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 الفطام من الرضاعة الطبیعیة

إنتاج الحلیب.   یبدأ الفطام طبیعیًا عندما یبدأ الطفل الرضیع بتناول الطعام. كلما زاد تناول الطفل الرضیع لطعام من مصادر أخرى غیر حلیب األم، یقل

أن األم نفسھا قد ال تالحظ. یستمر إنتاج بالنسبة للطفل الذي یعتمد فقط على الرضاعة الطبیعیة، یقل الحلیب في النصف الثاني من العام األول بصورة متدرجة جًدا حتى 
 حلیب األم طالما استمر الطفل في الرضاعة، وقرار الفطام ھو قرار فردي یتأثر بعوامل كثیرة. 

ناعي. تحدث مع  إذا كان عمر الطفل أقل من عام، یجب استبدال حلیب األم بتركیبة الحلیب الص  أیًا كان وقت حدوث الفطام، یفضل إیقاف الرضاعة الطبیعیة ببطء.
 طبیب طفلك لتعرف نوع الحلیب الصناعي الذي یوصي بھ. 

 ما الذي یمكن توقعھ عند الفطام 

كل غیر متوقع. ولكن الفطام المفاجئ یسبب عدم الراحة في الثدي. قد تواجھین مشاعر الحزن أو اإلحساس بالذنب أیًضا عندما تنتھي عالقة الرضاعة الطبیعیة بش
 ر االنزعاج ومشاعر الحزن التي تشعرین بھا. قد یساعدك التحدث عن مشاعرك مع شخص تثقین بھ. بمرور الوقت سوف یم

تشبھ أعراض   عندما یحدث الفطام بسرعة، یصبح الثدي ممتلئًا ومتحجًرا. الحظي وجود أي عالمات للعدوى مثل المناطق المحمّرة في الثدي والحمى وأعراض
 رى الحلیب، مثل منطقة من الثدي ال تلین بالشفط أو الرضاعة الطبیعیة، اتصلي بطبیبك في حالة حدوث ذلك. األنفلونزا. راقبي عالمات انسداد مج 

 حلول لصعوبات الفطام 

ف االمتالء، ولیس  شفط الحلیب بالید أو ضخ كمیات صغیرة بالجھاز من الحلیب إذا كان الثدي ممتلئًا بشكل غیر مریح. قومي بإزالة ما یكفي من الحلیب لتخفی •
 لشفط كل الحلیب بالثدي. 

 استخدمي الكمادات الباردة على الثدي لتقلیل التورم وعدم الراحة.  •
 ) لأللم حسب تعلیمات الطبیب. ibuprofen) أو إیبوبروفین (acetaminophenستلزم وصفة طبیة مثل أسیتامینوفین (تناولي مسكنات األلم التي ال ت •
 ارتدي حمالة صدر داعمة مریحة.  •

نصائح 

للرضاعة بجلسة   إذا كان ذلك ممكنًا، استبدلي جلسة إرضاع واحدة في كل مرة للسماح بتناقص كمیة الحلیب ببطء. انتظري بضعة أیام قبل استبدال جلسة أخرى •
 طعام.

 عادة ما تكون آخر وجبات الرضاعة الطبیعیة التي یتم إیقافھا عند الفطام ھي األولى في الصباح واألخیرة في اللیل.  •
 حاول تقدیم وجبة خفیفة أو قراءة كتاب.  ن أن یصرف انتباه الطفل األكبر سنًا بنشاط آخر.یمك •
 أحیانًا، یرفض الطفل الذي یرضع من الثدي تناول الزجاجة من أمھ.  بالنسبة للرضع، اطلبي من أحد أفراد األسرة تقدیم زجاجة الحلیب لھ. •
  یعني تقلیل وقت العناق. الفطام ال اقِضي بعض الوقت في احتضان طفلك أو حملھ. •
 .توقعي استمرار إدرار قدٍر من الحلیب لمدة شھر أو شھرین بعد الفطام •
، بدًال من الضخ كل ثالث  إذا كنِت تقومین بالشفط بالجھاز لتقدیم حلیب األم للرضیع، فقومي تدریجیًا بزیادة الفترة الزمنیة بین جلسات الشفط. على سبیل المثال •

 .إلى أربع ساعات، قومي بالضخ كل أربع إلى ست ساعات األیام القلیلة التالیة، ثم قومي بالضخ كل ست إلى ثماني ساعات
 ال تقومي بالشفط بالجھاز بنفس المدة. قومي بإخراج فقط كمیة من الحلیب تكفي لتخفیف االمتالء.  •

 اتصلي بطبیبك في الحاالت التالیة...

 وجود سخونة أو تورم مع إحمرار أو ألم عند اللمس بالثدیین.•
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 إصابتك بالحمى أو القشعریرة مع أعراض الثدي المذكورة •
 ل مفاجئ. قد تظھر ھذه األعراض بشك

 اتصلي بنا 

) على ھاتف رقم Center for Breastfeeding Medicineلمزید من المعلومات حول ھذا الموضوع الصحي، یرجى االتصال بمركز طب الرضاعة الطبیعیة (
513-636-2326.  
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