
 
 The Monmouth/Ocean Breastfeeding Consortium

(جمعیة الرضاعة الطبیعیة بمونماوث/أوشن) 
الدلیل التوجیھي للرضاعة الطبیعیة 

�
البدایة 

البدایة1.

إن من شأن االتصال الجسدي بینك وبین الرضیع، خالل الساعة األولى من حیاتھ، والسماح لھ بأن یقبض بمفرده على الحلمة، أن یشكل انطالقًة جیدًة •
لعملیة الرضاعة الطبیعیة

ابدئي بتثبیت وضعیة طفلك على صدرك من خالل إمساك طفلك بطریقٍة یصبح فیھا أنفھ قریباً من حلمتك •
حفزي طفلك عبر النقر على فمھ بحلمتك، وانتظریھ حتى یفتحھ بصورٍة واسعة•
حین یفتح فمھ بصورٍة واسعة، أرشدي الطفل إلى حلمتك، وذلك عبر توجیھ الحلمة تجاه سقف  فم الطفل (بحیث تقع معظم الھالة، وھي المنطقة الغامقة •

المحیطة بالحلمة، داخل فم الطفل بالقرب من ذقنھ.  وبحیث یظھر جزء أكبر منھا بالقرب من أنف الطفل بالمقارنة مع الجزء السفلي داخل الفم)
یجب أن تقع ذقن الطفل قبالة صدرك أثناء قبض الطفل على الحلمة •
یفترض أن تكون وضعیة القبض الصحیحة مریحًة وأال تسبب ألماً، ولكن لیس من المستبعد أن تشعري ببعض اإلنزعاج حین یقبض الرضیع بفكھ على •

الحلمة للمرة األولى.  فإذا استمر االنزعاج ألكثر من بضع لحظات، أو إذا كان الطفل یقبض على الحلمة فقط، أوقفي المص بإصبعك، وأبعدي الطفل، 
ثم حاولي من جدید.  وقد یحتاج األمر إلى العدید من المحاوالت.  ولعّل الممرضة أو استشاریة الرضاعة الطبیعیة تساعدك في ھذا األمر.

2. عدد مرات الرضاعة 

یحتاج الطفل جدیث الوالدة إلى أن یرضع 8 إلى 12 مرة خالل كل 24 ساعة. ولینجح اإلرضاع من الثدي، فمن الضروري إرضاع الطفل كلما شعر بالجوع. وعادًة ما 
ُیحصل على نتیجٍة جیدٍة من خالل اإلرضاع كّل ساعة ونصف إلى 3 ساعات بین بدایة إحدى الرضعات وبدایة الرضعة التالیة، ولكن ذلك ال یكون منتظماً في معظم األحیان، 

حیث ال یمكن توقیتھ.  ومن األفضل عدم اللجوء إلى محاولة اإلرضاع في مواعید محددة. فبعض األطفال یمیلون إلى تجمیع عدة رضعات خالل ساعات قلیلة، ثم یأخذون 
غفوة طویلة.  

3. كیف تستدلین على أن طفلك مستعد للرضاعة 

راقبي طفلك خطوة بخطوة وتابعي ببصرك وسمعك صدور إشارات الرضاعة عنھ:

تحریك الطفل لفمھ ولسانھ بحركة الرضاعة•
تبّرم الطفل أو زیادة حركات جسمھ، وخاصًة حركات الید والفم•
فتح الطفل فمھ واسعاً وإدارة رأسھ (منعكس اللقم)•
إصداره أصواتاً خفیفة •
راقبي صدور إشارات حاجة الطفل للرضاعة حتى أثناء نومھ•
یعد البكاء من إشارات الجوع المتأخرة، ولذلك حاولي أن تسارعي إلى إرضاعھ قبل أن یبدأ بالبكاء. •

إن ھذه اإلشارات تعني أن طفلك جائٌع ویرید الرضاعة. 
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4. كم ینبغي أن یبقى الطفل على كل ثدي 

دعي الطفل یرضع من الثدي األول إلى أن یتوقف عن المّص واالبتالع حین تدلكین ثدیك أو تنقرین على خد الطفل. ثم أرضعیھ من الثدي اآلخر إذا رغب بذلك. وال بأس 
بإرضاعھ من ثديٍ واحٍد في كل جلسة رضاعة إذا كان ذلك یشعره بالشبع. اجعلي طفلك من یقرر انتھاء اإلرضاع - حیث یتوقف بنفسھ حینھا أو یخلد إلى النوم. وإن الوضعیة 

المناسبة للطفل وعدم تخصیص حدود زمنیة للرضاعة یقي من حدوث التقرحات. 

5. كیف تعرفین أن طفلك أثناء ابتالع الحلیب یحتاج إلى 

بعض الرضعات اإلضافیة.. یكون الطفل یبتلع في الحاالت التالیة: 

إذا كنت تسمعین أنھ یبتلع (قد یكون ھذا صعباً في األیام األولى من اإلرضاع)•

إذا كنِت ترین أنھ یبتلع •

إذا كنت ترین أو تتحسسین حلقھ یتحرك؛ حاولي وضع إصبعك بلطٍف على حلقھ كي تري الحرك أو تتحسسیھا.•
إذا شاھدت تغییراً في نمط المّص بدءاً من مّصات سریعٍة وسطحیة، ووصوالً إلى مصاٍت عمیقٍة یتحرك فیھا فّكھ ویتوقف قلیالً قبل أن یشرع في المّصة التالیة•

6. كیفیة معالجة تحّفل الثدي

تجد الكثیر من النساء أن أثدائھن قد تبدو ممتلئًة للغایة، وتبدأ التقرحات بالظھور بین الیومین الثاني إلى الخامس، وذلك خالل األسبوع األول من اإلرضاع (بینما قد یالحظ 
اآلخرین تغیراً طفیفاً). وھذه عالمٌة جیدةٌ على أن الحلیب الناضج بدأ یمأل ثدییك، ولكنھ قد یصیبك بشيٍء من اإلزعاج واإلحباط.  وستزول ھذه الحالة في غضون 24 إلى 

48 ساعة. 

أكثري من اإلرضاع، وذلك بمقدار 12-8 وجبة على األقل كل 24 ساعة؛ وال تھملي أي وجبات. •

قد تحتاجین إلى تطریة الحلمة والھالة لتسھیل قیام طفلك بالقبض علیھا بفكھ.•
ضعي إبھامك وأصابعك على البشرة األفتح لوناً بعد الھالة مباشرًة؛ والھالة ھي المنطقة القاتمة المحیطة بالحلمة -
اضغطي نحو الخلف تجاه القفص الصدري -
اضغطي األصابع معاً برفق، بحیث تبقینھا خلف الحلمة مباشرًة-

أدیري األصابع وكرري العملیة•
ضعي كماداٍت باردًة على الصدر بین وجبات اإلرضاع للتخفیف من الورم•

إن اإلرضاع الطبیعي بدون مواعید محددٍة حین یرغب طفلك بذلك، ودون إضافة أي أغذیٍة إضافیٍة  7.
كالماء أو الحلیب الصناعي ھاٌم في األسابیع الثالثة إلى الستة األولى 

ال یحتاج األطفال األصحاء ومكتملو النمو إلى قواریر الماء أو الحلیب الصناعي ما لم یكن ھناك سبٌب طبٌي یسوغ ذلك. إن الحلیب الذي یخرج في البدایة، ویسمى اللبأ، ھو 
الغذاء المثالي لطفلك المولود حدیثاً، وھو یوجد في الثدي بالكمیة الصحیحة تماماً. یساوي حجم المعدة لدى الموالید الجدد حجم كرة الرخام الصغیرة تقریباً، وال تلبث تكبر حتى 
یبلغ حجمھا حجم كرة التسدید الرخامیة الكبیرة بحلول الیوم الثالث ثم حجم كرة الغولف بحلول الیوم العاشر من عمر الطفل.  إن قواریر الحلیب الصناعي تسبب تدفقھ بسرعة 
مما یؤدي إلى إعطاء الطفل كمیًة زائدًة عن اللزوم.  وقد تؤثر في قابلیة تعلم الصغیر الرضاعة الطبیعیة وفي إدرار الحلیب لدیك. وإذا كان طفلك بحاجٍة إلى المزید من حلیب 
الثدي أو إلى الحلیب الصناعي لسبٍب طبي، فیفضل حینھا اللجوء إلى حلیب الثدي المشفوط.  تحدثي إلى ممرضتك أو إلى استشاریة الرضاعة بشأن خیارات تغذیة الطفل؛ فقد 

تسدیان إلیك معونًة خاصٍة كي یعود الطفل إلى الرضاعة من صدرك مجدداً. 

في كل مرة یرضع فیھا الطفل من ثدیك، فإنھ "یخاطب" جسدك، لیخبره بمدى جوعھ وبكمیة الحلیب التي یحتاج إلیھا. وبالمقابل "یستمع" الطفل لھذا الخطاب ویستجیب 
ھرمونیاً، بحیث یصنع الكمیة المطلوبة من الحلیب. ولكنك حین تلجأین إلى اإلرضاع في مواعید محددة أو تستخدمین القارورة، فقد ال ینتج جسدك الحلیب بالكمیات المطلوبة.  
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بمجرد ترسیخ الرضاعة الطبیعیة، وذلك بعد 3 إلى 6 أسابیع، فیمكن حینھا إدخال رضاعة حلیب الثدي المخزن في القارورة في بعض األحیان وذلك دون التفریط بالرضاعة 
الطبیعیة.  وفي كل مرٍة ترضعین طفلك من ثدیك، تنزع كمیٌة من الحلیب من صدرك، مما یعطیھ الفرصة إلنتاج المزید من الحلیب من أجل دور اإلرضاع التالي. فإذا فات 
عنك أحد أدوار اإلرضاع، فمن الضروري شفطھ بواسطة مضخة، بحیث یتسنى لصدرك االستمرار في صنع المزید من الحلیب من أجل أدوار اإلرضاع القادمة.  وتوصي 

األكادیمیة األمریكیة لطب األطفال (AAP) باالكتفاء بحلیب الثدي فحسب خالل األشھر الستة األولى من أجل الوقایة الكاملة من الحساسیة واألمراض.

 كیف تخزنین حلیبك 8.

* إرشادات تخزین الحلیب

استخدمي وعاًء نظیفاً (قارورة حلیب األطفال، أكیاس العنایة البالستیكیة) •
ألصقي رقعًة تضم تاریخ وضع الحلیب في القارورة أول مرة.  یجوز إضافة المزید من الحلیب إلى القارورة، ولكن إذا كان الحلیب في القارورة مجمداً، فعلیك •

تبرید الحلیب المشفوط حدیثاً في البراد قبل إضافتھ إلى الحلیب المجمد
http://www.bfmed.org/Media/Files/ تخزین الحلیب البشري، أكادیمیة طب الرضاعة الطبیعیة، مأخوذة بتاریخ 10 ینایر 2012 من الرابط

Protocols/Protocol%208%20-%20English%20revised%202010.pdf

أین یمكن الحصول على المساعدة إذا واجھِت مشكالٍت في اإلرضاع الطبیعي بعد مغادرتك المستشفى 9.

یقدم إلیك الطبیب أو الممرضة قائمًة بمصادر الدعم المحلیة أو یمكنك زیارة الموقع اإللكتروني الخاص بجمعیة الرضاعة الطبیعیة بمونماوث/أوشن للحصول على قائمة 
 /http://www.njbreastfeeding.org بالمصادر المحلیة لذلك

كیف تعرفین أن طفلك یحصل على كفایتھ من الحلیب: یمكن أن یساعدك عدد الحفاضاتالمتسخة أو المبللة في تحدید ما إن كان الطفل یحصل على كفایتھ من الحلیب. 10.
یقدم الجدول المدرج في الصفحة األخیرة دلیالً إلرشادك خالل األسبوع األول•
إذا كان طفلك یحقق على األقل العدد المدرج في الجدول من الرضعات والحفاضات المبللة والحفاضات المتسخة في الیوم الواحد، فھذا یعني أنھ یحصل على كفایتھ •

من الحلیب
وبعد الیوم السابع، ینبغي أن یواصل الطفل تبلیل حفاضتھ 6 مرات والتغوط 3 مرات كل 24 ساعة•
وبحلول الشھر الثاني، یمكن أن ینخفض عدد مرات التغوط بصورة ضئیلة•

 
ھل الحفاض مبلل حقاً؟

قد یكون من الصعوبة بمكان معرفة ما إن كان الحفاض مبلالً حقاً - ویمكن أن یساعدك وضع مندیٍل أبیض نظیف على كل حفاٍض جدید في أن تعرفي متى  تبّول طفلك. 

المكان  درجة الحرارة توصیات

درجة حرارة الغرفة 85-60 درجة فھرنھایت الحد األمثل 4-3 ساعات  
8-6 ساعات مقبول 

البراد 39 درجة فھرنھایت الحد األمثل 72 ساعة 
8-5 أیام مقبول

الثالجة 0 درجة فھرنھایت الحد المثل 6 أشھر 
12 شھر مقبول

اتصلي بمزود الرعایة الصحیة الخاصة بك في حال كان الطفل :
یبلل أو یوّسخ عدداً من الحفاضات أقل من العدد الموجود في الجدول ویرضع أقل من 8 مرات كل 24 ساعة 

ینام معظم الوقت ویعاني من صعوبة في االستیقاظ من أجل الرضاعة 

أو إذا عانت األم:
• من تحفل الثدي المترافق مع حمى وقشعریرة وأعراض شبیھة باإلنفلونزا  

http://www.bfmed.org/Media/Files/Protocols/Protocol%25208%2520-%2520English%2520revised%25202010.pdf
http://www.njbreastfeeding.org/


قام بمراجعتھا كل من:

ألیسیا دیرمر، دكتورة في الطب، استشاریة في الرضاعة الطبیعیة وحائزة على شھادة البورد الدولیة

روز سانت فلور، دكتورة في الطب، عضوة في األكادیمیة األمریكیة لطب األطفال 
جمعیة الرضاعة الطبیعیة بمونماوث/أوشن 
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السجل الیومي للرضاعة الطبیعیة 
اسم الطفل ____________________________________ تاریخ المیالد وساعتھ______________________________________

اشطبي الساعة التي یرضع عندھا الطفل (أو بین الساعتین) ·

اشطبي على حرف م  واحد في كل مرة تبدلین فیھا حفاضاً مبلالً·

اشطبي على الحرف س واحد في كل مرة تبدلین فیھا حفاضاً متسخاً (بالغائط)·

فإذا شطبت كافة أحرف المیم والسین المخصصة لكل یوم، وحققت الحّد المطلوب لكل یوم، فستعلمین أن طفلك یحصل على كفایتھ من حلیب الثدي ·

                    األھداف:

الیوم
1

صباحاً 11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  12  
مساًء 11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  12 

الحفاضات المبللة م     
الحفاضات المتسخة (عقي أسود قطراني): س 

اإلرضاع الطبیعي
في أسرع وقت ممكن

أبِق الطفل في الغرفة معك 
حافظي على التالمس الجسدي مع طفلك ألكبر عدد ممكن 

من المرات
یمنع استخدام قواریر الرضاعة أو اللھایات

الیوم
2

صباحاً 11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  12  
مساًء 11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  12 

الحفاضات المبللة: م  م        
الحفاضات المتسخة (براز أسود أو بني): س  س

أكثري من اإلرضاع:
10-8 مرات/ 24 ساعة
أبِق الطفل في الغرفة معك 

حافظي على التالمس الجسدي مع طفلك ألكبر عدد ممكن 
من المرات

یمنع استخدام قواریر الرضاعة أو اللھایات

الیوم
3

صباحاً 11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  12  
مساًء 11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  12 

الحفاضات المبللة: م   م   م       
الحفاضات المتسخة (براز أخضر أو أصفر): س  س

12-8 عملیة إرضاع
یبدو الثدیان ممتلئین

یبدأ اللبأ
بالتحول إلى حلیب

أبِق الطفل في الغرفة معك 
حافظي على التالمس الجسدي مع طفلك ألكبر عدد ممكن 

من المرات

الیوم
4

صباحاً 11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  12  
مساًء  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  12 

الحفاضات المبللة: م   م   م   م        
الحفاضات المتسخة (براز أصفر رخو) س  س  س

12-8 عملیة إرضاع
یبدو الثدیان ممتلئین حین
یتحول الحلیب إلى لبأ

الیوم
5

صباحاً 11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  12  
مساًء  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  12 

الحفاضات المبللة: م   م   م   م   م   م       
الحفاضات المتسخة (براز أصفر رخو) س  س  س

12-8 عملیة إرضاع
ظھر الحلیب!

الیوم
6

صباحاً 11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  12  
مساًء  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  12 

الحفاضات المبللة: م   م   م   م   م   م   م        
الحفاضات المتسخة:  س   س   س   س 

12-8 عملیة إرضاع

الیوم
7

صباحاً 11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  12  
مساًء  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  12 

الحفاضات المبللة: م   م   م   م   م   م   م     
الحفاضات المتسخة: س   س   س   س

12-8 عملیة رضاعة
تصبحین واثقًة
من إرضاعك


