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 دليل الرضاعة الطبيعية

العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة اإلدارة  
 مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة

 قسم التثقيف الصحي
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 مقدمة

الصحي ،فالغذاء السنوات األولى من عمرهتعتبر التغذية الدعامة األولى لصحة اإلنسان في 
وقد أثبتت  ،لبناء أنسجته ونموها ووقايته من األمراض كل ما يحتاجهللجسم   يوفرمتوازن ال

من العمر لها دور كبير على النمو العقلي  ىالدراسات أن التغذية في السنتين األول
،ومن المعروف منذ القدم أن الغذاء المثالي للوليد يتمثل في حليب  والجسدي لألطفال

يوفر للطفل جميع احتياجاته من أجل نمو  إذ كامل ال يمكن محاكاته غذاء األم فهو
جسدي وعقلي سليم كما توفر الرضاعة الطبيعية للطفل احتياجاته العاطفية والنفسية ، ومن 

ة الرضاعة الطبيعية وآثارها على المدى القريب هذا المنطلق تنبع ضرورة التوعية بأهمي
 .والبعيد ،ووسائلها وما يعين عليها 

في هذا الكتيب نضع بين أيديكم دليال إرشاديا صغيرا لكل ما يتعلق بالرضاعة الطبيعية 
 . وحليب األم ونأمل أن يقدم إجابات وافية لجميع تساؤالت األم المرضعة 
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:الحليبتعريف و مراحل تحول   
 

فهو يوفر جميع  ه،هو الغذاء المثالي لو هو أول غذاء طبيعي يتناوله الرضيع :حليب األم
  .يتكيف مع نمو الطفل لتلبية احتياجاته المتغيرة والعناصر الغذائية من أجل نمو صحي،

 
الطفل من  أثناء مراحل نمو يتحول حليب األم من شكل إلى آخر :الحليب تطورحل مرا

 :فيمر بالمراحل التالية الغذائية هاحتياجاتأجل تلبية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  ض الطفل تتغير تركيبة الحليب الطبيعي حيث تعود إلى مرحلة اللبأ رفي حال م

 .ادة لتقوية مناعة الجسم ضد المرضالتي يكون فيها الحليب مليًئا باألجسام المض

 

 :االنتقاليالحليب 
  مرحلاة  بعادأياام  4يظهر هذا الحليب بعد فترة تتراوح بين يومين إلى

 .اللبأ ويستمر لمدة أسبوعين تقريبًا 

 وسكر الالكتوز والفيتامينات كما  يحتوي على نسبة عالية من الدهون

 .أنه يحتوي على سعرات حرارية أكثر من اللبأ

 ب األم أكثار بياًضاا في هذه المرحلة تزداد كمية الحلياب ويبابح حليا

 .وقد يتأثر لون الحليب بنوع الطعام والدواء الذي تتناوله األم المرضعة

 :اللبأ
 هو أول الحليب الذي يخرج من الثدي عند الرضاعة. 

  أيام بعد الوالدة  3يستمر تقريبًا لمدة. 

 يتميز باللون األصفر القاتم أو اللون الكريمي،ويكون اللبأ عادة كثيف. 

  يحتوي على كمية عالية من البروتين والفيتامينات والمعادن واألجسام المضادة

 .المهمة جًدا لتقوية مناعة المولود وحمايته من اإلصابة باألمراض المعدية

 

 :الحليب الناضج
 :تعتبر المرحلة األخيرة من مراحل تطور حليب األم وهو نوعان

  يتشكل في بداية الرضعة ويكون خفيف الكثافة حيث  :بداية الرضعةحليب

 .يكون معظم محتواه ماء وسكر وفيتامينات وبروتين

 يتشكل في نهاية الرضعة ويحتوي على نسبة  :نهاية الرضعة حليب

الطفل والحبول على المزيد من  أعلى من الدهون المهمة لزيادة وزن

 .الطاقة لذلك يكون أكثر كثافة ولونه أكثر اصفراًرا

 

 :الحليب االنتقالي
  مرحلة اللباأ  بعدأيام  4يظهر هذا الحليب بعد فترة تتراوح بين يومين إلى

 .ويستمر لمدة أسبوعين تقريبًا 

 وساكر الالكتاوز والفيتاميناات كماا  على نسبة عالية من الدهون يحتوي

 .أنه يحتوي على سعرات حرارية أكثر من اللبأ

  في هذه المرحلة تزداد كمية الحليب ويببح حليب األم أكثار بياًضاا وقاد

 .يتأثر لون الحليب بنوع الطعام والدواء الذي تتناوله األم المرضعة
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 :الرضاعة فوائد
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 :للطفل
 

 :ألمل
 

 :رسرةألل
 

 سهل الهضم. 
 خالل األشهر  يحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الرضيع

  .الستة األولى
 سهل الحبول عليه ومتاح كلما احتاج إليه الطفل.  
  على مقاومة العدوى والمرض، حتى في وقت  هيساعدمناعة واليقوي

 .الحق من الحياة
 رفع معدل الذكاء. 

  ومرض السكريالسمنة اإلصابة بيقلل من خطر. 
  العينين والدماغ وأنظمة الجسم األخرى نمويساعد على. 
 الفك تقوية تساعد الرضاعة الطبيعية على. 

 

  بين األم والطفل وإشعاره بالحنان والدفء العالقةتقوية. 
 إعادة الرحم لوضعه الطبيعي.   

 مانع حمل طبيعي في حال االنتظام في الرضاعة الطبيعية.  
 ،تقلل منحيث تعزيز صحة األمهات: 

o النزف مباشرة بعد الوالدة. 
o اإلصابة بسرطان الثدي وسرطان المبايض. 
o اإلصابة بهشاشة العظام. 
o  القلب واألوعية الدمويةأمراض. 
o وزيادة الوزن البدانة. 

 

 

 توفير المال. 
 توفير الوقت ألفراد األسرة. 
 ال يحتاج إلى تدفئة وال تعقيم. 
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 :االرستعداد للرضاعة الطبيعية

باتباع للبدء في إرضاع الطفل رضاعة طبيعية ،البد من اتخاذ القرار واالستعداد خالل الحمل 

 :الخطوات التالية 

 ق عملية يتع فحص الحلمات أثناء فترة الحمل وعالج الحلمات غير الطبيعية حتى ال

 .الرضاعة

 التي  استشارة الطبيب وأخبائية تثقيف الرضاعة الطبيعية لتجاوز المخاوف والعقبات

 .قد تواجه األم

  واستشارة أخبائية التغذية عند  أثناء الحمل متوازن صحيغذاء تناول الحرص على

 .الحاجة

 :نصائح لنجاح عملية الرضاعة الطبيعية

 في الحاضنة مع الممرضة  تجنب وضعهوعلى مدار الساعة  األم طفل بجوارال بقاءإ

جيًدا وتتعلم  ى الطفلعلاألم  خاصة في الساعات األولى وبذلك سوف تتعرف

 .بسرعة متى يحتاج إلى الرضاعة

 يساعد على إدرار الحليب طفلال و األم االلتقاء الجسدي والببري بين. 

 طفل في الوضع البحيح أثناء الأن من تأكد ال و للرضاعةار الوضع المريح ياخت

 .الرضاعة

 اعي أو يجب االعتماد على الرضاعة الطبيعية وحدها وعدم إدخال أي حليب صن

سوائل أخرى ،ومن الخطأ االعتقاد أن ذلك يؤدي إلى صعوبة فطام الطفل الحليب 

 .في المستقبل

  الرضاعة الطبيعية المتكررة عند الطلب والرضاعة أثناء الليل تساعد على زيادة إدرار

 .الحليب

 
  :طريقة الرضاعة الصحيحة

 
 :تهامدوقت البدء بالرضاعة و .1

  الرضاعة الطبيعية في غضون ساعة أو نحو ذلك من والدة يمكن لألم عادًة البدء في
 .لتحفيز هرمون الحليب الطفل،

 حتى  بعض الوقت و خبوصاً إذا كان هذا الحمل األول وتستمر عملية الرضاعةستغرق ت
البطء في مص الثدي، أو االنفبال عن الثدي وإرخاء  :مثل)يظهر الطفل مؤشرات الشبع 
 (.اليدين والذراعين والساقين

 
 
 
 
 

 من ( أسبوًعا 62)الستة أشهر األولى  خالل  ال ينبح بإعطاء أي شيء سوى حليب األم
 . بناعيالحليب العشا  أو األماء أو ال بما في ذلك حياة الطفل
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 :الطبيعية للرضاعة أرسارسية وضعيات .2

 :)األولى القليلة األرسابيع أو األيام) المبتدئات وضعيات

 المهدوضعية 
 المتقاطع

 أفضل الوضعيات في  من هي
 .األيام األولى 

 برأس جيداً  التحكم تستطيع األم 
 خلفها يد وضع خالل من الطفل
و تكون معدته على  الطفل أذني

 .معدة األم 

 

 ألن قيبريةال والدةال مالئمة بعد  كرةال وضعية
بطن  على يكون ال الطفل وزن
  .األم

  معتضع األم ذراعها أسفل الطفل 
 الطفل جعلل وسادة استخدام

  .الثدي مستوى على

 األم يد راحة في الطفل رأس ضعو 
 . مع إسناد جسمه بذراعها

 
 
 
 
 
 
 
 
 

وضعية 
االرستلقاء على 

 الظهر

  تعتبر من أفضل الوضعيات للبدء
بالرضاعة الطبيعية في 

 .المستشفى

 
 
 
 
 

 :)ورسريعة رسهلة الثدي التقاط عملية تصبح أن بعد) متقدمة وضعيات

وضعية 
االرستلقاء 

 الجانبي

 على للحبول جيدة طريقة هي 
 طفلال يقوم بينما الراحة ضبع

 تجنب أرادت األم إذا أو بالرضاعة،
 .األلم بسبب الجلوس
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 هيو  شيوعاً  الوضعيات أكثرمن   وضعية المهد
يتمكن الطفل  حيث ممتازة طريقة

من التقام الثدي و الرضاعة 
 .بسهولة

 
 
 
 
 

تحت  وضعية
 الذراع

 

 مناسبة لرضاعة التوائم. 
 إذا كان حجم الثدي كبير. 
 بعد الوالدة القيبرية. 

 

 
 :عالمات االرستيضاع الصحيح .3

 وضعيةفي ال جسم األم والطفلأن التاأكد من  يجب لرضاعة الطبيعيةإلنجاح عملية ا
 :على ذلك الدالةعالمات ال ومن، البحيحة

  مريحة فتسند ظهرها وذراعيها وترفع قدميها أن تكون األم في وضعية
 .عن مستوى األرض

  بحيث تكون جسد الطفل قريبًا من جسم األم ومواجًها لها يكون أن
وال يحتاج لاللتفات برأسه ليتمكن من معدته على معدة األم 

 .الرضاعة

  الثدي وليستقريب الطفل من الثدي )من الثدي  ابً يقرأن يكون الطفل 
 .أنفه مقاباًل للحلمةويكون ( للطفل

  أن يكون رأس الطفل وجسده على استقامة واحدة ويتم ذلك بإسناده عند
 .حمله

  أن يتنفس الطفل من زوايا أنفه بسهولة علما بأنه سيترك الثدي عند عدم قدرته
 .على التنفس

  خاصة من )إذا الحظت األم أن الطفل ال يتنفس بسهولة يمكنها تقريبه منها
 .أنفه تحرير شأنه من فهذا ، (منطقة الورك
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  :الطريقة الصحيحة اللتقام الثدي .4
  يساعد على تحفيز ألن ذلك مالمسة الشفة العلوية لفم الطفل بالحلمة يجب

 .يفتح فمه بحًثا عنها فحواس الطفل 
 تقريب الطفل ليتم التقام الحلمة من األسفل إلى األعلى باتجاه سقف الحلق. 
 بفمه بحيث يكون جزء  الهالة منطقة من كبيراً  ءاً وجز الحلمة الطفل يلتقط أن يجب

 والسفلى العليا الشفتان تكون وأن الهالة العلوي ظاهًرا أكثر من الجزء السفلي
 (.للخارج ملتفتان( للخارج بارزتان

 ه حتى تتمكن منذقن عند هاوأصابع طفلال أنف عندها إبهام األم بقيت   أن يفضل 
 .الطفل وضعية ناسبتلقائي ي ها بشكليد تحريك

 الشعور ينبغي لكن ال رضاعةال أثناء والسحب الشد بإحساس األم ستشعر 
 .حاد بألم

 للثدي مبّة كل مع البلع عمليةاألم  ستالحظ الحليب قدوم فور. 
 واللثة شفتيه بين هاإصبع ضععليها و الثدي، عن الطفل إبعاد ت األم داأر إذا 

 .الثدي عن الطفل إبعاد ثم ومن قليال رانتظواال اللعق لوقف

  أي إذا أرضعت األم طفلها من  من صدر واحد في كل رضعةمن األفضل اإلرضاع ،
 .أحد البدرين تستخدم اآلخر في الرضعة التالية وهكذا
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 فهذا ،كي يتنفس للطفل مجاالً  لتفسح الثدي على تضغط يجب على األم أن ال 
 إلى باإلضافة لم،أ يسبب قد مما الطفل فم في الحلمة شكل تشويه شأنه من

  .الثدي من الحليب تدفق تقليل
 

 :عالمات الرضاعة الطبيعية الجيدة .5

 عمرهمع لطفل ، وذلك عندما يتناسب وزنه وطوله لنمو البحي ال. 
 وضوح صوت البلع لدى الطفل. 

  مع نهاية األسبوع األول صفرار ويميل إلى االفي األيام األولى اللون  أخضرإخراج براز
  .مرات خالل األسابيع األولى 5-3ويتكرر 

 مرة في اليوم ببول فاتح اللون  26-8 ضئتبليل الحفا. 
  

 :تغذية الطفل
خالل األسبوع يوميًا مرة  26-8من المهم للغاية إرضاع الطفل حديث الوالدة على األقل من 

 :تشمل التي ظهرت عليه عالمات الجوع كلما واألول من حياته، 
 مص قبضة اليد أو اإلصبع. 
 وضع اليدين في الفم.  
 تحريك الذراعين والساقين. 
 إحكام إطباق القبضتين. 
 تحريك الرأس عند لمس خده أو فمه.  
  وذلك عن قبل إرضاعه  أوالً  طفلة الهدئ، فعلى األم ت أو البراخء البكابالطفل  بدأإذا

 .التمسيد و الطبطبة ، االحتضانطريق 

 

 :الرضاعة الطبيعية علىالمساعدة العوامل 

 النوم الكافي و الحالة النفسية الهادئة.  
  وخبوصاً في الليل بشكل متكررالطفل إرضاع. 
  و اإلكثار من شر  الماء وو المتوازن الغذاء السليم 

 .المنبهات كالقهوة والشاي من حدال

 ووضعية الجلوس المناسبة للشعور باالسترخاء بالمكان المناس اختيار. 
 حمل الرضيع ببورة تحقق التالمس الجلدي إن أمكن. 
 النظر إلى الرضيع أو إلى صورته أو االستماع لبوته في حال البعد عنه. 
 الحبول على شرا  دافئ ومهدئ. 
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 :قلة إدرار الحليب

 :األرسباب

 التعلق الخاطئ على الثدي.  

  منذ الساعات األولى إدخال الرضعات البناعية.  

 

 :األعراض         

 عدم حبول الطفل على قسط كاف من النوم،وخاصة بعد الرضاعة الطبيعية. 

 كثرة بكاء الطفل دون سبب واضح. 

 قلة وزن الطفل وعدم زيادته بالمعدل الطبيعي لعمره. 

 مرات باليوم 2ته أقل من ضتبليل الطفل لحفا. 

  فل ويتغير لونه إلى اللون الداكنرائحة لبول الطتظهر 

 

 :العالج

  التأكد من التعلق الجيد للرضيع على الثدي والسماح له بالرضاعة عند الطلب مع

 .المسة الجلد للجلد كلما أمكن ذلكتكرار م

 استشارة الطبيب أو مثقفات الرضاعة الطبيعية. 
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 :حجم معدة الطفل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 :جدول متابعة الطفل
 

 عمر الطفل
األسبوع  األسبوع األول

 الثاني
األسبوع 
 الثالث

األسبوع 
 الرابع

األسبوع 
 الخامس

األسبوع 
السادس 
إلى 

 7يوم 2يوم 5يوم 4يوم 3يوم 6يوم 2يوم أشهر2

رضعات عدد 
 .في اليومالطفل 

 .في اليوم  مرات 8-2 .(ساعات 3كل ساعة ونبف إلى )رضعة في اليوم تقريبًا  26-8في الشهر األول 

الحليب  كمية
التي يحتاجها 

 .في اليومالطفل 
 ملل في اليوم 811-711 ملل 211-411 ملل 611 ملل 21-211

عدد الحفاظات 
 المبللة

أو  2
 أكثر

أو  6
 أكثر 

أو  3
 أكثر

أو  4
 أكثر

 أو أكثر 2

عدد الحفاظات 
 المتسخة 

 - 2على األقل 
يوميا بلون  6

أسود أو أخضر 
 .غامق

 3على األقل 
 يوميا بلون

بني ،أخضر أو 
 .أصفر

 .على األقل مرات في اليوم 3اللون وكثير البذورلين ،أصفر يتم إخراج براز 

 .جرام في األسبوع664-جرام226شهور هو من  3المعدل الطبيعي لزيادة وزن الطفل في أول  وزن الطفل

 
 

 
 
 
 

 اليوم األول  
تكون بحجم حبة 

 كرز

األسبوع األول 
تكون بحجم حبة 

 المشمش

  ثالثاليوم ال
تكون بحجم حبة 

 الجوز

األسبوع الثاني 
تكون بحجم 

 البيضة
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  :مشاكل الرضاعة الطبيعية

 

 الحل الوصف المشكلة

يحدث ألم الحلمة غالبًا عندما ال يمسك  ألم الحلمة

بالثدي جيًدا أو عند عدم وضعه بشكل الطفل 

 .صحيح 

 

  إرضاع الطفل مرات أكثر لفترات أقبر ابتداًء
 .بالحلمة األقل ألًما

  التأكد من التقام الطفل للثدي بشكل صحيح
خاصة عند الشعور بحكة أو ألم شديد أثناء 
اإلرضاع و ينبغي أن تكون الحلمة دائرية 

 .لها ومنتببة بعد ترك الطفل 

  على اعتبار مقدار صغير من اللبأ أو الحرص
الحليب مع القيام بتوزيعه حول الحلمة والهالة 

 .بعد التجفيف في الهواء

  السماح للمياه االستحمام و الحرص على
مع تجنب استخدام  الثدي بالتدفق فوق

 .البابون والماء الزائد على الثدي

يعاني هو الشعور بامتالء الثدي وهي مشكلة  احتقان الثدي
 .منها معظم النساء
 :مؤشرات االحتقان

 ازدياد حجم وثقل وحساسية الثدي . 

 ألم عند لمس الثدي. 
 تورم وتبلب الثديين. 

  ال بد من تفريغ الثدي عن طريق إرضاع الطفل
  .أو شفط او اعتبار الحليب باستمرار

  وضع كمادات دافئة على الثدي المحتقن
  .وتدليكه

  61الثديين لمدة وضع كمادات باردة على 
 .دقيقة بعد اإلرضاع

تحدث بسبب الوضع الغير صحيح إلرضاع  المتشققة الحلمة 
 .الطفل أو خطأ في طريقة إمساكه للحلمة

طلب النبح من المختبين في تعليم األم 
الطريقة البحيحة لإلرضاع وأيًضا استخدام 

  .الكريمات المرطبة

نتيجة انسداد إحدى يحدث التها  الثدي   التهاب الثدي 
القنوات أو نتيجة دخول البكتيريا إلى الثدي، 
 .وغالبًا مايحدث ذلك نتيجة تشقق الحلمة

  مؤشرات التها  الثدي: 
o  صداع. 
o  الحمى و ألم المفاصل 
o رعشة. 
o احمرار أو تبلب أو ألم بالثدي. 
o  استمرار األلم أو عدم الرغبة في

 .إرضاع الطفل من الثدي المتأثر 

  األم إرضاع الطفل من الثدي تستطيع
 .المتأثر دون إصابة الطفل بالعدوى

 زيارة الطبيب واستخدام العالج المناسب. 
  الحرص على تناول الدواء طوال الفترة

 .الموصى بها 

  عدم التوقف عن تناول الدواء حتى عند
 .الشعور بالتحسن إال بعد استشارة الطبيب 

  الحرص على شفط أو اعتبار الحليب و
 .طاؤه للطفلإع

القناة المسدودة هي عبارة عن تورم مؤلم   القناة المسدودة

في الثدي ،يؤدي إلى االلتها  عند إهمال 

 .العالج

  تحدث االنسدادات غالبًا نتيجة التغير في

 .نمط إرضاع الطفل أو الضغط على الثدي

  وضع فوطة دافئة فوق الثدي لمدة تتراوح من
 .كل مرة إرضاع  دقيقة يوميًا قبل 25-61

  تغيير وضعية الرضاعة مع جعل ذقن الطفل
 .وفكه باتجاه القناة المسدودة 

  إرضاع الطفل من الثدي المتأثر أواًل حيث
 .تساعد الرضاعة على تخفيف االنسداد
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 : نصائح لألم العاملة

 الطفل قبل مغادرة  رضعالعمل لفترة قبيرة، يفضل أن ت إذا كانت األم ستتغيب في
 .البيت مباشرة وعند الرجوع إلى المنزل

 ك مرونة في ساعات العمل، يمكنها التأخر ساعة عن العمل، والخروج إذا كان هنا
 .مبكًرا

  إذا كانت ستتغيب فترة طويلة خارج المنزل، عليها أن
يبة تحاول أخذ الرضيع معها بحيث تتركه في الحضانة القر

 .في أي وقت رضاعهمن إمن العمل لكي تتمكن 
  إذا لم تتمكن األم من اصطحا  طفلها، فلتحرص على

ما باليدين أو باستخدام مضخة إعبر وتفريغ الثديين 
وهي متوفرة بأنواع حسب ( عبارة الثدي)شفط الحليب 

ليب وإعطائه للطفل أثناء ما يناسب كل أم، لتجميع الح
 .غيابها

ارستبدالها  رستخدام الرضاعة وتجنب ا األفضلمن *** 
  .كوب صغير أولعقة بالم
 

  :أو شفط الحليب من الثدي اعتصار
 تم بعدة طرق سواء كان باليد أو الشفاط عملية إخراج الحليب من الثدي و ي هو

اليدوي أو الكهربائي أو الكهربائي المزدوج، و بعد إخراج الحليب من الثدي يمكن 
 في الستخدامهاحفظ الحليب تخزينه في زجاجات أو أوعية مناسبة أو أكياس 

 .طفل في وقت الحق الإرضاع 
 

 :اعتصار الحليب باليد . أ
ويمكن أن تكون أكثر فعالية من إفراغ الثدي لفترة مؤقتة ،تفيد  في هي مهارة 

 .األيام القليلة األولى بعد الوالدة  خالل المضخة في إخراج حليب اللبأ 
 :الطريقة 
 .الثديينوضع كمادات ساخنة و تدليك  .2
على الثدي خلف الحلمة بمسافة  (اإلبهام و السبابة) أصابعها  تضع األم .6

 .سنتيمتراتبضعة 
 اتجاهدفع اإلبهام و السبابة و الوسطى بشكل مستقيم للخلف عكس  .3

 .الحلمة
 .حركي اإلبهام و السبابة والوسطى معاً لتسهيل خروج الحليب .4
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 :اليدوية أو اإللكترونيةالشفط بارستخدام مضخات الحليب  . ب
 

  الطفل حليب األم بشكل مباشر، يمكن شفط الحليب من  إعطاءعندما يتعذر
 . الثدي يدوياً أو بمساعدة شفاطة

  تحتاج األم فيها عدد المرات التي  على ةالمناسباختيار نوع الشفاطة يعتمد
  .هاشفط الحليب وعلى طريقة الشفط المالئمة ل إلى

  مرفقة بالشفاطة قبل استخدامها لمعرفة طريقة تعليمات الالقراءة يجب
 .االستعمال وكيفية الحفاظ على نظافة الشفاطة

  
 

 :الثدي اليدوية اتمضخ.1

 سهلة االستخدام. 
 يمكن استخدامها بيد واحدة. 
  يغطي الحلمة )لها قمع يناسب شكل الثدي

 (.والهالة
تجميعه في وعاء ليتم تخرج اللبن عن طريق الشفط 

 .يزجاج
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 :الثدي الكهربائية اتمضخ.2

 تعمل بالكهرباء أو البطاريات وأحيانًا كالهما. 

  الحليب مفيدة عند الحاجة إلى استخراج
 .باستمرار

 أغلى من المضخات اليدوية. 
 من المضخات اليدوية أقل تعبًا. 
  أسرع من الشفاطات اليدوية. 
  واحدةتسمح بضخ كال الثديين مرة بعض أنواعها 

 .مما يوفر الوقت ويحفز الثديين بشكل أكثر فعالية 
 

 
 :حفظ حليب األم 

  الحرص على نظافة اليدين و نظافة األواني
  .المستخدمة

  المضخة )يتم شفط الحليب بواسطة أداة الشفط
 .(الجبادةأو 

  زجاجية أو  أويحفظ الحليب في أواني بالستيكية
 .أكياس معقمة تتوفر في البيدليات

  عدم تعبئة الحليب إلى قمة العبوة لزيادة حجم
 .الحليب بعد التجميد 

 وضع تاريخ ووقت الشفط على العلبة قبل التخزين. 
  و ( للتجميد ) يفضل حفظ الحليب في الفريزر

  .أشهر  2 حتىبالحليب المجمد  االحتفاظيمكن 
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 :إرشادات عند حفظ حليب األم

 في زجاجات نظيفة وصغيرة تكفي  الحليب يمكن حفظ
  .كل منها لرضعة واحدة

  ة يمكن تبقي بعد انتهاء الطفل من الرضاعالمالحليب
 .ساعات و التخلص منه بعد ذلك 4استخدامه خالل 

  الفريزر للتجميد إلىال يعاد الحليب الذي تمت إذابته.  
 تجنب رج علبة حليب األم.  
  ا، ويمكن االكتفاء ال يشترط أن يكون الحليب ساخًنا جّدً

 .بدرجة حرارة الغرفة
  يمكن إذابة الحليب المتجمد عن طريق وضعه في

 64حيث سيبقى صالًحا لمدة  يلالثالجة طوال الل
ساعة، أو وضعه في ماء دافئ حيث سيبقى صالًحا 

 .لمدة ساعة إلى ساعتين فقط
  عدم إضافة الحليب الدافئ إلى الحليب المبرد

 .داخل الثالجة أو الفريزروالمحفوظ 
  تجنب استخدام المايكرويف لتدفئة الحليب حتى ال

ترتفع درجة حرارته  مما يؤذي الطفل ويتسبب في 
 .تكسير العناصر الغذائية الهامة

 
 
 
 

 
 :مدة حفظ حليب األم

 

 
 
 
 
 

 رساعات 4

 

  .إعادة التسخين ال يحتاجخارج الثالجة في درجة حرارة الغرفة 

 أيام 5-7
 

 .داخل الثالجة 

 شهور  6 -3
 

 .مجمًدا داخل الفريزرإذا كان 
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 :مخاطر الرضاعة الصناعية

 تشويش االرتباط العاطفي بين األم والطفل. 
 تقليل مرات الرضاعة الطبيعية وإضعافها. 
 تقليل إدرار حليب األم. 
  وفرط زيادة الوزن مثل داء السكري زيادة خطر اإلصابة ببعض األمراض المزمنة

 .والحساسية للطفل
 زيادة خطر اإلصابة باإلسهال واألمراض التنفسية وسوء التغذية. 
 تدني نتائج اختبارات الذكاء عند الطفل. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إرضاع الطفل 
 رضاعة صناعية

يعتاد الطفل على 
سهولة تدفق 
السوائل من 
 الرضاعة البناعية

يكسل الطفل عن 
 عملية المص

تقل مدة 
الرضاعة من 
 الثدي

يقل إدرار حليب 
 األم

اليشبع الطفل 
 ويبكي نتيجة لذلك

 تببح األم متوترة

16 

GBermido
Typewritten Text
HED01.INFO109/1



[Type text] [Type text] [Type text] 

11 

 
 :إيجاد الدعم

 
 :دور األم

  البحث والقراءة عن فوائد الرضاعة الطبيعية وأهميتها قبل
 .الوالدة

  الحرص على البدء بإرضاع الطفل رضاعة طبيعية خالل الساعة
 .األولى من عمره

  طلب المساعدة عند الحاجة إلى تعلم الطريقة البحيحة
 .للرضاعة الطبيعية دون حرج

 الحرص على التغذية المتوازنة واإلكثار من شر  الماء. 
  الحبول على كمية كافية من الراحة. 

 
 :األب ورد

  فوائدها فهمالتحضير لفترة الرضاعة الطبيعية عن طريق قضاء بعض الوقت في . 

 وخبوصاً في األيام لألم وتوفير الراحة لها  م التشجيعيقدت
  .األولى

  بحمله قبل وبعد  في عملية تغذية الرضيعالمشاركة
 .الرضاعة والمساعدة في تهدئته حتى يعود للنوم

  حتى  وإخوته الالزمة للرضيعم الرعاية يقدتالمساعدة في
حتى تتفرغ األم و  تتمكن األم من أخذ قيلولة بين الرضعات

  .للرضاعة

  مناقشة مخاوف األم تجاه الرضاعة الطبيعية ومساعدتها
 .على تجاوزها 

  طلب المساعدة من مقدم الرعاية البحية أو استشاري
 .عند الحاجة الرضاعة

 
 :دور األرسرة واألصدقاء

 العاطفي والمساعدة العملية في المسؤوليات  توفير الدعم
 .المنزلية األخرى

 االعتناء بإخوة الرضيع. 
  تعزيز ثقة األم في الرضاعة الطبيعية عبر اإلصغاء إليها وتقديم

 .الدعم الالزم لها
 

 :دور أصحاب العمل
  لرضاعة ا وضع لمساعدتها على منح األم إجازةالموافقة على

 .الطبيعية
 يلزم من وقت ومكان للقيام بعملية  إلى العمل من خالل توفير ما تسهيل عودة األم

توفير الوقت والمكان الالزمين  طبيعية أو اعتبار الحليب وتخزينه وذلكالرضاعة ال
 .للقيام بعملية الرضاعة الطبيعية واعتبار وتخزين الحليب

 انين الرضاعة  الطبيعية في العملتطبيق قو. 
 في إجازة رعاية المولود وتسهيل ذلك تعريف الموظفة بحقها. 
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 :شائعةرسئلة أ

 
 هل يرضع الطفل ليالً؟ (1

وخاصة خالل األيام و هي األفضل إلدرار الحليب  نعم

 .األولى بعد الوالدة

 

 إذا كانت مصابةطفل الإرضاع األم ستطيع تهل  (2

 ؟(األنفلونزا وغيره)بالعدوى 

في حال نعم، يمكن االستمرار بالرضاعة الطبيعية 

 .ينبح بشفط الحليب وأن يقوم شخص آخر بإرضاعهاإلعياء الشديد 

 

 ؟وعالجات معينة ستخدم أدويةتنت اطفل إذا كالإرضاع  األم ستطيعتهل  (3

فترة اإلرضاع، ألن ت هذه األدوية آمنة خالل من الطبيب إذا كانأوالً  عليها التأكد

خالل فترة اإلرضاع وال تؤثر في  اهناك العديد من األدوية يكون استخدامها آمنً 

 .الطفل على خالف بعض األدوية األخرى

 

 ؟بعد العملية القيصريةالطفل يمكن إرضاع  هل (4

ولكن قد ال يوجد أي سبب يمنع األمهات من إرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية 

 . يحتجن فقط للمساعدة في األيام األولى، واختيار الطريقة المناسبة

 

 تسبب ترهالً في الثدي؟عية الرضاعة الطبيهل  (5

الرضاعة الطبيعية ال تسبب ترهل الثدي، ولكن هرمونات الحمل يمكن أن تمدد 

األربطة التي تدعم الثدي، فارتداء حمالة البدر المناسبة أثناء الحمل وبعد 

 .الوالدة كفيلة بحماية الثدي من الترهل

 

 الصيام ؟ تستطيع األم المرضعةهل  (6
مثل داء السكري ) مشاكل صحيةالتي ال تعاني من  المرضعةاألم بإمكان  نعم،

 .دون أي قلقتبوم  سليم أن وضعت طفلوالتي  (أو ارتفاع ضغط الدم
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 ؟ما يكفي من الحليبهل جميع األمهات المرضعات ينتجن  (7

الرضاعة جميع النساء تقريبًا قادرات جسديًا على الرضاعة الطبيعية، فالبدء في 

كلما زاد مقدار  يساعد على إدرار الحليب و مبكًرا بعد الوالدة واالستمرار فيها

  .الحليب الذي يرضعه الطفل زاد مقدار الحليب الذي يقوم الثدي بتكوينه

 

 لماذا تشعر بعض األمهات بألم عند الرضاعة الطبيعية؟ (8

لكن إذا أخطأت  تؤلمالرضاعة هي الطريقة الطبيعية إلطعام الطفل وال ينبغي أن 

وعليها في الثديين أو الحلمات،  اً ألم فقد يسبب ذلك األم في وضعيات الرضاعة

 .كتشاف المشكلةة من الطبيبة أو أخبائية الرضاعة الطبيعية المساعدطلب ال

 

هل تستطيع األم إرضاع طفلها إذا كانت تعاني من مشاكل في شكل  (9

 ؟(حلمات مسطحة أو مقلوبة)الحلمات 

ال يؤثر في  ألن ذلك  شكل وحجم الحلماتو إن اختلف  لألم إرضاع الطفل يمكن

طلب المساعدة من الطبيبة أو أخبائية إنتاج الحليب، وقد تحتاج بعض األمهات 

 .ة البحيحةلتعلم طريقة الرضاعالرضاعة الطبيعية 

 

بمجرد بدء األطعمة هل يجب على األم التوقف عن الرضاعة الطبيعية  (11

 ر؟حو رستة أشهالصلبة في ن

تمده  هيف أشهر من العمر  2ال تتوقف فوائد الرضاعة الطبيعية عند بلوغ الطفل 

بالمواد المناعية و العناصر الغذائية الالزمة لنموه، وهناك بعض األدلة على أنها 

تساعد في هضم األطعمة البلبة، كما أنها تواصل توفير توازن المواد الغذائية 

التي يحتاجها، وتوصي منظمة البحة العالمية بأن يرضع جميع األطفال رضاعة 

ناعي ال يوفر لحليب البإضافة إلى أن ا رطبيعية لمدة تبل إلى سنتين أو أكث

 .نفس الحماية من المرض وال يمنح األم أي فوائد صحية

 

 الحمل الثاني يؤثر على رضاعة الطفل األول ؟ هل  (11

هذا معتقد خاطئ حيث يمكن لألم الحامل إرضاع طفلها األول إذا لم يكن لديها 
 .سبب صحي يمنعها من الرضاعة
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 :المراجع

 الصحة العالمية منظمة. 
 الموقع االلكتروني لمنظمة اليونسيف. 

 الموقع االلكتروني لوزارة الصحة السعودية. 
 مايوكلينك. 
 ويب طب. 
 Johns Hopkins Medicine 
 61147238-art/feeding-breast/ar/org.mayoclinic.www://https 

 /Pages/wh/EducationalContent/HealthAwareness/sa.gov.moh.www://https
aspx.Breastfeeding 

 -educational/resources/com.lactationtraining.www://https
download/arabic-baby-sleeping-a-waking/parents-handouts/materials 

 -educational/resources/com.lactationtraining.www://https
nloaddow/arabic-on-latch-and-positioning/parents-handouts/materials 

 -educational/resources/com.lactationtraining.www://https
download/arabic-expression-hand/parents-handouts/materials 

 -educational/resources/com.lactationtraining.www://https
-baby-new-your-on-congratulations/parents-handouts/materials

download/arabic 

 https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/BabyHealt
h/Documents/%D88B58D88B%8D%8888D88A88D88A78D88AA8618D88A
78D%8848D88B28D88B28D88A78D88B%8D%8878618D88A78D%8848D8

%B78D88A88D%88A%D88B%8D%88A%D88A%.pdf 

 https://www.webteb.com/articles/%D88A78D%8848D88AF%D88B%8D%8
85-%D88A78D88AB%D%8828D88A78D88A2-

%D%8828D88AA%D88B28D88A%-
%D88A78D%8848D88B28D88B28D88A78D88B%8D88A%-

%D88A78D%8848D88B78D88A88D%88A%D88B%8D%88A%D88A%_2757
7 
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  6 .التعريف ومراحل تحول الحليب 

 3 .الرضاعة الطبيعية فوائد 

 4 .االستعداد للرضاعة الطبيعية 

 4 .نبائح لنجاح عملية الرضاعة الطبيعية 

 طريقة الرضاعة البحيحة:  

o 4 .وقت البدء بالرضاعة ومدتها 

o 5 .وضعيات أساسية للرضاعة الطبيعية 

o 2 .عالمات االستيضاع البحيح 

o 7 .الطريقة البحيحة اللتقام الثدي 

o 8 .عالمات الرضاعة الطبيعية الجيدة 

 8 .تغذية الطفل 

 8 .العوامل المساعدة على إدرار الحليب 

 قلة إدرار الحليب. % 

 21 .جدول متابعة الطفل 

 22 .مشاكل الرضاعة الطبيعية 

 26 .نبائح لألم العاملة 

 اعتبار وشفط الحليب من الثدي:  

o 26 .اعتبار الحليب باليد 

o  23 .مضخات الحليب اليدوية الشفط باستخدام 

o 24 .الشفط باستخدام مضخات الحليب  الكهربائية 

 24 .حفظ حليب األم 

  25 .إرشادات عند حفظ حليب األم 

 22 .مخاطر الرضاعة البناعية 
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