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قد تختلف أوقات التخزين ودرجات احلرارة لألطفال اخلدج أو املرضى. حتقق مع مزود خدمة الرعاية الصحية.  2

أكادميية طب الرضاعة الطبيعية البروتوكول رقم 8 معلومات عن تخزين احلليب اإلنساني لالستخدام املنزلي للرضع مكتملي النمو )2010(.  3

تشير إلى درجة احلرارة القصوى ما لم يذكر خالف ذلك.  4

 إرشادات 1WSCA لتخزين 
حليب الثدي 2011

توجد العديد من اإلرشادات لتخزين احلليب.

 حتدث مع موظفي WIC أو املستشار النظير أو أخصائي الرضاعة حول إرشادات التخزين 
التي ستعمل بشكل أفضل لك ولطفلك.



 تهانينا على إلتزامك بتوفير 
حليب الثدي لطفلك.

تخزين حليب الثدي

�اغسل الزجاجات ولوازم الضخ في الماء الساخن والصابوني أو في غسالة الصحون. �❏

�اغسل يديك قبل التعامل مع أدوات مضخة الثدي والبدء في الضخ. �❏

 )BPA( ميكن تخزين حليب الثدي في الزجاج النظيف أو القوارير البالستيكية * الخالية من مادة بيسفينول-أ� �❏�
مع أغطية مشددة جيًدا.

  مالحظة- ميكنك أيًضا استخدام أكياس خاصة تصنع لتجميد حليب الثدي. ال تستخدم بطانات القوارير القابلة 
للتخلص منها أو أكياس بالستيكية أخرى لتخزين حليب الثدي.

.)BPA( أو مصلحة الصحة حول القوارير اخلالية من مادة بيسفينول-أ WIC اسأل موظفي*

بعد كل دورة ضخ

❏� ضع التاريخ على احلاوية. إذا كنت تعطني حليب األم ملزود الرعاية لطفلك، ضع اسم طفلك على احلاوية. 

❏� برفق أدر الحاوية لخلط حليب الثدي. من الطبيعي أن ينفصل حليب الثدي.

❏� قم بتبريد أو تثليج حليبك بعد ضخه.

   مالحظة- ال تقم بتخزين احلليب على رفوف باب الثالجة.

نصائح لتجميد احلليب

❏� اترك شبرًا واحًدا أو كذا من المكان الخالي في الجزء العلوي من الحاوية ألن حجم الحليب سيزداد عند التجمد.

❏� قم بتخزين الحليب في الجزء الخلفي من حجرة التجميد. ال تقم بتخزين الحليب على رفوف باب حجرة التجميد.
�قم بتبريد الحليب المضخوخ الطازج قبل إضافته إلى الحليب المجمد.2 �❏

نصائح إلذابة اجلليد وتدفئة احلليب

❏� استخدم أوالً الحليب المخزن األقدم .

❏� ال يحتاج حليب الثدي إلى التدفئة ويمكن استخدامه في درجة حرارة الغرفة أو أبرد منها.

  مالحظة- إذا كنت تقوم بتسخني احلليب ، فأدره )ال تقم بتحريكه(. قم باختبار درجة احلرارة في حليب الثدي بإسقاط 
البعض منه على معصمك. ينبغي أن يكون دافئا قليالً.

❏� قم بإذابة الحليب المجمد في الثالجة ليالً أو تحت الماء الدافئ الجاري. يمكنك أيًضا إذابة الحليب في وعاء من الماء 
الدافئ.

❏� ال تضع حليب الثدي في الميكروويف. يخلق الميكروويف النقاط الساخنة التي من شأنها أن تحرق فم طفلك.

❏� استعمل الحليب المذاب في غضون 24 ساعة. ال تقم أبًدا بإعادة تجميد حليب الثدي المذاب.
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رابطة جتميع احلليب البشري بأمريكا الشمالية. 2011.  2


