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 WIC #28 (9/13)[Arabic]

 الحصول عىل املساعدة من طبيبك أو طبيب استشارّي للرضاعة إذا كان
لديك

•  واالحمرار واألمل أو تشقيق ال تذهب

•  عىل حرق أو نشعر بالحرقة والحكة يف الحلامت أثناء الرضاعة أو أو بعد الرضاعة

•  أي رصف  او افرازات من املنطقة املترضرةد

•   عالمات للعدوى مثل ضعف والصداع والغثيان تشقيق ، برودة

أو حمى أعىل من 101 درجة
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متييزي غري  أساس  عىل  ملقدمة  ا لخدمات  ا لعمل  ا صاحب  يجاىب  ا  لعمل  ا فرص  فؤ  .تكا

 املزالج
•    ضع طفلك عىل أنفها إىل الحلمة حتى أنها

تصل إىل اللسان قليالً إىل الحلمة
•   يجب أن يكون فم الطفل “التثاؤب 

عىل نطاق واسع “مع أكرب قدر من الحلمة
منطقة فمها بقدر املستطاع

•   الذقن الطفل أن تضغط بقوة

قريبة عىل الطفل

والوقاية العالج 
•  ابدي برضاعة طفلك عىل الثدي االقل املا

•   تغذية طفلك مبجرد أن تظهر عالمات الجوع مثل الرضاعة عىل

أيدي أو إصبع او حركة الشفاه -البكاء هو احدى عالمات املتأخرة من الجوع

•   حمل طفلك بطرق مختلفة. وهذا يقلل الضغط عند الرضاعة عىل الحلمة

•  بعد كل رضاعة ضعي بعض الحليب من الثدي حول الحلمة ليك تساعد

عىل الشفاء وحامية ايضا

•   اذا كان مفروشا مبادة الالنولني للوقاية لحلمة الثدي

هذا ال يلزم غسل الحلمة او الصدر قبل الرضاعة

ال تستخدم الصابون أو كرميات الرتطيب عىل الصدور .

•    عند ارتداء حامالت الصدر انها تكون مريحة. وتغري

وسادات الصدر عند الحاجة

•    من املهم- التاكد من جلسة مريحة ومناسبة قدر االمكان وعند وجود االم

 غري مريحة يجب التأكد او االتصال بدكتور الخاص بك

•    اذا لزم االمر استخدام بامب او مضخ او تفريغ حليب الصدي باليد لتخفيف

 االالم

طفلك حمل 

أثناء الحلامت   تشقق 
الطبيعية الرضاعة 

لرضاعة ا عند  لحلمة  ا يف  االم  ا من  تشتيك  لنساء   ا  بعض 

إىل ع  أسبو بعد  يختفي  ما  عادة  لتي  ا لطبيعية   ا

سبب لعادية.  ا غري  مؤملة  حلامت  يبعده  ولكن   أسبوعني. 

عىل صحيح  غري  بشكل  لحلامت  ا  تشقق 

لثدي ا لطفل  ا قفل 

•    اجليس او استلقي يف وضع مريح واستخدمي الوسادة نحت ذراعييك ليك تشعري

براحة اكرث

•     استلقي عىل ظهرك ثم وضع طفلك بأتجاة وجهك وتأكدي من عدم تحرك رأسه

•   ميكن أن تجليس يف وضع متكأ شبه أن تكون أكرث راحة. ضع

البطن الطفل عىل جسمك وهذا سوف يسمح للجاذبية لجلب طفلك قريبة علييك

•    دعم ثديك إذا لزم األمر. يف موقف متكأ شبية الدائرة وبهذا الحال ال تحتاجني

 اىل االمساك بالثدي عند الرضاعة

•   حمل طفلك بالقرب منك للوقاية من سحب نفسه من الثدي. وابتعادة من امتصاص

الثدي وهذا باستخدام إصبعك قبل إزالة طفلك من الثدي 

•   االسرتخاء ووضع طفلك الجلد إىل الجلد قدر اإلمكان 

 الرضاعة الطبيعية


