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 حلیب األم بعد فقدان الرضیع: دعم األشخاص الذین تحبونھم 

أثناء الوقت الحساس بعد فقدان الرضیع، تمر العائالت بصعوبات كثیرة. إحدى الصعوبات التي تواجھ األم ھي ماذا تفعل مع حلیب الثدي  

 لدیھا. لقد حصرنا بعض المعلومات التي تساعدك على دعم األم لتتخذ القرار الصائب لجمیع األفراد المعنیین.   

 قرار غیر ُمتوقع 

رارات األخرى التي یتم اتخاذھا، فاألم لدیھا خیارات عدیدة للتصرف مع حلیب الثدي الخاص بھا. إن لم تجد حلیب لدیھا  باإلضافة إلى الق 

حتى اآلن، قد تجد أن الحلیب "یتدفق" حتى إن لم یكن ھناك طفل لیتم إطعامھ. یمكن أن یكون ذلك مفاجئًا ومؤلًما عاطفیًا وجسدیًا. بعض  

 مل للحلیب. تشمل الخیارات الُمقدمة لھا للتعامل مع حلیب الثدي لدیھا: األمھات لدیھن إدرار كا

 التبرع بالحلیب الذي قامت بتخزینھ أو االستمرار في ضخھ إلرسالھ إلى بنك الحلیب.  •

 االستمرار في ضخ الحلیب بانتظام ثم إما التبرع بھ أو التخلص منھ  •

 إیقاف (تجفیف) إدرار الحلیب لدیھا. •

 الذي قامت بضخھ أو تخزینھ كما تتخلص من أي سائل أو طعام ُمجمد.  التخلص من الحلیب •

یمكن لألم تخزین الحلیب بأمان حتى تتخذ القرار. ال یوجد قرار صحیح أو خاطئ، فقط تختار ما تشعر بھ أنھ صائب بالنسبة لھا. یمكنك 

یمكنك العثور على مزید من المعلومات   .)1(المساعدة خالل ھذا الوقتالفقدان ھذه. قد ال تعرف كیف یمكنك رحلة أن تُفاجئي بدورك في 

التي قد تمر بھا في قسم "المساعدة لكلیكما" أدناه وفي   )2(حول خیارات ماذا تستطیع األم أن تفعل بحلیب الثدي لدیھا والتغییرات الجسدیة 

 .)2(حلیب األم بعد فقدان الرضیعكتیب 

داعًما كیف یمكنك أن تكون 

لحفاظكما ترى، في األیام األولى التالیة لفقدان الرضیع، قد تأخذ مشكلة كیفیة التعامل مع حلیب الثدي حیًزا كبیًرا من وقت األم. من أجل ا

على صحة جیدة للثدي ستحتاج إلى التركیز على مھمة المفروض أنھا كانت ستقدم التغذیة من أجل حیاة الرضیع ولكنھا أصبحت ذكرى  

 لمة تذكرھا بما فقدت. كونك تشاھدھا وھي تخوض ھذه التجربة قد یشعرك أنت أیًضا بالحزن والفقد.  مؤ

الصعب أن تجد نفس الدعم. استمر في المحاولة.   مثلھا، ولكن من قد یؤثر الشعور بالفقد ھذا علیك بشكل كبیر •

 قد تشعر بأنك عاجز ومحبط. ھذه المشاعر طبیعیة. تحدث إلیھا عنھا.   •

اعرض علیھا أن تقرأ لھا أو قم بتشغیل البرنامج التلیفزیوني المفضل أو فیلًما أثناء عملیة الشفط.   •

 تذكر أن تناول السوائل مازال مھًما جًدا فأحضر لھا كأًسا من الماء.   •
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 قد ال ترغب في لمسھما. كن صبوًرا. سیعود نسیج الثدي إلى طبیعتھ مع الوقت.  ثدییھا یكونا مؤلمین أو ملتھبین ف •

من المحتمل أن تمر أنت وھي بمشاعر مختلفة خالل ھذه العملیة. جمیع مشاعرك منطقیة حتى شعورك القلیل بالعجز واإلحباط   •

 على الحزن الذي تسببت فیھ المفاجأة.   قد یبدو غیر مرتبط بحزنك ووجعك. قد تجد نفسك أقل صبًرا عن المعتاد؛ فھذا دلیل

 أو العنایة بالحلیب الذي تقوم بضخھ. \یمكنك مساعدتھا بمجموعة جھاز الشفط وغسیل و  •

 یمكنك عرض المساعدة في عملیة التبرع بحلیبھا. •

 ومسموح.   –قد تشعر بأنك ترید أن تتواجد بمكان آخر أثناء قیامھا بشفط الحلیب. ھذا طبیعي  •

م موقفك بأنك ترید أن تعبر عن حزنك بطریقة مختلفة مثل الذھاب للمشي أو المشاركة في لعبة ریاضیة أو  ساعدھا على تفھ •

 الكتابة أو العمل بالخارج.  

اسألھا إن كانت تُرید أن تستدعي شخص ما یجلس معھا أثناء قیامھا بعملیة الشفط في حالة عدم وجودك وھي ال ترید أن تجلس   •

 بمفردھا. 

الرجال والنساء، واألزواج والزوجات والشركاء وأفراد األسرة غالبًا ما یشعرون بالحزن في أوقات مختلفة وبطرق مختلفة. قد   •

تحتاج إلى البحث عن الدعم خارج نطاق العالقة من صدیق لفترة قصیرة. ولكن ھذا ال یعني أنك تواجھ مشكلة في عالقتك  

 رص لبعضكما البعض.  ولكنك تحتاج إلى التحدث واالستماع بح

 

 الفسیولوجیة لخیارات العنایة بالثدي بعد الفقدان والقرارات التي تستطیع األمھات اتخاذھا  األعراض

.  )2(حلیب األم بعد فقدان الرضیعتم إعطاء األم إرشادات تفصیلیة حول كیفیة العنایة بثدییھا وإدرار الحلیب في موضوع منفصل بمسمى  

 قراءتھ أیًضا. قد تحتاج إلى  

 المساعدة لكلیكما 

 یستطیع مقدم الرعایة الصحیة لألم مساعدتكما للتغلب على العدید من الصعوبات التي ستواجھكما بعد الفقدان.

 ) متواجدین لمساعدتك: Cincinnati Children’sنحن أیًضا في مستشفى سینسیناتي لألطفال (

(متاح     cincinnatichildrens.org/bereavement- (Bereavement (grief) Support) الدعم في حاالت الفقد  •

 8484-636-513فقط باللغة اإلنجلیزیة) أو اتصل على  
ھذا الدلیل الخاص بالشركاء یمكن العثور علیھ على   1

cincinnatichildrens.org/BereavementLactationSupportForPartners 

http://www.cincinnatichildrens.org/bereavement
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cincinnatichildrens.org/breastfeeding  -(Center for Breastfeeding Medicine) مركز طب الرضاعة  •

 2326-636-513.(متاح فقط باللغة اإلنجلیزیة) أو اتصل على  
العنایة الرعویة، وروبین ستیفین استشاري   BCCبواسطة ماریان براندون، م. قسم،  2021تمت آخر مراجعة في دیسمبر 

 الرضاعة، وعالج التغذیة 

http://www.cincinnatichildrens.org/breastfeeding
https://www.cincinnatichildrens.org/health/b/breast-milk-after-loss-of-baby-supporting-loved-one



