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اإلمساك لدى حدیثي الوالدة حتى سن ستة أشھر
ما ھو؟ كیف یمكن عالجھ؟

ھل یقلقك احتمال إصابة طفلك باإلمساك؟
قد یكون من الصعب أن تعرفي سبب بكاء صغیرك أو شعوره بعدم االرتیاح، وكثیًرا ما تكون 

اضطرابات المعدة ھي السبب. فالطفل الذي یرضع رضاعة طبیعیة نادًرا ما یصاب باإلمساك؛ ألن 
حلیب األم سھل الھضم مقارنة بالحلیب الصناعي.

كیف أعرف إذا كان طفلي مصاًبا باإلمساك؟
اإلمساك أكثر من مجرد احمرار وجھ طفلك وبذل جھد شاق عند التبرز. فقد تشمل األعراض:

أقل من ثالث مرات تبرز أسبوعًیا  •
بكاء وانزعاج أو نزق أو ألم قبل التبرز أو أثنائھ  •

براز جاف یابس (كبیر أو یشبھ الُكرّیات)   •
یجد طفلك صعوبة في إخراجھ

ألم في المعدة  •
فقدان الشھیة  •

براز مصحوب بالدم قد یكون ناتًجا عن   •
حدوث تشققات دقیقة في البشرة بفعل 

إخراج براز یابس

تدلیك البطن برفق یمكنھ إرخاء عضالت   •
البطن.

حركي برفق ساقي طفلك حركة تشبھ   •
قیادة الدراجة للمساعدة على تحریك البراز 

في األمعاء.

إذا كان طفلك یتناول الحلیب الصناعي،   •
أعِطھ قلیالً من الماء المغلي المبّرد بین 

الوجبات، ولكن ال تخففي الحلیب 
الصناعي.

جربي التحول إلى حلیب صناعي جاھز   •
لالستخدام؛ فھو یجعل براز الطفل أكثر 

لیونة.

إذا استمرت ھذه األعراض أو إن كانت   •
لدیِك أي مخاوف بشأن اإلمساك، تحدثي 
إلى القابلة أو الزائرة الصحیة أو الطبیب.

ال تخففي الحلیب الصناعي لطفلك ـ   ✗

یجب أن تتأكدي من مزج المقدار 
الصحیح من المسحوق مع الماء. 

احرصي دوًما على اتباع إرشادات 
الجھة المصنعة.

ال تضعي الحلیب الصناعي في   ✗

كومة في المعیار. سّوي سطح 
المغرفة لضمان إضافة المقدار 

الصحیح من المسحوق إلى الماء.

تذكري أنھ قد یكون من الطبیعي تماًما   ✔

أن یمضي الطفل الذي یرضع من 
زجاجة اإلرضاع أیاًما قلیلة دون 
تبرز. فإذا كان طفلك یتبول كثیًرا 

وغیر منزعج، فال داٍع للقلق.

احرصي على مزج أي حلیب صناعي   ✔

كما ینبغي ـ فالغذاء المركز كثیًرا قد 
یسبب اإلمساك.

إرشادات مھمةمحاذیر توصیات

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.


