
Health Topic: Ineffective Latch-On or Sucking - Arabic  

 التقام الحلمة أو المص غیر الفعال
الوزن والحصول یجب أن یكون لدى الطفل الذي یرضع طبیعیًا القدرة على إخراج الحلیب بشكل جید من الصدر. ویجب أن یحصل على ما یكفي من الحلیب لزیادة 

الحلیب أو الحفاظ علیھ. ضعف إخراج الطفل للحلیب قد یؤدي إلى مشاكل في عدم  على التغذیة السلیمة. كما أن مص الطفل "یعطي إشارة" إلى الثدیین بزیادة إنتاج 
 ب. زیادة الوزن والتغذیة بسبب عدم حصول الطفل على كفایتھ من الحلیب. كما أن ضعف إخراج الطفل للحلیب یؤدي إلى انخفاض إنتاج األم للحلی

  

 أسباب ھذه المشكالت 

مدى قدرة الطفل على مص الحلیب وإخراجھ من الثدي. بعض الرضع یجدون صعوبة في البقاء متیقظین. بینما یعاني األطفال  ھناك العدید من األشیاء التي تؤثر على
ة. بعض أسباب  اآلخرون من مشاكل في تنسیق أنماط المص والبلع والتنفس. یعاني عدد قلیل من الرضع من حاالت تؤثر على بنیة الفم مما یجعل الرضاعة صعب

 ص أو التقام الحلمة:مشاكل الم

 االبتسار (الوالدة المبكرة)  •
 أدویة المخاض والوالدة •
 اإلصابة بمتالزمة داون •
 الیرقان (صفراء حدیثي الوالدة)  •
 اإلصابة بالعدوى  •
 عیوب خلقیة بالقلب •
 اللسان المربوط •
 الشفة األرنبیة أو انشقاق الحنك  •

 عالمات تشیر لوجود مشكالت 

 دل على أن الطفل ال یقوم بإخراج الحلیب من الثدي جیًدا. یمكن اتخاذ خطوات لتصحیح المشكلة.  من المھم معرفة العالمات التي ت

 ھناك عالمات تدل على عدم فعالیة المص عند الطفل: 
 ساعة 24ال یستیقظ من تلقاء نفسھ للرضاعة ثماني مرات أو أكثر خالل  •
 یلتقم الثدي ثم یتركھ عدة مرات أثناء الرضاعة •
 خمس دقائق من التقام الثدي أو بعد المص لمدة دقیقتین أو ثالث ینام خالل  •
 مص غیر منتظم خالل أول سبع إلى عشر دقائق من الرضاعة •
 دقیقة دون أن تظھر علیھ عالمات الشبع  30یرضع ألكثر من  •
 ساعة بنھایة األسبوع األول (خالل أول أربعة إلى ثمانیة أسابیع)  24یتبرز أقل من مرتین خالل  •
 ساعة بنھایة األسبوع األول  24ابتالل حفاضاتھ أقل من ست حفاضات مبللة بالكامل خالل معدل  •

   األم التي:
 تعاني من ألم مستمر أو كدمات في الحلمات أو الھالة •
 تعاني من احمرار الحلمات أو خشونتھا أو تشققھا  •
 حلمات مجعدة أو مسطحة بعد الرضاعة  •
 بعد الرضاعة ال یمتلئ الثدي قبل الرضاعة وال یلین  •
 التھاب الثدي  أو  انسداد القنوات أصیبت أكثر من مرة •

 

 

http://www.cincinnatichildrens.org/health/p/plugged-ducts/
http://www.cincinnatichildrens.org/health/m/mastitis/
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 المساعدة على الرضاعة الطبیعیة 

مع طبیب األطفال واستشاري الرضاعة المتعتمد   یمكن أن تكون مشاكل الرضاعة مزعجة، لكن معظم األطفال سیتعلمون الرضاعة الطبیعیة مع الوقت. من المھم العمل
ھناك بعض األشیاء   لحل مشاكل التقام الطفل للحلمة أو المص. )International Board Certified Lactation Consultant, IBCLCمن اللجنة الدولیة (

    إسألي طبیب طفلك دائًما إذا كانت لدیك أسئلة.  طفلك یتناول ما یكفیھ. علیِك أیًضا التأكد من أن التي یمكنك فعلھا للمساعدة في عملیة الرضاعة الطبیعیة.

 أیقظي الطفل للرضاعة كل ثالث ساعات. أرضعیھ قبل مرور الثالث ساعات إذا ظھرت علیھ أيٍ من إشارات أو عالمات بالجوع.  •
 اعلمي أن أداء طفلك سیكون أفضل في بعض الوجبات مقارنة بغیرھا. •
 باتجاه الحلمة أثناء الرضاعة. سیساعد ھذا على تدفق الحلیب في فم الطفل ویشجعھ على البقاء مستیقًظا واالستمرار في المص.دلكي ثدیك  •
 احتفظي بسجل لعدد الحفاضات المبللة بالبول والبراز یومیًا. اكتبي كمیة البراز ولونھ.  •
ائیة مزدوجة من الفئة المخصصة لالستخدام في المستشفیات إلدرار كمیة جیدة من الحلیب إذا كان طفلك ال یرضع جیًدا من الثدي، فاستخدمي مضخة شفط كھرب •

 والحفاظ على تلك الكمیة. قومي بشفط الحلیب المتبقي بالجھاز بعد الرضاعة.
ن بنك الحلیب أو الحلیب  قدمي كمیة إضافیة من الحلیب الذي تم تعصیره على حسب اإلرشادات. تحدثي إلى طبیب طفلك حول استخدام حلیب متبرعة م  •

 االصطناعي إذا لم یكن لدیك ما یكفي من الحلیب إلرضاع طفلك.
 بعض الرضع یحتاجون إلى المساعدة لتعلم المص. اطلبي من طبیبك النصیحة أو اإلحاالت إذا كانت لدیك مخاوف.  •
تشاري الرضاعة المعتمد أو مقدم الرعایة الصحیة في تحدید ما إذا  بعض الطرق واألجھزة قد تساعد الطفل في تعلم الرضاعة الطبیعیة. یمكن أن یساعدك اس•

 كان الجھاز أو الطریقة مناسبة لطفلك.

ة بِك في توفیر  احصلي على الدعم؛ استشیري استشاري الرضاعة أو مقدم الرعایة الصحیة لطفلك حول أیة مخاوف أو أسئلة. یمكن أن تساعدك شبكة الدعم الخاص
 معنوي الذي تحتاجین إلیھ.المعلومات والدعم ال

 اتصلي بنا 

) على ھاتف رقم  Center for Breastfeeding Medicineلمزید من المعلومات حول ھذا الموضوع الصحي، یرجى االتصال بمركز طب الرضاعة الطبیعیة (
513-636-2326.   

Last Updated: 06/2021 per Olga Tamayo, Lactation Consultant 


	التقام الحلمة أو المص غير الفعال
	أسباب هذه المشكلات
	علامات تشير لوجود مشكلات
	هناك علامات تدل على عدم فعالية المص عند الطفل:
	الأم التي:

	المساعدة على الرضاعة الطبيعية
	اتصلي بنا

