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 القالع 
ض ي فم الطفل. �ظهر القالع ع� هيئة بقع بارزة لونها رمادي مائل إ� األب�ض وُ�شبه الجنب

ة تظهر �شكل شائع �ض القالع هو عدوى خم�ي
الق��ش أو روائب الحل�ب. تكون موجودة ع� األجزاء الداخل�ة من خدود الطفل واللسان واللثة. ال تزول هذە البقع عند المسح وقد  

 ة إذا حاولِت مسحها. تصبح حمراء ومؤلم

ب بصورة ج�دة.   إذا كان هناك ال�ث�ي من هذە البقع قد يتألم طفلك أثناء المص ولن �ستطيع ال�ث

 أسباب القالع 
ي الفم والمهبل. ال �سبب عادًة أي مشكالت، ول�ن اإلصابة  

ة ُ�س� المب�ضة الب�ضاء. وتوجد �شكل طب��ي �ض سبب القالع هو خم�ي
ة و�سبب أعراض العدوى. باألمراض أو استخدام ا  ات الهرمون�ة قد يؤدي إ� نمو الخم�ي  لمضادات الحي��ة أو التغ�ي

ي أي وقت. إذا ظهر، اتص�ي بطب�ب طفلك. 
 �مكن أن �ظهر القالع �ض

 عالج القالع 
ض ( ض ع� كل خد داخل فم طفلك باستnystatinيتم عالج القالع عادًة بدواء ن�ستاتني خدام محقن أو  )، دواء سائل. يتم وضع ن�ستاتني

 اسفنجة. يتم إعطاؤە بعد الرضاعة وكما وصفه طب�ب طفلك. 

ي القالع بعد أن ينت�ي الدواء. اتص�ي بالطب�ب إذا وجد طفلك  
ي استخدام كل الدواء حىت بعد اختفاء البقع. �جب أن �خت�ض

استمري �ض
ي البقع بعد أسب�ع واحد. 

 صع��ة أثناء تناول الطعام أو إذا لم تخت�ض

 ا�ة من القالع نصائح للوق
�دها قبل أن �ستخدمها طفلك مرة أخرى.    10من المهم غ�ي الحلمات الصناع�ة القابلة إلعادة االستخدام واللها�ات لمدة  دقائق ثم ت�ب

ا.  ا أ�ض� ي غسالة الصحون مجد��
 كما قد �كون غسلها �ض

 تأ�دي من غسل �د�ِك و�دا طفلك عدة مرات و�شكل ج�د. 

 إلصابة بالقالع الرضاعة الطب�ع�ة أثناء ا 
ض بالقالع رضاعة طب�ع�ة.  ي رضاعة أطفالهن المصابني

ي يرضعن رضاعة طب�ع�ة االستمرار �ض إذا شعرت األم �شعر بألم  �مكن لألمهات الىت
ي الحلمة فقد تحتاج إ� التشخ�ص عن ط��ق الطب�ب المعالج لها ل�صف لها العالج المناسب. 

قو�ي بغسل وتعق�م   جد�د �ف
ا بنفس ط��قة غسل وتعق�م زجاجات   مستلزمات الرضاعة ي الحلمات يوم��

الطب�ع�ة، مثل أجزاء جهاز شفط الثدي وغالف الثدي أو وا�ت
ض أنِت وطفلِك بدون أي أعراض.    الرضاعة واللها�ات. قو�ي بتغي�ي ضمادات الرضاعة وغسل حماالت الصدر �شكل متكرر حىت تصبحني

ي ترضعن رضاعة طب�ع�ة و  ا ضد القالع كجزء من خطة مضاد حيوي أو خطة عالج  ال تحتاج األمهات الىت ا وقائ�� ي يتل�ت أطفالهن عالج� الىت
ي عالج ما لم تتطور األعراض عند أطفالهن. 
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