
 

  

 مشاكل الرضاعة وحلولها

Breastfeeding Problems 

& Solutions  

 



ما هي المشاكل التي من الممكن أن تتعرضي لها 

 أثناء الرضاعة؟

 :احتقان حلمة الثدي .1

 المشكلة:

لكن و بداية الرضاعةفي  احتقان في حلمة الثدي يحدثقد 

االحتقان هو   وراءالسبب يرجع . مرور األياممع يخف تدريجيًا س

  انه يتطلبثدي بطريقة صحيحة حيث العلى  كامل الفمعدم وضع 

 عند عدمبالتالي  الحلمة والمنطقة الداكنة المحاطة ب وضع كامل

على الحلمة مما يؤدى إلى  كزو ير يكون مّص الطفلوضعها 

 .بها حتقاناال

  



 الحل:

على  ياحرصومن الثدي،  كإرضاع طفل ليجؤتال  -1

 الرضاعة.أثناء  كاسترخائ

 

اع رضإقبل البدء في ك بيدي الثديبتدليك قومي  -2

من أجل استحضار اللبن وتنشيط القنوات ك طفل

 اللبنية. 

 

كن ممفمن احتقان حاد بحلمة الثدي،  ينتعاننت إذا ك -3

 جلسة يقللمن أوضاع الرضاعة في كل  التغيير

 كز على منطقة واحدة.ترضغط وال يال

 

ي أن تقوم كنمكي إرضاع طفلكمن  انتهائكبعد  -4

ا تدليكهلعلى الحلمة  بنكلمن بوضع بعض قطرات 

 .بنعومة

 



 

ايا ثدي أو لا حول مشداتال اية نوع  تجنب ارتداء -5

 سواء رياضية او غيرها و الضيقة المالبسمن 

و الثدي  على الحلمة ضغطال سهم فيتقد التي 

 .بشكل كبير

 

يفرز قد ما  امتصاصتسهم الحلمة  غيارات تغيير -6

بهدف رضاعة للالمقررة وقات األغير في زائد اللبن المن 

 الحلمة. التي تتكون حول رطوبةالتجنب 

  



 تراكم وامتالء اللبن بالثدي: .2

 المشكلة:

 ي  الطبيع باللبن لثدياامتالء عن  التراكم هذا يختلف 

 . امأي عدةبعد للدم واللبن  اتدريجيصف بالتراكم تيو

 

 ند قليل عألم به  كونثقل، وأن ييو  يثدالحجم  كبرطبيعي أن ي

 السادس اليوم  باللبن في اليوم الثاني إلى ءمتالاال

 .بعد الوالدة

 

 واحمرار مع  حرارة و ألم بالثدي مع تورم الحقا قد يحدث

 .بالثدي ء الحلمةواستواالثدي داخل انغماس الحلمة 

 

  حرارتك رتفعقد ت اليوم الثالث إلى الخامس بعد الوالدةفي 

  .لتراكم اللبن في الثدينتيجة 



 الحل:

ك طفل رضاعإ، وكرري اللبنثديك بمن امتالء  قللي -1

 نمن أ، وتأكدي لمدة التي يرغب فيهابا بعد الوالدة

 .وضع فمه صحيحاً 

 

 للطفل. صاصاتاإلفراط في استخدام الم يتجنب -2

 

 ورشعالزائد عند المن اللبن  يلثداتفريغ  محاول -3

من تورم  هو من أفضل الحلول للوقاية ءمتالإلبا

وضع كمادات  وللثدي خفيف  عمل مساج الثدي و 

 .قد يخفف من التورمة دافئماء 

 

كل رضعة و  اردة بينبكمادات  اماستخدينصح ب -4

 .ساعد على تخفيف اآلالمي رضعة مما

  



 القنوات اللبنية :في نسداد و اال عدوى الثدي .3

 المشكلة:

 ت  إذا كن هثومن الممكن حد اً شائع اللبنية أمراً انسداد القنوات 

 تلأو تك بألم واحتقان تشعرين قدو ن بالرضاعة الطبيعيةيموتق

 ةحرارالدرجة  ارتفاع في عادة ال يوجد بهاهذه األعراض  ،في الثدي

نتيجة لعدم تصريف كاالنسداد  عادة يحدث .أخرىأو أية أعراض 

إلى  هذه مما يؤديصحيح، الشكل اللقنوات اللبنية للبن باكامل 

 نمكوبها،  حيطمال لنسيجالقنوات باإلضافة إلى التهاب ا تأثر

نسداد في ثدي واحد يحدث  اإلما ، وعادة خلف القنوات ضغط

 .فقط

 

  



 الحل:

تدفق الدورة الدموية  يزيدتل كمادات ساخنة يضع -1

 للمنطقة المحتقنة.

 

االتجاه ببعمل مساج وراء المنطقة المحتقنة  وميق -2

 حركة دائرية .بو  ناحية الحلمة

 

 االنسداد و لمعالجةمن الثدي المصاب  لطفالع ارضأ -3

 .اللبن في حركة دائمة جعل

 

 الليل والنهار.  خالل كل ساعتين في لطفال اعرضأ -4

 

 بشكل من النوم الكافيقدر الحصول على ال ةحاولم -5

 .عالي بمستوى رجلأو االسترخاء برفع األ منتظم

 

 



 

كبير في عملية بشكل يسهم لثدي امشدات  اءارتد -6

المشدات تعمل ( تكون ضيقة بشرط أال) تدعيمال

 على عصر القنوات اللبنية.

  



 تنبيه!

 كل تباعا( ساعة من 24تحسن خالل ) يكون هناكإذا لم 

األعراض التالية  ىأحد ايضا، وظهرت رشاداتهذه اإل

قد  هالطبيب ألنمع فوري  واصل بشكلمن الت البد

 :إلى أخذ مضاد حيوي تكون هناك الحاجة

 

 

 

  

 تحول األعراض فجأة إلى أعراض حادة

 ظهور عالمات حمراء على الثدي

 .وجود صديد أو دم باللبن

 سخونة مع ازدياد األعراض سوءاً 

وجود عدوى بكال الثديينب كت  شك  



 نوع حلمة الثدي: .4

 الثدي:أربعة أنواع لحلمة هناك 

 خل(االحلمة المعكوسة )الغائرة للد 

 مع الثدي  الحلمة المستوية. 

 ة للخارج )الحلمة الطبيعية(.ظاهرالحلمة ال 

  الكبيرذات الحجم الحلمة. 

 

:المشكلة  

الثاني أو نوع األول المن الحلمة  في حال كانت .1

، وذلك مرن طفل بشكل سهل وال رضاعإيصعب  س

إذا أما  .طفلالالحلمة في فم كامل لصعوبة وضع 

ل تعتبر اسهل منها حلمة المسطحة ذات ال النوعمن  كنت  

 .في التعامل عن الغائرة للداخل )المعكوسة(

 



فقد  اً الحلمة الكبيرة جدكانت حالة أما في  .2

فترة أطول في التعود على  طفلاليستغرق 

مع تقدم الطفل في  ويتحسن مناسبالوضع ال

 العمر.

 

 الحل:

الحمل حتى يتم االستعداد  خاللحلمة  النوع معرفة يجب  -1

وضع فم   قد تظهر عند مسبقًا عما إذا كان هناك مشكلة

 الطفل على الثدي.

 

سواء لحلمة رشادات المناسبة لإلحول ا طبيبالتحدث مع ال -2

مع  كبيرة جدًا أو غائرة للداخل أو مستوية

 الثدي.

  

) رقم  النساء و الوالدةسلسلة إصدارات   

5)  



 

  

  المراجعة والتدقيق:

تمت مراجعة محتوى هذا الكتيب من قبل استشاريين 

 قسم النساء والوالدة بمستشفى الملك فهد الجامعي



 

 

 قسم التوعية الصحية

 قسم النساء والوالدة
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