
تحتاج األم للحديث مع الطبيب أو المختص بالرضاعة وتغذية الرضيع في حال: 

كيــف يمكـن القــول أن
الرضـاعـــة الطبيعـيـــة تسـيـــر علــى مـايــــرام ؟

إذا  كـــــــان 
الرضيــع يبــدو 

كثير النعاس يرضع 
اقل من 6 مرات و أكثر 

خالل 24 ساعة.

تكــرار نــوم 
الرضيع 

باستمرار أثناء 
الرضاعة و /أو  ال 

ينهـي الرضعــة مــن 
نفسه.

أن الرضاعة 
تستغرق 5 

دقائق أو أقل أو تزيد 
عن 40 دقيقة للرضعة 

الواحدة.

يبـدو جلــــد 
الرضيــع  مائــل 

للــــون االصفـــــر .

أن 
الرضيــــــــع 

يتبول أقل من  6
مـرات فـي اليــــوم

رفــض 
الرضيــع 

للثـدي أو أنــــه 
يمسكــه ويتركـــه 

فتـرات متعدده خالل 
الرضعة.

وجود ألم 
في الثدي أو 

الحلمه ال يختفي بعد 
مص الرضيـع و تبـدو 
الحلمه مسطحة من 
الجانب بعد الرضاعـة.

إعتقاد األم  
بأن الرضيــع 

يحتـــاج لهاية أو بدائل 
حليب األم  لكثرة بكائه 

ورغبته في الرضاعة 
أو مـص اللهاية.

عدم  سماع 
بلع الحليـــــب 
عنــــد الرضيع.

 

 

 








برنـامــــج
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الوكالـة المساعـدة للخدمات الطبية المساعدة
االدارة العــامــــــــــة للـتـغــذيــــــــــة

تـكــــون الــرضـــاعـــــــــة الطبيـعــيـــــة علــى مـا يـــرام فــي حـــال:

@ SAbreastfeeding  تويتر   |    تحويلـه  -   :هـاتـف

أن الرضيـــع 
يـرضــــــــع 8 

مـــرات و أكثــر خــالل 
24 سـاعـة.


 استمرار

الرضاعة حتى 
يترك الرضيع الثدي 

بنفسه مع توقفه 
أثناء الرضاعة للراحة.


استمرار 

الرضاعــة 
لمــدة  مـن( 5 - 30 )  

دقيقــة فـي كـل 
رضعـــه.




أن لـون جلــد 
الرضيــع يبـــدو 

طبيعــــي وال يظهر 
عليه االصفرار.


يكـون التبـول 

في  مــــرات   6
اليـوم  أو أكـثــــر.


الرضيــــع 

بعــد االنتهـاء 
من كـل رضعــة يكـون 
بشكـــل عـام هـادئ 

ومرتاح.



ان الرضـاعـــة 
الطبيعيـــة 

لـألم تكون مريحة وال 
يوجد ألم عند اإلرضاع 

وشكل الحلمة بعد 
الرضـاعـة عــادي.


أن الطفل 

يبدو مرتــاح و 
قليــل البكاء وال تحتاج 
االم ان تعطية اللهاية 

او تقلق من أن 
حليبهــا ال يكفـي.


سمــاع 

البلـــع أثنـــاء 
الرضـاعـة عندما يكون 
الرضـيـــع فـي عمــــر 

الـ 3 - 4  ايام.
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Your baby is 
sleepy and 
has had less than 6 
feeds in 24 hours.

1
Your baby 
consistently 
feeds for 5 
minutes or less at 
each feed, Your 
baby consistently 
feeds for longer 
than 40 minutes at 
each feed.

2
Your baby 
always falls 
asleep on the 
breast and/or 
never finishes the 
feed himself.

3

Your baby 
appears 
jaundiced (yellow 
discoloration of the 
skin).

4
Your baby 
comes on 
and off the breast 
frequently during 
the feed or refuses 
to breastfeed.

5
Your baby is 
not having 
the wet and dirty 
nappies explained 
overleaf.

6

You are having 
pain in your 
breasts or nipples, 
which doesn’t disappear 
after the baby’s first few 
sucks. Your nipple 
comes out of the baby’s 
mouth looking pinched 
or flattened on one side. 

7
You cannot 
tell if your 
baby is swallow-
ing any milk when 
your baby is 3-4 
days old and 
beyond.

8
You think 
your baby 
needs a dummy.

9
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How can I tell
that Breastfeeding is going well ?

Breastfeeding is going well when: Talk to breastfeeding counsel if:

Your baby 
has 8 feeds 
or more in 24 
hours.

Your baby is 
feeding for 
between 5 and 30 
minutes at each 
feed.

Your baby 
has normal 
skin colour.

Your baby is 
generally 
calm and relaxed 
whist feeding and 
is content after 
most feeds.

Your baby 
has wet and 
dirty nappies (see 
chart over page).

Breastfeeding 
is comfortable 

When your 
baby is 3-4 
days old and 
beyond you should 
be able to hear your 
baby swallowing 
frequently during 
the feed.
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1 2 3

4 5 6

7 8 9

continuation 
of  breastfeeding 
until the baby leaves 
the breast himself.

The baby 
does not 
need breast 
milk substitutes.

Tel.: 00966 114 640 811  -  Ext. 308 - 307 - 300   |   Twitter @ SAbreastfeeding


