
 
 

 

 

 

مدادات الحليبزيادة ا    
 

 ل ألّمهات المرضعات
 

Increasing Milk Supply 
 

For Breastfeeding Mothers 
 
         
                    

 

Arabic 



 

 ما يكفي من الحليب؟ يّ إذا كان لد أعرفكيف 
 

ًمنًحليبًالثدً ًغالبا ً حتىًعندماًيكونًلديهّنًًي ًماًتشعرًاألمهاتًبالقلقًحولًامداداتهنَّ
 ا:حالةًمماًيكفي.ًعادةًماًيحصلًرضيعكًعلىًماًيكفيًمنًحليبًالثّد يًفيً

 ً ليّ نا ًرً إذاًكنتًت  ً  (.‘ كا’ً:ي نًوتسمعينًرضيعكًيب لُعً)عندماًيُصدرًصوتا

 إذاًكنتًتشعرينًبليونةًثديي كًبعدًاالرضاع. 

 ًساعة24ًمراتًأوًأكثرًخالل8ًًإذاًكانًرضيعكًيتغذى. 

 بينًالرضعات  ً وًمرتاحا  ً  .إذاًكانًرضيعكًفيًالعادةًراضيا

 ًو6ًإذاًكانًل رضيعكًماًالًيقلًعن  ً ًتغّوطات4ًإلى3ًًًحفاضاتًمبلّلةًتماما
4ًالنقديةًالمعدنيةًللدوالرًالواحدًخاللًنًأصفرً)براز(ًبحجمًالقطعةًوً ذاتًل ً
 (.أقليتغّوطًاألطفالًبشكلًأيام.ً)قد5ًًأوً

 ًً رضيعكًيزدادًوزنا. 
ًً 

يوميا 30ًًحواليً  ً  األولى4ًأوًالـ3ًًفيًاألشهرًالـً غراما

يوميا 15ًًحواليً  ً  أشهر6ًإلى4ًًمنً غراما

يوميا 10ًًحواليً  ً  شهرا 12ًًإلى6ًًمنً غراما
ً

منًالمعتادًلبضعةًأيامًمنًوقتً  ً ضعًأكثرًجوعا منًالطبيعيًأنًيكونًاالطفالًالرُّ
ماًًيرضعًاألطفالًالّرضعًفيًالمساء.ًوهذاًماًآل  ً خر.ًومنًالطبيعيًأيضاًأنهًغالبا

 .’بالتغذيةًلفتراتًقصيرةًوًمتعددة‘يسمىً
ً

 كيف يمكنني زيادة امدادات حليبي؟

 ًًنصفًأوًساعتينًخاللًالنهاركلًساعةًوًً-اك ثريًمنًاالرضاع. 

 ًقبلًاالرضاع،ًضعيًب شرةًرضيعكًعلىًب شرتك،ًوًدلّكيًثدييك،ًأوًقومي
 .بتمارينًاالسترخاء

 ً ب يً  وًهذاًةً)مً ل ً،ًوليسًفقطًعلىًالحً مقعًُعندًالرضاعة،ًاجعليًرضيعكًيتعلَّقًبالثَّد 
 (.لًراحتكًأيضا ًألجً كماًأنهًقًالحليبًجيدا ،ًًفًُّيساعدًفيًتد

 بلطفًعلىًالمناطقًالصلبةًمنًالثد يًأثناءًالرضاعةًالطبيعيةًاضغطي. 

 ضعيًب شرةًرضيعكًعلىًب شرتكًبقدرًماًتستطيعين. 

 ًاستحلبيًثدييكًبيدكًأوًضّخيهماًبعدًاالرضاع.ًوهذاًيساعدًثدييكًعلىًانتاج
 .المزيدًمنًالحليب

 

للحصولًعلىًتوجيهاتًمهمةًوأشرطةًفيديوًبخصوصًاستحالبً
:ًًًاذهبيًعلىًرابطًاالنترنيتًالتاليًباليد،ًرجاءً ثدييكً

www.unicef.org.uk/BabyFriendly 
من قائمة  ’Hand expression‘ ‘دكك بي  ي  استحالب ثدي  ’اختاري 

 .المواضيع
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ًزيادةًامداداتًالحليبًل ألّمهاتًالمرضعات

 

http://www.unicef.org.uk/BabyFriendly


 

 ماذا أفعل عندما أكون بعيدة عن رضيعي؟
مراتًعلىًاألقل8ًًيًلفترةًمنًالزمن،ًفضّخيًثدييكًإذاًلمًترضعيًرضيعكًمنًالثدً 

 .ساعة.ًوهذاًيشملًالضخًمرةًواحدةًعلىًاألقلًفيًمنتصفًالليل24ًخاللً
 عندًضّخًثديي ك:

 ًالصلبةًمنًثديكدلكيًبرفقًواضغطيًعلىًالمناطق. 

 استرخيًوفكريًفيًرضيعك،ًأوًانظريًلصورةًرضيعك. 

 ما يكفي من الحليب؟على ر فّ و  ماذا لو كنت ما أزال ال أت  
إذاًفعلتًكلًماًتستطيعينًوًمعًذلكًماًزلتًالًتنتجينًماًيكفيًمنًالحليب،ًفإنًمقدميً

لزيادةًامداداتكًمنً  .الحليبالرعايةًالّصحيةًقدًيقترحونًعليكًدواءاً 

 :بعضًاألسبابًالستخدامًالدواءًيمكنًأنًتشملًماًيلي

 تناقصًإمداداتًالحليبًحتىًمعًالّضخًوًاالستحالبًاليدوي 

 عندماًتريدًالمرأةًإعادةًاالرضاعًالطبيعيًبعدًالفطام 

 متبنّى  عندماًتريدًالمرأةًأنًترضعًطفالً 

الذيًيساعدًعلىً’ البروالكتين’.ًوًهوًيزيدًمنًهرمونً’دومبيريدون ’الدواءًيسّمى
لكً’ دومبيريدون’انتاجًحليبًالثد ي.ًاسأليًطبيبكًإذاًكانًدواءً  ً  .مناسبا

 
 
 

 ’ دومبيريدون’المزيد بخصوص دواء 

ّصلتًالىًانًتناولًدواءًًس ب عًُ مراتًفيً 3ميليغرامات10ًً]ًً’دومبيريدون‘دراساتًصغيرةًت و 
زيادةًفيًامداداتًالحليبًالوحليبًالثد يًمعا .ًوعادةًماًتبدوًً’البروالكتين‘اليومً[ًيزيدًفيً

جانبيةًفيًهذهًالثارًاآلًبعضالتبليغًعنًًتمًَّوًقدًخاللًًأسبوعًواحدًمنًبدءًتناولًالدواء.ً
فيًحليبًالثدي.ًالًينصحًبتناولًدواءًًقليلًجدا ًً’دومبيريدون‘العثورًعلىًًالدراسات.ًوًتمًّ

ً.أيامًاالولىًبعدًالوالدةالسبعةًًفيً’دومبيريدون‘

ًميليغرام30ًً’دومبيريدون‘:ًتوصيًوزارةًالصحةًالكنديةًبأنًالًتتجاوزًجرعةًدواءًمالحظة

يوميا .ًوهناكًمخاوفًحولًمرضًعدمًانتظامًضرباتًالقلبًالنادرًوالموتًالمفاجئً
بالجرعاتًالكبيرة.ًوًالنساءًأكثرًعرضةًللمعاناةًمنًهذهًاآلثارًالجانبيةًالنادرةًوًذلكًعندماً

ً: تكونًالمرأة

 ًمنًالعمر60ًتبلغًأكثرًمن  عاماً 

 لهاًضرباتًقلبًغيرًطبيعيةًأوًأمراضًالقلب 

 ًأدويةًأخرىًتسببًفيًعدمًانتظامًضرباتًالقلبتتناول 

 ًلديهاًمنسوبًمحلولًكهربائيًللدمًغيرًطبيعيًمثلًالذيًينتجًعنًالقيءًأوًاإلسهال
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هل هناك حلول أخرى يمكن أن استخدامها؟
واألعشابًفيً محاولةًاستخدمتًالعديدًمنًالثقافاتًفيًجميعًأنحاءًالعالمًاألطعمةً 

لزيادةًامداداتًالحليب.ًوليسًمنًالواضحًمنًالدراساتًالتيًأجريتًإذاًكانتًهذهً
المحاوالتًناجحةًأوًإذاًكانتًآمنةًبالنسبةًلكًولطفلك.ًالًيُنصحًبالعالجاتًمثلًالحلبةً

كًالمبارك كًوالشو  ً.وحليبًالشو 

مًاآلنًأنًالكحولًقبلًسنوات،ًكانتًالُجع ةًتستخدمًلزيادةًامداداتًالحليب.ًونحنًنعل
تشربيًكميةًًقًالحليب.ًفمنًاألسلمًأنلًمنًتدفًّقلًّ تًُأنًًفيًالواقعًفيًحليبًاألمًيمكن

قلیلة جداً من الكحول أو أن ال تشربیھا مطلقاً، و ذلك ألن الكحول تتسّر ُب لحلیب الثّدي. 

ً

ما األشياء األخرى التي يمكن أن تقلل من امدادات حليبي؟
يًالرضعاتًوتناولًبعضًاألدويةً)مثال:ً يمكنًأنًتنقصًامداداتًحليبكًفيًحالةًتخّط 

ّراتً ل(.حبوبًمنعًالحمل،ًأوًأدويةًالبردًأوًالحساسية،ًأوُمد  الب و 
ً

ًهل ما زلت قلقة بشأن امدادات حليب ثديك؟ هل تتأذّين بسبب الرضاعة الطبيعية؟
ً.تحدثيًإلىًطبيبكًأوًخبيرًالرضاعةًالطبيعيةًفيًوحدةًالصحةًالمحلية

ً

لمزيد من المعلومات، اتصلي بوحدة الصحة المحلية

Abbotsford 604 864-3400 أبتسفورد 
Agassiz 604 793-7160 أجاسيز 
Burnaby 604 918-7605 بيرنابي 
Chilliwack 604 702-4900 شيليواك 
Delta - North 604 507-5400 نورثًدلتا 
Delta - South 604 952-3550 ساوثًدلتا 
Hope 604 860-7630 هوب 
Langley 604 539-2900 النغلي 
Maple Ridge 604 476-7000 ميبلًردج 
Mission 604 814-5500 ميشن 
New Westminster 604 777-6740 نيوًوستًمنيستر 
Surrey - Cloverdale 604 575-5100 ًكلوفرديلً-سوري  
Surrey - Guildford 604 587-4750 ًجيلدفوردً-سوري  
Surrey - Newton 604 592-2000 ًنيوتنً-سوري  
Surrey - North 604 587-7900 سوريًنورث 
Tri-Cities - Port Coquitlam 604 949-7200 بورتًكوكويتلمً-سيتيزً-تري  
White Rock/South Surrey 604 542-4000 وايتًريكً/ًساوثًسوري 

www.fraserhealth.ca 

ًتلهًمًنق بلفًريًقالرعايًةالصًحيّ.ة المعلوماًتالواردةفيًًهذًهالوثيقًةمو جّهًةفقًطللشخًصالذيأُعطًًي 
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To order: https://patienteduc.fraserhealth.ca 
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