
 
 

 لم مقاطعة ستوكهو

 لحوامل المصابات بداء السكريموجهة الى االمريض  معلومات

 ثناء الحملاألم أالثدي لدى تحفيز حليب 

 ع الحمل أسبومن ابتداًء نصح جميع النساء الحوامل المصابات بداء السكري بتحفيز حليب الثدي ت  

دي حليب الثادرار كل من األم والطفل. اللبأ )تنعكس على إيجابية للرضاعة الطبيعية  تأثيراتهناك  . 36+0 

 الحليب مقارنةً ببدائل (tarmflora) النبيت الجرثومي المعوي  األول( له تأثير إيجابي على الجهاز المناعي للطفل و

لدى كل  2. تقلل الرضاعة الطبيعية من خطر اإلصابة بمرض السكري من النوع )الحليب االصطناعي( األخرى

 من األم والطفل وتقلل من خطر اإلصابة بالسكري من النوع األول لدى الطفل. 

واصطحابه إلى  ، يمكنك تجميده ثدي. إذا خرج اللبأ عند تحفيز حليب الاللبألية من تغذية تكميالطفل  إعطاء من المفيد

 .عوضاً عن بدائل الحليبالوالدة واستخدامه موعد 

، يوصى بالرضاعة الطبيعية أو الميتفورمين /ا باألنسولين وإذا كنت تعانين من مرض السكري الذي يتطلب عالج

حيث يوجد خطر متزايد النخفاض نسبة السكر في الدم لدى  ، ساعة بعد الوالدة 48-12أول  والتغذية التكميلية في

الحمل المعالج بالنظام الغذائي ، فعادةً ما تكون الرضاعة الطبيعية كافية ، ولكن الطفل. إذا كنِت تعانين من سكري 

ً في بعض األحيان قد يحتاج الطفل أيض  .التكميلية التغذيةإلى   ا

 

 ما يلي:   يافعل
 يديك بالماء والصابون ياغسل .1

من ابتداًء  يالثدبرفق على  قومي بالتربيت، فهذا يمكن أن يساعدك على االسترخاء. بتدليك ثدييك بلطفقومي  .2

 تجاه الحلمة.القفص الصدري بامنطقة 

الى  " Cالقبضة " ارجعي. الحلمة لهالة" خارج الحافة الخارجية Cبتشكيل األصابع على شكل حرف "قومي  .3

لألمام نحو الحلمة. حركي أصابعك حول يها  ا وادفعباألصابع مع يثم اضغط القفص الصدريلخلف باتجاه ا

 اه.نظرة على أحد الروابط أدن و القيتِ حبذا ل، ولتحفيز الثدي بالكامل الحلمة هالة

 الم.   أي، فيجب ان ال يسبب ما تقومين به ال تقومي بذلك بشيء من القسوة .4

 دقائق لكل ثدي. 10-6بمعدل  مرتين في اليوم الثديتحفيز حليب يمكنك  .5

 

إنتاج الحليب والرضاعة  شيء عن  أي ة التي تحصلين عليها ال تشير الىعليه من حليب الثدي أو الكميحصلين ما ت

 الثدي. حليب ا تحفيز من المفيد دائم، والطبيعية في المستقبل

 

Arabisk översättning 1



Arabisk översättning 2

 التعامل مع اللبأ وتخزينه 

 يتم تجميده. حيث الدواء أو المحقنة(  عبوةمع غطاء )مثل  ةنظيفة عبومع اللبأ في يتم ج •

 . العبوةعلى  والتاريخالرقم الشخصي  عالمة تدل على ضعي •

 . حلبين الثدي بيدكعبوة جديدة في كل مرة ت خذي •

مبردات فيه ، ضعي اللبأ المجمد في كيس تبريد كي تلدي الطفلقسم التوليد لالذهاب الى موعد يحين عندما  •
 ة.ساع 24حيث يمكن تخزينه لمدة 

 بأن لديك اللبأ معك.في قسم التوليد سؤولة عنك بلّغي القابلة الم •

 أثناء انتظار والدة الطفل. قسم التوليدعن مكان تخزين اللبأ في اسألي  •

 

 اللبأ التكميلية ب تغذيةال

من خلو  يفي أول ساعتين. تأكدلى بشرتك، ع، بشرته يرقد الطفل معكيوصى بأن ، فعندما يولد الطفل •

 مجرى الهواء لدى الطفل. 

 أياعطاءه قبل الطفل  بإرضاع قوميالطفل يسعى للحصول على الثدي وي  ، دعالساعتين هاتينخالل  •

 . تغذية تكميلية

 المذاب بعد التجميد.اللبأ ، او في المقام الثاني كتغذية تكميليةاللبأ الطازج في المقام األول اعطي الطفل   •

 ي عطى اللبأ للطفل بملعقة صغيرة أو كوب دواء.  •

 

 
 مزيد من المعلومات حول تحفيز حليب الثدي ال

• https://www.1177.se/barn--gravid/att-skota-ett-nyfott-barn/amning-och-
flaskmatning/handmjolka-och-pumpa-ur-brostmjolk/ 

• Babybaby.se http://www.babybaby.se/2018/03/handmjolka-ramjolk/  

• www.laleche.org.uk/antenatal-expression-of-colostrum/  
 

 

 في حالة وجود أسئلة

  عة مقاطفي ة ائيخصاألمومة األرعاية مركز  في  أو ،القبالةيرجى االتصال مع القابلة التي تشرف عليك في عيادة 

 ستوكهولم

 

 

 2022غسطس في اب/استوكهولم ، قاطعة  سلسلة رعاية الرضاعة الطبيعية في ممن قبل  االصدارتم 

1177.se
https://www.1177.se/barn--gravid/att-skota-ett-nyfott-barn/amning-och- 

flaskmatning/handmjolka-och-pumpa-ur-brostmjolk/

Babybaby.se
http://www.babybaby.se/2018/03/handmjolka-ramjolk/

La Leche League (UK)
www.laleche.org.uk/antenatal-expression-of-colostrum/

 التعامل مع اللبأ وتخزينه 

 يتم تجميده. حيث الدواء أو المحقنة(  عبوةمع غطاء )مثل  ةنظيفة عبومع اللبأ في يتم ج •

 . العبوةعلى  والتاريخالرقم الشخصي  عالمة تدل على ضعي •

 . حلبين الثدي بيدكعبوة جديدة في كل مرة ت خذي •

مبردات فيه ، ضعي اللبأ المجمد في كيس تبريد كي تلدي الطفلقسم التوليد لالذهاب الى موعد يحين عندما  •
 ة.ساع 24حيث يمكن تخزينه لمدة 

 بأن لديك اللبأ معك.في قسم التوليد سؤولة عنك بلّغي القابلة الم •

 أثناء انتظار والدة الطفل. قسم التوليدعن مكان تخزين اللبأ في اسألي  •

 

 اللبأ التكميلية ب تغذيةال

من خلو  يفي أول ساعتين. تأكدلى بشرتك، ع، بشرته يرقد الطفل معكيوصى بأن ، فعندما يولد الطفل •
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 أياعطاءه قبل الطفل  بإرضاع قوميالطفل يسعى للحصول على الثدي وي  ، دعالساعتين هاتينخالل  •

 . تغذية تكميلية

 المذاب بعد التجميد.اللبأ ، او في المقام الثاني كتغذية تكميليةاللبأ الطازج في المقام األول اعطي الطفل   •

 ي عطى اللبأ للطفل بملعقة صغيرة أو كوب دواء.  •

 

 
 مزيد من المعلومات حول تحفيز حليب الثدي ال

• https://www.1177.se/barn--gravid/att-skota-ett-nyfott-barn/amning-och-
flaskmatning/handmjolka-och-pumpa-ur-brostmjolk/ 

• Babybaby.se http://www.babybaby.se/2018/03/handmjolka-ramjolk/  
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 في حالة وجود أسئلة

  عة مقاطفي ة ائيخصاألمومة األرعاية مركز  في  أو ،القبالةيرجى االتصال مع القابلة التي تشرف عليك في عيادة 

 ستوكهولم
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