
كل  تقدم  أن  ميكن  غذاء  أفضل  هو  األم  حليب 
التي  الغذائية  العناصر  جميع  يوفر  .إذ  لطفلها  أم 
يحتاجها الطفل خالل األشهر الستة األولى من حياته، 
وحمايته من العديد من األمراض، ويساعد على خلق 
منوه  يعزز  و  وطفلها  األم  بني  العاطفية  الروابط 
الفكري. حليب الثدي زيادة على دلك هو أيضا غذاء 

 عضوي ومصدرا من مصادر املدخرات للعائالت.
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الرضاعة الطبيعية

كيف يجب أن أفعل؟

يجب أن نقدم الثدي في أقرب وقت ممكن في الساعات 
مباشر  اتصال  وإقامة  الطفل،  حياة  من  األولى 
القليلة  األيام  في  والطفل.  األم  بني  اجللد(  مع  )اجللد 
بالبروتني.  غني   )اللبأ(  مصفر  احلليب  يخرج  األولى 
الرضاعة  ومع  الناضج.  احلليب  يخرج  دلك  بعد 
بالسكريات  غنيا  احلليب  ويكون  السيولة  ستزداد 
بالدهون. وغني  كثافة  أكثر  سيصبح  النهاية   وفي 

املدة والوثيرة بني الرضعات

بناء  يقدم   أن  يجب  زمني  جدول  لديه   ليس  الصدر 
على طلب من الثدي. ال حاجة ليكون على حسب وقت 
الطفل في الصدر أو الكمية الذي أخذ من قبل ألنه ينظم 
احتياجاته واإلنتاج يتكيف مع جسم األم. كل طفل وأم  
يحتاج إلى وقت مختلف. واملقرر أن الرضعة يجب أن 
من  الثدي  امتصاص  عن  الطفل  يتوقف  حتى  تستمر 
تلقاء نفسه. ال حاجة لالمتصاص الثديني معا كل مرة، 
 ولكن ألنها فارغة أحسن في كل مرة واحدة على األقل.
غير  وضعية  وجود  بسبب  هي  املشاكل  معظم   
جيد  أسلوب  وهناك  الطفل(.  أو  صحيحة)لألم 

من  واحدة  هي  التي  احللمة  في  التشققات  ملنع 
جدا. مؤملة  ألنها  لالنسحاب  الرئيسية   األسباب 
ما  اتكاء...(  )جلوس،  املختار  املوقف  كان  وأيا 
)الصرة  االثنني  بني  وثيق  اتصال  هناك  أن  املهم  هو 
احللمة. حول  مفتوحتني  الطفل  وشفتي  الصرة(   على 

توصيات أخرى

املطلوبة. للنظافة  الوحيد  املعيار  هو   احلمام 
حاجة  ال  ومتوازنة.  متنوعة  وجبات  تناول 
املاء. من  الكثير  اشرب  بكثرة.  األكل   إلى 
شفط  تتعلم  أن  املفيد  من  يكون  قد  اإلجهاد.  جتنب 
احلليب وتخزينه )البراد، الثالجة( حتى يتمكن اآلخرون 
الطفل. مع  تكون  أن  ميكنك  ال  عندما  مساعدتك   من 
الوقت  هو  فهدا  الكحول،  تشربي  أو  تدخنني  كنت  إذا 

املثالي لتركه.

املؤلف: سوسانا شغرونيا
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