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ÎN POZIȚIE CVASIVERTICALĂ 
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REZUMAT. Este bine cunoscut faptul că, în perioada imediat următoare nașterii mamele suferă un stres atât psihic 

cât și fizic și de aceea îmbunătățirea stării lor generale de confort reprezintă o cale importantă prin care le poate fi 
influențată în mod benefic sănătatea. Prezentul studiu își propune să contribuie la realizarea acestui deziderat 

demonstrând avantajele aduse de postura cvasi-verticală utilizată de către mamă la alăptare. Spre deosebire de 

poziția bine cunoscută de așezare pe scaunele obișnuite, poziția cvasi-verticală necesită un scaun cu o geometrie 
specială și se caracterizează printr-o presiune mult mai mică de apăsare pe perna scaunului în zona șezutului – 

ceea ce înseamnă un plus de confort. Prezenta lucrare propune realizarea unei cercetări care, prin utilizarea unui 

scaun experimental special conceput și participarea unor subiecți reali (mame care alăptează) în condițiile reale 

de utilizare (în sala de alăptare din maternitate) va permite monitorizarea stării de confort a mamei pentru o 
multitudine de poziții de alăptare, un interes special fiind acordat poziției cvasi-verticale. 

Cuvinte cheie: confort la alăptare, scaun, postura cvasi-verticală a corpului, studiu experimental. 

ABSTRACT:  It is well known that, in the immediate aftermath of childbirth mothers experience both mental 
and physical stress and therefore improving their overall comfort is an important way in which their health 

can be positively influenced. The present study aims to contribute to the achievement of this goal by 
demonstrating the advantages of the quasi-vertical posture used by the mother when breastfeeding. Unlike 
the well-known seating position on ordinary seats, the quasi-vertical position requires a seat with a special 
geometry and is characterized by a much lower pressure on the seat cushion in the seating area - which 

means an extra comfort.This paper proposes a research that, by using a specially designed experimental chair 
and with the participation of real subjects (breastfeeding mother) in real conditions of use (in the nursing 
room) will allow monitoring the comfort of the mother in a multitude of breastfeeding positions, a special 
interest being given to the quasi-vertical position.. 

Keyword: breastfeeding comfort, chair, quasi-vertical posture of the body, experimental study. 

1. INTRODUCERE 

Este recunoscută unanim importanța venirii pe 
lume a unui copil, perioada imediat următoare nașterii 

fiind marcată de procese importante ce vor influența 
viața și dezvoltarea acestuia și care sunt în strânsă 

legătură cu starea de sănătate și confort a mamei. 
Acest articol are la bază un studiu inițiat de către autor 

cu privire la unele posibilitățile de îmbunătățire a 

confortului mamei prin optimizarea poziției corpului 
acesteia în situația de alăptare a copilului.  

Pornind de la constatarea că în perioada imediat 
următoare nașterii mamele trec printr-o fază de stres 
atât psihic cât și fizic, îmbunătățirea stării generale de 
confort reprezintă un mijloc important prin care le 
este influențată pozitiv sănătatea, fapt care 
influențează în mod direct și benefic starea de bine a 
noilor-născuți. În urma procesului nașterii corpul 
mamei suferă adesea leziuni în zona șezutului 
asociate cu o sensibilitate accentuată, ceea ce 
influențează starea generală de confort, mai ales în 
situațiile în care mama alăptează în poziția stând pe 

scaun. Prin urmare este de dorit ca în poziția de 
alăptare apăsarea pe perna scaunului în zona șezutului 
să fie cât mai redusă.  

Pe de altă parte, prezentul studiu își propune să 
valorifice unele rezultate ale cercetărilor realizate 
anterior de către autor. Astfel, se pornește de la 
observația că, prin comparație cu situația în care se 
utilizează postura normală/obișnuită de sprijin/ 
așezare pe un scaun obișnuit, în cazul utilizării unei 
poziții/posturi speciale de sprijin a corpului denumită 
generic poziție cvasi-verticală pe un scaun special 
adaptat acestei poziții de lucru [2] este posibilă 
realizarea unei presiuni de apăsare a corpului pe perna 
șezut a scaunului semnificativ mai redusă.  

2. CERCETĂRI ASUPRA CONCEPTULUI 
DE POZIȚIE DE LUCRU CVASI-
VERTICALĂ  

Așa după cum o sugerează chiar denumirea 

adoptată [1], o poziție de lucru cvasi-verticală se 
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caracterizează printr-o postură aproape verticală a 

utilizatorului având drept primă consecință realizarea 

sprijinului corpului inclusiv pe picioare. În același 

timp, sprijinul se mai realizează pe șezut, pe zona 

spatelui (similar situației de reazem pe un scaun 

obișnuit) și, ca element inedit, pe partea superioară a 

tibiei - în zona genunchilor. Deci, o poziție cvasi-

verticală a corpului presupune existența simultană a 

sprijinului șezutului, spatelui și tibiei (în zona 

genunchilor) pe elementele corespunzătoare ale unui 

suport de tip scaun special adaptat pentru asigurarea 

acestei poziții de lucru și, după cum s-a precizat deja, 

a sprijinului pe sol prin intermediul tălpilor. Pentru 

aceasta, scaunul adaptat poziției de lucru cvasi-

verticale, pe lângă suprafețele de sprijin cores-

punzătoare șezutului și spatelui, este prevăzut și cu un 

suport suplimentar pentru asigurarea sprijinului în 

zona genunchilor, tălpile fiind sprijinite în principiu 

direct pe sol/podea (Figura 1). 

Din punct de vedere geometric, poziția cvasi-

verticală de lucru este definită prin unghiurile existente 

între elementele corpului - trunchi, femur, tibie, talpă 

picior. Poziția corpului este în corelație cu geometria 

scaunului pe care se sprijină [1]. 
 

 
 

Fig. 1. Poziția de lucru cvasi-verticală. 
 

Într-o primă etapă a fost realizat un studiu în 

condiții de laborator asupra distribuției încărcării din 

greutatea corpului utilizatorului pe elementele de 

sprijin ale scaunului pentru diverse poziții de lucru 

adoptate - cu prioritate fiind analizate pozițiile de tip 

cvasi-vertical. Acesta va permite ca în etapa a doua 

(care constituie subiectul prezentului articol) să se 

determine relațiile existente între pozițiile de 

lucru/modul de distribuție a încărcării pe elementele 

de sprijin ale scaunului și efectele resimțite asupra 

stării de confort. În prima etapă de studiu a fost 

utilizat un stand de concepție originală care permite 

simularea unei mari diversități de configurații ale 

scaunului. Astfel a fost posibilă realizarea analizei 

pentru un spectru larg al pozițiilor de lucru cores-

punzătoare configurațiilor respective ale scaunului 

[2] (figura 2). 

Verificarea distribuției încărcării pe elementele 

scaunului pentru toate aceste situații/configurații 

diverse de lucru, luând în considerare inclusiv 

participarea la studiu a unei largi diversități de subiecți-

utilizatori - este posibilă datorită caracteristicii standului 

de a putea fi modificat ca geometrie atât în vederea 

realizării diverselor poziții de lucru studiate, cât și a 

adaptării la caracteristicile antropometrice indivi-

duale ale utilizatorilor. În plus, standul a fost prevăzut 

cu aparate dinamometrice ce permit măsurarea 

forțelor de interacțiune dintre subiectul uman 

utilizator al scaunului și elementele de sprijin de pe 

stand în zonele de contact - spate, șezut, genunchi și 

tălpi (figura 3).  
 

 
 

Fig. 2. Domeniul pozițiilor de lucru ce pot fi studiate  

cu ajutorul standului experimental existent. 

 

 
 

Fig. 3. Schema funcțională a standului pentru studiul poziției de 

conducere cvasi-verticale. 
 

Deci, studiul pozițiilor de lucru a constat în prima 

fază în măsurarea forțelor de apăsare a corpului pe 

elementele de sprijin (pernă șezut, pernă spătar, sol, 

suport tibie/genunchi) în diverse poziții de lucru - 

inclusiv de tip cvasi-verticale [2]. Distribuția acestor 

sarcini s-a dovedit a fi variabilă, în funcție de 

poziția/înclinarea elementelor scaunului. Un element 

evidențiat în mod aparte a fost influența unghiului de 

înclinare a pernei șezut asupra încărcărilor normale pe 

șezut, pe tălpi și pe tibie/genunchi. În figura 4 sunt 

prezentate forțele exercitate în zona șezutului (D4), a 

tălpilor (D6) și în zona genunchilor (D5). 

La întrebarea dacă există o intercondiționalitate 

directă între starea de confort resimțită de utilizator și 

valorile reduse ale forțelor/presiunilor manifestate pe 

suprafețele de reazem ale corpului - studiile în 
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domeniu confirmă această ipoteză. Trebuie de 

asemenea remarcat și faptul că, prin înclinarea 

importantă a pernei șezut a scaunului se produce o 

creștere semnificativă a forțelor de sprijin atât pe 

talpă cât și pe zona tibiei simultan cu o reducere 

importantă a forțelor de apăsare din zona șezutului. 

Se poate spune că prin modificarea posturii de lucru 

de la cea obișnuită la poziția de lucru cvasi-verticală 

se realizează o redistribuire a forțelor de apăsare ale 

corpului pe elementele de reazem ale scaunului. 
 

 
 

Fig. 4. Dependența forțelor de apăsare pe șezut, tălpi și genunchi 

de unghiul de înclinare al pernei șezut. 

 

Observând aceste tendințe, teoretic se poate 

presupune că o poziție optimă de confort este 

condiționată de existența unui anumit unghi de 

înclinare a pernei șezut, situație în care forța de 

apăsare din zona șezutului este redusă în timp ce 

forțele de sprijin pe tălpi și pe tibie/genunchi au de 

asemenea valori relativ reduse. Mărind înclinația 

pernei șezut peste această ipotetică valoare optimă, se 

observă o scădere dorită a forței de apăsare pe perna 

șezut dar și o creștere simultană a forțelor de apăsare 

atât pe tălpi cât și pe genunchi peste o valoare 

acceptabilă – ceea ce nu este de dorit. Pe viitor va 

trebui studiată dependența stării de confort de 

intensitatea apăsării pe fiecare element de sprijin, 

urmând apoi să se determine corelația ce trebuie să 

existe între toate aceste aspecte astfel încât să se 

realizeze un nivel cât mai bun al stării generale de 

confort la utilizarea poziției de lucru cvasi-verticale. 

De asemenea trebuie studiată evoluția în timp a stării 

de confort realizată pentru fiecare poziție studiată a 

corpului, un obiectiv major fiind păstrarea pentru un 

timp cât mai lung a unei stări de confort favorabile.    

În această etapă de studiu se urmărește în principal 

verificarea experimentală a unor ipotetice poziții 

confortabile de alăptare de tip cvasi-vertical privite ca 

o modalitate de creștere notabilă a performanțelor de 

confort. Aceste soluții vor fi aplicate ulterior în 

proiectarea arhitecturii scaunului și în posibilitățile de 

reglaj simple și intuitive ale configurației scaunului 

ce vor fi prevăzute pentru a permite o mai bună 

adaptare a acestuia la nevoile de confort particulare 

ale fiecărui utilizator.  

3. ASPECTE PRIVITOARE LA 

INFLUENȚA PRESIUNII DE APĂSARE 

A CORPULUI PE SCAUN ASUPRA 

SENZAȚIEI DE CONFORT PERCEPUTE 

Pe plan international au fost realizate o serie de 

studii despre factorii ce influențează starea de 

confort/disconfort resimțită de către utilizatori în 

timpul șederii, dintre care se remarcă distribuția 

presiunii de apăsare a corpului pe perna șezut. În timp 

ce starea de disconfort la utilizarea scaunului se 

asociază cu senzațiile de oboseală, stress și durere în 

zona pelviană, starea de confort este însoțită de 

senzațiile de bine, relaxare și, foarte important și 

semnificativ pentru studiul de față – cu senzația de 

eliberare a presiunii în zona șezutului. 

Pentru a înțelege modul în care se produce 

descărcarea/apăsarea greutății corpului uman sprijinit 

pe perna șezut a unui scaun, au fost utilizate 

rezultatele unor studii referitoare la distribuția 

presiunii corespunzătoare pe suprafața de contact cu 

perna șezut în cazul scaunului de automobil/avion [3]. 

Trebuie totuși precizat faptul că există diferențe între 

reacțiile subiecților umani la utilizarea scaunelor 

special adaptate pentru și în situațiile de comporta-

ment dinamic (scaune de călătorie în avion sau 

automobile) și reacțiile acelorași subiecți umani la 

utilizarea scaunelor corespunzătoare pentru și în 

pozițiile statice (scaune tip piesă de mobilier pentru 

locuințe, scaune pentru alăptat). S-a constatat că, 

pentru a conserva un timp cât mai îndelungat sau 

pentru a reface periodic starea de confort în timpul 

utilizării îndelungate a poziției de ședere pe scaun 

este necesară realizarea unei schimbări periodice a 

poziției de ședere/posturii de reazem pe scaun prin 

modificarea unghiului de înclinare a șezutului față de 

perna scaunului (rotirea pelvisului). În prezentul 

studiu se propune ipoteza conform căreia această 

mișcare este necesară a fi realizată cu o frecvență mult 

mai mică în cazul poziției cvasi-verticale de lucru 

datorită valorilor mult mai mici ale presiunii de 

apăsare pe pernă corespunzătoare acestei poziții (fapt 

dovedit experimental) și ținând cont de observația 

anterioară conform căreia senzația de eliberare 

(reducere) a presiunii în zona șezutului condiționează 

existența stării de confort. Aceasta reprezintă o 

premiză a faptului că, cel puțin la nivelul pernei șezut 

poziția de lucru cvasi-verticală este mai stabilă și mai 

confortabilă – aspect cu atât mai valoros în cazul unui 

scaun pentru alăptare - fapt care urmează a fi verificat 

practic. După cum s-a menționat, prin utilizarea 

poziției cvasi-verticale în cazul scaunului de alăptare 



CONCEPȚIA UNUI SCAUN ERGONOMIC PENTRU ALĂPTAT ÎN POZIȚIE CVASIVERTICALĂ   

 

Buletinul AGIR nr. 2/2022 ● aprilie-iunie 45 

există posibilitatea de a realiza o variație semnificativă 

a presiunii de apăsare la nivelul pernei șezut prin 

simpla modificare a unghiului de înclinare a pernei – 

ceea ce, pe de altă parte, va conduce la o redistribuire 

a greutății corpului utilizatorului pe celelalte elemente 

de reazem ale scaunului (spătar, tibie, tălpi). Această 

caracteristică permite utilizatorului ca, printr-o simplă 

și facilă acționare a mecanismului de reglare a 

înclinării pernei șezut să opteze pentru diverse 

configurații ale geometriei scaunului corespunzătoare 

unor poziții alternative de sprijin confortabil pe scaun; 

astfel s-ar îndeplini necesitatea menționată anterior de 

a realiza o schimbare periodică a poziției de 

ședere/posturii de reazem pe scaun prin modificarea 

unghiului de înclinare a șezutului față de perna 

scaunului echivalentă cu rotirea pelvisului pe suprafața 

de reazem. Rămâne ca prin încercări experimentale să 

se verifice concret ipoteza propusă, urmărind și modul 

în care ceilalți parametrii ce caracterizează poziția de 

lucru cvasi-verticală influențează starea de confort și 

evoluția ei în timp. Ca parametru important ce trebuie 

luat în considerare la planificarea experimentelor - se 

presupune că pentru a alăpta, mama petrece stând 

așezată pe scaun un timp suficient de îndelungat (între 

30 de minute și o oră). 

4.STUDIUL PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CONFORTULUI LA ALĂPTARE PRIN 

UTILIZAREA POZIȚIEI CVASI-

VERTICALE 

Prin această cercetare urmează a se verifica practic 

ipoteza conform căreia pot fi asigurate condiții sporite 

de confort la alăptare prin utilizarea unui scaun 

adaptat poziției de lucru cvasi-verticale. Pentru 

aceasta se propune realizarea unei cercetări cu 

ajutorul unui scaun experimental special conceput, în 

condiții cât mai apropiate de cele reale. Pentru aceasta 

se va urmări realizarea următoarelor obiective: 

1. înțelegerea și aprofundarea aspectelor parti-

culare legate de asigurarea stării de confort în poziția 

de lucru cvasi-verticală a mamelor aflate în situația de 

alăptare; 

2. perfecționarea/optimizarea aspectelor legate de 

funcționerea scaunului, de posibilitățile sale de reglaj 

și de adaptare la nevoile utilizatorului; 

3. înțelegerea modului în care publicul percepe și 

acceptă în mod subiectiv prezența scaunului de 

alăptare, învăța să-l utilizeze ușor și intuitiv - pentru 

a asigura o cât mai bună integrare în mediul de lucru 

specific (în salonul de alăptare);  

4. culegerea unor informații/impresii corecte din 

partea utilizatorilor scaunului de alăptare ce urmează 

a fi prelucrate, analizate și în baza cărora se vor 

formula concluzii care vor ajuta la proiectarea unui 

nou concept de scaun confortabil pentru alăptare în 

poziția de lucru cvasi-verticală. 
Așa după cum s-a menționat anterior, obiectivul 

prioritar al cercetării constă în îmbunătățirea 
condițiilor de confort la alăptare prin identificarea 

experimentală a unor posturi de sprijin cvasi-verticale 
confortabile pentru mama aflată în situația de alăptare. 

Pe baza rezultatelor obținute se va defini configurația 
de bază pentru noul concept de scaun și se va trece apoi 

la proiectarea propriu-zisă a unui scaun corespunzător 
pentru alăptare.  

Deși obiectivul final al unui astfel de studiu este 

proiectarea unui nou concept de scaun pentru alăptare 

adaptat unei poziții de utilizare cvasi-verticale, este 

evidentă importanța aprofundării cercetării prin 

simularea unor condiții de lucru cât mai apropiate de 

cele reale din maternitate și beneficiind de participarea 

unor subiecți reali constând din proaspete mame care 

alăptează asistate de personalul de îngrijire. Fiind 

totuși vorba despre o etapă de studiu în care rezultatele 

cercetărilor pot conduce la modificări importante ale 

conceptelor de produs inițiale, s-a considerat că este 

deocamdată prematur a se proiecta un produs final de 

tip scaun pentru alăptare. De aceea s-a optat pentru 

realizarea în primă instanță a unui scaun de 

încercare/testare (stand de încercare simplificat) care 

să permită realizarea într-un mod cât mai simplu și pe 

un domeniu cât mai larg a unei serii de reglaje ale 

pozițiilor elementelor scaunului - în vederea adaptării 

geometriei acestuia la diversele situații ipotetice de 

lucru sau pentru a veni în întâmpinarea preferințelor 

subiecților ce participă la teste. 

Proiectarea noului produs de tip scaun presupune 
înțelegerea nevoilor reale ale viitorilor utilizatori și de 

aceea este atât de necesară etapa de studiu ergonomic 
în care funcționarea noului produs va fi îmbunătățită 

pe baza răspunsurilor la chestionare date de către 
subiecți în urma utilizării scaunului experimental. 

Pentru această etapă de cercetare se propune analizarea 
stării de confort a mamelor în timpul alăptării la sân a 

nou-născuților în diverse poziții de sprijin de tip cvasi-
vertical, identificarea acelor poziții optime de confort 

și determinarea configurațiilor geometrice corespunză-
toare ale geometriei scaunului pentru fiecare din aceste 

situații de confort studiate. Pentru aceasta s-a elaborat 
un plan pentru desfășurarea cercetării, au fost definite 

etapele de pregătire a experimentului (inclusiv de 
antrenare a utilizatorilor), de desfășurare efectivă a 

testării și au fost stabilite instrumentele necesare 

acestui scop. Dat fiind faptul că standul de încercare 
utilizat anterior în cercetările asupra poziției de lucru 

cvasi-verticale ar fi fost mult prea voluminous, greu de 
manevrat și de deplasat în spațiului de încercare 

propus - respectiv sala de alăptare din maternitate, 
pentru a putea realiza în continuare studiul experi-

mental a fost propus spre realizare un scaun de 
încercare experimental pentru alăptare care să 
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funcționeze pe aceleași principii. Acest scaun experi-

mental reprezintă principalul instrument de lucru în 
cadrul prezentului studiu. 

Scaunul experimental se dorește a fi integrat și 

utilizat într-un mod cât mai firesc în sala de alăptare; 

în urma utilizării lui subiecții selecționați (mămicile) 

vor răspunde unor chestionare elaborate atent pentru 

a culege date privind impresiile, senzațiile și starea de 

confort trăite în timpul alăptării. 

Datele culese vor fi apoi centralizate și prelucrate 

cu metode statistice și vor conduce la concluzii 

pertinente privind confortul alăptării în poziția cvasi-

verticală. Atât aceste rezultate sintetice cât și 

observațiile particulare culese în timpul încercărilor 

vor fi determinante pentru definirea caietului de 

sarcini de design în vederea realizării unor produse 

finale de serie de tip scaun pentru alăptare. În final se 

dorește a se proiecta un scaun de alăptare confortabil 

bine adaptat condițiilor de utilizare descrise anterior, 

care să se prezinte ca o structură simplă, suplă, 

ușoară, ușor manevrabilă și, nu în ultimul rând – 

elegantă.  

5. DESCRIEREA SCAUNULUI EXPERI-

MENTAL DESTINAT STUDIULUI 

CONFORTULUI LA ALĂPTARE  

ÎN POZIȚIE CVASI-VERTICALĂ 

După cum s-a menționat anterior, scaunul experi-

mental pentru alăptare urmează să fie amplasat în 

salonul destinat alăptării din cadrul maternității și este 

conceput astfel încât să contribuie la crearea pentru 

mamă a unei stări cât mai confortabile și mai 

favorabile interacțiunii sensibile cu copilul pe care-l 

alăptează. Pentru a putea realiza o analiză compara-

tivă, proaspetele mame vor fi invitate să alăpteze în 

mai multe posturi/poziții ale corpului (și pe care 

scaunul experimental a fost prevăzut să le asigure). O 

atenție deosebită va fi acordată studierii pozițiilor de 

alăptare cvasi-verticală. Funcția principală a acestui 

scaun experimental pentru alăptat este de a permite 

determinarea acelor poziții ale corpului mamei pe 

care aceasta le resimte ca fiind confortabile pentru 

alăptare și care ulterior vor trebui confirmate și din 

punct de vedere medical. Fiecărei poziții a corpului 

mamei sprijinit pe scaun îi corespunde o anumită 

configurație a geometriei scaunului. Prin urmare, 

concomitent cu stabilirea acelor poziții confortabile 

ale corpului mamei se determină și configurațiile 

geometrice corespunzătoare ale scaunului experi-

mental.  

Structura scaunului experimental destinat moni-

torizării stării de confort la alăptare va fi asemănă-

toare structurii standului de laborator existent ce a 

fost realizat și utilizat pentru studiul în laborator a 

poziției de lucru cvasi-verticale, fără a dispune însă 

de aparatura de măsurare a forțelor de apăsare a 

corpului pe elementele de sprijin (figura 5). 
 

 
 

Fig. 5. Standul de laborator existent (stânga) vs. scaunul 

experimental propus (dreapta) -pentru studiul confortului . 

 

Aprecierea confortului de către subiecți (mamele 

care alăptează) va fi subiectivă dar edificatoare în 

ceea ce privește viabilitatea pozitiilor de alăptare 

încercate. Pentru a permite adaptarea la cerințele de 

confort și la dimensiunile antropometrice specifice 

fiecărui utilizator, scaunul de încercare trebuie să fie 

reglabil pentru a permite realizarea unei largi 

diversități a pozițiilor de lucru. 

6. CONCLUZII 

Lucrarea își propune să demonstreze posibilitățile 

și beneficiile aplicării conceptului de poziție de lucru 

cvasi-verticală pentru asigurarea confortului unor 

utilizatori aflați într-o situație specială de sănătate. Se 

are în vedere transpunerea ulterioară a rezultatelor 

cercetării în proiectarea unor produse de tip scaun de 

alăptare confortabile. Studiul își propune de 

asemenea să verifice câteva ipoteze care pot constitui 

premize promițătoare pentru inovații în domeniul 

asigurării confortului scaunelor. 
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