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<استشارية طب عائلة في منطقة اجلهراء الصحية.
<مدربة دولية في مجال تشجيع الرضاعة الطبيعية.
<ساهمت في إنشاء جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية في الهيئة العامة للتعليم التطبيق
<كتبت كتيب الرســائل العشــر لألم املرضعة ومت توزيعها بالتعاون مع اللجنة الوطنية لتشــجيع
الرضاعــة الطبيعيــة وجمعية أصدقــاء الرضاعة الطبيعيــة على املرافــق الصحية احلكومية
واألهلية.
<حصلت على فتاوى من وزارة األوقاف بخصوص الرضاعة الطبيعية.
<أمنيتها أن تنجح في املساهمة في العودة إلى «ربيع الرضاعة الطبيعية» والذي يتمثل في تفهم
حقــوق الطفل التي ســنها له الشــرع وأقرتها لــه املنظمات العاملية .وأولهــا حقه في الرضاعة
الطبيعية الذي زاحمتها عليه شركات احلليب الصناعي.

مقدمة
أقدم هذا الكتاب وفي قلبي شكر عظيم لواهب النعم والعطايا الثمينة ،الله الذي أحسن كل شيء
صنعاً ،الله الذي برحمته رحمت الســباع املفترســة أطفالها ،وافتدت األم احلنونة رضيعها ،وهان
لــه حليبهــا فــي صحتهــا ومرضها ،في يســرها وعســرها ،في فراغها وشــغلها ،وفــي كل أحوالها،
فباتت ذراعها الوســادة التي تســنده وصار حضنها الفراش الذي يدفئه ،وأصبح حليبها الشــراب
الذي يسيغه ،وباتت نظراتها العني التي حترسه ،فكم من ه ٍّم أثقلها حني مرض ،ويا لها من فرحة
تغشــتها حــن تعافــى ،قريب ٌة منــه في كل حني ،وإن نــام باتت تنظر إليه نظرة احملــب احلنون ،فإذا
نغص عليه إبليس نومه بكابوس بادرته تعوذه من الشيطان الرجيم ليكمل نومه بسكون .تدفع عنه
الضــرر ،وترضيــه إذا ضجــر وتقرأ حاجته في عينيه ،وال تهنأ حتى ترســم البســمة على وجنتيه..
حاجتهــا لوجــود رضيعهــا بقربها مثل حاجته لها وال تظن أنها أشــبعت أمومتهــا إال بإرضاعها إياه
وهي تتمتع مبالمسة جسده لها ويديه الصغيرتني متسك بصدرها وعينيه البريئتني تطالع عينيها،
فحليــب األم لرضيعهــا كغيــث املزن  -الســحاب  -لألرض يفرح به الواهب واملوهوب فســرعان ما
يتبدل حاله بعدها من الضجر إلى الرضا ومن البكاء إلى الهدوء ومن اليقظة إلى السكينة والنوم.
األطباء لتأهيلهم
وهــذا الكتــاب خالصة لــدورة نظمتهــا وزارة الصحة لعدد من
ليكونوا مدربني دوليني في مجال تشجيع الرضاعة
الطبيعية ،كما أنه جمع خبرة عملية ألم ملست
الفرق العظيم بني تربية طفل على احلليب
الصناعــي وآخر بالرحيــق اإللهي الذي
منحــه إياهــا اللــه ســبحانه ،ويكفيــه
شــرفاً أن يكــون الســلعة التــي يدعــو
لهــا قرآننا العظيــم ،ولقــد أدرك ثمنه
من أســس بنــكاً إليداع حليــب األمهات
فهنيئاً لك يا من اخترت الســلعة الغالية،
وقــ ّرت عينيك بشــرف الرضاعــة الطبيعية
وأبشري بحسن ثواب الدنيا واآلخرة.
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قصة األمانة

قال تعالى{ :إنا عرضنا األمانة على الســموات واألرض فأبني أن يحملنها وأشــفقن
منها وحملها اإلنسان إنه كان ظلوم ًا جهو ً
ال}.

كان علــم الله ســابق بجهل اإلنســان وشــغفه بأن يحمــل ما يجدر به أن يحملــه وما ال يجدر
به .لكن الله تعالى بتكرميه لإلنسان لم ي َد ْع ُه على ما كان عليه من اجلهل ،بل علم اإلنسان
مــا لــم يعلــم ،وأودع فيه من الفطنة والذكاء إلى جانب ما فيه من الغرائز التي تســاوت فيها
اخمللوقات ،فصار بإذن الله بالعلم الذى أعطاه الله إياه وبالفطنة التي أودعها فيه محروساً
من الزلل والهوى والفنت واحملن ،فتميز عن اخمللوقات بالعقل.
وكان البــد لهــذا اجلهــاز الفريد أن تكون له تركيبته اخلاصة ووقــوده املتميز الذي ال يكتمل
عملــه إال بــه -والكمــال لله .ذلك ألنــه خلقه ألمر عظيم وهو التفكر فــي خلق الله والتبصر
في خلق نفسه {وفي أنفسكم أفال تبصرون} وتلك كانت دعوة للتفكر في جسم اإلنسان
وخلقه العجيب ،وهناك من لبى هذه الدعوة وغار في تكوينه حتى تعددت التخصصات في
الطــب واجلراحــة وعلــم وظائف األعضاء وعلم األنســجة وعلم األمــراض وعلوم االجتماع
وتشــعبت لتصل إلــى أغوار هذا اخللــق العظيم وتبني
وعلــم النفــس،
كمال خلق الله ،فحني م َّيز الله تعالى اإلنســان
لهــا
وخصه بغذاء
بالعقــل أواله عناية خاصــة
َّ
يعتني بنموه ،فما أدرك الناس ذلك إال
بعــد اســتبدلت األمهــات حليبها في
تغذية أطفالها بحليب بقري ..فبدأ
ظهــور أمــراض وأعــراض مختلفــة
مثــل النــزالت املعويــة واجلفــاف
وارتفــع معــدل وفــاة الرضــع أثنــاء
النــوم ،وظهــرت بعــض حــاالت تأخــر
النطق ،وانخفض الذكاء الفطري وزادت
األعباء املالية على األسرة وقل التحام نسيج
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وتهمــش دور األم فــي رعاية األطفــال وبدأت الثقافــات األجنبية تظهــر معبرة عن
األســرة َّ
وجود مربية غريبة عن ثقافة البلد ،وانعكس ذلك على أخالق األبناء فظهر الدالل وامليوعة
ورمبا العنف ليعبر عن وجود خلل ما في األسرة ،واعتقدت األم أن التفريط بإرضاع طفلها
ليس له ثمن..
إنها وإن كســبت كل الدنيا فليس شــيء أثمن من ب ِّرها برضيعها في صغره عند حاجته لها
لتنال ب َّره في كبرها وعند حاجتها له ،ولها أن تنعم بكل ما حتتســب عند الله من أجر صلة
الرحم ،وإطعام الطعام واإلحســان فيما اســترعاها الله عليه واإليثار على النفس مبا تهب
مــن جهــد ووقت وســهر ،لتطل على الســاحة بإطاللة جديدة متشــحة بوشــاح مــن اجلمال
الفريــد الــذي ال يقــاس بــاألوزان وال مبقاســات الثياب بل بظهــور (أم) جديــدة واعية على
دورها ومحافظة على أسرتها الصغيرة التي غرستها بحنانها ودفء حليبها ،ولنا أن نتصور
مــا آل إليــه احلال بعد أن ض َّيعت األمهات األمانة التــي ما وهبها الله لغير ها ،هذا الرحيق
الربانــي الــذي ما نزل في الســوق ســلع ًة توازي ســعره أو ثمنــه احلقيقي ،فكم مــن الفوائد
واألرباح فرطت بها األمم من جهلها مبعنى األمانة.
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بداية الحياة
بدايــة احلياة بالنســبة للرضيــع كانت في رحم أمه ،وعناية الله لــه أحاطته حتى حل ضيفاً
بخروجه إلى الدنيا وما إن دبت احلياة في جوارحه حتى تلَقَّفت ُه أصابع الشــيطان احلاقدة
لتوغــزه فــي بطنــه إعالنــاً عن بداية حربه له وهــو في حال والدته ،ومبــا أن اللمس هو أول
اجلوارح عم ً
ال في الطفل حديث الوالدة فإن الشــيطان أشــهر له الســاح الذي يؤمله ،ولكن
الســنة النبويــة أرشــدت إلى حتصني هذا املولــود بالتكبير في أذن املولــود إيذاناً بالتصدي
للشــيطان -العــدو األول لإلنســان ،بل وأمــر الله عز وجل فــي القرآن الكــرمي الوالدات أن
يرضعن أوالدهن إلحاطتهم باألمن والدفء {والوالدات يرضعن أوالدهن} ومن أســرار
اللغــة العربيــة الزاخــرة ببالغة اللفظ وعمــق املعنى أن تفضي مبعنــى الوجوب من كلمتني،
فعلــى ســبيل املثــال {املؤمنات يدنــن عليهن مــن جالبيبهن} دل علــى وجوب احلجاب
علــى املؤمنــات ،وكذلــك األمر فــي {الوالــدات يرضعن أوالدهــن} يوجب علــى الوالدات
مــن كــن في حال الوالدة -أن يرضعن أوالدهن ،وأتت بعد هــذه اجلملة في القرآن فاصلة{صلــى} لتبني
أن لألم أن تختار بعد أن أرضعت املولود أن تكمل متام
اإلرضــاع لعامــن كاملــن {حولــن كاملــن
ملــن أراد أن يتــم الرضاعــة} ،وذلــك بعد
اســتغناء الرضيــع عــن حليبهــا ،ورمبا
كان ذلــك عنــد بزوغ أســنانه وتناوله
الطعــام ،وإن كان ال بــد مــن وقفــة
علميــة عنــد اختيــار الله عــز وجل
بلــوغ عامــن ،ذلــك ألن الدراســات
أثبتــت أن الدمــاغ الذي كــ َّرم الله به
اإلنسان عن ســائر اخللق يكتمل منوه
عنــد بلــوغ نهايــة العامــن ،وبعدها يظل
عــدد خاليا املخ ثابتاً بال زيادة ،وألنه لم ولن
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يتمكــن العلم من استنســاخ حليب األم البشــري (وليــس البقري) كغذاء قــادر أن مير خالل
أغشــية الدمــاغ ليغــذي خاليا املخ لذا فإن لب اإلعجاز العلمي جنــده واضحاً جلياً في هذه
اآلية.
ورمبــا فــات الكثيــر أمــوراً تتعلــق بفقه الرضاعــة الطبيعية فــي الدين اإلســامي حيث أن
الفقهاء يوصون بأن من ال يجد من يرضع ولده أن ترضع له أم أخرى لها رضيع بنفس العمر
للرضيع األول ،وهذا مافســرته األبحاث العلمية حيث أن مكونات حليب األم تتغير حســب
عمر الرضيع واحتياجات جسمه وعقله  -فيا سبحان الله  .-كما أن في أخوة الرضاع في
الديــن اإلســامي وقفة علمية معجزة نبأ بها نبينــا العظيم [ حني قال أن «اللنب يورث»،
وجــاءت األبحــاث العلميــة لتحل شــفرة هــذا احلديث النبــوي العظيم حيث أثبتــت بالدليل
العلمــي أن حليــب األم يغيــر املو ِّرثــات أو اجلينــات وهذا الســر الذي جعل العــرب القدامى
يتواصون باملرضعة الذكية واملعروفة بالفصاحة والفطنة لرضاعة أوالدهم.
ولنــا أن نعــود من حيــث بدأنا حال الوالدة وكيف أن على الوالدة أن ترضع وليدها لتهيئ
لــه األمــن مــن الروع الذي تســبب بــه الشــيطان حيث أنــه مبالمســته جلســدها يطمئن
لقربهــا منــه ويدفــأ بأخذ حــرارة جلدهــا ،وال يدرك مقدار ما يشــعره الرضيــع باألمان
ٌ
وصــف ال تدركــه األوصاف
عندمــا يرضــع مــن أمــه إال األم املرضعــة ،ولنــا فــي القرآن
حني أمر الله تعالى أم موســى عليه الســام في القرآن الكرمي {وأوحينا إلى أم موســى
ِ
خفــت عليــه فألقيــه في اليــم وال تخافي وال حتزنــي} والحظنا كيف
أن أرضعيــه ،فــإذا
أتــى األمــر الربانــي بالتهيئة ألمر عظيــم على قلب األم وهو أن تلقي بــه في التابوت في
البحــر ،فبــدأ بأمرهــا بإرضاعــه لترى بعينهــا كيف ينــام هادئاً في التابــوت مع العلم أن
فــي البحــر مــوج يقلِّبــه ولكن األم املرضعــة تدرك أن رضيعهــا إذا أمت رضعتــه يغط في نوم
عميق ال توقظه األصوات وال تقلبات املوج ،كان ذلك من الله ســبباً من أســباب اطمئنان أم
موســى ودرســاً تتعلم منه األمهات لتهدئة روع أطفالهن ،وال يعلم إال الله كم هي عجيبة تلك
العالقــة بــن الرضيــع وأمه ،ولنا أن نرى الطفل في حال تأملــه كيف يكون لرضاعته من أمه
األثــر العظيــم في تهدئته واســترخائه ونومــه وذلك عندما تقارنه مبــن ال يجد أمه وال ينعم
بحليبها وحنانها.
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حقي افتخر أنك أمي
بعــد أن مــرت ســاعة البداية وخــرج الرضيع إلى احليــاة وحل ضيفاً علــى والديه هانت له
العطايا السخية ،واستقر في حضن والدته التي أرضعته فور والدته متحسسة تعطشه إلى
ارتشــاف حليبهــا والــدفء بقربها ،وحني قصدت املمرضة الرضيع لتدع األم تنام ابتســمت
األم وقالــت« :بــل دعينــي» .قضــت األم ليلتهــا مع صغيرها فهــي تدرك حاجتــه إليها وتعلم
عالمات جوعه وتستجيب له فترضعه عند الطلب وتعلم أن رؤيتها له وسماعها صوته يحفر
هرمــون إدرار احلليــب ،كمــا أنهــا ال تتردد في طلب املســاعدة من املمرضة في املستشــفى
لتشــفط احلليب وخصوصاً في الليل لعلمها أنه هو أنســب األوقات لشــفط احلليب ،حيث
يــزداد الهرمــون احملفــز للحليب لي ً
ال ،ويتســع اجملال لشــفط احلليب وحفظه فــي الثالجة
لتغذيــة الرضيع.الســتعماله إذا احتــاج األمر في وجود ضيوف على ســبيل املثال.ثم يصبح
الصبح وتتوالى الزيارات لتقدمي التهاني باملولود الصغير ،وتبدأ مراســيم اســتقبال املهنئني
وحترص أن تقلص ساعات االستقبال إلى حد مقبول لصحتها وصحة وليدها الصغير.
وهــي ال تقبــل أي عــرض يثنيها عــن اإلرضاع امتثاال ألمر الله ورســوله اللــه [ حني قال:
«كفــى باملــرء إثم ـ ًا أن يض ِّيــع مــن يقــوت» ،فمــا أســعد زوجهــا وهــو يراها مثــاالً لألمومة
الصادقــة وقــد اختارت أن ترضع صغيرها حليبها وفــاءاً له وإكراماً لهذا اخمللوق الذي أمر
الله املالئكة للســجود له .وهو -أي الزوج -يعترف لها بهذا الفضل شــأنه شأن العظماء من
أصحــاب النبــي [ ،فهــذا عمر بــن اخلطاب ] يعلو صوت زوجته عليه فيســأله ســائل
مقدراً لفضلها عاذراً لها ..ترضع ولدي..
متعجباً فيجيب ِّ
ومن فضل الله علينا في هذا البلد أن تتمتع األم بإجازة وضع وأمومة لتكون بقرب صغيرها
وهو غرســة صغيرة يُخشــى عليها من كل شــيء.فقط عليها أن تختار أن تتمتع بكل الفرص
املتاحــة مــن عملهــا وإن قدمت التنازالت من راتبها لتجني فضل حديث رســول الله «اجلنة
حتــت أقــدام األمهــات» ولتتمتــع «بحســن صحابــة ولدهــا» « ..أمــك  ..أمــك  ..أمــك ..
ثــم أبــوك» فالوصيــة األولى باألم كانت بحق حملها إيــاه والثانية بحق والدته والثالثة بحق
إرضاعها إياه.
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لقــد اختــارت أن تتمتع بصحبة ولدها وإنها تتردد أن تغيب عن صغيرها ســائل ًة نفســها إن
تركــت رضيعهــا :مــن يهدئــه إذا تألم؟ من يتحســس أطرافــه إذا برد؟ من يفهــم حاجته من
اجلــوع والبلــل؟ مــن يداعبه ويحنو عليه؟من يســقيه ليمأل قلبه باحلــب واحلنان .عندها لو
أنك أمي».
نطق الصغير لقالها« :حقي أفتخر ِ

الرحيق اإللهي
حصــن حصــن رغم اني فــي ظالم
كنــت في
ٍ
رزق اللــه كل يــوم يجينــي بالوفــا والتمــام
وملــا قال ْوا حــان حيني َج ِ ّهزوا لــي اْحلى ِحرام
قبِــل مــا فت َّْح ِ
ــت عينــي ْح َ
ضنَتْنــي بانســجام
بْ َوخْ زِ تَــ ْه كاد ياذينــي ابْليــس ولــدِ احلــرام
ِ
واطمأنيــت بســام
وا َّذن ْم ِــؤ ِّذ ْن باذونــي
وملــا كا ْد يبــرد ِجبينــي رِ ض ْعــت علِّــي أنــام
وِ ْ
ض ْع ِ
ش رِ َ
رب األنــام
ِســأِ لوني؟ رحيــق ِّ
ــت بْت ْ
مــا أ ْقد َر ا ْو ِص ِف اترِ كوني فْي حض ْن أمي أنام
لــو عطوني ولو عطونــي ما أب ِّدلَــه بْ ِ
نفط خام
أبيــض مثــلِ الغمــام
بــس لونــ ْه غيــ ْر لــونِ
ٍ
ِّ
َّ
ص ْد ُقوا يِميني ُفــو َق أ ْو ِ
صاف الكالم
والطعــ ْم َ
فيــهِ مــا يْن ِّمــي دِ ماغــي وا ْ
ِ
حتياجــات العظــام
وفيــهِ املناع ْه لِجســمي وفيه شــفاءٍ ل َِلســقام
اثنــن عام
َمــام
ِ
اللَّــه َّ
وصــى اْأل ِّم تِرضــ ْع لــي ت ِ

ِ
حتــت االقــدام
ويرجتــي مِ نَّــ ْه عبــادهْ جن ٍِّــة
أي كالم
قــ َد ِم ا ُ َّمي َمــ ْه الْحبيبــ ْه ماكــو فوقــ ْه ْ
حمــلِ وِ ْوالده ْورِ ضاعــ ْه ثــاثْ فيهــا يُــام
كِ ِّل عــاقُّ ا َّمــ ْه أَكيــدهْ عليــه اْجلنــه َحــرام
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الرضاعة الطبيعية
بين الطب والشرع

اعتاد علماء الدين األخذ برأي األطباء لالستناد إليه في الفتوى بأمر صحي أشكل عليهم ،وباعتبار
أن الشــرع يأخــذ بأيســر األمور وأجلبهــا نفعاً وذلك من خــال ميزان العدالــة اإللهي {وإثمهما
أكبــر مــن نفعهمــا} ،وال ندعــوا إلى التعجل في أمــر الرضاعة الطبيعية فليــس الهدف تخطئة
أو تأثيــم جيــل مــن األمهــات الآلتي لم يؤمن بوجوب إرضــاع أطفالهن ،ورمبا كــن ضحية لعدد من
الدعــوات تــار ًة مــن ذوي االختصاص في الصحة وتار ًة من غيــر ذوي االختصاص ممن حرص على
نقــل جتــارب يعتقد بنجاحها دون دليل علمي ،وكلها دعوات إلى تهميش الرضاعة الطبيعية باعتبار
وجــود بديــل صناعي (بقري) حلليب األم ،وملا باتــت الدعوة إلى الرضاعة الطبيعية أمانة حيث أنها
أمر رباني وألن الرسول [ قال« :بلغوا عني ولو آية» لذا الهدف فإن أهل العلم من علماء الدين
والطب مدعوون لتحمل مسؤوليتهم في التبليغ.
وكانــت أقــوى املبادرات أن تبنت منظمة الصحة العامــة التي تضم دولة الكويت الدعوة للعودة إلى
الرضاعة الطبيعية ،ولفظ العودة يدل على وجودها في األصل فطر ًة وشــرعاً كما دلت عليه اآلية
الكرميــة {والوالدات يرضعن أوالدهن} ،بل إن املنظمة
اهتمت بتوضيح أهدافاً كثيرة أهمها:
أو ً
ال :تطبيق سياسات تشجيع الرضاعة الطبيعية
علــى جميــع األصعــدة (األمهــات واجملتمــع
ووزارات الدولــة كالصحــة والتربيــة والتجــارة
والشؤون ،ومجلس األمة لتشريع قوانني تشجع
الرضاعة الطبيعيــة ،وأصحاب العمل في حال
األم العاملــة) ،وملنظمــة الصحــة العاملية خطط
معلنــة وواضحــة على جميــع املســتويات للوصول
إلــى هــذا الهدف وهذه املعلومات ســهلة الوصول عبر
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االنترنــت (على موقع منظمة الصحة العاملية وموقع إيبفان العاملي اخملصص للرضاعة الطبيعية)
لكل صاحب قرار ويهمه أمر صحة الطفل واألم.
ثاني ًا :السعي إلى التأكيد على تطبيق بنود املدونة الدولية لتسويق بدائل لنب األم التي وقعت عليها
دول العالم مبا فيها دولة الكويت ،وهي تضع ضوابط متنع الترويج واإلعالن عن بدائل حليب األم
لألطفال أقل من ســنة ومتنع توزيع العينات اجملانية والهدايا في املستشــفيات واملراكز الصحية.
واملعنيــون مــن وزارة التجــارة والصحــة مدعــوون إلى االطالع علــى هذه املعلومــات على صفحات
االنترنت موقع إيبفان ألن هذه املدونة كادت أن تُنسى والكثير من أهل االختصاص ال علم لهم بها.
لــذا كان مــن األولــى بنا كمجتمع واعــي أن يتحمل ك ٌل في مجاله وتخصصه مســؤولية حتقيق هذه
األهــداف ،بعــد أن يقيموا املوازنــة العادلة واملدعومــة بالبحوث القائمة على الدليــل العلمي وهي
كثيرة واخترت منها ما استن َدت إليه منظمة الصحة العاملية بخصوص الرضاعة الطبيعية:

وهذه فتوى وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية في دولة الكويت رقم 49ع2007/م بخصوص
وجوب الرضاعة الطبيعية جاءت متوائمة مع هذه األدلة وهذا نص الفتوى:
(فــي حــال قيــام الزوجية يجب على األم إرضاع ولدها ما لم يكن بها عذر مينع من إرضاعه
كأن كانــت مريضــة ،وأيضا يجــب عليها إرضاعه إذا كانت مطلقة ولــم يقبل الطفل غيرها،
وهكــذا إذا عــدم األب وال مــال لــه وال للطفل الختصاصهــا بذلك ،قال تعالــى {والوالدات
يرضعــن أوالدهــن حولــن كاملني} (ســورة البقــرة آية  .)233فــإذا امتنعت عن إرضاعه
بغيــر عــذر كانــت آثمــة ألنهــا امتنعــت عــن أداء واجب شــرعي عليهــا فيه مصلحــة الطفل
واحلفاظ على حياته ومده بقسط من حنانها وعطفها ال يجده في غيرها .أما االنتقال من
الرضاعــة الطبيعيــة إلــى احلليب الصناعي فإنــه يجب أال يلجا إليه إال فــي حالة الضرورة
بأمر الطبيب اخملتص وفي حالة وجود ظروف صحية حتيط باألم أو الطفل تدعو إلى ذلك
فإذا وجدت جاز للضرورة ،وإال ال يجوز ،والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى
آله وصحبه وسلم).
ولعل حديث الرسول [ بالرؤيا التي حدث عنها «بنساء تأكل ثديهن احليات فلما سأل
عنهن  ..قيل:مينعن أوالدهن حليبهن».
الشــك أنهن منعنهم خيراً عظيماً ســبقنا إليه الغرب فتشددوا لتوفير اخلير ألبنائهم ونحن
تراخينا.
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ولقــد أكــدت توصيــات منظمة الصحة العاملية بخصــوص الرضاعة الطبيعيــة أنه ال يوجد
عذر صحي يحظر اإلرضاع نهائياً إال في حالتني :استعمال األم لألدوية املضادة للسرطان
( )antimetabolitesوالعــاج باإلشــعاع الــذي يحظــر اإلرضــاع مؤقتــاً .وعلــى الطبيب
معرفــة بدائل األدوية التي يُخشــى من أثرها علــى الرضيع أو على كمية احلليب ،وال تُنصح
األم املريضة بتاتاً بعدم مواصلة الرضاعة الطبيعية حيث أن املرض بحد ذاته ال يعد مانعاً.
الرســائل العشــر لــأم املرضعة وهي رســائل مختصــرة حتتاجها األم املرضعــة وجتد فيها
إجابــات ملعظــم تســاؤالتها ،وهــي مرتبة حســب الترتيب الزمنــي من فترة احلمــل إلى بلوغ
الرضيع سن عامني.
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الرسالة األولى:
لألم الحامل
تبــدأ التهيئــة للرضاعــة الطبيعيــة بتوعية األم قبل الــوالدة خالل زيارة عيــادة احلوامل وال
شــك أن الدعــم الــذي حتصــل عليــه من اجملتمــع واألســرة يســاعدها على االســتمرار في
الرضاعــة الطبيعيــة لتمام عامني كاملني كما ورد فــي القرآن الكرمي ،ففي احلمل يتم تهيئة
األم بتعريفها على فوائد الرضاعة الطبيعية وأهميتها وتقدمي النصائح التي تساعدها على
البدء برضاعة صحيحة فور والدة الطفل وعلى جميع أشكال الوالدة احملتملة  -إن كان وارد
والدة قيصريــة أو غيرهــا .والرســالة املهمة هنا أن الرضاعــة الطبيعية تبدأ خالل النصف
ساعة األولى من الوالدةُ ،ويقتصر على حليب األم فقط حتى يبلغ الطفل عمر الست شهور
ثــم يســتمر حتــى عامني مبســاعدة األغذيــة التكميليــة ،وعلــى األم أن تــدرك أن هناك من
يساعدها في القطاع الصحي للتمكن من خوض جتربة اإلرضاع بنجاح وثقة ومتعة.

الرضاعة الطبيعية وصحة الطفل واألم

الرضاعــة الطبيعيــة هــي أروع مثــال للتغذيــة الشــاملة التــي تعــزز الصحة :اجلســدية والنفســية
واالجتماعية للطفل واألم معاً ،وهذا ملخص لفوائدها للطفل واألم.
فبالنســبة للطفل تعد الرضاعة الطبيعية تغذية كاملة إلى ســن ســت شــهور دون احلاجة حتى
للماء ،عالوة إلى أن مكونات حليب األم تتغير مع سن الطفل لتتمشى مع احتياجاته في هذا السن،
وألن منــو املــخ يكون أساســا خالل العامني األولــن من عمر الطفل لوحظ أن نســبة ذكاء األطفال
الذيــن أمتــوا الرضاعــة الطبيعية ملدة عامــن كانت أعلى ممــن اعتمدوا على احلليــب الصناعي،
عالوة على أنه ثابت علمياً أثر الرضاعة الطبيعية في تخفيض نســبة اإلصابة بأنواع احلساســية
والربــو وعــدوى اجلهاز الهضمي والتنفســي واألذن الوســطى ،إضافة إلى ذلــك حماية الطفل من
أضرار احلليب الصناعي على صحة الطفل ،والشك أن األم املرضعة تالحظ هدوء طفلها مبجرد
إرضاعه ألن الرضاعة الطبيعية تقوي عالقة الطفل بأمه.
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وبالنســبة لــأم متنــع الرضاعــة الطبيعية نزيف ما بعــد الوالدة من خالل تقلصــات الرحم التي
تشــعر بها أثناء اإلرضاع كما تســاعد الرحم على العودة لوضعه قبل الوالدة ،والرضاعة تســتهلك
ســعرات حراريــة تســاعد علــى احملافظة علــى وزن األم من الســمنة ،وثبت أن هناك إنــزمي يزداد
إفــرازه مــع اإلرضاع يســاعد على االســترخاء ويقلل من خطــر اإلصابة باالكتئاب مــا بعد الوالدة،
كما أن هناك دراســات تفيد بأن الرضاعة الطبيعية تســاعد في تقليل اإلصابة بهشاشــة العظام
كمــا تقلــل من نوبات اإلصابــة بالتهاب املفاصل الروماتويدي إلى النصــف مقارنة باملصابات ممن
لم يرضعن أطفالهن ،ومن الثابت علمياً أثر الرضاعة الطبيعية في تقليل اإلصابة بسرطان الثدي
والرحــم وبعالقــة طردية مــع فترة اإلرضاع ،وحيــث أن هرمون احلليب يعد مانــع طبيعي في حال
االقتصــار علــى حليب األم ما لم تقدم وجبات مســاندة للطفل لذا فــإن الرضاعة الطبيعية حتمي
األم من اآلثار السلبية حلبوب منع احلمل.
أما بالنسبة لألسرة فال شك أن حليب األم أوفر وأسرع وأجود وال يرقى إلى مواصفاته أي بديل
صناعي.
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الرسالة الثانية:
لألم المرضعة بعد الوالدة
البداية الصحيحة هي الطريق السليم للرضاعة الطبيعية الناجحة ،وأغلي ما تهديه األم ملولودها
اجلديــد هــو اللبــأ (احلليب اخلفيف الذي يفرزه الثدي بعد الــوالدة) فهو كنز حقيقي وتركيبته آية
في اإلعجاز ففيه املواد التي تســاعد أمعاء املولود على امتصاص املواد الضرورية كاحلديد مث ً
ال،
ويقدم مبا فيه من أجسام مضادة دعماً قوياً جلهاز املناعة كما يساعد الرضيع على استعادة وزنه
بعد النزول الطبيعي بعد الوالدة بسرعة أكبر.
أما البداية للرضاعة الطبيعية الناجحة فتبدأ مبالمســة الطفل ألمه فور والدته ثم البدء بإرضاع
ال ونهاراً
الطفل من الثدي خالل النصف ساعة األولى بعد الوالدة مع إبقائه قرب أمه في الغرفة لي ً
ليشــجع اإلرضــاع ،وأال تســتخدم اللهاية أو احللمــات الصناعية ألنها جتعــل الرضيع يرفض ثدي
أمه ،ومن املعلومات النافعة التي تساعد األم على إدرار حليبها:
< <أن تتعلــم االســترخاء لتتهيــأ إلرضــاع مولودها حيــث أن االســترخاء ضروري لتنشــيط إدرار
احلليب.
< <أن ترضع عند الطلب ألن املص هو احملفز األول إلدرار احلليب ،والتركيز على الرضاعة أثناء
الليل حيث أن قمة نشاط هرمون احلليب تكون في فترة الليل ،وهو هرمون يساعد على إدرار
احلليب كما يساعد على استرخاء األم ونومها مباشرة بعد انتهاء االرضاع..
< <أن تقتصــر علــى حليبهــا حيــث أن تقــدمي أي مســاعدة خارجيــة يُعد عثــرة تقلل عــدد مرات
اإلرضــاع ،وألن املــص هو العامل الرئيســي في إدرار احلليب لذا فإن إضافة رضعة مســاعدة
يؤدي إلى ركود احلليب أكثر من ساعتني وهذا يحفز إفراز مثبطات صنع احلليب التي خُ لقت
حلمايــة الصــدر مــن االحتقــان ،أما عن حاجــة الرضيع للمــاء فاملاء في حليــب األم يغني عن
ماء الشــرب وإن كان في األجواء احلارة ،وعلى األم أن تكثر بدورها من شــرب املاء والســوائل
لتعوض ما تفقده عند شعورها بالعطش.
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< <أن تتعلــم اعتصــار حليبهــا إلعطائه الرضيع عبر األنبــوب إذا كان في احلاضنة ،أو بامللعقة أو
الكوب إذا اضطرت لتركه مع من يرعاه لظرف ما.
< <أن تتجنب مســكة املقص فهي خطأ شــائع رمبا يتســبب في سد مجرى احلليب وبالتالي يؤدي
إلى توتر الطفل فتعتقد األم أن حليبها غير كافي فتضطر إلى االســتعانة باحلليب الصناعي
وينتهي األمر بالفطام املبكر.
< <أن تســتمر بإرضــاع طفلهــا إذا أصابه اإلســهال ألن ذلك يحميه من اجلفــاف ،في حني يحتاج
غيــره مــن األطفــال املصابــن باإلســهال للدخول فــي املستشــفى للتغذيــة بالوريــد لتصحيح
اجلفــاف ،وفــي حال مــرض األم تســتمر األم بإرضاع طفلهــا وإن كانت مريضة فهــي تنقل له
األجســام املضــادة للمــرض لـــحمايته مــن العــدوى إال في حالة اإلصابــة بالــدرن أو اإليدز أو
حاالت تتطلب العالج بأدوية خطيرة على الطفل.

وبالثقة ومســاندة الفريق الصحي وتشــجيع الزوج واجملتمع تســتطيع األم أن تقوم
مبهمتها العظيمة في إرضاع طفلها بكل سرور وفخر.
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الرسالة الثالثة:
مشاكل الثدي
من أهم الصعوبات التي تواجهها األم في بداية اإلرضاع هي صعوبات في كيفية استيضاع
املولــود وتعلقــه بهــا ،وأهمها تســطح احللمة الــوالدة القيصريــة والتوائم ،الطفــل اخلديج،
وبعض التشوهات اخللقية ،ومعظم هذه الصعوبات جتتازها األم مبساعدة الفريق الصحي
املتــدرب مــع جتنب إعطــاء احللمات الصناعية بأشــكالها اخملتلفة ،فمث ً
ال في حال تســطح
احللمة ينبغي معرفة ضرورة إمساك الطفل بأكبر قدر من الثدي وليس احللمة وأن احللمة
ليست ضرورية في وجود التعلق اجليد للطفل ،أما في حال الوالدة بعملية قيصرية أو والدة
التوائم أو الطفل الصغير احلجم يتم مبساعدة الفريق الصحي تعلُّم طرق اإلمساك بالطفل
كبدائل للطرق املعتادة ،وجتدر اإلشارة إلى أهمية تع ّرف األم على أوضاع مختلفة لإلرضاع
منها املســكة اجلانبية لكرة القدم للقيصرية والتوائم والطفل صغير احلجم ،ووضع الرقود
للوالدة القيصرية وأثناء الليل ،ووضع التشابك لألطفال صغار احلجم وأصحاب الصعوبات
في التعلق ،ومن الضروري اإلشارة إلى أن تصحيح األخطاء في وضعية الطفل وتعلقه بثدي
أمــه أمــراً مهمــاً في منع احتقان الثدي وتشــقق احللمــة ،والتي قد يترتب عليهــا الحقاً قلة
إدرار احلليب لدى األم بسبب ركوده مدة طويلة.
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جدول يلخص أهم مشاكل الثدي الشائعة وعالجها
األعراض
احلالة

ملخص عالجها

احتقان الثدي انتفاخ ،ألم -/+ ،حرارة كمــادات دافئة قبل اإلرضاع  -كثرة اإلرضاع
 كثــرة إرضاع الطفل عند الطلب  -اعتصاراحلليــب الزائــد  -كمــادات باردة بعــد تفريغ
الثــدي كأوراق امللفــوف (الكرنــب) -حمالــة
صدر جيــدة  -إيقاف تناول مــدرات احلليب
املعروفة محلياً.
التهاب الثدي انتفــاخ ،ألــم ،حــرارة ،عالجها مثل عالج االحتقان  +مضاد حيوي
إعياء
تشقق احللمة ألم واحمرار

18

تصحيــح التعلــق  +شــاش فازلــن  +مـــــــسح
احللمــة بحليــب األم  +مالبــس قطنيــة +
(مضاد فطريــات إذا كان األلم عميق أو لدى
الطفل فطريـــــــــات بالفم)

الرسالة الرابعة:
طفلي يبكي
الشك أن كثرة بكاء الطفل يدعو إلى توتر األم واألسرة كلها ،ولبكاء الطفل أسباب نشير إلى
أهمها مع ما يناسبه من إرشادات
سبب البكاء

اإلرشادات املقترحة

اجلــوع بســبب فــورة النمو خالل األســبوع أن تزيــد األم مــن مــرات الرضاعــة تلبيــة
لطلــب الرضيع حلــن يبدأ تزايــد احلليب
الثاني والسادس والشهر الثالث
ليناسب عمره في غضون أيام.
املغــص بســبب التحســس مــن طعــام األم أن متتنــع األم عــن األطعمــة املتســببة
كالبروتــن البقــري أو البيــض أو الفــول باإلزعــاج أليام إذا ســمح األمر مــع تفاديه
السوداني أو فول الصويا أو بعض البهارات إذا ثبت فع ً
ال أنها السبب.

مغص الثالث شهور دون سبب وخصوصاً حمــل الطفــل جالســاً فــي وضــع رأســي
والتدليك اخلفيــف لبطنه إلخراج الغازات
في املساء
مــع العلــم أن هذا املغص لــن يؤثر على منو
الطفل وسيقل تدريجياً.
زيــادة تــوارد حليــب األم يجعــل احلليــب تــرك الطفــل يرضــع مــن ثدي واحــد حتى
يتركــه مــن تلقــاء نفســه أثنــاء الرضعــة
خفيف وغير مشبع للطفل
الواحــدة ليحصل على حليب آخر الرضعة
املشبع للطفل.
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وهناك بعض اإلرشادات التي ُتنصح بها األم للتعامل مع الطفل الذي يبكي مثل:
< <التقليل من املنبهات كالشاي والقهوة.
< <إبقاء الطفل قريب من األم لي ً
ال.
< <حتاشي تعريض الطفل للتدخني سواء من قبل األم أو من حولها.
< <التأكد من عدم وجود ما يزعجه من بلل أو حرارة أو برودة أو حاجة إلى النوم.
< <وفــي النهايــة إذا اســتمر البكاء بعد التأكد من جميع األســباب على األم أن تستشــير الطبيب
للتأكد من خلوه من مرض عضوي واالطمئنان على وزنه ومنوه.
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الرسالة الخامسة:
هل يكفيه حليبي؟
طفلي ال يشبع

مــن املفاهيــم اخلاطئة الشــائعة لدى األمهات املرضعات «عــدم كفاية حليب األم وحده»  ،ولكن ما
يلبــث أن يــزول هــذا الظن إذا الحظت األم زيادة وزن طفلها باعتمــاده على حليبها فقط واطمأنت
أن وزن طفلها مشابه ألقرانه في نفس العمر وهذا دليل كفاية حليبها ،عالمة أخرى تالحظها األم
في البيت هي بول الطفل مرة كل حوالي  3ساعات.

ولكنها رمبا تتساءل ملاذا يجوع طفلها بسرعة؟

إن بعض األطفال ال يكمل الرضعة فينام قبل أن ينتهي ورمبا اســتعجلت األم وقدمت الثدي اآلخر
قبــل أن ينتهــي من األول ،الكثير ال يعلم أن «لنب آخر الرضعة» غني بالدهون والســعرات احلرارية
الالزمة للطفل لكي يشــبع ،وال يتســنى ذلك في رضعة أقل من  10دقائق ،لذا تُنصح األم بالســماح
لرضيعها حتى يترك الثدي لوحده حتى وإن شــبع من ثدي واحد ،وال داعي لرضاعته من الثديني
خالل الرضعة الواحدة إذا اكتفى بثدي واحد.

لكن كيف تعرف األم أن طفلها شبع؟

وراض..
مسترخ
إنه عندما يترك الثدي من نفسه وهو
ٍ
ٍ
مفهوم آخر يحتاج لتصحيح وهو حاجة الطفل للحليب الصناعي في الليل ،إن قمة نشاط هرمون
احلليب لدى األم هي في الليل وهذا يأتي ليسد حاجة الرضيع للحليب أثناء الليل.

نصائح إلدرار حليب األم:
< <أهمها كثرة مص الطفل للثدي ألطول مدة وعند الطلب وخصوصاً في الليل.
< <جتنب إدخال رضعة مســاعدة مثل احلليب الصناعي أو احلبوب قبل ســن الســت شــهور ألنها
تقلــل مــص الطفل حلليب األم وبالتالي يركد احلليب في الثدي مــا يدعو تقليل إدرار احلليب
للثدي.
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< <تدليــك جانبــي فقرات الظهر الصدريــة بإصبعي اإلبهام بحركة دائرية ما يســاعد على إدرار
احلليب ،من األفضل تعلمها مع الطبيب!
< <ال مانع من استخدام بعض مدرات احلليب املعروفة محلياً مثل احللبة والسمسم.
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الرسالة السادسة:
ماذا بعد األربعين يوم ًا؟
قبــل متــام األربعــن يومــاً بعد الوالدة كثيــراً ما تراجع األم طبيبة النســاء لتســألها عن نوع
أقــراص منــع احلمل ،ورمبا ســألت عن موانع احلمــل مع وجود الرغبة فــي إرضاع الطفل،
وال شك أنها فرصة لتعزيز االستمرار في الرضاعة الطبيعية وتثقيف األم باملزايا اجلميلة
للرضاعة الطبيعية التي تؤمن منع احلمل دون مضاعفات األقراص املانعة للحمل ،حيث أن
هرمــون احلليب يُعد مانع طبيعي للحمــل والرضاعة الطبيعية املقتصرة (فقط حليب األم)
قبل بلوغ الطفل الشهر السادس مع انقطاع الطمث يضمن تأخير اإلجناب ،في حني مبجرد
عودة احليض أو إدخال أي أطعمة خارجية أو جتاوز الطفل الشــهر الســادس يســتلزم أخذ
االحتياط وقتها ،ومن أنسب املوانع األقراص احملتوية على البروجستيرون فقط ،أو اللولب
الهرمونــي أوالعــازل أو موانــع أخــرى ال تتعارض مــع الرضاعة الطبيعيــة ،ورغم أن حدوث
احلمل ليس مانع قسري للرضاعة الطبيعية ولكن الشك أنه يرهق صحة املرضع احلامل.
أمــا عن غــذاء األم بعد النفاس فمن الضروري االنتباه الختيار األغذية املناســبة واحملتوية
على الكالســيوم واحلديــد ،ورغم أن الرضاعة الطبيعية تســاعد على احملافظة على الوزن
مــن الزيــادة ولكــن هذا ال يعني اإلفراط في الســكريات والنشــويات ،والشــك أن ممارســة
الرياضة تعيد للجسم قوته وحيويته..
ومثلما يحتاج اجلســم للغذاء فهو بحاجة إلى الراحة واالســترخاء ،ولالســترخاء أثر طيب
علــى نفســية األم والطفل ،ويكون باجللوس في جو هــادئ وخافت اإلضاءة مغمضة العينني
في وضع يســند الرقبة واليدين والرجلني دون تشــابك ،ثم أخذ شــهيق وزفير بعمق وببطء
يفصلهما توقف بسيط مع إعطاء أوامر ذهنية باالسترخاء جلميع عضالت اجلسم ،وتكرار
ذلك عشر مرات في اجللسة الواحدة ،مرة إلى ثالث مرات باليوم.
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أما بالنسبة لوضع الطفل بعد النفاس فمع األسف عمدت بعض األمهات إلى إقصاء الطفل
فــي غرفــة أخــرى وتركته مع مــن يرعاه أو تركت إنتركم لســماعه في غرفتهــا ،وذلك كي ال
يتعــود الطفــل على النوم قربها في الســرير كما يدعي البعض ،وتغفــل أمرين هامني وهما:
األولى:حاجــة الطفــل للرضاعة لي ً
ال حيث أنه الزال صغيراً ويحتاج لرضعة رمبا كل ســاعة
ونصف الى ثالث ســاعات كي الينقص مســتوى الســكر في الدم وهو نائم ،وارتفاع مستوى
هرمــون احلليــب ليــ ً
ا يؤمن ســد هــذه احلاجــة ،والثانيــة :حاجة الطفــل للشــعور باحلنان
والدفء ،والشك أن قرب الطفل من أمه يبعث على اطمئنان األم والصغير ويبشر باستمرار
الرضاعة الطبيعية إلى ما بعد األربعني يوم حتى متام عامني من عمر الطفل.
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الرسالة السابعة:
سأعود إلى العمل فما العمل؟
تبدأ احلاجة الفعلية للمســاعدة اخلارجية حني تعود األم إلى العمل ،لذا فإن تعلم اعتصار
ال بدي ً
احلليب يوفر ح ً
ال عن إدخال احلليب الصناعي فترة غيابها ،واالعتصار يكون يدوياً أو
باستخدام أدوات الشفط ،وأدوات الشفط املتوفرة منها اليدوي والكهربائي واألتوماتيكي،
والنــوع األخيــر يوفر درجات شــفط مختلفة تشــبه حــركات مص الطفــل وبالتالي فهي أقل
إيالماً ،ويُحفظ حليب األم ملدة  6ســاعات في درجة حرارة الغرفة ،ولســتة أيام في الثالجة
رجه ويسقى
ولســتة شــهور في الفريزر ،ويعاد اســتخدامه بعد تدفئته بحمام ماء دافئ دون ّ
الطفل مبساعدة امللعقة أو القطارة أو الكوب مع توخي احلذر والرفق ،وال داعي من تقدميه
بالقنينة خشية رفض الطفل لثدي أمه ،وخصوصاً خالل الشهرين األولني من العمر.
إن االســتمرار فــي رضاعــة الطفــل كلما ســنحت الفرصة وخصوصــاً لي ً
ال يقلــل من ظهور
مشــكلة نقــص إدرار احلليــب التي غالباً ما تظهر فــي األيام األوائل من العمــل ،والتي رمبا
ســبقتها شــكوى احتقان الثدي لقلة مرات الرضاعة ،وعالج االحتقان تكون بشفط احلليب
آلياً إن لم يتمكن الطفل من تخفيفه من خالل إرضاعه عدد ما أمكن.
وألن املطلــوب مــن األم إمتــام الرضاعــة مقتصــرة علــى حليبها حتى الســت شــهور األولى
ومبســاعدة األطعمــة األخــرى بعدها حتى ســن ســنتني ،فمن الضــروري معرفــة الظروف
املتاحــة فــي العمل واجملتمع واألســرة لالتفاق علــى طريقة متكن األم مــن إرضاع طفلها أو
ترك احلليب املعتصر ملن يقوم بالعناية به أثناء غيابها.

من يتولى العناية بالصغير أثناء غياب األم؟

علــى األم أن تتأكــد مــن وجــود معرفة وخبرة في طريقــة إطعام الطفل والعنايــة به من قبل
الشخص القائم بالعناية بالطفل وذلك حسب الظروف املتاحة لها في األسرة.
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الرسالة الثامنة:
ماذا عن اإلرضاع بعد انقطاع؟
بعــد االنقطــاع عن اإلرضاع بســبب مرض أو ســفر (حج) أو اعتقــاداً بعدم القــدرة على الرضاعة
بســبب الــوالدة القيصريــة ،أو لنقــص فــي اخلبــرة أو ألى ســبب آخر هــل من عــودة لإلرضاع بعد
انقطاع؟
نعم ،وإن طال االنقطاع لشهور!!

أريد العودة إلى الرضاعة الطبيعية!

التصريــح بهذه اإلرادة ضروري جــداً للبدء بعودة ناجحة للرضاعة الطبيعية ألن اإلرادة تقوي األم
على الصبر مهما طالت املدة الالزمة ملعاودة اإلرضاع.

كيف يكون ذلك؟

أهم ما يدر احلليب هو إرضاع الطفل أكثر وملدة أطول وحسب الطلب وأثناء الليل حيث أن هرمون
احلليب ينشــط لي ً
ال ،ولكي تشــجعه األم على ذلك عليها أن تراعي إبقاء الطفل قربها ومالمســته
جللدهــا والعناية به بنفســها ،ولكي يســتمر في املص ال بد من تشــجيعه عن طريــق إعطائه حليبه
الصناعي الذي كان يستعمله بجعله ينساب بالقطارة قرب حلمة الثدي ليحفزه ليمص أكثر ،ويبدأ
بنفــس الكميــة التي كانت تُعطى لــه وتدريجياً تقل احلاجة إلى احلليــب االصناعي مع بداية إدرار
حليب األم إلى حد االستغناء نهائياً عن احلليب الصناعي.
وال بد اإلشــارة إلى جتنب أي نوع من اللهايات أو احللمات الصناعية بأي شــكل كان وذلك لضمان
جنــاح املهمــة التي رمبا اســتغرقت أيام ألســابيع ،ورمبا قصــرت باإلرادة القوية لألم وتشــجيع من
حولها لها بإذن الله.
رمبــا احتاجــت بعــض األمهــات الســتخدام بعــض مــدرات احلليــب املعروفــة محليــاً مثــل احللبة
والسمسم ،مع تعلم التدليك الذي أشرنا له في رسالة هل يكفيه حليبي؟
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بعض األمهات تســتفيد من دخول املستشــفى ملساعدتها للعودة إلى اإلرضاع بوسائل عملية أخرى
يقررها الطبيب.
وللتأكد من حصول الرضيع كفايته من احلليب البد من مراقبة زيادة وزنه ونتاج بوله.
إنه أمر يستحق التقدير وهي مهمة سهلة إذا صاحبها همة عالية لألم بعد توفيق الله.
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الرسالة التاسعة:
متى أطعم طفلي وماذا أطعمه؟
التغذية السليمة للطفل تعني بتوفير الطاقة ومستلزمات النمو ،وهي تبدأ بحليب األم الذي
يواكــب بتركيبته املتغيرة احتياجات الطفل ويبــدأ فطام الطفل بتوفير أغذية مكملة حلليب
األم بالتدريج ،مع مراعاة املالحظات التالية:

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
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<البدء في نهاية الشــهر الســادس من عمره ،ويكون بتقدمي الشوفان واألرز اخلالي من احلليب
الصناعي والسكر وامللح ،وحيث أن القليل من هذه املنتجات موجود بصورة سريعة التحضير
لذا فإن على األم تقدميها مطبوخة بعد طحنها أو خلطها باخلالط بعد الطبخ.
< التأكــد من أن حرارة الطعام مناســبة للطفل (أفضل طريقة للتســخني وضــع إناء الطعام في
ماء ساخن).
<مراعاة النظافة في تقدمي وحفظ طعام الطفل.
<التأكد من خلو الطعام من قطع قد تنحشر في بلعومه وتعلّم إنقاذ الطفل في هذه احلال بقلب
رأسه إلى أسفل مع التربيت على الظهر.
<اختيار ملعقة بالستيك غير حادة احلواف.
<جتنب البدء باألطعمة احملالة كي ال يرفض الطفل الطعام قليل احلالوة.
<التدرج في التقدمي وإعادة احملاولة دون إحلاح أو جتريب نوع آخر من الطعام.
<مراعاة مزاج الطفل فأحياناً يبكي ألنه في حاجة إلرضاعه حتى ينام.
<مراعاة حاجة الطفل للماء بني الوجبات على أن يُقدم بالكوب وذلك جتنباً لإلمساك.
< دمــج املــرح مع اإلطعــام يزيد من تقبل الطفل له ،ويكون التركيز علــى اللعب أفضل بعيداً عن
التلفــاز والصخــب (مثال على اللعب جعل الطفل ميســك ملعقة بالســتيك ليطعم أمه أو أخوه
األكبر).

<
<
<
<
<
<

<عنــد جتــاوز الطفل مرحلة احلبوب يبدأ تقدم له اخلضار املهروســة مثل البطاطا أو القرع أو
الكوسة كل على حدة في البداية.
<في الشــهر التاســع من عمر الطفل يسمح بإعطاء اجلزر واخلضار الورقية ،وبالنسبة للفاكهة
فتُقدم على شكل عصير بالكوب أو على شكل وجبة مهروسة دون خلطها بأي شئ.
< بعد متام التســع شــهور تضاف البروتينــات كاللحوم وصفار البيض ،مــع إمكانية تأجيلها في
حال ظهور أعراض حساسية أو إسهال إلى بلوغ عام من عمر الطفل.
<وعنــد متام الســنة يســمح إضافة امللح والعســل ومنتجــات األلبان وبياض البيض واألســماك
الحتمال ظهور أعراض مزعجة للطفل الرضيع.
<ويظل حليب األم مصدر رئيسي للحليب حتى متام عامني ،وهي أهم فترة لنمو مخ الطفل.
<وتعد عيادة الطفل الســليم من العيادات التي تعتني بنمو الطفل وتتقصى مبكراً بعض أخطاء
التغذيــة التــي تؤدي إلــى بعض األمراض مثل نقــص فيتامني (د) املوجود فــي الغذاء الصحي
كمنتجات األلبان والبيض والســمك ،ويدعمه التعرض للشــمس لفترات من  30إلى  45دقيقة
في األســبوع في أوقات بعيدة عن األشــعة املتوهجة فترة الظهيرة ليتحول الفيتامني إلى النوع
النشط.
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الرسالة العاشرة:
اللقاءالمفتوحبيناألمهاتالمرضعات
مجموعــة مــن األمهات لها عامل مشــترك وهــو الرغبة في الرضاعــة الطبيعية ملدة عامني
تتقابــل في لقاء ُيشــرف عليه أحد أفــراد الطاقم الصحي املدرب ،فيــه يتم تبادل اخلبرات
وتصحيحهــا وفــي النهايــة تقوى الصلة لتشــكل دعماً وتثبيتاً على االســتمرار في الرضاعة
الطبيعية ،ولوجود ثغرات علمية لدى الكثير بخصوص الرضاعة الطبيعية وتغذية الرضيع
مــع حاجــة الطبيبــة لتكــرار بعض املعلومــات التي رمبا كانــت األم على دراية بهــا يتم اللقاء
في موعد محدد مع األمهات الالتي ســبق حصر أســماؤهن في قائمة الرضاعة الطبيعية
لــدى املركــز الصحي أو احملولني من املستشــفى بعد الوالدة حيث تتقابل األمهات ملناقشــة
معلومــات هامة مشــتركة ،ورمبا كان أحد هذه األمور عمل املــرأة واحلاجة إلى متكينها من
االســتمرار في الرضاعــة الطبيعية ،وإلى حماية اجملتمع لطفلها أثنــاء عملها من اإلهمال،
هذا عالوة على حاجة األم لدعم ثقتها بنفسها والتصدي للمفاهيم اخلاطئة التي يروج لها
البعض وقد تتســبب في عرقلة اســتمرار الرضاعة الطبيعية ،وتشــكل هذه اللقاءات دعماً
طيباً لألم املرضعة ومتكن من مناقشــة عوائق الرضاعة الطبيعية وتعرض احللول املناسبة
لها ،فعلى سبيل املثال من احللول املطروحة كمساعدة لألم العاملة:

<
<
<
<
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<توفير حضانة مجانية لكل مقر عمل تضمن تواصلها مع طفلها ورضاعتها له أثناء العمل.
<إلغاء الدعم املقدم للحليب الصناعي تدريجيا.
<التمتع بإجازة أمومة براتب كامل ال تقل عن عام وإعطاء األمهات العامالت حقوقهن الوظيفية
كاملة من ترقيات وعالوات وهذا مطبق في كندا منذ عام -2004وبلدنا أولى بتطبيقه.
<والشك أن حصول املرأة على حقوقها السياسية في بلدنا يلزمها بواجبها جتاه وطنها لاللتفات
لدورها الهام في األسرة وتربية األبناء ،وخصوصاً إذا ّ
مت متكينها من ذلك على أكمل وجه.

رسالة هامة إلى شخص مهم جدا ً
قال رسول الله [« :بلغوا عني ولو آية».
وقال تعالى{ :كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر}.
وقال تعالى عن النفس {ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس جميعا}.
بــدأت املواضيــع املرتبطة بتعزيــز الصحة بالوقاية من األمراض ومنــع مضاعفاتها حتظى
باهتمــام اجلميــع وبــات االهتمام العاملــي مبواضيع التغذيــة الصحية يتصــدر قائمة إنفاق
الــدول ،واألطفــال هم املســتقبل املعقــود عليه اآلمــال .وصحــة الطفل اجلســدية والعقلية
والنفســية تشــكل مخرجــات التغذية والبيئة الســليمة التي تؤثر عليه منــذ بداية تكوينه في
بطن أمه .ويظل جهاز الطفل املناعي بعد والدته عاجزا عن مواجهة ما حوله من األمراض،
فيأتي دور األم في حماية طفلها من خالل تأمني تغذيته بالرضاعة الطبيعية ،ويظن معظم
الوالدين أن دورهما قد انتهى باختيار أفضل أنواع احلليب الصناعي املستخلص من حليب
البقــر ،ويظل اجملتمع مكتوف األيدي أمام إغراق الســوق بأنــواع احلليب الصناعي وبأنواع
املفاهيــم التي تؤصل البعــد عن الرحيق اإللهي الذي أبدع صنعه الوهاب ألكرم مخلوق أمر
املالئكة أن تسجد له.
وقــد كان اإلرشــاد الرباني في قمــة الرقي في التعاطي مع توعيــة األمهات الوالدات حيث
أرشد إلى ما ثبت علمياً أهميته وهو اإلرضاع فور الوالدة ،وترك أمر االستمرار إلى عامني
اختياريــاً ،وهــذا ما أفتى به العلماء في وزارة األوقاف بدولة الكويت من وجوب إرضاع األم
لوليدها كما أشرت سابقاً حتت عنوان الرضاعة الطبيعية بني الطب والشرع من أن اكتمال
منو الدماغ البشري يكون قبل بلوغ عامني من عمر الطفل مع استحالة تصنيع حليب مشابه
حلليب األم .لهذه األســباب إلى جانب ما يعرفه الكثير من منافع الرضاعة الطبيعية وأنها
إحيا ٌء لشــعيرة ربانية كما أنها إحيا ٌء لنفس أوجه هذه الرســالة الهامة إلى اجلميع باعتبار
كل مــن يقرأها شــخص مهم جــداً ،وذلك لينال موضوع تشــجيع الرضاعة الطبيعية نصيبه
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مــن اهتمام اجلميــع ،نعم اجلميع بدءاً من األم وزوجها ،واجلدات والصديقات واملدرســات
والدعــاة واألطبــاء والطبيبات وأصحاب العمل وجتار احملالت ،والوزراء ومن يلي األمر من

النافذين في القرارات ،وذلك عن طريق:
 - 1بث حب اإلرضاع في قلوب األمهات.
 - 2تشجيع األم املرضعة وإعطاءها حقها من التقدير في األسرة واجملتمع.
 - 3ترســيخ املفهوم الصحيح للرضاعة الطبيعية املقتصرة فقط على حليب األم في الســت
شهور األولى من عمر الطفل
واملستمرة حتى بلوغه عامني ،والتصدي للمفاهيم اخلاطئة اخملالفة لذلك.
 - 4حماية حق الطفل بالرضاعة الطبيعية من خالل تذليل العقبات لألم العاملة.
 - 5تهيئة اجملتمع ليكون صديقاً للرضع ،من خالل منع الدعايات املغررة لألم التي تدعوها
للحليــب الصناعي وإخضاع تســويق بدائل حليب األم لبنــود املدونة الدولية التي وقعت
عليها دولة الكويت.
كل ذلك من أجل أن ينعم الطفل بغذاء كامل املواصفات وصحة جسدية ونفسية واجتماعية
في أحضان أم ومجتمع يحبه ويهتم به ولينعم اجلميع بربيع الرضاعة الطبيعية.
شكر وتقدير
لكل من ساهم في دعم الدعوة إلى الرضاعة الطبيعية
وأخص بالشكر جمعية صندوق إعانة املرضى الكويتية
وتهنئة من القلب
إلى األم التي اختارت
فقط حليب األم «شعار ًا لها».
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