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                          الحلیبالحلیبإنسداد مجرى إنسداد مجرى   
إذا حصل  اً في الثديرقیق تكتالً تالحظین س* 
                  .       بمجرى الحلیب نسداد ا
قدر ضي الثدیین للحرارة وارتاحي عرّ *

                        !، ال تجھدي نفسككاناإلم
 من وضعیتھار وتأكدي ستمرارضعي طفلك بأ* 

                    .             وقت الرضاعة
                           مراحل النمو المفاجئمراحل النمو المفاجئ

سیرضع الطفل أكثر وبالتالي یتكون لدیك * 
حلیب أكثر وھذه المرحلة تقع في األسبوع 

                               .  الثالث تقریباً  
                                          لعمل            لعمل            العودة إلى االعودة إلى ا

مكان مالئم في منطقة عملك لشفط  ابحثي عن *
                   .              وتخزین الحلیب 

عملك عندما یكون  إلى عوديحاولي أن ت* 
           .           مخزون الحلیب كاف لدیك 

. عملك مقر/شفطي الحلیب في مكتبكأ*   
 المنزل إلىمعك المشفوط خذي الحلیب * 

وخالل وجودك  ،لطفل في الیوم التاليإلعطائھ ل
.مع طفلك أرضعیھ من الثدي بشكل مستمر   

                         رّضاعات الحلیبرّضاعات الحلیب
الطبیعیة األطفال الذین یقومون بالرضاعة  *

رضاع من لى اإلإیحتاجون  جید ال بشكل
                                  .       الزجاجة 

ستعمال الزجاجة ال طررتِ ضفي حال إ* 
ربك تإستعملي حلمة ذات تدفق خفیف حتى ال

.      الطبیعیة  الطفل في حال عودتھ للرضاعة  

  

  

  

  
  

  

  

  
                                                        ؟   ؟     ھل الحلیب كافٍ ھل الحلیب كافٍ 

::الحلیبالحلیب  اكتمال تكوین و تدفّقاكتمال تكوین و تدفّق  بعدبعد   
  2424مرات على مدار مرات على مدار   66--55  یتبول الطفل بینیتبول الطفل بین  **

..ساعةساعة   
ھذه ھذه . . في الیومفي الیوم  55--22ین ین عدد حفائض البراز بعدد حفائض البراز ب* * 

أن الطفل یستھلك حلیباً أن الطفل یستھلك حلیباً   لىلىالمؤشرات تدل عالمؤشرات تدل ع
..كافیاً كافیاً    

                                                        ؟؟الیوجد حلیب كافالیوجد حلیب كاف  
الحلیب الحلیب   وعیةوعیةحیث تتغیر نحیث تتغیر ن!  !  ھذا الیحصلھذا الیحصل* * 

إعصري قطرة من إعصري قطرة من ! ! خالل عملیة اإلرضاع خالل عملیة اإلرضاع 
  ..قبل وبعد اإلرضاع لترین الفرق قبل وبعد اإلرضاع لترین الفرق الحلیب الحلیب 

الحلیب یغنیھ الحلیب یغنیھ   الحلیب األول یغني عن الماء وآخرالحلیب األول یغني عن الماء وآخر
..ھھعن الطعام ویشبععن الطعام ویشبع   

  ضمان وفرة كمیة الحلیبضمان وفرة كمیة الحلیب
  ھھنقلینقلیااثم ثم   األولاألولثدي ثدي الالي إرضاع طفلك من ي إرضاع طفلك من أتمّ أتمّ * * 

..جائعاً جائعاً   أنھ مازالَ أنھ مازالَ   إذا بداإذا بدا  ررآلخآلخلى الى اإإ   
أوإلیقاظھ أثناء أوإلیقاظھ أثناء حلیب أكثرحلیب أكثرللحتاج الطفل حتاج الطفل ااإذا إذا   **

بین بین ((الرضعة، استخدمي حركة ضغط الثدي الرضعة، استخدمي حركة ضغط الثدي 
                                  ..الستمرار التدفّقالستمرار التدفّق) ) أصابعك الخمسةأصابعك الخمسة

                                                          حلمتینحلمتینألم الألم ال/ / ح ح تقرّ تقرّ 
  الصحیحالصحیح  لتقاملتقاماالاالتذكري بأن وضعیة الطفل وتذكري بأن وضعیة الطفل و* * 
                ..الحلمةالحلمةألم ألم / / جداً لمنع تقرح جداً لمنع تقرح   انانحلمة مھمحلمة مھملللل

قبل نزع الثدي من فم قبل نزع الثدي من فم   نھي عملیة المصّ نھي عملیة المصّ أأ* * 
..الرضیعالرضیع   

..الثدي األقل تقّرحاً أوالً الثدي األقل تقّرحاً أوالً   أرضعي منأرضعي من* *    
.            .            الحلمتین الحلمتین   فقط لغسلفقط لغسل  استخدمي الماءاستخدمي الماء* * 
الدھان المصنوع من الالنولین النقي الدھان المصنوع من الالنولین النقي استخدمي استخدمي * * 
..لمعالجة التقرحاتلمعالجة التقرحات  ))متوافر في الصیدلیاتمتوافر في الصیدلیات((   

     ..لمساعدتكلمساعدتك  ة في الرضاعةة في الرضاعةراجعي أخصائیراجعي أخصائی* * 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            ولى    ولى    األاأل  البدایاتالبدایات
في أقرب وقت بعد في أقرب وقت بعد أرضعي طفلك طبیعیاً أرضعي طفلك طبیعیاً * * 

                                                                                                  ..لوالدةلوالدةاا
            عدد مرات اإلرضاع                       عدد مرات اإلرضاع                       

رضعة خالل رضعة خالل   1212لى لى إإ  1010یحتاج الموالید بین یحتاج الموالید بین * * 
  زادزادساعة ، وكلما أرضعت األم أكثر كلما ساعة ، وكلما أرضعت األم أكثر كلما   2424

                      .                     .                     إدرار الحلیبإدرار الحلیب
                                                      ))أول نتاج اللبن أول نتاج اللبن ( ( اللبأ اللبأ 

..الوالدة الوالدة   في األیام األولى بعدفي األیام األولى بعدتفرزه األم تفرزه األم * *    
وعالي التركیز ومثالي لمعدة وعالي التركیز ومثالي لمعدة قلیل الكمیات قلیل الكمیات * * 

..الولیدالولیدالطفل الطفل    
                              .        .        العدوى العدوى   ضدّ ضدّ الطفل الطفل   ميميیحیح* * 
من من   ))البراز الجنینيالبراز الجنیني((  یساعد على إخراج القيیساعد على إخراج القي* * 

                .         .         ن الیرقان ن الیرقان مم  التقلیلالتقلیلبطن المولود وبطن المولود و
.             .             غنیھ عن الماء غنیھ عن الماء یشبع الرضیع وییشبع الرضیع وی* * 

          ر الثدي                    ر الثدي                    تحجّ تحجّ / / اإلحتقان اإلحتقان 
..باستمرارباستمرار  أرضعي طفلكأرضعي طفلك  **   

بین بین   الكمادات الباردة أو أوراق الملفوفالكمادات الباردة أو أوراق الملفوف* * 
                                .        .        الرضعات تخفف من التورمالرضعات تخفف من التورم

قبل قبل   ضعي كّمادة دافئةضعي كّمادة دافئةأوأو  دافئدافئام ام خذي حمخذي حم* * 
..اإلرضاع اإلرضاع    

من من   إعصري الثدي قلیالً إلدرار قطرات قلیلةإعصري الثدي قلیالً إلدرار قطرات قلیلة* * 
  حولحولواستعملي أصابعك للضغط الخفیف واستعملي أصابعك للضغط الخفیف   الحلیبالحلیب

. . اإلنتفاخ اإلنتفاخ   قلّ قلّ الحلمة حتى یالحلمة حتى ی   
                      أثناء اللیلأثناء اللیل  للرضاعةللرضاعة  إحتیاج الطفلإحتیاج الطفل

  لكلكسھل و سریع الھضم لذسھل و سریع الھضم لذ  حلیب األمحلیب األمإن إن * * 
    ..یستیقظ الرّضع لیالً طلباً في الرضاعة مجدداً یستیقظ الرّضع لیالً طلباً في الرضاعة مجدداً 

                      

  

  

  

 
 

 

  

  

  

 

 

يحةنص  

 و راقبي طفلك
!التراقبي الساعة  

  
لتقام الحلمةلتقام الحلمةااق الرضیع بالثدي وق الرضیع بالثدي وتعلّ تعلّ    

xx  ثدیك بید واحدةثدیك بید واحدة  أمسكيأمسكيوو  سندي ظھرك براحةسندي ظھرك براحةأأ..  
  

xx  سحبيسحبياا  على ساعدك وعلى ساعدك و  ضعي رأس الرضیعضعي رأس الرضیع  
  ..ك اآلخرك اآلخرنبنبجج  ھ نحوھ نحوقدمیقدمی
          

xx    یكونیكون  یجب أنیجب أن  ..ننییحتضني الرضیع على مستوى الثدیحتضني الرضیع على مستوى الثدیإإ    
  ..في مواجھة صدر األمفي مواجھة صدر األم  طفلطفلللوجھ وجسم اوجھ وجسم ا  

  
xx   الرضیع وانتظري حتى یفتح فمھالرضیع وانتظري حتى یفتح فمھ  تيتيشفشفداعبي داعبي..  

  
xx   ّسیالمس ذقنھ ثدیِك أوالً سیالمس ذقنھ ثدیِك أوالً . . لى الخلف قلیالً لى الخلف قلیالً إإورأسھ مائل ورأسھ مائل ي الرضیع نحوك ي الرضیع نحوك ضمّ ضم..  

  
xx  و یكون أنفھ بعیداً عن الثدي قلیالً و یكون أنفھ بعیداً عن الثدي قلیالً   ط ذقنھ على الثديط ذقنھ على الثديیكون لقم الطفل للثدي صحیحاً حین یضغیكون لقم الطفل للثدي صحیحاً حین یضغ..  

  

 

نصائح للرضاعة 
 الطبیعیة
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