ِ
إليك الخرب السار :حتى األطفال الرضع الذين يبكون
كث ًريا يقل بكاؤهم أكرث وأكرث حني يصبحون يف الشهر
الثاين أو الثالث من العم ر .حبك ودعمك سوف يساعداه
عىل معرفة أن العامل مكان يلقى فيه الرعاية وأنه ميكنه
أن يثق بأنك بجانبه.

الرض ع
لما ال نستخدم حليب
ّ
االصطناعي؟

جربي هذه األمور:
ّ

♥اعطه الثدي ،حتى لو كان قد رضع منذ فرتة
قصرية .رمبا يكون فقط بحاجة إىل قليل من
الحليب ينهي به وجبته! حتى وإن مل يكن شديد
الجوع ،فإن الرضاعة قد تجعله هادئًا.
♥احمليه وق ّربيه إليك -ميكنك أن تخلعي ثيابه حتى
مالمسا جلدك .غال ًبا ما يساعد هذا االتصال
يكون
ً
الطفل يف التوقف عن البكاء.
♥متشيا م ًعا .الرضّ ع يحبون الحركة ،ويحبون إيقاع
حركة سري الكبار .استخدمي قامطًا أو حاملة
أطفال لينة إذا توفرت لديك ،أو احمليه فقط بينام
أنت تتمشني حول املطبخ أو حول املبنى .كذلك
ميكنك ه ّزه يف الكريس الهزاز.
♥تكلمي معها أو غني لها .رضيعتك كانت تستمع إليك
ملدة أشهر قبل أن تولد ،وهي تحب ذاك الصوت.

للحصول عىل معلومات حول الرضاعة الطبيعية اتصل عىل:

تم إعداد هذه الوثيقة بتمويل من حكومة أونتاريو وبدعم من Best
 Start Resource Centreيف  .Health Nexusاملعلومات الواردة هنا
تعكس وجهة نظر املؤلف وليست معتمدة رسم يً ا من قبل حكومة
أونتاريو أو مركز Best Start Resource Centre

♥استحام م ًعا .إذا شعرت طفلتك الرضيعة بالتوتر،
فاحتضانيها يف املاء الدافئ قد يساعدها ذلك
عىل االسرتخاء الذي تحتاج إليه .ميكن لشخص
آخر مساعدتك يف وضع الطفلة بني ذراعيك حني
تكونني يف املاء.
♥إذا مل تجد كل األشياء نف ًعا ،ج ّريب وضعها عىل
الثدي ثانية ،فلرمبا تكون اآلن أكرث جهوزية اللتقام
الثدي والرضاعة.
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يف البداية ،ثدياك ينتجان كمية
جميع الرضّ ع يبكون ،وبعضهم يبيك كث ًريا.
قليلة من اللبأ ،ولكن يهدأ طفلك
عندما يكون رضيعك هو الذي يبيك كث ًريا ،قد يكون هذا
ميص الحليب ،وحني
الرضيع حني ّ
محب طًا ومزع ًج ا ِ
لك أنت أيضً ا .ورغم أنك تحاولني أن تجعليه
مالمس ا جلده لجلدك،
يُ حمل
ً
يتجشأ وتهزيه إال أنه يستمر يف العويل .فام هو الغلط؟
وبسامع صوتك ودقات ِ
قلبك املألوفني .كذلك إرضاعك
املتعاقب له يعطي إشارة لثدييك إلنتاج مزي ًدا من
قد تكونني قلقة حول كمية الحليب لديك وهل هي
ِ
الحليب.
حليبك ليس جي ًدا مبا يكفي .أو
كافية له .أو تخشني أن
رمبا تخشني أن تكوين قد ِ
أكلت شي ئً ا أزعج بطنه من خالل
لن يتبع رضيعك غالب األمر من طًا أو جدولً ثاب تً ا للرضاعة،
ِ
حليبك.
فقد يرضع م را ًرا لساعات قليلة ومن ثم ينام ملدة أطول.
ِ
ورمبا تكون رضاعته وفق منط غري منتظم .بعض األطفال
لست الوحيدة التي متتلك هذه املخاوف.
يرضعون  8إىل 9م رات يف اليوم ،وبعضهم يرضعون أكرث من
فأمهات عديدات يقلقن حول هذه األشياء .ولكن أغلب
 12مرة يف اليوم .هذا أمر طبيعي متا ًم ا.
األحيان ال يكون لبكاء رضيعك عالقة بجودة أو كمية
ِ
ثدييك.
الحليب يف
البكاء ومشاكل الرضاعة الطبيعية
الحقيقة أن هناك أسباب عديدة لبكاء األطفال الرضّ ع .فالبكاء عندما تحاولني أن ترضعي طفلتك لكنها تستمر يف
طريقة يتواصل من خاللها طفلك معك ،ولكن يف البداية قد البكاء وتجد صعوبة يف إيجاد الحلمة أو املص بطريقة
صحيحة قد يكون األمر محب طًا ج ًدا .قد يكون من
يكون من الصعب أن تعريف ماذا يريد أن يقول ِ
لك.
املفيد أن تضميها إىل جلدك العاري بحيث يكون رأسها
قرب كتفيك لعدة دقائق وإىل أن تهدأ ،ثم حاويل من
في األيام القليلة األولى:
يحاول طفلك الرضيع التك ّي ف مع العامل من حوله ،فلقد جديد .ج ّريب وضعية االستلقاء إىل الخلف حيث ميكنها
أن تشعر بجلدك وتبدأ بالوصول إىل الثدي بنفسها.
طرأت عليه تغ ريات كبرية .عندما يهتاج أو يبيك ،فإن
تقديم الثدي له قد يهدئه بسهولة.
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تذكري إنها تج ّرب شي ئً ا جدي ًدا متا ًم ا عليها ،لذلك قد
يتطلب األمر عدة دقائق إىل أن تتمكن من اإلمساك
بالثدي .كوين صبورة مع رضيعتك ،وإذا
كنت قلقة اطلبي املساعدة (من
موظفة جمعية”،”La Leche
أو استشارية الرضاعة أو
القابلة أو املمرضة).

ما بني ف رتات فحص الوزن ،راقبيه يك تتأكدي من أنه
بلل كث ًريا ،ويتربز من  3-إىل  4م رات
يبلل  6حفاضات ً
خالل  24ساعة (قد يكون عدد م رات التربز أقل بعد
الشهر األول).
إذا مل يكن طفلك يزداد وزنًا كام هو متوقع بعد اليوم
ال رابع ،تكلمي مع طبيبك أو مع القابلة القانونية .هناك
أشاء ميكنك القيام بها ملساعدة طفلك يف الحصول عىل
كمية أكرب من حليب الثدي.

في الشهرين األولين:

أطفال كرث ميرون بـ “ طف رات النمو” أو “أيام متواترة”
خالل منوهم .ويحصل هذا كل  3إىل  6أسابيع ،حيث
تجدين أن ابنك السعيد عادةً ،قد بدأ بالبكاء الشديد
ويريد أن يرضع لف رتات أطول بل أحيانًا طوال اليوم ،هذا
أمر طبيعي.

عادة يرجع الرضيع خالل يومني أو ثالثة إىل نظامه
السابق يف الرضاعة ويبدو أكرث رضً ا .فأيام الرضاعة
املتواترة تلك تكون قد زادت من معدل الحليب لديك
لتؤ ّم ن احتياجاته.

طفلك فقد من وزنه يف األيام القليلة األوىل (ما أن
يتخلص من ال رباز األسود املسمى “ميكونيوم” الذي كان
يف أمعائه) بعدها سيأخذ وزنه يف االزدياد من  5-8أونصة
أو  140إىل  150غ رام أسبوع يً ا وهذا املعتاد .ذلك يعني
أنه يحصل عىل مقدار ِ
كاف من الحليب وأنك أصبح
بإمكانك أن تتخليص من واحد من بنود قامئة مخاوفك.

كيف تعرفني ما هو اليشء الذي ليس عىل ما ي رام؟
أحيانًا يبيك طفلك الرضيع ألنه يريد أن يكون قري ًب ا
منك ،ويسمع صوتك ،وأن يشعر بدفئك ،كام كان قد
أعتاد قبل أن يولد .ستعرفني رضيعك مبرور الوقت
وستفهمني طرقه الخاصة يف البكاء وإشاراته.

اليد المساعدة

أحيانًا يكون كل ما تستطيعني تقدميه لطفلك
عندما يبيك هو أن تكوين بجانبه .سوف يطمنئ من
خالل ملستك وقربك حتى وإن استمر بالبكاء.
إذا كان طفلك يبيك كث ًريا مام يجعلك تشعرين
باإلحباط ،اطلبي مساعدة أحدهم .رمبا رشيكك أو
صديقتك أو أحد أف راد العائلة الذين يستطيعون
مسك الطفل أو حمله فيام أنت تأخذين قس طًا من
ال راحة.

بعد اليوم الثالث أو ال رابع:

عندئذ ،سوف تزداد كمية الحليب يف ثدييك بشكل
ملحوظ .رمبا يكون هناك مشكلة يف أن يلتقم رضيعك
الثدي املمتلئ ،وقد يزيد ذلك من بكائه .حاويل أن
تسحبي بعض الحليب من ثدييك يك يصبحا لينني
وساعديه عىل التقام الثدي .إذا مل تنجح هذه الطريقة
اطلبي بعض املساعدة.

البكاء هو األسلوب األكرث صخ ًب ا لتواصل طفلك
معك؛ هو ال يحاول أن يقودك إىل الجنون أو أن
يتالعب بك ،بل هو يحاول أن يخربك بأن “يشء ما
ليس عىل ما ي رام!”

هل يبيك طفلك الرضيع كث ًريا يف املساء؟ عدة أمهات
يجدن أن أطفالهن الرضع أكرث اهتيا ًج ا يف ساعات املساء.
ِ
متكنت،
فقط استلقي عىل أريكة أو عىل كريس هزاز إن
ودعيه يرضع كام يحلو له.
هل ِ
أنت قلقة ألنك لرمبا أكلت أو رشبت شي ئً ا يسبب
االزعاج لطفلك الرضيع؟ أغلب الرضّ ع ال ينزعجون مام
يأكله األمهات أو مام يرشبنه ولكن البعض اآلخر قد
ينزعج .باستطاعتك أن تتكلمي مع موظفي جمعية
“ ”La Lecheأو مستشاري الرضاعة حول هذا األمر إذا
كنت تعتقدين أن هذا مي ثّل مشكلة لطفلك الرضيع.

هل هناك تفسير آخر؟

ال يكون لبكاء الطفل أو اهتياجه يف أغلب األوقات أي
عالقة بالرضاعة الطبيعية.

جميع الرضّ ع مختلفون :بعضهم أكرث حساسية من
بعض؛ منهم من ال يوقظه نباح الكلب ،ومنهم من
يستيقظ ويواصل البكاء.

