هقدهِ

ًحَُ در آغَش گرفتي شیرخَار ٍ پستاى گرفتي اٍ
دارای اّویت است  .زیرا اگر ًحَُ در آغَش گرفتي
ٍ پستاى گرفتي اٍ هطلَب باشد هاًع زخن شدى
ًَک پستاى ّا شدُ ٍ هکیدى صحیح ًَزاد ًیس
تَلید شیر را بیشتر هی کٌد.
در ٍضعیت صحیح شرایط زیر برقرار است:
* تذى ضیزخَار رٍتزٍي هادر ٍ در تواس ًشدیه تا تذى اٍ
است.
* سز ٍ تذًص در یه اهتذاد لزار دارًذ.
*صَرتص رٍتزٍي پستاى هادر ٍ چاًِ اش تِ پستاى چسثیذُ
است.
* دّاى واهال تاس ٍ لة تحتاًی اٍ واهال تِ طزف خارج تزگطتِ
ٍ لسوت ووی اس ّالِ پستاى در تاالي لة فَلاًی اٍ هطاّذُ
هی ضَد ٍ ضایذ در سیز لة تحتاًی ًطاًِ اي اس ّالِ پستاى
دیذُ ًطَد  .فمط در صَرت تشري تَدى ّالِ لسوتی اس آى
لاتل هطاّذُ خَاّذ تَد.
*هىیذى ّا وٌذ ٍلی عویك است.
* صذاي تلعیذى ضیز تِ خَتی ضٌیذُ هی ضَد.
*ضیزخَار پس اس احساس رضایت ٍ سیز ضذى ،خَدش پستاى
را رّا هی وٌذ.
* هادر ٌّگام ضیز دادى احساس درد ٍ ًاراحتی ًوی وٌذ.
* پستاى هادر تا سَراخ ّاي تیٌی ضیزخَار فاصلِ دارد ٍ راُ
تٌفس اٍ را ًوی تٌذد.
ٍضعیت ًادرست

ٍضعیت درست

ٍضعیت هادر ٌّگام شیردادى چگًَِ باید باشد ؟
ٍضع ٍ حالت خَد را در خاي راحت ٍ هٌاسثی ،طَري اًتخاب
وٌیذ وِ تتَاًیذ تِ راحتی ضیزخَار را در آغَش گزفتِ ٍ تِ
پستاى تچسثاًیذ  .هیتَاًیذ رٍي صٌذلی یا هثل تٌطیٌیذ یا
رٍي تخت ٍ یا ّز ٍضعیتی وِ راحت ّستیذ دراس وطیذُ ٍ
ضیز تذّیذ .در ٍضعیت ًطستِ ،رٍي صٌذلی راحتی راست
تٌطیٌیذ ٍ سیز تاسٍ ،پطت ٍ سیزپاي خَد تىیِ گاّی داضتِ
تاضیذ ٍ .لی اگز هی خَاّیذ در رختخَاب ضیز تذّیذ ،تالص
سفتی در پطت ٍ تالص دیگزي سیز ساًَي خَد لزار دّیذ.

ٍضعیت گَْارُ ای ( هعوَلی یا سٌتی) :یىی اس
هزسَم تزیي طزق ًگْذاضتي وَدن تزاي ضیزدّی
است .سز ضیزخَار در خن آرًح هادر لزار هی گیزد ٍ
تذًص تا ساعذ هادر حوایت هی ضَد.

ٍضعیت خَابیدُ بِ پشت
در ٍضعیت خَاتیذُ تِ پطت هی تَاًیذ تِ یه پْلَ
غلطیذُ ٍ اس یه پستاى ضیز تذّیذ ،سپس تِ پْلَي
دیگز غلطیذُ ٍ اس پستاى دٍم ضیز تذّیذ .تَصیِ هی
ضَد راّْاي هختلف را تدزتِ وزدُ ٍآساًتزیي ٍضعیت را
تزاي خَد ٍ وَدن تاى پیذا وٌیذ ،گذاضتي یه تالص
سیز سز هعوَالً السم است .تعضی اس هادراى تزخیح
هیذٌّذ چٌذیي تالص یا وَسي را سیز تاالتٌِ ٍ سز خَد
تگذارًذ تا ایي لسوت اس تذى آًْا تاالتز تاضذ .یه تالص
سیز راى ًیش راحتی تیطتزي را فزاّن هی وٌذ.

ٍضعیت زیر بغلی:
در ایي ٍضعیت ،هادر هی ًطیٌذ ٍ سز ًَساد تِ طزف
پستاى ٍ تذًص سیز تغل هادر در پْلَي ٍي لزار هی
گیزد .تاسي وَدن رٍي تالطی ًشدیه آرًح هادر است تا
ًَساد را تِ سطح پستاى تزساًذ .در ایي ٍضعیت تزاي
راحتی تیطتز ،پطت ضاًِ ّاي خَدتاى ّن تالص تگذاریذ
ٍ تعذ اس پستاى گزفتي ضیزخَار ،تىیِ دّیذ .در ضزایط
خاظ هثل تشري تَدى پستاًْا یا ًَن پستاى صاف یا
فزٍرفتِ ،ایي ٍضعیت ارخح است چَى هادر دیذ تْتزي
تز ضیزخَار ٍ وٌتزل تیطتزي تز سز اٍ دارد .ایي ٍضعیت
تزاي هادراًی وِ تحت عول سشاریي لزار گزفتِ اًذ ٍ ،در
هَاردي وِ تچِ خَاب آلَد است یا در یادگیزي تغذیِ تا
ضیزهادر هطىل داردّ ،وچٌیي تزاي وَدواى ًارس ٍ دٍ
للَ ٍ وَدواًی وِ هىیذى ضعیف دارًذ ،هفیذ هی تاضذ.

ٍضعیت خَابیدُ بِ پْلَ

ٍضعیت گَْارُ ای هتقاطع :رٍضی هفیذ تزاي

در ایي ٍضعیت هادر ٍ وَدن تِ پْلَ رٍتزٍي ّن هی
خَاتٌذ .هی تَاًیذ چٌذ تالص سیز سز ،پطت ٍ سیز ساًَیی
وِ تِ طزف تاال است تگذاریذ .تچِ تِ پْلَ ٍ رٍتزٍي ضوا
طَري لزار هی گیزد وِ پطتص تز تاسٍي تاى تىیِ دارد
ٍ ساًَّایص تِ طزف ضوا نضیذُ ضذُ است .هوىي است
السم تاضذ وِ یه تالص وَچه ،پتَ یا حَلِ تا ضذُ در
پطت ضیزخَار ّن گذاضتِ ضَد  .در هادراًی وِ سشاریي
ضذُ اًذ گاّی السم است تزاي هحافظت تخیِ ّا ،تیي
هادر ٍ ضیزخَار یه تالص وَچه یا یه حَلِ تا ضذُ
وَچىی لزار تگیزد.

ضیزخَاراًی است وِ در پستاى گزفتي هطىل دارًذ .
استفادُ اس ایي رٍش در ًَساداى ًارس ٍ وَچه وِ
عضالت ضل دارًذ ٍ هادراًی وِ ًَن پستا ىضاى آسردُ
ضذُ تْتزیي رٍش ضیزدادى هیثاشد  .اگز اس پستاى چپ
هی خَاّیذ وَدن را ضیز تذّیذ ،اٍ را تا دست راست
ًگْذاریذ ٍ تالعىس .دست هادر سزٍ گزدى ضیزخَار را
ًگِ هی دارد ٍ تذى ضیزخَار در اهتذاد طَل ساعذ هادر
لزار هی گیزد .اس دست طزف پستاى هَرد استفادُ ،تزاي
ًگْذاري پستاى استفادُ هی ضَد یعٌی هثالً دست چپ
پستاى چپ را ًگِ هی دارد .دّاى ضیزخَار در سطح
ًَن پستاى یا هختصزي پاییٌتز لزار هی گیزد ٍ تذى اٍ
تِ پْلَ رٍ تِ هادراست.
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