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الكثري من العائالت إرضاع األمهات ألطفالهّن لوقت أطول قد يصل حتى عامني 
وأكرث. 

إليِك 10 أسباب وجيهة تشجعك عىل الرضاعة الطبيعية لطفلك:
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تغذية وحامية
إن حليب األم هو أفضل غذاء يساعد طفلك عىل أن يكرب 
وينمو. تنتج كل أم الحليب الذي يلبي احتياجات طفلها 
بشكل خاص ويحتوي عىل الكميات املثالية من الربوتني 
والكربوهيدارت والدهون والفيتامينات واملعادن. ومن 

املذهل أنه مع منو الطفل، يتغري حليب األم ويتطور 
لتلبية االحتياجات الجديدة للرضيع يف كل مرحلة، إضافة 
إىل أن تركيبته أسهل هضًم للطفل من الحليب الصناعي 

)الفورموال( مم يعني انخفاض احتمل تعرضه ملشاكل 
الهضم! 

يحتوي حليب األم عىل أجسام مضادة تساعد عىل وقاية 
الطفل من األمراض وتقلل من خطر إصابته بالحساسيات 

املختلفة. يُعرف أول حليب لألم بعد الوالدة باسم اللبأ، 
وهو يوفر للطفل الحمية الحيوية املبكرة ويساعد يف منع 

منو البكترييا الضارة عن طريق تغليف جهازه الهضمي. 
ولهذه الحمية املبكرة أهمية أكرب بكثري إذا كان طفلك قد 

ُولد خديًجا، أي قبل األوان - اللبأ يحمي!

قوة للعقل
مثّة أدلة قوية عىل أن األطفال الذين يحصلون عىل رضاعة 

طبيعية يحققون نتائج أفضل يف اختبارات معدل الذكاء 
وتقييمت املدرسني يف التحصيل األكادميي. 



4 حجم ثدي األم غري مهم
ليس لحجم ثديك أي أهمية يف الرضاعة الطبيعية، 

فسواء كان صغريًا أم كبريًا سوف يُفرز كمية الحليب 
الالزمة لطفلك. يبدأ الثدي يف االستعداد ملجيء الطفل 

يف مرحلة مبكرة من الحمل ويصبح قادًرا عىل إنتاج 
اللبأ )أول حليب لألم( يف األسبوع 24 تقريبًا. ومبجرد 
والدة طفلك، تبدأ الهرمونات بتنشيط الثدي إلنتاج 

املزيد من الحليب. ويستمر إنتاج الحليب من خالل 
رشاكة رائعة قوامها العرض والطلب بينكم - فكلام 

ازداد عدد مرات رضاعة طفلك، ازداد إدرار الحليب!

3 حليب األم مريح وميكن نقله
إن حليب األم آمن وطازج دامئًا ودرجة حرارته 

مناسبة متاًما، أي أنه جاهز عند طلب طفلك له دون 
الحاجة للتسخني أو غيل املاء أو تعقيم زجاجات 
الرضاعة، وهذا يجعل الرضاعة أثناء الليل أسهل 

بكثري. 

ونظرًا ألن الحليب الطبيعي معِك أينم ذهبِت، يصبح 
السفر والتسوق مع طفلك أبسط ألنك ال تحتاجني 
إىل أي أدوات من أجل حمل الحليب أو تخزينه يف 

مكان بارد. 
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الرضاعة الطبيعية مفيدة 
لألم أيًضا

تشري األبحاث إىل أن الرضاعة الطبيعية توفر 
لألم حمية من رسطان الثدي ورسطان املبيض 

وهشاشة العظام فيم بعد. 

كم أن جسمِك يستخدم السعرات الحرارية 
إلنتاج الحليب، لذا فقد تساعدك الرضاعة 
الطبيعية عىل التخلص تدريجيًا من الوزن 

الذي اكتسبته يف أثناء الحمل. فضاًل عن ذلك 
فإن االقتصار عىل الرضاعة الطبيعية قد يؤخر 

عودة الحيض لبعض الوقت. 

تحافظ الرضاعة الطبيعية 
عىل العالقة املميزة التي 

تربطكام
يُعزز القرب والراحة التي يشعر بها الطفل 
يف أثناء الرضاعة الطبيعية من الرابطة التي 

تجمع بينكم، إذ أنها أحد األمور التي ميكنك 
القيام بها إلنشاء عالقة ملؤها األمان والحب 

مع طفلك. فال ميكن للوالدين أبًدا إفساد 
طفل رضيع بتدليله، لذا امنحي طفلك العناق 

الذي يريده.



7 الفوائد ال تحىص
تُفيد األبحاث أن أهمية حليب األم كبرية لدرجة 
أنه الغذاء والرشاب الوحيد الذي يحتاجه طفلك 

يف األشهر الستة األوىل من حياته. ابتداًء من الشهر 
السادس، يحتاج طفلك إىل عنارص غذائية متنوعة 

إىل جانب حليب األم الذي يستمر يف توفري التغذية 
والحمية. وتستمر العديد من األمهات يف إرضاع 
أطفالهّن الحليب الطبيعي حتى يبلغوا عامني أو 

أكرث، عىل النحو الذي تويص به وكالة الصحة العامة 
يف كندا - فحليب األم مفيد دامئًا لألطفال مهم 

بلغت كميته.

8 الرضاعة الطبيعية مناسبة 
لألم العاملة

من املمكن أن يحظى طفلك بفوائد الحليب 
الطبيعي حتى إذا كنِت تخططني للعودة إىل العمل 

أو الدراسة. ميكنك عرص الحليب بيدك أو ضخه 
باستخدام شفاط الحليب وتركه مع مقدم الرعاية 
إلطعام طفلك. كم ميكنِك االحتفاظ بهذا الحليب 

مجمًدا لحني استخدامه الحًقا.

ويف بعض األحيان قد تتوفر مرافق رعاية األطفال 
يف أماكن عمل أو دراسة بعض األمهات، أو قريبًا 

منها، حيث ميكنهّن إرضاع الطفل طبيعيًا أثناء 
فرتات االسرتاحة.
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حليب األم صديق للبيئة
إن الرضاعة الطبيعية مفيدة لك ولطفلك 

وللبيئة! يُنتج حليب األم ويقدم للمستهلك 
- أي طفلك - من دون أي تلوث أو مواد 

تغليف وتعبئة غري رضورية أو نفايات.

حليب األم اقتصادي 
ويساعدك عىل 

التوفري
إن الرضاعة الطبيعية توفر عليك 
املال! فالرضاعة الطبيعية توفر، 

من دون أدىن شك، مئات بل آالف 
الدوالرات.



اطلبي النصيحة والدعم الالزمان للرضاعة الطبيعية - فاألمر يستحق ذلك!

إن الرضاعة الطبيعية أمر فطري إال أن تعلمها قد يستغرق أحيانًا بعض الوقت ويحتاج 
منك للصرب.

 هناك العديد من املجموعات واألفراد الذين ميكنهم مساعدتك، منهم ممرضات الصحة 
العامة ومستشاري الرضاعة ورابطة ال ليتشه )La Leche League( وطبيبك والقابلة القانونية 

وأفراد األرسة أو األصدقاء الذين خاضوا تجربة الرضاعة الطبيعية من قبل. 

للحصول عىل مزيد من املعلومات حول كيفية الحصول عىل املشورة والدعم الالزمان للرضاعة 
الطبيعية، يُرجى زيارة

وكالة الصحة العامة يف كندا )Public Health Agency of Canada( عىل املوقع اإللكرتوين 
www.publichealth.gc.ca/breastfeeding :التايل

محتوى هذا املوقع متوفر باللغتني اإلنجليزية والفرنسية فقط.

كم يتوفر عىل هذا املوقع دليل 10 نصائح قّيمة لرضاعة طبيعية ناجحة، ملساعدتك عىل 
جعل الرضاعة الطبيعية تجربة ناجحة وممتعة.

Breastfeeding Friendly
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