
Health Topic: Maintaining Milk Supply with a Breast Pump - Arabic 

 الحفاظ على إدرار الحلیب بمضخة شفط حلیب األم 
عدة مرات،  تعتمد كمیة الحلیب التي یفرزھا جسمك على عدد المرات التي یفُرغ فیھا ثدیاك على مدار الیوم. تصریف حلیب األم عن طریق الشفط بالمضخة •

 مثلما یفعل طفلك عند الرضاعة، یسفر عن إدرار الحلیب بشكل جید أو الحفاظ على استمراره. 
مرة كل یوم.  یجب أن تكون عملیة الشفط مماثلة للوتیرة التي یحصل بھا الطفل على  12یة حوالي ثماني إلى یحصل أغلب األطفال على الرضاعة الطبیع •

 الرضاعة الطبیعیة بشكل كبیر.  
ط  ساعة حتى یتم إدرار الحلیب بشكل جید لدیك.  تجد بعض األمھات أن ضب 24مرات على األقل خالل  8ساعات على مدار الیوم أو  3قومي بالشفط كل  •

 المنبھ على ھواتفھن أمًرا مفیًدا لتذكیرھن بوقت الشفط.
 دقیقة.  قومي بمتابعة الشفط لمدة دقیقتین بعد توقف تدفق الحلیب لدیك لیتم إدرار الحلیب بشكل جید.  20إلى  15تستغرق عملیة الشفط عادةً من  •
لمخصصة لالستخدام في المستشفیات إن لم یستطع طفلك الرضاعة بشكل جید من  استخدمي مضخة شفط حلیب األم الكھربائیة المزدوجة المسموح بھا طبیًا أو ا •

 الثدي. تشاوري مع استشاري الرضاعة الطبیعیة إذا كنِت غیر متأكدة مما إذا كنِت تستخدمین النوع الصحیح من مضخة شفط حلیب األم.  
حلیب. تشعر بعض األمھات بالوخز في الثدي عندما ینزل الحلیب لدیھن. تحفیز رد  یسبب رد الفعل التلقائي الندفاع الحلیب (نزول الحلیب)، إخراج الثدي لل •

بھا رائحة طفلك   الفعل التلقائي ھذا أمًرا ھاًما عند استخدام جھاز الشفط. انظري إلى صورة لطفلك أو اجعلي قطعة من مالبس طفلك أو البطانیة التي تعلق
ن فیھ رؤیة طفلك حتى یسھل نزول الحلیب. القیام بتمارین االسترخاء أو تمارین التنفس العمیق قد تكون مفیدة  بالقرب منك، أو قومي بالشفط في مكان تستطیعی

 أیًضا.  
كحول والكافیین  تناولي نظاًما غذائیًا صحیًا متوازنًا یحتوي على أطعمة متنوعة. أبقي معك زجاجة ماء واشربي كمیة كبیرة من الماء. توقفي عن تناول ال •

 ن.  والتدخی
 یمكن أن تؤثر بعض األدویة على إدرار الحلیب. استشیري الطبیب قبل تناول أي أدویة.  •

 استئجار مضخة شفط حلیب األم 

المعلومات أو  یمكن استئجار مضخات شفط حلیب األم المسموح بھا طبیًا لالستخدام لمدة یوم أو أسبوع أو شھر. استشیري مقدم الرعایة لمعرفة المزید من  •
، لمعرفة 2326-636-513(متوفر باللغة اإلنجلیزیة فقط) على   )Center for Breastfeeding Medicineبمركز طب الرضاعة الطبیعیة (اتصلي 

 مواقع أماكن استئجار مضخات الشفط. 
 إذا كنِت تتلقین میزات برنامج التغذیة التكمیلي الخاص بالنساء والرضع واألطفال •

special supplemental nutrition program for women, infants and children, WIC) (  یمكن أن یُعیرك مكتب برنامج التغذیة ،
 ء والرضع واألطفال المحلي مضخة شفط بدون رسوم إذا كان طفلك غیر قادر على الرضاعة الطبیعیة.  التكمیلي الخاص بالنسا

در على الرضاعة تغطي العدید من شركات التأمین، بما فیھا میدیكید، تكلفة استئجار مضخة الشفط عند وجود "ضرورة طبیة" (على سبیل المثال، الطفل غیر قا •
فة. تطالب بعض شركات  من الثدي). یمكن أن یعطیك الطبیب وصفة طبیة. تناقشي مع شركة التأمین الخاصة بِك إذا كان لدیِك استفسارات حول تغطیة التكل

ى شركة التأمین  التأمین باستئجار معدات طبیة متینة من شركات مفضلة. أخبري مقدم الرعایة إذا كنِت تحتاجین إلى خطاب یوضح الضرورة الطبیة لتقدمیھ إل
 والذي یذكر سبب حاجتك إلى شفط حلیب األم.  

 جمع الحلیب 

 بمسحة مضادة للبكتریا.   قومي بالشفط في مكان نظیف. قومي بتعقیم األسطح  •
 اغسلي یدیِك قبل الشفط.  •
 لوقت.  قومي بتجمیع طقم األدوات للقیام بعملیة الشفط المزدوج. قومي بشفط كال الثدیین في نفس الوقت لزیادة إنتاج ھورمونات الحلیب وتوفیر ا •
صلین إلى اجعلي الحلمتین في منتصف واقي الثدي ثم قومي بتشغیل جھاز الشفط مع ضبط إعداد الشفط على أدنى مستوى. یمكنك زیادة إعداد الشفط حتي ت •

 المستوى المریح بالنسبة لِك. الشفط الزائد ال یزید من كمیة الحلیب.  
 استلقي باسترخاء وخذي عدة أنفاس عمیقة لتھدئي.   •
 " لمعرفة معلومات حول تخزین الحلیب. جمع الحلیب الذي تم شفطھ وتخزینھ واستخدامھ من أجل األطفال األصحاءضوع الصحي "راجعي المو •

 

 

http://www.cincinnatichildrens.org/service/c/breastfeeding/default/
http://www.cincinnatichildrens.org/health/c/collection-storage/
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 تنظیف مضخة الشفط 

نع  استخدمي صابون غسیل الصحون لتنظیف جمیع أجزاء مضخة الشفط التي تالمس الحلیب بعد كل استخدام (زجاجات التجمیع وواقي الثدي وصمامات م •
ھواء فوق ال التدفق العكسي واألغشیة). قومي بفك جمیع األجزاء واغسلیھا في حوض بھ ماء دافئ وصابون. بعد ذلك، ینبغي شطف الیدین جیًدا. جففیھا في

 منشفة ورقیة نظیفة. تأكدي من أن الغشاء األبیض الرقیق جاف قبل إعادة تركیب صمام منع التدفق العكسي. 
وشطفھ ثم إذا كان صمام منع التدفق العكسي یعمل بشكل صحیح، یجب أال ترین الحلیب في أنبوب مضخة الشفط. إذا دخل الحلیب في األنبوب قومي بغسلھ  •

 اء.  دعیھ یجف في الھو
ب. حركة  إذا تكونت عالمات رطوبة داخل األنبوب، اتركي مضخة الشفط على وضع التشغیل أثناء تنظیف األجزاء ووافصلي الواقیات الزجاجات عن األنبو •

 احرصي على عدم لمس األنبوب لألرض.الھواء داخل األنبوب ستجففھ. 
 د عملیة الشفط.  امسحي مضخة شفط حلیب األم والطاولة بمسحة مضادة للبكتریا بع •
دقیقة أو تأخذ دورة تنظیف في غسالة  15قومي بتعقیم أجزاء طقم األدوات التي تالمس الحلیب مرة واحدة في الیوم. یمكن تعقیم األجزاء عن طریق غلیھا لمدة  •

 الصحون أو استخدام أكیاس التعقیم.  

 معلومات إضافیة 

 یة الخاص بالرضاعة الطبیعیة إذا كنِت تشعرین باأللم. یجب أال تكون عملیة الشفط مؤلمة. أخبري مقدم الرعا •
 توقفي عن الشفط وقومي بتغییر الزجاجات إذا اقترب مستوى الحلیب من صمام منع التدفق العكسي.   •
لیب. ینبغي أن تشعري بلیونة  استخدمي كمادات رطبة دافئة وقومي بتدلیك الثدي برفق قبل عملیة الشفط وأثناء القیام بھا إذا كنِت تجدین صعوبة في نزول الح  •

 في ثدییك بعد تصریف الحلیب عن طریق مضخة الشفط. 
 لزیادة إدرار الحلیب، قومي بالشفط بشكل متكرر. یجب أن یبدأ معدل اإلدرار في الزیادة خالل أیام قلیلة من تفریغ الثدي بشكل متكرر.  •
ة الشفط وكمیة الحلیب الذي تم شفطھ أمًرا ُمجدیًا. یمكنك مراجعة السجل الخاص بِك للتأكد  تجد بعض األمھات أن االحتفاظ بسجل مكتوب ُمدون فیھ مدة عملی•

 من أنك قمِت بالشفط مرات متكررة بما یكفي. 
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