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الرضاعة الطبيعية
لدى األطفال

أن الرضاعة الطبيعية ذات أهمية بالغة وفائدة كبرية لصحة الطفل واألم املرضعة عىل حد سواء )بدنياً  ثبت علمياً وطبياً 

ونفسياً ووقائياً( ومل تُظهر األبحاث العلمية الحديثة هذه الحقيقة إال من عهد قريب.

وامتداد  ِفطرية،  عملية  فهو  األمراض،  من  لحاميته  طريقة  وأنجع  الرضيع  لتغذية  وسيلة  أحسن  بالثدي  اإلرضاع  يعترب 

أفضل  هي  وحدها،  الطبيعية  الرضاعة  إن  والرضيع.  األم  بني  وفزيولوجي  عاطفي  وتواصل  والوضع،  للحمل  طبيعي 

ومتوازنة. كافية  بكمية  الدقيقة،  الغذائية  العنارص  أهم  له  توفر  ألنها  عمره،  من  األوىل  الستة  األشهر  يف  للرضيع   غذاء 

حليب الثدي هو أفضل لألطفال الرضع ألنه مصمم خصيصا الحتياجاتهم و ا لرضاعة الطبيعية هي لحظة فريدة من العالقة 

د  الحميمة بني األم والطفل. تَُقوِّي الرضاعة الطبيعية العالقة العاطفية والتواصل الجسدي والنفيس بني األم والرضيع وتَُجسِّ

األمومة الحقة، ومُتَكِّن الرضيع من النمو العاطفي السليم ومن التوازن النفيس والجسدي، خصوصا إذا كان نحيف الجسم 

قليل الوزن عند والدته.

األستاذ اوملعطي عبد الله

أستاذ يف طب األطفال

كلية الطب والصيدلة بطنجة

طـب األطفـــال

اوملعطي عبد الله)1،2(، بوهارو عبد الحق)2(، حيدا مصطفى)3(.

1. كلية الطب والصيدلة طنجة – جامعة عبد املالك السعدي

2- مصلحة االنعاش و املواليد الجدد- كلية الطب و الصيدلة فاس– جامعة سيدي محمد بن عبد الله

3- مصلحة طب االطفال- كلية الطب و الصيدلة –فاس – جامعة سيدي محمد بن عبد الله
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الرضاعة الطبيعية لدى األطفال

تطور الرضاعة الطبيعية في المغرب

تنظم وزارة الصحة كل عام األسبوع الوطني لتشجيع الرضاعة الطبيعية. ويأيت 

االحتفال يف وقت أصبحت فيه الرضاعة الطبيعية مهملة عىل نحو متزايد. 

يف الوقت الحارض، يعترب التخيل عن الرضاعة الطبيعية مشكلة صحية عامة يف 

املغرب. وعىل الرغم من جهود إعالمية وتثقيفية، تدهورت الحالة كام يتضح 

وانخفضت  والصحة،  للسكان  الوطنية  االستقصائية  والدراسات  البيانات  من 

وفقا ألحدث  عام 2011،  إىل ٪27.8 يف  املغرب  الطبيعية يف  الرضاعة  مامرسة 

دراسة استقصائية وطنية من السكان وصحة األرسة ض د٪51 يف عام 1992.

الثالث إضافة إىل عامل  وهناك عامل إضايف خلف هذا التدين يف دول العامل 

الحليب  تسويق  لرشكات  الكاذبة  الدعاية  وهو  أال  للعمل  املرأة  خروج 

الدول ما  هذه  تستورد  األطفال(، حيث  غذاء  صناعة  )رشكات  االصطناعي 

يعادل 2 مليار دوالر سنوياً منه مام يشكل هدراً كبرياً لدخلها القومي إضافة 

الصحة  منظمة  قدرت  حيث  عنه  الناتجة  الكثرية  والوفيات  األمراض  إىل 

 UNICEF )اليونيسيف(  الطفولة  لرعاية  املتحدة  األمم  ومنظمة  العاملية 

املعدة  التهاب  أمراض  بسبب  سنوياً  ميوتون  طفل  ماليني  عرشة  حوايل  بأن 

هذه  مام جعل  االصطناعي،  الحليب  استعامل  جراء  التغذية  وسوء  واألمعاء 

هذه  منتجي  عىل  وأطلقت  الدعايات  هذه  متنع  الدولية  الصحية  املنظامت 

)قتلة أطفال  األلبان ومصدريها من الرشكات املصنعة لحليب األطفال عبارة 

إىل  التحول  مبجرد  األطفال  هؤالء  إنقاذ  باإلمكان  أنه  حيث  الثالث(.  العامل 

الرضاعة الطبيعية واالستغناء عن الحليب البديل.

تثقيف  الصحة  وزارة  تعتزم  بالخطر،  ينذر  الذي  االنخفاض  هذا  مواجهة  يف 

األمهات وأرسهم حول أهمية البدء املبكر للرضاعة الطبيعية يف غضون نصف 

الطبيعية  الرضاعة  لنجاح  أسايس  أمر  هو  القانون  هذا  الوالدة.  بعد  ساعة 

ويساهم يف صحة الطفل واألم، كام أكد الخرباء. 

كيف ينتج الثدي الحليب؟  

األم. ويف  تنتج حليب  التي  الثدي  الثديني غدد تعرف بغدد  يوجد يف كل من 

داخل كل من هذه الغدد أجزاء مختلفة تلعب دوراً يف إنتاج حليب األم:

الحويصالت الهوائية: هي املوضع الذي يتم فيه إنتاج حليب األم. وهي عبارة 

عن كتلة من األكياس توجد يف الثدي وتشبه حبات العنب. هذه الحويصالت 

محاطة بعضالت صغرية جداً تضغط عليها وتدفع الحليب خارجاً إىل القنوات 

الصغرية التي توجد بني هذه الكتل.

القنوات الصغرية: هي قنوات صغرية تحمل الحليب من الحويصالت الهوائية 

إىل قنوات الحليب الرئيسية.

قنوات الحليب: هي شبكة معقدة من القنوات واألنابيب التي تنقل الحليب 

من القنوات الصغرية والحويصالت إىل الطفل مبارشة. ميكنك أن تتخيل قنوات 

الحليب كأنها مصاصات قش منفصلة تنتهي جميعها عند رأس الحلمة وتنقل 

الحليب إىل فم الطفل. تزداد هذه القنوات يف الحجم والعدد خالل فرتة الحمل. 

فوائد الرضاعة الطبيعية

عند الرضيع

مو الطبيعي واملتكامل  حليب األم يتغري يف تَرْكيبَِته باستمرار ليالئم ُمتطلبات النُّ

للرضيع يف جميع املراحل دون أي خلل أو اضطراب؛

حليب األيام األوىل )الثالثة أيام األوىل( أو اللَّبَأْ )الُكلوْسرتوم( أصفر اللون، ُحلُْو 

املذاق، وغني بالربوتينات والفيتامينات ووسائل املناعة والحامية من األمراض :

ي مناعته؛ � يحمي الرضيع من امليكروبات ويَُقوِّ

ى بغائِط الجنني )"امليكونيوم"   � يَُنظِّف أمعاء الوليد، ويُزيل أول بُرازِه املَُسمَّ

ذو اللون األسود(، ويَُنظِّم عمل معدته؛

عملية مص الثدي تقوي أسنان الرضيع ومتكنها من النمو املتكامل واملتوازن  �

دون اعوجاج أو ازدحام؛

تتميز مادة الحديد املوجود يف حليب األم بسهولة االمتصاص؛ �

حليب األم غري ُمثري للحساسية خالفا لحليب البقر؛ �

الرضاعة الطبيعية تحمي الطفل من سوء التغذية. �

الرضاعة الطبيعية تحمي الرضيع من : 

نات امليكروبية التي تصيب األذنني والجهاز التنفيس والهضمي والبويل،  � التََّعفُّ

الُفجايئ،  � املوت  ري،  كَّ السُّ مرض  البكتريي،  )املينانْجيت(  حايئ  السَّ االلتهاب 

وكذا السمنة، 

أمراض املعدة واألمعاء )إسهال، قبض(، والنزالت الشتوية )سعال، زكام(،  �

بْو )الضيقة( واإلِكْزميا والحساسيات الغذائية والحساسيات بصفة عامة...  � الرَّ

ي الرضاعة الطبيعية العالقة العاطفية والتواصل الجسدي والنفيس بني األم  تَُقوِّ

السليم  العاطفي  النمو  من  الرضيع  ن  ومُتَكِّ الحقة،  األمومة  د  وتَُجسِّ والرضيع 

الوزن  قليل  الجسم  نحيف  كان  إذا  والجسدي، خصوصا  النفيس  التوازن  ومن 

عند والدته. 
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عند األم املُرضعة

فاس( ومن حدة  � تَُقلِّص الرضاعة الطبيعية من مدة النزيف الدموي )دم النِّ

العودة بطريقة أرسع إىل وضعه  الرَِّحم من  ن  الوالدة، ومُتَكِّ التي تيل  األوجاع 

الطبيعي،

ُنها من  � ْحم املرتاكم إبان فرتة الحمل، ومُتَكِّ تساعد األمَّ عىل التخلص من الشَّ

الرجوع إىل وزن عادي واسرتجاع رشاقتها بطريقة أرسع،

الرضاعة  � فرتة  كانت  إذا  خصوصا   ، والرحم  الثدي  رسطان  من  األمَّ  تَْحمي 

رسطان  من  كذلك  وتحميها  كبري،  املُرَْضعني  األطفال  وعدد  )عامني(  طويلة 

املَبيَضنْي، خصوصا قبل  بلوغ سن اليَأْس،

ي عظام املرأة، وتقيها من الكسور حيث ترفع الرضاعة نسبة الكالسيوم  � تَُقوِّ

يف جسمها،

يفرز  � ألنه  لرشائه،  مادية  مصاريف  وال  لتحضريه  بدنيا  مجهوًدا  يكلفها  ال 

بصفة طبيعية متواصلة وبحرارة معتدلة،

زة داخل أرستها ومحيطها. � يرشف األم ويعطيها مكانة متميّ

متى يمكن البدء بإرضاع الطفل؟

ويعرف  الطفل.  والدة  بعد  وقت  أقرب  يف  الطبيعية  بالرضاعة  البدء  ميكنك 

لكنها  بالربوتني  وغنية  الكرمية  تشبه  مكثفة  مادة  وهو  باللبأ،  األول  الحليب 

تكافح  بأجسام مضادة  الهضم  الثمني وسهل  السائل  الدسم. ميتلئ هذا  قليلة 

املناعة  جهاز  تقوية  عىل  تعمل  والتي  الغلوبيولني،  مناعة  باسم  تعرف  املرض 

لدى الطفل. يفرز الثدي الحليب بعد حوايل ثالثة أيام من والدة الطفل عندما 

حليب  إنتاج  من  الجسم  يتمكن  بحيث  الربوالكتني  مستويات هرمون  تتعدل 

األم بدالً من اللبأ.

نصائح غذائية ووقائية للمرأة المُرضع

1ـ يجب عىل املرأة املرضعة أن تتناول، باإلضافة إىل تغذية متوازنة : 

، "كْلِيلَة"، "رايب"، "ياغورت"...(؛ � ات الحليب )ُجْب، لََبْ ُمْشتَقَّ

كثريا من املاء : حوايل لرتين يف اليوم؛ �

2ـ كام يجب عىل املرضع اجتناب األمورالتالية ألنها تُقلل من إفراز الحليب :

فاس(؛ � الصوم بعد الوضع )فرتة النِّ

اإلكثار من الشاي املُرَكَّز والقهوة؛ �

اإلرهاق والقلق، وكل ما يؤدي إىل التََّوتُّر واالنهيار العصبي. �

3ـ وكذا اجتناب :

األدوية، إال مايصفه الطبيب؛ كام يجب عليها إخبار الطبيب والصيدالين عند  �

كل زيارة بأنها ترضع بالثدي؛

التدخني والكحول، إذ مُيكن أن يؤدي التدخني إىل : تََوقُّف يف التنفس عند  �

يف  املوجودة  السامة  باملواد  الحليب  ث  تَلَوُّ الحليب؛  إفراز  يف  نُْقٍص  الرضيع؛ 

السيجارة

4ـ كام تُْنَصح املرأة املُرضع :

ر؛  � بتخصيص أوقات للراحة باإلضافة إىل الَقيْلُولَة والنوم املُبَكِّ

حصة  � كل  بعد  جيدا  )تنشيفهام(  وتجفيفهام  دافئ  مباء  الثديني  بتنظيف 

رضاعة.

موانع الرضاعة الطبيعية

بالنسبة لألم هناك حاالت نادرة جدا مُيَْنع فيها اإلرضاع بالثدي، نَْذكُر منها : 

ل،  � مرض السُّ

أمراض القلب والرشايني،  �

�  ، الُقصور يف الِكيِلْ

األمراض الرسطانية،  �

صنف  � الفريويس  الكبد  التهاب  )باستثناء  السيدا  مثل  الفريوسية  األمراض 

"ب"(، 

األمراض واالضطرابات العقلية الحادة،  �

متواصلة  � بطريقة  األدوية  استعامل  إىل  األم  فيها  تحتاج  التي  الحاالت  كل 

)األمراض املُزِْمَنة(؛ 

كام توجد أمراض وراثية نادرة جدا تصيب الرضيع ومتنع الرضاعة.  �

استعامل  � عليها  فيجب  باألقراص  املَُعالَْج  السكري  بداء  املصابة  املُرضع  أما 

األنسولني، بدل األقراص، طوال فرتة اإلرضاع.

مدة الرضاعة الطبيعية

ستة  ملدة  أن  به  املسلم  ومن  الطفل.  الحتياجات  الثدي  حليب  تصميم  تم 

منوا  الكامل  توفر  حرصية  أكرث  الطبيعية  الرضاعة  تكون  أن  وميكن  أشهر 

رشيك  عن  الطبيعية  الرضاعة  أن  إىل  تستمر  أن  وينبغي  والوزن.  حجم  يف 

العاملية(. الصحة  منظمة  )توصيات  املتنوعة  العرض  عامني  ملدة   مناسب 

منظمة الصحة العاملية )OMS( ومنظمة اليونيسيف أويص جميع اليوم ال إطعام 

الطفل حليب األم فقط لل 6 أشهر األوىل من الحياة. ميكن أن الرضاعة الطبيعية ثم 

 يستمر ملدة عامني وبعدها، واذا كنا كام تدمج األطعمة الحمية الطفل التكميلية.

مدتها  ترتبط  الطفل(  )وهذا  األم  الطبيعية عىل صحة  للرضاعة  املفيدة  اآلثار 

والتفرد: كلام طالت مدة الرضاعة الطبيعية طويلة )يف الشهور(، وأنه حرصيا 

)الرضاعة الطبيعية الطفل الوحيد(، آثاره املفيدة هي أكرث أهمية.

يقول الله تعاىل يف كتابه العزيز:)َوالَْوالَِداُت يُرِْضْعَن أَْوالََدُهنَّ َحْولنَْيِ كَاِملنَْيِ لَِمْن 

أََراَد أَن يُِتمَّ الرََّضاَعَة (]البقرة : 233[.

الفصال )الفطام(

لسن  مالمئة  غذائية  وجبات  بإدخال  وذلك  تدريجيا  الِفصال  يكون  أن  يجب 

الرضيع وبطريقة تدريجية مع اإلبقاء عىل َعَدِد الرََّضعات اليومية املُْعتادة؛

وسوء  لإلسهال  ويَُعرُِّضه  الطفل  عىل  خطورة  ل  يَُشكِّ التدريجي  غري  الفصال 

التغذية؛

وال  بالرضيع  ُمرِضٍّ  غري  لكنه  مكوناته،  يف  يتغري  )لَْغيَاْل(  الحامل  املرأة  حليب 

باملرأة الحامل وال بجنينها، ومن األحسن اجتناب الحمل إبان فرتة الرضاعة ألن 

الحمل هو السبب األول والرئييس لِتََوقُّف الرضاعة الطبيعية؛

إبان الِفصال التدريجي، يجب اإلبقاء عىل رَْضَعتَْي الصباح واملساء إىل آخر فرتة 

الِفطام؛

يُْنَصُح بإرضاع الطفل واملُباعدة بني حمل وحمل مبدة عامني كاملني عىل األقل.

طـب األطفـــال
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الخالصة

تسمح الرضاعة الطبيعية بالنمو والتطور العاطفي العصبي الحيس السليم و األمثل 

للطفل، ويحمي ضد بعض األمراض دون أي تكلفة للعائلة، وميكن خفض تكاليف 

 الرعاية الصحية إىل املستوى الجامعي، وهناك فوائد لصحة األم والنواحي البيئة.

الرضاعة الصناعية، هي املسؤولة عن الزيادة يف معدل إصابة األطفال باألمراض، 

بالبيئة.  يرض  الصناعية  الرضاعة  واألرس.  للمجتمع  بالنسبة  التكاليف  وارتفاع 

مقارنة مع الرضاعة الطبيعية.

يقول الله تعاىل يف كتابه العزيز:)َوالَْوالَِداُت يُرِْضْعَن أَْوالََدُهنَّ َحْولنَْيِ كَاِملنَْيِ لَِمْن 

أََراَد أَن يُِتمَّ الرََّضاَعَة (]البقرة : 233[.ي.
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