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 ألم الحلمات 
 قد تكون مشكلة ألم الحلمة ھي األكثر شیوًعا لدى األمھات الالتي ترضعن رضاعة طبیعیة.

قد یكون ألم الحلمات ناجًما عن أشیاء كثیرة. یعتمد العالج على السبب ومن المھم معرفة ما ھي المشكلة.  
) أو أخصائي certified lactation consultant ( )IBCLCستتمكن استشاري الرضاعة المعتمد ( 

 الرعایة الصحیة المدرب على دعم الرضاعة من المساعدة. 

من الثدي مؤلًما، كما یجب أال یتشقق جلد الحلمة. الشعور ببعض األلم    یجب أال یكون إرضاع الطفل
الخفیف عند اللمس شائعًا في أول أسبوع أو اثنین.  ومن المقترض أن یتحسن الشعور األولي باالنزعاج  

بمرور الوقت. قد یكون ألم الحلمات ناتًجا عن التقام طفلك الخاطئ للحلمة أو أن طفلك ال یمص بشكل  
 یمكن أن یؤثر شكل فم الطفل على طریقة مصھ.  صحیح.

وھذا ما یسمى "منعكس إفراز   -قد تبدأ بعض األمھات في الشعور بوخز في الحلمات والثدي بعد أسبوعین 
الحلیب" أو "منعكس إنزال الحلیب".  ھذا أمر طبیعي ولكن ال تشعر بھ كل السیدات، لذلك ال تقلقي إذا لم  

كس إنزال الحلیب"ھو عندما یكون خروج الحلیب أسرع وتسمعین صوت بلع ینتابِك ھذا الشعور. "منع
 رضیعك أكثر تواتًرا. قد یحدث ذلك عدة مرات أثناء الرضعة. 

 یجب أال تكون الحلمات...

 بھا ألم بالغ أو مصابة بالجروح عندما یرضع الطفل  •
 بھا احمرار أو خشونة أو تقرح أو تشققات أو نزف •
 ضة (بیضاء اللون) في نھایة الرضعة متجعدة أو مدببة أو مبی •

عدوى فطریة مثل مرض  إذا أصبحت حلماتك حمراء وبھا شعور بالحرقان، أو بھا ألم شدید بعد أسابیع أو شھور من الرضاعة الخالیة من األلم من الثدي، فقد تكون 
جلدي أحمر فاتح من الحفاض. یتطلب عالج ھذه العدوى أدویة وعالجات  القالع. قد تظھر العدوى الفطریة أیًضا على شكل بقع بیضاء في فم الطفل أو تظھر كطفح

 خاصة. اتصلي بطبیبك وطبیب طفلك للعالج ولمزید من المعلومات. 

 اتصلي بنا 

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