
       

 

لجه معا وگيري,  ه, جل ن نشا و  عالمت 

االحتقان

h e a l t h . m o . g o v/ l i v i n g / f a m i l i e s / w i c

with as much of the nipple  

•  االسرتخاء يف ناحية دش دافئ لتفريغ الحليب

•  استخدام مضخة للثدي اذا كنت تشعر بان الثدي ممتلئ بالحيب

بعد الرضاعة

•  تغطية الثديني بكامدات باردة بعد الرضاعة لتقليل األمل و التورم

•   تجنب حامالت الصدر الضيقة مام يؤدي اىل انسداد انابيب الثدي

•  اتصل بدكتور الخاص بك يف حال تحتاج عىل مسكن االم

أتصال بأخصايئ الرضاعة الطبيعية يف حال

• اذا كان لديك احتفان بشكل كبري ومل يتحسن بعد 24  ساعة

•  طفلك ال يريد الرضاعة ولديك االم غري مريحة

وقت شريدادن درد احساس ميكرديد

اتصل بدكتور الخاص بك يف حال

•  اذا كان لديم اعراض مثل - االحمرار، االم، او درجة حرارة اكرث من 100.6 فرين هايت

•  لديك اي استفسار اخر حول طفلك

.

عالمات و أعراض
•   حلمة الثدي قد تزيد يف الحجم وتصبح مسطحة•  يف جلد الثدي قد تكون المعة متناثرة املظهر•   الثديني أصبحت ممتلئة، و دافئ امللمس

•  قد تعاين من حمى منخفضة الدرجةمام يجعل من الصعب عىل الطفل املزالج

وقاية
•  تغذية طفلك خالل الساعات األوىل من الوالدة

•    اكميل رضاعة طفلك طاملا يوجد عالمات الجوع و ما دام يريد الرضاعة

•    تغذية طفلك، 12-8 مرات أو أكرث خالل 24 ساعة

ال تخطي الوجبات، حتى يف الليل

•    تأكدي من حمل طفلك بشكل مريح وصحيح. يف البداية قد تكون الرضاعة

غري مريحة ولكن مع مرور الوقت سوف تكون افضل. يف حال لديك اي سؤال

الرجاء االتصال باخصائية الرضاعة الطبيعية

•    عند الرضاعة تاكدي من ان طفلك يكمل الرضاعة بشكل كامل عىل جه

 قبل تحويله عىل جنب الثاين ويف حال ان شبع من املمكن تقديم الجنب الثاين
من الصدر يف الرضاعة القادمة

•   تجنب البزازات يف االسابيع االوىل

•     ال تعطي طفلك أي يشء غري حليب الثدي ما مل يبني لك من خالل الدكتور

الخاص بك او بطلفك

•    يف حال ان طفلك مل يفرغ الحليب يف الثدي تاكدي من استخدام مضخ او

افراغ الحليب بشكل طبيعي من خالل يديك

•   إذا الفطام طفلك من الثدي، فمن األفضل أن تفعل ذلك تدريجي
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العالج
•   شفط الحليب قبل الرضاعة حتى يسهل عىل طفلك عىل صدرك

ميكنكمن خالل اليد أو استخدام مضخة الثدي

•  ميكنك استخدام كامدالت دافئة بدقائق قبل الرضاعة لتسهيل
عملية الرضاعة

• بلطف تدليك الثدي خالل الدورة التمريض لزيادة تدفق الحليب

 التي تشجع الطفل يرضع 

للحصول عىل مزيد من الراحة
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من الصدر  افراغ  عدم  حال   يف 
سوف فانك  لحليب   ا

ووجع باحتقان  ين    تشعر
الصدر يف  يح  مر غري  وتورم 

ع األسبو يف  أثقل  تصبح  أن  لطبيعي  ا  ومن 

لرضاعة ا كانت  إذا  لحليب  ا يتزايد   بعدما   األول 

لثدي ا االم   ان  يرام،  ما  عىل  تسري  لطبيعية   ا
ساعة  24 خالل  يخفف 

 الرضاعة الطبيعية


