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 بدایة الرضاعة 
. إنھا البدایة المثلى لبدایة الرضاعة. بعد والدة الطفل یتم وضعھ على بطن األم بحیث تكون بشرتھ على احتكاك مباشر مع بشرة األم

 .وعندما یسمح للطفل أن یستلقي بھدوء على بطن األم وفي أجواء ھادئة سوف یقوم شیئاً فشیئاً بالبحث عن الثدي بنفسھ
  

قلیالً ومن ثم یبدأ بمص یدیھ أو ) یطلق صوتاً شبیھا بصوت الدجاجة القاعدة على بیضھا(یالحظ المرء في البدایة أن الطفل یقرق 
في ھذه الفترة یكون الطفل شدید الوعي واالنتباه، ولھذا یكون مھماً أن تستغلي ذلك . أصابعھ وبالبحث أیضا عن الثدي بواسطة رأسھ

 .األول في ھذه الفترة تحدیداً وتبدأي باإلرضاع 
  

أما إذا كنت أنت وشریكك غیر . بإمكانك أیضا ان تساعدي الطفل لكي یصل الى الثدي بحیث یتمكن من اإلمساك بھ جیداً والبدء بالمصّ 
 . متأكدین من كیفیة القیام بذلك فیمكنكما الحصول على المساعدة واالرشاد من قبل العاملین في المستشفى

 
یرید الطفل أن یبدأ برضاعة الثدي من المھم أن یكون ممسكاً بھ جیداً، أي أنھ یجب علیھ أن یكون ممسكاً بالمنطقة البنیة حول وعندما 

 . حلمة الثدي وأن تكون ھذه المنطقة كلھا داخل فمھ
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الحلیب األول یكون ذو . انكما مشاھدة حركات المّص بوضوح على وجھ الطفل و حتى خلف أذنھیرضع الطفل من الثدي بقوة وبإمك
بعد اإلرضاع األول غالباً ما ینعس الرضیع وبإمكانھ أن یخلد . المواد المناعیة المھمة للطفللون أصفر ویحتوي على كمیة كبیرة من 

إنھ ألمر . وعندما یستیقظ یكون من المھم أن یتم إرضاعھ وھذا ما یجعل كمیة الحلیب أن تتكیف وفقاً الحتیاجاتھ. للنوم لفترة طویلة
یسبب ھذا األمر ضغطاً كبیراً . اعة ونصف أو ثالث ساعات على مدار الیومطبیعي أن تقومي في البدایة بإرضاع الطفل مرة كل س

ولكن من خالل إمساك الطفل بصورة صحیحة بحلمة . على الحلمتین وعدد كبیر من النساء یختبرن تعرض الحلمات لألذى والتقرح
قوم األم بدھن قلیل من الحلیب الطبیعي حول وقد یكون من الحكمة أیضاً أن ت. الثدي أثناء الرضاعة یمكنھ أن یقي من ھذه األضرار

 . الحلمة بعد اإلرضاع وتركھا مكشوفة لتجف في الھواء
 

في ھذه الفترة . تختبر بعض النساء أنھن ال یقدرن على وضع الطفل على بطنونھن مباشرة بعد الوالدة مثالً في حاالت الوالدة القیصریة
وعندما تصبح األم جاھزة لإلرضاع یمكن الشروع حسب . بشرتھ/اك مباشر مع جسدهیكون الطفل مع األب وحبذا لو یكون على احتك

عندما یكون الطفل صاحیاً یصار الى نزع مالبسھ ویوضع على صدر األم بحیث یكون جسمھ على احتكاك مباشر . ما ھو مذكور أعاله
 ا یرى المرء بأن الطفل مھتم لألمر وبدأ ولمّ . مع بشرة صدر األم ویترك لكي یبدأ بالتفتیش عن الثدي بغیة الوصول الیھ

إعطاء الرضیع الوقت الكافي وتوفیر . یبحث عن الثدي، فیكون حینھا من الممكن مساعدتھ قلیالً للوصول الى الثدي والبدء برضاعتة
 . اعة في وقت الحقإن توفیر بدایة رضاعة جیدة ھو إجراء یقي من حصول مشاكل في الرض. الھدوء في ھذه الفترة ھما أمران مھمان

 


