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بزگً اطالعاتی – بً پستان گذاشته وُساد

بً پستان گذاشته وُساد
تِتزیي رّع تزای آًکَ هادر ّ ًْساد ػیز دادى ّ ػیز خْردى اس پظتاى را فزا
تگیزًذ ایي اطت کَ تَ ًْساد اجاسٍ دُیذ تز طثق غزیشٍ طثیعی خْد عول کٌذ.
ایي عول" ،پستان گیزی ٌدایت شدي تُسط وُساد " ًام دارد ّ هی تْاًذ
تالفاصلَ تعذ اس سایواى ّ یا ُز سهاى تعذ اس آى آغاس ػْد.
•
•

•
•
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در جایی راحت در حالیکَ تَ عقة تکیَ هی دُیذ تٌؼیٌیذ ّ ،در پؼت خْد
تالغ ُای حوایت کٌٌذٍ قزار دُیذ.
در سهاًی کَ ًْساد تیذار ّ آرام اطت ػیز دادى را آغاس کٌیذ .توام لثاص ُای
ًْساد ،تَ جش پْػک ،را در آّریذ .پیزاُي ّ طیٌَ تٌذ خْد را در آّریذ .تزای
گزم کزدى ّ/یا پْػیذٍ ًگَ داػتي خْد هی تْاًیذ چیشی تز ػاًَ ُای خْد
تیاًذاسیذ.
ًْساد را تز طیٌَ خْد قزار دُیذ تطْری کَ پْطت ُایتاى در تواص تاػذ .تا
ًْساد صحثت کٌیذ ،تَ چؼوِایغ ًگاٍ کٌیذ ّ تَ آراهی ًْاسػغ کٌیذ.
تا هالیوت سیز ػاًَ ُا ّ سیز تاطي ًْساد را ًگَ داریذّ ،لی تَ اّ اجاسٍ دُیذ
ُز ّقت تخْاُذ آساداًَ حزکت کٌذ .اّ هوکي اطت طزع را تز قفظَ طیٌَ
ػوا "تکاى" دُذ ّ تعذ آى را تَ طوت پظتاى ػوا حزکت دُذ.
ّقتی چاًَ ًْساد تَ پظتاى تخْردًْ ،ساد هوکي اطت خْدع پظتاى را تگیزد.
عجلَ ًکٌیذ .تَ ًْسادتاى اجاسٍ تذُیذ ُز ّقت آهادگی پیذا کزد ،پظتاى را
تگیزد .اس ًْساد خْد لذت تثزیذ!

تزخی اس کارهٌذاى تیوارطتاى هوکي اطت رّع ّ یا طثک تزًاهَ ریشی ػذٍ ای
را تزای پظتاى گیزی ًْساد تَ ػوا یاد تذٌُذ .ػوا هی تْاًیذ اس ایي رّع تعذ اس
"پظتاى گیزی ُذایت ػذٍ تْطط ًْساد" اطتفادٍ کٌیذ.
• حالتی تزای راحت ًؼظتي در تخت خْاب ّ یا رّی صٌذلی تزای خْد پیذا
کٌیذ .در پؼت خْد تالغ ُای حوایت کٌٌذٍ قزار دُیذ.
• ًْساد را ًشدیک خْد ًگَ داریذ .توام تذى ًْساد تایذ رّ تَ ػوا تاػذ .ػاًَ ُا
ّ گزدى ًْساد تایذ حوایت ػًْذّ ،لی طز ًْساد تایذ آساد تاػذ تا تتْاًذ کوی
تَ طوت عقة خن ػْد.
• تاسّی طوت پاییي ًْساد ًثایذ در راٍ تاػذ؛ تاسّی اّ تایذ یا دّر کوز ػوا یا در
کٌار تذى ًْساد ،تیي ًْساد ّ ػوا ،قزار گیزد .تذى ًْساد تایذ دّر تذى ػوا خن
ػْد ،تَ ًحْی کَ طیٌَ ّ کفل ًْساد تَ طوت ػوا ًگَ داػتَ ػذٍ ّ
گزدى ًْساد کوی کؼیذٍ ػْدًْ .ساد تایذ ُن ططح پظتاى ػوا قزار گیزد.
• ٌُگام ًشدیک کزدى ًْساد تَ پظتاى ،ػظت خْد را در یک طزف ًْک پظتاى
ّ اًگؼتاى خْد را در طزف دیگز ًْک پظتاى قزار دُیذ تا ًْک پظتاى را تَ
طوت تیٌی ًْساد خن کٌیذ ّ گزفتي تافت پظتاى را تزای ًْساد راحت تز کٌیذ.
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تَ جای آًکَ ًْک پظتاى را ُذف دُاى ًْساد قزار دُیذ ،تزای آًکَ ًْساد
پظتاى گزفتي را آغاس کٌذًْ ،ک پظتاى را تاالی دُاى ًْساد ،تَ طوت تیٌی اّ
ًگَ داریذًْ .ساد ػوا تایذ یک دُاى پز اس تافت پظتاى ًَ ّ ،فقط ًْک پظتاى
را ،تگیزد.
لة پاییي ًْساد را تا پظتاى خْد (ًَ ًْک پظتاى) ًْاسع دُیذ تا اّ را تؼْیق
ال تاس کٌذ.
کٌیذ دُاًغ را کاه ً
ّقتی ًْسادتاى دُاًغ را کاهالً تاس کزد ،اّ را تَ طزف پظتاى خْد تیآّریذ .لة
پاییي ًْساد را تز پاییي ُالَ پظتاى (پْطت تیزٍ اطزاف ًْک پظتاى) قزار
دُیذ ،آًگاٍ ًْساد را تز رّی پظتاى تغلطاًیذ ،تطْری کَ لة تاالی اّ درطت
تاالی ًْک پظتاى قزار گیزد .طعی کٌیذ تافت پظتاى در هقاتل ستاى ًْساد
تاػذ ّ ًَ در هقاتل طقف دُاى ًْساد .اگز ُالَ پظتاى ػوا تشرگ اطت،
تیؼتز ُالَ تایذ اس رّی لة تاالی ًْساد ًوایاى تاػذ تا اس سیز لة پاییي اّ.
چک کٌیذ کَ چاًَ ًْساد درطت هقاتل پظتاى تاػذ؛ ایي تاعث هی ػْد
ًْساد تَ راحتی اس تیٌی ًفض تکؼذ .اگز چاًَ ًْساد درطت هقاتل پظتاى
ًثاػذ ،تذى ًْساد را تَ خْد ًشدیک تز کٌیذ.
دُاى ًْساد تایذ در تزاتز پظتاى کاهالً تاس تاػذ ،تطْری کَ کاهالً تَ آى
چظثیذٍ تاػذ.
ًْساد ّقتی درطت پظتاى را گزفتَ اطت کَ هکیذى اّ هْسّى تاػذ ّ صذای
تق ًقی تَ گْع ًزطذ.
اگز ًْساد پظتاى را درطت ًگزفتَ تاػذ ،یا پض اس  30ثاًیَ یا تیؼتز احظاص
درد هی کٌیذ ،اّ را اس پظتاى جذا کٌیذ .اًگؼت تویش خْد را تیي لثَ ُای اّ
تگذاریذ ّ تَ آراهی آى را تَ پاییي تکؼیذ تا هکیذى را قطع کٌیذّ .قتی حض
کزدیذ کَ ًْک پظتاًتاى رُا ػذٍ اطت ،آى را اس دُاى ًْساد تیزّى تکؼیذ.

تاسٍ هادراى اغلة در چٌذ ًْتت اّل تَ پظتاى گذاػتي ًْساد احظاص ًاراحتی
هی کٌٌذ .تا توزیي کزدى ،ػوا ّ ًْسادتاى ًحٍْ ػیزدُی ّ ػیز خْردى صحیح
را فزا هی گیزیذ .پزطتاراى هی تْاًٌذ تَ ػوا در تَ پظتاى گذاػتي ًْسادتاى
کوک کٌٌذ .اس کوک خْاطتي ًتزطیذ.
شیزدٌی اس پستان وباید دردواک باشد .اگز درد داشتً باشید،
درخُاست کمک کىید .دقت در حالت قزار گزفته وُساد در بزابز پستان
در رَسٌای اَل ،بٍتزیه رَش جلُگیزی اس دردواک شدن َ صدمً دیدن
وُک پستان است.
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تزای کظة اطالعات تیؼتز تا هزکش هزاقثت ُای تِذاػتی کْدکاى خْد یا تا
اًجوي تزّیج تغذیَ تا ػیز هادر اطتزالیا ) (ABAتواص تگیزیذ.

خط کوک رطاًی ػیزدُی اًجوي تزّیج تغذیَ تا ػیز هادر اطتزالیا  7رّس
ُفتَ قاتل دطتزطی هی تاػذ ّ هتؼکل اس هؼاّریي ػیزدُی آهْسع دیذٍ
داّطلة اطت.
چٌاًچَ تزای هکالوَ تَ ستاى اًگلیظی ًیاس تَ کوک داػتَ تاػیذ ،تا خذهات
هتزجوی ّ تزجوَ ُوشهاى ) (TISتَ ػوارٍ  131 450تواص تگیزیذ.
هؼاّرٍ اس طزیق ایویل ّ اطالعات تیؼتز در ّب طایت
 www.breastfeeding.asn.auهْجْد هی تاػذ.
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