
آهَسػ رٍػ ّای صحیح در آغَػ گزفتي ٍ 
 ؽیزدادى تِ ؽیزخَار



 آهَسػ  ضیشهبدس عول دس هَفمیت تغزیِ ثب  ٍهَثشتشیيیىی اص هْوتشیي
 (اص ّوبى سبعبت اٍلیِ پس اص تَلذ)است  ؽیزدّی صحیحٍضؼیت ّای 

 گشفتي صحیح ٍیپستبى ٍ  ضیشخَاساّویت دسآغَش گشفتي 
 ثِ ضیش پستبىاعاط دعتیاتی هَثز ؽیزخَار ◦
 : هطبلعبت  ٍدساست چَى کلیذ هَفقیت در تغذیِ تا ؽیزهادر ◦

94 % سطحی هىیذى ًَن پستبى هبدساى ثب هطىالت ضیشدّی، ٍضعیت غلط ٍ
 اًذسا داضتِ 

 ضیشدّی ًذاسًذ، ٍضعیت ضیشدّی وِ هطىالت ضیشخَاس  هبدسٍصٍج % 10فمط
 اًذداضتِ ًبدسست ٍ گشفتي پستبى 

90 % ضیشدّی سا هی تَاى فمط ثب گشفتي صحیح پستبى پیطگیشی هطىالت
 وشد

 هقذهِ
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 ٍضؼیت  ّای ؽیزدّی دادُ ؽذُ تِ هادر کارآهذ اعت؟ آیا
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آهَسػ تیوارعتاًی تزای گزفتي پغتاى ، ٍلیکي ًوًَِ 
تیؾتز  Latch_onؽیزخَاری هوکي اعت قادر تِ اداهِ 

 اس یک دقیقِ ًثاؽذ



1- پغتاى گزفتي   کزدىتغل  صحیح ٍضؼیتچزا ٍ
 دارد؟ اّویتؽیزخَار 
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گزفتي پغتاى تِ ًحَُ در آغَػ گزفتي ؽیزخَار ٍ  تایذ
خاؿ ، تَجِ ؽیزدّیاٍل رٍسّا ٍ ّفتِ ّای در  تَیضُاٍ 

 :، سیزا داؽت
 ضیشخَاسًحَُ دس آغَش گشفتي ٍ ثخصَظ پستبى گشفتي ،

 .استپایِ ٍ اصل هَفقیت در تغذیِ تا ؽیزهادر 
 اگز هادر ًتَاًذ ؽیزخَار را صحیح درآغَػ تگیزد ٍ

   ؽیزخَار تخَتی پغتاى را تگیزد ًتیجِ چیغت؟
 

 ؽیزخَارٍ پغتاى گزفتي  کزدىتغل  صحیح ٍضؼیتاّویت 
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ًَک پغتاى دردًاک، سخن ًَک پغتاى 

  اًغذاد هجاری ؽیز، احتقاى پغتاى، ػفًَت پغتاى 
هکیذى ًا هَثز پغتاى 
  کاّؼ اًتقال ؽیز اس پغتاى تِ دّاى ؽیزخَار 
گزیِ ٍ ػذم رضایت ؽیزخَار 

 ؽیزخَار هکزرؽیزخَردى ٍ طَالًی 
 (  ضیشخَاسٍصى گیشی هٌبست عذم )کٌذی رؽذ 

کاّؼ تَلیذ ؽیزهادر 
ٍ کاّؼ طَل هذت ؽیزدّی 
قطغ ؽیزدّی گاّا 

 ًتایج ًادرعت گزفتي پغتاى تَعط ؽیزخَار
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2- در آغَػ گزفتي ؽیزخَار ٍ  صحیحٍضؼیت
 ًحَُ درعت پغتاى گزفتي اٍ چگًَِ اعت؟
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 دسحیيًَصاد سبلن دس طی سبعت اٍل پس اص تَلذ در اتتذا  
توبس پَست ثِ پَست ثب هبدس خَدش ثذٍى ووه تَاًبئی  

ضیش سا داسد   تلغٍ پستبى، گزفتي ٍ هکیذى ، یافتي، جغتجَ
 (دس اٍلیي تغزیِ چگًَگی ٍضعیت ًَصاد دسآغَش هبدس هْن ًیست)
کغة آهَسػ، توزیي ووه دس ًیبص ثِ ضیشدّی  عپظ ٍ

دس  ٍضؼیت خَب ؽیزخَار ثشای یه ًَساد   هادرٍدر تجزتِ 
 .داسداٍ هکیذى هَثز آغَش هبدس ٍ 

ایي آهَصش ّب ثسیبس هْن ٍ ضشٍسی است وِ ثبیذ ثدض آهَصش ّبی ◦
طی اقاهت هادر ٍ ًَساد در سایؾگاُ تطَر ػولی ٍ  لجل صایوبى دس 

 صَرت تِ صَرت اًجام ؽَد

 آهَسػ ٍضؼیت ؽیزدّی ٍ گزفتي پغتاى
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تخؼ تیؾتزی اس  ، پغتاى ًَکثش ضیشخَاس عالٍُ  ثبیذ
 ثب فه پبئیي خَد سا ثِ دّبى ثجشد دستوبسهَخَد  ّالِ

 ثب ووه فه ٍ صثبى ثِ آًچِ وِ دس   فؾزدىثب دٍ عول
ثب پبئیي آهذى صثبى ٍ  فؾارهٌفیایجاد دّبى اٍ ّست ٍ 

اًجسبط ًَن پستبى ٍ ّبلِ ٍ هدبسی ضیش داخل آى، 
 .خَسد ضیشهیٍ  دٍضیذُدس دّبى خَد ضیشخَاس پستبى سا 

  ِهکیذى ًَک پغتاى هْن دس گشفتي پستبى، هسئل
ثلىِ ثب ووه  ( سفتِفشٍ  یبثلٌذ، ثضسي، صبف ، وَتبُ)ًیغت 

ثشای حفظ فطبس هٌفی تَلیذ  )چسجیذى لجْب ثِ سٍی پستبى
تَلیذ ٍ فؾزدى ًغج ًزم ّالِ ،فمط ( ضذُ دس دّبى

 هْن است فؾار هٌفی در دّاى
 
 

 ًحَُ درعت پغتاى گزفتي 
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3- صحیح ؽیزخَار جْت ؽیزدّی در  ٍضؼیت
 اعت؟ هادر چگًَِ آغَػ 
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 ثبضذلشاس گشفتي دس ٍضعیتی وِ دستشسی ثِ پستبى آسبى 1.

 .  هبدس استثب ثذى  ًشدیکتواط دس سٍثشٍ ٍ ثذى ضیشخَاس 2.

 (ثِ پستبى چسجیذُ چبًِ )پغتاى اعت  رٍتزٍیصَرتؼ 3.

  هغتقین خطیضیشخَاس دس اهتذاد ( ثبسيضبًِ ٍ )تذى  ٍ( گَضْب)عز4.
 .  ثبضذ

ووی توبیل سش  ثب  تذى ؽیزخَارحوایت خَب ٍ ّن عطح تَدى 5.
 (  ثشای تٌفس ضیشخَاس ثیٌیفبصلِ پستبى ثب )عمت  ثطشف

 ٍ ّبلِ ثب دّبى ضیشخَاس تیٌیتا پغتاى تَدى ًَک  تزاس ّن 6.

ثذًص ثِ هٌظَس پیطگیشی اص تىبى  ثطشفاٍ  خن ؽذى دعت ٍ پاّای7.
 دادى آًْب
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 ًکات کلیذی در ؽیزدّی تزای ؽیزخَار



 ؽیزخَار در گزفتي پغتاىٍضؼیت دّاى 

 ثبصدّبى وبهال 
 ثبالیاص ّبلِ پستبى دس  وویهطبّذُ لسوت 

 اٍ فَلبًیلت 
 (تشخیحب)غیش لشیٌِ  ثصَستگشفتي پستبى 

ثْتشیب ( دسخ130ِ-150)صاٍیِ گَضِ دّبى 
 ایٌچ  اص ّبلِ پستبى دس  1-2لشاسگشفتي حذٍد

 ضیشخَاسدّبى 
 ّبی ضیشخَاس   دسگًَِعذم فشٍسفتگی 
 ثیشٍى  ٍ ًِ  ثطشف تحتبًیثشگطتِ ضذى لت

 هىیذى لت پبئیٌی
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ًِ هکیذى لة پائیٌی یا 
  ًَک پغتاى

 گزفتي صحیح پغتاى



Dr Ravari 

Incorrect latch-on and 
positioning  

Good Latch-On and 
positioning  
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4-  ًَِ؟ًگْذاردهادر پغتاًْایؼ را تا دعت چگ 
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 رٍؽْای حوایت پغتاى 

◦C-hold 

C-hold with chest wall support 

◦V-hold (scissors) 

◦  U-hold (Dancer hold) 

◦  Nipple sandwich hold)Taco( 
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C-hold 

Dancer hold) 

C-hold  

with chest wall support 

V-hold Taco 



  هحل قزاردادى کف دعت ٍ اًگؾتاى 
 دٍر اس ّالِ تِ هٌظَر  تزدى تیؾتز ّالِ تِ دّاى

ٍصى  ًگْذاضتيحوبیت پستبى تَسط دست ثِ هٌظَس ◦
وِ چسجیذى دّبى ضیشخَاس ثِ  ( سٌگیي یب آٍیضاى)پغتاى

 پستبى ثْن ًخَسد  
 (گزاضتي دست خلَی حَلِ لَلِ ضذُ)پغتاى تشرگ◦
، دس صَست حوبیت پستبىعذم ًیبص ثِ ) کَچکپغتاى ◦

لفسِ سیٌِ صیش  ثشٍی وف دست  ٍیبًیبص گزاضتي اًگطتبى 
 پستبى  
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 پغتاى ًگْذاؽتي



 حوایت پغتاى

 ؽذُلَلِ دعت جلَی حَلِ : تشرگ 
 ػذم ًیاس تِ حوایت:کَچک 

 کف دعت تِ قفغِ عیٌِ  ٍیا 
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 فؾار تیوَرد اًگؾت ؽغت تِ رٍی پغتاى تِ تْاًِ تاس
 :ًگِ داؽتي راُ تیٌی هوکي اعت عثة

 اختالل دس چسجیذى دّبى ثِ پستبى، خشٍج پستبى اص دّبى،◦
ٍ هدبسی ثستِ ضذُ ضیش ( صخن ٍ ضمبق)دسد ًَن پستبى◦

 ضَد
 پزّیش جذی اس گذاؽتي عایز اًگؾتاى در سیز پغتاى

گشفتي ًَن پستبى ٍ یب خذا  )تطَریکِ ًشدیک ّالِ تاؽذ 
 (ضذى اص پستبى
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 پغتاى ًگْذاؽتي



5-  ًَِهادر تِ کَدک کوک کٌذ تا پغتاى را چگ
 تگیزد؟
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 ( تشخیحب لت ثبال)تواط ٍ یا هالیذى ًَک پغتاى تِ لثْا 1.
 دّبىضذى ثشای ثبص ◦

 دلت دس عذم توبس اًگطتبى هبدس ثب دّبى ضیشخَاس◦
اهىبى ثستي دّبى ٍ یب گبص گشفتي ضیشخَاس 

ًَک تیٌی ًشدیک ٍ چاًِ در تواط تا پغتاى دس اثتذا ثبیذ 2.
 :ثبضذ ٍ ّن عطح تا ًَک پغتاى

 آٍردى ؽیزخَار تِ طزف پغتاى 
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دّبى ضیشخَاس سٍ ثِ ثبال ثطَسیىِ اص طشف  ◦
 سا ثپَضبًذ اصّبلِچبًِ ثخص صیبدی 

اٍلیي گاس سدى تِ یک دّبى ثبص ّوبًٌذ ◦
 ، ووه وٌٌذُ استعاًذٍیچ تشرگ

 



 پغتاى تطزف ؽیزخَارّذایت 3.
 ثبضذٍ صثبى دس وف آى تاس  کاهالثبیذدّبى 
 عزیؼاوِ وبهال  دّبى ثبص ضَد  ٍی سا ٍلتی   ٍ

وِ لت فَلبًی ثب ًَن دس حبلی تِ آراهی 
صیش ٍ ثِ لت تحتبًی اٍ پستبى دس توبس است ٍ 

ّذایت پستبى  ثطشفپستبى است ًَن دٍس اص 
 وٌیذ
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 آٍردى ؽیزخَار تِ طزف پغتاى 

 ثبص ًوَدى  )ٍ دیذى ( گفتي ثبص)استجبط والهی
 ووه وٌٌذُ است( دّبى هبدس



   Latch-On Well   چفت ؽذى خَب تِ پغتاى 

تا ؽیزهادر اعت تغذیِقلة هَفقیت در     
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6- ِدر ٌّگام گزفتي ّغت کِ تایذ  هَاردیچ
 کزد؟پغتاى پزّیش 
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 هبدس ثِ خلَ  پستبى ثِ طشف دّبى ٍ یب خن ضذى ثشدى 
 ضیشخَاس  گشدى  ثیص اص حذوطیذى عمت ٍ یب گشدى خن وشدى 
 دّبىثِ چبًِ ضیشخَاس خْت ثِ صٍس ثبص وشدى فطبس 

 گشفتي پس سش یب فطبس دادى سش ضیشخَاس ثِ داخل پستبى 
  احسبس تشس ٍ همبٍهت دس ضیشخَاس دسصَست سفتبس سشیع ٍ خطي 
 پستبى هبدس ثطشفاص ّل دادى ٍ ثِ صٍس ثشدى ضیشخَاس پشّیض 
 ضیشدادى ضیشخَاس دس حبل گشیِپشّیض اص 
دسآٍسدى پستبى اص دّبى ضیشخَاس دس ٍلفِ ّبی ضیشخَسدى 
 تىبى دادى سش ضیشخَاس ٍیبچشخص ثذى هبدس یب ضیشخَاس 
(ٍپبپشاًذى دست )تحشن ثیص اص حذ ضیشخَاس پیطگیشی اص 

 کِ تایذ در ٌّگام گزفتي پغتاى پزّیش کزد هَاردی
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7- هکیذى هَثز ٍ تغذیِ ای  ػالئن 
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ِثبصًوَدى وبهل دّبى  : ثصَست عویك، هىیذى ّبی آّست
 ّب هىثّوشاُ ثب ثستي دّبى <<تَلف چبًِ<<

 ًَِاستثشآهذُ ّب هَلع هىیذى گ 
 وٌذ هیخَد پستبى سا سّب ، ضیشخَسدىپس اص ضیشخَاس 
 ضَد هی ضیشهتَخِ عالئن ثبصتبة خْص هبدس 
 دادى ضیشٌّگبم هبدس  ًبساحتیدسد ٍ ًذاضتي احسبس 
 دس سٍی گلَثب یب ثذٍى گَضی ضٌیذى صذای ثلع 

 

 ػالئن هکیذى هَثز ٍ تغذیِ ای 
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 (اًتقال ؽیز)تلؼیذى ػالئن 

ضٌیذى صذای فَت ثعلت خشٍج َّا اص ثیٌی 
ضٌیذى صذای” CA” َاص گل 
 ثب گَضی دس سٍی گلَ ثلعضٌیذى صذای 

 چبًِ   ٍتَلفّشچِ پبئیي آهذى حشوت فه پبئیي  ٍ دیذى
: ثصَست ٍعویكثب هىیذى ّبی آسام  ثلعلجل اص ضیشخَاس 

 تغتي دّاى  <<تَقف چاًِ<<تاسًوَدى کاهل دّاى 
 هختصش لشصش یب حشوت ًبحیِ ثٌبگَش ٍ پس سش ثعلت

 حشوبت فه
فشٍ سفتي هختصش ثبالی ّبلِ پستبى 

31 



8-  تایذچگًَِ  ؽیزدادىهادر ٌّگام ٍضؼیت  
 تاؽذ؟
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لشاسگشفتي پستبى هبدس ثب ضیشخَاس ٍ حوبیت ٍصى اٍ ثب   ّن سطح
 .ثبلص وِ سجت خستگی هبدس ًطَد

 ثشعىس   ًٍِپستبى  ثطشفآٍسدى ضیشخَاس 
( ضبًِ ٍ گشدى)گزاضتي دست هبدس دس لبعذُ سش ضیشخَاس  ًِ ٍ

چَى ایي عول ثبعث سّبوشدى پستبى ٍ وطیذى سش ثِ )ٍی پطت سش 
 (ضَدعمت ٍ لَس وشدى ثذى ٍی هی 

 خلَ ثبضذ ٍیبعمت  ثطشفحوبیت سش ضیشخَاس ثطَسیىِ ًِ صیبد. 
  رٍحیفیشیکی ٍ اص ًظش راحت هادر  ٍضؼیتفشاّن ًوَدى 

 
 

 ًکات کلیذی در ؽیزدّی تزای هادر
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تالؼاٍ ثب حوایت ٍسى ثذى هبدس ثب ضیشخَاس ٍ  ٍضعیت خَة 
 .وِ سجت خستگی هبدس ًطَد

ًظش  است اص ساحت  وِ ٍضعیتیثب ّش ساحت ٍ هٌبست  خبی
 رٍحیفیشیکی ٍ 

آهَصش دس ّش ٍضعیتی وِ هبدس لشاس داسد ٍ ساحت است: 
 اگز هادر رٍی صٌذلی ًؾغتِ اعت  ◦
 اگز هادر رٍی تخت ًؾغتِ اعت  ◦
 اگز هادر تا پْلَ خَاتیذُ اعت  ◦
 اگز هادر تِ پؾت خَاتیذُ اعت  ◦

 ٍضؼیت هادر ٌّگام ؽیزدادى
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 ثلىِ تٌْا ٍ یک ٍضؼیت صحیح ؽیزدّی ٍجَد ًذارد
کذاهیي رٍػ هٌاعة خَد هبدس اًتخبة وٌذ وِ ثبیذخَد 

 ٍ ؽیزخَارػ اعت
 تطَیك هبدس ثِ استفبدُ اص ٍضعیت ّبی هختلف ضیشدّی تب

 خَدش ثتَاًذ سٍش هٌبسجص سا ثب ضیشخَاس پیذا وٌذ
ٍ عخت ًوَدى ٍضؼیت ؽیزدّی صَرت اجثار در ◦

تزٍس اعتزط رٍحی در هادر ٍ ًْایتا تاخیز در اهکاى 
 ؽزٍع ٍ یا قطغ ؽیزدّی ّغت
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 ٍضؼیت ّای ؽیزدّی



 ثذٍى ًیبص ثِ آهَصش دسوست هْبست ّبی ضیشدّی  سٍضی آسبى ٍ سشیع ٍ 

 ؽیزدّی در ٍضؼیت تیَلضیک   

Biological nurturing 
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 سٍش ووه وٌٌذُ دس هبدسی وِ دسLatch_on    اضىبل داسد 
 
 
 

 

 هبیل خَاثیذُ ثِ سٍی  دسٍضعیتضىن ثِ ضىن ثب هبدس
 semi reclined postureضىن هبدس  

  ایدبد ٍاوٌص ضذ خبرثِ ٍ ووه ثِ گشفتي پستبى 
 تحشیه ثْتش ٍاوٌص ّبی ًَصادی ٍ گشفتي ثذٍى

ووه ٍ خَدثخَد پستبى ثب توبس اٍلیِ چبًِ ٍ دّبى  
 پش اص ّبلِ  



  35هبدس ثطَس هبیل ثب صاٍیِ حذٍد  •
ثِ   عاکزالٍضؼیت دس  دسخِ
 .است خَاثیذُپطت 

ثب ووه   ًیضضیشخَاستوبم ثذى •
ًیشٍی خبرثِ ثطَس هبیل ٍ خَاثیذُ  

دس توبس ثب ضىن ٍ لفسِ   ضىنثِ 
 .سیٌِ هبدس است

سٍی پستبى ٍ ضیشخَاس صَست •
سشش ووی ثِ طشف عمت هتوبیل  

 .هی ثبضذ
هبدس هی تَاًذ پطت ، پْلَ ٍ یب صیش •

ثب دستص  ثب سي ضیشخَاس سا 
 .حوبیت وٌذ

 به پشتمایل خوابیده 
Biological nurturing  
(laidback Breastfeeding) 

 

42  ایي اهکاى را هی دّذ کِ ؽیزخَار خَدػ پغتاى را تگیزد     تیَلضیکؽیزدّی در ٍضؼیت 
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Madonna or  
cradle hold 

 گهواره ای

سش ضیشخَاس دس خن آسًح ٍ ثبالی  •
سبعذ ٍ ضبًِ ٍ پطت ضیشخَاس ًیض  

تَسط ثمیِ سبعذ دست هبدس  
 .هی ضَد حوبیتّوبى طشف 

( ثِ پْلَ)صَست ٍ ثذى ضیشخَاس •
 .سٍ ثِ هبدس است

دست صیشیي ضیشخَاس دس طشفی •
وِ ضیش هی خَسد دسپْلَی هبدس ٍ 

 یب ثِ ثبسي ٍی تىیِ داسد
هبدس هی تَاًذ ثب دست دیگشش •

 .  پستبًص سا ًگِ داسد 
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Cross-cradle hold 
 گهواره ای متقاطع

ٍ لسوت  (صیشگَضْباص )لبعذُ گشدى •
فَلبًی ضبًِ ضیشخَاس ثب وف دست هبدس  

ٍ پطت ضیشخَاس ثب سبعذ ّوبى دست  
 .هی ضَد حوبیت

سٍ ثِ ( ثِ پْلَ)صَست ٍ ثذى ضیشخَاس •
 .هبدس است

دست صیشیي ضیشخَاس دس طشفی وِ ضیش  •
هی خَسد دس پْلَی  هبدس ٍ یب ثِ ثبسي 

 .ٍی تىیِ داسد
هبدس هی تَاًذ ثب دست طشفی وِ اص  •

پستبى خَد ثِ ضیشخَاس ضیش هی دّذ  
 .ثشاحتی پستبًص سا ًگْذاسد
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Clutch, Under arm 
football hold    بغلی زیر 

ضیشخَاس ثِ سٍی ثبلص ٍ خَاثیذُ •
ثِ پْلَ یب ثِ پطت ٍ یب ووی سٍ 

دس وٌبس ٍ (ًیوِ ًطستِ)ثِ ثبال 
صیش ثغل هبدس ٍ دس ثیي ثبصٍ ٍ  
 .لفسِ سیٌِ ٍی لشاسهی گیشد

لبعذُ گشدى ٍ ضبًِ ضیشخَاس ثب •
وف دست هبدس ٍ پطت ضیشخَاس 

هی   حوبیتثب سبعذ ّوبى دست 
 .ضَد

هبدس هی تَاًذ ثِ ساحتی ثب دست  •
 .  طشف همبثل پستبًص سا ًگِ داسد
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هبدس ثِ پْلَ خَاثیذُ، سش ٍ پطت ٍ پبی •
 .ثبالیی خَد سا ثش ثبلص تىیِ هی دّذ

ثذى ضیشخَاس اص پْلَ سٍ ثِ سٍی هبدس  •
صَست ٍی سٍ ثِ هبدس ٍ  ثطَسیىِاست 

دّبى اٍ ّن سطح ثب ًَن پستبى ٍ 
سشش ووی ثِ طشف عمت هتوبیل هی  

 .ثبضذ
سش ضیشخَاس هی تَاًذ ثش سٍی ثستش ٍ یب  •

 .سبعذ ٍ یب ثبصٍی هبدس لشاس ثگیشد
پطت ضیشخَاس تَسط سبعذ دست  •

فَلبًی هبدس ٍیب ثبلص  ٍ یب سبعذ ّوبى 
پستبى ثب دست   ًگْذاضتيّوشاُ )دست 
 .هی ضَد حوبیت( فَلبًی

 

Side Lying  
 خوابیده به پهلو  
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، سش ٍ ضبًِ خَاثیذُهبدس ثِ پطت •
ووی ثبالتش اص ضىوص ثش ثبلص   ّبیص

 .تىیِ هی دّذ
ثذى ضیشخَاس ضىن ثِ ضىن سٍی هبدس  •

صَست ٍی سٍی پستبى   ثطَسیىِاست 
ٍ سشش ووی ثِ طشف عمت هتوبیل 

 .هی ثبضذ
پیطبًی ضیشخَاس هی تَاًذ تَسط  •

ضَد   ًگْذاضِلبئذُ وف دست هبدس 
 .وِ سش ضیشخَاس ثِ خلَ ًیفتذ

هبدس هی تَاًذ ثب دستص  پطت ٍ یب •
 .  صیش ثب سي ضیشخَاس سا حوبیت وٌذ

 به پشتخوابیده 
Australian or posture 

feeding 
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سٍ هبدس ًطستِ، ضیشخَاس ًیض سٍثِ •
هبدس ًطستِ ٍ ساى  ٍ سٍی 

صَستص سٍ ثِ پستبى ٍ سشش 
ووی ثِ طشف عمت هتوبیل هی  

 .ثبضذ
ضیشخَاس سٍی ساى هبدس ٍ  ثبسي•

پبّبی ضیشخَاس هی تَاًذ دس  
یىطشف ٍ یب دٍ طشف ساى هبدس  

 .لشاس ثگیشد
هبدس هی تَاًذ ثب یه دستص •

پطت ضیشخَاس ٍ ثب دست دیگشش 
 .پستبى خَد سا حوبیت وٌذ

 نشسته
   Upright posture  

(straddle, side sitting)  
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/  احتیاط هشایا تیَلَصیک
  هؼایة 

تطَیك ضیشخَاس ثِ طجیعی  •
 ضیشخَسدى غشیضی 

 Latch_onدس هبدسی وِ دس •
 اضىبل داسد ثخَثی هَثش است

توبهی ثذى ضیشخَاس ثذٍى ثِ •
هبدس چسجیذُ ٍ ًیبص ثِ حوبیت  

 ٍصى ٍی ًیست 

هبدس  •
ًگشاى 
افتبدى  

  ضیشخَاس
 است  

 ؽیزدّی  اصلی ّای ٍضؼیت هؼایة هشایا ٍ اّن 
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هؼایة / احتیاط هشایا گَْارُ ای   

اغلت استفبدُ  •
 هیطَد

هٌبست دس   •
طَالًی ٍ  تغزیِ

صهبًی وِ   
ضیشخَاس سضذ    

 هیىٌذ

سش ضیشخَاس تىبى هی خَسد ٍ •
 خبثدب هی ضَد

ضیشخَاس خَة  وٌتشٍل سش•
 ًیست

اهىبى فطبس ٍ ساًذى پستبى •
پبئیي ٍ اختالل دس   ثطشف

Latch_on  
فمط  هىیذى ثیطتشدساهىبى •

 ًَن پستبى
وشدى اص سٍش   سَئیچتَصیِ ثِ •

 گَْاسُ ی هتمبثل

 ؽیزدّی  اصلی ّای ٍضؼیت هؼایة هشایا ٍ اّن 
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هؼایة/ احتیاط  هشایا گَْارُ ای هتقاتل    

ایذُ آل ثشای اٍائل ضیشدّی ٍ •
ضذى   چفت)آهَصش ضیشدّی 

 (غیشلشیٌِ
 خَة است سشضیشخَاسوٌتشٍل •
سش ضیشخَاس ثِ طشف   آٍسدى•

پستبى ثِ هٌظَس گشفتي آى 
(Latch-on)  آسبى ٍ خَة

 است

هبدساى ووتش ثب •
ایي سٍش آضٌب 

 ّستٌذ
اطویٌبى اص  •

سیٌِ ثِ سیٌِ  
لشاسگشفتي 

 ضیشخَاس

 ّای اصلی ؽیزدّی  ٍضؼیت هؼایة هشایا ٍ اّن 
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هؼایة/ احتیاط هشایا سیز تغلی   

 وٌتشٍل سش ضیشخَاس خَة است•
آٍسدى سش ضیشخَاس ثِ طشف  •

 پستبى آسبى ٍ خَة است
دس هبدساى ثب هطىل دس   اسخح•

(Latch-on) 
ثْتشیي سٍش ثشای دیذُ ضذى  •

 ّبلِ، ًیپل ٍ دّبى ضیشخَاس
ووه وٌٌذُ دس خشاحی، سضاسیي  •

 ٍ پستبى ثضسي

دس صَست   •
توبس پبی 
 ضیشخَاس ثِ
پطتی هبدس  
سشش سا ثِ 

عمت هی وطذ  
ٍ ایدبد ٍاوٌص  

لذم صدى هی  
 وٌذ

 ّای اصلی ؽیزدّی  ٍضؼیت هؼایة اّن هشایا ٍ 
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تِ پْلَ خَاتیذُ هؼایة / احتیاط هشایا    

 ووتشیي•
خستگی  

 هبدس
  ٍضعیت•

خَة پس 
اص خشاحی   
 ، سضاسیي  

خطش خفگی ضیشخَاس ثعلت ًیبص ثِ •
هصشف ثبلص صیبد ٍ یب هبدس خَاة  
 آلَدگی هبدس صَست هصشف داسٍ  

دس صاٍیِ    (Latch-on)اضىبل•
 دسخِ هبدس ثب تخت  90

دیذى چگًَگی چفت ضذى دّبى •
ثِ پستبى  (Latch-on)ضیشخَاس

 هطىل است
چفت هطىل دیذ هبدس ثشای ووه ثِ •

 ضذى دّبى ضیشخَاس ثِ پستبى

 ّای اصلی ؽیزدّی  ٍضؼیت هؼایة هشایا ٍ اّن 
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هؼایة / احتیاط هشایا خَاتیذُ تِ پؾت   

خَة پس اص   ٍضعیت•
 خشاحی  ، سضاسیي  

هفیذ دس خشیبى  •
 گبصگشفتي، ضیشصیبد

وطیذى یب   ثعمتیب 
افتبدى 

ٍ  صثبى،تشوَهبالسی
 .هبالسی السًگَ

 

ًیبص ثِ ًگبّذاضتي    •
وف   ضیشخَاسثبپیطبًی 

دست هبدس ثِ هٌظَس  
 سش   ًیَفتبدىخلَ 

اص تخلیِ  ًیبص ثِ وٌتشٍل•
 وبهل پستبى 

 ّای اصلی ؽیزدّی  ٍضؼیت هؼایة هشایا ٍ اّن 
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9- ؽیزخَار پغتاى را درعت ًگزفتِ تاؽذ، چِ  اگز
 ؟کزد تایذ



 ٍضؼیت تذى تغییز : پغتاىصَرت چغثیذى تیٌی تِ در
 ؽیزخَار 

 ثطشفضیشخَاس ٍ ساًذى هختصش ٍی  ثبسيفطبس آسام آسًح هبدس ثِ ◦
 ٍثبالداخل 

 هختصش ثبال تش وطیذى پستبى◦
 صدى پبّبی ضیشخَاس ثِ دٍس ووش هبدسحلمِ ◦
در صَرت ًادرعت گزفتي پغتاى 
 هىیذى ثب خٌثی وشدى فطبس  اصپستبىخذا ًوَدى ضیشخَاس

 ثِ ثبفت پستبى  ضیشخَاس ثوٌظَس پیطگیشی اص آسیت 
 ضیشخَاسدّبى  اصگَضِیه اًگطت تویض ٍاسد ًوَدى ◦
 دّبى ضیشخَاس  پستبى دس ًضدیىی لسوتی اص فطبس  ثِ سٍی ◦
 ثِ پبییيضیشخَاس وطیذى چبًِ ◦
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ضیشدّی ًجبیذ دسدًبن ثبضذ 
 ِصًذ ًویضیشدّی هٌبست ثِ پستبى ٍ ًَن آى صذه 

 اٍ ثِ  ضذى خَة دّبى ٍ چفت ضیشخَاس ثغل گشفتي صحیح
تغزیِ ثب ضیشهبدس ٍ  هَثز  هکیذىدسپستبى، ولیذ هَفمیت 

 :است چَى سجت
 ضیشخَاس،ثِ دّبى  اصپستبىثیطتش اًتمبل ضیش ◦
 ،ضیشدسپستبىثیطتش تَلیذ تخلیِ وبهل ٍ تحشیه ◦
 هطىالت پستبًی ٍ ًَن آى،پیطگیشی اص ◦
 ضَد هیضیشخَاسٍ سضذ هٌبست  خَضٌَدیٍ سضبیت ◦

 

  گیزی ًتیجِ 



1هَسد   

2هَسد   
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