
ًا : ثالث
يمكن تفادي بعض المشاآل   

 : التي قد تطرأ أثناء الرضاعة بسهولة مثل

 تقرح الحلمات أو تشققها 
 تنظيف الحلمات قبل وبعد اإلرضاع •
 التأآد من وضع فم الطفل بشكل صحيح •
 وضع بعض نقاط من الحليب على الحلمات قبل الرضاعة •

 قلة إدرار الحليب 
 .طمأنة األم بأنها تستطيع إدرار الحليب الكافي لطفلها •
 .اإلستمرار في الرضاعة يساعد على إدرار الحليب •
 .تناول أغذية متنوعة وشرب آميات آافية من السوائل •

 احتقان الثديين 
 .إرضاع الطفل حتى اإلشباع حسب الحاجة •
اء         • وضع آمادة دافئة على الثدي المحتقن واإلستحمام بالم

 . الدافئ ، ثم محاولة إخراج الحليب لتفريغ الثدي

 آثرة بكاء الطفل 
قد يعني بكاء الطفل أنه بحاجة للمزيد من الحنان أو بحاجة إلى         

 .التبديل أو النوم  وليس بالضرورة أنه جائع 
 آالم الظهر 

ا       عدم ميل األم على الطفل أثناء الرضاعة، بل رفع الطفل إليه
 .والجلوس في وضع مريح مع إستقامة الظهر

  
وعند تعذر الرضاعة الطبيعية ألي سبب من األسباب يفضل            

 . تقديم حليب األم في الكوب وليس في الزجاجة 

 الزجاجة 
 )  القارورة(

 الكوب 

صعبة التنظيف وتحتوي على 
الكثير من الجراثيم التي تسبب 

  .المرض

 سهل التنظيف وال يحتوي 
على الكثير من الجراثيم إذا تم 
 تنظيفه وتعقيمه بشكل صحيح 

صعوبة رجوع الطفل إلى 
 .  الرضاعة الطبيعية

سهولة رجوع الطفل إلى  
  الطبيعية الرضاعة 

ال يؤثر على حرآة و مرونة  قد تؤثر على نمو الفك
 فك الطفل

 

 

 

 

 
ة من           ؤمن أي وقاي حليب البقر وبدائل الحليب التي تعطى بالزجاجة ال ت

 : األمراض وقد يؤدي إستخدامها  إلى 

 .اإلصابة باإلسهال والنزالت المعوية  •

 .اإلصابة بالسمنة وتسوس األسنان  •
ي             • ة ف ري وخاص بروتين البق ن ال ية م الحساس

 .الجهاز التنفسي والجلد 
مة             • ات هاض ى أنزيم ا عل دم احتوائه حية لع طرابات ص إض

ضم                   ن ه ز ع ال بعج صاب األطف ب األم في ل حلي سكريات مث لل
 السكريات 

الرضاعة الصناعية تؤثر سلباً  على الرضاعة الطبيعية من  •
 :ناحية 

 قلة إدرار الحليب  ∗
تعجل بالدورة الشهرية بالنسبة لألمهات مما يزيد من فرص  ∗

 الحمل السريع 

 تؤدي إلى الحرمان العاطفي بين الطفل وأمه  ∗

 يؤدي إلى اإلصابة باحتقان الثدي  ∗
 

الحليب الصناعي غالي الثمن ويكلف الكثير من الجهد والوقت  •
 .والمال 

 .سهل التلوث بالجراثيم والميكروبات  •
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ت الطفل الغذائية 
دة لتسد إحتياجا

تتغري مكو�ات حليب األم أثناء الرضعة الواح

كن أن يوفره  أي حليب صناعي
دريج وهو ما ال مي

بالت

 



 

 ) !أمان وصحة واستمرار ( حليب األم 

 شهور  وإستمرار  6عند االلتزام بالرضاعة الطبيعية المطلقة لمدة 
 : الرضاعة لمدة عامين أو أآثر فإن حليب األم يحقق

  )األمان والصحة واالستمرار                                           ( 
 ):  بالنسبة للطفل( حليب األم 

 :األمان
يحتوي على مواد مناعية تحميه من اإلصابة بالعدوى  •

 .وااللتهابات الرئوية واإلسهال والحساسية
 . يمنحه شعور باألمان والدفء والطمأنينة والثقة •

 : الصحة 
 .يساعد الطفل على النمو بشكل صحيح  •
 .يحتوي على آميات متوازنة من المغذيات الضرورية للطفل  •
يقوي حاسة الشم والنظر لدى الطفل ويساعد على استقامة  •

 .جسمه 
 . يساعد على تقليل فرص اإلصابة بالسمنة  •

 :اإلستمرار 
 متوفر في أي وقت ومكان وزمان عندما يحتاج إليه الطفل  •
 ال يحتاج إلى ميزانية خاصة للشراء  •

 
 :)بالنسبة لألم(الرضاعة الطبيعية 

 : ماناأل
حمل               • ع ال ن تعمل الرضاعة الطبيعية المطلقة آوسيلة مؤقتة لم

 مما يساعد على تنظيم األسرة
 .  شعور األم باألمن والرضا لضمان التغذية  المثلى للطفل  •

 : الصحة
 استعادة رحم األم إلى وضعه الطبيعي  •
 استعادة الوزن الطبيعي فوتقليل فرص اإلصابة بالسمنة  •
 تقلل فرص اإلصابة بسرطان الرحم والصدر والمبيضين  •
 تقلل نزيف الدم بعد الوالدة  •
 تقلل من فرص اإلصابة بهشاشة العظام  •

 :اإلستمرار
  تساعد الرضاعة على إستمرار إدرار الحليب•

 .وتضمن توافره للطفل
  

 

 دور األسرة والمجتمع في تشجيع الرضاعة الطبيعية ؟ما 
األسرة والمجتمع لهما الدور األقوى في زرع الثقة في قدرة األمهات    

 :على الرضاعة واستمرارها إلى عامين أو أآثر وذلك عن طريق 
 .مساندة وتشجيع األم على الرضاعة الطبيعية  •
ة        • ة اآلمن ير البيئ ان المناسب       (  توف ام     )  الجو والمك من اجل القي

 .بالرضاعة الطبيعية 
 .توفير الغذاء األساسي الذي  تحتاج إليه األم المرضع  •
مراعاة الظروف النفسية التي تمر بها األم المرضع وخصوصا         •

 .بعد الوالدة مباشرة جراء تعب الحمل والوالدة 
ا أو               • ف أعبائه ألم المرضع و تخفي ع ل رة والمجتم اة األس مراع

ق استمرار              تي تعي ة ال شاطات الخارجي مسؤولياتها المنزلية والن
 .الرضاعة الطبيعية 

اء وتحمل بعض               • ة األبن مساعدة األسرة في تربي
 .مسؤولياتهم في حالة وجود أطفال أخريين 

 

 

 

 :المشاآل التي تواجه األم المرضع 
اع                   دأن بإرض ا يب ساعدة حينم ى الم ات إل ن األمه ير م اج الكث تحت

يرة              .  أطفالهن، وخاصة الطفل األول   ى أم خب دو الحاجة إل ا تب من هن
ديم النصح                     صحيين لتق املين ال ى أحد الع سبق لها أن أرضعت أو إل
د تتعرض             تي ق واإلرشاد حول هذا الموضوع، ولتفادي المشكالت ال

 :إليها األم المرضع 
ن                 :  أوًال   اعة ، وم اء الرض حيحة أثن ة ص ل بطريق ع الطف وض

 : العالمات التي تدل على أن الطفل في وضع جيد للرضاعة 
 . أن يكون جسم الطفل آله متجها نحو أمه •
 . أن يرضع رضعات طويلة وآبيرة •
 . أن يكون الطفل مسترخيا وسعيدا •
 .أال تشعر األم بألم في الحلمتين •

 : تستطيع األمهات االستمرار في رضاعة أطفالهن إذا:  ثانيًا 
ع                   • ي وض و ف ه وه ي فم دي ف ل الث ع الطف وض

 . صحيح ومريح
ى           • اج إل ا احت ل آلم اعة الطف رض

 . ذلك ليًال ونهارًا

 الرضاعة الطبيعية  المطلقة 
 

 

 
حرص النور اإللهي على الرضاعة الطبيعية لمدة عاميين 

 :آاملين 
وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْالَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ {

  }أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 و أن يكون حليب األم هو المصدر الوحيد لغذاء الطفل في بداية حياته 

  }..وَإِن تَعَاسَرْتُمْ  فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى{ 

ل                 ث ذاء األم غ و يكمن اإلعجاز اإللهي في إن حليب األم هو ال
ى               على اإلطالق الذي ال يضاهيه حليب أخر ، فهو يحتوي عل
ل ،                 طف ا ال جميع العناصر الغذائية وبالكميات التي يحتاج إليه
ذ                       ن ل م طف و ال م ى ن وله فوائده العديدة والمديدة التي تؤثر عل

 .والدة وحتى مراحل عمره المتقدمة 
وعلى هذا األساس حثت منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف      
على تشجيع الرضاعة الطبيعية المطلقة لمدة ستة شهور آاملة         
بدون تقديم أي إضافات غذائية أخرى لما ثبت علميًا أن حليب           

ا  األم هو  الغذاء األمثل واألفضل   صحيًا وفكريًا واجتماعيًا آم
ة                         د صحي وائ ألم ف حقق ل ة ت ي ع ي إن الرضاعة الطب

 .عديدة 

األمان و 
 االستمرار

الصحة 

 

خط     
 الدفاع األول 

 الحماية 
  الطبيعية   الرضاعة 

ة              ق ل ط م ة ال ي
لرضاعة الطبيع

ا
هي      : 

ذ        ب األم فقط من
اعة الطفل من حلي

رض

ة شهور              دة ست م  األولى ول
اللحظات

بدون تقديم أي غذاء أو شراب أخر
.  

تياجات الطفل الغذائية 
ضعة الواحدة لتسد إح

تتغري مكو�ات حليب األم أثناء الر

ا ال ميكن أن يوفره  أي حليب صناعي
بالتدريج وهو م

 


