سلوك حديثي الوالدة الطبيعيين
يتصرف األطفال حديثو الوالدة بشكل مختلف عن الرضع واألطفال األكبرسنا ،إذ إنهم يتكيفون مع الحياة
خارج الرحم .وتهدف هذه المعلومات إلى مساعدتكم على معرفة ما هو طبيعي وما يجب القيام به عند
ظهور عالمات تشير لوجود مرض .

ما يجب أن تتوقعيه في األيام األولى

.
 .أحيانا يكون تنفس رضيعك غير منتظم .

يتنفس رضيعك في شكل تكتالت -أحيانا يبدو تنفس طفلك ضئيال وسريعا وأحيانا يبدو عميقًا أو بطيئًا.

التنفس

قد يتحول لون رضيعك إلى:

.
 .اللون األحمر عند البكاء أو اإلحساس بالبرد.
 .اإلصابة باالصفرار المعتدلة (اصفرار الوجه) بعد  24ساعة.

الزرقة /اللون القرمزي على مستوى القدمين واليدين في ال  24ساعة األولى .

اللون

درجة الحرارة

التغذية

الحفاظات

.
 .تحت اإلبط ما بين  36.5و  37.5درجة مئوية ( 97.7و 99.5درجة فهرنهيت(.
 .خالل الـ  24ساعة األولى يجب أن يأكل رضيعك ما بين كل  2إلى  4ساعات أي من  8إلى  12مرة في اليوم.
 .وعادة ما سيرضع رضيعك بما ال يقل عن  20دقيقة ،غير أنه من العادي جدًا أن تطول تلك المدة .وسينفصل
الرضيع من تلقاء نفسه عن الصدر بعد االنتهاء من الرضاعة .
 .قد يقوم طفلك بالرضاعة لفترات متتالية (الرضاعة عدة مرات متتابعة) ثم ينام لفترة طويلة دون رضاعة .
.
اليوم  1 = 1حفاظة مبتلة
 .اليوم  2 = 2حفاظة مبتلة
 .اليوم  3 = 3حفاظة مبتلة
 .سيظهر براز رضيعك باللون األسود المخضر خالل اليومين األوليين حتى يتحول لبن األم األول (المصفر السميك
اللزج) إلى لبن طبيعي .
 .بمجرد ظهور اللبن الناضج (عادة بين اليوم الثالث والخامس) نتوقع ما بين  6و 8حفاظات مبتلة في اليوم
المدى الطبيعي لدرجة الحرارة :

ومرتين من البراز السائل األصفر أو األخضر أو البني .ويعتبر الشكل “المبذر” للبراز طبيعيًا .

.
GBS
GBS

.
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.
.911

:16 :
:Streptococcus
.

.
.
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السلوك
سوف يمر رضيعك خالل األيام واالسابيع األولى من حياته بحاالت مختلفة .نوم عميق ،نوم خفيف ،دوار ،انتباه شديد ،انتباه نشيط ،او البكاء .على
الرغم من أن حديثي الوالدة ينامون حوالي  16ساعة كل يوم إال أن أنماط نومهم ال يمكن التنبؤ بها فقد ينامون في المرة الواحدة عدة ساعات أو عدة
دقائق .ويجب وضع الرضع دائ ما على ظهرهم للنوم .وبسبب صغر معدة رضيعك في هذا السن فهو بحاجة لالستيقاظ للرضاعة بشكل متكرر.
وفي األيام أو األسابيع األولى يجب أن ينام رضيعك لفترات ال تزيد عما يتراوح بين  4و  6ساعات دون االستيقاظ للرضاعة .فإذا كان رضيعك ينام
لفترات طويلة قومي بإيقاظه ومحاولة إرضاعه .ويصعب إيقاظ بعض الرضع ،فإذا لم يستيقظوا في المحاولة األولى فحاولي مرة أخرى خالل نصف
ساعة .ومن الطرق الفعالة إليقاظ رضيعك تغيير مالبسه أو تغيير حفاظته والتحدث إليه .ومن الطبيعي أن يستغرق أخذ الرضيع للثدي بعض الوقت.
فاصبري! وإذا بدا رضيعك نائ ًما بشكل غير عادي وغير مهتم بالرضاعة عند االستيقاظ حاولي مرة أخرى خالل  30دقيقة أو قومي بمسح قطعة
قماش مبللة على وجهه للمساعدة في إيقاظه .

التنفس

اتصلي بقابلتك إذا الحظت أ ًيا من العالمات األخرى التالية
الدالة على وجود صعوبة في التنفس لدى الرضيع :

.
 .إصدار الرضيع ألصوات خشنة مع كل نفس
ويستمر هذا ألكثر .من عدة دقائق .
 .تمدد الجلد حول ضلوع الرضيع أو في أسفل الحلق
مع كل نفس .
 .إذا توقف تنفس رضيعك ألكثر من  10ثواني .
اتساع فوهة أنف رضيعك عند التنفس ألكثر من
دقائق قليلة (االتساع األنفي(.

غالبًا ما تكون هناك أنماط غير منتظمة في التنفس
لدى الرضع حديثي الوالدة .فتنفسهم ال يشبه في
الشكل والصوت تنفس البالغين .فأحيانا يتنفس
الرضع حديثو الوالدة بشكل أكثر سرعة
وعم ًقا وفي أحيان أخرى يكون تنفسهم
بطي ًئا وضحالً .ومن الطبيعي أحيا ًنا
توقف الرضع عن التنفس  10ثواني ثم العودة
للتنفس بأخذ نفس عميق .وليس من الطبيعي
أن يقوم الرضيع بالرهقان (التنفس السريع) لـ
 10دقائق أو أكثر .ويصدر الرضع الكثير من
األصوات والمالمح الغريبة المختلفة وقد يكون من
الصعب معرفة ما هو ساحر وطبيعي وما يجب أن يثير القلق .ومن الطبيعي أن
يصدر الرضع الجدد صو ًتا مماثالً لسعال القطط عند خروج المخاط ،كما تظهر
رغاو على أفواههم .
ٍ

اللون
الصدر أو الوجه الوردي دليل على حصول رضيعك على األكسجين الكافي .قد تكون قدما أو يدا رضيعك زرقاء
أو قرمزية أو رمادية اللون وذات ملمس بارد أثناء األيام القليلة األولى – وهذا عادي .وقد تصبح بشرة طفلك
حمراء أو منقطة بأحمر بعد البكاء أو عند شعوره بالبرد .
إذا أصبحت البشرة على وجه أو صدر رضيعك زرقاء أو رمادية اللون .
الرجاء طلب رقم 911
واالتصال على الفور بالقابلة .

درجة الحرارة
يجب أن يلبس الرضيع حديث الوالدة طبقة واحدة أكثر مما ترتديه أنت ويشعرك بالراحة .وسوف يساعد وضع الطفل جل ًدا
على جلد (أي اإلمساك بالرضيع عاريًا مقابل صدرك أو بطنك العاري) مع التغطية بغطاء خفيف الرضيع على تنظيم درجة
حرارته .وإذا أردت معرفة ما إذا كان رضيعك شديد الحرارة أو شديد البرودة ،فإن لمس صدره أو ظهر رقبته (القفا)
سيعطيك فكرة أكثر دقة عن درجة حرارته أكثر من لمس يديه أو قدميه .فمن الطبيعي أن تكون يدا وقدما الرضيع باردة
الملمس خالل األيام القليلة األولى .وأفضل طريقة لمعرفة درجة حرارة رضيعك هي تحت اإلبط (وهو ما يعرف بالقياس
السريع لدرجة الحرارة) وال تعتبر أجهزة قياس الحرارة في األذن دقيقة بالنسبة لألطفال حديثي الوالدة وال ينصح بها.
وتكون درجة الحرارة الطبيعية تحت اإلبط ما بين  36.5و 37.5درجة مئوية ( 97.7و 99.5درجة فهرنهيت (.

.
.Pager
 .إذا زادت درجة حرارة رضيعك عن  37.5درجة مئوية ،قومي بنزع طبقة من طبقات
مالبسه وإعادة القياس بعد  30دقيقة .
 .إذا تخطت درجة حرارة رضيعك عن  37.5درجة مئوية وقد قمت باتخاذ اإلجراءات
المذكورة أعاله ،برجاء االتصال بقابلتك بالبادجر .Pager
 .إذا بدا رضيعك بار ًدا أو قلت درجة حرارته عن  36.5درجة مئوية ضع الرضيع جل ًدا

إذا تخطت درجة حرارة رضيعك عن  38.0درجة مئوية ،برجاء االتصال بقابلتك بالبادجر

على جلد ،أي ضعه عاريًا على جسم العاري مع تغطية كليكما بغطاء خفيف .قومي بقياس درجة
حرارته مرة أخرى بعد مرور  30دقيقة .

الحفاظات
قد تطلب منكم القابلة تسجيل عدد حفاظات الرضيع الخاصة بالبول و
الخاصة بالبراز .وتكون الحفاظة التي يتم التخلص منها أثقل عندما
تكون مبتلة .وتوجد في الكثير من أنواع الحفاظات اليوم مؤشرات
للبول تتحول إلى اللون األزرق في حال وجود مقدار معين من البول.
ولكن هذا ال يحدث في جميع الحفاظات ،وقد تكون كمية البول صغيرة
ج ًدا في األيام القليلة األولى بحيث ال يمكن حدوث ذلك .فإذا كانت
لديك مشكلة في معرفة ما إذا كانت الحفاظة مبتلة يمكن وضع قطعة
من ورق المسح في قاع الحفاظة النظيفة .وأحيا ًنا يكون لدى الرضع
ما يشبه “تراب الطوب” في الحفاظات خالل األيام القليلة األولى وهي
عبارة عن بقع برتقالية أو وردية اللون ،ويطلق عليها بلورات بولية
وهي أمر طبيعي .وقد يخرج من الرضيعات كم صغير من اإلفرازات
الدموية من المهبل ،وهذا استجابة لهرمونات األم وهذه أمور عادية .

36.5
to
ل
37.5
درجة الحرارة الطبيعية
بالسنتجريد

التغذية
إذا كانت األم تقوم بالرضاعة الطبيعية،
فغالبًا ما يتلقى الرضيع غذاء قيمًا غنيًا
بالمواد الغذائية (اللبن األول األصفر
السميك اللزج) ،كما يساعد في تقوية
إدرار اللبن ،ويساعد في تعليم كل
من األم والرضيع كيفية الرضاعة
الناجحة .وسيحتاج الرضيع
لألكل على األقل ما بين كل 2
إلى  4ساعات (أحيا ًنا أكثر من
ذلك) وعادة ما تستغرق كل وجبة ما ال يقل عن 20
دقيقة .وقد يستغرق األمر وق ًتا طويالً أحيا ًنا لكي تتعلم األم والرضيع
الرضاعة .وسيساعد قضاء وقت جل ًدا بجلد ،أي وضع الطفل عاريًا
على جسم األم العاري على تحفيز الرضاعة والتغذية .وقد يبصق
الرضيع بعد األكل وتتساقط على ذقنه .
ومن المصادر الجيدة عن الرضاعة على اإلنترنت
http://www.breastfeedinginc.ca

توتر العضالت
ً
ً
حديثا حركا ٍ
ت قوية
حديثا للدعم عند حمله ،ولكن ال يجب أن يشعر المولود بأنه مقيد تمامًا بين ذراعيك .ويجب أن يظهر المولود
يحتاج المولود
ومرنة لذراعيه ورجليه .

الحبل السري/المشيمي
مع بداية سقوط الحبل السري/المشيمي لرضيعك (في أي وقت خالل األيام الـ  14األولى) قد تظهر وكأنها جافة وقد تخرج كمية صغيرة من الدم أو
اإلفرازات في حفاظة أو مالبس رضيعك .وقد تكون لحبل رضيعك السري /المشيمي رائحة نفاذة وهذا أمر عادي .وليس من الطبيعي احمرار أو التهاب
الجلد حول قاعدة الحبل السري/المشيمي (على بطن رضيعك) .فإذا حدث ذلك ،فاتصلي بالقابلة .

اتصلي بالقابلة إذا:

.
 .كانت درجة حرارة الرضيع تحت اإلبط أكثر من  37.5درجة مئوية ( 99.5درجة فهرنهيت) أو أقل من 36.5درجة مئوية (97.7
درجة فهرنهيت) بالرغم من عدم ارتداء الرضيع للكثير أو القليل .من المالبس .
 .كان الرضيع يتنفس بسرعة (أكثر من  60نفس في الدقيقة) ألكثر من  10دقائق دون بكاء الطفل أو نشاطه أو ارتدائه مالبس زائدة
عن الحد .
 .كانت هناك صعوبة لدى الرضيع في التنفس ،وهو ما قد يظهر كما يلي :
 .انفتاح /اتساع أنفي أو صوت خشن يستمران ألكثر من دقائق قليلة .
 .تمدد جلد/بشرة الرضيع بشدة حول الضلوع أو قاعدة الحلق عند تنفسه .
 .كان الرضيع متضاي ًقا ج ًدا .
 .كان الرضيع يبكي طوال الوقت تقريبًا ،وكان بكاؤه عالي النبرة .
		
 .كان الطفل ال يحرك أطرافه وال يتفاعل عند االستيقاظ .
		
 .كان لدى الرضيع قيء متكرر مندفع/مقذوف (أكثر من مجرد البصق/القشط (.
		
 .رأيت لون تراب الطوب في حفاظة الرضيع بعد اليوم الثالث من الميالد .
		
 .لم يقم الرضيع ببل الحفاظة ألكثر من  24ساعة .
ت تشعرين بالقلق تجاه رضيعك ألي سبب آخر.
 .إذا كن ِ
كان الطفل ال يأكل ويبدو عليه اإلعياء (لديه مشكلة في االستيقاظ) وال تستطيعين إيقاظ رضيعك لألكل .ال بأس من فترة نوم طويلة
تتراوح بين  4و 6ساعات خالل فترة  24ساعة .

اتصلي بـ  911والقابلة إذا:

.
 .توقف تنفس رضيعك ألكثر من . 10
ثواني.

تغير لون بشرة الرضيع إلى األزرق أو الرمادي أو الشحوب (زرقة اليدين والقدمين أمر طبيعي خالل األيام األولى (.

لقد تم دعم تطوير تلك الوثيقة من قبل وزارة الصحة
والرعاية طويلة المدى Ministry of Health and Long-Term Care

		
		

