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في معظم األحوال، يبقى الرضيع . لطفل الرضيعامناعة  أهمية الرضاعة الطبيعية في تحسين
المعتمد على حليب أّمه معافًى من األمراض حتى إن مرض أبواه أو باقي أفراد األسرة 

المرضع مريضة أو قد  إن كانت األم. ذلك لما يمّده حليب أّمه من مواد مناعيةوعٍد؛ بمرٍض م  
 ً  A، فإّن جسمها سينتج كمية مناسبة من الغلوبيولين المناعي في فترة حملها تلّقت لقاحا

االهتمام . زااإلفرازي في حليبها حتى يعطي حماية لرضيعها من اإلصابة بفيروس اإلنفلون
 . خفّف أيضاً من انتقال العدوىبالنظافة البدنّية ي

 
 َوقف يقترحمجدداً تقريراً قديماً ( CDC)مكافحة األمراض في أمريكا  أطلقت مراكز

وقد . عراض اإلنفلونزا واضحة عليهاوفصل الرضيع عن أمه إذا كانت أ لفترة مؤّقتة اإلرضاع
من المهم . رية الصحية لدى ال ليتشي ليغ بقلق بشأن تلك التوصياترّد أفراٌد من اللجنة االستشا

حين انتشر وباء انفلونزا الخنازير  2112التنويه إلى أّن ذلك التقرير قد أٌطلِق في عام 
د د  الضوء آنذاك على المواليد الج   التقرير سلّط. 2100، وتم تحديثه في عام (H1N1فيروس )

في المستشفى إذا أصيبت األم باإلنفلونزا أو كانت  الوالدة والبقاءوقت الوالدة وفترة ما بعد في 
 . من إصابتها في شكّ 

 
بعد الوالدة، يعيش الرّضع واألطفال الصغار مع ذويهم في البيئة نفسها، وبذلك يتعّرض 

في جسم اإلنسان فترة حضانة فيروس اإلنفلونزا "، إن CDCـحسب ال. جميعهم للجراثيم ذاتها
من أول يوم قبل ظهور عدي الكباراألصّحاء اآلخرين قد ي  "و "(معّدل يومانال)م أيا 4-0هي 

إذا كان الفيروس قد دخل لجسم األم، فذلك (. مراكز مكافحة األمراض) "أعراض المرض
يجدر الذكر هنا أن . يعّرض أفراد األسرة كلهم إلى الفيروس ذاته بمن فيهم الطفل الرضيع

فلونزا، حتى إن كانت مصاَحبة بالحرارة نكمرض اإل كلّها صّنفال ت أمراض الجهاز التنّفسي
زالت البرد العادية قد المرتفعة؛ ففي الشتاء تكثر إلتهابات الجهاز التنفسي العلوي، وحتى ن

 .رتفاع في الحرارةيصاحبها ا
 



رفض إعطاء الطفل ثدي أمه قد يسّبب . فصل األم عن رضيعها قد يترّتب عليه عواقب خطيرة
وقد يزيد الضيق النفسي الذي يشعر به الطفل . له اضطراباً نفسياً وقد ال يمنع إصابته بالمرض

الحماية  إيقافوجب الحرص على عدم . من جّراء هذا الفصل من فرصة اإلصابة بالمرض
 . يقدمها اإلرضاع وحليب األم وال المخاطرة بالفطام المبّكرالمناعية التي 

 
ين المباِشر، بل يجب على األبوين المصابَ  إلرضاعفي معظم األحوال، ال داعي إليقاف ا

باإلنفلونزا أن يحرصا على النظافة البدنية العامة، مثل غسل اليدين جيداً وارتداء كّمامة لمنع 
ألحوال غير العادية، أي إذا كان فصل الطفل عن أّمه حاجة أما في ا. الفيروس من االنتشار

يعطى الحليب المشفوط، والذي . بالشفط الكهربائي أو اليدويباستخراج الحليب نصح ة، ي  طبيّ 
للطفل وذلك لتجّنب إصابته يحتوي على مضادات مناعية طبيعية ضد فيروس اإلنفلونزا ذاته، 

 . أو لتقليل حّدة اإلصابة ومدة المرض
 

طبيب العائلة عن  مع ناقش اآلباءتأن يتقترح اللجنة االستشارية الصحية لدى ال ليتشي ليغ 
تقّدم خدمات الصحة العامة في كل بلد نصائح وتوصيات . إيجابيات وسلبيات لقاح اإلنفلونزا

ة يقّدم برنامج اإلنفلونزا العالمي التابع لمنظمة الصحكما . عنها عن لقاح االنفلونزا لمن يسأل
وفي أمريكا، توصي . اإلنفلونزا في العالم حالةبين إرشادات عن ألعضائه المنتسِ العالمية 

بتقديم اللقاح للنساء الحوامل والمرضعات، وذلك استناداً لعدد من الدراسات التي  CDCالـ
أقيمت عبر أعوام كثيرة، والتي أثبتت أن تلّقي األمهات في فترتي الحمل ومابعد الوالدة للقاح 

 ,e.g., Eick)أشهر من اإلصابة باإلنفلونزا  6من األم ورضيعها حتى عمر الـ اإلنفلونزا يحمي كاّلً 
et al., 2010; Schlaudecker, et al., 2013; Steinhoff, et al., 2010; Zaman, et al., 2008).  

أوَجَد لقاح اإلنفلونزا المعطى لألم المرضع  ر وزمالؤها أنكِ الودِ العالِمة ش وقد وجدت
في حليبها، ومن المعروف أن هذا البروتين المناعي ( Aغلوبيولين )بروتينات الدم المناعية 

  .عمل الفيروس يبطل
. معلوماٍت حول تلقيح األطفال بلقاح اإلنفلونزاتعطي األكاديمية األمريكية لصحة الطفل 

أنظر في )ت حول لقاح اإلنفلونزا على موقعها اإللكتروني وتعطي المملكة المتحدة معلوما
يرجى االستعانة بالجهات الطبية المختّصة في بلدكم للمزيد من (. Gov.UKاألسفل 

 . المعلومات
 

إرشاداتها لألمهات ( CDC)لقد راجعت مراكز مكافحة األمراض في أمريكا : تنويه
     .. أعراض اإلنفلونزا بَدت عليهنّ  المرضعات الالتي

https://www.cdc.gov/breastfeeding/disease/influenza.htm 
 .2102فبراير  02تّمت المراجعة في تاريخ 
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