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زيادة امدادات الحليب
لأل ّمهات المرضعات
Increasing Milk Supply
For Breastfeeding Mothers
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ي ما يكفي من الحليب؟
كيف أعرف إذا كان لد ّ

ّ
َّ
حتىًعندماًيكونًلديهنً
ماًتشعرًاألمهاتًبالقلقًحولًامداداتهنًمنًحليبًالثدًيًً
غالباًً
ماًيكفيً.عادةًماًيحصلًرضيعكًعلىًماًيكفيًمنًحليبًالثّديًفيًحالةًما:
 إذاًكنتًتًرًينًوتسمعينًرضيعكًيبل ُعً(عندماًيُصدرًصوتاًليّناً’ً:كا‘ ).
 إذاًكنتًتشعرينًبليونةًثدييكًبعدًاالرضاع.
 إذاًكانًرضيعكًيتغذىًً8مراتًأوًأكثرًخاللًً24ساعة.
 إذاًكانًرضيعكًفيًالعادةًراضياًوًمرتاحاًبينًالرضعات.
تغوطاتً
 إذاًكانًلرضيعكًماًالًيقلًعنًً6حفاضاتًمبلّلةًتماماًوًً3إلىًّ ً4
ذاتًلًوًنًأصفرً(براز)ًبحجمًالقطعةًالنقديةًالمعدنيةًللدوالرًالواحدًخاللًً4
يتغوطًاألطفالًبشكلًأقل).
أوًً5أيام(ً.قدً ّ
ً رضيعكًيزدادًوزناً.
ًً

فيًاألشهرًالـًً3أوًالـًً4األولى
منًً4إلىًً6أشهر
منًً6إلىًً12شهراً

ً
ًيوميا
حواليًً30غراما
حواليًً15غراماًيومياً
حواليًً10غراماًيومياً

ً

منًالطبيعيًأنًيكونًاالطفالًالرضعًأكثرًجوعاًمنًالمعتادًلبضعةًأيامًمنًوقتً
ُّ
ًماًًيرضعًاألطفالًالرضعًفيًالمساءً.وهذاًماً
آلخرً.ومنًالطبيعيًأيضاًأنهًغالبا
ّ
يسمىً‘بالتغذيةًلفتراتًقصيرةًوًمتعددة’.
ً

كيف يمكنني زيادة امدادات حليبي؟







اكثريًمنًاالرضاعًًً-كلًساعةًوًنصفًأوًساعتينًخاللًالنهار.
قبلًاالرضاعً،ضعيًبشرةًرضيعكًعلىًبشرتكً،وًدل ّكيًثدييكً،أوًقوميً
بتمارينًاالسترخاء.
َّ
َّ
عندًالرضاعةً،اجعليًرضيعكًيتعلقًبالثديًبً ًعُمقً،وليسًفقطًعلىًالحًلًمًةً(وًهذاً
يساعدًفيًتدفًُّقًالحليبًجيداًً،كماًأنهًألجًلًراحتكًأيضاً).
اضغطيًبلطفًعلىًالمناطقًالصلبةًمنًالثديًأثناءًالرضاعةًالطبيعية.
ضعيًبشرةًرضيعكًعلىًبشرتكًبقدرًماًتستطيعين.
استحلبيًثدييكًبيدكًأوًض ّخيهماًبعدًاالرضاعً.وهذاًيساعدًثدييكًعلىًانتاجً
المزيدًمنًالحليب.

للحصولًعلىًتوجيهاتًمهمةًوأشرطةًفيديوًبخصوصًاستحالبً
ثدييكًباليدً،رجاءًًاذهبيًعلىًرابطًاالنترنيتًالتاليًًً:
www.unicef.org.uk/BabyFriendly

اختاري ’استحالب ثدييك بيدك‘ ’ ‘Hand expressionمن قائمة
المواضيع.

زيادةًامداداتًالحليبًلأل ّمهاتًالمرضعات ً
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ماذا أفعل عندما أكون بعيدة عن رضيعي؟

إذاًلمًترضعيًرضيعكًمنًالثدًيًلفترةًمنًالزمنً،فض ّخيًثدييكًً8مراتًعلىًاألقلً
خاللًً24ساعةً.وهذاًيشملًالضخًمرةًواحدةًعلىًاألقلًفيًمنتصفًالليل.
عندًض ّخًثدييك:
 دلكيًبرفقًواضغطيًعلىًالمناطقًالصلبةًمنًثديك.
 استرخيًوفكريًفيًرضيعكً،أوًانظريًلصورةًرضيعك.

ماذا لو كنت ما أزال ال أتوفّر على ما يكفي من الحليب؟
إذاًفعلتًكلًماًتستطيعينًوًمعًذلكًماًزلتًالًتنتجينًماًيكفيًمنًالحليبً،فإنًمقدميً
صحيةًقدًيقترحونًعليكًدواءاًلزيادةًامداداتكًمنًالحليب.
الرعايةًال ّ
بعضًاألسبابًالستخدامًالدواءًيمكنًأنًتشملًماًيلي:
 تناقصًإمداداتًالحليبًحتىًمعًالضّخًوًاالستحالبًاليدوي
 عندماًتريدًالمرأةًإعادةًاالرضاعًالطبيعيًبعدًالفطام
 عندماًتريدًالمرأةًأنًترضعًطفالًمتبنّى
الدواءًيس ّمى ’دومبيريدون’ً.وًهوًيزيدًمنًهرمونً’البروالكتين’ الذيًيساعدًعلىً
انتاجًحليبًالثديً.اسأليًطبيبكًإذاًكانًدواءً’دومبيريدون’ ًمناسباًلك.

المزيد بخصوص دواء ’دومبيريدون’
صلتًالىًانًتناولًدواءً‘دومبيريدون’ً[ًً10ميليغراماتً 3مراتًفيً
سب ًُعًدراساتًصغيرةًتو ّ
اليومً]ًيزيدًفيً‘البروالكتين’ًوحليبًالثديًمعاً.وعادةًماًتبدوًالزيادةًفيًامداداتًالحليبً
خاللًًأسبوعًواحدًمنًبدءًتناولًالدواءً.وًقدًت ًَّمًالتبليغًعنًبعضًاآلثارًالجانبيةًفيًهذهً
الدراساتً.وًت ًّمًالعثورًعلىً‘دومبيريدون’ًقليلًجداًًفيًحليبًالثديً.الًينصحًبتناولًدواءً
‘دومبيريدون’ًفيًالسبعةًأيامًاالولىًبعدًالوالدةً .
مالحظةً:توصيًوزارةًالصحةًالكنديةًبأنًالًتتجاوزًجرعةًدواءً‘دومبيريدون’ًً30ميليغرامً
يومياً.وهناكًمخاوفًحولًمرضًعدمًانتظامًضرباتًالقلبًالنادرًوالموتًالمفاجئً
بالجرعاتًالكبيرةً.وًالنساءًأكثرًعرضةًللمعاناةًمنًهذهًاآلثارًالجانبيةًالنادرةًوًذلكًعندماً
تكونًالمرأة ً :
 تبلغًأكثرًمنًً60عاماًمنًالعمر
 لهاًضرباتًقلبًغيرًطبيعيةًأوًأمراضًالقلب
 تتناولًأدويةًأخرىًتسببًفيًعدمًانتظامًضرباتًالقلب
 لديهاًمنسوبًمحلولًكهربائيًللدمًغيرًطبيعيًمثلًالذيًينتجًعنًالقيءًأوًاإلسهال ً
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هل هناك حلول أخرى يمكن أن استخدامها؟
استخدمتًالعديدًمنًالثقافاتًفيًجميعًأنحاءًالعالمًاألطعمةًواألعشابًفيًمحاولةً
لزيادةًامداداتًالحليبً.وليسًمنًالواضحًمنًالدراساتًالتيًأجريتًإذاًكانتًهذهً
المحاوالتًناجحةًأوًإذاًكانتًآمنةًبالنسبةًلكًولطفلكً.الًيُنصحًبالعالجاتًمثلًالحلبةً
وحليبًالشوكًوالشوكًالمباركً .
قبلًسنواتً،كانتًال ُجعةًتستخدمًلزيادةًامداداتًالحليبً.ونحنًنعلمًاآلنًأنًالكحولً
فيًحليبًاألمًيمكنًفيًالواقعًأنًًت ُقلًّلًمنًتدًفّقًالحليبً.فمنًاألسلمًأنًتشربيًكميةً
بًلحليبًالثّديً.
قليلةًجداًمنًالكحولًأوًأنًالًتشربيهاًمطلقا
ً،وًذلكًألنًالكحولًتتسر ُ
ّ
لمزيدًمنًالمعلوماتً،اذهبيًإلىًرابطًاالنترنيت ً www.motherisk.orgوًابحثيًعنً
'الكحول'ً’ً .‘Alcohol
ً

ما األشياء األخرى التي يمكن أن تقلل من امدادات حليبي؟
ّ
يمكنًأنًتنقصًامداداتًحليبكًفيًحالةًتخطيًالرضعاتًوتناولًبعضًاألدويةً(مثالً:
حبوبًمنعًالحملً،أوًأدويةًالبردًأوًالحساسيةً،أو ُمد ّراتًالبول).
هل ما زلت قلقة بشأن امدادات حليب ثديك؟ هل تتأذّين بسبب الرضاعة الطبيعية؟ً
تحدثيًإلىًطبيبكًأوًخبيرًالرضاعةًالطبيعيةًفيًوحدةًالصحةًالمحليةً .
ً

ً

لمزيد من المعلومات ،اتصلي بوحدة الصحة المحلية
أبتسفورد
أجاسيز
بيرنابي
شيليواك
نورثًدلتا
ساوثًدلتا
هوب
النغلي
ميبلًردج
ميشن
نيوًوستًمنيستر
سوريًً-كلوفرديل
سوريًً-جيلدفورد
سوريًً-نيوتن
سوريًنورث
تريً-سيتيزً-بورتًكوكويتلم
وايتًريكًً/ساوثًسوري

604 864-3400
604 793-7160
604 918-7605
604 702-4900
604 507-5400
604 952-3550
604 860-7630
604 539-2900
604 476-7000
604 814-5500
604 777-6740
604 575-5100
604 587-4750
604 592-2000
604 587-7900
604 949-7200
604 542-4000

Abbotsford
Agassiz
Burnaby
Chilliwack
Delta - North
Delta - South
Hope
Langley
Maple Ridge
Mission
New Westminster
Surrey - Cloverdale
Surrey - Guildford
Surrey - Newton
Surrey - North
Tri-Cities - Port Coquitlam
White Rock/South Surrey

www.fraserhealth.ca
ُ
ًاﻟوثيﻗﺔﻣو جّه ًة ً
ً
ً
ﻓﻘطللﺷﺦصًاﻟذيأﻋطًًيﺗله ًمنًقبلﻓرًيقًاﻟرﻋﺎيةًاﻟﺻﺢًيّ.ة
اﻟمعلوﻣﺎتًاﻟواردةﻓﻲًًهذه
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