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 استدرار حليب ثديك

 (Expressing Breast Milk) استدرار حليب الثدي

أثناء وجودك في المستشفى، قد ال يكون طفلك قادًرا على الرضاعة الطبيعية على الفور. 

وهذا ال يعني أن طفلك ال يستطيع أن يتناول حليب الثدي. في واقع األمر، فإن أحد أفضل 

هي استدرار حليبك حتى يتسنى لطفلك أن يتناوله لطفلك األشياء التي يمكن أن تفعليها اآلن 

 ما حين يكون جاهًزا. إما اآلن وإ

ستساعدك المعلومات التالية على البدء في استدرار حليبك باستخدام طرق االستدرار باليد 

 المضخة. وستساعدك الممرضات إذا كانت لديك أية أسئلة. بأو 

 (?Why express my breast milk) ؟يلماذا استدر حليب ثدي

ي في استدرار حليبك في أمن المهم أن تبد إذا لم يكن طفلك قادًرا على الرضاعة الطبيعية،

أسرع وقت ممكن. وكلما بدأتي مبكًرا في االستدرار، كلما كنت أكثر احتمااًل في أن تكوني 

 عليه. وتحافظي  تزيديهإمداد الحليب و أن تبدأيقادرة على 

قد ال يكون طفلك قادًرا على الرضاعة الطبيعية أو حتى تناول أي طعام اآلن. لكن حين 

 يكون طفلك جاهًزا، سيكون لديك إمداد حليب مجهز. 

العديد من الفوائد في توفير حليب الثدي لطفلك. فإلى جانب المغذيات، يحمل حليب  هناك

الثدي أيًضا األجسام المضادة التي تحمي طفلك من العديد من حاالت العدوى واألمراض، 

حدة الرعاية المركزة لحديثي الوالدة. وهذا هو السبب الذي يجعله هاًما للغاية لألطفال في و

 6توصي منظمة الصحة العالمية بالرضاعة الطبيعية كالغذاء الوحيد لألطفال حتى سن 
 أشهر مع مواصلة الرضاعة الطبيعية حتى سن عامين وأكثر. 
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 When should I) ؟يمتى ينبغي أن أبدأ في استدرار حليب ثدي
start expressing my breast milk?) 

دة. إذا لم يكن من الوالساعة  1الوضع المثالي هو البدء في استدرار حليبك في غضون 

 من والدة طفلك.ساعات  6ي في االستدرار في غضون أذلك ممكنًا، ابد

سجل في الرضاعة الطبيعية( ' ةخبير يالرضاعة )وه ةاطلبي من ممرضتك أو استشاري
. وهذا يساعدك في تتبع مقدار الحليب الذي تقومين 'بك خاصالاستدرار حليب الثدي 

 باستدراره ووقت استدراره.

من المفيد أيًضا أن تتعلمي كيف تقومين باالستدرار باليد أثناء حملك، وال سيما إذا كنت 

قد يبقى في المستشفى. قد تقترح ممرضتك أو استشاري الرضاعة هذا تعتقدين أن طفلك 

 طفلك.  ةاألمر عليك إذا كنت في المستشفى لفترة زمنية قبل والد

 How do I express my breast) ؟يكيف استدر حليب ثدي
milk?) 

 توجد طريقتان الستدرار حليب ثديك: االستدرار باليد والضخ. 

 

https://patienteduc.fraserhealth.ca/file/my-breast-milk-expressing-record-37674.pdf
https://patienteduc.fraserhealth.ca/file/my-breast-milk-expressing-record-37674.pdf
https://patienteduc.fraserhealth.ca/file/my-breast-milk-expressing-record-37674.pdf
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 استدرار حليب ثديك

 (Hand Expression) االستدرار باليد

االستدرار باليد هو أفضل طريقة الستدرار حليبك في أول يومين إلى أن يتدفق إمداد 

 حليبك. 

وحليبك األولي )الذي يسمى اللبأ( يساعد في حماية طفلك. وهو يأتي بكميات صغيرة 

 وعادة ما تحصلين على المزيد منه باالستدرار باليد مقارنة بالضخ.

 لكي تقومي باالستدرار باليد: 

 اغسلي يديك. .1

 جهزي حاوية نظيفة لجمع حليب الثدي بها. .2
 )اطلبي حاويات من ممرضتك(.

على حاويات جمع الحليب خاصتك باستخدام الملصقات التي تقدم لك  ملصقاتضعي  .3

 في المستشفى.

 من الكتف نحو الحلمة.برفق ي بتدليك ثديك أابد .4

حول ثديك، على أن تضعي أصابعك في األسفل  Cشكل حرف  علىضعي يديك  .5

 وإبهامك في األعلى، مباشرة خلف المنطقة الداكنة حول الحلمة )الهالة(. 

اضغطي بأصابعك وإبهامك على ثديك )في اتجاه صدرك( واعصري برفق أصابعك  .6

 معًا خلف الحلمة. ال تقرصي حلمتك. 

أي حليب )منعكس إفراز  في البداية، قد يستغرق األمر عدة دقائق قبل أن تري

 الحليب(. وهذا أمر طبيعي وسرعان ما يقوم جسمك بإفراز الحليب بصورة أسرع.

اجمعي الحليب في الحاوية النظيفة. قد تحصلين على نسبة تسرب أقل إذا أبقيت على  .7

 حافة الحاوية مالمسة لثديك أسفل الحلمة.
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وحين يبدو أن الحليب يتوقف، حركي أصابعك حول ثديك في دائرة مع تكرار الحركة  .8

برفق بأصابعك في كل مكان جديد إلى أن يبدو أن الحليب يتوقف مرة أخرى. كرري 

 هذا إلى أن يتم استدرار الحليب من كل جوانب الثدي. 

 بدلي الثدي كل بضع دقائق.  .9

ل حاوية حليب بمجرد أن تفرغي من ضعي عالمة توضح التاريخ والوقت على ك .10

 الضخ. 

 اغسلي يديك.  .11
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 استدرار حليب ثديك

 (Using a Breast Pump)استخدام مضخة ثدي 

استخدام مضخة ثدي. إذا كان يتوجب عليك استدرار طريقة أخرى الستدرار حليبك هي 

حليب الثدي على مدار فترة طويلة، فقد تكون المضخة الكهربائية أكثر فعالية. ويمكن 

لالستدرار باليد لبضع دقائق قبل استخدام مضخة أو أثناءها أو بعدها أن يساعد في زيادة 

 إمداد الحليب. 

 للضخ باستخدام مضخة كهربائية:

 ديك.اغسلي ي .1

اجلسي بصورة مريحة في مكان هادئ ومسترخ وفكري في طفلك. ضعي صورة  .2

 لطفلك أو بطانية تحمل رائحته بالقرب منك.

 اتبعي التعليمات التي تأتي مع المضخة أو التي تقدمها لك المستشفى.  .3

ي أصف في الحافة، وابدثبّتي الهيكل على صدرك مع وضع حلمة ثديك في المنت .4

اإلعداد األدنى. في بعض المضخات، يبدأ المص بصورة أوتوماتيكية بالشفط على 

 في اإلعداد المتوسط. قللي المص بصورة يدوية إذا كان غير مريح أو مؤلًما.

ينبغي أن تتحرك حلمتك بحرية للداخل والخارج مع المص. إذا كانت حلمتك تحتك 

تحتاجين لواحدة أكبر. إذا لم تكوني متأكدة، اطلبي من ممرضتك أو بالحافة، فقد 

 استشاري الرضاعة أن يتفحص الحجم معك.

 

 

 

 

  

 صورة ب: مقاس ضيق صورة أ: مقاس مناسب
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وفور أن يبدأ الحليب في التدفق، يمكن أن تزيدي المص وقد تحتاجين أن تبطئي  .5

 دون أن يكون مؤلًما.تم الضخ في أكثر اإلعدادات راحة الدوائر. ينبغي أن ي

 االستدرار باليد بعد الضخ إذا كنت تحاولين زيادة إمداد حليبك.جربي  .6

 إذا كنت ستقومين بتجميد حليبك، اتركي مساحة في أعلى الحاوية للسماح بالتمدد.  .7

قومي بوضع عالمات توضح التاريخ والوقت على كل حاوية حليب بمجرد أن  .8

 تفرغي من الضخ. 

 اغسلي يديك. .9
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 استدرار حليب ثديك

 How) أن أقوم فيها باستدرار حليب الثدي؟ ما عدد المرات التي ينبغي
often should I express milk?) 

مرات يوميًا لكي  10و 8أثناء وجود طفلك في المستشفى، ينبغي أن تقومي باالستدرار بين 

 تطلقي إمداد الحليب وتزيديه وتحافظي عليه.  

االستدرار لديك، وأيًضا لمتابعة تقدم مفيدًا جدًا  بسجل لالستدراريمكن أن يكون االحتفاظ 

د الشواغل المحتملة في وقت مبكر. يمكن الحصول على سجالت االستدرار من يتحد

ممرضة طفلك. إذا كانت لديك أية أسئلة أو شواغل حول عملية االستدرار أو إمداد الحليب 

 لديك، فإن الممرضات يتواجدن لمساعدتك.  

؟  (?Do I pump at night) هل أقوم بالضخ ليًلا

إن تخطي عمليات الضخ في الليل قد يكون أمًرا مغريًا مقابل الحصول على بعض النوم 

الذي تستحقينه تماًما. إال أنك تنتجين بصورة طبيعية المزيد من 'البروالكتين' في الليل 

 )وهو هرمون يساعدك في صنع الحليب(.

 4)ليس أكثر من لذا، حتى لو استغرق األمر فترات أطول بين عمليات الضخ في الليل 

صباًحا حين يكون من  4:00صباًحا و 2:00ساعات(، حاولي أن تضخي بين الساعات 

 المعروف أن مستويات البروالكتين تصل لحدها األعلى.
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 What do I do with my) ماذا أفعل بالحليب الذي تم استدراره؟
expressed milk?) 

 على حليب الثدي( ملصقات)وضع 

الذي قمتي التاريخ والوقت  تبينفور أن تقومي باستدرار حليبك، تأكدي من وضع عالمة 

 فيه باالستدرار واسم طفلك. 

اطلبي ملصقات جاهزة الستخدامها في حليبك من وحدة الرعاية المركزة لحديثي 

 الوالدة/وحدة األطفال. 

بملصق تعلمي حليبك  أيام من والدة طفلك، قد يطلب منك أن 4إذا كان األمر في غضون 

. ستوفر المستشفى هذه الملصقات لك. توضح النقاط الصفراء للممرضات نقطة صفراء

 طفلك أن الحليب هو حليب مبكر )أي لبأ(.  يقمن برعايةالالتي 

 ثدي الذي تم استدراره؟الما هي المدة التي أستطيع فيها أن استخدم حليب 
(How long can I use expressed breast milk?) 

يمكن لحليب الثدي أن يفسد مثل أي منتج آخر من منتجات األلبان. لذا، فإن التداول 

هام للتأكد من أنه آمن إلعطائه لطفلك، وال سيما أمر لحليب الثدي  ينوالتخزين اآلمن

 األطفال المبتسرون أو المرضى. 

واعتمادًا على المكان الذي تخزنين فيه حليب الثدي، فإن له 'تواريخ صالحية مختلفة'. 

 تحدد الجداول في الصفحة التالية أوقات التخزين المختلفة. 
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 استدرار حليب ثديك

 For) ن أو المرضى )في وحدة العناية المركزة لحديثي الوالدة(:يلألطفال المبتسر
preterm or sick babies (in the NICU):) 

 التخزين
حليب الثدي الذي تم 

 استدراره حديثًا

 حليب الثدي المجمد 

المذاب في 

 المبرد
 

 ذي تمت تدفئتهال

 درجة حرارة الغرفة 
 (درجة مئوية 20)

 ساعات  4حتى 

)ضعيه في المبرد 

على الفور إذا لم 

 يستخدم(

 ساعات 4حتى 

 المبرد
 4إلى  مئوية)صفر 

 (مئوية
 ساعات 4حتى  ساعة 24حتى  ساعة 48حتى 

 مجمد المبرد
 20-مئوية إلى  18 -)

 (مئوية

 1الوضع المثالي 
 شهر 
 أشهر 3حتى 

 ال تعيدي تجميده

 المجمد العميق
 20 -)أكثر من 

 (مئوية

 ال تعيدي تجميده أشهر 12حتى 

 For full term or healthy) بالنسبة لألطفال مكتملي المدة أو األصحاء:
babies:) 

 التخزين
الثدي الذي تم حليب 

 استدراره حديثًا
  ،حليب الثدي المجمد
 المذاب في المبرد

 درجة حرارة الغرفة 
 (درجة مئوية 20)

 ساعات 6حتى 
)ضعيه في المبرد 

على الفور إذا لم 

 يستخدم(

 ساعات 4حتى 

 المبرد
 (مئوية 4إلى  مئوية)صفر 

 ساعة 24حتى  أيام 5حتى 

 مجمد المبرد
 (مئوية 20-مئوية إلى  18 -)

 ال تعيدي تجميده أشهر 6حتى 

 المجمد العميق
 (مئوية 20 -)أكثر من 

 ال تعيدي تجميده أشهر 12حتى 
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 When should I freeze) ؟يمتى ينبغي أن أقوم بتجميد حليب ثدي
my breast milk?) 

من األفضل أن تعطي طفلك حليب ثدي طازًجا كلما كان ذلك ممكنًا. وأحيانًا يكون من 

الضروري أن تجمدي حليب ثديك إذا كنت تنتجين حليب ثدي أكثر مما يحتاجه طفلك. 

 فيه تجميد حليبك.  تبدئينتحدّثي إلى ممرضة طفلك حول الوقت الذي 

 How do I) فى؟إلى المستشمن المنزل كيف أقوم بنقل حليب ثديي 
transport my milk from home to the hospital?) 

هذا يتوقف على حالة حليبك قبل نقله. فهل هو طازج وفي درجة حرارة الغرفة أم طازج 

لكن مبّرد أم مجّمد؟ ويتوقف أيًضا على الفترة الزمنية التي يستغرقها لالنتقال من البيت 

 ق النقل وأوقات النقل. إلى المستشفى. يحدد الجدول التالي طر

 وقت النقل طريقة النقل حالة الحليب 

 ساعات 4أقل من  كيس مغلق طازج، درجة حرارة الغرفة

كيس معزول مع عبوات ثلج  طازج، مبّرد
 هًلمية

 ساعة 24أقل من 

كيس معزول، معبأ على نحو  مجّمد
محكم مع عبوات ثلج هًلمية أو 

 بدونها

 ساعة 18أقل من 
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 استدرار حليب ثديك

 What do I do with my milk) أفعل بحليبي في المستشفى؟ماذا 
at the hospital?) 

حين تجلبين حليبك إلى المستشفى لطفلك، من األفضل أن تحضريه إلى جانب فراش طفلك 

أو أن تعطيه لممرضة طفلك. ستضع الممرضة الحليب في المبّرد الخاص بطفلك )إذا كان 

 في المبّرد المركزي و/أو المجّمد.  متاًحا( أو في المكان المخصص لطفلك
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 (Pumping at the Hospital) ضخ في المستشفىال

توافر في كل الوحدات مضخات كهربائية الستخدامها أثناء وجودك في المستشفى مع ت

طفلك. سيقوم فريق التمريض بتعليمك كيفية استخدام المضخة. في حالة التشارك في 

 -المضخة الكهربائية، برجاء تنظيفها بمناديل مبللة مطهرة )مثل كافي وايبس 

CaviWipes )™ من قبل األم التالية. حتى تكون نظيفة الستخدامها 

سيتم إعطاؤك مجموعة أدوات مضخة تحتوي على كل األجزاء التي ستحتاجينها لالتصال 

 بالمضخة الكهربائية في المستشفى. ستكون مجموعة أدوات المضخة الستخدامك أنت فقط. 

 What do I) ما الذي أحتاج أن أعرفه حول مجموعة أدوات المضخة؟
need to know about the pump kit?) 

 مجموعة أدوات المضخة: 
 .هي الستخدام مريض واحد فقط، لذا فأنت فقط ستستخدمينها 

  نظيف جاف أو كيس بالستيكي نظيف بين عمليات صندوق ينبغي حفظها في

 الضخ.

  تحتاج التنظيف في أسرع وقت ممكن بعد كل استخدام )الرجاء اإلحالة إلى

 التعليمات في الصفحة القادمة(.

  .يمكن استخدامها طول فترة بقاء طفلك في المستشفى 

   .تحتاج أن تستبدل إذا دخل الندى إلى األنابيب أو إذا تلفت أية أجزاء 
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 استدرار حليب ثديك

 How do I clean my) كيف أنظف مجموعة أدوات المضخة؟
pump kit?) 

 قومي بخلع كل أجزاء مجموعة أدوات المضخة.  .1

تحت ماء بارد جار لتنظيف بقايا  اشطفي كل األجزاء التي تالمس حليب الثدي .2

 الحليب.

اغسلي كل األجزاء التي تالمس حليب الثدي بمطهر بدون رائحة )صابون(، مع  .3

 الشطف بعناية تحت ماء ساخن جار. 

جف في الهواء على منشفة ت اتركيهاجففي بالكامل باستخدام منشفة ورقية نظيفة أو  .4

 ورقية نظيفة. 

نظيف جاف أو كيس بالستيكي نظيف  صندوق احفظي مجموعة أدوات المضخة في .5

 عليه ملصق باالسم.

 أو الكيس في منطقة نظيفة عند جانب سرير طفلك.  الصندوقخزني  .6

 (:For preterm and sick babies) بالنسبة لألطفال المبتسرين والمرضى:

 ساعة.  24إذا كان طفلك مبتسًرا أو مريًضا، عقمي أجزاء مضخة الثدي كل 

 ستحددسيتم إمدادك بكيس بخار خاص يستخدم في الميكروويف الستخدامه في المستشفى. 

 لك ممرضتك الميكروويف الذي يمكنك استخدامه.

 ساعة: 24مرة كل من 
  ضعي كل األجزاء التي تالمس حليب الثدي في كيس البخار الخاص الذي يستخدم في

 الميكروويف.

 .اتبعي التعليمات على الكيس 

ي بالضخ في البيت أو المستشفى، نوصي أن تنظفي أجزاء المضخة بعد كل سواء قمت

ساعة. اتبعي تعليمات صانع المضخة فيما يتعلق بتنظيف  24استخدام وتطهيرها كل 

 األجزاء وتطهيرها في المنزل.
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 Increasing a low milk) زيادة إمداد الحليب المنخفض
supply) 

يمكن أن تكون هناك عدة أسباب إلمداد الحليب المنخفض. نساء كثيرات يقلقن إزاء إمداد 

الحليب المنخفض في نقطة زمنية معينة. أكثر األسباب شيوًعا هو عدم القيام بالرضاعة 

الطبيعية أو عدم االستدرار )سواء االستدرار باليد أو الضخ( بعدد مرات كاف أو لفترات 

أنواع بعض ؤثر بعض األدوية والمواد مثل موانع الحمل أو النيكوتين أو كافية. يمكن أن ت

الشاي والفيتامينات على إنتاج الحليب. لذا، استشيري خبيًرا محليًا في الرضاعة الطبيعية 

مثل استشاري رضاعة أو ممرضة صحة العامة أو القابلة التي تتعاملين معها أو طبيب 

 نها. أسرتك بشأن المواد التي تتناولي

 فيما يلي بعض النصائح لزيادة إمداد الحليب.

 (:Expression) االستدرار:

  مالمسة طفلك بصورة مباشرة بدون مالبس.قيامك بقومي بالضخ بعد 

  قومي بالضخ ببطانية نام عليها طفلك وتحمل رائحته، مع فيديو أو صورة لطفلك

 أو أثناء االستماع للموسيقى.

  طفلك إذا كان ذلك ممكنًا.فكري في الضخ جوار فراش 

  قومي باالستدرار باليد بعد الضخ. )توضح لنا الدراسات أن األمهات يحصلن في

فالثدي األكثر فراًغا ينتج المزيد من  -الغالب على حليب أكثر إذا فعلن ذلك 

 الحليب!(

 (:Use the right pump)استخدمي المضخة المناسبة: 

 لمستخدمة في المستشفى هي أفضل اختيار تعد المضخة المزدوجة من النوعية ا

للضخ. فهي بها إعدادات المص المناسبة ويمكن أن تضخ من كال الثديين في 

 نفس الوقت.
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 استدرار حليب ثديك

 (:Check pumping technique)راجعي طريقة الضخ: 

  راجعي مدى مالءمة حافة المضخة لثدييك. ينبغي أن تكون الحافة أكبر قلياًل من

حلمتك لتجنب االحتكاك أو األلم. إذا لم تكوني متأكدة من المقاس، تحدثي إلى 

 ممرضة طفلك أو استشاري رضاعة. 

  دقيقة في كل  30و 15مرات يوميًا لمدة بين  10و 8ضخي ودلكي ثدييك بين

 مرة.

 بعد توقف الحليب عن السقوط.  تين إضافيتين قيقضخي لمدة د 

  ( التناثرفكري في زيادة ضغط المص بعد التساقط )حين يبدأ الحليب في

 للمساعدة في إفراغ ثديك. ينبغي أن يكون الضغط قويًا لكن مريح وغير مؤلم. 

  يوصى بالضخ "اليدوي" لزيادة إمداد الحليب. وهذا يعني عمل تدليك للثدي

يه أثناء الضخ. وقد تساعد حمالة صدر للضخ 'بدون استخدام اليدين' والضغط عل

 في هذا.

 Consider keeping an expression) فكري في االحتفاظ بسجل استدرار:
log:) 

  .احتفظي بسجل استدرار في المنزل لمتابعة جلسات االستدرار وإنتاج الحليب

 شاركي سجلك مع ممرضتك/استشاري الرضاعة. 
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 (A final word) أخيرةكلمة 

يمكن لالنفصال عن طفلك أن يكون أمًرا صعبًا، ومن السهل عليك أن تنسي المحافظة على 

 صحتك. 

 لذا، فهذه مجرد تذكرة لك لكي: 
 .تناولي وجبات متوازنة كل يوم 

 شربي سوائل كافية، مثلما هي العادة دائًما، للمحافظة على جسمك رطبًا. ا 

 فيين أو االبتعاد عن تناول الكثير منه. حاولي التقليل من الكا -
وحيث أن الكحوليات يمكن أن تبطئ تدفق حليبك، من األفضل أال تشربي  -

 كحوليات إذا كنت تحاولين زيادة إمداد الحليب لديك.  

  ،ذهبي إلى الفراش مبكًرا وخذي فترات قيلولة حين احين يكون ذلك ممكنًا

 تستطيعين.

 مل تدليك أو قراءة كتاب )توجد الكثير من الطرق سترخي بأخذ حمام دافئ أو عا

 بعض الوقت لنفسك(. تخصيصلالسترخاء، تأكدي من 
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