کبسگبٍ آهْصؽی هؾکالت ؽیشدُی

ؽیش هبدس دس ازبدیث ّ سّایبت
پیبهجش اکشم (ؿ) فشهْدًذ :ثشای کْدک ُیچ ؽیشی ثِتش اص ؽیش هبدسػ ًیغت.

زضشت ػلی (ع) فشهْدًذ :کْدک ثب ُیچ ؽیشی تغزیَ ًوی ؽْد کَ ثَ اًذاصٍ ؽیشهبدسخْدػ هجبسک ّ ثب ثشکت ثبؽذ.

ًیْهي هسمك ّ هؾبّس  UNICEFّ WHOهی گْیذ:هؼوْال ؽیش هقٌْػی فمظ دس سؽذ هٌبعت کْدک هْفك ثْدٍ اعت.لیکي
تغزیَ ثب ؽیش هبدس ضبهي سؽذ ّ تکبهل عشیغ ّ هٌبعت ؽیشخْاس اعت.
دّ هسمك ّ هؾبّس پژُّؾگش ثضسگ کوپبًی ُبی تِیَ ؽیشهقٌْػی چٌیي هی گْیٌذ:
هْاد زیبتی هْخْد دس ؽیش هبدس اص لجیل ُْسهْى ُب،آًضین ُب،ایوًْْگلْثْلیي ُب ّ ...داسای خْاؿ هٌسقش ثَ فشد ثْدٍ ّ
اهکبى تِیَ آًِب دس لْعی ًیغت ّدس خبی دیگش هی گْیٌذ:ؽیش هقٌْػی ُیچ ّلت ًوی تْاًذ ؽجیَ ؽیش اًغبى ثبؽذ ّدس یک
خولَ عبختي ؽیش هقٌْػی ؽجیَ ؽیش اًغبى غیش هوکي اعت.
اُویت ّ ثی ًظیش ثْدى ؽیش هبدس ثبػث ؽذٍ کَ سلبثت کوپبًی ُبی عبصًذٍ ؽیشخؾک ثش هجٌبی ؽجبُت هسقْلؾبى ثب ؽیش
هبدس ثبؽذ.

آغْص):)Colostrum
ؽیش غلیظ ّ صسد سًگی اعت کَ دس سّصُبی اّل تْلذ تْلیذ هی ؽْد.اًشژی آى ثیؾتش اعت.دس هبدساًی کَ لجال ؽیش دادٍ اًذ
عشیغ تش تْلیذ ؽذٍ ّ زدن آى ًیض ثیؾتش اعت.صسدی سًگ آى ثَ ػلت ّخْد ثتبکبسّتي اعت.زبّی گلجْل عفیذ ،ایوًْْگلْثْلیي ّ،یتبهیي ،Aاهالذ(عذین،پتبعین
ّکلشایذ)،پشّتئیيّ،یتبهیي ُبی هسلْل دس چشثی ّ هْاد هؼذًی هی ثبؽذ کَ همذاس آًِب ًغجت ثَ ؽیش تشاًضؽیشًبل ّ ؽیش هچْس ثیؾتش اعتّ.لی هیضاى چشثی ّالکتْص
آى کوتش اعت.
ؽیش اًتمبلی):)Transitional milk
ثیي دّ فبص کلغتشّم ّ ؽیش سعیذٍ تشؽر هی ؽْد(ثیي سّص ،)3-5غلظت ایوًْْگلْثْلیي ُب ّ پشّتئیي کبُؼ هی یبثذ دس زبلی کَ الکتْص،چشثی ّ کبلشی افضایؼ
ّ،یتبهیي ُبی هسلْل دس آة افضایؼ ّ ّیتبهیي ُبی هسلْل دس چشثی ثَ هیضاى هْخْد دس ؽیش سعیذٍ کبُؼ هی یبثذ.
ؽیش سعیذٍ(:)Mature milk
اص سّص  10ثَ ثؼذ اعت ّ اص ُضاساى خضء تؾکیل ؽذٍ ّؽبهل فبص هبیغ ثب هْاد هسلْل دس آى ،رسات کلْئیذی هْلکْل ُبی کبصئیي ،چشثی ّ علْل ُبی صًذٍ اعت.
ؽیش پیؾیي(:)For milkداسای چشثی کوتش ّ آة ثیؾتش اعت همذاس چشثی ثَ تذسیح افضایؼ هی یبثذ .ؽیش پیؾیي هسشک ؽیش پغیي اعت.
ؽیش پغیي(:)Hind milkداسای ثیؾتشیي همذاس چشثی دس اّاخش ؽیش خْسدى (چشثی  3ثشاثش) هی ثبؽذ.

ؽیش هبدساى ثب ًْصاداى ًبسط (لجل اصُ37فتَ)،داسای پشّتئیي ،اعیذُبی چشة ،عذین،کلش،هٌیضین ّآُي ثیؾتش اعت.هْاد زفبظتی کلغتشّم ؽیش
ًْصاداى ًبسط دس همبیغَ ثب ًْصاداى سعیذٍ داسای، IgAلیضّصّم ّ الکتْفشیي ّ ایٌتشّفشّى ثیؾتش اعت.
دس ثچَ ُبی ًبسط ُ 2-3فتَ اّل آغْص اعت.اص ؽیش پغیي ًوی تْاًیذ ثشای ًْصاد ًبسط اعتفبدٍ کٌیذ.

آثبس ؽیش هبدس:
Dose Depeudent

دس ؽیش هبدس علْلِبی ثٌیبدی ّخْد داسد کَ ثشای پیًْذ هغض اعتخْاى ّ ...اعتفبدٍ هی کٌٌذ.خغش اّتیت هذیب  %50کوتش اعت.عشهب خْسدگی ،
ػفًْت دعتگبٍ تٌفظ فْلبًی،عیٌْصیت ،%70رات الشیَ ّ ثغتشی ؽذى NEC،%77آًتشّکْلیت ًکشّصاًت،خًْشیضی دعتگبٍ گْاسػ
،%77دسهبتیت آتشًّیک ّ اگضهب کبُؼ هی یبثذ.ثیوبسی علیبک ،اعِبل هضهي ،اختالل سؽذ اگش فمظ تغزیَ اًسقبسی ثبس ؽیش هبدس 2هبٍ ثبؽذ
%52خغش کن هی ؽْد.

سفالکظ هؼذٍ ثَ هشی ،هٌٌژیت،عپغیظ ّ عل کوتش هی ؽْد.هٌٌژیت دس ثچَ ُبیی کَ صیش 6هبٍ اص تغزیَ اًسقبسی اعتفبدٍ هی کٌٌذخغش ثیؾتش هی
ؽْد.ضشیت ُْؽی ّ تکلن ثبال هی سّد.تْاى کبسُبی ظشیف سا پیذا هی کٌٌذ.تکبهل ستیي ّثیٌبیی ثیؾتش هی ؽْد.خغش ثیوبسی للجی ػشّلی
،دیبثت،2ّ1ثیوبسیِبی التِبثی سّدٍ،عشعبى پغتبى ّ تخوذاى،MS،چبلی کبُؼ هی یبثذ.ثب ُش عبل ؽیشدُی  %4/3عشعبى پغتبى ّخغش دیبثت ًْع
2تب%12کبُؼ هی یبثذ.کن کبسی هبدسصادی تیشّئیذ ثَ عجت ّخْد ُْسهْى تیشّئیذ دس ؽیش هبدس کبُؼ هی یبثذ.

سفالکظ هؼذٍ ثَ هشی:
هبدساى دسای ؽیشخْاس ثب ایي هؾکل ثبیذ ؽیشدُی سا ثَ دفؼبت ثیؾتش ّ ثَ همذاس کوتش اًدبم دٌُذ.صهبى ؽیش دادى 10تب  20دلیمَ ثبؽذ.هبدس
ثچَ سا دس زبلت ػوْد دس آغْػ ًکَ داسد.دس ٌُگبم خْاة ؽیشخْاسثبیذ ثَ پِلْ خْاثبًذٍ ؽْد ّ تخت صاّیَ  30دسخَ داؽتَ ثبؽذ.
ٌُگبم تؼْیض پْؽبک،پبی کْدک سا خن ًکٌٌذ ثلکَ کْدک سا ثچشخبًٌذُْ.اگیشی هؼذٍ دس دّ هشزلَ اًدبم ؽْد.

ؽمبق (صخن):
ٌُگبم ثشسعی ؽمبق اثتذا ثبیذّضؼیت ؽیشخْسدى ؽیشخْاس ثشسعی ؽْد.
-1ثیي هبدس ّ ؽیشخْاس ثبیذ استجبط فسیر ثشلشاس ؽْد.
 -2آسئْل دس لغوت پبییي ثیؾتش ّاسد دُبى ؽیشخْاس ؽذٍ ثبؽذ تب غذد ؽیشی ثیؾتشی دس دُبى لشاس گیشد.
 -3دس ّالغ ثِتشیي ّضؼیت ایي اعت کَ عش کوی  Extentinداؽتَ ثبؽذ.
Banding=Attachment= Latchخْة ثشلشاس ؽْد.
-4ضوي تقسیر پْصیؾي دس فْست ّخْد دسد ثَ هبدس تْفیَ هیؾْد ثب اًگؾت ًؾبًَ چبًَ ؽیشخْاس سا خِت هتوبیل کشدى لت تستبًی ثَ
خبسج ،کوی پبییي ثکؾذ تب ثب گشفتي فسیر عیٌَ دسد تغکیي یبثذ.

 -5ثَ پغتبى گزاؽتي هکشس خِت افالذ ّضؼیت ؽیشدُی تْفیَ ًوی ؽْد .ثَ ػٌْاى هثبل چٌبًچَ  5ثبس ایي کبس اًدبم ؽْد  5ثبسدسد ثیؾتش
ّ  5ثبس فذهَ ثیؾتشی ثَ ًْک پغتبى ّاسد خْاُذ ؽذ.

الذاهبت :
الف :هبدس لجل اص ُش ثبس ؽیشدُی ثشای کوک ثَ سگ کشدى پغتبى،اص تکٌیک ُبی آسام عبصی اعتفبدٍ کٌذُ .وچٌیي کوی اص ؽیشػ سا ثذّؽذ تب
پغتبى ًشم ّ ًْک آى لغضًذٍ ؽْد خقْفب اگش ازتمبى ُن ّخْد داؽتَ ثبؽذ.
ب :ثشای تغکیي دسد اص هغکي یب کیغَ یخ اعتفبدٍ کٌذ.
ج  :ؽیشدُی اثتذا اص پغتبًی کَ دسد کوتش داسد ؽشّع ؽْدصیشا دسپغتبى آصسدٍ دسد ًْک پغتبى لجل اص سگ کشدى آى ؽذیذ اعت ّ هوکي اعت
سفلکظ اکغی تْعیي سا هِبس کٌذ.
ثب ؽشّع ؽیشدُی اص عیٌَ کن ضبیؼَُ،ش دّ اثش فْق کبُؼ یبفتَ ّ ثؼذ اص ثشلشاسی سفلکظ اکغی تْعیي (خِؼ ؽیش) هی تْاى ؽیشخْاس سا
سّی پغتبى دیگش گزاؽت.

د-کوی اص ؽیش پغیي ثؼذ اص ُش ثبستغزیَ ثَ ًْک عیٌَ هبلیذٍ ؽْد.

ٍ -دس زذ اهکبى ًْک عیٌَ دس ُْای اصاد لشاس دادٍ ؽْد.دس غیش ایٌقْست اص پْؽؼ یب هسبفظ پغتبى اعتفبدٍ ؽْد .اص ؽیلذ اعتفبدٍ ًؾْد تب ُْا دس ًْک پغتبى
خشیبى داؽتَ ثبؽذ .ایي کبس اص ایدبد افغکبک تْعظ لجبط خلْگیشی ّ ثَ ثِجْد ؽمبق کوک هی کٌذ.
ّ -اعتفبدٍ اص کوپشط گشم یب عؾْاس ثب زشاست کن ثَ هذت کْتبٍ پظ اص ُش ثبس ؽیشدُی.
م -دس فْست ّصى گیشی خْة ؽیشخْاس الصم ًیغت کَ ؽیشخْاس زتوب اص ُش دّ پغتبى تغزیَ ؽْد.اعتفبدٍ اص یک پغتبى دس ُش ًْثت تغزیَ دسد کوتش ّ
ثِجْدی عشیؼتش سا ثذًجبل خْاُذ داؽت .دس فْست ًخْسدى ؽیش ثَ اًذاصٍ کبفی،هی تْاى ؽیش سا دس دُبى ؽیش خْاس چکبًذ.
ی -دس فْست دسد ؽذیذ ّ ػذم تْاًبیی دس ؽیش دادى هغتمین اص پغتبى ثب سّؽِبی رکش ؽذٍ هیتْاى  3تب  5سّص خِت ثِجْدی ،هْلتب تغزیَ هغتمین سا لغغ
ًوْد ّ دس ایي هذت اص ؽیش دّؽیذٍ ؽذٍ ثْعیلَ فٌدبى،لبؽك یب تغزیَ ثب اًگؾت اعتفبدٍ کشد.

آیب ؽیش هبدس ثبػث پْعیذگی دًذاى هی ؽْد؟
دس آصهبیؾی کَ اًدبم ؽذٍ اعت دًذاى سا دس آة لٌذ ،ؽیشهقٌْػی ّ ؽیش هبدس گزاؽتَ اًذ دس ًتیدَ آصهبیؼ ُیچ گضاسؽی هجٌی ثش پْعیذگی
دًذاًی کَ دس ؽیش هبدس لشاس دادٍ ؽذٍ ثْد ّخْد ًذاؽت .
دًذاى ُبیی کَ دس ؽیش هقٌْػی ّ آة لٌذ لشاسدادٍ ؽذٍ ثْدًذ دچبس پْعیذگی ؽذٍ ثْدًذ.

گشیَ ؽیشخْاس
ػلتِبی گشیَ ؽیشخْاس:
 هسیظ ( تبسیکی ًْ،س صیبد ،ؽلْغی،دّد عیگبس،عشّ فذا)... ّ ، دسیبفت ًبکبفی ؽیش -پْصیؾي ًبفسیر ؽیشدُی تؾٌگی ،اعتشط،لجبط صیبد(لجبط ًْصاد یک یب دّالیَ ثیؾتش اص هبدسثبؽذ)،خٌظ لجبط(خؾي -پالعتیکی) ،هبسک لجبط،گبُی پشخْسیُْ -اخْسدى،عْختگی دّس همؼذ،دسهبتیت آلت تٌبعلی دس اثش توبط ثب کٌَِ،ؽمبق همؼذ (هْاسد اعِبل)

چٌبًچَ گشیَ ثذالیل رکش ؽذٍ ًجبؽذ ّ ثذتش ؽذٍ یب اداهب یبثذ ازتوبل:
هٌٌژیت ،ؽکغتگی،پشیتًْیت،خًْشیضی هغضی،کْدک آصاسی،اّتیت،هؾکالت تکبهلی،ثیٌبیی،گبُی هژٍ دس چؾن،گلْکْم،پیچیذى هْ دّس اًگؾت
گیشٍ عش ثچَ،فتك،ػفًْت ادساسی،دس سفتگی هفقل
گشیَ هذاّم کْدک سا دُیذسٍ ّ ُیپْگلیغوی هی کٌذ.
گشیَ ًبؽی اص گشعٌگی  1/5-2عبػت ثؼذ اص ؽیشخْسدى ؽشّع هی ؽْد.
گبُی ػلت گشیَ کْلیک هی ثبؽذ.

کْلیک:
گشیَ  3عبػت یب ثیؾتش دس سّص ،هْالغ غشّة 3 ،سّص دس ُفتَ ّ هذت ُ 3فتَ اداهَ داسدٌُ.گبم هؼبیٌَ هؾکل خبفی ّخْد ًذاسد.
کْدک عیٌَ سا هی هکذ ّ سُب هی کٌذ.دس فْستیکَ دس آغْػ ؽخـ دیگش(پذس –اعشافیبى) لشاس گیشد یب لٌذاق کشدى ،اعتفبدٍ اص
گِْاسٍ ،ًٌْ،هبؽیي عْاسی یب کبلغکَ  ،ؽٌیذى فذای خبسّثشلی ،عؾْاس،الالیی دس آسام عبصی هْثش اعت .هقشف داسُّب دس ثِجْد
تبثیشی ًذاسد.
گبُی کْلیک ثَ ػلت سژین غزایی هبدس اعت .هبًٌذ کبفئیي ( هقشف ثیؼ اص یک لیتش چبی دس ؽجبًَ سّص یب  500عی عی لٍِْ یب ًْؽبثَ)

الذام :کْدک سا ثَ پِلْی چپ ثخْاثبًیذ .کْدک ساسّی عبػذ لشاس دادٍ ّ پؾت کْدک هبعبژ دادٍ ؽْدُ .وچٌیي هکیذى،ؽیش هبدس ،توبط
پْعت ثب پْعت هبدس ّ کْدک  ،دّس ثْدى اص دّد عیگبس ،اعتشط ،پشخْسی یب کن خْسی دس آسام ؽذى هْثش اعت.

صثبى ثضسگ
دس ایي هؾکل ثذلیل ازتوبل ثَ ػمت ثشگؾتي صثبى دس دُبى زیي ؽیش خْسدى هوکي اعت خفگی ایدبد ؽْد.
دس ایي هْسد ثبیذ هبدس ٌُگبم ؽیشدُی دس ّضؼیت خْاثیذٍ ثَ پؾت لشاس گیشد .پبُب سا اص ًبزیَ صاًْ خن کشدٍ
ّ ًْصاد سا سّی ؽکن گزاؽتَ ّ عپظ عیٌَ سا دس دُبى کْدک لشاس دُذ.

اهتٌبع اص ؽیش خْسدى ً،گشفتي عیٌَ،اػتقبة ،پظ صدى عیٌَ

دالیل اهتٌبع اص ؽیشخْسدى:
 -1هشثْط ثَ ؽیشخْاس  -2هشثْط ثَ هبدس  -3تکٌیک ؽیشدُی -4عؼن ؽیش -5ػْاهل هسیغی
توبم دالیل لبثل دسهبى اعت.هِن ایي اعت کَ ثب تْخَ ثَ ایي کَ ػول هکیذى اًدبم ًوی ؽْد م اص کبُؼ تْلیذ ؽیش
خلْگیشی کٌین.

ػلل هشثْط ثَ ؽیشخْاس:
ایي ػْاهل هی تْاًذ زیي صایوبى-ثذّ تْلذ(اًگؾت هکیذى)– تْستیکْلی-هؾکالت هغضی،فک،دُبى،تشّهب ثَ دُبى
دس اثش عبکؾي ًبفسیر-اعتفبدٍ اص داسُّبی تضسیمی ثشای هبدس ثَ ػٌْاى هغکي خقْفب پتذیي کَ اص عشیك
تبثیشگزاسی سّی هغضهبًغ اص پغتبى گشفتي هی ؽْد -داسُّبی ثیِْؽی،خْاة آّس-ؽکغتگی ُب-دسسفتگی هفقل
هِشٍ-آعفکغیُ -یپْتشهی-ثشفک-گبُی ازتمبى پغتبى-خِؼ ؽیشهوکي اعت تْلیذ ؽیش سا هِبس کٌذ-دًذاى دسآّسدى-
ضبیؼبت تبّلی دس دُبى-اًغذاد ثیٌی ُن هبدسصادی ّ ُن عشهبخْسدگی هی تْاًذ ثبػث اهتٌبع اص گشفتي عیٌَ ؽْد.
تشّهبی سّاًی ؽیشخْاس هی تْاًذ یکی دیگش اص ػْاهل اهتٌبع اص ؽیشخْسدى ثبؽذ(.اتبق صایوبى-غیجت هبدس -دعت ثَ
دعت ؽذى-هسیظ هٌضل-اضغشاة هبدس)

عؼن ؽیشهبدس:
هْادی کَ ثبػث تغییش عؼن ؽیش هی ؽْد.
هقشف داسّ یب غزاُبی خبؿ-پشیْد هبدس-ثبسداسی-صهبى تخوک گزاسی-هقشف لشؿ ُبی
پیؾگیشی اص ثبسداسی-هبعتیت-سًگ هْ-ػغش-ادکلي-آة کلشداس(اعتخش)ّ-سصػ عٌگیي(ثب افضایؼ
اعیذ الکتیک خْى ثبػث تغییش دس عؼن ؽیش هی ؽْد)-عیگبس کؾیذى ُن سّی سفلکظ ؽیش تبثیش داسد
ُن سّی تشکیت ؽیش(کبُؼ چشثی ؽیش)-هقشف لٍِْ،هْاد کبفئیي داس(ثیؼ اص  750عی عی دس سّص)

ؽْس ؽذى ؽیش دس هْاسد هبعتیت-پشیْد ّ ثبسداسی ثْخْد هی آیذ .عذین ؽیش ثبال هی سّد.

دس هبدساًی کَ عیگبس هی کؾٌذ ثبیذ فبفلَ صهبًی ثیي عیگبس کؾیذى ّ ؽیشدُی ّخْد داؽتَ ثبؽذ.

دس فْست ازتوبل ّخْد تغییشعؼن ؽیش ثِتش اعت هبدس کوی فجش ًوْدٍ ،همذاسی اص ؽیش سا ثذّؽذ ّ عپظ ؽشّع ثَ
ؽیشدادى ًوبیذ.

اهتٌبع ظبُشی
دس ایي هْسد ؽیشخْاس ثؼذ اص  3-4هبُگی زیي ؽیش خْسدى عیٌَ سا سُب هی کٌذ (ثبصیگْؽی)
کَ هشثْط ثَ دّسٍ تکبهل کْدک هی ثبؽذ.
گبُی ثؼذ اص یک عبلگی دس عبػبت سّص کْدک اص ؽیشخْسدى اهتٌبع هی کٌذ ّ ؽت ُب ؽیش
هی خْسد.دس ایي هْسد چٌبًچَ اص ًظش سؽذ ّ تکبهل هؾکل ًذاؽتَ ثبؽذ هؾکلی ًیغت ّلی چٌبًچَ
کْدک دس عي صیش یک عبل ثبؽذ ثبیذ ػلت سا خغتدْ ّ دسهبى ًوْد.

اهتٌبع یک عشفَ:
گبُی ؽیشخْاسٌُگبم ؽیشخْسدى فمظ اص یک پغتبى تغزیَ هیکٌذ دس ایي هْسد یب هؾکل دس ُوبى
عیٌَ اعت یب دس ُوبًغشف ثذى کْدک هؾکل ّخْد داسد هبًٌذ گْػ دسد -تشّهب یک عشفَ
دسهبى:ضوي سفغ هؾکل افلی ّضؼیت ؽیشدُی ًیض ثبیذ تغییش کٌذ.
گبُی هؾکل هشثْط ثَ عیٌَ هبدس هی ثبؽذ هبًٌذ ًْک فبف -فشّسفتَ-ازتمبى -هبعتیت
گبُی تؼذاد غذد ؽیشی پغتبى کوتش اعت کَ ثبیذ ثب تسشیک ثیؾتش سفلکظ خِؼ ؽیش سا کٌتشل ًوبیین.

