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آیا کودك نیاز به 

 فوري درمان

 دارد؟

  و گردن آسیب به سر ضربه یا ارزیابی کودك بیمار از نظر

  عالئم خطر فوريبررسی 

 یبل خیر

  مشکالت کودك سوال از مادر به خوبی احوالپرسی کنید و از او در مورد

  کنید.

 :از مهارت هاي ارتباطی استفاده کنید  

 به آن چه مادر می گوید به دقت گوش کنید  

 از کلماتی استفاده کنید که براي مادر قابل فهم باشد  

 به مادر وقت کافی براي پاسخ به پرسش بدهید  

 .وقتی مادر به پاسخ خود مطمئن نیست سواالت اضافه تري از او بپرسید  

 اطالعات مھم را یادداشت کنید

 را انجام دهیدانتقال  اقدامات فوري قبل از

نتیجه اقدامات  .پس از تثبیت عالئم حیاتی انتقال دهید 

را در پرونده الکترونیک کودك ثبت کنید و به غیر پزشک 

 .پسخوراند ارسال کنید

کودك را از نظر مشکل قبلی بررسی و ارزیابی کامل را 

 طبق استراتژي مانا انجام دهید.

یا براي پیگیري مشکل از مراقب کودك سوال کنید آیا اولین مراجعه است و 

 مراجعھ کرده است. قبلی

 براي پیگیري مشکل آمده است اولین مراجعه براي مشکل است.

  کودك را ارزیابی کنید: 

عالئم و نشانه هـاي خطـر، زردي و عفونـت هـاي موضـعی ، مشـکل شـیر خـوردن/ کـم آبـی، اخـتالل دمـاي بـدن شـیرخواران، کـم وزنـی، ایمـن ارزیابی ماه:   2شیر خواران زیر 

  سازي و مکمل هاي داروئی، سایر مشکالت 

ش و گلـودرد ، اخـتالل رشـدو سـوءتغذیه، ایمـن عالئم و نشانه هـاي خطـر، سـرفه یـا تـنفس مشـکل، اسـهال وکـم آبـی ، تـب، مشـکل گـوارزیابی    سال: 5ماه تا  2شیر خواران 

  سازي و مکمل هاي داروئی، سایر مشکالت 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بیماري کودك را طبقه بندي کنید: از ردیف هاي رنگ شده براي طبقه بندي عالیم اصلی، وضعیت تغذیه اي، واکسیناسیون و مکمل هاي 

 دارویی استفاده کنید

انتقال/ آیا نیاز به 

 ارجاع فوري دارد؟ 

 خیر بلی

نوع درمان طبی و یا توصیه ها را بر اساس طبقه بندي بیماري کودك  

 مشخص کنید

 درمان فوري قبل از انتقال یا ارجاع را مشخص کنید 

درمان کنید: توصیه هاي الزم را به مراقبین کودك بکنید، به مادر نحوه 

 دادن دارو در منزل و درمان خانگی را آموزش دهید. 

ارجاع را  انتقال/ کودك را درمان کنید: درمان مورد نیاز قبل از

  .انجام دهید

مشاوره کنید: ارزیابی وضعیت تغذیه کودك که شامل مهارت شیردهی و 

حل مشکالت تغذیه اي است را انجام دهید. به مادر درباره غذا و مایعات 

در هنگام بیماري، پیشگیري از سوانح و حوادث و این که چه موقع به نزد 

شما برگردد توصیه کنید. در مورد سالمت خود مادر هم با او صحبت 

  کنید

نتیجه اقدامات را در پرونده الکترونیک کودك ثبت کنید و به غیر 

 پزشک پسخوراند ارسال کنید

به مادر در مورد نیاز ارجاع کودك توضیح بدهید، مراقب 

کودك را آرام کنید، مشکل او را حل کنید و فرم ارجاع را 

  بنویسید.  

  مراقبت کودك در بین راه را به مادر بدهیدامکانات الزم براي 

نتیجه اقدامات را در پرونده الکترونیک کودك ثبت 

 کنید و به غیر پزشک پسخوراند ارسال کنید

ر می گرداند، مراقبت هاي پیگیري را انجام دهید و پیگیري کنید: زمانی که کودك را ب

 کودك را براي مشکالت جدید مجددا ارزیابی کنید


