دستًزالعمل صديز مًپه شیس مصىًعی
ضًاتط ي معیازَای مًضًع تثصسٌ  2مادٌ یل قاوًن تسيیج تغریٍ تا شیس مادز ي حمایت اش
مادزان دز ديزان شیسدَی :
الف  :مًازد ضسيزت پصشنی
ضشٚست ٞبی تدٛیض ضیش ٔػٛٙػی دس خب٘ٞ ٝبی ثٟذاضت ٔ ،شوض ثٟذاضتی دسٔب٘ی ضٟشی  ٚسٚستبیی
ػجبستٙذ اص :
- 1مطلًب وثًدن ومًداز زشد شیس خًاز:
الصْ است ضٕٗ ٔطبٚس ٜثب ٔبدس ثشای پی ثشدٖ ثٔ ٝطىالت تغزی ٝای ضیش خٛاس آٔٛصش ٞبی الصْ ثٝ
ٔبدس  ٚخب٘ٛاد ٜدس ٔٛسد ٚضؼیت غحیح ضیش دادٖ ٔ ،ىیذٖ غحیح ٔ ٚىشس ÷ستبٖ  ٚتخّیٔ ٝشتت آٖ
اسائ ٌشدد  ٚحٕبیت سٚا٘ی خب٘ٛاد٘ ٜیض خّت ضٛد ٚ
تٛسظ ضیش خٛاس ٕٞ ،چٙیٗ تغزیٔ ٝتؼبدَ ٔبدس ٜ
اص ثیٕبس ٘جٛدٖ ضیش خٛاس اعٕیٙبٖ حبغُ ٌشدد.
تٛغی ٝضٛد ؤ ٝبدس پس اص حذاوثش پٙح سٚص ٔشاخؼٕ٘ ٝبیذ  .ایٗ ٔاللبت ثشای اعٕیٙبٖ یبفتٗ اص
ا٘دبْ تٛغیٞ ٝب  ،خّت سضبیت ٔبدس  ٚحٕبیت اص اٚست  .أب چٙب٘چ ٝپس اص  15سٚص اص ٔاللبت اِٚیٝ
تغییش ٔغّٛثی دس ٕ٘ٛداس سضذ ضیش خٛاس حبغُ ٘طٛد  ،تٛغی ٝث ٝضشٚع تغزیٔ ٝػٛٙػی ا ٚث ٝعٛس
وٕىی ثال ٔب٘غ است .
- 2چىد قلًیی
چٙب٘چ ٝػّی سغٓ تغزی ٝچٙذ لّٞ ٛب ثب ضیش ٔبدس  ،سضذ آٟ٘ب ٔغّٛة ٘جبضذ الصْ است ثب ٞش ضیش خٛاس
ثؼٛٙاٖ یه لّ ٛثشخٛسد ٕ٘بیٙذ  ٚضیش ٔػٛٙػی سا ثٞ ٝش یه ثش حست ٕ٘ٛداس سضذ آ٘بٖ تٛصیغ وٙٙذ .
- 3تیمازیُای مصمه ي صعة العالج مادز وظیس :
ثیٕبسی ٞبی وّیٛی  ،لّجی  ،وجذی  ،خ ٚ ٖٛٙسٛختٍی ضذیذ ٞش د ٚپستبٖ وٙٔ ٝدش ثٔ ٝؼِّٛیت ٚ
اص وبس افتبدٌی ٔبدس  ٚاختالَ دس ضیش دٞی اٌ ٚشدد ث ٝتطخیع یب تبییذ پضضه ٔتخػع.
- 4دازي َا ي مًاد زادیً امتیً
ٔٛاسدی ؤ ٝبدس ٔدجٛس ث ٝاستفبدٔ ٜستٕش ( ثیص اص یىٕب ) ٜاص داسٞ ٚبیی ٘ظیش آ٘تی ٔتبثِٛیتٟب
ٔتٛتٚوسبت ٞ ،یذسٚوسی اٚسٔ ، ٜشوبپتٛپشیٗ  ) .... ٚثش ٛٔٚوشیپتیٗ  ،فٗ دیِ ، ٖٛیتی، ْٛ
( ٔب٘ٙذ س
اسٌٛتبٔیٗ ( ثب دٚص ٔػشفی دس دسٔبٖ ٔیٍشٖ )  ،تبٔٛوسیفٗ  ٚفٗ سیىّیذیٗ ثٛد٘ذ  ٚیب ٔبدس ٔؼتبد

ثٛٔ ٝاد ٔخذس تضسیمی ٘ظیش وٛوبئیٗ ٞ ٚشٚئیٗ ثبضذ ٕٞ ٚچٙیٗ ٔٛاد سادی ٛاوتی ٛدس ٔذت دسٔبٖ ثب
٘ظش پضضه ٔؼبِح.
الصْ ث ٝروش است و ٝچٙب٘چ ٝضشٚست استفبد ٜاص داسٞٚبی روش ضذ ٜثشای ٔذت وٕتش اص یىٕبٚ ٜخٛد
داسد ثبیذ ضٕٗ آٔٛصش ٔبدس ثشای دٚضیذٖ ضیش  ٚتخّیٔ ٝشتت پستبٟ٘ب ثٙٔ ٝظٛس تذا ْٚتِٛیذ ضیش،
تغزی ٝثب ضیش دای ٝتٛغی ٝضٛد  ٚدس غٛست ػذْ أىبٖ غشفب ثشای ایٗ ٔذت ضیش ٔػٛٙػی ث ٝضیش
خٛاس داد ٚ ٜاستفبد ٜاص لبضك  ٚاستىبٖ تٛغی ٝضٛد ٔ .ػشف ٔت ٛتشٚوسبت دس حذ ٞفت ٝای یه سٚص
دس دسٔبٖ آس تشیت سٔٚبتٛئیذ ٔبدساٖ ٙٔ ،غ ضیشدٞی ٘ذاسد فمظ ثبیذ ٔبدس ثؼذ اص ٔػشف داس ٚثٔ ٝذت
 24سبػت فشص٘ذش سا ضیش ٘ذٞذ ( الصْ است ضیش خٛدسا دٚضیذ ٚ ٜدٚس ثشیضد  ٚضیش خٛاس سا ثب ضیش
دٚضیذ ٜضذ ٜخٛد و ٝلجال آٔبدٍٟ٘ ٚ ٜذاسی وشد ٜاست تغزیٕ٘ ٝبیذ ).
داسٞٚبی آ٘تی تیشٚئیذ ٔثُ پشٚپیُ تیٛساسیُ ٔ ٚتی ٔبصٙٔ َٚؼی ٘ذاسد ِٚی ثبیذ ثیٗ صٔبٖ ٔػشف
داس ٚ ٚضیشدٞی  3تب  4سبػت فبغّ ٝداضتٛ٘ ٚ ٝصاد ٔ 3بٔ ٜب٘یتٛسی ًٙضٛد .
دس ٔٛسد سبیش داسٞٚب ث ٝخض ٜٚآٔٛصضی ضیش ٔبدس ٔشاخؼ ٝضٛد .
 - 5جدایی يالدیه  :دس غٛستی وٍٟ٘ ٝذاسی وٛدن ثؼٟذ ٜپذس ثبضذ .
- 6فًت مادز
 - 7فسشود خًاودگی  :ضٕٙب آٔٛصش ٞبی الصْ ثٔ ٝبدس ثشای ایدبد ضیشدٞی اسائٌ ٝشدد.
مسؤيل صديز مًپه شیس مصىًعی تاید طثق شسایط ذیل عمل مىد:
- 1- 7

ثشای ٔشالجت اص وٛدن پش٘ٚذ ٜی خب٘ٛاس تطىیُ دٞذ.
اِف – وٛدوب٘ی و ٝاص ضیش ٔبدس ث ٝدالیُ صیش ٔحش ْٚا٘ذ وٛپٗ مامل ٔیٍیش٘ذ :
فٛت ٔبدس ،فشص٘ذ خٛا٘ذٌی ،خذایی ٚاِذیٗ دس غٛستی و ٝوٛدن ٘ضد ٔبدس ٍٟ٘ذاسی ٘طٛد،
ٔتبثِٛیت ٞب،
ثیٕبسیٞبی ٔضٔٗ  ٚغؼت اِؼالج ٔبدسٔ ،ػشف ثشخی داسٞٚب ٔب٘ٙذ آ٘تی
ثشٛٔٚوشیپتیٗ ،فٙیٗ دیِ ،ٖٛیتی ،ْٛاسٌٛتبٔیٗ  Cثب دٚص ٔػشفی دس دسٔبٖ ٔیٍشٖ،
(وٛوبییٗ یب
تبٔٛوسیفٗ ،فٗ سیىّیذیٗ (ٔ ،)PCPبدساٖ ٔؼتبد ثٛٔ ٝاد ٔخذس تضسیمی
ٞشٚییٗ)ٛٔ ،اد سادی ٛاوتی ٛدس عٔ َٛذت دسٔبٖ ثب ٘ظش پضضه ٔؼبِح.
ة -وٛدوب٘ی و ٝثب ٚخٛد ٔػشف ضیش ٔبدس اص ٔٙحٙی سضذ ٔغّٛثی ثشخٛسداس ٘یستٙذ (اػٓ اص
یهلّٛیی یب چٙذلّٛیی) وٛپٗ ممنی ٔیٍیش٘ذ :
 .چٙبٖچ ٝضیشخٛاس ثؼذ اص  15سٚص د ٓٞ ْٚچٙبٖ سضذ ٔغّٛة ٘ذاضت ٝیب سضذ ش وٓ ضذٜ
ثبضذ ،افضایص دفؼبت ضیش ٔػٛٙػی ٕٞشا ٜثب تذا ْٚتغزی ٝثب ضیش ٔبدس تٛغی ٚ ٝدس غٛست
غالحدیذ ٔسؤ َٚغذٚس وٛپٗ ضیش ٔػٛٙػی ،وٛپٗ ث ٝغٛست وبُٔ غبدس ٔیضٛد.

ترمس :1
اِف – ثشای افبغ ٝٙدس غٛست داضتٗ وبست ٟٔبخش ت ٔؼتجشٔ ،ب٘ٙذ سبیش افشاد ایشا٘ی ػُٕ
ٔػٛٙػی یبسا٘ ٝای
ٔیضٛد .چٙب٘چ ٝفبلذ وبست ٟٔبخشت ثبضٙذٔ ،طٕ َٛاستفبد ٜاص ضیش
ٕ٘یثبضٙذ ٍٔش آٖ و ٝوٕیسی ٖٛضیش ٔػٛٙػی ضٟشستبٖ پس اص ثشسسی ٞبی الصْ دس ٔٛسد
دٞذ .
ٚضؼیت خب٘ٛاد ٚ ٜضیشخٛاس اخبص ٜاستفبد ٜاص ضیش ٔػٛٙػی یبسا٘ٝای سا ة
ة -دس ٔٛاسد خذایی ٔٛلت ٔبدس  ٚوٛدن ث ٝػّت ٔٛاسد اٚسطا٘س ٔثُ خشاحی  ٚثستشی ضذٖ
ٔبدس ،ثٟتش است ثیٕبسستبٖ أىب٘بتی فشا ٓٞآٚسد تب ٘ضدیىبٖ ثتٛا٘ٙذ ضیشخٛاس سا ثشای تغزی ٝثٝ
ثخص ثیبٚس٘ذ .دس غیش ایٗ غٛست ،ثب تٛخ ٝث ٝضشایظ ٔ ٚذت ثستشی ضذٖ ٔبدس ،وٕیسیٖٛ
ضیش ٔع٘ٛػی ضٟشستبٖ ٔی تٛا٘ذ ثشای ٔذت البٔت ٔبدس دس ثیٕبسستبٖ ،ضیش ٔػٛٙػی سا ثشای
ضیش خٛاس تدٛیض ٕ٘بیذ.
ثشای ٔٛاسد خبظ و ٝأىبٖ غذٚس ضٙبسٙبٔ ٝدس وٛتبٔ ٜذت ثشای ضیشخٛاس ٚخٛد ٘ذاسد (ٔثُ
ص٘ذا٘ی ثٛدٖ پذس ) ،الصْ است استطٟبد ٔحّی ٔجٙی ثش ػذْ أىبٖ غذٚس ضٙبسٙبٔ ٝدس وٛتاٜ
ٔذت تٟی ٚ ٝث ٝوٕیسی ٖٛضیش ٔػٛٙػی اسائ ٝضٛد تب وٕیسی ٖٛثشای غذٚس وٛپٗ تػٕیٓ
ثٍیشد.
ترمس  :2دس ٔٛاسدی و ٝلجُ اص تطىیُ پش٘ٚذ ٚ ٜا٘دبْ ٔشالجت ٞبی وٛدنٔ ،بدساٖ ٔجبدست ثٝ
تغزی ٝثب ضیش ٔػٛٙػی ٔیوٙٙذ  ٚضیش خٛاس ػّی سغٓ سضذ ٔغّٛة ثب وٕجٛد یب لغغ ضیش ٔبدس
ٔٛاخ ٝاست  ،ثٙٔ ٝظٛس خٌّٛیشی اص ٌستشش ایٗ سٚیٕ٘ ٝی تٚاٖ ضیش ٔػٛٙػی تٛغی ٝوشد.
ترمس  :3وٛدوبٖ ثبالی یه سبَ (سبِٓ یب ػمت ٔب٘ذ ٜرٙٞی ) ثبیذ اص ضیش پبستٛسیض ٜاستفبدٜ
وٙٙذ  ٚاحتیبج ث ٝضیش ٔػٛٙػی ٘ذاس٘ذ.
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مقداز شیس مصىًعی مًزد ویاش

مقدمقداز شیس مصىًعی مًزد ویاش تٍ طًز مامل:
تب پبیبٖ ٔ 6بٍٞی ٞش ٔب 8 ٜلٛعی و ً
ال
ٔبٞ ٜفتٓ ٞ ٚطتٓ ٞش ٔب 6 ٜلٛعی والً
ٔب ٟٓ٘ ٜتب پبیبٖ دٚاصدٞ ٓٞش ٔب 3 ٜلٛعی و ً
ال
خٕغ

 48لٛعی
 12لٛعی
 12لٛعی
 72لٛعی

مقدمقداز شیس مصىًعی مًزد ویاش تٍ صًزت ممنی
تب پبیبٖ ٔ 6بٍٞی ٞش ٔب ٜتب  4لٛعی
ٔبٞ ٜفتٓ ٞ ٚطتٓ ٞش ٔب ٜتب  3لٛعی
ٔب ٟٓ٘ ٜتب پبیبٖ دٚاصدٞ ٓٞش ٔب ٜتب  2لٛعی
خٕغ

 24لٛعی
 6لٛعی
 8لٛعی
 38لٛعی

تزوش:
 -1دس ٔٛسد تٛصیغ ضیش ٔػٛٙػی ث ٝغٛست وٕىی  ٓٞثبیذ اص ٞش سشی وٛپٗ ةسای یه وٛدن
سیبَ فمظ ثشای یه وٛدن ٔی ثبضذ .
استفبد ٜضٛد  ٚثغٛس وّی ٞش ضٕبس ٜس
 -2ضٕبسٞ ٜبی سشیبَ ثبیذ ٔتٛاِی ثبضذ.
 -3وّیٔ ٝذاسن ٔ ٚستٙذات ثشای غذٚس وٛپٗ ضیش وبُٔ ثبضذ .
تٍ مادز آمًشش دادٌ شًد :
1
2
3
4

 ثٙٔ ٝظٛس اختٙبة اص آِٛدٌی حتی االٔىبٖ اص ثىبس ثشدٖ ضیط ٝضیش  ٚپستب٘ه اختٙبة وشدٚ ٜضیش سا ثب فٙدبٖ  ٚلبضك ث ٝضیش خٛاس ثذٙٞذ .
 ٍٙٞبْ تٟی ٝضیش سػبیت غّظت  ،حدٓ ٔٙبست ٛٔ ٚاصیٗ ثٟذاضتی سا ٕ٘ٛد ٚ ٜخغشات ٘بضی اصتغزی ٝثب ضیش ٞبی سلیك  ٚغّیظ سا ٔٛسد تٛخ ٝلشاس دٙٞذ .
 دس غٛست داضتٗ چٙذ لّ ٛا َٚآٟ٘ب سا ثب ضیش ٔبدس تغزی ٚ ٝسپس ضیش ٔػٛٙػی ث ٝآٟ٘بثذٙٞذ .
 -ث ٝإٞیت تٛصیٗ دٚس ٜای  ٚپبیص سضذ وٛدن خٟت تطخیع وفبیت تغزی ٝاٚ ٚالف ثبضٙذ .

ممیسیًن شیس مصىًعی شُسستان:
ٔتطىُ اص حذالُ یه پضضه و ٝوبسٌب ٜآٔٛصضی ضیش ٔبدس سا ٌزسا٘ذ ٚ ٜیه وبسضٙبس تشٚیح
تغزی ٝثب ضیش ٔبدس  ٚیه فشد تػٕیٓ ٌیش٘ذ ٜدس ٔٛسد تغزیٔ ٝػٛٙػی ضیش خٛاس اص ٔشوض ثٟذاضتی-
دسٔب٘ی ٔشثٛط ؤ ٝی تٛا٘ذ پضضه ،وبسضٙبس یب وبسداٖ ثبضذ و ٝثشای غذٚس وٛپٗ ضیش ٔػٛٙػی
دس ٔٛاسد ریُ تػٕیٓ ٌیشی ٔیوٙذ:
اِف -افبغٝٙای و ٝوبست سجض ٘ذاس٘ذ.
ة –وٛدوب٘ی و ٝثٞ ٝش دِیُ دس وٛتبٔ ٜذت ،أىبٖ غذٚس ضٙبسٙبٔ ٝثشای آٖٞب ٚخٛد ٘ذاسد.
ج -وٛدوب٘ی ؤ ٝبدسا٘طبٖ ث ٝػّت ٔٛاسد اٚسطا٘س دس ثیٕبسستبٖ ثستشی ٞستٙذ.
ٞـ  -وٛدوب٘ی و ٝضشایظ دسیبفت وٛپٗ سا داس٘ذ ِٚی ٔشاوض ٔغبثك دستٛساِؼُٕ ٞبی خبسیٔ ،دبص ثٝ
دادٖ وٛپٗ ث ٝآٖٞب ٘یستٙذ.

وحًٌ عسضٍ
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خدس خب٘ٞٝبی ثٟذاضت ٔ ٚشاوض ثٟذاضتی دسٔب٘ی سٚستبیی:
ثش اسبس ٔٛاسد ضشٚست پضضىی ،پس اص تطخیع  ٚتبییذ ٔشوض ثٟذاضتی  -دسٔب٘ی
سٚستبیی دس صٔی ٝٙاستفبد ٜضیشخٛاس اص ضیش ٔػٛٙػی ث ٝػٛٙاٖ ضیش اغّی یب وٕه ثٝ
ضیش ٔبدس ث ٝتؼذاد الصْ تحٛیُ ٔبدس ٔیضٛد.
دسدس ٔشاوض ثٟذاضتی  -دسٔب٘ی ضٟشی:
تحٛیُ وٛپٗ دس ٔش اوضی ا٘دبْ ٔی ضٛد و ٝپضضه آٖ ٔشوض دٚس ٜآٔٛصضی تشٚیح تغزیٝ
ثب ضیش ٔبدس ٌزسا٘ذ ٜثبضذ .تطخیع ٘یبص ضیشخٛاس ث ٝضیش ٔػٛٙػی ثش اسبس ضشٚست
پضضىی و ٝدس فٛق ث ٝآٖ اضبس ٜضذ ،تٛسظ پضضه ٔشوض ثٟذاضتی  -دسٔب٘ی ضٟشی
غٛست خٛاٞذ ٌشفت .وٛپٗ غبدس ضذ ٜثب أضبی پضضه ٟٔ ٚش ٔشوض ثٟذاضتی  -دسٔب٘ی
ٔشثٛط ٔؼتجش است  .داسٚخب٘ٞٝب ٔٛظف ث ٝتحٛیُ ضیش ٔػٛٙػی ث ٝتؼذاد تٛغی ٝضذٚ ٜ
ثب لیٕت ٔػٛة ٞستٙذ.
مدازك مًزد ویاش تسای صديز مًپه شیس مصىًعی:
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سٙذ یب اخبسٜ٘بٔٔ ٝؼتجش ٔحُ سى٘ٛت ،یب یىی اص لجٛؼ آة  ٚثشق ٌ ٚبص تّفٗ ،یب
استطٟبد ٔؼتجش ٔحّی ٟٕٛٔ ٚس ثٟٔ ٝش  ٚتبییذ ٔسدذ ٔحُ ،یب سبیش ٌٛاٞیٞبی ٔؼتجش
دِٚتی اغُ ضٙبسٙبٔ ٝضیش خٛاس ٚ ٚاِذیٗ ٔ ٚغبثمت آٖٞب
تزوش :دس خػٛظ ٔشاوض ثٟذاضتی  -دسٔب٘ی فبلذ ٚاحذ غذٚس وٛپٗ ضیش ٔػٛٙػی
الصْ است ضیشخٛاس ٚاخذ ضشایظ ٕٞشا ٜثب پذس یب ٔبدس ،یه ٘سخ ٝسٛ٘ٚضت وبُٔ
ضٙبسٙبٔ ٝاص ٚاحد ثٟذاضتی  -دسٔب٘ی ث ٝا٘ضٕبْ یه ثشي فشْ اسخبع ضیشخٛاساٖ ثٝ
ٔشاوض غذٚس وٛپٗ ضیش ٔػٛٙػی (ثب وذ /46فس/ةخ)  ٚتػٛیش ٔٙحٙی پبیص سضذ ثٝ
٘ضدیهتشیٗ ٔشوض ثٟذاضتی  -دسٔب٘ی ٚاحذ فٛق سإٙٞبیی ضٛد.
اص ٔشوض
دس ٔٛاسدی و٘ ٝیبص ث٘ ٝظش وٕیسی ٖٛضیش ٔػٛٙػی ضٟشستبٖ ثبضذ،
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ثٟذاضتی  -دسٔب٘ی ٔشثٛط یه ثشي فشْ اسخبع ضیشخٛاساٖ ث ٝوٕیسی ٖٛضیش ٔػٛٙػی (ثب
ضیش
وذ /47فس/ةخ)تىٕیُ ٔی ضٛد  ٚوٕیسی ٖٛضیش ٔػٛٙػی دس فشْ ٘ظش وٕیسیٖٛ
ٔػٛٙػی (ثب وذ /48فس/ةخ ) ٘ظش ٟ٘بیی خٛد سا اػالْ ٔیوٙذ.
تًجٍ :

 فشد ٔسئ َٛغذٚس وٛپٗ ثبیذ سسٕی ٔ ،تؼٟذ  ٚداسای حسٗ سبثم ٝثبضذ.

ٍٟ٘ ذاسی ٟٔش ٞبی ٔشثٛط دس ٔحُ وبٔال أٗ  ٚلفُ داس ( تشخیحب ٌب ٚغٙذٚق) ث٘ ٝحٛی وٝ
دستشسی ث ٝآٖ فمظ ثشای ٔسئ َٛغذٚس وٛپٗ  ٚحسبثذاس ٔمذٚس ثبضذ .

 دس غٛست ثبص ٘طستٍی  ،ا٘تمبَ  ،خبثدبیی ٔ ... ٚسئ َٛغذٚس وٛپٗ  ،عی غٛستدّس ٝسسٕی
ٟٔش ٞب تحٛیُ ٌشدد.
 دس غٛست ٔفمٛد ضذٖ وٛپٗ یب ٟٔش ٔ ،شاتت عی غٛستدّس ٝسسٕی ثٔ ٝشوض اػالْ ٔیطٛد .
ٟٔ ش ٔشوض غذٚس وٛپٗ ضیش ضبُٔ ٘بْ فشد ٔسئ َٛغذٚس وٛپٗ ٘ ٚبْ ٔشوض ٔی ثبضذ .
آماز
ٔسؤ َٚغذٚس وٛپٗ ضیش ٔػٛٙػی ثبیذ یه وپی اص فشْ آٔبسی سبِیب٘ ٝغذٚس وٛپٗ
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ضیش ٔػٛٙػی (ثب وذ /49فس/ةخ) سا پس اص ثبیٍب٘ی  ،دس ا٘تٟبی ٞش فػُ ث ٝوبسضٙبس
ثٟذاضت خب٘ٛادٔ ٜشوض ثٟذاضت غشة تحٛیُ دٞذ  .اسسبَ آٔبس سبال٘٘ ٝیض ث ٝلٛت خٛد
ثبلیست.
ٕٞچٙیٗ ٕٞبٖ فشْ سا دس ٔب ٜآرس ٔ ٚب ٜخشداد ٘یض تىٕیُ  ٚثٔ ٝشوض ثٟذاضت اسسبَ
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ٔی ٕ٘بیذ .

