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ሌጅዎን ጡት ስሇማጥባት የእውነታ ጥራዝ ወረቀት

ሌጅዎ ጡት እንዲጠባ ማድረግ
አንድ እናት፤ በጡት የምትመግብበትን ጠቃሚ መንገድ በትክክሌ የምትረዳው የህጻኑን የአመጋገብ
ዝንባላ ተከታትሊ በዚያው መሰረት በሚገባ የሚጠባበትን መንገድ ስታመቻች ነው። ይህም ‘ህጻኑ
ባሳየው አዝማሚያ የተያያዘ’ ተብል ሲጠራ እንዲሁም ህጻኑ በቀጥታ ከተወሇደ በኋሌ ወይም ከዚያም
ጊዜ በኋሌ ጀምሮ ሉካሄድ ይችሊሌ።
•
•

•
•

•

በሚቀመጡበት ጊዜ፣ ትንሽ ወደኋሊ አጋድል በመደገፊያ እየተረዱ ተመቻችቶ መቀመጥ።
ሇመጀመር ዝግጁ መሆን የሚችለት፤ ሌጅዎ በነቃበት ግዜ፣ ሌብሱን ካወሇቁሇትና በናፒ ቅዘን
ጨርቅ ብቻ ሲትውት ነው። የርስዎን ጡት መያዣና ከሊይ ያሇውን ሌብስዎን ያውሌቁት። ጡትዎን
ሇመሸፈንና ከብርድ ሇመከሊከሌ ያህሌ በትክሻዎ ሊይ ጨርቅ ጣሌ ያድርጉበት።
ህጻኑን በደረትዎ ሊይ ያድርጉትና ሰውነታችሁ ይነካካ። ያነጋግሩት፣ ፊት ሇፊት እያዩ ሰውነቱን
በሇስሊሴ ዳበስ ዳበስ ያድርጉት።
ሌጅዎን በስተጀርባ ሆኖ ከትከሻዎቹና ከቂጡ በታች ሆኖ በጥንቃቄ መደገፍ፣ ነገር ግን
ሇመገሇባበጥ ሲፈሌግ በራሱ ሳይቸገር ወደላሊው ጡት እንዲገሊበጥ ማድረግ። በደረትዎ ሊይ
እንዳሇ ጭንቅሊቱን ‘ቀና’ አድርጎ ከዚያም ወደላሊው ጡት ይደርሳሌ።
አገጩ ጡትዎን በነካ ጊዜ፣ በገዛ ራሱ ጡት ሊይ ሇመሇጠፍ ይችሊሌ። ብዙ አሇመቻኮሌ ነው።
ሌጅዎ ጊዜ ወስዶ በራሱ ጡትዎ ሊይ እስኪሇጠፍና ተመቻችቶ እስኪጠባ ድረስ በትእግስት
መጠበቅ። በሌጅዎ!

በእናትና ሌጅ መካከሌ ስሇሚፈጠር ሌዩ የመቀራረብ ግንኙነት እንዴት እንደሆነ ኣንዳንድ የሆስፒታሌ
ሠራተኞች በጥሌቅ ይስረዳለ። በሌጅዎ መሪነት የሚኖረው ግንኙነት ከተጠናከረ በኋሊ ይህንን ዘዴ
መጠቀም ይችሊለ።
• በአሌጋ ወይም በወንበር ሊይ ወደኋሊ በማጋደሌና በመደገፍ እየተረዱ ተመቻችተው
የሚቀመጡበትን አማራጭ መንገድ መፈሇግ።
• ሌጅዎን ጠጋ አድርገውና መሊ ሰውነቱን ወደርስዎ አዙረው እቅፍ ያድርጉት። ሞሊው ሰውነቱ
ወደርስዎ እንዲዞር ትክሻውንና አንገቱን ይደግፉሇት፤ ነገር ግን ጭንቅሊቱ ወደኋሊ ሇመታጠፍ ነጻ
መሆን አሇበት።
• በወገብዎ ዙሪያ ወይም በጎኑ በኩሌ ሌጅዎን ወተፍ ሲያደርጉት የታችኛው እጅ እንዳይንቀረፈፍ
ይጠንቀቁ። የሌጁ ሰውነት በርስዎ ዙሪያ እጥፍ ዘርጋ ሲሌ ታዲያ ከዳላዎ ጋር ተመቻችቶ
በመቅረብ አንገቱን በመጠኑ ወጣ አድርጎ ማቀፍ ነው። የሚያቅፉበት ከፍታ ከጡትዎ ጋር
ተመጣጣን መሆን አሇበት።
• የመቀራረቢያ ግንኙነት በሚያደርጉበት ጊዜ፣ በጡትዎ ጫፍ በአንደኛው በኩሌ መደገፍ፣ በላሊው
በኩሌ ደግሞ በቀሩት ጣትዎ ጡትዎን ወደሊይ ከፍ አድርገው ወደ ህጻኑ አፍንጫ ዘንበሌ
ያድርጉት። ይህ ሲደረግሇት አፉን በጡቱ ህብረ ህዋስ ሊይ ቆሌፎ በቀሊለ መጥባት ይችሊሌ።
• የጡትዎን ጫፍ ወደ ሌጅዎ አፍ ከማስገባት ይሌቅ ከአፉ በሊይ የሚገኘውን አካባቢ አስጠግቶ
ማስነካት ይሻሊሌ። ሇሌጅዎ የሚያስፈሌገው ከጡት ጫፍ መጥባት ብቻ ሳይሆን በጡቱ ህብረ ህዋስ
ሊይም አፉን በደንብ በመቆሇፍ እየጠባ መተሳሰሩን እንዲቀጥሌ መርዳት ነው።
• የሌጅዎን የታችኛውን ከንፈር የጡትዎን ጫፍ በማስነካት አፉን በሰፊው መክፈት እንዲችሌ
ቢረዳም በቂ አይሆንም ታዲያ በጡትዎ ህብረ ህዋስም እየዳበሱሇት አፉን በሰፊው እንዲከፍት
ያድርጉት።
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ሌጅዎ አፉን በሰፊው በከፈተበት ጊዜ ወደ ጡትዎ ያቅርቡት። በሚያቀርቡበት ጊዜ የታችኛው
ከንፈሩን ደግሞ ወደ ጠቆር ያሇው የጡትዎ ጫፍ በሊይ ያስጠጉትና አፉን በጡቱ ሊይ
እንዲቆሌፍበት በማገሊበጥ ይርዱት። የጡትዎን ህብረ ህዋስ ወደ ምሊሱ ሇማስጠጋት ይሞክሩ።
ይሁን እንጂ የርስዎ ህብረ ህዋስ ከሌጁ አፍ በሊይ እንዳይሆን። የጡትዎ ጫፍ ትሌቅ ከሆነ፣
በሌጅዎ ከንፈሮች ውስጥ ከሊይኛው ከንፈሩ በሊይ ሲታይ ገብቶ የሚታየው የጡቱ ጫፍ ተሇቅ
ያሇው ሲሆን ከታች በኩሌ የሚታየው የጡት ጫፍ ግን አነስ ያሇ ሆኖ ይታያሌ።
የሌጅዎን አገጭ በጡትዎ ሊይ ገደሌ በማድረግ፤ አፍንጫው መተንፈስ በማይከሇከሌበት ሁኔታ
መገኘቱን ያረጋግጡ። በችግር ሁኔታ ሊይ ከተገኘ ግን የሌጅዎን ሰውነት ወደ እርስዎ ሰውነት ጠጋ
ያድርጉት።
የሌጅዎን አፍ በደንብ የተከፈተና በጡቱ ሊይ ሆኖ ግጥም ብል አየር የሚያስገባ መሆን አሇበት።
የመሌካም አጠባብን ሁኔታ ጠብቆ በመጥባት ሊይ ከሆነና የጉሮሮ ማንቋረር ካሌተሰማበት
አቀማመጡ ጥሩ ነው።
በደንብ ተጠግቶ ካሊጠቡት፤ ወይም እየጠባ 30 ስኮንድ ያህሌ ካሇፈ በኋሊም ጡትዎ እያመምዎት
ከሆነ ማጥባቱን ያቁሙት። ከማጥባት ሇማቆም፤ በድዶቹ መካከሌ ንጹሕ ጣት አስገብተው ጡትዎን
ካፉ ማስወጣት። ጡትዎን ካፉ ሊይ ማሊቀቅ ያሇብዎ ሌጅዎ የጡቱን ጫፍ መሌቀቁን ካወቁ በኋሊ
ነው።

ሌጅ ሇመጀመሪያ ጊዜ የወሇዱ እናቶች፣ ሇመጀመሪያ ጡት በሚያጠቡበት ጊዜ ትንሽ ግር ሉሊቸው
ይችሊሌ። ሆኖም ይህ ሇጥቂት ጊዜ ብቻ እንጂ ብዙ ጊዜ አይቆይም። እርስዎም ሆኑ ሌጅዎ በደንብ
ማጥባትንም ሆነ መጥባትን ትሇማመዳሊችሁ። በአጭር ጊዜ ውስጥ ተግባሩ እየቀሇሇ ይመጣሌ። ሌጅዎን
እንዴት ማጥባት እንዳሇብዎ የጤና ጥበቃ ነርሶች ያሳይዎታሌ። እርዳታ በፍርሃት ሳቢያ ከንመጠየቅ
አይቆጠቡ።
ጡት ማጥባት አይጎዳም። ጉዳት ካደረሰ እርዳታ መጠየቅ። ጡት ማጥባት ሲጀመር በመጀመሪያዎቹ ቀና
የሌጅዎን በጡት ሊይ አቀማመጥ ጥንቃቄ ማድረጉ የጡት ጫፎች እንዳይጎዱና ህመም እንዳይፈጥሩ
ጥሩ የመከሊከያ ዘዴ ነው።

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።
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