
 

 

 سلوكیات الرضاعة الطبیعیة
كل أم وطفل فریدان، وعند تعلم إشارات طفلك/طفلتك والوثوق بغرائزك ستتمكنین من 

 معرفة ما ت/یحتاجھ.
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 البكاء ھو طریقة طفلك للتواصل معك.ھذه طریقة فعالة لتنبیھك إلى أنھ/ا بحاجة إلى الطعام، أو االھتمام أو الراحة.

 طفلك.من المھم االستجابة بسرعة إلشارات الجوع في األسابیع القلیلة األولى من حیاة 

 قد یشعر األطفال بالجوع عندما:

 یضعون أصابعھم في فمھم •

 یدیرون رؤوسھم وكأنھم یبحثون •

 یستیقظون •
 

 ما یجب أن تتوقعیھ
 الیوم األول:

 سیمر الطفل بمرحلة یقظة أولیة •
 لمدة ساعتین تقریبًا وقد یُظھر 

 الحماس للرضاعة مرتین أو ثالث مرات خالل مرحلة الیقظة ھذه.

 ساعات بعد الرضاعة في ھذا الیوم األولحیث یسمح ھذا للطفل بتوفیر الطاقة والنمو. 7-6ینام الطفل لمدة  من الشائع أن •

سم، تزداد خالل األسبوع األول عندما یبدأ الطفل بالرضاعة بشكل أكثر فعالیة  2-1تعادل سعة معدة طفلك حجم كرة زجاجیة صغیرة یبلغ قطرھا  •
 وتزداد إمدادات الحلیب.

 مل من اللبأ ھي متوسط حجم كل تغذیة خالل الیوم األول. 7-3كمیة تُعتبر  •

 ساعة. 24یمكن توقع تبلیل حفاضة واحدة على األقل خالل أول  •

 ساعة. 48-24سیخرج من الطفل حركات أمعاء سوداء سمیكة (العقي) خالل أول  •

 الیوم الثاني حتى الثالث:

 الثالث القادمة وقد یشعر بقلیل من االضطراب أثناء الرضاعة.سیمر الطفل بفترات یقظة خالل الیومین أو األیام  •

 تساعد الرضاعة الطبیعیة لألطفال بشكل متكرر على زیادة حجم الحلیب بسرعة وتقلل خطر اإلصابة بالثدي المحتقن (فرط االمتالء) •

 الراحة أثناء نوم الطفل. قد یكون طفلك أكثر یقظة في اللیل من النھار. خالل النھار قد یكون من الجید أخذ قسط من •

ت یمكن توقع تبلیل حفاضتین إلى ثالث حفاضات على األقل خالل ھذا الوقت. من الشائع العثور على بقایا حمراء في الحفاضات، وتسمى بالبولی •
الیوم الرابع أو الخامس عالمة وتنتج عن بلورات حمض الیوریك. ستختفي عندما یتغذى الطفل بشكل أكثر فعالیة. عادة ما یكون البولیت الموجود في 

 على أن الطفل ال یحصل على ما یكفي من الحلیب.

 ستصبح حركات األمعاء ألین وستتغیر في اللون من األسود إلى األخضر الداكن  •

 
 بعد بدء إدرار الحلیب

 الیوم الرابع حتى السادس:

 تبدأ زیادة حجم الحلیب في الثدي في ھذا الوقت. •

 الع الطفل أكثر اتساقًا وإیقاعیًا.یجب أن یكون نمط ابت  •

 حركات أمعاء في الیوم. 4 - 3یجب أن تكون حركات األمعاء باللون األخضر البني إلى لون الخردل. یجب أن یكون ھناك ما ال یقل عن   •

 سیتبول بكمیات أكبرمرات في الیوم. یجب أن تكون الحفاضات أثقل ألن الطفل  6-5یجب أن یكون البول شاحب اللون وأن یزید إلى  •

 الیوم السابع حتى العاشر



 

 

 
 سلوكیات الرضاعة الطبیعیة 

 لمزید من المعلومات 
 قسم ما بعد الوالدة 

 مستشفى النساء واألطفال
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 معدة الطفل اآلن بحجم قبضتھ الصغیرة. •

 سیتطلب الطفل إرضاع متكرر. •
 منھا في الیوم. 4 - 3حركات األمعاء رخوة وصفراء. یجب أن یكون ھناك ما ال یقل عن  •
 حفاضات مبللة شاحبة في الیوم 6 – 5 •

 بمجرد أن یبدأ إمداد الحلیب بالثبات
 الطبیعي توقع أن یفقد طفلك بعض الوزن في األیام القلیلة األولى. سیعود الطفل إلى وزنھ عند الوالدة عندما یصبح عمره أسبوعین.من  •

 حفاضات مبللة في الیوم. 6 – 5یمكن توقع ما ال یقل عن  •

ن تصبح حركات األمعاء أقل تكراًرا ولكنھا دائًما ما حركات أمعاء لینة صفراء في الیوم في الشھر األول، ثم یمكن أ 4 – 3یجب أن ینتج عن الطفل  •
 تكون رخوة من حیث تكوینھا.

 قوتھ. دقیقة فقط للتغذي أثناء نموه وزیادة 20-10سیصبح طفلك أكثر كفاءة في امتصاص الثدي وقد یستغرق  •

 سلوك طبیعي بمجرد ثبات إمدادات الحلیب
 إیقاعي.سوف تسمعین صوت ابتالع ورضع طفلك باتساق وبشكل  •

 طفلك یقظ ونشط عند تعلقھ بالثدي. •
یشعر  تعمل الرضاعة الطبیعیة حسب العرض والطلب. ستساعدك التغذیة بشكل أكثر تكراًرا على زیادة إمدادات الحلیب. یرضع الطفل من الثدي عندما •

 بالجوع.

ة ومن الشائع أن تكون التغذیة على فترات متفرقة. ساع 24مرة رضاعة خالل  12-8من الطبیعي أن یطلب الطفل الذي یرضع رضاعة طبیعیة من  •
 یحصل ذلك عندما یمر األطفال بفترة غیر مستقرة ویتذمرون ویبكون ویرغبون بالرضاعة بشكل متكرر.

 یمكن أن یكون الطفل أكثر یقظة في اللیل •

 ولكن قد ال یشرب طفلك دائًما من الثدي الثاني. یجب أن یكون الطفل عند انتھائھ قد جعل الثدي األول ناعماً بالكامل. قدمي الثدي الثاني •
 ال یعرف األطفال الصغار الكثیر عن النھار أو اللیل وسیستیقظون على مدار الساعة إلطعامھم وتلبیة احتیاجاتھم. •

 المصادر:
 )                         تربیة األطفالABAالجمعیة األسترالیة للرضاعة الطبیعیة (       
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