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 الرضاعة
 

Imetys 
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ّ
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 خالل دعم األقران للمهاجرين



  2صفحة  

 الرضاعة! 
ً
 نحبذ دائما

 
إن حليب ثدي األم هو أفضل غذاء يمكن إن تقدميه للطفل حيث انه يعطي أفضل 

 الفرص الممكنة للطفل للنمو. 

 

 فوائد الرضاعة للطفل المولود

 

 حيث تقل مشاكل األمعاء  •

إن الرضاعة تعطي الحماية ضد التهابات الجهاز التنفسي والتهابات األذن وفيما   •

ة الطفولة من مرض السكري والربو.   بعد تحمي الطفل خالل فتر

 

 فوائد الرضاعة لالم

 

ن األم والرضيع وتقلل من حاالت التوتر   •  الرضاعة تطور العالقة الوطيدة بي 

ة الحمل والوالدة  • ي حالة العودة للوضع الطبيعي بعد انتهاء فتر
 ترسع فن

 تعطي الحماية ضد بعض أنواع   •
ً
تقلل فرص اإلصابة بمرض السكري كذلك أيضا

 الرسطانات

 

ي فنلندا
ي نحبذها فن

  التوصيات التر

 

ة تصل إىل من  ي فنلندا نوصي بالرضاعة الكاملة للمولود حيث يجب أن تستمر لفتر
 4فن

، أن الغذاء الوحيد للمولود هو حليب ثدي األم.  6إىل  ي
أشهر من عمر المولود. هذا يعتن

أشهر من عمره يمكننا أن نبدأ بإطعام الطفل باألطعمة  6ليس قبل أن يبلغ المولود 

 كامل 
ً
ي إرضاع الطفل حتر يبلغ الطفل عاما

 االستمرار فن
ً
المتماسكة القوام. يحبذ أيضا

 من عمره وذلك باإلضافة إىل إطعامه بالمواد الغذائية المتماسكة القوام. 

 

7صفحة    

 
 وضع الرقود عىل الجانب

 .
ً
 هو وضع جيد للرضاعة ليال

 وضع مري    ح لألم. 
ي 
من المهم أن يكون أنف المولود فن

نفس مستوى حلمة ثدي األم 

 .وذلك عندما يمسك بسدي األم

 
 

 
 
 

 وضع االستلقاء للخلف

هذا الوضع يعطي المولود بصورة 

فعالة إيجاد وضع مناسب ليمتص 

 به حليب األم. 

 

 
 
 
 
 

 وضع اإلبط 

هذا الوضع قد يسهل عىل المولود أن يجد 

وسيلة جيدة ليمتص بها حليب األم. وهذا 

الوضع يعتتر وضع عمىلي ومثاىلي وذلك بعد 

 الوالدة بعملية قيرصية. 



6صفحة    

 

 

 
 
 
 

 وضع الرضاعة الجيد

أفضل وضع إلرضاع المولود هو، عندما يكون وضع األم ووضع المولود بحيث أن 

 من 
ً
ن جدا ن لبعضهما البعض، أي أن يكونا قريبي  تكون رسة المولود ورسة األم مقابلي 

 برأسه، 
ً
ي هذا الوضع المولود ال يحتاج إىل االلتفاف بجسده وأيضا

بعضهما البعض فن

 بأن تحتفظ 
ً
. انه من المهم أيضا

ً
خيا فقط يمكنه من خالل ذلك الوضع أن يكون مستر

ي 
خاء. يجب وضع أنف الطفل فن ي وضع االستر

األم بوضع كتفيها بحيث أن يكونا فن

ي نفس ارتفاع حلمة ثدي األم. هكذا يمكن أن يميل رأس المولود 
نفس مستوي أو فن

ي وضع جيد للرضاعة. 
 تجاه الخلف وبالتاىلي يستطيع الطفل أن يكون فن

ً
 قليال

 

 
 

 وضع المهد المعاكس
هو وضع يناسب عىل وجه التحديد بالنسبة 

للسيدات الذين يمتلكون ثدي كبت  الحجم. ال 

يجب أن تسندي رأس المولود من الخلف، بل 

يجب عليِك أن تسندي بيدك رقبة المولود. 

 أن تسندي منطقة 
ً
يمكنك بيدك الحرة أيضا

 الثدي إن احتاج األمر ذلك. 

 وضع المهد
هذا يعتتر وضع أساسي جيد. حيث يرتاح رأس 

المولود عىل ساعد األم، يكون أقرب من 

معصم اليد عن ثنية الكوع. هكذا يمكن أن 

 يميل رأس المولد بصورة طفيفة تجاه الخلف. 

  3صفحة  

 بداية الرضاعة
 

ي 
ة األم فن  اإلحساس بالتالمس المبارسر مع جلد أو برسر

ً
ة بالنسبة للمولود يعطي له مبارسر

منطقة الثدي وذلك بعد والدة المولود عىل الفور. التالمس الجسدي أو تالمس 

ز أو الحفاضة  الجلد نقصد به، هو أن يكون المولود بطبيعة الحال يرتدي البامتر

 جلد المولود. التالمس المبارسر 
ً
ة ة جلد ثدي األم يالمس مبارسر  جلد أو برسر

ً
وأيضا

 يزيد من 
ً
للجلد الخاص باألم مع جلد المولود يزيد من عملية إفراز حليب األم وأيضا

ي 
وري البدء فن ي أول مرة يتم فيها إرضاع الطفل إنه من الرصن

رغبة المولود للرضاعة. فن

ن من الوالدة. هذا األمر يزيد من فرصة نجاح  عملية إرضاع الطفل وذلك خالل ساعتي 

ي خالل من 
 2عملية رضاعة الطفل. كمية حليب األم تبدأ باالزدياد بصورة واضحة فن

أيام من الوالدة. يفضل أن يكون الطفل خالل اليوم األول أو األيام األوىلي أن  3إىل 

 جسم األم أي جلدها. 
ً
ة  ليالمس مبارسر

ً
 يكون جلده متعري أو جسمه عاريا

 

ِك بأنه جوعان  المولود يختر
 

ي يعتر بها 
ة التر ال يجب عليِك االنتظار حتر يبكي المولود. فالبكاء هو الوسيلة األخت 

المولود عن حاجته للطعام! يجب عليِك أن تأخذي الطفل وتقومي بإرضاعه، وذلك 

 عندما  . . . 

 يفتح فمه ويبدأ استطعام ما بفمه  •

 يجب عليِك رفع رأسه لكي يبحث عن الثدي  •

ي استحالب أو مص يده  •
ي فن

ي فمه وأن يبقر
 يقوم الطفل بوضع يده فن

 

، بأن المولود قد حصل عىل كفايته من الحليب  هكذا يمكنك أن تعلمي

ي   •
ي اليوم الواحد عىل األقل ثمانن

وذلك عندما تكون عدد مرات إرضاع المولود فن
 مرات. 

 بعد االنتهاء من الرضاعة.   •
ً
 وهادئا

ً
 عندما يكون المولود راضيا

ي اليوم الواحد.   •
ز بالبول عىل األقل خمسه مرات فن  عندما تبتل الحفاضة أو البامتر

ي اليوم.   •
ي األيام األوىلي عىل األقل مرة واحده فن

ز الطفل فن  عندما يتتر
 عندما ينمو الطفل.   •
 
 

 



 

 
 كمية حليب ثدي األم قليل أكتر من الالزم  

ي من كمية حليب األم:   لكي تزيدي أو أن تكتر

ن من الحليب ويجب عليِك زيادة عدد   •  بتفري    غ الثديي 
ً
يجب عليِك أن تقومي يوميا

 مرات الرضاعة. 
لو أنه من الصعب عليِك أن تزيدي عدد مرات إرضاع الطفل، يمكنك أن تزيدي   •

تلك المرات وذلك بأن تقومي بحلب حليب األم سواء عن طريق اليد أو 
 باستخدام المضخة المخصصة لسحب الحليب من ثدي األم. 

ي ذلك.   •
يجب عليِك ترك المولود لكي يقوم بالرضاعة من الثدي طالما هو راغب فن

يجب عليِك تغيت  وضع الطفل للرضاعة من ثدي إىل ثدي آخر وذلك خالل 
نفس المرة من إرضاع الطفل، وذلك عندما يقوم الطفل بالرضاعة وسحب 

الحليب من ثدي األم وتشعري أنه يحدث بصورة غت  فعالة. استخدام أوضاع 
 مختلفة للرضاعة وتجربة كل منها قد يزيد من عملية إفراز حليب األم. 

 

 انسداد القنوات اللبنية والتهاب الثدي

 يوجد  إن من أعراض انسداد القنوات اللبنية
ً
هو وجود منطقة حساسة بالثدي وأيضا

ي منطقة محددة. 
بها احمرار، حيث تشعرين من خاللها أنه كما لو كان هناك تورم فن

يجب االعتناء بحالة االنسداد هذه، حيث إنه قد يتطور األمر إىل التهاب بمنطقة 
ي درجة الحرارة. باإلضافة 

ي المعتاد يكون مرتبط بارتفاع فن
الثدي. التهاب الثدي فن

 
ً
لذلك من أحد أعراض التهاب الثدي هو ارتفاع درجة حرارة الثدي، االحمرار وأيضا

 التورم. 
 هكذا يمكنك االعتناء باألمر: 

أفضل عالج هو أن تقومي بتفري    غ الثدي من الحليب: قومي بإرضاع الطفل عدة   •
 عند الحاجة يجب عليِك استخدام مضخة الحليب عند الحاجة 

ً
مرات وأيضا

ن من الحليب الفائض.   لتفري    غ الثديي 
ي بعملية اإلرضاع، من الثدي الذي به انسداد.   •

 يجب عليِك أن تبدن 
 خالل   •

ً
ي عملية اإلرضاع يجب عليِك أن تقومي بتدفئة الثدي وأيضا

قبل البدء فن
ي بها انسداد عىل أن يكون 

 تدليك المنطقة التر
ً
ة اإلرضاع يجب عليِك أيضا فتر
 ذلك برقه أو بصورة خفيفة. 

ن من أعراض التهاب الثدي يجب عليِك الذهاب إىل الطبيب.   •  إذا كنِت تعاني 

   4صفحة 

 تشققات حلمة الثدي
ً
 الثدي المؤلم وأيضا

ة اإلرضاع قد تكون هناك بعض أو القليل من التحسس أو  ي األيام األوىلي خالل فتر
فن

 وجود جروح أو 
ً
األلم وهذا األمر هو أمر عادي.  استمرار األلم أثناء الرضاعة وأيضا

ي المعتاد سبب األلم يكون 
تشققات بحلمات الثدي هي عالمات لوجود مشاكل. فن

ي يرضع بها الطفل. 
 هو الطريقة السيئة التر

 يمكنك العناية باألمر هكذا: 

 تأكدي، أن وضع الرضاعة جيد وأن يكون المولود بالقرب من الثدي.   •

يجب عليِك أن تضغطي لكي يخرج من الثدي نقطة من الحليب عىل رأس   •

الثدي وذلك لحماية الثدي بعد عملية الرضاعة أو يمكنك أن تقومي بدهان 

 . ي
ن بدهان النوليتن  منطقة رأس الثديي 

ي   •
 بتغيت  القطع التر

ً
ن ويجب عليِك أيضا ن نظيفي  يجب عليِك االحتفاظ بالثديي 

 تحمي حماالت الثدي عدة مرات وبالدرجة الكافية. 

 

 وضع مص الحليب من الثدي 

ة ثم بعد ذلك يقوم بسحب الثدي داخل فمه. وجه  يفتح المولود فمه بصورة كبت 

ي المولود قد تكون مستديرة 
 شفتر

ً
المولود يكون مالمس بالكامل لثدي األم أيضا

ملفوفة ألعىل. بالوضع الجيد المنطقة المحيطة بحلمة الثدي يمكن رؤيتها بصفة 

ي اتجاه منطقة األنف الخاص بالمولود أكتر منها من منطقة ذقن المولود. انه 
أفضل فن

 إىل منطقة الخلف. بالوضع الجيد 
ً
من المهم أن يكون رأس المولود مائل قليال

 للرضاعة تكون الرضاعة غت  مؤلمه. 

5صفحة   

  وضع مص سن     وضع مص جيد


