذا الطفح عن طريق خلع املالبس الزائدة للحفاظ على جسم الطفل ابرًدا، أو 

إلباسه املالبس الفضفاضة، والقطنّية خاصًة يف اجلو احلار والّرطب.
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التهاب اجلِْلِد التَّماِسّي: حيدث هذا النوع من الطفح عند مالمسة جلد الطفل احلساس لشيء يسبب 	 
له التهيج، مثل: املكابس املوجودة ابملالبس، وصبغات املالبس، ويف أغلب احلاالت حيدث الطفح فقط 
يف املنطقة املالمسة للمادة اليت يتحسس منها طفلك، تواصلي مع الطبيبـــــ/ـــــة عند مالحظة أي شيء 

على الطفل.
األكزميا: هي نوع من الطّفح اجللدّي تتعّرض فيه مناطق من بشرة الطّفل للجفاف واحلكة، مع وجود 	 

قشرة مسيكة، وبثور محراء صغرية، وميكن أن تتقرح، وخيرج منها مادة سائلة، أو قد تنزف دًما، وتظهر 
يصيب  النوع  وهذا  اجلسم،  من  متفرقة  أجزاء  أو يف  الرأس،  وفروة  واخلدين،  اجلبهة،  منطقة  عادًة يف 

األطفال الذين لديهم حساسية معينة، أو اتريخ عائلي )وراثة( من احلساسية أو األكزميا.

األدوية اخلاّصة حبديثي الوالدة:
حتدثي مع طبيبك/ القابلة قبل إعطاء طفلك أي من األدوية التالية:

األدوية املوجودة يف الصيدلية، وال حتتاج إىل وصفة طبية، مثل: أدوية الكحة، ونقط األنف القابضة.	 
العالجات العشبية.	 

تذّكري:
أّن الفيتامينات، رغم أّن معظمها آمن، وتباع بدون وصفة طبية، لكنها ال تساعد يف زايدة وزن 	 

الطفل، وال تفتح شهيته للرضاعة، وقد تكون بعض مكونهتا ضارة ابألطفال حديثي الوالدة.
توصي األكادمييات واجلمعيات العلمّية لطب األطفال إبعطاء فيتامني دال 3 جلميع األطفال من 	 

الوالدة حت السنة األوىل من العمر، سواًء منهم من كان يرضع حليب األم، أو حليب األطفال 
الّصناعّي.

مىت جيب عليِك الّذهاب بطفلِك إىل الطبيبــــــ/ــــــة؟
عليِك اصطحاب طفلك إىل الطّبيب أو االتصال به مباشرة إذا حدث أيٌّ من التايل:

ارتفعت درجة حرارة الطفل فوق 38 درجة مئوية.	 
إصابته ابلتشنجات، أي رعشة يف اجلسم والذراعني والقدمني.	 
وجدِت صعوبة يف التنفس لديه، ستالحظني عندها حتول شفتيه إىل اللون األزرق الرمادي وبذله 	 

جمهوًدا لتنفس اهلواء.
كانت بشرته شاحبة، وابردة، ورطبة.	 
ذرَعُه القيء أكثر من مرتني يف يوم واحد، وكانت كمّيته كبرية.	 
كان يعاين من اإلسهال، أي خروج كميات كبرية من الرباز املائي.	 
وجدِت بعض الدم أو الكتل الدموية.	 
كان يبلل أقل من أربع حفاظات يومياً بعد بلوغ عمر مخسة أايم.	 
كان ال يرضع جيداً.	 
بدا ضعيًفا، وابلكاد يستطيع البكاء.	 
كان يبكي أكثر من املعتاد، وبطرق خمتلفة، بعد بلوغه عمر ثالثة أشهر.	 
كان سريع االهتياج، وال شيء يساعد يف هتدئته.	 
مل يكن على طبيعته، والحظِت استيقاظه سريعاً وأبقل تنبيه، أو نومه أكثر من املعتاد.	 
تغري سلوكه يف النوم أو األكل.	 
تعّرض للسقوط أو اإلصابة يف أيٍّ من أحناء جسمه.	 
شعرِت أنه من املمكن أن تؤذي طفلِك، أو كانت لديك خماوف معينة جتاهه.	 



99 98

احملافظة على معايي السالمة:

أ. السالمة داخل املنزل:

لتوفري األمان والسالمة لطفلِك يف املنزل، عليك أن تتأكدي من أّن مجيع معّدات طفلِك اليت اقتنيتها، مثل: 
العربة، والسرير، وطاولة تغيري احلفاظات، وحوض االستحمام، آمنة، وتتوافر فيها معايري السالمة العاملية، 

عليِك كذلَك أن تقومي جبولٍة يف منزلِك لفحص سالمته ومناسبته لطفلك على الّنحو التايل:
أتكدي أن الّرفوف، واإلطارات الثقيلة، معلقة بشكل آمن على احلائط.	 
يفّضل تركيب جهاز إنذار لكشف الدخان، وأول أكسيد الكربون ابلقرب من غرفة طفلِك، واهتمي 	 

بتغيري البطارايت اخلاّصة به بشكل دورّي.
إذا رغبِت بتدفئة طعام طفلِك، أو حليبه، فيفّضل وضعه يف وعاء مملوء ابملاء الدافئ، وال تستخدمي 	 

»امليكروويف« أبًدا هلذا الغرض، ألنّه ميكن أن يتسبب يف وجود مناطق ساخنة يف الطعام قد تؤدي إىل 
حروق يف فم الطفل.

ال ترتكي طفلك مبفرده مع إخوانه الصغار، أو أي حيوان أليف.	 
اتبعي طفلِك أثناء تواجد اإلخوة واألخوات.	 
امنعي الّتدخني داخل املنزل.	 
جتنيب استخدام البخور والعطور النفاذة ألنا قد تعرض الطفل لنوابت ضيق التنفس.	 
حافظي على املمرات خالية من األلعاب ملنع التعثر.	 
ال حتملي املشروابت الّساخنة أثناء محلِك لطفلك.	 
أتكدي من االحتفاظ أبرقام االتصال اخلاصة حباالت الطوارئ مبا يف ذلك مراكز معاجلة السموم.	 

ب. السالمة خارج املنزل:

ال ترتكي طفلِك وحيًدا يف عربة األطفال، وال تستخدمي واقي الشمس، أو طارد احلشرات على البشرة 
احلساسة حلديث الوالدة أثناء تعّرضه للشمس، وإْن أردت ذلك فضعيه على بشرته يف منطقة الظل.

ج. سالمة مقاعد السّيارة اخلاّصة ابألطفال:
للمقعد  مقاباًل  )الّرضيع(  الطفل  السيارة، وضعيه حبيُث يكون وجه  املقعد اخلاص ابلطفل يف  استخدمي 
اخللفّي من السيارة، ومن اآلمن استخدام مقاعد األطفال ألطول فرتة ممكنة من عمر الطفل، وميكن حتويله 
ليكون وجه الطّفل مواجًها للمقعد األمامي بعد بلوغه عامني، اقرئي تعليمات املُـصنِّع والتزمي ابلتعليمات 

اخلاصة ابلعمر والطول والوزن احملدد، اتبعي القواعد االرشادية التالية عند استخدام مقعد األطفال:
استخدمي مقعد االطفال الذي يتواجد عليه شعار السالمة الوطين فقط )فضاًل تفقدي املعلومات على 	 

اجلزء اخللفي من املقعد(.
اتبعي تعليمات الرتكيب واالستخدام اخلاصة مبقعد األطفال املوجود لديِك.	 
جيب عليِك تثبيت مقعد االطفال يف املقعد اخللفي من السيارة فقط.	 
وضع حزام األمان اخلاص مبقعد الطفل على كتف طفلك، أو أسفل الكتف.	 
أتكدي من تثبيت مقعد األطفال جيداً يف السيارة مبراجعة املختصني يف هذا الشأن.	 
ال تستخدمي مقاعد األطفال اليت يبدو عليها عالمات التلف، أو اليت كانت مستخدمة أثناء التعرض حلادث 	 

سيارة مهما كان بسيطًا؛ ألّن ظهور أّي عالمة للتلف على املقعد جتعله غري آمن لطفلك.
ال ترتكي طفلك ابداً بدون مراقبة أثناء تواجده يف السيارة.	 
كوين حذرة من ارتفاع درجة احلرارة يف السيارة؛ حيث سيؤثر ذلك على 	 

درجة حرارة الطفل.
قومي بوضع مقعد الطفل على األرض فقط، وال تضعيه يف أماكن مرتفعة؛ 	 

حيث أنه غري اثبت وميكن أن يؤدي ذلك إىل وقوعه من األماكن املرتفعة.
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د. سالمة وصّحة األسرة:

البيئة النظيفة تعين تقليل خطر اإلصابة ابلعدوى عند املواليد خصوًصا، ومجيع أفراد األسرة بشكل عام، 
واجلدول التايل يعطيك بعض األمور البسيطة اليت هلا مفعول كبري يف السيطرة على انتشار اجلراثيم يف املنزل:

ملاذا أفعل ذلك؟كيف أفعل ذلك؟ماذا علي أن أفعل؟
حافظي على نظافة يديك بشكل 	 

مستمر.
اطليب من أي شخص يريد محل 	 

طفلك أن يغسل يديه أواًل.

اغسلي يديك ابستخدام املاء والصابون العادي، 
ال يوصي ابستعمال الصابون املضاد للبكترياي، 
ميكنك استخدام جل الكحول أو شطف اليد 

ابملاء فقط إذا مل يظهر عليها آاثر االتساخ، 
وعموماً، احرصي على غسل يديك إذا:

كان متسختني	 
قبل حتضري الطعام أو أكله.	 
قبل إرضاع أو محل الطفل.	 
بعد استخدام احلمام، أو تغيري حفاظ الطفل.	 
بعد العطس، أو السعال، أو مسح أنف الطفل.	 
بعد التعامل مع احليوانت األليفة أو ملسها.	 

غسل يديك بطريقة صحيحة 	 
مينع انتشار اجلراثيم اليت تسبب 

األمراض؛ حيث أنا تنتقل 
ابللمس.

أبعدي طفلك عن أي شخص 	 
مريض.

جيب أن يبتعد الطفل عن الشخص املصاب 	 
ابلسعال، أو سيالن األنف، أو احلمي، أو 

الطفح، أو اضطراب املعدة حت يتعاىف.

املرض الذي يسبب مشاكل 	 
بسيطة لألطفال االكرب سناً 

أو للبالغني قد يسبب لطفلك 
اإلعياء الشديد.

ال تضعي هلّاية الطفل يف فمك، 	 
وابتعدي عن أي عادات تسبب 
اختالط لعابك مع لعاب الطفل.

جيب تنظيف مجيع األشياء اليت توضع يف فم 	 
الطفل مثل: اللهاية، واأللعاب ابملاء الساخن 

والصابون.
ستقل البكترياي اليت ميكن أن تنتقل إىل طفلك 	 

إذا قام كل فرد يف العائلة بغسل أسنانه 
واستخدام اخليط اخلاص هبا يومياً للحفاظ 

عليها خالية من التسوس

ال يولد الطفل مع البكترياي 	 
املتسببة للتلوث، ولكنها تنتقل 

إليه عرب اآلخرين، وهم عادة 
من أفراد األسرة الذين يعتنون 

ابلطفل.

أين ميكنك الذهاب لطلب املساعدة؟
رعاية الطفل خالل األايم األوىل من عمره ميكن أن تكون صعبة، وميكن أن تعاين من قلة النوم، والرتكيز على 
تلبية احتياجات مولودك، كما أّن البكاء املستمر للطفل ميكن أن يسبب لِك اإلرهاق، والضغط العصيب، 
وجيب أن تضعي يف اعتبارِك وقتها أّن بكاء طفلِك ليس خطأِك، وأنّه سيتحسن مبرور الوقت، وخالل ذلك 
عليِك االهتمام جيداً بنفسك وبصحتك، واطليب من عائلتك أو أصدقائك العناية بطفلِك بعض الوقت 
بنومك وطعامك مهم جداً  اهتمامك  أّن  لِك، وتذّكري  الراحة، واقبلي مساعدة اآلخرين  لتحصلي على 
ملساعدتك على التعامل مع احتياجات طفلك، حاويل أن تنامي بشكل متواصل ملدة ثالث ساعات مرتني 

يف اليوم.
من املمكن أن تشعري ببعض األفكار السلبية جتاه نفسِك، وهذا امر طبيعي ما دمِت ال تتصرفني وفقاً 
هلذه األفكار، وإذا شعرِت ابإلحباط، أو القلق، واستمّرت معِك هذه املشاعر، فيتوّجب عليِك وقتها طلب 

املساعدة من شخص تثقني به.
تقدم العديد من املراكز اجملتمعية الدعم لآلابء، وخصوصا األمهات احلديثات، إذا مل يكن لديِك معلومات عن 
تلك األماكن فيستحسن أن تستفسري عنها من طبيبـــ/ـــة األطفال، أو طبيبـــ/ـــة العائلة، أو القابلة أو ممرضة 

الصحة العامة.
الستشارتكم النفسية: عبر هاتف المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية 920033360 

يتم التعامل معها بكل سرية بإشراف

استشاريين سعوديين متخصصين من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 11 مساًء.

وبعد، عزيزيت األّم:
فقد قّدمنا لِك يف هذا الفصل نصائح مساِندة لِك لتكون هذه املرحلة من حياتِك مرحلة 
سعيدة، وجتربة مكلّلًة ابلنجاح والدعم لِك ولطفلِك وألسرتِك، وسنقّدم لِك يف الفصل 

الّتايل مزيًدا من النصائح اليت سرتشدِك يف مرحلة مهّمة من مراحل منّو طفلِك ورؤيته وهو 
يكرب ويتغرّي يوًما بعد يوم، وهي مرحلة الّرضاعة الطّبيعّية: ماهي أمهّيتها؟ وكيف تتعاملني 
معها ألّول مرّة؟ وكيف تتجاوزين الصعوابت اليت ميكن أن تعيقها أو تؤثّر على أدائها 

ابلشكل املطلوب؟ فإىل هناك...
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الّرضاعة الطبيعية
الرضاعة الطبيعّية هي طريقة طبيعية وصحّية لتغذية طفلِك، وهي االختيار األمثل سواء للطفل أو لألم، 
والوقت الذي تقضينه مع طفلك أثناء الرضاعة الطبيعية هو وقت مميز لكليكما، حيث يساعدِك أنِت 
وطفلِك على الرتابط والتقرب بعضكما من بعض، وستجدين أنّه حيب أن يكون ابلقرب منِك، وأّن 
شعورِك به سيكون أكرب أثناء وقت الرضاعة، وقد أثبتت الدراسات أّن وضعية اّتصال اجللد ابجللد بينِك 
وبني رضيعك تسّهل عليه أن يبدأ يف عملية الرضاعة الطبيعية خالل النصف الساعة األوىل من بعد 
الوالدة، حيث إّن الّرضع لديهم غريزة طبيعّية متّكنهم منها وهم يف هذه الوضعّية، وتظهر تلك الغريزة يف 
عالمات تدّل على رغبتهم يف الّرضاعة، مثل: لعق الّشفتني، وحتريك الطفل رأَسه للبحث عن ثدي األم، 
والتقامه فورًا والبدء مباشرة يف الرضاعة، وقد تؤثّر طريقة الوالدة أو بعض األدوية اليت يتم استخدامها 
أثناء الوالدة على البدء مباشرة يف هذه الرضاعة، وأتخريها، واستخدام وضعية اّتصال اجللد ابجللد فيما 

بعد سيساعد رضيعك على تعّلم كيفّية الّرضاعة.

الفصل الرابع

تكوين رابط عاطفي بني 
األم ورضيعها يساعد 
على االستقرار النفسي

احلماية من اإلصابة 
اباللتهاابت التنفسية

إمكانية أقل لإلصابة 
مبرض السكري

احلماية من اإلسهال 
واالضطراابت املعوية

عظام أقوى يف األايم 
الالحقة من احلياة

تقليل إمكانية 
اإلصابة ابحلساسية

)إكزميا(

قلة الروائح يف 
مالبس األطفال

منو عقلي 
أفضل

احلماية من إصابة 
األذن اباللتهاب

شكل أفضل للفم 
وأسنان طبيعية

تقل فرص 
اإلصابة بسرطان 

الثدي

فوائد اإلرضاع ابلثدي كثية ومنها:
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الرضاعة الطبيعية مهارة مكتسبة، ستصبح مع الوقت واملمارسة أكثر راحة ومناسبة لِك ولرضيعك، سيقوم 
مقّدم الرعاية الصحّية بتشجيعِك على إرضاع طفلك يف أقرب فرصة بعد الوالدة، بعض األطفال يقبلون على 
الرضاعة الطبيعية على الفور، والبعض اآلخر يفضل جمّرد االحتضان، وأغلب األطفال حيصلون على الرضعة 
األوىل هلم خالل أول ساعة من بعد الوالدة، أو بعد إفاقة أّمهاهتم من العملية القيصريّة، والبدء املبّكر يف 
الّرضاعة يزيد من فرص جناحها، واستمرارها بتنشيط اهلرمونت اليت تعمل على تصنيع وإفراز احلليب، كما 
أّن اتصال اجللد ابجللد بني األم واملولود يف وقت مبّكر يساعد الطفل يف اإلقبال على الرضاعة الطبيعية، 
ويساعد األم على معرفة عالمات اجلوع لدى رضيعها، وميكن أن يقوم األب، أو أيٌّ من األقارب بعملية 

التالمس، واحتضان الطفل لتهدئته والتعرف عليه.

حليب األّم:

أ. الّلبأ )احلليُب األول(:
يسمى اللنب الذي يفرز من ثدي األم بعد الوالدة مباشرة اللبأ.	 
حيتوي حليب األم يف أّول تكّونه على نوع خاص من احلليب يسمي اللبأ، ويتم إنتاجه بكميات 	 

قليلة، وهذا أمر طبيعي، وهو حليب لزج مصفر غين ابلعناصر الغذائية املهمة والفيتامينات والربوتني، 
واألجسام املضادة.

يقدم احلماية األوىل لطفلِك املولود حديثًا ضد األمراض والعدوى.	 
يعمل كملني طبيعي ليساعد الطفل على إخراج العقي.	 
حيتوي على املكونت اليت حيتاجها طفلك للنمو بكميات مناسبة، ويف درجة حرارة مناسبة ومتاح 	 

لطفلِك يف كّل وقت.

وتذكري دائًما:
أّن الّلبأ الذي ينتجه الثدي خالل األايم األوىل بعد الوالدة هو أفضل غذاء ملولودك، وعلى الرغم من 	 

أن ثديك ينتج كمية قليلة منه إال أنا كافية جداً، وال حيتاج الطفل ألكثر منها، وال حّت املاء خالل 
أاّيمه األوىل.

أّن كمية احلليب اليت ينتجها ثديك ستزيد خالل يومني أو ثالثة، لذا جيب عليِك أن هتتمي جيداً 	 
بتغذيتِك للحفاظ على صحتِك وقدرتِك على االستمرار يف الرضاعة وإنتاج احلليب.

حتتاج األم املرضع إىل املزيد من السعرات احلرارية بزايدة وجبات الطّعام اليومّية مبقدار وجبتني، أو ثالث 	 
وجبات يومياً ممّا يساعدها على التعايف سريًعا من آاثر الوالدة، وحيافظ على طاقتها للعناية بطفلها.

تظّل الّرضاعة الطبيعّية هي أفضل خيار للطّفل حّت وإن مل تّتبع األم نظاماً غذائياً صحياً مناسباً.	 

ب. حليب األّم الّناضج:
بعد مرور فرتة ترتاوح من يومني إىل أربعة أايم من الوالدة، سوف يتغري حليبِك، ويتحّول لونه من األصفر 	 

الشفاف إىل األبيض الناصع، وسيقوم الثدي إبنتاج املزيد من احلليب، ستالحظني عندها امتالًء وثقاًل 
فيه، وقد يصبح أكثر رخاوة، إن حليب األّم هو الغذاء الوحيد األفضل دائًما للطفل حيث:

حيتوي على أجسام مضادة، إنزميات، وعناصر تفيد يف منو وتطور دماغ الطفل، ومواد أخرى تفيد صّحته . 1
على املدى القريب والبعيد، ال توجد تلك العناصر واملميزات يف أّي حليب أطفال آخر.

سهل اهلضم يف أمعاء الطفل اليت ال تزال تنمو، كما يعمل على محاية بطانة األمعاء ضد األمراض املعدية . 2
أثناء منوها.

ندرًا ما يصاب األطفال الذين يرضعون طبيعيًّا ابضطراابت يف املعدة، أو ابإلمساك.. 3
يتمّيز ابحتوائه على الربوتينات الفعالة اليت تدعم منو القناة اهلضمية للطفل، ومنو أعصابه، واخلالاي احملاربة . 4

لألمراض.
يقّدم حليب األم احلماية للطفل ضّد األمراض املعدية عموًما، وحيميه أيًضا من متالزمة املوت املفاجئ . 5

لألطفال.
تصعب إصابة الطفل ابحلساسية جتاه حليب الثدي، وكّلما طالت فرتة الرضاعة الطبيعية كان طفلك . 6

حمميًّا بشكل أفضل، وتستمر هذه احلماية لفرتة طويلة بعد التوقف عن الرضاعة الطبيعية.
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توصي منّظمة الّصحة العاملّية »اليونسيف« ابالقتصار على الرضاعة الطبيعة يف الشهور الستة األوىل 	 
من عمر الطّفل، واالستمرار فيها إىل عمر العامني أو أكثر، فقد أثبتت الدراسات أّن الطفل منذ 
الوالدة وحت سّتة شهور ال حيتاج إال إىل حليب األّم فقط، دون أيّة أغذية أو مشروابت إضافية، 
مبا يف ذلك املاء، حيث يقوم الثدي بضبط الكمية اليت حيتاجها الطفل من احلليب، وتتغري تلك 
الكمّية لتليب احتياجات منوه، وتساعده يف تطوير أمناط غذائية صحية حتمي الطفل من السمنة يف 

الفرتات القادمة من حياته.
بعد السّتة أشهر ميكنِك البدء يف تقدمي بعض األطعمة الّصلبة له، وأمّهها األطعمة الغنّية ابحلديد مثل: 	 

الّلحوم، والّدواجن، واألمساك، والتوفو، والبقوليات مثل: الفاصولياء، والعدس، واحلّمص، كما ميكن 
إضافة حبوب األطفال املعّززة، مع االستمرار يف الرضاعة الطبيعية )حت بلوغ الطفل عامني أو أكثر(.

كما توصي وزارة الصحة إبعطاء 400 وحدة دولية من »فيتامني د« لألطفال الّرضع سواء رضاعة 	 
حصرية أو جزئية، خالل أول عامني من عمر الطفل، حتدثي إىل طبيبِك/ القابلة، أو ممرضة الصحة 

حول احتياجات طفلك من فيتامني د، وكيفية تلبيتها.

ُوِجَد يف الوقت احلايل أّن الكثي من األّمهات الّسعوديت يّتبعن نظام الّرضاعة الطّبيعية، غي أّن 	 
ربعهّن فقط يقْمن ابتّباع نظام الرضاعة احلصرية ملدة سّتة أشهر، ويقصد هبا تغذية الطّفل يف هذه 
الفرتة على حليب األّم فقط، دون إضافة أي سوائل أو مواد صلبة أخرى لغذائه، وإليك أهّم 

الفوائد الصحية العائدة عليِك من استمرارِك يف الّرضاعة الطبيعية:

تساعدك الرضاعة الطبيعّية على التقرب من طفلك.. 1
تساعد على إفراز اهلرمونت اليت جتعلك تشعرين ابالسرتخاء عند تغذية طفلك.. 2
تساعدك على فقد بعض الوزن الذي اكتسبِته خالل فرتة احلمل.. 3
تساعد على رجوع الرحم إىل حجمه الطبيعي قبل الوالدة.. 4
ترتبط الرضاعة الطبيعية خبفض معدالت سرطان الثدي، واملبيض لدى األمهات، وكلما طالت . 5

مدة الرضاعة الطبيعة قّل خطر اإلصابة هبذه االمراض.
الرضاعة الطبيعة طريقة مرحية وسهلة لتغذية الطفل، وحليب الثدي يكون يف كميات مناسبة. 6
الحتياجات طفلِك، ويف درجة احلرارة املناسبة له، ومتّوفرًا يف أي وقت، ويف أّي مكان.. 7
ميكنك االستمرار يف إرضاع طفلك حت إذا كنِت مريضة، أو كان هو كذلَك، حيث ميكنِك عصر . 8

حليب الثدي، إما ابليد أو ابستخدام الشفاط، وتربيده، أو جتميده، مثّ إعطاؤه لطفلِك يف وقت 
الحق بواسطة ملعقة، أو كوب، أو حقنة، أو أنبوب تغذية.

تعترب الرضاعة الطبيعية طريقة صديقة للبيئة، لعدم حاجتها إىل حاوايت القمامة، أو املاء والّصابون . 9
لغسل الزجاجات واحللمات.

واحللمات . 10 الزجاجات  أو  احلليب،  البديل عن  الغذاء  لشراء  لن حتتاجي  املال؛ ألنِك  لك  توفر 
الّصناعية.

قد توقف فرتات احليض، وهذا قد حيدث خالل الرضاعة الطبيعية احلصرية يف األشهر الستة األوىل . 11
وقد يساعد ذلك على محاية كمية احلديد يف الدم.
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كيف يقوم الثدي إبنتاج احلليب؟
القنوات - أنبيب  الثدي من خالاي مصّنعة للحليب، وترتبط هذه اخلالاي من خالل شبكة من  يتكّون 
صغرية - تسّمى قنوات احلليب، وتتواجد جبانب احللمة اليت حتتوي على العديد من الفتحات الصغرية، ويتم 

تدفق احلليب من اخلالاي املصنعة له عن طريقة القنوات الناقلة للحليب وفتحات احللمة.
عندما يطلق الّثدي احلليب فإّن تلك العملّية تسّمى: رّد فعل طرد احلليب، وفيها تقوم العضالت احمليطة ابلغدد 
اللبنية ابالنقباض لدفع احلليب يف القنوات، ومن مث خروجه عن طريق فتحات احللمة، قد تشعرين ابلوخز يف 
ثديك أثناء تدفق احلليب، وحيصل رّد فعل طرد احلليب لدى بعض األّمهات عندما يسمعن صراخ أطفاهلّن، 
مما يسّبب تسّرب احلليب من الثدي قبل أن يلتقمه الطّفل، وقد يتسّرب احلليب أيًضا بسبب زايدة انتاجه يف 
ثدييك، وميكن أن يتسرب أثناء الّرضاعة من الثدي األخر، أو بني الرضعات، لوقف تدفق احلليب اضغطي 

برفق على حلمة الثدي ابستخدام قطعة قماش، وميكنك استخدام ضمادات الرضاعة الطبيعية القطنّية.
إمدادات حليب األم:

زادت 	  وكلما  والليل،  النهار  وتغذية طفلك خالل  زايدة رضاعة  مع  الثدي  احلليب يف  انتاج  يزيد 
الرضاعة زاد انتاج احلليب يف الثدي، حيث ستشعرين خالل الفرتة بني يومني إىل عشرة أايم بعد 
الوالدة ابمتالء ثدييك، وبعد مرور هذه الفرتة ستشعرين أن الثدي أصبح أكثر ليونة، وستالحظني 
امتالءه ابحلليب قبل إرضاع طفلك وعند إرضاعه سيصبح الثدي ليًنا، مث يعود لالمتالء مرة أخرى 

بني الرضعات، وهذه عالمة جيدة على أن الثدي ينتج احلليب بطريقة جّيدة.

حتتاج أغلب األمهات إىل فرتة ترتاوح بني أربعة وسّتة أسابيع للتأقلم مع الرضاعة الطبيعية.	 

إّن إرضاع طفلك مبجرد شعوره ابجلوع، ودون االلتزام مبواعيد حمددة للرضعات سيساعدِك على تقليل امتالء 	 
ثديك واحتقانما، وسيزيد شعورِك ابلراحة، وسيجعل الطفل حيصل على الكمّيات اليت حيتاجها من احلليب.

يقوم الثدي إبنتاج كميات من احلليب حسب احتياجات رضيعك، وقد تشعرين ابلقلق عندما ال 	 
ينتج ثديِك كمية كافية من احلليب، وعندما جتدين أّن طفلِك أصبح حباجة إىل تغذية أكثر وملدة 

أطول، وأنه يبكي أكثر من املعتاد.

الراحة، مع 	  لتلبية احتياجات طفلِك عليِك أن حتصلي على قسط من  لزايدة كمية احلليب وقتها 
التغذية الصحّية، وشرب كمية وفرية من السوائل.

عليِك طلب املساعدة إذا الحظِت أّن طفلك ال يرضع جيًدا، ال يستطيع الرضاعة، وإذا كان طفلك 	 
مريًضا، أو ال يستطيع شفط احلليب بطريقة جيدة، فيمكنِك أن تفرغي احلليب من ثدييك ابليد أو 

ابلشّفاط للحفاظ على انتاجه.

من املهم أيًضا التحّدث إىل الطبيبــــ/ـــــة إذا كنِت قلقة حول كمية احلليب يف ثديك، أما إذا كان 	 
طفلك يرضع ابستمرار، وعدد احلفاظات املبللة واملتسخة كبري، ويكتسب الوزن، فهذا يعين أنّه يرضع 

كمية كافية من احلليب.

إذا كانت كمية حليب الثدي غي كافية:
ميكن أن تقل كمّية احلليب لديِك ألحد األسباب التالية:

إذا كانت وضعية رضاعة طفلِك خاطئة، وال يلتقم الثدي أو يرضع بشكل صحيح، ويسّبب ذلك تقرح 	 
حلمات الثدي أيًضا.

إذا كان طفلك ال يرضع بكمية كافية ابستمرار، أو أّنك ال تقدمني له ما يكفي من الرضعات الليلية.	 
إذا كان طفلك ال يرضع لوقت كاٍف خالل كل رضعة ال تقل عن )20 دقيقة(.	 
إضافة حليب األطفال الصناعي يف تغذية طفلك.	 
استخدام الزجاجة يف إرضاع طفلِك، أو اللهاية إلسكاته، خاصًة خالل األسابيع األوىل.	 
شعورِك ابلضغط النفسي، أو األمل، أو التعب.	 
فقدانِك كمية كبرية من الدم أثناء الوالدة.	 
استخدامِك الكحول ومنتجات التبغ )التدخني(.	 
إجراؤك جراحة سابقة يف الثدي، مبا يف ذلك بعض أنواع جراحة تصغري الثدي.	 
إذا كاَن لديِك بعض احلاالت الطبّية مثل: مشاكل الغّدة الدرقّية، وااللتهاابت، ومتالزمة املبيض املتعدد 	 

التكيسات، واملشيمة احملتبسة، أي بقاء قطع منها يف الرحم بعد الوالدة.
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تناولِك بعض األدوية مثل: حبوب منع احلمل، ومضادات اهليستامني، وبعض أنواع الشاي العشيب. 	 
إصابتِك ابحتقان الثدي.	 
استخدامِك واقي احللمة بشكل غري صحيح، اسأيل طبيبِك / القابلة عن الطريقة الصحيحة الستخدامها. 	 

إذا كنِت حاماًل.
استشيي مقّدم الرعاية الصحية، أو ممرضة الصحة العامة، أو استشاري الرضاعة إذا كنِت تعتقدين أن 

أيًّ من هذه العوامل قد يؤثر على إنتاج احلليب لديِك.

إليِك بعض النصائح لزيدة إنتاج احلليب: 
استخدمي وضع اتصال اجللد ابجللد مع طفلِك واحتضنيه لفرتات طويلة.	 
احصلي على قسط كاٍف من الراحة عند نوم طفلِك، واطليب املساعدة يف األعمال املنزلية.	 
اهتمي ابتباع نظام غذائي متوازن، وشرب كمّيات وفرية من السوائل، مبقدار ثالثة ليرتات خالل اليوم 	 

ما يعادل اثنا عشر كواًب.
قومي بزايدة عدد رضعات طفلِك خالل اليوم من مثاِن إىل اثنتا عشرة رضعة، واتبعي عالمات جوعه 	 

ص 109.
اضغطي على الثدي بوضع اإلهبام يف اجلزء العلوي من الثدي وابقي األصابع يف اجلزء السفلي أثناء شفط 	 

طفلك للحليب، فذلك سيزيد الكمية اليت سيبلعها طفلك خالل كل رضعة.
حاويل حتريك طفلِك ابلتناوب بني الثديني، وتقدمي كال الثديني مرتني أو أكثر خالل كل رضعة.	 
قومي بعصر الثدي وإفراغه من احلليب بعد الرضعات ابستخدام اليد أو شفَّاط حليب الثدي.	 
إذا كان طفلِك ال يرضع جيداً من ثديِك، فعليك استخدام شفَّاط احلليب، استخدميه أثناء جلوسِك يف 	 

وضع مريح من ست إىل مثاين مرات يوميا على األقل، مبا يف ذلك مرّة خالل الليل، ألنِك إذا اعطيِت 
طفلك حليب األطفال لتغذيته ومل تقومي بشفط حليب الثدي فإن ذلك سيتسبب يف تقليل كمية 

احلليب لديِك.
يساعدِك شفَّاط احلليب على قضاء وقت أقل يف شفط احلليب، وسيوّفر لك وقًتا أطول للراحة.	 
ضعي منشفة دافئة على ثديِك، أو قومي بتدليكه قبل وأثناء شفط احلليب لزايدة إنتاج احلليب.	 
حتدثي مع طبيبك/ القابلة ليصف لِك ُمِدرًّا يزيد من كمية احلليب.	 

إذا كانت كمّية حليب الثدي أكثر من الالزم:
يف بعض األحيان يكون لدى بعض األمهات كميات كثرية من احلليب، أو تدفق سريع له أثناء الّرضاعة، 

وهي مشكلة شائعة وإن كنِت كذلَك فأنِت حباجة إىل طلِب املساعدة يف احلاالت التالية:
إذا كان طفلِك يرضع ابستمرار، ولكن يتقيأ احلليب على الثدي.	 
إذا كاَن منزعًجا ويسحب نفسه بعيًدا عن احللمة ويقّوس ظهره.	 
إذا كان غري مستقر، وال يهدأ أثناء الرضعات.	 
إذا كان يبصق احلليب يف كثري من األحيان، ويعاين من الغازات .	 
إذا كان يكتسب الوزن بطريقة جيدة، ولكنه يبدو منزعًجا وجائًعا بشكل دائم.	 

ومن املمكن أن تساعدك جتربة أوضاع خمتلفة للرضاعة يف حّل هذه املشكالت، مثل: وضعية االستلقاء 
لتقليل تدفق احلليب، أو إرضاع طفلِك مؤقًتا من ثدي واحد فقط، إذا مل يتغري األمر فعليِك التحدث مع 

مقدم الرعاية الصحية.

تناويل األطعمة 
واملشروابت املدرة 

حلليب األم.
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ج. حليب األطفال الصناعي:
أنّه يف بعض األحيان قد حتتاج األمهات  أغلب األمهات لديهّن القدرة على الرضاعة الطبيعية، غري 

املرضعات إىل إعطاء أطفاهلّن حليب األطفال الّصناعّي ألسباب طبّية، أو خاّصة.
خيتلف حليب األطفال الّصناعّي عن حليب األم، ولكّنه يوّفر العناصر األساسية للنمّو، فإذا كنِت تقّدمني 
لطفلِك حليب األطفال ورغبِت يف إرضاع طفلك طبيعياً فعليِك التحدث إىل الطبيبــــــ/ــــــة ليساعدِك، أو 
يقوم بتحويلك إىل خمتّص ابلرضاعة الطبيعية، وإذا كان هناك سبب طيّب جيربِك على تغذية الطفل عن 
طريق استخدام حليب األطفال، فمن املهم اكتساب املعلومات الّضروريّة حول اختيار الّنوع املناسب، 
أدوات  وابستخدام  صحيح،  بشكل  الصناعي  األطفال  حليب  حتضري  جيب  الطفل،  لتغذية  وحتضريه 
معّقمة، وال بّد من ختزينه بشكل صحيح مبجرد فتح العبّوة، حتدثي مع الطبيبــــــ/ــــــة ملعرفة معلومات أكثر 

عن حليب األطفال.

جيب أن تضعي األمور الّتالية يف اعتبارِك إذا أردت أن تغذي مولودِك على حليب األطفال الصناعي:
أن حليب األطفال مرتفع السعر، وستحتاجني لشراء الّزجاجات واحللمات الّصناعية للّرضاعة.	 

حليٌب األطفال اثبٌت يف مكّونته.	 

ابإلسهال، 	  اإلصابة  خماطر  إىل  الّصناعي  احلليِب  على  يتغّذى  الذي  طفلِك  يتعّرض  قد 
واالضطراابت املعويّة والتهاب األذن.

لإلصابة 	  ُعرضة  أكثر  الّصناعّي  احلليب  على  يتغّذون  الذين  األطفال  أن  الّدراسات  أثبتت 
ابألكزميا، ومرض الّسكرّي، وضغط الدم، مقارنة مبن تغذوا على حليب األّم.

اتّباع إرشادات حتضي وحفظ حليب األطفال مهم جدًا؛ ألّن التحضي أو احلفظ بطريقة خاطئة 	 
قد يسبب مشاكل صحّية خطية للطفل.

تذكري:
إطعام طفلك أي حليب غري حليب الثدي يتداخل مع استمرار الرضاعة الطبيعية.	 
إطعام طفلك أي حليب غري حليب الثدي بدون استخدام شفاط الثدي لشفط احلليب ميكن أن 	 

يؤدي إىل نقص كمية احلليب ابلثدي.
استخدام الطفل للحلمات الّصناعّية وحلمات زجاجة الّرضاعة قد يؤثر على قدرة طفلِك على التقام حلمة 	 

الثدي للرضاعة؛ ألّن طفلِك قد يفضل التدفق السريع للحليب من الزجاجة ويرفض الّرضاعة من الّثدي.
ذلك 	  يتّم  أن  ننصحِك  فإنّنا  املباشرة،  الرضاعة  غري  بوسيلة  للطفل  احلليب  إعطاء  إىل  االضطرار  عند 

ابستعمال كوب صغري، أو بواسطة احلقنة )سريينجه(.

ما هو الوقت املناسب إلرضاع الطّفل؟
من املهم أن تتعّريف على عالمات اجلوع لدى طفلك، وكيفية إطعامه بطريقة صحيحة ليكون مراتًحا خالل 
تغذيته، ومعرفة عالمات شبع الطفل لتتوقفي عن تغذيته، وتظهر الّدراسات بعض العالمات اّليت تدّل على 
الوقت املناسب للبدء يف الّرضاعة الطبيعية، حيث يُظهر رضيِعك بعض اإلشارات اليت تدل على اجلوع مثل:

زّم الطفل لشفتيه.	 
إظهار حركات املّص بفمه.	 
فتح فمه، وإخراج لسانه كمن يرغب يف لعق 	 

الطعام.
وضع أحد أصابعه، أو يده ابلقرب من فمه، 	 

أو يف داخله.
جلوع 	  املتأخرة  العالمات  من  ويعترب  البكاء، 

قادر  غري  وقتها  الطفل  يصبح  وقد  الطفل، 
على الرضاعة حت تتّم هتدئته.

ومن األفضل االستجابة هلذه اإلشارات مبكراً، وسيكون بقاؤك وطفلك سوايًّ مفيًدا لك يف إاتحة الفرصة 
لفهم العالمات املبّكرة اليت تدّل على حاجته للرضاعة، وأن تستجييب سريًعا هلذه احلاجة، مع العلم أن عملّية 

الّرضاعة ستكون أصعب يف حال انتظرِت إىل أن يظهر طفلك عالمات متأخرة من اجلوع، مثل البكاء.
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من العالمات اليت تدل على شبع طفلك:
إغالق الطفل لفمه.	 
بطء املّص أو توّقفه، أو توقفه عن البلع.	 
االسرتخاء، وحتويله لرأسه عن الثدي.	 
فرد الطفل يديه بعد أن كان قابضاً عليهما.	 
النوم املريح والعميق بعد الرضاعة.	 

تذكري:
من األفضل االستجابة هلذه اإلشارات مبكراً، وسيكون بقاؤك وطفلك سوايًّ مفيًدا لك يف إاتحة الفرصة 	 

لفهم العالمات املبّكرة اليت تدّل على حاجته للرضاعة، وأن تستجييب سريًعا هلذه احلاجة، مع العلم أن عملّية 
الّرضاعة ستكون أصعب يف حال انتظرِت إىل أن يظهر طفلك عالمات متأخرة من اجلوع )مثل: البكاء(.

عليك أن ترضعي طفلِك مثايَن مرّاٍت على األقّل خالل األربع والعشرين ساعة، وبعض الّرضعات قد 	 
تستمر لفرتة أطول من غريها، واعلمي أن طفلك حيتاج إىل الّرضاعة لياًل متاًما كما حيتاجها يف النهار، 
فإذا الحظِت أنه يرضُع أقل من مثايَن مرات خالل اليوم فإنّه يتوجب عليِك إيقاظه وإرضاعه، وسيهنأ 

ابلنوم املريح والعميق بعد الرضاعة.
استجابتك 	  وعند  معه،  عالقاتِك  لتطوير  املناسب  الوقت  هي  طفلِك  عمر  من  األوىل  الشهور  إّن 

لعالمات جوعه أو شبعه فأنت تسامهني يف بناء عالقة ثقة بينِك وبينه.
عليِك استشارة طبيبك/ القابلة، وطلب املساعدة دون ترّدد واالستفسار عن كّل ما يشغل ذهنِك 	 

خبصوص الرضاعة الطبيعية، حيث يوجُد العديد من األماكن واألشخاص املوجودين ملساعدتك، مثل 
)املنشآت الصحية، ومراكز الرعاية الصحية األولية، وممرضات الصحة العامة، والقابالت، وعيادات، 
وخرباء، واستشارّيي الرضاعة الطبيعية، أو حت األمهات األخرايت(، من املهّم دائًما أن حتصلي على 
بتزويدك  الذي سيقوم  القابلة  الصحيح، حتدثي مع طبيبك/  القرار  اليت حتتاجيها الختاذ  املعلومات 

أبفضل املعلومات، وسيدعمك يف اختاذ القرار.
تتوّفر لدى األم العاملة خيارات عديدة غري فطام طفلها مبّكرًا، فيمكنها إرضاع الطفل وهي يف املنزل، 	 

إعطاؤه لطفلها يف اليوم التايل، كما أّن بعض  وشفط احلليب وحفظه أثناء تواجدها يف العمل، مثّ 
أماكن العمل تسمح لألّمهات ابصطحاب أطفاهلّن.

معتقدات حول الرضاعة الطبيعية:
الّرضاعة الطّبيعية سهلة، وتعتمد على الغريزة اإلنسانية. 1

مبجرد أن تبدئي إبرضاع طفلك، وتنظيم الّروتني اليومّي اخلاص بك، فإّن الرضاعة الطبيعية ستصبُح أسهَل 
وأفضَل طريقٍة لتغذية طفلك، وهي كغريها من األشياء اجلديدة حتتاج منك بعض الوقت لتعتادي عليها 

وعليِك أن تكوين صبورة، وأال ترتددي يف طلب املساعدة.
جيب أال تبدئي يف الرضاعة الطبيعية ألّنك غي متأكدة من استمرارك فيها ألكثر من شهرين أو ثالثة. 2

اعلمي أنّه من املهم جًدا لطفلك أن حيصل على الرضاعة الطبيعية حت وإن كانت ألايم قليلة، حيث إن هذا 
سيفيد طفلك مبميزات الرضاعة الطبيعية، وسيجعل اخليار ابالستمرار وعدمه مفتوًحا أمامك.

جيب أن تبدئي ابلرضاعة الطبيعة حىت وإن كنِت ال تعلمني املدة الزمنية اليت ستقومني فيها إبرضاع . 3
طفلك

سواء كنِت ترضعنَي طفلِك رضاعة طبيعية أم ال، فإن الطفل حديث الوالدة بطبيعة احلال حيتاج إىل الّرضاعة 
والرعاية املتكررة، ومن الطبيعي أن حتتاجي إىل البقاء جبانبه، وإنّه لشعور جّيد معرفة أنِك موجودة لرعايته 
األّمهات  الطّبيعية مرحية ومرنة، ولكّن بعض  الّرضاعة  أّنك ستجدين جتربة  املرجح  وراحته وتغذيته، ومن 
احلديثات قد يشعرن ابلوحدة، وافتقادهّن للّتواصل مع اآلخرين، ويوجد يف العديد من اجملتمعات جمموعات 
لدعم األّمهات املرضعات، فعليك أن تتواصلي مع طبيبك/ القابلة، أو مع مركز الّرعاية اخلاص بك وأن 

تسأيل عن جمموعات الدعم املتاحة.
الّرضاعة الطّبيعية تعّزز إمدادات احلليِب يف اجلسم، ممّا جيعلك قادرًة علي تلبية احتياجات طفلِك. 4

أغلب االمهات ينتجن ما يكفي من احلليب إلرضاع أطفاهلم، ويف بعض األحيان قد تعتقد األّم أّنا ال 
تنتج كّمية كافية من احلليب، ويف أغلب هذه احلاالت ميكن حل املشكلة بطلب املساعدة مّمن هّن مدّرابت 
على الرضاعة الطبيعية، كما ميكنِك الّتحّدث مقّدم الرعاية الصحية اخلاص بِك، وحماولة زايرة مراكز الصحة 

الداعمة للرضاعة الطبيعية.
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 طريقة رضاعة األطفال من الزجاجة ختتلف عن الرضاعة من الثدي. 5
الطفل الذي يرضع من الّزجاجة يعتاُد على طريقة خمتلفة للشفط غري املتبعة يف الرضاعة الطبيعية، وميكن أن 
يصبح الطفل مشوًشا بسبب االختالف الواضح بني حلمة الزجاجة وحلمة الثدي، وجند أّن بعض األطفال 
يفضلون الرضاعة من الزجاجة بسبب ثبات حلمتها، وطريقة تدفق احلليب منها، وقد يؤدي ذلك إىل رفض 
الطفل للرضاعة الطّبيعية، فإذا كان طفلِك يرضع طبيعًيا بشكل سلس، فإنه يتوّجب عليِك أال ترضعيه عن 
طريق الّزجاجة، ألّن ذلك يزعج طفلك، وجيعله يرفض الّرضاعة من الّزجاجة، وذلك راجع إىل اختالف 
طريقة شفط احلليب من الثدي عنها من الّزجاجة، كما أّن الطريقة اليت يقوم هبا جسمك إبنتاج احلليب 

تتناسب مع احتياجات رضيعك.
الّنسوة الاليت قمَن جبراحة للّثدي ال ميكنهّن الّرضاعة. 6

العديد من األّمهات الاليت قمن جبراحة للثدي ميكنهّن أن يقمن ابلرضاعة الطبيعية، ويساعدهن يف ذلك 
)اتصال اجللد ابجللد( ووضعه مباشرة على الثدي يف خالل الساعة األوىل بعد الوالدة. قومي بزايرة استشاري 

رضاعة طبيعية خالل احلمل وبعد الوالدة ملساعدتك.
تغي لون حليب ثدي األم ورائحته، ليس له أي قيمة غذائية. 7

لون حليب األم ورائحته ميكن أن يتغري، وأّي حليب من ثدي األّم له قيمة غذائّية مفيدة للطّفل.
كمية قليلة من »اللبأ« تكفي طفلك خالل األيم األوىل. 8

الّلبأ: هو السائل احللييب اخلفيف، أو األصفر الذي يُنتج يف األايم القليلة األوىل بعد الوالدة، وميكن هلذا 
السائل أن يزّود طفلك ابملاء، والسّكر، والربوتينات، واملعادن، واألجسام املضادة اهلاّمة اليت ال ميكن لطفلك 

أن حيصل عليها إاّل من خالل احلليب اخلاص بك.
جيب إعطاء الطفل الذي يرضع طبيعياً »مّصاصة« أو »هلّاية« لكي تساعده على تعلم شفط احلليب. 9

إعطاء الطفل الّلهاية أو املّصاصة ميكن أن يؤدي إىل ضعف تقنية املّص والشفط عنده، كما ميكن أن يغطي على 
عالمات اجلوع لديه، وقد تتسّبب يف نقل العدوى إليه، وهناك طرق أخرى عديدة لتهدئة »طفلك دون احلاجة 

إىل الّلهاية، من ضمنها طريقة« اتصال اجللد ابجللد.

من األفضل إرضاع طفلك مبجرد إظهاره لعالمات اجلوع. 10
إرضاع طفلك خالل إظهاره العالماِت األوىل جلوعه جيعله أكثر هدوًءا، ويسّهل عليه الرضاعة، واعلمي أّن أغلب 

األطفال حيتاجون إىل الرضاعة مثايَن مرات خالل فرتة األربع والعشرين ساعة.

الطفل الذي يرضع طبيعياً حيتاج إىل شرب املاء. 11
حليب األّم حيتوي على كمّية كافية من املاء تليّب احتياجات الطّفل، وإعطاء املاء لطفلك ميكن أن يقّلل من 

شعوره ابجلوع، كما أنّه ال يوجد للماء قيمة غذائية مفيدة لطفلك.

جيب أن أتغّذى جيًدا خالل فرتة الّرضاعة الطبيعّية. 12
جيب أن يهتّم أّي فرد بغذائه جّيداً حفاظًا على صّحته وسالمته العامة، واألم املرضعة خاّصة حتتاج إىل كمّية أكثر 
من السعرات احلراريّة، وميكنها احلصول عليها بزايدة وجبتني أو ثالث وجبات من الطعام خالل اليوم، واعلمي أّن 
اهتماَمك بتغذيِتك سيساعدِك على التعايف من الوالدة، وسيساعد جسمِك على الشفاء، وأّن الرضاعة الطبيعية 

هي أفضل اختيار لتغذية طفلِك حت إن كنِت ال تتبعنَي نظاماً غذائيًّا صحيًّا.

جيب علّي أْن أفطم طفلي قبل انتهاء إجازيت وعوديت إىل العمل. 13
تتوّفر لدى األم العاملة عديد من اخليارات غري فطام طفلها مبّكرًا، فيمكنها إرضاع الطفل وهي يف املنزل، وشفط 
احلليب وحفظه أثناء تواجدها يف العمل، مثّ إعطاؤه لطفلها يف اليوم التايل، كما أنّه بعض أماكن العمل تسمُح 

لألّمهات ابصطحاب أطفاهلّن.

هناك عّدة أساليب ميكن اتباعها عند حاجتك إىل فْطم رضيعِك )التوّقف عن إرضاعه طبيعيًّا عن 
طريق الثدي(:

قومي بعصر أو ضخ احلليب لتغذية الطفل عن طريق وضع كمّيات قليلة من احلليب يف قطارة أو حقنة 	 
كما ميكن أيًضا استخدام كوب، أو إصبع التغذية.

حتدثي مع شخص خبري يف مساعدة األّمهات املرضعات، وتعّلمي الطرق املختلفة للرضاعة قبل اختاذ 	 
القرار.

أثبتت الدراسات أن تغذية الطفل عن طريق الزجاجة تزيد من فرصة أن يُفطم يف وقت مبكر.	 

* تذكري
أن تتدرجي يف فطام  طفلِك؛ 
لتفادي املضاعفات النفسية 
واجلسدية والصحية لكما.
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طريقة الرضاعة الطبيعية وأوضاعها:
كيف تقومني إبرضاع طفلِك؟

وجهه  يكون  حبيث  طفلِك  امحلي  ذراعك،  لدعم  وسادة  استخدمي  مسرتحية،  األوىل: كوين  اخلطوة 
مقاباًل لثديِك، اجذبيه إىل نحيتِك، وال متيلي حنوه، ألّن ذلك سيسبب لِك آالًما يف الظهر، وصعوبة 

يف التقام الطفل للثدي.
اخلطوة الثانية: التقام الطفل للثدي، أو اتصاله به بطريقه مرحية هو جزء أساسّي يف الرضاعة الطبيعية، 
فمن املهم التأّكد من أّن طفلِك متمّسك ابلثدي بشكل مناسب، وإال فإنه قد ال يرضع بشكٍل فّعال، 

مما ميكن أن يسبب انزعاَج الطفل، واإلحساس أبمل يف احللمة لديِك، ويكون سبًبا يف فشل الّرضاعة.
إليِك بعض النقاط اليت تعينِك على الّرضاعة الفّعالة:

لفي جسم طفلِك جتاهِك، وانتظري حت يفتح فمه بشكل واسع.	 
ضعي احللمة جتاه أنف طفلك، وعند جذبه حنو ثديك ادعمي رقبته وكتفيه، وال تدفعي رأسه، مبجّرد	 
التقام الطفل للثدي بشكل صحيح سيكون ذقنه مالمًسا للثدي، وليس أنفه.	 
ضعي طفلك على ثديك، مع وضع الفك السفلي )الشفة السفلى( بشكل جّيد على املنطقة الغامقة حول 	 

احللمة )اهلالة(، ووضع حلمة الثدي داخل فمه، البّد أن تكون احللمة مع جزء من الثدي داخل فم الطفل.
إذا التقم الطفل الثدي بشكل مناسب فسوف تالحظني أّن:

الفّم مفتوح بشكل كبري.	 
ذقنه ميّس الثدي.	 
إىل 	  مقلوبة  السفلى  شفته 

اخللف.
اهلالة السمراء للثدي داخل 	 

من  جزٌء  ورمّبا  تقريًبا،  فمه 
الثدي أيًضا.

اخلطوة الثالثة: من الطبيعي أن تشعر األم بعدم الراحة يف جتربتها األوىل مع الَرضاعة الطبيعّية، ومن 
املفرتض أن يزول ذلك اإلحساس بسرعة، ويصبح أقّل مع الّرضعات التالية، لكن إذا استمّر ذلك فهذا 
دليل على تعّلق الطفل ابلثدي بشكل غري مناسب وعدم استفادته من عملية الّرضاعة، وهنا، يتوّجب 
عليِك إبعاده، وتعديل اخلطأ فيها. لقطع عملية شفط الطفل للحليب وإبعاده عن ثديِك عليِك القيام 

ابلتايل:
ضعي إصبعك الّصغري يف زاوية فم الطفل اجلانبية برفق حت يتوّقف عن الّرضاعة، مثّ ادفعي فم الطفل 	 

لألسفل برفق.
عودي للخطوة الثانية جلعل طفلك يلتقم الثدي اآلخر مرة أخرى.	 
اطليب مشورة أخصائية الّرضاعة الطبيعية، أو القابلة أو ممّرضة الصّحة العاّمة إذا استمّر األمل.	 
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أوضاع الّرضاعة الطبيعية:
ميكن أن ترضعي طفلك يف أوضاع عديدة، اختاري ما يناسبك منها، وفيما يلي بعض االقرتاحات:

وضعية محل الكرة: اجلسي يف وضع مريح، قومي بثين ساقي طفلك حتت ذراعك حبيث يكون اجّتاه قدميه 
حنو ظهرك، استخدمي وسادة لدعم رأس طفلك وجعله يف مستوى الثدي، وهذا الوضع هو ما ننصح به يف 

حاالت الوالدة القيصرية، حيث يكون الضغط على بطنك أقل يف هذا الوضع.
وضعية محل املهد املعكوس: اجلسي على مقعد مريح له مسند لليد، وامحلي طفلك على ذراعك، ضعي 
وسادة أسفل ذراعك الذي حتملني عليه طفلك، وادعمي رأس طفلِك، ورقبته ابستخدام الذراع املعاكس 
للثدي الذي سريضع منه الطفل، ادعمي ظهره ومؤخرته ابستخدام ساعدك، جيب أن يكون كلٌّ من أذن 

وكتف، وورك الطفل يف خط مستقيم مع بطنه، ويف وضع مالمس لبطنك.
وضعية محل املهد: اجلسي يف وضع مريح، مع احملافظة على استقامة ظهرِِك، ووضع وسادة خلفه إذا لزم 
األمر، وأخرى حتت ذراعك الذي تسندين إليه طفلِك، مث ضعي رأسه على ثديك، واجعلي قدميه حول بطنك.

الّرضاعة يف وضع االستلقاء: تتناسب هذه املوضعية مع عملية اإلرضاع لياًل، استلقي على جانبك فوق 
السرير، وضعي وسادتني حتت رأسك، واحرصي أن يكون َكِتُفِك مراتًحا، وليس مشدوًدا، وميكنِك وضع 

وسادة أخرى بني األرجل، مث ضعي طفلك قريًبا منِك ابجتاه الثدي السفلي.
الرضاعة يف وضع االسرتخاء: ابالستلقاء على الظهر فوق أريكة أو سرير، مع دعم الظهر ليصبح الوضع 
مرحًيا، مث وضع الطفل علي صدرك، وستحافظ اجلاذبية على بقاء جسده يف وضعية مناسبة واثبتة، جيب أن 
يكون كلٌّ من رأسك وكتفيِك مدعومني بشكل جيد، دعي اجلزء االمامي من جسد طفلك يتالمس كلياً 

مع اجلزء األمامي من جسدك.
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كم من الوقت جيب أن أرضع طفلي؟
أرضعي طفلِك كلما أراد ذلك، وللوقت الذي حيتاجه، وعادة ما تستمر الّرضاعة ملدة مخس إىل ثالثني دقيقة، 	 

وعندما حيصل الطفل على كفايته من احلليب سيقوم برتك الثدي، والتوقف عن شفط احلليب أو يغفو.

إذا كان طفلك حيتاج للمساعدة يف ترك الثدي، ميكنك أن حتركي إصبعِك النظيف يف زاوية فمه، مع 	 
دفع فمه لألسفل برفق لقطع عملية الشفط، أّما إذا قمِت بسحب ثديك من فم الطفل بدون قطع 

عملية شفط احلليب فسيسّبب ذلك تقرح احللمة لديِك.

اجعلي طفلِك يتجشأ عندما ينهي الرضاعة من الثدي األول، وبعد ذلك اعرضي عليه الرضاعة من 	 
الثدي اآلخر إذا كان مل يشبع بعد، قد يرضع الطفل من الثدي الثاين ملدة أقل، أو قد ال يرغب يف 

الرضاعة من األساس.

تذكري:

إذا كان طفلك يرضع من كال الثديني خالل الرضعة الواحدة فاحرصي على عدم نقله إىل 
الثدي اآلخر إال بعد التأكد من إنتهاء احلليب يف الثدي األول )على األقل 20 دقيقة(؛ 

لتحقق استفادة الطفل من مجيع املكونت الغذائية املوجودة فيه، وذلك ألن حليب األم يكون 
غنياً ابملاء واألمالح يف أوله، مث ابلربوتني، وأخياً ابلدهون اليت تشبع الطفل، وتساعده على 

احلصول على نوم هادئ.

كما يستحسن يف موعد الرضعة التالية أن جتعلي طفلك يبدأ الرضاعة من الثدي الذي رضع منه 
يف األخي.

 20
دقيقة

مساعدة طفلِك على التجشؤ )إخراج اهلواء من املعدة(:

ال حيتاج األطفال الذين يرضعون طبيعياً للتجشؤ مثل الذين يرضعون حليب األطفال، ألن الطفل الذي 
يرضع طبيعياً ال يبلع كمية كبرية من اهلواء، كما يساعد جتشؤ الطفل على التخلص من فقاعات اهلواء من 
املعدة، إذا مل يتخلص الطفل من هذه الفقاعات ميكن أن يعاين من الغازات املؤملة، واالنتفاخ، وملساعدة 

طفلِك على التجشؤ:
امحليه ابلقرب من جسمك ويكون يف مواجهة كتفيك، رّبيت على ظهره، أو افركيه برفق، بدايًة من 	 

اجلزء السفلي ألعلى وصواًل للرأس.
من األفضل لِك وضع قطعة قماش على كتفِك حلماية مالبسِك يف حال بصق طفلِك احلليب، 	 

وميكنِك استعمال وضعيات أخرى ملساعدته على ذلك، منها:
Ó .احتضان الطّفل مع دعم رأسه بوضع يدِك أسفل ذقنه، وفرق ظهرِه برفق
Ó .وضع الطفل على بطنه فوق ركبتيِك، مع دعم رأسه، وفرِك ظهره برفق
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نصائح لرضاعة طبيعية جّيدة:
أتكدي من أن رضيعك يلتقم حلمة الثدي بطريقة صحيحة للرضاعة وأّنِك مراتحة أثناء الرضاعة، اطليب 	 

املساعدة عندما حتتاجينها.
أتكدي من شرب املاء عند شعورك ابلعطش.	 
اختاري وضًعا مرحًيا لِك أثناء الرضاعة.	 
اتصال اجللد ابجللد مع طفلك سيساعد يف عملية الرضاعة الطبيعية.	 
ضعي طفلِك ابلقرب منِك حّت ميكنِك مساعه، ومتابعته، ومتابعة عالمات جوعه، مثل: التقلب، فتح 	 

الفم، وضع اليد أو االصابع داخل الفم.
ابدئي الرضاعة بثدي واحد، واتركي طفلك يرضع للمدة اليت حيتاجها، وبعد شعوره ابلشبع سيغفو، أو 	 

يتوقف عن شفط احلليب، أو يرتك الثدي.
إذا كان طفلِك يغفو سريعاً أثناء الرضاعة من الثدي حاويل الضغط على الثدي ملساعدته على شرب املزيد من احلليب.	 
أتكدي من أن جسد طفلك ليس حارًّا، وال تلبسيه طبقات عديدة من املالبس أثناء الرضاعة.	 
خذي اسرتاحة أثناء فرتة الّرضاعة ملساعدة طفلِك على التجشؤ، وتغيري حفاظه املتسخ - اغسلي يديك 	 

جيداً - وذلك سيساعد طفلك على االستيقاظ واالستمرار ابلرضاعة.
اتبعي إرضاع طفلك ابلثدي اآلخر، فإذا رفض الرضاعة منه تذكري البدء به يف الرضعة املقبلة.	 
أرضعي طفلك ابستمرار يف البداية، ليساعد ذلك يف إنتاج كمية أكثر من احلليب، وملنع احتقان الثدي.	 
النمّو 	  فرتات طفرات  يومني خالل  ايل  يوم  ترتاوح من  ملدة  احلليب  أكثر من  إىل كمية  حيتاج طفلِك 

)األسبوع الثالث، السادس، الثاين عشر( وهذه طريقة طبيعية لزايدة إنتاج احلليب يف ثديك.
العناية حبديثي الوالدة متعبة؛ لذلك اطليب املساعدة يف أعمال املنزل، واالعتناء أبطفالِك اآلخرين.	 

التغّيات يف أوقات وكمية الَرضاعة الطبيعّية يف األسبوع األول:
ميتلئ األسبوع األّول من عمر طفلِك ابلتغرّيات لِك وله، وميكنِك أن تالحظي األمور التالية خالل األايم 

األوىل من عمره:
أ. الفرتة من الوالدة إىل 24 ساعة:

سيكون طفلِك مستيقظًا ومتنبًها وهادًئ خالل الساعات األوىل من والدته.
قد ينام طفلك لفرتة طويلة بعد الرضعة األوىل له.

يرضع الطفل يف الغالب من مخس إىل عشر رضعات خالل ثالث إىل مخس ساعات، مث ينام ملدة ترتاوح 
بني ثالث إىل أربع ساعات.

بعض حديثي الوالدة ال يظهرون أي عالمات للجوع يف وقت مبكر، حيُث حيتاجون لبصق البلغم، 
والتعايف من الوالدة، فإذا مل يُظهر طفلك رغبته يف الرضاعة قومي بعمل اتصال اجللد ابجللد، ودلكيه 

بلطف إليقاظه، وحاويل متابعة عالمات جوعه، وإن مل تالحظيها اطليب املساعدة.

ب. الفرتة بني اليومني األول والثاين بعد الوالدة:
سيستيقظ طفلِك ويُظهر عالمات اجلوع ورغبته يف الرضاعة كل ثالثني دقيقة، إىل كّل ثالث ساعات

وذلك ألّن معدة حديثي الوالدة صغرية جًدا، وهتضم حليب األّم بسهولة.
الرضعات، ولديه ردة فعل مّص قوية، وحيرك فكه  أثناء  ستالحظني أن طفلك سيكون يقظًا ومنتبًها 

لشفط اللبأ، وميكن أن تسمعي صوت بلع الطفل للحليب.
يف اليوم الثاين والثالث من والدة طفلِك سيصبح أكثر انتباًها ويقظًة، ويرضع ابستمرار، سريضع من مثاِن 
إىل اثنتا عشرة مرة خالل اليوم، قدمي ثديك لطفلِك عند شعوره ابجلوع، ومع مرور الوقت، وكلما تقدم 

طفلك ابلعمر ستتعرفني على منط نومه أكثر.

ج. الفرتة بني اليومني الثالث والسابع من الوالدة:
سيستيقظ طفلك ويُظهر عالمات جوعه، ويرضع من مثاِن إىل اثنتا عشرة مرة خالل اليوم.

قد يكون فرق املدة بني الرضعات غري متساوي، وغالًبا ما يرضع الطّفل كّل ساعتني، إىل ثالث ساعات.
ستسمعني صوت بلع الطفل للحليب أثناء الرضاعة.
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أوقات، وكمية الرضاعة:
قد تشعرين انِك ترضعني طفلك ابستمرار يف األايم االوىل من عمر طفلِك؛ ألّن الّرضعة تندمج مع الّرضعة 
التالية هلا، على كّل حال، ال يوجد وقت حمدد إلرضاع طفلك، وكلما زاد عمره زادت كفاءته يف مّص 
وشفط احلليب، وسيساعدِك اجلدول التايل على معرفة ما إذا كان طفلِك حيصل على كفايته من حليب 

الثدي من خالل احلفاظات الّرطبة واملّتسخة لديه:

نوع البلل، وعدد احلفاظات املبللة عمر الطفل
خالل اليوم

نوع الرباز، وعدد احلفاظات املتسخة 
خالل اليوم

الساعات األربع والعشرين األوىل
من عمر الطفل

حفاظة واحدة مبللة على األقل 	 
خالل األربع والعشرين ساعة.

إذا كانت كمية البول قليلة فهذا 	 
أمر طبيعي.

إذا وجدِت كمية قليلة من البول 	 
الداكن، ابللون الربتقايل، أو لون 

الصدأ فهو أمر طبيعي خالل 
األايم األوىل.

خُيرج الطفل العقي وهو براز أسود لزج.

من اليوم األول إىل الثاين
)24 - 48 ساعة(

حفاظة واحدة مبّللة، أو اثنتني 	 
على األقل خالل اليوم.

خروج كمية قليلة من البول الداكن 	 
أمر طبيعي.

خيرج الطفل العقي.	 
يتربز من مرة إىل ثالث مرات خالل 	 

اليوم، ويكون الرباز يف كّل مرة 
حبجم كف الطفل.

من اليوم الثاين إىل الثالث
)48 - 72 ساعة(

من حفاظتني، إىل ثالث حفاظات 	 
مبللة على األقل خالل اليوم.

خروج كمية قليلة من البول الداكن 	 
أمر طبيعي.

خيرج الطفل الرباَز االنتقايل، ويكون 	 
ذا لون أخضر، أو أسود مصفّر.

يتربز من مرتني إىل ثالث مرات 	 
خالل اليوم، وتكون كمية الرباز كّل 

مرّة يف حجم كف الطفل.

اليوم الثالث إىل الرابع
)72 - 96 ساعة(

من ثالث إىل أربع حفاظات على 	 
األقل مبللة وثقيلة خالل اليوم.

تزيد كمية البول، وتتحول إىل اللون 	 
األصفر الفاتح.

خيرج الطفل برازًا أصفر كثري 	 
احلبيبات.

يتربز أكثر من أربع مرات خالل 	 
اليوم، وتكون كمية الرباز كّل مرّة يف 

حجم كف الطفل.

نوع البلل، وعدد احلفاظات املبللة عمر الطفل
خالل اليوم

نوع الرباز، وعدد احلفاظات املتسخة 
خالل اليوم

من اليوم اخلامس إىل السابع

على األقل من أربع إىل ست 	 
حفاظات.

على األقّل مبللة وثقيلة.	 

خيرج الطفل برازًا أصفر كثري احلبيبات.	 
يتربز أكثر من أربع مرات خالل 	 

اليوم، وتكون كمية الرباز كّل مرّة يف 
حجم كف الطفل.

أكثر من سبعة أايم

أكثر من سّت حفاظات مبللة 	 
وثقيلة.

خيرج الطفل برازًا أصفر نعم ويكون 	 
متماسك مبرور الوقت )كثري 

احلبيبات(.
يتربز أكثر من أربع مرات خالل 	 

اليوم.
أكثر من سّت حفاظات مبللة وثقيلة.	 بعد مرور أربعة إىل سّتة أسابيع.

وهناك طرق أخرى ملعرفة ما إذا كان طفلك حيصل على ما يكفي من احلليب بعد اليوم الثالث، وهي:
أن يصبح ثديك ليًنا ورخًوا بعد الّرضعات.	 
أن يستيقظ طفلك للرضاعة من مثاِن إىل اثنتا عشرة مرة خالل األربع والعشرين ساعة.	 
إذا كان إبمكانِك مساع بلع الطفل للحليب، ورؤية حركات الفك.	 

* ويتوّجب عليِك مراجعة الطبيبــــــ/ـــــــة إذا:
مل يصل طفلك للعدد املذكور من احلفاظات املبللة أو املتسخة خالل اليوم.	 
مل تصبح احلفاظات املبللة أثقل بعد مرور ثالثة أايم.	 
استمر لون البول داكًنا بعد مرور ثالثة أايم من عمر الطفل.	 
عند رؤية دم يف براز الطفل.	 
كانت حركة األمعاء غري منتظمة، مع وجود صعوبة يف التربز، أو إذا أصبح الرباز مائيًّا، أخضر، 	 

ذا رائحة كريهة، أو أبيض، أو رماداًي فاحًتا )طيين(، أو أصفر فاحًتا، فكّل هذه العالمات ميكن أن 
تكون دلياًل على وجود مشاكل يف الكبد.
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مىت تكونني حباجة إىل طلب مساعدة الطبيبــــــ/ـــــــة، أو االستشاري يف الرضاعة الطبيعية؟
إذا كان طفلِك ال يستطيع أن يرضع طبيعياً، او ال يرضع جيداً، فعليِك التأكد من طلب املساعدة ألنّه قد 
تكون هناك أسباب طبّية لذلَك، وميكنِك حينها إضافة شيء آخر، أو استبدال الرضاعة الطبيعية بغريها 
لفرتة قصرية، وكذلَك إذا كان وزن طفلِك اثبًتا، أو أنّه يقّل، فعليِك وقتها استشارة الطّبيب يف تقدمي أغذية 

مكّملة، وسيكون هذا لفرتة قصرية.
أنِت حتتاجني إىل طلب املساعدة يف الّرضاعة الطبيعية إذا الحظِت أن طفلِك:

يهيج أثناء أو بعد الرضاعة.	 
يرفُض التقام الثدي، أو أنّه ميسكه ويرتكه عّدة مرّات خالل الّرضعة الواحدة.	 
غري مطمئن بني الرضعات.	 
ال يكتسب الوزن.	 
يرضع أقّل من مخس دقائق، أو أكثر من أربعني دقيقة.	 
ال يصدر صواًت عند بلع احلليب.	 
ُيكثر البكاء وال يرغب يف الرضاعة ابستمرار.	 
مل يعد إىل وزنه وقت الوالدة بعد مرور أربعة عشر يوًما من عمره.	 
ال يفرّغ معدته أو يتربز بعدد املرات الطبيعي، أو برازه صلب، وال يتربز بسهولة.	 
يتبّول أقّل من ستة مرات يف اليوم.	 
يغفو على الثدي بعد عدد قليل من حركات شفط احلليب بشكل متكّرر، أو ال يستيقظ للرضاعة.	 
مييل لون جلده إىل األصفر.	 

ستكونني حباجة إىل التحّدث مع الطبيبــــــ/ـــــة أو مستشار الّرضاعة الطبيعية إذا:
كنِت تشعرين أبمل يف احللمة، أو يف ثديِك أثناء أو بعد الرضاعة، ومل يتحّسن ذلك األمل.	 
كنِت تشعرين ابحلمى املصحوبة ابلصداع، وأمل يف العضالت، وقشعريرة، وعالمات العدوى.	 
وجدِت بقًعا أو خطوطًا محراء ودافئة على ثديك.	 
كنِت تعانني من جفاف احللمة وتقشرها، والشعور ابحلكة، أو تقرّح احللمة، وتشّققها ونزيفها.	 
وجدِت كتاًل يف الثدي ال تقل بعد الرضاعة.	 
مل يصبح ثديك مملوًء ابحلليب وثقياًل بعد مرور ثالثة إىل أربعة أايم بعد الوالدة.	 
كنِت ال تسمعني صوت بلع طفلك للحليب بعد مرور ثالثة أايم من والدته.	 
كان ثديك حمتقًنا ومتورًما، وهناك صعوبة يف التقام الطفل له.	 
كنِت تشعرين بلدغ يف احللمة بعد الرضعات، وذلك دليل على عدم التقام الثدي بطريقة جيدة.	 

الرضاعة  أو حتسني  احلليب،  انتاج  زايدة  مبقدورِك  فإنّه سيكون  املشكالت،  تلك  ملثل  تعّرضِك  يف حال 
الطبيعية مبساعدة الطبيبــــــ/ـــــــة أو مستشار الّرضاعة الطبيعية عرب املعلومات اليت سيزودك هبا.

النصائح التالية إلمداد طفلِك ابحلليب يف حال مل تكوين قادرة على إرضاعه:
إفراغ احلليب من كال الثديني كل ثالثة ساعات على األقل خالل النهار، ومرة واحدة خالل الليل، 	 

يف الفرتة من منتصف الليل حت السادسة صباحاً، وعادة ما يكون هذا هو عدد املرات اليت سريضع 
فيها طفلك.

احلليب 	  انتاج  يزيد من  دواء  الطبيعة لوصف  الرضاعة  أو مستشار  الطبيبـــــ/ــــــة  املساعدة من  طلب 
لديِك.

طلب املساعدة من مرضعة أخرى من قريباتِك أو صديقاتِك إلرضاع طفلِك، أو تزويدِك ابحلليب 	 
الطبيعّي.

تغذية الطفل ابستعمال حليب األطفال الّصناعّي، واجعلي ذلك خيارِك األخري.	 
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تذكري:
بذلَك فسيقل 	  تقومي  مل  الثدي، وإن  أو شفطه ابستخدام شّفاط  يدك،  احلليب ابستخدام  عصر 

إنتاج احلليب يف الثدي، وستضطرين إىل متابعة إعطاء حليب األطفال الّصناعي ملولودِك بعد انتهاء 
مشكلتِك مع الّرضاعة الطبيعّية، ومن املطمئن لِك أن تعلمي أنّه ال يزال مبقدورِك طلب املساعدة من  

الطبيبـــــ/ـــــة أو مستشار الرضاعة الطبيعة لوصف دواء يزيد من انتاج احلليب لديِك.
تقدمي حليب ثدييك يف زجاجة او كوب صغري بعد عصره ابستخدام اليد، أو الشفاط.	 
ميكنِك العودة إىل الرضاعة احلصرية املقتصرة على حليب االم فقط مبجرد عدم حاجة طفلك إىل 	 

غذاء إضايف.

العناية ابلثدي واحللمة:
سيتضخم حجم ثدييِك خالل يومني بعد الوالدة، ويصبحان أثقل ويبدآن يف انتاج كمية أكثر من احلليب، 
الثدي، وبدء جسمِك بصنع املزيد من احلليب حسب حاجة  وحيدث هذا االمتالء بسبب تضخم أنسجة 
الشائعة يف فرتة  الثدي من املشاكل  أّن تقرح واحتقان  الوقت، كما  التورم مع مرور  طفلِك، وسيختفي هذا 
الرضاعة الطبيعية، وأفضل طريقة لتجّنب هذه املشاكل هي التأكد من أن طفلك يلتقم الثدي ويرضع منه بطريقة 
صحيحة، وأنِك يف وضع مريح أثناء الرضاعة، وميكنِك اتباع التايل للشعور ابلرّاحة يف وقت الرضاعة الطبيعية:

ارتداء محّالة ثدي قطنية، أو محالة الصدر املخصصة للرضاعة، فهي تسمح لك إبخراج ثدي واحد أثناء 	 
الرضاعة، كما ميكنك خلع محالة الصدر وتدليك ثدييك لتفريغ قنوات احلليب أثناء التغذية.

ال ترتدي محالة ثدي حتتوي على أسالك.	 
استخدمي ضمادات الثدي، وهي عبارة عن قطع نعمة توضع بني الثدي ومحالة الصدر المتصاص 	 

احلليب املتسرب.

إذا شعرِت بعدم الراحة، أو أبمل يف ثديك، فعليِك حينها أخذ محّام دافئ، وميكنِك وضع منشفة دافئة 	 
ومبللة على الثدي قبل الرضاعة، ملساعدة احلليب على التسّرب بسهولة، وإفراغ الثدي منه.

ضعي كمادات دافئة على ثدييك قبل الرضاعة، وكمادات ابردة بعدها للمساعدة على تليني الثدي.	 
ال تستخدمي الصابون على حلمات الثدي؛ ألّن ذلك يسبب جفافها.	 
إذا كنِت تضعني مصوغات على الثدي فيجب عليِك خلعها قبل الرضاعة.	 
إذا شعرِت ابحتقان احللمات جريب تغيري أوضاع الرضاعة، والتأّكد من أّن طفلِك يلتقم الثدي بطريقة صحيحة.	 



133 132

عصر حليب الثدي وختزينه:
تريدين  إذا كنِت  ثديك  من  احلليب  عصر  إىل  حتتاجني 
إخراج بعض قطرات من احلليب من حلمة الثدي لتخفيف 
آخر  شخص  يستطيع  احلليب كي  لتخزين  أو  احتقانه، 
طفلك  لتغذية  أو  وجودك،  عدم  حالة  يف  طفلك  تغذية 
املريض أو اخلديج بعد شفائه، وذلك إما عن طريق تدليكه 
بلطف، والّضغط عليه بيدك، أو ابستخدام شفاط الثدي.

اتّبعي اخلطوات التالية لعصر احلليب من الثدي ابستخدام 
اليد:
اغسلي يديِك واسرتحيي، واحصلي على بعض اخلصوصّية.	 
أحضري إنًء نظيًفا ومعقًما لتجميع احلليب.	 
دّلكي ثديك بكلتا اليدين.	 
ضعي إهبامك والّسبابة على حواف هالة الثدي، مع دعمه بباقي اليد.	 
اضغطي الثدي برفق حنو جدار الثدي.	 
حركي أصابعك وإهبامك ابجتاه حلمة الثدي، مع الضغط اخلفيف.	 
اوقفي الضغط وكرري هذه اخلطوة يف حركة متتابعة.	 
استمري يف فعل هذا حت يقّل تدّفق احلليب أو يتوقف.	 
حركي يديك لعصر احلليب من مجيع مناطق الثدي.	 
 كرري كّل هذه اخلطوات مع الثدي اآلخر.	 

* تذكري:
إذا كان تدفق احلليب يف البداية قلياًل ومل حتصلي إال على قطرات قليلة، فإن مهارتك يف عصر 	 

الثدي ستزيد ابملمارسة كما ميكنِك أيًضا االستعانة بشفاطة يدوية أو كهرابئية لشفط احلليب.
أغلقي 	  واحدة(،  لرضعة  )تكفي  قليلة  بكميات  تربيده  أو  تريدين جتميده  الذي  احلليب  احفظي 

اإلنء الذي وضعِت فيه احلليب، وضعي عليه الصقة ابلتاريخ والوقت، وال تضيفي احلليب الدافئ 
إىل املربد أو اجملمد سابًقا، وال تقلقي من اختالف لون وكثافة احلليب املعتصر، فهذا أمر طبيعي.

إذا ظهرت للحليب احملفوظ رائحة سيئة، أو كان له طعم حامض فتخّلصي منه على الفور.	 
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وإليِك إرشادات حتضي وختزين حليب الثدي املعصور يف املنزل:
ابلنسبة للرضع يف عمر أقّل من أربعة شهور، جيب تعقيم مجيع األدوات واحلافظات املستخدمة لتخزين	 
احلليب )سنوّضح لِك طريقة التعقيم الحًقا(.	 
استخدمي العبوات الزجاجية، أو احلافظات البالستيكية اخلالية من بيسفينول أ لتخزين احلليب، وهي 	 

مادة تستخدم يف صنع بعض البالستيكيات، ولكنها ضارة لألطفال.
قومي بتسجيل التاريخ الذي قمِت فيه بشفط احلليب على ملصق ابستخدام قلم مضاد للماء.	 
عند جتميد احلليب، اتركي مسافة 1,5 سم، يف أعلى الزجاجة أو احلافظة، ألن احلليب سيتمدد عندما يتجمد.	 
خزين احلليب يف الكمية املناسبة لكل رضعة لطفلك.	 
احلليب املعصور حديثاً ميكن وضعه يف الثالجة ملدة تصل إىل يومني، أو جتميده، كما ميكنِك حفظه يف 	 

درجة حرارة الغرفة ملدة تصل إىل أربع ساعات.
إذا أردت جتميد احلليب املعصور، عليك أّوال أن تربّديه يف الثالجة ملدة ساعة، أو وضعه يف إنء حيتوي 	 

على الثلج قبل جتميده.
حافظي على حليب الثدي جممًدا أو مربًدا أثناء السفر.	 

جتميد حليب الثدي املعصور، وإذابته:
ميكنِك حفظ احلليب داخل وحدة التجميد )الفريزر( يف الثالجة اليت حتتوي على ابب واحد ملدة 	 

تصل إىل أسبوعني.
ميكنِك حفظ احلليب داخل وحدة التجميد )الفريزر( يف الثالجة اليت حتتوي على اببني )وحدة 	 

التجميد فوق الثالجة( ملدة تصل إىل ستة شهور.
يف حال كنت حتفظني احلليب يف املثلج )الفريزر املنفصل( يف درجة حرارة أقل من - 18 درجة مئوية 	 

فإّن مدة احلفظ تصل إىل سنة كاملة.
قومي بتخزين حليب الثدي يف كمّيات صغرية: 60 إىل 120 ملل يف حافظات معّقمة، أو عبوات 	 

زجاجية، أو بالستيكية خالية من »بيسفينول أ«، ضعي امللصقات على احلافظات بتاريخ شفط 
هذا احلليب واستخدمي بعد ذلك احلافظات ذات التاريخ األقدم أواًل.

اتبعي اإلرشادات اآلتية إلذابة حليب الثدي:
ابدئي ابستخدام حليب الثدي الذي مت جتميده أواًل وملّدة أطول.	 
ضعي احلليب اجملّمد يف الثالجة ليذوب ببطء خالل الليل، أو قبل استعماله ابثنتا عشرة ساعة.	 
إلذابة احلليب اجملّمد بشكل أسرع ضعيه حتت املاء البارد أو الدافئ، أو ضعيه يف وعاء من املاء 	 

الدافئ من 5 إىل 10 دقائق.
أثناء ذوابن احلليب ميكنِك أن تفصلي الدهون املوجودة به، أو رّجيه بلطف خللطه مرة أخرى.	 
لتدفئة احلليب ميكنِك وضعه يف وعاء من املاء الساخن حت يصبح احلليب فاترًا.	 
ال تعيدي جتميد حليب الثدي الذي سبقت إذابته.	 
إذا الحظِت رائحة محوضة يف احلليب املُـــذاب، أو أّي رائحة غريبة فتخّلصي منه فورًا.	 
ال تسّخين احلليب على املوقد مباشرة، وال تستخدمي »امليكرويف« يف إذابة احلليب؛ ألنه يسّخنه 	 

بطريقة غري متساوية، ويسبب وجود بعض األجزاء الساخنة اليت قد تسبب احلروق لطفلك، كما أنّه 
يتسبب يف تكسري املكّونت املناعية يف حليب األم.

أو 	  أ«  أو حافظات بالستيكية خالية من »بيسفينول  للطفل يف عبوات زجاجية  إعطاؤه  ميكنِك 
ابستخدام املعلقة، أو الكوب، وقبل ذلك:

رّجي زجاجة احلليب برفق خللط مكونته.- 
اختربي درجة حرارة احلليب على رسغك للتأكد من مناسبتها لطفلِك.- 
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يوّضح لِك اجلدول التايل إرشادات التخزين اآلمن لكل نوع من أنواع احلليب )املربّد/ اجملّمد( لألطفال األصحاء، 
مكتملي النمّو، ويالحظ إمكانية حفظ احلليب هلم لفرتات أطول:

عدد ساعات التخزيندرجة احلرارةمكان التخزين
3 - 4 ساعات61 - 68 فهرنايت / 16 - 20 درجة مئويةدرجة حرارة الغرفة

24 ساعة59 فهرنايت / 15 درجة مئويةغرفة / حليب مربّد مع كمادات التربيد

داخل الثالجة / بعيداً عن الباب )حليب 
32 - 39 فهرنايت / 0 - 4 درجة مئويةمعصور حديثاً( 

 من 3 - 8 أايم، )املدة املثالية:
72 ساعة(

داخل الثالجة / بعيداً عن الباب
24 ساعة / ال تعيدي جتميده32 - 39 فهرنايت / 0 - 4 درجة مئوية)حليب سبق تذويبه( 

أسبوعانمتفاوتة / متغريةاحلليب املخزن يف وحدة جتميد داخل الثالجة
احلليب املخزن يف وحدة جتميد )فريزر( 

6 أشهرأقل من 39 فهرنايت / أقل من 4 درجات مئويةمنفصل فوق الثالجة

احلليب املخزن يف وحدة جتميد )فريزر( 
12 شهراً )املدة املثالية: 6 شهور(صفر فهرنايت / أقل من 18 درجة مئويةمستقلة / منفصلة

ختلصي من احلليب إذا مت ختزينه لفرتات أطول مما هو موضح يف األعلى

ختزين حليب الثدي:
ا أن  قد تضطرين إىل ترك طفلِك يف مستشفى الوالدة ملرضه، أو لوالدته نقص النمّو، ومن املفيد له جدًّ
يتغّذى يف هذه الفرتة على حليب ثديِك، ويتأّكد عليك حينها اتباع إرشادات التخزين أو التجميد للحليب

املعصور بدّقة أكرب، حلاجة الطفل إىل متابعة أكثر، وإىل كّل فوائد هذا احلليب.
عليك أن حترصي على التايل عند ختزين حليبِك وأنِت أو طفلِك يف مستشفى الوالدة:

ضعي احلليب املعصور يف الزجاجات اليت ُسلمت لِك، واطليب من املمرضة وضع امللصقات على كّل زجاجة.	 
ضعي الرقم التعريفي لطفلك على امللصق املوضوع على الزجاجة، واكتيب االسم األول واألخري للطفل 	 

والتاريخ والوقت الذي مّتت فيه تعبئة الزجاجة.
ستقوم املمرضة بوضع زجاجات احلليب يف ثالجة أو جممِّد آمن.	 

إذا كنِت تقومني بشفط احلليب وأنِت يف املنزل، وطفلِك مازال يف املستشفى، فعليِك حفظ احلليب 	 
املعصور يف الثالجة مباشرة بعد شفطه، واستخدمي كمادات أو قطع الثلج للحفاظ على احلليب عند 

نقله إىل املستشفى.
للتأكد من أّن طفلك حيصل على احلليب اخلاص بِك وأنه غري منتهي الصالحية، حتققي من االسم 	 

والتاريخ على الزجاجة.
إذا قمِت بعصر احلليب وأنِت خارج املنزل، فيمكنك حفظه داخل كيس، وحفظه يف كيس آخر به بعض 	 

الثلج ملدة أربع وعشرين ساعة، ختلصي من أي حليب أقدم من املدة املوصى هبا.
يوّضح لِك اجلدول التايل إرشادات التخزين اآلمن لكل نوع من أنواع احلليب )املربّد/ اجملّمد( لألطفال 	 

اخلّدج، أو املرضى، ويالحظ قصر مّدة التخزين بعد اعتصار احلليب، حلاجة هذا النوع من األطفال 
إىل فوائد احلليب كاملة:

عدد ساعات التخزين درجة احلرارةمكان التخزين
من ساعة إىل 4 ساعاتدرجة حرارة الغرفة

24 ساعةغرفة / حليب مربّد مع كمادات التربيد

48 ساعةداخل الثالجة / بعيداً عن الباب )حليب معصور حديثاً(

24 ساعة / ال تعيدي جتميدهداخل الثالجة / بعيداً عن الباب )حليب سبق إذابته(

ال ينصح بتخزينهاحلليب املخزن يف وحدة جتميد داخل الثالجة / ابب الثالجة
3 أشهراحلليب املخزن يف وحدة جتميد )فريزر( منفصل فوق الثالجة
6 أشهراحلليب املخزن يف وحدة جتميد )فريزر( مستقلة / منفصلة

حافظي على كل احلليب الذي تقومني بعصره أو شفطه، ألنه مهم لتغذية طفلك
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تعقيم أدوات الّرضاعة
أواًل: تعقيم أدوات حفظ احلليب وزجاجة الّرضاعة، واحللمات االصطناعية لألطفال حتت عمر أربعة 

شهور:
للتعقيم: اغسلي يديِك ابملاء والصابون ملدة ال تقل عن عشرين اثنية قبل ملس وتعقيم أدوات الرضاعة.	 
نظفي منطقة التحضري)املنضدة( اليت ستضعني عليها أدوات الرضاعة ابستخدام املاء الدافئ والصابون.	 
املاء 	  ابستخدام  املالعق(  املالقط،  االصطناعية،  احللمات  )االكواب،  الرضاعة  أدوات  مجيع  اغسلي 

الساخن والصابون، وأتكدي من إزالة بقااي احلليب قبل غلي األدوات.
قومي بشطف األدوات جيداً ابستخدام املاء النظيف.	 
ميكِنِك اآلن تعقيم أدوات الّرضاعة إبحدى الطريقتني التاليتني:	 

األوىل: عن طريق غليها ابملاء، املئي وعاًء كبريًا ابملاء، وضعي فيه أدوات الّرضاعة، مثّ ضعيها على  -
النار، وعندما يبدأ املاء يف الغليان، دعي األدوات فيه ملّدة دقيقتني، مث أخرجيها من املاء ابستخدام 
امللقط، وضعيها على منشفة نظيفة، واتركيها جتّف يف اهلواء، عليِك أن ختتاري الزجاجات واحللمات 
للغليان،  ُمعدة  الزجاجات  يتم استخدامها، فليست كل  اليت ميكن غليها يف كل مرة  االصطناعية 

حتققي من االرشادات املوجودة على العلب.
الثانية: عن طريق استخدام غسالة الصحون اليت حتتوي على خاصية التعقيم. -

اثنًيا: تنظيف أدوات الّرضاعة لألطفال أكرب من أربعة شهور:
غسل األدوات ابملاء الساخن والصابون، وشطفها ابملاء النظيف.	 
إذا اخرتت استخدام غسالة صحون، اختاري أطول دورة غسيل وجتفيف وابستخدام ماء ساخن.	 
»استخدمي عبوات زجاجية، أو بالستيكية خالية من مادة«بيسفينول أ.	 
حتققي من احللمات االصطناعية قبل كل استخدام للتأكد من عدم وجود أي عالمات تلف عليها، 	 

مثل: القطع، والشقوق، والتورم، وااللتصاق؛ ألّن ذلك ميكن أن يسبب خطر االختناق للرضيع.
استبديل احللمة الصناعية مباشرًة إذا أصبحت متشققة، أو ممزقة، أو ظهرت عليها عالمات التلف.	 

* تذكري:
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مشكالت الّرضاعة الّشائعة:
أواًل: مشكالت الّرضاعة الشائعة لدى األّمهات:

أ. التهاب وتقرح احللمات:
الرضاعة،  من  األّولني  األسبوعني  خالل  لثديك  رضيعك  التقام  بداية  يف  ابألمل  تشعري  أن  الشائع  من 
وستشعرين ابلراحة عندما تتعلمني أنِت وطفلِك العمل معاً على التقام الثدي بطريقة صحيحة، وإذا كانت 
إرشاد  أي خبري يف  أو  الطبيعية،  الّرضاعة  تطليب مساعدة خمتّصة  أن  املهم  فمن  مؤملة،  الطبيعية  الرضاعة 

األمهات املرضعات.
من املفرتض أن تشعري أنِت وطفلِك ابلراحة أثناء الرضاعة الطبيعية، وأن تغطي شفيت الطفل كامل اهلالة 

)املنطقة الغامقة يف الثدي( وأن تكون احللمة منتصبة ودائرية بعد انتهاء الطفل من الّرضاعة.
إذا كنِت تعانني من أمل أثناء الرضاعة، أو بعدها؛ فهذه عالمة عن وجود أمٍر خاطئ، ومن ذلك األوضاع 
غري الصحيحة للرضاعة، والتقام الطفل للحلمة بشكل سطحي، فهذه هي أكثر األسباب شيوًعا لتقرح 

احللمة. إذا شعرِت عند الرضاعة أبمل يف الثدي عليِك اتباع التايل:
ضعي إصبعك يف فم الطّفل جلعله يتوقف عن الشفط، مثّ غرّيي وضعيته، واجعليه يلتقم حلمة الثدي 	 

مرة أخرى.
ابدئي اإلرضاع ابحللمة األقل أملاً، وإذا استمّر األمل فأبعدي الطفل مث ابدئي مرة أخرى.	 
احرصي على إرضاع الطّفل مرات أكثر لفرتات أقصر، وال ترتكيه جيوع أكثر مما ينبغي.	 

* ميكنِك القيام ابلتايل لتجّنب تقّرح احللمة، والتقليل من األمل فيها:
وضع بضع قطرات من حليبِك على احللمات قبل وبعد الّرضاعة، حيث أنّه يتمّيز خبصائص عالجية 	 

وسيساعدِك ذلك على الّشعور ابلرّاحة.
 أتكدي من تغيري ضمادات الثدي - يف حال استخدامِك هلا - كّلما صارت رطبة.	 
وجتنيب استخدام الّصابون لغسل حلمة الثدي ألّن ذلك يتسّبب يف جفافها بفقد املرطبات الطبيعية فيها. 	 

استخدمي منتًجا خمّصًصا لعالج املناطق املتشّققة يف الثدي.
احرصي على جتفيف احللمتني يف اهلواء عن طريق ترك محاالت الصدر ألسفل بضعة دقائق بعد الرضاعة.	 
 إن مل جتِد تلَك احملاوالت نفًعا فاحبثي عن احلّل مباشرًة بتواصلِك مع أخصائية الّرضاعة، أو ممرضة الصحة 	 

العامة للحصول على مزيد من املعلومات.

ب. انسداد القنوات الناقلة للحليب:

إذا الحظِت وجود بعض املناطق املتكتلة يف الثدي، مع امحرار، وتورم، وسخونة يف املنطقة، فهذا دليل على وجود 
انسداد يف قنوات احلليب يف الثدي، وهو أمر شائع احلدوث، وله عّدة أسباب:

قد يكون االنسداد راجًعا إىل الّرضاعة غري منتظمة، مع وجود كميات كبرية من احلليب يف الثدي.	 
الضغط الذي تسببه محّالة الّصدر، أو املالبس الضيقة، أو ضغط الشريط اخلاص حبامل الطفل.	 

وللتعامل مع هذه احلالة: ميكنِك وضع الكمادات الدافئة على ثديِك قبل الّرضاعة خبمسة عشر، إىل عشرين 
دقيقة، مع تدليكه برفق، مع حتريك اليد ابجتاه حلمة الثدي، وقد يساعدِك وضع طفلِك حبيث يكون ذقنه وفّكه 
فوق املناطق الّصلبة يف الثدي؛ فإذا استمر انسداد القنوات، وكانت الرضاعة غري مرحية، وطفلك ال يلتقم الثدي 
بعمق، فعليِك طلب املساعدة من شخص متخصص يف الرضاعة الطبيعية، وهذا ضرورّي، حّت ال يتحّول ذلك 

االنسداد إىل التهاب يف الثدي.
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* للوقاية من انسداد القنوات الناقلة للحليب، عليِك اتّباع التايل:
أرضعي طفلِك يف وضعية مرحية، وأتكدي من التقامه للثدي بطريقة صحيحة، واطليب املساعدة عند 	 

تقرح حلمات ثدييك.
أرضعي طفلك ابستمرار ويف أوضاع خمتلفة للرضاعة، وابدئي ابلثدي ذي القنوات املسدودة أواًل، حيث 	 

سيساعد املّص القوي على ختفيف االنسداد.
إذا شعرِت بوجود بعض الكتل يف الثدي، فعليِك أن تدّلكي املنطقة أبطراف أصابعِك بلطف، ابدئي 	 

من خلف منطقة التكتل على طول الثدي ابجّتاه احللمة، افعلي ذلك قبل وأثناء الرضاعة؛ للمساعدة 
على إزالة االنسداد، فإذا استمر تكتل الثدي ومل يقل ابلرضاعة، عليِك أن تتواصلي مع الطبيبــــــ/ــــــة.

ال تقللي عدد مرات الرضاعة فجأة.	 
ارتدي مالبس ومحالة صدر مرحية، وجتّنيب اليت حتتوي على أسالك سفلية، وال حتملي احلقائب الثقيلة 	 

ذات أشرطة الكتف؛ ألن كّل ذلك من شأنه أن يزيد الضغط على ثديك.
ال تقدمي »اللهاية«، وال حليب األطفال لطفلِك؛ فقد يؤدي ذلك إىل تفويته لبعض الرضعات، أو أتخريها.	 
أتكدي من تدفق احلليب بسهولة أثناء الرضاعة الطبيعية أو الشفط، ادعمي الثدي برفق أثناء الشفط، 	 

وضعي الشفاط بشكل صحيح على ثديك، اتبعي التعليمات اخلاصة ابالستخدام، وأتكد من أن قمع 
الثدي مناسب حلجم ثديك.

احرصي على حصولِك على قسط من الراحة، واهتمي بطعامِك، واغسلي يديِك ابستمرار.	 

ج. امتالء ثديِك ابحلليب:
ميكنِك اتباع اإلرشادات املوّضحة يف اجلدول التايل عند امتالء ثديِك ابحلليب:

بعد انتهاء الرضاعةأثناء الرضاعةقبل بدء الرضاعة
ثدييك  على  رطبة  دافئة  منشفة  ضعي 
حتممي  أو  الرضاعة،  قبل  دقائق  لعدة 

ابملاء الدافئ.

دّلكي ثديك للمساعدة يف زايدة 	 
تدفق احلليب.

اعملي على شفط أو عصر بضخ 	 
بعض احلليب لتلني الثدي.

غريي أوضاع رضاعة طفلك 	 
للمساعدة يف تدفق احلليب من مجيع 

أجزاء الثدي.

ضعي كمادات الثلج على الثدي 	 
ملدة ترتاوح من 5 إىل 10 دقائق.

احصلي على الراحة عند نوم 	 
طفلك.

انسداد قناة 
ناقلة للحليب

غدد ثديية

قناة حليب
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د. احتقان الثدي:
ا، مكتاًل، وميكن التغلب على هذه 

ً
عند امتالء الثدي كلياً ابحلليب يصبح حمتقًنا، فتشعرين به جامًدا، مؤمل

املشكلة مبتابعة عالمات جوع الطفل، وإرضاعه مثانية مرات أو أكثر خالل اليوم، نارًا ولياًل.
ولتخفيف أمل احتقان الثدي ضعي كمادات ابردة على كل ثدي بني الرضعات، وكمادات دافئة قبل الّرضاعة 
لزايدة تدفق احلليب، واعملي على تدليك الثدي بوضع يدَك على سطحه وحتريكها ابجّتاه احللمة، ويساعد 
ذلَك أيًضا يف تدفق احلليب، وإذا كان اجللد مشدوًدا وحلمات ثديك مسطحة فاعملي على شفط أو عصر 
بعض احلليب لتليني املنطقة، ولتسهيل عملية التقام طفلك للثدي، وميكنِك أيًضا استعمال طريقة الضغط 
العكسي لتليني منطقة اهلالة احمليطة حبلمة الثدي، وذلك ابستخدام أصابعِك، والضغط برفق حول قاعدة 
احللمة، مثّ الّدفع الداخلي ابجتاه الصدر، كرري ذلك حت تشعري أبن األنسجة أصبحت لّينة، فإذا استمر 
احتقان ثديِك وعدم قدرة طفلك على التقامه فعليِك االتصال بشخص متخصص يف الّرضاعة الطبيعية، 

ألّن استمرار احتقان الثدي يسبب األمل، وميكن أن يؤدي إىل مضاعفات أخرى للرضاعة الطبيعية.
اجلدول التايل يتضّمن إجراءات مفيدة يف التعامل مع هذه احلالة:

بعد الرضاعةأثناء الرضاعةقبل الرضاعة
ثدييك  على  رطبة  دافئة  منشفة  ضعي 
حتممي  أو  الرضاعة،  قبل  دقائق  لعدة 

ابملاء الدافئ.
احلليب  تدفق  إذا مل يساعدك ذلك يف 
داخل  الثلج  من  قطع  وضع  فيمكنِك 
مدة  الثدي  على  ملفوفة  قماش  قطعة 
عشر دقائق يف كل مرة، كرري العملية 
أن  ذلك  شأن  ومن  املستطاع،  قدر 
قنوات  يف  التورم  تقليل  على  يساعدِك 

نقل احلليب، وتدفقه.
أزيلي الثلج إذا شعرت بعدم الراحة.

زايدة 	  يف  للمساعدة  ثديك  دّلكي 
تدفق احلليب.

إذا مل يتمكن طفلك من التقام الثدي 	 
للرضاعة، اعملي على شفط أو عصر 
بعض احلليب لتلني الثدي، مما يسهل 
عليه التقامه بطريقة صحيحة، والبدء 

يف الرضاعة.
طفلك 	  رضاعة  أوضاع  غريي 

للمساعدة يف تدفق احلليب من مجيع 
أجزاء الثدي.

املنطقة اليت يعتمد عليها ذقن طفلِك 	 
سيتسرب منها احلليب بشكل أفضل.

اشفطي احلليب الفائض ابلشفاط، 	 
أو اعصريه ابليد بني الرضعات حت 
احذري  ولكن  ابلراحة،  تشعري 
ذلك  ألن  احلليب  شفط كل  من 
سيؤدي إىل إنتاج كميات كبرية منه.

)ميكنك 	  الثلج  كمادات  ضعي 
وضع الثلج يف أكياس بالستيكية( 
الثدي ملدة ترتاوح من مخسة  على 

إىل عشر دقائق.

هـ. التهاب الثدي:
يف  وآالٍم  الدائم،  ابإلرهاق  األّم  شعور  أعراضه  ومن  ابلعدوى،  مصحواًب  الثدي  التهاب  يكون  أن  ميكن 
العضالت )مثل تلك اليت تكون مصاحبة لإلصابة ابألنفلونزا( قد تتطّور إىل احلمى، والقشعريرة، مع وجود 

كتل يف الثدي، محراء ودافئة.
وحيدث التهاب الثدي عادة عند امتالئه بكمّية كبرية من احلليب بسبب عدم انتظام رضعات الطفل، كما أّن 
تشقق اجللد بسبب تقرح احللمات ميكن أن يكون سبًبا لاللتهاب؛ وهذا االلتهاب لن يصيَب الطفل ابملرض 
عند الّرضاعة من الثدي املتضرر، وال يؤثر على عملية استمرارها، وعند شعورِك بعدم الراحة أثناء الرضاعة 
عليِك أواًل أن تراجعي الطّبيب؛ ألّنك قد تكونني حباجة إىل استخدام مضاد حيوي للقضاء على العدوى.

إذا كانت لديِك عالمات التهاب الثدي فعليِك اتباع ما يلي:
حافظي على انتظام عملية الّرضاعة الطبيعية، أرضعي طفلك كل ساعتني أو ثالث ساعات، للحفاظ 	 

على تدفق احلليب.
ضعي كمادات دافئة على الثدي قبل الرضاعة ملدة ترتاوح بني مخس إىل عشر دقائق.	 
استخدمي أطراف اصابعك للتدليك بلطف من خلف منطقة التكتل على طول الثدي ابجتاه احللمة، 	 

قبل وأثناء الرضاعة.
أرضعي طفلك من الثدي املتكتل أواًل، مث قدمي الثدي اآلخر له.	 
ضعي طفلك أثناء الّرضاعة حبيث يكون ذقنه موضوًعا على اجلزء املتكّتل؛ ألن ذلك سيساعد على 	 

إفراغ احلليب من هذه املنطقة بسهولة.
ا لك، ميكنِك استخدام مسكنات األمل مثل »اسيتامينوفني« و»الربوفني« غري 	 

ً
إذا صار األمر مؤمل

املضرة ابلطفل، بعد استشارة الطبيبـــــ/ـــــــة.
إصابتك 	  عند  احلليب  طعم  تغري  بسبب  ذلك  رفض  أو  الّرضاعة ابستمرار،  طفلِك  يستطع  مل  إذا 

ابلعدوى، فعليك العمل على شفط احلليب من ثديِك، أو عصره ابليد؛ حيُث يساعد ذلك على 
استمرار انتاجه وعليك تدليِكه برفق أثناء العصر أو الّشفط؛ ألّن ذلك سيساعد على تدفق احلليب.

اطليب املساعدة من العائلة واألصدقاء لتحصلي على قسط من الرّاحة.	 
اهتمي بطعامك، واشريب كمّيات وفرية من السوائل.	 
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و. الرضاعة الطبيعية والقالع )الفطريت(:
تعّد اآلالم اليت تسّببها الفطراّيت يف منطقة الّثدي لدى األّم من ضمن اآلالم الشائعة، وقد حتدث ويصاب 
هبا الثدي عن طريق عدوى فطريّة يصاب هبا املولود والدة مهبلّية، مثّ تنتقل إىل ثديِك عن طريق فمه، ومن 

أشهر عالماهتا الشعور ابألمل يف الّثدي بشكل مفاجئ أثناء الّرضاعة، مع ظهور تقرّح يف احللمة.
يكون األمل يف شكل حّكة، أو شعور حبرقان، أو نغزات يف احللمة والّثدي، ومن املمكن أن ميتّد األمل إىل 
اجلدار الصدري، وقد يتحّول لون احللمة إىل الّزهرّي، وقد تظهر جروح وتشّققات فيها، مع خروج سائل 

أبيض، أو دّم.
وابلّنسبة للمولود، قد يظهر املرض يف فمه على شكل نقط بيضاء كأنا قطن داخل الفم، وعلى اللسان، 

أو ظهور طفح وامحرار يف منطقة احلّفاظ. 

طرق الوقاية:
تقليل استعمال املضادات احليويّة؛ ألّنا تعّد سبًبا لتكاثر الفطرايت.- 
تلقي العالج أثناء احلمل، وقبل الوالدة بعد إجراء املسحة. - 

طرق العالج:
إجراء مسحة للتحليل من ِقَبل الطبيبــــــ/ـــــــة. - 
يعطى العالج لألّم والطّفل إذا ظهرت األعراض على صدر األّم، وعلى فم الطّفل، أو يف منطقة احلّفاظ، - 

وكذلك إذا ظهرت األعراض لدى الطّفل فقط، لتجّنب حدوث العدوى.
االستمرار يف العالج ملدة ال تقّل عن ثالثة أسابيع.- 
جتّنب استعمال املضاّدات احليويّة للعالج؛ ألّنا ستزيد املشكلة.- 

االحتياطات الواجبة لنجاح فرتة العالج: 
تنمو الفطرايت يف البيئة الرطبة، لذلك يعّد الثدي، وفم الطفل بيئة مناسبة لنمّوها، ولتجّنب ذلك 	 

ينبغي احلرص على جتفيف الثدي، ومنطقه احلّفاظ عند الطفل بعد كل رضعة.

تعريض املنطقة للهواء، وألشّعة الشمس. 	 
غلي أي قطعة قماش )مالبس، فوط...( ميكن أن تالمس الّثدي، أو املهبل لدى األّم، أو الفّم 	 

ومنطقة احلفاظ لدى الطّفل.
 غلي أي شيء ميكن أْن يالمس فم الطفل )زجاجة رضاعة، مّصاصة، جهاز شفط احلليب...( 	 

بعد كّل استخدام.
غسل اليدين جيدًّا.	 
تكون 	  أن  جيب  الضِّمادات  استعمال  إىل  احلاجة  عند 

ِضماَداٍت جاّفة. 
منتجات 	  تناول  وتقليل  السكرايت،  تناول  عن  االمتناع 

األلبان، مثل: اجلنب، واجلنب املطبوخ، وغري ذلك.

* تذكري
عند شعورِك آبالم يف احللمة 
أو الّثدي، جيب استشارة 
خمتّصي الرضاعة الطبيعية 
)أخصائي، أو استشاري 

الرضاعة( على الفور.
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اثنًيا: مشكالت الّرضاعة الّشائعة لدى األطفال:
أ. البصق )االرتداد أو االرجتاع(:

يقوم 	  الّرضع؛ حيث  لدى  احلدوث  شائعة  احلاالت  إحدى  هو  املريئي  املعدي  االرجتاع  أو  البصق 
األطفال غالًبا ببصق احلليب ألّن حلقة العضلة احمليطة ابملريء واملتصلة ابملعدة تكون غري مكتملِة 
النموِّ خالل الشهور األوىل من عمر الطفل، وعندما يتجشأ الطفل اهلواء حيدث إرجاع للحليب يف 

نفس الوقت بسبب ضعف تلك العضلة، وهذا ما يسّمى ابالرجتاع.
ميكن أن يستمر االرجتاع لعدة ساعات بعد الرضاعة مث يتناقص تدرجيًيا، وتصل حالة االرجتاع إىل 	 

ذروهتا خالل الشهور األربعة األوىل من عمر الطّفل، وتقل مع مرور الوقت، ومنّو الطفل؛ ألن العضلة 
تصبح أقوى، ويتوقف عند أغلب األطفال ببلوغهم الشهر الثاين عشر من العمر.

االرجتاع يف 	  الطّبيب؛ حيث يكون  الطّفل على  أنّه حيسن عرض  إال  تلك حالة شائعة،  أّن  ورغَم 
بعض احلاالت الّنادرة دلياًل على حساسّية الطّفل من بعض األطعمة، أو احلليب، ويف حاالت ندرة 
أخرى قد يؤدي االرجتاع إىل عدم قدرة الطّفل على اكتساب الوزن، وتتحّتم زايرة الطّبيب يف حاالت 

االرجتاع الّشديدة، أو املستمرة حت بعد بلوغ الطفل عامه األول.
إذا شّخص الطبيبــــــ/ــــــــة حالة طفلِك أبنا ارجتاع معدي مريئي، فمن املوصى به إبقاء طفلِك مستقيًما 	 

بعد الّرضاعة مّدة عشرين إىل ثالثني دقيقة، مع بقاء رأسه مرفوًعا على السرير بزاوية 30 درجة، 
وألمان طفلِك، ارفعي ناية السرير بوضع بعض الكتب أو الكتل على األرض أسفل ساقي السرير، 

وال ترفعي الفراش ابستخدام الوسائد، حت ال يتعّرض الطفل خلطر االختناق.
ب. املولود النائم:

إذا كان طفلك ينام بضع دقائق فقط أثناء الّرضاعة، فيمكنِك القيام بتدليك وضغط منطقة اهلالة )احمليطة حبلمة 
الثدي( برفق لعدة ثواين؛ حيث يساعد ذلك على تدفق احلليب، لكن ال تضغطي بعنف لعصر احلليب، فهذا مضر، 
يف حني أّن ضغطك على ثديك برفق سيساعد طفلك على التنّبه، وشفط احلليب مرة أخرى، ميكنِك عمل هذا 

الضغط بني الرضعات، أو يف ناية كل رضعة عند إحساس طفلك ابلتعب.

وقد ينام بعض األطفال حديثي الوالدة أكثر من غريهم وميكن أن حيدث هذا لعّدة أسباب، منها:
عدم كفاية كمية احلليب اليت يرضعها الطفل.	 
صعوبة الوالدة، أو تعّسرها.	 
استخدام األم بعَض األدوية.	 
تعّرض الطفل حملّفزات عالية، مثل الضوء والضوضاء.	 
إصابة الطفل ابلريقان، وبعض األسباب الصحية األخرى.	 

* وميكن إيقاظ الطفل النائم إلرضاعه حبركات رقيقة، منها:
عملية اتصال اجللد ابجللد.	 
خلع مالبسه أو تغيري حفاظته.	 
محله، والتحدث إليه، والنظر يف عينيه.	 
مداعبته وتدليك جسده برفق، مثل: حتريك ذراعيه وقدميه، مداعبة خديه، فرك ظهره، حتريك إصبع 	 

نظيف على شفتيه.
عصر احلليب على شفتيه.	 
تغيري الطفل من الثدي واحد إىل اآلخر بضع مرات خالل كل رضعة.	 

إذا اتبعِت اخلطوات السابقة إليقاظ طفلِك واستمّرت املشاكل يف إيقاظه، فعليِك التواصل مع الطبيبــــــ/ــــــة.
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أساسّيات الّتغذية الّتكميلّية للّرضع:

ميكنِك إدخال الطّعام تدرجييًّا يف تغذية طفلك بعد استمرار الّرضاعة الطبيعّية احلصريّة إىل عمر الستة أشهر، 
ابدئي إبعطاء طفلِك كمّيات بسيطة من الطعام، حبدود ملعقة إىل ملعقتني، ما يعادل )5 - 10 مل( حيُث أّن 
ا من الطعام يف أّول األمر، ابدئي بنوع واحد من  يات بسيطة جدًّ معدة الّرضيع الصغري ال حتتاج إىل أكثر من كمِّ

الطّعام، وانتظري مّدة يومني ملالحظة وجود أّي أعراض حتّسس من الطّعام املقّدم له.
حيتاج الّرضيع إىل وقت ليتعّلم ويطّور مهاراته وينمي خرباته يف تناول واختيار األطعمة، وتستطيعني مساعدته يف 

حتديد رغبته يف تناول الطّعام أو االكتفاء منه عن طريق تتبع عالمات اجلوع والّشبع لديه، ويظّل منّو
الّرضيع هو املؤّشر احلقيقي على كفاية ما يتناوله من الطّعام.

* تذكري:

يوم واحد
7-5

ملل حليب

3 أيم
27-22

ملل حليب

أسبوع واحد
60-45

ملل حليب

شهر
150-80

ملل حليب
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مىت تكون الرضاعة الطبيعية غي آمنة/ خطية؟
الّنادر أن تكون األّم غري قادرة على إرضاع طفلها طبيعياً، أو أن تُنصح بعدم إرضاعه، وإذا كانت  من 
الرضاعة الطبيعية غري آمنة فإنّه ال تزال لديِك الفرصة للتواصل مع طفلِك، وهتدئته، واالستجابة إىل عالمات 
جوعه، كما تساعدِك عملّية اتصال اجللد ابجللد على زايدة الرتابط بينكما، وإذا كانت لديِك أسئلة حول 
االحتياطات اليت قد حتتاجني إىل اختاذها، فتحدثي إىل طبيبِك / القابلة ليزودِك ابملعلومات اليت تريدينها، 
وإذا نصحِك بعدم الرضاعة فاطليب منه اعطائك معلومات عن كيفية تغذية طفلك، وكخيار مناسب لتغذية 

الطفل من عمر تسعة إىل اثنا عشر شهرًا ميكنِك استخدام حليب األبقار.
إّن الّرضاعة الطّبيعّية تكون غي آمنة لطفلِك يف احلاالت التالية إذا:

كان يعاين من اضطراب يسمى »اضطراب التمثيل الغذائي« يف الدم.	 
كنِت تتلقني العالج الكيميائي.	 
كنِت تتعّرضني لبعض املركبات املشعة.	 
كنِت تستخدمني بعض األدوية العالجية، مع العلم أّن العديد من األدوية آمنة أثناء الرضاعة الطبيعية 	 

لذلَك حتّدثي مع طبيبِك/ القابلة هبذا الشأن.
كنِت مصابة بفريوس نقص املناعة )اإليدز(.	 

يتغذى  بل  األم،  ثدي  من  مباشرة  الطفل  يرضع  أن  املُــــفضل  غري  من  يكون  قد  األحيان  بعض  ويف 
ابستخدام كوب صغري، أو بواسطة احلقنة )سريينجه(، أو الزجاجة على حليب الثدي املعصور، وذلك 

يف احلاالت التالية:
إذا كانت األّم مصابة آبفات اهلربس على الثديني.	 
إذا كانت مصابة ببعض أنواع العدوى أو االلتهاابت، مثل: السّل النشط، وغري املعاجل.	 

مىت تكون الّرضاعة الطبيعّية خطرة على طفلِك؟

أ . األّم املدّخنة:
جتد بعض األمهات الاليت أقلعن عن التدخني خالل فرتة احلمل صعوبة يف البقاء دون تدخني بعد والدة 

الطفل، وخصوًصا يف احلاالت التالية:
إذا كان الزوج، أو أحد أفراد األسرة املقيمني مع األّم مدّخًنا.

إذا كانت األّم تستخدم التدخني يف السابق كطريقة للتعامل مع الضغط.
فإذا كنِت قد أقلعِت عن التدخني، فإّنك تستطيعني احملافظة على ذلك، وعدم العودة إىل التدخني 

ابتباع التايل:

فكري أبمهية اإلقالع عن التدخني لصحتك.	 
اإلصابة 	  تقليل خطر  مثل:  التدخني،  عن  إقالعك  عند  طفلِك  سيكتسبها  اليت  ابلفوائد  فّكري 

مبتالزمة موت الطفل املفاجئ.
تذكري مساوئ التدخني وأضراره.	 
احبثي عن شخص ميكنك االعتماد عليه للحصول على املساعدة.	 
حددي األسباب اليت جتعلِك ترغبني يف التدخني، مثل: األماكن أو األشخاص أو املشاعر، وحاويل 	 

جتّنبها.
احبثي عن حلول صحّية للتعامل مع الضغط العصيب.	 
تقلق بعُض النسوة حول اكتساهبّن الوزن عند اإلقالع عن الّتدخني بعد والدة طفل، وليس هناك 	 

ما يدعو للقلق؛ حيُث أّن متوسط الوزن املكتسب بعد اإلقالع عن التدخني قليل جداً، وميكن 
التغلب على هذه املشكلة مبمارسة التمارين، وتنظيم الطعام.

أفضل ما يتم تقدميه لطفلك هو إقالعك عن التدخني، وإذا كنِت تفكرين ابستخدام أدوية التوقف عن التدخني 
أثناء فرتة الّرضاعة، فعليِك استشارة الطّبيبـــــــ/ــــة أو الصيديّل إلعطائك املعلومات حول اخليارات اآلمنة لِك.
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وبسبب املميزات واملنافع اليت حيصل عليها الطفل من حليب األم، فمن املوصى به أن تقوم األم إبرضاع 
طفلها حت وإن كانت تستخدم منتجات التبغ؛ ألّن خماطر عدم إرضاع طفلك رضاعة طبيعية أكرب من خماطر 
إرضاعك له وأنِت تستخدمني منتجات تبغ، فحاويل على األقّل أال تدخين قبل الرضعات بثالث أو أربع، 

وهو االفضل؛ حيث يساعد ذلَك على تقليل كمّية النيكوتني اليت ستمر لطفلك عن طريق حليب الثدي.
* وعليِك أن تعلمي:

أّن تلك املادة ميكن أن تؤدي إىل تقليل كمية احلليب، وعدم اكتساب الطفل للوزن، كما ميكن أن تؤثر 
على مزاجه، وجتعله غريب األطوار؛ لذلك فإّن أفضل شيء تقدمينه لطفلك هو إقالعك عن التدخني، 
وإذا كنِت تفكرين ابستخدام أدوية التوقف عن التدخني أثناء فرتة الّرضاعة، فعليِك استشارة الطّبيب أو 

الصيديّل إلعطائك املعلومات حول اخليارات اآلمنة لِك.

التدخني السليب: للحفاظ على صحة طفلِك، اطليب من أي شخص مدخن أن يقوم بذلَك خارج املنزل، 
بعيداً عن النوافذ واألبواب املفتوحة؛ ألن التدخني السليب مضر ابلطفل، كما أّن الدخان غري املباشر، والعالق 
مبالبس وجسم املدخن يكون مضرًا على الطفل إذا قام حبمله أو احتضانه؛ لذلك جيب عليه قبل ذلك أن 
يغسل يديه جيداً، وخيلع املالبس اليت كان يدخن هبا، عليِك أيًضا أن حتافظي على السيارة كمنطقة خالية 

من التدخني.
ب. استخدام الكحول واملخدرات:

حيّرم اإلسالم استخدام الكحول واملخدرات، كما أّن ذلك غري قانوين، وغري آمن، ويؤثر على قدرة اآلابء واألمهات 
على رعاية أطفاهلم، حيث إّن املكونت املوجودة يف املخدرات متر عرب حليب األم، وتؤثر على منو عقل الطفل.

استخدام »املارجيوان« مثال أثناء الرضاعة الطبيعية ميكن أن يؤدي إىل سوء التغذية، ويقلل اكتساب 	 
الوزن ويزيد من خطر اإلصابة مبتالزمة املوت املفاجئ لألطفال.

شرب الكحول مثاًل يعّطُل قدرتِك على رعاية طفلِك، ويقّلل إنتاج احلليب يف الثدي.	 
إّن أفضل شيء تقدمينه لطفلك هو التوقف عن تعاطيها؛ ألنا خطرية ومضرّة لِك ولطفلِك، راجعي طبيبك/ القابلة 

إن كنِت ال تستطيعني التوقف عن تعاطيها.

ج. تناول األدوية اليت حتتاج إىل وصفة طبية:
إذا كنِت تستخدمني أدوية بوصفة طبية فعليِك إخبار الطّبيبـــــــ/ــــة أو الصيديّل أبّنِك أمٌّ مرضعة؛ حيُث أّن أغلَب 
األدوية متر عرب حليب الثدي إىل الطفل وقد يكون ذلك بكميات غري آمنة، وللحصول على مزيد من املعلومات 

حول األدوية، اتصلي بوزارة الصحة على الرقم )937(.

* خطوات صغية مهمة:

تستغرق عملية إجراء تغيريات جذريّة يف حياتِك الكثري من الوقت، وقد حيصل أن حتدثي بعض التغيري 
وحترزين التقّدم، مث ترجعني مرة أخرى إىل السلوك الذي مت تغريه، وهذا ال يعين ابلضرورة أّنِك فاشلة!

يف كل مرة حتاولني فيها التغيري سيتسن لِك معرفة املزيد حول تطوير طريقتك، ومعرفة نقاط ضعفِك، 
وما يساعدِك على الّنجاح، وهذا يعين أّن جناحِك يف املرّة التالية سيكون أكثر رجحاًن، لذلَك عليك أن 
تستمري يف احملاولة، واطليب املساعدة من زوجِك، وأفراِد عائلتِك، وصديقاتِك املقّرابت، أو تواصلي مع 

خّط وزارة الصحة الرقم )937(، لطلب املساعدة.
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اخلامتة:

الِكتاب نصائح مهّمة، وجتارَب عديدة،  قّدمنا لِك عزيزيت األّم فيما مضى من فصول هذا 
من  األسرة؛  مكاِنِك يف  تعزيز  أمهّية  مستشعرين  الفطريّة كأّم،  مهارتِك  وتنّمي  دورِك،  تدعم 
خالل إكساِبِك مهارات والِديّة إجَيابية، مبنّية على أسس وبراهني علمّية، إمياًن ِمنَّا مبَكانتِك، 
وأتثِيِك اجلوهري يف أتسيس النشء، وإعداد األسرة، وليكوَن هذا الكَتاب مسامهة فاِعلة يف 
تعيق  الوقوع يف أخطاء قد  التجارب، ومنع  التساؤالت، وتعزيز  القصور، واإلجابة عن  سّد 

حتقيق متطّلبات األمومة، أو تضّر هبا أبّي شكل من األشكال...
 

فاجعلي صفحاِت هذا الكتاب دليلَك ومرشَدِك الدَّائم، لتنعمي وأطفالِك حبياة آمنة ومشاعر 
إجيابّية، وبيئة ميلؤها احلّب، واحلنان.

* شكر وتقدير ...

كَلمة شكر نسطّرها يف هذا الكتاب عرفاًن وتقديرًا جلهود كّل من ساهم يف إخراج حمتواه هبذه الصورة، 
ليكون الئًقا بثقافة القارئ العريّب:

املراِجع للماّدة العلمّية:	 
د. رزق عبداهلادي حمّمد: استشاري طّب األطفال وحديثي الوالدة.	 
د. أماين علي حممود، استشارية أمراض الّنساء والوالدة.	 
أ. ُحسبان عازم خضر، أخصائية عالج طبيعي يف أتهيل قاع احلوض وصحة املرأة، استشارية 	 

دويل رضاعة طبيعية.
أم 	  املساعد جبامعة  اللغواّيت  أستاذ  الشنقيطي،  العريب: د. حنني عبدهللا  للمحتوى  اللغويّة  املدّققة 

القرى.
الّسعوديّة 	  اجلمعية  سكرترية  حمّمد،  حسن  داليا  أ.  اإلجنليزية:  اللغة  عن  املصطلحات  مرتمجة 

ألمراض الّنساء والوالدة.
تصميم وإخراج: شركة الدار احمللية للعالقات العامة ©.	 

مع حتيات:

د. فاطمة حممد األمني الشنقيطي
استشارية أمراض النساء والوالدة وجراحات 

املناظي واحلوض الرتميمية النسائية.



عزيزتي االأم:
توا�صلي معنا مبقرتحاتك

لتطوير الكتاب عرب الباركود
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