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 حلیب الثدي بعد فقدان الرضیع 

أثناء الوقت الحساس بعد فقدان الرضیع، تمر العائالت بصعوبات كثیرة. من الطبیعي أن تكون األمھات غیر واثقة بشأن من أین تبدأ 

لمحاولة التغلب على شعور الفقدان.  إحدى الصعوبات التي تواجھ األم مباشرةً ھي ماذا تفعل مع حلیب الثدي لدیھا. لقد حصرنا بعض  

ُمقدمة لتساعد  المعنیین. ھذه الخیارات اعد األم والشخص الداعم (األشخاص الداعمین) لھا لتتخذ القرار الصائب لجمیع المعلومات التي تس

 األم على التعامل مع مشاعرھا وما یمر بھ جسدھا في ھذا الوقت، بما في ذلك ما اختارت فعلھ بشأن الحلیب لدیھا.  

 قرار غیر ُمتوقع 

ضیر الحلیب أو یكون في مرحلة تحضیر الحلیب للرضیع بالفعل ولن یدرك أنھ لیس ھناك حاجة إلى الحلیب  جسمك إما یكون قد استعد لتح 

 اآلن.   

إن لم یكن لدیك حلیب حتى اآلن، قد تجدي أن الحلیب "یتدفق" حتى بعد فقدان الرضیع. یمكن أن یكون ذلك مفاجئًا ومؤلًما عاطفیًا   •

أكثر حین یتدفق الحلیب، في حین تشعر أخریات بالراحة حیال معرفتھن بأن أجسامھن  وجسدیًا. قد یشعر بعض األمھات بالحزن 

 كانت ستقوم بتغذیة الرضیع.  

بالفعل لدیك إدرار ثابت للحلیب إذا كان طفلك في عمر أكبر وقت الفقد. بعض األمھات یشعرن بمزید من األلم العاطفي   قد تكونین •

 والجسدي عندما یستمر الجسد في تحضیر الحلیب من أجل الرضاعة. 

ین أنھ مناسب بالنسبة لك. یمكن  اسلكي الطریق الذي تشعر فقط  لدیك خیارات تجاه التعامل مع الحلیب.  ال یوجد قرار صحیح أو خاطئ،

 حتى تتخذین القرار. تتضمن االحتماالت:  )4(تخزین الحلیب بشكل آمن 

التبرع بالحلیب الذي قمت بتخزینھ أو االستمرار في ضخ   •

 الحلیب إلرسالھ إلى بنك الحلیب. 

 االستمرار في ضخ الحلیب بشكل منتظم.  •

 إیقاف (تجفیف) إدرار الحلیب لك. •

الحلیب الذي قمتي بضخھ أو تخزینھ كما  التخلص من  •

 تتخلصین من أي سائل أو طعام ُمجمد.

قد یكون األشخاص الداعمون یشعرون بوقع المفاجأة بالقدر نفسھ في ھذه المرحلة من رحلة الفقدان. بعض األشخاص لن یكونوا واثقین  

لك الحریة في مشاركة ھذه المعلومات مع أي شخص بحاجة إلى فھم عملیة اإلرضاع بعد   .)1(من كیفیة مساعدتك أثناء ذلك الوقت 

  الفقدان.
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 التبرعبحلیبك إلى بنك الحلیب

كجزء من عملیة التعافي، تُقرر بعض األمھات التبرع بالحلیب الذي قمن بتخزینھ بالفعل أو االستمرار في إعطائھ كنوع من تكریم 

أشخاص ولمساعدة األطفال الرضع المرضى اآلخرین الذین ھم بحاجة إلیھ. یمكن أن یكون من الصعب تقدیم الحلیب إلىأطفالھن الرضع 

یتم بسترة حلیب الثدي الذي تم التبرع بھ إلى بنك الحلیب وإرسالھ    یوجد بنوك لحلیب الثدي في جمیع أنحاء العالم، مثل بنوك الدم.  آخرین.

تقبل بنوك الحلیب أي كمیة من الحلیب بغض النظر عن كثرتھ أو قلتھ،  إلى المستشفیات للمساعدة في إطعام األطفال الرضع المرضى. 

 أجل تكریم ذكرى الطفل.  من 

یتم فحص المتبرعین بالحلیب عن طریق الھاتف وإعطائھم معلومات إضافیة حول العملیة. یقوم بنك الحالیب بتوفیر إجراء االختبارات،  

المزید حول التبرع بالحلیب، یُرجى االتصال بجمعیة بنك الحلیب البشري في أمریكا الشمالیة   لمعرفةوالمستلزمات وشحن الحلیب. 

)Human Milk Bank Association of North America ()2(. 

 ال ننصح أي أم أن تُعطي حلیبھا مباشرةً إلى أم أخرى. یجب بسترة حلیب الثدي دائًما قبل إطعام طفل آخر بھ. 

 في ضخ حلیب الثدي الخاص بك اختیار االستمرار 

تختار بعض األمھات االستمرار في ضخ حلیبھن لمساعدة أنفسھن خالل عملیة التعافي أو من أجل التبرع أو من أجل أسباب أخرى.  

بعضھم تستمر فقط لفترة قصیرة، في حین تستمر أخریات لفترة أطول. یمكن بدأ عملیة تجفیف الحلیل في أي وقت. تعتمد كمیة الحلیب  

المرات التي یتم تفریغ ثدییك فیھا.  التخلص المنتظم والشامل من الحلیب یساعد على الحفاظ على إدرار   التي یصنعھا جسمك على عدد

 حیب األم.  

ساعة.  24یجب أن یتم شفط الحلیب على فترات منتظمة خالل فترة ال  •

أو شفاط حلیب الثدي  \الشخصي و، أو شفاط حلیب الثدي الیدوي أو شفاط حلیب الثدي )3(یمكنك استخدام طریقة التعصیر بالید •

 الطبي للحفاظ على إدرار بالحلیب. 

 (supplemental nutrition program forإذا تلقیت مزایا برنامج التغذیة التكمیلیة للمرأة والرضع واألطفال  •

women, infants and children " ،WIC "(  مرأة  قد یستطیع المكتب المحلي الخاص ببرنامج التغذیة التكمیلیة لل

 والرضع واألطفال أن یُعیرك شفاط الحلیب. 

یتحمل العدید من مقدمي التأمین تكلفة شفاط الحلیب الشخصي. راجعي مع مقدم خدمة التأمین لك إذا كان لدیك أي استفسارات   •

لى ذلك  حول تغطیة التكلفة الخاصة بك. أخبري مقدم الرعایة الصحیة إذا كنت بحاجة إلى خطاب یفید بالضرورة الطبیة إ

لتقدیمھ إلى شركة التأمین والذي یُذكر فیھ لماذا أنت بحاجة إلى شفاط حلیب الثدي.  

قومي بعملیة الشفط في مكان نظیف. قومي بتعقیم األسطح بمسحة مبللة مضادة للبكتریا أو الرذاذ واغسلي یدیك.  •

 إن أمكن ذلك.  قومي بتجمیع طقم المستلزمات الخاصة بعملیة الشفط. قومي بضخ كال الثدیین في نفس الوقت •
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اجعلي حلمات الثدي في منتصف حواجز الثدي (الحواف البارزة) ثم قومي بتشغیل الشفاط مع ضبط إعداد الشفط على أقل   •

مستوى. یمكنك زیادة إعداد الشفط حتى یصل إلى مستوى مریح بالنسبة لك.  

تجدي أنھ لم یعد ھناك أي رذاذ   أبقي الشفاط على وضع التشغیل طالما ترین رذاذ الحلیب أو قطراتھ تنزل في الزجاجة.  عندما •

 أو تقطیر للحلیب، أوقفي تشغیل جھاز الشفط. 

إن لم تشاھدي أي حلیب یأتي بعد دقائق قلیلة أوقفي جھاز الشفط وحاولي مرة أخرى خالل ساعات قلیلة (انظري "احتقان   •

 الثدي" مندرج تحت "الصعوبات" أدناه). 

 تشعرین باأللم، تناقشي مع أخصائي الرضاعة حول التقنیة التي تستخدمینھا.عملیة الشفط من المفترض أال تؤلم.  إذا كنت  •

 اتبعي تعلیمات الشركة المصنعة حول تنظیف جھاز الشفط وتعقیمھ.  •

 یمكن تخزین الحلیب الذي تم شفطھ في زجاجات أو حقائب ُمخصصة لحلیب الثدي.  •

4درجة فھرنھایت أو أكثر برودة) لمدة تصل إلى   77( الحلیب الذي تم شفطھ للتو یمكن تخزینھ في درجة حرارة الغرفة  •

ساعات، وفي البراد لمدة تصل إلى  4 أیام وفي المجمد حوالي 6

أشھر أو ما یصل إلى 12 شھر یكون مقبوًال )4(. 

• یفضلن االحتفاظ بسجل لتدوین متى وكیف   األمھاتبعض 

استطعن شفط كمیة كبیرة من الحلیب

راقبن عالمات انسداد قنوات الحلیب أو لتھاب الثدي (انظر   •

الصعوبات" أدناه) " .

 اختیار إیقاف (تجفیف) إدرار الحلیب 

إیقاف إدرار الحلیب بالكامل یمكن أن یستمر ألسابیع ولكن غالبًا تتم العملیة بشكل أسرع.  األساس في عملیة إیقاف إدرار الحلیب ھو  

بالبطء الذي یریحك.  تذكري أن ھذا أیًضا جزء من عملیة التعافي ومن المتوقع أن تمري ببعض المشاعر المختلفة. إلیك  القیام بالعملیة 

 :بعض النصائح

ولم تریدین أن تستمري في عملیة الضخ، قومي بالتخلص من الحلیب من الثدي بالشكل الكافي الذي   الحلیب في التدفق إذا استمر  •

أو جھاز شفط  ) 3(إما یدیك للتعصیر بالید الباقي. حاولي القیتم بذلك قبل أن یمتلئ الثدي بالكامل. استخدمي یشعرك بالراحة واتركي 

لبن الثدي.  

، استمري في إخراج الحلیب من ثدییك بقدر ما كنِت ترضعین أو تشفطین بالجھاز. اللبن الموجود بالفعلإدرار  لبدء عملیة إیقاف  •

ساعات، ابدئي   3عندما تكوني جاھزة، ابدئي في إزالة الحلیب بمعدل أقل.  فعلى سبیل المثال، إذا كنتي تقومین بإخراج الحلیب كل •

 ساعات لعدة أیام أخرى، وھكذا.    5ساعات لعدة أیام، ثم  4في زیادة ھذه المدة إلى 

• 

• 
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10الوقت الذي تقضینھ في ضخ اللبن. فمثًال، إذا كنتي تقضین  عندما تبدأین في ضخ الحلیب بمعدل أقل، یمكنك أیًضا تقلیل مقدار  •

 دقائق لعدة أیام أخرى، وھكذا.    8دقائق لعدة أیام ثم  9دقائق كل جلسة إلخراج الحلیب، قللي المدة إلى 

نك العودة  إذا شعرِت بامتالء شدید في ثدییك عند تغییر روتینك، ارجعي خطوة إلى الوراء واستمري في الضخ كما كنِت. یمك •

لعملیة إیقاف نزول اللبن عندما تشعرین براحة أكثر في ثدییك.

أو اشفطي بالجھاز كمیات صغیرة.   )3(إذا امتأل ثدیاك بشكل غیر مریح ما بین میعاد جلسات الضخ، قومي بعمل التعصیر بالید  •

قومي بإزالة كمیة كافیة لتقلیل االمتالء والشعور بالراحة. تحدثي مع مقدم الرعایة الصحیة حول األدویة التي یمكن أن تساعد في  

. تقلیل ألم الثدي 

. الحظي أي عالمات تدل على وجود انسداد في القنوات اللبنیة أو التھاب الثدي (باألسفل) •

 الصعوبات  

 قد تعاني بعض األمھات من احتقان الثدي، أو انسداد القنوات اللبنیة، و/أو التھاب الثدي أثناء تكوین الحلیب أو عملیة إیقاف الحلیب. 

 احتقان الثدي 

احتقان الثدي ھو تورم الثدیین. ھذا التورم قد یتسبب في الشعور بدفء الثدي أو ألم عند لمسھ أو شعور بعدم الراحة، مما یؤدي إلى  

صعوبة في تدفق الحلیب.  

بالجھاز أو   لتخفیف االحتقان قومي بضخ الحلیب قبل امتالء الثدیین بالكامل. إذا شعرِت باالحتقان، قومي بضخ اللبن باستخدام إما شفط 

. اتصلي بمقدم الرعایة الصحیة الخاص بك على الفور إذا ساءت األعراض لتشمل منطقة ساخنة وحمراء ومتورمة  )3( الید للتعصیر بالید

 ومؤلمة في الثدي مصحوبة بحمى وقشعریرة وأعراض تشبھ أعراض األنفلونزا. فقد یكون ذلك التھاب بالثدي. 

 لقنوات اللبنیة ا انسداد في 

 قد تشعرین بارتفاع درجة حرارتھ واحمرار على مكان الكتلة.  انسداد القنوات یعطي الشعور بوجود كتلة مؤلمة في الثدي. 

یمكن أن یحدث انسداد القنوات عندما ال یتم تصریف الحلیب جیًدا من الثدي. یمكن أن یحدث ھذا عندما یكون ھناك ضغط شدید داخل  

    الثدي.

 یشمل:  عالج انسداد القنوات اللبنیة 

 ضخ الحلیب بشكل متكرر أكثر حتى یقل االمتالء في المنطقة المصابة.  •

 ضع مناشف صغیرة مبللة بماء دافئ على المنطقة قبل البدء في الضخ. و •

 حاولي الضغط خلف منطقة الكتلة ودلكي باتجاه الحلمة.  تدلیك الثدي أثناء عملیة الضخ و/أو االستحمام بماء دافئ.  •

https://www.cincinnatichildrens.org/health/p/plugged-ducts#contentmaster_1_pagemaincontent_1_columnprimary_1_rptAccordion_pnlSectionBody_1
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نفلونزا (ألم، حمى، قشعریرة) واحمرار  انسداد القنوات اللبنیة قد یؤدي إلى التھاب الثدي. إذا كنِت تعانین من أعراض شبیھة بأعراض اإل

 أو ارتفاع في حرارة المنطقة فوق الكتلة أو وجود خطوط حمراء، فاتصلي بمقدم الرعایة الصحیة الخاص بك.

التھاب الثدي 

یحدث التھاب الثدي عندما ال یتم تفریغ اللبن من   التھاب الثدي ھو التھاب في الثدي. 

لبة وحمراء ومتورمة ومؤلمة في الثدي مصحوبة  الثدي. تشمل األعراض منطقة ص

بحمى وقشعریرة وألم شبیھ باإلنفلونزا. اتصلي بمقدم الرعایة الصحیة في حالة عدم  

 ساعة.  24إلى  12تحسن األعراض خالل 

 لمساعدتك 

مقدم الرعایة الصحیة یستطیع مساعدتك في كثیر من الصعوبات التي تواجھینھا بعد 
 الفقد.  

)Cincinnati Children’sكما أننا نحن في مستشفى سینسیناتي لألطفال (
  موجودون ھنا أیًضا لمساعدتك أنِت ومن یساندونك:

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

2326-636-513(متوافر فقط باللغة اإلنجلیزیة) أو اتصلي على  

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

513-636-8484فقط باللغة اإلنجلیزیة) أو انصلي برقم 

 مصادر إضافیة: 

 اإلنجلیزیة) (متوفر فقط باللغة  www.hmbana.org جمعیة بنك الحلیب البشري في أمریكا الشمالیة 2
9984-810-817أو اتصلي على  

 (متوفر فقط باللغة اإلنجلیزیة)   tiny.cc/milkandloss   - فیدیو تدلیك الثدي والتعصیر بالید بعد فقدان الرضیع 3

(متوفر  www.cdc.gov/breastfeeding/recommendations/handling_breastmilk.htm - تخزین حلیب الثدي 4
 فقط باللغة اإلنجلیزیة) 

 من قبل روبین ستیفن، استشاري الرضاعة   2021آخر مراجعة تمت في مایو 

http://www.cincinnatichildrens.org/breastfeeding
http://www.cincinnatichildrens.org/bereavement
https://www.hmbana.org/
http://tiny.cc/milkandloss
http://www.cdc.gov/breastfeeding/recommendations/handling_breastmilk.htm
https://www.cincinnatichildrens.org/health/b/breast-milk-after-loss-of-baby



