
Health Topic: Alcohol & Breast Milk - Arabic 

و�ات ال�حول�ة الرضاعة الطب�ع�ة والم�ش

ا أثناء الرضاعة الطب�ع�ة.  ي حل�ب األم وال توجد كم�ة "آمنة" معروفة. من األفضل تجنب تناوله تمام�
 �مر ال�حول �سهولة �ض

ي معرفته: 
 ما ينب�ف
ا.   • ب الجعة ال ي��د من كم�ة الحل�ب كما كان �عتقد سابق�  �ش
ي � • و�ات ال�حول�ة من أي ن�ع إ� تقل�ل كم�ة الحل�ب الىت ب الم�ش �ــها طفلك. قد يؤدي �ش �مكن لل�حول أن �غ�ي طعم   �ش

�ه.   ي �ش
 حل�ب األم، و�عض األطفال ال يرغبون �ض

ي الدم.  •
 قد �كون إدرار الحل�ب أبطأ حىت ينخفض مستوى ال�حول �ض

ا إ� تقل�ل إنتاج الحل�ب.  •  قد يؤدي االستخدام المعتدل أو الثق�ل أو المنتظم لل�حول أ�ض�
ي مع طب�ب طفلك. قد يتأثر األطفال الخدج أو ذوي الحا  •

 الت الطب�ة المعقدة �شكل أ��ب بال�حول. تحدي�

 : وب كحو�ي ت تناول م�ش  إذا اخ�ت
ة بعد الرضاعة أو شفط الحل�ب بالجهاز ول�س قبل ذلك.   •  من األفضل الق�ام بذلك مبا�ش
ض   • ي الحل�ب أع� ما بني

، ثم   30�كون مستوى ال�حول �ض وب ال�حو�ي  ينخفض. دق�قة وساعة ونصف بعد تناول الم�ش
وب* قبل الرضعة التال�ة أو جلسة الشفط بالجهاز حىت تصل كم�ة أقل من ال�حول إ�   • ض ع� األقل ل�ل م�ش انتظري ساعتني

ي حل�ب األم.  
 طفلك. مما س�قلل كم�ة ال�حول �ض

o   ض الساعة ض بني ض كحوليني و�ني مساًء، فقو�ي �شفط الحل�ب والتخلص منه 8و 7ع� سب�ل المثال: إذا تناولت م�ش
 منتصف الل�ل.  حىت 

ي أي وقت بآثار تناول ال�حول، فل�س من اآلمن   •
ي الدم. إذا شعرِت �ض

ي حل�ب األم �حا�ي مستوى ال�حول �ض
مستوى ال�حول �ض

ا للرضاعة أو كنت ع� وشك الشفط بالجهاز، فمن األسلم شفط الحل�ب بالجهاز   إطعام هذا الحل�ب. إذا كان طفلك مستعد�
 والتخلص منه. 

وب كحو�ي  ٪ نب�ذ كحول من ح�ث  12أوق�ة من   5٪ جعة كحول من ح�ث الحجم، أو 5أوق�ة من   12 واحد �ساوي  *م�ش
= ال�حول من   ABV٪ من الخمر كحول من ح�ث الحجم. (النسب المئ��ة �ي بالمتوسط. 40أوق�ة من   1.5الحجم، أو  

 ح�ث الحجم) 

 تعرض الرضع المتكرر لل�حول: 
ي حل�ب األم. 

ات ط��لة لل�حول �ض هناك مخاوف �شأن تعرض الرضع المتكرر لف�ت

 المصادر  

 ): American Academy of Pediatricsاأل�اد�م�ة األم��ك�ة لطب األطفال (
• Alcohol & Breast Milk  [و�ات ال�حول�ة وحل�ب الثدي [الم�ش

-stages/baby/breastfeeding/Pages/Alcohol-https://www.healthychildren.org/English/ages
Milk.aspx-Breast   (ة� ض  (متاح فقط باللغة اإلنجل�ي

• Breastfeeding and the Use of Human Milk   [ي   [الرضاعة الطب�ع�ة واستخدام الحل�ب الب�ش
https://pediatrics.aappublications.org/content/129/3/e827#:~:text=The%20AAP%20recommen

xclusive%20breastfeeding,and%20the%20Institute%20of%20Medicineds%20e    متاح فقط باللغة)
�ة)  ض  اإلنجل�ي

Ethanol, Hale’s Medications and Mothers’ Milk app اإليثانول، تطبيق]Hale’s Medications and Mothers’ 
Milk ،[accessed 4/27/2021 

?What is a standard drink  [؟ وب الق�ا�ي ي   [ما هو الم�ش  لتناول ال�حول�ات و�دمانها  المعهد الوطىض
)National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism  المعاهد الوطن�ة للصحة ،()National Institutes of Health(-
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drink-standard-consumption/what-alcohol-health/overview-effects-://www.niaaa.nih.gov/alcoholshttps 
�ة)  ض  (متاح فقط باللغة اإلنجل�ي

https://www.niaaa.nih.gov/alcohols-effects-health/overview-alcohol-consumption/what-standard-drink

