
هل هو طبيعي؟ 
 البصق شائع  اطفال اصحا ء

خل الثثة اشهر او من حياة الطفل
يعا حوا نصف مجمو ع اطفال من

ارتجا ع محتويات معدتهم
 إ المر يء و هذه هي حالة تعر ف باسم 

ارتجاع المعدي المريارتجاع المعدي المري
أو ار تجا ع المعدي المري للر ضع، أو

ار تجا ع الحم 

أسباب البصق
    الهو اء المحبو س من التجشؤ   

    ابت ع هو اء إضا من البكاء المفر ط   
    الر ضاعة المفر طة 

    ك ة الحر كة أثناء الر ضا عة    
    و ضع الطفل  و ضع مسطح بعد الر ضاعة

أشياء تستطيع فعلها
     إعطاء الطفل فرصة للتجشؤ عدة مرات أثناء الرضاعة
    عدم إجبار الرضيع ع تناول أك مما يرغب 
    تجنب الكث من الحركة أو اللعب أثناء الرضاعة
    إطعام طفلك  وضع مستقيم جزئيًا 

    إمساك أو وضع الرضيع  وضع شبه قائم  
    لمدة 15 دقيقة ع اقل بعد الرضاعة

البصق

يحدث القيء، ع عكس البصق، عندما يطر د الر ضيع
محتو يات معدته بالقو ة

قد يكون التقيؤ المتكرر عمة ع حالة أك خطو ر ة
من المرض. إذا حدث هذا، خذي طفلك إ طبيبك

 أقر ب و قت ممكن

ما هو الفرق ب البصق والقيء؟
البصق هو التدفق السهل لمحتويات معدة الطفل
من خل الفم، مع تجشؤ  بعض احيان

 يحدث القيء عندما تتدفق محتويا المعدة بإندفاع خارج الفم
عو ضا عن انسيال البطئ

يبصق العديد من اطفال بعد الر ضاعة.  تشكل معظم حات
البصق هذه أي مشكلة حقيقية – تسبب فقط الفو 

سيبصق بعض اطفال الحليب الذي ر ضعو ه بالكامل
دو ن أي مشكلة. آخر و ن قد يبصقو ن فقط

كميات صغ ة من هذ الحليب. يتخطى معظم اطفال
.هذه المر حلة  الوقت الذي يصبح بإمكانهم الجلو س منتصب
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 و فقًا لقانون الحقوق المدنية الفيدرا ولوائح
 و سياسات الحقو ق المدنية ووزار ة الزر اعة امريكية

يحظر ع وز ار ة الزر اعة ووكاتها ومكاتبها و مو ظفيها و مؤسساتها المشار كة
 أو إدار ة برامج خاصة بوز ار ة الزراعة امر  يكية تمار س التمي

ع أساس العر ق أو اللون أو اصل القومي أو الجنس أو اعاقة أو السن أو انتقام
أو انتقام من نشاط سابق يتعلق بالحقو ق المدنية  أي برنامج أو نشاط

أجر تها أو تمو لها وزار ة الزر اعة امر يكيةيكية

ع اشخاص ذو ي ا عاقة الذين يحتاجون إ وسائل بديلة
للحصول ع معلومات ال نامج (ع سبيل المثال، طريقة برايل، الحروف

الكب ة، لغة اشار ة امر يكية، الخ 
 اتصال بالو كالة ( الوية أو المكتب المح) حيث تقدمو ا للحصول ع

 المستحقات. يمكن لفراد
الصم أو ضعاف السمع أو الذين يعانو ن من إعاقات  النطق اتصال

قد يتم توف معلومات النامج بلغات أخرى باضافة اللغة انجليةقد يتم توف معلومات النامج بلغات أخرى باضافة اللغة انجلية
 

لتقديم شكوى برنامج بشأن التمي، يرجى تعبئة استمارة الشكوى الخاصة
بوزار ة الزر اعة امريكية

 (AD-3027) :الموجود ع اننت ع  
 http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html و أي مكان  

مكتب وزارة الزراعة امريكية، أو إرسال خطاب موجه إ وزارة الزراعة امريكية وتقديم
 الرسالة جميع المعلومات المطلوبة  استمارة. لطلب الرسالة جميع المعلومات المطلوبة  استمارة. لطلب

نسخة من استمارة الشكوى، يرجى اتصال ع الرقم 9992-632 (866). قم بإرسال
استمارة المعبأة أو الرسالة إ وزارة الزراعة امريكية عن طريق

 عن طريق اليد 
U.S. Department of Agriculture, 

      Oce of the Assistant Secretary for Civil Rights, 
                         1400 Independence Avenue, SW, 

      Washington, D.C. 20250-9410       Washington, D.C. 20250-9410 

عن طريق الفاكس ع الرقم 
202-690-7442 

  عن طريق اليد الكو ع 

هذه المؤسسة تراعي سياسة تكافؤ الفرص 
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(USDA) 

جر رضاعة طفلك
ح يتم وضع جدو ل تغذية منتظم

قد يشعر طفلك بالجوع  أوقات  تتوقعيها
أر ضعي ر ضيعك. إذا كان و اضحا

أن طفلك ليس جائعًا حقًا، حاو  " إعطائه اللهاية "التيتينا
بد  من ذلك.  بعض احيان، قد

تكون حركة المص البسيطة كافية لتهدئة
ر ضيعك

"

،


