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 2009آگَست سال  1 -7ّفتِ جْاًي تغذيِ تا شيزهادر، 

 (1388هزداد سال  10 -16)

 

 

 : تغذيِ تا شيزهادر 

 اقذاهي حياتي در تحزاى

 آهادُ اين؟

Breastfeeding : 
 A vital emergency response. 

Are you ready? 
 

 سَسي سعذًٍذياى: تزجوِ

دفتز سالهت جوعيت ،خاًَادُ ٍ 

 هذارس

 سالهت كَدكاى ٍ شيزهادرادارُ 
 

 

 

 : 2009اّذاف ّفتِ جْاًي تغذيِ تا شيزهادر سال 

 ٖتمٛيت ٘مص حيبتي تغصيٝ ثب ضيطٔبزض زض السأبت ضطٚضي ٍٞٙبْ  ثحطاٖ ٞب زض سطاسط رٟب 

 رّت ٔطبضوت ثطاي حفبظت فؼبَ ٚ حٕبيت اظ تغصيٝ ثب ضيطٔبزض، لجُ ٚ زض عَٛ ثحطاٖ ٞب 

  ،ٖحبٔيبٖ تغصيٝ ثب ضيطٔبزض، رٛأغ ، وبضوٙبٖ ثٟساضتي زضٔب٘ي، زِٚت ٞب ، سبظٔبٖ ٞبي آٌبٞي زازٖ ثٝ ٔبزضا

 أسازي، اٞساوٙٙسٌبٖ ٚ ضسب٘ٝ ٞب زض ٔٛضز چٍٍٛ٘ي حٕبيت فؼبَ اظ تغصيٝ ثب ضيطٔبزض ، لجُ ٚ زض عَٛ ثحطاٖ ٞب

 ٞت  اضتمبء تغصيٝ ضيطذٛاضاٖايزبز ضجىٝ اي اظ وبضضٙبسبٖ تغصيٝ ثب ضيطٔبزض ٚ ٘يطٚٞبي أسازي ثطاي ٕٞىبضي زض د 

 

 

 تغذيِ شيزخَاراى ٍ كَدكاى خزدسال در تحزاى ّا

(Infant and Young Child Feeding in Emergencies  (IFE) 
 

ضا  رٕؼيت يه ثحطاٖ، ٔٛلؼيتي ثي ٟ٘بيت غيط ػبزي است وٝ سالٔت ٚ ثمبء 

 ٚ وٛزوبٖ ذطزسبَ  تغصيٝ ضيطذٛاضاٖ" .ثالفبغّٝ زض ٔؼطؼ ذغط لطاض ٔي زٞس

ثط حفبظت ٚ حٕبيت اظ تغصيٝ سبِٓ ٚ ٔٙبست ضيطذٛاضاٖ ٚ ( (IFE"زض ثحطاٖ ٞب

پبسد ٕٞچٙيٗ ثحطاٖ ٚ  ثطاي ٔمبثّٝ ثبآٔبزٌي  IFE. وٛزوبٖ وٓ سٗ تٕطوع زاضز

ثٕٙظٛض  حطاست ٚ حفبظت اظ ثمبء،  ، زض ٍٞٙبْ ٚلٛع ثحطاٖ يثٕٛلغ ٚ ٔٙبست ثطط

 .ضا تبويس ٔي وٙساضاٖ ٚ وٛزوبٖ وٓ سٗ سالٔت  ٚ ضضس ٚ تىبُٔ ضيطذٛ
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 در تحزاى ّاست ؟ (يا عٌاب ًجات) هحَر حياتي را تغذيِ تا شيزهادر يك چ

  -ضخ زٞسٞط رب وٝ ثحطا٘ي . اتفبق ثيبفتٙس ٕٔىٗ است  ثحطاٖ ٞب زض ٞط ربي ز٘يب .ثبضسٕ٘ي  يٕٗٞيچ ربيي زض ثطاثط ثحطاٖ ا

ثغٛض ٔطبثٝ حبَ تغصيٝ ثب ضيطٔبزض زض ٕٞٝ    -....تب ٕٞٝ ٌيطي آ٘فّٛا٘عا سيُ، عٛفبٖ ،  ، ٔجبضظات ٚ ظز ٚ ذٛضزاػٓ اظ ظِعِٝ

 .است ظ٘سٌيحبفظ 

ثغٛض . آسيت پصيط٘س ضيطذٛاضاٖ ٚ وٛزوبٖ وٓ سٗ زض ثطاثط سٛء تغصيٝ ، ثيٕبضي ٞب ٚ ٔطيثرػٛظ زض ثحطاٖ ٞب 

 : وٙيسثططح ظيط تٛرٝ ثحطاٖ ٞب  حبغُ اظاظ تزطثيبت  حمبيميثٝ ٔرتػط 

  53، زض زأٙٝ ٔطي ٚ ٔيط ثطاي ضيطذٛاضاٖ ظيط يه سبَ زض ثحطاٖ ٞب ثسيبض ثيطتط اظ ٔٛالغ ػبزيتبْ ٔيعاٖ ٞبي 

 .است%   12 –

  َسٛء تغصيٝ ٔجتاليبٖ ثٝ ٔٛضز  43529اظ %   95زض  ٘يزطيٝ ،  2005زض يه ثط٘بٔٝ ٚسيغ تغصيٝ زضٔب٘ي زض سب

 .سبَ ثٛز٘س 2ظيط  پصيطش ضسٜ ثطاي ٔطالجت زضٔب٘ي ، وٛزوبٖ

 ٔبٜ پصيطش ضسٜ ثطاي  6زض يه ثط٘بٔٝ تغصيٝ زضٔب٘ي زض افغب٘ستبٖ، ٔيعاٖ ٔطي ٚ ٔيط زض ٔيبٖ ضيطذٛاضاٖ ظيط

 .ثٛز%  2/17ٔطالجت زضٔب٘ي، 

  َٛٔبٞٝ اي وٝ ثب  9-20، ٔيعاٖ ٔطي زض ٔيبٖ وٛزوبٖ   1998ٔبٜ اَٚ ٔجبضظات ٌيٙٝ ثيسبئٛ زض سبَ  3زض ع

 .ثطاثط ثيطتط اظ وٛزوبٖ ضيطٔبزضذٛاض ٕٞبٖ سٗ ثٛز 6ضس٘س،  ضيطٔبزض تغصيٝ ٕ٘ي

ٔعايب ي . تغصيٝ ضيطذٛاض ٔي تٛا٘س ثٝ ٔؼٙي تفبٚت ثيٗ ٔطي ٚ ظ٘سٌي ثبضسحتي زض ضطايظ غيط ثحطاٖ ، ضٚش ٞبي ٔغّٛة 

 :تغصيٝ ثب ضيطٔبزض رٟب٘ي است ثب ثيطتطيٗ تبحيط زض آسيت پصيط تطيٗ ٌطٜٚ 

  ٝسبَ زض وطٛضٞب ٚ   5ٔيّيٖٛ ٔطي ٞبي  وٛزوبٖ ظيط  4/1ثب ضيطٔبزض ٔسئَٛ ضٚش ٞبي ٘يٕٝ ٔغّٛة تغصي

اظ ٟٕٔتطيٗ ٔساذالت حبفظ ظ٘سٌي ثطاي ايٗ وٛزوبٖ، حٕبيت اظ تغصيٝ ثب ضيطٔبزض ، . ٔٙبعك  وٓ زضآٔس رٟبٖ است

زاْٚ سبَ ضا اظ عطيك تغصيٝ ا٘حػبضي ضيطذٛاضاٖ ثب ضيطٔبزض ٚ ت 5ظيط  وٛزوبٖاظ ٔٛاضز ٔطي % 13:است 

 .وطز پيطٍيطي ٔي تٛاٖضيطٔبزض تب يه سبٍِي، 

  ( ظطف سبػت اَٚ تِٛس)يه پٙزٓ اظ ٔطي ٞبي ٘ٛظازاٖ ضا ٔي تٛاٖ ثب ضطٚع ظٚزضس تغصيٝ ا٘حػبضي ثب ضيطٔبزض

 .پيطٍيطي ٕ٘ٛز

 

 آيا هي تَاًيذ تفاٍتي سا كِ تغزيِ هطلَب با شيشهادس هي تَاًذ دس ششايط بحشاى فشاّن كٌذ، تصَس كٌيذ ؟

ٚ آة  ضؼيفثٍصاضيس ٔخبِي ثع٘يٓ، آسيت پصيطتطيٗ فطز ،  ٘ٛظازي است وٝ زض ضطايظ غيط ايٕٗ ، ثب تسٟيالت ثٟساضتي 

 . ٘بسبِٓ،غصاي ٘بوبفي ٚ ػسْ ٚرٛز پٙبٍٞبٜ  ٔتِٛس ضسٜ است 

ثطلطاضي  .زٞسافعايص ٔي  ظايٕبٖ ٚ ٔطالجت ٞبي پعضىي، ٚ تِٛس ٘ٛظاز ٘بضس ذغطات ضا ٔبٞط ٞٛا، فمساٖ ػبُٔ ثس ضطايظ 

ثالفبغّٝ پس اظ تِٛس، ٚ ضطٚع تغصيٝ ثب ضيطٔبزض ظطف سبػت اَٚ، ٔٛرت وبٞص  ٔبزض ٚ ٘ٛظاز  تٕبس پٛست ثب پٛست
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ٕٞچٙيٗ ذغط  .ضيطذٛاض ٚ وٕه ثٝ تخجيت ٚ حفظ زٔبي ثسٖ اٚ  ٔي ٌطزز تغصيٝ ٔٙبست ٚ  اظ عطيك حفبظت فؼبَ ٔٛاضز ٔطي

 .وبٞص ٔي زٞس ،ثٝ ٔطي ٔبزض زض سطاسط ز٘يب ٔي ضٛز پس اظ ظايٕبٖ وٝ ٔٙزط ضا ذٛ٘طيعي ٔبزض

 

 تغذيِ تا شيزهادر يك سپز حفاظتي تزاي شيزخَاراى در تحزاى ّاست

 ٚ حفبظت فؼبَ زض ثطاثط  است زستطس زض آ٘يثغٛض يه ٔٙجغ غصايي سبِٓ ٚ ايٕٗ ثطاي ضيطذٛاضاٖ است وٝ  ضيط ٔبزض

حفظ، حٕبيت ٚ تطٚيذ تغصيٝ ظٚزضس ٚ ا٘حػبضي . فطاٞٓ ٕ٘ٛزٜ ٚ ضيطذٛاض ضا ٌطْ ٚ ٘عزيه ٔبزض ٍ٘ٝ ٔي زاضزثيٕبضي ٞب ضا 

غصاٞبي وٕىي ٔٙبست ٚ سبِٓ ػطضٝ ٕٞطاٜ ثب سبٍِي يب ثيطتط  2تب  تساْٚ تغصيٝ ثب ضيطٔبزض ٚ  ٔبٜ اَٚ ػٕط،  6 زض ثب ضيطٔبزض

 .زٔي وٗ ي فطاٞٓزض ثطاثط ذغطات ٔحيظ ي، حفبظت ٔغّٛةثٝ ضيطذٛاض 

 

 :  هي كٌٌذ   ّذايترا  تحزاى ّا  در  سِ سٌذ تيي الوللي هْن ، سياست تغذيِ شيزخَاراى ٍ كَدكاى كن سي 

 

 : 2003هٌتشزُ در سال   ،استزاتژي جْاًي تغذيِ شيزخَاراى ٍ كَدكاى كن سي -1

(The Global Strategy for Infant and Young  Child feeding) 

 

تغصيٝ  لغغ تغصيٝ ثب ضيطٔبزض يب. ٚ وٛزوبٖ آسيت پصيطتطيٗ لطثب٘يبٖ ثحطاٖ ٞبي عجيؼي يب ا٘سب٘ي ٞستٙسضيطذٛاضاٖ  "

تٛظيغ ثسٖٚ وٙتطَ رب٘طيٗ ضٛ٘سٜ . تىٕيّي ٘بٔٙبست ٔٛرت افعايص  ذغط سٛء تغصيٝ ، ثيٕبضي ٚ ٔطي ٚ ٔيط ٔي ٌطزز

ظٚزضس ٚ غيط ضطٚضي تغصيٝ ضيطذٛاضاٖ  ثب  ٞبي ضيطٔبزض ثطاي ٔخبَ زض ضطايظ آٚاضٌي، ٔي تٛا٘س ٔٙزط ثٝ لغغ

ثطاي اوخطيت ٚسيؼي اظ ضيطذٛاضاٖ حفظ ، حٕبيت ٚ تطٚيذ تغصيٝ آ٘بٖ ثب ضيطٔبزض ثبيس ٔٛضز  تبويس لطاض . ضيطٔبزض ٌطزز

 ".ٌيطز ٚ اظ تغصيٝ تىٕيّي  ثٕٛلغ، ايٕٗ ٚ ٔٙبست آ٘بٖ اعٕيٙبٖ حبغُ ٌطزز

 

 :اي شيزهادر كذ تيي الوللي تاسارياتي جاًشيي شًَذُ ُ -2

(The International Code of Marketing ot Breastmilk Substitutes) 
زض ارالسيٝ سبظٔبٖ رٟب٘ي ثٟساضت تػٛيت ضسٜ است ٚ ثب  تٕبْ لغؼٙبٔٝ ٞبي رّسبت ٔطتجظ  1981ايٗ وس زض سبَ 

يب ٔطالجيٗ وٛزوبٖ اػٓ اظ /  ٞسف ايٗ  وس ثيٗ إِّّي حفبظت اظ ٔبزضاٖ. ثؼسي آٖ سبظٔبٖ ، ثؼٙٛاٖ وس ٘بٔيسٜ ٔي ضٛز

ضيطٔبزض ذٛاض يب  غيط ضيطٔبزض ذٛاض ٚ وٛزوبٖ وٓ سٗ اظ تبحيط آٌٟي ٞبي تزبضي ثط ا٘تربة ضٚش تغصيٝ ضيطذٛاضاٖ 

ثٝ ٔٛضٛع  اٞساوطزٖ  ( 1994ٔٛضخ ) 5/47ٔٛضٛع لغؼٙبٔٝ ضٕبضٜ . تٕبْ ٔمطضات وس زض ثحطاٖ ٞب لبثُ ارطاست. است

 . ض ، ثغطي ٞب ٚ سطضيطٝ ٚ ٌَٛ ظ٘ه ٞب زض ثحطاٖ ٞب اذتػبظ زاضزرب٘طيٗ ضٛ٘سٜ ٞبي ضيطٔبز

 

 (2007) راٌّواي اجزايي تغذيِ شيزخَاراى ٍ كَدكاى كن سي در تحزاى ّا  -3

Operational Guidance on Infant and child feeding in Emergencies( v 2.1 ,   Feb 2007) )  

ثحطاٖ ٞب  ٔمبثّٝ ثب ْ سٗ زض ٚالغ ضإٞٙبي سيبست وّيسي ثطاي آٔبزٌي زضضإٞٙبي ارطايي تغصيٝ ضيطذٛاضاٖ ٚ وٛزوبٖ ن

اغَٛ ضإٞٙبي سبظٔبٖ  "ٔٙؼىس وٙٙسٜ  (IFE)ضإٞٙبي ارطايي. ضا فطاٞٓ وٙسالظْ زض ٍٞٙبْ ٚلٛع ثحطاٖ ٞب  پبسد٘يع ٚ 

ٚ ثب "ثحطاٖ ٞب ستزض عَٛ  ثطاي تغصيٝ ضيطذٛاضاٖ ٚ وٛزوبٖ وٓ سٗ( (WHO Guiding Principle ثٟساضت  رٟب٘ي

 .، ازغبْ ٌطزيسٜ استزض ٍٞٙبْ ثحطاٖ  ارطاي  وسثطاي پبسد ثٝ چبِص ٞبي ذبظ  سبذتبض وس ثيٗ إِّّي
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 چالش ّا تزاي حفاظت ٍ حوايت اس تغذيِ تا شيزهادر در تحزاى

 

 

آٖ أب چبِص . يٓثطاي ٞسايت فؼبِيت ٞبي ذٛز زاض ضإٞٙبٔب إٞيت تغصيٝ ثب ضيطٔبزض زض ثحطاٖ ٞب ضا ضٙبذتٝ ايٓ ٚ سيبست 

 يؼٙي فمظ زض ٍٞٙبْ . يٓالساْ وٍٗٞٙبْ ٚلٛع ثحطاٖ فمظ است وٝ ٔب ثزبي آٔبزٌي زائٓ ثطاي ٔمبثّٝ ثب ثحطاٖ ٞب ثرٛاٞيٓ 

 .تؼييٗ وٙيٓٔؼيبضٞبيي ضا ثطاي حفبظت ٚ حٕبيت اظ تغصيٝ ثب ضيطٔبزض  ثحطاٖ ٞبي ٚالؼي،

وبٖ تحت تبحيط ضٚش ٞبي ضايذ تغصيٝ، ٚضؼيت تغصيٝ ٚ سالٔت ٔبزضاٖ ٚ وٛزوبٖ،ٔٙبثغ لبثُ زستطس ٚ ثحطاٖ ثط وٛز اتاحط

تحمك تغصيٝ ايٕٗ ٚ ٔٙبست ضيطذٛاضاٖ زض ثحطاٖ ٞب ٚ اتربش سيبست   زضچبِص ٞبي ارطايي  .لطاض زاضزٔمبثّٝ ثب ثحطاٖ ٔبٞيت 

  .ٔحػٛالت ٔي ضٛزٚ اٞساي ذغطات تغصيٝ ٔػٙٛػي ضبُٔ ثبٚضٞبي غّظ ضايذ،  ، ثطاي ارطا

 

 

 

 پز خغز  تزاي توام شيزخَاراى  –تغذيِ هصٌَعي 

 

ٔٛضز تٛرٝ  2006/2005ثٛتسٛا٘ب زض سبَ  زض   -HIV آسيت پصيطي ضيطذٛاضاٖ آِٛزٜ ضسٜ ثٝ    -ذغطات تغصيٝ ٔػٙٛػي

زض اذتيبض تٕبْ ٔبزضاٖ ثطاي تغصيٝ ضيطذٛاضاٖ  ٔبزضثؼٙٛاٖ ربيٍعيٗ ضيط( ضيطٔػٙٛػي)فٛضٔٛال زض ايٗ ٚالؼٝ . لطاض ٌطفت

سيُ ٔٙزط ثٝ آِٛزٌي . اظ ٔبزض ثٝ وٛزن  لطاض ٌطفت HIVثؼٙٛاٖ ثرطي اظ يه ثط٘بٔٝ ّٔي پيطٍيطي اظ ا٘تمبَ   HIVآِٛزٜ ثٝ 

الُ تب سبَ زض سغح ّٔي حس 5ٔطي ٚ ٔيط وٛزوبٖ  ظيط . شذبيط آة ٚ ٚلٛع  ضسيس اسٟبَ ٚ سٛء تغصيٝ زض وٛزوبٖ وٓ سٗ ضس

وٛزوب٘ي وٝ ضيطٔبزض ٕ٘ي ذٛضز٘س، زض ٔمبيسٝ ثب ضيطٔبزض ذٛاضاٖ، احتٕبَ ٘يبظضبٖ . زض ٔمبيسٝ ثب سبَ لجُ افعايص يبفت% 18

 ٔبزضاٖ غيط آِٛزٜ ثٝ %  15ثٝ  استفبزٜ اظ فٛضٔٛال  .آ٘بٖ ٘يع ثيطتط ثٛزٚ احتٕبَ ٔطي  ،ثطاثط  ثيطتط   50يٕبضستب٘ي ثٝ زضٔبٖ ة

HIV يسا وطز ٚ آ٘بٖ ضيطذٛاضاٖ ضبٖ ضا وٝ ثب ضيطٔبزض تغصيٝ ٔي ضس٘س ، ثغٛض غيط ضطٚضي زض ٔؼطؼ ذغط ٘يع سطايت ح

  .تغصيٝ ثب ضيطٔػٙٛػي لطاض زاز٘س

 تغصيٝ ٔػٙٛػي ا٘زبْ وٝزض ٞط ٔحّي . زاض٘سپبيص  يژٜ ٚ ٔػٙٛػي ٔي ضٛ٘س، ٘يبظ ثٝ حٕبيت ٚ تغصيٝ ضيطذٛاضا٘ي وٝ

 .اظ تغصيٝ ثب ضيطٔبزض ثطاي حفبظت ضيطٔبزض ذٛاضاٖ ٔٛضز ٘يبظ است لٛي ٔي ضٛز، حٕبيت 
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 تاٍرّاي غلظ رايج ٍ هؤثز تز تغذيِ تا شيزهادر در تحزاى ّا
 هادس هبتال بِ سَء تغزيِ ًوي تَاًذ شيش بذّذ :باٍس غلط. 

سٛء تغصيٝ ٔتٛسظ ٔبزض احط رعيي ثط تِٛيس ضيط زاضز ٚ يب ثي احط . ٔبزضاٖ ٔجتال ثٝ سٛء تغصيٝ لبزض ثٝ ضيطزٞي ٞستٙس : حقيقت

ٔبيؼبت ٚ غصاٞبي اضبفي ثطاي احيبء شذبيط ثس٘ي ٔبزض  . زض ٚالغ،ٔبزض ثب غطف شذبيط ثس٘ي ذٛز،ثٝ تِٛيس ضيط ازأٝ ٔي زٞس. است

ٕٞچٙيٗ ٘يبظ ثٝ تطٛيك ٚ حٕبيت اظ ضيطزٞي ٔىطض  ٔبزض. ٔٛضز ٘يبظ ثبضسضيعٔغصي ٕٔىٗ است  الظْ است ٚ فطاٞٓ وطزٖ ٔىُٕ ٞبي

 .زاضز

 .ٚ ثٍصاضيس تب اٚ فطظ٘سش ضا تغصيٝ ٕ٘بيس ٚ حٕبيت ٕ٘بئيس ٔبزض ضا تغصيٝ وٙيس، ٔطالجت:  ساُ حل

 

  ًگشاًي ٍ استشس اص تَليذ شيشهادس پيشگيشي هي كٌذ:  باٍس غلط. 

سغح استطس  .ضيط ضا ٔرتُ ٕ٘بيسربضي ضسٖ  ،أب ٕٔىٗ است ثغٛض ٔٛلت  .ا٘غ تِٛيس ضيطٔبزض ٕ٘ي ضٛزْاستطس    :حقيقت

 .ٞٛضٖٔٛ ٞب زض ٔبزضاٖ ضيطزٜ  وٕتط اظ ٔبزضا٘ي است وٝ ضيط ٕ٘ي زٞٙس

ثطاي ، يه چبزض يه ٔىبٖ حفبظت ضسٜ: ٔخُ) ضطايغي ثطاي ٔبزض فطاٞٓ وٙيس وٝ تب حس أىبٖ  استطس وٕتطي ضا  تحُٕ وٙس:   ساُ حل

ٔبزض ٚ وٛزن ، حٕبيت ٚ  اعٕيٙبٖ زازٖ ثٝ ٔبزض تٛسظ سبيط ٔبزضاٖ، ٍٟ٘ساضي ٔبزضاٖ ٚ وٛزوبٖ زض وٙبض يىسيٍط، ٌٛش زازٖ ثٝ 

 .تساْٚ يبثس  ٔبزضٚ اعٕيٙبٖ پيسا وٙيس وٝ وٛزن ثٝ ٘حٛ ٔؤحطي پستبٖ ٔبزض ضا ٔي ٔىس تب رطيبٖ  ضيط( ٘يبظٞبي ذبظ ٔبزضاٖ 

 اگش هادس يكباس شيشدّي اش سا قطع كٌذ، ًوي تَاًذ دٍباسُ تَليذ شيشش سا بشقشاس كٌذ:  باٍس غلط. 

زض ثطذي ٔٛاضز ٔبزض ثعضي ٞب ٔٛفك  حتي .ٚرٛز ٘ساضز ت ظٔب٘ئحسٚزي. ٔبزض ٔي تٛا٘س ثٝ ثطلطاضي ٔزسز ضيطزٞي ثپطزاظز :حقيقت

 .ثٝ ضيطزٞي ثٝ ٜ٘ٛ ٞبي ذٛز ضسٜ ا٘س

 .زٞي ٚ ثطلطاضي ٔزسز آٖ حٕبيت وٙيسثطاي ضيطضا ٔبزضاٖ :  ساُ حل

 ٍقتي صًي هَسد آصاس ٍ اريت جٌسي قشاس هي گيشد، ًوي تَاًذ شيش بذّذ: باٍس غلط. 

 .تزطثٝ ذطٛ٘ت ٚ ٞته حطٔت ٘بٔٛسي ثطاي ٔبزض، ضيط اٚ ضا آِٛزٜ ٕ٘ي وٙس ٚ يب ثط تٛا٘بيي ضيطزٞي اٚ احط ٘ساضز:  حقيقت

ٕٔىٗ است ضٚش ٞبي سٙتي ثطاي حفظ آٔبزٌي ظ٘بٖ ثطاي . ٜ تٛرٝ ذبظ ٚ حٕبيت زاض٘ستٕبْ ٔبزضاٖ آسيت زيسٜ ٘يبظ ة :ساُ حل 

ٌبٜ ضيطزٞي ٔي تٛا٘س ثٝ آضأص ٚ اِتيبْ ظ٘بٖ  پس اظ چٙيٗ ٚلبيؼي وٕه . ضيطزٞي پس اظ آظاض ٚ اشيت رٙسي ٚرٛز زاضتٝ ثبضس

 .تمسْ زاضزٚ ٘يبظٞبي آ٘بٖ،   اتوٙس ، أب ٔحتطْ ضٕطزٖ ٚ حٕبيت اظ تػٕيٓ

  هادساى :  باٍس غلطHIV هثبت ّشگض ًبايذ شيش بذٌّذ. 

ٔبٜ اَٚ ، ايٕٗ تطيٗ ا٘تربة ثطاي تغصيٝ ضيطذٛاض  است ٚ ثٟتطيٗ ضب٘س ثمب ٚ  6تغصيٝ ا٘حػبضي ثب ضيطٔبزض ثطاي ٔست : حقيقت

قابل قبَل ، " تغذيه كامل شيزخوار با جانشين شونده هاي شيزمادر ضا ثطاي وٛزن فطاٞٓ ٔي وٙس ، ٍٔط آ٘ىٝ  HIVظ٘سٌي ػبضي اظ 

ٔبٍٞي،  6پس اظ . ثبضس وٝ زض ضطايظ ثحطاٖ فطاٞٓ ثٛزٖ چٙيٗ ضطايغي ثؼيس است ((AFASS" *  عولي، دس دستشس، هستوش ٍ ايوي

ٕٞطاٜ ثب غصاٞبي وٕىي ايٕٗ تطيٗ  اٌط ٞٙٛظ ضطايظ فٛق اِصوط ثطاي تغصيٝ ربيٍعيٗ فطاٞٓ ٘طسٜ ثبضس، تساْٚ تغصيٝ ثب ضيطٔبزض

يب ضيطذٛاض وبٞص / تٛسظ ٔبزض ٚ  اَيطاذغط ا٘تمبَ ايٗ ثيٕبضي پس اظ تِٛس، ٔي تٛا٘س ثب زضيبفت زاضٚٞبي آ٘تي ضتطٚ ٚ. ا٘تربة است

 .يبثس

ذغط٘بن تطيٗ ا٘تربة ( يب ضطٚع ظٚزضس غصاٞبي وٕىي / تغصيٝ ثب ضيطٔبزض ٚ فٛضٔٛالي ضيطذٛاض ٚ ) ٔبٜ اَٚ   6تغصيٝ تٛاْ زض 

 .ٚ ٞٓ اثتال ثٝ سبيط ػفٛ٘ت ٞب ٔخُ اسٟبَ ضا افعايص ٔي زٞس HIVثطاي تغصيٝ ضيطذٛاض است، چٖٛ ٞٓ ذغطا٘تمبَ

ٔبزض ٔطرع ٘يست، ضٚش ٞبي تٛغيٝ ضسٜ تغصيٝ ضيطذٛاض، ٔطبثٝ ضٚش ٞبي ٔغّٛة تغصيٝ ضيطذٛاض  HIVزض ربيي وٝ ٚضؼيت 

 .زض رٕؼيت  است  HIV غطف ٘ظط اظ ضيٛعزض ضطايظ عجيؼي ٚ رٕؼيت ٞبي ػبزي، 

 :ٔطارؼٝ وٙيس ثٝ  زض ثحطاٖ ٞبٚ تغصيٝ ضيطذٛاض  HIVثطاي ضإٞٙبيي زض ٔٛضز ثط٘بٔٝ ضيعي رٟت :  ساُ حل

WWW.ennonline.net) and / or  (WWW.Waba.org.my)) 

http://www.ennonline.net/
http://www.waba.org.my)/
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Acceptable ,Feasible,Affeordable,Sustainable,Safe(AFASS) * 
 

 

 !تيشتز هضز است تا هفيذ  ، سخاٍت اّذا كٌٌذگاى

 

سبَ،  2، تٛظيغ ضيطٔػٙٛػي اٞسا ضسٜ ثطاي ضيطذٛاضاٖ ظيط 2006زض عَٛ وٕه ضسب٘ي ٚ پبسد ثٝ ظِعِٝ ا٘سٚ٘عي زض سبَ 

ضيٛع اسٟبَ زض ٔيبٖ  .وٛزوب٘ي ضس وٝ ثب ضيطٔبزض تغصيٝ ٔي ضس٘سٔٙزط ثٝ افعايص ٔػطف ضيطٔػٙٛػي زض ٔيبٖ 

زض %  12زض ٔمبيسٝ ثب %  25يؼٙي ضيطذٛاضا٘ي وٝ ضيطٞبي ٔػٙٛػي اٞسا ضسٜ ضا زضيبفت وطزٜ ثٛز٘س، زٚ ثطاثط ضس 

 .ضيطذٛاضا٘ي وٝ ضيطٞبي اٞسايي ضا زضيبفت ٘ىطزٜ ثٛز٘س

 يب تمٛيت ثبظاض ٔػطف ٔحػٛالتطبٖ ثٝ ثبظاض ٔػطف ٚ غتي ثطاي ٚضٚز ضيطذٛاضاٖ، ثٝ ثحطاٖ ٞب ثؼٙٛاٖ فطغصايي غٙبيغ 

افطاز ٚ سبظٔبٖ ٞبي غيط زِٚتي ٘بآٌبٜ اظ ذغطات، ٕٔىٗ است فٛضٔٛالي ضيطذٛاض يب سبيط  .يب يه تٕطيٗ ػٕٛٔي ٔي ٍ٘ط٘س

سبظٔبٖ ٞبي أسازي ٚ سبيط سبظٔبٖ . اٞسا وٙٙس ضسب٘ي ، وٕه ٔيُ ٚ ضٚيٝ غحيح ثط ذالفضا رب٘طيٗ ضٛ٘سٜ ٞبي ضيطٔبزض 

   .ٞب ٕٔىٗ است ٔحػٛالت اٞسايي ضا ثسٖٚ آٌبٞي اظ افعايص ذغطات آٖ ٞب ثط سالٔت ٚ ثمبء وٛزوبٖ، زضيبفت ٚ تٛظيغ وٙٙس

 

ا ٚ ي ضيطٔبزض ، ثغطي ٜرب٘طيٗ ضٛ٘سٜ ٞب: شوط ضسٜ است وٝ  "تغصيٝ ضيطذٛاضاٖ ٚ وٛزوبٖ وٓ سٗ ارطايي ضإٞٙبي"زض 

 اذتيبض لطاض ٔي ٌيط٘س،يبضا٘ٝ زض  ثب يب ٚ ٞبيي وٝ اٞسا ٔي ضٛ٘س  ٚ ٌَٛ ظ٘ه( پستب٘ه)سطضيطٝ ٞب 

 .ثحطاٖ ٞب زضذٛاست ٚ يب پصيطفتٝ ضٛ٘س٘جبيس زض 

 

تغصيٝ ضيطذٛاضاٖ، زض  الالْ ثسيبضي اظ ٔٛاضز ترّف اظ وس ثيٗ إِّّي زض اضتجبط ثب اٞساي رب٘طيٗ ضٛ٘سٜ ٞبي ضيطٔبزض ٚ 

ٔطتىت ايٗ ٔرتّف  سبظٔبٖ ٞبي غيط زِٚتي ّٔي ٚ ثيٗ إِّّي، زِٚت ٞب، اضتص ٚ افطاز. حجت ضسٜ است ي ٔرتّف ثحطاٖ ٞب

 .ترّفبت ضسٜ ا٘س

 

 ؟ آيا آهادُ ايذ ؟ يذ  اًجام دّيذ چِ كارّايي هي تَاى

، ذٛزتبٖ ضا آٔبزٜ وٙيس ٚ ٔي تٛا٘يس آٖ ضا ا٘زبْ زٞيس، فىط وٙيس وٝ چٍٛ٘ٝ  زاضيس٘مص تػسيك وٙيس وٝ ضٕب ٞٓ لجُ اظ ٞط چيع ، 

 :  اتفبق ٘يبفتسزٚثبضٜ  ٞطٌع ظيطٞط ربي ز٘يب وٝ ٞستيس، ٔغٕئٗ ضٛيس وٝ زاستب٘ي ٔخُ . الساْ ٕ٘بئيس

 

غيط لبثُ زستطس  ٌيط ٔحُ ، زض يه يه ٔبزض ٕٞطاٜ ثب اػضبي ذب٘ٛازٜ ٚ ضيطذٛاض زٚٞفتٝ اش وٝ ثب ثغطي تغصيٝ ٔي ضسٜ " 

، ضيطذٛاض ثالفبغّٝ زض ضا ٘زبت زاز٘س  ٚلتي آٖ ٞب. ٘ساضتٝ ا٘س زستطسي ثٝ آة سبِٓ ضٚظ 5آٖ ٞب ثطاي ٔست  .افتبزٜ ا٘س

ٔترػع تغصيٝ يه سبظٔبٖ أسازي تبٔيٗ وٙٙسٜ وٕه ٞبي غصايي، اظ ٔبزض  . زوط ثيٕبضستبٖ ثستطي ضس أب چٙس ضٚظ ثؼس فٛت

ٔبزض  اظ ٚي ثطاي ذطه ضسٖ ضيطش وٕه ذٛاست چٖٛ ٞٙٛظ پستبٖ ٞبي . ٞبي ٔٛضز ٘يبظ اٚ سؤاَ وطززض ٔٛضز سبيط وٕه 

ٔبزض احسبس ٔي وطزٜ . ٔترػع تغصيٝ اظ ٔبزض پطسيس چطا زض ايٗ ٔست ضيطذٛاضش ضا ثٝ پستبٖ ٍ٘صاضتٝ است. اٚ ظذٓ ثٛز

 .وٝ لبزض ثٝ ضيطزٞي ٘جٛزٜ است
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ضيطذٛاضش ضا ثٝ  تب   ٘س  وٝ ٔبزض ضا ٚازاض٘سآٌبٞي ٘ساضت زض ٘يٛاٚضِئبٖ ٔبزض يه اظ ٕٞطاٞبٖ ٔٛرت حيطت است وٝ ٞيچ 

تٛرٝ ٘ساضتٙس، ذبعطٜ آٖ ٘يع اظ  ٘سُ ٞبي ظيبزي ثٝ تغصيٝ ثب ضيطٔبزض ثؼٙٛاٖ ضاٞي ثطاي تغصيٝ ضيطذٛاض چٖٛ  .پستبٖ ثٍصاضز

 ".ثسيٗ تطتيت ضيطذٛاض ٘يع  اظ زست ضفت. ثيٗ ضفتٝ ثٛز

 

تٛسؼٝ . آٔبزٌي ثطاي ا٘زبْ السأبت سطيغ ٚ ٔٙبست زض ثحطاٖ ٞب، أطي وّيسي است -تحزاى آهادُ شَيذ تزاي هقاتلِ تا  

وس ثيٗ إِّّي ، ظطفيت سبظي وبضوٙبٖ ٚ تمٛيت ٟ٘ضت ثيٕبضستبٖ ٞبي زٚستساض وٛزن زض ٕٞٝ لٛي حفبظتي، ٔمطضات  سيبست

 . حبَ ٚ ٘ٝ فمظ زض ثحطاٖ ٞب ضطٚضي است

اظ تغصيٝ ٔؤحط پطتيجب٘ي ٚ حٕبيت  ،رّت حٕبيت ٞبي سيبست ٌعاضاٖ ٚ ٔسيطاٖثب  -را جلة كٌيذ حوايت ّاي ّوِ جاًثِ

ثط٘بٔٝ ٞبي ٕٞىبضي ثطاي آٔبزٌي زض   ثرطي اظ ثٟساضتي زض ضطايظ ػبزي ٚ ٘يع ٞبي ثؼٙٛاٖ ثرطي اظ ٔطالجت ضا ضيطذٛاضاٖ 

 .ٔٙظٛض وٙيسثحطاٖ ٞب 

 ء رب٘طيٗ ضٛ٘سٜ ٞبي ضيطٔبزض،ثغطي ٚ سط ضيطٝ ٞب ٚ ٌَٛ ظ٘ه ٞب ، ثطاي پيطٍيطي اظ اٞسا  -تزًاهِ تٌظين كٌيذ

ثب . ثط٘بٔٝ ضيعي وٙيس ٚ ثٕٙظٛض آٔبزٌي زض ثطاثط ٞط ٘ٛع ٔحػٛالت اٞسايي تغصيٝ ضيطذٛاضاٖ، يه ثط٘بٔٝ ارطايي زاضتٝ ثبضيس

 .ضا فطاٞٓ وٙيس ٞب ّوكاسيثرص ٞب ، ٔٛرجبت  تٕبْ زض ٚ ثطلطاضي اضتجبط  شبكِايزبز 

هادسي كِ فشصًذش سا  .بْتشيي آهادگي بشاي هادس جْت سٍياسٍيي با بحشاى،ايي است كِ شيشدّي اٍ بخَبي بشقشاس شَد

است كِ بِ آى عول كشدُ ٍ  هَقع بْتشيي  شيش هي دّذ ٍ بِ تَاًايي خَد بشاي شيشدّي دس ّش ششايطي اعتواد داسد،

 .سايش هادساى سا بشاي شيشدّي كوك ًوايذ

صيش هَسد حوايت هعياسّاي سادُ دس توام دًيا دس ششايط هختلف بحشاى ّا، هادساى بايذ با  حشاًي سخ هي دّذ،يكباسُ كِ ب

، پٌاّگاُ ٍ دس  آب بشاي خاًَادُ، غزادستشسي آى ّا بِ  كٌيذ كِ هادساى دس اهٌيت باشٌذ  ٍ اطويٌاى پيذا :قشاس گيشًذ

 .دس اٍلَيت قشاس گيشد( جاهعِ خصَصي هطابق با ًياصّاي فشٌّگيبطَس ) هكاى ّاي ايوي بشاي شيشدّي صَست لضٍم 

ثجيٙيس وٝ   ، اظ آة ٚ تسٟيالت ثٟساضتي ،  سالٔت ، تغصيٝ ، حفبظت وٛزن ، أٙيت غصايي ٚ ٔؼبشزض ٞط ثرطي وٝ وبض ٔي وٙيس 

 .چٍٛ٘ٝ ٔي تٛا٘يس اِٚٛيت حفبظت ٚ حٕبيت اظ تغصيٝ ثب ضيطٔبزض ضا زض وبض ذٛزتبٖ ازغبْ وٙيس

آٖ ٞب اغّت ٔي زا٘ٙس وٝ چٍٛ٘ٝ ثٝ ثٟتطيٗ ٚرٝ ٔحيظ ٞبي حٕبيتي ثطاي ذٛز ٚ ذب٘ٛازٜ  -ثٝ ٘يبظٞبي ظ٘بٖ ٚ رٛأغ ٌٛش وٙيس

 .ٌطٜٚ ٞبي حبٔي ٘مص ٟٕٔي ٔي تٛا٘ٙس ايفب ٕ٘بيٙس. ضبٖ فطاٞٓ وٙٙس

اظ وٝ اػٕبَ ضٛز   -ٚ ػْٕٛ ٔطزْ  اٞساوٙٙسٌبٖ الالْ، ضسب٘ٝ ٞب ( - afar)وٝ اظ  اعطاف ٕٞچٙيٗ حفبظت ٚ حٕبيت الظْ است 

 .٘سلطاض زٜتبحيط ضا تحت  ثحطاٖ ٞب  ٔمبثّٝ ثب ،  عطيك السأبت ضبٖ، ثٛزرٝ ، اٞسا ٚ ا٘تطبض ٔمبالت

فٛضٔٛالي ضيطذٛاض،فطآٚضزٜ ٞبي ضيطي ٚ سبيط رب٘طيٗ ضٛ٘سٜ ٞبي  اٞساي ٘سجت ثٝ عطح ٞب يب ٌعاضضبت -َّشيار تاشيذ

پبيص ٚ ٌعاضش وطزٖ ترّفبت اظ وس ثيٗ إِّّي زض ثحطاٖ ٞب يه لسْ ٟٔٓ زض . ضيطٔبزض،ثغطي ٞب ٚ سطضيطٝ ٞب ٞٛضيبض ثبضيس

 .رٟت حفظ تغصيٝ ثب ضيطٔبزض است
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 .ا٘س ثطاي پيطٍيطي اظ اٞسا ٔحػٛالت استفبزٜ ضٛزيه ثيب٘يٝ ٔطتطن ثيٗ سبظٔب٘ي ٚ ا٘تطبض آٖ ٔي تٛ -فعال تاشيذ

 ( Media Guide on IFE) "زض ثحطاٖ ٞب ضإٞٙبي ضسب٘ٝ ٞب زض ٔٛضز تغصيٝ ضيطذٛاضاٖ"اظ -تزاي تزقزاري ارتثاط كار كٌيذ

 .ثطاي تٛسؼٝ ٚ ا٘تطبض پيبْ ٞب رٟت تمٛيت تغصيٝ ثب ضيطٔبزض زض ثحطاٖ ٞب استفبزٜ وٙيس

اتفبق ٔي افتس، ٔٛضز تبويس لطاض زٞيس ٚ  تغصيٝ ضا زض ٞط ثحطا٘ي وٝ زض وطٛض ضٚش ٞبي ٔغّٛة -را تكار تگيزيذ داًش خَد

 .ٚ ٔٛاز آٔٛظضي وّيسي ضا ثب يىسيٍط زض ٔيبٖ ثٍصاضيسٔٙبثغ 

 سٛةٔحوٕه ثعضٌي ٔطبٚضيٗ آٔٛظش زيسٜ اي وٝ ٔي تٛا٘ٙس وٕه ٞبي ٔبٞطا٘ٝ ضيطزٞي ضا اضائٝ وٙٙس، زض عَٛ ثحطاٖ 

زاضتٝ  اي ٚيژٜ ٔطتجظ ثب ٔٛلؼيت ثحطاٖٚضيٗ ضيطزٞي ٕٔىٗ است ٘يبظ ثٝ آٔٛظش تىٕيّي زض ٔٛضز ٟٔبضت ٜأص. ٔي ضٛ٘س 

ٔخُ چٍٍٛ٘ي وٕه ثٝ ٔبزضاٖ ٔػسْٚ، ضيطذٛاضاٖ يب ٔبزضاٖ ٔجتال ثٝ سٛء تغصيٝ، ٔبزضاٖ ٘يبظٔٙس حٕبيت ثطاي ثطلطاضي . ثبضٙس

 .يت ثطاي زايٝ ضسٖٔزسز ضيطزٞي ، ظ٘بٖ ٘يبظٔٙس ثٝ حٕب

 

 تواس ّاي كليذي

 ٔٙجغ تٕبس                                             /             تٕبس الساْ

ٕٞبًٞٙ وٙٙسٜ تغصيٝ ثب  ترّفبت اظ وس ثيٗ إِّّي ٌعاضش 

ضيطذٛاضاٖ ٚ وٛزوبٖ ذطزسبَ 

 ( IFE )زض ثحطاٖ ٞب

nutrition@unicef.org 

 cah@who.int سبظٔبٖ رٟب٘ي ثٟساضت ثب 
nutrition@who.int 

 dclark@unicef.org يٛ٘يسفثب 

IBFAN International code 
Documentation 

Centre,Malaysia    

ibfanpg@tm.net.my 

زض ٔٛضز تغصيٝ ضيطذٛاضاٖ ٚ ٕٞبٍٞٙي 

 وٛزوبٖ ذطزسبَ زض ثحطاٖ ٞب 

 /وطٛض زض ٕ٘بيٙسٌي يٛ٘يسفثب  

 ٔٙغمٝ

nutrition@unicef.org 

ٔطثٛط ثٝ ارطاي تزطثيبت سٟيٓ ضسٖ زض 

تغصيٝ ضيطذٛاضاٖ ٚ وٛزوبٖ  ضإٞٙبي ارطايي

 ذطزسبَ زض ثحطاٖ ٞب 

IFE core Group c/o 
Emergency Nutrition 
Network or IBFAN- GIFA 

 

marie@ennonline.net  
info@gifa.org 

 

 

mailto:cah@who.int
mailto:ibfanpg@tm.net.my
mailto:marie@ennonline.net
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 (IFE)ٍ كَدكاى خزدسال در تحزاى ّا راٌّوا ي  اقذاهات السم در هَرد تغذيِ شيزخَاراى 

ايٗ أط ٔٛرت تمٛيت فؼبِيتٟبي ٔب ٚ زض ٘تيزٝ وٕه ثٝ ثمب تؼساز ثيطتطي اظ وٛزوبٖ ٚ تمٛيت  .ٞط فطزي ٔي تٛا٘س ٘مص ٔخجت ٚ ٟٕٔي زض آٔبزٌي ثطاي ثحطاٖ ٚ يب السأبت ٍٞٙبْ ثحطاٖ ايفب ٕ٘بيس

زض ايٙزب فمظ ٕ٘ٛ٘ٝ .ثطذي السأبت زض ثسيبضي اظ ٌطٜٚ ٞبي ٔرتّف لبثُ ارطا ٞستٙس. اٖ ضا زض يه ضزيف اظ فؼبِيت ٞبي ظيط ٔحسٚز ٘ىٙيسذٛزت. ظطفيت ظ٘بٖ ثطاي غّجٝ ثط ثحطاٖ ٞب ٔي ٌطزز

 .اي اظ السأبت شوط ٔي ضٛز

  

 آهادگي بشاي بحشاى                                          

 بحشاىاقذام دس 

 ( afar)  اص هحل اقذاهات دٍس اقذاهات دس هحل

سياستگضاساى / دٍلت

 كشَسي

  سيبست تغصيٝ ضيطذٛاضاٖ ٚ وٛزوبٖ ذطزسبَ ضا تٛسؼٝ زازٜ يب

عطح ٞب يب سيبست ٞبي آٔبزٌي ثطاي ضا زض   IFEتمٛيت وٙيس ٚ

 .ثحطاٖ ٞب ضبُٔ وٙيس

 لبٖ٘ٛ ّٔي لٛي زض ٔٛضز ٔمطضات وس ثيٗ إِّّي ٚضغ وٙيس. 

  ضا تطرٕٝ وٙيسٔٙبثغ وّيسي. 

  وبضوٙبٖ وّيسي ضا زض ٔٛضزIFE تٛريٝ وطزٜ ٚ آٔٛظش زٞيس. 

 ثطاي .ثب ضجىٝ ٞبي ترػػي اضتجبط ثطلطاض وطزٜ ٚ ٕٞبًٞٙ ضٛيس

الالْ اٞسايي رب٘طيٗ ضٛ٘سٜ ٞبي  وٙتطَپيطٍيطي ٚ 

ثط٘بٔٝ ٞبيي زض ٘ظط ضيطٔبزض،ثغطي ٚ سطضيطٝ ٞب زض ثحطاٖ ٞب 

 .ثٍيطيس

 ضٕٞٙٛزٞبي ضفبف زض ٔٛضزIFE ضسب٘ٝ ٞب لطاض زٞيسزض اذتيبض. 

  ثطاي زض ثحطاٖ ٞب ضا  حفظ،حٕبيت ٚ تطٚيذ تغصيٝ ثب ضيطٔبزض

 .ػْٕٛ ٔطزْ ٔٙظٛض وٙيس

 

 

 

  اعٕيٙبٖ يبثيس وٝ حٕبيت اسبسي اظ

ٔبزضاٖ ضيطزٜ زض تٕبْ ثرص ٞبي 

 .أسازضسب٘ي زض ثحطاٖ ازغبْ ضٛز

  اظ اٞسا رب٘طيٗ ضٛ٘سٜ ٞبي

ضيطٔبزض،ثغطي ٞب ٚ سط ضيطٝ ٞب 

وٙتطَ پيطٍيطي وطزٜ يب آٖ ٞب ضا 

 .وٙيس

  ٔٛاضز ترّف اظ وس ثيٗ إِّّي ضا

 .پبيص ٚ ٌعاضش وٙيس

  تمبضبٞب ثطاي رب٘طيٗ ضٛ٘سٜ ٞبي

ضيطٔبزض،ثغطي ٞب ٚ سط ضيطٝ ٞب ضا 

٘ظبضت وٙيس ٚ ثطاي تٛلف آٖ ٞب الساْ 

 .ٕ٘بئيس
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حاهياى، هشاٍسيي ٍ 

هشبياى تغزيِ با 

 هليشيشهادس دس سطح 

 

  تٛريٝ ٚ آٔٛظش ثيطتط ايٗ ٌطٜٚ زض ٔٛضز تغصيٝ ضيطذٛاضاٖ زض

 .ثحطاٖ ٞب ضا ثؼٟسٜ ثٍيطيس

  سبظٔبٖ ٞب، وٕيتٝ ٞبي ٔحّي ثحطاٖ ٚ رٛأغ شيطثظ زض أساز ضسب٘ي

 .ثيٗ آٖ ٞب ضجىٝ ثطلطاض وٙيسٚ ثحطاٖ ضا ضٙبسبيي 

 ٔٛضز وٕه ثٝ ٔبزضاٖ ٚ وٛزوبٖ زض ثحطاٖ ٞب ثطاي  يه سٕيٙبض زض

 .أسازٌطاٖ تطىيُ زٞيس

  ضجىٝ اي اظ وبضوٙبٖ ثب تزطثٝ ٔٛرٛز ضا ثطاي آٔٛظش ٚ يب

 .سبظٔب٘سٞي زض ثحطاٖ ٞب ايزبز وٙيس

  يه وٙفطا٘س ٔغجٛػبتي يب ضسب٘ٝ اي ثب سبظٔبٖ ٞبي زِٚتي ٚ غيط

 .تطىيُ زٞيس IFEزِٚتي زض ٔٛضز  

  ٖع ايزبز ظ وٙيس ٚ اتػبَ ٞبي وّيسي ثٝ ٔٙبةضا ثٝ ضٚٚة سبيت تب

 .وٙيس

  زض حفبظت ظٚزضس ٚ حٕبيت اظ

. تغصيٝ ثب ضيطٔبزض ٔطبضوت وٙيس

ثطاي ٔخبَ آٔٛظش ٔطبٚضيٗ ربٔؼٝ 

ٚ وبضوٙبٖ أسازي ثحطاٖ،ٔطبٚضٜ 

ا٘فطازي، حٕبيت ٔبزض ثٝ ٔبزض ، 

 .حٕبيت تّفٙي

  ٔٛاز آٔٛظضي ٚ پيبْ ٞبي وّيسي ضا

 .حطاٖ تغجيك زٞيسثب ٔفبٞيٓ ة

  سبظٔبٖ ٞبي حبٔي تغصيٝ ثب

ضيطٔبزض زض ثحطاٖ ضا ضٙبسبيي وٙيس 

 .ٚ ثٝ آٖ ٞب وٕه ٕ٘بئيس

  ثٝ ٚلبيغ ٔٙفي ٚ يب تمبضبٞب ثطاي

اٞساي الالْ اظ عطيك ضسب٘ٝ ٞب پبسد 

 .زٞيس

/ ساصهاى ّاي اهذادي

غيش دٍلتي ٍ كاسكٌاى 

 ساصهاى هلل هتحذ

 ضإٞٙبي ارطاييIFE ضا ثب ضإٞٙبي سبظٔبٖ ٚ سيبست ٞب ازغبْ وٙيس. 

  تٕبْ وبضوٙبٖ شيطثظ ثحطاٖ ضا زض ٔٛضزIFEتٛريٝ وٙيس. 

  ضجىٝ ٞبي ترػػي يؼٙي ٔطبٚضٜ ضيطزٞي زض وطٛضٞب  ٚ ٔٙبعك

 .ػّٕيبت ضا ضٙبسبيي وٙيس

  وبضوٙبٖ ثٟساضت ٚ تغصيٝ ضا زض آٔٛظشIFEحجت ٘بْ وٙيس. 

  ٖزض ٔٛضز پيطٍيطي يب وٙتطَ الالْ يه عطح ضفبف ضا ثٝ تٕبْ وبضوٙب

اٞسايي رب٘طيٗ ضٛ٘سٜ ٞبي ضيطٔبزض،ضيطٝ ٞب ٚ سطضيطٝ ٞباثالؽ 

 .وٙيس

  ٔطبضوت زِٚت ٚ اٞساوٙٙسٌبٖ ضا ثطاي حٕبيت اظ تغصيٝ ثبضيطٔبزض زض

 .ثط٘بٔٝ ارطايي ثحطاٖ رّت وٙيس

 

 

 IFE  ضا زض وٛچىتطيٗ فؼبِيت ٞبي

أسازي ثحطاٖ زض تٕبْ ثرص ٞب ازغبْ 

تغصيٝ،ثٟساضت،پٙبٍٞبٜ،حفبظت ٚ : وٙيس

 غيطٜ

  ثط٘بٔٝ ٞبي ٔبٞطا٘ٝ ثطاي حفظ،حٕبيت

 .ٚ اضتمبء تغصيٝ ثبضيطٔبزض ارطا وٙيس

  ٗثطاي پيطٍيطي ٚ وٙتطَ رب٘طي

ضٛ٘سٜ ٞبي ضيطٔبزض، ضيطٝ ٞب ٚ 

 .سطضيطٝ ٞبي اٞسايي الساْ وٙيس

 

  اظ وبضوٙبٖ حبضط زض ٔحُ حٕبيت

وٙيس ثٛسيّٝ ػسْ تمبضب يب ػسْ لجَٛ 

 .رب٘طيٗ ضٛ٘سٜ ٞبي ضيطٔبزض

  ثب افعايص ثٛزرٝ ٚ فطستبزٖ اػتجبض

ثزبي رب٘طيٗ ضٛ٘سٜ ضيطٔبزض 

 .حٕبيت وٙيس
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 كاسكٌاى بْذاشتي

 دسهاًي

  ٜٟٔبضت ٞبي حٕبيت اظ تغصيٝ ثبضيطٔبزض ضا اضتمب زٞيس ٚ يه زٚض

اي ا ثطض IFEٔطبٚضٜ ضيطزٞي ٚ يب حسالُ يه زٚضٜآٔٛظضي 

 2ٔسَٚ ضٕبضٜ ) ٚ تغصيٝ زض ثحطاٖ ٞب ارطا وٙيس يوبضوٙبٖ ثٟساضت

IFE ) 

 اغَٛ ثيٕبضستبٖ ٞبي  زضٔب٘ي زض ثيٕبضستبٖ ٞب ٚ ٔطاوع ثٟساضتي

 .زٚستساضوٛزن ضا ارطا وٙيس

 ثطاي ثٝ ضٚظ ٕ٘ٛزٖ آٔٛظش ٔطبٚضٜ ضيطزٞي،HIV ٜٔطبٚض ٚ

 .ضيطذٛاض زض سغح ّٔي يب ٔحّي تالش ٚ زفبع وٙيستغصيٝ 

  زض ٔٛضز حٕبيت ٞبي لبثُ زستطس ثطاي ضيطزٞي زض سغح ّٔي يب

ٔطبٚضيٗ ضيطزٞي،ٔطبٚضيٗ )ٔحّي اعالػبت رٕغ آٚضي وٙيس

 (ٔطزٔي، ٌطٜٚ ٞبي حبٔي ٔبزض ثٝ ٔبزض

  يه سٕيٙبض آٔٛظضي ثطاي ٕٞىبضاٖ تبٖ زض ٔٛضزIFEتطىيُ زٞيس 

 ْ ٝازضاٖ ٚ وٛزوبٖ زض ٔغٕئٗ ضٛيس و

 .وٙبض ٞٓ ٍٟ٘ساضي ضٛ٘س

  السأبت زٍٞب٘ٝ ثطاي ٔٛفميت ضيطزٞي

 ضا زض ثط٘بٔٝ ٞبي ٔٙبست ثبضٚضي،

٘ٛظازاٖ،ٔبزضاٖ ٚ وٛزوبٖ زض سالٔت 

 .ثحطاٖ ٞب ارطا وٙيس

  ٝاعٕيٙبٖ پيسا وٙيس وٝ حٕبيت اظ تغصي

ضيطذٛاض ٚ ٟٔبضت ٞبي تغصيٝ ثب 

ضيطٔبزض ثطاي ٔبزضاٖ زض ثبضزاضي، 

ايٕبٖ ٚ پس اظ ظايٕبٖ ثطاي ٔست زٚ ظ

 .سبَ زض زستطس ثبضس

  ٜٔغٕئٗ ضٛيس وٝ ٔطالجيٗ آٔٛظش زيس

ٔبٞط ثطاي ظ٘بٖ ثبضزاض زض زستطس 

 .ٞستٙس

  ٔغٕئٗ ضٛيس وٝ تغصيٝ ثب ضيطٔبزض

وبٔال حٕبيت HIVثطاي ٔبزضاٖ آِٛزٜ ثٝ 

ٔي ضٛز ٍٔط آ٘ىٝ ضطايظ ثطاي تغصيٝ 

. ثطلطاض ثبضس ربيٍعيٗ زض تٕبْ ٔٙبعك

قابل قبَل ، عولي، دس دستشس، " يؼٙي 

 .  ثبضس " AFASS" *  هستوش ٍ ايوي

 

 

 

 

  زض ٔٛضز تمبضبٞبي ٔحّي ثطاي اٞساي

فٛضٔٛالٚ سبيط رب٘طيٗ ضٛ٘سٜ ٞبي 

ضيطٔبزض، ضيطٝ ٞب ٚ سطضيطٝ ٞب ٚ 

حطاٖ ٞٛضيبض ثبضيس ٚ ٌَٛ ظ٘ه زض ة

 .ٖ ٞب الساْ وٙيسثطاي تٛلف آ
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 هادساى يا 

 هشاقبيي كَدكاى

  ٔبٜ اَٚ ػٕط ثغٛض ا٘حػبضي ثبضيطٔبزض تغصيٝ وٙيس 6وٛزوبٖ ضا زض .

 .ثٝ ضيطزٞي ثطاي ٔست زٚ سبَ يب ثيطتط ازأٝ زٞيس

  ٌطٜٚ ٞبي ٔحّي حبٔي ٔبزضاٖ ضا ثطاي ثحج زض ٔٛضز آٔبزٌي ثطاي

ٞبيي ضا عطح وٙيس تب ٌطٜٚ ثتٛا٘س ٚش اَ، ضثثطاي ْ. ثحطاٖ تطٛيك وٙيس

فطاٞٓ ٚ حٕبيت ٔبزض ثٝ ٔبزض ضا ٔىبٖ أٙي ثطاي ٔبزضاٖ ايزبز وطزٜ 

 .وٙس ، اٌط تؼساز ظيبزي اظ ٔطزْ ثي ذبٕ٘بٖ ضسٜ ا٘س

  ثب ٔسئِٛيٗ ٔحّي ثحطاٖ ٚ ٌطٜٚ ٞبي ربٔؼٝ تٕبس ثٍيطيس ٚ زض

 .ثب آٖ ٞب غحجت وٙيس IFEٔٛضز

  ٝٔتغصيٝ ٔغّٛة ثب ضيطٔبزض ضا ازا

 .زٞيس

 زاض٘س يب اظ سبيط ٔبزضا٘ي وٝ ٔطه َ

 .زض ثحطاٖ  حٕبيت وٙيس ٔبزضاٖ ٘ٛظازاٖ

  ٝزض غٛضت ثٝ استفبزٜ اظ ضيط زاي

ٞب ٔخُ ٔبزضاٖ ثيٕبض ٔٙسضٙبسبيي ٘يبظ

 .ٚ ضيطذٛاضاٖ يتيٓ تٛرٝ وٙيس

 ٗٔبزضاٖ رٟت ٔحّي ايٕٗ ثطاي  ثٝ تؼيي

 ضيطزٞي ٔبزض ثٝ ٔبزض ثطاي حٕبيت 

 .وٕه وٙيس

  سبظٔبٖ ٞبي حبٔي تغصيٝ ثب ضيطٔبزض

ثطاي ضا ضٙبسبيي وٙيس ٚ ٞب حطاٖ زض ة

 .آٖ ٞب اػب٘ٝ رٕغ آٚضي وٙيس

 جَاهع

 

 

 

 

 

 

  ٜثطاي ٔمبثّٝ ثب ثحطاٖ ٞب ٚ افعايص آٌبٞي ٞب زضثبضIFE  ٜٚزض ثيٗ ٌط

آٔبزٜ ( ٌطٜٚ ٞبي زيٙي،رٛا٘بٖ، سبظٔبٖ ٞبي ذسٔبتي) ٞبي ربٔؼٝ

 .ثبضيس

 ٖايٕٗ ثطاي ٔبزضاٖ ٚ وٛزوبٖ ذطزسبَ ضا ٔٛضز  ٞبي ِعْٚ تبٔيٗ ٔىب

 .تبويس لطاض زٞيس

 ثب سبظٔبٖ ٞبي حٕبيتي ٔبزضاٖ اضتجبط ثطلطاض وٙيس. 

  حٕبيت اظ تغصيٝ ثب ضيطٔبزض زض ثط٘بٔٝرّت وٙيس تب ٔطبضوت زِٚت ضا 

  .ضبُٔ وٙٙسارطايي ثحطاٖ  ٞبي 

  ٔمبثّٝ ثب اظ ٞٓ ٌسيرتٗ ذب٘ٛازٜ ثطاي

اظ ذب٘ٛازٜ  ي حبٔيٚحٕبيت ضجىٝ ٞب

 .ٞب زض ثحطاٖ وٕه وٙيس

  ٖفضبٞبي ايٕٗ ثطاي ٔبزضاٖ ٚ وٛزوب

 .ايزبز وٙيس

  ٞط فطزي زض ٞط ثرطي اظ أساز ضسب٘ي

اػٓ اظ آتص ) ٔي تٛا٘س وٕه وٙس

٘طب٘بٖ، ضا٘ٙسٌبٖ تساضوبت ، وبضوٙبٖ 

 ...( أٙيتي 

  

  وبض رٕغ آٚضي اػب٘ٝ آيب ضٕب ثطاي 

 چطا ثٝ تغصيٝ ضيطذٛاضاٖ ٔي وٙيس؟

زض ثحطاٖ ٞب ٚ رٕغ آٚضي  ثبضيطٔبزض

ٚ رّت ٔطبضوت ٞب ثطاي ايٗ أط  اػب٘ٝ

 ٟٔٓ تٛرٝ ٘ساضيس؟

 سساًِ ّا ٍ استباطات

 

 

 تغصيٝ ثطاي تٛسؼٝ پيبْ ٞبي وّيسي زض ٔٛضز  تغصيٝ ضيطذٛاضاٖ ٚ وٛزوبٖ وٓ سٗ زض ثحطاٖ ٞب اضتجبط ثطلطاض وٙيس يثب وبضوٙبٖ ثٟساضت ٚ. 

  ٚ ست ، ػْٕٛ ٞبثيص اظ ٔعايبي آٖ ضبٖحٕبيت اظ تغصيٝ ثب ضيطٔبزض زض ثحطاٖ ٞب ٚ ٔضطات اٞسا رب٘طيٗ ضٛ٘سٜ ٞبي ضيطٔبزض وٝ ذغطاتزض ٔٛضز چٍٍٛ٘ي حفظ

 .ٔطزْ ضا آٔٛظش زٞيس

 حىبيت ٞبي ٔخجتي زض ٔٛضز إٞيت تغصيٝ ثب ضيطٔبزض زض حفظ حيبت ٚ ظ٘سٌي وٛزوبٖ ٔٙتطط وٙيس. 
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ٖ ٚ وٛزوبٖ وٓ سٗ زض ضإٞٙبي ارطايي تغصيٝ ضيطذٛاضا"٘ىبت وّيسي   اّذا كٌٌذگاى

 . آٔٛظضي ازغبْ وٙيس ضإٞٙبيضا زض (  IFE) " ثحطاٖ ٞب

  ْرب٘طيٗ ضٛ٘سٜ ٞبي ضيطٔبزض،ضيطٝ ٞب ٚ سط ضيطٝ ٞب ٚ ٌَٛ ظ٘ه زض ٍٞٙب

 .ثحطاٖ ٞب اٞسا ٘ىٙيس

 ضاٞٓ اظ ثط٘بٔٝ ٞبيي وٝ وٕه ٞبي ٔبٞطا٘ٝ ثطاي تغصيٝ ضيطذٛاضاٖ  ثب ضيطٔبزض  ف

 .ٔي وٙٙس، حٕبيت وٙيس

 ي زض ٔٛضزسبظٔبٖ ٞبي ارطايي ضا چه وٙيس وٝ سيبست IFE  زاضتٝ ثبضٙس وٝ ٔٙؼىس

 .ثبضس  IFEوٙٙسٜ ٔفبز ضإٞٙبي ارطايي  

 

 

***************************************************** 

 


