
تعلميها أن  يجب  كم مرة يجب أن أقوم ب�رضاعأشياء  الثدي التقاط  ع�  طفلك  ساعدي 

الو�دة ا�و� من  الساعة  ثديك خ�ل  ضعي طفلك ع	 

جيد بشكل  يرضع  طفلك  أن  من  التأكد  ع	  يساعد  الصحيح  ا�لتصاق 

الطبيعي الحليب  من  جيدة  كمية  انتاج  ع	  يساعدك  الصحيح  ا�لتصاق 

الحلمة وتشقق  التقرحات  منع  ع	  يساعد  الصحيح  ا�لتصاق 

يلتقم طفلك  أن  من  للتأكد 

بحلمتك طفلك  شفتي  -ا�� 

جيد بشكل  فمه  طفلك  يفتح  حتى  -انتظري 

فم  إ� سقف  الحلمة  تتوجه  بحيث  ا�سفل  من  ثديك ب§عة  -أدخ¨ 

طفلك

بشكل جيد فم طفلك  ثديك  ªلئ  أن  -يجب 

هي الجيد  ل�لتقام  ا�ربع  الع�مات 

جيد بشكل  مفتوح  الطفل  -فم 

تحته التي  من  أك±  الطفل  فم  فوق  الداكنة  الب²ة  رؤية  -تستطع´ 

الخارج إ�  مقلوبة  السف	  الطفل  -شفة 

ثديك ت�مس  الطفل  -ذقن 

الطبيعية  الرضاعة  خ�ل  وبطيئة  عميقة  رشفات  طفلك  يأخذ  أن  يجب 

ا�رات بعض   ¼ مؤقتاً  وسيتوقف 

 ١٢ ٨ إ�  ا�قل من  والليل, ع	  النهار  الطلب ¼  بإرضاع طفلك عند  قومي 

يوم كل 

الطبيعي الحليب  إنتاج  ع	  جسمك  سيساعد  ا�تكرر  اÅرضاع 

 Æاعر Èفرده  ويتوقف  الثدي  محتويات  طفلك  ينهي  حتى  اÅرضاع  تابعي 

�أم  ا�زيد  يريد  إذا كان  الثدي ا�خر ودعيه يقرر  عليه 

فاتح   ً�بو يتبول  كان  إذا  كاًف  الحليب  يحصل ع	  كان طفلك  إذا  ستعلم´ 

اليوم, وإذا كان يكتسب وزناً ٦ مرات ¼  اللون ع	 ا�قل 

خ�ل  طفلك  يحتاجه  الذي  وا�اء  الطعام  كل  يوفر  الطبيعي  الحليب 

حياته من  ا�و�  أشهر  الستة 

باللبأ وا�عروف  لÐصفر  ا�ائل   Òا�و الحليب  طفلك  أرضاع  ع	   Óاحر

أمرض عدة  من  طفلك  يحمي  اللبأ 

الطبيعي  الحليب  الطفل  إعطاء  يعني  الطبيعية  الرضاعة  ع	  ا�قتصار 

السائل,  أوالطعام,أو  الحليب,  أنواع أخرى من   �فقط و� ×ء آخر (

أو  الطبيب  يصفها  التي  ا�دوية  ا�اء)باستثناء  من  رشفات  حتى   �و

ا�مرضة

Èا ¼  أو سوائل  أخرى  أطعمة  إ� جانب  إطعام طفلك حليب طبيعي 

ا�اء(ا�سمى  أو   Ùالحيوا الحليب  الصناعي,  ا�طفال  حليب  ذلك 

الذي  الحليب  كمية  من  يخفض  أشهر  الستة  سن  ا�ختلط)قبل  بÚطعام 

لÐمراض طفلك  يعرض  وقد  تنتجينه 



كيف ترضع� طفلك

ا�علومات من  �زيد 

الصحية ا�راكز  زيارة  أو  ا�جتمعية  الصحة  فرق  مراجعة  يرجى 

الشائعة الرضاعة  صعوبات  تتجنب�  تتذكريهاكيف  أن  يجب  أشياء 

من  تحميك  ا�و�  أشهر  الستة  خ�ل  الطبيعية  الرضاعة  ع	  ا�قتصار 

تنظيم   ¼ مختص  استشÜي  بعد.  تعد   Ý الشهرية  دورتك  أن  طا�ا  الحمل 

الو�دة بعد  بأقرب وقت ممكن  ا�àة 

وابدأي  الطبيعية  الرضاعة  تابعي  أشهر  الستة  بعمر  طفلك  يصبح  عندما 

أخرى أطعمة  بإعطائه 

�ن  الطعام  رفض  أو  التنفس  وصعوبات  والحمى  ا�سهال  ع�مات  راقبي 

فورية لعناية  يحتاج  ذلك 

به  ثدي  ترضع طفلها من  أن  ف� يجب  بÚيدز  السيدة مصابة  كانت  إذا 

ا�خر  الثدي  ترضعه من  أن  ذلك يجب  بد�ً من  نازفة  أو  حلمة متشققة 

منه  وتتخلص  ا�صاب  الثدي  من  الحليب  تستخرج  وأن 

الرضاعة تزيد من  إعادة ا�صابة به خ�ل فáة  أو  ا�يدز  اÅصابة Èرض 

للطفل ا�م  من  ا�نتقال  خطورة 

ا�يدز مرض  تجاه  حالتك  تعر¼  أن  يجب  لحâية طفلك 

الرضاعة  تسبب  أن  يجب   � صحيحة  بطريقة  ثديك  ولقميه  طفلك  ضعي 

Ýآ بأية 

عليها,  الطبيعي  حليبك  من  بعضاً  ضعي  متشققة,  حلâت  لديك  كان  إذا 

بوصفة من طبيبك  �إ ا�راهم  أو  الكرªات  من  نوع  أي  �تستخدمي 

الثدي تورم  تتجنبي   ä متكرر  بشكل  ب�رضاع  قومي 

الحليب  بعض  باستخراج  تقومي  أن  يجب  الوجبة  الطفل  فوت  إذا 

ليناً ثديك  ع	  للمحافظة 

٦ ساعات من  ليس �ك±  ولكن  بارد,  مكان  ا�ستخرج ¼  الحليب  أحفظي 

اللمس يجب  أن حرارته مرتفعة عند  أو  الثدي´  أحد   ¼ Ýبأ إذا شعرت 

الطبيب مراجعة  عليك 

منها راجعي  أياً  إذا وجدت  أو ق�ع  بحثاً عن قروح  تفقدي فم طفلك 

لطبيب ا

صحياً  أخر)ليس  ×ء  وأي  الطبيعي  الحليب  ب´  ا�ختلط(الجمع  الطعام 

التي  الحليب  كمية  يقلل  ا�ختلط  الطعام  السادس.  شهره  قبل  لطفلك 

طفلك Èرض  يسبب  وقد  تنتجينها 

 æناق فقط,  الطبيعي  ا�رضاع  ا�عتâد ع	  تواجه´ صعوبات ¼  كنت  إذا 

ُمَدرب مستشار  مع  حالتِك 
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