مشاكل عامة متعلقة بالرضاعة

ARABIC

الثديان املتضخمان ،القنوات املسدودة ،التهاب الثدي
تذكري:

•
•
•
•
•

الثديان املتضخمان وقنوات احلليب املسدودة غير مريحة ،والتهاب
الثدي قد يسبب عوارض مشابهة لإلنفلونزا ولكن ثالثتها قابلة
للعالج.
اإلدرار من الثدي املصاب أمر هام جدا.
تأكدي من حمل طفلك وتلقيمه بصورة صحيحة.
معظم املضادات احليوية اللتهاب الثدي آمنة لالم املرضعة.
استشيري خبير تدريب صحي على الرضاعة الطبيعية أو طبيبا.

التهاب الثدي

الثديان املتضخمان

قد يكونا الثديان املتضخمان في األسابيع القليلة األولى أمرا طبيعيا .قد
يحدث ذلك أيضا في حالة انفصال الطفل ملدة طويلة عن األم ،أوعند التوقف
عن الرضاعة الطبيعية بشكل مفاجئ جدا .بعض األمهات تقلق من احتوائها
على كمية حليب أكثر من الالزم .هذه مشكلة مؤقتة وستحل نفسها بنفسها
حني يعتاد جسمك على الرضاعة الطبيعية.

نصائح

• ارتدي حماالت صدر مريحة غير ضيقة جدا.
• انزعي احلمالة عند الرضاعة كلما استطعت واتركي احلليب يتدفق من
الثدي اآلخر بحرية في منشفة.
• دلكي ثدييك برفق أثناء الرضاعة
• إن كان طفلك يواجه صعوبة في اللقم ،افرزي بنعومة كمية صغيرة من
احلليب لتمليس املنطقة الداكنة احمليطة باحللمة قبل اإلرضاع.
• تدبري إرضاع طفلك إلراحة ثدييك ( 10-8رضعات أوأكثر خالل 24
ساعة).
• إن أصبحا ثدييك يؤملانك أطلبي مساعدة خبير صحي في التدريب
على الرضاعة الطبيعية.
االنقطاع عن الرضاعة (الفطام) لفترة سبب شائع أخر لتضخم والتهاب الثدي.
إن أصبح ثدييك متضخمان عند التوقف عن الرضاعة ،قد حتتاجني إلفراز
القليل إلراحتهما وجتنيبهما خطر االلتهاب .اإلفراز الزائد عن احلد قد يؤدي
لزيادة إنتاج احلليب.

قنوات احلليب املسدودة

قنوات احلليب املسدودة تظهر ككتلة صلبة مؤملة قد تكون أوال تكون حمراء
اللون.

نصائح
•
•
•
•

• إن لم تؤدي رضاعة طفلك إلزالة التكتل ،دلكيه برفق في اجتاه احللمة
مع الضغط بيدك لإلفراز.
• وفري الدفء قبل الرضاعة والبرودة بعدها للمنطقة املتكتلة( .حمام
دافئ أو تيار بارد قد يريح األلم أو الضيق).
• تأكدي أن حمالة صدرك ليست ضيقة بشدة وانزعيها أثناء الرضاعة إذا
فضلت ذلك.
• نامي دون حمالة صدر بقدر االمكان.
• يجب التأكد من طريقة حمل الطفل وتلقيمه.
إذا بقيت القناة املسدودة ألكثر من  24-12ساعة ،اطلبي املساعدة من
خبير صحي في التدريب على الرضاعة الطبيعية.
عوارض التهاب الثدي تتضمن بعض أو كل ما يلي:
• التهاب (حرقان) الثدي.
• ثدي متألم ذو لون احمر صارخ.
• عوارض مشابهة لالحتقان .مثال :حمى ،صداع ،وآالم مصاحبة.

نصائح
•
•
•
•
•

واصلي الرضاعة الطبيعية :التهاب الثدي ليس مبررا للتوقف.
اتبعي النصائح املذكورة أعاله لالنسدادات.
إن كنت تعانني من أعراض مشابهة لالحتقان فراجعي طبيبك املختص فورا.
معظم املضادات احليوية اللتهاب الثدي آمنة لالم املرضعة .حتدثي مع
طبيبك املختص أوالصيدلي عن العالج املناسب لك.
الراحة وتناول السوائل أمور هامة.

تذكري
•
•

اإلدرار من الثدي املصاب أمر هام جدا.
تأكدي من كونك تلقمني بالصورة الصحيحة.

الشكر والتقدير
تتفق هذه النشرة وإرشادات إطعام الرضع وإرشادات تغذية األطفال واملراهقني في أستراليا
الصادرة عن املجلس الوطني للصحة والبحوث الطبية.
مصادر املعلومات في هذه النشرة:
Infant and Toddler Feeding Guide, Departament Department of Nutrition and Dietetics,
Royal Children’s Hospital and Health Service District, 2004.
Breastfeeding: A Simple Guide to Help You Establish Breastfeeding, Community Child
Health Service, Royal Children’s Hospital and Health Service District, 2004.
Growing Strong: Feeding You and Your Baby, Public Health Services, Queensland Health,
2003.
Optimal Infant Nutrition: Evidence Based Guidelines 2003-2008, Queensland Health, 2003.

نشرة املعلومات التي بني يديك نتيجة جهود وعمل العديد من ممارسي الطب 		
في والية كوينزالند ونحن نقدر مساعدتهم لنا جزيل التقدير.

ارضعي طفلك بقدر االمكان مبتدئة بالثدي املصاب.
دلكي االنسداد باجتاه احللمة أثناء رضاعة طفلك للمساعدة على
التخلص منه.
ابدي اإلرضاع من الثدي املصاب ملرتني أوثالث مرات متتالية ملساعدة
الثدي على اإلدرار .ثم قدمي الثدي الثاني أوافرزي منه إلراحته.
لتحسني اإلدرار من املنطقة املصابة ،األفضل أن يكون ذقن الطفل
متوجها نحوالقناة املسدودة.

لقراءة املجموعة الكاملة من نشرات املعلومات الرجاء مراجعة الوصلة التالية

http://www.health.qld.gov.au/child&youth/factsheets
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