
مفيدا باليد  التعبري  يكون  عندما 

باليد التعبري 

يقة طر نها  ليدوا با لتعبري  ا االفضل   من  تجد  لنساء  ا من  لكثري    ا
بعض يف  نا.  أحيا لتعبري  ا فقط  عندما  لثدي.  ا يف  لحليب  ا لضخ   لة   فعا

نتيجة اعتمدت  لتى  ا املحددة  املامرسات  وتضمنت  عندما  األوىل  أليام   ا

حجم يد  يز عندما   . ثدي  مضخة  مع  كرث  أ أن  لسهل  ا من  أصبح   ، 

يقة طر أسهل  جهة  تجد  لنساء  ا من  لكثري  ا لحليب   ا

للتعبري

h e a l t h . m o . g o v / l i v i n g / f a m i l i e s / w i c

الحليب تساعد عىل ضخ  كيف 
•   اسرتخي وفكري بطفلك

•  يف حال ان طفلك مل يكن معك. أنظر اىل صورة

طفلك
•  استخدم كامدات دافئة عىل الثدي

•   مامرسة التعبري باليد يف الحامم ممكن
 اتحت املاء الدافئ و هذا يساعد عىل االحتقان يف

االيام 3 اىل 5 بعد الوالدة

مفيدا باليد   التعبري 

•   ليكرث من حليب األم عندما يرفض الطفل املزالج

•  لتخفيف االحتقان واالالم 

•   ليك يساعد عىل اخراج قطرات من الحليب حتى يستيقظ الطفل من النوم او

 أو يساعد االطفال عىل املزالج

•  يساعد عىل فتح مسامات

•  يساعد يف اخراج الحليب من الثدي ملسح الحلمة يف حال هناك اوجاع

•  يساعد من االحتقان الثدي ويساعد الطفل عىل الرضاعة

•  يساعد عىل ضخ الحليب ويساعد الطفل عىل االشباع عند الرضاعة
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الحليب تساعد عىل ضخ   كيف 

• من الرضوري ارضاع االطفال الحديثي الوالدة ارضاعهم من 8 اىل 12 مرة يف اليوم للتأكد 

من ضخ الحليب يف الثدي

• التعبري باليد سوف يكون اسهل وبدون الالم مع املامرسة

•   الهدف هو التعرف عىل طرق وكيفية التعبري باليد

 يف حال ان كان هدفك تكثيف الحليب، يرجى التحول من ثدي اىل اخر. ويجب ان يكون هذا
•  من 2 اىل 3 مرات يف اليوم

 إذا كان لديك أي سؤال او مخاوف بخصوص الرضاعة الطبيعية, الرجاء التحدث مع اخصائية
•  الرضاعة الطبيعية

ي كر تذ
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 الرضاعة الطبيعية

•   اغسل يديك احرض وعاء ذو فتحة كبرية لحفظ الحليب

•    للبدء، قم برفق تدليك الثديني لفرتة قصرية لتشجيع توقف

أو تدفق الحليب

•    ضع إبهامك عىل جانب واحد من صدرك و 2 إىل 3 أصابع من جهة

 أخرى، عن 1 إىل 2 بوصة من الحلمة

•    اضغط برفق الثدي إىل الداخل باتجاه جدار الصدر

•  ضغط اإلبهام أصابعك معاً

•  و كرر; قطرات من الحليب يف الحاويات كام يف الصورة

•   عندما يتوقف تدفق الحليب لف اإلبهام واألصابع إىل موقع آخر 

 آخر حول الحلمتني و كرر العملية حتى يتم إفراغ الثدي

•  شفط الحليب بنفس الطريقة من الثدي اآلخر

•   عند االنتهاء من شفط الحليب، قم بحفظ الحليب يف علبه او قنينة 


