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ال توجد امرأة تربي طفلها وحدها. فقد يكون االهتمام املستمر واالعتناء الالزم لطفٍل جديٍد متعًبا ومحبًطا 
األطفال  رعاية  وعاملي  واجليران،  واألصدقاء،  األسرة  مساعدة  على  تقريًبا  األمهات  جميع  وتعتمد  ا.  جدًّ

واملدرسني.

ستتعلم بعض النساء ذوات اإلعاقة كيفية رعاية الطفل بسرعة. ولكن إذا كانت إعاقتك تعني أنك بحاجة 
إلى مساعدة في أعمالك اليومية، فقد حتتاجني أيًضا املساعدة لرعاية احتياجات طفلك اليومية. يحتاج 
املواليد اجلدد إلى التغذية وتغيير مالبسهم في كثير من األحيان. لذلك ال تكون مثبطًة إذا كنت بحاجة 

للمساعدة. كما وحتصل جميع األمهات اجلدد على املساعدة إذا ما أردن مساعدة الطفل.

تزالني والدة طفلك. فالسماح لشخٍص ما  التي رمبا حتتاجينها، فإنك ال  النظر عن مدى املساعدة  وبغض 
ملساعدتك في رعاية طفلك ال يحط من أمومتك. وحتى عندما تسألني شخًصا آخر ليكون عيًنا وأذنًا ويًدا 
أو حتى ساًقا لك، فأنت الوحيدة القادرة على اتخاذ القرار بشأن كيفية تلبية احتياجات طفلك، وسالمته، 

ورفاهيته. فهذا ما تفعله األم.
ونهارًا، حيث ميكنه أن يرى وجهك، ويسمع صوتك، ويشعر بك،  إبقاء الطفل قريًبا منك، ليالً  سيطمئنك 

ويشتم رائحة جسدك، إن طفلك يعرف من هي والدته، وهي أنت!

بناء عالقة للحياة
يؤثر تطور عالقة الطفل مع والدته أو مع مقدم الرعاية على التطور البدني والعاطفي للطفل. وعند تكوين 
عالقة وثيقة، يتعلم الطفل كيف يوجد األمن فيها وسيكون من األسهل عليه تكوين عالقاٍت جديدٍة مع 
االعتناء  أن يساعدوك على  األسرة ميكنهم  آخرين من  أفرادًا  أن  وفي حني  وقٍت الحٍق.  في  آخرين  أشخاص 
بطفلك، إنه من املهم أن تدركي أنك مقدم الرعاية الرئيس لطفلك، وبهذا تتمكنني من بناء هذه الرابطة 

العميقة مع طفلك.

 
 

يعرف طفلي أنني 
والدته. حتى إنه ال 

يالحظ أنني ذات إعاقة.
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النساء اللواتي لديهن صعوبة في التعلم والفهم

تُعتبر الكثير من النساء اللواتي لديهن صعوبة في التعلم أو الفهم أمهات جيدات. ميكنك مناقشة 
األشياء التي قد حتتاجينها ملساعدتك في أن تكوني أًما جيدًة لطفلك مع عائلتك.

أشياء ينبغي التفكير فيها
على  احلصول  على  قادرًة  تكوني  ولن  والنهار،  الليل  في  واالهتمام  التغذية  إلى  الصغار  املواليد  يحتاج 
ا  املرجح جدًّ الليل، ومن  أثناء  أنَّ طفلك قد يوقظك عدة مرات  الرغم من  النوم. وعلى  قسٍط كبيٍر من 
أن تشعري بالتعب خالل النهار، فإن طفلك سيظل بحاجٍة إلى الرعاية. هل ستكونني قادرًة على طلب 

املساعدة للقيام بالتالي:
• إبقاء الطفل نظيًفا.

• معرفة متى يحتاج الطفل إلى الرعاية الطبية. 
• تدبير األدوية، إذا لزم األمر.

• التأكد من أن الطفل مبأمٍن من: 

- السقوط
- االحتراق

- احليوانات
- السموم

- ابتالع شيٍء واالختناق

- احلوادث التي قد تؤدي إلى كسر  العظام أو قطع اجللد

إن الرضع صغيرو 
احلجم. أخشى أن 

أسقط طفلي. هال 
ساعدتني يا أمي؟

حاجة  هناك  تكون  لن  إرضاع طفلك طبيعيًّا،  بإمكانك  كان  إذا 
إلعداد بديٍل لذلك. ولكن إذا كنت ال ترضعينه رضاعًة طبيعيًة، 

ستحتاجني للتأكد من أن الزجاجاِت نظيفٌة، أو أن احلليَب البديل معدٌّ بشكٍل سليٍم.

الرضاعة الطبيعية للطفل
قومي بإرضاع طفلك قدر اإلمكان. الكولوستروم هو عبارة عن أول حليٍب أصفر 
اللون يخرج من الثدي في اليومني أو الثالثة األولى بعد الوالدة. وهذا احلليب هو 
ا ملعدة الطفل، فهو يحتوي على كل  أفضل طعام ممكٍن للرضيع. وهو مفيٌد جدًّ
التغذية التي يحتاجها املولود اجلديد، عالوًة على ذلك، فإنه يحمي الطفل من 

األمراض.

مياه  أو  الشاي،  أو  لألعشاب،  عادًة  طبيعيًّا  يرضعون  الذين  األطفال  يحتاج  ال 
السكر. ال تقومي بإعطاء طفلك أي شيء سوى حليب الثدي لألشهر الستة 
ا إرضاع طفلك، قومي بإفراغ احلليب  األولى قدر اإلمكان. وإذا كان من الصعب جدًّ
الطفل  إطعام  ميكن  وبذلك  و229(،   228 الصفحتني  )انظري  باليد  ثدييك  من 

بطريقٍة أخرى.

 
الثدي هو األفضل
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تعتبر تغذية الطفل بحليب الثدي مهمًة بسبب:

 . * يعتبر حليب الثدي الغذاء املثالي ملساعدة الطفل على النمو بشكٍل سليٍم وقويٍّ
* تساعد الرضاعة الطبيعية في وقف نزيف رحم األم بعد الوالدة.

* حليب الثدي الذي ميرر للطفل عبارة عن دفاعات األم ضد األمراض مثل السكري والسرطان، وااللتهابات 
كاإلسهال وااللتهاب الرئوي.

* تساعد الرضاعة الطبيعية كالًّ من األم والطفل الشعور بالقرب واألمن. 
صفحة  )انظري  أشهر  ستة  أول  خالل  أخرى  مرًة  احلمل  من  النساء  بعض  الطبيعية  الرضاعة  متنع  قد   *

.)219
* يقدم حليب الثدي باجملان )دون تكلفة(.  

تستطيع معظم النساء ذوات اإلعاقة إرضاع أطفالهن رضاعًة طبيعيًة. وحتتاج بعض النساء ذوات اإلعاقة 
املساعدة في حمل الطفل في وضٍع جيٍد. في حني أن أخريات ال تنتجن ما يكفي من احلليب. وبدورها جتعل 
كنت  إذا  ما  بنفسك  تقرري  أن  عليك  يتوجب  للغاية.  ومرهقٌة  ضعيفٌة  أنها  تشعر  املرأة  اإلعاقات  بعض 

تستطيعني إرضاع طفلك أم ال.

å ÐÇ ÇáØÝá áÇ íÍÕá 
Úáì ãÇ íßÝí ãä 

.ÇáËÏí Ýí Ýãå 

 

هذا الطفل ال يحصل 
على ما يكفي من 

الثدي في فمه.

كيف تقومني بالرضاعة
إال  يرضعون.  كيف  يعرفون  وهم  الرضع  معظم  يولد 
أنهم بحاجٍة إلى احلصول على ما يكفي من احللمة في 
الفم. ولذلك ينبغي أن يحصل الرضيع على الثدي ملء 

الفم مع إدخال احللمة للداخل.
يحصل  الطفل  هذا 

على الثدي ملء الفم.
كيفية حمل الطفل

قد تكون الرضاعة الطبيعية مؤملًة في البداية. ولكن 
إذا كان املولود في وضعيٍة صحيحٍة، فإنك ستعتادين 
إذا  األلم.  بعد سيتالشى  وفيما  الطفل،  إرضاع  على 

لم يتالش األلم، حاولي تغيير وضعيتك أو وضعية طفلك. وتأكدي أن الطفل يحصل على الثدي ملَء الفم. 
وإذا كانت الرضاعة الطبيعية ال تزال مؤملًة، عليك احلديث إلى عامل الصحة، ألنه قد تكون هناك مشكلة 

أخرى.

تتعلم معظم النساء إرضاع أطفالهن عن طريق مشاهدة نساء أخريات في األسرة واجملتمع. وإذا كانت هناك 
امرأة أخرى في اجملتمع لديها مثل إعاقتك، وهي أم، اطلبي مساعدتها.

بإمكان الكثير من النساء ذوات اإلعاقة إرضاع أطفالهن إذا اتخذن وضعيًة مريحًة.
إذا كان بإمكانك استخدام اليدين واجلزء العلوي من اجلسم بشكٍل جيٍد، فينبغي أن تكوني قادرًة على إرضاع 
الطفل من دون أي مشاكل. وعليك التأكد من أن الطفل، خاصًة رأسه، مسنوٌد بشكٍل جيٍد وأنك جتلسني 

أو تستلقني في وضعيٍة مريحٍة لك.
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جتد بعض النساء الرضاعة الطبيعية أسهل في حال اجللوس 
على كرسي أو سرير، حيث ميكنهن االستناد إلى الوراء قليالً 
وأيضا سند أيديهن. عالوًة على ذلك، يساعد ذلك في إراحة 
الطفل مسنود  أن  أيًضا من  تأكدي  ما.  قدميك على شيٍء 

بشكٍل جيد.

أو   الوسائد  بعض  استخدمي 
القماش امللفوف حتت الطفل.

وإذا كنت تستخدمني يديك واجلزء العلوي من اجلسم بشكٍل محدودٍ، حاولي 
إيجاد وضعية واحدة على األقل مريحة للرضاعة. اطلبي من شخص مساعدتك 

إذا لزم األمر. وهنا بعض  االقتراحات:
ميكنك   إذا لم يكن باستطاعتك استخدام اليدين واجلزء العلوي من اجلسم،  

وضع  كيفية  لهم  إرضاع الطفل مبساعدة أفراد األسرة أو األصدقاء. اشرحي  
الطفل لكي تتمكني من إرضاعه. وإذا لزم  األمر، اطلبي منهم وضع الطفل في 
وضعيٍة ما، سيما رأس الطفل. وعلى الرغم من أنك ال حتملني الطفل بيديك، فال 

يزال الطفل قادرًا  على رؤية وجهك والشعور بالدفء ومعرفة رائحة جسدك.

وإذا كان من الصعب عليك اإلمساك بالثدي، عليك ارتداء مشد للصدر )صدرية( 
لدعم  رضاعة"  "صدرية  شراء  من  تتمكنني  قد  احللمة.  حول  واسعٍة  فتحٍة  مع 
بعض  لف  ميكنك  أو  الرضاعة.  عند  احللمة  وتكشف  تغطي  بطريقٍة  الثديني 
القماش حول صدرك وحول ثدييك تاركًة فتحة إلظهار احللمة. ميكنك أيًضا ربط 

قطعة من القماش حول اجلزء األعلى من اجلسم حتت الثديني.

إذا لم تتمكني من الرضاعة الطبيعية
إذا لم ميكنك إرضاع طفلك، قد تكونني قادرًة على إفراغ احلليب من ثدييك باليد 
إفراغ  من  تتمكني  لم  حال  وفي  كوٍب.  أو  زجاجٍة  باستخدام  لطفلك  إلطعامه 

احلليب بنفسك، اطلبي مساعدة شخٍص تثقني به.

 

قومي بسند )دعم( رأس الطفل على 
كوعك أو على وسادٍة بجانب ثديك.

 

جتد الكثير من النساء أنه من األيسر االستلقاء على اجلنب 
بجوار أطفالهن مدعمات بالوسائد أو القماش امللفوف.
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كيفية إفراغ احلليب باليد:

وإن كان ممكًنا،  ليجفا.  الشمس  في  واتركيهما  النظيفة،  واملياه  بالصابون  وغطاًء  اغسلي مرطبانًا   -1
اسكبي بعض املاء املغلي في املرطبان ثم اسكبيه خارًجا قبل االستخدام. فذلك سيقتل اجلراثيم في 

املرطبان ويبقي احلليب آمًنا للطفل.
2- اغسلي يديك جيًدا. 

3- ضعي أصابعك واإلبهام على حافة اجلزء املظلم من الثدي )الهالة(، 
ثم اضغطي باجتاه الصدر.

اضغطي أصابعك مًعا بلطف ولفيها باجتاه احللمة. ال تقومي بقرص أو سحب احللمة. ال ينبغي أن يكون 
إفراغ احلليب مؤملًا.

قومي بتحريك أصابعك على طول الهالة حتى يتمكن احلليب من اخلروج من فتحة الثدي. افعلي ذلك 
مع كل ثدي حتى يصبح فارًغا. 

إفراغ  املزيد. حاولي قدر اإلمكان  املمارسة، سيخرج  الكثير من احلليب، ولكن مع  البداية، لن يخرج  في 
احلليب كل 3 إلى 4 ساعات، على األقل 8 مرات خالل 24 ساعة للتأكد من وجود كمٍّ جيٍد. ميكنك عادًة 
التفكير في طفلك  إذا كنت في مكاٍن هادٍئ وتشعرين باالسترخاء. قد يساعد  املزيد من احلليب  إفراغ 
أثناء إفراغك للحليب على تدفقه. وإذا كان من الصعب بدء تدفق احلليب، حاولي وضع قطعة قماش أو 

مناشف دافئة ورطبة على ثدييك ثم قومي بتدليكهما قبل محاولة إفراغ احلليب.
قد تتمكنني من احلصول على مضخة احلليب ملساعدتك في إفراغ احلليب بسهولٍة أكبر. تقوم بعض 
ببيع  العيادات  أو  املراكز  تقوم هذه  وقد  تأجير مضخاٍت كهربائية.  أو  بإقراض  الطبية  واملراكز  العيادات 

مضخاٍت يدويٍة بسيطٍة قليلة التكلفة.
في البداية، لن يخرج الكثير من احلليب، ولكن مع املمارسة، سيخرج املزيد. حاولي قدر اإلمكان إفراغ 
احلليب كل 3 إلى 4 ساعات، على األقل 8 مرات خالل 24 ساعة للتأكد من وجود كمٍّ جيٍد. ميكنك عادًة 
إفراغ املزيد من احلليب إذا كنت في مكاٍن هادٍئ وتشعرين باالسترخاء. قد يساعد التفكير في طفلك 
أثناء إفراغك للحليب على تدفقه. وإذا كان من الصعب بدء تدفق احلليب، حاولي وضع قطعة قماش أو 

مناشف دافئة ورطبة على ثدييك ثم قومي بتدليكهما قبل محاولة إفراغ احلليب.

قد تتمكنني من احلصول على مضخة احلليب ملساعدتك في إفراغ احلليب بسهولٍة أكبر. تقوم بعض 
العيادات واملراكز الطبية بإقراض أو تأجير مضخاٍت كهربائية. وقد تقوم هذه املراكز أو العيادات ببيع 

مضخاٍت يدويٍة بسيطٍة قليلة التكلفة
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طريقة الزجاجة الدافئة إلفراغ احلليب
قد تعمل هذه الطريقة بشكٍل أفضل إذا كان الثديان ممتلئني أو مؤملني جًدا. وهذا ميكن أن يحدث مباشرًة 
بعد الوالدة، أو إذا كانت لديك تشققات في احللمة أو كان ثديك يؤملك. إذا لم تتمكني من حمل الثدي أو 

الزجاجة، اطلبي مساعدة شخٍص تثقني به.
1- قومي بتنظيف زجاجة كبيرة من الزجاج ذات فتحة )فوهة( 3 إلى 4 سم. قومي بتدفئتها من خالل 
ملئها باملاء الساخن. املئيها ببطء، لكي ال تكسر الزجاجة، انتظري بضع دقائق وبعد ذلك صبي املاء 

خارًجا.
 2- قومي بتبريد الفوهة ورقبة الزجاجة باستخدام ماٍء نظيٍف لكي ال حترقك. 

تبرد،  وعندما  دقائق.  لعدة  بإحكام  امسكيها  بإحكام.  تسد  حتى  باحللمة  الزجاجة  فوهة  اربطي   -3
فسوف يخرج احلليب بلطٍف.

4- عندما يتباطأ تدفق احلليب، استخدمي أصابعك من أجل تخفيف السد باإلحكام حول الثدي.
5- كرري ذلك مع الثدي اآلخر.

 
كيفية تخزين حليب األم 

ابِقي احلليب في وعاٍء نظيٍف مغلٍق. ميكنك تخزين احلليب في نفس الوعاء املستخدم إلفراغ احلليب. وقومي 
بحفظ احلليب في مكاٍن باردٍ بعيًدا عن ضوء الشمس.

ميكنك أن تبقي احلليب باردًا بإبقاء الوعاء في ماٍء باردٍ أو دفن اإلناء املغلق في رمٍل رطٍب، أو االحتفاظ به ملفوًفا 
بقطعة قماٍش رطبٍة طوال الوقت. سيبقى حليب الثدي البارد ملدة 12 ساعًة.

وإذا كانت لديك ثالجة، احفظي احلليب بها. وميكن أن يحفظ احلليب في مرطبان زجاج في الثالجة ملدة يومني 
الزبدة في احلليب، ولذلك، قبل إعطائها للطفل، قومي بهز الوعاء ملزج اللنب. ثم  أيام. سوف تنفصل  أو 3 
قومي بتسخني الوعاء مع احلليب بلطٍف من خالل وضعه في حوٍض من املاء الساخن. وقومي باختبار احلليب 
للتأكد من أنه ليس شديد السخونة بوضع بضع قطراٍت على يديك. ال ينبغي أن يكون احلليب ساخًنا، ولكن 

 ينبغي أن يكون بنفس درجة حرارة جسمك.

ميكنك حفظ الوعاء 
ملدٍة أطول في مكاٍن 
باردٍ مثل وعاٍء طينيٍّ 

مليء باملاء البارد.
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 حتذير! سوف يفسد احلليب الذي ال ميكن إبقاؤه بارًدا، وبالتالي يجب التخلص منه. وقد يعرض احلليب 

التالف الطفل للمرض الشديد.

العناية بثدييك
أثداء مؤملة

قد يكون ألم الثدي ناجتًا عن التهاب احللمة أو امتالء وتصلب الثدي. وباألغلب، سيزول األلم في غضون يوٍم 
أو يومني. ومن املهم االستمرار بإرضاع الطفل حتى لو كان الثدي يؤملك. كما أنه من املهم السماح للطفل 

بالرضاعة دائًما. كما سيساعد ذلك على تغيير وضعية الطفل في كل مرة تقوم بها األم بالرضاعة.
التهاب أو تشقق احللمات

قد يتطور االلتهاب أو تشقق احللمات نتيجة رضع الطفل للحلمة بدالً من رضع احللمة وجزء من الثدي في 
الفم أثناء الرضاعة .

الوقاية والعالج:
• السماح للطفل بالرضاعة وإعطاؤه الوقت والقدر الذي يريده.

الثدي وقومي بوضعها وتدليكها على  الرضاعة، اعصري بعض القطرات من  • عندما يتوقف الطفل عن 
احللمة.

• ال تستخدمي الصابون وال الكرميات على الثدي إذا كانت لديك التهابات. يقوم جسمك بإفراز بعض الزيوت 
الطبيعية لُتبقي احللمة نظيفًة وناعمًة.
• جتنبي ارتداء املالبس الضيقة واخلشنة.

ا أثناء رضاعة الطفل، قومي بإفراغ احلليب يدويًّا وأطعمي طفلك بالكوب وامللعقة.  • إذا كان األلم كبيرًا جدًّ
حتتاج تشققات احللمة يومني كي تلتئم.

• ال تدعي الثدي يتصلب أو ميتلئ بشكٍل كامٍل. وإذا كانت لديك كمية أكبر من التي يحتاجها الطفل، قومي 
انتهاء  الصفحه 225(، بعد  )انظري  يدويًّا  ثدييك  وأفرغي  أو منشفٍة  دافئة  الثدي بقطعة قماٍش  بتغطية 
الطفل من الرضاعة بالكامل. بعد بضعة أسابيع سيعتاد جسمك على إنتاج كميٍة مناسبٍة من احلليب، 

ولن ميتلئ ثدياك كثيرًا.
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مرض الُقالع

إذا كان الطفل في وضعيٍة جيدٍة أثناء الرضاعة وال يزال لديك ألٌم في احللمات مستمر ألكثر من أسبوع، قد 
يكون ذلك بسبب مرض القالع )عدوى اخلميرة على حلمة الثدي أو في فم الرضيع(. رمبا تشعر حلماتك باحلكة 
أو بالطعن أو باأللم احلارق. وقد تظهر بقع بيضاء أو احمرار في فم الطفل. وسوف يكون الطفل هائًجا إذا 

شعر باأللم.
قد يؤدي القالع إلى التهاب وتشقق احللمات والتهاب الثدي. وينبغي أن تتم معاجلة كل من األم والطفل على 

حدٍّ سواء.

كيفية عالج مرض الُقالع

امزجي اجلنطيانا البنفسجية  باملياه للحصول على محلول نسبته 0.25 %. فعلى سبيل املثال، إذا كان لديك 
محلول نسبته 1% من اجلنطيانا البنفسجي، قومي مبزج ما يعادل ملعقة شاٍي صغيرة مع 3 مالعق من املياه 

النظيفة.

استخدمي قطعة قماٍش نظيفة أو أحد أصابعك لطالء احللمات والبقع البيضاء في فم الطفل مرًة واحدًة 
يوميًّا ملدة خمسة أيام. سيقوم اجلنطيانا البنفسجي بصبغ املالبس فيما سيحول فم الطفل واحللمات إلى 
اللون األرجواني، وهذا أمٌر طبيعٌي. يتوجب عليك أن تستمري بالرضاعة. إذا لم يتحسن مرض القالع خالل 3 

أيام، توقفي عن استخدام اجلنطيانا البنفسجي واحصلي على استشارٍة طبيٍة.

التهاب الثدي 
قد يؤدي ألم الثدي أو تشقق احللمات إلى التهاب في الثدي.

املؤشرات:
ا. • يصبح جزٌء من الثدي ساخًنا، ومحمرًّا، ومتورًما ومؤملًا جدًّ

• حمى أو قشعريرة.
• غالًبا ما تكون الغدد الليمفاوية في اإلبط ملتهبًة ومتورمًة.

• ُخراج )نتوٌء مؤلٌم في الثدي( يفرز الصديد أحيانًا. 
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العالج:
واصلي الرضاعة بشكٍل دوريٍّ بإعطاء الطفل الثدي املصاب أوالً، أو 
إرضاع الطفل حليب الثدي املصاب يدويًّا، ويعتبر هذا أو ذاك أخف 

أملًا. ولن تنتقل اإلصابة إلى الطفل.
• خذي قسًطا من الراحة واشربي الكثير من السوائل.

• استخدمي كماداٍت ساخنًة على الثدي امللتهب ملدة 15 دقيقًة 
قبل كل تغذيٍة )رضاعة(. ومن أجل احلد من األلم، عليك استخدام 

كماداٍت باردٍة على الثدي امللتهب بني فترات التغذية. 
• بلطٍف، قومي بتدليك الثدي امللتهب أثناء إرضاع الطفل.

•  تناولي باراسيتامول لتخفيف األلم )انظري صفحة 350(.
Dicloxacillinأفضل  ويعتبر   احليوية.  املضادات  استخدمي   •
 500 تناولي   .)341 صفحة  )انظري  لالستخدام  احليوية  املضادات 
ملغ عن طريق الفم، 4 مرات يوميًّا، ملدة 7 إلى 10 أيام. وإذا لم جتدي 
ذلك أو لديك حساسية من البنسلني، استخدمي االريثرومايسني 
)انظري صفحة 343(. قومي بأخذ 500 ملغ عن طريق الفم، 4 مرات 

في اليوم ملدة 7 أيام.
فيروس نقص املناعة البشرية/ اإليدز والرضاعة الطبيعية

للحصول على معلومات عامة عن فيروس نقص املناعة البشرية/ 
اإليدز، انظري صفحة 169.

تنقل بعض األمهات املصابات بفيروس نقص املناعة البشرية العدوى إلى أطفالهن من خالل حليب الثدي. 
في حني أن أمهاٍتٍ أخريات من احلامالت لفيروس نقص املناعة البشرية يرضعن أطفالهن، ولكنَّ أطفالهن 
غير مصابني بالعدوى. ال أحد يعرف بالضبط ملاذا ينتقل فيروس نقص املناعة البشرية لبعض الرضع وليس 

الكل. رمبا مير فيروس نقص املناعة البشرية بسهولٍة أكبر أثناء الرضاعة في احلاالت التالية:
 

• أصيبت األم في اآلونة األخيرة بفيروس نقص املناعة البشرية.
ا مبرض اإليدز. • تصبح األم مريضًة جدًّ

• تعطي األم احلليب االصطناعي أو غيره من السوائل مع حليب الثدي.
• لدى األم تشققات في احللمة أو التهاب في الثدي.

• يصاب الطفل مبرض الُقالع في فمه.
بالنسبة ملعظم األمهات، حتى األمهات املصابات بفيروس نقص املناعة 
إلرضاع  األسلم  الطريقة  هي  الطبيعية  الرضاعة  تعتبر  البشرية، 
أطفالهن. في املناطق حيث املياه ليست مؤمنًة دائًما، يصاب العديد من 
األطفال باملرض وميوتون بسبب اإلسهال. وعندما ال يستطيع الناس توفير 

ومهما اخترت لتفعلي، ال تلومي نفسك إذا أصبح طفلك احلليب االصطناعي دائًما، ميوت األطفال بسبب سوء التغذية.
مصابًا بفيروس نقص املناعة البشرية. في هذه اللحظة، ال 

توجد طريقة ملعرفة كيفية حماية طفلك بالضبط.
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الرضاعة الطبيعية إذا كنت مصابة بفريوس نقص املناعة البشرية
يعتبر نقل املرأة التي تتعالج باألدوية ضد فيروس نقص املناعة البشرية للفيروس إلى طفلها أثناء الرضاعة 

الطبيعية أقل احتماالً. ولكن حتى لو لم تأخذي أدوية، ميكنك جعل الرضاعة الطبيعية أكثر أمانًا:

• قومي بإعطاء حليب الثدي في األشهر الستة األولى فقط. من األرجح أن يصاب األطفال الذين يحصلون 
على وجباٍت بديلٍة، أو شاٍي، أو غيرها من األطعمة أو املشروبات بالعدوى أكثر من أولئك الذين يشربون حليب 
األم فقط. وتعتبر أغذية أو سوائل أخرى صعبًة في الهضم بالنسبة لطفٍل صغيٍر ورمبا ترهق بطانة معدته. 

وذلك قد يساعد على انتقال فيروس نقص املناعة البشرية بسهولٍة أكبر.

• أوقفي الرضاعة بعد ستة أشهر، ولكن ال تتوقفي فجأًة. وبالعادة، يستغرق فطم الطفل عدة أياٍم  .
• ضعي الطفل بشكٍل صحيٍح لتجنب تشقق احللمات.

• عاجلي مرض الُقالع، وتشقق احللمات، والتهاب الثدي على الفور.
•  ال تقومي بتغذية الطفل من الثدي املصاب بااللتهاب أو املصاب بتقرحات - بدالً من ذلك، أفرغي احلليب 
وتخلصي منه. وعليه قومي بإرضاع الطفل من الثدي السليم حتى يشفى االلتهاب. لقتل فيروس نقص 
قومي  ذلك  وبعد  )للبسترة(،  تقريًبا  الثدي  حليب  تسخني  أيًضا  ميكنك  الثدي،  حليب  في  البشرية  املناعة 
بتبريده وإرضاعه للطفل بكوٍب أو زجاجٍة. وهذا يتطلب عمالً، ولكن ميكن القيام بذلك إذا كان لديك املياه 

النظيفة، والوقود، والدعم.

لبسترة حليب الثدي 
1- ضعي مرطبانًا من حليب الثدي في وعاٍء من املاء.

2- قومي بغلي املاء.
3- في احلال ارفعي الوعاء عن احلرارة.

ينبغي  للطفل.  إعطائه  قبل  يبرد  احلليب  دعي   -4
من  قليلٍة  ساعاٍت  غضون  في  احلليب  يستخدم  أن 

البسترة. ال ينبغي أن يكون حليب الثدي مغلًيا.
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استخدام أنواع أخرى من احلليب
 

إنَّ الرضاعة الطبيعية هي األفضل. ولكن إذا لم تتمكني من إرضاع طفلك، فإنَّ )احلليب االصطناعي( قد 
يكون بديالً آمًنا حلليب الثدي.

لِك غير مصابة  أو صديقٌة  أن تقوم قريبٌة  توفير احلليب االصطناعي، من احملتمل  وإذا كنت ال تستطيعني 
بفيروس نقص املناعة البشرية/ اإليدز بإرضاع طفلك. أو ميكنك إعطاء الطفل حليًبا حيوانًيا.

ا                                                           إلرضاع الطفل حليًبا حيوانيًّ

اعة(  إطعام الطفل بالكوب أو الزجاجة )الرضَّ
إذا لم تتمكني من إرضاع طفلك، ميكنك استخدام كوب أو زجاجة إلطعامه حليب األم، أو حليب احليوان، أو 
احلليب االصطناعي. وإذا كنت ال تستطيعني حمل الكأس، اطلبي املساعدة من شخٍص ما بينما تقومني 

بدعم الطفل.

تغذية الطفل بالكوب 
1- استخدمي كأًسا صغيرًا ونظيًفا. وإذا كان ال ميكنك غليانه، اغسلي الكأس بالصابون واملياه النظيفة.

2- ينبغي للطفل أن يكون منتصًبا أو شبه منتصب في ِحجرك.
3- ثبتي كأس احلليب إلى فم الطفل. واحني الكأس حتى يصل احلليب إلى شفتي الطفل. ضعي الكأس 

بخفٍة على شفته السفلى، واجعلي احلواف تالمس شفته العليا.
4- ال تسكبي احلليب في فم الطفل. دعي الطفل يأخذ احلليب لفمه من الكأس.

بالنسبة حلليب البقرة، أو املاعز، أو اإلبل 
امزجي 100 مليغرام من احلليب الطازج 
مع 50 مل من املياه النظيفة باإلضافة 
إلى 10 غرام )معلقتي شاي( من السكر.

بالنسبة حلليب األغنام واجلاموس
امزجي 50 مل من احلليب الطازج مع 50 

مل من املياه النظيفة و5 غرام من السكر 
)ملعقة شاي(.

قومي بغلي املزيج وبعد ذلك أبعديه عن احلرارة. ودعيه يبرد ومن ثمَّ قومي بإرضاعه مباشرًة.
ال متلك احليوانات جميع الفيتامينات الالزمة لنمو الطفل، لذلك ينبغي أن يُعطى الطفل تشكيلًة 
بلوغ سن الستة أشهر  بدًءا من  املهروسة،  والفواكه، وغيرها من األطعمة  متنوعًة من اخلضراوات 

تقريًبا.
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عندما تقدمني حليًبا اصطناعيًّا أو حيوانيًّا، يجب أن يبقى كل شيٍء نظيًفا. ويجب غسل الكأس، وامللعقة، 
أو احلليب االصطناعي بدقٍة ويجب غليها ملدة  والزجاجة، واحللمات املطاطية، وأي وعاء يستخدم للحليب 
20 دقيقة قبل كل استخدام. ال ينبغي ترك احلليب االصطناعي املعد، واحلليب املعلب املستخدم )املفتوح(، 
وحليب احليوانات أبًدا في درجة حرارة الغرفة ألكثر من ساعتني. فسوف يفسد جميعه وقد يجعل الطفل 

ا. ميكن وضع احلليب االصطناعي في ثالجٍة باردٍة ملدة تصل إلى 12 ساعة. مريًضا جدًّ
مساعدة الطفل على التجشؤ 

يبتلع بعض األطفال الهواء خالل التغذية، والذي من شأنه أن يجعلهم غير مرتاحني. ميكنك مساعدة الطفل 
في إخراج هذا الهواء من خالل حمله على كتفيك أو على صدرك وفرك ظهره، أو فرك ظهره بينما يكون 

جالًسا أو مستلقًيا في حضنك.

تغذية الطفل عن طريق الزجاجة
ال يعتبر إرضاع الطفل بالزجاجة آمًنا على اإلطالق ما لم تستطيعي اإلجابة بـِ "نعم" على جميع هذه 

األسئلة:

• هل هناك مصدر ثابت للمياه النظيفة في اجملتمع؟ 
• هل هناك دعم ثابت من الوقود لغلي املاء؟ 

• هل لديك أو لدى عائلتك ما يكفي من املال لشراء العديد من الزجاجات واحللمات؟ 
• هل لديك أو لدى عائلتك ما يكفي من املال لشراء ما يكفي من حليب األطفال واحلليب املعلب، أو 

حليب حيواني نظيٍف ملدة ال تقل عن 6 أشهر؟ 
• هل لديك أو لدى أسرتك املعرفة عن كيفية تنظيف الزجاجات واحللمات، وإعداد أنواع احلليب األخرى 

بشكٍل سليٍم؟ 

 

 

أجلسي  واحدٍةٍ،  ذراٍع  في  محدودٍ  طوٍل  أو  فقط  واحدٍة  بذراٍع  كنت  وإذا 
حول  يدك  ووضع  الطفل  وجه  مقابلة  عدم  مع  ركبتيك  على  الطفل 
التجشؤ  من  الطفل  يتمكن  حتى  وللخلف  لألمام  الضغط  ثم  صدره 

واالسترخاء.
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تغذية طفل كبري
عندما يبلغ الطفل ستة عشر شهرًا من العمر، ميكنك البدء في إعطائه أطعمًة أخرى بجانب حليب األم. 
وعليك دوًما إعطاء حليب األم أوالً، وبعد ذلك األطعمة األخرى. إنه من املستحسن أن تبدئي بالعصيدة أو 
العصيدة املعدة من أطعمتك الرئيسية )انظري صفحة 243(. حتتاج هذه األطعمة اجلديدة للطبخ والهرس 

جيًدا. في البداية ميكن خلطها مع القليل من حليب الثدي جلعلها سهلة االبتالع للطفل.

بعد أياٍم قليلٍة، ابدئي بإضافة األطعمة املساعدة األخرى . ولكن ابدئي فقط بالقليل من الطعام اجلديد، 
وأضيفي نوًعا واحًدا فقط في كل مرٍة، وإال قد يواجه الطفل صعوبًة في هضمها. ومن أهم األغذية التي 
تضاف إلعطاء مزيد من الطاقة )الزيت(، ووقتما أمكن املزيد من احلديد )اخلضراوات الورقية اخلضراء(. ملزيد من 

املعلومات عن تغذية طفلك األغذية الصحية، انظري "حيث ال يوجد الطبيب"، صفحة 235.
تذكري أّن معدة الطفل الصغير صغيرٌة وال ميكنها حتمل الكثير من الطعام في آٍن واحٍد. لذلك، أطعمي 

طفلك كثيرًا 5 إلى 6 مرات في اليوم إن أمكن، وأضيفي أغذيًة ذات طاقة عالية بجانب الغذاء الرئيسي.
سيكون الطفل أكثر سعادًة وهدوًءا لو كنت تخططني مسبًقا وكان كل شيٍء جاهزًا عندما يحني موعد 
الهدوء  التزام  الصعب عليك  ويبكي، سيكون من  الطفل جائًعا  تنتظرين حتى يصبح  وإذا كنت  طعامه. 

بينما تستعدين إلطعامه. عندما تكونني مستعدًة لتغذية الطفل:

الفصل الثاني عشر : العناية بطفلك

 

إذا كنت ال تستطيعني أن تري جيًدا
تذكري دائًما أن تغسلي وتشطفي يديك بالصابون واملياه النظيفة. 

أجلسي الطفل في مكان آمٍن ومريٍح كي ال يسقط. وضعي الطعام في وعاٍء قوٍي وضعيه في مكاٍن حيث 
ال يستطيع الطفل ركله.

إلطعام الطفل بأصابعك
من دون ملعقة، أعطي كميًة صغيرًة فقط في كل مرٍة بحيث ال تكون أكبر من حبة الفاصوليا أو البازالء.

إلطعام الطفل بامللعقة 
1. استخدمي يًدا واحدًة لوضع كميٍة صغيرٍة من الطعام في ملعقٍة صغيرٍة. أمسكي امللعقة من نهايتها 
املستديرة حيث يوجد الطعام، وقومي بدفع أي فائٍض من الغذاء في امللعقة باستخدام إصبع آخر من نفس 

اليد.
2. ضعي إصبع السبابة بيدك الثانية على ذقن الطفل حتت الفم مباشرًة، واستخدمي إبهامك كمساعد 

ثم ضعي امللعقة احملتوية بالطعام داخل فم الطفل.
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عندما يصبح الطفل ناضًجا حيث ميكنه إطعام نفسه، من احملتمل أن يحدث الكثير من الفوضى في بادئ 
األمر. وقد حتتاجني أحد أفراد أسرتك، أو صديقا أو جارا إلخبارك مبكان الطعام حتى تتمكني من تنظيفه. 

حاولي البقاء صبورًة. بينما ينضج الطفل ويثق بنفسه أكثر، فإنه سيسقط كميًة أقل من الطعام.
إذا كان القسم العلوي من جسدك محدود القوة والتناسق 

قد يكون مبقدورك إطعام طفلك إذا كنت جتلسني إلى جانبه. وبهذه الطريقة ال يتوجب عليك أن تقتربي إلى 
األمام كثيرًا إلطعامه. ولكن إذا كنت ال تستطيعني إطعام الطفل بنفسك، ميكنك اجللوس بالقرب منه قدر 
اإلمكان والتحدث معه بينما يقوم شخٌص آخر بإطعامه. وسيساعده ذلك االعتقاد بأنك أحد األشخاص 

الذين يقدمون له الطعام عندما يكون جائًعا.
عندما يبلغ الطفل عاًما واحًدا فأكثر

عندما يبلغ طفلك سنًة واحدًة فأكثر، ميكنه أن يتناول نفس أطعمة الكبار. لكن ينبغي عليه االستمرار في 
الرضاعة أو شرب احلليب كلما كان ذلك ممكًنا.

إلى  الناس في مجتمعك كل يوم، جنًبا  التي يتناولها  الرئيسية  حاولي إعطاء الطفل الكثير من األغذية 
جنب األطعمة املساعدة التي تعطي طاقًة عاليًة، والبروتينات، والفيتامينات، واحلديد، واملعادن. وبهذا فإنه 

. سينمو بشكٍل قويٍّ وصحيٍّ
للتأكد من أن الطفل يأخذ ما يكفيه من الطعام، زوديه مبا يكفي في طبقه ودعيه يأخذ كل ما يحتاج إليه 

من الطعام والوقت لتناول وجبته.
إراحة الطفل 

جلعل الطفل يشعر باألمان والقرب من أمه، من املهم أن تقوم املرأة بإراحة طفلها عندما يكون غيرَ سعيٍد. 
وإذا بدأ طفلك بالبكاء وكان ال ميكن الوصول له بسرعٍة، فيمكن لشخٍص آخر أن يجلبه لك. وبهذا يستطيع 
طفلك أن يرى وجهك ويسمع صوتك وبعض الكلمات املريحة التي ترددينها، حتى إذا لم تتمكني من التقاط 

الطفل واإلمساك به.
إذا لم يكن بوسعك استخدام يديك أو ال تستطيعني حمل طفلك

إليك طريقتني ميكنك من خاللهما إراحة طفلك:
إذا كنت ال تسمعني جيًدا  بالعادة يُحدث الطفل السليم الكثير من الفوضى عندما يكون جائًعا أو ليس 
بحالٍة جيدٍة. لذلك إذا كنت ال تسمعني جيًدا، ستحتاجني إلى البقاء بالقرب من طفلك قدر اإلمكان، وهكذا 
ستحددين متى يحتاج طفلك النتباهك. وفي الليل، نامي بالقرب من طفلك قدر اإلمكان لكي تتمكني من 

الشعور بحركته. أما طوال اليوم، فقومي بإبقاء طفلك بالقرب منك.
 

 

 

يحمل  أن  ما  شخٍص  بإمكان 
الطفل قريًبا منك، وبهذا يستطيع 
والتعرف  صوتك  سماع  الطفل 

على رائحتك )كأمه(.
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الفصل الثاني عشر : العناية بطفلك

أو بإمكان شخٍص ما اجللوس 
خلفك وحمل الطفل من 

أمامك، وبهذا ميكنك إراحة 
طفلك عن طريق صوتك.

معظم  من  أكثر  طفلك  حتملي  أن  احملتمل  من  طفلك،  يشعر  كيف  لتعرفي 
وسيعتاد  كما  وتشعرين،  تشتمني  بسرعٍة كيف  يتعرف  فإنه سوف  النساء. 

على رنني صوتك. وسوف يجعله ذلك يشعر باألمان والقرب الشديد منك.
 

إذا كنت تستخدمني لغة اإلشارة وليس لغًة منطوقًة للتواصل، فاستخدمي 
وبهذه  إعاقة سمعية.  ذا  ليس  لو كان طفلك  اإلشارة مع طفلك، حتى  لغة 
الطريقة سيكون كل منك وطفلك قادرًا على التواصل على مدى احلياة. إضافًة 
ذوي  غير  واألصدقاء  األسرة  أفراد  مع  الوقت  بقضاء  لطفلك   اسمحي  لذلك 

اإلعاقة السمعية ليتسنى له تعلم الكالم.
إذا كان الطفل مثيًرا للضوضاء

أوقات  الفوضى، خاصًة في  األطفال  يثير بعض  األولى،  القليلة  األشهر  خالل 
املساء. وهذا أقل شيوًعا عند األطفال الذين رضعوا طبيعًيا، لكنه وارد احلدوث. 
يتجشأ،  وجعله  )إرضاعه(،  له  الثدي  تقدمي  خالل  من  طفلك  تهدئة  ميكنك 
والغناء أو التحدث معه، واملشي أو هزه. يحب األطفال التحرك. وألي أمٍّ يعتبر 
أو  األسرة  أفراد  من  غيره  أو  الطفل،  والد  ويستطيع  ُمحبًطا.  الهائج  الطفل 
يكون  وبهذا،  للضوضاء،  إثارته  عند  الطفل  الرعاية جميًعا مساعدة  مقدمو 

لديك املزيد من الوقت لالسترخاء.

 

إن حفيدي ذكيٌّ جًدا. 
فقد تعلم كيف 

يستخدم لغة اإلشارة 
مع أمه، وها أنا أعلمه 

كيفية التحدث.

أفراد األسرة واألصدقاء غير ذوي اإلعاقة السمعية ليتسنى له تعلم الكالم.
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النوم مع الطفل

ترتاح معظم أمهات األطفال الصغار أكثر بالنوم عندما يكون الطفل إلى جانبهن. وإنه من األسهل إرضاع 
أو  الرؤية  تستطيعني  ال  كنت  وإذا  به.  النهوض  دون  إراحته  ميكنك  حيث  جائًعا،  يستيقظ  عندما  الطفل 

السماع جيًدا، ستعرفني دائًما إذا ما احتاج طفلك للطعام أو تغيير مالبسه. 

وإذا كنت تعانني من صعوبٍة في املشي، فاحتفظي باملزيد من احلفاظات أو القماش أو املالبس النظيفة قريبًة 
منك بحيث ميكنك أيًضا تغيير مالبس الطفل أثناء الليل دون احلاجة إلى النهوض.

وإذا كانت إعاقتك مثل ذلك، فقد تتدحرجني على رأس الطفل، أو إذا كنت حتتاجني إلى النوم وأنت جالسة 
بشكٍل منتصٍب، فستحتاجني إلى القيام بشيٍء آخر. إليك املثال التالي:

إذا كنت تعتقدين أنك قد تتدحرجني على رأس طفلك، قومي بصنع سريٍر خشبيٍّ صغيٍر مع جوانب حيث 
يتسنى للطفل النوم إلى جانبك. واتركي جانًبا واحًدا من السرير مفتوًحا بشكٍل جزئيٍّ حتى تتمكني من 
الوصول للداخل بسهولٍة. كذلك قومي بتنعيم اخلشب أو تغطيته بالقماش حتى تتفادي التعرض للوخز 

من أي شظايا.

تغيير مالبس الطفل
يتحول الطفل السليم إلى طفٍل نشط بسرعٍة كبيرة. ويصبح تغيير 
مالبس الطفل أكثر صعوبًة كلما ازداد منوه. حاولي استخدام املالبس 
التي يسهل لبسها وخلعها. فعلى سبيل املثال، تعتبر السحابات أو 
القطاعات املصنوعة من الفيلكرو )شريٌط بالستيكيٌّ مزخرف وقوي 

يلتصق بعضه ببعض( أسهل في الربط والفتح من األزرار.

إذا كنت تعانني من إعاقات حركية 
تستطيع الكثير من النساء ذوات اإلعاقة حركيًّا تغيير مالبس أطفالهن بأمان على طاولٍة أو سريٍر، خاصًة 
إذا كان بإمكانهن اجللوس. ولكن ال متلك بعض النساء ما يكفي من التوازن أو القوة اجلسدية للقيام بذلك. 
وهنا مثاالن لطاوالٍت خشبيٍة بسيطٍة ستحمل الطفل بأماٍن، وأيًضا لن تقوم بجرح جسدك. ميكن أن تُصَنع 

الطاولة حسب االرتفاع الذي تريدينه.

 

 

قومي بتنعيم اخلشب أو 
تغطيته بالقماش حتى 

تتفادي التعرض للوخز من أي 
شظايا.
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تنظيف الطفل
من اجليد أن تكون لدى الطفل لعبة صغيرة للعب بها أثناء تنظيفه لكي ال يتحرك كثيرًا. حاولي جمع نحو 
واللعب بها، حيث ميكنك إعطاؤه لعبًة مختلفًة في كل مرٍة تقومني  ألعاب يستطيع الطفل ملسها   10
بالتغيير له. فستشغل اللعبُة اجلديدة اهتمام الطفل بشكٍل أفضل. هناك الكثير من األشياء البسيطة 
املوجودة في املنزل التي ميكن استخدامها أو حتويلها أللعاب لألطفال. فعلى سبيل املثال، اجلرس، والدمية 
الصغيرة من القماش، واملرآة، وسوار اخلرزات امللونة، والورق امللون. عندما تنتهني من جميع األلعاب العشر، 
أللعاٍب  األمثلة  بعض  هنا  للطفل.  بالنسبة  جديدًة  ستبدو  ألنها  األولى  اللعبة  باستخدام  مجددًا  ابدئي 

بسيطٍة:

إذا كنت تستخدمني يديك بشكٍل محدوٍد 

تستطيع الكثير من النساء ذواِت احلركة احملدودة في أيديهن تنظيف املؤخرة واألعضاء التناسلية ألطفالهن. 
ولكن في كثير األحيان، ال ميكنهن وضع حفاظات أو فوط، خاصًة إذا كانت بحاجٍة لدبابيس األمان إلغالقها. 
قد تعتمدين على أحد أفراد األسرة أو أي مساعد للقيام بذلك. وإذا لم تستطيعي تنظيف أو تغيير مالبس 
الطفل بنفسك، احرصي على أن يكون مكان تغيير مالبس الطفل قريًبا منك ليتمكن من سماع صوتك 

ورؤية وجهك أثناء تغييرك مالبسه.
وإذا كانت لديك ذراع واحدة فقط أو كان استخدام يديك محدودًا، وعند بلوغ طفلك حوالي الشهر من العمر، 
القماش حتت  وبينما تضعني قطعًة نظيفًة من  تعليمه كيفية مساعدتك على وضع احلفاظات.  ميكنك 

مؤخرة الطفل، قومي برفعه وإعادته من مرتني إلى ثالث مرات.
قومي بهذا في كل مرٍة تقومني فيها بتغيير مالبسه، وعاجالً سيبدأ برفع مؤخرته بنفسه تلمسي هذه 

املنطقة. فإن ذلك سيسهل عليك وضع قطعة القماش حتته.

 

قمة نصف زجاجة 
شرائح من زجاجة من البالستيك

بالستيكية

قطع 
من الورق 

امللون 
الزاهي 
أو ورق 

األملنيوم.

 

سلك متني  

تأكدي من أن األلعاب أو األشياء ال حواف حادة 
لها، وليست صغيرة ميكن للطفل ابتالعها.

 
ميكن وضع احلفاظة أو الفوطة دون احلاجة إلى دبابيس وذلك عن طريق وضع سراويل أعالها. من احملتمل أن 
تصبح السراويل رطبًة بسبب البول، لذلك يجب تغييرها في كل مرٍة يتم فيها تغيير مالبس الطفل. قومي 
بغسلها وجتفيفها بنفس الطريقة التي تنظفني بها احلفاظات. كما ميكنك استخدام قطع من الفيلكرو 

جلعل حفاظة الطفل مغلقًة.

الفصل الثاني عشر : العناية بطفلك
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إذا كنت مكفوفًة أو ال تستطيعني الرؤية بشكٍل جيٍد
ويكون من الصعب معرفة ما إذا مت تنظيف جميع البراز أسفل الطفل. إليك بعض االقتراحات:

ورطبٍة. وال تستخدمي  الطفل بقطعة قماٍش مبللٍة  املياه، امسحي مؤخرة  الكثير من  لديك  إذا لم يكن 
قطعة قماش سميكة، وإال لن تتمكني من اإلحساس مبكان البراز. بعد ذلك، اغسلي قطعة القماش جيًدا 

باملاء والصابون، وانشريها في الشمس لتجف.

عليها  يستلقي  أو  ليجلس  الوعاء  أو  احلوض  داخل  القماش  من  قطعٍة  بوضع  قومي  الطفل،  حتميم  عند 
الطفل. وهذا سيمنع الطفل من االنزالق حتت املاء.

الفصل الثاني عشر : العناية بطفلك

 

 

إذا كان لديك ما يكفي من املياه، أمسكي 
الطفل بشكٍل آمٍن بيٍد واحدة وقومي 

بغسل البراز من على أسفل الطفل في 
وعاٍء من املياه النظيفة.

أمسكي الطفل بشكٍل آمٍن 
على حافة الطاولة واسكبي 
املياه النظيفة على مؤخرته.

إذا كان طفلك مصابًا باإلمساك، ضعي قليالً من زيت الطهي فوق الشرج. أو ميكنك أيًضا وضع بعض 
الشحوم أو الزيت على إصبعك وتفتيت وإزالة البراز الصلب بلطف. ال تعطي الزيوت، مثل زيت اخلروع، أو 

الزيوت النباتية، أو املسهالت للرضيع أو الطفل الصغير.
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 حمل الطفل والتنقل به 

قد يكون حمل الطفل والتنقل به صعًبا إذا كان استخدام يديك وساقيك 
محدودًا. وقد يكون من الصعب عليك احلفاظ على توازنك، إضافًة إلى ذلك، 
قد يؤملك أسفل ظهرك. وقد يتوجب عليك استخدام خيالك وجتربة العديد 
من األساليب اخملتلفة حتى جتدي شيًئا يتناسب معك. جتد بعض النساء 
أنه من األيسر عليهن حمل الطفل على الظهر )في اخللف(، في حني جتد 
أنه من األيسر حمل الطفل في املقدمة. وسيصبح طفلك أثقل  أخريات 
وأكثر نشاًطا طوال الوقت، وما ميكن القيام به في شهٍر ما، قد ال يُعمل به 

في الشهر املقبل.
 سوف يتأثر توازنك بوزن الطفل في بداية األمر. ولكن إذا بدأت بينما كان 
الطفل صغيرًا، فإنك ستعتادين سريًعا على الشعور بطفلك. وبينما ينمو 

الطفل ويزداد وزنًا، فإنَّ جسمك وتوازنك سيتكيفان مع هذه الزيادة.
إذا كنت تستخدمني العكازات أو العصا ملساعدتك على املشي، رمبا يكون 
من الصعب عليك حمل الطفل باليدين. ورمبا ميكنك حمل طفلك بشكٍل 

أفضل على ظهرك.

إذا كنت تستخدمني يديك بشكٍل محدودٍ
أفضل،  نحٍو  الطفل على  وزن  توزيع  في  املعلقة  الوسادة   ستساعد هذه 
ميكنك  وكتفيك.  يديك  على  الضغط  من  الكثير  تضع  ال  فإنها  وبالتالي 

استخدامها حلمل الطفل من األمام أو على ظهرك.

 

 

 
يساعد تبادل األفكار 

النساء والفتيات ذوات 
اإلعاقة في تعلم 

كيفية رعاية الطفل.
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إذا كنت تستخدمني كرسيًّا مدولًبا أو عربًة متحركًة

قد يكون من الصعب اإلمساك بالطفل بيديك أو على حجرك إذا كنت تستخدمني كلتا يديك لدفع كرسيك 
املتحرك. ولكن إذا كنت تستطيعني ارتداء حمالة حول رقبتك، ميكنك وضع الطفل بها بأمان بينما تدفعني 

العجالت. اربطي احلمالة حول خاصرتك بشريٍط قماشٍي، وبالتالي فلن يسقط طفلك.

عندما ينمو الطفل، ميكنك استخدام سرج يدعم الطفل بينما يجلس على ِحجرك.
وسادة كهذه، تلتف حول خاصرتك )وسطك(، ستساعدك على اإلمساك بطفلك بأماٍن في حجرك.

إذا كنت تستخدمني لغة اإلشارة
ا من الالتي يستخدمن لغة اإلشارة في التواصل، ميكنك أيًضا استخدام حمالة لإلمساك بطفلك،  إذا كنت أمًّ

وبهذا تصبح يداك حرتني للتواصل.
إذا كنت تعانني من نوبات مرضية )نوبات الصرع(

إذا كنت إحدى النساء اللواتي يعانني من النوبات املرضية، فإنك سوف تعرفني جيًدا عدد وِحدة هذه النوبات. 
وإذا تعرضت لنوبٍة مرضيٍة وأنت ممسكة بطفلك وسقط منك، رمبا يتعرض لألذى الشديد أو حتى املوت. 

حاولي دائًما قدر اإلمكان اصطحاب أحد األشخاص الذين ال يتعرضون لنوباٍت مرضيٍة برفقتك والطفل. إذا 
كنت تعيشني مبفردك، أو تكونني في بعض األحيان مبفردك مع الطفل، وفري مساحًة آمنًة من الغرفة أو املنزل 

وأبقي الطفل فيها طوال الوقت. 

ال تتجولي بالطفل وتأكدي من عدم وجود حواف حادٍة على األشياء مثل الكراسي أو الطاوالت. وبهذه الطريقة، 
إذا تعرضت لنوبٍة مرضيٍة في حال كنت وطفلك مبفردكما، سيكون الطفل آمًنا حتى تنتهي النوبة. وسيكون 

أيًضا وضع الطفل على األرض عندما تقومني بإطعامه أو تغسيله أو حتى تغيير مالبسه أكثر أمانًا.

 

   

عندما يكبر الطفل في السن قليالً وميكنه الزحف أو 
املشي، ضعي بابًا أو عائًقا حول مدخل الباب املفتوح 
أو أي عتباٍت أو درجاٍت، وبهذا يكون الطفل آمًنا حتى لو 

كنت تتعرضني لنوبٍة مرضيٍة وتتعافني منها.
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التواصل مع الطفل
قد يكون من الصعب على أي أٍب أو أٍم التواصل مع الطفل في بداية تعلم األخير الزحف أو املشي بأنفسهما، 

لنمو  صحٌي  أمٌر  واملشي  بالركض  القياَم  إّن 
يسقطون  فإنهم  تعلمهم،  بداية  وفي  األطفال. 
كثيرًا. ال تقلقي بشأن ذلك. إنه جزٌء طبيعيٌّ لنمو 

الطفل الصغير.

إذا كنت ال تستطيعني التحرك بسرعة
بسرعٍة  التحرك  الصغار  األطفال  يستطيع 
التعرض  عليهم  السهل  من  وإنه  ملحوظٍة، 
وراء  الركض  تستطيعني  ال  كنت  إذا  لذا،  لألذى. 
مثل   - اخلطر  حاالت  عن  بعيًدا  إلبقائه  طفلك 
اربطي   - الطبخ  نار  إلى  أو  سيارٍة  أمام  الركض 
تستطيعني  بحيث  الطفل  معصم  حول  حبالً 
سحب الطفل بسرعٍة إلى األمان. ميكن أن يوضع 

احلبل حول خاصرتك في حال كنت غير قادرة على اإلمساك به بيدك.

إذا كانت لديك مشكلة في الرؤية أو كنت ذات إعاقة بصرية
ا، نامي بجواره في نفس السرير. بهذه الطريقة ستعرفني دائًما ما الذي   إذا كان حجم الطفل صغيرًا جدًّ

يحتاج إليه وأين هو.

بينما ينمو الطفل ويبدأ في التحرك بنفسه بالزحف ومن ثمَّ املشي، اربطي شيًئا يصدر صوتًا على كاحل 
الطفل أو معصمه )مثل جرس صغير أو جراب البذور(. بذلك ميكنك دائًما سماعه ومعرفة مكان وجوده.

الفصل الثاني عشر : العناية بطفلك

 

مساحًة    بتوفير  قومي  ذلك،  إلى  باإلضافة 
أن  دون  واللعب  التحرك  للطفل  ميكن  بحيث 
يؤذي نفسه. تأكدي من عدم وجود حوا حادٍة 
أو زوايا على أي شيٍء في هذه املساحة. ضعي 
العتبات  وعلى  الغرف  بني  املدخل  في  عائًقا 
لن  وبهذا  املنزل  خارج  إلى  املؤدية  األبواب  أو 
يتمكن الطفل من اخلروج من املساحة اآلمنة 

بنفسه.
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محاية صحة الطفل

غالًبا ما تصبح األمراض عند األطفال خطيرًة بسرعٍة كبيرٍة. فاملرض الذي يأخذ أياًما أو أسابيع لقتل أحد 
البالغني أو إحلاق األذى به بشكٍل خطيٍر، ميكنه قتل طفٍل صغيرٍ في ساعات. لذلك من املهم أن نالحظ في 
وقٍت مبكٍر عالمات املرض واالنتباه لها في احلال. يعتبر اإلسهال )براز لني أو مائي( أكثر شيوًعا وخطورًة عند 
الرضع واألطفال الصغار مما هو عليه عند البالغني. وإذا أصيب طفلك أو أي طفٍل صغيٍر باإلسهال، تصرفي 

بسرعٍة وقومي بالتالي:
• احلفاظ على تقدمي حليب الثدي - غالًبا.

• احلفاظ على تقدمي األغذية.
• تقدمي الكثير من السوائل للشرب.

يساعد شراب اجلفاف على منع أو عالج اجلفاف، خاصًة إذا كان الرضيع أو الطفل يعاني من إسهاٍل مائٍي 
حادٍّ:

هناك ثالث طرٍق مهمٍة ملساعدة األطفال على النمو بشكٍل صحيٍّ وحمايتهم من العديد من األمراض:
• الطعام املغذي.

• النظافة.

•املناعة )التطعيم(.

هناك طريقتان إلعداد شراب اجلفاف: 
1- مع السكر وامللح )ميكن استخدام السكر اخلام أو الدبس بدالً من السكر(

ضعي مقدار نصف ملعقٍة صغيرٍة من امللح في لتٍر واحٍد من املياه النظيفة. تأكدي من أنَّ مذاقها أقل ملوحًة 
من الدموع. ثم أضيفي ثماني مالعق شاي من السكر. امزجيه جيًدا وابدئي إعطاء املشروب للطفل.

2 - مع مسحوق احلبوب وامللح )مسحوق األرز هو األفضل، أو استخدمي الذرة األرضية ودقيق القمح، والذرة 
الرفيعة، أو البطاطس املطهية واملهروسة(.

ضعي نصف ملعقٍة صغيرٍة من امللح في لتٍر واحٍد من املياه النظيفة. تأكدي أن مذاقها أقل ملوحًة من 
الدموع. ثم أضيفي ثماني مالعق صغيرٍة ممتلئٍة )أو حفنتني( من احلبوب املسحوقة. قومي بغليها من 5 إلى 

7 دقائق للحصول على السائل أو العصيدة. قومي بتبريد الشراب بسرعة وأعطيه للطفل.
تذوقي الشراب في كل مرٍة تقدمينه للتأكد من أنه ليس فاسدا. ميكن لشراب احلبوب أن يَفسَد في غضون 

ساعاٍت قليلٍة في الطقس احلار.
أضيفي إلى أي شراب نصف كوٍب من عصير الفواكه، أو جوز الهند، أو املوز الناضج واملهروس، إذا ما توفر. 

وهذا يوفر البوتاسيوم الذي قد يساعد الطفل في تقبل املزيد من الطعام والشراب.
ا : قومي بتكييف الشراب طبًقا ملنطقتك وضبط الكميات طبًقا ألنواع القياس احمللية خاصتك. إذا  مهمٌّ جدًّ
كنت تقدمني عصيدة احلبوب ألطفالك الصغار، أضيفي ما يكفي من املياه النظيفة جلعله سائالً، ثم قومي 

باستخدامه. ابحثي عن وسيلٍة سهلٍة وبسيطٍة.

 

الطعام املغذي
إنه من املهم تناول األطفال الكثير من الطعام املغذي الذي ميكنهم احلصول عليه، وبذلك فإنهم ينمون بشكٍل جيٍد 
وال يكونون عرضًة لألمراض. وفوق كل شيء، ينبغي أن يحصل األطفال على ما يكفيهم من الطعام - عدة مراٍت في 

اليوم .
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النظافة

إذا كانوا نظيفني وكذلك بيوتهم نظيفًة. هنا بعض املبادئ  من األرجح أن يكون األطفال سليمني صحيًّا 
التوجيهية:

• حتميم األطفال وتغيير مالبسهم في الكثير من األحيان.
• تعليم األطفال أن يغسلوا أيديهم دائًما عند االستيقاظ من النوم في الصباح، وبعد اإلخراج، وقبل األكل 

أو تناول الطعام.
• تعليم األطفال كيفية استخدام املبولة أو املراحيض.

• ال تدعي األطفال يذهبون حفاة األقدام في أماكن تواجد دودة االنسيلوستوما )الديدان 
اخلطافية(، ولكن اجعليهم يستخدمون الصنادل أو األحذية.

• تعليم األطفال كيفية تنظيف أسنانهم كل يوم وال تقدمي لهم الكثير من احللويات 
أو املشروبات الغازية. 

ا. • قص األظافر لتصبح قصيرًة جدًّ
• منع األطفال املرضى أو الذين يعانون من االلتهابات، أو اجلرب، أو القوباء احللقية من النوم مع غيرهم من 

األطفال أو استخدام نفس املالبس أو املناشف.
• معاجلة األطفال بسرعة من اجلرب، أو القوباء احللقية، أو الديدان املعوية، وغيرها من األمراض التي تنتقل 

بسهولٍة من طفٍل إلى طفل.
• منع األطفال من وضع أشياٍء قذرٍة في أفواههم، باإلضافة إلى منع الكالب والقطط أو أي حيوانات أخرى 

من لعق وجوههم.
• إبقاء اخلنازير، أو الكالب، أو الدجاج، خارج املنزل.

ا لألطفال. • استخدام املياه النظيفة واملغلية للشرب. وهذا مهمٌّ جدًّ
أو أسرة ذات  أو األطفال من املالريا، قدر اإلمكان. واجعلي األطفال ينامون حتت ناموسيات  • حماية الرضع 

شبكات متت معاجلتها باملبيدات احلشرية.

التحصني )التطعيم(
تعِطي اللقاحات حمايًة بسيطًة وأكيدًة ضد الكثير من األمراض اخلطيرة. وفي حال 
ال يقوم عاملو الصحة بالتطعيم في مجتمعك، اصطحبي أطفالك إلى أقرب مركٍز 
صحيٍّ للحصول على التطعيم. ويفضل نقلهم ليتم تطعيمهم وهم أصحاء عن 

نقلهم لتلقي العالج وهم مرضى أو يحتضرون. وبالعادة يكون التطعيم مجانيًّا.
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)تستخدم العديد من الدول جداوَل زمنيٍة مختلفة(. ويعتبر التالي أهم لقاحات األطفال:

مالحظاتمتى يعطىاللقاح
DPT

ارجتاج  الديكي،  السعال  )دفتيريا(،  اخلُناق  ملرض 
الدماغ

يعطى عند بلوغ شهرين، وأربعة، وستة 
و18 شهرًا.

في بعض الدول تعطى حقنة أخرى عندما يكون 
الطفل ما بني سن الرابعة والسادسة. 

POLIO
شلل األطفال

في بعض الدول، تعطى جرعة واحدة عند 
امليالد، في حني تعطى ثالث جرعات أخرى في 

.DPT نفس وقت إعطاء حقن

في دوٍل أخرى، تعطى الثالث جرعات األولى في نفس 
وقت إعطاء حقن DPT. فيما تعطى اجلرعة الرابعة ما 
بني 12 و18 شهرًا. وتعطى اخلامسة في سن الرابعة. 

BCG
درن رئوي )الُسل(

عند امليالد أو أي وقت فيما بعد.

تعطى حقنة ليس أقل من 9 أشهر وغالًبا ما احلصبة
تعطى حقنة ثانية عند بلوغ 15 شهرًا أو أكثر.

في العديد من الدول، يعطى اللقاح املسمى )ثالثة 
في واحد( MMR )احلصبة، والتهاب الغدة الكنفية 

واحلصبة األملانية( ما بني 12 و15 شهرًا، وتعطى حقنٌة 
أخرى في السن ما بني 4 و6 سنوات.

HepB
B التهاب الكبد

بالعادة تعطى ثالث حقن في نفس وقت 
. DPT احلصول على

في بعض الدول تعطى احلقن عند الوالدة 
وفي الشهر الثاني والشهر السادس.

Hib
املستدميات النزلية نوع )ب(، والتي هي 

عبارة عن جرثومة تسبب التهاب السحايا 
وااللتهاب الرئوي عند األطفال الصغار.

تعطى 3 حقن مع الثالث حقن 
 .DPT األولى من الـ

 TT أو Td
الكزاز للبالغني واألطفال فوق 12 

سنة.

حقنة واحدة كل عشر سنوات. في بعض الدول 
يحدث ذلك ما بني 9 سنوات و11 سنة )خمس 
سنوات بعد أخذ آخر حقنة من DPT( ومن ثمَّ 

تُعطى كل 10 سنوات.   

ينبغي تطعيم النساء احلوامل أثناء كل 
حمٍل، وبالتالي ستتم حماية أطفالهن من 
اإلصابة مبرض الكزاز عند األطفال )انظري 

صفحة 251(.  

قومي بتطعيم أطفالك في الوقت احملدد.
تأكدي أنهم تلقوا السلسلة الكاملة لكل لقاح يحتاجونه.


