

کن خًَی چیست؟
ث ٝوبٞؾ ٌّجِٟٛبی لشٔض خ ٚ ٖٛثذ٘جبَ آٖ وبٞؾ
ظشفیت حُٕ اوؼیظٖ ،وٓ خ٘ٛی ٌفتٔ ٝی ؿٛد.



اػتفبد ٜطٛال٘ی ٔذت اص داسٞٚبیی ٔب٘ٙذ آػپشیٗ ٚ



ضؼف ػٕٔٛی

ایجٛثشٚفٗ



وبٞؾ اؿتٟب (ثٚ ٝیظ ٜدس وٛدوبٖ)

صخٓ ٞبی دػتٍبٌٛ ٜاسؽ



اؿىبَ دس ا٘جبْ فؼبِیت ٞبی سٚصٔشٜ



ٔیُ ؿذیذ ث ٝخٛسدٖ غزاٞبی تشد ،حج ٝیخ یب

وٓ خ٘ٛی ٞب ثش اػبع ػّت  ٚیب ؿىُ ٌّجِٟٛبی لشٔض

ایٗ ٘ٛع وٓ خ٘ٛی ٔی تٛا٘ذ ٘بؿی اص وبٞؾ جزة آٗٞ

طجم ٝثٙذی ٔی ؿ٘ٛذ ،دسوٓ خ٘ٛی فمش آ ٗٞتؼذاد

ٔٛجٛد دس سطیٓ غزایی ثذ٘جبَ ػٛأُ صیش ثبؿذ:

ٌّجٞ َٛبی لشٔض خ ٖٛثذ٘جبَ وٕجٛد آ ٗٞوبٞؾ
ٔی یبثذ .ػّٞ َٛبی ثذٖ ثشای ایٙى ٝثخٛثی فؼبِیت
وٙٙذ ثبیذ اوؼیظٖ وبفی دسیبفت ٕ٘بیٙذٌّٕٛٛٞ ،ثیٗ
یه پشٚتئیٗ حبُٔ اوؼیظٖ دس خ ٖٛثٛد ٚ ٜآ ٗٞیىی اص
اجضاء اصّی ٌّٕٛٛٞثیٗ ٔی ثبؿذ و ٝدس صٛست وٕجٛد
آٖ خٕ٘ ٖٛی تٛا٘ذ ثطٛس ٔٛثش اوؼیظٖ سا حُٕ ٕ٘بیذ.
وٓ خ٘ٛی فمش آ ٗٞؿبیؼتشیٗ ٘ٛع وٓ خ٘ٛی دس تٕبْ
ٌشٞ ٜٚبی ػٙی ٔی ثبؿذ ثطٛسیى ٝحذٚد

 20دسصذ

ص٘بٖ50 ،دسصذ خب٘ٓ ٞبی ثبسداس 3 ٚدسصذ ٔشداٖ دچبس
ایٗ وٓ خ٘ٛی ٔی ؿ٘ٛذ.



ثیٕبسی ػّیبن



ثیٕبسی وشٖٚ



جشاحی ثبی پغ ٔؼذٜ



ٔصشف آ٘تی اػیذٞب
دالیُ دیٍش:







اص دػت دادٖ خٔ(ٖٛثال خ٘ٛشیضی ٞبی ؿذیذ ٚ



دس ثؼضی افشاد ٕٔىٗ اػت تپؾ لّت  ٚدسد لفؼٝ
ػی٘ ٝٙیض ٔـبٞذٌ ٜشدد.



 ٚدس صٛستیى ٝایٗ اختالَ ثشای ٔذت طٛال٘ی ادأٝ
یبثذ ٔی تٛا٘ذ ٔٙجش ث ٝصخٓ دٞبٖ  ،اختالَ دس ثّغ ٚ
لبؿمی ؿذٖ ٘بخٗ ٞب ؿٛد.

ػذْ سػبیت اص َٛثٟذاؿتی  ٚاثتال ث ٝثیٕبسی ٞبی

ٔبدساٖ ثبیذ تٛج ٝداؿت ٝثبؿٙذ و ٝوٛدوبٖ ٔجتال ث ٝایٗ

اٍّ٘ی  ٚػف٘ٛی

وٓ خ٘ٛی ثیؾ اص ػبیشیٗ ؿب٘غ اثتال ث ٝثیٕبسیٟبی

ثبسداسی ٞبی ٔىشس ثخصٛف اٌش فبصّ ٝثیٗ آٟ٘ب وٓ

ػف٘ٛی سا داس٘ذ.

ثبؿذ.

آزهایشاتی که برای تشخیص بیواری ٍ علت آى اًجام

ٔصشف چبی  ٚثؼضی اص دْ وشدٞ ٜبی ٌیبٞی

هی گیرد عبارتٌذ از:

ثالفبصّ ٝثؼذ اص غزا

دالیل کن خًَی فقر آهي:

خٛسدٖ چیضٞبی ػجیت ٔب٘ٙذ ٌُ ٚالی  ٚخبن.



خاوم َایی کٍ در ديران بارداری ي شیردَی قرار دارود بیش از

آصٔبیؾ ا٘ذاصٌ ٜیشی ٌّٕٛٛٞثیٗ ٚ
ٕٞبتٛوشیت خ.ٖٛ



آصٔبیؾ ظشفیت اتصبَ آ( ٗٞتی آی ثی ػی)



اختالَ دس جزة آٗٞ

تٛج ٝداؿت ٝثبؿیذ و ٝدس وـٛسٞبی دس حبَ پیـشفت



ثشػی فشیتیٗ ػشْ



وٕجٛد آٛٔ ٗٞجٛد دس سطیٓ غزایی.

ٔب٘ٙذ وـٛس ٔب ،ػّت اصّی ایٗ ٘ٛع وٓ خ٘ٛی سطیٓ



ثشسػی ػطح آ ٗٞػشْ



دس وٛدوبٖ ثذ٘جبَ ٔؼٕٔٛیت ثب ػشة أىبٖ ایجبد

غزایی ٘ب ٔٙبػت ٔی ثبؿذ.



ثشسػی ٌّجِٟٛبی لشٔض خٖٛ

ایٗ وٓ خ٘ٛی ٚجٛد داسد.

خٛؿجختب٘ ٝط٘تیه دس وٕجٛد آ ٚ ٗٞوٓ خ٘ٛی ٘بؿی اص



آصٔبیؾ خٔ ٖٛخفی دس ٔذفٛع

ثطٛس وّی ص٘بٖ دس ٔمبیؼ ٝثب ٔشداٖ رخبیش وٕتشی اص

آٖ دخبِت ٔؼتمیٕی ٘ذاسد ٍٔش آ٘ى ٝثیٕبسیٟبی ط٘تیىی



دس ٔٛاسدی ٕٔىٗ اػت ٕ٘ ٝ٘ٛثشداسی اص ٔغض

آ ٗٞداس٘ذ صیشا ٔمذاسی اص آٖ سا دس ط َٛدٚسٞ ٜبی

ثبػث فمش آ ٗٞدس ثذٖ ؿ٘ٛذ.

پشیٛدی اص دػت ٔی دٙٞذ ،دس ٔشداٖ  ٚص٘بٖ یبئؼ ٝوٓ

عالئن ایي ًَع کن خًَی چیست؟

سایریه در معرض ایه وًع کم خًوی می باشىد.

طٛال٘ی ٔذت دٚساٖ پشیٛدی)

اػتخٛاٖ ٘یبص ثبؿذ.
درهاى:

خ٘ٛی ٔی تٛا٘ذ ثذ٘جبَ خ٘ٛشیضی ٞبی دػتٍبٌٛ ٜاسؽ



احؼبع خؼتٍی ،ػشدسد  ٚػشٌیجٝ

دسٔبٖ ثیٕبسی ثؼتٍی ث ٝؿذت وٓ خ٘ٛی داسدٔ ،ؼٕٛالً

٘بؿی اص ػٛأُ صیش اتفبق افتذ:





پٛػت سً٘ پشیذٜ

افشاد ٘یبص ث ٝدسیبفت ٔىُٕ ٞبی آ ٗٞثصٛست لشف

ػشطبٟ٘بی ٔشیٔ ،ؼذ ٚ ٜسٚدٜ





تحشیه پزیشی

(فشٚع ػِٛفبت) یب ؿشثت داس٘ذ ،ایٗ ٔىُٕ ٞب ثبیذ

ٚاسیغ ٞبی ٔشی



ؿىٙٙذ ٜؿذٖ ٘بخٗ ٞب

حذالُ سٚصی یه ثبس  ٚثشای ٔذت ٔ 3-6ب ٜطجك ٘ظش

پضؿه ٔصشف ؿ٘ٛذ ،تٛج ٝداؿت ٝثبؿیذ و ٝس٘ٚذ

ٌٛؿت  ٚجٍش ،وـٕؾ  ٚػجضیجبت داسای ثشي ػجض

ثٟجٛدی ثیٕبسی آٞؼتٔ ٝی ثبؿذ  ٚؿبیذ الصْ ثبؿذ وٝ

ٔب٘ٙذ اػفٙبج ٘جبیذ فشأٛؽ ؿٛد.

فشد ثشای ٔبٟٞب یب ػبِٟب ایٗ ٔىُٕ ٞب سا ٔصشف ٕ٘بیذ.

برای پیشگیری چه بایذ کرد؟

ٍٙٞبْ ٔصشف ایٗ ٔىُٕ ٞب ٘ىبت صیش سا ٔذ ٘ظش داؿتٝ



ثبؿیذ:


ثشای جزة ثٟتش آ ٗٞثبیذ ٔىُٕ ٞب ثب ٔؼذ ٜخبِی

ثٍٙجب٘یذ.


ٔصشف ؿ٘ٛذ ،تشجیحبً یه ػبػت لجُ اص غزا یب دٚ
ػبػت ثؼذ اص آٖ ،أب دس صٛست ػذْ تحُٕ








ؿیش  ٚآ٘تی اػیذٞب ثب جزة آ ٗٞتذاخُ داس٘ذ ٚ
٘جبیذ ٕٞضٔبٖ ثب ٔىُٕ ٞب ٔصشف ؿ٘ٛذ.

افضایؾ جزة آٔ ٗٞی ؿ٘ٛذ ،پغ آٟ٘ب سا دس سطیٓ

دس ٔٛسد ٔىُٕ ٞبیی و ٝثصٛست ٔبیغ ٞؼتٙذ ثٟتش

غزایی خٛد ثٍٙجب٘یذ.


حّك ثشد ٚ ٜػپغ تخّیٕ٘ ٝبییذ  ٚثالفبصّ ٝثؼذ اص
ٔصشف دٞبٖ خٛد سا ثـٛییذ.



ٔٛاظت وٛدوبٖ ثبؿیذ تب دچبس ػف٘ٛت ٞبی اٍّ٘ی
٘ـ٘ٛذ.

 اص ٔصشف داسٞٚبیی ٔب٘ٙذ آِٔٛیٙی ْٛاْ جی اع یب

ٔصشف غزاٞبی حبٚی فیجش احتٕبَ ایجبد یجٛػت

آِٔٛیٙیٞ ْٛیذسٚوؼبیذ یب فشاٚسدٞ ٜبی ِجٙی

٘بؿی اص داس ٚسا وبٞؾ ٔی دٞذ.

ثخصٛف ؿیش ثب آ ٗٞیب غزاٞبی حبٚی آٖ پشٞیض

ایٗ تشویجبت ٔی تٛا٘ٙذ ثبػث تغییش سً٘ ٔذفٛع ثٝ

وٙیذ.

صٛست ػجض تیش ٜیب ػیب ٜسً٘ ؿ٘ٛذ و ٝایٗ حبِت
ٍ٘شاٖ وٙٙذ٘ ٜجٛد ٚ ٜثب ٌزؿت صٔبٖ تغییش ٔیىٙذ.


ٔصشف ٔٙبثغ حبٚی ٚیتبٔیٗ ػی ٔب٘ٙذ ٔشوجبت،
تٛت فشٍ٘یٌٛ ،ج ٝفشٍ٘ی  ٚوّٓ ثشٚوّی ثبػث

اػت ثب ٘ی ٘ٛؿیذ ٜؿ٘ٛذ یب ایٙى ٝلبؿك سا ث ٝتٝ



تٕبٔی وٛدوبٖ اص ٔ 6بٍٞی تب پبیبٖ د ٚػبٍِی ثبیذ
لطش ٜآ ٗٞدسیبفت وٙٙذ.



ث ٝػّت سػٛة احتٕبِی تشویجبت آ ٗٞدس د٘ذاٖ ٚ
ِثٞ ٝب سػبیت ثٟذاؿت دٞبٖ  ٚد٘ذاٖ أش ثؼیبس
ٕٟٔی اػت.

ٕٟٔ ٚتش اص ٔ ٕٝٞصشف غزاٞبی ػشؿبس اص آٔ ٗٞثُ
صسد ٜتخٓ ٔشؽٔ ،بٞی  ٚسٚغٗ ٔبٞیِٛ ،ثیب ٘ ٚخٛد،

مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

خب٘ٓ ٞبی ثبسداس ثبیذ اص ٔب ٜچٟبسْ تب ػٔ ٝب ٜثؼذ اص
صایٕبٖ داسٚی آٔ ٗٞصشف وٙٙذ.

ؿذیذ ث ٝپضؿىتبٖ اطالع دٞیذ ،ؿبیذ الصْ ثبؿذ
ٔیضاٖ داس ٚ ٚیب ٘ٛع آ٘شا تغییش دٞذ.

دس صٛستیى ٝآ ٗٞوبفی دس سطیٓ ؿٕب یبفت
ٕ٘ی ؿٛد ٔی تٛا٘یذ اص ٔىُٕ ٞب اػتفبد ٜوٙیذ.

ٔی تٛاٖ آٟ٘ب سا ٕٞشا ٜثب غزا ٔیُ ٕ٘ٛد.
اٌش ثؼذ اص ٔصشف ایٗ ٔىُٕ ٞب دچبس دسد ؿىٓ

دس سطیٓ غزایی خٛد حتٕبً غزاٞبی حبٚی آ ٗٞسا

ک ساعت قبل اس غذا ?? ،دن چا?حاً اس نوش?تزج
د? کن?تا دو ساعت بعد اس آن خوددار.
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