
 عشاریٗ اس لثُ عشاریٙی ٔادراٖ تزای آٔٛسؽی ٘ىات

 

 . ٌیزد ٔی ا٘زاْ تٟذاؽت ٚسارت تأییذ ٔٛرد ػّٕی دالیُ تا ٔٙحقزا عشاریٗ رمٛی تیٕارعتاٖ در •

 تٝ ٔزارؼٝ ٍٞٙاْ سیز ٔٛارد ؽٛد ٔی دادٜ ؽٕا تٝ عشاریٗ رٟت ٘أٝ ٔؼزفی پشؽه ٘ظز ىثك وٝ فٛرتی در •

 . ٘ىٙیذ فزأٛػ تیٕارعتاٖ

 . تٕا٘یذ ٘اؽتا ػُٕ اس لثُ عاػت 8حذالُ ٚ ٕ٘اییذ ٔیُ عثه ؽاْ ػُٕ اس لثُ ؽة •

 . ٕ٘اییذ ٔقزف دعتٛر ىثك را پشؽىتاٖ تٛعو ؽذٜ تزٛیش دارٚٞای •

 . ٕ٘اییذ اعتحٕاْ ػُٕ اس لثُ ؽة اعت تٟتز •

 وٙیذ تٛرٝ ، تاؽذ ٔی ِثٟا ٚ ٘اخٟٙا رً٘ ، ا٘ذأٟا تٝ ٔيّٛب خٛ٘زعا٘ی ارسیاتی تزای ٔؼیارٞا اس یىی ایٙىٝ تٝ تٛرٝ تا •

 . ؽٛد خٛدداری فٛرت آرایؼ اس ٚ تاؽٙذ داؽتٝ الن ٘ثایذ ٘اخٟٙا وٝ

 ، رزاحی حیٗ وٛتز دعتٍاٜ اس اعتفادٜ احتٕاَ ػّت تٝ ، ٕ٘اییذ خارد تذٖ اس را امافی فّشی ٚعایُ ٚ ٞا ىال وّیٝ •

 . اعت ٔؼذٚر دار٘ذ ٕٞزاٜ ىال وٝ تیٕارا٘ی پذیزفتٗ اس ػُٕ اتاق

 آٖ ػُٕ اس لثُ تایذ ، دیٍز امافی ٚعیّٝ ٞز یا ٔقٙٛػی د٘ذاٖ ، ٔٛلت د٘ذاٖ رٚوؼ ، عٕؼه ِٙش، داؽتٗ فٛرت در •

 . ٕ٘اییذ خارد را

 . اعت اِشأی تیٕار ٕٞغز حنٛر ، پزٚ٘ذٜ تؾىیُ رٟت •

 . تیاٚریذ ٕٞزاٜ را پشؽىتاٖ ٘أٝ ٔؼزفی ٚ تارداری وٙتزَ وارت ٚ ٞا عٌٛ٘ٛزافی ، آسٔایؾات وّیٝ حتٕا •

 ٔؾٛرت خافی پشؽه تا پشؽىتاٖ ٘ظز تا ٚ داریذ...  لّثی تیٕاری ، دیاتت ٔا٘ٙذ خافی ای سٔیٙٝ تیٕاری صٙا٘ضٝ •

 . تاؽیذ داؽتٝ ٕٞزاٜ را ٔؾاٚرٜ ٘تیزٝ حتٕا اعت ؽذٜ ا٘زاْ

 . تیاٚریذ ٕٞزاٜ را.( ٞغتیذ تیٕٝ وٝ فٛرتی در) تیٕٝ دفتزصٝ ٚ ٕٞغز ٚ خٛد ؽٙاعٙأٝ حتٕا •

 السْ ؽزایو یا ٘یاس ٔٛرد ٔذارن ٔٛرد در تغتزی ٔٛػذ اس لثُ حتٕا ٞغتیذ تىٕیّی تیٕٝ پٛؽؼ تحت وٝ فٛرتی در •

 . ٕ٘اییذ ٔؾٛرت تیٕارعتاٖ پذیزػ ٚ تیٕٝ ؽزوت تا تیٕٝ اس اعتفادٜ تزای

 . تیاٚریذ ٕٞزاٜ ٘اسن پتٛی یه ٚ وأُ ِثاط دعت یه ٘ٛسادتاٖ تزای •

 

 رحم دهاوه ديخته یا سرکالژ



 

 سیزا تاؽذ، ٔی رحٓ دٞا٘ٝ دٚختٗ یا( Cerclage) عزوالص ؽٛد، ٔی ا٘زاْ تاردار س٘اٖ تزخی در وٝ رزاحی ٞای ػُٕ اس یىی

 رٙیٗ، ٚسٖ افشایؼ تا اعت ٕٔىٗ ٚ ٘یغتٙذ خٛد رٙیٗ داؽتٗ ٍ٘ٝ تٝ لادر رحٓ، ٘احیٝ در ٔؾىالتی داؽتٗ ػّت تٝ س٘اٖ ایٗ

 .تذٞٙذ دعت اس را خٛد رٙیٗ ٚ ؽٛد تاس آٟ٘ا رحٓ دٞا٘ٝ

 تٝ خٛد اعت ٕٔىٗ ٚ ٘ذارد را رفت ٚ آب ویغٝ ٚ رٙیٗ ؽذٖ تشري اس ٘اؽی فؾار تحُٕ تٛا٘ایی رحٓ دٞا٘ٝ س٘اٖ، تؼنی در

 .تیفتذ اتفاق رٙیٗ عمو یا ٚ ٌیزد ا٘زاْ سٚدرط سایٕاٖ ٚ ؽٛد تاس خٛد

 

 صیغت؟ عزوالص

 دٚختٝ تخیٝ اس اعتفادٜ تا ؽٛد، ٔی ختٓ ٚاصٖ تٝ وٝ آٟ٘ا رحٓ ا٘تٟایی لغٕت ٞغتٙذ، رحٓ دٞا٘ٝ ٘ارعایی دصار وٝ س٘ا٘ی در

 .ؽٛد رٌّٛیزی ٘ارط ٘ٛساد تِٛذ اس رحٓ، دٞا٘ٝ ؽذٖ تغتٝ تا تا ؽٛد ٔی

 . ؽٛد ٔی سایٕاٖ آٔادٜ تیٕار ٚ ؽٛ٘ذ ٔی وؾیذٜ ٞا تخیٝ ایٗ تارداری، 73 ٞفتٝ در حذٚدا ؽذ، وأُ ٘ٛساد رؽذ وٝ ٍٞٙأی

  داد ا٘زاْ را ػُٕ ایٗ تایذ اعت، تاسؽذٖ خيز ٔؼزك در تارداری سٖ رحٓ دٞا٘ٝ وٝ دٞذ تؾخیـ س٘اٖ ٔتخقـ پشؽه اٌز

 

 ٌیزد؟ ٔی ا٘زاْ عزوالص صزا

 ؽزایيی تا یاتذ ٔی واٞؼ رحٓ دٞا٘ٝ عفتی تارداری اٚاخز در. دارد ٔحىٕی ٚ عفت حاِت س٘اٖ در رحٓ دٞا٘ٝ تارداری، اس لثُ

 .تیایذ د٘یا تٝ ٘ٛساد ٚ ؽٛد تاس سایٕاٖ حیٗ رحٓ دٞا٘ٝ وٝ ؽٛد فزاٞٓ

 .ٌیزد ٔی لزار سٚدرط سایٕاٖ یا ٚ رٙیٗ عمو ٔؼزك در فزد تاؽذ، ؽُ ٚ مؼیف رحٓ دٞا٘ٝ حأٍّی، ىَٛ در اٌز حاَ

 : دٞذ ٔی پیؾٟٙاد را عزوالص ػُٕ اٚ تزای وٙذ، ٔؾاٞذٜ تارداری سٖ در را سیز ٔؾىالت س٘اٖ، ٔتخقـ پشؽه اٌز

 تی عمو دٚ یا ٚ تاؽذ داؽتٝ تارداری دْٚ ٔاٞٝ عٝ در رٙیٗ عمو عاتمٝ یا ٚ تاؽذ داؽتٝ سٚدرط سایٕاٖ دِیُ تی فزد اٌز -

 .تاؽذ داؽتٝ تارداری اَٚ ٔاٞٝ عٝ در دِیُ

 ایٗ اٌز خقٛؿ تٝ اعت، وٛتاٜ خإ٘ی در رحٓ ٌزدٖ ىَٛ وٝ ؽٛد ٔؾاٞذٜ تارداری، 02 تا 02 ٞفتٝ عٌٛ٘ٛزافی در اٌز -

 .تاؽذ داؽتٝ تارداری دْٚ ٔاٞٝ عٝ در رٙیٗ عمو عاتمٝ خا٘ٓ،

 ػُٕ ا٘زاْ تزای اٚرصا٘غی حاِت ٔٛرد، ایٗ. ؽٛد دیذٜ خإ٘ی در رحٓ دٞا٘ٝ( ؽذٖ تاس) اتغاع تارداری، 02 ٞفتٝ اس لثُ اٌز -

  در سیزا ؽٛد، ٔی ٔحغٛب عزوالص

 .ؽٛد ٔٙزز رٙیٗ دادٖ دعت اس تٝ اعت ٕٔىٗ فٛرت ایٗ غیز



 

 عزوالص ا٘ٛاع

 : اَٚ رٚػ

 (:دٚ٘اِذ ٔه) ٚاصٖ راٜ اس عزوالص

 .ؽٛد ٔی دٚختٝ ایی ویغٝ فٛرت تٝ رحٓ دٞا٘ٝ ٚ ؽٛد ٔی ا٘زاْ ؽایغ ىٛر تٝ وٝ اعت ٚاصٖ ىزیك اس دٚ٘اِذ ٔه عزوالص

 : دْٚ رٚػ

  ؽىٕی عزوالص

 

 عزوالص فٛایذ

 .دارد ٍ٘ٝ خٛد رحٓ در را رٙیٗ تتٛا٘ذ تاردار سٖ وٝ سٔا٘ی ٔذت افشایؼ -

 سٚدرط سایٕاٖ اس رٌّٛیزی -

  رٙیٗ عمو ٔیشاٖ واٞؼ -

 رعیذٜ ٘ٛساد آٔذٖ د٘یا تٝ احتٕاَ افشایؼ -

 

 عزوالص ػٛارك

 تایذ تیٕار وٝ دارد ػٛارمی رزاحی ػُٕ ٞز ا٘زاْ دا٘یذ ٔی وٝ ىٛر ٕٞاٖ أا تاؽذ، ٔی السْ افزاد تزخی تزای ػُٕ ایٗ اٌزصٝ

 . تاؽذ ٔيّغ آٟ٘ا اس

 : تاؽذ ٔی سیز ٔٛارد ؽأُ عزوالص ػُٕ احتٕاِی ػٛارك

 سٚدرط سایٕاٖ-

 رحٕی داخُ ػفٛ٘ت -

 رٙیٗ آب ویغٝ سٚدرط پارٌی -

 رٙیٗ آب ویغٝ افتادٌی یا ٚ پزٚالپظ -

 ػفٛ٘ت -



 رحٓ ا٘مثامات -

 ٚاصیٙاَ خٛ٘زیشی -

 رحٓ دٞا٘ٝ پارٌی -

  ؽذٖ تاس یا وٛتاٜ در رحٓ دٞا٘ٝ ٘اتٛا٘ی -

 رحٓ ٌزدٖ تٍٙی -

 )ٔخا٘ٝ فیغتَٛ) ٚاصٖ ٚ ٔخا٘ٝ تیٗ ىثیؼی غیز ٔززای -

 رحٓ پارٌی -

 تة -

  تخیٝ ؽذٖ ؽُ -

 رٙیٗ عمو -

 

 ٞؾذارٞا

 سیزا وٙیذ، ٔزارؼٝ س٘اٖ ٔتخقـ پشؽه فٛرا خٛد، ٚاصٖ اس ٔایغ ٘ؾت ٔؾاٞذٜ ٔحل تٝ دادیذ، ا٘زاْ را عزوالص ػُٕ اٌز

 ٔی خيز٘ان تغیار تارداری، 73 ٞفتٝ اس لثُ ویغٝ ایٗ پارٌی. تاؽذ رٙیٗ آب ویغٝ سٚدرط پارٌی اس ػالٔتی اعت ٕٔىٗ

 .تاؽذ

 .ٔیؾٛد سایٕاٖ تٝ ٔٙزز ٚ ؽٛد ٔی ؽزٚع سایٕاٖ دردٞای ٞٓ تاس عزوالص ا٘زاْ ٚرٛد تا ٌاٞی-0

 تا دٞٙذ واٞؼ رٚس ىی در را خٛد ؽذیذ ٞای فؼاِیت وٝ ؽٛد ٔی اویذ تٛفیٝ دٞٙذ، ٔی ا٘زاْ را ػُٕ ایٗ وٝ س٘ا٘ی تٝ ِذا

 ِختٝ تٝ ٔٙزز صزاوٝ ؽٛد ٕ٘ی تٛفیٝ تغتز در وأُ اعتزاحت أا. ٘ؾٛد ایزاد تزایؾاٖ تؼذی ٔؾىالت ٚ رحٕی ا٘مثامات

 . اعت خيز٘ان تغیار وٝ ٔیؾٛد تحتا٘ی ا٘ذاْ در خٖٛ ؽذٖ

  کًرتاژ

 

 ؟ ٔؼٙاعت صٝ تٝ وٛرتاص

 وزدٖ خارد تٝ ٘یاس وٝ تذٖ اس لغٕتی ٞز تزای تٙاتزایٗ. تذٖ تافت اس لغٕتی وزدٖ خارد ٚ تزاؽیذٖ یؼٙی وّٕٝ در وٛرتاص

 تؾخیـ تزای ٔیتٛاٖ وٝ اعت س٘اٖ ٞای ػُٕ ؽایؼتزیٗ اس یىی ػُٕ ایٗ. ؽٛد ا٘زاْ اعت ٕٔىٗ تاؽیذ داؽتٝ ٕ٘ٛ٘ٝ یا تافت



 Dilation and ؽذٜ فارعی خالفٝ ٚالغ در وّٕٝ ایٗ ٔقيّح ٌفتار در. رٚد وار تٝ س٘اٖ ىثیؼی غیز ٞای خٛ٘زیشی درٔاٖ یا

Curettage یا D&C اعت رحٓ داخّی تافت یا رٙیٗ آٚردٖ تیزٖٚ ٚ اتغاع ٔؼٙی تٝ وٝ اعت. 

 رٙیٗ وزدٖ خارد آٖ اعتفادٜ ٔٛارد اس یىی تٟٙا ٚ ؽٛد ا٘زاْ رحٓ تیٕاری تؾخیـ یا درٔاٖ ٔٙظٛر تٝ اعت ٕٔىٗ وٛرتاص

 .وٛرِت یا عاوؾٗ ٔا٘ٙذ دارد ٚرٛد وار ایٗ ا٘زاْ تزای ٔختّفی رٚؽٟای. اعت لا٘ٛ٘ی ػٕذی عمو ٚ ٘اٞٙزار س٘ذٜ

 افزاد دعت تٝ یا ٚ ؽٛد ا٘زاْ السْ ٔزالثتٟای تا تٟذاؽتی ٔٙاعة ؽزایو در ٚ پشؽه یا ٔأا تٛعو اعت ٕٔىٗ ػٕذی عمو

 .تاؽذ غیزافِٛی تقٛرت ٚ غیزٔتخقـ

 

 ؽٛد؟ ٔی ا٘زاْ ػّّی صٝ تٝ ایٙىار

 تافت اس ای ٕ٘ٛ٘ٝ ػُٕ ایٗ ىی. ؽٛد ا٘زاْ غیزىثیؼی ریشی خٖٛ دالیُ ؽٙاعایی ٚ وؾف تزای اعت ٕٔىٗ وٛرتاص ٚ دیالتاعیٖٛ

 ػُٕ ایٗ. ٘ٝ یا دارد ٚرٛد ىثیؼی غیز عَّٛ آیا ؽٛد  ٔؾخـ تا ؽٛد ٔی تزرعی ٔیىزٚعىٛج سیز آسٔایؾٍاٜ در ٚ تزداؽتٝ رحٓ

 تا تاؽذ، رحٓ در تارداری ٔحقٛالت تالیٕا٘ذٜ وٝ فٛرتی در ٚ ؽٛد ٔی ا٘زاْ ٞٓ تاؽذ ؽذٜ عمو دصار خإ٘ی ٚلتی ٕٞضٙیٗ

 .ؽٛد سیاد ریشی خٖٛ یا ػفٛ٘ت تاػج اعت ٕٔىٗ تافت ٔا٘ذٖ سیزا اعت ٟٔٓ تغیار وار ایٗ. ؽٛ٘ذ ٔی خارد دیالتاعیٖٛ ٚ وٛرتاص

 

 دارد؟ خيز تؾخیقی ؽیٜٛ ایٗ آیا

 تاؽذ تاریىی ٚعیّٝ تا رحٓ دیٛارٜ پارٌی یا ػفٛ٘ت ریشی، خٖٛ ؽأُ اعت ٕٔىٗ أا اعت ٘ادر ٔؼٕٛال D&C ػٛارك ٚ خيزٞا

. تٛد، خٛاٞذ السْ امافی رزاحی ٚ تثیٙٙذ ٔی آعیة ٞٓ ٔزاٚر ٞای?ا٘ذاْ دٞذ، رخ پارٌی اٌز. ؽٛد ٔی فزعتادٜ رحٓ درٖٚ وٝ

 «آؽزٔٗ ٘ؾاٍ٘اٖ» ٘اْ تٝ وٝ حاِت ایٗ. ؽٛد ایزاد رحٓ رذار صغثٙذٌی اعت ٕٔىٗ وٛرتاص ٚ دیالتاعیٖٛ اس تؼذ ٘ادر ٔٛارد در

 ىٛر تٝ رزاحی تا ٘ؾاٍ٘اٖ ایٗ س٘اٖ اس تغیاری در. ؽٛد لاػذٌی رزیاٖ در تغییزاتی ٚ ٘اتارٚری تاػج تٛا٘ذ ٔی ؽٛد، ٔی خٛا٘ذٜ

 خٛد پشؽه تٝ حتٕا ؽذیذ، خٛد لاػذٌی در تغییزاتی ٔتٛرٝ وٛرتاص ٚ دیالتاعیٖٛ ػُٕ اس تؼذ اٌز. ؽٛد ٔی درٔاٖ آٔیش ٔٛفمیت

 .دٞیذ اىالع

 

 وٛرتاص ٔختّف رٚؽٟای

 ػفٛ٘ی مذ ٔحَّٛ یه تا را ٟٔثُ ٚ رحٓ دٞا٘ٝ عپظ وٙذ، ٔی ٟٔثُ ٚارد را اعپىِْٛٛ پشؽه عٙتی، ٚ عاوؾٙی رٚػ دٚ در

 ٚعیّٝ تٝ پشؽه فٛرت ایٗ غیز در ِٚی ؽٛد، ٔی ٌؾاد تافت اس ٔمذاری دفغ دِیُ تٝ ؽٕا رحٓ دٞا٘ٝ. ٕ٘ایذ ٔی تٕیش وٙٙذٜ

 . ٔیؾٛد ا٘زاْ حغی تی تحت ٚ ػُٕ اتاق در ػُٕ ایٗ. دٞذ ٔی اتغاع را رحٓ دٞا٘ٝ تاریه فّشی ٔیّٝ یه

 ٔی خارد رحٓ اس را تافت ٔىؼ ىزیك تٝ ٚ رحٓ دٞا٘ٝ اس خاِی تٛ ِِٛٝ یه وزدٖ ٚارد ٚعیّٝ تٝ پشؽه عاوؾٙی، وٛرتاص در

 ػُٕ. تزاؽذ ٔی آرأی تٝ را رحٓ دیٛارٜ وٛرت ٘اْ تٝ لاؽك ؽىُ تٝ اتشار یه ٚعیّٝ تٝ پشؽه D&C عٙتی رٚػ در. عاسد

 .ا٘زأذ ٔی ىَٛ تٝ دلیمٝ 02 تا ۵۱ حذٚد وٛرتاص



 تاٖ ٕٞغز خٖٛ ایٙىٝ ٍٔز داریذ، RH ٔقٛ٘یت ٌّٛتِٛیٗ تشریك تٝ ٘یاس تاؽذ ٔٙفی RH ؽٕا خٖٛ وٝ فٛرتی در:  ٟٔٓ ٘ىتٝ

 .تاؽذ ٔٙفی RH ٘یش

 

 وٛرتاص ػٛارك

 

 وٛرتاص ٔذت وٛتاٜ ػٛارك

 :وٛرتاص اس ٘اؽی رحٕی ػفٛ٘ت. ۵

 .اعت ٚاصٖ ٞای ٔیىزٚب فؼاِیت ٚ رؽذ تزای ٔٙاعة ٚ اعتزیُ رحٓ ٚ آِٛدٜ ٔحیيی ٚاصٖ

 .ؽٛد تؼذی ٘اسایی تٝ ٔٙزز ٚ وزدٜ عزایت خا٘ٓ رحٕی ٞای ِِٛٝ تٝ تٛا٘ذ ٔی رحٓ داخُ ػفٛ٘ت

 ٔىاٟ٘ای در وٛرتاص ا٘زاْ أا دٞذ، ٔی رخ وٕتزی احتٕاَ تٝ اتفاق ایٗ ؽٛد ا٘زاْ وؾٛر ٞای تیٕارعتاٖ در ػُٕ ایٗ اٌز اِثتٝ

 . ؽٛد ٔی ؽذیذ ػٛارك تٝ ٔٙزز غیزٔزاس افزاد تٛعو ٚ ٔؼتثز غیز

 :رحٓ ؽذٖ پارٜ. 0

 ا٘زاْ تٟارٕی فٛرت تٝ ٚ ٔاٞز غیز ٚ تززتٝ تی ؽخقی تٛعو وٛرتاص اٌز ٚ ؽٛد ٔی ٘اسن تغیار تارداری دٚراٖ در رحٓ دیٛارٜ

 .دارد د٘ثاَ تٝ را ؽذیذی تغیار خٛ٘زیشی خٛد، وٝ دارد ٚرٛد رحٓ دیٛارٜ پارٌی احتٕاَ ؽٛد،

 : ٞا رٚدٜ تٝ آعیة. 7

 در. وزد تزٔیٓ را آٖ تٛاٖ ٔی ؽٛد دادٜ تؾخیـ ای رٚدٜ پارٌی ایٗ اٌز ٚ تش٘ذ آعیة ٞا رٚدٜ تٝ اعت ٕٔىٗ وٛرتاص اتشار ٌاٞی

 . ؽٛد ٔی ٘اسایی ٚ ٍِٙی ٞای آتغٝ ؽىٕی، داخُ ػفٛ٘ت عثة فٛرت ایٗ غیز

  ٔذت دراس ػٛارك

 تغییز تٝ ٔٙزز ٚ اعت یىذیٍز تٝ رحٓ داخّی الیٝ دٚ صغثیذٖ اس اعت ػثارت وٝ اعت ٔذت تّٙذ ػارمٝ تٟٙا آؽزٔٗ عٙذرْ

 . ؽٛد ٔی ٘اسایی ٚ ٔىزر عمو حتی ٚ خٛ٘زیشی ليغ یا واٞؼ ٚ لاػذٌی اٍِٛی

 

 وٛرتاص ػُٕ اس تؼذ آٔٛسؽٟای

 تٝ را ؽذٜ تزٛیش تیٛتیه آ٘تی حتٕاً ٚ وٙیذ خٛدداری عٍٙیٗ ارغاْ تزداؽتٗ ٚ عٍٙیٗ وارٞای داداٖ ا٘زاْ اس ػُٕ اس تؼذ

 . وٙیذ ٔقزف وأُ ىٛر



 حأٍّی اعت السْ ٔزذد تارداری تٝ تٕایُ فٛرت در تاؽذ، ؽذٜ ا٘زاْ حأٍّی تمایای تزداؽتٗ تزای ؽٕا ػُٕ فٛرتیىٝ در

 ٘ظز تحت حتٕاً ٔزذد تارداری تٝ ٌیزی تقٕیٓ ٚ وٙذ پیذا را السْ آٔادٌی ؽٕا رحٓ تا تیا٘ذاسیذ تاخیز تٝ ٔاٜ 7 تا را خٛد

 .ؽٛد ا٘زاْ س٘اٖ ٔتخقـ پشؽه

 در ٚ ٕ٘ٛدٜ اعتفادٜ...(  ٚ رات عثشی ، غالت ، ٔزؽ تخٓ ، رٍز ، لزٔش ٌٛؽت:  ٔا٘ٙذ) آٞٗ اس عزؽار غذاٞای اس وٛرتاص اس تؼذ

 .ٕ٘اییذ اعتفادٜ را پشؽه تٛعو ؽذٜ تزٛیش آٞٗ لزفٟای خٛد خٛ٘ی وٓ رثزاٖ تزای ٘یاس فٛرت

 

 :ٕ٘اییذ ٔؾٛرت خٛد پشؽه تا اعت السْ سیز ٔٛارد در

 حاِت ٘ٛع ٞز – 6 تذتٛ تزؽحات – ۱ خٛ٘زیشی افشایؼ – 2 ؽىٓ سیز لغٕت در سیاد درد -7 تة -0 ىثیؼی غیز تزؽحات - ۵

 غیزٜ ٚ حاِی تی ، عزدی ، مؼف ٔخُ ىثیؼی غیز

 داؽٝ تٛرٝ ٔحتزْ تیٕاراٖ ٚ ؽٛد ٔی ارعاَ تیٕارعتاٖ پاتِٛٛصی آسٔایؾٍاٜ تٝ ػُٕ اس پظ تزداؽتٝ تافت ٕ٘ٛ٘ٝ:  ٟٔٓ ٘ىتٝ

 .تزعا٘ذ ٔؼاِذ پشؽه رٚیت تٝ ٚ ٕ٘ٛدٜ دریافت آسٔایؾٍاٜ اس پاتِٛٛصی ٘تیزٝ تایذ وٛرتاص اس پظ ٞفتٝ یه حذٚد وٝ تاؽٙذ

  وًزادان در زردی

 

 وٝ تاؽذ ٔی ٘ٛساداٖ در ؽایغ ٔٛارد اس یىی سردی. ٔیؾٛد ٌفتٝ(  ایىتز)  سردی صؾٓ ّٔتحٕٝ ٚ پٛعت سرد رً٘ تغییز تٝ

 .یاتذ ٔی تٟثٛد ٞفتٝ یه ػزك در ٚ ؽٛد تیؾتز تذریذ تٝ ؽٛد ٔی ؽزٚع عْٛ رٚس اس ٔؼٕٛالً

 

 ؽٛ٘ذ؟ ٔی سرد ٘ٛساداٖ اس تؼنی صزا

 امافٝ لزٔش ٞای ٌّثَٛ ایٗ تاؽذ ٔی تیؾتز ٘یش آٟ٘ا تؼذاد ، اعت وٕتز تاِغیٗ تٝ ٘غثت ٘ٛساداٖ لزٔش ٞای ٌّثَٛ ػٕز ىَٛ

.  ٔیؾٛد تذٖ سرد رً٘ ایزاد تاػج وٝ ٔیؾٛد ایزاد رٚتیٗ تیّی اعٓ تٝ ای ٔادٜ آٟ٘ا تخزیة اس رٚ٘ذ ٔی تیٗ اس تِٛذ اس پظ

 سیاد تِٛیذ اعت ٘یافتٝ تىأُ وافی ا٘ذاسٜ تٝ ٞٙٛس ٘یش ٘ٛساد وثذ ىزفی اس.  ٔیؾٛد دفغ ، وثذ تٛعو ىثیؼی ىٛر تٝ رٚتیٗ تیّی

 .ؽٛد ٔی سردی ایزاد ٚ خٖٛ در رٚتیٗ تیّی تزٕغ تاػج آٖ دفغ تزای وثذ تٛا٘ایی ػذْ ٚ رٚتیٗ تیّی

 

 ؟ تش٘ذ فذٔٝ ٘ٛساد تٝ تٛا٘ذ ٔی سردی آیا

 ٘ٛساد تزای خيزی ٚ اعت ٕٞزاٜ رٚتیٗ تیّی عيح خفثف افشایؼ تا ٚ افتذ ٔی اتفاق ٘ٛساداٖ اوخز در تمزیثاً فیشیِٛٛصیه سردی

 .٘ذارد



 آعیة عثة تٛا٘ذ ٔی تاال رٚتیٗ تیّی اعت پاتِٛٛصیه سردی ؽٛد ایزاد اَٚ رٚس سردی یا تاؽذ تاال رٚتیٗ تیّی عيح اٌز أا

 .ؽٛد ٘ٛساد ٔزي حتی ٚ ٔغشی فّذ ، ػقثی وزی ٔخُ تزٌؾت غیزلاتُ ٔغشی ٞای

 . دارد تغتٍی اٚ تاِیٙی ؽزایو ٚ ٘ٛساد عٗ تٝ اعت آفزیٗ خيز وٝ رٚتیٗ تیّی ٔمذار

 

 :داد تؾخیـ را ٘ٛساد سردی تٛاٖ ٔی صيٛر

 اعت تٟتز.  دٞٙذ تؾخیـ را سردی ، ٔیؾٛد ایزاد آٟ٘ا صؾٓ عفیذی ٚ ٘ٛساداٖ پٛعت رً٘ در وٝ تغییزی اس تایذ ٚاِذیٗ

 ، عیٙٝ لفغٝ تٝ تذریذ تٝ عپظ ٚ ٔیؾٛد ایزاد فٛرت اس اتتذا رً٘ تغییز.  ؽٛد صه ىثیؼی ٘ٛر در ٚ تاؽذ ِثاط تذٖٚ وٛدن

 .ؽٛد ارسیاتی تٛا٘ذ ٔی ٘ٛساد پٛعت رٚی اٍ٘ؾت ٔالیٓ دادٖ فؾار تا رً٘ تغییز.  وٙذ ٔی پیؾزفت پاٞا ٚ تاسٚ ، ؽىٓ

 رً٘ تغییز ایٗ دار٘ذ تیزٜ پٛعت ٘ٛسادا٘یىٝ در.  ؽٛد ارسیاتی تٛا٘ذ ٘ٛسادٔی پٛعت رٚی اٍ٘ؾت ٔالیٓ دادٖ فؾار تا سردی عيح

 .ؽٛد ٕ٘ی دادٜ تؾخیـ راحتی تٝ

 

 ؟ ؽٛد ٔحغٛب دٞٙذٜ ٞؾذار ػأُ تؼٙٛاٖ ٘ٛساداٖ سردی در تٛا٘ذ ٔی ػٛأّی صٝ

 :تاؽٙذ ٔی درٔا٘ی ٔزاوش تٝ ٔزارؼٝ ِشْٚ ٚ سردی تٛدٖ خيز٘ان ٘ؾا٘ذٞٙذٜ سیز ػٛأُ

 . تاؽذ O غیز ٘ٛساد ٚ تاؽذ O ٔادر خٖٛ ٌزٜٚ -۵

0- RH ٘ٛساد ٚ تاؽذ ٔٙفی ٔادر RH تاؽذ ٔخثت. 

 .تاؽذ رً٘ عفیذ ٘ٛساد ٔذفٛع -7

 .تاؽذ رً٘ پز سرد ٘ٛساد ادرار -2

 . ٔیؾٛد ایزاد دْٚ یا اَٚ رٚس سردی -۱

 .تىؾذ ىَٛ ٞفتٝ یه اس تیؾتز سردی -6

  لثّی ٘ٛساد در سردی عاتمٝ -3

 . ٔیؾٛد تیذار خٛاب اس عختی تٝ ٘ٛساد -8

 .ؽٛد ٔی آراْ عختی تٝ ٚ اعت پذیز تحزیه ٘ٛساد -9

 .ٌزدا٘ذ ٔی تز ػمة تٝ را خٛد پؾت یا عز ٘ٛساد -۵2

 .دارد ٔؾىُ ؽیزخٛردٖ در ٘ٛساد -۵۵



 .دارد ٘ار٘زی ِیٕٛیی رً٘ پٛعت یا ٚ اعت سیاد پٛعت رً٘ تغییز -۵0

 

 : وزد وٕه ٘ٛساد تٝ تٛاٖ ٔی صٍٛ٘ٝ

 ٔادر ؽیز ٔقزف تزای ٔمذاری ٚ سٔا٘ی ٔحذٚدٜ ٞیش.  اعت ؽیزٔادر تا تغذیٝ رط سٚد ؽزٚع ، ٔادراٖ تزای تٛفیٝ ٟٕٔتزیٗ

 تٛفیٝ ؽیزخؾت تز٘زثیٗ، لٙذ، آب اعتفادٜ.  تخٛرد ؽیز تایذ خٛاعت وٝ ٔٛلغ ٞز ٚ خٛاعت وٝ صمذر ٞز ٘ٛساد.  ٘ذارد ٚرٛد

 ؽثا٘ٝ در تار 6-8 ٘ٛساد ادرار دفغ.  تاؽذ ٔی وافی دررٝ 0۱ ٔٙشَ دٔای تاؽذ ٔادر اس تیؼ پٛؽؼ یه ٘ٛساد پٛؽؼ ؽٛد ٕ٘ی

 .تاؽذ رٚس

 .ٕ٘ایٙذ ٔزارؼٝ پشؽه تٝ تایذ ٔؼایٙٝ رٟت ، سردی ایزاد فٛرت در

 ٚاِذیٗ تٛعو ٘ٛساد پٛعت رً٘.  ؽٛد ٚیشیت پشؽه تٛعو تایذ ٔزذداً رٚس ۵-0 ػزك در تیٕارعتاٖ در تزخیـ اس پظ ٘ٛساد

 .ؽٛد ارسیاتی

 

 :ٔیؾٛد درٔاٖ صٍٛ٘ٝ سردی

 ٘ٛساداٖ ایٗ تزای ، دارد درٔاٖ تٝ ٘یاس ٕ٘ایذ تزاٚس خافی حذ اس ٕٞزاٜ خيز فاوتٛرٞای ٘ٛساد عٗ اعاط تز سردی ٔیشاٖ ٚلتی

 تایذ ٘ٛردرٔا٘ی ٍٞٙاْ در ٘ٛساد.  ؽٛد ٔی اعتفادٜ( اعتا٘ذارد دعتٍاٜ تا درٔا٘ی ٘ٛر)  فتٛتزاپی اس سردی ؽذٖ تزىزف رٟت

 اعتخٙایی ٔٛارد در.  ؽٛد رٌّٛیزی ٞٛا وٛراٖ اس ، ؽٛد پٛؽا٘ذٜ تٙاعّی دعتٍاٜ ٘احیٝ ٚ صؾٕٟا فمو ٚ تاؽذ پٛؽؼ تذٖٚ

 . تاؽذ داؽتٝ خٖٛ تؼٛیل تٝ ٘یاس ٘ٛساد اعت ٕٔىٗ

 

 وًزاد ي جىیه در اکسیژن کمبًد

 

 

 : تؼزیف

 تٝ ٔٙزز وٝ تِٛذ اس پظ یا سایٕاٖ ىی در سایٕاٖ، اس لثُ حٛادث اس ٘اؽی ٘ٛساد یا رٙیٗ در تافتی رعا٘ی اوغیضٖ در اختالَ 

 تذٖ اػنای ٚ تافتٟا تٝ ٘اوافی رعا٘ی خٖٛ ٚ اعیذٚس اوغیضٖ، ٚ اوغیذوزتٗ دی تثادَ اختالَ پیؾزٚ٘ذٜ، اوغیضٖ وٕثٛد

 .ٔیؾٛد

 



 :ػُّ

 ػذْ تاػج وٝ) رفت وفایتی تی ٘تیزٝ در تِٛذ حیٗ یا تِٛذ اس پیؼ دٚراٖ در آعفیىغی ٔٛارد 92%  رعیذٜ ٚ تزْ ٘ٛساداٖ در

 .آیذ ٔی تٛرٛد( ٔیٍزدد رٙیٗ اس ٞیذرٚصٖ یٖٛ ٚ اوغیذوزتٗ دی تزداؽتٗ ٚ اوغیضٖ تٟیٝ تٛا٘ائی

 

 :ٔادری ػُّ

 تزخی اِىُ، اس اعتفادٜ ، رفت ٔٛػذ اس پیؼ ؽذٖ وٙذٜ یا دوِٕٛاٖ ػفٛ٘ت، حأٍّی، ٔغٕٛٔیت فؾارخٖٛ، افشایؼ دیاتت،

 .ٔادر فؾارخٖٛ افت ٚ ٔادر لّثیؼزٚلی تیٕاری ٔخذر، ٔٛاد تٝ اػتیاد دارٚٞا،

 

 : رٙیٙی ػُّ

 ػفٛ٘ت رٙیٗ،( خٛ٘ی وٓ) إٓ٘ی ٘افی، ػزٚق اختالَ یا تٙذ٘اف ٌزفتٗ لزار فؾار تحت یا خٛردٖ ٌزٜ ٔخُ تٙذ٘اف ٔؾىالت

 سایٕاٖ) تزْ پغت ٔادرسادی، ٘ٛالـ رٙیٗ، خٖٛ حزٓ واٞؼ یا ٞیپِٕٛٚی رحٕی، داخُ رؽذ واٞؼ یا IUGR رٙیٗ،

 .رحٓ در رٙیٗ ٌیزی لزار ٚمؼیت ٚ( دیزرط

 

 : ػالئٓ

 آعفیىغی ؽذت تٝ تٛرٝ تا ػالئٓ ِذا ٔیؾٛد تمغیٓ( ؽذیذ - ٔتٛعو - خفیف) ٔزحّٝ 7 تٝ ؽذت اعاط تز آعفیىغی

 .تٛد خٛاٞٙذ ٔتفاٚت

 :تاؽذ ٔی سیز ٔٛارد ؽأُ ػالئٓ تيٛروّی

 تاوی عیٙٝ، لفغٝ تٛوؾیذٌی تیٙی، ٞای پزٜ پزػ تٙفغی، ٘اِٝ پذیزی، تحزیه ٘ٛسادی رفّىغٟای واٞؼ ٘ٛساد، آِٛدٌی خٛاب

 عیا٘ٛس یا پزیذٌی رً٘ ٘ٛساد، فؾارخٖٛ افت ٚ ٘ثنٟا ؽذٖ مؼیف ٘ٛساد، لّة مزتاٖ تؼذاد یا ریتٓ اختالَ تٙذ، تٙفظ یا پٙٝ

 .٘فظ ليغ احتٕاِی حٕات تؾٙذ، تغذیٝ، تحُٕ اختاَ ،(وثٛدی)

 

 : تذٖ ٔختّف ارٌاٟ٘ای در آعفیىغی ػٛارك

 ا٘فاروتٛط - ٔغش ٚرْ - تؾٙذ - آ٘غفاِٛپاتی: ٔغش

 ای دریضٝ ٘ارعائی - لّثی عىتٝ - لّثی ٘ارعائی:  لّة

 ( عخت ٚ ٔؾىُ تٙفظ) تٙفغی دیغتزط:  ریٝ



 وثذ(  تخزیة) ٘ىزٚس اس ٘اؽی ا٘غذادی یزلاٖ - ا٘فاروتٛط: وثذ

 (ٔؼذٜ ػّٕىزد اختالَ) ٌاعتزٚپاتی - ٌٛارؽی خٛ٘زیشی ٚ سخٓ:  ٔؼذٜ ٚ رٚدٜ

 ٔحیيی ٌاٍ٘زٖ -(  ٔٙتؾز ا٘ؼماد اختالَ) DIC:  ٟٔا ا٘ذا ٚ خٖٛ

 

 :درٔاٖ

 ٔا٘یتٛریًٙ. دٞذ لزار ٔا اختیار در آعفیىغی ٘فغ تٝ ؽٛاٞذی اعت ٕٔىٗ رٙیٗ لّة ٚریتٓ مزتاٖ اختالالت تارداری سٔاٖ در

 ٘ٛساد احیای تیٓ. ؽٛد ا٘زاْ تایذ رحٓ داخُ در رٙیٗ( سرز) دیغتزط ٞای ٘ؾا٘ٝ دیٍز اس آٌاٞی ٚ سایٕاٖ پیؾزفت دلیك

 اتاق در ٘ٛساد تزای احیا وأُ الذأات ِشْٚ فٛرت در ٚ احیا اِٚیٝ ٟٔای لذ. تاؽذ دعتزط در تایذ احتٕاِی فٛری ٔذاخّٝ رٟت

 ٚ ٔزالثت ٚ وٙتزَ ٘ٛساداٖ ٚیضٜ ٔزالثتٟای تخؼ تٝ ٘ٛساد ا٘تماَ اس پظ. ؽٛد ٔی ؽزٚع تالفافّٝ پشؽىی تیٓ تٛعو سایٕاٖ

 .ٌزدد ٔی ا٘زاْ ٘ٛساد ؽزایو ٚ ػٕٛٔی حاَ اعاط تز ٔتخقـ پشؽىاٖ ٚ پزعتاراٖ تٛعو درٔاٖ

 

 :آٌٟی پیؼ

 . تاؽذ ٔی ۵2 - 72%  حذٚد آعفیىغی اس ٘اؽی وّی ٔیز ٚ ٔزي ٔیشاٖ

 . ؽٛد ٔی تزآٚرد ۵۱ – 2۱%  تمزیثا س٘ذٜ ٘ٛساداٖ در ٔا٘ذٜ تزا تىأّی-ػقثی ػٛارك ٔیشاٖ

 ٔغش اس تقٛیزتزداری ٞای یافتٝ ٚ ٔغش ٘ٛار ٘تایذ تؾٙذ، ٚرٛد ػذْ یا ٚرٛد آ٘غفاِٛپاتی، ؽذت تٝ تغتٍی اختقافی آٌٟی پیؼ

 .دارد

 ٘ظز اس وٝ آعفیىغی تٝ ٔثتالیاٖ اس تزخی. دٞذ ٔی افشایؼ تزاتز ۱2 تا ؽیزخٛار در را ی ٔغش فّذ تزٚس ریغه تؾٙذ ٚرٛد

 .تاؽٙذ داؽتٝ ٔذرعٝ در یادٌیزی ٔؾىالت تؼذٞا اعت ٕٔىٗ رعٙذ ٔی ٘ظز تٝ عآِ ػقثی

 وٛدن تزای ؽیزدٞی ٔشایای

 اس پظ. وٙیذ ؽزٚع را ٔادر ؽیز تا ا٘حقاری تغذیٝ ٔاٜ 6 ٔذت تٝ فزس٘ذتاٖ آٔذٖ د٘یا تٝ سٔاٖ اس وٝ وٙٙذ ٔی تٛفیٝ پشؽىاٖ 

 ۵0 تا ؽؼ تیٗ(. اعت عاِٝ یه ؽٕا وٛدن وٝ سٔا٘ی تا) دیٍز غذاٞای ٕٞزاٜ تٝ رشئی ٔادر ؽیز تا تغذیٝ ٔاٜ ؽؼ حذالُ

 وٛدن رؽذ اس پظ اس تٟٙایی تٝ ٔادر ؽیز سیزا وٙیذ، اعتفادٜ خٛد وٛدن غذایی رصیٓ در رأذ غذایی ٔٛاد اس تایذ ؽٕا ٔاٍٞی،

 .آیذ ٕ٘ی تز اٚ ای تغذیٝ ٘یاسٞای ٚ

 

 .دار٘ذ أیذ آٌاٞٙذ ٔادر تزای ٚ ٘ٛساد تزای ؽیزدٞی ٔشایای اس  وٝ س٘ا٘ی درفذ افشایؼ تٝ پشؽىاٖ



 اس ا٘تماَ لاتُ وٝ اعت تیٕاری یه دصار ٔادر اٌز  ٕٞضٖٛ ٘ادر ٔٛارد در رش تٝ دار٘ذ ٔادر ؽیز تا تغذیٝ تٝ تٛفیٝ پشؽىاٖ

 ؽٕا اٌز. اعت ؽیزدٞی یا ٔادر ؽیز تا ٔزتثو دیٍزی ٔؾىالت دصار ٔادر اٌز یا ٚ ٚی، آی اس ٔا٘ٙذ اعت ٔادر ؽیز ىزیك

 ٔؾاٚر یه یا ٚ خٛد س٘اٖ ٔتخقـ تاٖ، خا٘ٛادٌی پشؽه تا تاؽذ ٔزتٛه ؽٕا تٝ اعت ٕٔىٗ ایٗ وٝ ٞغتیذ  ایٗ ٍ٘زاٖ

 .وٙیذ فحثت تیؾتز اىالػات وغة تزای( اعت ٔادر ؽیز تا تغذیٝ تا راتيٝ در تخققؼ وٝ وغی) ؽیزدٞی

 خٛد پشؽه تا تایذ وٙٙذ ٔی اعتفادٜ دارٚ اس ٔزتة وٝ س٘ا٘ی تٙاتزایٗ ٘یغت، عاسٌار ٔادر ؽیز تا تغذیٝ تا دارٚٞا اس تزخی

 .وٙٙذ ٔؾٛرت

 وٙیذ تز لٛی را ٘ٛسادتاٖ تذٖ ایٕٙی عیغتٓ ؽیزدٞی ىزیك اس -0

 

 ٘ٛساد دٞی ؽیز

 ٘یاسٞای تا ٔتٙاعة وأال ٚ ؽٛ٘ذ ٔی ٔٙتمُ ٔادر ؽیز ىزیك اس ؽٕا وٛدن تٝ( تذٖ ایٕٙی عیغتٓ ٞای ِٔٛىَٛ) ٞا تادی آ٘تی

 ٕٞضٙیٗ ٚ دٞذ ٔی واٞؼ را ػفٛ٘ت تٝ وٛدن اتتالی احتٕاَ ٔادر ؽیز تا تغذیٝ ٘تیزٝ، در. ا٘ذ ؽذٜ ىزاحی ؽٕا وٛدن

 تذاٖ ایٗ. دٞذ ٔی واٞؼ تاؽذ، تٕاط در آٖ تا س٘ذٌیؼ اٚایُ در اعت ٕٔىٗ وٝ اؽىاِی ٌٛ٘ٝ ٞز تا ٔماتّٝ تزای را اٚ تٛا٘ایی

 .ؽٛد ٔی وٕتز دیٍز ٞای تیٕاری یا ٌٛػ ػفٛ٘ت تٙفغی، ػفٛ٘ت تٝ اتتال احتٕاَ وٝ اعت ٔؼٙی

 

 وٙیذ تأیٗ ٔادر ؽیز تا را تاٖ وٛدن تا ٔتٙاعة تغذیٝ -7

 

 ٘ٛساد تغذیٝ

 D ٚیتأیٗ رش تٝ را ٘یاسػ ٔٛرد ٔغذی ٔٛاد تٕاْ ٚ وٙذ ٔی تغذیٝ ٔادر ؽیز اس ا٘حقاری ىٛر تٝ ؽٕا ٘ٛساد ٔاٍٞی، ؽؼ تا

 ٔادر ؽیز تزویثات(. وٙٙذ ٔی تٛفیٝ ؽیزخٛارٜ ٘ٛساداٖ تزای را آٖ ٔقزف اىفاَ ٔتخققاٖ اس تغیاری وٝ) وٙذ ٔی دریافت

 تٝ وٝ وأّی تزویة یه تاؽذ، وأُ ٔغذی تزویة یه وٝ ىٛری تٝ وٙذ، ٔی تغییز ؽٕا وٛدن رؽذ تا ىثیؼی ىٛر تٝ حتی

 عاسٌار ای دارٚخا٘ٝ اس ؽذٜ خزیذاری فزَٔٛ ٞز تا وأُ ىٛر تٝ تٛا٘ذ ٕ٘ی  وٝ دارد تغتٍی ؽٕا وٛدن رؽذ تٝ خاؿ ىٛر

 .تاؽذ

 

 دٞیذ واٞؼ را ٞنٓ در ٔؾىُ ٔادر ؽیز تا تغذیٝ ٚعیّٝ تٝ -2

 

 ٘ٛساد تٝ دادٖ ؽیز



 آِزصی تٝ اتتال خيز ٚ دار٘ذ وٕتزی رٚدٜ ٔؾىالت وٙٙذ، ٔی تززتٝ را اعٟاَ وٕتز وٙٙذ ٔی تغذیٝ ٔادر ؽیز اس وٝ ٘ٛسادا٘ی

 وزٖٚ تیٕاری تٝ اتتال خيز واٞؼ تا ٔادر ؽیز اس تغذیٝ ٔشایای وٝ دٞذ ٔی ٘ؾاٖ ٔياِؼات ایٗ، تز ػالٜٚ. دار٘ذ وٕتزی غذایی

 .دار٘ذ ٘یشادأٝ تشرٌغاِی تا رٚدٜ وِٛیت ٚ

 

 وٙیذ تزرعی را ٔادر ؽیز عالٔتی تٝ ٔزتٛه ؽٕار تی ٔشایای عایز -۱

 

 وٛدن تغذیٝ

 ٔزي عٙذرْ اس تزی پاییٗ خيز دارای وٙٙذ ٔی تغذیٝ ٔادر ؽیز اس وٝ ٘ٛسادا٘ی وٝ دٞذ ٔی ٘ؾاٖ تحمیمات ٔخاَ، ػٙٛاٖ تٝ

 .ؽٛد ٕ٘ی درن وأُ ىٛر تٝ أز ایٗ دالیُ ٌزصٝ ،(SIDS) ٞغتٙذ ٘ٛساد ٘اٌٟا٘ی

 

 لّثی تیٕاری ٔیشاٖ واٞؼ ٘یش ٚ( ِٛعٕی ٚیضٜ تٝ) وٛدوی دٚراٖ خاؿ ٞای عزىاٖ ٔیشاٖ واٞؼ تٝ ٘یش ٔادر ؽیز تا تغذیٝ

 .اعت ٔزتثو صالی ٚ دیاتت لّة، ػزٚلی،

 .تز٘ذ ٔی ر٘ذ وٕتزی پٛعتی اختالالت اس ٘یش ٔادر ؽیز تا ؽذٜ تغذیٝ ٘ٛساداٖ ایٗ، تز ػالٜٚ

 .دار٘ذ تاالتزی IQ وٙٙذ، ٔی ٔقزف ٔادر ؽیز ٔاٍٞی ۵0 تا حذالُ وٝ ٘ٛسادا٘ی وٝ ا٘ذ دادٜ ٘ؾاٖ ٕٞضٙیٗ تحمیمات

 ٔادر تزای ؽیزدٞی ٔشایای

 تاؽیذ آٌاٜ دٞذ ٔی ارائٝ ؽٕا تذٖ تٝ ؽیزدٞی وٝ ٞٛرٔٛ٘ی ٔشایای اس -۵

 

 ؽیزدٞی

 تا ٔماتّٝ تزای تٛا٘ذ ٔی وٝ یاتذ، واٞؼ اعتزط ٔیشاٖ ؽٕا ٔغش در ٔخثت ؽیٕیایی ٔٛاد اعتمزار تا تا وٙذ ٔی وٕه وار ایٗ

 .تاؽذ وٙٙذٜ وٕه ؽٛد، ٔی ا٘زاْ ٘ٛساد تِٛذ اتتذای در وٝ سیادی تغییزات ٚ عاسٌاری

 

 خافی ٞٛرٖٔٛ یه ؽذٖ آساد تاػج وٝ اعت دِیُ ایٗ تٝ ایٗ. دٞذ ٔی واٞؼ را تارداری اس پظ خٛ٘زیشی ٕٞضٙیٗ ؽیزدٞی

 واٞؼ را تِٛذ اس پظ خٛ٘زیشی ٚ ؽٛد رٕغ عزیؼتز تا وٙذ ٔی وٕه رحٓ تٝ وٝ ؽٛد، ٔی ٘أیذٜ تٛعیٗ اوغی وٝ ؽٛد ٔی

 ٚ ؽٛد ٔی ؽٕا وٛدن تا پیٛ٘ذتاٖ تمٛیت تاػج ٕٞضٙیٗ( ؽٛد ٔی ؽٙاختٝ ”ػؾك ٞٛرٖٔٛ“ ػٙٛاٖ تٝ وٝ) تٛعیٗ اوغی. دٞذ

 .وٙذ ٔی وٕه ٌذاریذ ٔی اؽتزان تٝ وٝ رٚاتيی تمٛیت تٝ



 تاؽیذ آٌاٜ ؽیزدٞی تارداری اس رٌّٛیزی احتٕاِی احزات اس -0

 

 وٛدن ؽیزدٞی دٚراٖ

 ایٗ. ؽٛد اعتفادٜ ٔاٜ ؽؼ تا تارداری اس پیؾٍیزی رٚػ یه تؼٙٛاٖ تٛا٘ذ ٔی ؽٛد، ا٘زاْ ٔذاْٚ ىٛر تٝ اٌز ٔادر، ؽیز تا تغذیٝ

 ایٗ تا. ؽٛد ٕ٘ی دٚتارٜ تارداری تاػج ٔادر ؽیز تا تغذیٝ ٍٞٙاْ ؽٕا تذٖ در ٞٛرٖٔٛ ؽذٜ ایزاد تؼادَ وٝ اعت دِیُ ایٗ تٝ

 رٚػ ایٗ تٙاتزایٗ ؽٛ٘ذ، ٔی تاردار ٘ٛسادؽاٖ اس پزعتاری حیٗ در س٘اٖ اس تؼنی ٘یغت، درعت س٘اٖ ٕٞٝ تزای ٔٛرد ایٗ حاَ،

 .٘ىٙیذ ٔحغٛب تارداری اس رٌّٛیزی تزای ای احٕما٘ٝ رٚػ ػٙٛاٖ تٝ را

 

 .وٙیذ اعتفادٜ پیؾٍیزی اس دیٍزی فزْ اس تایذ ؽٛیذ، تاردار پزعتاری حیٗ در دٚتارٜ خٛاٞیذ ٕ٘ی ؽٕا اٌز

 .ا٘ذاخت خٛاٞذ تؼٛیك تٝ را ؽٕا پزیٛد تاسٌؾت ٕٞضٙیٗ ٔادر ؽیز تا تغذیٝ

 تذٞیذ دعت اس ٚسٖ ؽیزدٞی تا -7

 

 ٘ٛساد تغذیٝ

 آٖ وزدٖ وٓ ٚسٖ وٙٙذ، وٓ ٚسٖ وٙٙذ ٔی عؼی ٚ وٙٙذ ٔی ٔقزف را ٔتؼادِی غذایی رصیٓ ٚ وٙٙذ ٔی ؽیزدٞی وٝ ٔادرا٘ی

 واِزی خٛدوار ىٛر تٝ وٙیذ ٔی تِٛیذ ؽیز وٝ تار ٞز. دٞٙذ ٔی ٘ٛسادؽاٖ تٝ خؾه ؽیز وٝ ٔادرا٘ی تا ؽذ خٛاٞذ تز عادٜ ٞا

 .آیذ ٔی حغاب تٝ پزعتار ٔادراٖ تزای رٚس در واِزی ۱22 حذٚد ٔتٛعو ىٛر تٝ وٝ عٛسا٘یذ، ٔی

 

 ٔادر ؽیز تا تغذیٝ تا ٞشیٙٝ در رٛیی فزفٝ -2

 

 وٛدن تغذیٝ

 ٞای خؾه ؽیز اس تغیاری یا تيزی ٞای وٙٙذٜ پان رایٍشیٗ، پغتاٖ ٘ٛن ویغٝ، تيزی، تزای ای ٞشیٙٝ ٘یغتیذ ٔزثٛر ؽٕا

 .تپزداسیذ ٔادر ؽیز تا تغذیٝ فٛرت در را خٛد ٘ٛساد تغذیٝ تزای ٘یاس ٔٛرد

 

 ٔية تٝ رفتٗ اس ؽٕا ؽٛد، ٔی تغذیٝ ٔادر ؽیز تا وٝ ٘ٛسادی تذٖ ایٕٙی عیغتٓ ػّٕىزد افشایؼ تٝ تٛرٝ تا ٕٞضٙیٗ

 .وزد خٛاٞیذ رٛیی فزفٝ احتٕاِی ٞای تیٕاری تزای اىفاَ ٔتخقـ



 آٔذیذ خٛػ تاٖ عیٙٝ تا تاٖ وٛدن تغذیٝ عِٟٛت تٝ -۱

 

 ؽیزدٞی ٔشایای

 آٔادٜ تٝ ٘یاسی ؽٕا ٘ٛساد تٝ آٖ دادٖ اس لثُ. تٕا٘یذ ٔٙتظز عاسی آٔادٜ تزای وٝ ایٗ تذٖٚ اعت دعتزط در ٕٞیؾٝ راٞىار ایٗ

 ٘ظز در دٚعتا٘ٝ سیغت ٔحیو صعت یه ػٙٛاٖ تٝ را ٔادر ؽیز تا تغذیٝ ٕٞضٙیٗ. ٘ذاریذ خؾه ؽیز تٟیٝ یا تيزی یه وزدٖ

 . وٙیذ فىز وزد ٘خٛاٞیذ تِٛیذ وٝ ٞایی ستاِٝ ٕٞٝ تٝ. تٍیزیذ

 

 دٞذ ٔی ٘ؾاٖ ٞٓ را ٔادر تزای وّی عالٔتی ٔشایای تحمیمات وٝ تذا٘یذ -6

 

 ؽیزدٞی فٛایذ

 اس پظ افغزدٌی تخٕذاٖ، عزىاٖ عیٙٝ، عزىاٖ تٝ اتتال خيز دٞٙذ ٔی ؽیز وٝ س٘ا٘ی وٝ اعت ؽذٜ احثات پشؽىی ِحاً تٝ

 .اعت پاییٗ ٞا آٖ در 0 ٘ٛع دیاتت ٚ سایٕاٖ

 :ؽیزخٛار تغذیٝ فحیح رٚػ

 

  

 

 :شیردهی شريع زمان

 سایٕاٖ اس پظ عاػت یه  ظزف ٔادر ٚ ٌیزد اٚلزار تا پٛعت تا پٛعت تٕاط در ٔادر عیٙٝ رٚی تالفافّٝ ٘ٛساد تایذ تِٛذ اس پظ

 ا٘ٛاع تٝ اٚ اتتال اس ٚپیؾٍیزی ٘ٛساد تغذیٝ تزای آغٛس یا  اَٚ رٚسٞای ؽیز ؽذ ٌفتٝ وٝ وٙذ،ٕٞا٘يٛر ؽزٚع را دٞی ؽیز اِٚیٗ

 .  اعت حیاتی تیٕاریٟا

 : ٞزٚػذٜ ٔذت ٚ ٔادر ؽیز تا تغذیٝ دفؼات تؼذاد*

 .ؽٛد ا٘زاْ خٛار ؽیز تمامای تزحغة ٚ ٔىزر تيٛر تایذ ٔادر ؽیز تا تغذیٝ  دفؼات-۵

 ٘یش ٔادر ؽیز تِٛیذ ٚ وزد ٘خٛاٞذ دریافت وافی ؽیز ؽیزخٛار سیزا ؽٛد ٔحذٚد ٘ثایذ ٚػذٜ ٞز در خٛار ؽیز تغذیٝ ٔذت-0

 .یاتذ ٔی واٞؼ



 رٚس ٘ٝ رؽثٟا د ؽیزخٛار ٚتمامای ٔیُ تزحغة پغتاٟ٘ا ٔزتة تخّیٝ ٚ ٔىزر ٔادر،ٔىیذٖ ؽیز افشایؼ در ػأُ ٟٕٔتزیٗ-7

 پغتاٖ تٝ ٔىیذٖ تزای را دٚلُ ٞز ٔادر اٌز دٚلّٛیی ٔٛارد در.وٙذ ٔی رٌّٛیزی احتماٖ ٔخُ پغتا٘ی ٔؾىالت تزٚس اس ٚ اعت

 .وٙٙذ ٔی تِٛیذ تیؾتز ؽیز پغتاٟ٘ا تٍذارد

 فٙزاٖ وٕه تٝ ٚ دٚؽیذٜ تایذ ؽیز ، پغتاٖ اس ٔغتمیٓ تغذیٝ أىاٖ  ػذْ ٚ ػّتی ٞز تٝ ؽیزخٛار ٚ ٔادر رذایی فٛرت در-2

 . ٘ؾٛد ٔختُ ؽیز تِٛیذ ٞٓ ٚ ٘ؾٛد ٔحزْٚ ٔادر ؽیز اس ؽیزخٛار ٞٓ تا ؽٛد دادٜ خٛار ؽیز تٝ لاؽك یا ٚ

 تٛعو ٘ادرعت ٌزفتٗ پغتاٖ دِیُ تٝ ٔؼٕٛالً وٝ پغتاٖ ٘ٛن ؽماق ٚ احتماٖ،سخٓ ٔخُ پغتا٘ی ٔؾىالت تزٚس فٛرت در-۱

 .وٙذ ٔزارؼٝ درٔا٘ی تٟذاؽتی ٔزاوش تٝ دٞی ؽیز ادأٝ مٕٗ اعت ؽیزخٛار

                                                                                                                                                                                                                                               

 :ٔادر ؽیز وفایت ػالئٓ

 ٔاٜ 6 در. اعت رؽذ وارت رٚی اٚ رؽذ ٔٙحٙی رعٓ ٚ خٛار ؽیز ای دٚرٜ وزدٖ ٚسٖ ٔادر ؽیز وفایت تؾخیـ ٜ را تٟتزیٗ 

 .دارد ٞفتٝ در ٌزْ ۵22-022 حذٚد ٚس٘ی افشایؼ ،ؽیزخٛار س٘ذٌی اَٚ

 . اعت ٔادر ؽیز تٛدٖ وافی ٘ؾاٍ٘ز تاؽذ وافی وٛدن ٚسٖ امافٝ ٚ تاؽذ رٚ٘ذٜ تاال خٛار ؽیز رؽذ ٔٙحٙی اٌز 

 : ٘یغت ٔادر ؽیز تٛدٖ ٘اوافی تزای دِیُ سیز ٘ىات

 ، وٛدن تیٕاری ٘أٙاعة، عیٍار،تٟٙایی،ِثاط ،دٚد تٛدٖ ٌزْ یا ،عزد وٟٙٝ تٛدٖ خیظ تؼّت تٛا٘ذ ٔی: خٛار ؽیز سیاد ٌزیٝ

 . تاؽذ... ٚ لِٛٙذ

 احغاط سٚد تٝ سٚد ر خٛا ؽیز ِذا ؽٛد ٔی رذب راحت ٚ ؽٛد ٔی ٞنٓ آعاٖ ٔادر ؽیز:  خٛردٖ ؽیز  ٔىزر ٚ سٚد تٝ سٚد

 ؽٛد عیز خٛار ؽیز تا تىؾذ ىَٛ دلیمٝ 02 تا ۵۱ تایذ ٔادر عیٙٝ ٞز اس ؽیز دادٖ سٔاٖ وٙذ ٔی ٌزعٍٙی

 

 مزٚری ٚ وافی ٘ٛساد تزای وٓ ٔمذار ٕٞیٗ أا اعت وٓ(  آغٛس)  اَٚ رٚسٞای ؽیز ٔمذار:  تِٛذ اَٚ رٚسٞای در ؽیز تٛدٖ وٓ

 تاؽذ ٔی

 تِٛیذ ٔٛرة ٔادر پغتاٖ ٔىزر ٔىیذٖ تّىٝ ٘ذارد رتيی ؽیز تِٛیذ ٔیشاٖ تٝ پغتاٟ٘ا تٛدٖ وٛصه:  پغتاٟ٘ا تٛدٖ وٛصه

 . ؽٛد ٔی تیؾتز

 :تٛرٝ

 در تایذ ٚ تاؽذ تِٛذ ٚسٖ درفذ ۵2 تا 3 اس تیؾتز ٘یایذ وٝ دٞٙذ ٔی دعت اس ٚسٖ وٕی تِٛذ اَٚ رٚسٞای در ٘ٛساداٖ اس تؼنی

 ٚ تاؽذ خٛب ٘ٛساد ػٕٛٔی حاَ وٝ اعت ٔزاس فٛرتی در ٚسٖ واٞؼ ایٗ. آٚر٘ذ تذعت را تِٛذ ،ٚسٖ ٞفتٍی 7 حذاوخز ٚ دٚ

 .تاؽذ ٘ذاؽتٝ دیٍز ٔؾىُ



 : دٞی ؽیز تٝ ٔزتٛه ٔؾىالت

 ٔادر پغتاٖ ٌزفتٗ اس خٛار ؽیز أتٙاع -۵

 عثة تّؼیذٖ ٚ ٔىیذٖ ٔٛلغ  تٛا٘ذ ٔی(:  عادٜ عزٔاخٛردٌی) تٙفغی ٞای ػفٛ٘ت  ٔادر پغتاٖ ٍ٘زفتٗ ػّت ٟٕٔتزیٗ-

 .ؽٛد ٔی ٔؾىُ ایٗ رفغ عثة  تیٙی در  عذیٓ وّزٚر ليزٜ صىا٘ذٖ. ؽٛد درد ٚ تیٙی ٌزفتٍی

 دادٜ تغییز را ؽیزػ ٔشٜ دارٚٞا یا وزدٜ ٟٔار را ؽیز رٟؼ ٚاوٙؼ یا وزدٜ وٓ را اٚ ؽیز تِٛیذ اعت ٕٔىٗ وٝ ٔادر تیٕاری -

 .تاؽٙذ

 تا ِخٝ ٔالیٓ دادٖ ٔاعاص یا خٛردٖ ؽیز اس لثُ صیشی رٛیذٖ ٌاٞی یا عزد لاؽك یه پؾت ٌذاؽتٗ: آٚردٖ در د٘ذاٖ -

 .ؽٛد ٔی خٛار دردؽیز واٞؼ تاػج عادٜ ٞای ٔغىٗ دادٖ تز ػالٜٚ تٕیش اٍ٘ؾت

 .ٕ٘ایذ أتٙاع پغتاٖ ٌزفتٗ اس خٛار ؽیز اعت ٕٔىٗ ٌزْ ٞٛای در-

 : اعٟاَ تٝ وٛدن اتتال -0

 ؽیز دفؼات تؼذاد ORS ٔحَّٛ اس اعتفادٜ تز ػالٜٚ تایذ تّىٝ وزد ليغ را ٔادر ؽیز ٘ثایذ ٞزٌش اعٟاَ تٝ وٛدن اتتال فٛرت در

 . داد افشایؼ ٘یش را دادٖ

 : پغتاٖ آتغٝ ٚ ،ػفٛ٘ت ٘ٛن ،سخٓ احتماٖ -7

 ٔادر ٔٙاعة ،ٚمؼیت وٛدن تٛعو پغتاٖ ٔىزر ٔىیذٖ تِٛذ اس تؼذ تالفافّٝ ٘ٛساد تغذیٝ ٔٛارد ایٗ اس پیؾٍیزی راٜ تٟتزیٗ

 ویغٝ اس اعتفادٜ(  پغتاٖ در ؽیز ؽذٖ رٕغ) پغتاٖ احتماٖ رفغ تزای. اعت خٛردٖ ؽیز ٍٞٙاْ وٛدن ٚ دادٖ ؽیز ٍٞٙاْ

 یا ٚ دعت تا ؽیز دٚؽیذٖ یا ٚ وٛدن ٔىیذٖ اسىزیك پغتاٖ وزدٖ خاِی ٕٞضٙیٗ. اعت ٔفیذ ؽیز دٚؽیذٖ تزای ٌزْ آب

 . اعت ٟٔٓ پغتاٖ تٝ ٘ذادٖ اعتزاحت ٚ دٚػ ؽیز

 سخٓ اس پیؾٍیزی تزای وٙٙذٜ تحزیه ی وزٟٔا یا ٚ ٔحِّٟٛا اس اعتفادٜ یا ٚ فاتٖٛ ٚ آب تا پغتاٖ ٔىزر ؽغتؾٛی اس خٛدداری

 . اعت مزٚری پغتاٖ ٘ٛن

 ػفٛ٘ت ٚرٛد فٛرت در.  اعت ٔٛحز پغتاٖ ٘ٛن سخٓ تٟثٛدی در ٘یش پغتاٖ ٘ٛن رٚی ؽیز ليزٜ یه ٌذاؽتٗ تالی ٕٞضٙیٗ

 . اعت السْ پشؽه تزٛیش تا تیٛتیه آ٘تی ٔقزف

 : ٔادر حأٍّی -2

 وٓ فافّٝ تا ٔزذد حأٍّی. وٙذ پیذا واٞؼ ٔادر ؽیز ٔمذار اعت ٕٔىٗ فمو ٘یغت السْ دٞی ؽیز ليغ حأٍّی سٔاٖ در

 . ٘یغت خٛب دارد خٛار ؽیز وٛدن وٝ ٔادری تزای ٔخقٛفا

 :دٞی ؽیز تذاْٚ ٚ ٔادر ؽیز افشایؼ راٟٞای

 .وٙذ ٔی ؽایا٘ی وٕه  ؽیزدٞی تذاْٚ تٝ ؽیزخٛار ٔىزر ٔىیذٖ-



 .تِٛذ اس تؼذ تالفافّٝ ٘ٛساد ٚ ٔادر اتالی ٞٓ-

 .تاؽذ داؽتٝ ٔٛفمی دٞی ؽیز ٔیتٛا٘ذ وٝ ٔادر خاىز اىٕیٙاٖ ٚ ٔادر ٘فظ تٝ اػتٕاد-

 .دٚراٖ درایٗ الغزی رصیٓ ػذْ ٚ ٔٙاعة تغذیٝ داؽتٗ -

 :ٔقٙٛػی ؽیز اس اعتفادٜ خيزات

 ادراری، ٌٛػ،ػفٛ٘ت ،ػفٛ٘ت(لِٛٙزی ٞای درد دَ ٚ  اعتفزاؽ ٚ اعٟاَ)ٌٛارؽی ٚ تٙفغی تیٕاریٟای تٝ اتتال افشایؼ-

 ...ٚ ٔٙٙضیت،اٌشٔا؛آعٓ

 تىأُ تٝ أز ایٗ ٚ ؽٛ٘ذ ٔی ٔحزْٚ تّٛؽ دٚراٖ در آٖ اس ٘اؽی رٚا٘ی أٙیت ٚ ٔادر ؽیز تا تغذیٝ ػاىفی فٛایذ خٛاراس ؽیز-

 .وٙذ ٔی احز آیٙذٜ در وٛدن ٚارتٕاػی رٚا٘ی

 .ؽٛد ٔی فاعذ سٚد ٔقٙٛػی ؽیز -

 .یاتذ ٔی واٞؼ ؽیزخٛار ٞٛؽی مزیة-

 اعت تشرٌغاِی در دیاتت ٚ ،ٔفقّی ػزٚلی ٚ لّثی تیٕاریٟای عاس سٔیٙٝ ٔقٙٛػی ؽیز ٔقزف اس ٘اؽی صالی-

 ٔادر در تخٕذاٖ ٚ پغتاٖ ،عزىاٖ خٛ٘ی وٓ تٝ اتتال خيز افشایؼ   -

 .٘یغت فزفٝ تٝ ٔمزٖٚ -

 :تيزی ٚ س٘ه ٌَٛ اس اعتفادٜ خيزات 

 در ٚ ؽیز تِٛیذ واٞؼ ٘تیزٝ در ٚ پغتاٖ ٌزفتٗ اس أتٙاع ٚ ٔىیذٖ در ؽیزخٛار ٌٕی عزدر ٚ ٔادر پغتاٖ ٌزفتٗ در تذاخُ-

 .ٔادر ؽیز ليغ ٟ٘ایت

 اعتفزاؽ ٚ اعٟاَ-(درد دَ)وِٛیه ٚ ٔیا٘ی،تة ٌٛػ ػفٛ٘ت خيز افشایؼ-

 .د٘ذاٖ ٚپٛعیذٌی دٞاٖ تزفه افشایؼ-

 د٘ذاٟ٘ا ٘ؾذٖ رفت ٚ ٘أٙاعة د٘ذا٘ی رؽذ ٚ دٞاٖ ٚ فه ىثیؼی رؽذ در تذاخُ -

 ٘اوافی ٌیزی ٚسٖ -

 آٖ العتیه تٝ آِزصی پیذایؼ ٚ خفٍی ٚ س٘ه ٌَٛ العتیه رذاؽذٖ احتٕاَ-

 .پغتاٖ ٔىیذٖ تٝ خٛار ؽیز ٔیُ ؽذٖ وٓ دِیُ تٝ سٚدرط حأٍّی احتٕاَ افشایؼ-
 


