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እንዴት ጡት ማጥባት ይሠራሌ 

 
ሌጅዎ በብዛት ጡትዎን ሲጠባ ጡትዎ በዚው መጠን በበሇጠ ወተት ይፈጥራሌ። ሌጅዎ ጡትን 
በሚመጠምጥበት ጊዜ የጡት ሆርሞኖች ሰሇሚሇቀቁ ነው። ታዲያ የተሇቀቀው ሆርሞን ወተት በመፍጠር 
ወተቱ ‘እንዲወርድ’ ወይም እንዲፈስ ያደርገዋሌ።  

 

በመጀመሪያ የሚወጣው የጡትዎ ወተት እንገር (colostrum) ተብል ሲጠራ፤ ይህም ወፈር ያሇ እና 
ብጫማ ህብረ ያሇው ይመስሊሌ። አንዳንድ ሰዎች እንገር (colostrum) ሇህጻን ጥሩ አይደሇም ይሊለ፤ 
ነገር ግን እንገር በጣም አስፈሊጊ ነው። ህጻኑን የሚመግቡትንና ከበሽታ ሇመከሊከሌ የሚረዱ ንጥረ 
ነገሮችን በውስጡ የያዘ ነው። ይህ ወተት ቀስ በቀስ እየቀጠነና የውሀ መሌክ እየያዘ ሲሄድ፤ ነገር ግን 
በእንገር ወተት ሊይ ሇሌጅዎ እድገትና የምግብ ፍሊጎት ሇማሟሊት የሚችለ ሁለን ነገሮች የያዘ ነው።  

 

የጡትዎ ወተት በሚገባ ስሇመፍሰሱ የሚያውቁበት የተሇያዩ መንገዶች ይኖራለ:   

• የህጻኑ አጠባብ፤ በፍጥነት በጣም ትንሽ ወተት በመሳብ ይጀምርና የፍጥነቱ ደረጃ ተሇውጦ 
መጥባቱና መዋጡ በህበረት ሲፈራረቁ፤ በአንድ ሰኮንድ አንድ ጊዜ እየሳበ ሲውጥ ይሆናሌ።  

• አንዳንድ እናቶች በጡታቸው ውስጥ የመወጋጋት ስሜትና እንደመርፌ የሚወጋ ህመም 
ሲያጋጥማቸው።  

• አንዳንድ ጊዜ በጡት ውስጥ ወተት በመሙሊቱ ድንገተኛ ስሜት ሲያጋጥም እንዲሁም ላሊው 
ጡትዎ ደግሞ ወተት ማንጠባጠብ ይጀምር ይሆናሌ።  

•  ሉጠማዎት ይችሊሌ።  

 

የመረበሽ ስሜት፣ ሀፍረት፣ መጨናነቅ ወይም ከፍተኛ ድክመት አንዳንዴ በወተት ፍሳሽ ሊይ ችግር 
ይፈጥራሌ። ከተዝናኑ የጡትዎን ወተት በቀሊለ እንዲፈስ ይረዳሌ።  

• እራስዎን ያመቻቹ። በአጠገብዎ የሚጠጣና ጤናማ የሆነ ምግብን ያስቀምጡ።  

• ሇሌጅዎ ወደ ጡት ከማስቀመጥዎ በፊት ከጡትዎ ሊይ ትንሽ ወተት በመጭመቅ እንዲንጠበጠብ 
ማድረግሌ።  

• ሌጅዎ እየጠባ እያሇ ጡትዎን በቀስ አድርገው ማሻሸት።  

• የሌጅዎ በጡቱ ሊይ ጥሩ አቀማመጥ ስሇመኖር ማረጋገጥ ነው። 

 

ሌጄ በቂ ወተት ስሇማግኘቱ እንዴት ማወቅ እችሊሇሁ?  

 

ጡትዎን የሚጠባ ህጻን በቂ ወተት እዳገኘ ሇማወቅ:  

• ህጻኑ የሚመገበው እንደፈሇገ እንጂ በተወሰነሇት ሰዓት ካሌሆነ። ይህም በ24 ሰዓታት ውስጥ 
ቢያንስ ከ6 እስከ 8 ጊዜ ከጠባ። አንዳንድ ህጻናት በ24 ሰዓታት ውስጥ ከ10 እስከ 12 ጊዜ 
ወይም ከዚያ በሊይ ሲጠቡ ይሆናሌ።  

• በ24 ሰዓታት ውስጥ ቢያንስ ከ6 እስከ 8 ጊዜ የቆሸሹና የበሰበሱ የጨርቅ ናፒዎች ወይም ከ3 
እስከ 5 ጊዜ በጣም የጨቀዩ የሚጣሌ ናፒዎች ሉታዩ ይችሊሌ። በ24 ሰዓታት ውስጥ በጣም 
ትንሽ ህጻን ሌጅ 2 ወይም ከዚያ በሊይ ሇስሊሳ ሰገራ ሉወጣው ይችሊሌ። 
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• ሌጅዎ ንቃት ያሇው ስሜታዊና ደስተኛ ይመስሊሌ።  

 

ሌጅዎ በሳምንታት ጊዜ ውስጥ ክብደቱ ቀስ በቀስ እየጨመረ እንደሚሄድ ነው። የሌጅዎ ጭንቅሊት/ራስ 
እንደሚያድግና ቁመትም እንደሚጨምር ነው። 

 

በበሇጠ ስሇማንበብ  

• ሌጅዎን ጡት ስሇማጥባት እውነታ ወረቀት 

 
 

የበሇጠ መረጃ ሇማግኘት ሇርስዎ ህጻን ጤና ጥበቃ ማእከሌ ወይም የአውስትራሉያ የጡት አጥቢ 
ማሕበርን (ABA) ያነጋግሩ።  

 

የአውስትራሉያ የጡት አጥቢ ማሕበር (ABA)፤ የእርዳታ ስሌክ መስመር በሳምንት 7 ቀን አገሌግልት 
የሚሰጥ ሲሆን በሰሇጠኑ የጡት ማጥባት አማካሪዎች ፈቃደኛ በሆኑ ሠራተኞች በኩሌ ምክር 
ይቀርባሌ።  

 

በእንግሉዝኛ የስሌክ ጥሪ ሇማካሄድ እርዳታ ከፈሇጉ ሇትርጉምና አስተርጓሚ አገሌግልት (TIS) በስሌክ 

131 450 መደወሌ ነው። 

 

ሇመማክርትና ሇበሇጠ መረጃ በኢሜሌ፡ www.breastfeeding.asn.au ይቀርባሌ። 

 

 

 

 


