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 وضع طفلك على الثدي
 

إْ أفضً اٌطشق ٌألَ ٚ اٌطفً ٌزؼٍُ اٌشضبػخ ِٓ اٌصذس ٟ٘ أْ رذػٟ اٌطفً أْ 
ٚ ٠ّىٓ أْ " ل١بدح اٌطفً ٌالٌزصبق ثبٌثذٞ"ٚ٘زٖ رذػٝ . ٠زجغ غشائضٖ اٌطج١ؼ١خ

 ٠مبَ ثٙب ثؼذ اٌٛالدح أٚ فٟ أٞ ٚلٍذ أخش ف١ّب ثؼذ

 
 .ٚظٙشن ِذػُ ثصٛسح  خ١ذح, ِزىئًخ ل١ٍاًل إٌٝ اٌٛساء, اخٍغٟ ثٛضغ ِش٠ر •
ٚأخٍؼٟ ِالثغٗ ثبٌىبًِ ػذا , أثذئٟ ػٕذِب ٠ىْٛ طفٍه ِز١مظًب ٚ٘بدئًب •

ثئِىبٔه اسرذاء ش١ئًب فضفبضًب فٛق . أٔضػٟ زّبٌخ صذسن ٚل١ّصه. زفبظزٗ
 .أوزبفه ٌٍسفبظ ػٍٝ اٌذفئ ٚاٌخصٛص١خ

أٔظشٞ إٌٝ ػ١ٕ١ٗ , رسذثٟ إ١ٌٗ. ضؼٟ طفٍه ثبٌزّبط ِغ اٌدٍذ ػٍٝ صذسن •
 .ٚداػج١ٗ ثٍطف

ِغ اٌغّبذ ٌٗ ثسش٠خ , ضؼٟ ٠ذ٠ه ثٍطف خٍف أوزبف طفٍه ٚرسذ خٍف١زٗ •
ٚلذ ٠سٕٟ سأعٗ ػٍٝ صذسن ٠ٚزسشن ثؼذ٘ب ثئردبٖ أزذ . اٌسشوخ ِزٝ ِب شبء

 .اٌثذ١٠ٓ
دػٟ طفٍه ٠أخز . ال رزؼدٍٟ. لذ ٠ٍزصك ٌٛزذٖ, ػٕذِب ٠ٍّظ رلٕٗ اٌثذٞ •

 !اعزّزؼٟ ثطفٍه. ٚلزٗ ١ٌٍزصك ػٕذِب ٠ىْٛ ِغزؼذًا
 

٠ّىٓ أْ ٠مَٛ ثؼض أػضبء ا١ٌٙئخ اٌطج١خ فٟ اٌّغزشفٝ ثزؼ١ٍُ أعب١ٌت أوثش 
ثئِىبٔه اعزؼّبي ٘زٖ اٌطش٠مخ ثؼذ ل١بدح . رٕظ١ًّب ػٓ ٚضغ اٌزصبق اٌطفً

 .  اٌطفً ٌالٌزصبق ثبٌثذٞ
 
ٚظٙشن ِذػُ , أثسثٟ ػٓ ٚضغ ِش٠ر خبٌغًخ ػٍٝ اٌفشاػ أٚ ػٍٝ اٌىشعٟ •

 .ثصٛسح  خ١ذح
٠دت أْ رىْٛ أوزبفٗ ٚ . ِغ وبًِ خغّٗ ِذاسًا ثئردب٘ه, أزٍّٟ طفٍه لش٠جًب •

 . ٌٚىٓ سأعٗ ٠دت أْ ٠زشن زشًا ١ّ١ًٌ ل١ٍاًل إٌٝ اٌخٍف, سلجزٗ ِذػِٛبْ
. ٠دت أْ ٠ىْٛ رساع طفٍه األعفً ثؼ١ذًا؛ إِب زٛي خصشن أٚ ِط٠ًٛب ثدبٔجٗ •

, ِغ صذسٖ ٚ ٚسو١ٗ ِس١ٌّٛٓ لش٠جًب, ٠دت أْ ٠ىْٛ خغذٖ ٠ًٍِٛب زٛي خغذن
 .٠دت أْ ٠ىْٛ ػٍٝ ٔفظ ِغزٜٛ ثذ٠ه. ٚسلجزٗ ِزّذدح ل١ٍاًل

اعزؼٍّٟ اثٙبِه ػٍٝ خٙخ ٚازذح ِٓ اٌسٍّخ ٚ أصبثؼه , ػٕذ اإلٌزصبق •
ٌدؼً ٔغ١ح اٌثذٞ , ػٍٝ اٌدٙخ األخشٜ ٌز١ٍّٟ اٌسٍّخ ثئردبٖ أٔف اٌطفً

  .أعًٙ ٌٍّغه
, أثذئٟ االٌصبق ِغ اٌسٍّخ ل١ٍاًل فٛق فّٗ, ثذاًل ِٓ رٛخ١ٗ زٍّزه ٔسٛ فّٗ •

١ٌٚظ , ٠سزبج طفٍه أْ ٠سصً ػٍٝ فُ ١ٍِبْ ِٓ أٔغدخ اٌثذٞ. ثئردبٖ أٔفٗ
 .فمط اٌسٍّخ
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ػٓ طش٠ك ِذاػجخ شفزٗ اٌغفٍٝ , شدؼٟ طفٍه ػٍٝ فزر فّٗ ثبٌىبًِ •

  ثثذ٠ه ١ٌٚظ فمط زٍّزه
ضّؼٟ شفزٗ اٌغفٍٝ إٌٝ . لشث١ٗ ِٓ ثذ٠ه, ػٕذِب ٠فزر طفٍه فّٗ ثبٌىبًِ •

ِٛخًٙخ , ٚ أد٠شٞ اٌطفً, (اٌدٍذ اٌذاوٓ اٌٍْٛ زٛي اٌسٍّخ)األعفً ِٓ اٌٙبٌخ 
زبٌٟٚ أْ ردٍجٟ أٔغدخ اٌثذٞ ِمبثً . شفزٗ اٌؼ١ٍب ل١ٍاًل فٛق اٌسٍّخ

فئْ خضءًا أوجش ِٕٙب ٠دت أْ , إرا وبٔذ ٘بٌزه وج١شح. اٌٍغبْ ١ٌٚظ عمف اٌفُ
 .  ٠ىْٛ ِشئ١ًب فٛق اٌشفخ اٌؼ١ٍب ١ٌٚظ رسذ اٌشفخ اٌغفٍٝ

رأوذٞ أْ رلٓ طفٍه ٍِزصك ثبٌثذٞ ثصٛسح خ١ذح؛ ٘زا عٛف ٠غبػذ ػٍٝ  •
 .لشثٟ خغّٗ إ١ٌه, إرا ٌُ ٠ىٓ وزٌه. أْ ٠جمٝ األٔف زشًا

 .ِشىاًل عذًا, ٠دت أْ ٠ىْٛ فُ طفٍه ِفزٛزًب ثبٌىبًِ ِمبثً اٌثذٞ •
٠ىْٛ اٌطفً ٍِزصمًب ثصٛسح خ١ذح إرا ِب وبْ ٠ّزص ثزٕبغُ ١ٌٚظ ٕ٘بن أصٛاد  •

 .طمطمخ
,  ثب١ٔخ30أٚ الصاي ٕ٘بن أًٌّب ثؼذ ِب ٠مبسة , وٓ ٍِزصمًب ثصٛسح خ١ذحٞإرا ٌُ  •

أثؼذ٠ٗ ػٓ اٌثذٞ ػٓ طش٠ك ٚضغ أصجغ ٔظ١ف ِب ث١ٓ ٌثز١ٗ ٚ أعسج١ٗ ثٍطف 
 .أعسجٟ زٍّزه ػٕذِب رشؼش٠ٓ إٔٙب أطٍمذ. ٌزٛلفٟ اٌّّص

 
األِٙبد اٌدذد غبٌجًب ِب ٠شؼشْٚ ثغشاثخ ػٕذِب ٠ّضؼٓ طفٍٙٓ ػٍٝ اٌثذٞ ٌٍّشاد 

ِغ اٌّّبسعخ عززؼٍّٟ أٔذ ٚطفٍه و١ف١خ اٌشضبػخ ثصٛسح . اٌم١ٍٍخ األٌٚٝ
عزىْٛ ١٘ئخ اٌزّش٠ض لبدسح ػٍٝ ِغبػذره فٟ ٚضغ اٌطفً ػٍٝ .  خ١ذح
 .ال رخشٟ أْ رغأٌٟ اٌّغبػذح. اٌثذٞ

 
األهتمام . فأسال المساعدة, أذا ما أدث. ٌجب أن ال تسبب الرضاعت أٌت أوجاع

بوضع طفلك على الثدي فً األٌام األولى هً أفضل وقاٌت مه اإلصابت 
 .بحلماث متألمت و متضررة

 
 

 ٌٍسصٛي ػٍٝ ِؼٍِٛبد إضبف١خ إرصٍٟ ثّشوض صسخ طفٍه أٚ
   (ABA).ِؤعغخ اإلسضبع األعزشا١ٌخ

 
 أ٠بَ فٟ اإلعجٛع ٚ ٌذ٠ٗ 7اٌخط اٌغبخٓ ٌّؤعغخ اإلسضبع األعزشا١ٌخ ِزٛفش 

 . ١٘ئخ إعزشبس٠بد ِزطٛػبد ٌِذسثبد ػٍٝ اصٛي اٌشضبػخ
 

إرصٍٟ ثخذِخ اٌزشخّخ , إرا اززدذ اٌٝ اٌّغبػذح فٟ ػًّ اٌّىبٌّخ ثبالٔى١ٍض٠خ
 . 131450 ػٍٝ اٌشلُ (TIS)اٌشف١ٙخ ٚ اٌىزبث١خ 

 
 إثؼثٟ سعبٌخ ثبٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ اٌٝ اإلعزشبسح ٕٚ٘بن اٌّض٠ذ ِٓ

  www.breastfeeding.com.au :اٌّؼٍِٛبد ػٍٝ اٌّٛلغ اٌزبٌٟ

 


