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 الثدي حلمةب تشبثالصعوبة  الذي لدیھ الرضیع تغذیة
Feeding the Baby with a Difficult Latch (Arabic) 

 
 

 
 .الفم على الثديأو أكثر الذین یعانون من صعوبة تثبیت  38في األسبوع  المولودین للرضع مصّممة خطة ھذه

This plan is intended for infants born at 38 weeks gestation or greater who are 
having difficulty latching at the breast. 

 

 منذ الوالدة قدر اإلمكان، خاصة خالل األیام األولى.  الجسدي تالمسالمارسي  •
Practice skin to skin contact from birth and as much as possible, especially 
during the first days. 

(االستیقاظ من نوم عمیق، لسان مندفع، لعق الشفاه، وضع  اطعمي طفلك عندما تكون عالمات الجوع ظاھرة •
 الیدین على الفم).

Feed your infant when hunger cues are apparent (coming out of a deep sleep, 
thrusting tongue, licking lips, putting hands to the mouth). 

عادة ما یتغذى الرضیع جیداً خالل فتره النقاھة مباشرة بعد الوالدة. بعد ذلك، یذھب العدید من الرضع في دورة  •
حدیثي  ل طبیعيسلوك ساعة أو أكثر. یعتبر ھذا  24نوم عمیقة. بعض الرضع یستمرون بالشعور بالنعاس لمدة 

 .األصحاء لرضعلالوالدة المتم فترة حملھ 
Infants typically have a good feeding during the recovery period immediately 
after birth. After that, many infants go through a long sleep cycle. Some infants 
remain very sleepy for up to 24 hours or more. This is considered normal 
newborn behavior for the full term, healthy infant. 

إن لم یستیقظ طفلك بعد مرور ثالث ساعات من بدء عملیة الرضاعة السابقة، ایقظي طفلك عن طریق إزالة  •
 ا دعت الحاجة.ذوإزالة بعض المالبس إأتبدیل الحفاض أو  القماط

• If your infant is not awake 3 hours from the start time of the previous feeding, 
wake your infant by un-swaddling them, changing the diaper, and removing some 

clothing if needed. 
یرضع بنشاط على األقل مدة یجب على رضیعك أن  الرضیع على ثدیك. تشبثدقیقة بمحاولة  15ضي حوالي قأ •

 أطلبي المساعدة من ممرضة طفلك إذا دعت الحاجة. دقیقة. 15 - 10
Spend about 15 minutes attempting to latch your infant at the breast.  Your 
infant should be able to actively suckle for at least 10-15 minutes. Request 
assistance from your nurse if needed. 

، توقفي عن تلك المحاولة على الثدي شبثإذا أصبتِت أنت أو رضیعك باإلحباط أو عدم القدرة على تحقیق الت •
 واستمري بالتالمس الجسدي قدر اإلمكان.

If you or your infant become frustrated or are unable to achieve a latch at the breast, 
stop for that feeding and continue skin to skin contact as much as possible. 
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یدویا من الثدي ھو الحلیب األفضل لطفلِك. إذا كان طفلك یعاني من مرحلة  عصرظھورهحلیب اللبأ الذي یتم  •
اللبأ  ظھورلة لنعاس وغیر قادر على التغذیة بشكل فعال كل ثالث ساعات، ننصحك بالعصر بالید كتقنیة فعا

 . كغذاء طفللدعم 
Expressed colostrum is the preferred milk for your infant.  If your infant is 
experiencing this sleepy phase and unable to effectively feed every 3 hours, we 
recommend hand expression as an effective technique for expressing colostrum 
to supplement your infant. 

 
 عندما تقدمي لطفلك أیة من مكمالت التغذیة، استخدمي اإلرشادات التالیة لتحدید الكمیة الموصى بھا:

When offering your infant any supplemental feeding, use the following 
guidelines to determine the recommended volume: 

 

 

 

 ساعة 24 خالل األقل على للرضع ضافیةاإل غذائیةال مكمالتال لتقدیم حاجة فال طبیا، ذلك إلى اإلشارة تتم لم ما •
 من والدتھ.  األولى

Unless medically indicated, there is no need to offer your infant additional 
formula supplements for at least the first 24 hours. 

ك عند اإلمكان للمحافظة على اھتمام طفل الجسدیةمالمسة الالغذائیة عند الثدي أثناء  یجب أن ُتقدم المكمالت •
 الرضاعة المكّملة األفضل لطفلِك. طریقة. ستساعدك ممرضتك أو مستشارة الرضاعة في اختیار بالثدي

Supplements should be offered skin to skin at the breast whenever possible to 
maintain your infant’s interest in the breast. Your nurse or Lactation Consultant 
will help you decide which supplemental method is best for your infant. 

المركب ، عندھا ننصح بحلیب األطفال  الكمیة المرغوبة من اللبأ المطلوب للتكملة الغذائیة إظھارإن لم تستطیعي  •
 .عاجالً ، إال إذا أوصى الطبیب بالقیام بذلك  ساعة األولى 24بعد مرور  )ة غیر الطبیعیةعاالرض(

If you are not able to express the desired amount of colostrum needed for 
supplementation, then infant formula is recommended after the first 24 hours, 
unless medically indicated sooner. 
 
 

 ساعة من العمر 24أول 
First 24 hours of life 

 ساعة من العمر 25-48
25-48 hours of life 

 ساعة من العمر 72 -49
49-72 hours of life 

 ساعة من العمر 73-96
73-96 hours of life 

 مل  2-10 
2-10 ml.  

 ساعات 3-2 كل
Every 2-3 hours 

 مرات   6-4على األقل 
At least 4-6 times per 
day 

 مل  5-15
5-15 ml. 

 ساعات 3-2 كل
Every 2-3 hours 

 مرات في الیوم  8على األقل 
At least 8 times per day 

 مل 30 -15
15-30 ml. 

 ساعات 3-2 كل
Every 2-3 hours 

 مرات على األقل یومیاً  8
At least 8 times a day 

 مل   60 -30
30-60 ml. 

 ساعات 3-2كل 
Every 2-3 hours 

 مرات على األقل یومیاً  8
At least 8 times a day 

 زیدي بحسب الحاجة 
Increase as needed 
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 المكبس الكھربائیةبمضخة  شفطننصح النحن كذلك ،  انتظامبأكثر  ىتغذیإلى أن یصبح طفلك أكثر یقظة و •
 دقیقة. 20-15قومي بالشفط بعد كل عملیة إرضاع لمدة للحصول على إمدادات وفیرة من الحلیب. 

Until your infant is more wakeful and feeding more regularly, we also 
recommend pumping with an electric piston style breast pump to establish a 
plentiful milk supply. Pump after every feeding session for 15-20 minutes. 

الخطة كل ثالث ساعات أو عاجالً في حال أبدى رضیعك إشارات الجوع.   استمري بمتابعة الخطة ھذه كرري  •
-10 البلع لمدةالثبات واالمتصاص بشكل نشط و الثدي وإثبات المقدرة علىب مسكن التمإلى أن یتمكن رضیعك 

 دقیقة على األقل.     15
Repeat this plan every 3 hours or sooner if your infant shows hunger cues. 
Continue following this plan until your infant is able to maintain a latch, and 
demonstrate the ability to actively suck and swallow for at least 10-15 minutes. 

 برز والبول كل یوم.ت، ال المكمالت الغذائیة ، مرات رضاعة الطفلعدد احتفظي بسجل عن  •
Keep track of your infant’s feeding, supplements, stools and urine each day. 

 إلى المنزل وعند الحاجة بعد ذلك إلى أن تكوني تأكدي أن یتم فحص وزن طفلك خالل یوم أو یومین بعد ذھابكِ  •
 طفلتِك على الرضاعة من الثدي. / طفلك واثقین من مقدرة طفلك طبیبو انت

Have your infant’s weight checked within 1-2 days of going home and as needed 
thereafter until both you and your infant’s physician are confident about the 
infant’s ability to breastfeed successfully. 

 
 

 

 

 

 

 وقد .تماًما حالتك بمثل المصابین للمرضى  (UMHS)میتشیجان إخالء المسئولیة: تحتوي ھذه الوثیقة على معلومات و/ أو مواد تعلیمیة قام بتطویرھا النظام الصحي لجامعة 
بإنشائھا وال یتحمل مسؤولیتھا. وھي ال تحل محل االستشارة الطبیة التي تحصل علیھا من مقدم رعایتك الصحیة  میتشیجان لجامعة الصحي النظام یقم لم اإلنترنت على موجود لمحتوى روابط على تحتوي

 ه الوثیقة أو حالتك أو خطتك العالجیة. ألن تجربتك قد تختلف عن تلك الخاصة بالمریض القیاسي. تحدث مع مقدم رعایتك الصحیة إذا كانت لدیك أي أسئلة حول ھذ
Disclaimer: This document contains information and/or instructional materials developed by the University of Michigan Health 
System (UMHS) for the typical patient with your condition. It may include links to online content that was not created by UMHS 
and for which UMHS does not assume responsibility. It does not replace medical advice from your health care provider because 

your experience may differ from that of the typical patient. Talk to your health care provider if you have any questions about this 
document, your condition or your treatment plan.  
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