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إنها األفضل لطفلك. ال يشء يُضاهيها.

 إن لنب الثدي ميلء بالفيتامينات واملغّذيات التي يحتاجها طفلك  كام أنه يبني جهاز طفلك املناعي ويساعد عىل 	 
ومنو مّخه 

لنب الثدي أسهل هضاًم من اللنب الصناعي  مام يقلل من لفظ اللنب واإلسهال 	 

الرضاعة الطبيعية تجعل الطفل أقل عرضة للسمنة الحًقا  يف حياته 	 

 الرضاعة الطبيعية تجعل الطفل أقل عرضة للعدوى والربو وبعض أنواع الرسطان والسكري ومتالزمة موت الرضيع 	 
 )SIDS( الفجايئ

إنها األفضل لك.

 الرضاعة الطبيعية تساعد جسمك عىل التعايف من الحمل والوالدة — فهي تقوم بتقليص الرحم إىل حجمه الطبيعي وتقلل 	 
من نزيف ما بعد الوالدة 

الرضاعة الطبيعية تقلل من خطر اإلصابة بالسكري ورسطان املبيض وبعض أنواع رسطان الثدي 	 

الرضاعة الطبيعية تساعد عىل توثيق العالقة بينك وبني طفلك 	 

الرضاعة الطبيعية قد تساعد عىل تجنب االكتئاب 	 

الرضاعة الطبيعية توفر الوقت  وبخالف اللنب الصناعي فإن لنب الثدي تكون حرارته مناسبة دامئا وال يتطلب غسل وتعقيم 	 
زجاجات اإلرضاع  

الرضاعة الطبيعية توفر املال  فإن لنب الثدي هو كل ما يحتاجه طفلك يف األشهر الستة األوىل من حياته، مام يوفر لك مئات 	 
الدوالرات التي يتم إنفاقها عىل رشاء اللنب الصناعي 

الرضاعة الطبيعية غالبًا ما تجعل الطفل أكرث صحة مام يعني غياب أقل عن العمل 	 

ملاذا أختار الرضاعة الطبيعية؟
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عندما تختارين الرضاعة الطبيعية، من املهم أن يدعمك األشخاص من حولك يف هذا القرار. ويشمل ذلك 
األطباء واملمرضات واألزواج وأفراد العائلة واألصدقاء.

Ԃ  أثناء زيارات ما قبل الوالدة:  أخربي طبيبك أنك تريدين إرضاع طفلك طبيعيًا  قومي بطرح األسئلة واحصيل عىل املعلومات التي
تحتاجينها قبل الوالدة  

Ԃ  :يف املستشفى

عند الوالدة ، أخربي ممرضة الوالدة الخاصة بك وطبيبك أنك تريدين إرضاع طفلك طبيعيًا  اطلبي إحضار طفلك إليك يف 	 
أقرب وقت ممكن ليك تتمكني من بدء الرضاعة الطبيعية  قبل الوضع، أخربي املمرضة أنك تريدين أن ميكث طفلك يف 

غرفتك 

عندما تبدئني الرضاعة الطبيعية ، ضعي يف االعتبار أنه أحيانًا ما يتطلب األمر بعض الوقت ليك تدرك األم ويدرك الطفل كيفية 	 
اإلرضاع  إذا كنت غري متأكدة من أن األمر يسري بشكل صحيح، فاطلبي املساعدة من إحدى املمرضات أو استشاري الرضاعة.

إذا كان من الرضوري ذهاب الطفل إىل حضانة، فقومي بتذكري املمرضة بإعادة إحضار الطفل لتقومي بإرضاعه طبيعًيا. 	 
أخربي املمرضة أال تعطي الطفل اللنب الصناعي أو املاء أو لهاية إال إذا أمر طبيبك بذلك.

إذا قدم إليك طاقم العمل عينات من اللنب الصناعي ، فأخربيهم أنك ترضعني طبيعيًا  فقط وال تحتاجني اللنب الصناعي  	 

Ԃ  :يف املنزل

إذا عرض الزوج أو أحد أفراد العائلة أو األصدقاء املساعدة من خالل إرضاع طفلك بزجاجة إرضاع ، فقومي بتذكريهم 	 
أنك ترضعينه طبيعيًا من أجل صحته  إذا أرادوا مساعدتك يف رعاية طفلك، فهناك العديد من األشياء األخرى التي ميكن أن 

يساعدوك فيها:

أن يجلسوا بصحبتك أثناء الرضاعة ويقدموا إليك مرشوبًا أو مسنًدا للقدمني أو 	 
وسادة لتستخدميها عند الرضاعة 

مساعدة الطفل عىل التجشؤ بعد الرضاعة 	 

تغيري حفاضة الطفل أو تحميمه 	 

االعتناء بالطفل حتى تتمكني من االستحامم أو أخذ قيلولة أو تناول الطعام 	 

 مساعدتك يف املهام املنزلية مثل الطبخ أو التنظيف أو الغسيل أو التسوق 	 
لرشاء البقالة أو غسل األطباق 

االعتناء بطفل أكرب أثناء الوقت الذي ترضعني الطفل فيه طبيعيًا 	 

إحضار الطفل إليك يف الرضعات الليلية 	 

إرشاك اآلخرين
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قبل موعد موعد والدتك املرتقب، قومي بحزم بعض األغراض الشخصية التي ستصحبينها معك 
إىل املستشفى. فيام ييل بعض األشياء املفيدة لألمهات املرضعات:

صدرية إرضاع̈	

ضامدات إرضاع )من القامش أو غري قابلة إلعادة االستخدام(̈	

وسادة لإلرضاع̈	

ثوب نوم أو بيجامة ميكن فتحها من األمام بأزرار أو بكباسات̈	

رداء )روب(̈	

دليل مدينة نيويورك اإلرشادي لألم فيام يتعلق بالرضاعة الطبيعية̈	

عنارص مساعدة أخرى:

مرطب شفاه̈	

مستلزمات تجميل̈	

فوط صحية̈	

مقعد سيارة مخصص للرضع عند الخروج )إلزامي يف والية نيويورك(̈	

تُعد الرضاعة الطبيعية مهارة، مثلام هو حال تربية األبناء. قد يتطلب األمر بعض التدريب، لكنك ستتعلمني 
برسعة وهناك العديد من الفوائد!

البدء

األيام القليلة األوىل

غالبًا ما ميكنك بدء الرضاعة الطبيعية عىل الفور — حتى يف غرفة الوالدة! أخربي طبيبك أو القابلة مسبًقا بأنك تريدين إرضاع 	 
طفلك طبيعيًا 

حاويل أن تقومي بإرضاع طفلك خالل ساعة من والدته 	 

ماذا تأخذين إىل املستشفى

ما الذي تحتاجني معرفته عن 
الرضاعة الطبيعية
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يُعد حمل طفلك مع مالمسة جسمك بجسمه بعد الوالدة مبارشًة طريقة عظيمة للبدء 	 

أخربي طاقم عمل املستشفى أال يقوموا بإعطاء طفلك زجاجة إرضاع إال إذا كنت أنت وطبيب طفلك متفقني عىل أن الطفل 	 
يحتاج لذلك  

أخربي طاقم عمل املستشفى أنك تودين إبقاء طفلك يف غرفتك )بداًل من إبقائه يف الحضانة( لتتمكني من إرضاعه وقتام يجوع 	 

أرضعي طفلك بصورة متكررة  سيتعلم املص، وسيزيد مصه من مخزون اللنب لديك  	 

اطلبي املساعدة من إحدى املمرضات أو أحد اختصاصيي الرضاعة إذا شعرت بأي انزعاج عند الرضاعة الطبيعية أو إذا كنت 	 
قلقة أن يكون طفلك ال يحصل عىل ما يكفي لتغذيته  

اللنب الذي ينتجه جسمك يف األيام القليلة األوىل يُسمى اللبأ  ويتسم بأنه أصفر اللون وغني باملواد الغذائية  يحمي اللبأ طفلك 	 
من املرض ويعطيه كل يشء يحتاجه  بعد ثالثة إىل خمسة أيام، سيتغري لون لبنك إىل أبيض مائل للزرقة  

اغسيل يديك قبل اإلرضاع أو استخدام مضخة الثدي أو استخالص اللنب 	 

األسابيع القليلة التالية

دعي طفلك يرضع وقتام يشاء، يف أثناء النهار والليل — عادًة حوايل 10 إىل 12 مرة يف 24 ساعة  ستساعد عملية اإلرضاع 	 
بشكل متكرر عىل تدفق اللنب وعىل إنتاج كمية كبرية من اللنب، كام تساعد عىل منو طفلك  

إذا نام طفلك أثناء الدقائق األوىل من الرضاعة، أيقظيه برفق ملساعدته عىل إكامل الرضاعة  حاويل دغدغة قدميه أو التحدث 	 
إليه إليقاظه  

عندما يبلغ عمر طفلك أربعة إىل خمسة أسابيع، عىل األرجح سيكون لدى طفلك منط أكرث انتظاًما للرضاعة وستكون رضعاته 	 
أقل تكرًرا 

تجنبي استعامل زجاجة إرضاع أو لهاية يف وقت مبكر من عمر طفلك ألن ذلك قد يعوق من تطوير نظام جيد لإلرضاع 	 
الطبيعي 

ال يُوىص بإضافة األطعمة املكملة مثل الحبوب والفواكه والخرضوات قبل مرور ستة أشهر من عمر طفلك 	 

استخدام مكمل يحتوي عىل فيتامني د 

تويص األكادميية األمريكية لطب األطفال )AAP( بأن يتناول كل األطفال جرعة يومية 
ال تقل عن 400 وحدة دولية من فيتامني د بدايًة من بعد الوالدة بوقت قصري  يتضمن 

هذا األطفال الذين يرشبون لنب الثدي فقط  اطلبي من طبيبك املزيد من املعلومات  
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العناية بثدييك 

ال تختلف العناية بثدييك أثناء الرضاعة كثرًيا عنها يف األوقات األخرى  عادًة ما يكفي االستحامم بشكل يومي  لكن فيام ييل بعض 
النصائح املفيدة:

حاويل تجنب وضع الصابون عىل حلمتي ثدييك أو دعكهام، ألن هذا ميكن أن يجعلهام أكرث جفافًا وأكرث عرضة للتشقق  	 

إذا شعرت بأن حلمتي ثدييك تؤملانك، ميكن أن تجدي وضع القليل من لنب الثدي عىل الحلمة )وتركه ليجف( يف نهاية كل رضعة 	 
مفيًدا  ينبغي أال تكون الرضاعة الطبيعية مؤملة  إذا شعرت باألمل، فقد يعني ذلك أن طفلك مل يلتقط ثديك بشكل جيد )انظري 

قسم التقاط فم الطفل للثدي( 

استخدمي ضامدات ثدي يف صدريتك المتصاص أي لنب ميكن أن يترسب 	 

احريص عىل تغيري ضامدات الثدي بشكل متكرر، باألخص عندما تشعرين بأنها رطبة أو مبللة  ميكن أن يسبب ترك ضامدة ثدي 	 
مبللة عىل جلدك التهاب وتشقق الحلمة 

قومي بفحص ثدييك يوميًا، بحثًا عن وجود أي مناطق أصابها االحمرار أو الطفح أو أي يشء آخر يبدو غري معتاد  قومي باستشارة 	 
أحد اختصاصيني الرضاعة الطبيعية أو طبيبك إذا كانت هذه األعراض ال تتالىش أو إذا كنت تشعرين باألمل أو املرض 

كيف تسري عملية الرضاعة الطبيعية: التقاط فم الطفل للثدي والرضاعة 

عندما ميص طفلك الثدي، يتم إفراز الهرمونات  هذه الهرمونات تؤدي إىل "إدرار" أو تدفق اللنب  كلام رضع طفلك أكرث، زاد إنتاج 
جسمك للنب 

التقاط فم الطفل للثدي

ليك تنجحي يف الرضاعة الطبيعية، من املهم جًدا أن يلتقط فم طفلك الثدي جيًدا  اتبعي هذه الخطوات وستكونني محرتفة يف وقت 
قصري جًدا!

 قومي بحمل طفلك تجاه . 1
 جسمك واجعيل أنفه 

قريب من حلمة ثديك  

حريك طفلك إىل الخلف بوصة أو . 2
بوصتني  ينبغي أن يكون رأسه مائاًل 
للخلف، وسيفتح فمه  من املهم أن 

يقوم طفلك بفتح فمه بشكل متسع.

 إذا مل يقم طفلك بفتح فمه، . 3
ميكنك مالمسة حلمة ثديك 

بشفتيه ليفتح فمه 
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ميكنك أيًضا مسك ثديك بطريقة تساعد طفلك عىل التقاط الحلمة جيًدا  فيام ييل طريقتان 
ملسك الثدي قد ترغبني يف تجربتهام:

طريقة املسك التي تأخذ فيها اليد شكل حرف U: ضعي اإلبهام عىل هالة حلمة الثدي من 	 
جانب واحد مياثل موضع العقرب عندما تكون الساعة 9 وبقية األصابع يف وضع مامثل 

" U" ملوضع العقرب عندما تكون الساعة 3 — بشكل يجعل يدك تأخذ شكل حرف

طريقة املسك التي تأخذ فيها اليد شكل حرف C: ضعي اإلبهام عىل حلمة الثدي يف 	 
وضع مامثل ملوضع العقرب عندما تكون الساعة 12 وبقية األصابع تحت الحلمة يف 

وضع مامثل ملوضع العقرب عندما تكون الساعة 6 — بشكل يجعل يدك تأخذ شكل 
" C" حرف

عالمات تدل عىل أن اللنب يتدفق من ثديك

ميكن أن تالحظي    

تغرًيا يف معدل مص طفلك من املصات الرسيعة إىل املص والبلع بشكل منتظم، مبعدل 	 
حوايل مصة واحدة يف الثانية 

الشعور بالوخز أو بدبابيس وإبر يف ثديك 	 

شعور مفاجئ باالمتالء يف الثدي 	 

أن اللنب يترسب من الثدي اآلخر 	 

أنك تشعرين بالعطش 	 

عندما يفتح فمه بشكل متسع، . 4
حركيه يف اتجاه الحلمة وذلك 

بسحبه نحوك  يسمى هذا التقاط 
فم الطفل للثدي  

 حاويل أن يكون أكرب جزء ممكن . 5
من هالة حلمة ثديك — املنطقة 

 الداكنة املحيطة بالحلمة — يف 
فم الطفل 

شاهدي طفلك لرتي ما إذا كان . 6
يقوم باملص والبلع بسهولة أم ال  

 أنصتي لتسمعي األصوات التي . 7
تدل عىل أن طفلك سعيد ويرضع 

جيًدا!

C طريقة املسك التي تأخذ فيها اليد شكل حرف
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ينبغي أال تكون الرضاعة مؤملة! يُعد األمل دلياًل عىل أن طفلك مل يلتقط الثدي 
بالشكل الصحيح  إذا كان طفلك ميص الحلمة فقط، فأوقفي عملية املص عن 

طريق وضع إصبعك الخنرص برفق يف ركن فمه  أخرجي الحلمة من فمه، 
وحاويل وضعه عىل الثدي بشكل يجعله يثبت فمه بحيث يكون أكرب جزء 

ممكن من هالة حلمة الثدي يف فمه  ستالحظني الفرق!

الرضاعة

دعي طفلك يرضع وقتام يكون جائًعا  غالبًا ما يرضع املولود الذي يكون 	 
بصحة جيدة من 8 إىل 12 مرة عىل األقل، خالل فرتة 24 ساعة  ال تنتظري 
حتى يبيك طفلك لرتضعيه — فالبكاء يُعد عالمة متأخرة جًدا عىل الجوع  

إشارات اإلرضاع — العالمات املبكرة الدالة عىل أن طفلك جائع — تتضمن:

أن ميص الطفل يديه	 

أن يلعق شفتيه	 

أن يحرك فمه	 

أن يحرك عينيه أثناء النوم	 

أن يصبح نومه خفيًفا بعد ساعة أو ساعتني من النوم العميق	 

ميكنك تقديم ثدي واحد أو الثديني يف كل رضعة  ال تقلقي إذا رضع طفلك لوقت أقرص من الثدي الثاين 	 

إذا بدأت بالثدي األمين يف إحدى الرضعات، فابديئ باأليرس يف املرة التالية  إذا مل تتذكري الجانب الذي قمت بالرضاعة من خالله 	 
املرة السابقة، فضعي دبوس مشبك عىل حاملة الصدر الخاصة بك لتذكريك، أو قومي بجس ثدييك ملعرفة أي منهام أكرث امتالًء  

بعض األمهات يقمن بتبديل خاتم من يد إىل أخرى ليتذكرن 

دعي طفلك يرضع حتى يشبع — عادًة ما يتطلب األمر حوايل 10 إىل 20 دقيقة عىل كل ثدي  راقبي العالمات الدالة عىل أن 	 
طفلك قد شبع: ارتخاء يدي الطفل وجسمه أو أن يرصف الطفل فمه عن الحلمة أو أن يغلبه النوم  

إذا انتهى طفلك من الرضاعة لكن فمه مازال مثبتًا عىل الثدي، فضعي طرف إصبعك الخنرص برفق يف ركن فمه إليقاف عملية 	 
املص وجعل الطفل يرتك الثدي 
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العالمات الدالة عىل أن طفلك يحصل عىل ما يكفي من اللنب

يف األيام القليلة األوىل، سيبلل األطفال الذين يرضعون طبيعيًا حفاضة واحدة أو اثنتني 	 
وسيتربزون يف حفاضة واحدة أو اثنتني 

بدايًة من اليوم 2 أو 3، سيبلل/يتربز الطفل الذي يرضع طبيعيًا يف 5 حفاضات أو أكرث 	 
خالل الـ 24 ساعة 

يكتسب معظم األطفال ما بني 4 إىل 7 أونصات يف األسبوع وحوايل رطاًل واحًدا 	 
يف الشهر خالل الـ 4 أشهر األوىل 

نصائح أخرى مفيدة

قومي بتقريب الطفل إىل ثديك، ال ثديك إىل الطفل! االنحناء أثناء الرضاعة قد يسبب آالم الظهر 	 

قومي بحمل طفلك بحيث يتالمس جسمك مع جسمه كثرًيا — لكن فقط عندما تكونني مستيقظة وقادرة عىل حمله بشكل 	 
آمن  عندما تحملني الطفل بحيث يتالمس جسمك مع جسمه، يكون طفلك يرتدي الحفاضة فقط وأنت تحملينه بحيث يالمس 
جسمه صدرك العاري  ميكنك وضع بطانية عليك أنت وطفلك  )األطفال الذين يتم حملهم بحيث تالمس أجسامهم جسم األم 

يرضعون طبيعيًا بشكل أفضل ويكونون أكرث هدوًءا ويبكون مبعدل أقل (

قومي باإلرضاع كثرًيا حتى يزيد مخزونك من اللنب 	 

اعتني بنفسك  احصيل عىل الكثري من الراحة وارشيب الكثري من السوائل وتناويل األطعمة املفيدة وتحديث إىل طبيبك عن 	 
االستمرار يف تناول الفيتامينات التي كنت تتناولينها يف فرتة ما قبل الوالدة أو تناول عقار متعدد الفيتامينات آخر  

إذا كنت تقومني باستخالص اللنب أو استخدام مضخة الثدي الستخالصه )انظري صفحة 17(، من األفضل أن تنتظري حتى 	 
مير شهر من عمر طفلك قبل إرضاعه بواسطة زجاجة اإلرضاع  

تجنبي استخدام لهاية حتى يكون لديك نظام رضاعة طبيعية جيد 	 
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الحصول عىل وضع مريح: أوضاع الرضاعة الطبيعية الشائعة 

جريب أوضاع الرضاعة الطبيعية املختلفة ملعرفة ما الذي يناسبك بأفضل شكل ممكن. فتثبيت فم الطفل بالثدي بشكل جيد 
والوضع املريح مهامن لنجاح عملية الرضاعة الطبيعية.

طريقة حمل الطفل املشابهة للمهد أو االحتضان

يجعل هذا الوضع من السهل القيام بعملية اإلرضاع دون أن يالحظ أحد.

اجليس بشكل منتصب يف كريس مريح . 1

 ضعي طفلك عىل جانبه، مع جعل بطنه تالمس بطنك ورأسه يف . 2
منحنى ذراعك  

 ضعي ذراعك ويدك تحت ظهره لدعم رقبته وعموده . 3
الفقري ومؤخرته 

 اجذبيه تجاه ثديك  ال تنحني لألمام ألن هذا ميكن أن يسبب . 4
أمل الظهر  

 قد ترغبني يف وضع وسادة إرضاع تحت الطفل بشكل يجعله . 5
أقرب إىل ثديك  

طريقة حمل الطفل من الرأس

طريقة الحمل هذه جيدة لالستخدام بعد الوالدة القيرصية، إذا كان ثدييك 
كبريين أو كان طفلك يريد النوم.

اطوي طفلك إىل جانبك، تحت ذراعك مع ثني كوعك . 1

اسندي رأس طفلك بيدك وهي منبسطة ووجهيه تجاه ثديك بحيث يكون . 2
أنفه تجاه حلمة ثديك ورجليه متوجهتني تجاه ظهرك 

استخدمي ذراعك يف إسناد ظهر طفلك ورقبته وكتفيه من الجهة السفلية . 3

للراحة، ضعي وسادة عىل رجليك تحت طفلك . 4

أسندي ثديك بيدك األخرى، إذا لزم األمر  . 5
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وضع االستلقاء عىل الجانب

 هذا الوضع ُيعد أحد الخيارات املتاحة إذا كانت والدتك قيرصي، 
 أو كان الجلوس غري مريح بالنسبة لك أو إذا كنت ترغبني يف الراحة 

 أثناء الرضاعة. لكن تذكري أال تنامي مع طفلك بعد الرضاعة؛ 
ضعيه يف مهده أو رسيره. 

استلقي عىل جانبك بحيث يكون وجه طفلك مواجًها لك . 1

أسندي جسمه بذراعك الحر ورأسه بيدك . 2

 اسحبي طفلك ليكون قريبًا منك وساعديه ليلتقط . 3
الثدي بفمه 

 حاملا يلتقط فمه ثديك، استخدمي ذراعك السفيل لتسندي . 4
رأسك ويدك وذراعك العلويني للمساعدة يف سند طفلك  

طريقة حمل الطفل املشابهة للمهد املعاكس 

طريقة الحمل هذه تكون مناسبة يف حالة األطفال الذين يواجهون املشكالت 
يف تثبيت فمهم واألطفال الصغار واألطفال املبترسين واألطفال من ذوي 

االحتياجات الخاصة.

اجليس باعتدال يف كريس مريح . 1

 أسندي طفلك بذراعك املعاكس للثدي الذي سريضع منه  عىل سبيل . 2
 املثال، إذا كنت سرتضعينه من الثدي األيرس، فاستخدمي اليد 

والذراع األمينني ملسك طفلك 

ينبغي أن يكون صدر وبطن طفلك مواجهني لك بشكل مبارش . 3

ضعي كف يدك التي تحملني بها طفلك عىل ظهره بحيث يسند إبهامك . 4
خلف األذن وبقية األصابع تسند خده 
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األسئلة الشائعة واإلجابات 

ما هي املخاطر التي ميكن أن يتعرض لها طفيل إذا مل أقم بإرضاعه طبيعًيا؟
إن األطفال الذين يرضعون اللنب الصناعي معرضون ملعدل خطر أكرب فيام يتعلق بحاالت عدوى األذن ومتالزمة موت 

الرضيع الفجايئ )SIDS( والربو وداء السكري مقارنًة باألطفال الذين يتم إرضاعهم طبيعيًا بشكل حرصي 

ما هو عدد األسابيع أو األشهر التي ينبغي أن أقوم فيها بالرضاعة الطبيعية أو أقدم لنب الثدي للطفل؟
 أي مدة من الوقت يتم قضاؤها والطفل يرضع بالرضاعة الطبيعية تُعد جيدة لطفلك — بالرغم من أنه كلام كانت املدة 

أطول، كان ذلك أفضل  يويص الخرباء بأن تعطي لنب الثدي فقط بدون لنب صناعي أو ماء أو طعام حتى يصبح عمر الطفل 
حوايل ستة أشهر  عندها تضيفني أطعمة األطفال وتستمرين يف إرضاع طفلك بلنب الثدي أو إعطائه اللنب الصناعي أو كليهام 

هل ميكنني إنتاج ما يكفي من اللنب؟ ماذا إن كان ثديي صغريين؟
تقريبًا كل سيدة — بغض النظر عن إن كان ثدياها كبريين أو صغريين — ميكنها إنتاج كمية من اللنب أكرث من كافية لطفلها  

الستخالص اللنب، يحتاج طفلك إىل أن يلتقط فمه ثديك بشكل جيد وألن يرضع بشكل متكرر  

يف كل رضعة، كم من الوقت ينبغي أن يقيض الطفل وهو يرضع من الثدي؟
دعي طفلك يرضع حتى يشبع، وغالبًا يتطلب األمر حوايل 10 إىل 20 دقيقة عىل كل ثدي  إذا بدا لك أن طفلك يقيض وقتًا 

طوياًل أثناء الرضاعة أو وقتًا غري كاٍف، فتحققي من األمر لدى استشاري الرضاعة أو الطبيب  

كيف أعرف أن طفيل يحصل عىل ما يكفي من الغذاء؟ 
سيُعلمك طفلك عندما يكون قد شبع  غالبًا، عندما يشبع الطفل، ترتخي يداه وجسمه أو يرصف فمه عن الحلمة أو يغلبه النوم  

هناك عالمات أخرى عىل أن طفلك يحصل عىل ما يكفيه  سيكتسب الوزن، وسيكون طبيبك قادًرا عىل إخبارك باملعلومات فيام 
 يتعلق بهذا  كام أن كمية البول وعدد مرات التربز اليومي ومظهر الرباز تساعدك عىل معرفة أنه يرضع بشكل جيد  سيساعدك 

هذا الجدول: 

مظهر الربازعدد مرات التربزعدد مرات التبولالعمر باأليام

أسود/لزج11اليوم 1

أسود/لزج22اليوم 2

مائل إىل اللون األخرض33اليوم 3

مائل إىل اللون األخرض3 أو أكرث4اليوم 4

يرتاوح من مائل للخرضة إىل أصفر بقوام 3 أو أكرث5اليوم 5
يشبه البذور

أصفر بقوام يشبه البذور6 أو أكرث6 أو أكرثاليوم 6 أو أكرث

أسئلة  و إجابات



13 الرجوع إىل قامئة املحتويات

بينام ينمو طفلك، تنمو معدته أيًضا  ها هي كمية اللنب التي ميكن ملعدة طفلك حملها يف أعامره املختلفة:

1–½ 1 ملعقة صغرية=¼ أونصة واحدة )5–7 مل( يف كل رضعةيوم واحد من العمر:

½ 4–½ 5 مالعق صغرية=¾–1 أونصة )22–27 مل( يف كل رضعةثالثة أيام من العمر: 

13–16 ملعقة صغرية=2–¾ 2 أونصة )69–81 مل( يف كل رضعةعرشة أيام من العمر:

هل لنب الثدي مامثل للنب الصناعي؟
ال  لنب الثدي مميز ويلبي احتياجات طفلك الفريدة  وبخالف اللنب الصناعي، يتغري لنب الثدي بينام ينمو الطفل — لذا فهو يقدم 

ما يحتاجه طفلك بالضبط يف كل رضعة  كام أن األطفال الذين يرضعون طبيعيًا أقل عرضة لإلصابة بحاالت العدوى والربو وبعض 
أنواع الرسطانات وداء السكري ومتالزمة موت الرضيع الفجايئ )SIDS(  ال يقدم اللنب الصناعي الحامية نفسها 

بينام أقوم بالرضاعة الطبيعية، هل عيل تغيري نظامي الغذايئ؟
ال  أنت لست يف حاجة إىل أن تأكيل بشكل مختلف ليك ينتج جسمك لبًنا جيًدا  يُعد أكل األطعمة الصحية جيًدا بالنسبة لك دامئًا، 

لكن حتى إن كان نظامك الغذايئ ليس األفضل، يزال لنب الثدي هو أفضل يشء لطفلك  

هل ميكنني اإلرضاع طبيعًيا يف األماكن العامة؟
نعم  يعطيك القسم e-79 من قانون الحقوق املدنية ملدينة نيويورك الحق يف إرضاع طفلك طبيعيًا يف أي مكان عام، حتى ولو 

كانت حلمتك ظاهرة  إذا كنت ال تريدين أن يظهر ثديك يف مكان عام، فجريب استخدام وضع املهد )انظري صفحة 10( أو ضعي 
شااًل أو بطانية لف الطفل عىل كتفك لتغطية ثديك  إذا كنت تفضلني عدم القيام باإلرضاع يف مكان عام، ميكنك استخالص لبنك 

)انظري الصفحة 17( وقومي بأخذه يف زجاجة إرضاع معك إلطعام طفلك عند الخروج 

هل ستتلف الرضاعة الطبيعية ثديي؟
ال  بالرغم من أن ثدييك يتغريان أثناء الحمل، عادًة ما يعودا إىل مظهرهام األصيل بعد انتهاء فرتة الرضاعة الطبيعية  ميكن أن 

يفقد ثدياك شكلهام مع تقدم سنك، لكن الرضاعة الطبيعية ال تجعل األمر أسوأ  ميكنك االحتفاظ مبظهر جيد عن طريق ارتداء 
صدرية داعمة، وباألخص أثناء الحمل أو الرضاعة  

هل ميكن أن أصبح حاماًل أثناء الرضاعة الطبيعية؟
 نعم  مازال من املمكن أن تصبحي حاماًل يف الفرتة التي تقومني فيها بالرضاعة الطبيعية  ملنع الحمل، استخدمي إحدى وسائل 

 منع الحمل اآلمنة والفعالة  اتصيل بـ 311 واطلبي منشور وزارة الصحة املسمى بـ "منع الحمل: ما هو األفضل لك 
" )Birth Control: What’s Best for You(

هل ميكنني مامرسة الجنس أثناء الرضاعة الطبيعية؟
نعم  لكن تذكري أن أغلب مقدمي الرعاية الصحية يقرتحون أن تؤجيل مامرسة الجنس )عن طريق املهبل أو الرشج( حتى فحص 

ما بعد الوالدة، أي بعد حوايل ستة أسابيع من الوالدة  أحيانًا ما يترسب اللنب من الثديني أثناء مامرسة الجنس؛ هذا شائع وال يدعو 
للقلق  باإلضافة إىل ذلك، يقل االهتامم مبامرسة الجنس لدى بعض السيدات لفرتة من الوقت بعد الوالدة 
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الحاالت الخاصة 

التوأمان أو التوائم الثالثة
ميكنك إنتاج ما يكفي من اللنب إلرضاع توأمني أو ثالثة 

توائم  كام ميكن استخالص لنب الثدي )انظري صفحة 17( 
وإرضاعه للتوأمني أو التوائم الثالثة، باألخص إن كانوا 

محجوزين باملستشفى  تحققي من األمر مع مقدم الرعاية 
الصحية الخاص بك للتأكد من أن أطفالك يرضعون بشكل 

جيد ويحصلون عىل ما يكفي 

الطفل املبترس أو املريض
يقدم لنب الثدي فوائد خاصة لألطفال املبترسين واملرىض، 
مام يساعدهم عىل النمو ويحميهم من العدوى  إذا كان 

طفلك غري قادر عىل الرضاعة الطبيعية بعد الوالدة مبارشًة، 
ينبغي أن تبديئ باستخدام مضخة الثدي الستدرار اللنب يف 
أقرب وقت ممكن  سيساعد هذا عىل أن يتدفق اللنب من 
ثديك  ميكنك استخالص اللنب وتجميده حتى يكون طفلك 
جاهًزا ألن تتم تغذيته عن طريق الفم  ميكن أن يساعدك 

خرباء الرضاعة املوجودين يف املستشفى يف أن تبديئ يف 
أقرب وقت ممكن  

الطفل املصاب بوجود الجاالكتوز يف الدم
إذا كان طفلك يعاين من حالة نادرة تُسمى وجود الجاالكتوز يف الدم، فلن يتمكن من هضم لنب الثدي  تحديث إىل مقدم الرعاية 

الصحية الخاص بك للحصول عىل االستشارة 

الطفل ذو االحتياجات الخاصة
ميكن أن يستفيد األطفال الذين يعانون من إعاقات النمو أو تشّوهات الوالدة من لنب الثدي  ال تفرتيض أنك ال ميكنك إرضاع طفلك 

طبيعيًا ألنه من ذوي االحتياجات الخاصة  ميكن أن يساعدك طبيب األطفال الخاص بك وأحد اختصاصيي الرضاعة الطبيعية يف 
إيجاد الطريقة املثىل لإلرضاع أو تقديم لنب الثدي 

عندما ال تكونني عىل ما يُرام
أثناء أغلب األمراض، مثل نزالت الربد واإلنفلونزا وحاالت العدوى األخرى، من املهم استمرار الرضاعة الطبيعية ألن الرضاعة 

الطبيعية تعطي طفلك أجسام مضادة تحميه من العدوى  إذا كنت قلقة من أن مرضك قد يؤذي طفلك، فتحديث إىل مقدم الرعاية 
الصحية الخاص بك، باألخص إذا كان عليك الذهاب إىل املستشفى  يف أغلب الحاالت، ميكنك استخدام مضخة الثدي الستخالص لبنك 
وتكليف أحد أفراد األرسة بإعطائه للطفل حتى تتعايف، وهذا بعد أن يعطيك مقدم الرعاية الصحية الخاص بك اإلذن بفعل ذلك  
توجد حاالت قليلة جًدا ينبغي فيها أن تتجنب األمهات الرضاعة الطبيعية )األمهات املصابات بفريوس نقص املناعة البرشي، عىل 

سبيل املثال، ينبغي أال يقمن بالرضاعة الطبيعية( 
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األدوية
تُعد أغلب األدوية التي ترُصف بوصفة طبية والتي ترُصف بدون وصفة طبية آمنة أثناء الرضاعة الطبيعية  ومع ذلك، هناك بعض 

األدوية )مبا يف ذلك بعض حبوب منع الحمل ووصفات العالج باألعشاب( ينبغي أال تستخدمها األمهات الاليت ترضعن رضاعة 
طبيعية  تحديث إىل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن أي أدوية تتناولينها للتأكد من أن تناولها آمن عند الرضاعة الطبيعية  

التدخني 
ميكن لألمهات املدخنات اإلرضاع طبيعيًا  وبالتأكيد، من األفضل أال تدخني — لكن، إذا استمريت يف التدخني، فإن الرضاعة الطبيعية 

ستظل أفضل من اللنب الصناعي  وسواء كنت ترضعني طبيعيًا أو باللنب الصناعي، ينبغي أال تدخني يف نفس املنزل الذي يتواجد فيه 
طفلك  يُعد التدخني السلبي مرًضا ألطفالك وميكن أن يزيد من خطر حدوث متالزمة موت الرضيع الفجايئ )SIDS( والربو  إذا 

كنت تحتاجني إىل مساعدة أو ترغبني يف إيجاد برنامج محيل لإلقالع عن التدخني، فاتصيل بـ 311 

الكحول 
أثناء فرتة الرضاعة الطبيعية، من األفضل عدم تناول الكحول  ال توجد مشكلة يف تناول مرشوب كحويل واحد بشكل عريض، لكن 

تناوليه بعد الرضاعة مبارشًة بداًل من قبلها مبارشًة  

املخدرات غري القانونية
املخدرات املحظورة — مثل الكراك والكوكايني 

واملاريوانا والهروين ومخدرات النشوة — ميكن 
أن تؤذي كالً من األم والطفل  ألن املخدرات 

املحظورة قد تترسب إىل لنب الثدي، فال 
تستخدمي أيًا منها إذا كنت ترضعني 

للمساعدة يف مشكلة متعلقة بالكحول أو 
املخدرات، تحّديث إىل طبيبك أو اتصيل بـ 

 )1-800-543-3638( 1-800-LIFENET 
أو 311 لإلحالة املجانية الرسية 
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ميكن حل أي مشكلة تتعلق بالرضاعة الطبيعية تقريًبا بالقليل من الصرب. تحيل باإلرصار! فيام ييل بعض 
املشكالت الشائعة — والحلول:

التهاب الحلمتني
إذا مل يثبت طفلك فمه بالشكل الصحيح، من املمكن أن تلتهب حلمتاك يف البداية  بعد الوالدة، اطلبي املساعدة من إحدى 

املمرضات أو أحد اختصاصيي الرضاعة يف تثبيت فم الطفل بالثدي  كام ميكن أن يساعدك ذلك فيام ييل:

التأكد من أن طفلك يلتقط أكرب جزء ممكن من هالة حلمة الثدي يف فمه 	 

زيادة عدد الرضعات وتقليل فرتة الرضعة 	 

اإلرضاع من الثدي األقل التهابا أواًل 	 

دهن حلمتيك بلنب الثدي بعد الرضعات وتركه ليجف يف الهواء 	 

احتقان الثديني
ميكن أن يتورم ثدييك عندما يبدأ إنتاج اللنب، باألخص أثناء األيام الثالثة إىل الخمسة األوىل بعد الوالدة  ميكن أن تشعري أن ثدييك 

ممتلئني للغاية  يُسمى هذا احتقانًا، ويتالىش ما إن يعتاد جسمك عىل إنتاج اللنب بشكل أكرب  يف تلك األثناء:

قومي باالستحامم أو ضعي قطعة من القامش املبلل الدافئ عىل ثدييك قبل اإلرضاع، وضعي الكامدات الباردة )مثل كيس ثلج 	 
أو كيس من البازالء املجمدة ملفوف يف منشفة( بعد االنتهاء 

إذا كان يصعب عىل طفلك تثبيت فمه عىل الثدي، فقومي باستخالص القليل من اللنب قبل تقديم ثديك له للتخفيف من 	 
األمل وتقليل الورم 

قومي باإلرضاع بشكل متكرر )10 إىل 12 مرة يف الـ 24 ساعة(، مع تقديم الثديني يف كل رضعة  	 

انسداد قناة اللنب 
ميكن أن يعني وجود منطقة مؤملة وحمراء اللون أو كتلة يف الثدي أن هناك انسداًدا يف إحدى قنوات اللنب  إليك ما يجب عليك فعله:

تأكدي من أن صدريّتك تناسبك بشكل صحيح وليست ضيقة للغاية  باإلضافة إىل ذلك، تجنبي أوضاع النوم التي تضغط عىل 	 
ثدييك 

قومي باإلرضاع كثرًيا، من الجانب املؤمل أواًل  سيساعد هذا عىل انفتاح القناة بشكل أرسع 	 

ارشيب الكثري من السوائل واحصيل عىل قسط جيد من الراحة 	 

قومي باالستحامم وضعي كامدات مبللة دافئة عىل ثديك الذي يؤملك  	 

قومي بتدليك املنطقة برفق 	 

إذا مل تتالىش الكتلة يف يوم أو اثنني، فقومي مبقابلة طبيبك  	 

عدوى الثدي )التهاب الثدي(
إذا شعرت بوجود منطقة صلبة وحمراء مؤملة يف ثديك وباالرتجاف واآلالم والحمى )شبيه باإلنفلونزا( فقد يكون لديك التهاب يف 

الثدي  إليك ما يجب عليك فعله:

اتصيل مبقدم الرعاية الصحية الخاص بك  ميكن أن تحتاجي إىل مضاد حيوي؛ سيختار طبيبك واحًدا يكون تناوله آمًنا أثناء الرضاعة  	 

اتبعي نفس الخطوات املستخدمة النسداد قنوات اللنب )املذكورة أعاله( 	 

استمري يف الرضاعة الطبيعية 	 

التغلب عىل املشكالت
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إذا كنت تخططني للعودة للعمل أو الدراسة أثناء الرضاعة الطبيعية، فستحتاجني الستخالص لنب الثدي ليكون هناك مخزون متاح 
ملقدم الرعاية الخاص بطفلك أثناء عدم وجودك  يتطلب استخالص اللنب بعض التدريب؛ اطلبي من استشاري الرضاعة أو مقدم 

الرعاية الصحية أن يساعدك  

توجد طريقتان الستخالص اللنب: بيدك ومبضخة ثدي 

استخالص اللنب

1
2
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4
5

6

7

1
2

3

4
5

6

7

1
2

3

4
5

6

7

1
2

3

4
5

6

7

 اغسيل يديك 
بالصابون واملاء 

أحرضي وعاًء نظيًفا 
كسلطانية أو كوب 

لتضعي فيه اللنب 

قومي بتدليك ثدييك برفق 
لجعل اللنب يتدفق بشكل أسهل  

اربتي برفق عىل ثديك من 
األعىل يف اتجاه الحلمة  1

2
3

4
5

6

7

استخدمي طريقة املسك 
التي تأخذ فيها اليد شكل 
حرف C لوضع أصابعك 

عىل الثدي 

ادفعي يدك بشكل 
مستقيم يف اتجاه الصدر 

قومي بضغط/لف أصابعك 
الستخالص اللنب 

 قومي بإدارة أصابعك لوضع 
آخر عىل الثدي وكرري هذا 

123

567

4

االستخالص باليد

اتبعي الخطوات التالية لالستخالص باليد:

1
2

3

4
5

6

7

1
2

3

4
5

6

7
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استخدام مضخة الثدي الستخالص اللنب

استخدام مضخة الثدي هي أرسع طريقة الستخالص اللنب  تقدم بعض املستشفيات واملنظامت املجتمعية ومكاتب املرأة والرضع 
واألطفال )WIC( مضخات الثدي بتكلفة منخفضة أو بدون تكلفة — لذا اسأيل ملعرفة ما إذا كان ميكنك الحصول عىل واحدة من 

خالل أحد هذه املصادر  إذا مل يكن ميكنك ذلك، إذا مل ميكنك ذلك فاسأيل من أين ميكنك استئجار أو رشاء واحدة 

هناك أنواع متعددة مختلفة من مضخات الثدي، لكل منها مزاياها  تحققي من الصور واألوصاف املوجودة أدناه:

مضخات الثدي اليدوية

مضخات يدوية متكنك من ضخ اللنب من كل ثدي عىل حدة	 

جيدة لالستخدام املتقطع، مثل مرة واحدة يوميًا	 

تكلفتها منخفضة وسهلة الحمل يف أي مكان	 

توفر التحكم الكامل يف رسعة وشفط املضخة	 

تُعد خياًرا جيًدا إذا كنت ستمكثني يف املنزل أو ستعملني بدوام جزيئ	 

مضخات ثدي كهربائية فردية

 تسمح لك مضخات الثدي التي تعمل بالكهرباء أو بالبطارية بضخ اللنب من كل ثدي 	 
عىل حدة

أرسع وأكرث فعالية من املضخة اليدوية	 

جيدة لضخ اللنب يف أوقات متقطعة	 

ال يُوىص بها يف حالة ضخ اللنب بشكل متكرر يوميًا	 

مضخات ثدي كهربائية للثديني

خيار جيد إذا أردت ضخ اللنب عدة مرات كل يوم	 

ميكن أن تساعد يف زيادة مخزون اللنب	 

تقوم بضخ اللنب من الثديني يف وقت واحد	 

تستخلص اللنب يف فرتة أقل من تلك التي تستغرقها 	 
مضخة الثدي الكهربائية الفردية

.Evenflo Company, Inc. ورشكة Medela Inc. صور ضخ اللنب مهداة من رشكة
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مضخات الثدي الكهربائية املخصصة للمستشفيات

يُوىص بها إذا كان لديك طفل مبترس أو توأمني/ثالثة توائم	 

 ميكن أن تساعدك عىل تدفق اللنب ويف أن يزيد مخزون اللنب 	 
الخاص بك

غالبًا ما ميكن استئجار واحدة من إحدى املستشفيات أو مركز 	 
املرأة والرضع واألطفال )WIC( أو أحد استشاريي الرضاعة

 إذا كنت تستخدمني أي نوع من مضخات الثدي، فتأكدي من 
 اتباع تعليامت االستخدام والتنظيف. ال تقومي بضخ اللنب لوقت 

أطول من املوىص به. 

تخزين اللنب املستخلص

فيام ييل بعض النصائح لتخزين واستخدام اللنب املستخلص:

ينبغي تخزين اللنب يف أوعية من الزجاج أو البالستيك  لكن تجنبي استخدام األوعية البالستيكية التي تحتوي عىل أرقام إعادة 	 
التدوير 3 أو 6 أو 7 أو األوعية التي تبدو بالية )لتجنب خطر ترسب املواد الكيميائية يف لنب الثدي( 

من األفضل تخزين لنب الثدي يف الثالجة أو املجمد، لكن ميكن االحتفاظ به يف درجة حرارة الغرفة ملدة ست إىل مثاين ساعات 	 
أو يف أكياس تربيد بها أكياس ثلج ملدة تصل إىل 24 ساعة 

قومي باستخدام اللنب املخزن بالثالجة خالل يومني 	 

للتخزين ملدة أطول، قومي بتجميد اللنب يف أقرب وقت ممكن  قومي بتخزينه يف الجانب الخلفي للمجمد — عادًة ما تكون 	 
هذه هي املنطقة األكرث برودة يف املجمد 

ميكن تخزين اللنب املجمد ملدة ثالثة إىل ستة أشهر  قومي بوضع تاريخ عىل كل وعاء يحتوي عىل لنب الثدي واستخدميه بالرتتيب 	 
من حيث أسبقية التجميد 

قومي بتذويب اللنب املجمد برسعة تحت املاء الدافئ الجاري أو بشكل تدريجي يف الثالجة  ما إن يتم تذويب اللنب، قومي 	 
باستخدامه خالل 24 ساعة أو تخليص منه 

ال تقومي أبًدا بتسخني لنب الثدي عىل املوقد أو يف امليكروويف 	 
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كثري من األمهات املرضعات طبيعيًا يعملن أو يذهنب للدراسة خارج املنزل  قبل أن تعودي للعمل/الدراسة، أعلمي صاحب العمل 
الخاص بك/القامئني عىل دراستك أنك ترغبني يف استخالص )ضخ( لبنك أثناء اليوم  يشجع القسم c-206 من املادة 7 من قانون 
العمل بوالية نيويورك الخاص بحق األمهات املرضعات يف استخالص لنب الثدي أصحاب العمل عىل السامح لألمهات املرضعات 

بالوقت واملكان اللذين ميكنهن فيهام استخالص لبنهن لفرتة تصل إىل ثالث سنوات بعد والدة أطفالهن  

ميكن أن تكون الرضاعة الطبيعية صعبة عند العودة إىل العمل أو الدراسة يف بداية األمر  وفيام ييل بعض النصائح ملساعدتك عىل 
أن تقومي باجتياز الفرتة االنتقالية بشكل أسهل:

ضعي باالعتبار العودة إىل العمل يف منتصف األسبوع بدال من العودة يوم االثنني  سيعطيك ذلك وقتًا كافيًا للتأقلم مع الروتني، 	 
وأن تكوين مع طفلك بعد بضعة أيام فقط  

اختاري إحدى مضخات الثدي قبل العودة للعمل بعدة أسابيع وابديئ يف الضخ بني الرضعات  احفظي اللنب املضخوخ يف املجمد 	 
قبل أن تبديئ يف العودة إىل العمل حتى تتوفر كمية كبرية من اللنب املخزون الذي ميكن إطعامه لطفلك 

أرضعي طفلك قبل الذهاب إىل العمل مبارشًة وبعد العودة إىل املنزل مبارشًة  	 

استخليص اللنب من ثديك باليد خالل اليوم واحفظيه بالثالجة أو بكيس تربيد به أكياس ثلج  ضعي اللنب يف الثالجة مبجرد العودة 	 
إىل املنزل )انظري الصفحة 19( 

ارتدي مالبس تسمح لِك باإلرضاع أو بضخ اللنب بسهولة، مثل املالبس املكونة من قطعتني أو املالبس املصممة لإلرضاع الطبيعي 	 
إن أمكن 

ضعي باالعتبار أن تقومي بإرضاع طفلِك بشكٍل أكرث عند تواجدك باملنزل، خاصًة خالل العطالت األسبوعية  سيساعدِك هذا عىل 	 
الحفاظ عىل مخزونك من اللنب وإبقاء طفلِك مقربًا منِك 

العودة إىل العمل أو الدراسة
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أفضل طريقة للفطام، أو إنهاء الرضاعة الطبيعية، هي أن 
تتم تدريجيًا  يحتاج ثدياك للتأقلم مع الطلب املنخفض 

عىل اللنب، وقد تشعرين أنِت وطفلِك بفقدان الراحة 
واألمان اللذين كانت توفرهام الرضاعة الطبيعية  

لتفطمي طفلك تدريجيًا، قد ترغبني يف إلغاء رضعة 
واحدة أو ضخ اللنب كل يومني  إىل أن تتوقفي عن 
 اإلرضاع أو الضخ  وعادة ما تكون آخر الرضعات 

التي يتم إلغاؤها هي رضعات الصباح ووقت القيلولة 
ووقت النوم  

أثناء فطام طفلك، راقبي العالمات التي تدل أن الفطام 
يحدث بصورة أرسع من الالزم:

التهيج أو التشبث أو القلق بالنسبة للطفل — 

عىل األم —  الشعور بأن الثديني متخمني 
باللنب، متورمني، دافئني أو يؤملا 

عند ملسهام؛ ارتفاع درجة 
الحرارة؛ الشعور بتوعك؛ الحزن 

)بسبب التغريات الهرمونية(

عّديل رسعة الفطام وفًقا ملدى راحتِك وراحة طفلِك  إذا شعرت بعدم ارتياح يف ثدييك، فأخرجي قدًرا كافيًا من اللنب حسب 
الرضورة، بيديك أو مبضخة الثدي  لتجنب الشعور باألمل والتهاب ثدييك ارتدي صدرية مريحة وال تقيدي ثدييك! إذا أصبح األمل حاًدا 

أو كان ثدياك يؤملانِك عند ملسهام أو إذا كانا دافئني أو إذا كنت تعانني من ارتفاع يف درجة الحرارة أو تشعرين بآالم أو بتوعك، 
فاتصيل بطبيبك 

فطام طفلِك
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الكلامت الشائعة املتعلقة 
بالرضاعة الطبيعية

الجزء الداكن من الثدي حول الحلمة هالة الحلمة

اللنب األول السميك واللزج الذي يرتاوح لونه بني الشفاف واللون املصفّر  يقوم اللبأ اللبأ
بحامية حديثي الوالدة من األمراض 

ما يحدث عندما ال يتلقى الرضيع كمية كافية من السوائل  تتضمن عالمات الجفاف الجفاف
لدى الطفل افتقاره للنشاط أو وجود القليل من الطاقة وجفاف الفم وجفاف 

العينني وضعف صوت البكاء وارتفاع درجة الحرارة ووجود بقعة صفراء صغرية 
فقط من البول يف الحفاضة أو عدم وجود بول عىل اإلطالق 

تورم الثدي الذي يحدث عند عدم إخراج كمية كافية من اللنب عن طريق اإلرضاع أو االحتقان )احتقان الثدي(
استخالص اللنب  سيكون الثدي ساخًنا ومؤملًا 

عندما يتم إرضاع الطفل لنب الثدي فقط — عدم إطعامه أية أطعمة أو مرشوبات الرضاعة الطبيعية بشكل حرصي
أخرى )باستثناء نقاط فيتامني د( 

إخراج لنب الثدي باستخدام يديك أو مضخة ثدي حتى تستطيعني إطعام طفلك يف استخالص اللنب
وقت الحق باستخدام زجاجة إرضاع أو كوب 

عالمات دالة عىل جوع طفلك: مص الطفل يديه، تحريك فمه أو عينيه، لعق شفتيه إشارات اإلرضاع
أو فرد جسمه بشدة 

عندما يغطي فم الطفل الحلمة وأكرب جزء ممكن من هالة الحلمة حتى يتمكن من تثبيت فم الطفل عىل الحلمة
شفط اللنب بطريقة سليمة 

إحدى عداوى الثديني املصحوبة باألعراض التالية: أمل الثديني وسخونتهام واحمرارهام؛ التهاب الثدي
ارتفاع درجة الحرارة؛ اإلرهاق؛ الشعور بأمل يف الجسم، الشعور بأمل يف املعدة 

أنبوب ضيق داخل الثدي يقوم بنقل اللنب إىل الحلمة قناة اللنب

عندما يتشارك األم والطفل غرفة املستشفى بعد الوالدة، مام يسهل عملية اإلرضاع إبقاء املولود مع األم يف غرفتها
الطبيعي 

ارتداء الطفل حفاضة فقط وحمله عىل صدر األم العاري تالمس جسمك مع جسم الطفل

أي سائل، بخالف لنب الثدي، يتم إعطائه للطفل )مثل اللنب الصناعي أو العصائر أو املاء( التغذية التكميلية

أي أكل غري سائل يتم إعطاؤه لطفلك )مثل الحبوب والفواكه والخرضوات( التغذية املكملة
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إذا كان لديِك أية استفسارات أو إذا كنِت تواجهني أية مشاكل، فال تنتظري.

عادًة ما ميكن أن تساعدك أم مرضعة أخرى أو مجموعة لدعم األمهات  قد تحيلك مستشفاك أو مكتب خدمات 
املرأة والُرّضع واألطفال أو طبيب طفلِك أو القابلة أو أخصايئ أمراض النساء والوالدة إىل استشاري الرضاعة، 

وهو اختصايص يف مشاكل الرضاعة الطبيعية 

مصادر للحصول عىل معلومات عن الرضاعة الطبيعية:

 خط املساعدة القومي للرضاعة الطبيعية 
)وزارة الصحة والخدمات البرشية األمريكية(

800-994-9662
من 9 صباًحا إىل 6 مساًء، من االثنني إىل الجمعة

Breastfeedingbasics.com

تحالف األمريكيني األفريقيني للرضاعة الطبيعية
خط املساعدة 877-532-8535

من 9 صباًحا إىل 5 مساًء  اإلثنني إىل الجمعة

TheBump.com

الخط الساخن للنمو بصحة )Growing Up Healthy Hotline( )للحصول عىل معلومات عن 
))WIC( املرأة والرضع واألطفال

800-522-5006

رابطة ال ليشيه الدولية )La Leche League( )ملجموعات الدعم واستشاريي الرضاعة(
lalecheleague.org

800-Laleche (800-525-3243)

خط صحة املرأة )ملعلومات عن وسائل منع الحمل(
اتصل بالرقم 311

قامئة املوارد

www.breastfeedingbasics.com
www.thebump.com
www.lalecheleague.org
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قامئة الهواتف الخاصة يب

طبيب الطفل:

طبيبي:

جليسة األطفال:

جهات اتصال أخرى:



Michael R. Bloomberg
Mayor

Thomas Farley, MD, MPH
CommissionerH

P
D

59
21

10
A

 -
 6

/0
9 

(A
ra

b
ic

) L
L


