
ھل یقلقك احتمال إصابة طفلك بالمغص؟
ُیعد المغص واحداً من أكثر المشكالت المتعلقة بالرضاعة شیوًعا لدى الرضع الصغار. وھناك عدد من األسباب یرى الخبراء أنھا وراء ھذا. تشمل 

ل الالكتوز، وتوازن البكتیریا المعویة. یمیل المغص إلى الحدوث بشكل  ھذه األسباب عدم نضج الجھاز الھضمي، والھواء المحبوس، وعدم تحمُّ
متساوي بین الرضع الذین یحصلون على رضاعة طبیعیة والذین یحصلون على رضاعة من زجاجة. ویبدو أیًضا أن تدخین األم یلعب دوًرا.
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مشاكل المعدة
المغص

كیف تعرفي إن كان طفلك یعاني من مغص؟
یتم تعریف المغص بأنھ بكاء الطفل ألكثر من ۳ ساعات كل یوم لمدة ۳ أیام أو أكثر خالل ۳ أسابیع متتالیة. وغالًبا ما یبدأ عند عمر ۲ - ۳ 
أسابیع ویكون أسوأ خالل أوقات ما بعد الظھیرة المتأخرة والمساء. وعادًة ما ینتھي المغص عند عمر ۳ - ٦ شھور بدون آثار طویلة المدى 

على رضیعك.

ال تیأسي إن لم یفلح أًیا من ھذا. تحدثي   ✗

إلى زائرتك الصحیة من أجل مزید من 
النصح وتحدثي إلى األمھات األخریات 
الالتي لدیھن رضع یعانون من المغص 
لمعرفة ما ینجح معھم. تتوفر جماعات 

الدعم؛ اسألي زائرتك الصحیة عن 
معلومات عن الجماعات القریبة منك.

ال تتركي رضیعك یصبح جوعان جًدا   ✗

بین الرضعات. یمكن إلرضاعھ كمیات 
أصغر بتكراریة أكثر أن یساعد.

تشمل المؤشرات األخرى:

إغالق العیون بشدة  •
احمرار الوجھ  •

انسحاب الساقین إلى الصدر  •
الكثیر من البكاء  •

القبضات المضمومة  •

محاذیر

توصیات توصیات توصیات
جشئي الطفل كثیًرا أثناء اإلرضاع،   ✔

خصوًصا إن كان الطفل یمیل إلى 
الرضاعة السریعة.

امنحیھ الكثیر من العناق؛ ھدھدیھ   ✔

بلطف أو اجعلیھ قریًبا منك في حمالة 
طفل. حاولي أیًضا اإلمساك بالطفل في 
أوضاع مختلفة. یمكن أن تكون الحركة 

مریحة؛ حاولي المشي أو تمایلي مع 
طفلك بلطف. یمكن أن یكون ركوب 

الطفل السیارة مھدًئا لھ أیًضا.

جربي بعض أسالیب اإللھاء، مثل   ✔

الغناء، والنظر معھ في مرآة، وعرض 
اللُّعب علیھ.

في بعض الحاالت، یبدو أن األطفال   ✔

یجدون ضوضاء المنزل، مثل المكنسة 
الكھربائیة أو غسالة األطباق أو مجفف 

الشعر، مھدئة.

توجد أنواع مختلفة متاحة من عالجات   ✔

المغص، لذا یرجى طلب النصیحة من 
الصیدلي.

في حالة الرضاعة الطبیعیة، قد یساعد   ✔

إلقاء نظرة على نظامك الغذائي: الكافیین، 
واألطعمة الحارة، والثوم، ومنتجات 

األلبان، واألطعمة التي تزید من الغازات 
(مثل الملفوف، والقرنبیط، والبروكلي، 

والبصل) صاحبھا كلھا المغص.

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.


