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 مقدمه
 
 
 
 
 
 

 سال به حدود تقريباً يك سوم كاهش يافته اسـت ولـي             5 ميالدي ، تعداد ساالنه مرگ دركودكان زير         1970ازسال    
 .يزان مرگ كودكان افزايش نيز داشته است اين كاهش بسيارغيريكنواخت بوده ودربعضي از كشورها م

 تولد زنده بوده    1000 به ازاي    100 كشورجهان همچنان داراي ميزان مرگ كودكان باالي         50، بيش از    1998درسال  
 ميليون كودك قبل از آن كه به پنجمين سالروز تولـد خـود              10دركشورهاي درحال توسعه همه ساله بيش از          . اند  

، اسـهال،   ) اغلـب پنومـوني     (  مرگ از هرده مرگ كودك به  دليل عفونت هاي حاد تنفسي              هفت. برسند مي ميرند  
 )1شكل شماره .  ( ماالريا، ياسوء تغذيه ودراكثر موارد تركيبي از اين حاالت مي باشد سرخك ،

هرچنـد  . تدوين نمودنـد  » مراقبت هاي ادغام يافته ناخوشيهاي اطفال       « سازمان ملل متحد استراتژي تحت عنوان       
انگيزه اصلي درتدوين اين استراتژي نياز به مراقبت هاي درماني بوده اسـت ولـي درايـن اسـتراتژي جنبـه هـاي                       
ديگري نظير تغذيه ، واكسيناسيون وساير عناصر مربوط به پيشـگيري از بيماريهـاي مهـم وارتقـاي سـالمت نيـز                      

بيماري وناتواني وبهبود رشـد وتكامـل       اهداف مورد نظر كاهش مرگ ، دفعات وشدت         . درنظر گرفته شده است     
 .كودك مي باشد

  1996درسـال   » بار كلي بيماريهـا   « نتايج حاصل از آناليز     
 نيـز علـت ذكرشـده       2020نشان مـي دهـد كـه درسـال          

                       مهمترين علل مرگ دركودكان باقي خواهد ماند مگر آنكه      
همـه  .  آن ها انجـام شـود      تالش قابل توجهي براي كنترل    

روزه، ميليون نا پـدر ومـادر كودكـان بيمـار خـود راكـه               
احتمال مـرگ درآنهـا وجـود دارد بـه سـطح اول مراكـز               
بهداشتي مانند خانه هاي بهداشت ، مراكز بهداشـتي ويـا           
مراكز درمان سرپايي در بــيمارستان ها مي برنددربعضي        

ودكـان بـه    از كشورها ، سه تا از هرچهار بيماري هـاي ك          
وبسياري ازكودكان  باشد دليل يكي از اين پنج بيماري مي

بيمار نيز عالئم   ونشانه هاي مربوط به بـيش از يكـي از               
 .اين بيماريها رااز خود نشان مي دهند

اين تداخل نشان دهنده آن است كه دادن يك تشخيص واحد امكان پذير وكافي نمي باشد وبـراي درمـان چنـين                      
تحقيقاتي كه درزمينه نحوه برخورد باكودك بيمار دراين        . ند درمان تركيبي براي چند بيماري هستيم        كودكاني نيازم 

مراكز به عمل آمده است ، نشان مي دهد كه بسياري از كودكان به درستي ارزيـابي ودرمـان نشـده ووالـدين آنهـا                
 .توصيه هاي الزم رادريافت نمي كنند



 ٢

مكانات تشخيصي نظير راديو لوژي وخدمات آزمايشگاهي درسـطوح اول          دربسياري از كشورهاي درحال توسعه ا     
امكانات  وتجهيزات محدود    . ارائه خدمات بسياركم بوده وياوجود ندارد وداروها وتجهيزات نيز بسياراندك است            

در دركنار برخورد سازمان نيافته ونامنظم بيمار موجب مي شود كه كارمند بهداشتي درسطح  اول ارائه خدمات قـا                  
به منظور استفاده بهينه از منابع دردسترس ، بايـد بااسـتناد  بـه               . به برخورد صحيح بامشكالت باليني پيچيده نباشد      

 .تاريخچه وعالئم ونشانه هاي كودك بيمار روند منطقي نحوه برخورد باكودك راتعيين كرد
مار دراين بيماري هـا بـه عمـل         بحث وتبادل نظرهاي بسياري درزمينه فراهم نمودن مراقبت هاي كيفي كودك بي           

درنتيجه اين بحث ها ، سازمان جهاني بهداشت وصندوق كودكان ايـن اسـتراتژي داراي سـه عنصـر          . آمده است   
 :اصلي است 

 بهبود مهارت هاي كارمند بهداشتي درزمينه نحوه برخورد باكودك بيمار از طريق بومي سازي مجموعه هاي 
  استفاده از آنهاراهنماوفعاليت هاي مربوط به ترغيب

 بهبود درسيستم بهداشتي به منظور درمان موثر كودك بيمار 
 بهبود عملكرد خانواده وجامعه 

نكته اصلي دراين استراتژي مراقبت ادغام يافته دربسياري از مشكالت كودكان باتاكيد برروي مهمترين علـل مـرگ            
ركشـور وبراسـاس نيازهـا، منـابع وتـوان سيسـتم            مجموعه هاي راهنماباتوجه به اپيدميولوژي بيماريهـا د       . مي باشد 

 .بهداشتي بومي شده اند
راهنماهاي باليني  كه حاصل نظرات كارشناسي وتحقيقات علمي به عمل آمده مي باشد، براي درمان كودكان بيمار                  

 ، دراين روند از عالئم ونشانه هاي بيمـاري بـراي انتخـاب داروهـاي مـوثر     .  سال طراحي شده است 5يك هفته تا 
اين روند شامل روشهايي براي ارزيابي نشـانه هـاي مربـوط بـه بيمـاري شـديد، ارزيـابي         . منطقي استفاده مي شود   

وضعيت تغذيه ، واكسيناسيون ونحوه غذا خوردن كودك ، آموزش به والدين درخصـوص نحـوه مراقبـت كـودك                    
درمورد زمان مراجعه مجدد به مركـز       درمنزل ، مشاوره باوالدين جــــهت رفع مشكالت تغذيه وتوصيه به والدين            

بهداشتي مي باشد، اين راهنـماها همچنين شامل توصيه هايي براي كنترل ميزان درك والدين درزمينه توصيه هـاي                  
 .ارائه شده ونشان دادن به آنها درمورد چگونگي دادن اولين نوبت درمان مي باشد

 .ر به يك ياچند طبقه بندي به جاي يك تشخيص مي شوددرهنگام ارزيابي كودك بيمار، تركيبي از نشانه ها منج
طبقه بندي هاي موجود دراين استراتژي اين امكان رابه كارمند بهداشتي مي دهد كه تصميم بگيرد آيا كـودك بايـد                     

مـثالً بـاآنتي بيوتيـك خـوراكي        (فوراً به سطح باالتر ارجاع شوديا مي توان كودك رادرهمان سطح اول درمان كـرد              
،ORS ) ويامي توان كودك رادرمنزل به راحتي درمان كرد) يره غ. 

درصورت استفاده صحيح ، روند ذكر شده دراين كتاب ارزيابي درست بيماريهاي شايع وخطرناك ، وضعيت تغذيه        
وواكسيناسيون انجام مداخالت الزم وموثر ، تقويت مشاوره با مادر وخدمات پيشگيري كننده راتوضيح خواهند داد                

 .ند بهداشتي كمك مي كند تااز اين راهنماهاي ملي وكشوري به درستي اسفاده كندوبه كارم
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 )مانا(
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 1فصل  
 روند مراقبت هاي ادغام يافته كودك بيمار

 
 

ـ              از . اليني سـاده ودرمـان تجربـي اسـت          مراقبت هاي ادغام يافته به معني تشخيص بيماري بااستفاده از نشانه هاي ب
نشـانه هـاي انتخـاب شـده حاصـل نظـرات كارشناسـي ونتـايج                . حداقل نشانه هاي باليني ممكن استفاده مي شود         

كاردشـماره  .(  برقرار مي نمايـد    Specificity و   Sensitivityتحقيقات به عمل آمده مي باشد وتعادل دقيقي بين          
اين درمان ها اكثر بيماريهاي موجـود  . ندي ها بنا شده است تايك تشخيص دقيق      درمان ها بيشتر براساس طبقه ب     ) 1

 .دريك طبقه بندي راتحت پوشش قرار مي دهد
ويـا احتمـال وجـود عفونـت باكتريـال          ( درمجموعه هاي راهنما نحوه ارزيـابي كـودك از نظـر نشـانه هـاي خطـر                  

عالوه بر روشـهاي  .يرمشكالت آموزش داده شده است ، بيماريهاي شايع ، سوء تغذيه ويافتن سا )درشيرخواركم سن   
 .درمان ، مطالبي درخصوص پيشگيري از بيماريها نيز آمده است 

دراين مجموعه خالصه ، شما نحوه استفاده از راهنماهاي مانا راجهت مصاحبه بامادر، تشخيص درست نشـانه هـاي                   
رونـد كامـل    . هاي پيشـگيري رايـاد خواهيـد گرفـت          باليني ، انتخاب درمان مناسب ، اقدامات مشاوره اي ومراقبت           

 :استراتژي مانا شامل قسمت هاي زير مي باشد
، ) يااحتمـال وجـود عفونـت باكتريـال درشـيرخوار كـم سـن          ( كنترل اوليه نشانه هاي خطر      :  كودك شامل  ارزيابي

ون و مكمـل دارويـي و   پرسيدن سواالتي درمورد وضعيت عمومي ، معاينه كودك ،كنترل وضعيت تغذيه وواكسيناسي          
 .همچنين شامل كنترل كودك از نظر ساير مشكالت مي باشد 

 از آنجا كه بسياري از كودكان.  بيماريهاي كودك بااستفاده از سيستم رنگشده انجام مي گيرد طبقه بندي 
 ممكن است دربيش از يك طبقه بندي قرار گيرند ، هربيماري براساس شرايط زير طبقه بندي مي شود كه

 :آيا نيازمند 
 ، يا) صورتي (  درمان فوري قبل از ارجاع وارجاع --
 ، يا) زرد(  درمان طبي اختصاصي وارائه توصيه هاي الزم --
 . توصيه هاي ساده جهت مراقبت درمنزل ميباشد--
 اگر كودكي نيازمند ارجاع فوري.  براي هركودك ميباشد  تشخيص نوع درمانپس از طبقه بندي كليه عالئم ، 

 اگر كودكي نيازمند درمان درمنزل است برنامه درماني ادغام. است ، قبل از انتقال كودك درمان الزم رابدهيد 
 واگر كودكي نيازمند واكسيناسيون است ،.يافته رابراي كودك ونوبت اول دارو رادرمركز به كودك بدهيد 

 .واكسن الزم رابه او بدهيد
 دك ، شامل آموزش به مادر درمورد نحوه دادن داروهاي خوراكي و كودرمانارائه آموزش هاي الزم براي  

 از مادر بخواهيد. نحوه دادن غذا ومايعات درزمان بيماري ونحوه درمان نشانه هاي موضعي درمنزل مي باشد
 كه درروز خاصي براي پيگيري به مركز برگرددوعالئمي راكه درصورت مشاهده آنها بايد كودك رافوراً

 . او آموزش دهيدبرگرداند، به
 سپس.  كنيدمشاورهبررفع مشكالت موجود . ارزيابي نحوه تغذيه كودك ، شامل ارزيابي نحوه تغذيه باشيرمادر 

 .درمورد سالمت خود مادر بااو مشاوره كنيد
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  را انجام دهيد وپيگيريزماني كه كودك مجدداً به خانه بهداشت يامركز بهداشتي برگردانده شد، مراقبت  
 .زوم كودك رابراي مشكالت جديد دوباره ارزيابي كنيددرصورت ل

. داليل شايعي كه يك كودك بيمـار بـه مركـز  بهداشـتي آورده مـي شـود ، پرداختـه اسـت                     »  مانا  « در راهنماهاي   
كودكاني كه بامشكالت مـزمن بابيمـاري هـايي باشـيوع كمتـر مراجعـه كـرده ونيازمنـد مراقبـت هـاي اختصاصـي                         

عالوه برآن نحوه برخورد باتروما ياساير موارد اورژانس هـاي حـاد            . توضيح داده نشده است     هستنددراين مجموعه   
 .مربوط به تصادفات ياصدمات شرح داده نشده است 

اگر بيماري كودك درهريك از درمان هاي استانداردي كه دراين مجموعه آمده نمي گنجـد ويـاكودك سـوء تغذيـه                     
 يامركز بهداشتي برگشته است ، بايد او راجهت مراقبت هاي خاص به نزديك              شديد دارد وياسريعاً به خانه بهداشت     

 .ترين مركز درماني ارجاع داد
اين گونه نحوه برخورد با كودك بيمار تنها درشرايطي مفيد وموثراست كه خانواده ها كودك بيمار خـود را درزمـان                     

ظر باشند تاكودك شديداً بـدحال شـده وسـپس او       اگر خانواده منت  . مناسب نزد پرسنل بهداشتي آموزش ديده بياورند      
. رابه مركز بهداشتي بياورند وياكودك رانزد پرسنل آموزش نديده ببرند احتمال مرگ كودك دراثر بيماري زياد است         

بنابراين آموزش به خانواده ها درمورد اينكه چه وقت كودك بيمار خود راجهت مراقبت بياورند بخش مهمي از اين                   
 .ي باشداستراتژي م

 سـاله وديگـري بـراي     5 ماهه تا    2يكي براي كودكان    : مراقبت از كودك بيمار دردوسري متفاوت چارت آمده است          
 .خواهيد آموخت  2فصل روش انتخاب چارت مناسب رادر.  ماهه 2 هفته تا1كودكان 
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 خالصه مراحل تشخيص و درمان ادغام يافته
  بهداشت آورده مي شوند ساله كه به خانه5 روزه يا 7كليه كودكان 

 
در مورد عالئم اصلي كـودك      . نشانه هاي خطر يا احتمال عفونت باكتريال شديد را كنترل كنيد          : ارزيابي كنيد كودك را   
كودك را از نظر كم وزني ارزيابي كنيد وضعيت واكسيناسـيون           . اگر مشكلي گزارش شد بيشتر ارزيابي كنيد      .سوال كنيد 
 و مصرف

 .را كنترل كنيد و ساير مشكالت كودك را بررسي كنيدمكمل هاي دارويي 
 

 از رديف هاي رنگ شده براي طبقه بندي عاليم اصلي و وضعيت تغذيه أي: طبقه بندي كنيدبيماري كودك را 
 .كودك استفاده كنيد

 
 نياز به ارجاع فوري دارداگر   نياز به  ارجاع فوري ندارداگر

 
وع درمان طبي و يـا       ن :نوع درمان را مشخص كنيد    

توصيه ها را بر اساس طبقه بندي  بيمـاري كـودك            
 مشخص كنيد

درمـان فـوري مـورد      : نوع درمان را مشخص كنيد     
 .نياز قبل از ارجاع را مشخص كنيد

 
اولين نوبت آنتـي بيوتيـك      :كودك را درمان كنيد     

خوراكي را در خانه بهداشـت داده و توصـيه هـاي            
 بكنيدالزم را به مراقبين كودك 

به مادر نحوه دادن دارو در منزل و درمان خانگي را    
 آموزش دهيد، اگر واكسن نياز دارد به او بزنيد

درمـان مـورد نيـاز قبـل از         :كودك را درمان كنيد      
 .ارجاع را انجام بدهيد

 

 
ارزيـابي وضـعيت تغذيـه      : مشـاوره كنيـد   با مادر   

ــل    ــيردهي و ح ــارت ش ــامل مه ــه ش ــودك را ك ك
، اسـت را    )اگـر وجـود دارد    (ه أي   مشكالت تغذيـ  

به او درباره غذا و مايعـات در هنگـام          . انجام دهيد   
بيماري و چه موقع به نزد كارمند بهداشتي برگـردد          
توصيه كنيد در مورد سالمت  خود مادر هـم بـا او             

 صحبت كنيد

به مادر  در مورد نياز ارجاع : ارجاع دهيد كودك را  
. را آرام كنيـد   مراقب كـودك    . كودك توضيح بدهيد  

 .مشكل او را حل كنيد و فرم ارجاع رابنويسيد
امكانات الزم براي مراقبت كودك در بـين راه را بـه      

 .مادر بدهيد

 
زمانيكه كودك به مركز برمي گردد، مراقبت هاي پيگيري را انجام بدهيد و در صورت نياز اگر مشكل : پيگيري كنيد

 .جديدي داشت او را مجدداً ارزيابي كنيد
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 2فصل 
 انتخاب چارتهاي تشخيص و درمان مناسب

 
 

  ساله كه به خانه بهداشت آورده مي شوند5 روزه تا 7 كودكان بيمار كليه
 

 سن كودك را سوال كنيد
 
 

  است ماهه2 روزه تا 7اگر كودك    است ساله5 ماهه تا 2اگر كودك 

 
از چارتهاي ارزيابي و طبقـه بنـدي كـودك بيمـار،            

 استفاده كنيدان كودك، مشاوره با مادر درم
از چارت، ارزياي، طبقه بندي و درمان شيرخوار كم          

 استفاده كنيدسن 
 
 
 
 
 
 
 

مراحل تشخيص و درمان مراقبتهاي ادغام يافته در يك سـري چـارت كـه بـه ترتيـب گامهـا را نشـان داده و داراي            
 چارتها در كتابچه اي طراحي شده كه كمـك مـي كنـد              اين.اطالعات الزم جهت برخورد با آنها مي باشد آمده است         

 ساله و چارت    5 ماه تا    2كتابچه چارتها شامل سه چارت براي كودكان بيمار         . اين مراحل را همراه خود داشته باشيد      
 . ماه مي باشد2 روزه تا 7مجزايي براي شيرخوار خردسال 

ودك را  شما مي بينيد براي انتخاب چـارت مناسـب و   زمانيكه مادري كودكش را به دليل بيماري به مركز آورده و ك 
 .انجام ارزيابي كودك نياز داريد كه سن او را بدانيد

 :با سوال كردن نام و سن كودك شروع كنيد و تصميم بگيريد كودك در كدام گروه سني قرار مي گيرد
  ماهه يا2 روزه تا 7 -
  ساله5 ماهه تا 2 -

 سال  4ي اش را نگر فته است، براي مثال اين گروه سني شامل يك كودك                سالگ 5 يعني كودك هنوز تولد       سال 5تا  
 ساله مـي  5 ماهه يا   2 ماهه در گروه سني      2يك كودك   .  ساله نمي شود   5 ماهه مي شود ولي شامل يك كودك         11و  

  ماهه2 روزه تا 7باشد نه در گروه سني 
 
 



 ٩

  شيرخوار كم سن ناميده مي شود ماهه نيست2 هنوزاگر كودك 
 روزه يا دو ماهه از بعضي جهات با كودكان بزرگتر فرق مي كند و در چارت ارزيابي                  7يص و درمان شيرخوار     تشخ

 .و طبقه بندي و درمان شيرخواركم سن بيمار توضيح داده شده است
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 استفاده از چارت هاي 

 تشخيص و درمان و فرم هاي ثبت بيماري
 
 

 :يماري شما را جهت گامهاي زير راهنمايي مي كندچارتهاي تشخيص و درمان و فرمهاي ثبت ب
 ارزيابي كودك بيمار يا شيرخوار خردسال بيمار 
 طبقه بندي بيماري 
 تشخيص نوع درمان 
 درمان كودك يا شيرخوار خردسال 
 مشاوره با مادر 
 پيگيري 

هـا، طبقـه بنـدي،    اما چـون نشـانه   .  ساله يكسان مي باشد5 روزه تا 7گامهاي تشخيص و درمان براي تمام كودكان     
درمان و مشاوره بين شيرخوار كم سن و كودك بزرگترمتفاوت است، الزم است براي شروع چارت مناسب انتخاب                  

 . ساله به طور مختصر توضيح داده مي شود5 ماهه تا 2چارتها، جداول و فرم هاي ثبت براي كودك بيمار . شود
   ارزيابي و طبقه بندي1-3

 فرم ثبت      زيابي و طبقه بنديچارت ار              
 

 
 
 
 
 
 

در چارت ارزيابي و طبقه بندي، نحوه ارزيابي كودك، طبقه بندي بيماري كودك و تشخيص نوع درمان توضيح داده                   
عالئـم  .  در سمت راست چارت نحوه گرفتن تاريخچه و معاينه پزشكي را توضيح مي دهـد               ارزيابيستونهاي  . شده

 . در طول معاينه پيدا مي كنيد در ستون ارزيابي فرم ثبت يادداشت كنيداصلي و نشانه هايي كه
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.  در چارت ارزيابي و طبقه بندي نشانه هاي باليني بيماري و طبقه بندي آنها ليست شـده اسـت        طبقه بندي در ستون   
ي را  براي هر يـك از عالئـم اصـلي، شـما يـك طبقـه بنـد                . طبقه بندي يعني در مورد شدت بيماري تصميم بگيريد        

سپس در ستون طبقه بندي فرم ثبت، طبقه بندي خود          . انتخاب خواهيد كرد كه با شدت بيماري كودك مطابقت دارد         
 .را بنويسيد

   تشخيص نوع درمان2-3
 در چارت ارزيابي و طبقه بندي به شـما كمـك مـي كنـد خيلـي سـريع نـوع درمـان را             تشخيص نوع درمان  ستون  

. درمان مناسب براي هـر طبقـه بنـدي توصـيه شـده اسـت             .فرم ثبت بنويسيد  مشخص كرده و در قسمت طبقه بندي        
بايستي به بيش از يك جدول براي درمـان مناسـب توجـه    . زمانيكه كودكي در بيش از يك طبقه بندي قرار مي گيرد       

 .كرد
                                                                                                   

 
 
 
   درمان كودك3-3

 يعني درمان در مركز، نسخه دادن بـراي دارو يـا            درمان. چارت درمان كودك چگونگي ارائه درمان را نشان مي دهد         
 .درمانهاي ديگر در منزل، همچنين آموزش به مراقبت كننده كودك در مورد چگونگي درمان
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   مشاوره با مادر4-3
. و مايعات و  چه وقتي  به نزد كارمند بهداشت برگردد در چارت مشاوره با مادر آمده اسـت              توصيه هاي تغذيه اي       

براي كودكان بيمار، وضعيت تغذيه را ارزيابي خواهيد كرد و با مادر در مورد مشكالت تغذيه اي مشـاوره خواهيـد                     
اينكـه چـه موقـع برگـردد توصـيه      براي كليه كودكان كه به منزل مي روند، به مادر در مورد غـذا و مايعـات و                   . كرد

نتيجه هر گونه ارزيابي تغذيه اي را در فرم ثبت خواهيد نوشت و زودترين زمان بـراي پيگيـري را در          .خواهيد كرد 
 .شما در مورد سالمت خود مادر هم با او صحبت خواهيد كرد. ستون پيگيري فرم ثبت يادداشت خواهيد كرد

   فرم ثبت       چارت مشاوره                  

 
 
 :  پيگيري5-3

مي توانيد ببينيد آيا    ) پيگيري(در مراجعه مجدد    . در چارت ارزيابي و طبقه بندي براي چندين پيگيري هم آمده است           
كودك با  درمان داده شده بهتر شده است؟ در بخش پيگيري چارت درمان كودك مراحل انجام پيگيري توضيح داده                 

 .شد



 ١٣

 
 

 
 2بخش

 
  و طبقه بنديرزيابيا

 كودك بيمار
  ساله5ماهه تا 2
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 ارزيابي وطبقه بندي كودك بيمار

اگر شما كودك را فقط از . مادر، كودك خود رابه دليل وجود يك عالمت يا مشكل خاص به خانه بهداشت مي آورد
كـودك ممكـن   . ته شود ممكن است نشانه هاي ديگر بيماري ناديده گرف        نظر آن نشانه يا مشكل خاص ارزيابي كنيد،       

اگر اين بيماري ها درمان نشوند موجب مرگ يا نـاتواني در كـودك              .است مبتال پنوموني، اسهال، يا سوء تغذيه باشد       
 ساله نشان مي دهد كه چگونه بدون ناديـده گـرفتن   5 ماهه تا 2چارت ارزيابي و طبقه بندي كودك بيمار  .مي گردند 

بر اساس چارت، شما بايستي از مادر در مورد مشكل          . يابي و طبقه بندي كنيد    نشانه هاي بيماري، كودك بيمار را ارز      
: سپس در مورد پنج نشانه اصـلي سـوال كنيـد          . كودك سوال كنيد و كودك را از نظر نشانه هاي خطر ارزيابي نماييد            

 .تنفس مشكل، اسهال ،  ناراحتي گوش، گلودرد و تب سرفه يا
وقتي يك نشانه اصلي    . دارا باشد ممكن است مبتال به يك بيماري شديد باشد         كودكي كه يك يا چند نشانه اصلي را         

كودك را از نظر كم وزنـي  . ر آن صورت سواالت اضافه تري براي كمك به طبقه بندي بيماري بنماييد           وجود دارد، د  
ر بـه آن هـا      همچنين وضعيت واكسيناسيون و مكمل هاي دارويي  كودك و ساير مشكالتي را كه مـاد               . ارزيابي كنيد 

 .در فصل هاي بعدي اين فعاليت ها توضيح داده شده است.اشاره مي كند ارزيابي كنيد
 يدخالصه ارزيابي و طبقه بن

 از مادر درمورد مشكل كودك سوال كنيد
 

 .اگر اولين مراجعه كودك براي اين مشكل است مراحل زير را پيگيري كنيد
 ) به عمل آوريد7راقبتهاي پيگيري را مطابق بخش اگر مراجعه پيگيري براي اين مشكل است م( 

 
 نشانه هاي خطر راكنترل كنيد

 
 زماني كه يك نشانه اصلي وجود دارد؟:               نشانه اصلي سوال كنيد5از مادر درمورد 

 كودك رابراي نشانه هاي مرتبط بانشانه -سرفه ياتنفس مشكل                          •
 . اصلي بيشتر ارزيابي كنيد                                      اسهال         •
   بيماري رابرطبق نشانه هاي موجود و-       ناراحتي گوش                           •
        نشانه هايي كه موجود نيستند طبقه بندي    گلودرد                                   •
 .     كنيد                       تب                       •

 
 .كودك رااز نظر كم وزني كنترل كنيد ووضعيت تغذيه اي اورا طبقه بندي نمائيد

 
وضعيت واكسيناسيون ومكمل هاي دارويي كودك راكنترل كنيد و تصميم بگيريد آيا امروز نياز به واكسن ياداروي مكمل 

 دارد؟
 

 يدساير مشكالت كودك راارزيابي كن
 

 نوع درمان راتشخيص داده وكودك رادرمان كرده وبامادر مشاوره مي كنيم: سپس 
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 ي كه كودك به خانه بهداشتزمان

 آورده مي شود
 . ساله كه به خانه بهداشت آورده مي شود5 ماهه تا2براي تمام كودكان بيمار 

 
 
 
 
 

 :از مهارتهاي ارتباطي استفاده كنيد
 در مي گويد به دقت گوش دهيد  به آنچه ما-
 از كلماتي استفاده كنيد كه براي مادر قابل فهم باشد -
 به مادر وقت كافي براي پاسخ به پرسشها بدهيد -
وقتي مادر به پاسـخ خـود مطمـئن نيسـت سـواالت              -

 اضافه تري از او بپرسيد
 .اطالعات مهم را ثبت كنيد

 
 . آن مشكل آمده است مشخص كنيد آيا اولين مراجعه است ويابراي پيگيري

 
 

  مشكل آمده استپيگيرياگر براي    براي مشكل استاولين مراجعهاگر 
 
 

راهنماي   كودك رابرطبقارزيابي وطبقه بندي
 )2بخش ( .اين كتاب انجام دهيد

. كودك را طبق راهنماي اين كتاب انجام دهيدپيگيري  
 )7بخش( 

 
درچارت به شماتوضيح مي دهد زماني كه مادري كودك بيمارش رابه مركـز         مراحل ارزيابي وطبقه بندي كودك بيمار       

چارت براي كودك سالم كه براي واكسيناسيون ياجراحت وسـوختگي آمـده مـورد              .مي آورد چه بايستي انجام بدهيد     
ك زماني كه كودك بيماري وارد خانه بهداشت مي شود، پرسنل بهداشـتي دليـل مراجعـه كـود                 .استفاده قرار نمي گيرد   

 .پرسنل بهداشتي ، مشخصات بيمار رادرفرم ثبت بيمار يادداشت مي كند .رامشخص مي كنند
چارت ارزيابي وطبقه بندي چگونگي ارزيابي كودك وطبقه بندي بيماري كودك وتشخيص نوع درمـان او راخالصـه                  

 .ح داده است درسمت راست چارت چگونگي گرفتن سابقه ومعاينه كودك راتوضيارزيابي درستون . كرده است 
 .شروع مي شود» از مادر درمورد مشكل كودك سوال كنيد« ستون با

  ساله5 ماهه تا2قسمت باالي چارت ارزيابي وطبقه بندي كودك بيمار  :  1مثال 

 

از مادر در مورد مشكالت آودك
آنيد سوال

از مادر به خوبي احوالپرسي 
و از او در مورد آودآش آنيد

.سوال آنيد
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 :هنگامي كه شما مادروكودك بيمارش رامالقات مي كنيد  
 .از مادر به خوبي احوالپرسي كنيد واز او درمورد كودكش سوال كنيد ♦
 .ازمادر درمورد مشكل كودك سوال كنيد ♦

ارتباط خوب بامـادر ايـن اطمينـان رابـه          . مهمترين دليل براي اين سوال اين است كه ارتباط خوبي بامادر برقرار كنيد            
مادرمي دهد كه از كودكش مراقبت خوبي صورت گرفته است ، وقتي شما به مرحله درمان كودك رسيديد الزم است               

بنـابراين ايجـاد ارتبـاط درسـت     . الزم رابه مادر كه مراقبت كودك درمنزل رابرعهده دارد بدهيـد   توصيه هاوآموزشهاي 
 .بامادر از ابتداي مالقات حايز اهميت مي باشد

 اين امر موجب مي شود مادر احساس كند نگراني اوراجدي.به آنچه مادر مي گويد به دقت گوش دهيد --
 .گرفته ايد

 اگر سواالت شمابراي او قابل فهم نباشد، نمي تواند. كه براي مادر قابل فهم باشداز كلماتي استفاده كنيد  --
 .اطالعات مورد نياز براي ارزيابي وطبقه بندي درست كودك رابه شمابدهد

  به عنوان مثال مادر نياز به زمان دارد تادرمورد وجود.به مادر وقت كافي براي پاسخ به پرسش ها بدهيد --
 .ايي كه از او مي پرسيد فكر كنديافقدان نشانه ه

 هنگامي كه شما درمورد يك.وقتي مادر به پاسخ خود مطمئن نيست سواالت اضافه تري از او بپرسيد --
 ممكن است مادر از وجود آن نشانه مطمئن.نشانه اصلي يانشانه هاي مرتبط باآن از مادر سوال مي كنيد

 . پاسخ روشن وواضح كمك كنيدباپرسيدن سواالت اضافه تر او رادردادن. نباشد
 مشخص كنبد آيا اولين مراجعه است ويابراي پيگيري آمده است

 . گوينداولين مراجعهاگر باراول مراجعه كودك براي اين بيماري يامشكل است آن را 
هـدف از پيگيـري   . مـي گوينـد  پيگيرياگر كودك چند روز قبل براي همان بيماري معاينه شده اسـت ، آن را      

درطي پيگيري ، پرسنل بهداشتي درمي يابند، آيا درماني راكه دراولين مراجعه            . مراجعه متفاوت است    بااولين  
اگر كودك بهترنشده وياپس از چند روز بدتر شده باشد ،           / تجويز شده است به كودك كمك كرده است يانه          

 . مي دهدپرسنل بهداشتي او رابه مركز بهداشتي درماني يا نزديكترين مركز درماني ارجاع
پي بردن به اينكه اين مراجعه ، اولين مراجعه يامراجعه مجدد است ، براساس ثبـت علـت مراجعـه مـي باشـد          
. دربعضي از مراكز يك برگه پيگيري به مادر داده شده وبه آن ها گفته مي شود كـه چـه زمـاني مراجعـه كننـد      

گيري برروي كارت مادر مي نويسـد يـا مـي    دربعضي ديگر از مراكز كارمند بهداشتي نوشته اي مبني برلزوم پي      
 .توان باپرسيدن سواالتي از مادر ، دريافت كه چرا مراجعه كرده است 

 توضيح داده شده 7بخش مراحل پيگيري در
اگر شما از فرم ثبـت مراقبتهـاي ادغـام يافتـه            .مصاحبه شما بامراقبت كننده كودك باسوال باال شروع مي شود           

دونـوع فـرم وجـود دارد       .رادرفضاي مناسب فرم بنويسيد   (   ) پاسخ وياعالمت   . نيدكودك بيمار استفاده مي ك    
 ساله نمونه فرك ثبت درضـميمه  5 ماهه تا2 ماهه ويك فرم هم براي كودك 2 روز تا7يك فرم براي شيرخوار     

 .ب همين كتاب آمده است 
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                                         ساله5تا  ماهه 2فرم ثبت بيماري كودكان                                  

خانه بهداشت .. …………              مركزبهداشتي درماني                                                        ………………شماره خانوار .………………  تاريخ 
…………. 

 .……..…هسرف…………………مشكل كودك؟..…………… ماهه18…………سن ……..……فاطمه…………نام
     اولين مراجعه                مراجعه مجدد  

..……5/11……………………وزن
 ..…..5/37……………درجه حرارت

 
 قسمت بااليي فرم ثبت بيماري : 2مثال 
كارمنـد  .  مـي باشـد       c 5/37درجه حـرارت او   .  كيلوگرم است    5/11  ماهه است و وزن او      18فاطمه  : 1مورد  

  روز  است كه سرفه مي كند و 6فاطمه  مدت  : مادرش گفت   .   سوال كرد     بهداشتي درمورد  مشكل  فاطمه     
 .اين اولين مراجعه او براي اين بيماري است . هم دارد مشكل تنفسي
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 6فصل 
 نشانه هاي خطر

 
ه كودكان ازمادرشان درمورد ي كليبرا: كودكان از مادرشان درمورد مشكل كودك سوال كنيد سپس كليهبراي 

 .نشانه هاي خطر را كنترل كنيدسپس. ديسوال كنمشكل كودك 
 

 
 

 كـودك   سوال كنيـد  اسهال ، ناراحتي گوش ، گلو دردوتب        . سپس درمورد نشانه هاي اصلي سرفه وتنفس مشكل         
سـاير مشـكالت    . كنترل كنيـد رااز نظر كم وزني كنترل كنيد وضعيت واكسيناسيون ومكمل هاي داروئي كودك را      

 .كودك راارزيابي كنيد
 

در آن  »  ارزيابي كـودك از نظـر نشـانه هـاي خطـر           «درچارت ارزيابي وطبقه بندي شما جدولي رامشاهده ميكنيد كه          
 .نوشته شده است سواالت درجدول رابپرسيد ونشانه هاي مربوطه رانگاه كنيد

انه خطـر   اكثركودكان كـه داراي يـك نشـ       . كودكي كه داراي نشانه هاي خطر است ، مبتال به يك مشكل جدي است               
آنها ممكن است نيازمند درمان فوري بـاآنتي بيوتيـك          .هستند نيازمند ارجاع فوري به نزديكترين مركز درماني هستند          

درايـن شـرايط ادامـه ارزيـابي        . تزريقي ، اكسيژن ياساير درمانها نيز باشند كه خانه بهداشت شما دردسـترس نيسـت                
فصل هـاي  درمان قبل از ارجاع در . اع راانجام داده وفوري ارجاع دهيد       راسريعاً تكميل كرده وفوراً درمان قبل از ارج       

 . اين كتاب توضيح داده شده است 20و17
 :زماني كه نشانه هاي خطر را كنترل مي كنيد

    آيا كودك قادر به نوشيدن يا شيرخوردن مي باشد؟ :سوال كنيد
را دارا مي باشد، كه نتواند مايع يا شير مـادر را            »  تقادر به نوشيدن يا شيرخوردن نيس      «هنگامي كودك داراي نشانه     

از او بخواهيـد  »آيا كودك قادر به نوشـيدن يـا شـيرخوردن مـي باشـذ؟         « وقتي از مادر سوال مي كنيد         .بمكديا ببلعد 
براي مثال آيا كودك مـي توانـد مـايع را وارد            . توضيح دهد هنگامي كه مايعي به كودك مي دهد، چه اتفاقي مي افتد            

 ان كرده و ببلعد؟ده
 اگر به جواب مطمئن نيستيد از او بخواهيد كه مقداري آب تميز يا شيرمادر به كودك بدهد و نگاه كنيد آيـا كـودك                        

  .مي تواند آب يا شير مادر را ببلعد
ه اگر را . كودكي كه با شيرمادر تغذيه مي شود اگر داراي انسداد بيني باشد ممكن است در مكيدن مشكل داشته باشد                  

اگر پس از پاك كردن راه بيني كودك بتواند شـير مـادر  را بخـورد ايـن                   . بيني كودك مسدود است، آن را تميز كنيد       
 .را ندارد» قادر به شيرخوردن نيست « كودك نشانه خطر 

مطمئن باشيد
آه آودك با 

 نشانه داشنت
هاي خطر بعد
از گرفنت 

درمان قبل 
از ارجاع به
نزديكرتين 
مرآز درماني
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 آيا كودك در چند روز اخير تشنج كرده است؟:  سوال كنيد
ممكن است تشنج بصـورت حركـات       .سفت مي شود  در طي تشنج، دست و پاهاي كودك به دليل انقباض عضالت            

كودك ممكن است هوشياري خود را از دست بدهد و يـا    . پرشي اندام ها و باالرفتن چشمها و كبودي صورت باشد         
از .  تشـنج داشـته اسـت      طي بيمـاري اخيـر    از مادر بپرسيد آيا كودك در       . نتواند سر خود را به طرف صدا برگرداند       

 .براي مثال ممكن است مادر تشنج را به عنوان غش بشناسد.  استفاده كنيدكلمات قابل فهم براي مادر
 سوال كنيد آيا كودك هر چيزي كه مي خورد استفراغ مي كند؟

است يعني آنچـه  مـي خـورد         » استفراغ كردن هر چيزي   « وقتي كودك نتواند هيچ غذايي را تحمل كند داراي نشانه           
 مايعات يا داروهاي خـوراكي را ميـل        استفراغ مي كند، نمي تواند غذا،      كودكي كه هر چيزي مي خورد     . برمي گرداند 

 .كودكي كه چندين مرتبه استفراغ كرده است ولي مي تواند مقداري مايع را تحمل كند اين نشانه خطر را ندارد. كند
ادن، فرصت كافي بـه     براي پاسخ د  . وقتي اين سوال را از مادر مي پرسيد از كلمات قابل فهم براي مادر استفاده كنيد               

اگر مادر مطمئن نيست كه آيا كودك هر چيزي كه مي خورد استفراغ مي كند دارد يا نه ، براي دادن پاسخ                      . او بدهيد 
 همچنين بپرسيد آيـا   براي مثال از مادر بپرسيد كودك هر چند وقت يكبار استفراغ مي كند؟. درست به او كمك كنيد    

د استفراغ مي كند؟ اگر به پاسخ مادر مطمئن نيستند از او بخواهيد بـه كـودك            هر وقت كودك غذا يا مايعي مي خور       
 .مايعي بدهد و نگاه كنيد آيا كودك استفراغ مي كند يا نه 

 دارد يا عدم هوشياري ير عادي غيگآيا كودك خواب آلود:  نگاه كنيد
ف اواتفاق مي افتد، عالقه اي نشـان   اوگيج بوده و نسبت به آنچه در اطرا       .يك كودك بي حال، بيدار و هوشيار نيست       

چنين كودكاني اغلب به مادر خود نگاه نمي كننـد و وقتـي شـما صـحبت مـي كنيـد شـما را نگـاه نمـي                 . نمي دهد 
كودك دچار .ممكن است با بي تفاوتي به جايي خيره شده وبه نظربرسدكه به اتفاقات اطرافشان توجه اي ندارند.كنند

 .ار كرد و به لمس كردن ، تكان دادن و صحبت كردن با او پاسخي نمي دهدعدم هوشياري را نمي توان بيد
نگاه كنيدكه آيـا  . از مادر بپرسيد كه آيا كودك خواب آلوده به نظر مي رسد و يا قادر به بيدار كردن كودك نمي باشد        

 .هنگام صحبت كردن مادر يا تكان دادن كودك و يا كف زدن، كودك بيدار مي شود يا نه
ابتدا قبل از تالش براي بيدار كردن تعداد تنفس         . اگر كودك خواب است و داراي سرفه ياتنفس مشكل است            :توجه  

درفرم ثبت دورنشانه هاي خطر كه وجود دارند دايره بكشيد ودرستون طبقه بندي             ) رانگاه كنيد  7فصل  ( رابشماريد  وا
 ) راببينيد3مثال  ( چيزي نوشته نمي شوددر ستون طبقه بندي 

 قسمت باالي فرم ثبت موارد بيماري بانشانه هاي خطر : 3ال مث
                                         ساله5 ماهه تا 2فرم ثبت بيماري كودكان                                

خانه بهداشت .. …………            مركزبهداشتي درماني                                                          ………………شماره خانوار .………………  تاريخ 
…………. 

 .……..…  سرفه، تنفس مشكلمشكل كودك؟..……… ماه18………………سن ……..فاطمه………………نام
     اولين مراجعه                مراجعه مجدد  

..…………5/11………………وزن
 ..…..……5/37………درجه حرارت

 :دورتمام نشانه هاي موجود در كودك را دايره بكشيددر جدول زير : كودك را ارزيابي كنيد

 زمان پيگيري طبقه بندي ارزيابي

 خير             آيا در كودك نشانه هاي خطر وجود دارد؟          بله        
      عدم توانائي  نوشيدن يا شيرخوردن  •
 تشنج درجريان اين بيماري   •
 استفراغ هر چيزي •

از نشانه هاي خطر 
راي انتخاب  طبقه ب

 بندي استفاده كنيد

 
 خواب آلودگي غريعادي ياعدم هوشياري  •

  وتوصيه هادرمان
 

 .) …ساعت: (درصورت نيازبه ارجاع  •
 ………نزديكترين مركزدرماين 
 ..………مركزهبداشيت درماين 

 :درصورت نياز به آنيت بيوتيك  •
ه لني س ساعت٨آموك
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 كارمند. سانتيگراد مي باشد5/37 كيلو گرم وزن دارد ودرجه حرارت او 5/11 ماهه است و18 فاطمه :1مورد 
  روز است كه سرفه مي كند ومشكل6بهداشتي درمورد مشكل كودك از مادرش سوال كرد مادرش گفت 

 .كارمند بهداشتي فاطمه رابراي نشانه هاي خطر بررسي كرد . اين اولين مراجعه اوست . تنفس هم دارد 
 .مادرش گفت او قادر به نوشيدن مي باشد ، اواستفراغ نداشته است 

 كارمند بهداشتي سوال كرد؟ آيافاطمه خواب آلوده غيرعادي.درجريان اين بيماري تشنج نداشته است 
 .واز مادر خواست كه كودك رانكان بدهدكارمند بهداشتي براي او كف زد .بله : دارد؟ مادرش گفت 

 اما فاطمه به.كارمند بهداشتب بافاطمه صحبت كرد . فاطمه چشمانش راباز كردولي به اطراف نگاه نكرد 
 .او خيره شده بود وتوجه نداشت كه اطراف اوچه مي گذرد. صورت او نگاه نكرد

مل كنيد وفوراً درمان قبل از ارجـاع راانجـام دهيـد             بالفاصله بقيه ارزيابي راكا    اگر كودك يك نشانه خطر راداشت ،      
 .اين كودك مشكل جدي دارد ونبايستي دردرمان او تاخير نيافتد. وسريعاً ارجاع نماييد 
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 7فصل
 سرفه ياتنفس مشكل

  كودكان بيمار از مادر درمورد مشكل كودك سوال كنيد ونشانه هاي خطر راكنترل كنيدكليهدر
 وسپس

 دك سرفه ياتنفس مشكل دارد؟آيا كو: سوال كنيد 
 

 
 

 
 

 . كنيد واز جدول رنگي طبقه بندي براي سرفه ياتنفس مشكل استفاده كنيدطبقه بنديبيماري كودك را

 
 .كنترل كنيدكم وزني كودك را) اسهال ، ناراحتي گوش ،گلو دردوتب  (  سوال كنيدسپس درمورد مشكل اصلي ديگر
 .اسيون ومكمل هاي دارويي كودك راكنترل كنيد ومشكالت ديگر كودك را ارزيابي كتيدوضعيت بيماري كودك واكسين

عفونت هاي تنفسي مي توانند در هر قسمت از دستگاه تنفسي مانند بيني، حلق، حنجره، راه هاي هوايي و ريـه هـا                       
ونـت هـاي شـديد دسـتگاه     كودك داراي سرفه يا تنفس مشكل مي توانند مبتال به پنوموني يـا سـاير عف               . اتفاق بيفتد 

در . هم باكتري ها و هم ويروس ها مي تواننـد ايجـاد پنومـوني نماينـد               . پنوموني عفونت ريه ها است    . تنفسي باشد 
 اسـترپتوكك  پنوموني اغلب به دليل عوامل باكتريايي مي باشـد كـه شـايع تـرين آن هـا                     كشورهاي در حال توسعه،   

اكسـيژن  (ان مبتال به پنوموني باكتريايي  ممكن اسـت در اثـر هيپوكسـي               كودك.  است پنومونيه و هموفيلوس انفلوانزا   
 .بميرند) عفونت منتشر( يا سپسيس ) رساني ضعيف

اكثـر  . تعداد زيادي از كودكان نيز به دليل عفونت هاي خفيف تر دستگاه تنفسي به مراكز بهداشتي مراجعه مي كننـد                   
ـ              بـراي مثـال كـودك مبـتال بـه          . ت  خفيـف مبـتال هسـتند       كودكان داراي سرفه يا تنفس مشكل تنهـا بـه يـك عفون

يا كـودك ممكـن     . سرماخوردگي از آنجا كه ترشحات بيني او به پشت حلق مي ريزد ممكن است سرفه داشته باشد                
بنام برونشيت باشد، كه اين كودكان بيماري شديد نداشته، نيازي به           ) نايژه ها ( است دچار عفونت ويرال برونش ها         

 .خانواده آن ها مي توانند آن ها را در منزل درمان كنند. بيوتيك ندارنددرمان آنتي 
كارمند بهداشتي بايد تعداد اندك كودكان داراي سرفه يا تنفس مشكل را كه مبتال به يك بيماري خيلي شديد بوده و                     

 عالمـت زيـر قادرنـد       خوشبختانه ، كاركنان بهداشتي با كنتـرل دو       . نياز به درمان آنتي بيوتيكي دارند، تشخيص دهد       
 .تنفس تند و تو كشيده شدن قفسه سينه: تقريباً تمام موارد پنوموني را تشخيص دهند

 اگر خرياگر بلي
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يكي از پاسخ هاي بدن در مقابل سفتي ريه ها          . وقتي كودكان مبتال به پنوموني مي شوند، ريه هايشان سفت مي شود           
 شديدتر مي شود، ريه ها نيز سـفت تـر مـي             وقتي پنوموني .، تنفس تند است     ) اكسيژن رساني ضعيف  ( و هيپوكسي   

توكشيده شدن قفسه سينه يكي از عالئم       . شوند كه در اين حالت ممكن است توكشيده شدن قفسه سينه اتفاق بيافتد            
 .پنوموني شديد است

   چگونگي ارزيابي كودك باسرفه ياتنفس مشكل1-7
 . راخواهيد ديد اصلينشانهدرقسمت راست چارت ارزيابي وطبقه بندي ، درجدولي اولين 

ارزيابي درسمت راست ودرسمت چپ جـدول رنگـي طبقـه بنـدي             . هرنشانه اصلي از دوقسمت تشكيل شده است        
بخش ارزيابي شامل سوال كردن ،نگاه كردن، گوش كردن ، كنترل كردن ولمس كردن نشانه هـا و معاينـه   . رامي بينيد   

 .كودك مي باشد
براي مثـال ، سـوال      .آيا دركودك عالئم اصلي وجود دارد     : ي اصلي ، سوال كنيد      قبل از وارد شدن به جدول نشانه ها       

اگر پاسخ بله   . آيا كودك سرفه ياتنفس مشكل دارد؟ اگر پاسخ ، نه است درمورد نشانه اصلي ديگر سوال كنيد                  : كنيد  
ي روبـرو درايـن     سپس كودك رامطابق جـدول زنگـ      . است سواالت ونشانه هاي دراين قسمت ارزيابي راكنترل كنيد          

 .قسمت طبقه بندي كنيد

 .براي كليه كودكان بيمار، در مورد سرفه يا تنفس مشكل سوال كنيد
 آيا كودك سرفه يا تنفس مشكل دارد؟: سوال كنيد

مادران آن را به گونـه هـاي متفـاوتي بيـان مـي              .  به هر گونه الگوي غير طبيعي تنفس گفته مي شود            تنفس مشكل، 
 .ت ذكر كنند كه تنفس كودكشان تند، صدادار يا منقطع مي باشدآن ها ممكن اس.كنند

داد ، به كودك نگاه كنيد كه آيا به نظر شما سرفه يا تنفس مشكل دارد يـا                  » خير« اگر مادر به اين پرسش شما پاسخ        
 .خير

ارزيابي كـودك   نيازي به   . اگر كودك سرفه يا تنفس مشكل ندارد، در مورد نشانه اصلي ديگر يعني اسهال سوال كنيد               
 .از نظر ساير نشانه هاي وابسته به سرفه يا تنفس مشكل نمي باشد

 .داد، سوال بعدي را بپرسيد» بله«اگر مادر پاسخ 
 براي چه مدت؟: سوال كنيد

ايـن امـر مـي      .  هفته يا بيشتر داراي سرفه يا تنفس مشكل است مبتال به سرفه مزمن مي باشـد                3كودكي كه به مدت     
 . سياه سرفه يا مشكل ديگري باشد شانه هاي سل، آسم،تواند يكي از ن

 .تعداد تنفس را در يك دقيقه بشماريد
در هنگـام  . شما بايستي تعداد تنفس كودك را در مدت يك دقيقه بشماريد تا بدانيد آيا كودك تنفس تند دارد يا خير    

ده باشد و يا در حال گريـه كـردن          اگر كودك ترسي  . نگاه كردن و گوش كردن تنفس، كودك بايد ساكت و آرام باشد           
 .باشد شما قادر نخواهيد بود كه تعداد واقعي تنفس او را بشماريد

 تعـداد تـنفس در يـك دقيقـه        .اگر كودك خـواب اسـت، او را بيـدار نكنيـد           . به مادر بگوييد كودك را آرام نگه دارد       
 .استفاده كنيد) كامپيوتري(  از يك ساعت بي داراي عقربه ثانيه شمار و يا ساعت ديجيتالي .بشماريد

معموالً قادر خواهيد بود حركات تنفسي را       . به حركات تنفسي كودك در هر قسمتي از قفسه سينه يا شكم نگاه كنيد             
اگر نمي توانيد حركات تنفسي را بـه آسـاني ببينيـد، از    . حتي در كودكي كه با لباس پوشيده شده است مشاهده كنيد       

اگر كودك شروع به گريه كرد، از مادر بخواهيد قبل از آغاز شمارش تـنفس      . نار بزند مادر بخواهيد لباس كودك را ك     
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براي مثـال اگـر بـدليل حركـت زيـاد           ( كودك را آرام كند اگر در خصوص تعداد تنفس شمرده شده مطمئن نيستيد              
 . را تكرار كنيد، شمارش تعداد تنفس) كودك مشاهده قفسه سينه مشكل بوده است يا اگر كودك در حال گريه بوده 

  ماهه بيشـتر     12 ماهه تا    2سرعت تنفس طبيعي در بچه هاي       . معيار  تشخيص تنفس تند به سن كودك بستگي دارد         
 ماهه باالتر 12 ماهه تا   2به همين دليل معيار تشخيص تنفس تند در بچه هاي           .  سال است  5 ماهه تا    12از  بچه هاي     
 . سال است5 ماهه تا 12از بچه هاي 

 
  :كودك داراي تنفس تند است اگر :ودكاگر ك

  : ماهه است 12 ماهه تا 2
 : سال است 5 ماهه تا 12

 . بار در دقيقه يا بيشتر تنفس كند50
 . بار در دقيقه يا بيشتر تنفس كند40

 . بار در دقيقه يا بيشتر داراي تنفس تند است40 ماهه است در صورت وجود تعداد تنفس12كودكي كه دقيقاً :توجه 
 را نگاه كنيد، تعيين اينكه كودك چـه موقـع       " تو كشيده شدن قفسه سينه و خرخر سينه        "قبل از اينكه دو نشانه ديگر     

 .عمل دم را انجام مي دهد وچه موقع عمل بازدم را بخوبي نگاه كنيد
 .براي تو كشيده شدن قفسه سينه نگاه كنيد

ه ايد، هم اكنون از مادر بخواهيد كـه ايـن كـار را انجـام                اگر در هنگام شمارش تعداد تنفس لباس كودك را كنار نزد          
 .دهد

در هنگام دم به توكشيده شدن قفسه سينه در قسمت دنده هـاي             
زماني كـودك داراي تـو كشـيده شـدن      . پاييني  كودك نگاه كنيد    

در هنگام دم قسمت پاييني قفسه سـينه او         قفسه سينه است كه     
اق مي افتد كه كودك      اين حالت زماني اتف    .به داخل كشيده شود   

براي انجام عمل دم به تالشي خيلي بيشتر از معمول نياز داشـته             
 تمامي ديـواره قفسـه       در حال طبيعي ، در هنگام عمل دم،       . باشد
و شكم به سـمت خـارج       ) اعم از قسمت بااليي و پاييني     ( سينه  

در صـورت وجـود توكشـيدگي قفسـه سـينه،           . حركت مي كنند  
 . در هنگام دم به داخل كشيده مي شودقسمت پاييني قفسه سينه

  اگر بدن كـودك از كمـر خـم شـده باشـد،            .  دوباره نگاه كنيد    اگر در مورد توكشيده شدن قفسه سينه مطمئن نيستيد،        
از مادر بخواهيد تا وضعيت كودك را تغيير دهد بـه طـوري             . مشاهده حركت قسمت پاييني قفسه سينه مشكل است       

  اگر در اين شرايط نيز توكشيده شدن قفسه سينه را در هنگام دم مشـاهده نكرديـد،                . دكه بر روي پاي وي دراز بكش      
 .بنابراين كودك فاقد اين نشانه است

اگر قفسه سـينه كـودك فقـط در    . توكشيده كشيدن  قفسه سينه بايد به وضوح و در هر زماني قابل مشاهده باشد       
 .صورت كودك داراي تو كشيده شدن قفسه سينه نيستهنگام گريه يا تغذيه به داخل تو كشيده شود، در اين 

كه به آن تو كشيده شدن  بين دنده اي مي گويند ( اگردر هنگام  دم فقط بافت نرم بين دنده ها به داخل كشيده شود    
در اين ارزيابي ، تو كشيده شدن قفسه سينه به . در اين حالت كودك داراي نشانه تو كشيده شدن قفسه سينه نيست) 
 . و توكشيده شدن بين دنده اي را شامل نمي شود1ي توكشيده شدن قسمت پاييني ديواره قفسه سينه استمعن
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 .نگاه كنيد و گوش كنيد) استريدور(براي خرخر 
خرخر سينه در شرايط وجود تـورم در حنجـره، تراشـه يـا اپـي             . خرخر  ايجاد صدايي خشن در هنگام دم مي باشد         

اگر اين تـورم موجـب      .  اين تورم موجب اختالل در ورود هوا در هنگام دم مي شود            وجود.  ايجاد مي شود   2گلوت  
وجـود خرخـر سـينه در يـك كـودك آرام يـك شـرايط                .انسداد راه هوايي گردد، مي تواند تهديد كننده حيات باشد         

 .خطرناك است
از آنجاكه  . پس گوش كنيد  س.  در هنگام عمل دم به كودك نگاه كنيد         به منظور نگاه كردن و گوش كردن خرخر سينه،        

گاهي اوقـات اگـر انسـداد در راه بينـي           . شنيدن خرخرسينه مشكل است، گوش خود را به دهان كودك نزديك كنيد           
در كـودكي كـه     . بيني را پاك كرده و دوبـاره گـوش كنيـد          . وجود داشته باشد  شما صداي مرطوبي را خواهيد شنيد         

از آرام بـودن كـودك در       . كردن ممكن است داراي خرخر سـينه باشـد        بيماري خيلي شديد ندارد تنها در زمان گريه         
 .هنگام نگاه كردن و گوش كردن به خرخر سينه اطمينان حاصل كنيد

بشنويد كه آن را با استريدور يـا خرخـر سـينه            ) ويزينگ(در هنگام عمل بازدم ممكن است صداي خس خس سينه           
 .اشتباه نكنيد

 .طبقه بندي كنيد  چگونه سرفه يا تنفس مشكل را 2-7
طبقه بندي يعني در مورد شدت بيماري تصميم بگيريد براي هر مشكل اصلي شما يك طبقه بندي كه شدت بيماري                    

طبقه بندي، تشخيص دقيق بيماري نيست در عوض براي شناخت درمـان يـا              . را نشان مي دهد انتخاب خواهيد كرد      
 .عملكرد مناسب استفاده مي شود

. بقه بندي آن ها در چارت ارزيابي و طبقه بندي در قسمت جداول طبقه بنـدي آمـده اسـت                   نشانه هاي بيماري و ط    
در چارت رنگي هر رديف داراي يك رنگ قرمز، زرد يـا سـبز مـي                . اكثر جداول طبقه بندي داراي رديف مي باشند       

 رنگ رديف ها سريعاً به شما مي گويد كه كودك مبتال به بيماري شديد  است يا خير؟. باشد
، شروع كنيد و تا انتهاي نشانه ها را بخوانيد          نشانه ها راي استفاده از جدول طبقه بندي از باالي سمت راست ستون            ب

 و تصمين بگيريد  آيا كودك نشانه اي را دارد يا خير؟
 .زماني كه به نشانه اي رسيديد كه در كودك وجود دارد توقف كنيد

 . روش، شما كودك را در جدي ترين طبقه بندي قرار خواهيد دادكودك در آن رديف طبقه بندي خواهد شد در اين
 جدول طبقه بندي براي سرفه يا تنفس مشكل: 4مثال 
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پنوموني شديد يا بيماري خيلي شديد، پنوموني       :  طبقه بندي براي كودك با سرفه يا تنفس مشكل وجود دارد           سه نوع 
 .سرفه يا سرماخوردگي : ،پنوموني ندارد

آيا در كودك نشانه خطر وجود دارد؟ آيا تو كشـيده شـدن قفسـه               .نگاه كنيد ) قرمز(رديف بااليي   به نشانه هاي     -1
سينه يا خرخر سينه در يك كودك آرام وجود دارد؟اگر كودك داراي يك نشانه خطر است يا هر يـك از سـاير       

 يا بيمـاري خيلـي      پنوموني شديد «را دارد، طبقه بندي شديد را انتخاب كنيد،         قرمزنشانه هاي موجوددررديف    
 ».شديد

آيا كودك تنفس تند دارد؟اگـر      .نگاه كنيد ) يا رديف دوم   ( زرداگر كودك در طبقه بندي شديد نيست به رديف           -2
را انتخـاب   زرد  كودك داراي تنفس تند است  و در طبقه بندي شديد نيز قرار نداشته باشد، طبقه بندي رديـف                    

 »پنوموني« . كنيد
 را سـبز  را نداشت ، طبقـه بنـدي رديـف          زرد يا   قرمز هاي موجود در رديف هاي       اگر كودك هيچ يك از نشانه      -3

 .»سرفه يا سرماخوردگي: پنوموني ندارد« انتخاب كنيد 
 :در اينجا هر يك از طبقه بندي هاي سرفه يا تنفس مشكل شرح داده خواهد شد

 پنوموني شديد يابيماري خيلي شديد
 »پنوموني شديد يا بيماري خيلي شديد«شانه هاي زير ، در طبقه بندي كودك با سرفه يا تنفس مشكل و هريك از ن     

 هريك از نشانه خطر ، تو كشيده شدن قفسه سينه يا خرخر  در كودك آرام: قرار مي گيرد
ممكن است كـودك مبـتال بـه        .  كودك داراي نشانه تو كشيده شدن قفسه سينه معموالً مبتال به پنوموني شديد است             

 . سياه سرفه يا مشكالت ويزينگ باشد نتهاي حاد و شديد دستگاه تنفس تحتاني مانند برونشيوليت،يكي ديگر از عفو
در اين صورت كودك بـراي      . تو كشيده شدن قفسه سينه هنگامي اتفاق مي افتد كه سفتي در ريه ها ايجاد شده باشد                

 .انجام عمل دم، نياز به تالش خيلي بيشتري نسبت به حالت طبيعي دارد
ي كه داراي نشانه تو كشيده شدن قفسه سينه است نسبت به كودكي كه فقط تـنفس تنـد داشـته و توكشـيدگي       كودك

در شرايطي كه كودك خسـته شـده و         . قفسه سينه ندارد، در معرض خطر بيشتري براي مرگ ناشي از پنوموني است            
بنابراين يـك   . ه تر  خواهد شد    تالش تنفسي او براي اتساع ريه هاي سفت شده خيلي زياد باشد،تنفس كودك آهست             

تو كشيده شدن قفسه سينه ممكن است       . كودك داراي توكشيده شدن قفسه سينه ممكن است تنفس تند نداشته باشد           
كودكي كه پنوموني شديد يا بيماري خيلي شديد دارد، مبتال به يك بيماري            . نشانه پنوموني شديد در كودك باشد      تنها

 به نزديكترين مركز درماني براي درمان هايي نظير گرفتن اكسيژن ، گشاد كننـده               نيازمند ارجاع فوري   است و    جدي
اگر فاصله نزديكترين مركز درماني كمتر از يكسـاعت باشـد كـودك را       .هاي برونش يا آنتي بيوتيكهاي تزريقي است      

ك كند، اولين نوبـت     فوراً ارجاع دهيد و اگر فاصله بيش از يك ساعت باشد قبل از اينكه كودك خانه بهداشت را تر                  
 .آنتي بيوتيك مناسب را داده و سپس كودك را فوراً ارجاع بدهيد

دادن آنتي بيوتيك در پيشگيري از بدتر شدن پنوموني شديد كمك مي كند، همچنين در درمان ساير عفونتهاي شديد                
و نـوع درمـان قبـل از        درباره چگـونگي     5 و   4فصل  در  . باكتريال مانند سپسيس يا مننژيت كمك كننده خواهد بود        

 .ارجاع را خواهيد خواند
 پنوموني

كودك داراي سرفه يا تنفس مشكل كه تنفس تند داشته و فاقد هريك از نشانه هاي خطر، توكشيدشدن قفسه سينه و     
 .است» پنوموني«خرخر سينه در زمان آرام بودن باشد، مبتال به 
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 در مـورد نحـوه      6و5و4فصل هاي   در  . ك مناسب درمان كنيد   كودكي را كه مبتال به پنوموني است با يك آنتي بيوتي          
 .دادن و نوع آنتي بيوتيك مناسب و آموزش به مادر جهت درمان درمان در كنترل را خواهيد خواند

 سرفه يا سرماخوردگي: پنوموني ندارد
 زمـان آرام    كودك با سرفه و تنفس مشكل كه هريك از نشانه هاي خطر ، تو كشيدگي قفسه سينه، خرخـر سـينه در                     

 .قرار مي گيرد» سرفه يا سرماخوردگي: پنوموني ندارد«بودن و تنفس تند نداشته باشد در گروه 
آنتـي بيوتيـك عاليـم كـودك را         . سرفه يا سرماخوردگي نياز به آنتي بيوتيك نـدارد        : كودك در گروه پنوموني ندارد    

بيمار بودن به مركز بهداشتي آورده است توصـيه         ولي از آنجا كه مادر، كودك خود را به خاطر           . برطرف نخواهد كرد  
 .هاي الزم را در مورد نحوه مراقبت صحيح در منزل به او بكنيد

ولي كودكي داراي سرفه مزمن . كودك مبتال به سرماخوردگي به طور طبيعي در عرض يك تا دو هفته بهبود مي يابد              
كـودك داراي سـرفه   .  سرفه يا مشكالت ديگري باشدممكن است مبتال به سل ، آسم، سياه)  هفته 3سرفه بيش از    ( 

ضمن ارزيابي و طبقه بندي سـرفه يـا تـنفس           .مزمن را براي ارزيابي بيشتر به نزديك ترين مركز درماني ارجاع دهيد           
 . در فرم ثبت دور نشانه ها را دايره كشيده و طبقه بندي را بنويسيد مشكل،

  اصلي سرفه يا تنفس مشكلقسمت باالي فرم ثبت موارد با نشانه: 5مثال 
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 :ودك را دايره بكشيددر جدول زير دورتمام نشانه هاي موجود در ك: كودك را ارزيابي كنيد

 زمان پيگيري طبقه بندي ارزيابي

         خيرآيا در كودك نشانه هاي خطر وجود دارد؟          بله        
      عدم توانائي  نوشيدن يا شيرخوردن  •
 تشنج درجريان اين بيماري   •
 استفراغ هر چيزي •

از نشانه هاي خطر 
براي انتخاب  طبقه 
 دبندي استفاده كني

 

              خيربله    آيا كودك سرفه يا تنفس مشكل دارد؟               
 .. …… بار41……روز                        تعداد تنفس دريك دقيقه.…6…براي چه مدت؟

  تنفس تند                                           •
 توكشيده شدن قفسه سينه  •
 خرخردركودك آرام  •

 
 شديد يا پنوموني

بيماري خيلي 
 شديد

 

 
كارمند بهداشتي در مـورد مشـكل       . سانتيگراد است  5/37درجه حرارت او    .  كيلوگرم است  5/11 ماهه است وزن  او       18 فاطمه   :1مورد  

اين اولين مراجعـه او بـراي ايـن بيمـاري     .  روز است كه سرفه مي كند ومشكل تنفس دارد   6فاطمه  « . كودك سوال كرد؟ مادرش گفت    
فاطمه قادر به نوشيدن مي باشد در جريان بيمـاري تشـنج            : مادرش گفت . كارمند بهداشتي نشانه هاي خطردر فاطمه راكنترل كرد       .تاس

 بله، كارمند:  مادرش گفت كارمند بهداشتي در مورد خواب آلودگي غير عادي فاطمه سوال كرد؟. نداشته و استفراغ همنداشته است
كارمنـد  . تـوجهي نداشـت   فاطمه چشمانش را باز كـرد ولـي بـه اطـراف       . د و مادرش او را تكان داد      بهداشتي براي توجه فاطمه كف ز     

. او خيره شده بودولي توجه نداشت كه در اطراف او چه مـي گـذرد              . اما فاطمه به صورت او نگاه نمي كرد       . بهداشتي با او صحبت كرد    
او توكشـيده شـدن قفسـه سـينه و          . داد تنفس او را در يك دقيقه شمرد       كارمند بهداشتي از مادرش خواست كه لباس او را باال بزندو تع           

 . باردردقيقه بود41 وتعذاد تنفس خرخر نداشت

 خواب آلودگي غريعادي ياعدم هوشياري  •

  وتوصيه هادرمان
 

 .) …ساعت: (درصورت نيازبه ارجاع  •
 ………نزديكترين مركزدرماين 
 ..………مركزهبداشيت درماين 

 :درصورت نياز به آنيت بيوتيك  •
  ساعت٨آموكسي سيلني هر 
  ساعت١٢كوترميوكسازول هر 
  ساعت٨پين سيلني وي هر 

 ……………………چه نوع؟ •

 ..…………………چه مقدار؟ •

 ..………………… چندروز؟ •

فن• ن تام ا ازبه ن ت ص :د
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 8فصل 
 اسهال

 
 نشانه هاي خطر را كنترل كرده،در مورد سرفه يا تنفس   كودكان در مورد مشكل آنها از مادر سوال كنيد،كليهبراي 

 دك اسهال دارد؟سوال كنيد آيا كو سپس مشكل سوال كنيد،
 
 
 
 

 
 

 
 .طبقه بندي كنيدبيماري كودك را با استفاده از جداول طبقه بنيد رنگي براي اسهال 

 
 و وضعيت كم وزني  واكسيناسيون سوال كنيدسپس در مورد نشانه اصلي ديگر مانند ناراحتي گوش، گلودرد و تب 

 .بي كنيدارزيا و ساير مشكالت كودك را كنترل كردهكودك را 
 

 ناميـده   مدفوع شل يا آبكي   اسهال همچنين   . زماني كه حجم مدفوع بيشتر از معمول آبكي است اسهال اتفاق مي افتد            
 مـاه كـه از شـيرگاو يـا          5همچنين در شيرخواران زير     .  ساله شايع است   2 ماهه تا    6اسهال به ويژه در كودكان      .ميشود

دفعات مدفوع بطور معمول    . فع مكرر مدفوع طبيعي اسهال نمي باشد      د. شيرخشك استفاده مي كنند شايع تر مي باشد       
 24در بسياري از مناطق سه بار يا بيشتر دفع مـدفوع آبكـي در   . در هر روز بستگي به رژيم غذايي و سن كودك دارد          

نـد كـه   آنها ممكـن اسـت بگوي  . معموالً مادران مي دانند كه چه وقت كودكشان اسهال دارد.ساعت را اسهال مي نامند    
كودكـاني كـه   .مادران ممكن است از كلمه ديگري براي اسهال اسـتفاده كننـد  . مدفوع كودكشان شل يا آبكي مي باشد 

مادر كودك شـيرمادر خــوار مـي توانـد     . كه اسهال نمي باشد: منحصراً شيرمادر مي خورند اغلب مدفوع نرمي دارند      
 .دفوع معمولي فرق مي كنداسهال كودكش را تشخيص بدهد چون قوام يا دفعات آن با م

 اگر خرياگر بلي
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 :ا نواع اسهال

اما فقط تعداد . مثال اسهال شل يا آبكي، وبــــااست.  هستندشل يا آبكيبيشتر اسهال ها كه باعث كم آبي مي شوند         
 .كمي از تمام اسهال هاي شل و آبكي به دليل وبا مي باشد

 آبكي، باعث كم آبي و سوء حاداسهال . مي شود ناميدهحاداسهال .  روز طول بكشد   14اگر يك حمله اسهال كمتر از       
 .مرگ كودك مبتال به اسهال حاد معموالً به دليل كم آبي اتفاق مي افتد. تغذيه مي شود

از حمله هـاي اسـهال، بـه        % 20بيشتـر از   .  مي باشد  پايدار اسهال روز يا بيشتر طول بكشد       14اگر يك حمله اسهال     
 .پايدار اغلب باعث مشكالت تغذيه و در نهايت باعث مرگ كودكان مي شوداسهال . اسهال پايدار تبديل مي شود

يك كودك ممكـن    .  ناميده مي شود   اسهال خوني يا بدون آن،    ) بلغم(وجود خون در مدفوع اسهالي ، همراه با مخاط          
 . اسهال خوني نيست وجود يك رگه خون داخل مدفوع،. است هم اسهال آبكي وهم اسهال خوني داشته باشد

 .    چگونه كودك مبتال به اسهال را ارزيابي كنيد1-8
 . كودكان در مورد اسهال سوال كنيدكليهاز 

 آيا كودك اسهال دارد؟: سئوال كنيد ♦
، در مورد نشـانه اصـلي ديگـر يعنـي نـاراحتي             نهاگر مادر گفت    .از كلماتي استفاده كنيد كه براي مادر قابل فهم باشد         

 . بيشتر براي نشانه هاي مرتبط با اسهال نياز نداريدشما به ارزيابي. گوش سئوال كنيد
سپس . اگر مادر گفت بله، يا اگر قبالً مادر گفت دليل آمدنش به مركز، اسهال كودكش مي باشد، پاسخ او را ثبت كنيد  

 .كودك را براي نشانه هاي كم آبي، اسهال پايدار و اسهال خوني ارزيابي نمائيد
 براي چه مدتي؟: سئوال كنيد ♦

شايد او  . به مادر وقت بدهيد تا به سئوال پاسخ بدهد        . طول بكشد، اسهال پايدار مي باشد       روز يا بيشتر   14سهالي كه   ا
 .نياز به دقت بيشتري داشته باشدتا تعــداد روزهاي دقيق را بخاطر بياورد

 آيا خون در مدفوع وجود دارد؟:  سئوال كنيد ♦
 . اين اسهال در مدفوع كودك، خون ديده استاز مادر سئوال كنيد آيا در هر زماني در طول

زماني كه كودك دچار كم آبي مي شود، ابتدا بي قرار و تحريـك پـذير مـي                  .را كنترل كنيد  كم آبي   سپس، نشانه هاي    
اگر كودك مايعات زيادي را دفع      . اگر كم آبي ادامه پيدا كند كودك خواب آلوده يا دچار عدم هشياري مي شود              . شود

وقتي پوست او را نيشگون مي گيريد پوست او خيلي آهسته يا آهسـته بـه                .  فرورفته به نظر مي رسد     كند، چشمان او  
 .حالت اول برمي گردد

 :به حال عمومي كودك نگاه كنيد  ♦
 .هنگام كنترل نشانه هاي خطر، خواب آلودگي غيرعادي يا عدم هشياري كودك را كنترل خواهيد كرد

بخاطر بسـپاريد كـه از ايـن        .  دارد، داراي نشانه خطر مي باشد      عدم هشياري خواب آلودگي غيرعادي يا     اگر كودك   
 .نشانه خطر در طبقه بندي اسهال كودك استفاده نماييد

 كه هر گاه به او دست مي زنيد يا او را بغل مي كنيد بي قرار و تحريـك پـذير                      استبي قرار و تحريك پذير    كودكي  
 آرام بوده ولي پس از پايان شيرخوردن دوبـاره بـي قـرار و تحريـك                 اگر شيرخوار يا كودك هنگام شيرخوردن     . باشد

ممكن است كودكان فقط از اينكه در مركز بهداشتي يا خانه           . نشانه بي قراري و تحريك پذيري را دارد       . پذيرمي شود 
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 تحريـك   ز بـي قـراري و     آنهـا نشـانه اي ا     . معموالً اين كودكان را مي توان آرام كـرد        . بهداشت هستند ناراحت باشند   
  .پذيري ندارند

 .به فرورفتگي چشم ها نگاه كنيد ♦
اگر فكر مي كنيـــــــــد چشـم هـا فرورفتـه           . چشم هاي كودكي كه دچار كم آبي است ممكن است فرورفته باشد           

سپس از مادر سئوال كنيد آيا فكر مي كند چشم هاي كودكش فرورفته است يـا چشـمان                  . هستند، تصميم گيري كنيد   
 .نظر او به شما كمك مي كند كه تا مطمئن شويد چشم هاي كودك فرو رفته است. مينطور استاو معموالً ه

، هميشـه   )كودكاني كـه ماراسـموس دارنـد      ( در كودكان با سوء تغذيه شديد كه بطور محسوس الغر هستند،             :توجه  
 .چشم فرورفته است، حتي اگر كودك دچار كم آبي نباشد

ن الغركمتر قابل اعتماد است، اما باز هم بعنوان نشانه اي براي طبقـه بنـدي كـم           اگرچه فرورفتگي چشم ها در كودكا     
 .آبي در كودك بكار مي رود

 .به كودك مايعات بدهيد ♦
 .نوشيدن كودك را نگاه كنيد. از مادر بخواهيد مقداري آب با ليوان و قاشق به كودك بدهد

كودك ممكن اسـت    .   قادر به مكيدن يا بلعيدن نباشد       كه وقتي مايعات به او مي دهيد       قادر به نوشيدن نيست   كودكي  
 .بدليل خواب آلودگي غيرعادي يا عدم هشياري قادر به نوشيدن نباشد

او ممكن است فقط وقتي مايعات را       .  كه ضعيف بوده و بدون كمك قادر به نوشيدن نباشد          ضعيف مي نوشد  كودكي  
 .به داخل دهان او بريزند بتواند قورت بدهد

نگاه كنيد كه آيا كودك     . ، را دارد كه به وضوح درخواست آب كند        » تشنه است و با ولع مي نوشد        « ة    كودكي نشان 
وقتي آب را از او دور مي كنيد آيا كودك ناراضي به نظر مي رسد چـون  . مشتاقانه ليوان يا قاشق آب را دنبال مي كند 

 بيشتر آب مي خواهد؟
 .را ندارد» .تشنه است و با ولـع مي نوشد« لب آب نمي كند، او نشانة اگر كودك فقط با تشويق مي نوشد و بيشتر ط

 پوست شكم او را نيشگون بگيريد ♦
از مادر بخواهيد كودك را روي تخت معاينه بگذارد بطوري كه صاف          
به پشت خوابيده باشد و دسـت هـاي او كنـارش و پاهـايش صـاف                 

 .اردباشد، يا از او بخواهيد كودك را صاف در بغل خود نگه د
 قسمتي از شكم كودك در فاصله بين ناف و پهلوي او را نيشگون
 .بگيريدبراي نيشگون گرفتن، از شست و انگشت اول استفاده كنيد

هنگام نيشگون گرفتن دست خود را طوري قرار دهيـد چـين            . از نوك انگشت استفاده نكنيد چون ايجاد درد مي كند         
نيشـگون  . تمام اليه هاي پوست و بافت زيـر آن را كـامالً بكشـيد             . ر آن پوستي در امتداد بدن كودك باشد نه عمود ب        

بعد از رها كردن به پوست نگاه كنيد برگشت پوست به حالت            . پوست را براي يك ثانيه نگه داريد و سپس رها كنيد          
 اول چگونه است؟

 ) ثانيه2بيشتر از ( خيلي آهسته --
   آهسته--
   فوراً--

ن كوتاه بعد از رها كردن به همان حال بماند، دراين صورت برگشت پوست به حالـت         اگر پوست حتي براي يك زما     
 .اول آهسته مي باشد
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حتي اگر دچار كم آبي نباشد برگشت پوسـت آهسـته           ) ماراسموس(در يك كودك مبتال به سوء تغذيه شديد          :توجه
اگر . ت پوست خيلي سريع است    دريك كودك چاق يا كودكي كه ورم دارد حتي اگر دچار كم آبي باشد برگش              . است

چه نيشگون پوست در اينگونه كودكان قابل اعتماد نمي باشد، بازهم از اين نشانه براي طبقه بندي كـم آبـي اسـتفاده                       
 .كنيد

  چگونه اسهال را طبقه بندي كنيد2-8
 بـراي مثـال     . بعضي از جداول نشانه هاي اصلي در چارت ارزيابي و طبقه بندي بيشتر از يـك طبقـه بنـدي دارنـد                     

كودك مي تواند براي كم آبي و اسهال خوني و اسهال پايدار طبقه بندي شود               . كودكي كه نشانه اصلي اسهال را دارد      
  :در طبقه بندي اسهال.

 .تمام كودكان مبتال به اسهال براي كم آبي طبقه بندي مي شوند 
 .ندي مي شود روز يا بيشتر طول بكشد در اسهال پايدار طبقه ب14اگر اسهال كودك  
 .اگر خون در مدفوع كودك وجود داشته باشد براي اسهال خوني طبقه بندي مي شود 

 .كم آبي را طبقه بندي كنيد 1-2-8
كم   آبي شديد، كم آبي نسـبي، كـم آبـي             : در كودكان مبتال به اسهال امكان سه طبقه بندي براي كم آبي وجود دارد             

 و 5و 4بخش هـاي   درمان و درمان كودكان با اين طبقه بندي در         چگونگي تشخيص نوع  ).  را ببينيد  6مثال  ( ندارد،  
 . توضيح داده شده باشد6
 

 جدول طبقه بندي براي كم آبي:  6مثال 

 
 كم آبي شديد

خواب آلودگي غير عادي يا عدم هوشياري، عدم توانـايي نوشـيدن            : اگر كودك دو نشانه يا بيشتر از نشانه هاي زير           
 طبقه بندي مي كم آبي شديدرفته، برگشت پوست خيلي آهسته، را داشته باشد در گروه يا كم نوشيدن، چشمان فرو 

كودكي كه مبتال به كم آبي شديد است نيـاز فـوري بـه مايعـات     . كودك با كم آبي نياز به مايعات بيشتري دارد  . شود
 مادر توصيه كنيد در بـين راه        فوراً كودك را همراه مادرش به نزديكترين مركز درماني ارجاع دهيد و به            . وريدي دارد 

چگـونگي  ) برنامه درماني ج  ( اس به او بخوراند در صورت عدم امكان ارجاع در چارت درمان             . آر. جرعه جرعه او  
 .دادن مايعات به كودك مبتال به كم آبي شديد توضيح داده شده است
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 كم آبي نسبي
كـم آبـي   آيـا كـودك نشـانه اي از     . دي نگاه كنيد  اگر كودك هيچ نشانه اي از كم آبي شديد را نداشت به رديف بع             

را دارد؟ اگر كودك دو نشانه از نشانه هاي زير را دارد بي قراري و تحريك پذيري، فرورفتگي چشـم هـا، بـا                   نسبي  
 . كودك را در كم آبي نسبي طبقه بندي كنيد–ولع نوشيدن و تشنگي، برگشت پوست به آهستگي 

 بـا كـم آبـي       زرد را داشت كودك در رديف       زرد و يك نشانه از رديف       قرمزاگر كودكي يك نشانه از رديف       
 .نسبي طبقه بندي مي شود

عالوه بر مايعات، كودك .اس درمان كنيد . آر. كودك را با او. كودك مبتال به كم آبي نسبي به مايعات و غذا نياز دارد
كودكاني كه با شيري غير     . يرمادر را ادامه دهد   كودك شيرمادر خوار بايستي ش    . مبتال به كم آبي نسبي به غذا نياز دارد        

. آر.  ساعت درمان با او    4از شيرمادر تغذيه مي شوند هم بايستي شيرمعمولي خود با بعضي غذاهاي مغذي را بعد از                 
 اين درمان در برنامه درماني ب شرح داده شده است.اس دريافت نمايند

 كم آبي ندارد
   طبقـه بنـدي   كم آبي نداردكدام از رديف هاي قرمز يا زرد را نداشته باشد، در كودكي كه دو نشانه يا بيشتر از هر    

كودكي كه كم آبي ندارد به درمـان در         .  به مايعات اضافي نياز دارند     پيشگيري از كم آبي   اين كودكان براي    . مي شود 
  مراجعه مجدد-3غذيه  ادامه ت-2دادن مايعات اضافي : سه قانون درمان در منزل عبارتند از. منزل نياز دارد

، درخصوص آموزش انواع و مقدار مايعات به مادر، شرح داده شده            » درمان اسهال در منزل     : در برنامه درماني الف     
كودكي كه كم آبي ندارد نيز به غذا نياز دارد، و مادر را براي اينكه چه موقع كودك را بيـاورد بايـد راهنمـايي                         . است
 .كرد

 را طبقه بندي كنيد   اسهال پايدار 2-2-8
 روز يا بيشتر دچار اسهال بود كودك را از نظر اسهال پايـدار طبقـه بنـدي                  14پس از طبقه بندي كم آبي، اگر كودك         

در مـورد تشـخيص نـوع    .  اسـهال پايـدار  -اسهال پايدار شـديد  .  دو طبقه بندي براي اسهال پايدار وجود دارد       . كنيد
 . توضيح داده شده است6  و5، 4بخش ي ها در درمان و درمان كودكان با اين طبقه بند

 
 جدول طبقه بندي براي اسهال پايدار: 7مثال 

 
 :اسهال پايدارشديد

 روز يا بيشتر اسهال داشت و همچنين دچار كم آبي نسبي يا شديد بود، بيماري كـودك را بـه عنـوان                       14اگر كودك   
 روزه يا بيشتر كه دچار كم آبي نيـز باشـند نيـاز بـه                14 كودكان مبتال به اسهال   .طبقه بندي كنيد  اسهال پايدار شديد    

چنين كودكاني براي پيشگيري از از دست دادن مايعات به توجـه مخصـوص              . ارجاع به مركز بهداشتي درماني دارند     
آنهـا همچنـين بـه آزمـايش نمونـه مـدفوع بـراي              . ممكن است به تغيير رژيم غذايي نيز نياز داشته باشند         . نياز دارند 
قبل از ارجاع، كم آبي كودك را درمان كنيد مگر اينكه در طبقه بندي شديد ديگـري                 . دليل اسهال نياز دارند    تشخيص

 .درمان كم آبي كودك با بيماري شديد ممكن است مشكل باشد. قرار داشته باشد
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 اسهال پايدار
 طبقـه   اسـهال پايـدار   ــدارد در    روز يا بيشتر اسهال داشته، هيچ نشانه اي از كم آبي نـــــــــ            14كودكي كه براي    

توصيه هاي تغذيـه اي بـراي اسـهال         . مهم ترين درمان براي اسهال پايدار مي باشد        تغذيه مخصوص . بندي مي شود  
 . توضيح داده شده است29فصل پايدار در 

 : اسهال خوني را طبقه بندي كنيد3-2-8
شما چگونگي تشخيص نـوع درمـان و درمـان          ).يد را ببين  8مثال  .(فقط يك طبقه بندي براي اسهال خوني وجود دارد        

  مطالعه خواهيد كرد4،5،6فصل هاي كودكان با اسهال خوني در بخش 
 

 : جدول طبقه بندي براي اسهال خوني  :8مثال 
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 قسمت باالي فرم ثبت مربوط به عالمت اصلي اسهال : 9مثال 
 

                                         ساله5 ماهه تا 2كان فرم ثبت بيماري كود                                 
خانه بهداشت .. …………              مركزبهداشتي درماني                                                        ………………شماره خانوار .………………  تاريخ 

…………. 
 .……سرفه وتنفس مشكل..……………………مشكل كودك؟..……………………… ماهه18سن …….فاطمه……نام

      اولين مراجعه                مراجعه مجدد 
..………5/11…………………وزن

 ..…..……5/37………درجه حرارت
 :در جدول زير دورتمام نشانه هاي موجود در كودك را دايره بكشيد: كودك را ارزيابي كنيد

زمان پي طبقه بندي ارزيابي

           خير خطر وجود دارد؟          بله      آيا در كودك نشانه هاي
      عدم توانائي  نوشيدن يا شيرخوردن  •
 تشنج درجريان اين بيماري   •
 استفراغ هر چيزي •

از نشانه هاي خطر 
براي انتخاب  طبقه 
 بندي استفاده كنيد

 

 ر        خيآيا كودك سرفه يا تنفس مشكل دارد؟               بله         
 .. …………روز                        تعداد تنفس دريك دقيقه.……براي چه مدت؟

  تنفس تند                                           •
 توكشيده شدن قفسه سينه  •
 خرخردركودك آرام  •

پنوموني شديد يا 
 بيماري خيلي شديد

 

              خير  ؟               بله   آيا كودك مبتال به اسهال است
                       …………براي چه مدت؟

 آيا خون در مدفوع وجود دارد؟                         
 بلي 

 خير   
                                            

                                                                                                                                

  كم آبي نسبي

 
كارمنـد بهداشـتي در   .  درجـه مـي باشـد     5/37 كيلوگرم  وزن دارد و درجه حرارت  او           5/11 ماهه است و     18فاطمه   : 1مورد  

لين مراجعه او    روز است كه سرفه مي كند و مشكل تنفس دارد و اين او             6مورد مشكل كودك سوال كرد؟ مادرش گفت فاطمه         
كارمند بهداشتي نشانه هاي خطر را در فاطمه كنترل كرد، مادرش گفت او قادر به نوشيدن مي باشد، او                   . براي اين بيماري است   

: استفراغ نداشته و تشنج هم نكرده است؟ كارمند بهداشتي سوال كرد آيا فاطمه خواب آلوده به نظر مي رسـد؟ مـادرش گفـت                       
فاطمه چشمانش را باز كرد ولي بـه اطـراف نگـاه            . اي او كف زد و از مادرش خواست او را تكان بدهد           كارمند بهداشتي بر  : بله
 .او خيره شده بود و توجهي به اطرافش نداشت. كارمند بهداشتي با او صحبت كرد ولي فاطمه به صورت او نگاه نكرد. كرد

.  بـار در دقيقـه شـمرد       41او  . نفس او را در يك دقيقه بشمرد      كارمند بهداشتي از مادرش خواست لباس او را باال بزند و تعداد ت            
كارمند بهداشتي سوال كرد آيا كودك اسهال دارد، مادرش گفت بلـه            . كارمند بهداشتي تو كشيده شدن قفسه سينه و خرخر نديد         

 از مادر سوال كرد آيا      كارمند بهداشتي . چشمان او فرورفته است   .  روز است كه اسهال دارد، خون در مدفوع او وجود ندارد           3او  
وقتـي بـه او آب      . او مقداري آب در فنجان كرد واز مادر خواست كه به فاطمه بدهـد             : چشمان او فرقي كرده؟ مادرش گفت بله      

 .زماني كه پوست او را نيشگون گرفت به آهستگي به حالت اول بازگشت. داد او ننوشيد
 درجه بود 5/37سپس چون درجه حرارت او . خير: رد ؟ مادرش گفت كارمند بهداشتي سوال كرد ، ايا كودك ناراحتي گوش دا

 روز پيش تب كرده است  ولي 2ماردش گفت او از . او احساس داغي مي كرد، كارمند بهداشتي براي تب بيشتر ارزيابي كرد
.در معاينه كودك سفتي گردن و نشانه موضعي نداشت.آبريزش بيني دارد

 خواب آلودگي غريعادي ياعدم هوشياري  •

  وتوصيه هادرمان
 

 .) …ساعت: (درصورت نيازبه ارجاع  •
 ………نزديكترين مركزدرماين 

 ..………مركزهبداشيت درماين 

 : آنيت بيوتيك درصورت نياز به •
  ساعت٨آموكسي سيلني هر 
  ساعت١٢كوترميوكسازول هر 
  ساعت٨پين سيلني وي هر 

 ……………………چه نوع؟ •

 ..…………………چه مقدار؟ •

 ..………………… چندروز؟ •

 :درصورت نيازبه استامينوفن •

  ……………………چه نوع؟ •

 ..…………………چه مقدار؟ •

 ……………………چندروز؟ •

 :اس.آر.درصورت نيازبه او •

 .…………………چه مقدار؟ •

 ……………………چندروز؟ •

 :درصورت نيازبه توصيه درماين •

 ………………چه توصيه اي؟ •

 حال عمومي
 

 ميل به مايعات
 

 برگشت  پوسيت   

 خواب آلودگي غريعادي ياعدم هوشياري •
 يك پذيريبيقراري يا حتر •
 ننوشيدن يا كم نوشيدن •
 تشنه يا با ولع نوشيدن •
 خيلي  آهسته •
 آهسته •
 فرورفتگي چشمها •
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 9فصل 
 ناراحتي گوش

 
نشانه هاي خطر را كنترل كنيد،در مورد سرفه يا  تنفس .  از مادر در مورد مشكل كودك سوال كنيد ودكان بيمار، ككليهدر 

  آيا كودك ناراحتي گوش دارد؟ :سوال كنيدسپس. مشكل و اسهال سوال كنيد
 
 
 

 
 
 

 .بندي كنيدطبقه با استفاده از جدول رنگي طبقه بندي براي ناراحتي گوش بيماري كودك را 
 

  و همچنين سايركنترل كرده كم وزني، وضعيت واكسيناسيون و مصرف مكمل هاي دارويي را   تب ، سپس  گلودرد،
 .مشكالت او را ارزيابي كنيد

 
 .كودك با ناراحتي گوش ممكن است دچارعفونت گوش باشد

اگرعفونـت  .اغلب تب مي كندوقتي كودكي عفونت گوش دارد ، چرك پشت پرده گوش جمع مي شود وتوليد دردو        
. هروقت چرك خارج ميشود، كودك احساس دردكمتري مي كنـد         . درمان نشود ، ممكن است پرده گوش پاره شود          

تب وساير نشانه ها  ممكن است متوقف شود، اماشنوايي كودك ممكن است به علت وجود سوراخ درپـرده گـوش                     
 مي شود درصورتي كه ترشح ادامه يابد پارگي پرده گوش        معموالً پارگي پرده گوش خود بخود درمان      . ضعيف گردد 

 .ترميم نشده، و كودك دچار ناشنوايي خواهد شد
. عفونت هاي گوش به ندرت باعث مرگ كودك مي شوند ولي موجب بيماري كودك به مدت طوالني مـي شـوند                      

مشـكالت يـادگيري    دركشورهاي درحال توسعه ،عفونت گوش دليل اصلي ناشنوايي مـي باشـدكه ايـن امـر سـبب                   
 وطبقه بندي شما رادرتشخيص ناراحتي گوش ناشي از  عفونت گوش   چارت ارزيابي. كودكان درمدرسه مي شود 

   ناراحتي گوش را چگونه در كودك ارزيابي كنيد1-9
 . كودكان بيمار درمورد ناراحتي گوش سوال كنيدكليهاز

اگر اگر  
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 آياكودك ناراحتي  گوش دارد؟: سوال كنيد  ♦
كـودك را ازنظـر گلـو       . جواب اورايادداشت كنيد وكودك رابراي مشكل گوش ارزيابي نكنيد         ،واب داد نه  اگر مادر ج  

 .درد كنترل كنيد
 :اگر مادر جواب داد بله ، سواالت بعدي رااز مادر بپرسيد

 آياكودك دردگوش دارد؟: سوال كنيد  ♦
يست كه كودك دردگوش دارد، سوال اگرمادرمطمئن ن.دردگوش ممكن است نشانه ابتال كودك به عفونت گوش باشد

 .كنيدآيا كودك بي قراربوده ،ياگوشش رامي مالد
 آيااز گوش اوترشح خارج مي شود ، اگر بله ، براي چه مدتي؟: سوال كنيد ♦

وقتي درمورد ترشح گوش سوال مي كنيد  ، از كلماتي استفاده كنيد كه              .ترشح گوش نيز نشانه اي از عفونت مي باشد        
ر گوش كودك ترشح داشته است ، سوال كنيد براي چه مدتي ؟به مادرفرصت دهيد كه به سوال شـما                    اگ. مادر بفهمد 

 .اوممكن است نياز داشته باشد زمان شروع خروج چرك رابخاطر بياورد. جواب بدهد  
 .شمابراساس طول مدت خروج چرك از گوش، ناراحتي گوش را طبقه بندي ودرمان خواهيد كرد

 . دارد بعنوان عفونت مزمن گوش درمان مي شودوجودهفته يابيشتر 2برايـــ  اگر ترشح گوش 
 . باشد بعنوان  عفونت حاد گوش درمان مي شود هفته2كمتر ازـــ  اگر وجود ترشح گوش 

 .شما اطالعات دقيق تري درباره مدت زمان وجود ترشح نياز نداريد
 براي خروج چرك از گوش نگاه كنيد ♦

داخـل گـوش كـودك    . فونت گوش مي باشد ، حتي اگر كودك دردي رااحساس نكندخروج چرك از گوش نشانه ع     
 .رانگاه كنيد كه آيا چركي از گوش خارج مي شود يانه

   چگونه ناراحتي گوش  را طبقه بندي كنيد2-9
 :سه طبقه بندي براي ناراحتي گوش وجود دارد

 )15مثال .(عفونت مزمن گوش، عفونت حادگوش، عفونت گوش ندارد
  :جدول طبقه بندي جهت ناراحتي گوش  : 15ل مثا

 
 عفونت مزمن گوش

 هفته يابيشتر طول كشيده باشد كودك بيمار رادرعفونت مزمن گوش           2اگر خروج چرك از گوش رامي بينيد وترشح         
مهمترين وموثرترين درمان براي عفونت مزمن گوش اين است كه گوش رابه وسيله فتيلـه گـذاري خشـك      .قراردهيد
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ديدن خروج چرك ازگوش    •

 به مادر ياد بدهيد كه چگونه گوش راخشك كند و براي ارزيابي و درمان بيشـتر بـه مركـز بهداشـتي درمـاني                         .كنيد  
 .ارجاع دهيد

 عفونت حاد  گوش
اگر خروج چرك از گوش راديديد وترشح چركي كمتر از دوهفته وجود داشـت ، يـااگر دردگـوش وجـود  داشـت                        

 .دهيدبيماري كودك رادرطبقه بندي  عفونت حاد گوش قرار
آنتي بيوتيك هـايي كـه بـراي درمـان     .  روزآنتي بيوتيك مناسب بدهيد5به كودك مبتال به عفونت حادگوش به مدت    

براي تسكين درد يا تب     . پنوموني استفاده مي شود برباكتريهايي كه باعث عفونت گوش مي شوند نيز  موثر مي باشد               
به مادرتوصيه كنيد چه .د به وسيله فتيله گذاري خشك كنيداگر چرك از گوش  خارج مي شو      . باال استامينوفن بدهيد    
 .  روز بعد پيگيري كنيد5زماني فوراً برگردد و

 عفونت گوش وجود ندارد
اگر درد گوش وجود ندارد  و خروج  چرك  از  گوش  ديده نمي شود ، بيماري  كودك را در طبقه بنـدي عفونـت                             

 .شتري نياز نداردكودك به درمان بي.گوش وجود ندارد، قرار دهيد
هنگام ارزيابي و طبقه بندي ناراحتي گوش ، در فرم ثبت بيماري دور نشانه ها را دايـره كشـيده و طبقـه بنـدي ن را                           

 )16مثال  .(بنويسيد
 

 بخش ناراحتي گوش در فرم ثبت بيماري :  16مثال 
 

                                        ه سال5 ماهه تا 2فرم ثبت بيماري كودكان                                  
 .…………خانه بهداشت .. …………              مركزبهداشتي درماني                  ………………شماره خانوار .………………  تاريخ                         
 .……..… روز است داغ است2…………………مشكل كودك؟..…… سال3……سن ……مينا..……نام

          مراجعه مجدد اجعه           اولين مر 
 ..……13……………………وزن

 ..…..……5/37………درجه حرارت
 

          خير          بله         آيا كودك ناراحتي گوش دارد؟          
              درد گوش •
 روز.………آيا از گوش ترشح خارج مي شود؟  اگر بله، براي چه مدتي؟ •

  عفونت حاد گوش

 
 2اينكـه    مادرش او را بـه دليـل      .  سانتيگراد است  5/37درجه حرارت او    .  كيلوگرم وزن دارد   13مينا سه ساله است و       : 2 مورد

 .روز است داغ است به مركز آورده است
خطـر را در او      سپس كارمنـد بهداشـتي نشـانه هـاي        . او شب گذشته را گريه كرده و از ناراحتي گوش شكايت مي كرده است             

سـپس كارمنـد   . هم نداشته اسـت  او اســهال   او سرفه نمي كرده و تنفس مشكل نداشت،       .  هيچ نشانه خطر نداشت    كنترل كرد و  
از گـوش او ترشـح    . است كه گوش او درد مي كند       بهداشتي در مورد ناراحتي گوش او سوال كرد، مادرش گفت او مطمئـــن           

 .نديد خارج نمي شود و كارمند بهداشـــتي در گوش او چرك
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 گلودرد

 
در مورد سرفه يا تنفس مشكل، .نشانه هاي خطر را كنترل كنيد. كودكان بيمار، از مادر در مورد مشكل كودك سوال كنيد كليه در

 آيا كودك گلودرد دارد؟ :سوال كنيد اسهال، ناراحتي گوش سوال كنيد و سپس
 
 
 
 

 
 
 
 

 .طبقه بندي كنيدرد بيماري كودك را با استفاده از جدول رنگي طبقه بندي براي گلود
 

 و همچنينراكنترل كرده سپس تب، كم وزني و وضعيت واكسيناسيون و مصرف مكمل هاي داروئي كودك 
 .ساير مشكالت او را ارزيابي كنيد

 .      گلودرد را چگونه ارزيابي كنيد1-10
 . سال در مورد گلودرد سؤال كنيد2 كودكان باالي كليهاز 

 آيا كودك گلودرد دارد؟ يا آيا كودك موقع غذا خوردن مشكل دارد؟: دسؤال كني ♦
نيازي به ارزيابي كـودك در مـورد نشـانه          . اگر مادر پاسخ خير داد، نشانه اصلي ديگر يعني كم وزني را ارزيابي كنيد             

 .هاي مرتبط با گلودرد نيست
 .به گلودرد ارزيابي كنيداگر مادر پاسخ بله داد سپس كودك را از نظر ساير نشانه هاي مربوط 

 آيا كودك آبريزش بيني، سرفه، عطسه، قرمزي چشم ها و يا خشنونت صدا دارد؟: سئوال كنيد ♦
از آنجا كه اين دسته از . بسياري از عفونت هاي ويروسي ناحيه حلق نيز با درد و سوزش ناحيه گلو همراه مي باشند             

از جمله عالئـم  .  افتراق آنها از عفونت هاي استرپتوككي مهم استعفونت ها نياز به درمان آنتي بيوتيكي ندارند، لذا   

اگر 
   اگر بله
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كمك كننده، آبريزش بيني، سرفه، عطسه، قرمزي چشم و يـا خشـنونت صـدا اسـت كـه معمـوالً در عفونـت هـاي               
 نشانه از نشـانه هـاي       2وجود هريك از اين عالئم را از مادر سؤال كنيد و در صورت وجود               . ويروسي وجود دارند  

 .دك گلودرد استرپتوكوكي نداردفوق، كو
 گلو را از نظر چرك سفيد در حلق نگاه كنيد ♦

يكي از مهمترين نشانه هاي عفونت هاي استرپتوككي حلق، وجودچرك سفيد در اين ناحيه اسـت بـه ايـن منظـور                      
 رنگي را   در صورت وجود اين نشانه، تكه هاي سفيد       . حلق كودك را با استفاده از آبسالنگ و چراغ دستي نگاه كنيد           

 .در قسمت هاي مختلف حلق مشاهده خواهيد كرد
 جلوي گردن را براي يافتن غدد لنفاوي بزرگ و دردناك لمس كنيد ♦

در صورت بزرگي غدد لنفاوي، هنگام لمس ناحيه جلوي گردن توده هايي را در زير انگشتان خـود لمـس خواهيـد                      
رگي غدد لنفاوي و افتراق آن از حالت طبيعي نياز          تشخيص بز . كرد كه لمس آنها موجب درد در كودك نيز مي شود          

 .به تمرين و كسب مهارت هاي الزم دارد
 گلو را از نظر قرمزي منتشر در حلق نگاه كنيد ♦

بـا اسـتفاده از     . براي تشخيص قرمزي غير طبيعي در حلق شما بايد رنگ طبيعي مخاط حلق را بـه خـوبي بشناسـيد                   
 )بهترين نور براي ديدن ته حلق نورطبيعي است. (نگاه كنيدآبسالنگ و چراغ دستي ته حلق كودك را 

. با استفاده از دما سنج درجه حرارت زير بغل كـودك را انـدازه گيـري كنيـد                 . دماي بدن كودك را اندازه گيري كنيد      
 .وجود تب را در كودك مشخص كنيد

     چگونه  گلودرد را طبقه بندي كنيد2-10 
 .گلودرد استرپتوكوكي ،  گلودرد استرپتوكوكي ندارد:  به گلودرد وجود دارددو طبقه بندي براي كودك مبتال 

 :گلودرد استرپتوكوكي 
اگر كودك تب همراه با دو نشانه از نشانه هاي زير را داشته باشد چرك سفيد در حلق،  قرمزي منتشر حلق، بزرگي                       

كودكـان داراي گلـودرد     .وكوكي قـرار دهيـد    و دردناكي غدد لنفاوي جلوي گردن او را در طبقه بندي گلودرد استرپت            
 روز آنتـي بيوتيـك مناسـب        10به اين دسـته از كودكـان بـه مـدت            . استرپتوكوكي نياز به درمان آنتي بيوتيكي دارند      

 . درجه سانتيگراد يا باالتر استامينوفن بدهيد5/38در صورت وجود تب .بدهيد
 :گلودرد استرپتوكوكي ندارد
تر از نشانه هاي آبريزش بيني، قرمزي چشم، سرفه، خشونت صدا، و يا عطسـه را داشـت      اگر كودك دو نشانه يا بيش     

چنين كودكاني احتماالً به يـك عفونـت ويروسـي حلـق            . او را در طبقه بندي گلودرد استرپتوكوكي ندارد قرار دهيد         
ي را انجـام دهيـد در غيـر    اين كودكان اگر در طبقه بندي ديگري قرار دارند، اقدامات آن طبقـه بنـد   . مبتال مي باشند  

 .اينصورت  هيچ درماني الزم نيست
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 نشانه هاي خطر را كنترل كنيد،در مورد سرفه يا تنفس   كودكان بيمار ، از  مادر  در مورد مشكل كودك سوال كرده،كليهبراي 

 دارد؟آيا كودك تب : سوال كنيدسوال كنيد و سپس. مشكل، اسهال و ناراحتي گوش، گلودرد
 
 
 
 

 
 

 .طبقه بندي كنيدبا استفاده از جداول طبقه بندي رنگي براي تب بيماري كودك را 
 

  و همچنين سايرسوال كردهسپس در مورد كم وزني و وضعيت واكسيناسيون و مصرف مكمل هاي دارويي 
 .ارزيابي كنيدمشكالت او را 

 
 
  :   چگونگي ارزيابي كودك مبتال به تب1-11

 روز بـروز مـي كنـد،    7بخش بااليي آن بيماري هاي كودك كه بـا تـب كمتـر از       .  بخش دارد    2ارزيابي جدول تب    
 . روز دارند را مورد بررسي قرار مي دهد7ارزيابي مي كند و بخش پاييني آن  بيماري هايي كه تب بيش از 

 .دازه گيري نماييد كودكان بيمار در مورد تب سوال كنيد و درجه حرارت بدن را انكليهدر 
 آيا كودك تب دارد؟: سوال كنيد

 . درجه سانتيگرادكنترل كنيد37كودك را از نظر تاريخچه تب،احساس داغي و يا درجه حرارت زير بغل باالي 
براي تـب از كلمـه      . اگر كودك در طي بيماري اخير خود تب داشته است، در اين صورت تاريخچه تب وجود دارد                

بـراي مثـال ، از      .  براي مادر قابل فهم باشد و مطمئن شويد كه مادر مفهوم تب را فهميـده اسـت                 اي استفاده كنيد كه   
 .مادر بپرسيد آيا بدن كودك داغ شده است

   اگر بله اگر خري
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درجـه حـرارت كـودك را    . ناحيه معده يا زير بغل كودك را لمس كنيد و مشخص كنيد آيا كودك داغ است يا خيـر           
 . درجه سانتيگراد بود او تب دارد37 كودك باالي اگر درجه حرارت. اندازه گيري و ثبت كنيد
در فرم ثبت جلوي كلمه ) از طريق تاريخچه، احساس داغي يا اندازه گيري درجه حرارت ( اگر كودك تب نداشت،   

و سپس كودك را از نظركم وزني كنترل كنيد و كودك را از نظر ساير نشانه هـاي وابسـته                    . بزنيد( * ) خير عالمت   
 .بي نكنيدبه تب ارزيا

او را از نظر سـاير نشـانه   ) از طريق تاريخچه ، احساس داغي يا اندازه گيري درجه حرارت     ( اگر كودك تب داشت     
 درجه سـانتيگراد نـدارد و يـا داغ    37حتي اگر در حال حاضر درجه حرارت باالي     . هاي وابسته به تب ارزيابي كنيد     

 .اريخچه براي ارزيابي كودك كافي استوجود ت. به نظر نمي رسد، تب او را ارزيابي كنيد
براي چه مدتي ؟ اگر طول مدت تب بيشتر از هفت روز بوده ، بپرسيد آيـا  هـر روز تـب وجـود                         : سوال كنيد 

 داشته است؟
بيشتر از هفت روز هر روز ادامه داشته باشد، مي تواند به اين معني باشد كه كودك مبتال به بيماري شديدتري ماننـد             

 .چنين كودكي را براي ارزيابي بيشتر ارجاع دهيد. است) حصبه( تب تيفوئيدي 
 .براي سفتي گردن نگاه كنيد لمس كنيد

كودك مبتال به مننژيت نياز به درمان فوري بـا        . كودك داراي تب و سفتي گردن و ممكن است مبتال به مننژيت باشد            
 .آنتي بيوتيك تزريقي و ارجاع به نزديكترين مركز درماني دارد

ي در زمان ارزيابي با مادر صحبت مي كنيد، به گردن كودك توجه كنيد كه آيا هنگام نگاه به اطـراف بـه آسـاني                          وقت
داراي سفتي  اگر كودك گردن خود را حركت مي دهد يا خم مي كند ، . گردن خود را حركت مي دهد يا خم مي كند         

 .گردن نيست
اگر مطمئن نيستيد، توجـه كـودك را بـه قسـمت نـاف يـا                اگر شما حركتي را در گردن كودك مشاهده نكرديد و يا            

براي مثال ، نقطه نوراني را در قسمت ناف يا شست پايش قـرار دهيـد و پـايش را قلقلـك            . شست پايش جلب كند   
سپس توجه كنيد آيا كودك هنگام نگاه كردن به پايين گـردن خـود را        . دهيد تا كودك تشويق شود به پايين نگاه كند        

 .نه خم مي كند يا 
اگر هنوز هم نتوانستيد مشاهده كنيد كه كودك گردن خودش را خم مي كند از مـادر بخواهيـد كـه كمـك كنـد تـا                           

و . باالي سر كودك قرار بگيريد و با يك دست پشت و شانه هاي او را حمايت كنيد                . كودكش را به پشت بخواباند      
 .سمت قفسه سينه جلو بياوريدسپس سر او را به دقت به . با دست ديگر پشت سر او را بگيريد

اگر سفتي در ناحيه گردن احساس شد و مقاومتي در برابر خم شدن وجود داشـت، در ايـن صـورت كـودك داراي                        
گردنش را خم كنـد ،      . اغلب كودكي كه داراي سفتي گردن است هنگامي كه شما سعي مي كنيد            . سفتي گردن است    

 .گريه مي كند
 يدكنموضعي جستجو نشانه هاي راي ب

 گرمي - درد ناحيه سينوسها- درد ناحيه مفاصل-درد استخوان ها: بيشترين نشانه هاي موضعي در كودك عبارتند از 
اغلب كودكي كه داراي نشانه هاي موضعي است هنگامي كه شما درآن ناحيه كمـي   .و تورم پوستي و بثورات پوستي     

 .فشار مي دهيد احساس ناراحتي يا گريه مي كند
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 .   چگونه تب را طبقه بندي كنيد2-11
  روز تب داشته است،در يكي از سه طبقه بندي           7اگر كودك كمتر از     . تب را از نظر طول مدت تب طبقه بندي كنيد         

 .بيماري خيلي شديدتب دار،  بيماري تب دار ، بيماري خفيف تب دار:  زير قرار مي گيرد
 

 
 

 بيماري تـب دار خيلـي شـديد   سفتي گردن است كودك را در گـروه  اگر تب همراه هر يك از نشانه هاي خطر يا  
 .طبقه بندي نماييد

 قرمـزي و گرمـي و تـورم     اگر كودك تب همراه هريك از نشانه موضعي مانند درد استخوان، درد در ناحيه مفاصـل،   
 .قرار مي گيرد طبقه بندي بيماري تب دارپوستي و يا درد در ناحيه سينوس ها و يا بثورات پوستي را داشت در 

مثالً اگر گلودرد همراه تـب داشـته باشـد و در            . به شرط اينكه نشانه هاي موضعي در طبقه بندي ديگري قرار نگيرد           
 .در اين قسمت جز نشانه هاي موضعي قرار نمي گيرد. طبقه بندي گلودرد آورده شود

 بيماري تب دار خفيف   ا در طبقه بندي     و اگر كودك فاقد نشانه هاي موضعي بود و يا فقط آبريزش بيني داشت او ر               
 .قرار  دهيد

 قرار داده و او را به مركزبهداشتي        تب طوالني مدت   روز تب داشته است او را در طبقه بندي           7اگر كودك بيشتر از     
 .درماني ارجاع دهيد
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. وني باشـد كودك داراي تب با هر يك از نشانه هاي خطر يا سفتي گردن ممكن است مبتال به مننژيت يا عفونت خـ    
كـودكي كـه در     . بدون انجام تست هاي آزمايشگاهي امكان افتراق بيماري  هاي خيلي شديد از يكديگر نمي باشـد                

 شـما   قبل از ارجاع فـوري، . طبقه بندي بيماري خيلي شديد تب دار قرار مي گيرد نياز به درمان فوري و ارجاع دارد             
 .حتمالي انجام بدهيدبايستي درمان هاي مختلفي براي بيماريهاي شديد ا

اگر فاصله نزديك ترين مركز درماني كمتر از يك ساعت باشد، كودك را فوراً ارجاع دهيد و اگر بيش از يك ساعت  
باشد نوبت اول آنتي بيوتيك مناسب را براي مننژيت يا ساير عفونتهاي باكتريال شديد داده و سپس كودك را  فـوراً                      

 . استامينوفن بدهيد  درجه سانتيگراد5/38تب باال در ضمن در صورت وجود .ارجاع دهيد
 يعني نشانه هاي خطر يا سفتي گـردن را نداشـت كارمنـد              قرمزاگر كودك هيچ يك از نشانه هاي موجود در رديف           

 .بهداشتي طبقه بندي شديد يا بيماري خيلي شديد تب دار را انتخاب نمي كند
تب همراه با نشانه هاي موضعي بود در طبقه بندي بيماري تـب             اگر كودك داراي    . سپس به رديف بعدي نگاه كنيد       

در اين صورت اگر كودك در طبقه بندي ديگري قرار نمي گيرد جهت ارزيابي، به مركز بهداشـتي  . دار قرار مي گيرد  
درماني ارجاع شودو در غير اين صورت عالوه بر اقدامات توصيه در طبقه بندي مربوطه، براي تب بـاال يـا مسـاوي                 

 . استامينوفن بدهيد5/38
اگر كودك داراي تـب و آبريـزش        . نگاه مي كند   سبزكارمند بهداشتي به رديف     . اگر كودك نشانه هاي موضعي ندارد     

و اگر بيش از سه روز هر روز فقـط تـب كـرده باشـد بـه      . بيني است در گروه بيماري خفيف تب دار قرار مي گيرد   
 درجه سـانتيگراد اسـت بـه    5/38اينصورت اگر تب كودك باال يا مساوي مركز بهداشتي درماني ارجاع دهيد در غير  

 .به مادر توصيه كنيد كه در صورت ادامه تب بعد از دو روز براي پيگيري مراجعه نمايد. كودك استامينوفن بدهيد
  قرار مي گيـرد و كـودك را        تب طوالني مدت  اگر كودك بيش تر از هفت روز هر روز تب مي كند در طبقه بندي                

 به كودك ، درجه سانتيگراد5/38تب  باال يا مساوي  يبرا وبراي ارزيابي بيشتربه مركز بهداشتي درماني ارجاع دهيد
 .استامينوفن بدهيد



 ٤٤

 12فصل 
 كنترل كودك از نظر كم وزني

 
 تنفس در مورد سرفه يا. نشانه هاي خطر را كنترل كنيد  كودكان، از مادر در مورد مشكل كودك سوال كنيد،كليهدر 

 آيا منحني رشد  كودك را از نظر كم وزني كنترل كنيد،سپس.مشكل، اسهال ،ناراحتي گوش  ،گلودردوتب سوال كنيد
 كودك قبالً رسم شده است؟

 
 
 
 
 
 
 
 

 . جهت كنترل كم وزني طبقه بندي كنيدطبقه بنديبيماري كودك را با استفاده از جدول رنگي 
 

 و كنترل كرده و مصرف مكمل هاي دارويي را سپس وضعيت واكسيناسيون
 .ارزيابي كنيدساير مشكالت كودك را 

 
 . كودكان بيمار را براي كم وزني كنترل كنيدكليه

ممكن است مادر كودكش را به دليل اينكه دچار بيماري حاد شده است به مركز بهداشتي يا خانـه بهداشـت بيـاورد                  
كودك بيمار ممكن است سوء تغذيه داشته باشـد و          .  باشد نداشته باشد   شايد شكايت بخصوصي كه دليل سوء تغذيه      

كودك مبتال به سوء تغذيه در معرض خطري بسياري از بيماري ها و حتي مـرگ                . شما و خانواده اش متوجه نشويد     
تشخيص كودكـان مبـتال بـه سـوء      . حتي كودكان با سوء تغذيه متوسط خطر مرگ در آنها افزايش مي يابد            . مي باشد 

موارد شـديد سـوء تغذيـه       . تغذيه و درمان آنها كمك مي كندتا از بسياري از بيماري ها و مرگ آنها جلوگيري شود                
 .بايد به نزديكترين مركز درماني ارجاع شود

   چگونه كودك را از نظر كم وزني ارزيابي كنيد1-12
به ايـن منظـور از منحنـي      .كنترل مي كنيد  در اين فعاليت شما كودكان را از نظر وزن آنها براي سن شان به شرح زير                 

با استفاده از منحني رشد، مي توان هم روند رشد آنان را پايش نمود و هم وضـعيت                  . رشد كودكان استفاده مي شود    
 .تغذيه اي آنان را طبقه بندي كرد
 :وزن براي سن را تعيين كنيد

 .سن كودك را به ماه حساب كنيد -1

 .از ترازوي درست و دقيق استفاده كنيد. ك را وزن كنيداگر كودك امروز وزن نشده است كود -2

پس از رسم وزن آودك 
درآارت رشد با وزن 

مقايسه او قبل

وزن آودك براي 
سن را در آارت 
آنيد رسم رشد

اگر   



 ٤٥

كاپشن، كفش، كهنه   .تا حد امكان لباسهاي كودك را كم كنيد       . كودك هنگام توزين بايد لباس سبك پوشيده باشد       
 .يا پوشك كودك را درآوريد

 .از كارت رشد كودك استفاده كنيد -3
 .ك را نشان مي دهد، نگاه كنيد به محور عمودي سمت چپ براي پيدا كردن خطي كه وزن كود-
 . به محور افقي پائين منحني رشد براي پيدا كردن خطي كه سن كودك را به ماه نشــان ميدهد،نگاه كنيد-
 . نقطه اي كه اين دو خط يكديگر را قطع مي كنند، مشخص كنيد-
ي كه اكنون بدست آورده ايد اگر بلي منحني او را از نقطه ا     (ببينيد آيا قبالً منحني رشد كودك رسم شده است؟           -4

 ).به نقطه قبلي رسم كنيد
      چگونه كودك را از نظر كم وزني طبقه بندي كنيد2-12

سـوء تغذيـه    : براي كودكاني كه قبالً منحني رشد آنها رسم شده است سه طبقه بندي از نظر كـم وزنـي وجـود دارد                     
 .شديد دارد ، اختالل رشد دارد ، اختالل رشد ندارد

 :دكاني كه قبالً منحني رشد آنها رسم نشده است دو طبقه بندي از نظر كم وزني وجود داردبراي كو
 .سوء تغذيه شديد ،  رشد نامعلوم 

 
  كم وزني كودك جهتجدول طبقه بندي .  17مثال 

 

 
 سوء تغذيه شديد

حالت صعودي، افقي و    در هر سه    (قرار مي گيرد    )  انحراف معيار    -3(اگر منحني رشد كودك زيرياروي منحني قرمز      
كودكي كه در طبقه بندي سوءتغذيه شديد قرار مـي گيـرد، در             .در طبقه بندي سوءتغذيه شديد قرار مي گيرد       ) نزولي

 اگر كودك در طبقه بندي متوسط و شديد ديگري قرار.معرض خطر بيشتري بـــراي بيماري هاي شديد است



 ٤٦

 موازي وصعودي نبودن بامنحين رشد •

اگر در طبقه بندي ديگري قرار نمي       .رين مركز درماني ارجاع دهيد     مي گيرد، فوراً او را به همراه مادرش به نزديك ت          
گيرد، توصيه هـاي تغذيه اي الزم را با توجه به سن كودك ارائه دهيد و براي ارزيابي بيشتر او را به مركز بهداشـتي                        

 .درماني ارجاع دهيد
 اختالل رشد دارد

وده، ولي صعودي و موازي با منحنـي رشـد نباشـد،            ب)  انحراف معيار  -3(اگر منحني رشد كودك باالي منحني قرمز        
تغذيه كودكـان درايـن طبقـه را براسـاس چـارت تغذيـه و               . كودك در طبقه بندي ً اختالل رشد دارد  قرار مي گيرد           

 روز پيگيري كنيـد   5اگر هر نوع مشكل غذا و نحوه تغذيه دارد بعد از            . مشاوره، ارزيابي كرده و با مادر مشاوره كنيد       
به مادر توصـيه كنيـد كـه چـه زمـاني فـوراً              ) نكه ببينيد كه آيا مادر به توصيه ها عمل كرده و نظر او چيست             براي آ (

كودكان زير يكسال در .  هفته و باالي يك سال را بعد از يك ماه پيگيري كنيد2كودك زيريك سال را بعداز    . برگردد
 .معرض خطر بيشتري براي مشكالت تغذيه اي و سوء تغذيه هستند

 اختالل رشد ندارد
اگر منحني رشد كودك باالي منحني قرمز اما صعودي و موازي با منحني رشد اســــــت، در طبقه بنـدي  اخـتالل        

مادر را تشويق كنيد كه تغذيه كودكش را همچنان ادامه دهد.  قرار مي گيرد رشد ندارد. 
 رشد نامعلوم

. قرار گيرد،در طبقه بندي ً رشد نامعلوم ً قرار مـي گيـرد            ) عيار انحراف م  -3(اگر نقطه وزن كودك باالي منحني قرمز      
اگـر هرنـوع    . تغذيه كودكان در اين طبقه را براساس چارت تغذيه و مشاوره ارزيابي كرده و با مـادر مشـاوره كنيـد                    

ي عمل كرده   براي آنكه ببينيد كه آيا مادر به توصيه ها        ( روز پيگيري كنيد     5مشكل در غذا و نحوه تغذيه دارد بعد از          
 هفته و باالي يك     2كودك زير يك سال را بعد از        . به مادر توصيه كنيد كه چه زماني فوراً برگردد        ). و نظر او چيست   

 .سال را بعد از يك ماه پيگيري كنيد
 

 بخش كنترل كم وزني در فرم ثبت بيماري: 18مثال 
                                         ساله5ه تا  ماه2فرم ثبت بيماري كودكان                                  

 .…………خانه بهداشت .. …………              مركزبهداشتي درماني                                  ………………شماره خانوار .………………  تاريخ 
 .……..…اسهال…………………مشكل كودك؟..…… ماهه9…………………سن ……علي..………………نام
         مراجعه مجدد جعه           اولين مرا  

 ..………7…………………وزن
 ..…..……8/36………درجه حرارت

 
 …..kg …7                  وزن:كنترل كودك از نظرسوءتغذيه واختالل رشد 

 )                                    انحراف معيار-3(زير منحني قرمز •

اختالل رشد 
 ندارد

 

  درجه سانتي گراد مي باشد او به دليل8/36 كيلوگرم وزن دارد، درجه حرارت او 7 و  ماهه است9علي :  3مورد 
 او. او سرفه ندارد و تنفس او مشكل نمي باشد. او هيچ نشانه خطري ندارد. اسهال به مركز آورده شده است

 ، ناراحتي گوش واو تب ندارد.  روز است كه اسهال دارد او درطبقه بندي  اسهال با كم آبي نسبي قرار دارد5
 .سپس كارمند بهداشتي او را از نظر كم وزني كنترل كرد. گلودرد ندارد



 ٤٧

 13فصل 
 وضعيت واكسيناسيون و مكمل هاي دارويي

 
 در مورد نشانه هاي خطر او را كنترل كرده و در مورد سرفه. از مادر در مورد مشكل كودك سوال كنيد:  كودكان بيمار كليهدر 

  گلودرد وتب سوال كنيد وسپس در مورد كم وزني كنترل كنيدو سهال، ناراحتي گوش، ا يا تنفس مشكل،
 .وضعيت واكسيناسيون و مكمل هاي دارويي راكنترل كنيد

 

 
 
 

  آيا كودك امروز به واكسن نياز دارد يا بايستي به مادر بگوييد چه زماني براي واكسيناسيون كودكشتصميم بگيريد
 .ياز به مكمل هاي دارويي داردبرگرددوهمچنين ايا ن

 .اگر كودك آنقدر حالش خوب است كه مي تواند  به منزل برود، هيچ موردي براي منع واكسيناسيون وجودندارد: توجه
 

 .ارزيابي كنيدسپس، ساير مشكالت كودك را 
 

 . كودكان وضعيت واكسيناسيون و مكمل هاي دارويي را كنترل كنيدكليهدر 
 يناسيون توصيه شده استفاده كنيداز برنامه واكس

بـه جـدول    . هنگاميكه وضعيت واكسيناسيون كودك را كنترل ميكنيد از برنامه توصيه شـده كشـوري اسـتفاده كنيـد                 
 .واكسيناسيون در چارت ارزيابي و طبقه بندي نگاه كنيد

اگـر زودتـر از موعـد       . وقتي كودك در سن مناسب براي واكسيناسيون است واكسن توصيه شده را بـه او بخورانيـد                
واكسيناسيون او انجام شود دراين صورت بدن كودك نمي تواند بخوبي در مقابل بيماري مقابله نمايد همچنين اگـر                   
ديرتر از موعد مناسب واكسينه شود احتمال ابتال به بيماري در او افزايش مـي يابـد همـه كودكـان بايـد واكسـنهاي                   

اگر كودك در سن توصيه شده براي واكسيناسيون نيامد، واكسن مـورد            . شندتوصيه شده بدو تولد را دريافت كرده با       
نيـازي بـه تكـرار      .  هفته بعد به او بدهيـد      4دوزهاي باقي مانده را حداقل تا       . نياز را هر زماني بعد از آن به او بدهيد         

 .برنامه واكسيناسيون نمي باشد
اگر سن كودك قبل    .زيابي وطبقه بندي نگاه كنيد    جهت كنترل وضعيت مكمل هاي دارويي به جدول ان در چارت ار           

 طبـق   A+D از  شش ماهگي است،و يا اگرتغذيه كمكي شروع نشده است ، فقط قطره مولتي ويتـامين يـا قطـره    
 . روزگي شروع مي كنيم15دستورالعمل كشوري از 

ويز قطـره مـولتي     اگر سن كودك پايان شش ماهگي است و يا اگر تغذيه كمكي شروع شده اسـت ، عـالوه بـر تجـ                      
 . سالگي ادامه يابد2قطره مولتي ويتامين بايدتا يكسالگي و قطره اهن تا .ويتامين ،قطره اهن را تجويز مي كنيم 



 ٤٨

 موارد منع واكسيناسيون را مشاهده كنيد
 دليلـي ( درگذشته تصوركاركنان بهداشتي براين بود كه بيماريهاي خفيف از موارد منع واكسيناسيــــون مـي باشـد                 

آنها كودك بيمار رابرمي گردانند وبـه مـادر مـي گفتنـد هروقـت حـالش بهترشـد                   ) براي عدم واكسيناسيون كودك     
مادرممكن است راه   . اينكار باتوجه به اينكه موجب تعويق واكسيناسيون كودك مي شود نادرست  است              . اورابياورد  

 را  طي كـرده باشـد وديگـر بـه آسـاني نتوانـد                دوري برآوردن كودك بيمار خود به مركز بهداشتي يا خانه بهداشت          
اين كودك درمعرض خطر ابتال به سرخك ، فلج ، ديفتري ، .كودك خود را درزمان ديگري براي واكسيناسيون بياورد

واكسيناسيون كودكان بيمار ومبتال به سوء تغذيه در مقابل اين بيماريها بسيار حـائز              .كزاز ، سياه سرفه ياسل قراردارد       
 .مي باشداهميت 

 )راهنماي واكسيناسيون .( درحال حاضر شرايط زير از موارد منع واكسيناسيون به حساب مي آيند 
 لوسمي واكسن هاي ويروسي زنده وواكسن)  سرطان خون(دراختالالت ايمني اوليه اكتسابي ، مانند 

 .ً ب   ث ژ ً منع مصرف دارد
 ان باداروهاي پايين آورنده قدرت دفاعي بدن كودكان تحت درم–دركودكان داراي نقص سيستم ايمني  

 نظير كورتيكواستروئيدها وياكودكان تحت درمان بااشعه ومبتال يان به لوسمي، لنفوم سرطانهاي ژنراليزه ،
 استفاده از واكسن پوليو زنده خوراكي ممنوع است وبه جاي آن بايد از واكسن كشته تزريقي استفاده كرد

 همچنيــن. ف كورتيكوســـتروئيدها با دوز پايين مانع ايمن سازي نيست ولي بايد توجه كرد كه مصر
  مثبت فاقد عالمت ، طبق معمول بايستي انجام شود ، ولي مصرف واكسنHIVواكسيناسيون كودكان 

 .تزريقي فلج اطفال به جاي واكسن خوراكي فلج اطفال توصيه مي شود
 وياتشنج عارض كودك شود،) درجه مقعدي  (  درجه40اگر درتزريق واكسن سه گانه ، تب باالي  

 .درنوبتهاي بعدي بايد واكسن دوگانه خردساالن تزريق كرد
 تزريق واكسن سه گانه دركودكان داراي ضايعات مغزي پيشرونده ممنوع است وبايد به آنها واكسن دوگانه 
 .تزريق كرد
 .ردهمچنين ب ث ژ دركودكان مبتال به ايدز داراي عالمت، منع مصرف دا 

اگر كودك بيمار آنقدر سرحال است كه مي تواند به خانه برود هـيچ              : در تمام مواقع، اين قانون خوبي است كه         
 .موردي براي منع واكسيناسيون وجود ندارد

كاركنـان محـل ارجـاع پـس از پـذيرش كـودك       . اگر بايد كودك راارجاع دهيد ، قبل از ارجاع به اوواكسن ندهيـد              
 . اوتصميم گيري خواهند كرد اين امر از به تاخير افتادن ارجاع پيشگيري مي كنددرمورد واكسيناسيون

( كودكان مبتال به اسهال كه براي واكسن فلج اطفال مراجعه كرده اند بايد درهمان زمان مراجعه يك نوبـت واكسـن                      
 .دريافت نمايند) واكسن خوراكي فلج اطفال 

 .ساير كودكان خانواده اطمينان حاصل كندبه مادر توصيه كنيد كه درموردواكسيناسيون 
 .درصورت لزوم ، واكسن كزاز به مادر تزريق كنيد

 چگونگي تصميم گيري درمورد اينكه آيا كودك درروز مراجعه نياز به واكسيناسيون دارد ياخير؟
 كـه يـك   و يا مادر كودك درخواست كنـد    . كودك ممكن است  در روز به مراجعه واكسن هاي الزم را دريافت كند             

تصميم بگيريـد اگـر كـودك       . و او را ارجاع بدهيد    .  يا ممكن است يادداشتي به او بدهيد        روز ديگر كودك را بياورد،    
 .نياز به واكسن دارد

 



 ٤٩

 به سن كودك نگاه كنيد
 .اگرسن دقيق كودك رانمي دانيد ، درمورد سن اوسوال كنيد

 از مادر بپرسيد آياكودك كارت واكسيناسيون دارد
 . داد، از او بپرسيد آياكارت واكسيناسيون كودك رابه همراه داردبليدرپاسخ اگر ما

 .اگر كارت واكسيناسيون رابه همراه دارد ، از اوبخواهيد تاكارت رابه شما نشان دهد 
 ببينيد آياكودك تمام.واكسن هاي ثبت شده كودك را مطابق جدول واكسيناسيون توصيه شده مقايسه كنيد 

 .شده براي سن خود رادريافت كرده است واكسن هاي توصيه 
 تاريخ آخرين واكسن هاي دريافتي. تمام واكسن هايي راكه كودك دريافت كرده است ، كنترل كنيد  

 .دور واكسن هايي راكه كودك درزمان مراجعه نياز دارد دايره بكشيد. رابنويسيد
 .مروز نياز به انجام واكسيناسيون دارداگر كودك نياز به ارجاع ندارد ، براي مادر شرح دهيد كه كودكش ا 

 :اگرمادر اظهار مي دارد كه كارت واكسيناسيون كودك رابه همراه ندارد
 .از مادر بپرسيد كه كودك چه واكسن هايي را دريافت كرده است  
 .اگر هرگونه شكي داريد ، كودك راواكسن بزنيد . درمورد ميزان اعتبار گفته هاي مادر قضاوت كنيد 
 . سن كودك ، واكسن هاي فلج ، سه گانه وسرخك رابدهيدبراساس

 يك كارت واكسيناسيون به مادر بدهيد واز اوبخواهيد تاهربار كه كودكش رابه مركز بهداشتي يا خانه 
 .بهداشت مي آورد آن راهمراه داشته باشد

ن هـا و مكمـل هـاي        در فرم ثبـت بيمـاري  واكسـ        . همانطور كه شما وضعيت واكسيناسيون كودك را كنترل كرديد        
دارويي را كه قبالً دريافت كرده عالمت  بزنيد و واكسن ها و مكمل هاي دارويي را كـه امـروز نيـاز دارد در سـتون       

 .اگر كودك بايد براي واكسيناسيون برگردد، تاريخ مراجعه بعدي را در ستون پيگيري بنويسيد.  طبقه بندي بنويسيد
 

 در فرم ثبت بيماريبخش وضعيت واكسيناسيون  .19تمرين 
 

                                         ساله5 ماهه تا 2فرم ثبت بيماري كودكان                                  
 .…………خانه بهداشت .. …………              مركزبهداشتي درماني                       ………………شماره خانوار .………………  تاريخ 
 .……..……………………مشكل كودك؟..… ماهه4……سن …حسين..……نام

         مراجعه مجدد     اولين مراجعه         
 ..…………………………وزن

 ..…..……………درجه حرارت
 

          ناقص        كامل        :               كنترل وضعيت واكسيناسيون  
      ناقص         كامل    :                          ومكمل آهن وويتامين

 A+D ويتامين
 آهن

 
 . ماهه است و نشانه هاي خطر در او وجود ندارد او در طبقه بندي اسهال بدون كم آبي قرار دارد4حسين : 4مورد 

  و سه1  و فلج0 ، فلج1 و هپاتيت 0هپاتيت  در كارت واكسيناسيون او ثبت شده كه واكسنهاي ب ث ژ ،
 . ،و اهن دريافت نمي كند  A+Dافت كرده است و قطره مولتي ويتامين،  را دري2 و سه گانه 1گانه 
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 14فصل 
 ساير مشكالت

 
 

  سرفه يا از او در مورد اسهال،. او را از نظر نشانه هاي خطر كنترل كنيد. در اوليه كودكان از مادر در مورد مشكل كودك سوال كنيد
 . سپس او را از نظر كم وزني و وضعيت واكسيناسيون كنترل كنيدتنفس مشكل ، ناراحتي گوش، گلودرد و تب سوال كنيد و

 و
 
 

 ساير مشكالت را ارزيابي كنيد
 
 

 .درمان كنيدساير مشكالت او را طبق آموزشها، تجربه و سياست كشوري 
 .ارجاع بدهيدكودك را . اگر نتوانستيد براي مشكل او كاري انجام بدهيد 

 
بي و طبقه بندي به شما يادآوري مي كند كه كـودك را از نظـر سـاير مشـكالت                    آخرين كار در قسمت چارت ارزيا     

از آنجا كه چارت ارزيابي و طبقه بندي، به همه مشكالت كودك بيمار نمي پـردازد، شـما بايـد سـاير                      . ارزيابي كنيد 
بـتال بـه عفونـت      براي مثال، ممكن است مادر بگويد كودك م       . مشكالتي را كه مادر به شما مي گويد ارزيابي نمائيد         

پوستي، خارش است ويا ممكن است شما در حين ارزيابي مشكالت ديگري را مشـاهده كنيـد در چنـين شـرايطي                      
 .كودك را جهت ارزيابي بيشتر به مركز بهداشتي درماني ارجاع دهيد



 ٥١

 
 
 
 
 

 
 3بخش 

 
 شيرخوار بيمار

 : ماه 2 كمتراز
 ارزيابي و طبقه بندي



 ٥٢
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 4فصل 
 طبقه بنديمروري بر ارزيابي و 

 
ايـن  .  ماهه و طبقه بندي بيماريهاي او را مي آموزيـد          2 روزه تا    7در اين بخش شما نحوه ارزيابي شيرخوار كم سن          

تمـام مراحـل روي چـارت       .  سـاله اسـت    5 ماهه تا    2فرآيند بسيار مشابه با نحوه ارزيابي و طبقه بندي كودك بيمار            
از مادر سوال كنيد شيرخوار چـه  . ماهه شرح داده شده است2روزه تا  7ارزيابي، طبقه بندي و درمان شيرخوار بيمار   

اگـر مراجعـه   . تعيين كنيد كه آيا اولين مراجعه اوست يا مراجعه پيگيري براي ايـن مشـكالت اسـت             . مشكالتي دارد 
ايـن دسـتورات خـاص را در        . پيگيري است، شما بايد با شيرخوار مطابق با دستورات خاص پيگيري برخورد كنيـد             

 30 فصـل     ماهه مشاهده مي كنيد و توضـيحات بيشـتر آن در           2 روزه تا    7دول پيگيري در پايين چارت شيرخوار       ج
 .بيان شده است

 خالصه ارزيابي و طبقه بندي
 .از مادر درباره مشكل شيرخوار سوال كنيد

 
ه پيگيري براي اين اگر مراجع. ( شيرخوار براي اين مشكل است، مراحل زير را پيگيري كنيداولين مراجعهاگر 

 ) بعمل آوريد7مشكل است، مراقبتهاي پيگيري را مطابق بخش 
 

  كنترل كنيد و بيماري او را طبقه بندي نمائيدنشانه هاي خطرشيرخوار را براي 
 

 . ارزيابي كنيد و بيماري او را طبقه بندي نمائيدعفونتهاي موضعيشيرخوار را از نظر 
 

 :اگر اسهال دارد:                    وال كنيدساسهال از مادر در مورد 
  شيرخوار را براي نشانه هاي اسهال ارزيابي كنيد-                                                              

  بيماري او را مطابق با نشانه هايي كـه دارد و يافاقـد آن اسـت،                -  
 . بندي كنيدطبقه

 
  را كنترل كنيد و وضعيت تغذيه شيرخوار را طبقه بندي كنيدمشكل شيرخوردن يا خوب وزن نگرفتن

 
وضعيت واكسيناسيون شيرخوار و مصرف مكمل هاي دارويي را كنترل كنيد و تصميم بگيريد كه آيا امروز به 

 .واكسن و مكمل دارويي نياز دارد
 

 .يدساير مشكالت را ارزيابي كن
 

 )6بخش (وبا مادرمشاوره كنيد)5بخش (،شيرخواررا درمان كنيد)4بخش ( نوع درمان را تشخيص دهيد:سپس



 ٥٤

آنهـا  . شيرخواران كم سن داراي خصوصيات خاصي هستند كه هنگام طبقه بندي بيماري بايد بـه آنهـا توجـه نمـود                    
آنها اغلب فقط نشـانه هـاي عمـومي         . يرندممكن است بعلت عفونتهاي باكتريال شديد خيلي سريع بيمار شوند و بم           

توكشيده شدن خفيف قفسـه سـينه در ايـن شـيرخواران طبيعـي            . نظير تحرك كم، تب و يا دماي پايين بدن را دارند          
به همين داليل، ارزيابي، طبقه بندي  و درمان  شيرخواران كم سن قدري  . است زيرا ديواره قفسه سينه آنها نرم است       

چارت ارزيابي، طبقه بندي و درمان شيرخواران كـم سـن نشـانه             . ن و كودكان بزرگتر مي باشد     متفاوت از شيرخوارا  
 .هاي خاص را براي ارزيابي ، طبقه بندي ها و درمانهاي شيرخواران كم سن ذكر نموده است

اران كم سن نيـز   ساله قبالً آموخته ايد، براي شيرخو5 ماهه تا 2برخي از مطالبي را كه براي برخورد با كودكان بيمار  
بخش بعدي بر اطالعات و مهارتهاي جديدي كه شما براي برخورد با شيرخواران كم سن نياز داريد،    . مفيد مي باشد  
 ). مراجعه كنيدضميمه ببه (فرم خاصي براي ثبت بيماري شيرخواران كم سن وجود دارد . تكيه مي كند

اين فرم نشانه ها را براي ارزيابي شـيرخوار كـم   . رگتر است اين فرم مشابه فرم ثبت بيماري شيرخواران و كودكان بز         
 .سن ذكر مي كند
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 15بخش 
 ارزيابي و طبقه بندي شيرخوار بيمار كم سن

 :اين مراحل عبارتند از. اين بخش مراحل ارزيابي و طبقه بندي شيرخوار كم سن را در اولين مراجعه شرح مي دهد
 .يمار را بر اساس نشانه هاي باليني مشاهد شده طبقه بندي كنيدشيرخوار ب. نشانه هاي خطر را كنترل كنيد 
 شيرخوار را براساس نشانه هاي مشاهده شده از نظر عفونتهاي. نشانه هاي عفونتهاي موضعي را كنترل كنيد 

 .چشم، پستان، ناف و پوست طبقه بندي كنيد
 شيرخوار. نه هاي مربوطه ارزيابي كنيداگر شيرخوار اسهال دارد، او را براي نشا. در مورد اسهال سوال كنيد 

 همچنين اگر مبتال به اسهال پايدار و اسهال خوني است، بيماري او را. را براي كم آبي طبقه بندي كنيد
 .طبقه بندي كنيد

 اين ممكن است شامل ارزيابي تغذيه با شيرمادر. مشكل شيرخوردن و يا خوب وزن نگرفتن را كنترل كنيد 
 .يرخوار را طبقه بندي كنيدباشد، سپس تغذيه ش

 .وضعيت واكسيناسيون شيرخوار و مصرف مكملهاي دارويي را كنترل كنيد 
 .ساير مشكالت را ارزيابي كنيد 

اما ارزيابي تغذيه با شيرمادر را حذف       . اگر شما دليلي براي ارجاع فوري شير خوار يافتيد، بايد به ارزيابي ادامه دهيد             
 .كنيد چون وقت مي گيرد

  چگونه شيرخوار را براي نشانه هاي خطر كنترل كنيد 1-15
 تمامي شيرخواران كم سن را براي نشانه هاي خطر كنترل كنيد

 
 

 بيماري شيرخوار را با استفاده از جدول طبقه بندي رنگي براي احتمال عفونت باكتريال شديد
 .كنيد طبقه بندي 

 
 .ندي كنيدكنترل وطبقه بشيرخوار را از نظر عفونتهاي موضعي 

 
 شيرخوار را براي مشكل شيرخوردن و خوب وزن نگرفتن وضعيت .سوال كنيداز مادر در مورد اسهال 

 .ارزيابي كنيدواكسيناسيون و مصرف مكملهاي دارويي و ساير مشكالت 
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 نشـانه   دراين مرحله شمابراي پيدا كـردن     .  شيرخواران كم سن بيمار انجام مي شود       تمامياين  مرحله ارزيابي براي      
يك شيرخوار كم سن مي تواند در اثـر عفونتهـاي           . هاي عفونت باكتريال ،  بويژه يك عفونت شديد دقت مي كنيد             

 .باكتريال شديد مثل پنوموني ، سپسيس ومننژيت خيلي سريع بيمار شود وبميرد
  شيرخوار كم سن بايد    براي ارزيابي تنفس  . ارزيابي نشانه ها طبق چارت وآرام نگهداشتن شيرخوار بسيارمهم است           

:  نشانة مربوط به تنفس كودك را ارزيابي مي كنيد كه اينها عبارتند از             4 اومي تواند بخوابد درحاليكه شما       .آرام باشد 
 .شمارش تنفس ونگاه كردن براي توكشيده شدن قفسه سينه ، پرش پره هاي بيني و ناله كردن 

يد ، به پوست او درسراسر بدنش نگاه كنيد و دماي بدن اورااندازه             براي ارزيابي  نشانه هاي بعدي ،لباس اورا درآور        
سپس شما مي توانيد بيحالي ويا كـاهش سـطح هوشـياري او را    . تااين زمان اوممكن است بيدار شده باشد     . بگيريد

 .ببينيدوحركات اورانگاه كنيد
 .كليه شيرخواران كم سن را براي نشانه هاي خطر كنترل كنيد

 ا شيرخوار كاهش قدرت مكيدن دارد؟آي: سوال كنيد
  آيا شيرخوار درچند روز اخير تشنج كرده است ؟

 آيا به طور مكرر استفراغ مي كند؟
 )منظورازاستفراغ در اين بحث استفراغ صفرايي يا زردرنگ مي باشد(

 .سئواالت فوق را از مادر بپرسيد
 . بود ، شمارش راتكرار كنيداگر باال. تنفس شيرخوار رادريك دقيقه بشماريد : مشاهده كنيد

شيرخواران  كـم سـن  معمـوالً  تنـدتر  از      . تعداد تنفس شيرخوار رامشابه شيرخواران وكودكان بزرگتر شمارش كنيد 
 باردردقيقـه  50تعداد تنفس شيرخوار كم سن سـالم معمـوالً بـيش از    . شيرخواران  و كودكان بزرگتر تنفس مي كنند   

 . دردقيقه يابيشترمعياري براي تشخيص تنفس تند درشيرخواران است  بارتنفس60بنابراين . است 
اين تكرار بسيار مهم اسـت زيـرا تعـداد تـنفس            .  بارتنفس يا بيشتر بود، شمارش را تكرار كنيد        60اگراولين شمارش   

 يـك   شيرخوار كم سن گهگاه براي چند ثانيه تنفس خود را قطع مي كنـد و بـا                .شيرخوار كم سن معموالً منظم نيست     
 . بار يا بيشتر بود، شيرخوار كم سن  تنفس تند دارد60اگر شمارش دوم نيز . دوره تنفس تندتر ادامه مي دهد

 .پره هاي بيني نگاه كنيد) پرش(براي باز و بسته شدن : مشاهده كنيد
 .پرش پره هاي بيني عبارتست از گشادشدن سوراخ هاي بيني در هنگام تنفس شيرخوار

 
 
 
 
 
 



 ٥٧

 براي تو كشيده شدن قفسه سينه نگاه كنيد: يدمشاهده كن
بهرحـال توكشـيده شـدن      . براي مشاهده تو كشيده شدن قفسه سينه، مشابه شيرخواران و كودكان بزرگتر عمل كنيـد              

توكشيده  شدن  شديد  قفسه       .خفيف قفسه سينه دريك شيرخوار كم سن طبيعي است زيرا قفسه سينه هنوز نرم است              
تو كشيده  شدن  قفسه  سينه نشانه اي از پنوموني است             .   به  آساني  قابل  رويت مي باشد          سينه خيلي عميق است و    

 .ودر شيرخوار كم سن بسيار جدي و مهم مي باشد
 براي ناله كردن شيرخوار مشاهده و گوش كنيد: مشاهده وگوش كنيد

اله هنگامي بوجود مي آيد كـه       ن. ناله، صداي نرم كوتاهي است كه هنگام تنفس بازدمي شيرخوار به گوش مي رسد             
 .شيرخوار به زحمت تنفس مي كند

 آيا شيرخوار بيحال است ياكاهش سطح هوشياري دارد؟: مشاهده كنيد
حتي وقتيكه شيرخواركم سن بيدار است . شيرخواران كم سن اغلب اوقات خواب هستند واين نشانه بيماري نيست 

 .مادر وكارمند بهداشتي كه درحال صحبت هستند ، نگاه نكند، ممكن است مثل شيرخواران وكودكان بزرگتر به 
اوممكن است خواب آلـود باشـد       . يك شيرخوار كم سن بيحال وقتيكه بايد بيدار وهوشيار باشد، اين حالت راندارد            

اگر شيرخواركم سن درهنگام ارزيابي نمي تواند بيـدار شـود،از مـادرش             . وپس از بيدار كردن هم نتواند بيداربماند        
مشاهده كنيد كه آيا وقتي مادر بااوصحبت مي كند، ياوقتي او رابماليمـت تكـان مـي                 . بخواهيد كه بااو صحبت كند    

 .سپس نگاه كنيد كه آيا بيدار باقي مي ماند. دهيد ياوقتي دستهايتان رابهم مي زنيد بيدار مي شود 
وقتي  او را لمس  مي كنيد و يـا           .  بماند يك شيرخوار كم سن كه هوشيار  نيست نمي تواند در تمام اين مدت بيدار              

 .با او صحبت مي كنيد قادر به نشان دادن عكس العمل نيست
 آيا كمتر از معمول است ؟.تحرك شيرخوار رامشاهده كنيد : مشاهده كنيد

يك شيرخوار كم سن بيدار بطورمعمول دستها ياپاهايش راحركت مي دهد وچندين بار در دقيقه  سرش  را  بر مي                      
 .ارزيابي تحرك شيرخوار را مي توانيد درحاليكه او را براي ساير مواردارزيابي مي كنيد، انجام دهيد.  داندگر

 برآمدگي مالج شيرخواررامشاهده و لمس كنيد: مشاهده كنيد
. مالج ، محل نرمي روي سر شيرخواران كم سن مي باشد ومحلي است كه استخوانهاي سركامالً تشكيل نشـده انـد                    

سپس به مالج شيرخوار نگـاه كنيـد    .  رادروضعيت ايستاده نگهداريد  شيرخوار بايد آرام باشد وگريه نكند            شيرخوار
 .اگر مالج قدري برآمده است ، ممكن است بعلت ابتالء شيرخوار به مننژيت باشد. وآنرا لمس نمائيد 

 )ياپائين بودن دماي بدن لمس كنيديا او رابراي تشخيص تب ( دماي بدن شيرخوار رااندازه بگيريد: مشاهده كنيد 
اگر يك شيرخوار كم سن تـب       . دردوماه اول تولد شايع نيست      )  درجه سانتي گراد     37دماي زيربغل بيش از     ( تب  

عالوه بر اين تب ممكن است تنها نشانه يـك        . دارد، اين ممكن است به معني ابتالء به عفونت باكتريال شديد باشد             
شيرخواران كم سن مي توانند همچنين دربرابر عفونـت ، باكـاهش دمـاي بـدن خـود                  . دعفونت باكتريال شديد باش   

اگر شما . دماي پائين بدن ، هيپوترمي ناميده مي شود. عكس العمل نشان دهند     ) زير بغل ( درجه سانتي گراد       36زير
 .ول لمس كنيددماسنج دراختيار نداريد ، معده يازير بغل شيرخوار رابراي تعيين داغي ياسرماي غيرمعم

 نگاه كنيدرا شيرخوار  ساعت اول 24 دريزرديا براي رنگ پريدگي يا سيانوز : مشاهده كنيد
. ديره درآي كند پوست ممكن است به رنگ قرمز تيه مي كه گريدرنوزاد.  استي، صورتيعيرنگ پوست نوزادطب

  يانوز، كبوديس. ديرخوار توجه كنيانوز به مخاط ها وملتحمه شيا سي يدگي مشاهده رنگ پريبرا
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 .د باشديال شديك عفونت باكترين نشانه ها ممكن است نشانه يك از ايهر. لب ها ومخاط ها است
 علت ودرمان مناسب الزم ي مثل عفونت است كه جهت بررسيري خطيماري ساعت اول تولد عالمت ب24 دريزرد

 .  ارجاع داده شودياست نوزاد فور
 ن بيمار را براي نشانه هاي خطر طبقه بندي كنيد  چگونه تمام شيرخوارا2-15 

نشانه هاي شيرخوار را با نشانه هـاي ليسـت شـده            . تمام شيرخواران بيمار را براي عفونت باكتريال طبقه بندي كنيد         
اگر شيرخوار هر يك از نشانه هاي خطر را دارد احتمال ابـتالء او        . مقايسه كنيد و طبقه بندي مناسب را انتخاب كنيد        

 شما تشخيص نوع درمـان و       6  و    5،  4در بخش هاي    )  نگاه كنيد  19به مثال   . ( عفونت باكتريال شديد وجود دارد     به
 .درمان شيرخواران كم سن را در اين طبقه بندي مي آموزيد

 
 جدول طبقه بندي براي نشانه هاي خطر: 19مثال 

 
 احتمال عفونت باكتريال شديد

ن طبقه بندي ، مبتال به يك بيماري شديد است و در معرض خطر زيادي براي يك شيرخوار كم سن با نشانه هاي اي       
تشخيص اين عفونتها   . يا مننژيت داشته باشد   ) سپسيس(شيرخوار ممكن است پنوموني، عفونت خون     . مرگ مي باشد  

 .خوشبختانه وجه تمايز اين تشخيص ضروري نمي باشد. از يكديگر در يك شيرخوار خردسال مشكل است
ر كم سني كه در طبقه بندي احتمال عفونت باكتريال شديد قرار گيرد، نياز به ارجاع فوري به مركـز درمـاني        شيرخوا

و اگـر بـيش از      . اگر فاصله نزديكترين مركز درماني كمتر از يكساعت باشد، شـيرخوار را فـوراً ارجـاع دهيـد                 . دارد
 .ي تزريق كنيد و شيرخوار را فوراً ارجاع دهيديكساعت باشد، اولين نوبت آنتي بيوتيك مناسب را به صورت عضالن
ــراي گــرم نگــه داشــتن   قبل از ارجاع براي پيشگيري از پايين آمدن قند خون، درمان كنيد و ــه مــادر  ب توصــيه ب

دماي پايين بتنهايي مي    . شيرخواران كم سن درنگهداري دماي بدنشان مشكل دارند       . شيرخوار بيمار خيلي مهم است    
 .يرخوار شودتواند موجب مرگ ش

 كنيد يوطبقه بند  چگونه شيرخوار را از نظر عفونتهاي موضعي ارزيابي 3-15
در اين مرحله شما براي پيدا كردن نشانه هاي عفونت موضعي، به چشم، پستان، ناف  و پوست شيرخوار دقت مـي                      

 .رخوار شوندي شو موجب مرگاين عفونتها مي توانند در شيرخواران كم سن خيلي سريع پيشرفت كنند. كنيد
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    عفونت چشم1-3-15
 

 
 
 

 .د چشم ها راباز خواهد كرديده حركت دهي به حالت نشسته وخوابيرخوار كم سن رابلند كرده به آرامياگر ش
اگر قرمزي اطراف چشم، خروج ترشحات چركي و تورم را مشاهده مي كنيد، شيرخوار           . به چشم شيرخوار نگاه كنيد    

اگر فاصله نزديكترين مركـز درمـان كمتـر از          .  قرار مي گيرد و نياز به ارجاع دارد        يد چشم عفونت شد در طبقه بندي    
شيرخواررا فوراً ارجاع دهيد و اگر بيش از يك ساعت باشد، اولين نوبت آنتي بيوتيـك مناسـب را                   : يك ساعت باشد  

 .بدهيد و سپس شيرخوار را فوراً ارجاع دهيد
 قرار مـي  عفونت خفيف چشمر بدون تورم مي باشد، او در طبقه بندي اگر خروج ترشحات چركي از چشم شيرخوا 

 .در اين صورت مي توانيد چشم شيرخوار را طبق چارت درمان كنيد. گيرد
 عفونت پستان  2-3-15

 
    درمان     طبقه بندي   نشانه ها

 
 
 
 

اگـر  . د و نياز به ارجاع فوري دارد       قرار مي گير   ماستيتاگر پستان شيرخوار قرمز، گرم و متورم است، در طبقه بندي            
فاصله نزديكترين مركز درماني كمتر از يك ساعت باشد ، نوزاد را فوراً ارجاع دهيد و اگر بيش از يك ساعت باشـد،     

 .اولين نوبت آنتي بيوتيك مناسب را بدهيد و فوراً او را ارجاع دهيد
به مادر توصيه   .  قرار مي گيرد و مشكلي ندارد      يعيپستان طب اگر پستان شيرخوار بزرگ و سفت است، در طبقه بندي           

 .كنيد از دست كاري، فشار دادن و ماليدن پستان او خودداري كند
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 عفونت ناف 3-3-15

 
    درمان       طبقه بندي   نشانه ها 

 
 

آيا ترشجات چركي فراوان دارد و قرمزي آن روي پوست گسترده شـده اسـت؟ ممكـن                 . به ناف شيرخوار نگاه كنيد    
همانطور كه (ناف قدري قرمز شود ولي قرمزي اطراف ناف با گستردگي بيش از يك سانتي متر به پوست شكم است 

در ايـن   . اسـت  عفونت شديد ناف  يا ترشحات چركي  فراوان ناف تعيين كننده         ) در تصوير زير نشان داده شده است      
ا  فورا ً ارجاع دهيد و اگر بيش از  يك            صورت اگر فاصله نزديكترين مركز درماني كمتر از يك ساعت باشد، نوزاد ر            

 .ساعت باشد، اولين نوبت آنتي بيوتيك مناسب را بدهيد و سپس نوزاد را فوراً ارجاع دهيد
 قرار مي گيرد و نيـاز بـه ارجـاع           خونريزي بند ناف  اگر ناف نوزاد بيشتر از چند قطره خونريزي دارد، در طبقه بندي             

 .فوري دارد
نابه دارد يا قرمزي اطراف آن كمتر از يك سانتيمتر به پوست شكم گسترده شده است، مبتال                 اگر ناف نوزاد ترشح خو    

نحوه درمان در منزل را طبق چارت به مادر آمـوزش دهيـد و بگوييـد در صـورت                   .  مي باشد  عفونت خفيف ناف  به  
 . روز بعد مراجعه كند5عدم بهبودي 

    عفونت پوست4-3-15
 درمان  طبقه بندي  نشانه ها 

 
 

 .مي باشند)  عدد10بيش از (آيا جوشهاي چركي زياد . براي وجود جوشهاي پوستي بدن شيرخوار را مشاهده كنيد
وقتي شما جوشها را مشاهده مـي كنيـد ببينيـد آيـا             . جوشهاي پوستي، لكه هاي قرمز يا تاولهاي حاوي چرك هستند         

نوزاد را بـدون تزريـق آنتـي        .  است ت شديد پوستي  عفونجوش زياد نشان دهنده     .  عدد بيشتر است   10تعداد آنها از    
 .بيوتيك به نزديكترين مركز درماني ارجاع فوري دهيد

درمـان در  .  اسـت عفونت خفيف پوسـتي  عدد مي باشد، نشان دهنده       10اگر تعداد جوشهاي چركي پوست كمتر از        
 .جعه كند روز بعد مرا5منزل را به مادر آموزش دهيد و بگوييد كه در صورت عدم بهبودي 
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   چگونه شيرخوار كم سن را براي اسهال ارزيابي و طبقه بندي كنيد4-15
 

شيرخوار را از نظر عفونتهاي موضعي ارزيابي كنيد و .  شيرخواران كم سن را براي نشانه هاي خطر كنترل كنيدكليه
 :سپس

 آيا شيرخوار اسهال دارد؟: سوال كنيد 
 
 

 . كنيدارزيابي و طبقه بنديه از جدول اسهال روي چارت شيرخواران كم سن شيرخوار  را  با استفاد:  اگر  بلي 
 

 .كنترل كنيدمشكل شيرخوردن يا خوب وزن نگرفتن، وضعيت واكسيناسيون و مصرف مكملهاي دارويي را 
 

 مـدفوع  تكرر دفع و يـا . اگر مادر مي گويد كه شيرخوارش اسهال دارد، او را براي اسهال ارزيابي و طبقه بندي كنيد           
مادر شيرخواراني كه با شيرمادر تغذيه مي شوند معمـوالً مـي تواننـد              .  اسهال تلقي نمي شود     آبكي شيرمادر خواران،  

اين ارزيابي،  . اسهال را تشخيص بدهند، چون قوام يا دفعات مدفوع  شيرخواران آنها با مدفوع طبيعي متفاوت است                
 تشـنگي  .نشانه هاي كمتري بايد كنتـرل شـود      زرگتر مي باشد، اما   مشابه ارزيابي اسهال در شيرخواران و كودكان ب       

 .ارزيابي نمي شود، زيرا ممكن نيست بتوان تشنگي را از گرسنگي در يك شيرخوار كم سن تشخيص داد
نشـانه هـاي اسـهال را در        . مشابه شيرخواران و كودكان بزرگتر طبقه بندي مي شود        اسهال در شيرخواران كم سن      

 14اگر شـيرخوار    . نه هاي ليست شده مقايسه كنيد و يك طبقه بندي را براي كم آبي او انتخاب كنيد                شيرخوار با نشا  
 .روز يا بيشتر اسهال داشته است، يا خون در مدفوع دارد، يك طبقه بندي اضافي نيز انتخاب مي كنيد

چون شيرخوار كم   . وجود دارد  روز يا بيشتر   14توجه داشته باشيد كه احتمال فقط يك طبقه بندي براي اسهال            : نكته
سني كه اسهال طوالني داشته، در بخش زيادي از عمرش از اسهال رنج برده است و به هـر حـال بايـد ارجـاع داده                          

 .شود
   چگونه مشكل شيرخوردن وياخوب وزن نگرفتن را كنترل كنيد5-15

وارگي مي تواند اثرات زيانبـاري      تغذيه ناكافي دردوران شيرخ   . تغذيه كافي براي رشد وتكامل كودك ضروري است         
ارزيـابي نحـوه  تغذيـه    . رشد باتعيين وزن براي سن ، ارزيابي  مي شود           . رادرتمام طول عمر كودك برجاي بگذارد       

 .يك  شيرخوار كم سن ووزن او بسيار اهميت  دارد زيرا مي توان نحوه تغذيه اورادرصورت لزوم بهبود بخشيد
باشيرمادر است  كه به معني تغذيه فقط باشيرمادر ، بدون استفاده از             تغذيه انحصاري    بهترين راه تغذيه شيرخواران ،    

 ).داروهاوويتامينهامستثني هستند( غذاهاي كمكي ، آب ياساير مايعات است 
. تغذيه انحصاري باشيرمادر ، بهترين تغذيه وحفاظت دربرابربيماريهاي احتمالي رابراي شـيرخوار فـراهم مـي كنـد                   

 باشيرمادر، بهترين راه تامين رشد وتكامل مطلوب كودكان اسـت ، باعالقـه   تغذيه انحصارين درك كنند كه  اگرمادرا
آنها بايد تشويق وتحريك شوند كـه بوسـيله تغذيـه شـيرخوار باشـيرمادر،               . وتمايل بيشتري به شيردهي مي پردازند     

يااجتماعي كه ممكن است تغذيه انحصاري      شروع خوبي رابراي زندگي فرزندانشان فراهم كنند عليرغم داليل فردي           
 .باشيرمادر رامشكل يانامطلوب جلوه دهد

 



 ٦٢

دربخش اول ، شماسواالتي را ازمادر مـي پرسـيد وتعيـين مـي كنيـد كـه آيااومشـكالتي                    : اين ارزيابي دوبخش دارد   
 .عيين مي كنيدهمچنين وزن براي سن او رات.درشيرخوردن كودك دارد ، كودك باچه شيري وچند بار تغذيه مي شود

دربخش دوم ، اگر شيرخوار درتغذيه باشيرمادر مشكلي داشته باشـد، يـاوزن گيـري او كـافي نباشـد، نحـوه تغذيـه                        
 .اوراباشيرمادر ارزيابي مي كنيد



 ٦٣

 
نشانه هاي عفونتهاي موضعي را كنترل كنيد و دربـاره          .  شيرخواران خردسال را براي نشانه هاي خطر كنترل كنيد         كليه

 .را كنترل كنيد مشكل شيرخوردن و يا خوب وزن نگرفتنرسيد و سپس اسهال بپ

 
 

وضعيت تغذيه شيرخوار را با استفاده از جدول طبقه بندي رنگي براي مشكل شيرخوردن و يـا خـوب وزن نگـرفتن                      
 .طبقه بندي كنيد

 
 .كنترل كنيدوضعيت واكسيناسيون و مصرف مكملهاي دارويي را 

 
 نحوه تغذيه كودك سئوال كنيد ووزن براي  سن راتعيين كنيد  چگونه درمورد 1-5-15

 آيامشكل شيرخوردن وجود دارد؟: بپرسيد
مادر ممكن است به مشاوره ياكمك  خاصي بـراي رفـع مشـكل              . هرنوع مشكلي راكه مادر ذكر مي كند ، مهم است           

 ، تغذيه باشيرمادر راارزيـابي      يستقادر به خوردن ن   اگر مادر مي گويد كه شيرخوارش ،         .*فرزندش نياز داشته باشد   
  قادر به خوردنشيرخواري كه . كنيد ياببينيد كه چگونه شيرخوار رابا استكان تغذيه مي كند تابه منظور مادر پي ببريد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شيرخوارمكرر شيرمي خورد، يابالعكس مكـرر شـيرنمي خـورد، او    : وارد مي باشدمشكالتي كه مادرممكن است مطرح كند شامل اين م *

 .شيركافي نمي خورد، نوك پستان مادر زخم است ، نوك پستان مادر صاف يافرو رفته است ياشيرخوار پستان نمي گيرد
 



 ٦٤

 ين مركز  ، ممكن است دچار يك عفونت شديد يامشكل خطرناك و كشنده ديگري باشد وبايد به نزديكترنيست
اگر فاصله نزديكترين مركز درماني كمتراز يك ساعت باشد، كودك رافوراً ارجاع دهيد واگر بيش               .درماني ارجاع شود  

 .از يكساعت باشد ، اولين نوبت آنتي بيوتيك مناسب رابدهيد سپس كودك را فوراً ارجاع دهيد
  ساعت؟24آياكودك شيرمادر خواراست ؟ اگر بلي چند بار در: بپرسيد

توصيه مي شود كه دفعات وطول مدت تغذيه باشيرمادر برحسب ميل وتقاضاي شيرخوار وبطور مكرر درشـب وروز     
 . ساعت است 24 بار ويا بيشتر در8اين به معني حداقل . باشد

 آيا شيرخوار غير از شيرمادر، غذا يامايعات ديگر مي خورد؟اگر بلي ، چند بار؟با چه وسيله اي؟: بپرسيد 
باپرسش از مادر پي ببريد كه آيا به شيرخوار ، غـذاها يامايعـات    . بايد بطور انحصاري باشيرمادر تغذيه شود     شيرخوار  

از او  . وحتـي آب مـي دهـد        ) مثل لعاب برنج    ( ديگري مثل ساير شيرها، آب ميوه ، چاي ، پوره رقيق ، غالت مايع               
زم است  شما بدانيد كه آيا شيرخوار بيشتر باشيرمادر          ال.بپرسيد چند باروچه مقدار از مواد غذايي  فوق به او مي دهد            
اگر به شيرخوار ساير غذاها ومايعات داده مـي شـود ،   .تغذيه مي شود يا بيشتر از مواد غذايي فوق به او داده مي شود      

 .پي ببريد كه آيا مادر اين مواد غذايي رابابطري يا استكان به شيرخوار مي دهد
 منحني رشد شيرخوار را نگاه كنيد.راتعيين كنيدوزن براي سن : مشاهده كنيد

به  ياد داشـته   از منحني وزن براي سن جهت تعيين وزن گيري ناكافي يا سوء تغذيه شديد  شيرخوار استفاده  كنيـد            
باشيد كه سن  شيرخواران  كم سن  معموالً به هفته بيان مي شود ، امامنحني وزن براي سن برحسب ماه تقسيم                       

اگر قبالً منحني رشد او رسم شـده        . نقطه وزن شيرخوار را روي منحني وزن براي سن تعيين كنيد          . ت  بندي شده اس  
 .است اين نقطه را به نقطه قبلي وصل كنيد

 

 
 

اين نقطه اي است كه محل تالقي خطوط مربوط به سن و 
  انحراف معيار قراردارد-3نقطه باالي .وزن مي باشد

 .وم قرارمي گيردپس در طبقه بندي رشد نامعل

 . هفته است6سن شيرخوار  
  ماه  قرار مي گيرد2  و 1 هفته بين 6خط 
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    چگونه تغذيه باشيرمادر راارزيابي كنيد2-5-15
 :در موارد زير الزم نمي باشد. ابتدا تصميم بگيريد  كه آيا ارزيابي تغذيه باشيرمادر الزم است ياخير

  ساعت شير مي خورد و24 بار در 8در تغذيه مي شود و حداقل اگر شير خوار بطور انحصاري باشيرما 
 .وزن گيري او كافي مي باشد

 .اگر شيرخواركالً باشيرمادر تغذيه نمي شود 
 .اگر شيرخوارمشكل جدي دارد ونياز به ارجاع فوري به مركز درماني دارد 

 .ددراين شرايط ، نحوه تغذيه شيرخوار رابراساس اطالعات قبلي طبقه بندي كني
اگرپاسخ هاي مادر يا وزن شيرخوارنشان مي دهد كه مشكلي وجود دارد،نحوه تغذيه باشيرمادر رابشرح زير مشاهده               

نوزادان باوزن كم هنگام تولد بيشتر احتمال       . كمبود وزن براي سن اغلب بخاطر كمبود وزن هنگام تولد است            . كنيد  
 .ارزيابي تغذيه باشيرمادر نياز به مشاهده دقيق دارد.شنددارد كه درارتباط باتغذيه باشيرمادر مشكل داشته با

 آياشير خوار ظرف يكساعت گذشته باشيرمادر تغذيه شده است؟: بپرسيد
درايـن  . اگربلي ، از مادر بخواهيد تا منتظر شود وبه شمابگويد كه چه وقـت او دوبـاره تمايـل بـه شـيرخوردن دارد                       

همچنين مي توانيد هرنوع درماني راكـه       . كسيناسيون شيرخوار بپردازيد    فرصت ، ارزيابي راكامل كنيد وبه وضعيت وا       
. آر.شيرخوار نياز دارد،شروع كنيد نظير آموزش مادر براي يك عفونت باكتريال موضعي خفيف ، يـا دادن محلـول او                   

 .اس براي كم آبي خفيف 
از مـادر   .  شيرخوردن داشته باشد     اگر شيرخوار ظرف يكساعت گذشته باشيرمادر تغذيه نشده ، ممكن است تمايل به            

.  دقيقه از شيردهي رامشاهده كنيـد      4تمام طول مدت تغذيه او باشيرمادر ويامدت        . بخواهيد كه اورا به پستان بگذارد       
 .آرام بنشينيد ونحوه تغذيه شيرخوارباشيرمادر رامشاهده كنيد

 آياشيرخوار قادر به گرفتن پستان مي باشد؟: نگاه كنيد
 :براي خوب گرفتن پستان عبارتند از چهار نشانه 

  چانه چسبيده به پستان--       
 . دهان كامالً باز است--
 . لب پائيني به بيرون برگشته است--
 . نوك و قسمت بيشتري از هاله پستان در دهان شيرخوار مي باشد--

 .خوب پستان مي گيرداگر تمام  چهار نشانه  فوق وجود  دارد ، شيرخوار 
 : گرفتن پستان خوب نباشد ، شماممكن است نشانه هاي زير راببينيداگرنحوه
 . چانه چسبيده به پستان نيست --
  دهان كامالً باز نيست ، لبها از جلو بهم فشرده--
  لبها به داخل برگشته يا--
 .ود قسمت بيشترهاله قهوه اي درپائين پستان ديده مي شود يااز باال و پائين بطور مساوي ديده مي ش--

 .خوب پستان نمي گيرداگر شما هر يك از نشانه هاي فوق رامشاهده مي كنيد ، شيرخوار  
به هـيچ وجـه پسـتان  را         اگر شيرخوار خيلي بيمار نمي تواند پستان رادردهان بگيرد وبراي مكيدن نگهدارد ، پس               

يا شيرخوار پسـتان    .ن  مي گردد     اگرشيرخوارپستان را خوب  نگيرد ،  منجر  به  درد  و زخم  نوك  پستا                  .نمي گيرد 
شـيرخوارممكن اسـت پـس از تغذيـه         . رابقدر كافي وموثر تخليه نمي كند واين امرسبب احتقـان پسـتان مـي شـود               
شيرخوارممكن است مقدارخيلي كمي    . باشيرمادر ، ناراضي باشد ومايل به شيرخوردن مكرر و ياطوالني مدت باشد             
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تمام اين مشكالت رفع خواهد شد اگـر        .ه باشد ياشير مادرش خشك شود     شير دريافت كند ووزن گيري كافي نداشت      
 .نحوه گرفتن پستان اصالح شود

 
 
 
 
 
 
 
 

 شيرخوار پستان مادر راخوب نگرفته است          شيرخوارپستان مادر راخوب گرفته است
 ) باگاهي مكثمكيدن عميق و آهسته:خوب مكيدن عبارتست از( آياشيرخوارمي تواند خوب بمكد؟ : نگاه كنيد

شما ممكن اسـت بلعيـدن او راببينيـد         .  ، مكيدن او عميق وآهسته وگاه بامكث است          خوب مي مكد  وقتي شيرخوار   
اگر مي توانيد چگونگي اتمام تغذيه باشيرمادر را مشاهده كنيد وبه نشانه هـاي رضـايت شـيرخوار توجـه                    . يابشنويد  

يعني مادر باعث توقف تغذيه باشيرمادر      ( پستان راخود رها مي كند    اگر شيرخوار از تغذيه خود راضي باشد ،         . نمائيد
 .شيرخوار راحت وخواب آلود بنظر مي رسد وديگر عالقه به مكيدن پستان ندارد) . به هرطريق نمي شود

شماممكن است گونـه هـاي فـرو رفتـه او           . ، مكيدن اوسريع وسطحي است      خوب نمي مكد  وقي شيرخوار پستان را   
. شيرخوار  درانتهاي تغذيـه راضـي بنظـر نمـي رسـد وبيقـرار اسـت                  . يدن او رانمي بينيد يانمي شنويد       بلع. راببينيد  

 .اوممكن  است گريه كند ياسعي كند كه دوباره پستان رابمكد وبمدت طوالني به تغذيه باشيرمادر ادامه دهد
 مادر نيسـت، بنـابراين اصـالً قـادر بـه       او قادر به مكيدن پستان و بلعيدن شير اصالً نمي تواند بمكد،   وقتي شيرخوار   

. اگر بيني شيرخوار گرفته بنظر مي رسد ومانع تغذيه او مي باشـد ، بينـي او راپـاك كنيـد                .تغذيه باشيرمادر نمي باشد   
 .سپس كنترل كنيد كه آيا او قادر است خوب بمكد

 براي وجود زخم يابرفك دهان شيرخوار را  نگاه كنيد: نگاه كنيد
را نگاه كنيد  برفك  شبيه دلمه هاي شير روي سطح داخلي گونه هـا        ) روي  زبان يا گونه ها     (ير خوار   داخل  دهان ش   

اگر سعي كنيد سفيدي راپاك كنيد ، تكه هاي سفيد برفـك بـاقي         . يابصورت روكش سفيدي روي زبان بنظر مي رسد       
 .خواهند ماند

 بقه بندي كنيد  چگونه مشكل  شيرخوردن و خوب وزن نگرفتن شيرخوار را ط6-15
نشانه هاي شيرخوردن شيرخوار را با نشانه هاي ذكر شده در هر رديف جدول رنگي طبقه بنـدي  مقايسـه كنيـد و                        

 : طبقه بندي وجود دارد4براي مشكل شيرخوردن و خوب وزن نگرفتن . طبقه بندي مناسب را انتخاب كنيد
وزني شديد، مشكل شيرخوردن دارد يا وزن گيري قادر به خوردن نبودن يا احتمال عفونت باكتريال شديد، كم           

 ) مراجعه كنيد20به مثال (. ناكافي يا رشد نامعلوم و مشكل شيرخوردن ندارد
  شما  تشخيص نوع درمان ونحوه درمان شيرخواران كم سن را در اين طبقه بنـديها مـي                    6  و    5  ،  4بخش هاي   در  

 .خوانيد
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 كتريال شديد احتمال عفونت با-قادر به خوردن نبودن 
اين مي  . شيرخوار كم سني كه قادر به شيرخوردن نباشد و نتواند بمكد، مشكلي دارد كه زندگي او را تهديد مي كند                   

درمـان  . اين شيرخوار نياز به مراقبت و توجه فوري دارد         * .تواند بعلت يك عفونت باكتريال يا مشكالت ديگر باشد        
 .ال شديد مي باشدآن  مطابق طبقه بندي احتمال عفونت باكتري

: كودك را فوراً ارجاع دهيد و اگر بيش از يكساعت باشد: اگر فاصله نزديكترين مركز درماني كمتر از يكساعت باشد
همچنين شيرخوار را براي پيشـگيري      . اولين نوبت آنتي بيوتيك مناسب را بدهيد و سپس كودك را فوراً ارجاع دهيد             

شـيرمادر دوشـيده شـده، شـير دايـه، شـير            : ويت و در دسترس بودن از طريـق       از پايين آمدن قند خون به ترتيب اول       
 .مصنوعي ياآب قندتوسط لوله بيني معده درمان كنيد

 كم وز ني شديد
در اين صورت شيرخوار را     . قرار دارد )  انحراف معيار  -3( منحني رشد شيرخوار و يا نقطه وزن او زير منحني قرمز            

 .دهيدبه مركز بهداشتي درماني ارجاع 
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 جدول طبقه بندي براي مشكل شيرخوردن و خوب وزن نگرفتن: 20ثال م
 

 
 

 مشكل شيرخوردن يا وزن گيري ناكافي يا رشد نامعلوم
اين طبقه بندي شامل شيرخواراني مي شود كه منحني رشد آنان باالي منحني قرمز است امـا صـعودي و مـوازي بـا                        

يا منحني رشد قبلي ندارند و نقطه وزن آنان باالي منحني قرمـز اسـت و يـا شـيرخواراني كـه                   منحني رشد نيست و     
احتمال وجود چندين نشـانه در      . مشكل شيرخوردن دارند و برخي نشانه ها در نحوه تغذيه شان نياز به اصالح دارد              

 بندي قـرار مـي گيـرد، تغذيـه          به مادر هر شيرخواري كه در اين طبقه       .اين شيرخواران بيشتر است تا فقط يك نشانه       
تغذيـه كوتـاه مـدت بـا        . مكرر و طوالني با شيرمادر را  هر زماني كه شيرخوار بخواهد در روز و شب توصيه كنيـد                  

شـيرخوار بايـد  تـا    . شيرمادر در هر وعده، علت مهمي است كه موجب مي شود شيرخوار شيركافي دريافـت نكنـد   
مادر تغذيه شود به هر مادر كمك خاصي را كه شيرخوارش نيـاز دارد؛ مثـل               زماني كه خود پستان را رها كند، با شير        

همچنين نحوه مراقبـت در منـزل شـيرخوار         . وضعيت بهتر بغل كردن و پستان گرفتن، يا درمان برفك آموزش دهيد           
 .خردسال را به مادر آموزش دهيد

 
. باره بـه كاركنـان بهداشـتي مراجعـه نمايـد     هر شيرخواري كه در اين طبقه بندي قرار مي گيرد بايد براي پيگيري دو       

كاركنان بهداشتي بايد بهبود نحوه تغذيه شيرخوار را كنترل كنند و توصيه هاي ضروري را در صورت لزوم به مـادر                     
 .ارائه دهند
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 مشكل شير خوردن  ندارد
دي سوء تغذيه شديد و     شيرخوار در اين طبقه بندي بطور انحصاري و مكرر با شيرمادر تغذيه مي شود و در طبقه بن                 

يعني وزن شيرخوار براي سـن او  بـاالي منحنـي قرمـز و منحنـي او صـعودي و                     . وزن گيري ناكافي قرار نمي گيرد     
 .موازي با منحني رشد است

    چگونه وضعيت واكسيناسيون شيرخوار و مصرف مكمل هاي دارويي را كنترل كنيد7-15
 ). رجوع كنيد14به فصل . (نند كودكان بزرگتر كنترل كنيدوضعيت واكسيناسيون شيرخواران كم سن را هما

 . روزگي كنترل كنيد15  را  از D+ Aمصرف قطره مولتي ويتامين يا 
    فرم ثبت بيماري شيرخوار 8-15

همانطور كه شما شيرخوار بيمار را ارزيابي و طبقه بندي مي كنيد، دور نشانه هايي را كه مي بينيـد روي فـرم دايـره                         
 ضميمه بشما فرمهاي ثبت بيماري را در )  مراجعه كنيد 21به مثال ( هاي هر مورد را بنويسيد  طبقه بنديبكشيدو
 .مي بينيد

    ساير مشكالت را ارزيابي كنيد9-15
بـه رهنمودهـاي درمـان      . هر نوع مشكلي را كه توسط مادر بيان مي شود يا خود مشاهده مي كنيد، ارزيـابي نمائيـد                  

اگر فكر مي كنيد شيرخوار مشكل جدي ديگري  دارد، يا نمي دانيد كه چگونـه بـه او كمـك                 . مشكالت رجوع كنيد  
 .كنيد، شيرخوار را به مركز بهداشتي درماني ارجاع دهيد
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          خير   بله            آيا شيرخوار اسهال دا رد؟  
 روز             . ……3……براي چه مدت؟  

 آيا خون در مدفوع وجود دارد؟                       
 بلي                                                                        
 خير                                    

                                                                                       

  روز1 آبي نداردكم 

 ……  قد:           كنترل شيرخوار از نظر مشكل شيرخوردن ووزن گيري ناكافي
 موازي وصعودي نبودن بامنحني  رشد)                         انحراف معيار-3(    زير منحني قرمز

          خير           بله        دارد؟وردنمشكل شيرخ  آيا هيچ  •

     خير   بله        ساعت به او را شير مي دهد؟ 24بار در8 آيا كمتراز شيرخوار با شيرمادر تغذيه مي شود،گرا •
     خير   بله            آيا غير از شيرمادر غذا يا مايعات ديگر مي خورد؟   •

 ……… بار آب قند2……اگر بله ، چند بارو باچه چيزي؟
 )هيچ نشانه أي براي ارجاع فوري به بيمارستان نداشته باشدو(درصورت پاسخ بلي هريك ازسواالت فوق 

 :    ارزيابي تغذيه با شيرمادر 

 : نحوه گرفتن پستان
 آيا شيرخوار قادربه گرفتن پستان مي باشد؟       
 پستان نمي گيردبه هيچ وجه د                  خوب پستان نمي گير پستان مي گيردب خو •
 آيا شيرخوار مي تواند خوب بمكد؟ •
 نمي تواند بمكد             خوب نمي مكد                    خوب مي مكد •

      خير      بله                   . آيادردهان برفك وجوددارد؟ •

مشكل شير 
 خوردن دارد

  روز1

       ناقص    كامل          :        نكنترل وضعيت واكسيناسيو
     ناقصكامل           :                     و  مكمل ويتامين

  

     بله           خيرآيا شيرخوار مشكل ديگري دارد؟           
 

واب آلودگي غريعادي ياعدم هوشياريخ •
 بيقراري يا حتريك پذيري •
 فرورفتگي چشمها •
 خيلي  آهسته •
 آهسته •

  وتوصيه هادرمان
 

 .) …اعتس: (درصورت نيازبه ارجاع  •
 ………نزديكترين مركزدرماين 
 ..………مركزهبداشيت درماين 

 :اس .آر.درصورت نياز به او •

 ..…………………چه مقدار؟ •

 ..………………… چندروز؟ •

 :درصورت نيازبه درمان •

  ……………………چه نوع؟ •

 ..…………………چه مقدار؟ •

 ……………………چندروز؟ •

 درصورت نيازبه توصيه هاي درماين •

 .………………چه توصيه اي •

 ……………………چندروز؟ •
      ………………………….. 
      ………………………….. 
      …………………………. 

    …………………………. 
    …………………………  
   ……………………. 
   …………………….. 
   ……………………. 
   ……………………. 
 
 درصورت نيازبه مشاوره براي تغذيه باشريمادر •

 ………………چه توصيه اي؟ •

   ……………………. 
  ……………………. 
  ……………………. 
  ……………………. 
  …………………… 
  ……………………  . 
  …………………….. 
  ……………………. 
  ……………………. 
  ……………………. 
  ……………………        
  ……………………. 
 

 لب پاييين به بريون برگشته •
   قسمت بيشترهاله پستان دردهان •
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او بخـاطر   .  گراد اسـت    درجه سانتي  37) زير بغل ( كيلوگرم و دماي بدن او       5/4وزن او   .  هفته است  6سن جليل    :  5مورد  
كارمنـد بهداشـتي شـيرخوار را    . اولين مراجعه او براي اين بيماري اسـت . اسهال و بثورات جلدي به مركز آورده شده است  

 55كارمند بهداشتي تنفس او را مي شمارد        . مادرش مي گويد كه او تشنج نكرده است       . براي نشانه هاي خطر كنترل مي كند      
او مي بيند كه جليـل توكشـيده شـدن قفسـه سـينه و      . قدرت مكيدن ندارد  و  استفراغ  نمي كند  كاهش  . بار در دقيقه است   

دمـاي بـدنش طبيعـي      . چشم و پستان ناف او طبيعي است      . مالج او برآمده نيست   . پرش پره هاي بيني نداردو ناله نمي كند       
كاهش سطح هوشياري نـداردو تحـرك او        جميله بيحالي يا    . جوش پوستي وجود دارد   )  عدد 10كمتر از   (تعداد كمي   . است

 .طبيعي است
 روز قبل شروع شده     3سپس كارمند بهداشتي در مورد اسهال از مادر سوال مي كند او پاسخ مي دهد كه اسهال فرزندش از                    

ه گريه او دوباره شروع ب. جليل  گريه مي كند وقتي مادر او  را  به پستان مي گذارد آرام مي شود   . و خون  در  مدفوع ندارد      
پوست او با نيشگون پوستي آهسـته    . مي كند وقتي تغذيه او با شير مادر قطع مي شود، چشمهاي او طبيعي به نظر مي رسند                 

 .به حالت اول برمي گردد
 ساعت با شيرمادر تغذيه مي شـود و سـاير           24 بار در    5او حدود   . مادر جليل مي گويد كه او مشكل شيرخوردن نداشته است         

 .ت به او داده مي شودغذاها و مايعا
ثبت  مي كند كه    )   هفتگي 6 كيلوگرم در    5/4(كارمند بهداشتي وزن او را براي سن تعيين مي كند و روي چارت منحني رشد                

 .زير منحني قرمز قرار ندارد
رمنـد   ساعت با شيرمادر تغذيه مي شود و سـاير غـذاها و مايعـات را دريافـت مـي كنـد، كا                      24 بار در    8چون جليل كمتر از     

كارمنـد  . مادر جليل موافق است حاال او را با شير خـود تغذيـه نمايـد              . بهداشتي تصميم به ارزيابي تغذيه با شيرمادر مي گيرد        
چانه جليل به پستان مادر چسبيده است دهان او باز و لب پاييني به بيرون برگشته                : بهداشتي شيردهي مادر را مشاهده مي كند      

 .شيرخوار را براي وجود برفك نگاه مي كند كه مشكلي نداردكارمند بهداشتي دهان . است
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 4بخش 

 
 شخيص نوع درمانت
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 16فصل  
 اولويتهاي درمان را انتخاب كنيد

 
 

 طبق چارت  بيماري مناسب طبقه بندي بيماري.  كودكان و شيرخواران بيمار را ارزيابي كنيدكليه
 آنها را طبقه بندي كنيد و سپس

 رجاع فوري نياز داردمشخص كنيد آيا ا
 
 
 

تشخيص نوع درمان براي بيماري كه نياز به ارجاع فوري          
 ندارد

نوع درمان مورد نياز قبل از ارجاع  را مشخص كنيد 

 
 درمان قبل از ارجاع را انجام دهيد  كودك يا شيرخوار كم سن بيمار را درمان كنيد

 
   كندبه مادر آموزش دهيد چگونه در منزل درمان

 
با مادر درباره تغذيه، مايعات و چه موقع برگردد مشـاوره           

 كنيد
 كودك يا شيرخوار كم سن را ارجاع دهيد 

 
 .ارزيابي كنيدزمانيكه شيرخوار يا كودك جهت پيگيري به مركز برمي گردد، در صورت لزوم براي مشكل جديد او را 

 
 ساله را ارزيابي و بيماري يا بيماري هـاي او را            5 ماه تا    2يمار  در فصل هاي قبلي شما يادگرفتيد كه چگونه كودك ب         

در بعضي مواقع كـودك خيلـي بيمـار،         . قدم بعدي اين است كه درمان هاي الزم را مشخص كنيد          . طبقه بندي نماييد  
بـل از   شـما بايـد ق   در چنـين مـواردي،  . براي مراقبت هاي بيشتر نيازمند ارجاع به مركز درماني يا بيمارسـتان اسـت             

 . را شروع كنيدفوريفرستادن كودك، درمان هاي 
.  در چارت ارزيابي و طبقه بنـدي مراجعـه كنيـد           تشخيص نوع درمان  ضمن مطالعه اين بخش شما بايستي به ستون         

. اگر كودك فقط در يك طبقه بندي قرار دارد، دانستن اين كه چه كاري نبايد براي كودك انجام دهيـد آسـان اسـت                       
براي مثـال، يـك كـودك ممكـن اسـت هـم       .  كودكان بيمار در بيش از يك طبقه بندي قرار مي گيرد    ولي بسياري از  

 .ستونهاي رنگي در تشخيص نوع درمان به شما كمك مي كنند.پنوموني و هم عفونت حاد گوش داشته باشد
챸  دي شديداين طبقه بن.  احتياج  به توجه  فوري  وارجاع  فوري  داشته  است رديف قرمزطبقه بندي در 

 .مي باشد
 
 

هاگر بلاگر خري
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챸  درمان شامل اين. يعني كودك احتياج به داروي مناسب يا درمانهاي ديگر داردرديف زردطبقه بندي در 
 است كه به مادر آموزش بدهيد چگونه داروي كودك در منزل را بدهد و همچنين در مورد مراقبت در

 .قع برگرددمنزل به او توصيه هاي الزم را مي كنيد و به او مي گوييد چه مو
챸  به مادر آموزش.  يعني كودك به درمان خاصي مانند آنتي بيــــوتيك نياز نداردرديف سبزطبقه بندي در 

 براي مثال به او توصيه هاي تغذيه اي مي كنيد و. مي دهيد كه چگونه از كودك در منزل نگهداري كند
 را كه بايستي كودك را فوراً به مركزسپس نشانه هايي .اينكه در زمان اسهال مايعات  بيشتري به اوبدهد

 .بهداشتي درماني بياوردبه او ياد مي دهيد
وقتي كودك در بيش از يك طبقه بندي قرار مي گيرد شما مجبور هستيد در چـارت ارزيـابي و طبقـه بنـدي، بـراي                      

نوموني و عفونـت    براي مثال پ  . بعضي از درمان ها ممكن است مشابه باشند       . درمان به بيش از يك قسمت نگاه كنيد       
 وكدام درمان ها     شما بايد توجه داشته باشيد كه كدام درمان ها مشابه بوده،          .حاد گوش نياز به يك آنتي بيوتيك دارند       

 .متفاوت هستند
.  ارجاع شود، الزم است تصميم بگيريد كه قبل از ارجاع چـه درمـاني را بايـد انجـام دهيـد                     فوراًاگر كودك بايستي    

اين مجموعه به شما كمك مي كند تا درمـان          . انند فتيله گذاري گوش قبل از ارجاع الزم نيست        بعضي از درمان ها م    
 .هاي فوري قبل از ارجاع را مشخص كنيد

ا والدين از بردن كودك امتناع مـي ورزنـد، كارمنـد بهداشـتي بايـد بـه                  در شرايطي كه امكان ارجاع وجود ندارد و ي        
بهتراست كودك در محلي نزديك مركز بماند تـا چنـدين بـار در روز كنتـرل                 . كمك كند ) خانه( مراقبت كودك در    

 .يا كارمند بهداشتي به خانه كودك برود تا در دادن داروها بطور صحيح و مايعات و غذا كمك كند. شود
 ضميمه اي وجود دارد كه در آن توضيح داده شده اسـت كـه وقتـي نيـاز بـه                     »درمان كودك « موعه راهنماي   در مج 

 .ارجاع دارد ولي امكان نيست چه بايد بكنيد
     چگونه تشخيص مي دهيد كه شيرخوار كم سن نياز به ارجاع فوري دارد1-16

 . شديد دارد ماهه احتمال عفونت باكتريال2 هفته تا 1اگر شيرخوار كم سن 
اگر شيرخوار كم سن از نظر عفونتهاي موضعي عفونت شديد چشم، ماستيت ، عفونت شديد ناف، خـونريزي  بنـد                     

 .ناف، عفونت شديد پوستي دارد
 .اگر شيرخوار كم سن از نظر اسهال دچار كم آبي شديد، كم آبي نسبي ، اسهال پايدار شديد و اسهال خوني دارد

  ساله نياز به ارجاع فوري دارد5 ماهه تا 2(دهيد كودك بيمار    چگونه تشخيص مي 2-16
 . در چارت ارزيابي و طبقه بندي به رنگ قرمز مي باشدطبقه بندي هاي شديدتمام 

 پنوموني شديد يا بيماري خيلي شديد -
 كم آبي شديد -
 بيماري خيلي شديد تب دار -
 .سوء تغذيه شديد در صورتي كه كودك بيماري ديگري دارد -

از درمـان هـاي غيـر       . ارد فوق بايد كودك بالفاصله پس از دادن درمان هاي الزم قبل از ارجاع، ارجـاع شـود                 در مو 
 . خودداري كنيد ضروري كه ارجاع را به تاخير مي اندازد،

، كودك را فوراً به همراه مادرش به نزديكترين مركز درماني ارجاع دهيد و به مادر توصيه كنيـد                   براي كم آبي شديد   
 .اس به او بخوراند و به مادر توصيه كنيد تغذيه با شيرمادر را ادامه دهد.آر.ين راه جرعه جرعه اودر ب
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 هستند در يك طبقه بنـدي شـديد قـرار مـي گيرنـد و بـراي طبقـه بنـدي                  نشانه خطر بيشتر كودكاني كه داراي يك      
ن قرار گـرفتن در طبقـه بنـدي         در موارد نادري، كودك ممكن است يك نشانه خطر بدو         .شديدشان بايد ارجاع شوند   

 .اين كودكان بايستي فوراً ارجاع شوند. شديد داشته باشد
الزم به ذكراست كه درچارت ارزيابي وطبقه بندي كودك بيمار، مواردي كه ارجاع فوري نيست ولي نياز بـه ارجـاع                 

 :دارد رادرطبقه بندي صورتي آورده است مانند
 اسهال خوني •

 عفونت مزمن گوش •

  داربيماري تب •

 تب طوالني مدت •

 .كه الزم است كودك را به مركزبهداشتي درماني ارجاع دهيد
شما بايستي از   . چارت ارزيابي و طبقه بندي شامل همه مشكالتي كه يك كودك ممكن است داشته باشد نمي شوند                

 براي مثال، كودك   آيا كودك هيچ مشكل شديد ديگري دارد كه نتوان او را در اين مركز درمان كرد؟               : خودتان بپرسيد 
اگر شما نمي توانيد كودك را درمـان  . ممكن است مشكل شديد داشته باشد كه در چارت نباشد مانند دل درد شديد      

 .كنيد، الزم است كودك را ارجاع دهيد



 ٧٨

 17فصل 
 درمان فوري مورد نياز قبل از ارجاع را مشخص كنيد

 
 

. ريعاً فوري ترين درمان را براي كودك شناسايي و تجويز كنيدشما بايستي س. وقتي كودكي نياز به ارجاع فوري دارد 
شما فقـط اولـين دوز دارو را قبـل ارجـاع            . اين درمان در چارت  ارزيابي و طبقه بندي  پررنگ تر چاپ شده است              

 .خواهيد داد
 .يك آنتي بيوتيك مناسب بدهيد 
 ادن شيرمادر، شير، يا آب قند كه درباد. ( اقداماتي براي پيشگيري از پايين آمدن قند خون انجام دهيد 

 )چارت درمان توضيح داده شده است
 .استامينوفن بدهيد)  يا باالتر 5/38(براي تب باال  
 اس آماده كنيد تا مادر بتواند در بين راه تا رسيدن  به نزديكترين مركز درماني  كم كم به او.آر.او محلول  

 .بخوراند
مي تواند از مشكالت جدي نظير پيشرفت مننژيت، باكتريايي و  صدمه مغزي به دليل    درمان باال به دليل اينكه       :نكته  

ساير درمان ها نيز  براي  جهت جلوگيري از بدتر شدن حال بيمـار مهـم                 .قند خون پايين جلوگيري كند فوري است      
 .مي باشد

. اكي آهن به تـاخير نيندازيـد  ارجاع را براي درمان غير فوري مانند خشك كردن گوش با فتيله گذاري يا درمان خور      
اجازه دهيد پرسنل مركز درماني واكسيناسـيون را        . قبل از ارجاع انجام ندهيد      اگر موقع واكسيناسيون كودك مي باشد،     

 .اين امر باعث مي شود از تاخير در ارجاع جلوگيري شود. انجام دهند
  را بنويسيدرجاعدرمان فوري قبل از ادر فرم ثبت بيماري اسهال براي هر طبقه بندي 
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  درجه حرارت باال  •

  درجه حرارت  پايني •

 رنگ پريدگي شديد •

 سيانوز •

  ساعت اول٢٤زردي  •

 قسمت باالي فرم ثبت : 22مثال 
 

                                   ماه2                                                                 فرم ثبت بيماري شيرخواران كمتراز 
 .………………شهرستان                                                 .                                                            ………………تاريخ 

 .………استفراغ مكرر…………مشكل شيرخوار……… روز15……………سن………زهرا…………نام
     اولين مراجعه                   مراجعه مجدد  

 .………… 3,5وزن
 ……37……درجه حرارت

 :انه هاي موجود در شيرخوار را دايره بكشيدشيرخوار را ارزيابي كنيد در جدول زير دورتمام نش 
زمان  پيگيري طبقه بندي ارزيابي

         خير     بله  آيا در شيرخوار نشانه هاي خطر وجود دارد؟
  مكيدنكاهش قدرت •
 تشنج درچندروزاخير  •
   استفراغ بطورمكرر •

 : نيد تنفس در دقيقه                         اگر زياد بود تكرار ك……
    توكشيده شدن قفسه سينه                          تنفس تند                                              •
      ناله كردن                          بازو بسته شدن پره هاي بيني                      •
 كاهش سطح هوشياري  •
 بيقراري وتحريك پذيري •
  وبي حالي تحرك كمترا ز معمول •
 برآمدگي مالج  •

                                    

احتمال 
عفونت 
باكتريال 
 شديد

 

 
 .فاصله خانه بهداشت تا مركز درماني كمتر ازيك ساعت است ونياز به تزريق آنتي بيوتيك ندارد

 هيد ديد آموزش خوا21فصل شما در مورد مراحل ارجاع كه شامل درمان قبل از ارجاع مي باشد در 

  وتوصيه هادرمان
 

  صبح.)…۹ساعت: (درصورت نيازبه ارجاع  •
 …بیمارستان الزهرا……نزديكترين مركزدرماين 
 ..………مركزهبداشيت درماين 

 :اس .آر.درصورت نياز به او •

 ..…………………دار؟چه مق •

 ..………………… چندروز؟ •

 :درصورت نيازبه درمان •

  ……………………چه نوع؟ •

 ..…………………چه مقدار؟ •

 ……………………چندروز؟ •

 درصورت نيازبه توصيه هاي درماين •

 .………………چه توصيه اي •
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 18فصل 
 براي بيماراني كه نياز به ارجاع  ندارند درمان را مشخص كنيد

براي بيماري كه نياز به ارجاع  فوري ندارد ،براي هر طبقه بندي كه در فرم ثبت بيمـاري ليسـت شـده اسـت، شـما                          
نيـد و بـه او مـي      و توصيه هاي الزم را به مادر مي ك        . درمان مناسب را در ستون سمت چپ فرم ليست خواهيد كرد          

اگر كودك در چند طبقه بندي قرار مي گرفت نوع درمان را براي هـر مشـكل                 .گوييد چه موقع براي پيگيري برگردد     
براي مثال استامينوفن در درمان عفونت . بعضي درمانها براي بيش از يك طبقه بندي ليست شده است . مشخص كنيد 

ودكي هم زمان مبتال به هر دو بيماري بوده شما بايد استامينوفن         اگر ك . حاد گوش و گلودرد استرپتوكوكي آمده است      
شـما بايـد   . ولي اگر يك آنتي بيوتيك براي دو يا چند بيماري الزم بـود         .را فقط يك بار در فرم ثبت بيماري بنويسيد        

 .هر يك را جداگانه ثبت كنيد
 . گوش مياني آنتي بيوتيك براي عفونت حاد ياآنتي بيوتيك براي پنوموني: براي مثال

شما مي توانيـد يـك نـوع آنتـي بيوتيـك            . وقتي يك آنتي بيوتيك براي مشكالت و بيماريهاي مختلف بكار مي رود           
در مـورد انتخـاب صـحيح آنتـي         .دو بيماري ممكن است نياز به آنتي بيوتيك هاي متفاوت داشته باشد           اما  . بدهيد

 . مطالعه خواهيد كرد22فصل بيوتيك در 
  نياز ندارد ير فوري    ارجاع غ1-18

اگر شيرخوار يا كودكي به ارجاع فوري نياز ندارد، كنترل كنيد ببينيد آيا كودك براي ارزيابي بيشـتر نيـاز بـه ارجـاع                        
 روز ادامـه داشـته باشـد،    7 هفته است كه سرفه مي كند و تبي كه بيش از     3دارد؟ براي مثال براي كودكي كه بيش از       

 . را به مركز بهداشتي درماني ارجاع دهيدشما براي ارزيابي بيشتر كودك
    چه موقع فوراً برگردد2-18

به مادر نشـانه   .  به مادر توصيه خواهيد كرد با توجه به موارد ليست شده در فرم ثبت بيماري، چه موقع فوراً برگردد                  
 . خواهيد كرد مطالعه31فصل اين نشانه ها را در . هايي را كه بايستي كودك را فوراً بياورد ياد بدهيد

    مشاوره با مادر در مورد تغذيه3-18
اگر ارزيابي تغذيـه    .  ياد خواهيد گرفت كه چگونه در فرم ثبت بيماري قسمت تغذيه را تكميل كنيد              6بخش  شما در   

 .الزم باشد، در هر زماني بعد از دريافت خدمات فوري ممكن است انجام شود
    پيگيري4-18

اين بدين معني است كه به  مـادر بگوييـد            . باشد كه با لغت پيگيري شروع شده باشد        مطمئن شويد كه شامل مواردي    
پيگيري خيلي مهم است چون مشخص مي شود كه درمان موثر بوده است يا درمان ديگري                . دقيقاً چه روزي برگردد   

 .يين كنيدتعاگر چندين زمان مختلف براي پيگيري مشخص شده باشد بهتر است زودترين زمان را .نياز دارد
ايـن همـان زمـان      . دايـره بكشـيد   » زمان پيگيـري  « زودترين زمان معين براي پيگيري در فاصله مناسب را در ستون            

 . كودك را براي پيگيري بياورد بگوييدزودترهمچنين به مادر موارديكه بايد . پيگيري است كه بايد به مادر بگوييد
اگر در زمان پيگيري متوجه شديد شيرخوار بدتر شده اسـت           . تزمان پيگيري براي  شيرخوار كم سن خيلي مهم اس         

شيرخوار خردسال كه براي عفونت باكتريال يا اسهال خوني آنتي بيوتيك مي گيـرد              . او را به بيمارستان ارجاع بدهيد     
همچنين شيرخواري كه عفونت خفيف چشم يا نـاف يـا پوسـت را دارد               . بايد بعد از يك روز براي پيگيري برگردد       

 روز  10 روز برگردد و اگر شيرخوار وزن ناكافي، برفك يـا رشـد نـامعلوم داشـته باشـد بايـد بعـد از                         5يد بعد از    با
 .برگردد
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  درجه حرارت باال  •

   پايني درجه حرارت •

 رنگ پريدگي شديد •

 سيانوز •

  ساعت اول٢٤زردي  •

 حال عمومي
 
 

 برگشت  پوسيت   

 )23مثال .  (براي هر طبقه بندي در فرم ثبت تشخيص نوع بيماري را بنويسيد
 .………………شهرستان                          ماه2                             فرم ثبت بيماري شيرخواران كمتراز………………         تاريخ 

…37…درجه حرارت  .4وزن   مراجعه مجدداولين مراجعه  ؟  ترشح چركي ازچشم              مشكل شيرخوار…روز40………سن… علي نام

 :شيرخوار را ارزيابي كنيد در جدول زير دورتمام نشانه هاي موجود در شيرخوار را دايره بكشيد 
زمان  پيگيري طبقه بندي ابيارزي

                      خيربله                ؟آيا در شيرخوار نشانه هاي خطر وجود دارد
  مكيدنكاهش قدرت •
 تشنج درچندروزاخير  •
   استفراغ بطورمكرر •

 :  تنفس در دقيقه                         اگر زياد بود تكرار كنيد……
                                        توكشيده شدن قفسه سينهتنفس تند          •
 بازو بسته شدن پره هاي بيني                          ناله كردن •
 كاهش سطح هوشياري  •
 بيقراري وتحريك پذيري •
 تحرك كمترا ز معمول وبي حالي  •

                                    برآمدگي مالج 

  

 :رخوار ازنظر عفونت هاي موضعيكنترل شي
 تورم وقرمزي اطراف آن                                           ترشح چركي بدون تورم : چشم  •
 تورم وقرمزي آن                                                   بزرگي وسفتي پستان: پستان •
              خونريزي بيش ازچندقطرهسانت 1ترشح چركي زيادياقرمزي اطراف آن بيش از:ناف •
  سانت1قرمزي كمتراز:ناف •
   عدد10 عدد ياتاول                         جوش چركي كمتراز 10جوشهاي چركي  بيش از :پوست •

عفونت خفيف 
 چشم

عدم 
 بهبودي

  روز5 

          خير  بله             آيا شيرخوار اسهال دا رد؟  
 روز             . …………براي چه مدت؟  

 آيا خون در مدفوع وجود دارد؟                       
 بلي                                                                        
 خير                                    

                                                                                       

  

 ……  قد:           كنترل شيرخوار از نظر مشكل شيرخوردن ووزن گيري ناكافي
 موازي وصعودي نبودن بامنحني  رشد)                         انحراف معيار-3(    زير منحني قرمز

          خير           بله        دارد؟مشكل شيرخوردن  آيا هيچ  •

     خير  بله           ساعت به او را شير مي دهد؟24بار در8 آيا كمترازشيرخوار با شيرمادر تغذيه مي شود، گرا •
     خير   بله            آيا غير از شيرمادر غذا يا مايعات ديگر مي خورد؟   •

 ……… بار آب قند2……اگر بله ، چند بارو باچه چيزي؟
 )هيچ نشانه أي براي ارجاع فوري به بيمارستان نداشته باشدو(فوق درصورت پاسخ بلي هريك ازسواالت 

 :    ارزيابي تغذيه با شيرمادر 

 : حوه گرفتن پستان
 آيا شيرخوار قادربه گرفتن پستان مي باشد؟       
 پستان نمي گيردبه هيچ وجه         خوب پستان نمي گيرد           پستان مي گيردب خو •
 واند خوب بمكد؟آيا شيرخوار مي ت •
 نمي تواند بمكد             خوب نمي مكد                    خوب مي مكد •
         خير                 بله            .آيادردهان برفك وجوددارد؟ •

مشكل شير 
 داردنخوردن 

 

       ناقص    كامل          :        كنترل وضعيت واكسيناسيون
     ناقصكامل           :         و  مكمل ويتامين            

  

     بله           خيرآيا شيرخوار مشكل ديگري دارد؟           
 

خواب آلودگي غريعادي ياعدم هوشياري •
 بيقراري يا حتريك پذيري •
 فرورفتگي چشمها •
 خيلي  آهسته •
 آهسته •

 درمان وتوصيه ها
 
 .) …ساعت: (درصورت نيازبه ارجاع  •

 ………نزديكترين مركزدرماني 
 ..………مركزبهداشتي درماني 

 :اس .آر.درصورت نياز به او •
 ..…………………چه مقدار؟ •
 ..………………… چندروز؟ •
 :درصورت نيازبه درمان •
  …طره سولفاستاميدق…چه نوع؟ •

 ..… ساعت3يك قطره هر …چه مقدار؟ •

 ………  روز5 ……چندروز؟ •
 درصورت نيازبه توصيه هاي درماني •
 .…………چه توصيه اي •

 : فورا برگردد اگر
 بدتر شود
 تب كند

 خوب شير نخورد
      ………………………….. 
      ………………………….. 
      …………………………. 
    …………………………. 
    …………………………  
   ……………………. 
   …………………….. 
   ……………………. 
   ……………………. 
 
 درصورت نيازبه مشاوره براي تغذيه باشيرمادر •
 ………………چه توصيه اي؟ •

   ……………………. 
  ……………………. 
  ……………………. 
  ……………………. 
  …………………… 
  ……………………  . 
  …………………….. 
  ……………………. 
  ……………………. 
  ……………………. 
  ……………………        
 ……………………. 

 چانه چسبيده به پستان •
باز• كامال دهان

 لب پاييين به بريون برگشته •
دردهان• پستان بيشترهاله قسمت
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 5بخش 
 
 درمان كودك بيمار
 يا
 شيرخوار كم سن بيمار
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 19فصل  
 مروري بر انواع درمان

 
 

ارزيابي و طبقه بندي اشاره اي به آن ها شده اسـت،             ، مراحل كامل درمان را كه در چارت          IMCIچارت درمان در    
درمان به معني ارائه درمان در مركز بهداشتي يا خانه بهداشت، تجويز داروها يا سـاير درمـان هـا در                     . نشان مي دهد  

منزل و همچنين آموزش به مادر كودك يا فرد مراقبت كننده در مورد چگـونگي ادامـه درمـان در منـزل مـي باشـد                          
 : مي دهد كه چگونهچارت نشان

 داروهاي خوراكي بدهيد 
 نشانه هاي موضعي را درمان كنيد 
 داروهاي داخل عضالني تزريق كنيد 
 .اقداماتي براي پيشگيري از پايين افتادن قند خون انجام دهيد 
 در موارد ابتدا كودك به اسهال مايعات اضافي داده و تغذيه را ادامه دهيد، و 
 .پيگيري كنيد 

ي، داروهاي تزريقي و ساير درمان هاي موجود در چارت ها، براي سطح اول ارائه دهنـده خـدمت                   داروهاي خوراك 
اگـر  . داروهايي كه انتخاب شده اند موثر و ارزان بوده و تجويز آن هـا آسـان اسـت                 . در كشور شما طراحي شده اند     

در .  داروي انتخابي استفاده كـرد اولين داروي انتخابي در دسترس نباشد بايستي نوع دارو را عوض كرده و از دومين            
 .اين بخش اطالعات بيشتري در مورد چگونگي و زمان دادن داروها و ساير درمان ها خواهيد آموخت

 :درمان همچنين شامل 
 آموزش  به  مادر  كودك يا فرد مراقبت كننده در مورد دادن داروهاي خوراكي يا درمان نشانه هاي 

 موضعي در منزل، و
 در يا فرد مراقبت كننده در مورد ادامه تغذيه، دادن مايعات اضافي و زمان مراجعه مجدد بهمشاوره با ما 

 .مركز مي باشد
 . اطالعات بيشتري را ياد خواهيد گرفت6بخش در مورد اين مراحل درماني در 



 ٨٦

 20فصل  
 ارجاع فوري

 
 
 
 
 

 از  چارت  شيرخوار كم سـن ، نحـوه            چارت درمان كودك و قسمت درمان  شيرخوار كم  سن و مشاوره  با  مادر                  
درمان هاي قبل از ارجاع فوري در ستون درمان چارت هاي           . دادن درمان هاي قبل از ارجاع فوري را شرح مي دهد          

شما بايد هر چه سريع تر درمان هاي قبل از ارجاع مـورد  .  نوشته شده استپررنگارزيابي و طبقه بندي به صورت   
 .رخوار را همانگونه كه در اين بخش توضيح داده شده است، ارجاع دهيدنياز را داده و كودك يا شي

داروهـاي داخـل عضـالني، آنتـي بيوتيـك          . در چارت درمان كودك نحوه دادن درمان هاي قبل از ارجاع آمده است            
همچنـين  . هايي هستند كه براي كودكاني كه قادر بـه دريافـت داروهـاي خـوراكي نمـي باشـند، تجـويز مـي شـود           

عالوه بر آن در اين جدول چگونگي درمـان  .  بيان شده استپيشگيري از پايين افتادن قند خون   هايي در زمينه    آموزش
 .كودكان شديداً بيمار كه امكان ارجاع براي آنان وجود ندارد، آمده است

     درمان هاي قبل از ارجاع فوري را بدهيد1-20
ي ارجاع ترك نمايد، ممكن است الزم باشد يك يا چند يـك از    قبل از اينكه كودك يا شيرخوار خانه بهداشت را برا         

 .درمان هاي زير را انجام دهيد
 .تزريق آنتي بيوتيك داخل عضالني در صورتي كه كودك قادر به خوردن آنتي بيوتيك خوراكي نيست 
 تغذيه با شيرمادر يا دادن آب قند براي پيشگيري از پايين افتادن قند خون 

 ) ماهه2روزه تا 7(يك هاي داخل عضالني براي شيرخواران كم سن بيمار    آنتي بيوت1-1-20
شيرخواران كم سن مي توانند از سه نـوع آنتـي بيوتيـك             . به چارت درما ن شيرخوار و مشاوره با مادر مراجعه كنيد          

نت باكتريـال   شيرخواران كم سن در طبقه بندي احتمال عفو       . Gجنتامايسين، آمپي سيلين و پني سيلين       : استفاده كنند 
مصـرف دو آنتـي بيوتيـك     . شديد اغلب با دامنه وسيعتري از باكتريها نسبت به شيرخواران بزرگتر مبتال مـي شـوند         

جنتامايسين وآمپي سيلين ودومـين آنتـي   :همراه  با هم در  برابر اين  باكتريها  موثر است  اولين آنتي بيوتيك انتخابي      
 .ين استجنتامايسين وپني سيل:بيوتيك انتخابي

 ميلـي   2روي آمپول جنتامايسين را براي تعيين قدرت دارو بخوانيد كه مطمئن شويد آمپول              :استفاده از جنتامايسين    
در غير اين صورت از مصـرف آن خـودداري نمـوده و يـا مطـابق                 .  ميلي گرم جنتامايسين است    20ليتري آن حاوي    

 .جدول مربوط به وزن شيرخوار انتخاب كنيددوز دارو را از رديف . دستورالعمل آن را رقيق نماييد 
 ) ساله5 ماهه تا 2(   آنتي بيوتيك هاي داخل عضالني براي كودك بيمار 2-1-20

 بايـد   اگر فاصله نزديكترين مركز درماني بيش از يـك سـاعت اسـت            در بسياري از موارد بيماريهاي شديد،      
 . اولين نوبت آنتي بيوتيك را قبل از ارجاع به كودك داد



 ٨٧

 يـا سـاير داروهـاي خـواركي      ORS.يك دوز واحد كلرامفنيكل به صورت داخل عضالني تزريق كنيداين موارد در
 فـوراً  سـپس كـودك را      . مانند استامينوفن بايد در محل ارجاع وفتي كودك دوباره توانايي خوردن را پيـدا كـرد، داد                

 .ارجاع دهيد
آمپـول هـاي   .) توجه كنيد24به مثال شماره . ( استفاده كنيداز جدول موجود در چارت درمان براي تعيين مقدار دارو         

 ميلـي  1000 ميلي ليتر آب مقطر به 5.  ميلي گرمي مي باشد1000به صورت پودر در ويال هاي “ كلرامفنيكل معموال 
مقـدار  .  بدست خواهد آمـد ml/mg 180 ميلي ليتر كلرامفنيكل در     6/5گرم ويال كلرامفنيكل اضافه كنيد كه غلظت        

) يا سن در صـورتي كـه وزن مشـخص نيسـت           (رو را از رديف هاي جدول كه بيشترين نزديكي را با وزن كودك              دا
 .دارد انتخاب كنيد

 
 جدول مربوط به مقدار و نحوه مصرف داروي مورد نياز براي كلرامفنيكل عضالني:   24مثال شماره 

 
 
 ام دهيد   اقداماتي براي پيشگيري از پايين آمدن قند خون انج3-1-20

درمان فوري قبل   پيشگيري از پايين آمدن قند خون در كودكاني كه مبتال به بيماري خيلي شديد تب دار هستند يك                   
. پايين آمدن قند خون در بيماري هـاي خيلـي شـديد ماننـد مننژيـت اتفـاق مـي افتـد        .  محسوب مي شود از ارجاع 

از آنجا كه اين مسئله موجـب  . نباشد بوجود مي آيدهمچنين در مواقعي كه كودك براي چند ساعت قادر به خوردن       
 .اختالل مغزي مي شود مي تواند بسيار خطرناك باشد

براي پيشگيري از پايين آمدن قند خون، شيرمادر، جانشين شونده هاي شيرمادر يا آب قند كه تـامين كننـده گلـوكز                      
اگر كودك قدرت بلـع     . سطح باالتر انجام دهيد   اين اقدامات را يكبار، قبل از ارجاع كودك به          . است به كودك بدهيد   
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) شير دوشيده شده مادر يا شيرمصـنوعي      ( ميلي ليتر شير     50نداشته و شما هم طرز استفاده از لوله معده را مي دانيد،             
 .يا آب قند از طريق لوله معده بدهيد

 
    روش انجام تزريقات داخل عضالني2-20

 :ضالني تزريق كنيدوقتي مي خواهيد يك آنتي بيوتيك داخل ع
 مطمئن شويد كه بر اساس غلظت.از جداول نحوه مصرف و مقدار دارو براي تعيين مقدار دارو استفاده كنيد-1

 .دارويي كه استفاده مي كنيد بدرستي چارت را خوانده ايد
 .با دقت محلول را مخلوط كرده و ويال را تكان دهيد تا محلول شفافي بدست آيد-2
 .مقدار دارو را به درستي اندازه بگيريد. سوزن استريل براي تزريق استفاده كنيداز يك سرنگ و -3
 .مطمئن شويد كه كودك دراز كشيده است-4
 .تزريق عضالني عميق انجام دهيد) نه در قسمت باسن(در قسمت جلوي ران كودك -5
 كودك بايد در بغل. اع دهيدضمن انجام مقدمات ارجاع كه در زير توضيح داده شده است، كودك را فوراً ارج-6

 .گرفته شود
 شكل  زير سرنگي را  كه براي تزريق كلرامفنيكل:  تزريق كلرامفنيكل

 .مقدار دارو را به درستي اندازه بگيريد. استفاده مي شود  را نشان مي دهد
 
 
 
 
     شيرخوار يا كودك را ارجاع دهيد3-20
 : درماني انجام دهيد را براي ارجاع كودك به نزديكترين مركز مرحله4
اگر . براي مادر توضيح بدهيد كه كودك نياز به ارجاع دارد و موافقت او را براي ارجاع كودك جلب كنيد -1

 :داليل ممكن عبارتند از. گمان كرديد ممكن است مادر كودكش را نبرد دليل آن را بپرسيد
 .رسد كه كودك او هم در آنجا بميرداو فكر مي كند بيمارستان جايي است كه اغلب مردم مي ميرند و مي ت 
 .او فكر نمي كند كه مركز درماني به كودك او كمك خواهد كرد 
 او نمي تواند خانه را ترك كند و از كودك در مدت اقامت او در بيمارستان نگهداري كند، چون كسي ديگر 

 ممكن اســت كارش را ازنيست كه از كودكان ديگر او نگهداري كند، يا در مزرعه به او نياز است، يا او 
 .دست بدهد

 او پول براي رفت و آمد به مركز درماني، هزينه بيمارستان،دارو يا غذا براي خودش در طول  اقامت در 
 .بيمارستان ندارد

 :براي مثال.مادر را دلداري بدهيد كه نترسد و به او كمك كنيد كه مشكالتش حل شود -2
 ارستان خواهد مرد به او اطمينان بدهيد كه در بيمارستان پزشك،اگر مادر فكر مي كند كه كودكش در بيم 

 .دارو و تجهيزاتي وجود دارد كه كمك مي كند كه كودك او درمان شود
 .توضيح  بدهيد  در  مركز  درماني چه  اتفاقي مي افتد و چگونه در آنجا به كودكش كمك مي كنند 
 ستان است نياز به كسي دارد تا در منزل به او كمك كند،اگر مادر عنوان مي كند كه در مدتي كه او در بيمار 
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 براي مثال، سوال كنيد آيا شوهر،. سواالتي از او بپرسيد تا حدس بزنيد چه كسي مي تواند به او كمك كند
 .خواهر يا مادر او مي توانند زماني كه او نيست به بچه هاي ديگر كمك كند و براي آنها غذا آماده نمايند

 بت كنيد كه چگونه مي تواند به بيمارستان برود، اگر امكان دارد براي او وسيله نقليه فراهم كنيدبا مادر صح 
 شما ممكن است نتوانيد مشكالت مادر را حل نماييد و مطمئن نيستيد كه كودكش را به بيمارستان يا مركز 

 .براي او انجام بدهيدبه هر حال، اين خيلي مهم است كه هر كمكي از دستتان برمي آيد . درماني ببرد
 فرم ارجاع بيماري را بنويسيد و به مادر بدهيد كه با خودش به نزديكترين مركز درماني ببرد و به او بگوييد                -3

 :بنويسيد. كه اين فرم را به پرسنل در آنجا بدهد
 اسم و سن كودك 
 تاريخ و زمان ارجاع 
 توضيح مشكالت كودك 
 )ص طبقه بندي شديد مي باشدنشانه هايي كه دليل تشخي(دليل ارجاع  
 .درماني كه شما براي او انجام داده ايد 
 مانند درمان قبلي بيماري. (هر اطالعات ديگري كه الزم است پرسنل مركز درماني براي درمان كودك بداند 

 )يا نياز به واكسيناسيون
 نام خودتان و نام مركزتان 

 . در بين راه را بدهيدبه مادر وسايل و دستورهاي الزم براي درمان كودك -4
 اگر مركز درماني دور است نوبت هاي بعدي آنتي بيوتيك را به مادر بدهيد و به او بگوييد در طول راه 

 اگر فكر مي كنيد كه مادر به). طبق مقدار تعيين شده در چارت درمان( چگونه آن را به كودك بخوراند
 رمان به او بدهيد و به او بگوييد چگونه بهمركز درماني نخواهد رفت آنتي بيوتيك براي يك دوره د

 .كودكش بخوراند
 .به مادر بگوييد چگونه كودكش را در طول سفر گرم نگه دارد 
 .به مادر توصيه كنيد كه شيرمادر را ادامه بدهد 
 اگر كودك دچار كم آبي متوسط يا شديد است و مي تواند بنوشد به مادر محلول اوآراس بدهيد تا در بين 

 .ه جرعه مرتب به او بخوراندراه جرع
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 21فصل 
 داروهاي خوراكي مناسب

 
 

 نحوه تشخيص نوع درمان الزم براي شيرخوار كم سن و كودك را ياد گرفته ايـد درمـان كـودك بيمـار                       4بخش  در  
 سـاله و    5 ماهـه تـا      2چارت درمان كـودك     . اغلب در خانه بهداشت شروع شده و نياز به ادامه درمان در منزل دارد             

از اين چـارت هـا بـراي انتخـاب          . ان شيرخوار و مشاوره با مادر نحوه دادن درمان هاي الزم را شرح داده است              درم
 .داروي مناسب و تعيين مقدار مناسب دارو استفاده كنيد

او نيـاز دارد    . موفقيت درمان در منزل بستگي به چگونگي برقراري ارتباط مناسب با مادر يا فرد مراقبت كننـده دارد                 
 مهـارت هـاي الزم بـراي برقـراري     6بخـش  . همچنين الزم است اهميت درمان را بفهمـد . نحوه درمان را بداند  كه  

ارتباط مناسب را شرح داده اطالعات الزم براي آموزش مادر يا فرد مراقبت كننده براي مراقبت از شيرخوار كم سن                    
 .يا كودك در منزل را ارائه مي دهد

 . هر يك از داروهاي خوراكي آمده است كه آن ها را به خاطر بسپاريددر اينجا نكات مهمي در مورد
    آنتي بيوتيك هاي خوراكي1-21

 .طبقه بندي هاي زير نياز به آنتي بيوتيك هاي خوراكي دارند
 . آنتي بيوتيك هاي خوراكي مورد استفاده قرار نمي گيرند ماهه2 هفته تا 1شيرخواران در درمان 

 : ساله5 ماهه تا 2براي كودكان بيمار 
 پنوموني شديد يا بيماري خيلي شديد 
 پنوموني 
 بيماري خيلي شديد تب دار 
 عفونت حاد گوش 

مناسب شما بايستي ياد بگيريد كه      . در بسياري از مراكز بهداشتي بيش از يك نوع آنتي بيوتيك در دسترس مي باشد              
 قادر به نوشيدن مي باشد، يـك آنتـي بيوتيـك            اگر كودك . ترين آنتي بيوتيك را براي بيماري كودك انتخاب كنيد        

اين آنتي بيوتيك ها به دليل موثر       . هر يك از دو آنتي بيوتيك انتخابي را كه در دسترس است، بدهيد            . خوراكي بدهيد 
 .بودن، ارزان بودن و تجويز آسان انتخاب شده اند

در صـورت   . نتي بيوتيك ديگري  باشـند     بعضي كودكان بيش از يك بيماري دارند كه ممكن است نيازمند درمان با آ             
 .امكان، يك آنتي بيوتيك كه تمام بيماري هاي كودك را درمان كند، انتخاب كنيد

 .گاهي اوقات مي توان يك آنتي بيوتيك را براي درمان بيماري يا بيماريهاي كودك تجويز كرد 
 مي توان بـا يـك آنتـي بيوتيـك واحـد      پبراي مثال، كودكي كه هم مبتال به پنوموني و هم عفونت حاد گوش است را 

 .درمان كرد
وقتي چند بيماري كودك را با يك آنتي بيوتيك درمان مي كنيد، مقدار هر نوبت مصرف آنتي بيوتيك و يا طول مدت            

 .نكنيدمصرف دارو را دو برابر 
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تجـويز  گاهي اوقات بايد بيش از يك نوع آنتي بيوتيك را براي درمان بيماري يا بيماري هاي كـودك                    
 .كرد

براي مثال، آنتي بيوتيك هايي كه در درمان پنوموني استفاده مي شوند براي موارد گلـودرد اسـترپتوككي مـوثر نمـي                 
 پنوموني به طور همزمان دارد بايد بـا  ودر چنين شرايطي، كودكي كه نياز به درمان براي گلودرد استرپتوككي      . باشند

 .دو نوع آنتي بيوتيك درمان شود
ي درمان طريقه دادن آنتي بيوتيك و مقدار مناسب آن را براي كودك يا شيرخوار كم سن نشـان مـي دهـد     چارت ها 

 بايد آنتي بيوتيـك  چند روز و چند بار در هر روز   آنتي بيوتيك، يعني     طريقه مصرف )  توجه كنيد  25به مثال شماره    (
داد دفعات مصرف آنتـي بيوتيـك در يـك روز           تع.  روز داده شوند   5اكثر آنتي بيوتيك ها بايد براي مدت        . داده شود 

 ) بار در روز4 يا 2،3. (متغير است
 :مصرف آنتي بيوتيكمقدار صحيح براي تعيين 

 .به ستون مربوط به غلظت قرص ها يا شربت هاي در دسترس در مركز خود مراجعه كنيد 
 و استفاده از وزن بهتر ازبراي انتخاب مقدار صحيح دار. رديف مرتبط با وزن يا سن كودك را انتخاب كنيد 
 .مقدار صحيح دارو در محل تالقي ستون و رديف انتخاب شده، آمده است. سن است

 
 جدول مربوط به مقدار و نحوه مصرف براي آنتي بيوتيك هاي خوراكي:  25مثال شماره 

 
 )بر اساس طبقه بندي چارت ( درمان كودك 

 
 

  و باالتر يا درد گوش استامينوفن بدهيد درجه سانتي گراد5/38   براي موارد تب 2-21
 و باالتر دارد، اولين نوبت استامينوفن را 38,5اگر كودك تب . استامينون تب را پايين آورده و درد را تخفيف مي دهد   

 .در خانه بهداشت بدهيد
ن درد گوش هر چهار  به فرد مراقب او بگوييد تا زمان از بين رفت         . اگر كودك درد گوش دارد، استامينوفن به او بدهيد        

 .تا شش ساعت يك نوبت دارو به او بدهد
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 22فصل  
 درمان نشانه ها و عفونت هاي موضعي

 
 

نشانه ها و عفونت هاي موضعي شامل سرفه، گلودرد، عفونت چشم، عفونت گوش، ترشحات چركي يا قرمزي ناف، 
 اساس برقراري ارتباط    6بخش  در  . جوش هاي چركي در پوست، قرمزي و گرمي و تورم پستان و برفك دهان است              

مناسب و آموزش به مادر يا فرد مراقبت كننده براي درمان نشانه ها و عفونت هاي موضعي در خانه را يـاد خواهيـد                        
 .گرفت

كودكان معموالً بـراي انجـام اقـدامات     . بعضي از درمان ها براي نشانه هاي موضعي ايجاد ناراحتي در كودك مي كند             
ايـن امـر   . بنابراين آرام نگه داشتن كودك مهـم اسـت  . شم، گوش و دهان مقاومت نشان مي دهند درماني در ناحيه چ   

 .مانع تداخل كودك در درمان مي شود
 ) ماهه2 روزه تا 7(   درمان شيرخوار كم سن 1-22

ـ       : عفونت هايي كه مادر مي تواند آن ها را در منزل درمان كند عبارتند از               اف، عفونت خفيف چشم، عفونت خفيـف ن
 .عفونت خفيف پوستي و برفك

 و چارت درمان شيرخوار و مشاوره با مـادر بـراي آمـوزش              27فصل  اگر كودك ارجاع نشده است، به آموزش هاي         
 .مادر يا فرد مراقبت كننده براي درمان عفونت در منزل مراجعه كنيد

 ) ساله5 ماهه تا 2(   درمان كودك 2-22
اگـر نيـازي بـه ارجـاع        .  ساله مراجعه كنيـد    5 ماهه تا    2چارت درمان كودك    به توصيه ها و آموزش هاي موجود در         

 مراجعه كرده و نحوه درمـان       27فصل  كودك نيست و مبتال به عفونت گوش، سرفه يا گلودرد است به آموزش هاي               
 :آموزش ها شامل. نشانه هاي موضعي را در منزل به مادر آموزش دهيد

 خشك كردن گوش با فتيله گذاري 
  گلودرد به كمك داروهاي بي ضرر خانگيتسكين 
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 23فصل 
 دادن مايعات اضافي براي اسهال و ادامه تغذيه

 
 
 

 : شما ارزيابي كودك مبتال به اسهال، طبقه بندي كم آبي و انتخاب يكي از درمان هاي زير را ياد گرفته ايد8فصل در 
  درمان اسهال در منزل---برنامه درماني الف

 اس-آر- درمان كم آبي نسبي با او---رماني   ببرنامه د
  درمان كم آبي شديد---برنامه درماني   ج

هر يك از اين برنامه هـاي درمـاني بـه منظـور             .هر سه برنامه درماني در چارت درمان كودك توضيح داده شده است           
 بـراي جبـران كـم آبـي و          بهتـرين راه  . تامين مايعات براي جايگزين كردن آب و نمك از دست رفته در اسهال است             

مايعات وريدي فقط   .  تهيه مي شود بدهيد    ORSپيشگيري از كم آبي در يك كودك اين است كه به او محلولي كه با                
 .در شرايط كم آبي شديد  مورد استفاده قرار مي گيرند

.  شـوند  آنتي بيوتيك ها در اكثريت موارد اسهال بي تاثير هستند و گاهي موجب ضعيف تـر شـدن كـودك هـم مـي                       
عالوه بـر آن    . استفاده غير ضروري آنتي بيوتيك ها ممكن است موجب افزايش مقاومت به بعضي از پاتوژن ها گردد                

بنابراين بـه صـورت روتـين       . اغلب درمان هاي غير موثر باعث اتالف پول مي شود         . آنتي بيوتيك ها هزينه بر هستند     
 آنتي بيوتيك ندهيد

اين دسـته داروهـا بـه نـدرت در درمـان            . تفراغ به شيرخواران و كودكان ندهيد     هرگز داروهاي ضد اسهال و ضد اس      .
داروهاي خطرناك شـامل داروهـاي كنـد كننـده          . اسهال كمك كننده هستند و بعضي از آن ها خطرناك نيز مي باشند            

) د كلرپرومازينمانن(يا داروهاي ضد استفراغ ) مانند كدئين، تركيبات مخدر، ديفنوكسيالت، لوپراميد(حركت روده ها  
بعضي از اين داروهاي مضر موجب فلج دستگاه گوارش شده و يا اختالل خواب در كـودك بـه وجـود مـي                       . هستند
ساير داروهاي ضد اسهال با وجود اينكه خطرنـاك         . بعضي از آنها به خصوص در شيرخواران كشنده مي باشند         .آورند

 داروها شامل جذب كننده ها مانند كوكائين يا زغال فعال شـده             اين دسته . نيستند ولي در درمان اسهال تاثيري ندارند      
 .اس شود-آر-استفاده از داروهاي ضد اسهال مي تواند موجب تاخير در درمان او.هستند

  درمان اسهال در منزل-   برنامه درماني الف1-23
 .كودك مبتال به اسهال بدون كم آبي را بر اساس برنامه درماني الف، درمان كنيد

 : قانون درمان اسهال در منزل شاملسه
 )هر چقدر كه كودك مي خواهد(دادن مايعات اضافي -1
 ادامه تغذيه-2
 مراجعه مجدد-3

كودكان مبتال به اسهال كه بدون داشتن عالئمي ازكم آبي نزد كارمند بهداشـتي مراجعـه مـي كننـد بايـد روي برنامـه           
بي يا شديد براي جبران كم آبي نياز به برنامه درماني ب يا ج و               كودكان داراي كم آبي نس    . درماني الف گذاشته شوند   

 .نهايتاً همه كودكان مبتال به اسهال بايد تحت برنامه درماني الف قرار گيرند. سپس برنامه درماني الف دارند
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ش و  بنـابراين آمـوز   .  قانون درمان در منـزل اسـت       3برنامه درماني الف مربوط به مشاوره با مادر كودك درخصوص           
حال برنامه درماني الف را مطالعـه       . مهارت هاي مشاوره اي شما در مورد برنامه درماني گروه الف بسيار اهميت دارد             

 .نمائيد
 دادن مايعات اضافي: قانون اول

 :به مادر يا فرد مراقبت كننده بگوئيد
 نمـودن آب از دسـت رفتـه         هدف از دادن مايعات اضـافي جـايگزين       . هر چقدر مايع كه كودك ميل دارد به او بدهد         

كارحياتي، دادن مايعات بيش از حد معمـول بـه محـض            . ناشي از اسهال و همچنين پيشگيري از كم آبي بعدي است          
 .شروع اسهال مي باشد

همچنين بـراي او  . به مادر بگوييد به دفعات بيشتر و طوالني تر در هر وعده، كودك خود را با شير مادر تغذيه نمايد          
اس يكـي از چنـد نـوع مـايعي اسـت كـه            -آر-محلول او . بايد مايعات ديگر نيز به كودك خود بدهد       شرح دهيد كه    

 .درخانه براي پيشگيري از كم آبي توصيه مي شود
اگر كودكي به صورت انحصاري با شيرمادر تغذيه مي شود، در مورد چنين كودكي نكته مهم اين است كه بيشـتر از                      

كودكـان شـيرمادرخواري كـه      .  يا آب سالم به كودك بدهيد      ORSر آن محلول    عالوه ب . حد معمول شيرمادر بخورد   
 . با شيرمادر تغذيه شوندORS ماه هستند بايد قبال از دادن محلول 4زير 

 .اگر كودك به طور انحصاري با شيرمادر تغذيه نمي شود، يك يا چند مورد از موارد زير را بدهيد
 ORSمحلول  -
 غذاهاي آبكي -
 آب سالم -

به او مقدار اضـافي غـذاهاي       .  ندارد ORSري از موارد كودكي كه داراي كم آبي نيست واقعاً نياز به محلول              در بسيا 
 .بدهيد) ترجيحاً به همراه غذا(آبكي مانند سوپ، دوغ و آب سالم 

 . در خانه بدهدORSدر برنامه درماني الف دو حالت وجود دارد كه مادر بايد محلول 
  به عبارت ديگر، كودك.درمان با برنامه درماني ب يا ج قرار گرفته باشددر اين مراجعه، كودك تحت  -1

  كمك مي كند تا كودكORSبراي چنين كودكي نوشيدن محلول . هم اكنون كم آبي او جبران شده است
 .دوباره دچار كم آبي نشود

  براي مثال.در صورت بدتر شدن اسهال كودك، امكان برگشت به مركز بهداشتي درماني وجود ندارد -2
 .فاصله منزل تا مركز زياد است يا مادر شغلي دارد كه امكان ترك كردن آن را ندارد

اس بـراي اسـتفاده     . آر.  بسـته پـودر او     2به مادر   .  را به مادر آموزش دهيد     ORSنحوه درست كردن و دادن      
 .درمنزل بدهيد

از مادر بخواهيد ايـن  .  را به كودك نشان دهيداس مي دهيد، نحوه درست كردن و دادن آن. آر.هنگامي كه به مادر او    
 .كار را در حالي كه شما او را نگاه مي كنيد، انجام دهد
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 : به شرح زير استORSمراحل درست كردن محلول 
 .دست هاي خود را با آب و صابون بشوئيد 
اگر ايـن كـار امكـان    مقدار يك ليتر آب سالم را اندازه بگيريد بهتراست آب را جوشانده و خنك كنيد ولي                  

 .پذير نيست، از سالم ترين آب نوشيدني كه در دسترس است استفاده كنيد
از هر ظرفي كه در دسترس است مانند كاسه، بطـري يــــا پـارچ اسـتفاده                 .آب را داخل ظرف تميز بريزيد      

 .كنيد
 . كامالً حل شودمحلول را به خوبي به هم بزنيد تا پودر داخل آب. تمام پودر را داخل ظرف آب بريزيد 
 .محلول را بچشيد به طوري كه مزه آن را بفهميد 
 .اس در يخچال نگهداري شود وبه صورت خنك شده به كودك داده  شود.آر. بهتر است محلول او 

 در ظرفي تميز تهيه و در ظرف را بپوشاند و محلـول     ORSبراي مادر شرح دهيد كه او بايستي روزانه محلول تازه           
 .روز قبل را دور بريزدباقي مانده از 

 . براي استفاده در منزل بدهيدORS بسته 2به مادر 
 :به مادر نشان دهيد كه چقدر مايع عالوه بر مقدار معمولي مايعات دريافتي بايد به كودك بدهد

براي مادر شرح دهيد كه كودكش بايد روزانه مقدار مايعي كه به صورت معمول مصرف مي كرده به اضافه مايعـات                     
 :به مادر نشان دهيد كه چه مقدار مايع اضافي پس از هربار مدفوع آبكي بايد به كودك بدهد. افي دريافت نمايداض
  ميلي ليتر پس از هر بار دفع مدفوع آبكي100  تا 50                  سال 2تا 
  ميلي ليتر پس از هر بار دفع مدفوع آبكي200 تا 100                  سال و باالتر 2

.  موجـب قطـع اسـهال نمـي شـود     ORSمحلـول   . به مادر توضيح دهيد كه اسهال كودك به زودي قطع خواهد شد           
اس اين است كه جايگزين آب و نمك از دست رفته به علت اسـهال شـده و از ضـعيف تـر                       -آر-مزاياي محلول او  

 :به مادر بگوئيد. شدن كودك پيشگيري مي كند
 براي دادن مايعات به شيرخواران كوچكتر ازقاشق استفاده.ر بدهدبا استكان يا قاشق جرعه جرعه و مكر 
 .كند

 سپس دوبار دادن مايع را با.  دقيقه صبركرده10اگر كودك استفراغ مي كند، قبل ازآنكه مايع بيشتري بدهد،  
 .سرعت كمتر و آهسته تر شروع كند

 .دادن مايعات اضافي را تا زمان قطع اسهال ادامه دهد 
 استفاده كنيد و ميزان درك مادر را كنترل كنيداز كارت مادر 

كارت مادر به او كمك مي كند تـا اطالعـات مهـم             . بعضي از مراكز كارت مادر براي ارائه به مادر در دسترس دارند           
ضميمه يك نمونه از كارت مادر در       . شامل انواع مايعات و غذاهايي را كه بايد به كودك خود بدهد به خاطر بسپارد              

 .شده است آورده ب
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كودكاني كه تغذيه انحصاري با شيرمادر مي شوند بايد به دفعات بيشتري شيرمادر بخورند و مي تواند آب سـالم يـا                  
قبـل از   . به اين كودكان نبايد غذاهاي آبكي مانند سوپ، لعاب برنج يـا دوغ داده شـود               .  دريافت كنند  ORSمحلول  

از . مايعات اضافي را براساس برنامه درمـاني الـف فهميـده اسـت يـا نـه                ترك مادر، كنترل كنيد آيا مادر نحوه دادن         
 :سئواالتي نظير موارد زير استفاده كنيد

 چه نوع مايعاتي به كودك خواهيد داد؟ 
 چقدر مايع به كودك خواهيد داد؟ 
 اس خواهيد داد؟-آر-هر چند وقت يكبار به كودك خود محلول او 
  استفاده خواهيد كرد؟ORSت كردن محلول به من نشان دهيد كه چقدر آب براي درس 
  را به كودك خود خواهيد داد؟ORSچگونه  
 اگر كودك استفراغ كند چه كار خواهيد كرد؟ 

براي مثال، اگر مادر مي گويد . از مادر بپرسيد چه مشكالتي در هنگام دادن مايعات به كودك خود به نظرش مي رسد       
اگر مي گويـد كـه ظـرف    . ه فرد ديگري براي دادن مايعات آموزش دهدكه وقت ندارد، به او كمك كنيد كه چگونه ب      

 ندارد، به او نشان دهيد كه چگونه با استفاده از ظرف كوچكتر يك ليتر را                ORSيك ليتري براي مخلوط كردن پودر       
ب روي آن   يا نشان دهيد كه چگونه يك ليتر را در يك ظرف بزرگتر اندازه گرفته و با يك وسيله مناسـ                   . اندازه بگيرد 

 .عالمت بگذارد
 

 ادامه تغذيه: قانون دوم 
اگر كودكي در طبقه بنـدي اسـهال پايـدار          .  چگونگي مشاوره با مادر در مورد تغذيه را خواهيد آموخت          29فصل  در  

 .قرار گيرد ، شما بايد يكسري توصيه هاي تغذيه اي خاصي را به او آموزش دهيد
 

 زمان مراجعه مجدد: قانون سوم
 :هر كودك بيماري بگوئيد كه با مشاهده اين عالئم بايد به مركز بهداشتي يا خانه بهداشت برگرددبه مادر 

 قادر به نوشيدن يا شيرخوردن نبودن 
 بدتر شد حال كودك 
 تب كردن 

 :اگر كودك اسهال دارد، به مادر بگوئيد در مواقع زير هم برگردد
 وجود خون در مدفوع 
 ضعيف نوشيدن 

اين دو عالمـت جداگانـه، ليسـت شـده     . معني ً كاهش توانايي در نوشيدن يا شيرخوردن َ استً نوشيدن ضعيف ً به   
به سـادگي مـي توانيـد بـه مـادر بگوئيـد كـه اگـر كـودك نوشـيدن يـا                       . است ولي راحت تراست كه تركيب شوند      

 مادر يا    مطالب بيشتري را در خصوص مشاوره با       30فصل  در  . شيرخوردنش ضعيف است به مركز بهداشتي برگردد      
 .فرد مراقبت كننده درباره زمان مراجعه مجدد خواهيد آموخت
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 ORSدرمان كم آبي نسبي با :     برنامه درماني ب2-32
برنامه درماني ب شامل يـك دوره  . كودك مبتال به اسهال با كم آبي نسبي را بر اساس برنامه درماني ب ، درمان كنيد      

 سـاعت، مـادر بـه آهسـتگي         4در طي اين    .  بهداشتي يا خانه بهداشت است      ساعت در مركز   4درماني اوليه به مدت     
 در مركز بهداشتي ORT – Cornerوجود .  را با قاشق يا فنجان به كودك خود مي دهدORSمقادير توصيه شده 

 .يا خانه بهداشت دراين امر كمك كننده مي باشد
 داشته باشد نيازمند ارجاع فوري به نزديكترين مركز         كودكي كه در يك طبقه بندي شديد همراه با كم آبي نسبي قرار            

 بـه مـادر   ORS سـريعاً مقـداري محلـول    .*تالش نكنيـد قبل از ترك كودك براي جبران كم آبي او       . درماني است 
در . و به مادر نشان دهيد كه چگونه در راه رسيدن به مركـز درمـاني جرعـه جرعـه از آن بـه كـودك بدهـد                          . بدهيد

ه ارجاع فوري وجود ندارد مي توان قبل از ارجاع كودك به مركز بهداشتي درمـاني كـم آبـي او را                      مواردي كه نياز ب   
 :اين موارد شامل. جبران نمود
 اسهال خوني-
 عفونت مزمن گوش-
 تب همراه با نشانه هاي موضعي-
 تب طوالني مدت-

 شما بايستي ابتدا درمان كم آبـي را  اگر كودكي كه دچار كم آبي نسبي است نياز به درمان براي مشكالت ديگر دارد،         
 .شروع كنيد و سپس درمان هاي ديگر را انجام دهيد

 ساعت، دوباره كودك را با استفاده از چارت ارزيابي و طبقه بندي از نظر كم آبـي ارزيـابي و طبقـه بنـدي                       4پس از   
اگر همچنـان كـم آبـي       . ته شود اگر عالئم كم آبي برطرف شده بود، كودك بايد روي برنامه درماني الف گذاش             . كنيد

نسبي وجود دارد برنامه درماني ب را تكرار كنيد و اگر كودك به مرحلـه كـم آبـي شـديد رسـيد بايـد روي برنامـه           
 .درماني ج قرار داده شود

  ساعت اول داده شود مشخص كنيد4اس راكه بايد در.آر.مقدار او 
اس كـه بايـد داده شـود        .آر.ماني ب براي تعيين مقـدار او      به چارت درمان كودك مراجعه كنيد و از جدول برنامه در          

) ياسن درصورتي كه وزن مشخص نباشـد        ( به وزن كودك    .اس  آورده شده است      .آر.استفاده كنيد طيفي از مقاديراو    
 200 كيلـوگرمي معمـوالً نيـاز بـه          5براي مثال  ، يك كودك       .  توصيه شده، دقت كنيد      ORSبراي پيدا كردن مقدار     

 . ساعت اول دارد4 درORSلي ليتر محلول  مي400تا
سن ياوزن كودك ، ميـزان كـم آبـي وتعـداد            . مقاديري كه درداخل جدول آمده است به عنوان يك راهنما مي باشد             

معمـوالً كـودك بـه      .  مورد نياز تاثير خواهند  داشـت         ORSدفعات دفع مدفوع درطول درمان، همگي برروي مقدار       
اگر كودك بيشتر يـاكمتر از مقـدار تخمـين زده           .  تمايل به نوشيدن از خود نشان مي دهد          همان اندازه كه نياز دارد ،     

 .شده طلب مي كند ، هرچقدر كه ميل دارد به او بدهيد
درقسمت زيـر جـدول توضـيح داده        ) برحسب ميلي ليتر    (  مورد نياز    ORSروش ديگر براي تخمين مقدار محلول       

 كيلـوگرم وزن دارد      8 ضرب كنيد براي مثال كودكي كه        75را درعدد   ) برحسب كيلوگرم   ( وزن كودك   . شده است   
 : مورد  نياز اوORSمقدار 

 ml 600 =ml 75 ×Kg 8 ساعت   4 درORSمحلول 
جـدول، شـمارادر انجـام ايـن        . توجه داشته باشيد كه اين مقدار با مقدار ي كه درجدول آمده است ، همخواني دارد               

 .محاسبه كمك مي كند
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اس  تداخلي باتغذيه معمولي كودك كه شيرمادر مي خورد ندارد و مادر بايستي هر وقت كـودك                  .آر.ل او دادن محلو 
 مـاه  كـه بـا شـير     6براي شيرخواران زير   . به او بدهد     ORSتمايل دارد اورا با شيرمادر تغذيه كند و سپس محلول             

 ميلي ليتر آب سالم نيـز بـه       200 تا ORS ، 100 ساعت  اول عالوه بر محلول        4مادر تغذيه  نمي شوند  مادر بايد در          
 .دركودك كمك مي كند دادن شير مادر وآب به پيشگيري از هيپر ناتومي. كودك بدهد

  اس رابه مادر نشان دهيد- آر -طرز دادن محلول او
 ساعت آينـده    4به اوبگوييد كه درعرض     . درداخل مركز محل راحت ومناسبي براي نشستن مادر وكودكش پيدا كنيد          

 رابااستفاده از واحدي كـه درمنطقـه شـما وجـود دارد، بـه      ORSمقدار .  بايد به كودكش بدهد   ORSچقدر محلول   
واگر .  بدهد ORS سال است ، به اونشان دهيد كه چگونه باقاشق ومكرراً به كودك 2اگر كودك زير . اونشان دهيد 

دركنار مادر بنشـينيد تـااو اولـين        . شان دهيد    رابافنجان وجرعه جرعه به اون     ORSكودك بزرگتر است ، نحوه دادن       
 .از او بپرسيد كه آيا سوالي دارد يانه .  راباقاشق يافنجان به كودك خود بدهد  ORSوعده

 دقيقـه صـبر كنـد وسـپس     10  ،حـدود   ORSاگر كودك استفراغ مي كند مادر بايستي قبل از دادن مقادير بيشتري 
 . راادامه دهدORSباسرعت كمتر دادن 

ادر راتشويق كنيد كه درفواصل اين كار هرزمان كه كودك تمايـل داشـت بـه او شـير بدهـد پـس از پايـان تغديـه                م
 به كـودك غـذا   ORS ساعت اول درمان با 4مادر نبايد درطي .  راشروع كند  ORSباشيرمادر مجدداً دادن محلول 

 .بدهد
 يااورابه توالت ببـرد ومحـل شسـتن دسـتهاي          به مادر نشان دهيد كه كجا مي تواند پوشك كودك خود راعوض كند            

 .خودش وكودكش راپس از توالت نشان دهيد
 رانمـي خـورد از      ORSاگر كودك به خـوبي محلـول        . هرچند وقت يكبار به مادرسربزنيد كه آيا مشكلي دارد يانه           

وزن براي دادن  استفاده كنيد ، مي توانيد از يك قطره چكان ياسرنگ بدون س     ORSروش ديگري براي دادن محلول      
 .محلول استفاده كنيد

 درداخل مركزبهداشتي  مي ماند فرصت بسيارخوبي براي آمـوزش           ORS ساعت براي دادن     4زماني كه مادر بمدت     
ولي توجه اصلي شمابايد به جبران كـم آبـي كـودك    . به مادر درمورد نحوه مراقبت كودكش دراختيار شما مي باشد   

حي بهترشد ، درآن صورت مادر مي تواند توجه بيشتر به يادگيري گفته هاي شما               زماني كه كودك بطور واض    . باشد  
 وبرنامه درماني الف به او آموزش بدهيد و درمدت زماني كـه مـادر بـاكودك                 ORSدرمورد طرز تهيه ودادن     . بكند  

همچنـين  .د  خود نشسته ، فرصت خوبي است تا  اطالعاتي رابصورت مكتوب دراختيار او قرار دهيـد تامطالعـه كنـ                   
 .براي انتقال اطالعات مي توانيد از پوسترهاي ديواري استفاده كنيد

  ساعت4پس از 
  ساعت درمان براساس  برنامه درماني ب ، با استفاده از چارت ارزيابي وطبقه بندي دوبـاره كـودك                    4پس از   

 رابـراي ادامـه درمـان انتخـاب         برنامه درماني مناسب  . او رااز نظر كم آبي طبقه بندي نماييد         . راارزيابي كنيد   
 .كنيد
 4 قبل  از امتناع مي كند ويابه نظر مي رسد  كه حالش بدتر شده است ORSاگر كودك از خوردن محلول  :توجه 

 .ساعت اوراارزيابي كنيد
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 سـاعت   4اگر درعرض   . اگر كودك بهتر شدوعالئمي از كم آبي رانداشت ، برنامه درماني الف راانتخاب كنيد               
ه آموزشي به او نداده ايد ، هم اكنون برنامه درماني الف رابه مادر آموزش دهيد و قبـل از تـرك مـادر از      گذشت

براي رفع هرگونه مشكلي درخصوص دادن مايعـات اضـافي بـه            . مركزبهداشتي ، سواالت كنترل از او بپرسيد        
 .كودك درمنزل، او راكمك كنيد

 اين عالمت. ن عالمت نشان دهنده  جبران زياد از حد كم آبي استاگر چشمهاي كودك پف آلوده است ، اي :توجه 
فقط نشانه آن است كه كم آبي كودك جبران شده است وديگر درايـن              . خطرناك نبوده ونشانه هيپرناترمي نمي باشد       

مـادر  هنگامي كه پف آلودگي برطرف شد       . بايدبه كودك آب سالم ياشيرمادر داد       .  بيشتر ندارد    ORSزمان نيازي به    
 . به كودك بدهدORSبايستي براساس برنامه درماني الف محلول 

تغذيـه كـودك    . اگر كودك همچنان داراي كم آبي نسبي است ، براي بارديگر برنامـه درمـاني ب راانتخـاب كنيـد                     
 4پس از تغذيـه كـودك، دوره        . رادرمركز بهداشتي يا خانه بهداشت شروع كنيد وغذا ، شير ياآب ميوه به اوبدهيد               

 سـاعت يكبـار بـه او غـذا ، شـيرياآب ميـوه بدهيـد              4 الـي    3هـر . ساعته درمان دربرنامه درماني ب را تكرار كنيد         
اگرقبـل از پايـان دوره      . كودكاني كه شيرمادر مي خورند بايد تغذيه باشيرمادر درآنان بطور مكرر ادامه داشته باشد               .

مي شود به مادر بگوييد كه ادامـه درمـان رادرمنـزل انجـام              درمان  ، ساعت كار مركزبهداشتي ياخانه بهداشت تمام          
 .دهد

 اگر حال كودك بدتر شد ودچاركم آبي شديد بود بايد برنامه درماني ج راشروع كنيد
 .اگر مادر بايد قبل از اتمام برنامه درماني ب خانه بهداشت راترك كند

ارد يعني قبل از اينكه كم آبي كودك جبران شده          گاهي اوقات زماني كه كودك هنوز برروي برنامه درماني ب قرار د           
 :درچنين شرايطي ، شمابايد.باشد، مادر مجبوراست مركز بهداشتي ياخانه بهداشت را ترك كند

 . درمنزل رابه مادر نشان دهيد ، از او بخواهيد قبل از رفتن آن راتمرين كندORSطرز درست كردن  -
 . بايد درمنزل به كودك بدهدORS ساعته چه مقدار 4به اونشان دهيد كه براي تكميل دوره درمان  -
 بسته اضافه تر نظير آنچه      2همچنين  .  به مادر بدهيد     ORSبراي جبران كم آبي به طوركامل ، تعداد كافي پودر            -

 .دربرنامه درماني الف توصيه شده است ،به او بدهيد
 زمـان مراجعـه     -3 ادامه تغذيه    -2 اضافي  دادن مايعات  -1:سه قانون درمان اسهال درمنزل رابراي او شرح دهيد         -

 )به آموزش هاي مربوط به برنامه درماني الف مراجعه كنيد(مجدد 
 درمان  كم آبي شديد:   برنامه درماني ج 3-23

دراين موارد معموالً از مايعـات  . كودكان مبتال به كم آبي شديد نياز دارند كه سريعاً آب ونمك درآنها جايگزين شود            
جبران كم آبي با مايعات وريدي يا لوله معده فقط براي كودكاني كـه داراي كـم آبـي       .استفاده مي شود  داخل وريدي   

فوراً كودك رابه نزديكترين مركز درماني ارجاع دهيد واگر كـودك قـادر بـه نوشـيدن                .شديد هستند، توصيه مي شود    
بـه  ) ظـرف يكسـاعت     ( اسـهالي   اگر امكان ارجاع كـودك      . به او بدهيد   ORSاست دربين راه جرعه جرعه محلول       

 .نزديكترين مركز درماني وجود ندارد باتوجه به شرايط زير اقدامات مناسب راانجام دهيد
 )N.G. Tube(مهارت درگذاشتن لوله معده  
 نوع وسيله وتجهيزات دردسترس درمركزبهداشتي ياخانه بهداشت ، و 
 .آيا كودك قادر به نوشيدن مي باشد يا نه 
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 نحوه درمان كودكي كه نياز به برنامه درماني ج دارد، به فلوچارت موجود در چارت درمان كودك             براي روشن شدن  
 . را كه با شرايط شما منطبق است بخوانيدضميمه الفسپس آموزش هاي مربوط به . مراجعه كنيد

    درمان شيرخوار كم سن مبتال به اسهال4-23
شما برنامه درماني الـف بـراي       . د نحوه درمان اسهال آمده است     در چارت درمان شيرخوار آموزش هاي الزم در مور        

. درمان اسهال در منزل و برنامه درماني ب و ج براي جبران كم آبي در شيرخواران بزرگتر و كودكان را آموخته ايـد                      
 .اما نكات خاصي را بايد براي استفاده از اين دستورات جهت شيرخواران كم سن به ياد داشته باشيد

 
 اسهال را در منزل درمان كنيد: ه درماني الفبرنام

تمام شيرخواران و كودكان مبتال به اسهال نياز به مايعات اضافي و تداوم تغذيه براي پيشگيري از كـم آبـي و تـامين                 
بهترين راه دادن مايعات اضافي و تداوم تغذيه، تغذيـه بـا شـير مـادر بـه دفعـات بيشـتر و                     .مواد مغذي الزم را دارند    

اس و آب   .آر.مايعات اضافي كه ممكن است به شيرخوار كم سن داده شود، محلـول او             .  تر از پيش مي باشد     طوالني
اگر شيرخوار بطور انحصاري با شيرمادر تغذيه مي شود، بسيار مهـم اسـت كـه غـذاهاي               . جوشيده خنك شده است   

اس و آب جوشـيده     .آر. بايـد او   اگر كودك شيرمادرخوار نيست عالوه بر شـير هميشـگي اش          . آبكي به او داده نشود    
 .خنك شده هم به او بدهند

اس و نحوه خورانـدن آنـرا بـه         .آر. در خانه دريافت نمايد، شما بايد طرز تهيه او         ORSاگر شيرخوار بايستي محلول     
مادر بايد ابتدا شيرخوار را بـا شـيرخود تغذيـه كنـد سـپس               . شيرخوار پس از هر بار دفع مدفوع به مادر نشان دهيد          

 .به مادر يادآوري كنيد كه تا زمان قطع اسهال دادن مايعات اضافي را ادامه دهد. اس بدهد.آر.ول اومحل
 

 كم آبي نسبي را درمان كنيد: برنامه درماني ب
به مادر توصيه كنيد در بـين راه محلـول          . يك شيرخوار كم سن كه كم آبي نسبي دارد، نيازمند به ارجاع فوري است             

در صورت عدم امكان ارجاع و يا تا رسـيدن بـه محـل ارجـاع بـه                  . رنامه درماني ب به او بدهد     اس را مطابق ب   .آر.او
 .اس را هر يك ساعت تكرار كند.آر.تناوب آب جوشيده خنك شده و او

اس .آر. ساعت اول جبران كم آبي، مادر را به تغذيه شيرخوار با شيرمادر طبق دلخواه او و سـپس بـه دادن او                      4ظرف  
اس را كـم كـم      .آر.پس از آن دادن محلول او     . اس را به كودك بدهد    .آر.ه مادر نشان دهيد كه چگونه او      ب. تشويق كنيد 

براي ادامه درمان برنامه درماني     .  ساعت كودك را ارزيابي مجدد و كم آبي او را طبقه بندي نماييد             4ادامه دهد بعد از     
 .مناسب را انتخاب كنيد

 رمان اسهال پايدارد    5-23
به مادر كودك مبتال به اسهال پايـدار، توصـيه هـاي  الزم  در                 . هال پايدار نيازمند تغذيه مخصوص مي باشد      درمان اس 

بـه   توصيه هاي تغذيـه اي در كـودك مبـتال         در چارت مشاوره با مادر به قسمت        . مورد  تغذيه كودكش را  بكنيد      
 . نيز آمده است29بخش  اين توصيه هادر .  مراجعه كنيدپايدار اسهال
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 24بخش 
 واكسيناسيون

 
 
 
 

اگـر بـه كودكـان    . اين مجموعه بااين فرض تدوين شده است كه شما برنامه واكسيناسيون كودكان رامي دانيـد                  
 سياه سرفه وسـل پيشـگيري كـرده     ، كزاز، ديفتري ، سرخك   ، ، از فلج اطفال    درزمان مناسب واكسن مناسب بدهيد    

 .آموخته ايد را  كنترل وضعيت واكسيناسيون هر شيرخوار و كودك بيمار  نحوه15 و 12فصل هاي  در  .ايد
    آماده سازي و انجام واكسيناسيون1-24

 .نكات زير رادرزمينه آماده سازي وانجام واكسن مرور نماييد
 اگر حال كودك به اندازه اي خوب است كه مي تواند به خانه برود هرگونه واكسني راكه نياز دارد قبل از 

 .ك كردن مركز بهداشتي يا خانه بهداشت به اوتزريق كنيدتر
 ايـن امـر از انتقـال ويـروس ايـدز وهپاتيـت      . براي هرتزريق از يك سرنگ وسوزن استريل اسـتفاده كنيـد     

 .جلوگيري مي كند
 اگر فقط يك كودك هم درمركز بهداشتي نياز به واكسن داشت ، ويال واكسن راباز كنيد وواكسن الزم رابه 
 .يق كنيداوتزر
 ويال هاي باز شده فلج اطفال وسه گانه، دوگانه.  رادرپايان دور بزيزيد BCGويال هاي باز شده سرخك و 

 : رادرشرايط زير مي توانيد نگه داريدكهBو هپاتيت 
 .باسرپوش الستيكي محكم شده باشند -
 تاريخ انقضاء آن نگذشته باشد، -
 .شوندواكسن ها به خوبي درشرايط زنجيره سرد نگهداري  -
از ويال هاي فلج اطفال و سه گانه تا خالي شدن ويال مي توان بـراي واكسيناسـيون هـاي بعـدي اسـتفاده                         -

 .نمود
 .   آنچه بايد به مادر يا فرد مراقبت كننده بگوييد2-24

 .كودكش امروز چه واكسني دريافت كرده است كه به مادر بگوييد 
درزير خالصه اي از عوارض ناشي از هرواكسن ذكر شـده          . هيد   براي او توضيح د    عوارض جانبي احتمالي  درمورد  

 .است 
 BCG  :        هفتـه بعـد يـك   2ابتدا يك تورم كوچك قرمز ودردناك درمحل تزريق ايجاد شده وسپس حـدود   

 .زخم خود بخود خوب شده وفقط يك عالمت كوچكي باقي مي ماند. زخم ظاهر مي شود 
فقـط روي    درصورت لزوم . بوجود آيد ونبايد روي زخم رابپوشاند     به مادربگوييد كه ممكن است يك زخم كوچك         

 .آن يك پارچه خشك وتميز بگذارد
 . هيچ عارضه جانبي ندارد:واكسن فلج اطفال  
 اين. تب ، تحريك پذيري وزخم درمحل از عوارض جانبي واكسن سه گانه مي باشد :واكسن سه گانه  
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 تب نشانه آن است كه واكسن تاثير كرده است.  ندارندعوارض معموالً جدي نبوده ونياز به درمان خاصي
 او. به مادربگوييد اگر كودك خيلي داغ به نظر رسيد ويادرد داشت ، به كودك استامينوفن بدهد

 .نبايستي كودك را بيشتراز حد معمول بپوشاند
 يك هفته پس از.تب وراش هاي سرخكي خفيف از عوارض احتمالي واكسن سرخك هستند : سرخك  

 تب نشانه آن است كه واكسن.  روز تب كند1-3تزريق واكسن ، كودك ممكن است به مدت 
 .تاثيركرده است

 .به مادربگوييد اگر تب كودك باال است ، استامينوفن بدهد
 . كودك را براي انجام واكسيناسيون بعدي به مركز بهداشتي يا خانه بهداشت بياوردچه زمانيبه مادر بگوييد كه 
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 6ش بخ
 
 برقراري ارتباط مناسب
 و مشاوره با مادر
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 25فصل 
 از مهارتهاي ارتباطي مناسب استفاده كنيد

 
 

. اين نكته بسيار حائز اهميت است كه با مادر يا فرد مراقبت كننده كودك از آغاز مراجعه، ارتباط مناسبي برقرار كنيد                    
ننده اطمينان حاصـل كنـد كـه كـودك مراقبـت مناسـب              استفاده از ارتباط مناسب كمك مي كند تا مادر يا مراقبت ك           

شيرخوار كم سن يا كودك  كه در مركز بهداشتي درماني يا خانه بهداشت درمـان شـده اسـت،         . دريافت خواهد كرد  
موفقيت درمان در منزل بستگي به چگونگي برقراري يك ارتباط مناسب با مـادر              . نيازمند ادامه درمان در منزل است     

 .م است او نحوه درمان كودك خود را بداند وهمچنين اهميت درمان را نيز درك نمايدالز. كودك دارد
 سواالتي بپرسيد وبراي پي بردن به مشكالت كودك و آنچه مادر قبالً براي كودك خود انجام داده است،  

 .گوش كنيد
 . تشويق كنيدمادر را به خاطر كارهاي خوبي كه انجام داده است، 
 .توصيه كنيدنكه چگونه كودك خود را در منزل درمان كند، به مادر در مورد اي 
 .كنترل كنيدميزان درك مادر از مطالب ذكر شده را  

براي پي بردن به مشكالت كودك و آنچه مادر قبالً براي كودك خود انجـام داده اسـت، سـواالتي بپرسـيد و                       
 گوش كنيد

به دقـت گـوش     .ابي مشكالت كودك را آموخته ايد     ، اهميت پرسش سواالتي براي ارزي      5فصل  شما پيش از اين در      
سپس خواهيـد دانسـت كـه       .  كنيد تا به مشكالت كودك و آنچه مادر قبالً براي كودكش انجام داده است، پي ببريد               

 .مادر چه كارهايي را به درستي انجام داده و چه اقداماتي الزم است تغيير داده شود
 اده است، تشويق كنيدمادر را به خاطر كارهاي خوبي كه انجام د

. اين احتمال وجود دارد كه مادر كارهاي سودمندي براي كودك انجام بدهد، مثالً او را با شـير خـودش تغذيـه كنـد          
دقت كنيد كه ايـن قـدرداني صـادقانه بـوده و فقـط بـراي                . مادر را به خاطر انجام اين اقدامات مفيد، تحسين نماييد         

 .فع شيرخوار بوده استاقداماتي صورت گيرد كه واقعاً به ن
 به مادر در مورد اينكه چگونه كودك خود را در منزل درمان كند، توصيه كنيد

مطالب را به زبان ساده بيان كنيد تا      . توصيه خود را به آنچه در حال حاضر الزم است به مادر گفته شود محدود كنيد               
 واقعي به عنـوان وسـيله كمـك آموزشـي اسـتفاده            در صورت امكان از تصاوير و يا اشياء       . براي مادر قابل فهم باشد    

 .براي مثال مقدار مايع درون استكان يا ظرف را براي مادر مشخص كنيد. كنيد
هنگامي كه يك اقدام زيان . هر كار مضري را كه مادر انجام مي دهد، توصيه كنيد كه از انجام آن اقدام خودداري كند  

بـراي او توضـيح     .ار باشيد كه او احساس تقصير و يا ناشايستگي نكنـد          آور او را اصالح مي كنيد دقت كنيد و هوشي         
 .دهيد به چه دليل اين اقدام ضرر دارد

 روز ديگر كـودك  2براي مثال، ممكن است فقط الزم باشد به مادر بگوييد . بعضي از توصيه هاي بسيار ساده هستند     
. چگونگي انجام يك وظيفه به مـادر آمـوزش دهيـد          در ساير موارد الزم است در مورد        . خود را براي پيگيري بياورد    

 .، مراحل متعددي داردچگونگي انجام يك كارآموزش 
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احتمـاالً  . در مورد نحوه يادگيري  نوشتن، آشپزي كردن يا ساير كارهايي كه نياز به مهارت خاصي دارند،  فكر كنيـد          
 كرديد و باالخره سعي كرديد كه خـود، آن كـار   سپس به عملكرد ساير افراد نگاه. ابتدا در آن زمينه آموزش ديده ايد      

 .را انجام دهيد
 .وقتي مي خواهيد به يك مادر در مورد نحوه درمان كودك آموزش بدهيد، سه اصل آموزشي زير را  رعايت نماييد

 . بدهيداطالعات -1
 . نشان بدهيدبا مثال -2
 . بدهيدتمرين -3

براي مثال براي مادر توضـيح دهيـد        . ادر توضيح دهيد  چگونگي انجام وظيفه محول شده را براي م       : اطالعات بدهيد 
 :كه چگونه 

 .بردبپماد چشمي به كار -
  درست كند، ياORSمحلول  -
 .گلودرد را تسكين دهد -

  :براي مثال به مادر نشان دهيد. چگونگي انجام كار را به او نشان بدهيد: با مثال نشان بدهيد
 برد؛چگونه كودك را آرام نگه دارد و پماد چشمي بكار -
  را با مقدار كافي آب مخلوط نمايد؛ ياORSچگونه يك پاكت  -
 .داروي بي ضرر خانگي براي تسكين گلودرد را كه مي تواند در خانه درست كند، به كودك بدهد -

 :براي مثال از مادر بخواهيد. از مادر بخواهيد آن كار را انجام دهد و شما نگاه كنيد:  تمرين بدهيد
 شم كودكش استفاده كند؛پماد چشمي را براي چ -
  را درست كند، ياORSمحلول  -
 .توضيح دهد كه چگونه داروي بي ضرر خانگي براي تسكين گلودرد درست خواهد كرد -

 .اگر مادر نحوه انجام اين كارها را براي شما صرفاً  توضيح دهد نيز كفايت مي كند
 مي دهد مشاهده مي كنيد مي توانيـد         انجام وقتي شما كاري را كه مادر     .  مهمترين قسمت آموزش است    تمرين دادن 

شما مي توانيد براي انجام بهتر كار به او . بفهميد كه چه چيزهايي را فهميده است و در چه قسمت هايي مشكل دارد
 . بهتر از مواردي  كه فقط شنيده است به خاطر مي سپاردعمالً تمرين كرده استمادر مواردي را كه . كمك كنيد

 :ش به مادردر هنگام آموز
 .از كلماتي استفاده كنيد كه براي او قابل فهم است 
   از وسايل كمك آموزشي كه براي مادر آشنا است، استفاده كنيد مثالً براي آموزش درست كردن محلـول  

ORS      از ظرف هايي كه در منطقه شما رايج است استفاده كنيد . 
او  در مواردي كه درست انجام مي دهد      . وراند بدهيد هنگامي كه او در حال تمرين كردن است به او پس خ            

 .را تشويق و اشتباهات او را اصالح كنيد
 .در صورت نياز،  اجازه بدهيد تمرين بيشتري انجام دهد 
 .مادر را تشويق كنيد كه سوال كند وبه كليه سواالت او پاسخ بدهيد 
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 ميزان درك مادر را در مورد مطالب ذكر شده كنترل كنيد
از پرسـيدن   .  پي بردن به آنچه مادر درك كرده است و آنچه كه نياز بـه توضـيح بيشـتر دارد سـواالتي بپرسـيد                       براي

و ) منظور سواالتي است كه جواب درست را مي توان از نوع سوال حـدس زد              ( سواالت جهت دار خودداري كنيد      
 . اجتناب كنيدهمچنين از پرسيدن سواالتي كه با كلمات ساده بله يا خير پاسخ داده شود

چه غذاهايي را به كودكتان مي دهيد؟ چند بـار از ايـن غـذاها بـه كـودك مـي دهيـد؟         : سواالت كنترلي مناسب مثل   
مادر را به خاطر آنچه كه درسـت فهميـده اسـت            . چنانچه پاسخ مبهمي دريافت كرديد سوال كنترلي ديگري بپرسيد        

 .تشويق كنيد يا درصورت نياز توصيه تان را شفاف كنيد
پس از اينكه در مورد نحوه درمان كودك به مادر، آموزش داديد، بايد مطمئن شويد كه آيا نحـوه درمـان صـحيح را                        

يكي از مهمترين مهارت هـاي      . آنچه  كه مادر ياد گرفته است را با پرسيدن سواالتي، كنترل كنيد            . فهميده است يا نه   
 .ي باشدبرقراري ارتباط، دانستن نحوه پرسيدن سواالت كنترل م

سواالت كنتـرل خـوب   . باشد» خير«يا » بله«سواالت كنترل بايد به گونه اي طراحي شود كه پاسخ مادر بيشتر از حد   
درمان كودك به شـما      » چه وقت «و  » چگونه«،  »چرا«سواالتي هستند كه در پاسخ به آن ها الزم باشد مادر در مورد              

 .توضيح دهد
ي فهميد كه آيا مطالب شما را فهميده است و آنچه به او آموزش داديد را ياد                 از روي پاسخ هايي كه مادر مي دهد م        

 اطالعات بيشتري به او بدهيـد يـا آمـوزش هـاي              اگر مادر نتوانست به درستي به شما پاسخ دهد،        . گرفته است يا نه   
 .خود را شفاف تر كنيد

 :سپس سوال كنيد. براي مثال ، شما به مادر آموزش داديد كه چگونه آنتي بيوتيك بدهد
 »آيا  مي دانيد كه چگونه اين دارو را بايد به كودك خود بدهيد؟« 

. » بلـه «در پاسخ به اين سوال  چه مادر توصيه هاي شما را فهميده باشد يا متوجه نشده باشد، احتماالً پاسخ مي دهد                      
رل مناسب مانند سواالت زيـر      ولي اگر شما چند سوال كنت     . او ممكن است از گفتن نمي دانم احساس شرمندگي كند         

 :بپرسيد
 »چه وقت دارو را به كودك خود خواهيد داد؟« 
 »هر بار چند قرص مي دهيد؟« 
 »براي چند روز قرص ها را مي دهيد؟ « 

پرسيدن سواالت كنترل مناسب بـه شـما        . در اين صورت از مادر خواسته ايد كه تمام آموزش هاي شما را تكرار كند              
 .ئن شويد مادر چگونگي درمان كودك را ياد گرفته و به خاطر سپرده استكمك مي كند تا مطم

سواالت كنترل خوب نيازمنـد آن اسـت كـه مـادر     . سواالت زيرميزان درك مادر را از مطالب ذكر شده كنترل مي كند       
، چرا، چه ، چگونـه ، چـه وقـت      اين گونه سواالت با كلمـات       .  كودك خود را درمان مي كند      چگونهتوضيح دهد   

سواالت نامناسبي كه پاسخ آن ها بله يا خير است ميزان يادگيري مـادر را بـه شـما                   .  شروع مي شود    چند تا  وچقدر  
 .نشان نمي دهد 

. به مادر اين فرصت را بدهيد كه كمي فكر كند و سپس پاسخ دهـد              .  مكث كنيد   پس از اينكه سوالي را مطرح كرديد،      
 .مطرح نكنيدالفاصله سوال ديگر را در ضمن ب. پاسخ سواالت را به او نگوييد

ممكن است مادر پاسخ سوال را بداند ولي سرعت حرف زدن           . طرح سواالت كنترل احتياج به صبر و حوصله دارد        
او ممكـن اسـت از اينكـه پاسـخ          . و يا ممكن است از اينكه شما انتظار پاسخ از او داريد متعجب شود             . او كم باشد  



 ١٠٨

و او را تشـويق     . صبر كنيد تا او پاسخ دهـد      .  از حرف زدن احساس خجالت نمايد      غلطي به شما بدهد، بترسد و يا      
 .كنيد

 سواالت نامناسب سواالت كنترل خوب
  درست مي كنيد؟چگونه را ORSمحلول 

  به كودك خود شيرمادر مي دهيد؟هر چند وقت يكبار
 مايع اضافي پس از هر بار دفع مـدفوع آبكـي بـه              چقدر

 كودك خود خواهيد داد؟
  شستن دست ها براي شما  اهميت دارد؟چرا

 از چشم، پماد چشمي را ماليده است؟چه قسمتي روي 

  راچگونه درست كنيد؟ORSآيا به خاطر داريد كه محلول 
 آيا بايد به كودك خود شيرمادر بدهيد؟

 آيا مي دانيد چگونه مايعات اضافي به كودك خود بدهيد؟
 

  خود را بشوييد؟آيا به خاطرخواهيد داشت كه دست هاي 
 آيا شما پيش از اين پماد چشمي براي كودكتان استفاده كرده ايد؟

 
. اگر مادر پاسخ غلطي داد يا گفت كه پاسخ سوال شما را به خاطر نمي آورد، مواظب باشيد كه او را ناراحـت نكنيـد                        

 بدهيـد تـا مطمـئن شـويد كـه            بيشتري اطالعات ، مثال ها و تمرين هاي      . نحوه درمان را دوباره به او آموزش دهيد       
 .سپس دوباره سواالت كنترل مناسب از او بپرسيد. منظور شما را فهميده است

شايد . ممكن است مادري مطالب شما را فهميده باشد ولي اظهار كند كه نمي تواند آنچه شما مي خواهيد انجام دهد                   
و يـا   .  وقت يا منابع براي درمان كودك اسـت        شايعترين مشكالت، كمبود  . او مشكل يا مخالفتي در منزل روبرو باشد       

ممكن است مادر با تجويز داروي خوراكي به جاي تزريق و يا استفاده از درمان هاي بي ضرر خانگي به جـاي يـك                        
 .دارو مخالف باشد

 :براي مثال. به مادر كمك كنيد تا به حل مشكالت خود فكر كند و به مخالفت هاي او پاسخ دهيد
 اگر شما بپرسيد،

 »چه موقع پماد چشمي را براي چشم كودكتان به كار مي بريد؟«
او ممكن است بگويد كه فقط هنگام صـبح      . مادر ممكن است پاسخ دهد كه در طول روز در منزل نيست           

يك پدربزرگ يا مادر    (از او بپرسيد آيا كسي را سراغ دارد         . و هنگام شب مي تواند كودكش را درمان كند        
. كه در طول روز در خانه باشد و بتواند درمان بين روز را انجام دهـد               ) رادر بزرگتر بزرگ و يا خواهر و ب     

 .به او كمك كنيد تا برنامه ريزي كند كه چگونه آن شخص را براي انجام درمان صحيح آموزش دهد
 اگر شما بپرسيد،

 » استفاده مي كنيد؟ORS ليتر آب و تهيه محلول 1از چه ظرفي براي اندازه گيري « 
 .در ممكن است پاسخ دهد كه در خانه ظرف يك ليتري نداردما

به او نشان دهيد كه چگونه با ظرفي كه دارد يك ليتـر را انـدازه                . از او بپرسيد كه در خانه چه ظرفي دارد        
توضيح دهيد كه چگونه محل يك ليتر را روي ظرف با ابزاري مناسب عالمـت بزنـد و از ظـرف                     . بگيرد

 .ه گيري يك ليتر استفاده كندهاي كوچكتر براي انداز
 اگر شما بپرسيد،

 »چگونه گلودرد كودك خود را در منزل تسكين مي دهيد؟« 
و ترجيح مـي دهـد كـه        . مادري ممكن است پاسخ دهد او آنچه را كه شما توصيه كرده ايد دوست ندارد              

 .كودكش قرص يا داروي تزريقي دريافت كند
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شـرح دقيقـي بـراي او       . ت به دارو او را مطمئن نماييـد       در خصوص اهميت داروي بي ضرر خانگي نسب       
شايد او مجبور باشد دليل استفاده از داروهاي بي ضرر خانگي را براي سـاير افـراد خـانواده كـه                     . بدهيد

 .اعتقاد به درمان متفاوتي براي كودك دارند نيز، شرح دهد
 :كنترل ميزان درك مادر از مطالب ذكر شده 

آنهـا   سواالتي كه پاسخ  . مادر به چه، چگونه ، چقدر، چه وقت و يا چرا پاسخ دهد            سواالتي مطرح كنيد كه      
 . مطرح نكنيد.باشد» خير«يا » بله«مي تواند فقط 

 .به مادر فرصت فكركردن و پاسخ دادن بدهيد 
 .براي پاسخ هاي صحيح، مادر را تحسين كنيد 
 .بيشتري بدهيداطالعات، مثال ها و تمرين هاي در صورت نياز  
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 در مورد دادن داروهاي خوراكي در منزل آموزش دهيد  به مادر 

 
 

داروهاي خوراكي كه در چارت درمان آمده است، به داليل مختلف،  با  مقادير  متفاوت و  طريقه مصرف متفـاوت                       
 مـورد   در اين بخش شما مراحل اساسي آموزش به مادران در         .داده مي شود ولي روش دادن همة داروها مشابه است         

اگر مادري نحوه دادن دارو به كودك را به درستي ياد بگيرد،            . در منزل را ياد خواهيد گرفت       دادن داروهاي خوراكي    
آموزش هاي زير را در مورد هر داروي خوراكي كـه بـه             . در اين صورت كودك نيز به طور كامل درمان خواهد شد           

 .مادر مي دهيد، دنبال كنيد
  مصرف آن را برحسب سن يا وزن كودك مشخص كنيدداروهاي مناسب و مقدار

 .از چارت درمان كودك براي تعيين داروي مناسب و مقدار آن استفاده كنيد
 :به مادر دليل دادن دارو به كودك را بگوييد، اينكه

 چرا داروي خوراكي به كودك داده ايد، و -
 .اين دارو چه مشكلي را در كودك درمان مي كند -

  مقدار دارو را در هر نوبت به مادر نشان دهيدنحوه ا ندازه گيري
مقدار مـورد   . از داروهاي تاريخ انقضاء گذشته استفاده نكنيد      . بسته دارويي را گرفته و تاريخ انقضاء آن را كنترل كنيد          

 .نياز كودك را بشماريد و در بسته دارو را ببنديد 
 : مي دهيد قرصاگر به مادر

در صورت لزوم، به او نشـان دهيـد كـه           . ه كودك بدهد، به او نشان بدهيد      تعدادي را كه در هر بار بايد ب       
اگر قرص قبـل    .مقدار مورد نياز كودك را بشماريد و در بسته را ببنديد          . چگونه يك قرص را قسمت كند     

آب موجـب   . ده و چند دقيقه صبر كنيد      از مصرف الزم است له شود، چند قطره آب تميز به آن اضافه كر             
 .مي شود و له كردن آن را آسان مي كندنرم شدن قرص 

 : مي دهيدشربتاگر به مادر 
مورد نياز بـراي هـر نوبـت را در منـزل انـدازه              ) سي سي (به مادر نشان دهيد كه چگونه مقدار ميلي ليتر          

طريقـه  . از سر بطري يا يك قاشق مثل قاشقي كه با آن شكر داخل چاي مي ريزند، اسـتفاده كنيـد                   . بگيرد
 . درست مقدار دارو با قاشق را به او نشان دهيداندازه گيري

 .)به جدول ذيل نگاه كنيد. (  ميلي ليتر مي باشد5/2يك قاشق مربا خوري مساوي 
 )سي سي(ميلي ليتر  قاشق مرباخوري

 نصف قاشق
 يك قاشق

 دو قاشق 
 سه قاشق

ml 25/1 
ml 5/2 
ml 5 
ml 5/7 
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 شايع توسط اكثر خانوارها استفاده مي شـود را بـا سـرنگ انـدازه        ميزان حجم قاشق مرباخوري كه در منطقه به طور        
 .گيري نماييد

 نگاه كنيد تا مادر خودش اندازه گيري مقدار داروي هر نوبت را تمرين نمايد
اگر دارو به شكل قرص بوده و كودك قـادر بـه بلـع قـرص                . از مادر بخواهيد كه مقدار دارو را خودش اندازه بگيرد         

مواردي را كـه صـحيح انجـام داده    . در هنگام تمرين كردن او را نگاه كنيد. گوييد كه قرص را له كندنيست، به مادر ب 
 .اگر اندازه گيري مقدار دارو را غلط انجام داد، نحوه اندازه گيري را دوباره به او نشان دهيد. است به او بگوييد

 از مادر بخواهيد كه اولين نوبت دارو را به كودك بدهد
به مادر  . ر شرح دهيد كه اگر كودك استفراغ مي كند، حتي اگر دارو را نيز استفراغ كند آن را به كودك بدهد                    براي ماد 

قرص يا شـربت    ( دقيقه استفراغ كرد     30اگر در عرض    .  دقيقه كودك را تحت نظر داشته باشد       30بگوييد كه به مدت     
اگر كودك دچار كم آبي بـوده و اسـتفراغ مـي            . ، يك نوبت ديگردارو به كودك بدهد      )در محتويات استفراغ ديده شد    

 .كند، صبر كند تا كم آبي كودك جبران شود و سپس نوبت بعدي دارو را بدهد
 نحوه دادن دارو را به دقت براي مادر شرح دهيد سپس بر روي دارو برچسب زده و بسته بندي كنيد

مثل صـبح زود، ظهـر، عصـر،    (دهد زمان دادن دارو به مادر بگوييد چه مقدار و چند بار در روز بايد به كودك دارو ب              
 .و تعداد روزهاي الزم را به مادر بگوييد) قبل از خواب

 . اطالعات را بر روي برچسب دارو بنويسيد
 :براي نوشتن اطالعات روي برچسب دارو

 .ويسيد اسم كامل دارو و تعداد كل قرص ها، كپسول ها يا شربت الزم براي تكميل دوره درمان را بن-الف
تعداد قرص، كپسول، قاشق پـر يـا       . ( مقدار داروي مورد نياز هر نوبت بيمار را به طور صحيح بنويسيد            -ب

را ) صبح زود، ظهر، عصر، قبل از خواب      (زمان دادن هر نوبت دارو      ) …سرخالي، يك قاشق، نصف قاشق،      
 .نيز بنويسيد

  مقدار داروي روزانه و طريقه مصرف آن را بنويسيد مانند-ج
  روز5نصف قرص دو بار در روز به مدت 

كل تعـداد يـك   .مطالب فوق را به روشني بنويسيد به طوري كه يك فرد باسواد بتواند آن را خوانده و بدرستي بفهمد               
از ظرف هاي تميز براي ايـن منظـور اسـتفاده           . بريزيد) جعبه ، كاغذ، شيشه، پاكت    (نوع دارو را در جاي جداگانه اي        

سواالت كنترل از مادر بپرسـيد تـا مطمـئن شـويد     . ب زدن و بسته بندي دارو، آن را به مادر بدهيد          پس از برچس  .كنيد
 .نحوه درمان كودك خود را فهميده است

 اگر بايدبيش ازيك نوع داروبدهيد، هر دارو را در جاي جداگانه اي بسته بندي كرده و برچسب بز نيد
تعـداد داروي مـورد نيـاز را بشـماريد و           .  بر روي برچسب آن بنويسيد     تذكرات الزم را  . ابتدا يك دارو را تعيين كنيد     

بسـته بنـدي دارو را قبـل از آنكـه سـراغ             . مقدار كافي از دارو در داخل بسته برچسب خورده مخصوص آن بريزيـد            
 .داروي دوم برويد، تمام كنيد

. منـد بـيش از يـك نـوع دارو اسـت           براي مادر توضيح دهيد كه كودكش به دليل اينكه بيش از يك بيماري دارد، نياز              
در صـورت لـزوم     . نحوه دادن هر يك از داروها را براي مـادر شـرح دهيـد             . داروهاي مختلف را به مادر نشان دهيد      

 .خالصه اي ازداروها وزمان دادن هر يك ازداروها درطول مدت روز را براي مادر رسم كنيد
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بايد قرص ها يا شربت هاي خوراكي تـا پايـان دوره            براي مادر شرح دهيد كه حتي اگر حال كودك بهتر شد،            
 .درمان مصرف شوند

اين مسئله حايز اهميت مي باشد چـرا  . براي مادر شرح دهد كه حتي اگر حال كودك بهتر شد، درمان او را ادامه دهد      
 .كه ممكن است عليرغم برطرف شدن عالئم، باكتري همچنان در بدن وجود داشته باشد

   همچنين به او بگوييد كه داروها را در محل خشـك           . د داروها را دور از دسترس كودكان قرار دهد        به مادر توصيه كني   
 .تاريك و دور از موش و ساير حشرات نگهداري نمايد

 قبل از اينكه مادر مركز بهداشتي را ترك كند، ميزان درك او را كنترل كنيد
 :از مادر سواالت كنترل بپرسيد، مانند

 »دارو خواهي داد؟ هر بار چقدر « 
 »براي چند روز مي دهيد؟» « چه وقت دارو را مي دهيد؟« 
 »اين قرص را چگونه آماده خواهيد كرد؟« 
 » بار در روز بدهيد؟3كدام دارو را بايد « 

اطالعات، مثال ها و تمرين هـاي   اگر احساس مي كنيد كه مادر در زمينه دادن دارو به كودك در منزل مشكل دارد،       
 .كودك براي بهتر شدن نيازمند درمان صحيح است. ي به او بدهيدبيشتر

در بعضي از مراكز مسئول دارويي وظيفه آموزش مادر و كنترل ميزان يادگيري مادر را بر عهده دارد، در اين صورت                     
 .مهارت هاي الزم را به او نيز آموزش دهيد
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 27فصل 
 موزش دهيدنحوه درمان نشانه هاي موضعي را در منزل به مادر آ

 
 

نشـانه هـاي موضـعي    . اين بخش از مجموعه راهنما چگونگي درمان نشانه هاي موضعي را به شما آموزش مي دهد    
 . مي باشند…شامل سرفه، گلودرد، خروج چرك ازگوش و 

 :وقتي به مادر يا مراقبت كننده ديگر آموزش مي دهيد
 .ا داده ايدچه اين درمان ر براي مادر شرح دهيد كه چه درماني و براي 
 .آمده است، را توضيح دهيد مراحل درمان كه در جدول در چارت درمان 
 .به مادر در حاليكه اولين نوبت درمان را درمركز به كودكش مي دهد، نگاه كنيد 

 )براي سرفه يا گلودرد مي دهد به جز درمان داروهاي بي ضرر خانگي كه(        
 .در منزل را انجام دهد  بايد درمانبه مادر بگوييد كه چند وقت يكبار       

 .ذكر شده كنترل كنيد قبل از ترك مادر، ميزان درك او را از مطالب 
كودكـان معمـوالً بـراي انجـام        . بعضي ازانواع درمان ها براي نشانه هاي موضعي ايجاد ناراحتي در كودك مـي كنـد               

بالفاصـله  ( بنابراين، آرام نگه داشتن كـودك        .اقدامات درماني در ناحيه چشم، گوش و دهان مقاومت نشان مي دهند           
 .اين  امر  مانع  تداخل  كودك در درمان مي شود.  مهم است) قبل از درمان

براي فتيله گذاري در گوش سر كودك را به يـك           . تصوير باال وضعيت خوبي از نگه داشتن كودك را نشان مي دهد           
 .طرف بچرخانيد

 يد   گوش را با فتيله گذاري خشك كن2-27
براي اينكه به مادر آموزش دهيد كه چگونه گوش را با فتيله خشك كند، ابتـدا                . به چارت درمان كودك مراجعه كنيد     

 كه خشك نگه داشتن گوش مبتال به عفونت براي بهبـود آن بسـيار مهـم اسـت و سـپس نحـوه فتيلـه             به او بگوييد  
 .نشان دهيدگذاري گوش كودك را به او 
 : فتيله گذاري مي كنيد به مادر بگوييددر حالي كه گوش كودك را

 از پارچه كتان تميز و جاذب رطوبت و يا گاز يا باند 
 از دستمال يا كاغذ نازك كه.براي تهيه فتيله استفاده كند

 ممكن است بخشي از آن در داخل گوش باقي بماند
 .استفاده نكند

 .فتيله را تا وقتي كه خيس شود، در داخل گوش كودك قرار دهد 
 .فتيله خشك را جايگزين فتيله خيس كنديك  
 .اين عمل را تا وقتي كه فتيله، خشك باقي بماند تكرار كند 

 .پس از پايان، اطالعات زير را به او بدهيد.  پس خوراند بدهيد.مادر را در هنگام انجام تمرين نگاه كنيد
 .گوش را سه بار در روز فتيله گذاري نماييد 
 -د روز كه الزم است يعني تا زماني كه چركي ازگوش خارج نمي شودوفتيلهاين كار درماني را تا هر چن 

 .هاي قرار داده شده در گوش ديگر خيس نمي شوند، ادامه بدهيد
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 اجازه شنا كردن. نريزيددر گوش ) نظير روغن، مايعات يا ساير موارد(در فواصل فتيله گذاري هيچ چيزي  
 .آب نبايد وارد گوش شود. به كودك ندهيد

 :نظيرواالت كنترل از مادر بپرسيد، س
 »؟ از چه ماده اي براي فتيله گذاري در منزل استفاده خواهيد كرد« 
 »چند بار در روز براي خشك كردن گوش عمل فتيله گذاري را انجام خواهيد داد؟« 
 »چه چيز ديگري در گوش كودك خواهيد ريخت؟«

 .اري گوش دارد، در حل مشكل به او كمك كنيداگر مادر فكر مي كند مشكلي در رابطه با فتيله گذ
 .   براي تسكين گلودرد و كاهش سرفه از داروهاي بي ضرر خانگي استفاده كنيد4-27

اين گونه داروها ممكن اسـت در       . براي تسكين گلودرد يا كاهش سرفه، از يك داروي بي ضرر خانگي استفاده كنيد             
آنچـه حـايز اهميـت اسـت ايـن      . ند ويا از داروخانه خريداري گردندخانه تهيه شوند، از مركز بهداشتي دريافت شو 

 .داروهاي تهيه شده در خانه به اندازه داروهايي كه خريداري مي شوند موثر مي باشند. باشندبي ضرر است كه 
اگـر كـودك بـه      . در چارت درمان استفاده از داروهاي بي ضرر خانگي براي تسكين گلودرد و سرفه ذكر شده است                

شيرمادر بهترين تسكين . ندهيدت انحصاري با شيرمادر تغذيه مي شود هيچگونه نوشيدني يا ماده ديگري به او               صور
 .دهنده خانگي  براي بچه هايي است كه تغذيه انحصاري با شيرمادر دارند

يبات مضر هرگز از داروهاي خانگي كه داراي ترك     . ممكن است داروها و مواد مضري نيز در منطقه شما استفاده شود           
اين تركيبات آرامبخش بوده و ممكن است در        . مانند آتروپين، كدئين يا مشتقات كدئين يا الكل هستند استفاده نكنيد          

. همچنين توانايي كودك را در دفع ترشحات ريه به كمك سرفه مختل مـي كننـد               . تغذيه كودك ايجاد اختالل نمايند    
 .نبايد استفاده شوند) جز نمك دارا هستندقطره هايي كه هرچيز ديگري به (قطره هاي بيني 

هنگام توضيح نحوه دادن داروهاي بي ضرر خانگي نياز به مشاهده مادر بـراي تمـرين نحـوه دادن ايـن داروهـا بـه                         
 .دادن مقدار معين و دقيق در اين موارد اهميتي ندارد. كودك وجود ندارد
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 28صل ف

 نحوه تغذيه شيرخوارمشاوره با مادر در مورد مشكالت 
 
 
 
 

چنانچـه شـيرخوار بـا      .  كنترل كردن مشكالت تغذيه اي شيرخوار كم سن يا كـم وزن را آموختـه ايـد                 15فصل  در  
شيرمادر تغذيه مي شود و در طبقه بندي مشكل تغذيه اي يا خيلي كم وزن قرار دارد، الزم است در مورد مشـكالت         

 . آنها پي برديد با مادر مشاوره كنيدنحوه تغذيه شيرخوار كه در طول ارزيابي به
 ساعت به فرزندش شيرمي دهد، افزايش دفعات تغذيه با شـير مـادر را بـه او                24 بار در    8اگر مادر كمتر از      

 او بايد فرزندش را بطور مكرر و هر مدتي كه شيرخوار مي خواهـد در روز و شـب بـا شـيرخود                      . توصيه كنيد 
 .تغذيه كند

 عات و غذاها را مي دهد، با مادر در مورد افزايش تغذيه بـا شيرخشـك و كـاهش                  اگر به شيرخوار ساير ماي     
بـراي   مقدار ساير غذاها و مايعات مشاوره كنيد و اگر امكان دارد توصيه كنيد غذاهاي ديگر را كالً قطع نمايـد،              

 .دادن مايعات ديگر از فنجان استفاده كند و هرگز بطري بكار نبرد
  شيرخود را نمي دهد، او را به مشاور شيردهي بـراي برقـراري مجـدد شـيردهي             اگر مادر اصالً به فرزندش     

دوباره  اگر مادر عالقمند باشد، مشاور شيردهي ممكن است بتواند براي غلبه بر مشكالت و شروع. ارجاع دهيد 
 .شيردهي به او كمك نمايد

ر و طـرز تهيـه صـحيح آن    مادري را كه عالقمند به شيردهي نيست، براي انتخاب جانشين شـونده شـيرماد       
 مجموعه مشاوره با مادر در مورد غذا و نحوه تغذيه و مايعات              در  29به بخش   . ( كمك و راهنمايي كنيد   

همچنين به مادر توصيه كنيد كه بـراي تغذيـه شـيرخوار از اسـتكان اسـتفاده كنـد و بطـري                      ). مراجعه كنيد 
 .بكارنبرد

اين امـر بسـيار مهـم       . روز پيگيري كنيد   1نحوه تغذيه هستند، ظرف     تمام شيرخواران كم سني را كه داراي مشكالت         
 .است بويژه وقتي شما يك تغيير قابل توجه را در روش تغذيه شيرخوار به مادر توصيه كرده ايد

    وضعيت صحيح بغل كردن و به پستان گذاشتن شيرخوار را به مادر آموزش دهيد1-28
 : ارزيابي كنيد چنانچه كودك نيازمند ارجاع فوري به بيمارستان نيست و  آموختيد تغذيه با شيرمادر را15فصل در 

 هر گونه مشكل غذا و نحوه تغذيه دارد،. 
  ساعت انجام مي شود،24 بار در 8تغذيه با شيرمادر كمترا ز  
 كودك ساير غذاها يا مايعات را دريافت مي كند ، يا 
 كم وزن براي سن مي باشد، 

 مشكلي در ارتباط با به پستان گذاشتن يا مكيدن مشاهده كرديد الزم اسـت بـه مـادر                   چنانچه شما در طول شيردهي    
 .وضعيت صحيح بغل كردن و به پستان گذاشتن شيرخواررا آموزش دهيد

 



 ١١٦

  داليل خوب پستان گرفتن و مكيدن ضعيف1-1-28
اسـت از شيشـه شـير       شيرخوار ممكـن    . داليل متعددي براي پستان گرفتن و مكيدن نادرست شيرخوار وجود دارد            

مادر ممكن است تجربه نداشته ، يـا مشـكالتي دارد و يـا كسـي را                 . بويژه در چند روز اول تولد استفاده كرده باشد        
براي مثال شايد شيرخوار، كوچك و ضعيف است يا نوك پسـتان مـادر صـاف    . براي كمك و راهنمايي نداشته باشد   

شيرخوار ممكن است با وضعيت نادرست بغل گرفتـه  . گرفته استاست يا شروع تغذيه با شيرمادر با تاخير صورت  
 .شود

    اصالح وضعيت بغل كردن و پستان گرفتن شير خوار2-1-28
وضعيت بغل كردن شيرخوار بسيار مهم است زيرا وضعيت نادرست، اغلب منجر به پستان گرفتن نـامطلوب بـويژه                   

 . شود، احتمال اينكه پستان را بخوبي بگيرد ، بيشتر استاگر شيرخوار بخوبي بغل. در شيرخواران خردسال مي شود
 :بغل گرفتن صحيح شيرخوار با نشانه هاي زير شناخته مي شود

 گردن شيرخوار مستقيم يا قدري به عقب متمايل است، -
 بدن شيرخوار بطرف بدن مادر برگشته است، -
 بدن شيرخوار نزديك و چسبيده به بدن مادر است، -
 . دستهاي مادر حمايت مي شودتمام بدن شيرخوار با -

 :بغل كردن نادرست با نشانه هاي زير شناخته مي شود
 گردن شيرخوار چرخش دارد يا به جلو متمايل است، -
 بدن شيرخوار دور از بدن مادر است، -
 بدن شيرخوار نزديك به بدن مادر نيست، يا -
 .فقط سر و گردن شيرخوار با دستهاي مادر حمايت مي شود -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        بدن شيرخوار نزديك بدن مادر و صورت دن شيرخوار دور از بدن مادر وب

                           او مقابل پستان مادر قرار گرفته است   گردن اوچرخيده است
 



 ١١٧

اگر در ارزيابي تغذيه با شيرمادر به وجود مشكلي در بغل كردن و پستان گرفتن و مكيدن شيرخوار پـي برديـد، بـه                        
مطمئن شويد كه مادر راحت و آسوده خاطر است بـراي           . ر كمك كنيد تا وضعيت شيردهي خود را اصالح نمايد         ماد

 در(سپس مراحل جدول زير .مثال مادر روي يك صندلي كوتاه نشسته و پشت او  به حالت مستقيم قرار گرفته است       
 :را پيگيري كنيد) چارت شيرخوار كم سن آمده است

 

 
بـراي  . بطوريكه بتوانيد وضعيت او را بوضوح درك كنيـد        . به مادر، شيردهي او را مشاهده كنيد      هميشه قبل از كمك     

 ابتدا جمالتي را  اگر شما مي بينيد كه مادر نياز به كمك دارد،.   نكنيد rushاين كه او را وادار به انجام كاري كنيد، 
  :براي تشويق او اظهار كنيد مثل

  »اينطور نيست ؟. خواهداو واقعاً  شير شما را  مي « 
 :مثالً بگوييد . سپس شرح دهيد كه او به چه كمكي نياز دارد و اگر مايل است شما عمالً به او نشان دهيد

آيـا  . بگيـرد  تغذيه با شيرمادر مي تواند براي شما راحت تر شود اگر شيرخوار قسمت بيشتري از پستان را در دهان                  «
 »ه اين كار عملي است؟مايليد من به شما نشان دهم كه چگون

 .اگر او موافق است شما مي توانيد كمك به  او را شروع كنيد
همانطور كه شـما طـرز بغـل كـردن و بـه پسـتان گذاشـتن                 
شيرخوار را نشان مي دهيد، بگذاريد كه مادر خود اينكـار را            
انجام دهد و فقط به مادر توضيح دهيـد كـه شـما چـه مـي                 

 .خواهيد كه او انجام دهد
 نشانه هاي پستان گرفتن و مكيـدن خـوب دوبـاره            سپس به 
اگر پستان گرفتن يا مكيدن، خوب نيست، از مادر         . نگاه كنيد 

 .بخواهيد شيرخوار را از پستان دور كرده و دوباره سعي كند
وقتي شيرخوار بخوبي مي مكد، براي مادر شـرح دهيـد كـه             
بسيار مهم است كه در هر وعده شيرخوار مدت كافي پستان           

مكد و او نبايد قبل از آنكه شيرخوار خود پستان را رهـا             را ب 
 .كند، به شيردهي خود خاتمه دهد

 شيرخوار براي گرفتن پستان آماده
 بيني او مقابل نوك پستان و دهان. است 

 .كامال باز است



 ١١٨

 29فصل 
 در موردغذا ونحوه تغذيه و مايعات با مادر مشاوره كنيد

 
 

ر الزم است غذا و نحوه تغذيه كودك را  ارزيـابي نمـوده و درايـن مـورد بـا مـادر                       در مورد بسياري از كودكان بيما     
. توصيه هاي مربوط به غذا ، مايعات و اينكه چه موقع برگردد  در چارت مشاوره با مادر  آمده اسـت                   .مشاوره نمائيد 

  بخـش درمـان و     توصيه هاي اضافي براي شيرخوار كم سـن در        .) دراين مجموعه چارت مشاوره ناميده شده است      (
 مشاوره با مادر شيرخوار كم سن آمده است

    توصيه هاي تغذيه اي1-29
 . در چارت مشاوره آمده استتوصيه هاي تغذيه اي در طي سالمت و بيماري

الزم است كـه شـما همـه توصـيه هـاي            .  گروه سني در ستونهاي جداگانه فهرست شده است        5اين توصيه ها براي     
در ابتدا بـه منظـور   .اما نيازي نخواهد بود كه همه آنها را براي هر يك از مادران توضيح دهيد   تغذيه اي را درك كنيد      

 تنها در سـپس . آگاهي از اينكه  مادر پيش از اين چگونه كودكش را تغذيه كرده است از او سئواالتي خواهيد پرسيد     
 .ه دهيد،  برحسب سن و وضعيت كودك توصيه هاي الزم را ارائمواردي كه الزم باشد

ممكنسـت  . اين توصيه ها متناسب با هر دو وضعيت كودك يعني دوران سالمت و بيمـاري وي تنظـيم شـده اسـت                     
اگرچه همان طور كـه توصـيه شـده اسـت حتـي اگـر          . كودكان در طي بيماري تمايل به خوردن بيشتر نداشته باشند         

حسب سنش انواع غذاهاي توصيه شده را بـه او  كودك در هر وعده، از خوردن به مقدار بيشتر امتناع كرد بايستي  بر         
 .پيشنهاد كنيد

پس از بيماري، تغذيه مناسب به جبران وزن از دست رفته و پيشـگيري از سـوء تغذيـه و در شـرايط سـالمت، بـه                           
مراجعات كودك بيمار فرصت مناسبي اسـت تـا در مـورد غـذا و نحـوه                 . پيشگيري از ابتال به بيماري كمك مي كند       

 . در زمان بيماري و چه  در زمان سالمت او با مادر مشاوره كنيدتغذيه اش چه
  ماهگي4   توصيه هاي تغذيه اي براي سنين بدو تولد تا 1-1-29

تغذيه انحصاري بـه    .  ماهگي تغذيه انحصاري با شيرمادر است      4بهترين راه تغذيه كودك از بدو تولد تا سن حداقل           
بجــــز ويتامين ها و يـا      ( و هيچ غذاي اضافي، آب يا مايعات ديگر          معني آنست كه كودك فقط شيرمادر مي خورد       

 بـار   8در اين سن كودكان را برحسب ميل و تقاضا، روز و شب، حداقل              .  دريافت نمي كند  ) داروها در صورت نياز   
 .در شبانه روز با شيرمادر تغذيه كنيد

 :مزاياي تغذيه با شيرمادر در ذيل آمده است
  :از جمله . مغذي مورد نياز شيرخوار استشيرمادر حاوي مواد 

  ،  آهنC و  A،  ويتامينهاي ) نوعي قند شير مخصوص(پروتئين ،  چربي ،  الكتوز 
همچنـين  .  از جذب آنها از طريق ساير شيرها مي باشـد          جذب اين مواد مغذي از طريق شيرمادر به مراتب راحتتر         

.  رشد مغزي، چشمها و عروقي خوني شـيرخوار مـي باشـد   شيرمادر حاوي اسيدهاي چرب ضروري مورد نياز براي       
 .اين اسيدهاي چرب در ساير انواع  شير وجود ندارد

 
 



 ١١٩

 .شيرمادر تمام آب مورد نياز شيرخوار را حتي در شرايط آب و هوايي خشك و گرم، تامين مي كند
ه خـوبي كودكـان بزرگتـر و يـا      شيرخواران نمي توانند ب.شيرمادر، شيرخوار را در برابر عفونتها محافظت مي كند     

شيرخوار از طريق تغذيه با شيرمادر مي توانـد در توانـايي مـادرش در مقابلـه بـا                   . افراد بالغ، با عفونت مقابله نمايند     
در مورد شيرخواراني كه به طور انحصاري با شيرمادر تغذيه مي شوند، احتمال ابتال به اسـهال و        . عفونتها سهيم شود  
در كودكان شيرمادر خوار، احتمـال ابـتال بـه پنومـوني،            . هال و يا سايرعفونتها در آنها كمتر است       يا مرگ ناشي از اس    

 .مننژيت و عفونت گوش كمتر از كودكاني است كه شيرمادر نخورده اند
 .تغذيه با شيرمادر به مادر و كودك كمك مي كند تا ارتباطي نزديك تر و عاطفي تر برقرار كنند

 پس از زايمان شيردهي كمك مي كند تـا رحـم بـه انـدازه قبلـي خـود                    .ا تضمين مي كند   شيردهي سالمت مادر ر   
همچنين شيردهي خطر ابتالء  مـادر       . اين مسئله به كاهش خونريزي و پيشگيري از كم خوني كمك مي كند            . برگردد

 .به سرطان پستان و تخمدان را كاهش مي دهد
بـراي مثـال، بـه      : شير يا غذاي ديگري بجز شيرمادر ندهيـد         ماه هيچ نوع   4بهترين كار اينست كه به كودك زير        

 :كودك شيرگاو، شير بز، شيرمصنوعي، حبوبات يا نوشيدني هاي اضافي نظيرچاي، آب ميوه يا آب ندهيد زيرا
 .دادن هر نوع غذا يا مايعات، از ميزان دريافت شيرمادر مي كاهد -
 بطري يا ظروف آشپزخانه آلوده به ميكـروب شـوند   ساير غذاها يا مايعات ممكنست از طريق آب يا تغذيه با       -

 .كه اين عوامل بيماريزا مي تواند سبب عفونت شود
 . نداشته باشد Aغذا يا مايعات ديگر ممكن است به مقدار كافي ويتامين  -
 .ساير غذاها يا مايعات ممكن است آنقدر رقيق باشند كه كودك دچار سوء تغذيه شود -
 .بز ناچيز استجذب آهن از طريق شيرگاو و  -
 .كودك ممكنست دچار حساسيت شود -
ممكنست كودك در هضم شيرحيوان مشكل داشته و بنابراين مصرف اين شـير باعـث بـروز اسـهال، كهيريـا                      -

 .اسهال ممكنست پايدار شود. ديگر عالئم در او شود
 

 .نمايدتغذيه انحصاري با شيرمادر بهترين فرصت را براي رشد و تداوم سالمتي كودك فراهم مي 
  ماهگي6 تا 4   توصيه براي سنين 2-1-29

شيرمادر همچنان براي كودك مهمترين غذاست اما       .  ماهگي نياز به تغذيه تكميلي ندارند      6بيشتر كودكان قبل از سن      
ايـن  .  ماه، بعضي كودكان عالوه بر شيرمادر نياز بـه شـروع تغذيـه تكميلـي دارنـد                 4-6گاهي اوقات در فاصله سن      

 .لب تكميلي يا كمكي ناميده مي شوند زيرا مكمل شيرمادر هستندغذاها، اغ
مادر فقط بايستي در موردي اقدام به شروع زودرس تغذيه تكميلي نمايد كـه كـودك بـه انـدازه كـافي وزن گيـري                         

 .نداشته باشد
اسـت كـه    اين نكته حائز اهميـت      .  ماهگي همه كودكان بايستي غذاي تكميلي مغذي و غليظ دريافت كنند           6از سن   

بـه منظـور اجتنـاب از       . تغذيه با شيرمادر بايستي برحسب ميل و تقاضاي كودك و به طور شبانه روزي تـداوم يابـد                 
 بـار غـذاي   1-2كودك با شيرمادر تغذيه شـد   جايگزيني غذاي تكميلي به جاي شيرمادر بايستي روزانه پس از آنكه       

 ي كمكي به ميزان يك يا دو قاشق مرباخوري به او داده شود تغذيه با شيرمادر، غذابعد ازكمكي به او داده شود يا 
 
 



 ١٢٠

  ماهگي12 تا 6    توصيه براي سنين 3-1-29
 ماهگي شـيرمادر بـه   6اگر چه پس از . مادر بايستي به تغذيه كودك باشيرمادر برحسب ميل و تقاضاي او، ادامه دهد        

 ماهگي به تدريج بر ميزان غـذاي تكميلـي داده           12ا   ت 6از سن   . تنهايي تمام نيازهاي انرژي كودك را تامين نمي كند        
از سن . غذاهايي كه در كشور شما مناسب شناخته شده در چارت مشاوره آمده است. شده به كودك افزوده مي شود

 . ماهگي غذاي تكميلي منبع عمده انرژي محسوب مي شود12
 بـار در روز بـه او   5ر مادر تغذيـه نمـي شـود،         چنانچه كودك با شيرمادر تغذيه مي شود سه بار در روز و اگر با شي              

هرچند كه شيرگاو و سـاير جانشـين        . در صورت امكان شير را توسط استكان به كودك بدهيد         . (غذاي كمكي بدهيد  
 ).شوند ه هاي شيرمادر هيچيك نمي تواند براي كودك نقش شيرمادر را داشته باشد

. تغذيه فعال به معني تشويق كودك بـه خـوردن اسـت           .  نمائيد اين مسئله مهم است كه كودك را به طور فعال تغذيه          
او بايستي  .كودك نبايستي مجبور شود براي غذا خوردن از يك ظرف مشترك با خواهر و برادربزرگترش رقابت كند                

تا زماني كه كودك بتواند خودش غذا بخورد، مادر يا فرد مراقبت دهنده ديگـر               . سهم مخصوص به خود داشته باشد     
بايستي در طول وعده غذايي در كنار كودك بنشنيد و به او كمك             ) واهر يا برادر بزرگتر يا پدر يا مادر بزرگ        مثل خ (

 .كند تا قاشق غذا را در دهان بگذارد
 سهم كافي بدين معني است كه كودك پس از آنكه فعاالنه تغذيه شد ميل به خوردن غذاي بيشتري نداشته باشد يك

 غذاهاي تكميلي مناسب
هاي تكميلي مناسب به غذاهايي گفته مي شود كه غني از انرژي و مواد مغذي بوده و استطاعت تهيـه آن در                      غذا

كه ) برنج يا گندم  (نمونه هايي از اين غذاها در بعضي نواحي شامل  پوره غليظ غالت              . منطقه وجود داشته باشد   
گوشت، مرغ، تخم مرغ، ماهي و فرآورده       روغن و يا شير به آن اضافه شده است ، ميوه ها، سبزيجات، حبوبات،               

اگر كودك عالوه بر شيرمادر شيرمصنوعي دريافت كند در اين صورت بايد شيرمصـنوعي و               . هاي شير مي باشد   
 . بطري به كودك داده شودنهيا هر نوشيدني ديگري بوسيله استكان و 

توصـيه هـاي    مشـاوره در قسـمت      غذاهايي كه در منطقه شما به عنوان غذاي مناسب فهرست شده است در چارت               
  آمده استتغذيه اي

 
  سالگي2 ماه تا 12   توصيه براي سنين 4-1-29

طي اين دوران مادر بايستي به تغذيه كودك باشيرمادر برحسب ميـل و تقاضـاي او ادامـه داده و همچنـين غـذاهاي                  
غذاهاي خانواده در اين سن بخـش       . گوناگوني و كميت غذا بايستي افزايش يابد      . تكميلي مغذي نيز به كودك بدهد     

غذاهاي خانواده بايستي به تكه هاي ريز تبديل شود، تـا خـوردن آن              . مهمي از رژيم غذايي كودك را در برمي گيرد        
 .براي كودك آسان شود

تشـويق كـودك بـه      (ادامه تغذيه فعـال     .  بار در روز به كودك بدهيد      5غذاهاي تكميلي مغذي و يا غذاي خانواده را         
 . و دادن سهم غذايي كافي به كودك بسيار حائز اهميت است)خوردن

  سالگي و باالتر2   توصيه براي سنين 5-1-29
 . وعده اصلي انواع مختلفي از غذاهاي خانواده به كودك داده شود3در اين سن بايستي روزانه در

مل غـذاي خـانواده و يـا سـاير          همچنين دوبار در روز نيز به او ميان وعده غذايي بدهيد كه اين غذا ممكن است شا                
 نمونـه هـا در روي چـارت   . غذاهاي مغذي باشد كه دادن آنها در بين وعده هاي اصلي غذا به كودك مناسب اسـت       

 . فهرست شده استمشاوره



 ١٢١

    توصيه هاي خاص براي كودك مبتال به اسهال پايدار2-29
ممكن است كودكان مبتال    .ايدار آمده است  در چارت مشاوره بعضي توصيه هاي خاص براي كودك مبتال به اسهال پ            
الزم است كه موقتاً مقدار ساير شيرها در . به اسهال پايدار در هضم ساير شيرها بيشتر از شيرمادر مشكل داشته باشند

 .آنها بايستي شيرمادر يا ساير غذاها را بيشتر دريافت كنند تا اين كمبود جبران شود. رژيم غذايي آنها كاهش يابد
 :در بگوييدبه ما

  در طول شبانه روز مقدار بيشتري شير به او بدهيد،اگر كودك هنوز شيرمادر خوار است 
 :اگر كودك از ساير شيرها استفاده مي كند 

 افزايش شيرمادر را جايگزين آن نمائيد يا -
 فرآورده هاي تخميري شير نظير ماست را جايگزين آن نمائيد يا -

 .مه جامد مغذي جايگزين نمائيد نيمي از شيرمصرفي را با غذاي ني-
 .براي غذاهاي ديگر، توصيه هاي تغذيه اي براي گروههاي سني را دنبال كنيد 

 . روز آينده پيگيري شود5كودك مبتال به اسهال پايدار بايستي مجدداً ظرف 
    غذا و نحوه تغذيه كودك را ارزيابي كنيد3-29

 :جام خواهيد داد كهارزيابي غذا و نحوه تغذيه را براي كودكاني ان
 يا. ًطبقه بندي شده اند اختالل رشد دارد يا رشد نامعلوم در گروه 
  سال سن دارند2كمتر از  

به هر حال، چنانچه مادر تاكنون دستورات درماني زيادي را دريافت كرده وذهن او مغشوش اسـت، ارزيـابي نحـوه                     
 .و نحوه تغذيه كودك با او مشاوره كنيدتغذيه را به تاخير انداخته و تا مالقات بعدي درباره غذا 

حتي اگر شما عجله داشته باشيد بسيار اهميت دارد كه به منظور مشاوره دقيق و كامل با مادر، وقت كافي به اين كار                       
فصـل  اختصاص دهيد هنگام مشاوره با مادر در مورد غذا و نحوه تغذيه از بعضي از همان مهارتهاي ارتباطي كه در              

 .شد استفاده خواهيد كرد شرح داده 25
شـما بـراي آن   . براي مثال براي تعيين اين كه مادر چگونه كودك را تغذيه مي كند سواالتي از او پرسيده خواهد شد              

 مادر را به خاطر انجـام اقـدامات         گوش كنيد  به پاسخهاي مادر     به دقت كه بتوانيد توصيه مناسب به او بدهيد بايستي         
مطالب خود را به زبان سـاده بـراي او          .  اقداماتي كه بايد تغيير دهد به او توصيه كنيد         مناسب تشويق كنيد و در مورد     

در پايان به منظور اطمينان از اينكـه آيـا مـادر چگـونگي مراقبـت                . بگوييد به گونه اي كه براي مادر قابل فهم باشد           
 . از او بپرسيدسواالت كنترليكودكش را در منزل را مي داند 

اين سـئواالت در قسـمت بـاالي        . ي غذا ونحوه تغذيه سئواالت جدول صفحه بعد را از مادر بپرسيد           به منظور ارزياب  
و پرسيدن آنها بـه شـما كمـك خواهـد     . چارت مشاوره و همچنين در انتهاي فرم ثبت بيماري كودك نيز آمده است          

 :كرد تا از غذاي معمول كودك و نحوه تغذيه او در طي اين بيماري مطلع شويد
 ودك شير خودتان را مي خورد؟يا كآ 
 چند بار در روز؟:   اگر بلي 

 آيا در طول شب نيز شير مي دهيد؟
 آيا كودك غذا يا مايعات ديگر مي خورد؟ 
 چه نوع غذا يا مايعاتي؟:    اگر بلي 

 چندبار در روز؟



 ١٢٢

 براي تغذيه كودك از چه وسيله اي استفاده مي كنيد؟
 راي هر وعده به او مي دهيد؟اگر خيلي كم وزن است،چه مقدار غذا ب 

 چه كسي و چگونه او را تغذيه مي كند؟
 بتازگي تغذيه كودك فرق كرده است ؟ اگر بلي، چگونه؟ 

 سال سن دارد، اين سـواالت  2 فقط در صورتي كه كودك اختالل رشد يا رشد نامعلوم دارد و يا كمتر از       توجه كنيد 
نكته حائزاهميت است كه براي پرسش در مورد مقـدار غـذا بـراي    در مورد اين كودكان اين . پرسيــــــده مي شود 

 .هر وعده و تغذيه فعال كودك، الزم است وقت بيشتري صرف شود
. به اقدامات صحيح انجام شده در مورد نحوه تغذيه كودك به خوبي اقداماتي كـه نيـاز بـه تغييـر دارد گـوش كنيـد                         

. نگاه كنيـد   اي مخصوص سن كودك برروي چارت مشاورهبايستي ضمن گوش كردن به مادر به توصيه هاي تغذيه    
براي مثال، اگر مادر يك كـودك بـا رشـد           . چنانچه در مواردي پاسخ مادر واضح نيست، سئوال ديگري از او بپرسيد           

زماني كه كودك غـذا     : نامعلوم ا ظهار مي كند كه سهم غذاي كودكش به حد كافي زياد است شما مي توانيد بپرسيد                 
 آيا هنوز ميل به خوردن غذاي بيشتر دارد؟خورده است 

     مشكالت تغذيه اي را شناسايي كنيد4-29
 از انجـام توصـيه   قبلاين نكته حائز اهميت است كه ارزيابي غذا و نحوه تغذيه و شناسايي همه مشكالت تغذيه اي  

غذيه فعلي كـودك و توصـيه   براساس پاسخهاي مادر به سئواالت تغذيه، هرگونه تفاوتي را بين نحوه ت. صورت گيرد 
بعضي نمونه هاي   . همين تفاوتها هستند كه مشكل محسوب مي شوند       .هاي موجود در چارت مشاوره شناسايي كنيد      
 .مشكالت تغذيه اي در زير فهرست شده است

 
 مثالهايي از مشكالت تغذيه اي

 توصيه هاي تغذيه اي نحوه تغذيه فعلي كودك
يرمادر، آب قند نيز داده مي     به يك كودك سه ماهه به اندازه ش       

 .شود
به يك كودك سه ماهه فقط بايستي شيرمادر داده شود و هيچ            

 .نوع غذا يا مايعات ديگري به او داده نشود
  بار در روز تغذيه3 ساله فقط 2يك كودك 

 .مي شود
 بـار   2 ساله بايستي در بين وعده هـاي اصـلي،           2يك كودك   

 .  اصلي،  دريافت كندغذاي اضافي به همان ميزان وعده هاي
 ماهه هنوز به طور انحصاري با  شيرمادر تغذيـه 8يك كودك   

 مي شود
 ماهه همچنين بايستي به مقدار كافي از غذاهاي         8يك كودك   

 .تكميلي مغذي سه بار در روز دريافت كند
 

مـادر مشـخص مـي      عالوه برتفاوتهاي موجود باتوصيه هاي تغذيه اي ، بعضي مشكالت ديگر از طريـق پاسـخهاي                 
 . در چارت مشاوره فهرست شده استمشاوره با مادرمشكالت رايج در بخش . شود
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 :نمونه هاي چنين مشكالتي عبارتنداز 
 اشكال درتغذيه باشيرمادر

مادرممكن است عنوان كند كه شيردهي براي اوناراحت كننده اسـت يااينكـه بـه نظـر مـي رسـد كـودكش مشـكل                         
ماهـه  2 روزه تـا 7ن صورت ، شما الزم است براساس توضيحات موجود در چارت شيرخوار           دراي. شيرخوردن دارد   

ممكن است پي ببريد كه وضعيت بغل كردن وپستان گرفتن كودك بايستي اصـالح              . تغذيه باشيرمادر راارزيابي كنيد     
 .شود

 استفاده از بطري براي تغذيه شيرخوار
به مايعـات   . ها اغلب آلوده اند وميكروبها به آساني درآنها رشد مي كنند          بطري. براي تغذيه نبايداز بطري استفاده شود       

كـودك ممكـن اسـت مـايع فاسـد شـده رابنوشـد              . درون آنها توجـه نشـده وبـه زودي فاسـد يـاترش مـي شـوند                
 .همچنين مكيدن بطري ممكن است درتمايل كودك به تغذيه از پستان مادر اختالل ايجاد كند.وبيمارشود

 عالفقدان تغذيه ف
اين مطلب بويژه درمـورد     .كودكان خردسال اغلب نياز دارند به خوردن تشويق شوند ودراين كار به آنها كمك شود                

چنانچه كودك خردسال تنها گذاشته شود تاخودش غذا بخورد وياچنانچـه           . يك كودك خيلي كم وزن صادق است        
.  است نتواند بـه انـدازه كـافي غـذا بخـورد      باخواهر يابرادرش براي غذا خوردن رقابت كند ، دراين صورت ممكن       

قادر خواهيد بود پي ببريد كه آيا كودك »  چه كسي وچگونه كودك راتغذيه مي كند؟   « بامطرح كردن اين سئوال كه      
 .بطور فعال به خوردن تشويق مي شود

 خوب غذا نخوردن طي بيماري
 ان اغلـب درطـي بيمـاري اشـتهاي خـود رااز           كودك. كودك ممكن است طي بيماري غذاي كمتر ويامتفاوتي بخورد          

اگر چه بايستي آنان رابه خوردن انواع غذاهاي مناسب براي سنشان ، همانگونـه كـه پيشـنهاد شـده           . دست مي دهند  
بايستي تاحد امكان غذاهاي مغذي مورد عالقه شـان  . است ، تشويق كرد حتي اگر آنها به مقدار بيشتري نمي خورند  

هنگامي كه غذا و نحوه خـورانش كـودك را ارزيـابي مـي كنيـد بـه                  . تابه خوردن تشويق شوند   به آنها پيشنهاد شود     
پاسخها توجه كنيد و در صورت پي بردن به هر نوع  مشكل تغذيه اي آن را در بخش ارزيابي غـذا و نحـوه تغذيـه                           

 ) را ببينيد26مثال (كودك در فرم ثبت بنويسيد 
 
ماهه اي كه در گروه طبقه بندي شده تكميـل گرديـده   4كه براي كودك  قسمتي از ففرم ثبت بيماري       : 26مثال  
 است
 

 :ونحوه تغذيه بررسي كنيدازنظرغذاسال،2رشديارشدنامعلوم ياكودك كمتراز درصورت اختالل
               خير     بله        آيا شيرخوار با شيرمادر تغذيه مي شود؟   •

               خير     بله         ؟آيا شبها او را شير مي دهيد…بار 5……… ساعت 24چند بار در :  اگربلي
               خير     بله         آيا غير از شيرمادر غذا يا مايعات ديگر مي خورد؟  

 .……بطري…باچه وسيله اي؟…بار 3…چند بار؟.………شير گاو……چه مايعاتي ؟:      اگربلي
 ………باچه وسيله اي؟……چند بار؟.………….…………………چه غذائي ؟       

      خيربله                             آيا غذاي كودك راطي اين بيماري تغيير داده ايد؟
 …………………چه تغييري ؟: اگربلي

تغذيه نا كافي  
 باشيرمادر

 دادن شيرگاو 

استفاده ازبطري براي  
 تغذيه
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 كنيد   در مورد مشكالت تغذيه اي با مادر مشاوره 5-29
درصورتي كه مشكالت تغذيه اي را تشخيص داده ايد، خواهيد توانست توصيه  خود را به آنچه كه در حال حاضـر                    

هنگام مشاوره با مادر بسيار مهم است كه از مهارتهـاي ارتبـاطي مناسـب               . الزم است به مادر گفته شود محدود كنيد       
 :كه به خاطر داشته باشيد )  را ببينيد25فصل (استفاده كنيد 

 وسوال كرده براي پي بردن به مشكالت تغذيه اي كودك و آنچه مادر قبالً براي كودك انجام داده است  
 گوش كنيد

 تحسين كنيدمادر را به خاطر اقدامات خوبي كه انجام داده است  
 رتوصيه هايتان را به آنچه در حال حاض. مشاوره كنيددر مورد اينكه چگونه كودكش را تغذيه كند با او  

 براي مادر مناسب است محدود كنيد
 كنترل كنيدسطح درك مادر را  

 
چنانچه مادر  توصيه هاي تغذيـه اي را انجـام داده و مشـكلي وجـود نـدارد، او را بـه خـاطر اقـدامات تغذيـه اي                               

مه او را تشويق كنيد كه برنامه غذايي كودك را در زمان بيماري و سالمت، به طور يكسان ادا              .صحيحش تحسين كنيد  
 .دهد

چنانچه كودك در حال ورود به گروه سني جديد است كه در اين صورت توصيه هاي غذايي متفاوتي نياز دارد، اين                 
 ماهـه اسـت در مـورد غـذاهاي          6براي مثال چنانچه شيرخوار تقريبـاً       .توصيه هاي جديد را براي مادر توضيح دهيد       

 .تكميلي مناسب و زمان شروع آنها براي مادر توضيح دهيد
بعـالوه چنانچـه  متوجـه       . چنانچه توصيه هاي تغذيه اي برحسب سن كودك اجرا نشده، توصيه ها را توضيح دهيد              

 فهرسـت شـده     مشاوره با مادر در مورد مشكالت تغذيه اي         وجود مشكلي شديد كه در چارت مشاوره در قسمت            
 .است راه حل مناسب را به مادر ارائه دهيد

 
 7بـه چـارت شـيرخوار       . (ر وجود دارد تغذيه با شيرمادر را ارزيابي كنيد        اگر مشكل تغذيه با شير ماد      

در صورت نياز، وضعيت صحيح بغل كردن و به پسـتان گذاشـتن             ).  نگاه كنيد  28 ماهه و فصل     2روزه تا   
 .كودك را به مادر نشان دهيد

ن گرفتن شـيرخوار را   طريقه كنترل و بهبود بخشيدن وضعيت صحيح بغل كردن و پستا28 و 15فصل هاي شما در   
چنانچه مادر از وجود مشكلي در پستان مثل احتقان ، زخم نوك پستان يا عفونت  پستان شكايت مـي كنـد         .آموختيد

كارگاه آموزشي مشاوره   مثل كاركنان بهداشتي كه (الزم است او را به مشاور آموزش ديده در زمينه تغذيه با شيرمادر              
 .با تجربه در درمان مشكالت شيردهي مثل ماما ارجاع دهنديا شخص ) شيردهي را گذرانده اند

 : ماه سن دارد و شير يا غذاي ديگري مي خورد4چنانچه كودك كمتر از  
 ماه سن دارد و بيشتر به او غذا و ساير مايعات داده مي شود تا شيرمادر، هدف تبديل تدريجي                    4چنانچه كودك زير    

به مادر پيشنهاد كنيد كه مرتب، روز و شب و با دفعات طوالني   .شيرمادر است آن مواد به تغذيه بيشتر يا انحصاري با         
چنانچه تغذيه با شيرمادر  افزايش  يابد ،  مادر  بايستي  به تـدريج از  ميـزان  غـذا  يـا  سـاير                  . كودك را شير بدهد   

 روز آينـده  5 بخواهيـد ظـرف   از آنجايي كه تغيير در نحوه تغذيه مسئله بسيار مهمي است، از مادر.انواع  شير بكاهد  
 .براي پيگيري مراجعه نمايد

 



 ١٢٥

 
در بعضي موارد ممكن است امكان تغيير در شيردهي، افزايش تغذيه با شير مادر يا تغذيه انحصاري وجـود نداشـته                     

براي مثال چنانچه مادر هرگز به كودك شيرخود را نداده است و يا براي مدت طوالني الزم اسـت از كـودك                      (باشد  
در چنين مواردي بايستي اطمينان حاصل كنيـد كـه مـادر            ) باشد و يابه داليل شخصي كودك را شيرنخواهد داد        دور  

طرز صحيح آماده كردن شير گاو يا ديگر جانشين شونده هاي شير مادر را مي داند و به منظـور پيشـگيري از فاسـد                     
 .شدن شير آماده شده را ظرف يك ساعت از زمان تهيه مصرف مي كند

 نكته بسيار حائز اهميت است كه براي رقيق كردن اين شيرها از مقدار صحيح آب جوشيده شده و تميز اسـتفاده             اين
 .شود

 ماه، يك دوم استكان شير كامل گاو كه جوشيده شـده را  3براي آماده كردن شيرگاو براي شيرخواران با سن كمترا ز     
 .ر مخلوط كنيد قاشق مرباخوري  شك2با يك چهارم استكان آب جوشيده و 

 
 :اگرمادر براي تغذيه كودك از بطري استفاده مي كند 

تميز نگه داشتن استكان آسان تر است و همچنين استفاده از آن، در تغذيه از پستان مـادر   . استكان بهتراز بطري است   
 :به منظور تغذيه با استكان. تداخل ايجاد نمي كند

 .وش بگيريدشيرخوار را بطور نشسته يا نيمه نشسته در آغ -
استكان را كج كنيد به طوري كه مـايع درون آن بـا   . استكان كوچكي را مقابل لبهاي كودك نگه داريد       -

 .لب شيرخوار تماس پيدا كند
 .شيرخوار هوشيار شده، دهان و چشمهايش را مي گشايد -
 .با زبانش شير را به دهان مي برد) كم وزن براي سن تولد (LBWكودك  -
 .ر شير را مي مكد و كمي از آنرا مي ريزدكودك رسيده يا بزرگت -
استكان را در تماس بـا لبهـاي او نگـه داريـد و اجـازه بدهيـد                  . نريزيدشير را داخل دهان شيرخوار       -

 .خودش بخورد
هنگامي كه كودك به اندازه كافي مصرف نموده دهانش را جمع مي كنـد و بيشـتر مصـرف نخواهـد                      -

 .كرد

 
 :ر مشاوره كنيداگركودك خوب غذا نمي خورد با ماد 

به او بگوييد به كـودك مقـدار كـافي و در         . به مادر توصيه كنيد در كنار كودك بنشيند و او را به خوردن تشويق كند              
 .بشقاب يا كاسه جداگانه غذا بدهد

 
 :اگر كودك در خالل بيماري خوب غذا نمي خورد  

دهند، بايسـتي آنهـا را تشـويق كـرد كـه از      هر چند كه كودكان اغلب در خالل بيماري اشتهاي خود را از دست مي        
به كودك غذاهاي مورد دلخواهش را بدهيد تا بـه خـوردن            . انواع غذا كه مناسب سن آنهاست هر چه بيشتر بخورند         

بعد از بيماري، تعذيه مناسب به جبران كاهش وزن كمك كرده           . غذا را كم كم و مكرر به كودك بدهيد        . تشويق شود 
 .ي مي كندو از سوء تغذيه پيشگير

 .توصيه هاي تغذيه اي انجام شده را در سمت چپ فرم ثبت بيماري يادداشت كنيد



 ١٢٦

    از كارت مادر استفاده كنيد6-29
ذاي غـ به هر مادر يك كارت داده مي شود و يا نشان داده مي شود تا از اين طريق به او كمك شـود كـه مايعـات و              

كارت مادر محتوي .  نزد كارمند بهداشتي برگردد را به خاطر بياوردمناسب براي كودك و زماني را كه بايستي مجدداً       
نمونـه اي از كـارت مـادر در         . لغات و تصاويري است كه نكات عمده توصيه را شرح داده و به تصـوير مـي كشـد                  

 . آمده استج  ضميمه
 :به داليل متعددي، كارت مادر مي تواند مفيد باشد

ره اي را در مورد غذا، مايعات و زمـان برگشـت يـادآوري مـي                به شما يا كاركنانتان نكات مهم مشاو       -
 .نمايد

 .براي مادر يادآوري كننده اقداماتي است كه بايد در منزل انجام دهد -
ممكن است مادر كارت را به ساير اعضاء خانواده و يا همسايه ها نشان دهد و بنابراين افراد بيشتري                    -

 .از جامعه پيام ها را فراگيرند
 .نكه طي مراجعه به مركز، چيزي دريافت كرده، خوشحال مي شودمادر از اي -
 .كارتها مي تواند محلي براي ثبت درمان و واكسيناسيون داشته باشد -

 :هنگامي كه همراه مادر، كارت را مرور مي كنيد
 .دارد كارت را طوري نگه داريد كه مادر بتواند براحتي تصاوير را ببيند و يا اجازه دهيد خودش آنرا نگه -1
اين كاربه مادركمك مي كندكه     .  هر تصوير را توضيح دهيد و همچنان كه صحبت مي كنيد به تصاوير اشاره كنيد               -2

 .با ديدن تصاوير مطالب را به خاطر بياورد
مـثالً دور توصـيه تغذيـه اي        .  اطالعاتي را كه مورد نياز مادر است ثبت كرده يا با كشيدن دايـره مشـخص كنيـد                  -3

چنانچه كودك اسـهال    . عالئم برگشت فوري را با كشيدن دايره مشخص كنيد        . سن كودك را دايره بكشيد    متناسب با   
 .دارد مايعاتي را كه مناسب است مادر بدهد عالمت بزنيد در صورت نياز تاريخ واكسيناسيون بعدي را ثبت كنيد

ي رسد، دراين صورت او را تشويق كنيد  چنانچه با نگاه به مادر متوجه شديد كه او مضطرب و يا آشفته به نظر م        -4
 .سئوال كند

او را تشويق كنيد كه براي  به خـاطر آوردن           .  از مادر بخواهيد كه با زبان خودش بگويد در منزل چه خواهد كرد             -5
 .مطالب از كارت استفاده كند

 . نيز نشان دهدتوصيه كنيد كه آنرا به ساير اعضاء خانواده.  كارت را به او بدهيد كه به منزل ببرد-6
چنانچه از اين كارت ها به تعداد كافي در اختيار نداريد كه به هر مادر بدهيـد، تعـدادي از آنهـا را در مركـز داشـته                            

 .باشيد تا به مادران نشان دهيد
    به مادر توصيه كنيد در دوران بيماري مايعات را براي كودك خود  افزايش بدهد7-29

چنانچـه كـودك بـه منظـور     . ل تب، تنفس تند يا اسهال، مايعـات از دسـت مـي دهـد    كودك در دوران بيماري، بدلي    
 .پيشگيري ازكم آبي مايع بيشتري بنوشد بهترشده، قويترخواهد ماند

مايع اضافي خصوصاً براي كودك مبتال به اسهال حائز اهميت است  ايـن كودكـان  بايسـتي برحسـب برنامـه هـاي                    
مـادراني كـه    .رت درمان مربوط به آنها توضيح داده شده، مايعات دريافت كنند          درماني الف يا ب  همچنان كه در چا        

 .فرزندشان را با شير خود تغذيه مي كنند بايد مكرراً آنها را شير بدهند
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توصيه هاي مربوط به مايعات بطور خالصه در چارت مشاوره با مادر و در بخش درمان شيرخوار كم سن و مشاوره 
اين توصيه ها را براي هرمادري كه فرزنـدش را بـه خانـه مـي بـرد                  . وار كم سن آمده است    شيرخ چارت در   با مادر 

تاكنون دستورات زيادي دريافت كرده باشد كه ممكنست با توصيه هاي بيشتر گيج شـود و                مگر اينكه   داشته باشيد،   
 .وضيح داده باشيد را برايش ت نتواند همه مطالب را در خاطر نگه دارد و يا اينكه برنامه درماني  الف 
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 30فصل 
با مادر در مورد اينكه  چه موقع نزد كارمند بهداشتي مراجعه نمايد و همچنـين در                 

 مورد سالمت خودش مشاوره كنيد
 

 مادري كه كودكش را به منزل مي برد درخصوص ً زمان مراجعه مجدد به كارمند بهداشتي ً توصـيه                    هرالزم است به    
را در مورد اينكه چه وقت براي پيگيري برگردد و همچنـين عاليمـي كـه در صـورت                   هايي انجام شود شما بايد او       

 :ظهور مادر بايد فوراً كودك خود را برگرداند ، آموزش دهيد  او الزم است در موارد زير برگردد
 ،)براي مثال، وقتي نياز است كه بهبود در اثر يك آنتي بيوتيك كنترل شود( در روزهاي معيني پيگيريبراي -1
 ، چنانچه عالئمي ظاهر شود كه دال بر بدتر شدن بيماري است، يافوري -2
 )مراجعه بعدي كودك سالم ( نوبت بعدي واكسيناسيونبراي -3
    توصيه كنيد چه موقع براي پيگيري برگردد1-30

 و عفونـت  براي مثال، پنومـوني، اسـهال خـوني   . مشكالت خاصي نيازمند پيگيري در زمانهاي معينــــــي مي باشد    
حاد گوش نيازمند پيگيري است تا اطمينان حاصل شود كه آنتي بيوتيك تجويز شده موثر بوده است اسـهال پايـدار                     

در مورد بعضـي مشـكالت   . نيازمند پيگيري است تا اطمينان حاصل شود كه تغييرات تغذيه اي موثر واقع شده است      
 .مشكل پايدار بوده و طول بكشد، پيگيري الزم استديگر مانند تب يا خروج چرك از  گوش فقط در صورتي كه 

گـاهي اوقـات كـودك ممكـن اسـت          . در پايان مراجعه كودك بيمار، به مادر بگوئيد چه زماني براي پيگيري برگردد            
.  برگـردد  تعيين شده  زودترين زمان در چنين مواردي  به مادر بگوئيد در         . نيازمند پيگيري براي چندين مشكل باشد     

شكل مانند تب طول بكشد ممكن است نياز باشد به مادر بگوييد زودتر از زمان مقـرر بـراي پيگيـري                     چنانچه يك م  
 .مراجعه نمايد

چارت مشاوره با مادر و چارت شيرخوار كم سن داراي خالصه اي از زمانهاي پيگيري براي مشكالت مختلف مـي                    
 .باشد

 :وجود دارددقت كنيد كه زمانهاي مختلفي براي پيگيري مربوط به تغذيه 
چنانچه كودك مشكل تغذيه اي دارد و شما  در مورد انجام تغييراتي در تغذيه كودك پيشنهاداتي داده   -

در صورت نياز بيشتر مشاوره     .  روز پيگيري كنيد كه آيا مادر تغييرات را انجام داده است           5ايد بعد از    
 .كنيد

پيگيري كنيد و چنانچه وزن گيري      چنانچه شيرخوار كم سن مشكل شيرخوردن دارد بعد از يك روز             -
اين  پيگيـري  شـامل انـدازه گيـري            .  روز او را  پيگيري  كنيد       10ناكافي يا رشد نامعلوم دارد بعد از        

 .وزن كودك  و  انجام توصيه هاي مربوط در اين زمينه است
يري بيشتري  روز پيگ30 يا 15رشد نامعلوم داردبعد از /  ساله اختالل رشد   5 ماهه تا    2چنانچه كودك    -

اين پيگيري شامل اندازه گيري وزن كودك، ارزيابي مجدد وضعيت غذا و نحوه خـورانش               . نياز است 
 .و دادن هر نوع توصيه بيشتري در صورت نياز بر اساس آنچه در چارت مشاوره آمده است

 مـورد غـذا و نحـوه      مالقات خاصي براي يك مشاوره تغذيه اي در زماني كه كارمند بهداشتي براي بحث با مادر در                
الزم است اين كارمند بهداشتي مطالبي را در مـورد مشـكالت تغذيـه              .تغذيه كودك در دسترس باشد را ترتيب دهيد       
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اين اطالعات مي تواند در چارت بيمار يا در قسمت مربـوط بـه پيگيـري                . اي، پيشنهاد تغييرات و وزن كودك بداند      
 .ثبت شده باشد

 ه موقع فوراً مراجعه كند   به مادر توصيه كنيد چ2-30
شما براي همه شيرخواران و كودكاني كه به منزل برده مي شوند در مورد اينكه چه موقع فوراً مراجعه نمايند توصيه                     

اين بدان معني است كه عاليمي كه به معني مراجعه فوري براي مراقبت بيشتر مـي باشـد را بـه مـادر                       . خواهيد كرد 
به . ش چه وقت برگردد در چارتهاي مشاوره با مادر و شيرخوار كم سن آمده است                اين عالئم در بخ   . آموزش دهيد 

 .خاطر داشته  باشيد كه اين قسمت بسيار حائز اهميت مي باشد
 
 

 
 
 

 : ساله به چارت مشاوره با مادر مراجعه كنيد و در مورد عالئم زير مادر را آموزش دهيد5 ماهه تا 2 كودكانبراي 
 

 
 
 

استفاده از كارت مـادر بـه هنگـام        .باال ذكر شده بويژه بسيار حائز اهميت هستند كه به آنها توجه شود            عالئمي كه در    
براي فهـم بهتـر مـادر از        . آموزش نشانه هاي  مراجعه فوري، به مادر كمك مي كند تا اين عالئم را به خاطر بسپارد                 

هم با تصوير شرح مي دهد دور عالئمـي كـه           كارت مادر عالئم را هم با توضيح و         . اصطالحات محلي استفاده كنيد   
 .مادر بايد به خاطر داشته باشد،  دايره بكشيد
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    به مادر توصيه كنيد چه وقت براي مالقات بعدي كودك سالم مراجعه نمايد3-30
او تـاكنون مـوارد زيـادي را بـه خـاطر            مگر اينكه   مراجعه بعدي كودك براي واكسيناسيون را به مادر يادآوري كنيد           

به عنوان مثال چنانچـه مـادر بايسـتي جـدول بـراي دادن آنتـي       . پرده و به هر ترتيب به زودي مراجعه خواهد كرد س
 روز  بعد را به خاطر بسپارد نياز نيسـت           2بيوتيك ، دستورات  مراقبت در منزل براي هر  مشكل ديگري و پيگيري               

تـاريخ واكسيناسـيون بعـدي را    كنيد هر چند كـه   مراجعه يك ماه بعد را براي مراقبت كودك سالم به او يادآوري   
 .كارت مادر ثبت مي كنيد روي

    با مادر در مورد سالمت خودش، مشاوره كنيد4-30
مادر ممكن اسـت    . در طي مراجعه كودك بيمار، به هر مشكلي كه مادر خودش ممكن است داشته باشد، گوش كنيد                

 .مان ويا ارجاع داشته باشدبه دليل مشكالت مربوط به سالمت خودش نياز به در
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 31فصل  
  كودك بيمارپيگيري

به مادر گفته مي شـود چـه        . تعدادي از كودكان بيمار براي پيگيري نياز دارند دوباره به كارمند بهداشتي مراجعه كنند             
در پيگيري كارمند بهداشتي مي تواند ببيند آيا كـودك بـا            ) روز 30 يا   1،2،5،10،15پس از   . (وقت براي پيگيري بيايد   

دارو يا درمانهاي ديگري كه داده شده بهبود پيدا كرده يا خير، بعضي از كودكان ممكن است به يـك آنتـي بيوتيـك                        
 به اسـهال    كودكان مبتال . بخصوص جواب ندهند و ممكن است نياز داشته باشند كه داروي ديگري به آنها داده شود               

كودكان تب دار نيز براي ارزيابي بهبـود يـا عـدم            . پايدار نيز، براي اطمينان از قطع شدن اسهال نياز به پيگيري دارند           
پيگيري به خصوص براي كودكي كه مشكل تغذيه دارد خيلي مهم است كـه مطمـئن                .بهبودي نيازمند پيگيري هستند   

 .فه وزن پيدا كرده اندشويم آنها به ميزان كافي تغذيه مي شوند و اضا
در صورت  . با توجه به اهميت زياد پيگيري، مركز شما بايستي ترتيبي بدهد كه زمان پيگيري براي مادر مناسب باشد                 

 .امكان مادر نبايستي براي پيگيري منتظر بماند
ي دارد درمـاني كـه   در پيگيري مراحلي كه بايستي شما در پيگيري انجام دهيد نسبت به اولين معاينة كودك تفاوتهاي          .

 .شما در پيگيري مي دهيد اغلب با درماني كه در اولين معاينه مي دهيد تفاوت دارد
 توضيح داده شده؟» پيگيري«در كدام قسمت از چارت تشخيص و درمان 

 از  چارت  ارزيابي وطبقه بندي ، در بعضي از طبقه بنديها توصيه هايي دارد كه به             » تشخيص نوع درمان    « در ستون   
 .مادر گفته مي شود چه زماني براي پيگيري مراجعه كند

 .در قسمت چه موقع مراجعه كند در چارت مشاوره براي مالقاتهاي پيگيري بطور خالصه برنامه ريزي شده است
     جدول پيگيري در چارت مشاوره با مادر

 
هـر جـدول تيتـري    . وجود دارددر چارت درمان كودك» پيگيري « آموزش بخصوصي براي انجام پيگيري در بخش  

هر جدول چگونگي ارزيابي و درمان را به شما مي          . دارد كه با طبقه بندي چارت ارزيابي و طبقه بندي مطابقت دارد           
 .آموزش نحوه دادن دارو يا تعيين دوز دارو در چارت درمان كودك وجود دارد. گويد

 . توضيح داده مي شود33فصل ربوطه آمده و در توصيه هاي الزم پيگيري جهت  شيرخواران كم وزن در چارت م
 . ساعت پس ازارجاع به درب منزل جهت پيگيري مراجعه كنند24كاركنان بهداشتي درخانه بهداشت براي كودكان ارجاعي حداكثر تا 
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     با كودكي كه براي پيگيري آمده چگونه برخورد كنيد1-31
شما بايد بدانيد اين مراجعه اول كـودك بـراي ايـن بيمـاري              . يدمثل هميشه از مادر در مورد مشكل كودك سوال كن         

است يا براي پيگيري آمده است، مشخص شدن آن بستگي به چگونگي ثبت نام بيمار در مركز و همچنين مشـخص      
 .شدن اين كه چرا به مركز مراجعه كرده اند دارد

 گفته شده اسـت كـه بـراي مشـكل كـودكش             براي مثال، مادر ممكن است به شما يا پرسنل ديگر مركز بگويد به او             
اگر در مركز شما فرم مخصوص پيگيري بـه مـادران داده مـي شـود آن فـرم را از مـادر                  . جهت پيگيري مراجعه كند   

بخواهيد يا اگر در مركز شما از هر بيمار فرمي را در پرونده وي بايگاني مي كنند شما ممكن است ببينيد كه كـودك                        
ين بيماري مراجعه كرده است، به محض اينكه متوجه شديد كـه كـودك بـراي پيگيـري                  چند روز پيش نيز براي هم     

بيماري آمده است، از مادر سوال كنيد آيا مشكل جديدي پيدا شده اسـت؟ بـراي مثـال، آيـا كـودك بـراي پيگيـري                
نشانه هـاي   .دارداين كودك به ارزيابي كامل نياز       .  دارد جديدپنوموني آمده ولي حاال اسهال هم دارد، او يك مشكل           

كـودك را از نظـر      .خطر را كنترل كنيد و تمام نشانه هاي اصلي و همچنين وضعيت تغذيه كودك را ارزيـابي نمائيـد                  
به عنوان اولين مراجعه او طبقه بندي و درمان كنيد و پنوموني را طبق جدول پيگيري ارزيابي                 ) جديدمشكل  (اسهال  

 .، سپس دستورات در جدول پيگيري را انجام بدهيد نداردي يا اگر كودك مشكل جديد مجدد و درمان كنيد
 دستورات ممكن است به شما بگويد مانند چارت. كودك را طبق دستورات در جدول پيگيري ارزيابي كنيد 

ديگـر را    همچنين ممكن است به شما بگويد نشانه هاي       . ارزيابي و طبقه بندي نشانه هاي اصلي را ارزيابي كنيد         
 .دهم ارزيابي كني

طبقه بندي و تشخيص نوع درمان در       . از جدول طبقه بندي جهت طبقه بندي نشانه هاي اصلي استفاده نكنيد            :توجه
كه اين امر باعث  مي شود كـودك درمـان تكـراري كـه بـي                . ستونهايي از چارت ارزيابي و طبقه بندي را  رها  كند           

ودك هر نوع اسهالي كه دارد كـم آبـي او را هـم چـون                ك: فقط يك استثنا وجود دارد     .فايده خواهد بود نداشته باشد    
 .اولين ارزيابي طبقه بندي و درمان خواهيد كنيد

 .از اطالعاتي در مورد نشانه هاي كودك جهت انتخاب درمان مناسب استفاده كنيد 
 درمان كنيد 

. عـه خواهنـد كـرد     برخي كودكان با مشكالت مزمن كه به درمان هاي شما پاسخ نمي دهند بطور مكرر به شما مراج                 
 .براي   مثال، بعضي  از  كودكان با  ايدز  ممكن است  اسهال مزمن  يا حمله هاي تكرار پنوموني داشته باشند

بچه هاي مبتال به ايدز ممكن است خيلي ضعيف به درمان پنوموني جواب بدهند وممكن است عفونت داشته باشند                   
 كـه  HIVكودكان آلـوده بـه   . به نزديكترين مركز درماني ارجاع شوند  اين كودكان اگر بهبود پيدا نمي كنند بهتر است        

هنگاميكـه  آنهـا پنومـوني       .  نمي باشند  HIVمبتال به بيماري ايدز نمي باشند قابل تشخيص از بيماران بدون عفونت             
 .مي گيرند، به درمان استاندارد خوب جواب مي دهند

نزديكتـرين مركـز درمـاني     و حال او بدتر شده، كودك را به  اگر كودكي كه براي پيگيري آمده مشكالتي دارد     :مهم
و يا اگر در مورد كودك ناراحت هستيد و نمي دانيد براي اوچه كاري انجام بدهيد كودك را بـه مركـز                      . ارجاع دهيد 

 بهداشتي درماني ارجاع بدهيد، اگر كودك با درمان بهتر نشد، ممكن است  به بيماري ديگري كه در چارت پيش بيني   
 .نشده است مبتال باشد

 :به خاطر بسپاريد  
 اگر كودك هر نوع مشكل جديدي داشت او بايستي به عنوان اولين مراجعه ارزيابي 

 .و فرم جديدي براي او پر شود
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    دستورالعمل پيگيري پنوموني2-31
كز برمـي گـردد، كـه ايـن          روز براي پيگيري به مر     2وقتي كودكي براي پنوموني آنتي بيوتيك دريافت مي كند بعد از            

 :دستورها را انجام دهيد
در جدول ابتدا چگونگي ارزيابي كودك را شرح مي دهد، كه كودك را از نظر نشانه هـاي خطـر  بررسـي و از نظـر                           
سرفه و تنفس مشكل ارزيابي كنيد براي وجود سرفه، سرفه را دقيقاً همانطوريكه در چـارت ارزيـابي و طبقـه بنـدي                       

 .يد و سپس بعضي از مطالب  اضافي هم ليست شده استآمده ارزيابي كن
 :سوال كنيد

 آيا شمارش تنفس بهتر شده است؟ -
 آيا تب كمتر شده است؟ -
 آيا اشتهاي كودك بهتر شده است؟ -

ك جهـت انتخـاب صـحيح        هنگامي كه كودك را ارزيابي كرديد، از اطالعات بدست آمده در مورد نشانه هـاي كـود                
 .درمان  استفاده كنيد

 قادر به نوشيدن يا شيرخوردن نباشد،( را داشت توكشيده شدن قفسه سينه يا نشانه هاي خطر كودك اگر 
) هوشياري هر چه مي خورد استفراغ مي كرد، تشنج در جريان بيماري، بي حالي و خواب آلودگي غير عادي يا عدم                    

 .دارد  مركز درمانياين كودك نيازبه ارجاع فوري به نزديكترين. كودك در حال بدتر شدن مي باشد
  روز پيش2 مانند دقيقاًنشانه ها ممكن است (، شمارش تنفس، تب و اشتهاي كودك تغييري نكردهاگر  

بـه هـر حـال      .)تنفس كودك هنوز تند است، تب دارد و اشتهاي او كم است           . نباشد، اما كودك نه بدتر شده و نه بهتر        
 .بيوتيك گرفته است ال كنيد آيا كودك در دو روز گذشته آنتيقبل از اينكه شما كودك را ارجاع دهيد، از مادر سو

خورده باشد  ممكن است مشكلي وجود داشته باشد كه كودك آنتي بيوتيك نخورده باشد يا خيلي كم و بندرت            ) الف
را  در  خانـه       اولـين دوز آنتـي بيوتيـك      . در اين صورت كودك مي تواند دوباره با همان آنتي بيوتيـك درمـان شـود               

 به مادر كمك كنيد. اشت بدهيد و كنترل كنيد كه آيا مادر نحوة دادن دارو را مي داندبهد
 .چگونه كودكي را كه دارو نمي خورد تشويق به خوردن دارو كند“ مشكالتش رفع شود مثال

 .اگر كودك آنتي بيوتيك را به ظور مناسب دريافت كرده بود، به  مركز بهداشتي ارجاع دهيد) ب
 بهترو ) يعني تب او پايين تر رفته يا كامالً بدون تب بود( بود ك كندتر و تب او پايين ترتنفس كوداگر  

كودك ممكن است سرفه كند، ولي بيشتر كودكان كه درحـال بهبـودي   .  است بهبودي، كودك در حال     غذا مي خورد  
 روزه تكميـل  5دوره   اهميـت .  روز آنتي بيوتيك بخـورد     5هستند تنفس تند ندارند، به مادر بگوييد كه كودك بايد تا            

 .آنتي بيوتيك را به مادر تاكيد كنيد
    دستور العمل پيگيري اسهال و اسهال پايدار31– 3

هنگامي كه كودكي براي پيگيري اسهال يا اسهال .به اسهال پايدار در بخش پيگيري چارت درمان كودك مراجعه كنيد       
 .عمل كنيد روز برمي گردد، دستورات زير را 5پايدار بعد از 

 .سوال كنيد آيا اسهال او قطع شده و چه مقدار مدفوع در روز داشته است
 مجدداً ارزيابي كامل )  بار در روز مدفوع شل داشته است4 تا 3كودك هنوز ( اسهال او قطع نشده اگر  
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 كـه بـه توجـه       اين ارزيابي بايد كامالً مانند چارت ارزيابي و طبقه بندي انجام شود هر مشكلي             . انجام دهيد  
سپس بعد از افدامات انجام شده فبـل از ارجـاع بـه نزديكتـرين     . فوري نياز دارد مانند كم آبي را مشخص كنيد       

 .مركز درماني ارجاع بدهيد در غير اين صورت به مركز بهداشتي درماني ارجاع دهيد
بـه مـادر در      )  بار مدفوع شـل در روز داشـته        3يا كودك كمتر از     ( اسهال كودك قطع شده است      اگر   

اگر كودك معموالً بـه ايـن شـكل تغذيـه            .  مورد توصيه هاي تغذيه اي كودك نسبت به سن او آموزش بدهيد           
 .نمي شود، نياز به آموزش توصيه هاي تغذيه اي در چارت مشاوره دارد

    دستورا لعمل جهت پيگيري عفونت گوش4-31
ايـن  .  روز برمي گـردد، دسـتورهاي زيـر را انجـام بدهيـد             2هنگاميكه كودكي براي پيگيري با عفونت گوش بعد از          

كودك را مجدداً براي مشكل گوش ارزيابي كنيد و درجـه حـرارت             . دستورها براي عفونت حاد گوش بكار مي رود       
 .و سپس براساس نشانه هاي كودك درمان او را انتخاب كنيد).او را اندازه گيري كنيد

  ، به مركـز بهداشـتي   درد يا تب بهتر نشده است     ف آنتي بيوتيك ،   روز مصر 2 اگر بعد از     :عفونت حاد گوش   •
 .درماني ارجاع دهيد

شده است، به مـادر نحـوه      ولي اگر فقط هنوز  ترشح چرك از گوش وجود دارد يا پس از اولين مراجعه شروع             
ش بدهيد كه باعث درمـان گـو       به او اهميت خشك كردن گوش را توضيح       . (خشك كردن گوش را نشان بدهيد     

 ).خواهد بود
منظـور   براي اين . كنترل كنيد كه آيا مادر بدرستي خشك كردن گوش را انجام مي دهد            : عفونت مزمن گوش   •

 . از مادر بخواهيد براي شما شرح بدهد يا به شما خشك كردن گوش را نشان بدهد
ذاري چيست و با او در اين       و مشكل او براي فتيله گ     . براي چه مدتي فتيله گذاري را انجام داده است         ز او بپرسيد  ا

 و بـراي او توضـيح بدهيـد كـه         . او را تشويق به خشك كردن گوش كنيـد        . موردبحث كنيد تا مشكلش حل شود     
خواهـد   اگر گوش كودك را خشك نكنيد شنوايي او كـم         . موثرترين درمان عفونت گوش خشك كردن مي باشد       

 . روستايي ارجاع دهيدشد و براي ارزيابي بيشتر كودك را به مركز بهداشتي درماني
 و چنانچـه درمـان بـا آنتـي        .مادر را براي درمان خوب او سـتايش كنيـد         . اگر چرك يا تب كمتر شده است         •

 . روزه درمان را كامل كنيد10بيوتيك كامل نشده است به مادر توصيه كنيد دوره 
 : دستورالعمل پيگيري تب  31 -5

 :ي گردد، دستورات زير را عمل كنيد روز بر م2هنگاميكه كودكي با وجود تب بعد از 
كودك را كامالً طبق چارت ارزيابي و طبقه بندي ارزيابي كند هر مشكلي كه به توجه فوري نياز دارد بـه نزديكتـرين                       

 :مركز درماني ارجاع دهيد در غيراينصورت 
 ت همان طبقه و در طبقه بندي ديگري قرار مي گيرد درمان را مطابق با دستوراتب هنوز وجود دارداگر  

 .بندي انجام دهيد
 ، و در طبقه بندي ديگري قرار نداده به مركز بهداشتي درماني جهت ارزيابيتب به تنهائي باقي مانداگر  

 .بيشتر ارجاع دهيد
    دستورالعمل پيگيري مشكالت غذا و نحوه تغذيه كودك6-31

. قتي كودك مشكل غذا و نحـوه تغذيـه دارد       و.به مشكل تغذيه در بخش پيگيري از چارت درمان كودك مراجعه كنيد           
 . روز مراجعه كند5مادر بايد پس از 
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 : از دستورهاي زير پيروي كنيد
بـراي  . با پرسيدن سئواالت قسمت باالي چارت مشاوره با مادر، وضعيت غذا و نحوه تغذيه كودك را بررسـي كنيـد                   

 قبلي، به توضيحات مربوطه در چـارت كـودك          پيگيري مشكالت نحوه تغذيه كودك در اولين مراجعه و توصيه هاي          
 .از مادر بپرسيد كه چگونه توصيه ها را انجام داده است. نگاه كنيد

براي مثال اگر در آخرين مراجعه، توصيه تغذيه اي جديدي كرده ايد، از مادر بخواهيد تا شرح دهد كه چگونـه و بـه      
 .وسيله چه كسي كودك در هر وعده تغذيه شده است

اگـر بـا مـادر در       . در مورد هر نوع مشكالت تغذيه اي كه جديداً يا از قبل وجود داشته مشاوره كنيـد                با مادر    •
 .مورد انجام تغييرات خاص در تغذيه كودكش مشاوره كرده ايد

اگر مادر به دليل محدوديت زماني مشـكالتي در نغذيـه           . از او بخواهيد كه به همراه كودكش مجدداً مراجعه نمايد         
 .خوردن او را تنظيم كند، توضيح دهيد  براي  روش هايي كه بتواند زمان غذاكودكش دارد

 و زيريكســـــــال مـي  )  انحراف معيار نزولي و افقي يا شـيب كنـد        -3باالي  (اگر كودك اختالل رشد دارد       •
ـ   روز پس از اولين مراجعه براي توزين كودك خود مراجعه كند و اگر كـودك               15باشد از مادر بخواهيد تا       االي ب

 . روز پس از اولين مراجعه بيايد30يكسال است 
 در آن هنگام كودك را وزن كنيد و تصميم بگيريدكه آيا تغييرات غذا و نحوه تغذيه كـودك، بـه بهبـود او كمـك                         

 .كرده است
 :مثال

دين بـار بـا    بار در روز با بطــــــــري و چنـ  3 يا 2 ماهه مي گويد كه او را   2در اولين مراجعه، مادر يك شيرخوار       
كارمند بهداشتي به مادر توصيه مي كند تغذيه شيرخوار را بـا شـيرمادر بـه دفعـات بيشـتر و                     . شيرمادر تغذيه مي كند   

 .طوالني تر ادامه داده و بتدريج از دادن شيرمصنوعي يا غذاخودداري كند
عي و غذا داده و چند بار و چه   در مراجعه مجدد، كارمند بهداشتي از مادر مي پرسد كه چندبار به شيرخوار شيرمصنو             

 بار يا بيشـتر شـيرمادر بـه او مـي            6مادر مي گويد كه اكنون فقط در روز و          . مدت او را با شيرمادر تغذيه كرده است       
كارمند بهداشتي به مادر مي گويد كه او كار خوبي كرده اســــــــت و از او مي خواهد تا شيرغير خـودش را             . دهد

چون اين توصيه تغيير قابـل تـوجهي        .  ساعت به شيرخوار بدهد    24 بار يا بيشتر در      8يرمادر را   كامالً متوقف كرده، ش   
در آن هنگـام كارمنـد بهداشـتي    . در تغذيه شيرخوار است، كارمند بهداشتي از مادر مي خواهد كه دوباره مراجعه كند    

 .براي آن تشويق مي كندكنترل مي كند كه آيا شيرخوار بطور مكرر و كافي تغذيه مي شود، و مادر را 
 رشد نامعلوم/    دستورالعمل پيگيري كودكان داراي  اختالل رشد 7-31

و يا مشكوك به اختالل رشد هستند       ) باالي منحني قرمز و نزولي يا افقي يا شيب كند         (كودكان كه اختالل رشد دارند      
 30ن مراجعه، و اگر بـاالي يكسـال باشـند            روز پس از اولي    15چنانچه زيريكسال باشند    )  انحراف 3باالتر از منحني    (

 :براي مراجعه پيگيري به دستورهاي زير عمل كنيد. روز بعد مراجعه مي كنند
همچنـين غـذا و نحـوه تغذيـه او را           . براي ارزيابي كودك، او را وزن كرده، تعيين كنيد كه آيا هنوز اختالل رشد دارد              

 .مشاوره با مادر دوباره ارزيابي كنيدمجدداً با استفاده از سئواالت قسمت باالي چارت 
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 توصيه ها براي تغيير غذا و نحـوه تغذيـه كـودك           . ، مادر را تشويق كنيد    ديگر اختالل رشد ندارد   اگر كودك    •
 .مادر را براي ادامه تغذيه كودك براساس توصيه هاي همان سن تشويق كنيد. موثر بوده است

 .ك را به مركز بهداشتي درماني ارجاع دهيد، كودهنوز اختالل رشد دارداگر كودك      •



 ١٣٩

 32فصل 
 دستورالعمل پيگيري جهت شيرخواران كم سن بيمار

 
 

براي شيرخواران بيمار با عفونت هاي موضعي، اسهال ، مشكالت تغذيه اي  يا اختالل  رشد ، پيگيري توصـيه مـي                       
 .رچارت  شيرخواران كم سن آمده است  ماهه د2 روزه تا7دستورهاي الزم براي پيگيري شيرخواران بيمار .شود

 ساله اي  كه براي پيگيري مي آيد براي شيرخواركم سن ارزيابي درمراجعـه پيگيـري                 5 ماهه تا  2همانند كودك بيمار  
ازمـادر  . همانطور كه مي دانيد اگر خردسال براي پيگيري به مركز بهداشـتي آورده شـده                .بامراجعه اول فرق مي كند    

شيرخواركم سن كه مشكل جديد دارد بايسـتي ماننـد مراجعـه اول ارزيـابي             .سوال مي كنيد   جديددرمورد هرمشكل   
 .كامل شود

رابـراي  » پيگيـري كنيـد   « اگر شيرخواركم سن مشكل جديد نداشت ، قسمتي از چـارت شـيرخوار كـم سـن بـاتيتر                  
 .ي يكسان باشدخردسال بيمار مد نظر قرار دهيم ، قسمتي از چارت رااستفاده كنيد كه باطبقه بندي قبل

به شما مي گويد كه چگونـه شـيرخواركم سـن راارزيـابي كنيـد               ) براي طبقه بندي قبل   ( دستورها درچارت پيگيري    
 .وهمچنين بشما مي گويد چه درمان مناسبي بكارببريد

يـك  . از جداول طبقه بندي براي طبقه بندي نشانه ها يامشخص كردن نوع درمان شيرخواركم سـن اسـتفاده نكنيـد                   
 .تثنا وجود دارد، اگر شيرخواركم سن اسهال دارد مانند اولين مراجعه كم آبي اورا طبقه بندي ودرمان كنيداس
 
 :   اسهال 1-32

 . روز براي پيگيري برمي گردددستورات زير راعمل كنيد1هنگاميكه خردسالي بااسهال بعد از 
سـوال كنيـد آيـا      . يح داده مجدداً ارزيابي كنيد    شيرخوار خردسال را براي اسهال همانطور كه در جدول ارزيابي توض          

 شيرخوار اسهال دارد؟ همچنين از مادر سواالت بيشتري بپرسيد تا متوجه شويد اگر كودك بهتر شده است؟
 . شده است، مطابق چارت كم آبي را درمان كنيدكم آبياگر شيرخوار دچار  
 ، به مركـز بهداشـتي     رده يا بدتر شده است    تعداد دفعات دفع مدفوع شيرخوار يا اشتهاي او فرقي نك         اگر   

 .درماني ارجاع دهيد
 ، بـه مـادر بگوييـد توصـيه هـاي تغذيـه اي را      تعداد دفعات دفع مدفوع و اشتهاي او بهتر شده است     اگر   

 .همچنان ادامه دهد
 
 :   مشكالت شيرخوردن32 -2

وبه دستورهاي  زير عمـل  . گردد روز براي پيگيري برمي1هنگاميكه شيرخواري  مشكل شيرخوردن دارد بعد از         
 :كنيد

باپرسيدن سواالتي تغذيه شيرخواركم سن  راارزيابي مجدد كنيد سـپس مشـكالت شـيرخوردن واخـتالل رشـد                   
 .چنانچه كودك تغذيه باشيرمادر مي شود تغذيه او راارزيابي كنيد. راكنترل كنيد 



 ١٤٠

 كه دراولين مراجعه پيداشده وتوصيه      به چارت خردسال كم سن يافرم پيگيري جهت شرحي از مشكالت تغذيه           
ازمادر درمورد موفقيت او دربكارگيري توصـيه هاسـوال كنيـد وهمچنـين از              . هاي قبلي داده شده مراجعه كنيد       

 اوسوال كنيد اگر درحين كاربامشكلي مواجه شده است ؟
 

شـاوره   بـه توصـيه هـايي درچـارت م        . بامادر درمورد مشـكالت جديـد يـاقبلي شـيردهي مشـاوره كنيـد                •
بامادردرمورد مشكالت تغذيه اي وچارت مشاوره بامادر شيرخواركم سن درمـورد  طـرز درآغـوش گـرفتن                  

 .وزيرسينه قراردادن  مراجعه كنيد 
 ُ تغذيه باشيرمادر راآموزش بدهيد" 

ني مكرروطوال براي مثال ، شما ممكن است از مادربخواهيد دادن مايعات وآب ميوه رابابطري قطع كند وبه طور                
 .  ساعت شير مي خورد ارزيابي كنيد24شما تعداد دفعات كه اودر.به خردسال شيرمادر بدهد 

 .سپس توصيه هاي الزم رابه مادر بكنيد
챸 روز از  اولين مراجعه اور رابرگرداند ،10اگر خردسال دچار اختالل رشد مي باشد از مادربخواهيد بعد از  

 .ابي خواهيد كرددرآن زمان شما دوباره وزن خردسال راارزي
 
 :   وزن گيري ناكافي يارشد نا معلوم 3-32

  روز براي پيگيري برمي گردد   10وقتي شيرخواري  كه دچار وزن گيري ناكافي يارشد نامعلوم  مي باشد بعد از                
 :دستورهاي  زير عمل كنيد

 ر درقسـمت باسـواالتي از مـاد  .هنوز اوبراي سنش كم وزن اسـت   مشخص كنيد آيـا   : شيرخوارراوزن كنيد  •
 .ارزيابي تغذيه اورامجدداً ارزيابي كنيد

  مادر رابراي تغذيه خوب شيرخوار ستايش گرم درروز وزن اضافه كرده است200بيش از اگر شيرخوار  •
 .كنيد واوراتشويق به ادامه تغذيه كنيد

 .جاع دهيد اورابه مركز بهداشتي ، درماني ار گرم درروز وزن اضافه كرده است200كمتراز اگر شيرخوار  •
 
    پيگيري عفونت هاي موضعي4-32

 روز براي پيگيري مراجعه مـي كنـد از دسـتورهاي            5 ماهه، باعفونت موضعي پس از       2 روزه تا  7وقتي شيرخوار   
 .زير پيروي كنيد

 .شير خوار را ارزيابي كنيد) چشم ، پستان ، ناف وجوش هاي چركي پوست( براي عفونت هاي موضعي
 . اورابه مركز بهداشتي درماني ارجاع دهيدخوار فرقي نكرده يابدتر شده استعفونت موضعي شيراگر  
 . ،مادر رابه ادامه توصيه ها تشويق كنيدعفونت موضعي شيرخوار بهتر شده استاگر  

 
    برفك5-32

 . روز براي پيگيري مي آيد، از دستورهاي زير پيروي كنيد10هنگاميكه شيرخوار بابرفك بعد از 
 .تغذيه اورامجدداً ارزيابي كنيدبرفك ووضعيت 

 :كودك در پستان گرفتن مشكل دارد يا اگر برفك بدتر شدهاگر  
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دوژانسين   سي سي محلول ويوله    1با  ) و با گوش پاك كن را     (پنبه تميز را به سر يك چوب كبريت پيچيده           -
يك بـار     ساعت 2داخل دهان شيرخوار بمالد و اين عمل را هر          ) برفك(آغشته كند و روي لكه هاي سفيد        

 .تكرار كند
  روز به مركز بهداشتي درماني ارجاع دهيد10 در صورت عدم بهبودي بعد از -
 .  دارو به نوك و هاله پستان مادر هم ماليده شود-

 . روز ديگر درمان را ادامه دهيد5 براي مدت مشكل تغذيه ندارد و برفك بهتر شده يا فرقي نكردهاگر  
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