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 انسداد القنوات
 ما ھو انسداد القنوات أو ضیق قنوات الحلیب؟

 

 
لحلیب ضیقة للغایة.  وفي  یتكون الثدي من نمط یشبھ شبكة من قنوات الحلیب الصغیرة جًدا المتصلة ببعضھا.  عندما یكون ھناك التھاب بالثدي أو تورم تصبح قنوات ا

انًا الحلیب بالفعل ولكنھا تضیق بدرجة تجعل الحلیب ال یتدفق بسھولة إلى خارج الحلمة.  قد تشعرین بأن المنطقة منتفخة وقاسیة ومؤلمة وأحیالواقع ال تنسد قنوات  
 تشعرین بأنھا دافئة عند اللمس. ضیق قنوات الحلیب مصطلح مناسب أكثر "النسداد القنوات. 

 األسباب
 الحلیب األسباب المحتملة لضیق قنوات 

  أمثلة:

 نوم الطفل لفترات زمنیة أطول.  •
 عدم مص الطفل بشكل جید.  •
 تخطي مواعید الرضعات أو مرات الشفط بالمضخة. •
 شدة امتالء الثدي أو زیادة مخزون الحلیب. •
 الفطام بسرعة كبیرة. •
 المشتتات الخارجیة التي تمنع أو تؤخر الرضاعة الطبیعیة.  •
 لحلیب األم. استخدام مضخة غیر فعالة لشفط  •
 الضغط من خارج الثدي مثل حمالة صدر أو مالبس ضیقة.  •

 العالج  

 التخلص من الحلیب للمساعدة على تخفیف أعراض ضیق قنوات الحلیب

 إذا كنِت ترضعین الطفل رضاعة طبیعیة مباشرة:

 المتأثر أوًال. أرضعي طفلك رضاعة طبیعیة بشكل متكرر كلما شعر الطفل بالجوع، وابدأي بالثدي   •
 قدمي كال الثدیین في كل رضعة. •
لمساعدة للوقایة من ألم  اجعلي الطفل یلتقم الحلمة جیًدا بعمق حتى ال یكون ھناك ألم أثناء الرضاعة الطبیعیة. إذا كان ھناك ألم أثناء التقام الحملة اطلبي ا •

، ال تخرجي مزیًدا من الحلیب عن طریق الرضاعة الطبیعیةنوات الحلیب. بعد الحلمة. قومي بتغییر وضع الطفل أثناء الرضعات للمساعدة على تصریف ق
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أو تدلیكھ   شفط الحلیب. قد یتسبب ذلك في إفراز جسمك لحلیب أكثر من احتیاجات طفلك مما قد یجعل حالة تورم الثدي اسوأ. ال تقومي بالضغط على ثدیك
 ألن ذلك یجعل حالة التورم أسوأ. 

 شفط حصًرا:إذا كنِت تستخدمین ال 

 قومي بشفط الحلیب في كل مرة یتناول الطفل الرضعة من زجاجة الرضاعة. •
 اضبطي قوة سحب الشفاط على مستوى مریح. ال تقومي بتشغیل الشفاط على مستوى عاٍل جًدا فذلك یسبب األلم للحلمة.  •
الرضاعة. شفط كمیة زائدة من الحلیب بشكل كبیر یمكن أن یسبب زیادة  فقط قومي بشفط نفس كمیة الحلیب التي یتناولھا طفلك عن طریق زجاجة  •

 مخزون الحلیب ما یجعل حالة تورم الثدي أسوأ. 
لحلیب إذا كان الحلیب لدیك أقل من الكمیة التي یتناولھا طفلك توقفي عن الشفط عندما یتوقف تدفق الحلیب. أعطي حلیب الثدي للطفل إلى جانب ا •

 على كمیة الرضاعة الكاملة.  الصناعي لیحصل الطفل

 إذا كنِت تجمعین بین الرضاعة الطبیعیة المباشرة والشفط:

 قومي بالرضاعة الطبیعیة بشكل متكرر كلما شعر الطفل بالجوع. •
 قدمي كال الثدیین في كل رضعة. •
ھناك ألم أثناء التقام الحملة اطلبي المساعدة للوقایة من ألم  اجعلي الطفل یلتقم الحلمة جیًدا بعمق حتى ال یكون ھناك ألم أثناء الرضاعة الطبیعیة. إذا كان  •

 الحلمة. 
 ال تقومي بالضغط على ثدیك أو تدلیكھ ألن ذلك یجعل حالة التورم أسوأ.  •
 في حالة عدم رضاعة الطفل من الثدي في موعد الرضعة:  •

o  .اضبطي إعداد الشفاط على وضع مریح فقط عندما یتدفق الحلیب للخارج 
o  قومي بشفط نفس كمیة الحلیب التي یتناولھا طفلك عن طریق زجاجة الرضاعة. شفط كمیة زائدة من الحلیب بشكل كبیر یمكن أن یسبب  فقط

 زیادة مخزون الحلیب ما یجعل حالة تورم الثدي أسوأ. 

 الوقایة 

 احصلي على قسط من الراحة، واشربي سوائل كثیرة وتناولي طعاًما صحیًا.  •
 احصلي على المساعدة في أداء المھام المنزلیة ورعایة الطفل حتى یتسنى لك الحصول على قسط من الراحة.إن أمكن،  •
 ال تقومي بالضغط على ثدیك أو تدلیكھ ألن ذلك یجعل حالة التورم أسوأ.  •
 استخدمي كمادات باردة على الثدي بین كل رضعة أو بین مرات الشفط لتوفیر الشعور بالراحة.  •
 لحلمة وال تضعي المنتجات الموضعیة على الثدي. تجنبي نقع ا •
ة أو الشفط أم  إذا تم وصف أي أدویة لِك، احرصي على استشارة مقدم خدمة الرعایة الصحیة حول ما إذا كان الدواء مناسبًا مع الرضاعة الطبیعیة المباشر •

 ا ینصحك بھ مقدم خدمة الرعایة الصحیة.) حسب مibuprofenال. یمكنِك تناول دواًء مضاًدا لاللتھاب مثل اإلیبوبروفین (

 للوقایة من حدوث ضیق قنوات الحلیب أو من تكراره مرة أخرى بعد اإلصابة األولى

 قومي بإرضاع الطفل من الثدي بشكل متكرر كلما جاع الطفل. •
ھناك ألم أثناء التقام الحملة اطلبي المساعدة للوقایة من ألم  اجعلي الطفل یلتقم الحلمة جیًدا بعمق حتى ال یكون ھناك ألم أثناء الرضاعة الطبیعیة. إذا كان  •

 الحلمة. 
 في حالة قیامك بالشفط فقومي بشفط كمیة الحلیب التي یتناولھا الطفل أثناء الرضاعة. ال تقومي بشفط كمیة أكبر من احتیاجات الطفل. زیادة مخزون •

 .الحلیب قد یؤدي إلى ضیق قنوات الحلیب
 ة طبیعیة مباشرة، قومي بشفط كمیة الحلیب التي یتناولھا الطفل أثناء الرضاعة. ال تقومي بشفط كمیة أكبر من احتیاجات الطفل.إذا أغفلت مرة رضاع •
 تجنبي ارتداء حمالة صدر ضیقة. ال ترتدي حمالة الصدر الُمدعمة بأسالك داخلیة.  •
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 ة من تكتل الحلیب في الثدي وأعراض ضیق قنوات الحلیب المحتمل.إذا كنِت تریدین الفطام من إدرار الحلیب افعلي ذلك ببطء جًدا للوقای•

 متى تطلبین الطبیب

خص یُعاني من أعراض  قد یؤدي دخول بكتریا إلى غدد إفراز الحلیب حیث یوجد ضیق في قنوات الحلیب إلى تفاقم االحمرار واأللم في تلك المنطقة من الثدي. أي ش
 رجفة أو سرعة معدل ضربات القلب یمكن أن یُصاب بالتھاب الثدي ویجب أن یطلب الرعایة الطبیة على الفور.ضیق قنوات الحلیب ویشعر بالحمى أو ال
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