
ZTC922/07/2015/AR

إرجاع الحلیبإرجاع الحلیب

غالًبا ما ُیرِجع الرضع الصغار القلیل من الحلیب بعد الرضعات. ویعرف ھذا 
بـ "القشاد". طالما أن رضیعك راٍض ویزید وزنھ فلیس ھذا بمدعاٍة للقلق.

من المھم أن تجشئي رضیعك أثناء وبعد الرضعات.

كي تجشئي رضیعك، ادعمیھ في وضع قائم، إما على كتفك أو في حضنك، 
ودلكي ظھره بلطف حتى یخرج أي ھواء.

ال تجعلي رضیعك یرقد بشكل مستقیم بعد الرضاعة. ادعمیھ في وضع قائم في 
مكان آمن بوسادة أو أمسكیھ في وضع قائم لحوالي 20 دقیقة لتساعدي الحلیب 

على النزول.

إذا كنت ترضعیھ حلیب صناعي، تأكدي من أنك تسخدمین الحلمة مناسبة الحجم 
لعمر ومرحلة رضیعك. إذا كنت تستخدمي حلمة "سریعة التدفق" فقد یخرج 

الحلیب بسرعة أكبر من الالزم.

ال تجبري رضیعك على أخذ حلیب أكثر مما یرید، سیدعك تعرفي عندما یحصل 
على ما فیھ الكفایة.

تحدثي إلى الممارس العام أو الزائرة الصحیة إذا كان رضیعك ُیرِجع حلیًبا بعد كل 
رضاعة أو یبدو أنھ یتألم أو یتقیأ بقوة جًدا.

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.


