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لقد انتشرت في اآلونة األخیرة أخبار فیروس كورونا الجدید (كوفید-19) كحالة طبیة عالمیة بسرعة فائقة، إالّ أن المعلومات 

الموجودة عنھا محدودة في الوقت الحالي.   
تحترم ’ال لیتشي لییغ الدولیة‘ وتقّدر جھود المنظّمات والجمعیات الصحیّة والطبیّة حول العالم في اإللمام بآخر المستجّدات من 

معلومات وتوصیات بما یخّص األبحاث عن ھذا الفیروس. وستواصل ’ال لیتشي لییغ الدولیة‘ رصد تطّورات ھذه األزمة 
الصحیة حول العالم.  

 
لدى منظمة ’ال لیتشي لیغ الدولیّة‘ أكثر من 60 عاماً من الخبرة في مجال الرضاعة الطبیعیة، وھي تشّجع العائالت بقوة على 
إدراك أھمیة اإلرضاع في توفیرالحمایة لمناعة الطفل الرضیع. في الغالب، ال یتأثر األطفال الرّضع باألمراض حتى إن كان 

أبواھم وإخوتھم مصابین بمرض معدي. إّن األبحاث في تزاید، تلك التي تثبت أن الرّضع یستفیدون من أنواع البروتینات 
المناعیّة العدیدة والكثیرة - منھا المواد المناعیة الطبیعیة التي ینتجھا الجسم - الموجودة في حلیب األم، خصوصاً عن طریق 

الرضاعة المباشرة.  
 

 IgA لدى أجسام النساء المرضعات الالتي تصیبھن العدوى قبل أو أثناء الوالدة القدرة على تمریر كریات الدم البیضاء من نوع
مع أجسام مناعیة مضادة مساھمة عبر حلیب األم إلى أطفالھن الرضع، حیث تساھم تلك األجسام في رفع مستوى مناعة الطفل 

الرضیع، وال ننسى أھمیة الحرص على النظافة الشخصیة مما یساھم بالتقلیل من انتقال الفیروس. 
 

على األم المرضع أالّ تقطع الرضاعة المباشرة إذا َمِرضت؛ یكون الرضیع قد تعّرض إلى الفیروس مسبقاً عن طریق األم أو 
الفرد الُمصاب في العائلة وحتماً سیستفید من استمراریة الرضاعة.  

 
قد یؤدي التوقف عن اإلرضاع المباشر إلى عدة مشاكل: 

・صدمة عاطفیة حقیقیة للرضیع. 

・نقص في مخزون الحلیب بسبب االنتقال إلى الشفط. 

・احتمالیة رفض الطفل للثدي الحقاً بسبب استخدام قناني الحلیب. 

・نقص في المواد المناعیة بسبب انعدام الرضاعة المباشرة، وقد ال یكفي الحلیب المشفوط احتیاجات الطفل في وقت معیّن. 

https://www.llli.org/category/news-from-llli/
mailto:zion@llli.org


・ازدیاد خطورة أن یصاب الرضیع باألمراض بسبب نقص المناعة التي تقّدمھا الرضاعة المباِشرة. 

نقطة مھّمة جداً: إذا تعّرض أي فرد من العائلة للعدوى، یصبح الّرضیع أیضاً معّرضاً لذات العدوى. لذا، أي انقطاع لإلرضاع 
الطبیعي قد یرفع من فرص إصابة الطفل بالمرض أو اشتداده.  

یُنصح جمیع من یشّك أو یرّجح بأنھ مصاب بفیروس كورونا (كوفید-SARS-coV-2 ،nCoV-2019 ،19) باتّباع ممارسات 
النظافة الشخصیة السلیمة، مثل غسل الیدین جیداً ولبس قناٍع واٍق لتجنّب انتشار الفیروس.   

إذا مرض أحدھم بحیث اضطّر إلى المكوث في المستشفى لتلقّي العالج (األم أو الرضیع)، یجب أن یُسمح للرضیع بالرضاعة 
إن كان ذلك ممكناً، أخذین باالعتبار النتائج المحتمل حدوثھا والمذكورة أعاله والناتجة عن التفریق بین الطفل وأمھ أو إیقاف 

الرضاعة.  
 

إذا تحتّم قطع الرضاعة لضرورة طبیّة في الحاالت القصوى، یُنصح بشفط الحلیب أو استخراجھ بالید. یمكن إطعام الحلیب 
المستخرج أو المشفوط، والذي یحتوي على مواد مناعیّة عدیدة، للطفل لتفادي تعریضھ للعدوى وللتقلیل من ِشّدة وُمّدة العدوى 

إذا َمِرض.  
 WHO مواد إرشادیة ومعلومات أخرى حول فیروس كورونا بلُغات ِعّدة على موقع (WHO) تقّدم منظمة الصحة العالمیة

اإللكتروني. كما تقّدم یونیسیف (UNICEF)  أیضاً معلوماٍت عن اإلرضاع في حال اإلصابة بفیروس كوفید-19. طالِع 
الروابط في قسم المصادر أدناه.  

 
تنطبق المعلومات أعاله أیضاً على مخاطر اإلصابة بفیروسات اإلنفلونزا أو فیروسات أمراض الجھاز التنفّسي عامةً. 

 
رابط المقال األصلي المنشور باإلنجلیزیة من قِبل ’منظمة ال لیتشي لییغ الدولیّة‘:  

 https://www.llli.org/coronavirus/
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