
Health Topic: Feeding your Baby at the Breast - Arabic 

 إرضاع طفلك من الثدي 
 عالمات الرغبة في الرضاعة 

ابدأي رضاعة طفلك عند ظھور أيٍ من العالمات المبكرة التالیة التي تشیر إلى الجوع: 
 اللعق   •
 حركات المص   •
 االتجاه نحو الثدي  •
وضع الید على الوجھ أو الفم  •

 والكثیر من األطفال یجدون صعوبة في االلتقام بمجرد أن یصبح منزعًجا أو یبدأ في البكاء. البكاء عالمة متأخرة من عالمات الجوع، 

 الوضع المناسب
 اجعلي نفسك في وضع مریح   •
 ضعي طفلك على مستوى الثدي ضعي وسادة أو اثنتین على حجرك.  •
 أمسكي طفلك بحیث یكون جسده كلھ مواجًھا لك.  •
أدعمي ثدیك بإمساكھ من القاعدة مع الضغط على الثدي في نفس اتجاه فم طفلك.   •
   ضعي طفلك بحیث یكون أنفھ على مستوى حلمتك. •

 االلتقام 
 أثناء دعم ثدیك، أمیلي الحلمة ألعلى واربتي بھا على شفتي طفلك حتى یفتح فمھ متسعًا.  •
 واحدة سریعة، قربي طفلك من ثدیك مع اتجاه الذقن للمقدمة، وذلك عندما یفتح فمك.  وبحركة  •
یجب أن تحیط كال الشفتین العلویة والسلفیة بالھالة مع اتجاھھما للخارج، وارتكاز الذقن داخل الثدي.   •
   یجب أن یكون أغلب الجزء الداكن من الثدي (الھالة) داخل فم طفلك •

 المص 
سیبدأ طفلك في الرضاعة بالمص السریع لفترة في البدایة. وبعد ذلك، سیصبح مص الطفل أعمق ومن المفترض رؤیة البلع  •

 المنتظم وسماع صوتھ. 
ویجب أن تشعري بجذب قوي عند مص الطفل. إذا شعرت باأللم خالل الرضاعة لمدة تزید عن عدة ثواٍن، أوقفي المص عن   •

 الطفل وسیتخلى عن ثدیك. طریق وضع إصبعك في ركن فم 
 ابتدي بااللتقام مرة أخرى.  •
 )  ,IBCLC(certified lactation consultant(إذا استمر األلم، استشیري استشاري رضاعة معتمد ( •
إذا توقف طفل عن مص الثدي، اضغطي برفق على الثدي لتعصیر الحلیب في فمھ أو اربتي على ذقنھ لتذكیره باالستمرار في  •

 المص. 
ند وجود طفلك في الوضع الصحیح، ویلتقم الثدي، ویمص بشكل جید، فسینفصل عن الثدي تلقائیًا عند االنتھاء إما بالخلود للنوم ع •

 أو ترك الثدي من نفسھ. 
 دقیقة.   20قومي بتجشأتھ واعرضي علیھ الثدي اآلخر یجب أن تستغرق الرضاعة من كال الثدیین •

 اتصلي بنا 

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