دس تاسداسی پش خغش احتٕاَ ٔشي ٔادس یا جٙیٗ ٚجٛد داسد .تشخ

ی

یٔاس یٞا ت ٝخٛدیخٛد ٕٔىٗ است تاسداسی  ٚسالٔت ٔادس سا تٟذید
ب

خٛاٞذتٛد .ا یٖ ص٘اٖ  ٓٞدس غٛست تٕا یَ ت ٝتاسداس ی
حتٕا تاید تحت ٘ظش ٔتخػع تاسداس ض٘ٛذ.

وٙٙذ .اص جّٕ ٝآٟ٘ا ْیتٛاٖ ت ٝایٖ ٔٛاسد اضاس ٜوشد:



ٔادساٖی و ٝبیٔاس یخٖٛی  ٚا٘ؼماد ی داس٘ذ ٕٔ ٓٞىٗ است
دس ع َٛتاسداسی تا ٔطىُٞایی ٔٛاج ٝض٘ٛذ.



تشای خا٘ٓٞا ی ٔثتال ت ٝبیٔاس یٞای ٔادسصاد ی

لّة ٔا٘ٙذ ٘اسسا یی لّة ،تًٙی ػشٚق وش٘ٚش  ٚساتمٝ
سىت ٝلّةی تاسداسی خغش٘ان است.


یٔاس یٞای ٔضٔٗ  ٚج یضش٘ٚذ ٜوثذ ٔثُ س یسٚص وثذ ی،
ب

یٔاس یٞای اتٛا یْیٞ ٚ ٖٚپاتیت  .دس ا یٖ ضشا یط ػّٕىشد وثذ
ب
عةیعی ٖیست  ٚآ٘ض یْٞا ی آٖ ؽ یسعةیعی است ٕٔ ٚىٗ است
تاسداسی جاٖ ٔادس سا ت ٝخغش ب ی٘ذاصد  .اٌش فشد ٔثتال ت ٝا

یٖ

یٔاس یٞا تٕا یَ ت ٝتاسداس ی داضت ٝتاضذ ،حتٕا تا ید تا ٘ظاست
ب



پضضه ٌٛاسش تاضذ.

سشعاٖٞا ٔثتال تٛدٜا٘ذ  ٚاص دسٔاٖ آٟ٘ا حذالُ


ص٘اٖ تاسداس ی و ٝدچاس ت ًٙی دس یچ ٝلّة

ٞستٙذ ،ت ٝدَیَ واٞص ْ یصاٖ تشٖٚد ٜلّة بیش اص
ی یٖ دس ٔؼشؼ خغش اتتال ت ٝسٙىٛج ،تًٙی ٘فس ٚ
سا س
ٔشي ٘اٌٟاٖی خٛد  ٚجٗ یٖ لشاس ْ یيیس٘ذ  .ػال ٜٚتش
ایٖ احتٕاَ سمظ جٗ یٖ ،صا یٔاٖ صٚدٍٙٞاْ  ٚسضذ


٘اوافی وٛدن ،آب آٚسدٖ ضصٞا  ٚحت ی ٔشي ٓٞ
یٔاس یٞای وُی ٚی جیضش٘ٚذ ٜت ٝػّت تؾییساتی و ٝوُیٜٞا
ب

دس ع َٛتاسداس ی جیدا ْ یوٙٙذ ،خغشٞا یی تشا ی ٔادس  ٚجٗ یٖ
داسٖد  ٚاحتٕاَ افضا یش فطاسخ٘ ٚ ٖٛاسسا یی وُی ٜبیضتش

ٚجٚد داسد.

ٕٔىٗ است پضضه ت ٝتشخ ی اص ص٘اٖی و ٝت ٝا٘ٛاع ی اص
 5ساَ

ْیٌزسد ،اجاص ٜتاسداس ی دٞذ َٚی خغشٞا ی ص یاد ی داسد .دس
ی ی جیضش٘ٚذ ٜو ٓٞ ٝت ٝدَ یَ ا ی٘ى ْ ٝیصاٖ
یٔاس یٞای س ٚ
ب
اوسیطٖسساٖی ت ٝجٗ یٖ سا واٞص ْ یدٙٞذ ٖ ٚیص دس د یاتت
جیضش٘ٚذ ٜو ٝلثُ اص تاسداس ی ٚ ٓٞجٛد داسد تٔ ٝادساٖ ی و2 ٝ
فشص٘ذ داس٘ذ تٛظ ی ْ ٜیضٛد د یٌش تاسداس ٘ط٘ٛذ

ای حتٕا

تحت٘ظش پضضه ٔتخػع ؿذد تاضٙذ و ٝوٙتشَ دق یق ا٘جاْ
ضٛد .تا ید تٔ ٕٝٞ ٝادساٖی ؤ ٝطىُٞا ی روش ضذ ٜسا داس٘ذ
تٛظی ٜوشد و ٝاص تاسداسیٞای ٘اخٛاست ٝجّٛيیس ی وٗ٘ذ .

دٚساٖ تاسداسی ت ٝدیاتت دٚساٖ تاسداسی ٔثتال ٔی ضٛد  ٚیا
دچاس ٔحذٚدیت سضذ جٙیٗ ،خ ٖٛسیضی ؿیشعثیؼی،
پاسٌی ویس ٝآب ،پشفطاسی خٔ ... ٚ ٖٛی ضٛد .دس ایٗ

.

ٔٛاسد  ٓٞتاسداسی پشخغش اتفاق ٔی افتذ  ٚتیٕاس تایذ وأال
تحت ٘ظش پضضه ٔتخػع تاضذ.
تػٕیٓ ٌیشی دستاس٘ ٜح ٜٛصایٕاٖ
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صایٕاٖ عثیؼی ت ٝدالیُ ٔتؼذدی اص جّٕ ٝخ٘ٛشیضی وٕتش

واحد آموزش ضمن خدمت

 ٚواٞص ػٛاسؼ صایٕاٖ تش سضاسیٗ اسجحیت داسد أا

نکات ویژه:

ٌاٞی ٕٔىٗ است ضشایظ جٙیٗ ٔ ٚادس ایٗ عٛس التضا

تأویذ ٔا وٙتشَ تیٕاسی ٞا لثُ اص ٚلٛع تاسداسی است .ت ٝػثاستی

وٙذ و ٝتایذ سضاسیٗ ا٘جاْ ضٛد٘.ىت ٝایٗ جاست و ٝحتی

ٔادس ا َٚتایذ تا دلت تیٕاسی ٞای صٔی ٝٙای خٛد سا ضٙاسایی وٙذ ٚ

ٌزسا٘ذٖ یه تاسداسی پشخغش تٔ ٝؼٙای وٙاس ٌزاضتٗ

تحت وٙتشَ لشاس دٞذ  ٚسپس ٘سثت ت ٝتاسداسی الذاْ وٙذ .دس ٚالغ

صایٕاٖ عثیؼی ٘یست  ٚدس ٔٛاسد تسیاسی ٔادس ٔی تٛا٘ذ تا

اسصیاتی ٚضؼیت جسٕا٘ی ٔادس لثُ اص تاسداسی تٚ ٝی وٕه ٔی وٙذ

ٚجٛد تاسداسی پشخغش ،صایٕاٖ عثیؼی داضت ٝتاضذ.

مادران پر خطر

خٛد سا تشای ت ٝد٘یا آٚسدٖ یه ٘ٛصاد سآِ آٔاد ٜوٙذ .ایٗ دست ٝاص
ٔادساٖ تایذ ت ٝعٛس ٔشتة  ٚتیص اص دیٍش افشاد تحت ٘ظش تاضٙذ ٚ
تٕاْ داسٞٚای تجٛیض ضذ ٜسا عثك ٘ظش پضضه ٔػشف وٙٙذ

PT-HO-240
ٔٙاتغ:
ٔؼٕٛال یه ٔادس عثیؼی تایذ ٞش ٞ ۴فت ٝیه تاس تا ٞفت ٝتیست ٚ
ٞطتٓ تٔ ٝتخػع ص٘اٖ ٔشاجؼ ٝوٙذ  ٚاص ٞفت ۲۸ ٝتا ٞ ۳۶ش ٞ ۲فتٝ
یه تاس  ٚپس اص آٖ ٞفت ٝای یه تاس ٚیضیت ضٛد .أا دس تاسداسی
ٞای پشخغش ٞش ٞ ۲فت ٝیه تاس تیٕاس تایذ ٔشاجؼ ٝوٙذ  ٚسالٔت ٔادس
 ٚجٙیٗ تٛسظ پضضه وٙتشَ ضٛد تا ٘تیج ٝتاسداسی ٔثثت تاضذ.
ٌاٞی ٔا دس لثُ اص تاسداسی ٔطىُ خاغی ٘ذاسد  ٚپس اص ضشٚع
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