
 

 د.زينب المحسن استشارية طب العائلة والرضاعة
 الطبيعية الحاصلة على البورد العالمي للرضاعة

(IBCLC) الطبيعية

 اذا كنتي حامل وتخططي للرضاعة الطبيعية أو ولدتي وتعانين
من صعوبة في الرضاعة نحن هنا لكي نساعدك.

 استشارية الرضاعة الحاصلة على البورد العالمي للرضاعة
 الطبيعية مخصصة لمساعدة ومساندة االهالي المرضعة

 باستخدام الوسائل الحديثة والعالج المثبت طبيا وتستطيع
 التحويل الى الجهات المختصة على حسب االحتياج.

 لكي تبتدأ الرضاعة الطبيعية على شكل صحيح على االم تثقيف
 نفسها اثناء فترة الحمل وطلب المساعدة والنصيحة في االيام

 االولى من الوالدة.
 مهما كان هدفك: الرضاعة لسنتين أو ¢يام ... الرضاعة والرجوع

  الى العمل ...أو الرضاعة الطبيعية والصناعية في نفس الوقت  ...
 نستطيع ان نحقق هذا الهدف بعون من ا¨ تعالى فال تترددي

في طلب المساعدة.

 فيما يلي بعض االرشادات الرئيسية لتأخذيها بعين االعتبار
خالل فترة االسابيع االولى:

  حفاضات مبللة: 6 أو أكثر في اليوم     
  حفاضات متسخة (الخروج): 3 أو أكثر في اليوم

  رضعات: 12-8 مرة خالل 24 ساعة

عالمات الرضاعة الجيدة:
• الشعور باحساس شد قوي وعميق بدون ألم حاد 
• المص المستمر مع فترات توقف قصيرة فقط 
• سماع صوت البلع (عند قدوم الحليب)س          

• يصبح الثدي لينا بعد الرضاعة 
• رؤية الحليب في فم الطفل 
• عدد كاف من الحفاضات المبللة والمتسخة في   

    اليوم
• خسارة قليلة في الوزن خالل االيام القليلة االولى 

عالمات الرضاعة الغير جيدة
• الشعور با¢لم اثناء الرضعات   
• الطفل دائما يشعر بالنعاس س          

• مص متقطع وضعيف 

• صعوبة في التقاط الثدي والثبات عليه 

• أصوات طقطقة من فم الطفل 

 

• رضاعة غير متكررة ( الطفل ال يستيقظ ليرضع  على االقل كل 3
 ساعات )

• الطفل ال يشعر باالكتفاء بعد الرضاعة س          

• عدد غير كاف من الحفاضات المبللة أو المتسخة 

• صعوبة في التقاط الثدي والثبات عليه 

• نزول أكثر من %10 من الوزن خالل االيام االولى 
وبطء في زيادة الوزن بعد االيام االولى

 الرجاء االنتباه: هذه الوثيقة هي لغاية التثقيف
 والمعلومات وال تستخدم كبديل النصيحة الطبية

 المهنية. الرجاء طلب النصيحة من الطبيب اذا لديك أي
اسئلة بخصوص صحة طفلك.

متى اطلب رأي استشارية الرضاعة الطبيعية؟

 زوري استشارية الرضاعة للمزيد من المعلومات والدعم اذا
كان الطفل :

• يعاني من البوصفار س          

• يرفض التقام الحلمة 
• ال يزيد وزنه بالمعدل المطلوب 

• يبكي بشكل مستمر 
• يرضع على مدار الساعة وبكثرة س           

• خديج 

• يعاني من الترجيع بكثرة 

أو اذا كنتي انتي:
• لديك ألم في الحلمة س          

• لديك احتقان في الثدي 
• مريضة أو احتجتي الى عملية جراحية أو أدوية 

• تعانين من قلة في االدرار 
• سوف ترجعين الى العمل س           

• تعاني من التهاب في الثدي 
• اردتي ان ترضعي طفلك المتبني 

• تشعري بالضغط او االرهاق النفسي وقت الرضعات  
• اردتي االرشاد بخصوص جهاز شفط الحليب وتخزين الحليب س         

• تحصلي على النقد أو االراء المختلفة بخصوص الرضاعة  
 

 أو أي وقت شعرتي أن لديك سؤال بخصوص الرضاعة
الطبيعية...

BREAST
FEEDING

Congratulations
 on the birth  of your baby!

Breastfeeding Information Leaflet

Call for appointments: +973 17 828213



Dr.Zainab Al-Mohsen is a Consultant Family 
Physician and Board Certified Lactation 
Consultant. But Why an IBCLC?
Whether you are pregnant and plan to breastfeed 
your new baby or you’re a parent struggling with the 
baby, an IBCLC will help.  
An International Board Certified Lactation Consultant 
(IBCLC) is a knowledgeable and experienced 
professional who is focused on breastfeeding 
management and care.  IBCLCs use a problem solving 
approach to provide evidence based information to 
pregnant and breastfeeding parents and make 
appropriate referrals to other members of the health 
care team if necessary.
An IBCLC can help you while you are pregnant by 
providing knowledge, lending support, and 
encouraging you.  After your baby is born an IBCLC 
can help you get breastfeeding off to a great start, or 
help you with concerns as your breastfeeding 
relationship starts.  
Whether your goal is to breastfeed for a few weeks or 
a few years, an IBCLC can help you through the stages.  
Whether you are planning on returning to work or 
staying home with your baby, we can help you meet 
your goals.

Here are some basic guidelines to keep in mind for 
the first few weeks:
    Wet diapers: 6+ per day
    Stools: 3+ per day
    Feedings: 8-12 times per 24 hours, on demand
Signs of good feedings:
• Feeling a deep, strong pulling sensation without    
   sharp pain
• Consistent sucking with only brief pauses
• Hearing swallowing (after the milk comes in)
• Vigorous sucking at the breast
• Breasts are softer after feeding
• Seeing milk in the baby's mouth
• Adequate wet diapers and stools
• Minimal weight loss during the first few days
• Regain birth weight by around 10 days 

Signs of poor feedings:
• Feeling pain during feedings
• Sleepy baby
• Inconsistent or weak sucking
• Difficulty latching on and staying on
• Clicking sounds in your baby's mouth
• Infrequent nursing (baby does not wake to feed 
every 3 hours)
• Baby is not satisfied at the end of the feeding
• Engorgement
• Inadequate wet diapers and stools
• Excessive weight loss (more than 10% of birth 
weight) during the first few days
• Slow weight gain thereafter (less than 155 gm per 
week)
PLEASE NOTE: this information is for general 
education and not a substitute for professional 
medical advice. Always seek the advice of your 
healthcare provider for any questions you may 
have regarding your infants medical condition 
with no delay.
When to see a lactation consultant?
You will need to seek a lactation consultant for 
additional instruction and support if:
Your baby:
Is jaundiced
Refuses latch-on
Is not gaining weight
Cries a lot and is fussy
Feeds "all the time"
Is premature or a late preterm baby
Spits up " way too much"
Or if you:
Have sore nipples
Are engorged 
Are ill or need to have surgery
Have a low milk supply
Are returning to work
Get mastitis (breast infection)
Wish to breastfeed an adopted baby
Experience stress around feedings
Need to take medications
Need advice on breast pumps and storing milk
Are receiving conflicting advice or discouragement to 
breastfeed
Or, anytime you are unsure if breastfeeding is 
going well.

الرضاعة
الطبيعية 

ألف مبروك على والدة طفلكم!
معلومات لالم المرضعة

لالستفسار الرجاء االتصال على:  828213 17 973+


