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إلتهاب الثدي 

Disclaimer The Royal Women’s Hospital does not accept any liability to any person for the information or advice (or use of such information or advice) which is provided in this 
fact sheet or incorporated into it by reference. We provide this information on the understanding that all persons accessing it take responsibility for assessing its relevance and 
accuracy. Women are encouraged to discuss their health needs with a health practitioner. If you have concerns about your health, you should seek advice from your health care 
provider or if you require urgent care you should go to the nearest hospital Emergency Department. © The Royal Women’s Hospital, July 2012

التهاب الثدي هو التهاب يصيب الثدي قد يؤدي إلى الخمج. 

األسباب الشائعة
عدم امساك الرضيع للثدي بشكٍل جيد أثناء الرضاعة. 	•

عطب حلمة الثدي. 	•
طول الفترات الفاصلة بين الرضعات. 	•

إمتالء الثديين. 	•
إنسداد قنوات الحليب. 	•

التوقف المبكر عن الرضاعة الطبيعية.  	•
ضيق صدرية الثديين أكثر مما ينبغي. 	•

قيد لسان الرضيع الذي يجد صعوبة في االمساك بالثدي.  	•
راجع ورقة معلومات قيد لسان الرضيع لمزيٍد من المعلومات.

العالمات واألعراض 
إحمرار وألم في الثدي.  	•

قد تشعرين وكأنك ُمصابة بنزلة البرد – مع الشعور بالسخونة  	•
والبرودة وألم في المفاصل.

الوقاية
ارضعي طفلك كثيراً كلما احتاج للرضاعة )المعدل الطبيعي  	•

لرضاعة الطفل حديث الوالدة هو 12-8 مّرة في الـ 24 ساعة(.
ال تغفلي أو تؤجلي رضعات. 	•

أيقظي طفلك من نومه إلعطائه رضعة إذا امتأل ثديك كثيراً.  	•
وإذا لم يرغب طفلك في الرضاعة، فقد تحتاجين إلى شفط القليل 

من الحليب من ثديك لتشعري باالرتياح.
اطلبي المساعدة لتتأكدي من أن طفلك يمسك بالثدي ويرضع  	•

بشكٍل جيد.
مي لطفلك كال الثديين في كل رضعة. وإذا كان طفلك يرضع  قدِّ 	•

من ثدي واحد فقط، احرصي على أن يرضع من الثدي اآلخر في 
الرضعة التالية.

قومي بشفط كمية قليلة من الحليب بعد الرضعات إذا شعرِت  	•
بأن ثدييك ال يزاالن ممتلئين – استمري في الشفط حتى تشعري 

باالرتياح فقط.
تجنبي تقديم رضعات من الحليب الصناعي لطفلك أو أي سوائل  	•

أخرى ما لم تنصحك بذلك القابلة، أو الممرضة أو الطبيب.
تجنبي الضغط على ثدييك سواء بالمالبس أو بأصابعك أثناء  	•

الرضاعة.
حاولي أخذ قسطاً من الراحة أثناء اليوم عندما يكون طفلك نائماً. 	•

العالج
من األهمية البدء في العالج عند ظهور عالمات التهاب الثدي األولى. 

حليب األم آمن للطفل حتى ولو كنِت مصابة بالتهاب الثدي،  	•
لذلك استمري في ارضاع طفلك أو شفط الحليب من الثدي المتأثر. 
ضعي كمادة دافئة أو قماش دافئ على مكان األلم قبل الرضاعة أو  	•

شفط الحليب، وذلك للمساعدة على تدفق الحليب من ثديك. واذا تدفق 
الحليب من ثديك بسهولة فال حاجة لك حينها لكمادات دافئة. 

قومي بتدليك أي ُكتل في ثديك بلطف في اتجاه الحلمة أثناء الرضاعة  	•
أو شفط الحليب أو عند االستحمام. 

استمري في ارضاع طفلك أو شفط الحليب من ثديك الذي يؤلمك  	•
حتى تشعري بمزيٍد من االرتياح. 

ضعي كمادة باردة، كرزمة البازال المجّمدة الملفوفة داخل قطعة  	•
قماش، على الثدي بعد الرضاعة أو شفط الحليب لدقائق قليلة، 

وذلك لتخفيف عدم االرتياح.
بإمكانك تناول أقراص مسكنة لأللم مثل paracetamol أو  	•

ibuprofen. هذه األقراص آمنة أثناء الرضاعة الطبيعية.
اشربي الكثير من الماء خالل اليوم )ما يصل إلى 8 أكواب(. 	•

ارتاحي بقدر االمكان. اطبي من زوجك أو أفراد العائلة أو األصدقاء  	•
أن يساعدوك في المهام المنزلية.

إذا لم تشعري بالتحسن بعد ساعاٍت قليلة، يجب أن تراجعي الطبيب  	•
بأسرع ما يمكن. وعند حجزك لموعد مع الطبيب، أخبريهم بأنك 

تعتقدين أنك مصابة بالتهاب الثدي.
إذا وصف لك طبيبك مضادات حيوية، تناوليها حسب توجيهات  	•

الطبيب. فاالستمرار في الرضاعة الطبيعية آمن أثناء تعاطي 
المضادات الحيوية.

أين تحصلين على المزيد من المعلومات
ROYAL WOMEN’S HOSPITAL بيانات االتصال لدى

 Women’s Emergency Centre )مركز خدمة الطوارئ للنساء(
هاتف: 3636 8345 (03)

بيانات اتصال أخرى 
Australian Breastfeeding Association )الجمعية األسترالية 

 للرضاعة الطبيعية( )خط مساعدة 24 ساعة( 
 هاتف: 268 686 1800 الموقع االلكتروني: 

 www.breastfeeding.asn.au

 خط صحة األمومة والطفولة )24 ساعة( 
هاتف: 29 22 13
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