مشاكل عامة متعلقة بالرضاعة

األدوية والرضاعة

مسكنات الصداع ،األوجاع ،اآلالم ،واحلمى

تذكري:
•
•
•
•
•
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•
•

األدوية املتعاطاة من قبل األم املرضعة قد تصل إلى احلليب.
تأكدي من إعالم طبيبك انك ترضعني.
معظم األدوية املوصوفة من قبل مختص صحي ال حتتاجني الى
جتنبها.
بعض األدوية غير املوصوفة آمنة .راجعي هذه احلقائق واسألي
طبيبك أو الصيدلي إن كنت غير متأكدة.
ارضعي طفلك قبل تناول دوائك مباشرة.
بعض الفيتامينات واملواد املعدنية آمنة.
قللي كمية الكحول التي تشربينها ،وأوقفي أو قللي التدخني بقدر
االمكان.
جتنبي تعاطي املخدرات أو األدوية املوصوفة للغير.

األدوية املتعاطاة من قبل األم املرضعة قد تصل إلى احلليب عادة بكميات
صغيرة جدا عبر التدفق الدموي لالم.
مدى حدوث ذلك يعتمد على عدة عوامل ،مبا في ذلك طبيعة الدواء
املتعاطى ،محتوى الدسم في حليب الثدي ،ونسبة العقار في جسم األم.
عموما ،اغلب األدوية ال تضطرك إلى جتنبها كمرضعة .حني حتتاجني الدواء
ارضعي طفلك قبل موعد جرعتك التالية مباشرة للحد من تعرض الطفل
للعقار.
استخدمي هذه النشرة كمرجع جاهز ملعرفة أي األدوية الشائعة آمنة للتعاطي.
إن كنت في شك ،حتدثي مع الطبيب أو الصيدلي قبل تناول الدواء.

احلليب الطبيعي هواألفضل
حليب األم دون شك هو أفضل طعام ميكن للطفل احلصول عليه.
فوائده هامة جدا لدرجة أن التوقف عن الرضاعة الطبيعية يجب أن يحدث فقط
في حال وجود دليل قوي على أن العقار الذي تتعاطاه األم مضر بالرضيع.

اختاري العالج املناسب
يجب أال متنح األم املرضعة عالجا إال إن كان مؤكدا انه سيساعد حالة األم
في تلك الفترة.
تدهور احلالة املرضية قد يؤثر بشكل اكبر على مقدرة األم على اإلرضاع
من بعض األدوية العالجية.
في حال وجود وفرة من العقاقير املناسبة ،يجب على طبيبك أو الصيدلي
اختيار الدواء الذي ثبت بالدليل القاطع انه األكثر أمنا .

الباراسيتامول حني يؤخذ للحاالت املذكورة فهو آمن إلى حد ما أثناء
الرضاعة .األسماء التجارية الشائعة للبراسيتامول تتضمن البانادول،
الدميادون ،والباناماكس.
األسبرين (ويشمل ذلك الدسبرين ،األسبرو ،والسولبرين) هي آمنة لعالج
األلم من فترة ألخرى ولكن ليس بشكل منتظم.
إذا كان ذلك ممكنا ،من األفضل تفادي اإلرضاع لفترة ساعة أو ساعتان
بعد تناول اجلرعة لتقليل الكمية التي مترريها لطفلك.
األلم األكثر حدة ميكن عالجه بأدوية أقوى ،كمركبات الباراسيتامول
والكودين .هذه حتتوي على البانادين ،الدميادون والكوداجلني.
لآلالم الدورة أوالعضالت ،ميكنك تناول األدوية السابق ذكرها.
باإلضافة فان مضادات االلتهاب كااليبوبروفني (نيروفني ،اكتوبروفني)،
والنابروكسني (نابوجيسيك ،نابروسني) فعالة جدا ،ولكن يجب تعاطيها
بجرعات صغيرة لفترة بسيطة من الزمن فقط.
الكرميات والبخاخات املتوافرة آلالم العضالت واألوجاع آمنة االستخدام.
من األفضل لالم املرضعة جتنب البونستان واالندوسيد.
مضادات االلتهابات التي يفضل تناولها هي األيبوبروفني والديكلوفيناك.

عقاقير البرد ،االحتقان ،والربو.
على األم املرضعة محاولة جتنب حبوب البرد والزكام احملتوية على
السيدوفيدرين ،كادوية السودافيد والدميازين .هذا الن السيدوفيدرين
قد يؤدي باألطفال الرضع أحيانا إلى العصبية والقلق .قد يسبب
السيدوفيدرين أيضا تراجعا ملحوظا في إنتاج احلليب.
جربي البخاخات األنفية امليسرة للتنفس كبديل ،كالسينيكس واالوتريفني.
احلبوب والغرغرة آمنة للحلق املصاب ،رغم انه من املستحسن جتنب الغرغرة
احملتوية على مركبات البوفيدون وااليودين التي توجد في أدوية مثل:
البيتادين ،والفايودين.
معظم مركبات السعال آمنة ،ولكن جتنبي املنتجات احملتوية على
السيدوفيدرين.
عالجات الربو لألم املرضعة هي مثلها لغير املرضعة ،وهي آمنة إلى حد ما.

احلمى الشديدة واحلساسية

هناك بعض مضادات الهستامني في األسواق التي ال تسبب النعاس،
ومنها االيوراتادين (الكالراتني) و فيكسوفاندين (تلفاست) 		
وسيتريزين (زيرتاك) .وأكثرها أمنا لك في استخدامه هو
االيوراتادين (الكالراتني).

تعرض الطفل لألدوية في رحم األم
األطفال أكثر عرضة للدواء في الرحم منه خالل الرضاعة.
إن كنت تتناولني العالجات إثناء حملك – أدوية حتكم بالصرع على سبيل
املثال – سيكون طفلك قد تعرض فعال للدواء أكثر مما يتعرض له إثناء
الرضاعة.
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التيرفينادين (تيلدان) واالستيميزل (هيزمانال) عرفت مع الوقت
كمسببات للعصبية والقلق لدى األطفال الرضع .لذا فمن األفضل جتنبها.
معظم مضادات الهستامني األقدم مثل الديكسكلورفينيرمني (البوالرامني)
والبروماثازين (فينيرجان) والفينيرامني (االفيل) قد تسبب النعاس كعرض
جانبي .لذلك استعمليها بحذر أثناء الرضاعة وراقبي حدوث أي عوارض
جانبية – مثل النعاس – على طفلك .تفادي استعمال املستحضرات
طويلة األثر مثل أفيل ريتارد.
البخاخات األنفية كالباديسونايد (الرينوكورت) والبيكلوميثازون
(االلديسن والبيكوناز) آمنة إلى حد ما وميكن تعاطيها بوصفة من
طبيبك.

موانع احلمل
إن كنت تتعاطني حبوب منع احلمل إثناء الرضاعة ،فيجب أن يوصف لك
اجلرعات الصغيرة فقط .األسماء التجارية الشائعة تتضمن امليكروالت،
امليكروفال ،وامليكرونور.
ال يجب تعاطي احلبوب األخرى كالنورديت ،امليكروجينون ،التريفازيل
والتراكيوالر .وهذا بسبب احتوائها على هرمون اإلستروجني املسبب لتراجع
إنتاج احلليب.
احلبوب املسائية (البوستينور– )2آمنة إلى حد ما في منع احلمل الطارئ.
حقن البروفيرا وحقن الرالوفيرا (كالهما حقن منع حمل تؤخذ دوريا كل
ثالثة شهور) تتسرب إلى حليب الرضاعة بكميات صغيرة جدا ،وهي أيضا
آمنة االستخدام .ميكن تعاطيها بعد نحو ست شهور من امليالد.

اإلمساك
امللينات األكثر أمنا لالستخدام هي املنتجات املبنية على األلياف،
كامليتاموسيل والفايبوجيل ،يليها الدوكيوسيت (الكولوكسيل).
اجلرعات الكبيرة من السنامكى (كاملوجودة في السينوكوت ،الكولوكسيل
احملتوي على السينا ،والنوالكس) أوالبيساكوديل (الدوروالكس) قد
تسبب اإلسهال لطفلك.

الفيتامينات ،املعادن ،والوصفات العشبية
بعض مزودات الفيتامينات واملعادن آمنة االستخدام إثناء فترة الرضاعة.
في الواقع ،فان مجموعة الفيتامينات (ب) قد تفيد األم املفتقدة للطاقة
حتديدا ،وزيت عباد الشمس املسائي امن للتعاطي إثناء الرضاعة.
انتبهي إلى انه بالرغم من أن العقاقير الطبيعية كالوصفات العشبية قد ال
تكون غير ضارة بالضرورة .العديد من العقاقير العشبية حتتوي على مواد
كيميائية قد تكون خطرة على طفلك ،وقد سجلت حاالت تسمم كثيرة في
املاضي.
لذا فان كنت ترضعني وأردت تناول مركبات عشبية فاستشيري الصيدلي،
الطبيب ،أو ممرضة صحة األطفال عن سالمتها أوال.
جرعات الثوم الكبيرة مثال قد تؤدي إلى عصبية األطفال الرضع ،لذا فمن
األفضل جتنب اإلكثار منها.
في كافة األحوال ،ال تتجاوزي اجلرعة املوصى بها من املنتج العشبي.
واستخدمي املنتجات أحادية التكوين بدال من منتجات التركيبات العشبية
غير املعروفة.
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الكحول
إن كانت األم املرضعة تتعاطى الكحول ،فتكون نسبة تركيز الكحول في
حليب الرضاعة كنسبته في دمها.
حاليا ،فان من املوصى به لكل كمية شراب ثابتة تستهلكينها أال ترضعي
طفلك مرة أخرى ملدة  3-2ساعات .هذا مينح فرصة النخفاض نسبة
الكحول في دمك.
إثناء إرضاعك ،يجب أال يكون استهالكك للكحول منتظما أو كبيرا.

التدخني
إن كنت مرضعة فعليك محاولة التوقف أو اإلقالع عن التدخني بقدر
االمكان.
إن كنت تدخنني فتأكدي من التدخني بعد إرضاع طفلك فقط .ال تدخني
أبدا في نفس الغرفة مع طفلك.
ملصقات النيكوتني والعلكة املستخدمة لإلقالع عن التدخني أكثر أمنا من
استمرارك بالتدخني طاملا انك ال تصاحبينها بالتدخني.
األمهات الالتي يستخدمن علكة النيكوتني التي تفرز هذه املادة أكثر من
امللصقات يجب أال ترضع ملدة  3-2ساعات بعد تناولها العلكة.
التدخني ،بعيدا عن آثاره السلبية على الطفل ،اثبت انه يقلل من إنتاج
احلليب.

العقاقير احملظورة
العقاقير احملظورة تتضمن املخدرات غير القانونية – كاملاريجوانا،
الهيروين ،واألمفيتامينات – وعقاقير الوصفات املخصصة لشخص آخر.
عليك بتجنب العقاقير احملظورة أو تلك املوصفة لغيرك إن كنت ترضعني.
العقاقير املنشطة كاألمفيتامينات قد تؤدي بطفلك إلى العصبية.
العقاقير املخدرة – وتشمل العقاقير غير القانونية كالهيروين أو
املاريجوانا ،أو املوصوفة كاملورفني ،امليثادون ،واالوكسيكودون – قد تؤدي
بالطفل إلى اخلمول الشديد والتغذية السيئة.
التعرض املستمر لهذه العقاقير قد يؤدي أيضا إلى إدمان كل من األم
والطفل عليها.

ملزيد من املعلومات
احتفظي بهذه النشرة كمرجع في متناول يدك .إن أردت مزيدا من
التفاصيل ،حتدثي مع الصيدلي ،طبيبك ،أو ممرضة صحة الطفل ،أو
اتصلي بخدمة معلومات العقاقير في مستشفى التوليد امللكي على الرقم:
.07 3253 7300

الشكر والتقدير

نشرة املعلومات التي بني يديك نتيجة جهود وعمل العديد من
ممارسي الطب في والية كوينزالند ونحن نقدر مساعدتهم
لنا جزيل التقدير.
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