
 الموض�ع الص�ي التهاب الثدي 

Health Topic: Mastitis Health Topic - Arabic

التھاب الثدي ھو تورم الثدي.  یمكن أن یحدث عندما یكون الثدي ممتلئًا بشكل زائد بالحلیب ولم یتم التخلص من الحلیب بانتظام سواء عن
 طریق الرضاعة الطبیعیة أو عن طریق عملیة الشفط.  یمكن أن یكون التھاب الثدي أیًضا بسبب عدوى في الثدي.   

ثدي وجود منطقة بھا احمرار وألم عند اللمس في الثدي والتي لم تتحسن مع الرضاعة الطبیعیة أو عملیة  من األعراض المبكرة اللتھاب ال
 أو آالم بالجسم.   \الشفط. قد تشعر األمھات بالتعب.  وقد یالحظن أعراًضا مثل أعراض األنفلوانزا مثل الحمى والرجفة و

 العالج

 اتصلي بالطبیب على الفور إذا كنِت مصابة بأعراض التھاب الثدي!

 للمساعدة على تحسن حالة التھاب الثدي:  

 أو عملیة الشفط \تخلصي من حلیب األم من الثدي بانتظام عن طریق الرضاعة الطبیعیة و •
 قومي بشفط كال الثدیین في نفس الوقت إن لم تكن الرضاعة الطبیعیة المباشرة ممكنة  •
استخدمي كمادات رطبة دافئة قبل الرضاعة أو قبل عملیة الشفط   •
 دم الراحة یمكن استخدام الكمادات الباردة عند الشعور بع •
 قومي بتدلیك الثدي برفق عند الرضاعة أو القیام بعملیة الشفط للمساعدة على إخراج الحلیب من الثدي  •
 استریحي قدر اإلمكان وأكثري من تناول السوائل واستخدمي األدویة كما وصفھا الطبیب  •

 ال یوجد خطورة من إرضاع الطفل حلیب األم أثناء اإلصابة بالتھاب الثدي. 

الوقایة 

 للوقایة من التھاب الثدي: 
 مرة في الیوم)  12إلى  8قومي بإرضاع الطفل رضاعة طبیعیة عدة مرات (ما ال یقل عن  •
 احرصي على التقام الطفل للثدي بشكل صحیح لمنع تشقق جلد الحلمة.  •
 قومي باستخدام مضخة الشفط أو تعصیر الحلیب یدویًا إذا لم یتم تناول إحدى الرضعات أو في حالة امتالء الثدیین بشكل زائد.  •
 قومي بتدلیك أي مناطق متصلبة في الثدي أثناء رضاعة الطفل أو عملیة الشفط  •
 تجنبي ارتداء حماالت الصدر الضیقة أو حماالت الصدر الُمدعمة بأسالك داخلیة  •
 افطمي تدریجیًا من إدرار الحلیب •

 اتصلي بنا
 (Center for Breastfeedingلمعرفة معلومات إضافیة حول ھذا الموضوع الصحي اتصلي بمركز طب الرضاعة الطبیعیة

Medicine  2326-636-513) على.
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