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مشكالت الرضاعة
البراز - ما ھو العادي؟

ما الذي ینبغي أن یبدو علیھ براز رضیعي؟

كم مرة ینبغي أن 
یتبرز طفلي؟

سوف یتشكل البراز (أو الغائط) األول   •
لرضیعك من شيء یسمى العقي. وھذا لزج 

ومائل للخضرة/أسود.

یمكن أیًضا لبعض أنواع الحلیب الصناعي   •
أن تجعل البراز أخضر قاتم. إذا قمت 

بالتغییر من الرضاعة الطبیعیة إلى الحلیب 
الصناعي، فستجدي أن براز رضیعك 

یصبح أكثر قتامة وأشبھ بالعجین، وأحیاًنا 
بلون مائل للخضرة/أصفر.

بعد أیام قلیلة، عادًة ما یتغیر البراز إلى لون   •
أصفر أو شبیھ بالخردل. یكون براز 

األطفال الذین یرضعون رضاعة طبیعیة 
مائع وغالًبا ما ال تكون رائحتھ بقدر شدة 
رائحة براز األطفال الذین یحصلون على 

حلیب صناعي.
یكون براز األطفال الذین یرضعون حلیب   •
صناعي أصلب وبني قاتم وذو رائحة أكثر 

نفاذیة. ُینتج الحلیب الصناعي السائل 
الجاھز براز ألین مقارنًة برضعات 

مسحوق الحلیب الصناعي.

ع حفاظاتھم عند أو  یمأل بعض الرضَّ  •
قرابة كل رضعة. ویمكن للبعض، 

ع الحلیب الصناعي، أن  خصوًصا رضَّ
یستمروا عدة أیام أو حتى ألسبوع 

بدون تبرز (كالھما طبیعي).
ع أن یشعروا  من العادي أیًضا للرضَّ  •
باإلجھاد أو حتى یبكون عند إخراج 
البراز. طفلك غیر مصاب باإلمساك 
طالما أن برازه طري، حتى وإن لم 

یتبرز مرة واحدة لعدة أیام.

ھل من الطبیعي أن 
یتغیر براز رضیعي؟

من المرجح أن یتغیر براز رضیعك من   •
یوم لیوم أو من أسبوع ألسبوع من حیث 
القوام واللون. إذا الحظت تغیًرا ملحوًظا 
من أي نوع، مثل أن یصبح البراز نفاذ 

الرائحة بشدة أو مائي جًدا أو أكثر 
صالبة، خصوًصا إن كان فیھ دم، فینبغي 
أن تتحدثي إلى طبیبك أو الزائرة الصحیة.

یمكن أن یكون البراز الشاحب عالمة   •
یرقان. إذا شعرت بالقلق، تحدثي إلى 

القابلة أو الزائرة الصحیة أو اتصلي بخط 
الرعایة لدینا.

مالحظة ھامة: أفضل طریقة إلرضاع الطفل ھي الرضاعة الطبیعیة، حیث أن حلیب الثدي یوفر الغذاء المتوازن المثالي والوقایة من المرض لطفلك عالوة على العدید من الفوائد غیر التغذویة 
لكٍل من الطفل واألم. نوصي بأن تتحدثي مع أخصائي الرعایة الصحیة الخاص بك عندما تتخذین قرارك بشأن تغذیة طفلك. ینبغي أیًضا طلب المشورة المتخصصة عند االستعداد للرضاعة 

الطبیعیة والمداومة علیھا. إذا اخترِت الرضاعة الطبیعیة، من المھم أن تتناولي غذاء صحي متوازن. تركیبة حلیب الرضع مخصصة لتحل محل حلیب الثدي عندما تختار األمھات عدم القیام 
بالرضاعة الطبیعیة أو إذا كن غیر قادراٍت علیھا لسبٍب ما. سوف یؤدي قرار عدم القیام بالرضاعة الطبیعیة، أو تقدیم تغذیة جزئیة من زجاجة، إلى تقلیل اإلمداد من حلیب الثدي. إذا اخترِت 
ألي سبب عدم القیام بالرضاعة الطبیعیة، تذكري أن ھذا القرار قد یكون من الصعب الرجوع فیھ. كما أن استخدام تركیبة حلیب الرضع لھا تبعات اجتماعیة ومالیة یجب أخذھا في االعتبار. 

ینبغي دائًما تحضیر تركیبة حلیب الرضع، واستخدامھا وحفظھا حسب التعلیمات على الملصق، لتتجنبي المخاطر على صحة الطفل.


