


 

ثيّبريٙبي ِبدر  ٚ ػيز خٛار در ِـزف ػيز 

 ِبدر  

 

 

 دوتز ػجذاٌىزيُ دبِذي 

ٚ فٛق تخـؾ ػفٛٔي اطفبي  اطتبد   

( ع)ثيّبرطتبْ اِبَ رضب  

 ػضٛ وّيتٗ تزٚيج تغذيٗ ػيز ِبدر اطتبْ



 ِمذِٗ

• 

 ِبدٖ ِغذي در ػيز ِبدر ٚجٛد دارد  150 

ػٛاًِ ِـٛٔيتي اس طزيك جفت ٚ ػيز ِبدر 

 ِبٖ ػيز خٛار را ِذبفظت ِيىٕذ  4دذالً 

اثتال ثٗ ثيّبريٙبي ػفٛٔي در ػيز خٛار 

 ِذزَٚ اس ػيز ِبدر ثيؼتز اطت



 ثيّبريٙبي ِبدر ٚ ػيز د٘ي 

 تذت ِزالجت اطزافيبْ  • 

 تّبيً ِبدر  •

 ػيز د٘ي لجً اس ِـزف دارٚ •

 

 

 

 ػيز د٘ي اداِٗ يبثذ•

 

 

 ػيز د٘ي اس طيٕٗ طبٌُ•

 ػيز طيٕٗ ٔبطبٌُ دٚػيذٖ ػٛد •

پظيىٛس يب افظزدگي  •

 ثؼذ اس سايّبْ 

 

 

 ِبطتيت •

 

 

 آثظٗ پظتبٔي  •

 



 اداِٗ 

 ٚ اطت ػبيغ سايّبْ اس ثؼذ •
   ػٛد درِبْ ثبيذ

 

 اطت درِبْ تذت ِبدر اگز •
 يبثذ اداِٗ د٘ي ػيز

 ٚ دارد دبد ػفٛٔت ِبدر اگز •
 طزيؼؤ ِيىٕذ دفغ ِجىزٚة

 دٚ اس پض ٚ ػذٖ درِبْ
 ٔٛساد ِيتٛاْ درِبْ اس ٘فتٗ

 ٔٛساد ثٗ ٚ طپزد ِبدر ثٗ را
 ايشٚٔيبسيذ ُ٘ ٚ ٚاوظٓ ُ٘

 ػٛد ِي دادٖ

 ػفٛٔت ادراري  •

 

 

 تٛثزوٌٛٛس



 ثيّبريٙبي ٚيزٚطي در ِبدر ػيز دٖ

 

 



 -ِزغبْ آثٍٗ -اٚريْٛ -طزخجٗ ـ طزخه •
 آٔتي ػٛد ٚارد ػيز در وٗ  :ٚيزٚص طيتِٛگبٌٛ

 جذا پض ِيزطذ خٛار ػيز ثٗ ػيز راٖ اس ُ٘ وز
 اطت اي ثيٙٛدٖ وبر خٛار ػيز ٚ  ِبدر وزدْ

 

  :٘زپض ٚيزٚص•

 سخُ ثب خٛردْ ػيز ٕ٘گبَ ٔٛساد  االِىبْ دتي    
  ثبػذ ٔذاػتٗ تّبص تجخبٌي

   ِبدر تٛطظ ثٙذاػتي ِٛاسيٓ رػبيت   

 سخُ پٛػبٔذْ



 : B٘پبتيت  •

 –ِبيغ  إِٓيٛتيه  –ِّٙتزيٓ راٖ أتمبي خْٛ    

 تزػذبت    ِجبري سايّبْ ٚ ػيز ِبدر اطت

ثٗ ٔٛساد ٚاوظٓ ٚ ايّٛٔٛگٍٛثٌٛيٓ اختـبؿي    

 تشريك ّٔٛدٖ  ٚ اس ػيز ِبدر اطتفبدٖ ِي وٕذ 

 

 :ايذس •

ثؼٍت ِشايبي فزاٚاْ ػيز ِبدر السَ  WHOطجك اطالػيٗ  

اطت ػيز ِبدر اداِٗ يبثذ وٗ ثبػث جٍٛگيزي اس ػذت 

 يبفتٓ ٚ يب اػبػٗ ثيّبري ُ٘ ِيگزدد 



HTLV1 

 :ػيز د٘ی ثبيذ اداِٗ يبثذ ِگز در ِٛارد خبؽ•

ٚلتی ِبدر در ِٕطمٗ آٔذِيک سٔذگی ِی کٕذ ٚ خٛد -1•

 .تّبيً ٔذارد

 ٚلتی ٔٛع فٍجی ثيّبری در خبٔٛادٖ ٚجٛد دارد-2•

 (ِؼتبد)ٚلتی ِبدر ٘بی ريظک ثبػذ-3•



 ثيّبريٙبي ػيز خٛار ٚ ػيز د٘ي ِبدر 

ػيز خٛار ثيّبر ثي اػتٙب 

ٚ ثي لزار اطت ٚ تغيٗ ثب 

ػيز ِبدر ثبػث آراِغ اٚ 

 ٚ ِبٔغ طٛء تغذيٗ ِي ػٛد 



دطتٗ ِي ثبػٕذ 2ثيّبريٙبي ػيز خٛار   

ثيّبريٙبيي وٗ ٔٛساد ثب آٔٙب ِتٌٛذ ِي ػٛد  •

يب ظزف ِذت وٛتبٖ ثؼذ اس تٌٛذ ثٛجٛد 

 (ٔب ٕ٘جبريٙب) ِيآيٕذ

 

ثيّبريٙبيي وٗ در طي دٚراْ ػيز خٛارگي •

ثؼذأ ثٗ ٚجٛد ِي آيٕذ ِثً ثيّبريٙبي اطٙبٌي 

 ٚ تٕفظي



 گبطتزٚ آٔتزيت  •

 ثيّبريٙبي تٕفظي •

 ػيز ِبدر ػبري اس الوتٛس :  گبالوتٛسِي  •

دفؼبت ػيز د٘ي : ثيّبريٙبي لٍجي ِبدر سادي  •
 ثيؼتز ػٛد

 تيزٚوظيٓ ثٗ ػيز خٛار ِيزطذ: ٘يپٛ تيزٚئيذي •

 ايىتز  •

وّه گزفتٓ اس أگؼتبْ، طمف : ػىبف وبَ ٚ ٌت •
 ٘بي پالطتيىي

 ثيّبريٙبي جزادي ديگز  •



 ضزٚرت ِـزف ػيز ِبدر

٘يچ ثيّبري ٚجٛد ٔذارد وٗ : ثيّبري ِبدر  •

ِبٔغ ػيز د٘ي ػٛد ِگز ايٕىٗ ِبدر خٛد 

 .  ٔتٛأذ ػيز د٘ذ

 

 

ِـزف ػيز ِبدر در ػيز : ثيّبري ػيز خٛار•

 خٛار ثبػث ثٙجٛدي سٚدتز اٚ ُ٘ خٛا٘ذ ػذ



Thanks for your attention  



 دارٚ ٚ ػيزد٘ي

 داطتبْ تٍخ ٚ ػيزيٓ سٔذگي:ِمذِٗ•

 دخبٌت افزاد آگبٖ ٚ ٔب آگبٖ:اّ٘يت•

 دارٚ:ػيز ِبدر ثٙتزيٓ         •

 غذا                               •

 ٚاوظٓ                                 •

•                                 ORS 



 تزويت ػيز ٚ ِىبٔيظُ تزػخ دارٚ در آْ

 اتـبي ثٗ پزٚتئيٓ ػيز•

 اتـبي ثٗ ططخ گٍجٛي ػيز•

أتمبي اس پالطّب ٚ ثبفتٙبي •

 ِبدرثٗ داخً ػيز

 %2-1ِيشاْ تزػخ•

 پزٚتئيٓ•

 چزثي•

 وزثٛ٘يذرات•

 آة•

 اِالح•



فبوتٛر٘بي ِؤثز در أتمبي دارٚدر ػيز 

 ِبدر

ِٛادي وٗ ِذٍٛي در :ٔتيجٗ•

داراي ٌِٛىٛي ,چزثي

دردٗ يٛٔيشيؼٓ ,وٛچىتز

داراي لذرت اتـبي وُ ,وّتز

 ثٗ پزٚتييٓ پالطّب ثبػٕذ

 

ثيؼتز در ػيز ِبدر ٚارد •

 .ِيگزدد

 ٔذٖٛ تذٛيش•

 ِيشاْ جذة•

 ٔيّٗ ػّز دارٚ•

 دٚس دارٚ•

 فبؿٍٗ ِـزف دارٚثب تغذيٗ•

 أذاسٖ ٌِٛىٌٛي•

 درجٗ يٛٔيشيؼٓ•

 دالٌيت•

 ِيشاْ ثبٔذ ثب پزٚتئيٓ پالطّب•



 أٛاع دارٚ٘ب در ِبدر ػيز دٖ

• دارٚ٘بيی کٗ -2  

• ِٕغ ِـزف ٔذارٔذ ٌٚی ثبيذ 

ثب ادتيبط ثيؼتز اطتفبدٖ 

ػٛٔذ ٚ در ؿٛرت جبيگشيٓ 

داػتٓ اس آٔٙب اطتفبدٖ ػٛد 

ِثال ِـزف تتزاطيکٍيٓ 

 ٚيبِتی ِبسٚي

• ضزٚرت ِـزف ثبيذ کبِال 

 ِٕطمی ثبػذ

• دتی االِکبْ ثؼذ اس 

ػيزخٛردْ ػيزخٛار دارٚ 

 ِـزف ػٛد يب آخز ػت

• دتی االِکبْ ٔٛع خٛراکی 

 دارٚ ثبػذ

• دارٚ٘بيی کٗ ٘يچ ِٕغ  -1

ِـزفی ٔذارٔذ ِثً آغٍت 

ٙبآٔتی ثيٛتيکٙب ٚ ِظکٕ  



دارٚ٘بيي وٗ در ػيزد٘ي ِٕغ ِـزف -3

 ِطٍك دارٔذ

وُ وبري ِغش •

 اطتذٛاْ

وب٘غ تزػخ •

 پزٚالوتيٓ

 وُ وبري تيزٚييذ•

 وب٘غ تزػخ ػيز•

اثزات ِضز در وجذ ٚ •

 وٍيٗ

دارٚ٘بي ضذ •

 طزطبْ

 ثزِٚٛوزيپتيٓ•

 يذ راديٛاوتيٛ•

اطتزٚژْ ثٗ ِمذار •

 سيبد

 اِالح طال•



 



 وّجٛد ػيز ٚ اختالي رػذ

 :ػاليُ وّجٛد ػيز•

 (گزَ در ِبٖ 500دذ الً)ػذَ افشايغ ٚسْ ِطٍٛة•

 (طبػت 24ثبر در  6وّتز اس)ادرار وُ•

 ػذَ ػبداثي ٚ طالِت ظب٘زي ػيزخٛار•

 



:اختالي رػذ  

 

 :ػاليُ•

 گزَ 2500ٚسْ تٌٛذ وّتز اس •

 گزَ در ِبٖ 500افشايغ ٚسْ وّتز اس :ِب٘گي 6اس تٌٛذ تب •

 ِبٖ ِتٛاٌي 2ػذَ افشايغ ٚسْ طي :ِب٘گي 12تب  6•

 ػذَ افشايغ ٚسْ طي طٗ ِبٖ ِتٛاٌي:ِب٘گي 60تب  12•

 ٘ز ٔٛع وب٘غ ٚسْ ػذيذ ٚ ِٕذٕي رػذ ٔشٌٚي•

 ويٍٛگزَ يب ثيؼتز سيز ؿذن طَٛ 2ٚسْ وٛدن •



 رفغ وّجٛد ػيز ٚ اختالي رػذ

اس ّ٘بْ ٌذظبت اٌٚيٗ تٌٛذ يب دتي :ايجبد اػتّبد ثٕفض در ِبدر-1

 (ِؼىالت پظتبٔي)لجً اس سايّبْ 

 دّبيت پذر ٚ اطزافيبْ ديگز-2

 تٛجٗ ثٗ ػٛاًِ ػبطفي ٚ رٚأي ٚ تغذيٗ ِبدر-3

 ػًّ ِىيذْ ِىزرثٛطيٍٗ ٔٛساد-4

 (ػىبف ٌت ٚ وبَ-ثيّبري)تٛجٗ ثٗ ِؼىالت ٔٛساد -5

 (پظتبْ -ثيّبري)تٛجٗ ثٗ ِؼىالت ِبدر-6

 (پبيغ رػذ)تٛجٗ ثٗ رػذ ٔٛساد-7



 ِزدٍٗ ُِٙ ارتجبط ػيزد٘ي ٚ رػذ 3

 تبويذ ٚ تؼٛيك خٛة ِبدر•

 آگب٘ي ٚ آِٛسع ِبدر•

 پيؼٕٙبد ٚ ٔظز خٛة ِبدر•


