
 

 

 شبكة صحة المرأة والطفل 
 

 )EBMحلیب الثدي المسحوب ( 

 تحتوي نشرة الوقائع ھذه على معلومات حول كیفیة سحب حلیب الثدي وتخزینھ ونقلھ. 

أفضل غذاء لطفلك. حیث یساعد طفلك على أن یكون بصحة جیدة وعلى   -بما في ذلك الـلِّـبَـأ-یعتبر حلیب الثدي  
ى أول حلیب بعد والدتك اللِّبَأ.  مقاومة العدوى. ویُسمَّ

 لماذا تسحبین الحلیب من ثدییك؟

رار الحلیب، أو إذا  قد تحتاجین إلى سحب حلیب الثدي فیما إذا كان طفلك ِخدًْجا أو مریًضا، أو إذا كان ثدیاك ممتلئین ویزعجانك للغایة، أو ألجل زیادة إد
حلیب ثدیك  –ذا وجدِت أن سحب الحلیب عمل مرھق كنِت ستعودین إلى العمل ویحتاج مقدم رعایة آخر إلى إرضاع طفلك.  استمري في التمرن إ

 المسحوب مھم لطفلك. وقد تساعد المالمسة الجسدیة واالسترخاء على إفراز الحلیب عند بدء تدفق الحلیب وزیادة إدرارك لھ. 

 كیفیة سحب حلیب الثدي بالید: 
 : اغسلي یدیك جیدًا1الخطوة 

 : دلِّكي ثدییك بلطف2الخطوة 

 بھامك وسبابتك على جانبي حلمة ثدیك.: ضعي إ3الخطوة  
 ادفعي ثدیك نحو الخلف، ثم اضغطي بسبابتك وإبھامك معًا.  

حیث سیساعد استخدام وعاء صغیر على تجنب  .: قومي بسحب الحلیب في وعاء نظیف معقم لھ غطاء محكم4الخطوة 
دین الحلیب المسحوب من ثدیك. الِخدْج أو المریض في المستشفى، استخدمي وعاء معقًما مقدًما من  (بالنسبة للطفل  الھدر، خاصة إذا كنِت ستبّرِ

 المستشفى)

                              

 كیفیة سحب الحلیب باستخدام مضخة الثدي: 

 اغسلي یدیك جیدًا <

ركة المصنعة. قد تجدین أن إدرار  یمكن أن تكون مضخات الثدي یدویة أو كھربائیة أو تعمل بالبطاریة. قومي بإعداد المضخة باتباع تعلیمات الش <
 الحلیب یبدأ في النزول بسالسة إذا قمِت بتدلیك ثدییك بلطف أو باستخدام الید لفترة قصیرة قبل استعمال المضخة. 

      

عي األجزاء على منشفة  بعد استخدام المضخة، قومي بتنظیفھا جیدًا. واغسلي أجزاء معدات سحب الحلیب بالماء الدافئ والصابون واشطفیھا جیدًا. وض  <
 نظیفة واتركیھا تجف في الھواء. ثم قومي بتخزین األجزاء في وعاء نظیف لھ غطاء. 

أو نقعھا  یجب تعقیم أدوات سحب حلیب الثدي كل یوم. وھذا مھم لحمایتك وحمایة طفلك من الجراثیم. ویمكنك غلیھا أو استخدام المیكروویف لتعقیمھا   <
دقائق ثم اتركیھا تبرد. وعندما تبرد، أخرجیھا من الماء، واتركیھا   5اتك، اغمریھا بالماء البارد ثم اغلیھا. اغلیھا لمدة في محلول كیمیائي. لغلي أدو

 تجف في الھواء، ثم احتفظي بھا في وعاء نظیف.

 وقت سحب حلیب الثدي: 

. اسحبي الحلیب  ساعات من العمر 6الثدي قبل أن یبلغ طفلك  إذا عجز طفلك عن الرضاعة الطبیعیة بعد فترة وجیزة من الوالدة، ابدئي في سحب حلیب 
 وسیساعدك ھذا على الحصول على كمیة جیدة من الحلیب.  مرات یومیًا على األقل. 8

 ؛ لتحضیر أكبر قدر من الحلیب یحتاجھ طفلك.  الحلیب طوال اللیل أیًضامن المھم سحب  

-600ن الحلیب في البدایة، ولكن ألجل مخزون حلیب طویل األجل، من المھم محاولة سحب  یحتاج األطفال الخدج أو المرضى إلى كمیة صغیرة فقط م



 

 

 بعد الوالدة.  14-10ساعة، بحلول الیوم  24مل في غضون   800

 تخزین حلیب الثدي المسحوب ونقلھ واستخدامھ:  

وقت ممكن بعد السحب. في الثالجة، قومي بتخزین حلیب  یجب تخزین حلیب الثدي بأمان. ضعي حلیب الثدي المسحوب في الثالجة أو المجمد في أقرب 
الثدي المسحوب في الجزء الخلفي حیث یكون أكثر برودة ولیس عند 

الباب. 

  

برد إسكي  یمكنك نقل الحلیب إذا كان طازًجا أو مجمدًا. إذا كنت ستحضرین حلیب الثدي إلى المستشفى أو تخرجینھ منھ، فاستخدمي كیًسا مبردًا أو م
ذاب حلیب  ا بمكعبات الثلج أو أكیاس الثلج الھالمیة. احتفظي بھ باردًا قدر اإلمكان، وضعیھ في الثالجة أو المجمد فور وصولك إلى وجھتك. وإذا مملوءً 

 ساعة. 24الثدي المسحوب المجمد أثناء النقل، فیجب استخدامھ في غضون 

 بوضع الوعاء في ماء دافئ.قومي بإذابة حلیب الثدي المسحوب المجمد ببطء في الثالجة أو  <

o   ساعة.  24إذا تمت إذابتھ في الثالجة، سیحافظ على خواصھ لمدة 

o  ساعة.  24ساعات، أو تخزینھ في الثالجة لمدة ال تزید عن  4إذا تم إذابتھ في ماء دافئ، فیجب استخدامھ في غضون 

 تجنّبي إعادة تجمید حلیب الثدي المسحوب بعد إذابتھ.  <

 ي، یمكن تسخینھ عن طریق وضع الوعاء في ماء دافئ. الستخدام حلیب الثد <

 إذ یمكن أن یؤدي ذلك إلى تسخین الحلیب بشكل غیر متساٍو ویمكن أن یحرق طفلك.  – ال تستخدمي المیكروویف لتدفئة حلیب الثدي  <

 للحصول على مزید من المساعدة أو المعلومات:  <

، أو قومي بزیارة الموقع  130036410أو بخط مساعدة الوالدین على الرقم   1300733606اتصلي بخدمات صحة الطفل واألسرة على الرقم  
 www.cyh.comاإللكتروني على العنوان 

ساعة،   24ر  بین األمھات ) على مدا 1800( 1800 686 2 68اتصلي بخط مساعدة الرضاعة الطبیعیة التابع للجمعیة األسترالیة للرضاعة الطبیعیة  
 وطوال أیام األسبوع. 

 اسألي القابلة أو استشاري الرضاعة

 لمزید من المعلومات  
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