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 متى ينبغي علي البدء باإلرضاع من الثدي؟

ي بإرضاع طفلك من اليوم األول ئابد

الوالدة وُيفضل في الساعة بعد 

القطرات األولى من  حيث أن األولى

 لبن األم )اللبأ( غنية بالبروتينات واألجسام المضادة.

 وقد يبدأ ظهور اللبن ما بين اليوم الثالث والخامس بعد الوالدة. 

الرضاعة المبكرة  قد يكون لبن الثدي قلياًل في البداية ولكن

 رحم األمانقباض عملية و على  درارعملية اإل تساعد على تسريع

.الوالدة بعد عملية النزيفمنع و  

يوميًا؟ طفلي أن أرضععلي  يتوجبكم مرة   

يتفاوت عدد الرضعات من طفل إلى آخر حسب رغبته، استجيبي 

وتجنبي إرضاعه حسب جدول زمني  لرغبته

اإلحباط لدى شعور في تسبب يألنه قد  ثابت

.لديك اللبن من كميةوقد يقلل  الطفل   



في كل  طفليالوقت المستغرق في إرضاع  ما هو

 مرة؟

ألطول مدة  بالرضاعةاسمحي لطفلك 

قصيرة في البداية  المدة. قد تكون يريدها

 ولكنها تزيد مع الوقت مع نمو طفلك. 

  تنويه: 

بالدقائق لكل رضعة وتجنبي  تجنبي تحديد وقت ثابت

 سحب الثدي من طفلك قبل إحساسه بالشبع.

 متى أتوقف عن الرضاعة الطبيعية؟

 أية دون أشهر 6 عمر حتى طفلك احتياجات يكفي الثدي لبن

 ذلك في بما إضافية مشروبات أو أغذية

 بإطعام إبدئي أشهر 6 مرور وبعد الماء،

 الطبيعية الرضاعة على االستمرار مع طفلك

.ذلك من أكثر أو عامين طفلك يبلغ حتى  



لياًل؟ الطفل يرضع هل  

الل األسابيع األولى بعد خصوصًا خ ,نعم 

.الوالدة  

 

كافي اللبن اليحصل على إن كان طفلي كيف أعرف 

؟الرضاعةمن   

ولكن يمكنك التأكد  اللبن الكافي للطفلاألمهات ينتجن  معظم

.لك والتأكد من نموه بصورة طبيعيةعن طريق متابعة وزن طف  

 

 

 

 

 



على الثدي  كيف يمكنني وضع طفلي بصورة صحيحة

 ؟

  اإلرضاع و أنت  ، كما يمكنك ةمريح يةوضعبالجلوس بعليك 

اد ستنرك أو يمكنك االبجوامستلقاه على أحد جانبيك وطفلك 

ه يستدير فإن الطفلخد الثدي  مالمسة عند على وسادات

 .اً لقائيت ويفتح فمه

 

 داخل فم حلمة الثدي اللون والهالة القاتمة  نبغي أن تكوني

على يضغط أن و كلثديمالصقًا  هو أن يكون ذقن الطفل

  .لألعلى الثدي



  حتى يفرغ تمامًا ثم  واحد ثديطفلك من  ترضيعمن األفضل

أول الرضاعة  في أن اللبن بسببذلك  و, الثدي اآلخر تعطينه

في آخر الرضاعة لذلك من األفضل أن يحصل  اللبن يختلف عن

 النوعين من اللبن. على كل الطفل

 

 

 

 

 

؟ل أتوقف عن اإلرضاع عند الحمله  

ال، قد تكون كمية لبن الثدي قليلة ولكنه ال يزال 

احتياجات طفلك.األفضل لسد   

  



 أثناء الحملأو تنظيم  منع حبوب أخذ يمكنني هل

؟رضاعاإل  

 إدرار من الحمل أو تنظيم منع حبوب تقلل قد

 لمنعمختلفة  وسائل استخدام لُيفض   لذلك اللبن

.الحمل  

 

كيف يمكنني إرضاع طفلي إذا كنت أم 

 عاملة؟

ستغيبين عن طفلك لفترة قصيرة  كنت   إن

وغير قادرة على اصطحابه إلى مقر عملك 

 ادرتك المنزل مباشرة، أما إن كنت  يفضل إرضاعه قبل مغ

ستغيبين عنه لفترات طويلة احرصي على تفريغ الثدي عدة مرات 

مه الحقًا بالملعقة في وعاء حتى يتمكن حاضن طفلك من إطعا

الليل لفترات طويلة الطفل أثناء ل إرضاع ُيفض  أو بالفنجان. كما 

تتركينه خالل النهار لفترات طويلة. خاصًة إن كنت     



 كيف يمكنني تفريغ الثدي؟

استخدام  باليدين وكذلك يمكنك عصر الثدييمكنك 

.األجهزة الحديثة  

 

 

 ماهي طريقة حفظ اللبن؟

دون  ساعات 6مدة ل ومغلقنظيف  إناء في اللبن حفظ  كيمكن

أن تكون درجة حرارة  مع مراعاةلثالجة ا خارج تسخين

ل حفظه لمدة درجة مئوية أو أقل ٥٢الغرفة   كما ُيفض 

مع إعادة تسخينه. ساعة داخل الثالجة ٥2  

  



  

  المراجعة والتدقيق:

تمت مراجعة محتوى هذا الكتيب من قبل استشاريين 

 قسم النساء والوالدة بمستشفى الملك فهد الجامعي.
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