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مراقبتهای ادغاميافته ناخوشیهای اطفال

مانا
ويژه غیرپزشک
اردیبهشت 96

محتوای این بوکلت برای استفاده ارائه دهندگان خدمات بهداشتی در سطح غیر پزشک ( مراقبین سالمت و بهورزان ) می باشد .
در استفاده از این بوکلت در نظر داشته باشید :
 در شرایطی که کودک بیمار به مرکز ارائه خدمات بهداشتی مراجعه نموده است
 .1اگر پزشک در محل حضور دارد  :کودک بیمار باید مستقیما توسط پزشک و براساس بوکلت ویژه پزشک ویزیت شود و مشاوره ها ،توصیه ها و پیگیری های الزم توسط غیر
پزشک و بر اساس این بوکلت انجام شود .
 .2اگر به دالیل مختلف پزشک در محل حضور ندارد  :و براساس سطح بندی ،غیر پزشک ارائه دهنده خدمات مراقبت کودک بیماراست ،باید همه مراحل این بوکلت را برای
ارزیابی و طبقه بندی مشکل شیرخوار /کودک بیمار به دقت و به ترتیب انجام داده و اقدامات الزم را انجام دهد  .مطالعه دقیق راهنمای بوکلت برای اجرای صحیح آن الزم
است .

 مفاهیم ضروری :
 .1انتقال دهید  :اگر براساس بوکلت پس از ارزیابی و طبقه بندی  ،بیمار باید انتقال داده شود  ،همزمان با انجام اقدامات قبل از انتقال با مرکز اورژانس برای انتقال بیمار ،تماس
بگیرید و همچنین مرکز بهداشتی درمانی را در جریان شرایط بیمار و اقدامات انجام شده قرار دهید .
 .2فورا ارجاع دهید  :اگر براساس بوکلت پس از ارزیابی و طبقه بندی  ،بیمار باید فورا ارجاع داده شود .پس از انجام اقدامات و توصیه های الزم ( گرم نگه داشتن  ،شیر دهی
مکرر ،تجویز استامینوفن و ) ......از همراه شیرخوار /کودک بیمار بخواهید که او را بالفاصله با سریعترین و مطمئن ترین وسیله نقلیه به نزدیکترین مرکزی که پزشک در آن
حضور دارد ،برساند و همچنین به پزشک مرکز در خصوص ارجاع بیمار اطالع دهید .
 .3ارجاع دهید  :اگر براساس بوکلت پس از ارزیابی و طبقه بندی  ،بیمار باید ارجاع داده شود ،پس از انجام اقدامات مربوطه  ،از همراه شیرخوار /کودک بیمار بخواهید تا در
اولین زمان ممکن برای ادامه بررسی و سایر اقدامات به پزشک مرکزمراجعه کند.
 .4مراجعه کند  :بر اساس بوکلت و پس از انجام اقدامات الزم  ،مادر باید مجددا در زمان مقرر ،کودک /شیرخوار را برای ارزیابی یا اطمینان از بهبودی بیاورد.
 .5پیگیری کنید  :بر اساس بوکلت و پس از انجام اقدامات الزم ،ارائه دهنده خدمت باید در زمان مقرر انجام اقدامات توصیه شده  ،مصرف دارو و روند بهبودی را از طریق تلفن یا
مراجعه حضوری پیگیری کند .
 .6پزشک مرکز  :هر پزشکی که در مرکز جامع سالمت مربوطه ( یا مرکز جایگزین آن که توسط شبکه اعالم می شود ) حضور دارد .
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بخش اول

ارزیابی ،طبقه بندی و درمان کودک بیمار
 2ماه تا  5سال

عالئم خطر فوری
قبل از هرگونه اقدامی،كودك را از نظر ضربه یا آسيب به سر و گردن بررسی كنيد و در صورت وجود احتمال صدمه به نخاع گردنی،گردن كودك را حركت ندهيد و با قرار دادن
كودك در وضعيت مناسب ( چارت  )1او را انتقال دهيد.
 اگر کودک به هر دلیلی باید انتقال داده شود  ،همزمان با تماس با مرکز برای درخواست انتقال  ،اقدامات قبل از انتقال( ص ) 18را انجام دهید.
عالئم خطر فوری را ارزیابی کنید :
ارزیابی
مشاهده و بررسی كنيد:


فقدان تنفس یا تنفس منقطع



سيانوز مركزی (كبودی لب ها و مخاط دهان )



رنگ پریدگی شدید



در حال تشنج ⃰



هوشياری ⃰
⃰
بيهوشی یا كاهش شدید سطح

اقدام
در صووورت وجود هریک از عالئم خطر فوری  ،اقدامات احياء پایه (طبق دسووتورالعمل كشوووری) را
انجام دهيد و فوراً كودك را به نزدیکترین مركز درمانی انتقال دهيد.


اگركودك اختالل هوشياری دارد او را در وضعيت مناسب قرار دهيد(.چارت )1



طبق دستورالعمل احيا اكسيژن بدهيد .



از گرم نگه داشتن كودك اطمينان حاصل كنيد ( .ص )18




اگر كودك در حال تشنج است ،دیازپام ركتال بدهيد  (.ص )18
اقدامات پيشگيری از پایين آمدن قند خون را انجام دهيد ( .ص )18

⃰ در صورتی كه كودك از قبل سابقه بيماری صرع یا مصرف داروی ضد تشنج نداشته باشد .
⃰ ⃰ كاهش شدید سطح هوشياری یعنی كودك بيمار فقط درصورت یک تحریک درد ناك ( مثل نيشگون گرفتن ) واكنش نشان ميدهد و یا هيچ واكنشی به هيچگونه محركی ندارد.

عالئم و نشانه های خطر
از مادر درباره مشکل کودک سؤال کنید
مشخص کنید آیا اولین مراجعه اوست یا برای پیگیری بیماری قبلی کودکش آمده است.
 اگر مراجعه برای پيگيری بيماری قبلی كودك است ،طبق دستورات قسمت پيگيری ( كودك  2ماه تا  5سال) اقدام كنيد.
 اگر اولين مراجعه برای یک مشکل جدید است كودك را به ترتيب زیر ارزیابی كنيد.
عالئم و نشانه های خطر را ارزیابی کنید :

ارزیابی
سوال کنید :

 آیا كودك قادر به نوشيدن یا شير خوردن هست؟
 آیا كودك هر چيزی را كه می خورد استفراغ می
كند ؟
 آیا كودك در جریان این بيماری تشنج داشته
است؟
بررسی کنید :
كودك بیحالی یا خواب آلودگی غير عادی دارد ⃰

عالئم و نشانه ها

طبقه بندی

در صورت وجود هر یک از این
نشانه های خطر:

 قادر به نوشيدن یا
شيرخوردن نيست .

 استفراغ های مکرر دارد

 خواب آلودگی غير عادی یا
كم شدن هوشياری دارد⃰ .
 تشنج داشته است

بیماری خیلی

اقدام مناسب
 اقدامات پيشگيری از پایين آمدن قند خون را
انجام دهيد..
 اقدامات گرم نگه داشتن كودك را انجام دهيد
 كودك را فورا ارجاع دهيد⃰.

شدید

⃰ برای تشخيص و تعيين وضعيت هوشياری به راهنمای بوكلت مراجعه كنيد .
⃰ هركودك دارای نشانه های خطر  ،نياز به توجه فوری و ویزیت پزشک دارد در این موارد به سرعت ارزیابی را كامل كرده و بالفاصله به پزشک مركز ارجاع دهيد .

سرفه و تنفس مشکل
سرفه و تنفس مشکل را ارزیابی کنید

عالئم و نشانه های خطر



سوال کنید :

وجود هر یک از نشانه های خطر
یا
تنفس خيلی تند
(بيشتر از ) 70

آیا كودك سرفه یا تنفس مشکل دارد؟ اگر بله برای چه مدتی؟
مشاهده و بررسی کنید : 
كودك باید آرام باشد ( گرفتگی بينی نداشته باشد )


تعداد تنفس را به مدت یک دقيقه كامل بشمارید و اگر تنفس تند بود دو بارشمارش كنيد.



توكشيده شدن قفسه سينه دارد ؟



خرخر سينه دارد ؟



خس خس سينه دارد ؟

اگر خسخس همراه با یکی از دو نشانه تنفس تند یا تو کشیده شدن قفسه سینه
وجود دارد :
برای امتحان 2 ،پاف اسپری سالبوتامول را به كودك بدهيد .سپس تعداد تنفس را شمرده و ببينيد بازهم
تنفس تند یا توكشيدگی قفسه سينه دارد یا خير ( تا سه بار با فواصل  15-20دقيقه می توانيد تکرار كنيد
) و سپس مجددا طبقهبندی كنيد.

طبقه بندی
پنومونی شدید
یا بيماری
خيلی شدید

اقدام مناسب
 فوراً كودك را به نزدیکترین مركز درمانی انتقال دهيد.
 اگر فاصله تا نزدیکترین مركز درمانی بيشتر از یک ساعت
است اولين نوبت آنتیبيوتيک تزریقی را بدهيد
 برای تجویز آنتی بيوتيک خوراكی به پزشک مركز ارجاع

وجود هریک از عالئم زیر

طبقه
بندی
کنید

 توکشیدگی قفسه سینه یا
 تنفس تند

پنومونی

 خرخر سینه

تنفس تند :
در كودك  2تا  12ماهه  50 :تا در دقيقه یا بيشتر
در كودك  12ماه تا  5ساله  40 :تا در دقيقه یا بيشتر
تنفس خیلی تند  :تعداد تنفس بيش از  70تا ( در دو بار شمارش )

 هیچ نشانهای از پنومونی یا
بیماری خیلی شدید ندارد

سرفه یا
سرماخوردگی

دهيد .
 اگر خسخس سينه پس از مصرف سالبوتامول قطع شده
است  ،یا اگر سرفه ،خس خس و تنگی نفس بيش از دو
هفته یا حمالت تکرار شونده خس خس داشته است ،
كودك را برای ارزیابی بيشتر به پزشک ارجاع دهيد.
 به مادر توصيه كنيد كه چه موقع فوراً برگردد.
جهت پيگيری بيماری  2روز بعد مراجعه كند.
 اگر خس خس سينه دارد برای ارزیابی بيشتر به پزشک
ارجاع دهيد .
 توصيه های تغذیه ایی (ص ) 25را انجام دهيد .
 سرفه را با اقدامات بی ضرر خانگی تسکين دهيد( ص)21
 به مادر توصيه كنيد كه چه موقع فوراً برگردد.
 در صورت عدم بهبودی جهت پيگيری بيماری  2روز بعد
مراجعه كند

 قبل از شروع ارزیابی در صورتی كه وضعيت كودك پایدار است  ،قد و وزن كودك را اندازه گيری كرده و ثبت كنيد.

 اگر دستگاه اكسيژن سنج نبضی( پالس اكسی متر) وجود دارد ،اشباع اكسيژن را اندازه گرفته و در صورتی كه كمتر از  %90است ،كودك را فورا انتقال دهيد.

 در صورتی كه به هر دليلی امکان دسترسی به پزشک نيست  .طبق جدول آنتی بيوتيک خوراكی  ،به مدت  5روز آموكسی سيلين بدهيد ولی توصيه كنيد تا در اولين فرصت ممکن مجددا برای ویزیت پزشک
مراجعه كند

اسهال و کم آبی
اسهال و کم آبی را ارزیابی کنید

عالئم و نشانه ها

سوال کنید :
آیا کودک اسهال دارد ؟

 2نشانه از نشانه های زیر را دارا باشد:
 خواب آلودگی غيرعادی ( یا اختالل
هوشياری )

 آیا خون در مدفوع وجود داشته است؟

 عدم توانائی نوشيدن یا كم نوشيدن

اگر بله :

 چه مدت؟

 فرورفتگی چشم ها

 فرورفتگی چشم ها
 به کودک مایعات بدهید :
 قادر به نوشيدن نيست یابه سختی می نوشد
 با ولع مینوشد و تشنه است پوست شکم را بین دو انگشت به نرمی بفشارید و رها کنید

 برای انجام برنامه درمانی (ج )كودك را فورا ارجاع
دهيد .
کمآبی
شدید

 در نيشگون پوستى ،پوست خيلی
آهسته به حالت طبيعى برمی گردد

مشاهده و بررسی کنید:
 حال عمومی
 خواب آلودگی غير عادی  ،كاهش هوشياری -بیقراری و تحریکپذیری

طبقه بندی

طبقه
بندی
کنید

دو تا از نشانههای زیر را دارا باشد

 بیقراری و تحریکپذیری
 فرو رفتگی چشم ها

 تشنه است با ولع مینوشد

 در نيشگون پوستی  ،پوست آهسته به
حالت طبيعی برمیگردد

کمآبی
نسبی

 اگر توانایی بلع دارد در بين راه به كودك او آر اس
بدهيد به مادر توصيه كنيد شيردهی را ادامه دهد.
 اگر كودك  2ساله یا بزرگتر است و در منطقه
آلودگی وبا وجود دارد ،طبق دستورالعمل كشوری
وبا اقدام كنيد.

 برای درمان كم آبی ،طبق برنامه درمانی ب ،اقدام
كنيد و آموزش تغذیه مناسب در اسهال را
بدهيد(.ص)22

 اگركودك در طبقهبندی شدید دیگری نيز قرار دارد:
فورا كودك را ارجاع دهيد ( مادر بگویيد در بين راه به
كودك شير مادر یا محلول او آر اس بدهد)
 به مادر توصيه كنيد ،چه موقع فورا برگردد.
 2 روز بعد پيگيری كنيد

:
 برگشت به حالت طبيعی خيلی آهسته (بيشتر از  2ثانيه)است .
 -برگشت به حالت طبيعی آهسته است .

اقدام مناسب

 برای درمان اسهال در منزل مایعات ،مکمل روی را
نشانههای كافی برای طبقه بندی به عنوان كم
آبی شدید یا نسبی وجود ندارد

کمآبی
ندارد

طبق برنامه درمانی الف و توصيه های تغذیه ایی
ص 25بدهيد .

 به مادر بگویيد چه موقع فورا برگردد.

 در صورت عدم بهبودی  5روز بعد مراجعه كند

ادامه  ......اسهال و کم آبی
اسهال و کم آبی را ارزیابی کنید
سوال کنید :
آیا کودک اسهال دارد ؟
اگر بله :

 نشانه های کمآبی وجود

 چه مدت؟

دارد

 آیا خون در مدفوع وجود داشته است؟

 سن کمتر از  4ماه

مشاهده و بررسی کنید:

 سوءتغذیه حاد ⃰

 حال عمومی
-

خواب آلودگی غير عادی  ،كاهش هوشياری

-

بیقراری و تحریکپذیری

طبقه بندی کنید

 نشانه های کمآبی ندارد

اسهال
پایدار

 درمان كم آبی را براساس طبقه بندی
شروع كنيد و فورا ارجاع دهيد .

شدید

اسهال
پایدار

 فرورفتگی چشم ها
 به کودک مایعات بدهید :

 به پزشک مركز ارجاع دهيد.

 توصيههای تغذیهای در كودك دچار
اسهال پایدار ( ص) 25را به مادر بدهيد
 5 روز بعد پيگيری كنيد .

 قادر به نوشيدن نيست یابه سختی می نوشد
 با ولع مینوشد و تشنه است پوست شکم را بین دو انگشت به نرمی بفشارید و رها کنید :
-

طبقه بندی
کنید

برگشت به حالت طبيعی خيلی آهسته (بيشتر از  2ثانيه) است .

 -برگشت به حالت طبيعی آهسته است .

⃰ کم وزنی شدید ( زیر منحنی قرمز یا ) ) -3 z scor
⃰ ⃰ در اغلب موارد خون واضح در مدفوع وجود دارد و همراه با تب و درد شکم است .

 خون در مدفوع⃰ ⃰

اسهال
خونی

 كم آبی را طبقه بندی و درمان كنيد.

 در صورت وجود تب بيش از  38/5و باالتر
استامينوفن بدهيد .
 به پزشک ارجاع دهيد .

 پس از  2روز ،پيگيری كنيد

تب
عالیم و نشانه ها
در صورت وجود هر یک از

تب را ارزیابی کنید

عالئم و نشانه های خطر

سوال کنید

 سفتی گردن

آیا کودک تب داشته است ؟ ⃰
اگر بله :



تب
برای چه مدت؟
آیا بيشتر از  7روز و هر روز تب داشته است ؟

 7روز یا
کمتر





 خونریزی نقطه ای زیر

 بثورات پوستی

درجه حرارت زیر بغلی را اندازه گيری كنيد.

 كودك را فوراً ارجاع دهيد.
بیماری
تبدار
خیلی شدید

سفتی گردن
نشانه های موضعی ⃰ ⃰ ⃰
بثورات پوستی

ندارد.

مالج برآمده

دار با عالئم
موضعی

دار بدون
عالئم
موضعی

تب
بیشتر
از 7
روز

 تب بيشتر از هفت روز

اولين نوبت آنتیبيوتيک مناسب را بدهيد.ص ) ....
 برای پيشگيری از پایين آمدن قند خون اقدام كنيد  (.ص )....

بیماری تب

بیماری تب
 هيچ یک از عالئم فوق را

( اگر فاصله تا نزدیکترین مركز درمانی بيشتر از یک ساعت باشد

 در صورت تب  38/5و باالتر ،یک نوبت استامينوفن بدهيد.

پوستی( پتشی )
نشانههای موضعی یا

بررسی کنید :


 مالج برآمده

تب به همراه

آیا در منطقه ماالریا خیز⃰ ⃰ زندگی میکند ؟


طبقه بندی

اقدام مناسب

 در صورت تب  38/5و باالتر  ،یک نوبت استامينوفن بدهيد.
 كودك را برای ارزیابی بيشتر به پزشک مركز ارجاع دهيد.
 در صورت تب  38/5و باالتر  ،استامينوفن بدهيد
 در صورت تداوم تب بيش از 2روز ،به پزشک مركز ارجاع دهيد.
 به مادر توصيه كنيد چه موقع فوراً برگردد.
 توصيه های تغذیه ایی را انجام دهيد
 2 روز بعد پيگيری كنيد.

تب طول

برای تب  38/5درجه و باالتر یک نوبت استامينوفن

کشیده

بدهيد و برای ارزیابی بيشتر به پزشک ارجاع دهيد.

*معیارتشخیص تب  :با سوال از مادر در خصوص سابقه گرمای غیر طبیعی بدن
یا درجه حرارت بیشتر از 37/5درجه در کودک
* * در مناطق با خطر باالی ماالریا طبق دستورالعمل کشوری ماالریا اقدام کنید.
*** نشانههای موضعی در معاینه :حساسيت موضعی ،زخم دهانووی ،امتناع از حركت اندام ،درد استخوان ،درد ،تورم و قرمزی در مفاصل و اندامها ،درد در سينوسها ،گرمی و تورم پوستی ،درد زیر شکم یا درد
در هنگام ادرار كردن ( در كودكانی كه قادر به بيان آن هستند )

مشکل گوش
عالئم و نشانه

مشکل گوش را ارزیابی کنید

در صورت وجود :

سوال کنید :



حساسيت ،تورم و درد

آیا کودک مشکل گوش دارد؟

استخوان پشت گوش همراه با

اگر بله :

 كودك تب داشته است ؟

استخوان

 برای تسکين درد استامينوفن بدهيد
 فورا كودك را انتقال دهيد

تب و بی قراری

 درد گوش دارد؟

 ترشح گوش دارد؟
 -برای چه مدت؟

طبقه بندی
عفونت شدید

اقدام مناسب



در صورت درد و تب یک نوبت

خروج چرك از گوش (كمتر از

طبقهبندی
کنید

 14روز ) همراه با تب ،

عفونت حاد

استامينوفن بدهيد و به پزشک ارجاع

دردگوش و بی قراری

گوش میانی

دهيد.

 آیا كودك بی قراری⃰ دارد ؟

 2روز بعد پيگيری كنيد

بررسی کنید:

 برای تسکين درد استامينوفن بدهيد




خروج چرك از گوش



خروج چرك از گوش برای 14

حساسيت و تورم دردناك در استخوان پشت گوش



روز یا بيشتر دارد

درجه حرارت زیر بغلی

عفونت مزمن
گوش

 گوش را با فتيله گذاری خشک كنيد
و به پزشک ارجاع دهيد.
 پس از  5روز ،پيگيری نمایيد.



 درمان الزم نيست .و اگر مشکل دیگری

درد گوش وجود ندارد و

خروج چرك نيز از گوش دیده

عفونت گوش

دارد برای بررسی به پزشک ارجاع

نمیشود

وجود ندارد

شود

⃰ بی قراری  :كودك بيقرار در یک محيط آرام ،بدون حضور پزشک یا كارمند بهداشتی و حتی در آغوش مادرش آرام نيست و گریه های شدید دارد.

گلودرد
گلودرد را ارزیابی کنید
سوال کنید:

عالیم و نشانه ها

آیا کودک گلودرد دارد ؟
اگر بله :





تب دارد؟







آبریزش بينی دارد؟
قرمزی چشم دارد؟
عطسه میكند؟
حلق را از نظر قرمزی و وجود چرك سفيد روی و اطراف
لوزه ها نگاه كنيد.
گردن را از نظر وجود غده لنفاوی بزرگ لمس كنيد
دمای بدن كودك را اندازهگيری كنيد.

چرک سففف ید در حلق غده
لنفاوی بزرگ

سرفه میكند؟

بررسی کنید


اگر گلو درد كودك همراه با تب و یکی
از نشانههای زیر باشد

طبقه بندی

 قرمزی منتشر گلو
(در صورتی كه هيچ یک از عالئم

کنید

طبقه بندی
گلو درد
استرپتوکوکی
دارد

 برای تجویز پنی سيلين تزریقی به
پزشک مركز ارجاع دهيد

 در تب باالتر یا مساوی  38/5درجه ،
استامينوفن بدهيد.
 در صورت عدم بهبودی 2روز بعد
مراجعه كند

عفونت ویروسی* را نداشته باشد )
دو تا از نشانههای زیر را داشته باشد:

اقدام مناسب

گلو درد



آبریزش بینی



استرپتوکوکی

فرمزی چشم



ندارد

سرفه



عطسه

*عالئم عفونت ویروسی  :آبریزش بینی ،سرفه ،قرمزی چشم  ،عطسه
**چنانچه به هر دلیلی دسترسی به پزشک امکان نداشت با مراجعه به راهنمای بوکلت و طبق دارونامه ،پنی سیلین خوراکی برای مدت  10روز بدهید

 درمووان هووای بی ضوووورر خووا ن گی در
سرماخوردگی را انجام دهيد
 به مادر توصووو يه كن يد چه ز مانی فورا
برگردد
 در صورت عدم بهبودی 2روز بعد مراجعه
كند

اختالل رشد و سوء تغذیه  /ایمن سازی  /مکمل ها  /سایر مشکالت
در هر کودک بیمار پس از انجام سایر ارزیابی ها الزم است:
 ارزیابی  ،طبقه بندی  ،درمان و پيگيری اختالل رشد و سوء تغذیه را طبق بوكلت و راهنمای " كودك سالم " انجام دهيد .
 مشاوره های عمومی تغذیه و رشد كودك را طبق " راهنمای مشاوره سالمت كودك " انجام دهيد .
 مشاوره های تغذیه در زمان بيماری را با توجه به بوكلت و راهنما انجام دهيد .

در مناطق پر خطر از نظر شیوع ایدز و در کودکانی که در تماس با بیمار ایدز هستند طبق دستورالعمل کشوری ایدز و صفحه ویژه ارزیابی ایدز
( در آخرین صفحه همین بوکلت ) اقدام کنید.

جدول واکسیناسیون
تولد
2ماهگی
4ماهگی

ب.ث.ژ  -فلج اطفال  -هپاتيت ب -فلج اطفال خوراكی
فلج اطفال خوراكی  -پنج گانه
فلج اطفال خوراكی پنج گانه فلج اطفال تزریقی

 6ماهگی

فلج اطفال خوراكی پنج گانه

 12ماهگی

MMR

 18ماهگی

فلج اطفال خوراكی  MMRسه گانه

 6سالگی

فلج اطفال خوراكی -سه گانه

مکمل های دارویی
 3تا  5روزگی تا پایان  2سالگی
 6ماهگی تا پایان  2سالگی

 قطره ویتامين  A+Dیا مولتی ویتامين
 قطره آهن

 واكسن پنج گانه شامل دیفتری ،كزاز ،سياه سرفه ،هپاتيت ب و هموفيلوس آنفلوآنزا) تيپ ب ( می باشد.
 پس از آخرین نوبت واكسن سه گانه ،هر  10سال یکبار واكسن دوگانه بزرگساالن باید تزریق شود.

سایر مشکالت را ارزیابی کنید
هرگونه شکایت  ،بیماری زمینه ایی  ،مصرف دارو یا هر مشکل دیگری را که مادر بیان میکند ویا شما در بررسی کودک مشاهده می کنید ،جهت ارزیابی بیشتر به پزشک مرکزجامع سالمت /
مرکز بهداشتی درمانی ارجاع دهید .

نحوه انتقال و ارجاع
در تمام کودکانی که پس از طبقه بندی  ،نیاز به انتقال یا ارجاع دارند :
 .1در تمام مواردی که طبق بوکلت نیا ز به ارجاع یا درمان دارویی دارد به پزشک مرکز ارجاع دهید  .و در صورتی که به دالیل مختلف امکان دسترسی به پزشک در سطح یک
خدمت وجود ندارد ،با کمک راهنما و دارو نامه و براساس بوکلت  ،اقدام کنید
 .2در صورتی که به هردلیلی امکان دسترسی به پزشک نیست و بیمار نیاز به انتقال فوری دارد ،نزدیکترین مرکز مناسب ( بیمارستان ) درمنطقه را انتخاب کنید  ،به سرعت
هماهنگی های الزم برای انتقال بیمار را با اورژانس  115انجام دهید و چنانچه فاصله تا مرکز بیش از یکساعت است و طبق بوکلت نیاز به اقدام درمانی (تزریق عضالنی آنتی
بیوتیک و )...ا ست  ،اقدام مناسب را انجام داده و بیمار را با انجام مراقبت ها و توصیه های الزم منتقل کنید .
 .3پس از انتقال یا ارجاع در هر کودک بیمار باید طبق صفحه پیگیری در بوکلت حداکثر ظرف  24ساعت نتیجه را پیگیری کرده و پسخوراند دریافت شود

اقدامات درمانی
پیگیری و مشاوره
در
کودک بیمار  2ماهه تا  5ساله
غیر پزشک

اصول کلی درمان
پس از انجام ارزیابی ها و طبقه بندی ،هرگونه اقدام یا توصیه درمانی الزم را با در نظر گرفتن اصول زیر و طبق چارت های درمانی مربوطه انجام دهید :
 دليل دادن هر دارو به كودك را برای مادر توضيح دهيد.
 مقدار مناسب دارو برای سن یا وزن كودك را مشخص سازید.
 به هيچ عنوان تزریق وریدی انجام ندهيد
 هنگام تزریق ،از سوزن و سرنگ استریل استفاده كنيد.
 دوز دارو را به طور دقيق اندازهگيری كنيد.
 به مادر آموزش دهيد كه چگونه داروهای خوراكی را در منزل به كودك بدهد.
 به چگونگی اندازهگيری مقدار دارو توسط مادر نگاه كنيد.
 از مادر بخواهيد نخستين دوز دارو را به كودك اش بدهد.
 نحوه مصرف دارو را با دقت شرح دهيد  ،سپس روی هر دارو را برچسب بزنيد .
 اگر قرار است بيشتر از یک دارو داده شود ،هر كدام را جداگانه بسته بندی كنيد.
 طول دوره درمان و زمان اتمام مصرف دارو درهر یک از داروهای خوراكی را دقيقا به مادر توضيح دهيد .
 پيش از آن كه مادر درمانگاه را ترك كند ،ببينيد تا چه اندازه صحبتهای شما را فهميده است .

درمان های قبل از انتقال فوری
 آنتی بیوتیک عضالنى مناسب را تزریق کنید:
برای کودکانی که باید فورا انتقال داده شوند ،درصورتی که طبق بوکلت در قسمت اقدام مناسب  ،ذکر شده است که اولین نوبت سفتریاکسون عضالنى تزریق کنیدُ دارو را به میزان
 50میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن کودک ( طبق جدول مندرج در دارونامه ) اندازه گیری و به شکل عضالنی تزریق کرده و فوراً کودک را به انتقال دهید.

 برای متوقف کردن تشنج ،دیازپام داخل مقعدی بدهید.
اگر کودک در حال تشنج است :
.1

كودك را به پهلو خوابانده و راه هوایی را پاك كنيد .از قرار دادن هر چيزی در دهان پرهيز كنيد.

.2

در صورت امکان اكسيژن بدهيد .

 .3دوز الزم را از آمپول دیازپام به داخل سرنگ انسولين بکشيد  ،سپس سر سوزن را درآورید.

سن یا وزن

10mg/2ml

.4

سرنگ را به آهستگى  4تا  5سانتيمتر داخل مقعد كودك فرو برده و محلول دیازپام را داخل آن تخليه كنيد.

 2ماه تا  6ماه ()5 - 7kg

 0/5میلی لیتر

 6ماه تا  12ماه ()7 - 10kg

 1میلی لیتر

.5

برای جلوگيری از برگشت دارو به خارج ،چند دقيقه هر دو باسن كودك را با هم نگه دارید.

 12ماه تا  3سال ()10 - 14kg

 1/5میلی لیتر

 3سال تا  5سال ()14 - 19kg

 2میلی لیتر

 .6اگر بعد از  10تا  15دقيقه تشنج متوقف نشد ،دیازپام مقعدی را تکرار كنيد.

 اقدامات پیشگیری از پایین آمدن قند خون


اگر كودك قادر به مکيدن هست ،از مادر بخواهيد به كودكش شير مادر بدهد ( .اگر كودك شير مادر خوار نيست شير معمول او را بدهد)



اگر كودك باالی دو سال است و قادر به خوردن می باشد :
به ازای هر کیلو گرم وزن بدن  10میلی لیتر از محلول سرم قندی % 5یا آب قند بدهید.



دیازپام

اگر كودك اختالل هوشياری داردُ ،بهتر است هيچ مایعی از راه دهان ندهيد .

درمان با آنتیبیوتیک خوراکی
درمان با آموکسی سیلین خوراکی


برای پنومونی  5 :روز



برای گوش درد حاد  10 :روز

آموکسیسیلین  2بار در روز ( هر  12ساعت )
سن یا وزن

قرص

شربت250mg/5 ml

250mg

 2ماه تا  12ماه ( 4تا  10کیلوگرم )

1

5ml

 12ماه تا  3سال ( 10تا  14کیلوگرم )

2

10ml

 3تا  5سال ( 14تا  19کیلوگرم )

3

15ml

درمان خس خس سینه ( احتمال آسم )
افشانه ( اسپری ) سالبوتامول
پس از ارزیابی سرفه و تنفس مشکل و قبل از طبقهبندی پنومونی ،در صورتی كه كودك تنفس تند و خس خس سينه دارد  2 ،پاف از افشانه سالبوتامول بدهيد این كار را  3بار با فواصل
 15دقيقه تکرار كنيد.
برای دادن سالبوتامول از آسان نفس ( ) spacerاستفاده کنید
 Spacerیا آسان نفس یا دم یار ابزار موثری است كه داروهای گشاد كننده مجاری ریه را بهتر در اختيار ریهها قرار ميدهد .هيچگاه نباید در كودك زیر  ، 5داروهای تنفسی را بدون
استفاده از این ابزار بدهيد.
برای استفاده از اسپری با آسان نفس :


در اسپری را برداشته و آن را به خوبی تکان دهيد.



كودك باید دهانه دستگاه را در دهانش قرار داده و از راه آن با دهان تنفس كند.



سپس اسپری را فشرده و به داخل محفظه آسان نفس اسپری كنيد .كودك نيز به طور طبيعی تنفس كند.



كودك نفس كشيدن و دميدن را سه تا چهار بار تکرار كند.

⃰ پس از هر بار استفاده از دستگاه  ،آن را با آب ولرم شستشو دهيد .

درمان تب و درد
استامینوفن  /ایبوبروفن
برای تب باال تر یا مساوی 38/5یا گوش درد استامینوفن یا ایبو بروفن ( در صورت عدم وجود استامینوفن ) بدهید.
تا زمانی که تب باال یا گوش درد برطرف نشده ،استامینوفن (هر  4تا  6ساعت ) و یا ایبوبروفن را هر  6تا  8ساعت تکرار کنید .

دارو

استامینوفن
شربت

سن  /وزن

قرص بزرگسال

 mg120در 5
میلی لیتر

 2تا  6ماه
kg 6-4
 6تا  12ماه
 6تا kg 9
 1تا  3سال
 10تا kg 14
 3تا  5سال (>19kg
)15

ایبوبروفن
قطره
 2قطرهkg /

شربت
 5/ mg 200میلی
لیتر

-------------

 1.5میلی لیتر

 8تا  12قطره

-----

---------------

 2.5میلی لیتر

 12تا  20قطره

1.5میلی لیتر

نصف قرص بزرگسال

 5میلی لیتر

 20تا  30قطره

 2.5میلی لیتر

نصف قرص بزرگسال

 7/5میلی متر

-----

 5میلی لیتر

⃰ بهتر است مقادیر داروهای خوراكی را با استفاده از سرنگ( بدون سوزن) اندازه گيری كنيد و سپس با سرنگ یا قاشق مناسب به كودك بدهيد .
⃰ ⃰ به طور معمول تن شویه برای كاهش تب توصيه نمی شود مگر در مواردی كه در راهنما قيد شده است.

درمان های بیضررخانگی در سرفه و سرماخوردگی







شير مادر را به دفعات بيشتر بدهيد.
مصرف مایعات بيشتر
قطره كلرورسدیم بينى را با احتياط در سوراخ های بينی بچکانيد .
آبليمو با عسل ( در سن باالى دو سال)
تميزكردن بينی
پرهيز از هرگونه تماس با محرك های تنفسی از جمله دود سيگار  ،قليان و غيره

مواردی که توصیه نمی شود :


استفاده از شربت های ضد سرفه یا ضد حساسیت در کودکان زیر  2سال ( برای باالی دو سال نیز مراقب سالمت باید توصیه های الزم را به مادر بدهد ).



استفاده از هرگونه دارو های گیاهی یا سنتی به شکل خوراکی یا بخور

درمان موضعی گوش درد مزمن
*

ترشحات گوش را با فتیله خشک کرده و در آن قطره بریزید

از یک گاز استریل یا پارچه تميز و جذب كننده آب استفاده كنيد و آن را به صورت فتيله لولهای درآورید.
فتيله را در داخل گوش كودك قرار دهيد .بطور مرتب آن را كنترل كني د و پس از آن كه فتيله خيس شد ،آن را از گوش خارج كنيد و سپس مجددا یک فتيله تميز را در داخل گوش قرار دهيد .
به مادر نحوه فتيله گزاری را آموزش دهيد و از او بخواهيد الاقل روزی  3بار ترشحات گوش را خشک كند  .این كار را تا زمانی كه ترشحات گوش كامال خشک شود  ،ادامه دهد و در صورتی كه پزشک
قطره آنتی بيوتيک موضعی تجویز نموده است روزانه سه بار پس از خشک كردن گوش قطره گوشی را در آن بچکاند
به هيچ عنوان چيز دیگری نظير روغن و  .......داخل گوش نریزید.
به مادر توصيه كنيد كه در طول درمان شنا كردن ممنوع است و در حين استحمام مراقب باشد تا آب وارد گوش كودك نشود.

درمان اسهال و کم آبی
برنامه الف :درمان کم آبی در منزل
 4قانون درمان در منزل را به مادر آموزش دهید:
.1

دادن مایعات اضافی (هر قدر که کودک تمایل دارد )







مرتبا و هر بار در زمان بيشتری به كودكش شير بدهد.
اگر كودك انحصارا شير مادر میخورد ORS ،یا آب تميز نيز عالوه بر آن بدهد.
اگر كودك تنها شير مادر نمیخورد ،برحسب سن او از مایعات زیر بدهد
محلول  ،ORSغذاهای آبکی (مانند سوپ ، ،ماست و دوغ )  ،یا آب سالم
از مایعات شيرین مثل نوشابه و آب ميوه های صنعتی استفاده نشود.

تهیه کردن  ORSدر منزل را به مادر آموزش دهید و .یک بسته  ORSبه مادر بدهید.
به مادر نشان بدهيد كه او.آر.اس را چگونه و با چه مقدار آب مخلوط كند
به مادر نشان بدهيد چه مقدار او.آر.اس را پس از هر بار دفع آبکی به او بدهد؛
 در شيرخوار زیر 6ماه 10 ،ميلى ليتر به ازاء هركيلوگرم وزن بدن به ازاء هر بار اجابت مزاج آبکی، در كودك كمتر از  2سال  50تا  100ميلی ليتر پس از هر بار دفع مدفوع. در كودك  2سال یا بيشتر 100تا  200ميلی ليتر پس از هر بار دفع مدفوع.او.آر.اس برای مصرف 2روز به مادر بدهيد.
محلول او.آر.اس را با فنجان یا قاشق مرتباً جرعه جرعه بدهد.
اگر كودك استفراغ كرد  10دقيقه صبر كند ،سپس محلول را آهسته تر ادامه دهد.
تا زمان قطع اسهال دادن مایعات اضافه را ادامه دهد
 .2دادن مکمل "روی "
برای مدت  10تا  14روز

 .3تغذیه را ادامه دهید (در سن کمتر از  6ماه ،فقط شیر مادر)
 .4به مادر بگویید چه زمانی باید مجددا برگردد.

 2ماهگی تا  6ماهگی

 10ميلی گرم روی روزانه

 6ماهگی و بيشتر

 20ميلی گرم روی روزانه

برنامه ب :درمان کم آبی نسبی با ORS
درداخل مرکز  ،ظرف  4ساعت مقدار توصیه شده  ORSرا بدهید


مقداری  ORSرا كه قرار است ظرف  4ساعت داده شود تعيين كنيد .
<6kg

وزن

6 - >10kg

10 - >12kg

12 - 19kg

*

تا  4ماهه

 4ماهه تا  12ماهه

 12ماهه تا  2ساله

 2ساله تا  5ساله

میلیلیتر

200- 450

450- 800

800 - 0 9

900 - 1600

سن

*از سن كودك تنها زمانی استفاده كنيد كه وزن او را نمیدانيد .مقدار تقریبی  ORSالزم (به ميلیمتر) را با ضرب كردن وزن كودك (به كيلوگرم) در عدد  75نيز میتوان به دست آورد.



اگر بيشتر از آن چه كه در این جدول آمده ORSمیخواهد ،بيشتر بدهيد.
به كودكان كوچکتر از  6ماه كه شير مادر نمیخورند ،اگر به مقدار استاندارد  ORSمیدهيد 100 – 200ml ،آب سالم هم در طول این مدت بدهيد.
به مادر نشان دهید محلول  ORSرا چگونه بدهد  :مایعات را با فنجان جرعه جرعه به كودك بنوشاند.




اگر كودك استفراغ كرد 10 ،دقيقه صبر كند .سپس ادامه دهد ،ولی آهستهتر.

تا زمانی كه كودك میخواهد ،شير دادن را ادامه دهد.






برنامه مناسب را ادامه درمان را انتخاب كنيد.
تغذیه كودك را در مركز بهداشتی درمانی آغاز كنيد.

اگر مادر باید مرکز را قبل از برنامه درمانی ب ترک کند :

نحوه آماده كرده محلول  ORSدر منزل را به او نشان دهيد.

 نشان دهيد برای تکميل یک درمان  4ساعته چه مقدار  ORSباید به كودك بدهد.
 برای جبران كم آبی به طور كامل ،تعداد كافی پودر او.آر.اس به اندازه مصرف دو روز به مادر بدهيد.
چهار قانون درمان اسهال در منزل را برای او شرح دهید:
 .1مایعات اضافی بدهيد ( هر قدر كه كودك بخواهد)
 .2مکمل روی را روزانه  10ميلی گرم در سن كمتر از 6ماه و 20ميلی گرم در سنين باالتر )به مدت  10تا  14روز )
 .3در سن كمتر از  6ماه بر تغذیه انحصارى با شير مادر و در بقيه سنين شيرخوارگى به تداوم شير مادر و سایر غذا ها تاكيد كنيد.
 .4چه موقع برگردد .چارت مشاوره با مادر را ببينيد

برنامه ج  :درمان سریع کم آبی شدید
در برنامه درمانی ج  ،درمان كم آبی با مایعات تزریقی و توسط پزشک انجام می شود  ،اگر دسترسی به پزشک امکان ندارد  ،فورا به مركز درمانی یا بيمارستان انتقال داده شود
اگر کودک قادر به نوشیدن است به مادر نشان دهید ،چگونه در راه محلول او.آر.اس را به کودک بدهد.

چارت های احیاء و توصیه ها
چارت  : 1نحوه وضعیت دادن به کودک دچار عدم هوشیاری

چارت  : 2تنفس کمکی  /ماساژ قلبی و نحوه دادن اکسیژن

چارت : 3احیاء پایه

چارت  :4توصیه های تغذیه ایی در زمان بیماری

بخش دوم

ارزیابی ،طبقهبندی و درمان
شیرخوار بیمار زیر 2ماه

عالئم و نشانههای خطر
عالئم خطر را باید به محض ورود شیرخوار⃰ ( قبل از توزین و ثبت ) ارزیابی کنید
 قبل از شروع درمان شيرخوار ،او را از نظر ضربه یا آسيب به سر و گردن كنترل كنيد و در صورت وجود احتمال صدمه به نخاع گردنی ،گردن شيرخوار را حركت ندهيد.
 از مادر در مورد مشکل شیرخوار سوال کنید.

 مشخص كنيد اولين مراجعه شيرخوار است یا برای پيگيری آمده است؟
 oاگر برای پيگيری بيماری قبلی شيرخوار آمده است به قسمت پيگيری شيرخوار كمتر از دو ماه مراجعه نمایيد.
 oاگر اولين مراجعه مادر برای این مشکل جدید در شيرخوار است  ،شيرخوار را به ترتيب زیر ارزیابی كنيد .
ارزیابی

طبقه بندی

عالئم و نشانه ها

اقدام الزم

سوال کنید :

 آیا كاهش قدرت مکيدن دارد؟

 آیا به طور مکرر استفراغ میكند؟
 آیا تشنج (حركات غيرعادی) داشته است؟
مشاهده و بررسی کنید :

 تعدادتنفس در شيرخوار را در یک دقيقه بشمارید ( شيرخوار باید آرام باشد ،اگر یک نوبت بيش از 60

بود ،بار دیگر بشمارید)

تنفس تند  60 :تا در دقیقه یا بیشتر

 درجه حرارت زیربغلی را اندازه بگيرید.
 كاهش سطح هوشياری ⃰

 تحریک پذیری و بيقراری

 تحرك كمتر از معمول و بيحالی
 برآمدگی مالج

 توكشيده شدن شدید قفسه سينه
 چشم ،پستان ،ناف و پوست را از نظر وجود عفونت بررسى كنيد

در صورت داشتن هریک از عالئم زیر:

 فوراً شيرخوار را به نزدیکترین
مركز درمانی انتقال دهيد

 خوب شيرنخوردن
 تشنج

 تنفس تند ( 60بار در دقيقه یا
بيشتر)

 توكشيده شدن شدید قفسه سينه

 تب ( 37/5درجه سانتيگراد یا باالتر
زیربغلی)

 پایين بودن درجه حرارت بدن (كمتر
از  35/5درجه سانتيگراد زیربغلی)
 داشتن حركت فقط وقتی كه تحریک
میشود و یا نداشتن هيچگونه
حركتی

احتمال
بیماری خیلی

 به حركات شيرخوار توجه كنيد:

 اگر شيرخوار خوابيده است از مادر بخواهيد به آرامى او را بيدار كند.
 اگرشيرخوار حركت خودبخودى ندارد؟ به آرامى او را تحریک كنيد

⃰ اگر شیرخوار شدیدا خواب آلوده و بی حال است و فقط به تحریک دردناک پاسخ میدهد کاهش سطح هوشیاری محسوب می شود.

شدید

 اگر فاصله نزدیکترین مركز
درمانی بيشتر از یک ساعت
باشد اولين نوبت آنتی بيوتيک
تزریقی را بدهيد و سپس فوراً
شيرخوار را انتقال دهيد.

عفونتهای موضعی
عالئم و نشانهها
 قرمزی اطراف چشم

شیرخوار را از نظر عفونت هاى موضعى ارزیابى کنید:

سوال کنید ،نگاه کنید ،لمس کنید:
 چشم
قرمزی ،تورم ،خروج ترشحات چركی از چشم
 پستان
قرمزی ،گرمی و تورم پستان
 ناف
ترشحات چركی ،خونریزی و قرمزی ناف
 پوست
وجود جوشهای چركی با تاول پوستی

بندی
کنید

عفونت شدید

 خروج ترشووو حات چركی و
تورم پلکها

چشم

 خروج ترشووو حات چركی از
چشم بدون تورم بلکها

عفونت خفیف

 قرمزی ،گرمی و تورم پستان

طبقه

طبقهبندی

 بزرگی و سفتی پستان
 خونریزی بيش از چند قطره


چنانچه قرمزی ناف به
اطراف نوواف منتشووور
شده است

 ترشح با قرمزی ناف

چشم
عفونت شدید
پستان
پستان طبیعی
خونریزی از

 و جود جوش هووای جر كی
معدود

 از پایين آمدن قند خون پيشگيری كنيد

 از گرم نگه داشته شدن شيرخوار اطمينان پيدا كنيد
 فورا به پزشک مركز ارجاع دهيد.

به مادر آموزش دهيد قطره سولفاستاميد چشمی  %10به ميزان
یک قطره هر  3ساعت داخل هر چشم به همراه پمادتتراسيکلين
یا اریترومایسين چشمی به مدت  5روز استفاده كنيد.
 5 روز بعد پيگيری كنيد.

 فورا به پزشک مركز ارجاع دهيد.
 به مادر توصيه كنيد از دستکاری و ماساژ دادن پستان نوزاد
خودداری كند3.روز بعد پيگيری كنيد.
 در صورت خونریزی بيش از چند قطره نوزاد را فوراً ارجاع دهيد

بند ناف
ع فو نت
شففد ید



فورا به پزشک مركز ارجاع دهيد.

ناف
عفونت خفیف

 به مادر توصيه كنيد با هر بار تعویض كهنه ،بند ناف را با آب
شسته ،تميز و خشک كند.
 به پزشک ارجاع دهيد

عفونت شدید

 فورا به نزدیکترین مركز درمانی ارجاع دهيد

عفونت خفیف

 به مادر آموزش دهيد پماد پوسووتی تتراسوويکلين  3بار در روز
روی جوش ها بزند و هر روز كودك را با آب و شامپوی كودك
استحمام كند.

ناف
 و جود جوش هووای چر كی
منتشر در پوست با تاولهای
بزرگ چركی

تشخیص نوع درمان

پوستی

پوستی

 یک روز بعد پيگيری كنيد.

 در صورت عدم بهبودی  2روز بعد مراجعه كند.

زردی در شیرخوار زیر  2ماه
شیرخوار را از نظر زردی ارزیابی کنید:
عالئم و نشانهها

سوال کنید،










سن نوزاد  24ساعت یا كمتر است؟



گروه خون مادر  Oو نوزاد  Aیا  Bیا  ABاست ؟

زردی از چه زمانی پس از تولد شروع شده است ؟
آیا نشانههای زردی خطرناك ⃰وجود دارد؟

مشاهده و بررسی کنید :

 سفيدی چشم را از نظر زردی بررسی كنيد.

 دست ها  ،پاها و بدن شيرخوار را از نظر وجود زردی بررسی كنيد.

احتمال ناسازگاری ABO / Rh
زردی در نوزاد با وزن كمتر از  2000گرم



آیا وزن هنگام تولد نوزاد كمتر از  2000گرم است؟
آیا سابقه زردی خطرناك در فرزندان قبلی وجود دارد؟

زردی در  24ساعت اول تولد



 Rhخون مادر منفی و نوزاد مثبت است

بندی
کنید

 اقدامات پيشگيری از پایين آمدن قند
خون و گرم نگه داشتن شيرخوار را
انجام دهيد
 شيرخوار را فورا ارجاع دهيد

زردی همراه با نشانههای زردی خطرناك ⃰



زردی بعد از  24ساعت اول تولد




زردی تنه بدون زردی كف دست و پا
سابقهی زردی خطرناك در فرزندان قبلی⃰
⃰



زردی شدید

زردی كف دست و پا


طبقه

طبقهبندی

تشخیص نوع درمان

زردی
متوسط

زردی طول كشبده ( بيش از  2هفته )

زردی چشم یا سر و گردن در نوزاد كمتر از دو
هفته و بدون نشانههای خطر

زردی خفیف

 به مادر توصيه كنيد تغذیه با شيرمادر
را با دفعات بيشتر ادامه دهد و در
صورتی كه مشکلی در شيرخوردن
دارد مشاوره شيردهی را انجام دهيد.
 شير خوار را به پزشک ارجاع دهيد.

 به مادر توصيه كنيد تغذیه با شيرمادر
را با دفعات بيشتر ادامه دهد و در
صورتی كه مشکلی در شيرخوردن
دارد مشاوره شيردهی را انجام دهيد.
 یک روز بعد پيگيری كنيد

⃰ نشانههای زردی خطرناک  :بیحالی ،خوب شيرنخوردن ،تب ،كم آبی ،تشنج همراه با كمانی شکل شدن بدن ،صدای گریه غيرطبيعی ،مدفوع سفيد رنگ
⃰ ⃰ زردی خطرناک در فرزندان قبلی  :زردی كه در یکی از فرزندان قبلی مادر نياز به بستری یا تعویض خون داشته یا منجر به عقب ماندگی ذهنی یا مرگ نوزاد شده است.

مشکل شیر خوردن  /کم آبی
شیر خوار را از نظر کم آبی⃰ ارزیابی کنید
عالئم و نشانهها

آب مى باشد؟
آیا شیرخوار کم ⃰
اگر بله ،سوال کنید :
آیا شيرخوار سن كمتر از 7روز دارد؟
آیا شيرخوار با سن بيش از  7روز ،اسهال **دارد؟
آیا شيرخوار تمایل به شيرخوردن دارد؟
آیا دفعات تغذیه با شير مادر و دفعات ادرار شيرخوار در طول شبانه روز
كافى بوده است؟***
آیا شيرخوار زودتر از موعد به دنيا آمده است؟
آیا اولين فرزند مادر است؟
آیا سن مادر بيشتر از  35یا كمتر از  18سال است؟
مشاهده و بررسى کنید:
•
•
•

فرورفتگى چشم
فرو رفتگى مالج
زردى

طبقه
بندی
کنید

درصورت وجود هر یک از عالئم خطر
فورى یا عالئم و نشانه هاى خطر و یا
دو نشانه از نشانه هاى زیر را داشته باشد
سن شير خوار كمتر از 7روز
فرورفتگى چشم ها
فرورفتگى مالج
زردى كف دست و پا
تولد شيرخوار زودتر از موعد
شيرخوار در روز اخير ادرار نداشته است .تعداد
دفعات ادرار شيرخوار ،كمتر از  6بار اسهال در
شيرخوار بزرگتر از 7روز**
•سن مادر بيشتر از  35یا كمتر از  18سال یا
اولين فرزند مادر است
مادر ⃰ ⃰
⃰
عدم كفایت شير

طبقهبندی

تشخیص نوع درمان
• شير خوار را فورا ارجاع دهيد .
• اقدامات قبل از ارجاع فوری را
انجام دهيد .

مشکوک
به کم آبی
شدید

⃰ کم آبى در دوره نوزادى:
كاهش وزن نوزاد بيش از 7درصد در هفته اول به علت دریافت نکردن شير مادر
** اسهال در شیرخوار بعد از 7روزه گی تا  2ماهگی
اسهال در شير خوار زیر  2ماه  :هر گاه مدفوع شيرخوار بسيار بيشتر از حد معمول باشد یا قوام متفاوتى یافته و مقدار آب مدفوع بيشتر از مواد مدفوعى باشد یا نسبت به معمول خود تغيير كند .
مدفوع در شيرمادرخواران درحالت معمول نيمه آبکى است.
***عالئم كفایت شير مادر به راهنمای مشاوره با مادر در بوكلت كودك سالم مراجعه كنيد .

اختالل دماى بدن
شیرخوار را از نظر دمای بدن ارزیابی کنید :
عالئم و نشانهها

طبقهبندی

در صورتى که کمتر از  6ساعت

سوال کنید :
آیا از نظر مادر دماى بدن شیرخوارغیر طبیعى ⃰ است؟
اگر بله ،چه مدت طول كشيده است؟
قادر به مکيدن یا شيرخوردن مى باشد؟

اختالل دمای بدن داشته است

 هيچ یک از عالئم خطر وجود ندارد.

طبقه

مشاهده و بررسی کنید:

بندی

دمای زیر بغلی شیرخوار را کنترل کنید .

کنید

دستهاو پاهای شيرخوار گرم تر یا سردتر از بقيه قسمت هاى بدن است؟
شيرخوار با الیه هاى متعدد ملحفه  ،قنداق یا لباس پوشانده شده است؟

⃰ محدوده طبیعی دمای بدن شیرخوار  36 /7 :تا  37 /5درجه است .

 پوشش شيرخوار در دمای محيط
بيش از حد كم یا زیاد نيست
 دست و پای كودك به طور غير
طبيعی سردتر از بدن است

هيچ یک از عالئم خطر وجود ندارد و
پوشش شيرخوار برای دمای محيط
بيشتر یا كمتر از معمول است .
شيرخوار به اندازه كافى با شير مادر
تغذیه نشده است.

مشکوک
به عفونت
شدید

تشخیص نوع درمان
وضعيت پوشش شيرخوار را اصالح كنيد .
به مادر توصيه كنيد مکررا شيرخوار را با شير خودش
تغذیه كند و پس از نيم ساعت مجددا درجه حرارت را
كنترل كنيد ،اگر درجه حرارت طبيعی نشده یا خوب
شير نمی خورد فورا ارجاع دهيد .
 24 ساعت بعد ،پيگيری كنيد.


احتمال
مشکل عفونی
کم

وضعيت پوشش شيرخوار را اصالح كنيد .

 به مادر توصيه كنيد مکررا شيرخوار را با شير
خودش تغذیه كند.و هر نيم ساعت درجه حرارت
را كنترل كنيد در صورتی كه درجه حرارت پس از
یک ساعت طبيعی نشد شيرخوار را ارجاع دهيد.
 24 ساعت بعد ،پيگيری كنيد .

مشکل شیرخوردن و کم وزنی  /ایمن سازی /مکمل ها  /سایر مشکالت


در هر شیرخوار بیمار و در ارزیابى تغذیه اى ،باید وضعیت تغذیه با شیر مادر را درشیرخوار و نحوه شیردهى در مادر ،ارزیابى گردد.
و به این منظور الزم است به جداول مرتبط و فرایند خدمت ( مندرج در بوکلت کودک سالم) بخش ارزیابى وضعیت تغذیه شیرخوار زیر  6ماه استفاده کنید .



وضعیت واکسیناسیون و مصرف مکمل ها را در شیرخوار را طبق جدول واکسیناسیون کشوری و جدول مکمل ها (بوکلت کودک سالم )

کنترل کنید.
 از مادر در مورد سایر مشکالت سوال کنید:
هرگونه شکایت  ،عالمت  ،بیماری زمینه ایی یا هر مشکل دیگری را که مادر بیان میکند یا شما در بررسی شیرخوار مشاهده می کنید جهت ارزیابی بیشتر
به پزشک مرکزسالمت جامعه  /مرکز بهداشتی درمانی ارجاع دهید .

 در مناطق پرخطر از نظر شیوع ایدز با مراجعه به صفحه اختصاصی ارزیابی / HIVایدز( آخرین صفحه همین بوکلت ) احتمال ابتال به ایدز را ارزیابی کنید و اقدامات
الزم را انجام دهید

اقدامات درمانی
پیگیری و مشاوره
شیرخوار زیر  2ماه
غیر پزشک

پس از انجام ارزیابی ها و طبقه بندی شیرخوار بیمار ،طبق بوکلت  ،هرگونه اقدام یا توصیه درمانی الزم را با در نظر گرفتن اصول زیر و طبق چارت های درمانی مربوطه انجام
دهید :

اصول کلی درمان
 دليل انجام هر اقدام را برای مادر توضيح دهيد.
 به مادر آموزش دهيد كه چگونه داروهای خوراكی را در منزل به شيرخوار بدهد.
 مقدار مناسب دارو برای وزن شيرخوار را مشخص سازید.
 دوز دارو ها را به طور دقيق اندازهگيری كنيد.
 به هيچ عنوان تزریق وریدی انجام ندهيد.
 نحوه مصرف دارو را با دقت شرح دهيد  ،سپس روی هر دارو را برچسب بزنيد .
 اگر قرار است بيشتر از یک دارو داده شود ،هر كدام را جداگانه بستهبندی كنيد
 طول دوره درمان و زمان اتمام مصرف دارو درهر یک از داروهای خوراكی را دقيقا به مادر توضيح دهيد .
 پيش از آن كه مادر مركز را ترك كند ،ببينيد تا چه اندازه صحبتهای شما را فهميده است .

اقدامات قبل از انتقال یا ارجاع فوری
 اولین نوبت آنتیبیوتیک تزریقی(داخل عضالنی) را بدهید
در صورتی که طبق بوکلت الزم است تا شیر خوار فورا انتقال داده شود و به هر دلیلی دسترسی به پزشک وجود ندارد و فاصله تا نزدیکترین مرکز درمانی بیش از یکساعت است
طبق جدول زیر آنتی بیوتیک بدهید .
آمپیسیلین
وزن

یک ویال  250میلی گرم را در  cc 5آب
مقطر حل کنید

تا  1/5کیلوگرم

1.5 ml

 1 /5تا 2/5

2.5 ml

 2/5تا 3/5

3.5 ml

بیش از 3/5

…. ml

جنتامایسین
آمپول  20میلی گرم در cc 2
*0.5 ml
*

0.8 ml

*

1.1 ml
*2 ml

 پیشگیری از پایین افتادن قند خون
 اگر شیرخوار قادر به مکیدن هست از مادر بخواهيد به او شير بدهد.
 اگر شيرخوار نمیتواند شير مادر بخورد ،ولی قادر به بلع است :شير دوشيده مادر پيش از ترك وی به وی داده شود .اگر این كار امکان نداشت )10 ml/kg( 20 – 50 ml ،از سرم قندی
به شيرخوار بدهيد .


اگر شیرخوار قادر به بلع نیست  ،هیچگونه مایعی به او ندهید .

 اقدامات گرم نگه داشتن شیرخوار
 گرم نگه داشتن شيرخوار بسيار مهم است و پایين آمدن دمای بدن شيرخوار عوارض جبران ناپذیری دارد .
 در تمام مدت ارزیابی شيرخوار و انجام اقدامات الزم همواره باید از گرم نگه داشته شدن شير خوار اطمينان حاصل كنيد.
 در صورت امکان شيرخوار را در زیرگرم كننده تابشی قرار دهيد
 لباس هاى خيس شيرخوار را تعویض كرده و او را با حوله گرم بپوشانيد.

چارت  – 1گرم نگه داشتن شیرخوار

چارت  : 2وضعیت شیر خوار و اکسیژن دهی

پیگیری و مشاوره
 چه موقع فورا برگردد
به مادر توصیه کنید اگر کودک هر یک از نشانه های زیر را داشت ،باید فورا برگردد
 خوب شيرنخوردن  /مکيدن ضعيف
 بدتر شدن بيماری  /تب دار شدن
 تنفس تند  /تنفس مشکل
 خون در مدفوع
 بی حالی  /هيپوترمی ( سردی تنه و اندام ها )
 بروز زردى كف دست و پا در نوزاد مبتال به زردى

 مراجعه کند یا پیگیری
به مادر توصیه کنید برای پیگیری بیماری شیرخوارطبق زمان توصیه شده ،مراجعه کند و در صورت عدم مراجعه شیرخوار در زمان مقرر  ،ظرف  24ساعت آینده
پیگیرى نمایید.

پیگیری زردی
پس از  1روز:
وجود زردی را مجددا ارزیابی كنيد.
 اگر كف دستها و پاها زرد هستند ،به بيمارستان ارجاع دهيد.
 اگر كف دست ها و پاها زرد نيستند ولی زردی كمتر نشده ،به مادر توصيه كنيد در منزل از شيرخوار مراقبت كند و  1روز بعد برای پيگيری مراجعه كند.
اگر زردی شروع به كم شدن كرده ،به مادر اطمينان دهيد و از او بخواهيد مراقبت در منزل را ادامه دهيد .به او بگویيد برای پيگيری در  2هفتگی شيرخوار مراجعه كند .اگر زردی بيشتر از دو
هفتگی ادامه یافت ،برای ارزیابی بيشتر شيرخوار را به بيمارستان ارجاع دهيد.

پیگیری تب و عفونت های موضعی
در صورت عدم بهبودی
عفونت خفیف ناف پس از یک روز
عفونت خفیف پوست
بزرگى و سفتى پستان
عفونت خفیف چشم  :بعد از  5روز


شيرخوار را از نظر عفونت های موضعی ارزیابی كنيد (.ناف ،پوست ،چشم ،پستان)



اگر عفونت موضعی شيرخوار تغييری نکرده یا بدتر شده است ،وی را به بيمارستان ارجاع كنيد.



اگر عفونت موضعی شيرخوار بهتر شده است ،به مادر بگویيد ،توصيه ها را ادامه دهد

پیگیری مشکالت شیر خوردن
بعد از  2روز


بر اساس بوكلت كودك سالم و راهنماى مشاوره سالمت كودك نحوه شيرخوردن شيرخوار را پيگيرى كنيد.



در مورد هر مشکل شيرخوردن كه در اولين مراجعه داشت ،از مادر سوال كنيد.



بر اساس راهنماى مشاوره سالمت كودك در مورد هر گونه مشکل شيرخوردن با مادر مشاوره كنيد.



اگر در مشاوره با مادرتغيير تغذیه ای قابل مالحظه ای را توصيه كرده اید ،از او بخواهيد شيرخوار را مجدداً بياورد.



اگر شيرخوار وزن گيری ناكافی داشته است ،از مادر بخواهيد او را  10روز پس از اولين مراجعه مجدداً بياورد.

استثنا  :اگر فکر میکنید تغذیه بهتر نشده یا شیرخوار وزن کم کرده ،کودک را ارجاع دهید

پیگیری برفک
پس از  2روز:
زخمها یا لکههای سفيد رنگ در دهان (برفک) را بررسی كنيد و درصورت وجود برفک  ،به مادر آموزش دهيد :
مادر باید ابتدا دست هایش را بشوید  .سپس پنبه تميز را به سر چوب كبریت پيچيده و یا یک گوش پاك كن را آغشته به یک ميلی ليتر محلول نيستاتين نموده و بر روی لکه های
سفيد برفک داخل دهان شيرخوار بمالد  .این كار را هر  6ساعت تکرار نموده و به مدت  7روز ادامه دهد.
مادر باید دارو را به نوك و هاله پستان خود نيز بمالد.
در صورتى که بعد از  2روز علیرغم درمان با نیستاتین  ،برفک دهانى شیرخوار بهتر نشد یا شیرخوار در پستان گرفتن مشکل دارد ،شیرخوار را ارجاع دهید

مشاوره
مشاوره یکی از بخش های مهم مراقبت ادغام یافته است و الزم است تا با استفاده از
" بوکلت کودک سالم و راهنمای مشاوره سالمت کودک "
در خصوص تغذیه  ،اختالل رشد و سایرتوصیه های ضروری در کودک بیمار ،مشاوره های الزم را با والدین کودک انجام دهید

ارزیابی کودک از نظر / HIVایدز

اصول درمان بالینی ادغام یافته

























