
 

 توجیھات لإلدارات الصحیة المحلیة التابعة لوزارة الصحة بوالیة فیرجینیا

  2022یونیو  8

 كیفیة مساعدة المرضى أو المشاركین الذین یرغبون في توفیر لبن األم

تعد الرضاعة الطبیعیة ھي طریقة التغذیة المثلى والغذاء القیاسي للرضع واألطفال الصغار. لبن األم لیس الغذاء   
المثالي للرضع فحسب، بل إنھ الغذاء الوحید الذي یحتاجھ الرضع في الستة أشھر األولى من العمر. إن وزارة الصحة بوالیة 

الصحة والخدمات اإلنسانیة األمریكیة، واألكادیمیة األمریكیة لطب األطفال تشجع فیرجینیا، ومنظمة الصحة العالمیة، ووزارة 
على الرضاعة الطبیعیة. وتظل الرضاعة الطبیعیة ھي أفضل خیار غذائي للرضیع في حالة الكوارث الطبیعیة مثل تھجیر 

ا. لبن األم یساعد في حمایة األطفال من األسرة، وحاالت الطوارئ المناخیة، ومشكالت سلسلة اإلمدادات، كالتي نواجھھا حالیً 
األمراض كاإلسھال والتھابات الجھاز التنفسي ویوفر السعرات الحراریة والمواد المغذیة التي یحتاجھا األطفال. وتشیر إحدى 

إلى أطفالھن یمكن أن ینقلن األجسام المضادة الواقیة  19-لكوفید mRNAالدراسات الحدیثة إلى أن األمھات الالتي تلقین لقاح 
1من خالل الرضاعة الطبیعیة.

F  

 وزارة الصحة بوالیة فیرجینیا تھیب بجمیع األسر التي تنتظر مولودًا بأن تخطط للرضاعة الطبیعیة.   •
 

إذا كانت أم مریضة وترضع صغیرھا رضاعة طبیعیة بشكل جزئي، یمكن زیادة إنتاج اللبن بسرعة عن طریق زیادة  •
 اإلرضاع، أو بالتدلیك والعصر بالید، أو الشفط.

 

 إذا كان الرضیع معتمدًا على اللبن الصناعي، تستطیع األم إدرار اللبن من خالل عملیة تسمى إعادة إدرار اللبن.  •
 

وكلما قل إعادة إدرار اللبن ھي عملیة بدء إنتاج اللبن مرة أخرى وقد تحدث بعد أیام أو أسابیع أو حتى أشھر من "جفاف" اللبن. 
عمر الطفل، كانت عملیة إعادة إنتاج اللبن أسھل. وتعد إعادة إدرار اللبن استراتیجیة راسخة لتخفیف مخاطر تغذیة الرضع في 

 حالة الطوارئ.
إن الھدف من ھذه الوثیقة ھو مساعدة العاملین في وزارة الصحة بوالیة فیرجینیا لتثقیف الوالدین ومقدمي الرعایة للرضع الذین 

تقل أعمارھم عن سنة بشأن كیفیة توفیر لبن األم.  وفیما یلي قائمة بأفضل اإلجراءات المتبعة إلنتاج اللبن ومصادر إضافیة 
 Postpartumد أزمة تغذیة الرضع مصدًرا للتوتر والقلق لكثیر من اآلباء واألمھات. یقوم برنامج لمشاركتھا مع الوالدین. تع

Support Virginia بشأن اضطرابات المزاج والقلق في الفترة  والمجتمعات المحلیة بتثقیف األسر، ومقدمي الرعایة الصحیة
 .Postpartum Support Virginiaالمحیطة بالوالدة. لمزید من المعلومات: 

 
رضعة،  12 -8بالرضاعة الطبیعیة جزئیًا، فعلیك القیام بعدد أكبر من الرضعات لزیادة إنتاج اللبن ( تقومینإذا كنِت  )1

 ساعة. 24أو العصر بالید، أو جلسات شفط) كل 

إذا كان الرضیع معتمدًا على اللبن الصناعي، ففكري في إعادة إدرار اللبن. وتعد إعادة إدرار اللبن عملیة یمكن لألم  )2
توجیھات مراكز من خاللھا تحقیق الرضاعة بعد توقفھا لبعض الوقت (أسابیع أو حتى أشھر). لمزید من المعلومات:  

 .إعادة إدرار اللبنمكافحة األمراض والسیطرة علیھا لدعم األسر في 

 2 .یمكن للوالدین بالتبني تحقیق إدرار اللبن وتوفیر لبن األم )3

 إن أردت إنتاج اللبن. (انظر المصادر التالیة) نبللا راردإ يف ءاربخ معد نع ثحبا  )4

استشر طبیب طفلك أو مقدم الرعایة الصحیة بخصوص أیة استفسارات، خاصة إذا كان طفلك یتبع نظاًما غذائیًا  )5
 محددًا أو یعاني من أیة حاالت طبیة.

 

                                                
  ScienceDailyالموضوع الكامل: 1
 261-252الصفحات:  ،2اإلصدار:  38المجلد:  Human Lactationصحیفة  2

https://postpartumva.org/
https://urldefense.com/v3/__http:/r.smartbrief.com/resp/oGsaCqyrlvDrtusNCidKqYBWcNBNHD?format=multipart__;!!JqxBPMk!zrL5mrgeLVvKMRV3PauMcaLAJ2fZJZ-ymfFdnT0nPPDJFdU5QB0Noxh1Jm3f7KSv9eoQP6E$
https://journals.sagepub.com/toc/jhl/38/2
https://journals.sagepub.com/toc/jhl/38/2


 

، أو مجموعات الدعم على وسائل التواصل WICابحث عن دعم األصدقاء في الرضاعة الطبیعیة من خالل برنامج  )6
 . ROSEأو  La Leche Leagueأو  Breastfeeding USAم بین األمھات مثل االجتماعي، أو مجموعات الدع

 
المناطق تفضل بزیارة موقع لحاالت اإلحالة المحلیة.   WICمكتب یمكنك التواصل مع اإلدارة الصحیة المحلیة أو  )7

 الخریطة التي تتضمن موقعك.وانقر على  الصحیة المحلیة

لبن، فھناك العدید من یجب إحالة الوالدین الراغبین في بدء أو زیادة إنتاج اللبن إلى رعایة متخصصة إلدرار ال )8
 العیادات الطبیة الخاصة بالرضاعة في فیرجینیا. 

 ) Richmond :804-828-CHOR (2467عیادة إدرار اللبن بمستشفى األطفال 

  s Daughters’King :757-668-6984عیادة الرضاعة الطبیعیة في مستشفى األطفال 

 Inova Breastfeeding Medicine :571-419-5640عیادة الرضاعة الطبیعیة 

 434-924-0000: عیادة الرضاعة الطبیعیة بجامعة فیرجینیا

یمكن العثور على متخصصي اإلرضاع المدربین على أعلى مستوى والحاصلین على شھادة استشاري اإلرضاع 
 المعتمدة من المجلس الدولي وذلك في األدلة المدرجة أدناه في الموارد.

 
موقف أكادیمیة طب الرضاعة بیان تنطوي المشاركة غیر المراقبة للبن األم على مخاطر محتملة. برجاء الرجوع إلى  )9

 ن األم لرضیع مكتمل النمو. بشأن المشاركة غیر المراقبة للب 2017الطبیعیة لعام 

قد یكون لبن األم بدیالً مناسبًا لألسر التي تستخدم في التغذیة لبنًا صناعیًا خاصة بسبب وجود اضطرابات األیض.  )10
) من أحد بنوك اللبن بوصفة طبیة من مقدم الرعایة PHDMویمكن الحصول على لبن بشري مبستر ُمتبَرع بھ (

 رابطة بنوك اللبن البشري في أمریكا الشمالیة على المزید من المعلومات على موقعالصحیة للمریض.  یمكن العثور 
)HMBANA تقوم بعض خطط التأمین بتغطیة تكالیف اللبن البشري المبستر الُمتبَرع بھ كما یمكن أن تساعد .(

Abbott Nutrition ت أثناء توقف اإلمدادات.في تغطیة التكالیف بشكل مؤق 

، فإعادة إدرار اللبن ممكنة وموصى بھا للوالدین الراغبین في توفیر تذكر: اطرح أیة أسئلة على مقدم رعایة الصحیة لألطفال
 لبن األم.
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 :رداصملا

 بیان أكادیمیة طب الرضاعة الطبیعیة بشأن نقص بدائل لبن األم

 األكادیمیة األمریكیة لطب األطفال: تغذیة الرضع في الكوارث والطوارئ

 مراكز مكافحة األمراض والسیطرة علیھا: األسئلة الشائعة عن الرضاعة الطبیعیة 

 توجیھات مراكز مكافحة األمراض والسیطرة علیھا لدعم األسر في إعادة إدرار اللبن

 (قد تتوفر مجموعة متنوعة من المتحدثین باللغة األم) العثور على استشاري إرضاع

 وزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة األمریكیة: تغذیة الرضع أثناء الكوارث

WIC دعم إعادة إدرار اللبن میتشجان: زیادة لبن األم إلى أقصى حد و 

 CHKDفي  s Daughters’The Kingبنك اللبن بمستشفى 

 s Find An IBCLC®’USLCAدلیل 

 ائتالف فیرجینیا للرضاعة الطبیعیة

  موارد الرضاعة الطبیعیة لوزارة الصحة بوالیة فیرجینیا
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