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بكّمیات  لحلیب وقدرة والدتھ على إنتاجھإن حاجة الطفل ل

 قانون العرض والطلبمناسبة لھي مثال رائع على عمل 

إن فھمِك لكیفیة إنتاج وتنظیم مخزون الحلیب . في الطبیعة

إلیِك . یسھّل علیك المحافظة على كمیة وافرة من حلیبك

 .ھذه اإلرشادات العشر لتساعدكِ 

 

التي  ھي من أھم العوامل: والمتكّررة المبّكرة الرضاعة .1
 یُسمح الالتي األمھات. الطبیعیة للرضاعةجیّدة ضمن بدایة ت

 مباشرة الوالدة بعد ساعة نصف خالل أطفالھن بإرضاع لھنّ 
 یتكّون األحوال أغلب في مقیّدة، وغیر متكررة لفترات ثم ومن

 اللواتي من أسرع وقت وفي الحلیب من جید مخزون لدیھن
 .محّدد زمني جدول باتّباع أطفالھن یرضعن

 
إن تصنیع . الطفل أكثر، زاد إنتاج األم للحلیبكلّما رضع  .2

الحلیب في الثدي عملیة مستمرة؛ كما أن الرضاعة المتكررة 
ومّص الطفل للثدي بفاعلیة یشیران لجسم األم بتصنیع الكمیة 

لذا یزید إنتاج . المناسبة من الحلیب الذي یحتاجھ رضیعھا
البسیطة ھذه القاعدة . الثدي للحلیب كلّما رضع الطفل أكثر

 تمثّل العامل األساسي لضمان وجود)  قانون العرض والطلب(
 . كمیة وافرة من الحلیب وإستمراریتھ

 
 ساعتینأو  ساعةكل  الوالدة حدیثو األطفال یرضع .3

ھذه . الواحد الیوم في مرة 12-10أو على األقل  تقریباً،
للرضیع حاجتھ من الدفء والحنان  تكفل ررةالرضاعة المتك

إلى التغذیة، وتضمن تكوین مخزون للحلیب في  باإلضافة
 بالترابط وانعمياستمتعي بفترات الرضاعة ھذه . وقت أسرع

 .مع طفلك الصغیر العاطفي
 

 
 

 

 أسس تكوین كّمیة كافیة من الحلیب

طفلك ألن  یحتاج. طفلك الحظي بل الساعة، ال تراقبي .4
الذي و‘ التالي الحلیب’حتى یحصل على  معیّنة یرضع لمدة

 في یأتي عند اقتراب نھایة الرضعة، وھو دسم وعالي
شجعي طفلك، إذا استجاب لِك، لیرضع من كال . السعرات

دقیقة على األقل من الثدي  15 – 10الثدیین، وذلك لمدة 
 3- 2في البدایة قد یستغرق إدرار الحلیب من . الواحد
األطفال الذین یأخذون كفایتھم من ". یتدفّق"كي لدقائق 
 إذا. الرضعة خالل مرتاحینالتالي قد ینامون  الحلیب
 بالثدي التالیة وجبتھ ابدأي الثدیین، كال من الطفل رضع
 الحجم صغاراألطفال . (الماضیة الرضعة في أنھاه الذي

 واحد ثديٍ  من یشبعون ما عادةً الموعد  قُبیل والمولودون
 كانت إذا ومحتمل طبیعي أمر وھذا األولى؛ األیام في

 ).متكررة رضاعتھم
 

یعتمد تصنیع  .تأكدي من فاعلیة مّص طفلك للثدي .5
راقبي طفلك لتتعّرفي على . الحلیب على نسبة استخراجھ

ھل التقم ملء فمھ من الثدي؟ ھل : عالمات شرب الحلیب
باستطاعتك رؤیة لسانھ بین ثدیك وفّكھ السفلي؟ ھل یتحرك 

عندما یبلع؟ ھل تسمعینھ یبلع ) الّصدغ(جانبا جبینھ 
ما ینتھي بعد" أُفِرغَ "الحلیب؟ ھل تشعرین أن ثدیك قد 

الرضاعة؟ ھذه األسئلة قد تساعدك في معرفة ما إذا  طفلك من
الحلمتان المتقّرحتان . كان طفلك یستخرج الحلیب من ثدیك فعالً 

أو المتشقّقتان قد تدل على وضعیة خاطئة أو لقم خاطئ لثدي 
 .األم
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من الطبیعي أن یطلب األطفال الرضاعة من  األم عدد .   6
مرات أكثر من أولئك الذین یتغّذون على الحلیب 

إن حلیبك مالئم تماماً الحتیاجات طفلك : تذّكري .الصناعي
وھو أسرع وأكمل ھضماً من بدائلھ الصناعیة مثل حلیب 

لھذا السبب سوف یطلب طفلك أن . األبقار وحلیب الصویا
یرضع من صدرك أكثر وفي أوقات متقاربة نسبیاً مقارنةً 

اً تذكري أیض. بأقرانِھ الذین یتغّذون على الحلیب الصناعي
ت رضاعة إذا زاد: قانون العرض والطلب الموّضح ھنا

 .من أمھ، زاد إنتاج ثدي األم للحلیب الطفل
 

في  .قومي بعّد الحفاظات لتتأكدي بأن طفلك یشرب كفایتھ   .7
وقد " باستمرار"بعض األحیان تشعر األم أن طفلھا یرضع 

تتساءل عن ما إذا كان حلیبھا یشبعھ أو إذا كانت الكمیة التي 
تعرف (إذا تبّول الطفل مراراً في الیوم الواحد . یشربھا كافیة لھ

حفاظات قماشیة  8-6: األم ذلك من خالل عّد حفاظاتھ المتّسخة
حفاظات متّسخة  5-2ھالكیة، و حفاظات است 6-5مبتلّة أو 

وال یتم , )بالبراز یومیاً، وذلك ابتداًء من ثالث یوم بعد الوالدة
إطعامھ إال من حلیبھا، فھذا یعني أنھ یتغّذى على حلیبھا بشكل 

قد یتبّرزالطفل األكبرعمراً عدد مّرات أقل في . صحیح وُمشبع
 .الیوم ولكن كّمیة البراز تكون أكبر

 
إذا الحظِت أن . ك إیقاظ طفلك لترضعیھقد یتوّجب علی .8

ساعات بین الرضعات، قد  3طفلك عادةً ما ینام ألكثر من 
یتوجب علیك إیقاظھ لیرضع على األقل كل ساعتین في أثناء 

الیوم حتى یتكّون مخزون الحلیب لدیك، وذلك في األسابیع 
تباعدت الفترات بین الرضعات أو إذا رضع الطفل  إذا . األولى

أقصر أو بقوة مّص أضعف في كل رضعة، سوف  لمّدة
في ھذه الحالة سوف یأخذ قانون  .تنخفض كمیة الحلیب لدیكِ 

إذا طالت الفترة ما بین : العرض والطلب اتجاھاً عكسیاً 
 .الّرضعات، سوف یقّل إنتاج الحلیب تدریجیاً 

 

 

 

 

 

یجب أن یستعید الطفل الذي یرضع من أّمھ وزن الوالدة 
الطفل الذي ال یزید . یوم 14 –أیام  10حین یبلغ عمره 

 .وزنھ طبیعیاً یجب أن یُفحص من قبل الطبیب

 

حین : یرضع الطفل مراراً خالل فترات النمّو السریع.   9
. قد یرضع مّراٍت أكثر السریع، النمو یمّر طفلك بمرحلة

 األیام ھذه في شاء ما متى المتتالیة بالرضاعة لھ اسمحي
 إلحتیاجات تلبیةً  وذلك لدیك الحلیب إنتاج یزید حتى القلیلة؛

فترات النمو السریع تقع عادةً حوالي األسبوع الثالث  .نمّوه
 .والسادس والشھر الثالث والسادس من عمر الطفل

ألسباب غیر تذّكري بأن الطفل حدیث الوالدة یرضع   .10
قد یبحث الطفل عن صدر أمھ للشعور بالدفء : الجوع

واألمان بقربھا، وألن الرضاعة تشبع غریزة المّص لدیھ، أو 
ألنھ یأنس ویرتاح لسماع نبضات قلب والدتھ ولمسة یدھا 

الحانیة حین تحملھ لترضعھ، وكل ذلك من شأنھ أن یسھم في 
 .تأقلمھ مع العالَم الجدید الذي خرج إلیھ

یجب أن یستعید الطفل الذي یرضع من أّمھ وزن الوالدة 
الطفل الذي ال یزید . یوم 14 –10حین یبلغ عمره بین 

 .وزنھ طبیعیاً یجب أن ُیفحص من قبل الطبیب

 

مع قائدة  أسئلة أو استفسارات، تواصليإن كانت لدیك 
 . في الرضاعة الطبیعیة مع أخصائیة لدى ال لیتش لیغ أو


