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  م٨٣-١٧٩٨٨                                  ملی ایرانکتابخانه

 
 )WBC(راهنماي بوآلت چارت مراقبت آودك سالم آمترازهشت سال

 )ويژه غيرپزشك(
 

 وزارت بهداشت، درمـان وآمـوزش پزشـكي ازآتـاب    واداره دهان ودندان ن مجموعه توسط آارشناسان اداره آودآان    مطالب اي 
.......  همـه کودکـان تيزهوشـند اگـر    آتـاب تاليف دکتربرناردوالمن وترجمـه اميرصـادقی بـابالن،    ....... همه کودکان سالم اند اگر   

 پيشگيري ازحـوادث وسـوانح درآودآـان ، ترجمـه           ،  واميرصادقی بابالن  تاليف دکترميریام استاپرد وترجمه دکترسهراب سوری     
 ، جمع آوري وايراني سازي شده اسـت وتوسـط وزارت بهداشـت، درمـان وآمـوزش پزشـكي ،       Bright futuresوتلخيص ازآتاب 

 .دفترسالمت خانواده وجمعيت ، اداره سالمت آودآان به چاپ رسيده است
 
         ) ويژه غيرپزشك(ماي بوآلت چارت مراقبت آودك سالم آمترازهشت سالراهن:          نام آتاب     

 ،  طاهره امينائي ،عباس حبيب االهیلرنژاد، دآتر ، دآترحميدرضاخليل فریوردآتر :      گردآورندگان
 دکترشيما بيطرف، دکنرنادره موسوی فاطمی                              

 و دکترحميدصودزاده رئيس اداره سالمت دهان ودندانربهرام دالورمدیرکل سالمت خانواده وجمعيت دکت :      زیرنظر         
 وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي  :        ناشر         

 ١۵٠٠٠ :           تيراژ       
                             ٩۶۴-۶۵٧٠-٢۴-٠  :           شابك     

 ١٣٨۴ :          سال نشر  
   سوم :       نوبت چاپ  
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 مراقب سالمت آودآان خودباشيد

 

تكامل آودك ازدوران جنيني آغازمي شودوبامراقبت وتغذيه مطلوب دردوران بارداري ، فرصـت رشـدوتكامل مطلـوب آـودك آـه حـق                        

قابل مالحظـه اي برعملكردذهنـي ،       مهمترين دوران تكامل مغزي آودك دردوسال اول زندگي است آه نقش            . طبيعي اوست فراهم مي شود    

تجربياتي آه آودك درسالهاي سوم تاپنجم زندگي آسب مـي آنـداورابراي آسـب مهارتهـاي                .جسمي ، رواني، اجتماعي وايمني آودك دارد      

درقـدرت   سالگي آه بدوورود به مدرسه اسـت         ٨-٦تجربيات ومهارت هاي آودك دردوران      . اجتماعي ويادگيري دردوران مدرسه آماده مي سازد      

بنـابراين مراقبـت ازآـودك، حمايـت ،آمـوزش ورشـدوتكامل  مطلـوب ، ازدوره لقـاح آغـازمي شـود و نـه            .يادگيري اودردوران تحصيل حياتي است  

 .تنهامراقبت آودك بلكه مراقبت ازمادرنيزبراي بقاء، رشدوتكامل آودك حائز اهميت است

ــددرآموزش وســايرخد   ــه قــانون  .مات اجتمــاعي ازبقيــه جلوترهســتند آودآــاني آــه ازمراقبــت مطلــوب برخوردارن ــوان توليدبيشــتري دارنــد و ب ت

بيشتراحترام مي گذارند، لذا هزينه هاي آينده براي آموزش ، بهداشت وهزينه هاي اجتماعي آاهش خواهـديافت وسـرمايه هـاي اجتمـاعي                       

 .فزوني مي يابد

 .هميت ويژه اي برخورداراست سال، ازا٥ سال وبه ويژه زير٨توجه خاص به تكامل آنهادرسنين زير

برنامه مراقبت آـودك سـالم بـه دنبـال يـافتن راهـي بـراي جـداآردن آودآـان سـالم ازآودآـان بـه ظاهرسـالم يامسـتعدبه بيمـاري اسـت آـه                                    

 درحقيقت هدف اين برنامه طراحي نظام غربالگري استانداردمراقبت آودآـان صفرتاهشـت           . هنوزنشانه هاي بيماري درآنهامستقرنشده است    

 .سال واجراي آن مي باشد

بدين لحاظ مجموعه اي تحت عنوان مراقبت آودك سالم آمتراز هشت سال، به منظورپيشـگيري ازبيمـاري بااسـتفاده ازنشـانه هـاي بـاليني                     

يـه  اين مجموعه حاصل تالش همكاران شما دراداره آودآان مي باشدآه باتوجه به آخرين منـابع علمـي وآتابهـاي مرجـع ته     . تهيه شده است  

 .بدين وسيله ازايشان وسايرهمكارانم دردفترسالمت خانواده تشكرمي آنم. شده وموردتائيدآميته هاي علمي آشورقرارگرفته است

به اميداينكه باتهيه اين مجموعـه گـامي آوچـك درتـامين سـالمت آودآـان آشوربرداشـته ورضـاي حـق تعـالي راجلـب آـرده                          

 .باشيم

 

 

 

 دآترمحمداسماعيل اآبري

 متمعاون سال



 ٧

 مراقبت هاي اد غام يافته آودك سالم : ١بخش 

 

 ١فصل  

 روند مراقبت آودك سالم  

 

از حـداقل   . مراقبت هاي ادغام يافته به معني پيشگيري ازبيماري بااستفاده از نشـانه هـاي بـاليني سـاده ودرمـان تجربـي اسـت                         

اسـتخراج منـابع علمـي معتبراسـت آـه بـه         نشـانه هـاي انتخـاب شـده حاصـل           . نشانه هـاي بـاليني ممكـن اسـتفاده مـي شـود              

ايـن  . توصيه ها بيشتر براساس طبقه بندي ها بنـا شـده اسـت تايـك تشـخيص دقيـق                 . تخصصي درآمده است   –تاييدآميته علمي   

 .توصيه ها اآثر بيماريهاي موجود دريك طبقه بندي راتحت پوشش قرار مي دهد

ت عمـومي يانشـانه هـاي خطـر، زردي، تغذيـه، وزن، قـد، دورسـر، بينـايي،         درمجموعه هاي راهنما نحوه ارزيابي آودك از نظر وضـعي   

عالوه بر توصيه هـا ، مطـالبي درخصـوص پيشـگيري از             .تكامل، واآسيناسيون  ومصرف مكمل هاي دارويي آموزش داده شده است            

 .بروزحوادث وسوانح نيز آمده است 

 مناسـب ، اقـدامات مشـاوره اي ومراقبـت هـاي پيشـگيري رايـاد                 دراين مجموعه ، شما نحوه ارزيـابي آـودك سـالم، انتخـاب توصـيه              

 :روند آامل مراقبت آودك سالم شامل قسمت هاي زير مي باشد. خواهيد گرفت 

پرسيدن سواالت ومعاينه هايي درمـورد وضـعيت عمـومي ، وضـعيت زردي، وضـعيت تغذيـه،                  :  آودك شامل  ارزيابي 

 .امل، وضعيت واآسيناسيون و مكمل دارويي مي باشد وضعيت وزن،قد، دورسر، وضعيت بينايي، وضعيت تك

از آنجا آه تعدادي از آودآان ممكـن     .  مشكالت آودك بااستفاده از سيستم رنگ شده انجام مي گيرد            طبقه بندي  

 است دربيش از يك طبقه بندي قرار گيرند ، هرمشكل براساس شرايط زير طبقه بندي مي شود آه

 :      آيا نيازمند 

 ، يا) قرمز (  ارجاع --               

 ، يا) زرد(  ارائه اقدامات الزم --               

 .مي باشد) سبز( توصيه هاي ساده جهت مراقبت درمنزل --               

اگرآودآي نيازمند ارجاع فوري است ، قبـل از  .  براي هرآودك ميباشد  توصيه هاارائه پس از طبقه بندي آليه عاليم ،       

اگر آودآي نيازمند درمـان درمنـزل اسـت توصـيه هـاي الزم راارائـه دهيـد واگـر آـودآي                     .ل آودك درمان الزم رابدهيد    انتقا

نيازمند واآسيناسيون است ، واآسن الزم رابـه او بدهيدويااگرنيازبـه مراقبـت ويـژه داشـته باشـدازمادربخواهيدآه درروز                    

 .خاصي براي پيگيري به مرآزبهداشتي برگردد

زش هاي الزم براي مشاوره بامادر، شامل آمـوزش مادرجهـت رفـع مشـكالت تغذيـه اي ، پيشـگيري ازسـوانح وحـوادث                         ارائه آمو  

 .وارتباط والدين وآودك مي باشد

، مراقبت ها را انجام دهيد و درصورت لزوم آودك رابراي مراقبت            پيگيريزماني آه آودك مجددًا به نزد شمابرمي گردد، دربخش           

 .بي آنيدويژه دوباره ارزيا
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 خالصه مراحل مراقبت  ادغام يافته

 

 سال آه به نزدشماآورده مي شوند٨آليه آودآان آمتراز

 

 

 : ارزيابي وطبقه بندي آودك را ازنظر

 نشانه هاي خطر ياوضعيت عمومي -

 وضعيت زردي -

 وضعيت وزن، قد، دورسر -

 وضعيت  تغذيه -

 وضعيت دهان ودندان -

 ناييبيوضعيت  -

 وضعيت تكامل -

  ت واآسيناسيون ومكمل هاي داروئي انجام دهيدوضعي -

 

 

 

 براساس طبقه بندي انجام شده تصميم بگيريد

 

 

 نياز به  ارجاع ندارد  نياز به ارجاع دارد

 

 

  توصيه هاواقدامات موردنيازراانجام دهيد  توصيه هاواقدامات قبل ازارجاع را انجام دهيد

 

 

 در مورد نياز ارجاع به مادر : ارجاع دهيد آودك را 

مراقب آودك را آرام آنيد و . آودك توضيح بدهيد

باآمك يكديگر مشكالت را برطرف آنيد و فرم ارجاع 

 .را بنويسيد

اقدامات مادرطي مسيررايادآوري وامكانات الزم 

 .براي مراقبت راتامين آنيد

 : مشاوره آنيدبا مادر  

 رفع مشكالت تغذيه اي وشيردهي  -

 باپيشگيري ازحوادث توصيه دررابطه -

 وسوانح

 توصيه رابطه آودك و والدين  -

 چه موقع به نزد شما برگردد -

 

 : پيگيري آنيد

 .زمانيكه آودك به مرآز برمي گردد، مراقبت هاي ويژه را انجام بدهيد 

 

 



 ٩

 ٢فصل 

 استفاده از چارت هاي مراقبت آودك و فرم هاي ثبت  

 

 :ه هاي آودك سالم و فرم  ثبت آن شمارا جهت گامهاي زير راهنمايي مي آندچارتهاي ارزيابي ، طبقه بندي و توصي

 ارزيابي آودك سالم  

 طبقه بندي  

 توصيه هاي مورد نياز به آودك  

 مشاوره با مادر  

 پيگيري  

ودك سـالم  دراين فصل چارتها، جداول آـ . سال يكسان مي باشد٨گامهاي ارزيابي ، طبقه بندي  و توصيه براي تمام آودآان آمتراز         

 .وفرم ثبت به طور مختصر توضيح داده مي شود

 

      

 

 

       چارت ارزيابي و طبقه بندي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  سال ازنظر وضعيت عمومي٨ ماهه تا٢ارزيابي آودك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 بنديطبقه

آنيد

 نه هانشا طبقه بندي توصيه ها

اگر مادر احساس مي آند حـال        

آودآش خوب نيست يا آودك بـي       

حال است براي ارزيابي ودرمان به      

ــد    ــه آنيـــ ــا مراجعـــ ــارت مانـــ چـــ

 :درغيراينصورت 

آودك رابراي ارزيابي بيشتر به  

مرآز بهداشتي درماني ارجاع 

 دهيد

مشكل 

جدي 

 احتمالي

)١( 

 

      

 بي حالي  يا •

 رنگ پريدگي يا •

  سيانوز لب هايا  •

 ادم •

 

مادرراتشـــــــويق آنيدآـــــــه در  

 مراقبتهاي بعدي مراحعه آند

مــــادر رادرمــــورد پيشــــگيري از  

مشكل 

 جدي ندارد

)٢( 

هيچكدام ازنشانه  •

هاي فوق رانداشته 

 باشد

 :   سئوال آنيد :نگاه آنيد

 رنگ پريدگي •

  سيانوز لب ها •

  ادم  •

حال آودك شما 

 چطوراست؟ 



 ١٠

  ماهگي٢ تا ٥/١

. لطفا درثبت پاسخها دقت  فرماييد, انجام مي شود) مسئول بهداشت ياپزشك(        اين معاينه توسط شما 

در رابطه باسالمتي، رشد وتكامل فرزندشان نگران هستند مي توانند همچنين به والدين متذآر شويد آه اگر

 .درهرزمان باپزشك يامسئول بهداشتي منطقه شان تماس بگيرند

 

                              آيا آودك شما خوب شير مي خورد؟                 :  وضعيت عمومـي  
                                           آيا آودك شير خودتان را مي خورد؟     :   وضعيت غــذا و 

    ؟. آيا در طول شب هم شير مي دهيد        چند بار در روز ؟:                   اگر بلينحوه تغذيه
                                                     آيا آودك غذا يا مايعات ديگر مي خورد ؟

                    چند بار در روز ؟چه نوع غذا يا مايعات ؟:                                  اگر بلي
                                    آيا به صورت شما نگاه مي آند؟  :  وضعيت بينايــي

                                           آيا چشم هايش رادرمقابل نورمي بندد؟                   
             اتوجه مي آندولبخند مي زند؟ آيا آودك شما به صورت شم-١:  وضعيت تكامل 

                                      آيا آودك شما صداي آرام درمي آورد؟ -٢                          
                                                                            آيا آودك شما به صداي زنگ پاسخ مي دهد؟         -٣              

 آيا هيچ نگراني درباره نحوه استفاده ازپاهاوبازوهايش داريد؟            -۴                   
  آيا آودك شما درحاليكه روي شكم خوابيده براي لحظه اي سرش راباال مي آورد؟   -٥                 

 

  ماهگي٢-٥/١                                ………….…………………اينه آنندهنام مع.  …………………  تاريخ .…  …سن آودك

تممطمئن نيس/ خير/بلي
 خير/بلی

 
 تممطمئن نيس/ خير/بلي

 
 تممطمئن نيس/ خير/بلي
 تممطمئن نيس/ خير/بلي
 تممطمئن نيس/ خير/بلي
 تميسمطمئن ن/ خير/بلي
 تممطمئن نيس/ خير/بلي
 تممطمئن نيس/ خير/بلي
تممطمئن نيس/ خير/بلي

طبقه بندي توصيه ها  نشانه ها

١   

  ٢ 

  زمعمول وبي حالي  تحرك آمترا  بيقراري وتحريك پذيري آاهش سطح هوشياري

   سيانوز  رنگ پريدگي شديد درجه حرارت پايين  درجه حرارت باالبرآمدگي مالج

   توآشيده شدن قفسه سينهپرش پره هاي بيني تنفس تند  ساعت اول٢٤زردي 

 ناله آردن 

نشانه هاي  

 خطر

 ٤  ٢ ١ 

٣ 

  زردي در سفيدي چشم ونوك بيني وجود 
 زردي        سفيدي چشم ونوك بيني زردي دروجود عدم 

…… 

٤ ٣ ٢  ١ 

٣ 

ز      باالي منحني قرمز و موازي نبودن  بامنحني  وزن زير منحني قرم
 وزن باالي منحني قرمز و موازي بودن  بامنحني  وزن   

…… 

٣ ٢  ١  

     ٣    

           و موازي نبودن  بامنحني  قد      باالي منحني قرمززير منحني قرمز 
 قد  باالي منحني قرمز و موازي بودن  بامنحني  قد    

…… .. 

٤ ٣ ٢  ١ 

٤ 

            موازي نبودن  بامنحني  دورسر ٩٧زير منحني قرمز يا باالي صدك 
 باالي منحني قرمز و موازي بودن  بامنحني  دورسر

 دورسر

…… .. 

٢  ١ 

٣ 

  ت باتوصيه هاي تغذيه اي ندارد مطابق
وضعيت  مطابقت باتوصيه هاي تغذيه اي دارد  

غذا ونحوه 

 تغذيه  

١   

 ٢ 

    ظاهرياحرآات غيرطبيعي چشم    پاسخ منفي يا  اطمينان نداشتن   
ــعيت  وضـــــ

 بينايي 

٢  ١ 

٣ 

٥         -٤      -٣       -٢     -١-   
ــعيت   رضايتبخش   وضـــــ

 مل    تكا

٢  ١ 

٢ 

   عدم مطابقت باجدول واآسيناسيون 
ــعيت  مطابقت باجدول واآسيناسيون  وضـــــ

واآسيناســ

 يون 

 ………..……رجاع به مرآزبهداشتي درمانيا     

را داشته  شيرخوار را به افرادي بسپاريد آه توانايي مراقبت  ازاو

 .باشند

 .درزمان بغل آردن آودآان مايعات داغ ننوشيدو سيگار نكشيد

 . هرگز آودك خود را درجاهاي بلند تنها رها نكنيد

  را به به شكم نخوابانيدآودك

شيرخواررا قنداق نكنيد، شكم آودك رامحكم نبنديد، ازبالش

 استفاده نكنيد

پيش از حمام آودآتان دماي آب را با پشت دست خود امتحان آنيد

 .محيط زندگي آودآتان را عاري از دودنگه داريد

 

اجدول قت مطا وئيعدم دا هاي مكمل



 ١١

   ارزيابي و طبقه بندي ٢-١

 در سـمت راسـت چـارت، نحـوه گـرفتن      ارزيابيستونهاي . در چارت ارزيابي و طبقه بندي، نحوه ارزيابي، طبقه بندي آودك و توصيه ها توضيح داده شده 

 . نشانه هايي آه در طول معاينه پيدا مي آنيد در ستون نشانه هاي فرم ثبت عالمت مي زنيد.تاريخچه و معاينه را توضيح مي دهد

بـراي هـر    . طبقه بندي يعني درمورد  آودك تصـميم بگيريـد         .  در بين ستونهاي ارزيابي وتوصيه هادربخش ارزيابي وطبقه بندي قراردارد          طبقه بندي ستون  

سـپس در سـتون طبقـه بنـدي فـرم ثبـت، طبقـه               . آرد آه با نحوه اقدام وتوصيه براي آودك مطابقـت دارد          وضعيت، شما يك طبقه بندي را انتخاب خواهيد         

 .بندي خودرا عالمت بزنيد

   توصيه ها٢-٢

 در سمت چپ چارت ارزيابي و طبقه بندي قرارداردو به شما آمك مي آند خيلي سريع اقـدامات وتوصـيه هـاي مناسـب بـراي هرطبقـه                             توصيه ها ستون  

زمانيكه آودآي در بيش از يك طبقه بندي قـرار مـي گيـرد، بايسـتي بـه بـيش از يـك                   . ا مشخص آرده و در قسمت توصيه هاي فرم ثبت بنويسيد          بندي  ر  

 .جدول براي توصيه مناسب توجه آرد

   مشاوره با مادر ٢-٣

بـراي آودآـان ، براسـاس     . چارت مشاوره با مادر آمده اسـت      توصيه براي رفع مشكالت تغذيه اي ، ارتباط والدين و آودك و پيشگيري ازحوادث و سوانح در                  

ارزيابي وضعيت تغذيه ،  با مادر در مورد توصيه هاي تغذيه اي مشاوره خواهيد آرد و براي آليه آودآان آه بـه منـزل مـي رونـد، بـه مـادر در مـورد توصـيه                         

 .واهيد آردهاي پيشگيري ازحوادث ، ارتباط باوالدين و اينكه چه موقع برگردد توصيه خ

   پيگيري٢-٤

 مي توانيد ببينيدآيا آودك با توصيه هاي ارائه شده بهترشده است؟ در بخش پيگيري چارت مراحل انجام پيگيري توضيح داده شده پيگيريدرقسمت 

. است



 ١٢

 ارزيابي وطبقه بندي آودك سالم : ٢بخش 

        ٣ فصل

  ارزيابي و   طبقه بندي آودك سالم

 

 . شما آودك را از نظر نشانه ها ارزيابي آنيد. رابراي مراقبت به نزدشما مي آوردمادر، آودك خود 

براساس چـارت،  شـما بايسـتي ازمـادردرمورد      .چارت ارزيابي وطبقه بندي آودك سالم  نشان مي دهدآه چگونه آودك سالم راارزيابي وطبقه بندي آنيد                

نشـانه هـاي خطر،وضـعيت عمـومي، وضـعيت زردي ،وضـعيت تغذيـه ،             : نماييـد آـه عبارتنـداز     آودك سوال آنيدوآودك راازنظروضعيت هاي مختلف ارزيابي        

وضعيت وزن، قد، دورسر، وضعيت بينائي ، وضعيت تكامل ، وضعيت واآسيناسيون ومكمل هاي داروئي وبراساس هريك ازوضعيت هاشمايك طبقه بنـدي                      

 . راانتخاب خواهيدآرد

 .داده شده استدر فصل هاي بعدي اين فعاليت ها توضيح 

 

 خالصه ارزيابي و طبقه بندي                                                          

 

 سالمت  آودك سوال آنيد از مادر درمورد

 

 .مراجعه آرده است مراحل زير را دنبال آنيد مراقبت هاي دوره اي اگر براي

 )ي را به عمل آوريداگر براي مرافبت ويژه آمده است مراقبتهاي پيگير( 

 

 آنترل آودك از نظر نشانه هاي خطر، وضعيت عمومي

 

 ماه از نظر وضعيت زردي٢آنترل آودك آمتراز 

 

 آنترل آودك از نظروضعيت وزن

 

 آنترل آودك از نظروضعيت قد

 

 آنترل آودك از نظر وضعيت دورسر

 

 آنترل آودك از نظر وضعيت بينايي

 

 ر وضعيت تكاملآنترل آودك از نظ

 

 داروي مكمل دارد؟ وضعيت واآسيناسيون ومكمل هاي دارويي آودك راآنترل آنيدوتصميم بگيريدآياامروزنيازبه واآسن يا

 

 توصيه هاي الزم راارائه وبامادرمشاوره آنيد: سپس

 

 

 



 ١٣

 ٤فصل 

  زماني آه آودك به نزد شما آورده مي شود

 

 

 

 .مشخص آنيد آيا براي مراقبت دوره اي مراجعه نموده ويابراي مراقبت ويژه آمده است 

 

  استبراي مراقبت دوره اي آمدهاگر    آمده استمراقبت ويژهاگر براي 

 

ارزيابي وطبقه بندي آودك رابرطبق راهنماي اين   . ودك را طبق راهنماي اين آتاب انجام دهيدآپيگيري 

 .آتاب انجام دهيد

 

   

: مراحل ارزيابي وطبقه بندي آودك سالم درچارت به شماتوضيح مي دهد زماني آه مادري آودآش رابـراي مراقبـت  مـي آوردچـه بايسـتي انجـام بدهيـد                              

پرسـنل بهداشـتي ، مشخصـات اورادرفـرم ثبـت آـودك             .ارد مي شود، پرسنل بهداشتي دليل مراجعه آودك رامشخص مي آنند          زماني آه آودك سالمي و    

 .سالم يادداشت مي آند

درسـتون ارزيـابي درسـمت راسـت چـارت چگـونگي            . چارت ارزيابي وطبقه بندي چگونگي ارزيابي وطبقه بندي آودك وتوصيه هاي اوراخالصه آـرده اسـت                 

 .ه ومعاينه آودك راتوضيح داده استگرفتن سابق

  سال٨قسمت باالي چارت ارزيابي وطبقه بندي آودك سالم آمتراز: مثال

 

 

 

 

 :هنگامي آه شمامادروآودآش رامالقات مي آنيد

 .از مادر به خوبي احوالپرسي آنيد واز او درمورد آودآش سوال آنيد •

 .ازمادر درموردعلت مراجعه  سوال آنيد •

ارتباط خوب بامادر اين اطمينان رابه مادرمي دهد آه از آودآش مراقبت خـوبي  . اي اين سوال اين است آه ارتباط خوبي بامادر برقرار آنيد       مهمترين دليل بر  

به عمل خواهدآمد، وقتي شما به مرحله توصـيه هـا رسـيديد الزم اسـت توصـيه هاوآموزشـهاي الزم رابـه مـادر آـه مراقبـت آـودك درمنـزل رابرعهـده دارد                                 

 .بنابراين ايجاد ارتباط درست بامادر از ابتداي مالقات حائز اهميت مي باشد.هيدبد

 . اين امر موجب مي شود مادر احساس آند سالمت آودك براي شمامهم است.به آنچه مادر مي گويد به دقت گوش دهيد --      

 از مادر به خوبي احوالپرسي آنيد 

  از او در مورد سالمت آودك و

 سوال آنيد

 :از مهارتهاي ارتباطي استفاده آنيد

 به آنچه مادرمي گويد به دقت گوش دهيد -

 از آلماتي استفاده آنيد آه براي مادر قابل فهم باشد -

 به مادر وقت آافي براي پاسخ به پرسشها بدهيد -

وقتي مادر به پاسخ خود مطمـئن نيسـت سـواالت اضـافه              -

 بپرسيدتري از او 

 اطالعات مهم را ثبت آنيد

  سال آه به نزدشما آورده مي شود٨براي تمام آودآان سالم آمتراز 

 ژه آمده استمشخص كنيدبراي مراقبت دوره اي مراجعه كرده يابراي مراقبت وي •
 .اگربراي مراقبت ويژه آمده به قسمت پيگيري مراجعه نماييد -
 :اگربراي مراقبت دوره اي  مراجعه كرده ،  كودك را به ترتيب زيرارزيابي كنيد -
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شمابراي او قابل فهم نباشد، نمي تواند اطالعات مورد نياز براي ارزيـابي     اگر سواالت   . از آلماتي استفاده آنيد آه براي مادر قابل فهم باشد          --      

 .وطبقه بندي درست آودك رابه شمابدهد

 به عنوان مثال مادر نياز به زمان دارد تادرمورد وجود يافقدان نشانه هـايي آـه از او مـي                     .به مادر وقت آافي براي پاسخ به پرسش ها بدهيد          --      

 .پرسيد فكر آند

هنگامي آه شما درمورد يك نشانه يانشانه هاي مرتبط بـاآن از  .وقتي مادر به پاسخ خود مطمئن نيست سواالت اضافه تري از او بپرسيد             --     

 .باپرسيدن سواالت اضافه تر او را در دادن پاسخ روشن وواضح آمك آنيد. ممكن است مادر از وجود آن نشانه مطمئن نباشد.مادر سوال مي آنيد

  آنبد آيابراي مراقبت دوره اي مراجعه آرده ويابراي مراقبت ويژه آمده است مشخص •

 . اگر  دردوره زمانبندي مراقبت هاي تعيين شده  مراجعه آرده است آن را مراقبت دوره اي گويند

مراقبـت ويـژه اي شـودآه آن رامراقبـت     اگر آودك چند روز قبل براي مراقبت دوره اي آمده است ونياز دارد براي يك ياچندمراقبت خاص ، ارزيـابي يا                  

درطي مراقبت ويژه ، پرسنل بهداشتي درمـي يابنـد، آيـا توصـيه هـا بـه آـودك        . هدف از مراقبت ويژه بامراقبت دوره اي متفاوت است  . ويژه گويند 

آزبهداشـتي درمـاني يـانزديكترين    اگر آودك فرقي نكرده وياپس از اين مدت بدتر شده باشد ، پرسنل بهداشـتي اورابـه مر       / آمك آرده است يانه     

 .مرآزدرماني ارجاع مي دهد

پي بردن به اينكه اين مراجعه ، مراقبت دوره اي يامراقبت ويژه است ، براساس ثبت علت مراجعه مي باشد دربعضي از مراآز يك برگه پيگيري بـه                             

از مراآـز آارمندبهداشـتي نوشـته اي مبنـي برلـزوم پيگيـري              دربعضـي ديگـر     . مادر داده شده وبه آن ها گفته مي شود آه چه زماني مراجعه آنند             

 .برروي آارت مادر مي نويسند يا مي توان باپرسيدن سواالتي از مادر ، دريافت آه چرا مراجعه آرده است 

 

 

 



 ١٥

 ٥فصل 

  ماه ازنظر نشانه هاي خطر ٢آنترل شيرخوار آمتراز 

 

 نترل آنيدماه را براي نشانه هاي خطر آ٢تمامي شيرخواران آمتراز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .آنيد ماه ونشانه هاي خطراستفاده ٢از جدول طبقه بندي رنگي براي اقدامات مناسب شيرخوارآمتراز

 

 وضعيت بينائي ، وضعيت دهان ودندان، سپس شيرخوارراازنظروضعيت زردي ،وضعيت وزن و قدودورسر، وضعيت تغذيه ،

ودرمورد پيشگيری ازحوادث وسوانح آنيدارزيابي ف مكملهاي دارويي  وضعيت تكامل وضعيت واآسيناسيون و مصر

 . کنيدمشاورهدرکودکان ورابطه متقابل کودک ووالدین، با مادر 

 

دراين مرحله شمابراي پيـدا آـردن نشـانه هـاي عفونـت باآتريـال دقـت مـي         .  ماه  انجام مي شود٢ شيرخواران آمتراز تمامياين  مرحله ارزيابي براي  

 . آنيد 

 اومـي توانـد بخوابـد       .آرام باشد   ماه بايد  ٢براي ارزيابي تنفس شيرخوار آمتراز    . ارزيابي نشانه ها طبق چارت وآرام نگهداشتن شيرخوار بسيارمهم است           

ن قفسـه سـينه ،   شمارش تنفس ونگاه آردن براي توآشيده شـد :  نشانة مربوط به تنفس آودك را ارزيابي مي آنيد آه اينها عبارتند از     ٤درحاليكه شما   

 .پرش پره هاي بيني و ناله آردن 

تـااين زمـان    . ، به پوست او درسراسر بدنش نگاه آنيد و دمـاي بـدن اوراانـدازه بگيريـد                )اتاق گرم باشد  (براي ارزيابي  نشانه هاي بعدي ،لباس اورا درآوريد        

 .ي او را ببينيدوحرآات اورانگاه آنيدسپس شما مي توانيد بيحالي ويا آاهش سطح هوشيار. اوممكن است بيدار شده باشد 

 . ماه را براي نشانه هاي خطر آنترل آنيد٢آليه شيرخواران آمتراز

 آيا شيرخوار آاهش قدرت مكيدن دارد؟: سوال آنيد 

 .اگر تنفس تند بود ، شمارش راتكرار آنيد. تنفس شيرخوار رادريك دقيقه بشماريد : مشاهده آنيد

 ماه  معموًال  تندتر  از  شيرخواران  و آودآان بزرگتـر تـنفس             ٢شيرخواران  آمتراز  .  شيرخواران وآودآان بزرگتر شمارش آنيد     تعداد تنفس شيرخوار رامشابه   

 .شخيص تنفس تند درشيرخواران  است  بارتنفس دردقيقه يابيشترمعياري براي ت٦٠بنابراين . مي آنند 

مـاه معمـوًال مـنظم    ٢اين تكرار بسـيار مهـم اسـت زيـرا تعـداد تـنفس شـيرخوار آمتـراز                . رار آنيد  بارتنفس يا بيشتر بود، شمارش را تك       ٦٠اگراولين شمارش   

 بـار يـا     ٦٠اگـر شـمارش دوم نيـز        . ماه گهگاه براي چند ثانيه تنفس خود را قطع مي آند و با يك دوره تنفس تندتر ادامه مـي دهـد                     ٢شيرخوار آمتراز .نيست

 :  شيرخوار را براي نشانه هاي خطر آنترل آنيد               

 

 :        مشاهده آنيد

 تنفس    حال عمومي

:                      سوال آنيد 

 آاهش سطح هوشياري
  تحريك پذيري و بي قراري

 تحرك آمتر از معمول و بي حالي
   برآمدگي مالج

 ) ٣٧بيشتراز (   درجه حرارت باال 
  )٣٦آمتراز(  درجه حرارت پايين 
 رنگ پريدگي شديد

 سيانوز
   ساعت اول٢۴زردی 

 ) بار در دقيقه يا بيشتر ٦٠( تنفس تند 

بيني ) پرش(باز و بسته شدن سريع پره هاي 

 توآشيده شدن قفسه سينه 

   ناله آردن

 آيا توانائي شيرخوردن رادارد؟                

  

 سريعًا در صورت مشاهده هريك از نشانه هاي خطر آودك نياز به توجه فوري داشته، ارزيابي را تكميل آرده و فورًا درمان قبل از ارجاع را انجام داده و

 ارجاع نمائيد
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 .  دارد ماه  تنفس تند٢بيشتر بود، شيرخوار آمتراز

 .پره هاي بيني نگاه آنيد) پرش(براي باز و بسته شدن : مشاهده آنيد 

 .پرش پره هاي بيني عبارتست از گشادشدن سوراخ هاي بيني در هنگام تنفس شيرخوار

 براي تو آشيده شدن قفسه سينه نگاه آنيد: مشاهده آنيد 

بهرحـال توآشـيده شـدن خفيـف قفسـه سـينه دريـك        .  بزرگتر عمل آنيـد براي مشاهده تو آشيده شدن قفسه سينه، مشابه شيرخواران و آودآان  

توآشيده  شدن  شديد  قفسه سينه  عميق است و  به  آساني  قابل  رويـت                    .ماه طبيعي است زيرا قفسه سينه هنوز نرم است        ٢شيرخوار آمتراز 

 . ماه بسيار جدي و مهم مي باشد٢ار آمترازتو آشيده  شدن  قفسه  سينه مي تواندنشانه اي از پنوموني باشد ودر شيرخو. مي باشد

 براي ناله آردن شيرخوار مشاهده و گوش آنيد: مشاهده وگوش آنيد 

 ناله هنگامي بوجود مي آيد آه شيرخوار به زحمت تنفس. ناله، صداي نرم آوتاهي است آه هنگام تنفس بازدمي شيرخوار به گوش مي رسد

 .مي آند

  است ياآاهش سطح هوشياري دارد؟آيا شيرخوار بيحال: مشاهده آنيد 

 مـاه بيـدار اسـت ، ممكـن اسـت مثـل         ٢حتي وقتيكه شيرخوارآمتراز  .  ماه اغلب اوقات خواب هستند واين نشانه بيماري نيست           ٢شيرخواران آمتراز 

 .شيرخواران وآودآان بزرگتر به مادر وپزشك آه درحال صحبت هستند ، نگاه نكند

اوممكن است خواب آلـود باشـد وپـس از بيـدار آـردن هـم نتوانـد                . قتيكه بايد بيدار وهوشيار باشد، اين حالت راندارد        ماه بيحال و   ٢يك شيرخوار آمتراز  

زنيدو مشاهده آنيـد آـه آيـا    ب ماه درهنگام ارزيابي نمي تواند بيدار شود، او رابماليمت تكان دهيد يادستهايتان رابهم           ٢اگر شيرخوارآمتراز . بيداربماند  

 .سپس نگاه آنيد آه آيا بيدار باقي مي ماند. ود او بيدار مي ش

وقتي  او را لمس  مـي آنيـد و يـا اورا تكـان مـي                  .  ماه آه آاهش سطح هوشياري دارد نمي تواند در تمام اين مدت بيدار بماند              ٢يك شيرخوار آمتراز  

 . دهيد قادر به نشان دادن عكس العمل نيست

 آيا آمتر از معمول است ؟.تحرك شيرخوار رامشاهده آنيد : مشاهده آنيد 

ارزيـابي تحـرك   .   ماه بيدار بطورمعمول دستها ياپاهـايش راحرآـت مـي دهـد وچنـدين بـار در دقيقـه  سـرش  را  بـر مـي گردانـد                ٢يك شيرخوار آمتراز  

 .شيرخوار را مي توانيد درحاليكه او را براي ساير مواردارزيابي مي آنيد، انجام دهيد

  شيرخواررامشاهده و لمس آنيدبرآمدگي مالج: مشاهده آنيد 

شـيرخوار رادروضـعيت ايسـتاده    . مالج ، محل نرمي روي سر شـيرخواران مـي باشـد ومحلـي اسـت آـه اسـتخوانهاي سـرآامًال تشـكيل نشـده انـد                     

مـده اسـت ، ممكـن اسـت         اگر مـالج قـدري برآ     . سپس به مالج شيرخوار نگاه آنيد وآنرا لمس نمائيد          . نگهداريد  شيرخوار بايد آرام باشد وگريه نكند         

 .بعلت ابتالء شيرخوار به مننژيت باشد

 )يا او رابراي تشخيص تب ياپائين بودن دماي بدن لمس آنيد( دماي بدن شيرخوار رااندازه بگيريد: مشاهده آنيد  

 مـاه  ممكـن اسـت        ٢شيرخوار آمتراز در)  درجه سانتي گراد   ٣٦دماي زيربغل آمتر از     ( يا هيپوترمي ) درجه سانتي گراد     ٣٧دماي زيربغل بيش از     ( تب  

 .همچنين تب الزامُا باعفونت نوزادان همراه نيست.تب  دردوماه اول تولد شايع نيست . به معني ابتالء به عفونت باآتريال شديد باشد 

  ساعت اول تولد، شيرخواررا نگاه آنيد٢٤براي رنگ پريدگي يا سيانوز يازردي : مشاهده آنيد 

درروز ) اآروسيانوزيس(ي،صورتي است درنوزادي آه گريه مي آند پوست ممكن است به رنگ قرمز تيره درآيد سيانوز انتها ها                 رنگ پوست نوزاد طبيع   

 .هاي اول تولد مسئله اي طبيعي است 

 خطـر، الزم اسـت جهـت    آن ها ،بدون سـاير نشـانه هـاي        ) سيانوز( ماه  نگاه آنيد  درصورت رنگ پريدگي يا آبودي            ٢به  لبهاومخاط ها ي شيرخوار آمتراز      

 سـاعت اول تولـدعالمت بيماريهـاي خطيـري مثـل عفونـت وناسـازگاري        ٢٤زردي در .بررسي علت آن، بدون تزريق آنتي بيوتيك ،شيرخوار ارجاع داده شـود           

 .هاي خوني است آه جهت بررسي علت ودرمان مناسب الزم است نوزادارجاع فوري داده شود

 ي نشانه هاي خطر طبقه بندي آنيد  چگونه تمام شيرخواران را برا٥-٢

نشانه هاي شيرخوار را با نشانه هاي ليست شـده مقايسـه آنيـد و طبقـه بنـدي مناسـب را                      . تمام شيرخواران را براي عفونت باآتريال طبقه بندي آنيد        

 ) به مثال زير نگاه آنيد. ( وجود دارداگر شيرخوار هر يك از نشانه هاي خطر را دارد احتمال ابتالء او به عفونت باآتريال شديد. انتخاب آنيد

 



 ١٧

 

 جدول طبقه بندي براي نشانه هاي خطر: مثال

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احتمال عفونت باآتريال شديد

 .  ماه با نشانه هاي اين طبقه بندي ، مبتال به يك بيماري شديد است و در معرض خطر زيادي براي مرگ مي باشد٢يك شيرخوار آمتراز

آـه مطـابق بوآلـت چـارت مانـا      .  ماه آه در طبقه بندي احتمال عفونت باآتريال شديد قرار گيرد، نياز به ارجاع فـوري بـه بيمارسـتان دارد         ٢ار آمتراز شيرخو

 . درمان مناسب قبل ازارجاع راانجام داده و شيرخوار را فورًا ارجاع دهيد

طبقــه بنــدي مــي شودوســپس    احتمــال عفونــت باآتريــال نــدارد    بنــدي و اگــر شــيرخوارهيچكدام ازنشــانه هــاي خطررانداشــته باشــددرطبقه     

 . شيرخوارراازنظروضعيت زردي بررسي مي آنيم

 نشانه ها طبقه بندي توصيه ها

در صورت مشاهده هريـك از نشـانه هـاي خطـر        

شيرخوار نيـاز بـه توجـه فـوري داشـته، ارزيـابي و              

درمان قبل از ارجاع رامطابق چارت مانا انجام داده         

 و سريعًا ارجاع نمائيد

  

احتمال عفونت

باآتريال شديد

)١( 

هريك درصورت داشتن    •

 از نشانه هاي خطر 

 

ــدي     ــاي بعـ ــه در مراقبتهـ ــويق آنيدآـ مادرراتشـ

 مراحعه آند

ــورد   ــادر رادرم ــوانح   م ــوادث وس  پيشــگيري از ح

 آموزش بدهيد) ١٦و١٥صفحه (

 عفونت

باآتريال شديد

 ندارد

)٢( 

ــدام از • نشــانه   هيچك

نداشــته  هــاي فــوق را

 باشد



 ١٨

 ٦فصل 

 آنترل آودك ازنظروضعيت عمومي

 

 : آودآان از مادرشان درمورد علت مراجعه آودك سوال آنيد سپس آليهبراي 

 . ماه است، وضعيت عمومي را آنترل آنيد٢اگرآودك باالي 

 

  ارزيابي آودك ازنظر وضعيت عمومي   

  

 

 

 

 

 

 . از جدول رنگي طبقه بندي براي اقدامات مناسب براي آودك ازنظروضعيت عمومي استفاده آنيد 

 

 

 - وضعيت تكامـل     - وضعيت بينايي  - وضعيت وزن ،قد،دورسر   -وضعيت دهان ودندان  - وضعيت تغذيه  -سپس آودك رااز نظر وضعيت عمومي     

ودرمورد پيشگيری ازحوادث وسوانح درکودکان ورابطه متقابل کودک ووالدین، بـا           آنيدآنترل  ناسيون ومكمل هاي داروئي     وضعيت واآسي 

 . کنيدمشاورهمادر 

 

 . آودآان سالم، وضعيت عمومي رابررسي آنيدآليهبراي 

   چگونه  آودك راازنظروضعيت عمومي ارزيابي آنيد

 سـال  ازنظروضـعيت عمـومي مشـاهده مـي آنيـد سـواالت                ٨ ماهه تـا     ٢ شما آادري راباعنوان ارزيابي آودك      درقسمت راست چارت ارزيابي وطبقه بندي     

 .درسمت چپ جدول رنگي طبقه بندي رامي بينيد . درآادر رابپرسيد ونشانه هاي مربوطه رانگاه آنيد

 . بخش ارزيابي شامل سوال آردن ومشاهده آردن نشانه ها مي باشد

 شماچطور است؟حال آودك :سوال آنيد

از او بخواهيد توضيح دهدآه آيا  احساس مي آند حال آودآش خوب اسـت يابـه نظـر      » حال آودك شما چطوراست ؟      «     وقتي از مادر سوال مي آنيد       

ف زدن، آـودك بيـدار مـي    نگاه آنيدآه آيا هنگام صحبت آردن مادر يا تكان دادن آودك و يـا آـ            . خواب آلود مي رسدويا قادر به بيدار آردن آودك نمي باشد          

 . شود يا نه

اگـر شـيرخوار يـا آـودك هنگـام      .  آه هر گاه به او دست مي زنيد يا او را بغل مي آنيد بي قرار و تحريك پـذير باشـد                      استبي قرار و تحريك پذير    آودآي  

ممكـن اسـت آودآـان    . ري و تحريـك پـذيري را دارد  نشانه بي قرا. شيرخوردن آرام بوده ولي پس از پايان شيرخوردن دوباره بي قرار و تحريك پذيرمي شود           

 .آنها نشانه اي از بي قراري و تحريك پذيري ندارند. معموًال اين آودآان را مي توان آرام آرد. فقط از اينكه در مرآز شما هستند ناراحت باشند

 داد ،» خير« اگر مادر به اين پرسش شما پاسخ 

 .دارد *)ورم یا تورم( ادم سيانوزلب ها وبودی یا ک ،رنگ پريدگي، ینگاه آنيد؛ آودك بي حال

اوممكن است خواب آلود باشد وپس از بيدار آـردن هـم نتوانـد بيداربمانـداگر آـودك             . يك آودك بي حال وقتيكه بايد بيدار وهوشيار باشد، اين حالت راندارد           

سپس نگاه آنيد آه آيـا      .  رابهم زنيدو مشاهده آنيد آه آيا او بيدار مي شود            درهنگام ارزيابي نمي تواند بيدار شود، او رابماليمت تكان دهيد يادستهايتان          

 .بيدار باقي مي ماند

 براي ارزيابي رنگ پريدگي ،آف دست آودك را بامادرش مقايسه آنيد وبه  لبهاومخاط ها ي آودك براي آبودي يا سيانوزنگاه آنيد  درصورت رنگ پريدگي                          

 

                               
 :سئوال آنيد

 حال آودك شماچطوراست ؟ •

 :دنگاه آني

بي حالي، رنگ پريدگي، سيانوزلب  ها، ادم •



 ١٩

 درهرقسمتي ازبدن آودك، الزم است جهت بررسي علت آن ،آودك را ارجاع دهيد)ادم(ورمآن ها ،ويا ت) سيانوز(يا آبودي 

 .  چگونه وضعيت عمومي را طبقه بندي آنيد٦-٢

. نشانه هاي آودك را با نشانه هاي ليست شده مقايسه آنيد و طبقـه بنـدي مناسـب را انتخـاب آنيـد                      . تمام آودآان را پس از ارزيابي، طبقه بندي آنيد        

اگرمادراحسـاس مـي آنـدحال آـودآش        ). به مثال زير نگـاه آنيـد      (دك هر يك از نشانه ها را دارد درطبقه بندي مشكل جدي احتمالي قرارمي گيرد                اگر آو 

اع براي ارزيابي بيشتربه مرآزبهداشتي درمـاني ارجـ  ا خوب نيست ياآودك بي حال است براي ارزيابي ودرمان به چارت مانا مراجعه آنيددرغيراينصورت اور   

   طبقه بندي مي شود“ مشكل جدي ندارد “دهيدواگرآودك هيچكدام ازنشانه هاي فوق رانداشته باشددرطبقه بندي 

 جدول طبقه بندي براي وضعيت عمومي : مثال 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورم همراه با التهاب:  تورم *

 ورم بدون التهاب :    ورم 

 نشانه ها طبقه بندي توصيه ها

اگر مادر احساس مي آند حال آودآش خوب نيست يـا آـودك              

بي حال است براي ارزيابي ودرمـان بـه چـارت مانـا مراجعـه آنيـد                 

 :درغيراينصورت 

آز بهداشـتي درمـاني ارجـاع       آودك رابراي ارزيابي بيشتر به مر      

 دهيد

مشكل 

جدي 

 احتمالي

)١( 

 

      

 بي حالي      يا •

 رنگ پريدگي يا •

 سيانوز لب ها  يا •

 ادم •

 

 مادرراتشويق آنيدآه در مراقبتهاي بعدي مراحعه آند 

 مادر رادرمورد پيشگيري از حوادث وسوانح آموزش بدهيد 

مشكل 

 جدي ندارد

)٢( 

هيچكدام ازنشانه هاي  •

 شته باشدفوق راندا

 



 ٢٠

 ٧فصل 

 )ماه٢شيرخوارزير( نظر زرديآنترل آودك از

 

ماه بعدازآنترل نشانه هاي خطر، شيرخوارراازنظرزردي ٢ درآودآان آمتراز  آودآان، از مادر در مورد علت مراجعه سوال آنيد،آليهدر 

 .بررسي آنيد

  :سفيدي چشم ونوك بيني شيرخواررا ازنظرزردي نگاه آنيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ي اقدامات مناسب براي شيرخوارازنظروضعيت زردي استفاده آنيدازجدول رنگي طبقه بندي برا

 

ــعيت وزن،قد،دورسر،   ــودك راازنظروض ــعيت ســپس آ ــعيت تغذيه،وض ــدان، وض ــان ودن ــعيت  ده ــائي، وض ــعيت بين ــل، وض ــعيت تكام وض

ک ووالـدین، بـا مـادر        ودرمورد پيشگيری ازحوادث وسوانح درکودکان ورابطه متقابل کـود         واآسيناسيون ومكمل هاي داروئي آنترل آنيد     

  . کنيدمشاوره

  

ولي نكته مهم شـناخت ودرمـان زردي غيرفيزيولوژيـك      )درنوزادان نارس % ٨٠درنوزادان ترم و  % ٦٠( اآثريت نوزادان درهفته اول زندگي دچارزردي مي شوند       

 . وپيشگيري ازعوارض ودرمان به موقع بيماريهاي احتمالي زمينه أي است) پاتولوژيك(

 :خوار راازنظرزردي ارزيابي آنيد چگونه شير

يـا سـفيدي    ) بعـدازآمي فشـار   (ماه راازنظروجود زردي مورد بررسي قرارمي دهيدبه اين منظوربـه نـوك بينـي شـيرخوار               ٢ دراين قسمت شماشيرخواران زير   

 :چشم اوتوجه آنيد اگرزردي وجودداشته باشدسواالت زيرراازمادربپرسيد 

 ت؟چه مدت است آه آودك شمازرد شده اس •

  خون مادرمنفي است؟Rhآيا  •

 آياسابقه زردي خطرناك درفرزندان قبلي شما وجودداشته است؟ •

  هفته بدنياآمده است؟٣٧  آياشيرخوارزودتراز •

 )زردي منجربه فوت ياعقب ماندگي ذهني ويانيازبه تعويض خون : زردي خطرناك (*

  گرم مي باشد؟٢٥٠٠آياوزن زمان تولداوآمتراز •

 به سفيدي چشم ونوك بيني شيرخوارنگاه آنيد

 :اگرشيرخوارزردي دارد

 مشاهده آنيد سوال آنيد

  براي چه مدتي؟ •

  منفي است؟Rh آيامادر  •

 درفرزندان قبلي *آياسابقه زردي خطرناك •

 وجودداشته است؟

 هفته مي ٣٧ آيا سن حاملگي آمتراز •

 باشد؟

م مي  گر٢٥٠٠  آياوزن زمان تولداوآمتراز •

 باشد؟

 

 به گسترش زردي  •

درسطح بدن توجه 

 آنيد

 



 ٢١

 .نوزادراازنظرگسترش زردي بررسي نمائيدوبراساس نشانه ها زردي راطبقه بندي آنيدسپس سطح پوست بدن 

  چگونه آودك راازنظرزردي طبقه بندي آنيد٧-٢

 . روزگي تقسيم مي شود١٤ روزگي وبعداز١٤ قسمت قبل از٢ ماه در٢زردي شيرخواران آمتراز

 : روز١٤زردي قبل از 

 زردي شديد،زردي خفيف، زردي ندارد: داز طبقه بندي وجودداردآه عبارتن٣دراين بخش 

 جدول طبقه بندي جهت آنترل زردي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هفتـه  ٣٧ خون مادرمنفي باشد ياسابقه زردي خطرناك درفرزندان قبلي مادروجودداردياسن حاملگي آمترازRh اگرزردي تاپايين ترازشكم گسترش يافته يا   

به نزديكتـرين مرآزدرمـاني ارجـاع    “ دراين صورت شيرخواررافورا.گرم باشدآودك درطبقه بندي زردي شديد قرارمي گيرد ٢٥٠٠بوده وياوزن هنگام تولدآمتراز 

 .دهيد

آـودآي آـه درطبقـه بنـدي زردي خفيـف قـرار             .قرار مي گيـرد   “ خفيف   زردي“  اگرآودك هيچكدام ازنشانه هاي زردي شديد رانداشته باشددرطبقه بندي        

آنيدبه دفعات بيشتروبه مدت طوالني ترآودك راشيربدهد وبعدازيك روزپيگيري آنيدودرنهايت اگرزردي درسفيدي چشم يـانوك بينـي       گرفته ، به مادرتوصيه     

 . قرار مي گيرد” زردي ندارد“درطبقه بندي .نداشته باشددوجو

چنـين آـودآي رابـراي ارزيـابي بيشـتربه مرآـز       .گيردروزادامه يابد درطبقه بندي زردي طوالني مدت قرارمي ١٤اگرزردي بيش از : روزگي١٤ زردي بيش از 

 .درماني ارجاع دهيد

 

 

 

 نشانه ها طبقه بندي توصيه ها

شيرخواررافورا به نزديكترين مرآز درماني ارجـاع        

 دهيد

 زردي شديد

)١( 

 يا سابقه زردي خطرناك درفرزندان قبلي  •

 ياگسترش زردي پائين ترازشكم  •

 گرم يا٢٥٠٠ وزن زمان تولداوآمتراز •

  هفته يا٣٧ازسن حاملگي آمتر •

  منفي Rh مادر  •

بــه مادرتوصــيه آنيــد بــه دفعــات بيشــتر و مــدت   

 طوالني ترآودك را شير بدهد

 بعدازيك روزپيگيري آنيد 

 دراولين فرصت به وسيله پزشك معاينه شود 

 زردي خفيف

)٢( 

هيچكدام ازنشانه هاي زردي شديد  •

 رانداشته باشد

ــيردادن مكرر   ــه شـ ــادررا بـ ــا مـ ــایرمراقبت هـ  وسـ

   نماييدتشويق

 

 زردي ندارد

)٣( 

 سفيدي چشم ونوك بيني زردنباشد  •

زردي طوالني  روزگي١٤ادامه زردي بعد از •

 مدت

)٤( 

 براي ارزيابي بيشتربه مرآز درماني ارجاع دهيد  

 



 ٢٢

 ٨فصل 

  آنترل آودك از نظر وضعيت وزن 

 

 آودآان از مادرشان درمورد علت مراجعه آودك سوال آنيد ازنظرنشانه هاي خطرياوضعيت عمومي ،زردي اورا آنترل آرده آليهبراي 

 :سپس 

 .يدازنظروضعيت وزن، آودك را آنترل آن

 

     ارزيابي آودك ازنظر وضعيت وزن

  

 

 

 

 

 . از جدول رنگي طبقه بندي جهت آنترل وضعيت وزن استفاده آنيد 

 

وضـعيت   – وضـعيت تكامـل      -بينـايي وضعيت   -دهان ودندان وضعيت  –غذا ونحوه تغذيه    وضعيت  –سپس آودك رااز نظر وضعيت قد،دورسر       

 ودرمورد پيشگيری ازحوادث وسوانح درکودکان ورابطه متقابـل کـودک ووالـدین، بـا مـادر       آنترل آنيد  واآسيناسيون ومكمل هاي داروئي   

 . کنيدمشاوره

 

 . آودآان  را ازنظروضعيت وزن آنترل آنيدآليه

   چگونه آودك را از نظر وضعيت وزن ارزيابي آنيد٨-١  

بـا اسـتفاده    . به اين منظور از منحني وزن به سن آودآان استفاده مي شود           . مي آنيد   شما آودآان را از نظر وزن آنها براي سن شان به شرح زير آنترل             

 . از اين منحني ، مي توان روند رشد آنان را پايش نمود 

 

 : وزن براي سن را تعيين آنيد

 .  سن آودك را به ماه حساب آنيد -١

آودك هنگام توزين بايد لباس سبك پوشـيده  . استفاده آنيداز ترازوي درست و دقيق .  اگر آودك امروز وزن نشده است آودك را وزن آنيد          -٢

 .آاپشن، آفش، آهنه يا پوشك آودك را درآوريد.تا حد امكان لباسهاي آودك را آم آنيد. ) اتاق گرم باشد  ( باشد

 . از منحني رشد وزني آودك استفاده آنيد -٣

 .وزن آودك را نشان مي دهد، نگاه آنيد به محور عمودي سمت چپ براي پيدا آردن خطي آه -                  

 .آنيد       به محور افقي پائين منحني رشد براي پيدا آردن خطي آه سن آودك را به ماه نشــان ميدهد، نگاه -                  

 . نقطه اي آه اين دو خط يكديگر را قطع مي آنند، مشخص آنيد-                  

اگر بلي منحني او را از نقطه اي آه اآنون بدست آورده ايد به نقطه قبلـي رسـم                   (شد آودك رسم شده است؟       ببينيد آيا قبًال منحني ر     -٤

 ).آنيد

آيا منحني رشد وزني آودك قبًال رسم شده

 خير بلي

پس ار رسم وزن آودك در آارت رشد با وزن

  يسه آنيدقبلي اومقا

 وزن آودك براي سن را درآارت پايش

 رشدرسم آنيد



 ٢٣

      چگونه آودك را از نظر وضعيت وزن طبقه بندي آنيد٨-٢  

ديد يا آم وزني شديد دارد ، اختالل سوء تغذيه ش: براي آودآاني آه قبًال منحني رشد آنها رسم شده است سه طبقه بندي از نظر آم وزني وجود دارد

 .رشد دارد ، اختالل رشد ندارد

 : در اينجا جدول طبقه بندي از چارتً  ارزيابي و طبقه بنديً  آنترل وضعيت وزن آودك آمده است. مثال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ردبراي آودآاني آه قبًال منحني رشد آنها رسم نشده است دو طبقه بندي از نظر آم وزني وجود دا

   سوء تغذيه شديدياآم وزني شديد ،  رشد نامعلوم

 

 

 

 

 

 

 سوء تغذيه شديد ياآم وزني شديد

در طبقه بندي سـوءتغذيه     ) در هر سه حالت صعودي، افقي و نزولي       (قرار مي گيرد    )  انحراف معيار    -٣(اگر منحني رشد آودك زيريامنطبق بر منحني قرمز       

 دآي آه در اين طبقه بندي قرار مي گيرد، براي ارزيابي بيشتر به مرآز بهداشتي درماني ارجاع دهيدآو.شديد ياآم وزني شديد قرار مي گيرد

 اختالل رشد دارد

اخـتالل رشـد   بوده، ولي صعودي و موازي با منحني رشـد نباشـد، آـودك در طبقـه بنـديً              )  انحراف معيار  -٣(اگر منحني رشد آودك باالي منحني قرمز        

 تغذيه آودآان دراين طبقه بندي را براساس چارت تغذيه ، ارزيابي آرده و اگر هر نـوع مشـكل غـذا و نحـوه تغذيـه دارد بامادرمشـاوره        .  قرار مي گيرد    دارًد

 .  هفته و باالي يك سال را بعد از يك ماه پيگيري آنيد٢مي آنيدودرنهايت براي آودآان  زيريك سال ، بعداز 

 اختالل رشد ندارد

مـادر را تشـويق   .  قرار مي گيـرد  اختالل رشد نداردً باالي منحني قرمز و صعودي و موازي با منحني رشد باشد در طبقه بندًي                 اگر منحني رشد  آودك      

 . آنيد آه تغذيه آودآش را همچنان ادامه دهد

 رشد نامعلوم 

وزن آودك درنموداروزن به سن آودك تصـميم        اگر منحني رشد وزني آودك رسم نشده است يا آارت پايش رشد نداشته باشد براساس قرارگرفتن نقطه                  

دراين طبقه بندي   .قرار گيرد، در طبقه بنديً  رشد نامعلومً  قرار مي گيرد           )  انحراف معيار  -٣(گيري مي شود بنابراين اگرنقطه وزن آودك باالي منحني قرمز         

 . دن وضعيت وزن پيگيري آنيد هفته و باالي يك سال را بعد از يك ماه جهت مشخص ش٢آودآان زير يك سال را بعد از 

 نشانه ها طبقه بندي توصيه ها

 سوء تغذيه شديد براي ارزيابي بيشتر به مرآزبهداشتي درماني ارجاع دهيد 

 ياآم وزني شديد

)١( 

منحنــــي یــــا منطبــــق برزيــــر  •

 )معيار  انحراف-٣(قرمز

 تـا يكسـال     ماهـه ٢روز،  ١٠ماه  ٢براي اختالل رشد آودك زير     

 .پيگيري آنيد هفته و باالي يكسال يكماه بعد٢

 

 اختالل رشد دارد

)٢( 

 انحـراف   -٣(باالي منحني قرمـز    •

ولي موازي وصعودي نبودن    ) معيار

 بامنحني  رشد 

مادر را تشويق آنيد آه تغديه آـودآش را  همجنـان ادامـه               

 بدهد

 

 اختالل رشد ندارد

)٣( 

 انحـراف   -٣(باالي منحني قرمـز    •

وموازي وصـعودي بـامنحني      ) معيار

 رشد 

 

بــراي ارزيــابي بيشــتر بــه مرآزبهداشــتي درمــاني ارجــاع    

 دهيد

 سوء تغذيه شديد

 ياآم وزني شديد

)١( 

 انحــراف -٣(زيــر منحنــي قرمــز •

 )معيار

ماهـه تـا يكسـال      ٢روز،  ١٠مـاه   ٢ رشد آـودك زيـر     بررسی براي   

 . هفته و باالي يكسال يكماه بعدپيگيري آنيد٢

 مرشد نامعلو

)٤( 

 انحراف  -٣(باالي منحني قرمز   •

 )  معيار

 



 ٢٤

 ٩فصل 

 آنترل آودك از نظر قد

 

،وضعيت ) ماه٢زیر ( نشانه هاي خطر ياوضعيت عمومي، وضعيت زردي   آودآان، از مادر در مورد علت مراجعه آودك سوال آنيد،آليهدر 

 م شده است؟  آيا منحني رشد قدي آودك قبًال رس آودك را از نظر قد آنترل آنيد،سپس.وزن راآنترل آنيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 . جهت آنترل وضعيت قد طبقه بندي آنيدطبقه بندي با استفاده از جدول رنگي 

 

 ودر مورد پيشگيری .آنترل آنيدسپس وضعيت دورسر،بينائي ،تكامل وواآسيناسيون و مصرف مكمل هاي دارويي را 

 . کنيدمشاورهمادر ازحوادث وسوانح درکودکان ورابطه متقابل کودک ووالدین، با 

 

 آليه آودآان رابراي وضعيت قدآنترل آنيد 

 چگونه آودك راازنظروضعيت قدارزيابي آنيد

بااسـتفاده ازايـن منحنـي       .شماآودآان راازنظرقد آنهابراي سن شان بشرح زيرآنترل مي آنيدبه اين منظورازنمودارقدبه سن آودآـان اسـتفاده مـي شـود                   

 .نمودمي توان روند قد آنان راپايش 

 :قد براي سن راتعيين آنيد

 سن آودك رابه ماه حساب آنيد -١

 )سالگي اندازه گيري قدرا به حالت ايستاده انجام دهيد٢ سالگي قد را خوابيده اندازه گيري آنيد وبعداز ٢تا(قد را اندازه گيري آنيد  -٢

 ازمنحني رشدقدي آودك استفاده آنيد -٣

 قدآودك رانشان مي دهدنگاه آنيدبه محورعمودي سمت چپ براي پيداآردن خطي آه  -

 نشان مي دهندنگاه آنيد)  سال٢باالي (ياسال) سال٢زير (به محورافقي پايين منحني قدبراي پيداآردن خطي آه سن آودك رابه ماه  -

 نقطه اي آه اين دوخط يكديگرراقطع مي آنند، مشخص آنيد -

 )وراازنقطه أي آه اآنون بدست آورده ايدبه نقطه قبلي رسم آنيداگربلي منحني ا( منحني قدآودك رسم شده است؟ “  ببينيد آياقبال -٤

 

  چگونه آودك راازنظروضعيت قدطبقه بندي آنيد٩-٢

آوتـاه قـدي شـديد ورشـدقدي نـامطلوب ورشـدقدي       منحني قد آنها رسم شده است سه طبقـه بنـدي ازنظروضـعيت قـدوجوددارد ،      “ براي آودآاني آه قبال   

 .مطلوب

 .آوتاه قدي شديد ورشدقدي نامعلوم منحني قد آنها رسم نشده است نيزدوطبقه بندي ازنظروضعيت قدوجوددارد ،“براي آودآاني آه قبال

 

 

 

 . آنيدنقطه گذاری قدآودك راروي منحني قدبراي سن . قد آودك باقدقبلي اومقايسه آنيد منحنی پس ازرسم

 اگر خير   اگر بله



 ٢٥

 جدول طبقه بندي وضعيت قد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :آوتاه قدي شديد

 گيردآـودآي آـه درطبقـه بنـدي آوتـاه قـدي       قرارمـي ”آوتاه قدي شـديد “قرارمي گيرددرطبقه بندي )  انحراف معيار-٣( اگرمنحني قدآودك زيرمنحني قرمز   

 .شديد قرار مي گيرد براي ارزيابي بيشتربه مرآزبهداشتي درماني ارجاع دهيد

 :رشدقدي نامطلوب

قرارمـي  “ رشـدقدي نـامطلوب   “ولي موازي وصعودي بـامنحني رشـدنمي باشـد،درطبقه بنـدي              )  انحراف معيار  -٣(اگرمنحني قدآودك باالي منحني قرمز    

 مـاه  ٦ سـال راسـه مـاه وبـاالي دو سـال را      ٢آـودك زيـر   ديـ  روز پيگيـري آن ٥تغذيه آودك رابررسي آـرده اگرهرنـوع مشـكل غـذاوجود دارد،بعـداز       گيردوضعيت  

 .بعدپيگيري آنيد

 :رشدقدي طبيعي

 .گيرد قرار مي ”رشد قدي مطلوب“اگر منحني قد آودك باالي منحني قرمز و صعودي يا موازي با منحني قد باشد در طبقه بندي 

 :رشدقدي نامعلوم

 انحـراف   -٣(دراين صورت اگـر قـدآودك زيرمنحنـي قرمـز         . رسم نشده است،   قدآودك راروي نمودار قدبراي سن رسم آنيد           “ اگرمنحني رشدقدي آودك قبال   

اگرمنحنـي قـدآودك بـاالي      . دهيـد  باشددرطبقه بندي آوتاه قدي شديدقرارمي گيرد دراين صورت براي ارزيابي بيشتربه مرآزبهداشتي درماني ارجـاع              ) معيار

 مـاه بعـد، جهـت    ٦ سـال را     ٢ سال را سـه مـاه وبـاالي          ٢آودآان زير .قرارمي گيرد  “ رشدقدي نامعلوم “باشد درطبقه بندي  )  انحراف معيار  -٣(منحني قرمز 

 .مشخص شدن وضعيت قد پيگيري آنيد

 

 

 نشانه طبقه بندي توصيه ها

بــراي ارزيــابي بيشــتر بــه مرآزبهداشــتي درمــاني ارجــاع     

 دهيد

آوتاه قدي 

 شديد

)١( 

 ) انحراف معيار-٣( زيرمنحني قرمز •

مـاه و بـاالي دوسـال       ٣براي اختالل رشد آودك زيردوسال        

 .ماه بعدپيگيري آنيد٦

رشد قدي 

 نامطلوب

)٢( 

 انحــراف -٣( بــاالي منحنــي قرمــز •

ولي مـوازي وصـعودي نبـودن       ) معيار

 بامنحني  قد  

مادر را تشويق آنيد آه تغديه آودآش را  همجنان ادامـه              

 .دبده

رشد قدي 

 مطلوب

)٣( 

 انحــراف -٣( بــاالي منحنــي قرمــز •

و مــوازي وصــعودي بــامنحني  )معيــار

 قد 

 

براي ارزيابي بيشتر به مرآزبهداشتي درماني ارجاع  

 دهيد

آوتاه قدي 

 شديد

)١( 

 انحـراف   -٣(زير منحني قرمـز    •

 )معيار

سال   ماه و باالي دو    ٣براي اختالل رشد آودك زيردوسال       

 ري آنيدماه بعدپيگي٦

رشدقدي 

 نامعلوم

)٤( 

 -٣(بــــاالي منحنــــي قرمــــز   •

 )  انحراف معيار

 



 ٢٦

 ١٠فصل 

 ) ماه١٨شيرخوارزير(آنترل آودك از نظر وضعيت دورسر

 

 نشانه هاي خطريا وضعيت عمومي، وضعيت زردي، وضعيت وزن و قد راآنترل  آودآان، از مادر در مورد علت مراجعه سوال آنيد، آليهدر 

  آيا منحني دورسرآودك قبًال رسم شده است؟   ماه  را از نظر رشددورسرآنترل آنيد،١٨آودآان زيرسپس.آنيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ، وضعيت دورسر را طبقه بندي آنيدبقه بنديطبا استفاده از جدول رنگي 

 

 .آنترل آنيدسپس وضعيت بينائي ،تكامل وواآسيناسيون و مصرف مكمل هاي دارويي را 

 

  ماه راازنظروضعيت دورسرآنترل آنيد١٨آليه شيرخواران زير

 چگونه آودك راازنظروضعيت دورسر ارزيابي آنيد

اسـتفاده   بـا .براي سن استفاده مـي شـود   دورسر به اين منظورازمنحني رشد شان بشرح زيرآنترل مي آنيدآودآان راازنظررشددورسرآنهابراي سن    شما

 .پايش نمود ازمنحني دورسر مي توان روندرشددورسرآنان را

 سن آودك را به ماه حساب آنيد -١

 دورسررادقيق اندازه گيري آنيد -٢

 ازمنحني دورسرآودك استفاده آنيد -٣

 پيداآردن خطي آه دورسرآودك رانشان مي دهدنگاه آنيدبه محورعمودي سمت چپ براي  -

 به محورافقي پايين منحني دورسربراي پيداآردن خطي آه سن آودك را به ماه نشان مي دهدنگاه آنيد -

 نقطه اي آه اين دوخط  يكديگرراقطع مي آنند مشخص آنيد -

 . آنيدوصلبه نقطه قبلي   آه اآنون بدست آورده ايدمنحني رشددورسرآودك رسم شده است؟اگربلي منحني اوراازنقطه أي“ قبال آيا -٤

 : چگونه آودك راازنظروضعيت دورسرطبقه بندي مي آنيد١٠-٢

دورســرغيرطبيعي، دورســر نــامطلوب منحنــي رشددورسرآنهارســم شــده اســت ســه طبقــه بنــدي ازنظررشددورســروجوددارد   “ بــراي آودآــاني آــه قــبال 

 .ودورسرطبيعي

 .دورسرغيرطبيعي و دورسر نامعلومي رشددورسرآنهارسم نشده است نيزدو طبقه بندي ازنظررشددورسروجوددارد منحن“ براي آودآاني آه قبال

 :دورسرغيرطبيعي

آـودك درايـن طبقـه بنـدي را بـراي بررسـي             . قرارمـي گيـرد    “دورسـرغيرطبيعي “  قراردارددرطبقه بنـدي     ٩٧دورسرزيرمنحني قرمزو ياباالي صدك     اندازه  اگر

 .شتي درماني ارجاع دهيدبيشتربه مرآزبهدا

 :دورسرنامطلوب

درايـن  . قـرار مـي گيـرد   ”رشد دور سـرنامطلوب   ” ولي موازي بامنحني مرجع نباشددرطبقه بندي٩٧اگرمنحني دورسرآودك باالي منحني قرمزوزيرصدك 

 . كنيدنقطه گذاريدورسركودك راروي منحني دورسر براي سن .پس ازرسم دورسر كودك بادورسر قبلي اومقايسه كنيد

 اگر خير   اگر بله
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 .دپيگيري مي شود ماه سن داشته باشديك ماه بع٣ ماه سن داشته باشددو هفته بعدواگرباالي ٣طبقه بندي چنانچه آودك زير

 :دورسرطبيعي

 قـرار مـي گيـرد،دراين صـورت      ”دورسـرطبيعي “وموازي بامنحني هاي مرجع باشد درطبقه بندي        ٩٧وزیر صدک   اگرمنحني دورسرآودك باالي منحني قرمز      

 .مادرراتشويق آنيدآه مراقبتهاي بعدي راانجام دهد

 :دورسرنامعلوم

انحـراف   -٣(رسرراروي نمودار دورسر براي سن رسم آنيد، اگرنقطه دورسرآودك باالي منحني قرمز       اگرمنحني رشددورسرآودك رسم نشده است نقطه دو      

پيگيـري     ماه يك مـاه بعـد      ٣باالي   ماه دو هفته بعدو    ٣ قرارگرفته ودراين صورت آودك زير     ”دورسرنامعلوم“آودك درطبقه بندي     باشد ٩٧یا زیر صدک    ) معيار

 .شود
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 ١١فصل 

 آنترل آودك ازنظر وضعيت  تغذيه

 

 آودآان از مادرشان درمورد علت مراجعه آودك سوال آنيد نشانه هاي خطرياوضعيت عمومي ،زردي،وزن،قدودورسررا آنترل آليهبراي 

 .وضعيت غذاونحوه تغذيه را آنترل آنيدآرده سپس 

 

     ارزيابي آودك ازنظر وضعيت غذاونحوه تغذيه

 . را با توصيه هاي تغذيه اي براي گروههاي سني طبق جدول زير مقايسه آنيدجوابهاي مادر

 

  

 

 

 

 

 . از جدول رنگي طبقه بندي براي اقدامات مناسب براي آودك ازنظروضعيت تغذيه استفاده آنيد 

 

مورد پيشگيری ازحوادث  ودر آنترل آنيد وضعيت واآسيناسيون ومكمل هاي داروئي - تكامل -سپس آودك رااز نظر وضعيت بينايي

 . کنيدمشاورهوسوانح درکودکان ورابطه متقابل کودک ووالدین، با مادر 

 

. تغذيه ناآافي دردوران آودآي مي تواند اثرات زيان باري رادرتمام طول عمر برجـاي بگـذارد               . تغذيه آافي ومناسب براي رشد وتكامل آودك ضروري است          

 .او بسيار اهميت  دارد زيرا مي توان نحوه تغذيه اورادرصورت لزوم بهبود بخشيدارزيابي نحوه  تغذيه يك  آودك ووزن 

 : سئوال آنيد

 آيا آودك شير خودتان را مي خورد؟ •

 ؟.مي دهيدچند بار در روز ؟ آيا در طول شب هم شير :  اگر بلي                

 آيا آودك غذا يا مايعات ديگر مي خورد ؟ •

 چه نوع غذا يا مايعات ؟  چند بار در روز ؟  :اگر بلي
 : ماه ۴آودك باالي 

چه مقدار غذا بـراي     :به جدول زیرمراجعه شود واگرغذامی خورد     : شيرمادرمی خورد  :اگر اختالل رشددارد     
جندوعـده وميـان وعـده، غـذا بـه او مـی             ذيه مـي آنيد؟   هر وعده به او مي دهيد ؟چه آسي وچگونه او را تغ           

 دهيد؟

 
 

  مشكل شيرخوردن دارد،:               ماه اگر ٤آودك زير 

 ساعت شيرمي خورد٢٤باردر٨آمتراز

 چيزديگري مي خورديامي آشامد

 اختالل رشددارد
 :ارزيابي تغذيه باشيرمادر

 دق٤ست،ازمادربخواهيداوراشيربدهدوبراي اگرآودك درساعت گذشته شير نخورده ا
اورامشاهده آنيددرغيراينصورت ازمادربخواهيد اگرامكان داردصبرآندموقع شيرخو

 .)بعدي به شمااطالع دهد
 آياشيرخوارقادربه گرفتن پستان مي باشد؟                           

 
 خوب پستان مي گيرد •
 خوب پستان نمي گيرد  •
 تان رانمي گيردبه هيچ وجه پس •
 

 
 
 
 
 
 

درصورت مشاهده تمامي نشانه هاي فوق درقسمت خوب پستان
 مي گيرد 

 آياشيرخوارمي تواندخوب بمكد؟ •
 نمي تواندبمكد/    خوب نمي مكد  /      خوب مي مكد       

 .بيني شيرخواررااگرمانع تغذيه اوست تميزآنيد
 .ازنظربرفك، دهان رامشاهده آنيد •

 :گرفتن پستانخوب نحوه
 چانه به پستان چسبيده 
 دهان بازاست 
 بيرون برگشته استلب پايين به  
نوك وقسمت بيشتري ازهاله 

 پستان دردهان شيرخواراست
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باشيرمادراست  آه به معني تغذيه فقـط باشـيرمادر ، بـدون اسـتفاده از غـذاهاي آمكـي ، آب                      تغذيه انحصاري    ماهگي،   ٦بهترين راه تغذيه شيرخواران تا    

 ).داروهاوويتامينهامستثني هستند( ياساير مايعات است 

تغذيـه  اگرمـادران درك آننـد آـه        . تغذيه انحصاري باشيرمادر ، بهترين تغذيه است وحفاظت دربرابربيماريهاي احتمـالي رابـراي شـيرخوار فـراهم مـي آنـد                      

يـب  غويق وتر آنهـا بايـد تشـ     .  باشيرمادر، بهترين راه تامين رشد وتكامل مطلوب آودآان است ، باعالقه وتمايل بيشتري به شيردهي مي پردازند                 انحصاري

شوند آه بوسيله تغذيه شيرخوار باشيرمادر، شروع خوبي رابراي زندگي فرزندانشان فراهم آنند عليرغم داليل فردي يااجتماعي آه ممكن است تغذيـه                      

 .انحصاري باشيرمادر رامشكل يانامطلوب جلوه دهد

عيين مي آنيد آه آيااومشـكالتي درتغذيـه ياشـيردهي آـودك دارد ، آـودك               دربخش اول ، شماسواالتي را ازمادر مي پرسيد وت        :  اين ارزيابي دوبخش دارد   

 .باچه شيري وچند بار تغذيه مي شود

ماه درتغذيه باشيرمادر مشكلي داشته باشد، يااختالل رشد داشته باشد، نحوه تغذيه اوراباشيرمادر ارزيابي مي ٤دربخش دوم ، اگر شيرخوار آمتراز

صورتي آه اختالل رشد يارشد نامعلوم داشته باشد جزئيات تغذيه اوراازنظرمقدار غذابراي هروعده وچه آسي وچگونه  ماه در٤آنيدودرآودآان باالي 

 .تغذيه مي شود سوال آنيد

 :چگونه وضعيت غذاونحوه تغذيه راارزيابي آنيد

شما براي آن آه بتوانيد توصيه مناسب به او بدهيـد           .  شد براي مثال براي تعيين اين آه مادر چگونه آودك را تغذيه مي آند سواالتي از او پرسيده خواهد                 

 مادر را به خاطر انجام اقدامات مناسب تشويق آنيد و در مورد اقداماتي آـه بايـد تغييـر دهـد بـه او توصـيه                گوش آنيد  به پاسخهاي مادر     به دقت بايستي  

در پايان به منظور اطمينان از اينكه آيا مادر چگـونگي مراقبـت   . ر قابل فهم باشد مطالب خود را به زبان ساده براي او بگوييد به گونه اي آه براي ماد        . آنيد

 . از او بپرسيدسواالت آنترليآودآش را در منزل مي داند 

 آنهـا بـه     و پرسيدن . آودك نيز آمده است   وضعيت تغذيه   اين سئواالت در قسمت چارت    . به منظور ارزيابي غذا ونحوه تغذيه سئواالت زير را از مادر بپرسيد           

 :شما آمك خواهد آرد تا از غذاي معمول آودك و نحوه تغذيه او مطلع شويد

 ) سال ٢درموردآودآان زير(آيا آودك شير خودتان را مي خورد؟  

 چند بار در روز؟ :    اگر بلي                 

                   آيا در طول شب نيز شير مي دهيد؟

 مي خورد؟ آيا آودك غذا يا مايعات ديگر  

 چه نوع غذا يا مايعاتي؟ :               اگر بلي 

   چندبار در روز؟

توصـيه  بايستي ضمن گوش آردن به مادر به . به اقدامات صحيح انجام شده در مورد نحوه تغذيه آودك به خوبي اقداماتي آه نياز به تغيير دارد گوش آنيد           

چنانچـه در مـواردي پاسـخ مـادر واضـح نيسـت، سـئوال ديگـري از او                   . نگـاه آنيـد    اي تغذيـه اي   هاي تغذيه اي مخصوص سن آودك برروي چارت توصيه هـ          

زمـاني  : براي مثال، اگر مادر يك آودك با رشد نامعلوم ا ظهار مي آند آه سهم غذاي آودآش به حد آافي زياد است شما مـي توانيـد بپرسـيد        . بپرسيد

 اي بيشتر دارد؟آه آودك غذا خورده است آيا هنوز ميل به خوردن غذ

 اخـتالل رشـد يارشـد نـامعلوم داشـته باشـد             اگـر  ، چنانچه فقط شيرمادرمی خورد به جـدول مراجعـه شـود درغيـر اینصـورت،                ماه ٤باالي  دربخش دوم درآودآان    

 : ازمادرازجزئيات تغذيه آودك سوال مي آنيد

 چه مقدار غذا براي هر وعده به او مي دهيد؟  

 يه مي آند؟   چه آسي و چگونه او را تغذ 

در مورد اين آودآان اين نكته حائزاهميت است آه براي پرسش در مورد مقدار غذا براي هر وعده و تغذيه فعـال آـودك، الزم اسـت وقـت بيشـتري صـرف                                 

 . شود

  توصيه هاي تغذيه اي

 .در چارت ارزيابي وطبقه بندي وضعيت تغذيه اي آمده استتوصيه هاي تغذيه اي 

الزم اسـت آـه شـما همـه توصـيه هـاي تغذيـه اي را درك آنيـد امـا نيـازي                        .  گروه سني در ستونهاي جداگانه فهرست شده اسـت         ٥اين توصيه ها براي     

آگاهي از اينكه  مادر پيش از اين چگونه آودآش را تغذيه آرده است از او        در ابتدا به منظور     .نخواهد بود آه همه آنها را براي هر يك از مادران توضيح دهيد            
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 .،  برحسب سن و وضعيت آودك توصيه هاي الزم را ارائه دهيد تنها در مواردي آه الزم باشدسپس. تي خواهيد پرسيدسئواال

 . اگر آودك در هر وعده، از خوردن به مقدار بيشتر امتناع آرد بايستي  برحسب سنش انواع غذاهاي توصيه شده را به او پيشنهاد آنيد

  ماهگي ٤دو تولد تا  توصيه هاي تغذيه اي براي سنين ب

تغذيه انحصاري به معني آن است آه آودك فقـط شـيرمادر            .  ماهگي تغذيه انحصاري با شيرمادر است      ٤بهترين راه تغذيه آودك از بدو تولد تا سن حداقل           

در اين سن آودآان را برحسـب ميـل و   .  ددريافت نمي آن) بجــــز ويتامين ها و يا داروها در صورت نياز        (مي خورد و هيچ غذاي اضافي، آب يا مايعات ديگر           

 .  بار در شبانه روز با شيرمادر تغذيه آنيد٨تقاضا، روز و شب، حداقل 

 :مزاياي تغذيه با شيرمادر در ذيل آمده است

  :از جمله . شيرمادر حاوي مواد مغذي مورد نياز شيرخوار است 

  ،  آهن C و  Aاي ،  ويتامينه) قند مخصوص شير(  پروتئين ،  چربي ،  الآتوز 

همچنين شيرمادر حـاوي اسـيدهاي چـرب    .  از جذب آنها از طريق ساير شيرها مي باشدجذب اين مواد مغذي از طريق شيرمادر به مراتب راحتتر  

 . اين اسيدهاي چرب در ساير انواع  شير وجود ندارد. ضروري مورد نياز براي رشد مغزي، چشمها و عروق خوني شيرخوار مي باشد

 .يرمادر تمام آب مورد نياز شيرخوار را حتي در شرايط آب و هوايي خشك و گرم، تامين مي آندش

.  شيرخواران نمي توانند به خوبي آودآان بزرگتر و يا افراد بالغ، با عفونت مقابلـه نماينـد                 .شيرمادر، شيرخوار را در برابر عفونتها محافظت مي آند        

در مورد شيرخواراني آه به طور انحصاري بـا شـيرمادر           .  تواند در توانايي مادرش در مقابله با عفونتها سهيم شود          شيرخوار از طريق تغذيه با شيرمادر مي      

در آودآـان شـيرمادر خـوار، احتمـال ابـتال بـه             . تغذيه مي شوند، احتمال ابتال به اسهال و يا مرگ ناشي از اسهال و يـا سـايرعفونتها در آنهـا آمتـر اسـت                        

 .  آمتر از آودآاني است آه شيرمادر نخورده اند، عفونت ادراری و سپتی سمی عفونت گوش ، پنوموني، مننژيت

شـيرمادرموجب افـزایش ضـریب هوشـی      .تغذيه با شيرمادر به مادر و آودك آمك مي آند تا ارتباطي نزديك تر و عاطفي تر برقـرار آننـد                    

 .وارتقاء تکامل می گردد

ايـن مسـئله بـه آـاهش        . از زايمان شيردهي آمك مي آنـد تـا رحـم بـه انـدازه قبلـي خـود برگـردد                     پس   .شيردهي سالمت مادر را تضمين مي آند      

بـه پيشـگيری    . همچنين شيردهي خطر ابتالء  مادر به سرطان پسـتان و تخمـدان را آـاهش مـي دهـد                   . خونريزي و پيشگيري از آم خوني آمك مي آند        

 .استخوان درسنين باال دراین مادران کمتردیده می شودپوکی . وزن مادر رامتعادل می سازد.ازبارداری کمک می کند

بـراي مثـال، بـه آـودك شـيرگاو، شـير بـز،              : ماه هيچ نوع شـير يـا غـذاي ديگـري بجـز شـيرمادر ندهيـد                 ٤بهترين آار اين است آه به آودك زير         

 :  يا نوشيدني هاي اضافي نظيرچاي، آب ميوه يا آب ندهيد زيرا و غالتشيرمصنوعي، حبوبات

 . هر نوع غذا يا مايعات، از ميزان دريافت شيرمادر مي آاهددادن  -

 ساير غذاها يا مايعات ممكنست از طريق آب يا تغذيه با بطري يا ظروف آشپزخانه آلوده به ميكروب شوند آه ايـن عوامـل بيمـاريزا مـي توانـد سـبب                   -

 . عفونت شود

 . ته باشد نداش A غذا يا مايعات ديگر ممكن است به مقدار آافي ويتامين  -

 . ساير غذاها يا مايعات ممكن است آنقدر رقيق باشند آه آودك دچار اختالل رشد شود -

 .  جذب آهن از طريق شيرگاو و بز ناچيز است -

 .  آودك ممكنست دچار حساسيت شود -

 در ممكنست آودك در هضم شيرحيوان مشكل داشته و بنابراين مصرف اين شير باعث بروز اسهال، آهيريا ديگـر عالئـم                 -

 . اسهال ممكنست پايدار شود. او شود

 

 .تغذيه انحصاري با شيرمادر بهترين فرصت را براي رشد و تداوم سالمتي آودك فراهم مي نمايد

  

  ماهگي ٦ تا ٤ توصيه براي سنين 

 ٤-٦ اما گـاهي اوقـات در فاصـله سـن            شيرمادر همچنان براي آودك مهمترين غذاست     .  ماهگي نياز به تغذيه تكميلي ندارند      ٦بيشتر آودآان قبل از سن      

اين غذاها، اغلـب تكميلـي يـا آمكـي ناميـده مـي شـوند زيـرا مكمـل شـيرمادر                 . ماه، بعضي آودآان عالوه بر شيرمادر نياز به شروع تغذيه تكميلي دارند           
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 .هستند

 . ي وزن گيري نداشته باشد مادر فقط بايستي در موردي اقدام به شروع زودرس تغذيه تكميلي نمايد آه آودك به اندازه آاف

اين نكتـه حـائز اهميـت اسـت آـه تغذيـه بـا شـيرمادر         .  دريافت آنند)آبکی نباشد (  ماهگي همه آودآان بايستي غذاي تكميلي مغذي و غليظ     ٦از سن   

ه جـاي شـيرمادر بايسـتي روزانـه     به منظور اجتناب از جايگزيني غذاي تكميلي بـ . بايستي برحسب ميل و تقاضاي آودك و به طور شبانه روزي تداوم يابد      

  . بار غذاي آمكي به او داده شود١-٢آودك با شيرمادر تغذيه شد  پس از آنكه

  ماهگي١٢ تا ٦ توصيه براي سنين 

ي آـودك را     ماهگي شيرمادر به تنهايي تمام نيازهاي انرژ       ٦اگر چه پس از     . مادر بايستي به تغذيه آودك باشيرمادر برحسب ميل و تقاضاي او، ادامه دهد            

غـذاهايي آـه در آشـور شـما مناسـب      .  ماهگي به تدريج بر ميزان غذاي تكميلي داده شده به آودك افـزوده مـي شـود                ١٢ تا   ٦از سن   . تامين نمي آند  

 . ماهگي غذاي تكميلي منبع عمده انرژي محسوب مي شود١٢از سن . شناخته شده در چارت مشاوره آمده است

در صورت امكان شـير  . ( بار در روز به او غذاي آمكي بدهيد٥ه مي شود سه بار در روز و اگر با شير مادر تغذيه نمي شود،      چنانچه آودك با شيرمادر تغذي    

هرچند آه شيرگاو و ساير جانشين شوند ه هاي شيرمادر هيچيـك نمـي توانـد بـراي آـودك نقـش شـيرمادر را داشـته                  . را توسط استكان به آودك بدهيد     

 ).باشد

آودك نبايستي مجبور شود بـراي غـذا   . تغذيه فعال به معني تشويق آودك به خوردن است   . م است آه آودك را به طور فعال تغذيه نمائيد         اين مسئله مه  

تا زمـاني آـه آـودك بتوانـد خـودش غـذا             . او بايستي سهم مخصوص به خود داشته باشد       .خوردن از يك ظرف مشترك با خواهر و برادربزرگترش رقابت آند          

بايستي در طول وعده غذايي در آنـار آـودك بنشـنيد و بـه او آمـك                  ) مثل خواهر يا برادر بزرگتر يا پدر يا مادر بزرگ         (در يا فرد مراقبت دهنده ديگر       بخورد، ما 

 .آند تا قاشق غذا را در دهان بگذارد

 يشتري نداشته باشدً   بدين معني است آه آودك پس از آنكه فعاالنه تغذيه شد ميل به خوردن غذاي ب ً سهم آافي يك 

 

 غذاهاي تكميلي مناسب 

غذاهاي تكميلي مناسب به غذاهايي گفته مي شود آه غني از انـرژي و مـواد مغـذي بـوده و اسـتطاعت تهيـه آن در منطقـه               

آه روغن و يا شير بـه       ) برنج يا گندم  (ه غليظ غالت    حریرنمونه هايي از اين غذاها در بعضي نواحي شامل            . وجود داشته باشد  

اگر آـودك   . ن اضافه شده است ، ميوه ها، سبزيجات، حبوبات، گوشت، مرغ، تخم مرغ، ماهي و فرآورده هاي شير مي باشد                   آ

 نـه عالوه بر شيرمادر شيرمصنوعي دريافت آند در اين صورت بايد شيرمصنوعي و يا هر نوشـيدني ديگـري بوسـيله اسـتكان و              

 . بطري به آودك داده شود

 توصيه هـاي تغذيـه اي  ما به عنوان غذاي مناسب فهرست شده است در چارت مشاوره در قسمت  غذاهايي آه در منطقه ش    

 آمده است 

 

  سالگي ٢ ماه تا ١٢ توصيه براي سنين 

. طي اين دوران مادر بايستي به تغذيه آودك باشيرمادر برحسب ميل و تقاضـاي او ادامـه داده و همچنـين غـذاهاي تكميلـي مغـذي نيـز بـه آـودك بدهـد                      

غذاهاي خـانواده بايسـتي     . غذاهاي خانواده در اين سن بخش مهمي از رژيم غذايي آودك را در برمي گيرد              . وناگوني و آميت غذا بايستي افزايش يابد      گ

 .به تكه هاي ريز تبديل شود، تا خوردن آن براي آودك آسان شود

و دادن سـهم غـذايي آـافي بـه     ) تشـويق آـودك بـه خـوردن    ( ادامه تغذيه فعـال  . بار در روز به آودك بدهيد٥غذاهاي تكميلي مغذي و يا غذاي خانواده را      

 . آودك بسيار حائز اهميت است

  سالگي و باالتر٢  توصيه براي سنين 

 .  وعده اصلي انواع مختلفي از غذاهاي خانواده به آودك داده شود٣در اين سن بايستي روزانه در

غذايي بدهيد آه اين غذا ممكن است شامل غذاي خانواده و يا سـاير غـذاهاي مغـذي باشـد آـه دادن آنهـا در                          همچنين دوبار در روز نيز به او ميان وعده          

 .  فهرست شده است مشاورهنمونه ها در روي چارت. بين وعده هاي اصلي غذا به آودك مناسب است
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  مشكالت تغذيه اي را شناسايي آنيد

براساس پاسخهاي مادر .  از انجام توصيه صورت گيرد     قبله تغذيه و شناسايي همه مشكالت تغذيه اي         اين نكته حائز اهميت است آه ارزيابي غذا و نحو         

همـين تفاوتهـا هسـتند آـه     .به سئواالت تغذيه، هرگونه تفاوتي را بين نحوه تغذيه فعلي آودك و توصيه هـاي موجـود در چـارت مشـاوره شناسـايي آنيـد                       

 .ت تغذيه اي در زير فهرست شده استبعضي نمونه هاي مشكال. مشكل محسوب مي شوند

 مثالهايي از مشكالت تغذيه اي 

 

 توصيه هاي تغذيه اي نحوه تغذيه فعلي آودك

به يك آـودك سـه ماهـه بـه انـدازه شـيرمادر، آب قنـد نيـز داده مـي                      

 .شود

به يك آودك سه ماهـه فقـط بايسـتي شـيرمادر داده شـود و                

 .ودهيچ نوع غذا يا مايعات ديگري به او داده نش

  بار در روز تغذيه٣ ساله فقط ٢يك آودك 

 .مي شود

 بـار   ٢ ساله بايستي در بـين وعـده هـاي اصـلي،             ٢يك آودك   

غذاي اضافي به همـان ميـزان وعـده هـاي  اصـلي،  دريافـت                 

 .آند

 ماهه هنوز بـه طـور انحصـاري بـا  شـيرمادر تغذيـه  مـي                   ٨يك آودك   

 شود

ــودك   ــك آ ــدار آــ   ٨ي ــه مق ــين بايســتي ب افي از  ماهــه همچن

 .غذاهاي تكميلي مغذي سه بار در روز دريافت آند

 

مشـاوره بـا    مشكالت رايج در بخـش      . عالوه برتفاوتهاي موجود باتوصيه هاي تغذيه اي ، بعضي مشكالت ديگر از طريق پاسخهاي مادر مشخص مي شود                 

 . در چارت مشكالت تغذيه اي  فهرست شده استمادر

 :ز نمونه هاي چنين مشكالتي عبارتندا

 اشكال درتغذيه باشيرمادر

درايـن صـورت ، شـما    . مادرممكن است عنوان آند آه شيردهي براي اوناراحت آننده است يااينكه به نظر مـي رسـد آـودآش مشـكل شـيرخوردن دارد                       

 .براساس ارزيابي تغذيه باشيرمادر ممكن است پي ببريد آه وضعيت بغل آردن وپستان گرفتن آودك بايستي اصالح شود

 تفاده از بطري براي تغذيه شيرخواراس

بـه مايعـات درون آنهـا توجـه نشـده وبـه       . بطريها اغلب آلوده اند وميكروبها به آساني درآنها رشد مي آنند. براي تغذيه نبايداز بطري استفاده شود       

مكـن اسـت درتمايـل آـودك بـه          همچنـين مكيـدن بطـري م      .آودك ممكن است مايع فاسد شده رابنوشد وبيمارشود       . زودي فاسد ياترش مي شوند    

 .تغذيه از پستان مادر اختالل ايجاد آند

 فقدان تغذيه فعال 

اين مطلب بويژه درمـورد يـك آـودك خيلـي آـم وزن صـادق         .آودآان خردسال اغلب نياز دارند به خوردن تشويق شوند ودراين آار به آنها آمك شود                

 بخورد وياچنانچـه بـاخواهر يـابرادرش بـراي غـذا خـوردن رقابـت آنـد ، درايـن صـورت           چنانچه آودك خردسال تنها گذاشته شود تاخودش غذا      . است  

قـادر خواهيـد بـود پـي     »  چه آسي وچگونه آودك راتغذيه مي آند؟ « بامطرح آردن اين سئوال آه     . ممكن است نتواند به اندازه آافي غذا بخورد         

 .ببريد آه آيا آودك بطور فعال به خوردن تشويق مي شود

   سئوال آنيد ماه٤زير درمورد نحوه تغذيه شيرخوار چگونه 

 آيامشكل شيرخوردن وجود دارد؟: بپرسيد 

اگـر مـادر    .*مادر ممكن است به مشاوره ياآمك  خاصي براي رفع مشكل فرزندش نياز داشته باشد   . هرنوع مشكلي راآه مادر ذآر مي آند ، مهم است           

تغذيه باشيرمادر راارزيابي آنيد ياببينيد آه چگونه شيرخوار رابا فنجـان تغذيـه مـي آنـد تابـه منظـور                      ،   قادر به خوردن نيست   مي گويد آه شيرخوارش ،      

 ، ممكن است دچار يك عفونت شديد يامشكل خطرناك و آشنده ديگري باشد وبايد بـه نزديكتـرين            نيست قادر به خوردن  شيرخواري آه   . مادر پي ببريد  

 .مرآزدرماني  ارجاع شود

  ساعت؟٢٤دك شيرمادر خواراست ؟ اگر بلي چند بار درآياآو: بپرسيد 

 این است که کمتـراز اين به معني . توصيه مي شود آه دفعات وطول مدت تغذيه باشيرمادر برحسب ميل وتقاضاي شيرخوار وبطور مكرر درشب وروز باشد     
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  .نباشد ساعت ٢٤ بار در٨

  مي خورد؟اگر بلي ، چند بار؟با چه وسيله اي؟آيا شيرخوار غير از شيرمادر، غذا يامايعات ديگر: بپرسيد  

باپرسش از مادر پي ببريد آه آيا به شيرخوار ، غذاها يامايعـات ديگـري مثـل سـاير شـيرها، آب ميـوه ،       . شيرخوار بايد بطور انحصاري باشيرمادر تغذيه شود      

بدليل آمبودشيرمادرازساير شـير هـا اسـتفاده مـي آنـد از او بپرسـيد       اگر شيرخوار . وحتي آب مي دهد ) مثل لعاب برنج ( چاي ، پوره رقيق ، غالت مايع  

الزم است  شما بدانيد آه آيا شيرخوار بيشتر باشيرمادر تغذيـه مـي شـود يـا بيشـتر از سـاير شـير هـا بـه او داده مـي                        .چند باروچه مقدار  به او مي دهد       

 .خوار مي دهدو پي ببريد آه آيا مادر اين شير ها رابابطري يا فنجان به شير.شود

 چگونه تغذيه باشيرمادر راارزيابي آنيد

 :در موارد زير الزم نمي باشد. ابتدا تصميم بگيريد  آه آيا ارزيابي تغذيه باشيرمادر الزم است ياخير

  ساعت شير مي خورد و٢٤ بار در ٨اگر شير خوار بطور انحصاري باشيرمادر تغذيه مي شود و حداقل  

 . مي باشد      وزن گيري او آافي 

 .اگر شيرخوارآًال باشيرمادر تغذيه نمي شود 

 .اگر شيرخوارمشكل جدي دارد ونياز به ارجاع فوري به بيمارستان دارد 

 .دراين شرايط ، نحوه تغذيه شيرخوار رابراساس اطالعات قبلي طبقه بندي آنيد

نـوزادان بـاوزن آـم هنگـام     . يه باشيرمادر رابشرح زيـر مشـاهده آنيـد    اگرپاسخ هاي مادر يا وزن شيرخوارنشان مي دهد آه مشكلي وجود دارد،نحوه تغذ            

 .تولد احتمال دارد آه درارتباط باتغذيه باشيرمادر مشكل داشته باشند، لذاارزيابي تغذيه باشيرمادر نياز به مشاهده دقيق دارد

 آياشير خوار ظرف يكساعت گذشته باشيرمادر تغذيه شده است؟: بپرسيد

دراين فرصت ، ارزيابي راآامل آنيد وبه وضـعيت         . ر بخواهيد تا منتظر شود وبه شمابگويد آه چه وقت آودك دوباره تمايل به شيرخوردن دارد               اگربلي ، از ماد   

ل همچنين مي توانيد هرنوع درماني راآه شـيرخوار نيـاز دارد،شـروع آنيـد نظيـر آمـوزش مـادر بـراي يـك عفونـت باآتريـا                           . واآسيناسيون شيرخوار بپردازيد    

 .اس براي آم آبي خفيف . آر.موضعي خفيف ، يا دادن محلول او

از مادر بخواهيد آه اورا به پسـتان بگـذارد          . اگر شيرخوار ظرف يكساعت گذشته باشيرمادر تغذيه نشده ، ممكن است تمايل به شيرخوردن داشته باشد                 

 .آرام بنشينيد ونحوه تغذيه شيرخوارباشيرمادر رامشاهده آنيد. ه آنيد دقيقه از شيردهي رامشاهد٤تمام طول مدت تغذيه او باشيرمادر ويامدت . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ي شيرخوارمكرر شيرمي خورد، يابالعكس مكرر شيرنمي خورد، او شيرآافي نم: مشكالتي آه مادرممكن است مطرح آند شامل اين موارد مي باشد *

 .خورد، نوك پستان مادر زخم است ، نوك پستان مادر صاف يافرو رفته است ياشيرخوار پستان نمي گيرد
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 آياشيرخوار پستان رادرست مي گيرد؟: نگاه آنيد

 :چهار نشانه براي خوب گرفتن پستان عبارتند از 

  چانه چسبيده به پستان باشد--  

 . دهان آامًال باز است--

 .يرون برگشته است لب پائيني به ب-- 

 . نوك و قسمت بيشتري از هاله پستان در دهان شيرخوار مي باشد--  

 .”خوب پستان مي گيرد“اگر تمام  چهار نشانه  فوق وجود  دارد ، شيرخوار 

 :اگرنحوه گرفتن پستان خوب نباشد ، شما ممكن است نشانه هاي زير راببينيد

 . چانه چسبيده به پستان نيست --        

  دهان آامًال باز نيست ، لبها از جلو بهم فشرده است--        

  لبها به داخل برگشته يا--        

 . قسمت عمده هاله قهوه اي دردهان شيرخوارنيست--        

 .”خوب پستان نمي گيرد“اگر شما هر يك از نشانه هاي فوق رامشاهده مي آنيد ، شيرخوار  

 ”به هيچ وجه پستان رانمي گيرد“ دپستان رادردهان بگيردوبراي مكيدن نگهدارد، پساگرشيرخوارخيلي بيمارنمي توان

يا شيرخوار پستان رابقدر آافي ومـوثر تخليـه نمـي آنـد وايـن      .اگرشيرخوارپستان را درست بدهان نگيرد ،  منجر  به  درد  و زخم  نوك  پستان  مي گردد         

. س از تغذيه باشيرمادر ، ناراضي باشـد ومايـل بـه شـيرخوردن مكـرر و يـاطوالني مـدت باشـد                        شيرخوارممكن است پ  . امرسبب احتقان پستان مي شود    

 .شيرخوارممكن است مقدارخيلي آمي شير دريافت آند ووزن گيري آافي نداشته باشد ياشير مادرش خشك شود

 . تمام اين مشكالت رفع خواهد شد، اگرنحوه گرفتن پستان اصالح شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ن مادر راخوب نگرفته است                        شيرخوارپستان مادر راخوب گرفته است شيرخوار پستا

 )مكيدن قوي و مكث گهگاهي:خوب مكيدن عبارتست از( آياشيرخوارمي تواند خوب بمكد؟ : نگاه آنيد 

اگـر مـي توانيـد چگـونگي     . نيد ياصداي آنرابشـنويد  شما ممكن است بلعيدن او راببي  .  ، مكيدن او قوي توام با بلع است          ”خوب مي مكد  ”وقتي شيرخوار   

اگر شيرخوار از تغذيه خـود راضـي باشـد ، پسـتان راخـود رهـا مـي                   . اتمام تغذيه باشيرمادر را مشاهده آنيد وبه نشانه هاي رضايت شيرخوار توجه نمائيد            

عموٌالخواب آلود بنظر مي رسـد وديگـر عالقـه بـه مكيـدن پسـتان           شيرخوار راحت وم  ) . يعني مادر باعث توقف تغذيه باشيرمادر به هرطريق نمي شود         ( آند

 .ندارد

 

 

 

 

بلعيـدن او رانمـي بينيـد       . شماممكن است گونه هاي فرو رفتـه او راببينيـد           . ، مكيدن اوسريع وسطحي است      ”خوب نمي مكد  “وقتي شيرخوار پستان را   



 ٣٥

اوممكن  است گريه آند ياسعي آند آـه دوبـاره پسـتان رابمكـد           . د وبيقرار است    شيرخوار  درانتهاي تغذيه راضي بنظر نمي رس       . ياصداي آنرانمي شنويد    

 .وبمدت طوالني به تغذيه باشيرمادر ادامه دهد

اگـر بينـي   .قادربه تغذيه باشيرمادرنمي باشـد “ بنابراين اصال. او قادر به مكيدن پستان و بلعيدن شير مادر نيست   ،”اصًال نمي تواند بمكد   “ وقتي شيرخوار 

 .سپس آنترل آنيد آه آيا او قادر است خوب بمكد. ار گرفته بنظر مي رسد ومانع تغذيه او مي باشد ، بيني او راپاك آنيد شيرخو

 براي وجود زخم يابرفك دهان شيرخوار را  نگاه آنيد: نگاه آنيد 

اگـر سـعي    . طح داخلي گونه ها ولثه ها بنظـر مـي رسـد           را نگاه آنيد  برفك  شبيه دلمه هاي شير روي س           ) روي  زبان يا گونه ها     (داخل  دهان شير خوار      

 .آنيد سفيدي راپاك آنيد ، تكه هاي سفيد برفك باقي خواهند ماند

  را طبقه بندي آنيدچگونه وضعيت تغذيه 

بـراي  . خـاب آنيـد  نشانه هاي تغذيه آودك را با نشانه هاي ذآر شده در هر رديف جدول رنگي طبقـه بنـدي  مقايسـه آنيـد و طبقـه بنـدي مناسـب را انت                              

 : طبقه بندي وجود دارد٣وضعيت تغذيه 

 احتمال عفونت باآتريال شديد، مشكل تغذيه اي داردو مشكل تغذيه اي ندارد

 

 جدول طبقه بندي براي وضعيت تغذيه.مثال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احتمال عفونت باآتريال شديد

ايـن مـي توانـد بعلـت يـك عفونـت       . واند بمكد، مشـكلي دارد آـه زنـدگي او را تهديـد مـي آنـد       ماهي آه قادر به شيرخوردن نباشد و نت      ٢شيرخوار آمتراز 

 .درمان آن را مطابق چارت مانا انجام دهيد.  اين شيرخوار نياز به مراقبت و توجه فوري دارد.باآتريال يا مشكالت ديگر باشد

 مشكل تغذيه اي

توصيه هاي تغذيه اي مخصوص سن آودك بـا چـارت توصـيه هـاي تغذيـه      رند و يا آودآاني آه اين طبقه بندي شامل آودآاني مي شود آه اختالل رشددا    

 نشانه ها طبقه بندي توصيه ها

احتما ل عفونت  براساس چارت مانا ارزيابي ودرمان آنيد 

  شدیدباآتريال

)١( 

 قادر به شيرخوردن نيست  يا  •

 به هيچ وجه پستان را نمي گيرد يا •

 نمي تواند بمكد •

د مشـكالت تغذيـه    توصيه هاي مشاوره با مـادردرمور      

 راانجام دهيد )١٤صفحه (اي

ــد     ــاخوب نمـــي مكـ ــي گيرديـ ــتان نمـ ــوب پسـ اگرخـ

صـفحه  (طرزصحيح آغوش گرفتن وروي پستان قراردادن     

 .رابه مادرآموزش دهيد) ١٤

 مــاه اســت بــه مرآــز  ٢اگــر برفــك داردوبــاالي  

ــورت    ــد در غيراينص ــاع دهي ــان بهداشــتي ارج درم

 درمنزل را به مادر آموزش دهيد

آـودك  (  روز    ١و) مـاه ٢آودك بـاالي    (وزر٥بعداز 

 پيگيري آنيدرا )ماه٢آمتراز

مشكالت تغذيه 

 اي دارد

)٢( 

 مطابقت با توصيه هاي تغذيه اي  ندارد يا •

 خوب  پستان نمي گيرد يا •

  خوب نمي مكد  يا •

 وجود برفك  يا •

 اختالل رشد دارد •

 

توصيه هاي پيشگيري از حوادث وسوانح  در منزل را           

 .به مادر بگوييد

 . مادر را درموردتغذيه خوب آودك  تشويق آنيد 

 

مشكالت تغذيه 

 اي ندارد

)٣( 

 مطابقت با توصيه هاي تغذيه اي دارد •
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 . تغذيه دارندوبرخي نشانه هادرنحوه تغذيه شان نيازبه اصالح داردمطابقت نداردومشكل اي

 بنـدي قـرار مـي گيـرد، تغذيـه مكـرر و         به مادر هر شـيرخواري آـه در ايـن طبقـه           . درشيرخواران احتمال وجود چندين نشانه بيشتر است تا فقط يك نشانه          

تغذيه آوتاه مدت با شيرمادر در هر وعده، علت مهمي است آه موجـب  . طوالني با شيرمادر را  هر زماني آه شيرخوار بخواهد در روز و شب توصيه آنيد         

مادر تغذيـه شـود بـه هـر مـادر آمـك خاصـي را آـه               شيرخوار بايد  تا زماني آه خود پستان را رها آند، با شير            . مي شود شيرخوار شيرآافي دريافت نكند     

هر شيرخواري آه در اين طبقه بندي قرار مي گيـرد بايـد             . شيرخوارش نياز دارد؛ مثل وضعيت بهتر بغل آردن و پستان گرفتن، يا درمان برفك آموزش دهيد               

آنترل آنيد و توصـيه هـاي ضـروري را در صـورت لـزوم بـه مـادر ارائـه         شما بايد بهبود نحوه تغذيه شيرخوار را        . براي پيگيري دوباره به نزدشما مراجعه نمايد      

 .دهيد

 مشكل تغذيه اي  ندارد

شـيرخواران در ايـن طبقـه بنـدي بطـور      مطابقـت داردو  توصيه هاي تغذيه اي مخصوص سن آودك با چارت توصيه هاي تغذيه ايآودآان دراين طبقه بندي       

 ر طبقه بندي آم وزني شديد و اختالل رشد قرار نمي گيردانحصاري و مكرر با شيرمادر تغذيه مي شود و د
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 ١٢فصل 

 دهان ودندانآنترل آودك از نظر وضعيت 

 

هاي خطريا وضـعيت عمومي،زردي،وزن،قد،دورسـر و         نشانه.در آليه آودآان از مادردر مورد علت مراجعه سؤال آنيد         

 . آنترل آنيدمت دهان و دندانوضعيت سالسپس آودك را از نظر . تغذيه را آنترل آنيد

 

 

 

 :نگاه آنيد :سؤال آنيد

 د؟کمک می نماینآيا والدين در مسواك زدن آودك  -1

مسواك مي درروز  بار ٢آيا آودك به تنهايي يا با همكاري والدين  -2

 زند؟

 دارد؟راآيا آودك شما سابقه ضربه به دندانها  -3

 آيا آودك شما دندان درد دارد؟ -4

مكيـدن  مثـل    (عادات غلط دهانی   آودك شما    آيا: سالگي   ٤بعد از    -5

 دارد؟...) انگشت شست، پستانك، 

  پوسيدگي دندانها يا سندرم شيشه شير 

  تأخير رويش 

  تورم و قرمزي لثه 

  تورم صورت 

 

 . طبقه بندي آنيدوضعيت دهان ودندان جهت آنترل طبقه بنديمشكل آودك را با استفاده از جدول رنگي 

 

 .يري از حوادث و سوانح در آودآان و رابطه متقابل آودك  و  والدين ،با مادر مشاوره آنيدسپس در مورد پيشگ

 

  آنترل آنيددهان ودندان رابراي وضعيت  سال٢باالي آليه آودآان 

 . ارزيابي آنيدوضعيت دهان ودندانچگونه آودك را ازنظر 

 ؟آنند ها به آودآشان آمك مي آيا والدين در مسواك زدن دندانها و تميزآردن لثه:سوال آنيد 

 .سالگي به تنهايي نميتوانند بطور صحيح مسواك آنند ،و براي اين آار به آمك والدين نياز دارند٦آودآان تا 

 آند؟ بار در روز مسواك مي آيا آودك شما به تنهايي يا با آمك شما آمتر از دو:سوال آنيد 

درست مسواك آردن وقتي است آه تمام سطوح دندانها و لثـه بـه      . باشد  از روي دندانها و لثه مي     هدف اصلي از مسواك زدن پاك نمودن پالك ميكروبي          

خوبي از پالك ميكروبي پاك گردد، بنابراين بهتر است اينكار در فرصت مناسب و با زمان آافي با آرامش صورت پذيرد، چرا آه آيفيت مسـواك آـردن بهتـر                              

ولي اگر نشـد در دو زمـان     آل آن است آه بعد از هربار مصرف مواد غذايي و بويژه مواد قندي دندانها مسواك شود،                  هالبته ايد . باشد  از تعداد دفعات آن مي    

 :مسواك آردن دندانها حتمًا بايد صورت گيرد

  شبها قبل از خواب •

  صبحها بعد از صبحانه •

 .باشد دقيقه مي٤ حداقل زمان براي مسواك زدن  •

 ؟دندانها در آودك وجودداردآيا سابقه ضربه به :سوال آنيد 

در بعضي مـوارد در اثـر ضـربه، دنـدان از دهـان خـارج       . تواند سبب شكستگي قسمتي از تاج، ريشه و حتي استخوان فك شود     ضربه به علل متفاوت مي    

 .رود شده و يا برعكس در فك فرو مي

 .سال باشد٣نهاي دايمي زيرين شود، خصوصًا اگر سن آودك زير شود ممكن است باعث آسيب به جوانه دندا صدماتي آه به دندانهاي شيري وارد مي
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توجـه بـه جـدول طبقـه بنـدي           بـا  ،)شكستگي قسمتي از تاج ،فرورفتگي دندان در محل خود،لقي دندان ،تغيير رنگ دنـدان               (سابقه ضربه  درصورت وجود 

 . به دندانپزشك ارجاع دهيد آودك را

 ؟آيا آودك شما دندان درد دارد:سوال آنيد

 .شود بندي به دندانپزشك ارجاع داده مي توجه به جدول طبقه رصورت وجود درد دندان، آودك باد

مكيدن انگشت شسـت، پسـتانك،      مثل   (عادات غلط دهانی    سال از مادر سؤال آنيد آه آيا آودك شما        ٤درمورد آودك باالي    :سوال آنيد 

 ؟دارد ) …

شـوند، درصـورت عـدم      سال قطع مـي ٤ تا   ٢سال وجوددارد آه به طور خودبخود بين        ٢دك زير   مكيدنهاي غيرتغذيه اي مانند مكيدن انگشت شست در آو        

شود، بنابراين اگر پاسخ مادر به ايـن سـؤال مثبـت اسـت           گيري و رشد فكها و فرم صورت ايجاد مي          سالگي عوارض بسياري در شكل    ٤قطع اين عادات تا     

 .بندي، به دندانپزشك ارجاع شود باتوجه به جدول طبقه

 .پوسيدگي دندانها را نگاه آنيد

محلهاي شايع پوسيدگي شيارهاي سطح جونده، سـطوح  .  پوسيدگي يك بيماري ميكروبي عفوني است آه با تخريب موضعي عاج و مينا همراه است       

 .باشد بين دنداني، طوق دندان يا ناحيه اتصال لثه و دندان مي

 :باشد عاليم پوسيدگي به صورت زير مي

 اي يا سياه يناي دندان به قهوهتغيير رنگ م •

  سوراخ شدن دندان •

  بوي بد دهان •

 . حساس بودن يا درد گرفتن دندان هنگام خوردن غذاهاي سرد، ترش يا شيرين آه بسته به شدت پوسيدگي متفاوت است •

 .ستفاده شودتواند باعث گيرآردن مواد غذايي بين دندانها و يا پاره شدن نخ دندان هنگام ا پوسيدگي بين دنداني مي •

 

 

 

 

 

 

 نشانگان شيشه شير

 .شود سال به دليل استفاده از روش نامناسب تغذيه آودك ايجاد مي٣سندرم شيشه شير مشكلي است آه براي آودآان زير 

بـاقي بمانـد،    يابـد و اگـر در هنگـام خـواب شيشـه شـير يـا سـينه مـادر در دهـان آـودك                            رود، اثر تميزآنندگي بزاق آاهش مـي        وقتي آودك به خواب مي    

پوشـاند، معمـوًال در       مانـد و زبـان روي دنـدانهاي پـايين را مـي              دندانهاي جلويي فك باال براي مدت طوالني غرق در شير مي شوندو چون آام بسـته مـي                 

 .نمايد دندانهاي جلويي ايجاد پوسيدگي مي

 

 

                                

 پوسيدگي سطح جونده سطوح بين دندانيپوسيدگي 

 طوق دندانپوسيدگي 
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 . را به مادران گوشزد نمائيدبراي پيشگيري از سندرم شيشه شير نكات ذيل

 . هرچه زودتر مهارت نوشيدن با استكان يا فنجان را به آودك آموزش دهيد •

 .شود تميز نمائيد حداقل دوبار در روز دندانهاي آودك را با پارچه نرم، تميز يا گاز طبق آنچه عنوان مي •

 .رجاع دهيددرصورت بروز نشانگان شيشه شير، آودك را در اسرع وقت به دندانپزشك ا

 .تاخير رويش دندانها را نگاه آنيد

 شيري و دائمي: هر فردي در طي زندگي خود دو سري دندان دارد

 :دندانهاي شيري

 ماهگي٦حدود :  زمان رويش اولين دندان شيري •

  سالگي٢ – ٥/٢:  زمان تكميل دندانهاي شيري  •

 ) دندان٥در هر نيم فك ( عدد ٢٠:  تعداد آل دندانهاي شيري •

 :انهاي دائميدند

 )سالگي٦دندان آسياي اول دائمي يا دندان (سالگي ٦حدود :  زمان رويش اولين دندان دايمي •

 سالگي١٣ الي ١٢حدود ): به جز عقل(  زمان تكميل دندانهاي دائمي  •

 ) دندان٨در هر نيم فك ( عدد ٣٢): با درنظر گرفتن دندانهاي عقل( تعداد آل دندانهاي دائمي  •

 مـاه پـس از افتـادن هـر دنـدان شـيري، دنـدان        ٦ تـا  ٢معمـوًال  . شوند و مي افتند   سالگي به تدريج دندانهاي شيري لق مي       ١٢ا   ت ٥/٥ از حدود    •

 .ماند يابد و تا پايان عمر در دهان باقي مي  دائمي جايگزين رويش مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ان، آودك را در طبقه بندي مشكل دنداني دارد قرار دهيدباتوجه به جدول زير، برحسب زمانهاي ذآرشده درصورت وجود تأخير رويش دند

  

 فك پايين فك باال دندان شيري

  ماهگي١٧  ماهگي١٩ پيش مياني

  ماهگي٢٢  ماهگي٢٠ پيش طرفي

  ماهگي٢٢  ماهگي٢٨ نيش 

  ماهگي٢٥  ماهگي٢٤ آسياي اول

  ماهگي٣٧  ماهگي٢٥ آسياي دوم

 

 سري دندانهاي دائمي سري دندانهاي شيري 



 ٤٠

 :عاليم رويش دندانها

 .ن يك مرحله طبيعي از زندگي نوزاد است و در اآثر موارد درد و ناراحتي به همراه ندارددندان درآورد

 .عاليم دندان درآوردن به شرح زير است

  قرمزي و التهاب لثه در ناحيه جلويي فك پايين •

  برجستگي لثه و خارش در همين ناحيه •

  افزايش بزاق و جاري شدن آن از دهان نوزاد •

 د ناراحتي و گريه زيا •

  بي خوابي •

  نوك زدن دندان از الي لثه •

هنگـام رويـش دنـدانها معمـوًال احسـاس خـارش سـبب              . درصورت بروز عاليمي مثل تب، دل درد، يا اسهال هر آودك را بايد از نظر بيمـاري ارزيـابي آنيـد                    

 .شود آودك هر چيزي را به دهان خود وارد آند آه ممكن است  به علت آلودگي دچار اسهال شود مي

 .ورم و قرمزي لثه آودك را نگاه آنيدت

 مهاي لثه سال  نشانه

  رنگ صورتي •

  قوام سفت و محكم •

  تبعيت شكل لثه از شكل و طرز قرارگرفتن دندانها  •

 .اي روي دندان آشيده شود  تيزبودن لبه آن به طوريكه مثل اليه •

 .بين دندانها توسط لثه پرشود عدم وجود هرگونه ناهمواري يا لبه پهن بين دندان و لثه، بطوريكه فضاي  •

دهـد، درصـورت    آند و دچار تورم شده و شكل اصلي خود را از دست مـي    درصورت رعايت نكردن بهداشت دهان، لثه تغييررنگ به سمت قرمزي پيدا مي           

 .هاي بهداشتي، بايد آودك را به دندانپزشك ارجاع داد بروز اين عاليم عالوه بر توصيه

     

 

 

 

 

يرنگ صورت. نماي يك لثه سالم :3-7شكل 
و لبه هاي كامالً تيز لثه از جمله عالمتهاي

 .مشخص كننده سالمت لثه هستند
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 با كوچكترينكه لثه متورم :3-8شكل
 اگر،شوند تماسي، به شدت دچار خونريزي مي

درمان نشوند، باعث تحليل استخوان و لقي
 .دندانها خواهند شد

 



 ٤١

 .تورم صورت آودك را نگاه آنيد

 درصورت وجود هرگونه تورم در ناحيه صورت، چون احتمال ارتباط بين اين تورم و پوسيدگي دندان وجوددارد بايد در اسرع وقـت بـراي ارزيـابي بيشـتر  بـه                         

 .دندانپزشك ارجاع دهيد

 

 

 

 بندي آنيد؟ چگونه آودك را از نظر وضعيت سالمت دهان ودندان طبقه

 .تمام آودآان را پس از ارزيابي طبقه بندي آنيد

بـراي وضـعيت سـالمت    . بنـدي مناسـب را انتخـاب آنيـد     بندي مقايسه و طبقـه  هاي ذآرشده در هر رديف جدول رنگي طبقه هاي آودك را با نشانه   نشانه

 :بندي وجوددارد قه طب٣دهان و دندان 

  مشكل دنداني ندارد-٣  مشكل دنداني دارد-٢ مشكل دنداني شديد -١

 :مشكل دنداني شديد -1

 ١٠بـيش از  (درصورتيكه آودك دندان درد دارد ، يا دندان بطور آامل از دهان بيرون افتاده است ،يا تورم و قرمزي لثه،يا تـورم صـورت،يا پوسـيدگي دنـدانها                     

 .بندي قرار مي گيرد و بايد در اسرع وقت آودك را  براي ارزيابي بيشتر به دندانپزشك ارجاع داده شود دارد ، در اين طبقه) يرعدد يا سندرم شيشه ش

 .در صورتيكه دندان آامل بيرون افتاده است ،اقدامات مربوط به بيرون افتادن آامل دندان را انجام دهيد

 . نيددر صورتيكه آودك درد دارد استامينوفن تجويز آ

 :مشكل دنداني دارد -2

و يـا سـابقه ضـربه بـه دنـدانها دارد، در         ) سـالگي ٤بعد از   (اي    ، تأخير در رويش، مكيدنهاي غيرتغذيه     ) عدد ١٠آمتر از   (درصورتيكه آودك پوسيدگي دندانها     

 و دندان را به مادر آموزش دهيد وبه       هاي بهداشت دهان    گيرد وروشهاي صحيح مسواك زدن و همچنين توصيه         قرار مي » مشكل دنداني دارد  «بندي    طبقه

 .مادر توصيه آنيد آه در اولين فرصت براي ارزيابي بيشتر   به دندانپزشك مراجعه آند

 :مشكل دنداني ندارد -3

يـا والـدين در    بار مسواك ميزند ٢بندي وضعيت سالمت دهان و دندان را ندارد يا آمتر از       درصورتيكه آودك هيچ يك از نشانه هاي ذآرشده در جدول طبقه          

هاي بهداشـت دهـان و دنـدان را     گيرد به مادر اين آودك توصيه     قرار مي »مشكل دنداني ندارد    «بندي    مسواك زدن براي آودك همكاري نميكنند، در  طبقه        

زدن را بـه مـادر آمـوزش    آموزش داده واگر آمتر از دو بار مسواك ميزند يا والدين در مسواك زدن براي آودك همكـاري نميكنـد ، روشـهاي صـحيح مسـواك         

 . دهيد،در غير اينصورت مادر را تشويق آنيد آه در مراقبتهاي بعدي مراجعه آند

 

 

 

 

  آبسه خارج دهاني در سمت راست صورت) چپل دهاني در سمت راست دهان؛ آبسه داخ) راست. آبسه دهاني :3-6شكل



 ٤٢

 ١٣فصل 

 آنترل آودك از نظر وضعيت بينايي

 

 نشانه هاي خطرياوضعيت عمومي   آودآان، از مادر در مورد علت مراجعه سوال آنيد،آليهدر 

   سپس آودك را از نظر وضعيت بينائي آنترل آنيد،..يد،زردي،وزن،قد،دورسروتغذيه را آنترل آن

 

 

 جوابهاي مادر را با جدول بينايي براي گروههاي سني مقايسه آنيد

 سن :   سئوال آنيد :نگاه آنيد

 آيا به صورت شما نگاه مي آند؟ •

 آيا چشم هايش رادرمقابل نور مي بندد؟ •

  ماهگي٢تا 

 اتوجه نگاه مي آند؟آيا  به اطراف ب •

 آيا براي گرفتن اشياء واآنش نشان مي دهد؟ •

  ماهگي٦تا 

 آياچشم ها باهمديگر هماهنگ حرآت مي آند؟ •

 حرآت دهد؟بيند که آيااسباب بازي خيلي آوچك را مي  •

  ماهگي٩تا 

 ظاهرچشم •

 حرآات چشم •

 آيا به اشياء مورددلخواهش اشاره مي آند؟ •

 اتاق مي آياافرادرا قبل ازصحبت آردن درموقع داخل شدن به •

 شناسد؟

 ١٢تا 

 ماهگي

 حرآات چشموظاهر •

 ٤تست قدرت بينايي بعداز •

 سالگي

 آيا هيچ نگراني درباره نحوه ديدن آودك خود داريد؟ •

 

  سالگي٨تا 

 

 

 . جهت آنترل وضعيت بينائي طبقه بندي آنيدطبقه بنديبا استفاده از جدول رنگي 

 

 

 ودر مورد پيشگيری ازحوادث آنترل آنيداي دارويي را سپس وضعيت تكامل وواآسيناسيون و مصرف مكمل ه

 . کنيدمشاورهوسوانح درکودکان ورابطه متقابل کودک ووالدین، با مادر 

 

 آليه آودآان رابراي بينايي آنترل آنيد

 

 

 

 

 

 



 ٤٣

 :چگونه آودك راازنظروضعيت بينايي ارزيابي آنيد

 . نترل مي آنيدبه اين منظورباتوجه به سن آودك سئواالت زير را از مادر بپرسيدآودآان راازنظروضعيت بينائي آنهابراي سن شان بشرح زيرآ

 

 آيا به صورت شما نگاه مي آند؟ •

 آيا چشم هايش رادرمقابل نور مي بندد؟ •

  ماهگي٢تا 

 آيا باتوجه به اطراف نگاه مي آند؟ •

 آيا براي گرفتن اشياء واآنش نشان مي دهد؟ •

  ماهگي٦تا 

 هماهنگ حرآت مي آند؟آياچشم ها باهمديگر  •

 آيااسباب بازي خيلي آوچك را مي تواندحرآت دهد؟ •

  ماهگي٩تا 

 آيا به اشياء مورددلخواهش اشاره مي آند؟ •

 آياافرادرا قبل ازصحبت آردن درموقع داخل شدن به اتاق مي شناسد؟ •

  ماهگي١٢تا 

 آيا هيچ نگراني درباره نحوه ديدن آودك خود داريد؟ •

 

  سالگي٦تا 

 آياآودك به صورت شمانگاه مي آند؟آياچشمهايش رادرمقابل نورمي بندد؟: ماه ازمادرسوال آنيد٢ درموردآودك زير“مثال

پس ازشـنيدن پاسـخ مادربـه       ماه،  چنانچه به سواالت مربوط به همان سن پاسخ منفی داشتند،  سواالت سن قبلی پرسيده شود و                  ۶یا درمورد کودک زیر     

 .انجام دهيدE   سال، تست قدرت بينائي رابااستفاده ازتابلو٤اه آنيدودرآودآان بزرگترازظاهرچشم وحرآات چشم آودك نگ

 :ظاهر چشم و حرآات چشم آودك را نگاه آنيد 

 . قسمتهاي مختلف دستگاه بينايي ضروري است  وظيفه چشم ديدن محيط اطراف است و براي انجام اين وظيفه مهم، سالم بودن -

 آيا خوب بسته و بطور آامل باز مي شوند؟: به پلك ها نگاه آنيد.) است آه در قسمت جلو آره چشم قرار دارددو پرده متحرك ( :پلك ها 

هنگامي آه آودك چشم خود را مي بندد پلك ها بايد بطور آامل بسته شود اگر آامل بسته نشود و سياهي چشم ديده شـود غيـر طبيعـي                

چشم آودك را فوري ارجاع دهيد يا هنگامي آه چشم ها باز است يكـي از پلـك هـا بـه هـر دليلـي             مي باشد و جهت پيشگيري از زخم قرنيه و خشكي           

جهت پيشگيري از خطر تنبلي چشم آودك   . نيمه باز باقي مي ماند بطوري آه آمتر از نيمي از قرنيه ديده مي شود آه اين حالت نيز غير طبيعي است                       

 .را ارجاع دهيد

بافت ملتحمه بطور طبيعي شفاف و سفيد است و عروق      ) سطح داخلي پلك ها و روي سفيدي چشم را مي پوشاند            بافت نازآي است آه      :( ملتحمه

آن به زحمت ديده مي شود اگر عروق ملتحمه پرخون شود و پرده قرمز شود نشانگر يك بيماري چشمي است آـه آـودك را بايـد جهـت بررسـي بيشـتر                          

 .ارجاع دهيد

قرنيه سالم شفاف است و وقتي با چراغ قوه دستي مورد مشاهده قرار گيرد بازتـاب نـور             )اف چشم را تشكيل مي دهد     يك سوم قدامي و شف     ( :قرنيه  

اگر قرنيه آدورت داشته باشد اين حالت غير طبيعي است وجهـت پيشـگيري از   . را به آساني از روي آن مي توان مشاهده آرد آه رفلكس قرنيه نام دارد      

آوچكي و بزرگي قرنيه غير طبيعي است و جهت پيشـگيري از            .  ميلي متر است     ١٠ -١٢اندازه طبيعي قرنيه حدود     . جاع دارد خطر تنبلي چشم نياز به ار     

 .خطر بيماري آب سياه يا خطر تنبلي نياز به ارجاع فوري دارد

 ٢ -٤پرده يـك سـوراخ گـرد بـه انـدازه      عنبيه قسمت رنگي چشم است ورنگ چشم افراد به اين قسمت بستگي دارد و در وسط اين    ( :عنبيه و مردمك  

 .غير طبيعي است و بايد ارجاع فوري داده شود) يك طرفه يا دو طرفه ( اگر مردمك سفيد ديده شود ) ميلي متر به نام مردمك وجود دارد

.  بـراي ارزيـابي بيشـتر ارجـاع دهيـد     آوچـك و در تـاريكي بـزرگ مـي شـود اگـر ايـن حالـت وجـود نـدارد آـودك را           ) مثل نور چراغ قوه ( اندازه مردمك در نور     

 .وهمچنين اگر اندازه دو مردمك نابرابر باشد جهت بررسي بيشتر آودك را ارجاع دهيد

 :انحراف چشم وحرآات غير طبيعي چشم 

مـوًال ديـد آمتـري دارد و    اگر تصوير نور چراغ قوه در يك چشم در مرآز ودرچشم ديگر خارج از مرآز بود انحراف چشم وجود دارد چشمي آـه انحـراف دارد مع     

براي پيشگيري از تنبلي و آم شدن ديد بايد آودك را ارجاع دهيد وهمچنين درصورت حرآات سرگردان ويا نوساني چشـم آـودك را بـراي بررسـي بيشـتر              

 ارجاع دهيد



 ٤٤

  :Eتست قدرت بينايي با استفاده ازتابلوي  

 .اده ديدرابه آودك بياموزيم سالگي به بعدباصبروحوصله مي توانيم تابلوهايي س٣ازحدود

 مشابه تابلوآه قبال بامقوادرست Eتابلوياحرف   Eشايدآودك نتواندجهت چپ وراست رابيان آنداماباگرفتن انگشتان خودبه طرف جهت شاخه هاي حرف 

 .آرده ايم ،خوب مي تواندمنظورخودرابيان آند

اگرآــودك تــابلوراخوب نياموخــت ازوالــدين .(اتــاقي آــه نورمناســب داردنصــب آنيــدتابلورادرفاصــله مناســبي آــه درراهنمــاي هرتابلومشــخص شــده اســت در

حتمـا دقـت داشـته باشـيدآه چشـم ديگرآـودك بخـوبي پوشـيده شـده                  ) بخواهيددرمنزل اوراتمرين داده ، مجددا درفرصت تعيين شده بعدي مراجعه آنـد           

يدهردوچشـم خـوب اسـت يابـا آـج گـرفتن سـرخود ازآنـار دسـت نگـاه                    گاهي ممكن است آـودك ازبـين انگشـتان خودنگـاه آندوشـما فكـر آنيـد د                 .باشد

اگراستفاده ازاين پوشش باعث ترس ونگرانـي       .بهتراست پوشش مناسبي براي اين منظورازپارچه وآش تهيه آنيدتاروي چشم ديگررابخوبي بپوشاند           .آند

درصـورتي آـه بـه هـيچ وجـه      .صـاف نگـه داشـته باشـد    آودك وازدست دادن همكاري وي شددقت آنيدحتما آف دسـت راروي چشـم گذاشـته وسرخودرا        

آنگـاه دراولـين فرصـت بعـدي آـودك راازنظرديدمعاينـه            . رايادنگيردبهتراست آن رابه والدين آموزش دهيدوازآنهابخواهيددرمنزل بـاآودك تمـرين آننـد            Eعالمت  

 خـط اخـتالف داشـته باشـدبايدبراي     ٢شـديابين چشـمها      پاسـخ صـحيح با     ٤ پاسـخ ،آمتـراز      ٦ ،از   ١٠/٧الزم به ذآراست اگربـراي هرچشـم درخـط              .آنيد

 .بررسي بيشتر، آودك راارجاع آنيد

 چگونه آودك راازنظروضعيت بينايي طبقه بندي آنيد

بـراي وضـعيت   . نشانه هاي  آودك را با نشانه هاي ذآر شده در هر رديف جدول رنگي طبقه بندي  مقايسه آنيد و طبقه بنـدي مناسـب را انتخـاب آنيـد                

 : طبقه بندي وجود دارد٢ييبينا

 مشكل  بينايي ندارد-مشكل  بينايي دارد

 

 جدول طبقه بندي براي وضعيت بينايي: مثال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشكل  بينايي دارد

  ”اردمشـكل بينـائي د     “به هرسوال وياظاهروياحرآات غيرطبيعـي چشـم، آـودك درطبقـه بنـدي      مادر یا همراه، سال درصورت پاسخ منفي ٤درآودآان زير

 سال درصورت پاسـخ منفـي بـه    ٤درآودآان باالي .اين آودك بايدهرچه سريعتربراي ارزيابي بيشتربه مرآزبهداشتي درماني ارجاع داده شود  .قرارمي گيرد 

نيزبايدهرچـه  ايـن آـودك   .  قـرار مـي گيـرد   " مشـكل بينـائي دارد  “ ، درطبقه بندي ١٠/٧هرسوال وياظاهروحرآات غيرطبيعي چشم وياقدرت بينايي آمتراز      

 .سريعتربراي ارزيابي بيشتربه مرآزبهداشتي درماني ارجاع داده شود

 مشكل  بينايي ندارد

درايـن صـورت بـه    .  قرارمـي گيـرد  ” مشكل بينائي نـدارد  “آودك درطبقه بندي   درصورتي آه پاسخ سواالت مثبت بوده وظاهروحرآات چشم طبيعي باشد،

 .مادرزمان مراقبت بعدي رااطالع دهيد

 نشانه ها طبقه بندي توصيه ها

هر چه سريعتر آودك رابراي ارزيابي  

 بيشتر به مرآز بهداشتي درماني ارجاع دهيد

 

مشكل بينايي 

 دارد

)١( 

 

درصـــــورت پاســـــخ منفـــــي  •

 روه سني يادرهرگ

 ظاهرياحرآات غيرطبيعي چشم •

 ٧ /١٠قدرت بينايي آمتراز  •

 ط يا بيشتراختالف بين چشمهاخ٢ •

.    مادرزمان مراقبت بعدي رااطالع دهيدبه 

 

مشكل بينايي 

 ندارد

)٢( 

هيچيــك ازنشــانه هــاي فــوق  •

 راندارد

 

 



 ٤٥

 ١۴فصل 

 آنترل آودك از نظر وضعيت تكامل

 

 نشانه هاي خطرياوضعيت عمومي ،زردي،   آودآان، از مادر در مورد علت مراجعه سوال آنيد،آليهدر 

   آودك را از نظر وضعيت تكامل بررسي آنيد،سپس..وزن،قد،دورسر،تغذيه وبينايي  را آنترل آنيد

 سني مقايسه آنيد جوابهاي مادرراباجدول تكامل براي گروههاي 

 

 : سئوال آنيد

     آيا  رفتارآودك شمامثل سايرآودآان هم سن خود مي باشد؟ .١

 آيا هيچ نگراني درباره نحوه حرف زدن آودك خودداريد؟ .٢

    آيا هيچ نگراني درباره نحوه فهميدن چيزهايي آه به اومي گوييد داريد؟ .٣

 انش داريد؟آيا هيچ نگراني درباره نحوه استفاده ازدست هاوانگشت .٤

 آيا هيچ نگراني درباره نحوه استفاده ازپاها وبازو هايش داريد؟ .٥

 : ساله وباالتر سوال آنيد٥براي آودآان 

 آيا هيچ نگراني درباره يادگيري  انجام دادن آارها مانندسايرآودآان هم سن خودداريد؟ .٦

  خودداريد؟آيا هيچ نگراني درباره يادگيري  مهارت هاي پيش دبستاني ودبستاني  آودك . ٧

 

 

 . جهت آنترل تكامل طبقه بندي آنيدطبقه بنديمشكل آودك را با استفاده از جدول رنگي 

 

 .آنترل آنيدسپس وضعيت واآسيناسيون و مصرف مكمل هاي دارويي را 

 

 آليه آودآان رابراي وضعيت تكامل آنترل آنيد

 :چگونه آودك راازنظرتكامل ارزيابي آنيد

درمكانهايي آـه خانـه هـاي جـدول فـوق خـالي اسـت، ازسـواالت                 . دول تكامل براي گروههاي سني سئواالتي ازمادرپرسيده مي شود          ابتدا باتوجه به ج   

 : آلي آه درابتداي بخش ارزيابي براي آليه آودآان آمده است، استفاده آنيدآه اين سواالت عبارتنداز

     آيا  رفتارآودك شمامثل سايرآودآان هم سن خود مي باشد؟ . ١

 آيا هيچ نگراني درباره نحوه حرف زدن آودك خودداريد؟ . ٢

    آيا هيچ نگراني درباره نحوه فهميدن چيزهاي آه به اومي گوييد داريد؟ . ٣

 آيا هيچ نگراني درباره نحوه استفاده ازدست هاوانگشتانش داريد؟ . ٤

 آيا هيچ نگراني درباره نحوه استفاده ازپاها وبازو هايش داريد؟ . ٥

 :سوال زيرراهم بپرسيد٢له وباالتر  سا٥براي آودآان 

 آيا هيچ نگراني درباره يادگيري  انجام دادن آارها مانندسايرآودآان هم سن خودداريد؟ . ٦

 آيا هيچ نگراني درباره يادگيري  مهارت هاي پيش ازدبستاني ودبستاني  آودك خودداريد؟ . ٧

  ماه سواالت زيررا مي پرسيد ٢هاي سني آمتراز ماهه داردباتوجه به جدول تكاملي گروه١/ ٥مثال ازمادري آه شيرخوار

 

 

 



 ٤٦

 آياآودك شمابه صورت شماتوجه مي آندولبخندمي زند؟ . ١

 آياآودك شماصداي آرام درمي آورد؟ . ٢

 آياآودك شمابه صداي زنگ پاسخ مي دهد؟ . ٣

 آياهيچ نگراني درباره نحوه استفاده ازپاهاوبازوهايش داريد؟ . ٤

 اي لحظه اي سرش راباالمي آورد؟آياآودك شمادرحاليكه روي شكم خوابيده بر . ٥

 چيزي نوشته نشـده اسـت ،بـدين منظورشماازسـواالت آلـي آـه درارزيـابي              ٤ماه مشاهده مي آنيد، درخانه سوال       ٢همانطورآه درجدول تكاملي آمتراز   

 .آودك آمده است ، استفاده آنيد

چنانچه در مواردي پاسخ مادر واضح نيست، سئوال        .  مقايسه آنيد  بايستي ضمن گوش آردن به جوابهاي مادرآن هاراباجدول تكامل براي گروههاي سني           

 :ماهه همانطور آه درجدول تكاملي گروه هاي سني آمده است مي توان سوال آرد٤تا٣ديگري از او بپرسيدبطور مثال درسوال اول در گروه سني 

        آيا آودك شما خنده صدادار مي آند؟-١

 بقه بندي آنيدچگونه آودك راازنظروضعيت تكامل ط

توجـه داشـته   . نشانه هاي  آودك را با نشانه هاي ذآر شده در هر رديف جدول رنگي طبقه بندي  مقايسه آنيد و طبقـه بنـدي مناسـب را انتخـاب آنيـد        

 مشـخص مـي   باشيدآه بعضي ازخانه هاي جدول تكامل براي گروههاي سني به رنگ قرمز مي باشدآه نشانه هاي آليدي راازنگراني هـاي غيرآليـدي           

 : طبقه بندي وجود دارد٣براي وضعيت تكاملي. آند

 . مشكل تكاملي ندارد ” مشكل تكاملي نامعلوم ”مشكل تكاملي شديد

 

 جدول طبقه بندي براي وضعيت تكاملي. مثال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .نگرانی های کليدی بارنگ قرمز درجدول تکامل مشخص شده است* 

 

توصيه ها طبقه بندي نشانه ها

ــابي       ــراي ارزي ــودك راب ــريعتر آ ــه س ــر چ ه

 ع دهيدبيشتر به مرآز بهداشتي درماني ارجا

 

مشكل 

 تكاملي شديد

)١( 

 

ــاي    ٢ • ــترازنگراني هـ يابيشـ

  را دارد*آليدي

ــك      ــتربه پزشــ ــابي بيشــ ــراي ارزيــ ــودك را بــ آــ

 .مرآزبهداشتي درماني ارجاع غير فوري دهيد

مشكل 

 تكاملي

 نامعلوم

)٢( 

يكـــي ازنگرانـــي هـــاي آليـــدي  •

 رادارد يا

 غيـر    يا بيشـتراز نگرانـي هـاي       ٢ •

 آليدي رادارديا

ــاط   • ــراري ارتبـــ مشـــــكل دربرقـــ

 باوالدين وجوددارد

ــادر       ــه م ــدي رادارد ب ــاي غيرآلي ــي ه ــي ازنگران اگريك

 ٢توصيه آنيدآه توجه آامل به اين نگراني داشـته باشـد و      

 هفته ديگر مراجعه آند 

 :درغيراينصورت  

با مـادر درموردرابطـه متقابـل آـودك ووالـدين مشـاوره              

 آنيد

مشكل 

 ي نداردتكامل

)٣( 

ــاي   • ــك ازنگرانـــي هـ هيچيـ

 آليدي راندارد يا

ــاي    • ــي هــ ــي ازنگرانــ يكــ

 غيرآليدي رادارد  

 



 ٤٧

 مشكل تكاملي شديد

 درجدول قرمزنشانه هاي آليدي آه بارنگ      : نگراني هاي آليدي    ( يابيشترازنشانه هاي نگران آننده آليدي راداشته باشد       ٢جه به سن آودك ، چنانچه       باتو

درايـن صـورت بايدهرچـه سـريعتراورابه مرآزبهداشـي درمـاني       .  قرارمي گيرد ” شديدیمشكل تكامل   ”آودك درطبقه بندي) تكامل مشخص شده است

 .جاع دهيدار

 مشكل تكاملي نامعلوم

 نشانه نگران آننده غيرآليدي راداردويامشكل دربرقـراري ارتبـاط          ٢ وبيشتراز ٢باتوجه به سن آودك ، چنانجه يكي ازنشانه هاي نگران آننده آليدي رادارديا            

 چنين آودآي رابـراي ارزيـابي بيشـتربه مرآزبهداشـتي درمـاني      . قرارمي گيرد  ” مشكل تكامل نامعلوم“باوالدين وجودداشته باشد ،آودك درطبقه بندي 

 .ارجاع غيرفوري دهيد

 مشكل تكاملي ندارد

 ” مشـكل تكـاملي نـدارد      “چنانچه آودك هيچيك ازنشانه هاي نگران آننده آليدي راندارد يايكي ازنشانه هاي نگران آننده غيرآليدي رادارد درطبقـه بنـدي                     

دراين طبقه بندي قرارمي گيردويكي ازنشانه هاي نگران آننده غيرآليدي راداردبه مادرتوصيه آنيدآه ضمن توجه به ايـن                  درمورد آودآي آه    . قرارمي گيرد 

 .نشانه ، دوهفته ديگرمراجعه آندواگرهيچيك ازنگراني هاي آليدي رانداردزمان مراقبت بعدي رابه مادراطالع دهيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٤٨

 ١۵فصل 

  هاي دارويي وضعيت واآسيناسيون و مكمل

 

 

در مـورد نشـانه هـاي خطرياوضـعيت عمـومي ،زردي ،وزن،قد،دورسـر،تغذيه،بينايي              . از مادر در مورد علت مراجعه سوال آنيـد        :  آودآان   آليهدر  

 .وضعيت واآسيناسيون و مكمل هاي دارويي راآنترل آنيدوتكامل او را آنترل آرده ، سپس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگرددوهمچنين  دك امروز به واآسن نياز دارد يا بايستي به مادر بگوييد چه زماني براي واآسيناسيون آودآش آيا آوتصميم بگيريد

 .آيا نياز به مكمل هاي دارويي دارد

 .اگر آودك آنقدر حالش خوب است آه مي تواند  به منزل برود، هيچ موردي براي منع واآسيناسيون وجود ندارد: توجه

 

 

 ودر مورد پيشگيری ازحوادث وسوانح درکودکان ورابطه متقابل کودک ووالدین، با مادر ارزيابي آنيدت آودك را سپس، ساير مشكال

 .. کنيدمشاوره

 

 . در آليه آودآان وضعيت واآسيناسيون و مكمل هاي دارويي را آنترل آنيد

 از برنامه واآسيناسيون توصيه شده استفاده آنيد

به جدول واآسيناسيون در چارت ارزيابي و طبقـه       . ودك را آنترل مي آنيد از برنامه توصيه شده آشوري استفاده آنيد           هنگاميكه وضعيت واآسيناسيون آ   

 . بندي نگاه آنيد

اگـر زودتـر از موعـد واآسيناسـيون او انجـام          . وقتي آودك در سن مناسب براي واآسيناسيون است واآسن توصيه شده را به او بخورانيد يـا تزريـق آنيـد                    

همچنين اگر ديرتر از موعد مناسب واآسينه شود احتمال ابتال بـه بيمـاري              .دراين صورت بدن آودك نمي تواند بخوبي در مقابل بيماري مقابله نمايد             شود  

اسـيون  اگـر آـودك در سـن توصـيه شـده بـراي واآسين      . همه آودآان بايد واآسنهاي توصيه شده بدو تولد را دريافـت آـرده باشـند        .در او افزايش مي يابد      

 . نيامد، واآسن مورد نياز را هر زماني بعد از آن به او بدهيد

اگر سن آودك قبـل از  شـش مـاهگي اسـت و يـا اگرتغذيـه       .جهت آنترل وضعيت مكمل هاي دارويي به جدول آن در چارت ارزيابي وطبقه بندي نگاه آنيد            

 . روزگي شروع مي آنيم١٥ راهنماي آشوري از  را طبق A+D آمكي شروع نشده است ، فقط قطره مولتي ويتامين يا قطره 

اگر سن آودك پايان شش ماهگي است و يا اگر تغذيه آمكي شروع شده است ، عالوه بر تجويز قطره مولتي ويتـامين ،قطـره آهـن را تجـويز مـي آنـيم                               

 . سالگي ادامه يابد٢قطره مولتي ويتامين بايدتا يكسالگي و قطره آهن تا .

 كنترل وضعيت 
 واكسيناسيون

  كودك

 تولد  فلج اطفال–هپاتيت ب -ب ث ژ
  ماهگي2 سه گانه-فلج اطفال-هپاتيت ب
 ماهگي 4 سه گانه- فلج اطفال
 ماهگي 6  هپاتيت ب-سه گانه- فلج اطفال

 

MMR  12ماهگي 
سه -  فلج اطفال

 گانه
 ماهگي18

سه  -فلج اطفال
 MMR  -گانه

6-4 
سالگي

روزگي 15شروع از
 تايكسالگي

قطره مولتي 
ويتامين يا 

AD     :  
 6شروع ازپايان 

ماهگي ياهمزمان 
 قطره آهن



 ٤٩

 ون را مشاهده آنيدموارد منع واآسيناسي

آنهـا آـودك بيمـار رابرمـي     ) دليلي براي عدم واآسيناسيون آودك     ( درگذشته تصوربراين بود آه بيماريهاي خفيف از موارد منع واآسيناسيــــون مي باشد           

. آـودك مـي شـود نادرسـت  اسـت            اينكار باتوجه بـه اينكـه موجـب تعويـق واآسيناسـيون             . گردانند وبه مادر مي گفتند هروقت حالش بهترشد اورابياورد          

مادرممكن است راه دوري را براي آوردن آودك بيمار خـود طـي آـرده باشـد وديگـر بـه آسـاني نتوانـد آـودك خـود را درزمـان ديگـري بـراي واآسيناسـيون                              

آودآان بيمار ومبـتال بـه سـوء تغذيـه در     واآسيناسيون .اين آودك درمعرض خطر ابتال به سرخك ، فلج ، ديفتري ، آزاز ، سياه سرفه ياسل قراردارد            .بياورد

 .مقابل اين بيماريها بسيار حائز اهميت مي باشد

 )راهنماي واآسيناسيون .( درحال حاضر شرايط زير از موارد منع واآسيناسيون به حساب مي آيند 

وواآسـن ً  ب   ث        ) ند قطره فلج اطفـال      مان( لوسمي واآسن هاي ويروسي زنده        )  سرطان خون   ( دراختالالت ايمني اوليه اآتسابي ، مانند        

 .ژً  منع مصرف دارد

درآودآان داراي نقص سيستم ايمني مانند آودآان تحت درمان باداروهاي پـايين آورنـده قـدرت دفـاعي بـدن            نظيـر آورتيكواسـتروييدها                       

استفاده از واآسن پوليو زنده خوراآي ممنوع است وبـه جـاي آن   وياآودآان تحت درمان بااشعه ومبتال يان به لوسمي، لنفوم سرطانهاي ژنراليزه ،            

همچنيـــن   . بايد از واآسن آشته تزريقي استفاده آرد ولي بايد توجه آرد آه مصرف آورتيكوســــتروئيدها بـا دوز پـايين مـانع ايمـن سـازي نيسـت                  

لـي مصـرف واآسـن تزريقـي فلـج اطفـال بـه جـاي واآسـن                   مثبت فاقد عالمت ، طبق معمول بايسـتي انجـام شـود ، و              HIVواآسيناسيون آودآان   

 .خوراآي فلج اطفال توصيه مي شود

وياتشنج عارض آودك شود،          درنوبتهاي بعـدي بايـد واآسـن دوگانـه      ) درجه مقعدي   (  درجه   ٤٠اگر درتزريق واآسن سه گانه ، تب باالي          

 .آودآان تزريق آرد

 .عات مغزي پيشرونده ممنوع است وبايد به آنها واآسن دوگانه          تزريق آردتزريق واآسن سه گانه درآودآان داراي ضاي 

 . درآودآان مبتال به ايدز داراي عالمت، منع مصرف داردب ث ژهمچنين  

اگـر آـودك بيمـار آنقـدر سـرحال اسـت آـه مـي توانـد بـه خانـه بـرود هـيچ مـوردي بـراي منـع                               : در تمام مواقع، ايـن قـانون خـوبي اسـت آـه              

 .سيناسيون وجود نداردواآ

پزشكان محل ارجاع پس از پذيرش آـودك درمـورد واآسيناسـيون اوتصـميم گيـري خواهنـد                  . اگر بايد آودك راارجاع دهيد ، قبل از ارجاع به اوواآسن نزنيد             

 .آرد اين امر از به تاخير افتادن ارجاع پيشگيري مي آند

 .آان خانواده اطمينان حاصل آندبه مادر توصيه آنيد آه درموردواآسيناسيون ساير آود

 . به مادر تزريق آنيد یا توامدرصورت لزوم ، واآسن آزاز

 چگونگي تصميم گيري درمورد اينكه آيا آودك درروز مراجعه نياز به واآسيناسيون دارد ياخير؟ 

 يـا ممكـن اسـت     ه يـك روز ديگـر آـودك را بيـاورد،    و يـا مـادر آـودك درخواسـت آنـد آـ      . آودك ممكن است  در روز مراجعه واآسن هاي الزم را دريافت آنـد        

 .تصميم بگيريد اگر آودك نياز به واآسن دارد. و او را ارجاع بدهيد. يادداشتي آه نياز به واآسن داردبه او بدهيد

 به سن آودك نگاه آنيد

 .اگرسن دقيق آودك رانمي دانيد ، درمورد سن اوسوال آنيد

 ناسيون دارداز مادر بپرسيد آياآودك آارت واآسي

 . داد، از او بپرسيد آياآارت واآسيناسيون آودك رابه همراه داردبلياگر مادرپاسخ 

 .اگر آارت واآسيناسيون رابه همراه دارد ، از اوبخواهيد تاآارت رابه شما نشان دهد 

 مببينيد آياآودك تما.واآسن هاي ثبت شده آودك را مطابق جدول واآسيناسيون توصيه شده مقايسه آنيد 

 .           واآسن هاي توصيه شده براي سن خود رادريافت آرده است 

اگـر واآسيناسـيون آـودك      . بنويسـيد  تـاريخ آخـرين واآسـن هـاي دريـافتي را          . تمام واآسن هايي راآه آودك دريافت آرده است ، آنترل آنيـد              

 بزنيد)×(آناروضعيت واآسيناسيون ناقص عالمت  درزمان مراجعه ناقص بود

 .دك نياز به ارجاع ندارد ، براي مادر شرح دهيد آه آودآش امروز نياز به انجام واآسيناسيون دارداگر آو 

 :           اگرمادر اظهار مي دارد آه آارت واآسيناسيون آودك رابه همراه ندارد



 ٥٠

 .از مادر بپرسيد ، آودك چه واآسن هايي را دريافت آرده است  

 . اگر هرگونه شكي داريد ، آودك راواآسن بزنيد . ر قضاوت آنيددرمورد ميزان اعتبار گفته هاي ماد 

 .          براساس سن آودك ، واآسن هاي فلج اطفال ، سه گانه، هپاتيت وسرخك رابدهيد

 .  به مادربدهيدوازاوبخواهيدتاهربارآه آودآش رابه مرآزبهداشتي ياخانه بهداشت مي آوردآن راهمراه داشته باشد مراقبتيك آارت  

همانطور آه شما وضعيت واآسيناسيون آودك را آنترل آرديد، در دفترچه ثبت  واآسن ها يي  را آه قبًال دريافت آرده عالمت  بزنيد و واآسن              

 . ويسيداگر آودك بايد براي واآسيناسيون برگردد، تاريخ مراجعه بعدي را بن.  ها و مكمل هاي دارويي را آه امروز نياز دارد درقسمت درمان بنويسيد

 مـاهگی، در یـک مـاهگی نيـز تزریـق      ۶ مـاهگی و  ٢ کيلوگرم یا نارس، واکسن هپاتيت ب عـالوه بـر زمـان تولـد،         ٢درمورد کودکان با وزن تولدزیر       

 .شود

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٥١

 تشخيص نوع توصيه ها : ٣بخش 

 ١۶فصل   

   را انتخاب آنيداقدامات اولويت دار

 

 طبق چارت، طبقه بندي مناسب را انتخاب آنيد و سپس. سال را ارزيابي آنيد٨ آودآان به ظاهرسالم آمتراز               آليه

 مشخص آنيد آيا ارجاع نياز دارد

 

  

 

 

  آنيدنوع اقدامات مورد نياز قبل از ارجاع  را مشخص  توصيه هاي مناسب براي آودك رامشخص آنيد

 

 اقدامات قبل از ارجاع را انجام دهيد  توصيه هاي مناسب براي آودك راانجام دهيد

 

  به مادر آموزش دهيد چگونه آودك رادر منزل مراقبت آند

 

 آودك را ارجاع دهيد  با مادر درباره تغذيه و چه موقع برگردد مشاوره آنيد

 

 .ي گردد، دستورالعمل هاي پيگيري را براي او انجام دهيدزمانيكه آودك جهت پيگيري به نزد شما برم

 

در . قـدم بعـدي ايـن اسـت آـه اقـدامات الزم را مشـخص آنيـد                 . در فصل هاي قبلي شما يادگرفتيد آه چگونه آودك سالم را ارزيابي و طبقه بندي نماييد               

 شما بايد قبل از فرسـتادن آـودك، اقـدامات قبـل از              در چنين مواردي،  . تبعضي مواقع آودك ، براي مراقبت هاي بيشتر نيازمند ارجاع به مرآز درماني اس             

 .ارجاع راانجام دهيد

 

ستونهاي رنگي توصيه ها بـه آسـاني بـه شـما            .  در چارت ارزيابي و طبقه بندي مراجعه آنيد        توصيه ها ضمن مطالعه اين بخش شما بايستي به ستون         

 .هيدآمك مي آنند آه چه آاري براي آودك بايدانجام د

 .اين طبقه بندي شديد مي باشد.  احتياج  به توجه  فوري  وارجاع داشته  است رديف قرمزطبقه بندي در  

توصيه هـا شـامل آمـوزش بـه مـادر در مـورد مراقبـت آـودك در         . يعني آودك احتياج به توصيه هاي مناسب درمنزل دارد      رديف زرد طبقه بندي در     

 .ردد، مي باشدمنزل ، تغذيه آودك واينكه چه موقع برگ

بــه مــادر درمــورد نگهــداري آــودك درمنــزل آمــوزش دهيــد ،بــراي مثــال .  يعنــي آــودك بــه  مراقبــت ويــژه نيــاز نــداردرديــف ســبزطبقــه بنــدي در  

 .درموردپيشگيري ازحوادث وچگونگي ارتباط آودك باوالدين توصيه هاي الزم رابگوييد

بعضي از توصـيه هـا ماننـد مشـاوره          . گيريد آه قبل از ارجاع چه اقداماتي را بايد انجام دهيد           ارجاع شود، الزم است تصميم ب      فورًااگر آودك بايستي     

 . بامادردرموردپيشگيري قبل از ارجاع الزم نيست

 

 

 ضميمه اي وجود دارد آه در آن توضيح داده شده است آه وقتي نياز بـه ارجـاع دارد ولـي امكـان نيسـت چـه                        »درمان آودك « در مجموعه راهنماي     

 .ايد بكنيدب

 چگونه تشخيص مي دهيد آودك نياز به ارجاع فوري دارد

اگر بلي   اگرخير 



 ٥٢

 . در چارت ارزيابي و طبقه بندي به رنگ قرمز مي باشدطبقه بندي هاي شديدتمام 

 احتمال عفونت باآتريال شديد -

  احتمالیمشكل جدي -

 زردي شديد -

 زردي طوالني مدت -

  شديدوزنیسوء تغذيه شديدياآم  -

 آوتاه قدي شديد -

 بيعيدورسرغيرط -

 مشكل بينايي دارد -

 مشكل تكاملي شديد -

 .  خودداري آنيد ندازد، از توصيه هاي غير ضروري آه ارجاع را به تاخير مي ا. در موارد فوق بايد آودك ارجاع شود

  



 ٥٣

 ١٧فصل 

 براي بيماراني آه نياز به ارجاع  ندارند توصيه ها را مشخص آنيد

 

به مادربگوييد همچنين  به او بگوييد چـه موقـع    )در ستون سمت چپ چارت    (ي هر طبقه بندي،  توصيه  مناسب را          براي بيماري آه نياز به ارجاع ندارد ،برا       

 .براي پيگيري برگردد

  

  نياز ندارد ارجاع فوري

راي مثال  آودآي آه يكي ازنگرانـي        اگر شيرخوار يا آودآي به ارجاع فوري نياز ندارد، آنترل آنيد ببينيد آيا آودك براي ارزيابي بيشتر نياز به ارجاع دارد؟ ب                     

 .هاي آليدي درجدول تكامل را دارد، بايد براي ارزيابي بيشتر اورا به مرآز بهداشتي درماني ارجاع دهيد

 مشاوره با مادر در مورد تغذيه 

 . ياد خواهيد گرفت آه چگونه در موردتغذيه بامادرمشاوره آنيد٤بخش شما در 

 پيگيري 

پيگيـري  . اين بدين معني است آه به  مادر بگوييـد  دقيقـًا چـه روزي برگـردد                 .واردي باشد آه با لغت پيگيري شروع شده باشد        مطمئن شويد آه شامل م    

 .خيلي مهم است چون مشخص مي شود آه توصيه ها موثر بوده است يا اقدام ديگري نياز دارد

 .تعيين آنيدمان را اگر چندين زمان مختلف براي پيگيري مشخص شده باشد بهتر است زودترين ز

 . اين همان زمان پيگيري است آه بايد به مادر بگوييد. دايره بكشيد» زمان پيگيري« زودترين زمان معين براي پيگيري در فاصله مناسب را در ستون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٥٤

 برقراري ارتباط ومشاوره :  ٤بخش 

  ١٨فصل 

 از مهارتهاي ارتباطي مناسب استفاده آنيد

 

استفاده از ارتباط مناسب آمـك مـي   . ين نكته بسيار حائز اهميت است آه با مادر يا فرد مراقبت آننده آودك از آغاز مراجعه، ارتباط مناسبي برقرار آنيد                  ا

ونگي برقـراري يـك   موفقيت مراقبت در منزل بستگي به چگ. آند تا مادر يا مراقبت آننده اطمينان حاصل آند آه آودك مراقبت مناسب دريافت خواهد آرد            

 .الزم است او نحوه مراقبت آودك خود را بداند وهمچنين اهميت مراقبت را نيز درك نمايد. ارتباط مناسب با مادر آودك دارد

 .گوش آنيد سواالتي بپرسيد وبراي پي بردن به مشكالت آودك و آنچه مادر قبًال براي آودك خود انجام داده است،  

 . تشويق آنيدوبي آه انجام داده است،مادر را به خاطر آارهاي خ 

 .توصيه آنيدبه مادر در مورد اينكه چگونه آودك خود را در منزل مراقبت آند،  

 .آنترل آنيدميزان درك مادر از مطالب ذآر شده را  

 براي پي بردن به سالمت آودك و آنچه مادر قبًال براي آودك خود انجام داده است، سواالتي بپرسيد و گوش آنيد

به دقت گـوش آنيـد تـا بـه مشـكالت آـودك و       .، اهميت پرسش سواالتي براي ارزيابي وضعيت سالمت آودك را آموخته ايد      ٣فصل  ما پيش از اين در      ش

 سپس خواهيد دانست آه مـادر چـه آارهـايي را بـه درسـتي انجـام داده و چـه اقـداماتي الزم                       .  آنچه مادر قبًال براي آودآش انجام داده است، پي ببريد         

 .است تغيير داده شود

 مادر را به خاطر آارهاي خوبي آه انجام داده است، تشويق آنيد

مادر را به خاطر انجام ايـن اقـدامات مفيـد،           . اين احتمال وجود دارد آه مادر آارهاي سودمندي براي آودك انجام بدهد، مثًال او را با شير خودش تغذيه آند                   

 .ي صادقانه بوده و فقط براي اقداماتي صورت گيرد آه واقعًا به نفع شيرخوار بوده استدقت آنيد آه اين قدردان. تحسين نماييد

 به مادر در مورد اينكه چگونه آودك خود را در منزل مراقبت آند، توصيه آنيد

در صـورت   .  براي مادر قابل فهم باشـد      مطالب را به زبان ساده بيان آنيد تا       . توصيه خود را به آنچه در حال حاضر الزم است به مادر گفته شود محدود آنيد               

 . امكان از تصاوير و يا اشياء واقعي به عنوان وسيله آمك آموزشي استفاده آنيد

هنگامي آه يـك اقـدام زيـان آور او را اصـالح مـي آنيـد دقـت          . هر آار اشتباهي را آه مادر انجام مي دهد، توصيه آنيد آه از انجام آن اقدام خودداري آند                 

 . براي او توضيح دهيد به چه دليل اين اقدام ضرر دارد.ار باشيد آه او احساس تقصير و يا ناشايستگي نكندآنيد و هوشي

در سـاير  .  روز ديگر آودك خود را براي پيگيـري بيـاورد  ٥براي مثال، ممكن است فقط الزم باشد به مادر بگوييد           . بعضي از توصيه هاي بسيار ساده هستند      

 .، مراحل متعددي داردچگونگي انجام يك آارآموزش .  چگونگي انجام يك وظيفه به مادر آموزش دهيدموارد الزم است در مورد

. احتمـاًال ابتـدا در آن زمينـه آمـوزش ديـده ايـد             . در مورد نحوه يادگيري  نوشتن، آشپزي آردن يا ساير آارهايي آه نياز به مهارت خاصي دارنـد،  فكـر آنيـد                      

 . ه آرديد و باالخره سعي آرديد آه خود، آن آار را انجام دهيدسپس به عملكرد ساير افراد نگا

 . وقتي مي خواهيد به يك مادر در مورد نحوه مراقبت آودك آموزش بدهيد، سه اصل آموزشي زير را  رعايت نماييد

 .  بدهيداطالعات -١

 . نشان بدهيدبا مثال  -٢

  .  بدهيدتمرين  -٣

 رل آنيد ميزان درك مادر را در مورد مطالب ذآر شده آنت

منظـور  ( از پرسيدن سواالت جهت دار خـودداري آنيـد   . براي پي بردن به آنچه مادر درك آرده است و آنچه آه نياز به توضيح بيشتر دارد سواالتي بپرسيد               

پاسـخ داده شـود     و همچنين از پرسيدن سواالتي آـه بـا آلمـات سـاده بلـه يـا خيـر                    ) سواالتي است آه جواب درست را مي توان از نوع سوال حدس زد            

 .اجتناب آنيد

چه غذاهايي را به آودآتان مي دهيد؟ چند بار از اين غذاها به آودك مي دهيـد؟ چنانچـه پاسـخ مبهمـي دريافـت آرديـد                           :  سواالت آنترلي مناسب مثل   

 .ن را شفاف آنيدمادر را به خاطر آنچه آه درست فهميده است تشويق آنيد يا درصورت نياز توصيه تا. سوال آنترلي ديگري بپرسيد

آنچـه  آـه مـادر يـاد     . پس از اينكه در مورد نحوه مراقبت آودك به مادر، آموزش داديد، بايد مطمئن شويد آه آيا نحوه مراقبت صحيح را فهميده است يـا نـه        



 ٥٥

 . ن سواالت آنترل مي باشديكي از مهمترين مهارت هاي برقراري ارتباط، دانستن نحوه پرسيد. گرفته است را با پرسيدن سواالتي، آنترل آنيد

سواالت آنترل خوب سواالتي هستند آه در پاسخ بـه آن  . باشد» خير«يا » بله«سواالت آنترل بايد به گونه اي طراحي شود آه پاسخ مادر بيشتر از حد       

 . مراقبت آودك به شما توضيح دهد » چه وقت«و » چگونه«، »چرا«ها الزم باشد مادر در مورد 

اگـر مـادر   . ايي آه مادر مي دهد مي فهميد آه آيا مطالب شما را فهميـده اسـت و آنچـه بـه او آمـوزش داديـد را يـاد گرفتـه اسـت يـا نـه              از روي پاسخ ه   

 .  اطالعات بيشتري به او بدهيد يا آموزش هاي خود را شفاف تر آنيد نتوانست به درستي به شما پاسخ دهد،



 ٥٦

 ١٩فصل 

  تغذيه شيرخوارمشاوره با مادر در مورد مشكالت نحوه

 

چنانچه شيرخوار با شيرمادر تغذيه مي شود و در طبقه بندي مشكل تغذيه             .  آنترل آردن مشكالت تغذيه اي شيرخوار آم سن را آموخته ايد           ١١فصلدر  

 .داي قرار دارد، الزم است در مورد مشكالت نحوه تغذيه شيرخوار آه در طول ارزيابي به آنها پي برديد با مادر مشاوره آني

او بايـد   . ساعت به فرزندش شيرمي دهـد، افـزايش دفعـات تغذيـه بـا شـير مـادر را بـه او توصـيه آنيـد                         ٢٤ بار در    ٨ اگر مادر آمتر از      

 . فرزندش را بطور مكرر و هر مدتي آه شيرخوار مي خواهد در روز و شب با شيرخود تغذيه آند

 و آاهش مقدار سـاير غـذاها و مايعـات    مادردر مورد افزايش تغذيه با شيراگر به شيرخوار ساير مايعات و غذاها را مي دهد، با مادر           

مشاوره آنيد و اگر امكان دارد توصيه آنيد غذاهاي ديگر را آًال قطع نمايد، براي دادن مايعات از فنجان استفاده آند و هرگز بطـري بكـار                           

 .نبرد

اگـر مـادر   . شيردهي بـراي برقـراري مجـدد شـيردهي ارجـاع دهيـد      اگر مادر اصًال به فرزندش شيرخود را نمي دهد، او را به مشاور       

 .عالقمند باشد، مشاور شيردهي ممكن است بتواند براي غلبه بر مشكالت و شروع دوباره شيردهي به او آمك نمايد

همچنين به مـادر    . يد شيرمادر و طرز تهيه صحيح آن آمك و راهنمايي آن          * مناسب ، براي انتخاب جانشين شونده    دارد شيردهي   منعمادري آه   

 .توصيه آنيد آه براي تغذيه شيرخوار از استكان استفاده آند و بطري بكارنبرد

ايـن امـر بسـيار مهـم        .پيگيـري آنيـد    ماهه و بـاالتر      ٢برای  روز   ماه و پنج     ٢یک روز برای زیر     تمام آودآاني را آه داراي مشكالت نحوه تغذيه هستند، ظرف           

 .قابل توجه را در روش تغذيه شيرخوار به مادر توصيه آرده ايداست بويژه وقتي شما يك تغيير 

 وضعيت صحيح بغل آردن و به پستان گذاشتن شيرخوار را به مادر آموزش دهيد

 : آموختيد تغذيه با شيرمادر را ارزيابي آنيد چنانچه آودك نيازمند ارجاع فوري به بيمارستان نيست و ١١فصلدر 

 ذيه دارد، هر گونه مشكل غذا و نحوه تغ. 

  ساعت انجام مي شود،٢٤ بار در ٨تغذيه با شيرمادر آمترا ز  

 آودك ساير غذاها يا مايعات را دريافت مي آند ، يا  

 شيرخواراختالل رشددارد 

 و بـه  چنانچه شما در طول شيردهي مشكلي در ارتباط با به پستان گذاشتن يا مكيدن مشـاهده آرديـد الزم اسـت بـه مـادر وضـعيت صـحيح بغـل آـردن            

 .پستان گذاشتن شيرخواررا آموزش دهيد

  شيردام- شيرمصنوعی –شيردایه :  جانشين شونده مناسب به ترتيب اولویت عبارتند از*

 گرفتن و مكيدن ضعيف نداليل خوب پستان 

ويژه در چنـد روز اول تولـد   شـيرخوار ممكـن اسـت از شيشـه شـير بـ            . گـرفتن و مكيـدن نادرسـت شـيرخوار وجـود دارد             نپسـتان   خوب  داليل متعددي براي    

براي مثال شـايد شـيرخوار،   . مادر ممكن است تجربه نداشته ، يا مشكالتي دارد و يا آسي را براي آمك و راهنمايي نداشته باشد            . استفاده آرده باشد  

ر ممكـن اسـت بـا وضـعيت نادرسـت      شـيرخوا . آوچك و ضعيف است يا نوك پستان مادر صاف است يا شروع تغذيه با شيرمادر با تاخير صورت گرفته است          

 . بغل گرفته شود

 اصالح وضعيت بغل آردن و پستان گرفتن شير خوار 

اگـر  . وضعيت بغل آردن شيرخوار بسيار مهم است زيرا وضعيت نادرست، اغلب منجر به پستان گرفتن نامطلوب بويژه در شيرخواران آـم سـن مـي شـود                    

 . را بخوبي بگيرد ، بيشتر استشيرخوار بخوبي بغل شود، احتمال اينكه پستان 

 : بغل گرفتن صحيح شيرخوار با نشانه هاي زير شناخته مي شود

 يا قدري به عقب متمايل است، در امتداد بدن گردن شيرخوار مستقيم  -

 بدن شيرخوار بطرف بدن مادر برگشته است،  -

 بدن شيرخوار نزديك و چسبيده به بدن مادر است،  -

 .ي مادر حمايت مي شودتمام بدن شيرخوار با دستها -
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 :بغل آردن 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 رخوار دور از بدن مادر وبدن شي

                                                         او مقابــل پســتان مــادر قــرار گرفتــه              گردن اوچرخيده است

 است

 مكيدن شيرخوار پي برديد، به مادر آمك آنيد تا وضعيت شيردهي خود             اگر در ارزيابي تغذيه با شيرمادر به وجود مشكلي در بغل آردن و پستان گرفتن و               

مطمئن شويد آه مادر راحت و آسوده خاطر است براي مثال مادر روي يـك صـندلي آوتـاه نشسـته و پشـت او  بـه حالـت مسـتقيم قـرار                      . را اصالح نمايد  

 :دسپس مراحل وضعيت بغل آردن وپستان گرفتن شيرخوارراپيگيري آني.گرفته است

براي اين آه او را وادار بـه انجـام آـاري آنيـد،     . بطوريكه بتوانيد وضعيت او را بوضوح درك آنيد    . هميشه قبل از آمك به مادر، شيردهي او را مشاهده آنيد          

  : ابتدا جمالتي را براي تشويق او اظهار آنيد مثل اگر شما مي بينيد آه مادر نياز به آمك دارد،.   نكنيداورامجبور

  »اينطور نيست ؟. او واقعًا  شير شما را  مي خواهد      «     

 : مثًال بگوييد . سپس شرح دهيد آه او به چه آمكي نياز دارد و اگر مايل است شما عمًال به او نشان دهيد

ا مايليد مـن بـه شـما نشـان دهـم آـه       آي. تغذيه با شيرمادر مي تواند براي شما راحت تر شود« بگيرد اگر شيرخوار قسمت بيشتري از پستان را در دهان     

 »چگونه اين آار عملي است؟

 .اگر او موافق است شما مي توانيد آمك به  او را شروع آنيد

همانطور آه شـما طـرز بغـل آـردن و بـه پسـتان گذاشـتن شـيرخوار را نشـان مـي دهيـد،                  

ه مـي   بگذاريد آه مادر خود اينكار را انجام دهد و فقـط بـه مـادر توضـيح دهيـد آـه شـما چـ                        

 .خواهيد آه او انجام دهد

اگر پسـتان گـرفتن يـا    . سپس به نشانه هاي پستان گرفتن و مكيدن خوب دوباره نگاه آنيد           

 . مكيدن، خوب نيست، از مادر بخواهيد شيرخوار را از پستان دور آرده و دوباره سعي آند

 هـر  وقتي شيرخوار بخوبي مي مكد، براي مادر شرح دهيـد آـه بسـيار مهـم اسـت آـه در       

وعده شيرخوار مدت آافي پستان را بمكد و او نبايد قبـل از آنكـه شـيرخوار خـود پسـتان را                      

 .رها آند، به شيردهي خود خاتمه دهد

 ده                                                                                                              شيرخوار براي گرفتن پستان آما

 بيني او مقابل نوك پستان و دهان .                                                                                                            است 

 .امال باز است                                                                                                           آ



 ٥٨

 ٢٠ فصل 

 در موردمشكالت تغذيه اي با مادر مشاوره آنيد

 

درصورتي آه مشكالت تغذيه اي را تشخيص داده ايد، خواهيد توانست توصيه  خود را به آنچه آه در حال حاضـر الزم اسـت بـه مـادر گفتـه شـود محـدود                                  

 :به خاطر داشته باشيد آه ) را ببينيد  ١٧فصل (طي مناسب استفاده آنيد هنگام مشاوره با مادر بسيار مهم است آه از مهارتهاي ارتبا. آنيد

 گوش        آنيدوسوال آرده براي پي بردن به مشكالت تغذيه اي آودك و آنچه مادر قبًال براي آودك انجام داده است  

 تحسين آنيدمادر را به خاطر اقدامات خوبي آه انجام داده است  

 توصيه هايتان را به آنچه در حال حاضر . مشاوره آنيدش را تغذيه آند با او در مورد اينكه چگونه آودآ 

 براي مادر مناسب است محدود آنيد

 آنترل آنيدسطح درك مادر را  

نيـد آـه   او را تشـويق آ .چنانچه مادر  توصيه هاي تغذيه اي را انجام داده و مشكلي وجود ندارد، او را به خاطر اقدامات تغذيه اي صـحيحش تحسـين آنيـد         

 . ادامه دهدمطابق باتوصيه های تغذیه ای ذکرشده،برنامه غذايي آودك را در زمان بيماري و سالمت، 

چنانچه آودك در حال ورود به گروه سني جديد است آه در اين صورت توصيه هاي غذايي متفاوتي نياز دارد، اين توصيه هاي جديـد را بـراي مـادر توضـيح                  

 . ماهه است در مورد غذاهاي تكميلي مناسب و زمان شروع آنها براي مادر توضيح دهيد٦خوار تقريبًا براي مثال چنانچه شير.دهيد

بعـالوه چنانچـه  متوجـه وجـود مشـكلي شـديد آـه در چـارت         . چنانچه توصيه هاي تغذيه اي برحسب سن آودك اجرا نشده، توصـيه هـا را توضـيح دهيـد              

 .رست شده است راه حل مناسب را به مادر ارائه دهيد فهمشاوره با مادر در مورد مشكالت تغذيه اي 

در صورت نيـاز، وضـعيت صـحيح بغـل آـردن و بـه پسـتان        . اگر مشكل تغذيه با شير مادر وجود دارد تغذيه با شيرمادر را ارزيابي آنيد        

 .گذاشتن آودك را به مادر نشان دهيد

تان يا عفونت  پستان شكايت مي آند الزم است در زمينه تغذيه با شيرمادر و درمان                 چنانچه مادر از وجود مشكلي در پستان مثل احتقان ، زخم نوك پس            

 .مشكالت شيردهي آموزش داده شود

 : ماه سن دارد و شير يا غذاي ديگري مي خورد٤چنانچه آودك آمتر از  

دف تبديل تدريجي آن مواد به تغذيه بيشـتر يـا انحصـاري              ماه سن دارد و بيشتر به او غذا و ساير مايعات داده مي شود تا شيرمادر، ه                 ٤چنانچه آودك زير    

چنانچـه تغذيـه بـا شـيرمادر  افـزايش  يابـد ،  مـادر                   . به مادر پيشنهاد آنيد آه مرتب، روز و شب و با دفعات طوالني آودك را شير بدهـد                 .با شيرمادر است  

 روز ٥ آه تغيير در نحوه تغذيه مسئله بسيار مهمي است، از مادر بخواهيـد ظـرف       از آنجايي .بايستي  به تدريج از  ميزان  غذا  يا  ساير  انواع  شير بكاهد                 

 . آينده براي پيگيري مراجعه نمايد

براي مثال چنانچه مادر هرگز بـه  (در بعضي موارد ممكن است امكان تغيير در شيردهي، افزايش تغذيه با شير مادر يا تغذيه انحصاري وجود نداشته باشد             

در چنـين مـواردي     ) نداده است و يا براي مدت طـوالني الزم اسـت از آـودك دور باشـد و يابـه داليـل شخصـي آـودك را شـيرنخواهد داد                             آودك شيرخود را    

بايستي اطمينان حاصل آنيد آه مادر طرز صحيح آماده آردن جانشين شونده هاي شير مادر را مي داند و به منظور پيشگيري از فاسد شدن شير آماده                           

 .ك ساعت از زمان تهيه مصرف مي آندشده را ظرف ي

 . اين نكته بسيار حائز اهميت است آه براي رقيق آردن اين شيرها از مقدار صحيح آب جوشيده شده و تميز استفاده شود

 :اگرمادر براي تغذيه آودك از بطري استفاده مي آند 

بـه منظـور    . ستفاده از آن، در تغذيه از پستان مادر تداخل ايجاد نمي آند           تميز نگه داشتن استكان آسان تر است و همچنين ا         . استكان بهتراز بطري است   

 :تغذيه با استكان

 .شيرخوار را بطور نشسته يا نيمه نشسته در آغوش بگيريد -

 . استكان را آج آنيد به طوري آه مايع درون آن با لب شيرخوار تماس پيدا آند.  استكان آوچكي را مقابل لبهاي آودك نگه داريد -

 . رخوار هوشيار شده، دهان و چشمهايش را مي گشايد شي -

 .  با زبانش شير را به دهان مي بردنارس آودك  -

 .  آودك رسيده يا بزرگتر شير را مي مكد و آمي از آنرا مي ريزد -



 ٥٩

 .استكان را در تماس با لبهاي او نگه داريد و اجازه بدهيد خودش بخورد. نريزيد شير را داخل دهان شيرخوار  -

 .مي آه آودك به اندازه آافي مصرف نموده دهانش را جمع مي آند و بيشتر مصرف نخواهد آرد هنگا -

 :اگرآودك خوب غذا نمي خورد با مادر مشاوره آنيد 

 . بدهدبه او بگوييد به آودك مقدار آافي و دربشقاب يا آاسه جداگانه غذا. به مادر توصيه آنيد در آنار آودك بنشيند و او را به خوردن تشويق آند

 



 ٦٠

 ٢١فصل 

 مشاوره با مادر در مورد بهداشت دهان و دندان

 

 :روشهاي صحيح مسواك زدن

 :تميز نگاه داشتن لثه براي هر گروه سني به شرح ذيل است روشهاي صحيح مسواك زدن  و

 :تميز آردن لثه و دندانهاي آودك شيرخوار

 :ها و دندانهاي آودك به اين صورت است  نحوه تميزنمودن لثه. ها حتي قبل از رويش دندانها اهميت بسيار دارد تميزآردن لثه

راحتترين راه جهت تميزآردن لثه و دندانهاي نوزاد اين است آه آودك را درحاليكه سرش به سمت بـدن شـما و پاهـايش از شـما دور باشـد در                                •

 .آغوش خود بخوابانيد

 . نه نوزاد به آهستگي فشار دهيد تا فك پايين بازشودبراي بازآردن دهان آودك بهتر است انگشت سبابه خود را به گو •

يك تكه گاز تميز را دور انگشت سبابه پيچيده و لثه باال و پايين را به آهستگي تميز نمائيد يا درصورت دسترسي به مسـواك انگشـتي آنـرا روي      •

 .انگشت اشاره قرار دهيد و به آرامي و با حرآات ماليم دهان آودك را تميز آنيد

 . به اندازه آافي وارد آنيد تا پالك ميكروبي برداشته شودفشار •

روي ناحيـه اي آـه دنـدان در حـال رويـش       (ماسـاژ لثـه  تـوان از آن بـراي     مي) ٥-٣شكل  (١مسواك انگشتي  همچنين در صورت دسترسي به     •

 ).٥-٤شكل (آاهد با حرآات ماليم چرخشي استفاده نمود آه از درد و ناراحتي آودك مي) يافتن است

دقيقه بيشتر طول ٢ينكاررا دوباردرروزبعدازاولين وآخرين وعده غذايي انجام دهيد آه روي هم رفته ا •

.آشد نمي

 

                                                                    
 3 از زمان تولد تا سن  وسيله ايست ساده و مؤثر جهت كمك به رعايت بهداشت دهان و دندان و ماساژ لثه در هنگام رويش دندانها كهمسواك انگشتي - 1

 :عبارتند از مزاياي مسواك انگشتيبرخي . باشد  قابل استفاده ميسالگي
 . باشد  و قابل فريز كردن نيز مياستريل شده در آب جوش، -.       پس از استفاده با مايع ظرفشويي قابل شستشو است-

 .باشد  از حجم كمي برخوردار بوده و براحتي قابل حمل مي-

 . ن بايد تعويض گرددباشد و پس از آ  قابل استفاده مي ماه4 تا 3الزم به ذكر است كه مسواك انگشتي براي مدت 

  .تميز نگاه داشتن لثه نوزاد با گاز مرطوب :٥-٢شكل 
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 ساله ٢ تا ١مسواك زدن براي آودك 

در اين روش مسواك به طـور افقـي بطـور جداگانـه بـر روي سـطوح داخلـي و                    .  گروه سني، روش افقي است     بهترين روش مسواك زدن براي آودآان اين      

شود آه در ايـن دوران آـودك حتمـًا بـا مسـواك       شود توصيه مي خارجي و جونده دندانها گذارده شده و با حرآت مالشي، به جلو و عقب حرآت داده مي        

اگر آودك قادر به نگهداري خميردندان در دهان اسـت، بـراي هربـار مسـواك     . توان شروع نمود ندان را ميسالگي استفاده از خميرد   ٢آشنا شود در حدود     

 .آردن تنها به اندازه يك نخود خميردندان استفاده شود، درغير اينصورت بهتر است مسواك زدن بدون خميردندان انجام گيرد

 ساله  ۵ تا  ٣ان مسواك زدن براي آودآ

اند، درصـورتيكه نقـش اصـلي         نند فرزندانشان در اين محدوده سني مهارتهاي الزم را براي تميز نمودن دندانهايشان به دست آورده               آ  والدين احساس مي  

اسـتفاده از نـخ دنـدان       . باشـد   اين سنين معموًال زمان شروع استفاده از نخ دندان مـي          . رعايت بهداشت دهان و دندان اين آودآان به عهده والدين است          

 .شود البته در دوره دندانهاي شيري، نخ دندان تنها براي دندانهاي خلفي توصيه مي. حي بين دنداني با تماس نزديك ضروري استبراي نوا

گيـرد آـه هـر دو بـه يـك جهـت نگـاه         نحوه صحيح براي تميزآردن دندانهاي آودك به اين صورت است آه والد آـودك پشـت سـر آـودك درحـالي قـرار مـي                      

 .آند برد و به بازوي چپ پدر يا مادر تكيه مي ين حالت سر خود را به سمت عقب ميآودك در ا. آنند مي

براي اين آار بايد مسواك با ماليمت و        . شود  در اين زمان گونه آودك با همان دست آنار زده شده و از دست ديگر براي مسواك زدن دندانها استفاده مي                    

 .اين موقعيت براي استفاده از نخ دندان نيز آارآيي دارد.  به طور افقي به حرآت درآيدبه آرامي روي سطح داخلي، خارجي و جونده دندانها

 

.نحوه استفاده از مسواك انگشتي براي نوزاد: :٥-٤شكل

مسواك انگشتي وسيله ايست جهت آمك به : :٥-٣شكل

 ن و دندان نوزادانرعايت بهداشت دها
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. مانـد  گيرند آه باعث اضطراب آودك شده و سر او نيـز بـدون حمايـت مـي     بسياري از والدين براي مسواك زدن دندانهاي فرزندشان، درمقابل وي قرار مي       

 . والدين را از اين روش منع نمودبنابراين بايد

 .توان از خميردندان حاوي فلورايد استفاده نمود دراين دوره سني به شرط قورت ندادن خميردندان، مي

بـراي آمـوزش آودآـان    . بلكه بايد با آموزش و تشويق مداوم آودك را راضي نمود          . به هيچ وجه براي مسواك آردن دندان آودك از خشونت استفاده نكنيد           

توان در پايان از آودك خواست درحضـور   جهت اطمينان از فراگيري صحيح آودك مي. بهتر است والدين درحضور فرزندانشان دندانهاي خود را مسواك بزنند         

 .والد مسواك بزند

 ساله ٨ تا ٦مسواك زدن براي آودك 

 :آهروش صحيح اينكار به اين صورت است . تواند خودش مسواك بزند آودك در اين سن مي

مسواك آردن از قسمت عقب يك سمت دهان شروع و بـه ترتيـب سـطوح داخلـي، خـارجي و جونـده آليـه                     . دندانهاي باال وپايين جداگانه مسواك شوند     

ر  درجه نسبت به محور طولي دندان در محـل اتصـال لثـه و دنـدان قـرا                  ٤٥هنگام مسواك آردن بايد موهاي مسواك با زاويه         . شود  دندانها مسواك زده مي   

  .گيرد

 

            

در محل بايـد صـورت گيـرد و سـپس بـا حرآـت مـچ دسـت موهـاي          ) حرآات سريع و آوتاه  (بعد از قراردادن مسواك روي دندان و لثه، ابتدا حرآت لرزشي            

 .ار براي هر دندان انجام گيردب٢٠ تا ١٥اين حرآت بايد حدود . مسواك روي سطح دندان به طرف سطوح جونده چرخانيده شود

 

 مسواك را بايد :٤-٧شكل 

طوري روي دندان و لثه قرار داد

 درجه نسبت به٤٥آه با زاويه 

محور طولي دندان و به سمت

  .لثه باشد

پشت سر آودك و هم جهت با او اقدام به مسواك زدن براي اوجهت آموزش نحوه مسواك زدن به آودك، والد  : ٥-١١شكل 

 .گردد اين آار با آنار زدن لب توسط انگشت يك دست و مسواك زدن توسط دست ديگر انجام مي. آند مي
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براي سطوح داخلي دندانهاي جلو، مسواك را بايد به صورت عمودي بر روي سطح داخلي دندانها قـرار داد و بـا حرآـات بـاال و پـايين ايـن سـطوح را تميـز            

 .نمود

 

 

 

 

 

با عمودي گرفتن مسواك و باال و پايين بردن آن سطح داخلي دندانهاي جلوي : ٤-٩شكل 

 .فك باال و پايين را مسواك مي آنيم

دندانهاي فك باال را با حرآت مسواك به سمت پايين تميز مي

 .آنيم

 واك زدن فك باال و پايين روش مس:٤-٨شكل 

 .دندانهاي فك پايين  را با حركت مسواك به سمت باال تميز مي كنيم
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نده، موهاي مسواك را در تماس با سـطوح جونـده قـرارداده و آمـي فشـار دهيـد تـا موهـاي مسـواك بـه خـوبي بـه داخـل                          براي مسواك آردن سطح جو    

 .شيارهاي سطح جونده وارد شود، سپس چندبار مسواك را به جلو و عقب بكشيد تا به خوبي اين ناحيه تميز گردد

 

 

  

 دن آامل دندان از دهاناقدامات الزم جهت بيرون افتا

 

شـده   توانند تاج دندان را نگه داشته و ريشه را زير فشار ماليم آب يا آب جوشيده سرد آامل از دهان بيرون بيفتد والدين ميدائمی اگر دندان   

مثـل سـرم شستشـوي    سپس بايد دندان را در يـك محـيط مرطـوب      . در اين حالت به هيچ وجه دندان نبايد با پارچه يا دست پاك شود             . بگيرند

 الزم بـه  .بـه دندانپزشـك ارجـاع شـود       ) در حـداقل زمـان ممكـن      (يا زير زبان فرد قـرار گيـرد و بالفاصـله             شده و د  نمكي، شير، آب جوشيده سر    

 .ذکراست دندان شيری به هيچ عنوان نبایددوباره به محل برگردانده شود

بايد يك نوبت واآسـن  ودوره واکسيناسيون کامل نباشد ن مدرسه يا روي خاك     درصورتيكه صدمه در محيطي آلوده اتفاق افتاده باشد مثل زمي          

 .آزاز به بيمار تزريق شود، سپس ارجاع شود

 توصيه هاي بهداشت دهان و دندان جهت آموزش والدين

 قطره آهن

چكانيـد و پـس از دادن  قطره،بـه    در صورت استفاده از قطره آهن ،براي جلـوگيري از تغييـر رنـگ دنـدانها،قطره آهـن را در عقـب دهـان آـودك ب                    

 .نوزادان شير خوار شير و به آودآان بزرگتر آب بدهيد

 راههاي پيشگيري از پوسيدگي

 :توان به مادر آموزش داد به شرح زير است راههاي پيشگيري از پوسيدگي آه مي

 :مسواك زدن

درست مسواك آردن وقتي است آه تمام سطوح دندانها و لثـه بـه       . باشد هدف اصلي از مسواك زدن پاك نمودن پالك ميكروبي از روي دندانها و لثه مي              

 .ندانهاي فك باال و پايين را با عقب و جلو بردن مسواك تميز مي آنيمسطح جونده د: ٤-١٠شكل



 ٦٥

خوبي از پالك ميكروبي پاك گردد، بنابراين بهتر است اينكار در فرصت مناسب و با زمان آافي با آرامش صورت پذيرد، چرا آه آيفيت مسـواك آـردن بهتـر                              

ولي اگر نشـد در دو زمـان     بار مصرف مواد غذايي و بويژه مواد قندي دندانها مسواك شود،          آل آن است آه بعد از هر        البته ايده . باشد  از تعداد دفعات آن مي    

 :مسواك آردن دندانها حتمًا بايد صورت گيرد

  شبها قبل از خواب •

  صبحها بعد از صبحانه •

 .باشد دقيقه مي٤ حداقل زمان براي مسواك زدن  •

  :نخ دندان

استفاده از نـخ دنـدان از       . توان اين سطوح را تميز آرد       شوند و تنها به آمك نخ دندان مي         سواك تميز نمي  سطوح بين دنداني به هيچ وجه با استفاده از م         

 .شود و در دوره دنداني شيري تنها درصورت داشتن تماس بين دندانهاي خلفي استفاده از آن الزامي است سالگي آغاز مي٦سن 

 : روش استفاده از نخ دندان

 .از نخ دندان را ببريد و دو طرف نخي را آه بريده ايد در هر دو دست به دور انگشت وسط يا انگشتري بپيچيد سانتي متر ۴۵ تا ٣٠حدود  

 

 

 

بـه ايـن ترتيـب انگشـت نشـانه و شسـت هـر دسـت آزاد         .سه انگشت آخر را ببنديد و دو دست را از هم دور آنيد تا نخ محكم آشـيده شـود     

 .ميماند

 

 

 

 

 . سانتي متر را بين انگشتان شست و اشاره دستها نگهداريد۵/٢تا٢قطعه اي از نخ به طول  

 

 

 طول نخي آه بين:٤-١٣شكل 

د باقيانگشتان دست آزا

٥/٢ تا ٢ماند، آافي است  مي

  .سانتيمتر طول داشته باشد

 با بستن سه:٤-١٢شكل 

انگشت آخر، انگشت نشانه و

شست دو دست آزاد مانده و

قدرت مانور بااليي به شما

 . دهد مي

جهت نخ آشيدن: ٤-١١شكل 

 سانتيمتر٤٥ تا ٣٠دندانها، حداقل 

 .نخ جدا آنيد
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ه براي وارد آردن نخ بين دندانهاي فك پايين از دو انگشت اشاره و بـين دنـدانهاي فـك بـاال از دو انگشـت شسـت يـا يـك شسـت و يـك اشـار                     

 .استفاده آنيد

 .نخ را با حرآتي شبيه اره آشيدن به آرامي به فضاي بين دندانها وارد آنيد 

 

 

پس از اينكه نخ را وارد فضاي بين دنداني آرديد ابتدا نخ را به سطح آناري دندان جلويي تكيه داده و بـا ماليمـت بـه زيـر لثـه بـرده و آن را بـه                          

 .دان چسبانده و چند باربه طرف باال و پايين حرآت دهيدديواره دن

 

  

 

 

 :فلورايد 

ايـن مـاده معمـوًال از راه آب آشـاميدني و آمتـر از آن بـا       . شـود  فلورايد يك ماده طبيعي است آه باعث افزايش مقاومـت دنـدانها در برابـر پوسـيدگي مـي           

 مـي  ٧/٠ -٢/١ ppmميـزان مناسـب فلورايـد آب آشـاميدني     . رسـد   بـه بـدن انسـان مـي       …و، چاي، بعضي ميوه ها و       غذاهاي دريايي مثل ماهي و ميگ     

مثل فلورايدتراپي، مصرف دهانشـويه، آب فلورايـددار،      (گردد آه فلورايد مورد نياز بدن از راههاي مختلف            حداآثر فوايد فلورايد تنها زماني حاصل مي      . باشد

 .تأمين گردد) …د و قرص و خميردندان حاوي فلوراي

 ):فيشورسيالنت(مسدود آردن شيارهاي دنداني توسط مواد شيارپوش 

هـاي دنـداني شـناخته        شيارها و فرورفتگيهاي عميق سطح جونده، آه با موهاي مسواك قابل تميزآردن نيستند جـزو منـاطق مسـتعد آغـاز پوسـيدگي                      

ــد شــده ــو   . ان ــن ن ــواد غــذايي در اي ــوگيري از تجمــع م ــا مــواد مخصــوص شــيارپوش    جهــت جل ــوگيري از پوســيدگي، دندانپزشــك ب احي و متعاقــب آن جل

شود مواد غذايي ديگر در اين نواحي تجمع نكنند با اين روش راحـت و آـم هزينـه               آند آه باعث مي     اين شيارها را پرآرده و مسدود مي      ) فيشورسيالنت(

 .يابد احتمال پوسيدگي دندانها بسيار آاهش مي

 

نخ را به آناره يكي از دندانها: ٤-١٥شكل 

هتكيه داده و به زير لبه لثه ببريد و سپس ب

ديواره دندان آناري بچسبانيد و چند بار به

مواظب باشيد. طرف باال و پايين حرآت دهيد

  .فشاري به لثه توسط نخ وارد نشود

مرحله بعد اين: ٤-١٤شكل 

است آه نخ به آرامي با

حرآتي شبيه اره آشيدن به

 .فضاي بين دندانها وارد شود
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 سالگي بدون 6 دندان : 4 - 25شكل
شيارپوش ( فيشور سيالنت)  كه درزهاي 

مستعد پوسيدگي دارد( تصوير سمت 
راست) .    شيارهاي دندان توسط 
شيارپوش پوشانده شده است و 

دسترسي بزاق و مواد غذايي به شيارها 
 فيشور سيالنت قطع شده است( تصوير سمت چپ) .

 

 

 

 :اي جهت پيشگيري از پوسيدگي شامل موارد زير مي باشد ي تغذيهها توصيه

به علت تحريك غدد بزاقي وآمـك بـه پـاك شـدن مـواد غـذايي از سـطح                    ) …مانند سيب، هويج، آرفس،     ( خوردن غذاهاي سفت و حاوي فيبر        •

 .دندانها براي آودك مفيد است

 .هاي چسبنده را از رژيم غذايي آودك حذف آنيد  شيريني •

 :  حفظ دندانهاي شيرياهميت

دندانهاي شيري فضاي الزم و محيط مناسبي را براي رويش دندانهاي دائمي فراهم آرده و به عنوان راهنمايي جهت رويـش صـحيح دنـدانهاي                          •

نـد شـد   بنابراين اگر زودتر از دست بروند سبب جابجايي و نامرتب شدن دندانهاي دائمي به دليل آمبـود فضـا خواه    . شوند  دايمي محسوب مي  

همچنين درصـورتيكه دنـدانهاي شـيري بـيش اززمـان الزم در دهـان بـاقي بماننـد         . ها تحميل خواهد آرد     آه درمان آن هزينه گزافي را به خانواده       

 .گردند باعث بروز مشكالت رويش دندانهاي دائمي مي

 .ستي انجام نخواهد شد آمك به رشد و تكامل صورت درصورتيكه دندانهاي شيري زود آشيده شوند، رشد فكي به در •

آودك درحال رشد به تغذيه مناسب نياز دارد و تغذيه مناسب با دندانهاي پوسيده دچار اشكال شده و سـالمت  :  اهميت در جويدن و هضم غذا   •

 .اندازد آودك را به خطر مي

 .آند تباط برقرار ميبنابراين از لحاظ رفتاري آودك راحتتر با آودآان ديگر ار:  اهميت در تكلم و بيان صحيح حروف •

شود، ممكن است سبب عفوني شدن آنها شده و باعث تغييراتي در دندانهاي دائمي گردد از جمله  آسيبهايي آه به دندانهاي قدامي شيري وارد مي

 موجب آسيب به جوانه تواند تغيير رنگ، نقص در شكل و آج شدن جوانه دندانهاي دائمي زيرين؛ الزم به ذآر است آه پوسيدگي دندان شيري نيز مي

 .دندانهاي دائمي زيرين خود گردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٦٨

 ٢٢فصل 

 پيشگيري از حوادث وسوانح

 

 :سوختگي ها

آب داغ ومايعـات داغ ديگـر مثـل روغـن داغ  ، نـور شـديد خورشـيد، آتـش ، راديـاتور ،آفگيـرداغ ،                            .حس آودآان براي گرما بطور آامل تشكيل نشده اسـت         

آب حمـام قبـل از وارد آـردن شـيرخوار     .  نها ، تنور ومنقل و غذاهاي داغ وانواع ديگر سوزاننده ها وجود دارند آه بايد مراقب بود       درپوشها، بخاري ها ودرب آ    

 . بهتراست در آفتاب سرو صورت پوشانيده شود.  ايجاد آند٢ يا١آفتاب نيز مي تواندسوختگي درجه .آنترل شود

 .تنور و منقل واجاق محافظ داشته باشد. ودک درمقابل آن محافظت شودو کجلو هردستگاه حرارتي محافظ وجود داشته 

سيگار، شمع و دسـتگاه بخـور خـارج از دسـترس آـودك باشد،دسـتگاه       ..است ،  آودك را بغل نكند  یا نوشيدن مایعات داغ     فردي آه درحال سيگارآشيدن     

 )دود سيگار، تریاک وغيره(ته باشددراطراف کودک هيچگونه دود وجود نداش. بخور گرم مي تواند خطرناك باشد 

صدمه حرارتي ديگر در اتومبيل درب بسته است لذا هيچگاه آودك را در اتومبيل پارك شده بخصوص اگـر درمعـرض آفتـاب باشـد، نگذاريـد  زيـرا سـوختگي                    

زي آمـر بنـد ايمنـي نيزامتحـان شـود و            قسـمت هـاي فلـ     . توسط آالت فلزي و پالستيك صندلي وبند آن در اتومبيل پارك شـده در آفتـاب اتفـاق مـي افتـد                     

 .بهتراست بند آن رنگ روشن داشته باشد آه حرارت را آمتر جذب آند

 :برق گرفتگي

سـيم هـاي   . خروجي ها وپريزهاي برق را بپوشانيد واجازه ندهيد آودك با سيم برق، چراغ برق يا فندك برقي، تلويزيون ودسـتگاه هـاي برقـي بـازي آنـد                        

 . و مراقب باشيد سيم اطو و وسايل برقي ديگر آويزان نباشد و بطورآلي خارج از دسترس آودك باشدبرق پوشش داشته باشد

 خفگي وغرق شدگي

خفگي بعلت جسم خارجي از علل عمده مرگ آودآان زير يكسال است، اين خطر از زماني است آه آودآان مي توانند اشياء را به دهان بـرده و ببلعنـد                            

همه اسباب بازيها آه قطعات جدا شونده ريز دارند ، جغجغه  .  سانتيمتر ي ، اگربلعيده شوند ، بطورآامل راه هوايي رامي بندند           ٢۵/٣اشياء آمتر از  : ، لذا   

 يـا اجـزاء پالسـتيكي ، اشـياء آويـزان      نی هايي آه شكسته و دانه ها و قطعات جدا شدني دارند، چشمان عروسكها يا دماغ آنها، دآمـه هـاي جـدا شـد          

ي سرآودآان آه ممكن است آنهارا چنگ زده وبه دهان ببرند و اگر شيئي جدا شدني داشـته باشـد ببلعنـد وخفـه شـوند ، بايددورازدسـترس                  متحرك باال 

به مجـرد تـوان خزيـدن يـا بـازي در آـف اتـاق بايـد هـر          .اسباب بازيها، بزرگ ، ستبر و محكم و بدون لبه تيز يا قطعات ريز جدا نشدني باشد            . آودآان باشند 

 . يئي ريز مثل سكه وغيره نيزاز دسترس آنها دور باشدش

) چنانچـه از سـنجاق قفلـی اسـتفاده مـی شـود،      (هنگام عوض آردن آهنه شيرخوار   . لباس آودآان ،  از جلو دآمه نداشته باشد آه آنده  وبلعيده شود               

 .سنجاق قفلي دور از دسترس او باشد

، دقت شود آه لقمه ها و تكه هاي بزرگ و گرد گوشت ، سوسـيس ، جگـر، مـاهي بـا اسـتخوان و            از ديگر علل مهم خفگي ها ، غذا ومواد غذايي است          

ماننـدبادام  (ازدادن ميوه هاي دانه دار يـا هسـته دار ودانـه هـاي مختلـف روغنـي          . قطعات  بزرگ آره در دهان او نگذاريد و آنها را به قطعات ريز تبديل آنيد               

 .امس ، آجيل ، ذرت ، خشكبار وآشمش و مشابه اينها اجتناب آنيد ، آب نبات سفت، آد)زميني، ذرت،  پسته

 .احتماًال خطرناآترين غذاها ، حبوبات ودانه هاي خشك است آه وقتي وارد راه هوايي شوند باجذب آب راه هوايي را مسدود مي آنند

سـر سـوزنها وپوشـش روي سـوزن نيـز دور از       .  آـودك گـردد    هرگز از گول زنك استفاده نشود زيرا ممكن است آنده ووارد راه هوايي شده و سبب خفگي                

اگـر الزم شـد نشاسـته ذرت را بـه آـف      .(هرگز از پودربراي پوست آودك استفاده نشود زيرا  ورودش بـه ريـه خطرنـاك مـي باشـد            . دسترس آودآان باشد  

 ).ان قرار دهيددست پاشيده و به چين هاي آودك بماليد سپس  درب آن را محكم نموده و خارج از دسترس آودآ

. يا فشار روي حلق وسينه و يـاحبس شـدن درفضـاي بسـته مثـل يخچـال وغيـره اسـت            ) دهان يا بيني  ( مرگ آودآان ،اغلب به علت انسداد راه هوايي         

آنتـرل درب  .  را جـدا آنيـد   اگــــــر وسايل قديمي را نگه مي داريد درب آنهـا . يخچال هاي  قديمي ، اجاق گاز و بخاري هاي قديمي و غيره را دور بيندازيد              

نـخ وطنـاب هـاي    . جعبه اسباب بازيها ياجعبه ها وصندوق ها ايمن باشـد و درب سـنگين و آويـزان نداشـته باشـد      . هاي اتوماتيك دردسترس آودك نباشد      

یزر صـندوقی وغيـره توسـط قفـل          درب وسایلی چون لباسشوئی، کمد، صندوق، فر       .پرده آرآره وغيره را آه آور هستند خارج از دسترس آودك نگه داريد            

 .های ایمنی محکم شود

همچنـين در مراآـز درمـاني    ( بادآنك آمي باد آرده ، بدون باد و يـا ترآيـده علـت اصـلي مـرگ در اثرخفگـي اسـت و بايـد از دسـترس آودآـان دور باشـد                 



 ٦٩

 )دستكش هاي التكس بايد از دسترس آودآان دور باشد

 

 دبايد بزرگترها بادآنك ها را باد آنن •

 آودآان تحت نظر والدين با بادآنك  بازي آنند •

 بزرگترها ، بادآنك هاي ترآيده را از محيط دور آنند •

 آودآان بزرگتر را از خطر وارد آردن و جويدن يا مكيدن تكه هاي بادآنك آگاه آنند •

 

 نرم آه صورت نوزاد درآن فرو مي رود نيز مي توانـد نـوزاد را               بالش خيلي . ممكن است درون آن گير بيفتد      حرکت کند چنانچه شيرخوار درزير پتو،  نتواند آزاد        

 .خفه آند

فاصـله افتـادن بـين تشـك هـاي بـزرگ            . گيرافتادن  سر نوزاد بين نرده هاي تخت يا بين تشك ونرده يا اشياء نزديك به آن ،ممكن است باعث خفگي شود                     

وتشـك آيـپ   ) سـه عـرض انگشـت افـراد بزرگسـال      (  سانتيمتر باشد٦د بيشتر از   فاصله نرده هاي تخت نباي    . ساالن يا تخت هاي تاشو نيزخطرناك است      

 عرض انگشت فرد بزرگسال باشد تشك خيلي آوچك است و بايد يـك حولـه لولـه        ٢اگر فاصله تشك و آناره تخت يا گهواره بيش از           . تخت يا گهواره باشد   

 .آرده و دراين فاصله جا داد آه درست آيپ شود

 .ز وسايل بزرگ باشد همچنين دور از پنجره زيرا ممكن است نخ پرده دور گردن آودك بيفتد و خفه اش آندتخت وگهواره دور ا

پوشش هاي پالستيكي آهنه آودآان وساير آيسه هاي پالستيكي نيز براي آودآـان خردسـال               . علت ديگر خفگي آودآان آيسه هاي پالستيكي است       

 .خطرناك است 

لباس آشيده مي شوند سبك هستند و ممكن است شيرخوار فعال، براحتي و بسرعت آنرا دور سرش بپيچـد يـا روي                      آيسه هاي پـــالستيكي آه روي      

 . به همين دليل نبايد روي بالش يا تشك را پالستيك آشيد. صورت خودبفشارد

اسـباب  . يـزي بگـردن شـيرخوار آويـزان نشـود     لــــذا پـيش بنـد در موقـع خـواب برداشـته و هـيچ چ      . نير مي تواندباعث خفگي آودك شودو بندها  طناب ها   

 ٣٠لذا همه بندها بايد آمتـر از        . بازيهاي بنددار مثل تلفن يا آنچه با بند به تخت آودك بسته مي شود خطر ناك است وممكن است دورگردن آودك بيفتد                       

قدر بلند باشد آه آودك درون آنهـا گيربيفتـد و هنگـامي آـه            سانتي مترطول داشته باشد اسباب بازيهاي آويزان شده بر روي تخت آودك يا گهواره نبايد آن               

 .آودك مي تواند خود را به آنها برساند ديگرنبايد چنين اسباب بازيهايي رااستفاده آرد

 .بندهاي صندلي آودك نيز بايستي خوب بسته شده باشد آه بين آنها گير نكند

 :غرق شدگي 

رسقوط وخفگي قرار دارند، او خيلي آنجكاو اسـت و تـوان تفحـص دارد امـا درآب تـوان دفـاع و نجـات        همه آودآان خردسال وقتي نزديك آب هستند درخط     

هرگـاه نزديـك آب   . از خطر آب آگاه نيست و بايد بدانيم آه عمق آب مهم نيست گاهي حتي چند اينچ آب، آودك را دراين سن خفه مي آند                    . خود را ندارد  

لذا هميشه مراقبت در وان ، اسـتخر ، رودخانـه، حـوض آب، توالـت ، دلـو آب ، لگـن و غيـره الزم          .واظب او باشيد  از هرنوع منبع آب از جمله دلو آب است م         

شنا و روشهاي ايمنـي  آب را  . اطراف استخر و حوض آب نرده داشته باشد و درب آنها قفل باشد . است درب حمام و توالت و دريچه هاي آب بسته باشد          

 .برايش توضيح دهيد

 :مسموميت 

آنها آـه هنـوز نمـي خزنـد     .  ساله ها و يكساله هاشيوع زيادتري دارد      ٢ سال است آه به ترتيب در      ٥مسموميت ها يكي ديگراز علل مرگ آودآان آمتر از          

 درمحـل  دليل عمده مسموميت نگهداري آنهـا .  ماده سمي در خانه ها وجود دارد  آه يك سوم آنها مربوط به آشپزخانه است                 ٥٠٠حدود  . آمتر در خطرند  

در آيـف دسـتي     . براي پيشگيري از مسموميت شيرخوار بايستي عوامل سمي در طبقات پايين قفسه ها ، روي ميز ، آف اتاق نباشـد                    . نامناسب است 

 . هيچگاه کودک درآشپزخانه تنها نباشد.وغيره دارو نباشد

 گونـه  ٧٠٠چـون بيشـتر از   (وبرگ آنها و گلها آه آـودك را جـذب مـي آنـد             پماد، آرم ، روغن ، پودر تالك آه موقع تعويض آهنه استفاده مي شود، گلدانها                

 .دور از دسترس باشد) گياهي بيماري زا وجود دارد

باطريهاي دآمه اي چون براق و درخشان هستند جلب آننده بوده مي تواند موجـب مـرگ باشـد ، انسـداد مـري ، سـوزاندن مـري بخـاطر قليائيـت آن از                                   

 و نباید در اطراف کودک اسـتفاده  دود آوآائين ، دود مواد افيوني نيز خطرناك است      ـخار آلر از تميز آننده هاي خانگي يا استخر،          بــ.عوارض ديگر آن است     



 ٧٠

 . شود

 .چون اين شيرخوار بزودي نوپاي باال رونده مي شود سموم بايددرقفسه قفل دار باشند

هيچ نوع ماده سمي در بطري هـايي آـه   . ، رنگ ها، حشره آش ها، حالل ها خطرناك است انواع مواد تميز آننده و شوينده ، براق آننده ، لباسشويي       

 .مواد غذايي در آنها مي ريزند نگهداري نشود

 :حوادث وسايل نقليه 

 بـودن  ازجمله اين حوادث  نبودن صـندلي وآمـر بنـد ايمنـي مخصـوص ايـن سـن و       . حوادث وسايل نقليه در بچه هاي باالي يكسال علت مهم مرگ است          

ايـن صـندلي    .شيرخوار در بغل فرد ديگراست ، بايستي شيرخواران در صندلي مخصوصي آه پشت به جلو و در صندلي عقب جاسازي شـده قـرار گيرنـد                         

 .اين نوع صندلي مي تواند سربزرگ وگردن ضعيف يك آودك خردسال را محافظت آند. زاويه منفرجه داردآه روي آن به طرف پشت اتومبيل است 

 

 

 

 :صدمات بدني 

 ماهگي آه توان اسـتفاده از      ١٨يچي وغيره  نبايد دردسترس آودك باشد وازدادن قاشق به دست آودك  تاسن                ق اشياء تيز ، خالل دندان ، چنگال ،چاقو،       

 .صداهاي زياد نيز مي توانند منجر به اختالل شنوايي شوند.آند، اجتناب آنيد قاشق را پيدا مي 

 .جوراب  ،چنانچه آش نامناسب داشته باشدومو يانخ آه اطراف انگشت آودك بپيچد مي تواند صدمه برساند

 .مراقب باشيد آه  سگ وگربه وسايرحيوانات خانگي به شيرخواران حمله نكنند

 

 .و تا نزديك يكسال در چنين صندلي هايي قرار داشته باشند)  آيلوگرم١٠(  پوند٢٠ستي شيرخواران تاباي
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 ٢٣فصل 

 آودك ووالدينرابطه متقابل 

 

 اتصاالت"   اين افزايش وزن تاحدودي ناشي ازافزايش تعدادسلولهاي مغزي وتاحدودي به دليل رشد.وزن مغزآودك درطي سال اول زندگي دوبرابرمي شود

اين اتصاالت  .شروع مي شود  بدون اين اتصاالت ماقادربه فكرآردن نخواهيم بودويادگيري نيزازطريق اين اتصاالت           .بين سلولهاوقسمتهاي مختلف مغزاست   " 

هنگـام تحريـك هريـك ازحـواس آـودك ،       .شروع به تشكيل يك شبكه مـي آننـد        .درنوزادهنگامي آه وي به چيزي عالقمندمي شودوتالش ذهني مي آند،         

 .شودبنابراين ازبدوتولد، هرصدا، تصوير، تماس ، احساس، بو ومزه موجب ساخته شدن اتصاالت بيشتري مي .همين آارانجام مي گيرد

براي پيشرفت رشدذهني بايستي بينايي، شـنوايي،حافظه ومهارتهـاي حرآتـي           .  ايجاددرك عمومي مستلزم آنارهم قرارگرفتن قسمتهاي متعددي است       

آـودك  به عنوان نمونه ،بدون بينايي      .قواي عقلي آودك براي درك اينكه دراطراف اوچه مي گذردوابسته به حواس وحرآات بدن مي باشد               .باهم پيش بروند  

بدون گرفتن وبازي آردن با اسباب بازي، آـودك نمـي     .بدون حافظه، اسباب بازي موردعالقه اش اوراهيجان زده نمي آند         .نمي توانديك اسباب بازي راببيند    

 .تواندتصوري ازآن اسباب بازي داشته باشد

عوامـل تعيـين آننـده درايـن زمينـه عبـارت       .توسعه مـي يابنـد    همگام باافزايش درك عمومي، بسياري ازمهارتهاي مغزي وبدني به سرعت رشد مي آنندو            

شمامي توانيدبافراهم آوردن محرآهاي بيان شده درهـربخش ازنمـودار، بـه            .اندازاجتماعي بودن وشخصيت آودك، ومحيطي آه شمابراي اوايجادمي آنيد        

ال سوم، آـه درهردوموردمغزجهشـهاي رشـدي عمـده اي را     انجام اين آاربخصوص درسال اول زندگي، وبارديگردرس.رشدوتوسعه مغزآودك خودآمك آنيد  

 .به عمل مي آورد، حائزاهميت است

 .آليه آودآاني را آه براي وضعيت تكامل آنترل آرده ايد ومشكل تكاملي ندارد، باتوجه به سن شان با مادردرموردارتباط باآودك  آموزش مناسب را بدهيد

 

  ماهگي٢توصيه ها براي سن تا 

 باط عاطفيبرقراري ارت

 ) هفتگي٦. (آودك روي شماتمرآزحاصل مي آند،بنابراين تاحدامكان باحالت زنده صورت خودوحفظ تماس چشمي به اوآمك آنيد

 ) هفتگي٦ (.بطورمتناوب دردوطرف صورت اوصحبت آنيد.براي جلب توجه آودك، انگشتان خوديااسباب بازيها را به حوزه ديداوواردوخارج آنيد

  آنيدحواس اوراتحريك

. ، اشياء راازفاصله آامال نزديك صورتش به اونشان دهيدطوري آـه آنهاراببينـد            آرام حرکت دهيد  بگيريدور آغوش   د باآودك صحبت آنيدوبرايش آوازبخوانيد، اورا    

ي دهـد، اگربـاآرامش   تطبيـق مـ   اورفتارش راباآهنـگ صـداي شـما    .آودك شماحرآات صحبت آردن رامي فهمد و دهانش رابه تقليدازتكلم بازوبسته مي آند            

 )نوزادي (.بلنداستفاده آنيد، مضطرب مي شود ساآت مي شودواگرصداي خشن يا صحبت آنيد

بـه خـوبی در     اورا.تمـاس جسـماني داشـته باشـيد       .الاليي بخوانيد، زيادبخنديد  .عالقه آودك به فعاليتهاي موزون راباصحبت آردن به شيوه آهنگين ارضا آنيد           

 ) هفتگي٤ (.ازصندلي ياگهواره ازنوعي آه مي توان آودك راتاب داداستفاده آنيد.يد، تاب دهيد، وبچرخانيد دهآغوش بگيرید وآرام حرکت

وقتي باآودآتـان صـحبت     .تكان وتاب دهيد   آرام   اورا و باصداي آهنگين باآودك صحبت آنيد،برايش الاليي بخوانيد، ودرحالي آه درآغوشتان است حرآت آنيد            

 ) هفتگي٦ (.مي آورد در صداهاي آوتاه وحلقي ازخود صحبت مي آنيد او هنگامي آه با. مي زندوسرش راتكان مي دهدمي آنيدبه شمالبخندآوتاهي

هنگــام حــرف زدن تمــاس چشــمي خودرابــاآودك حفــظ آنيدوقيافــه جالــب تــوجهي بــه خودبگيريــد؛ ازطــرف صــورت آــودك بــااوحرف  :عالقــه اورابيدارآنيــد

 ) هفتگي٦( .بزنيدتاصداهاراازجهات مختلف بشنود

نگاه آردن درجهت صداهاوحرآات، به محيط اطراف خودتوجه نشان مي دهدوبه اشياي مختلف خيـره                اوبا.مي زند  لبخند به راحتي ومكرر   اآنون آودك شما  

 ) هفتگي٦ (.چشم بگيرد با مي شود، چنانكه گويي مي خواهدآنهارا

 بازتاب چنگ زدن

  به شل آردن انگشتانش،يكي يكي آنهارابازآنيداجازه دهيد انگشتان شما رابگيردوبراي تشويق

 لمس آند مختلف راهای اجازه دهيد با اشياء بازي،دماوجنس 

 تقويت عضالت پشت وگردن

ودرحالي آه به پشت خوابيده است ،شي رنگي رادرميدان ديدش حرآت )دروضعيت دمر( بار اوراطوري نگه داريد آه صورتش رو به پايين باشد٣ تا ٢روزي 
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 ابه حرآت آردن سر خود تشويق شوددهيدت

 

  ماهگي٤-٣توصيه ها براي سنين

 پاسخ هاي اغراق آميز

 ) هفتگي١٢(.باواآنشي نمايشي واغراق آميزبه تمام رفتارهاي آودك خودپاسخ دهيد

 ) هفتگي١٢ (.شعرهاي آودآانه رابا اداواطواربراي اوبخوانيد

 .دن زانو، آشيدن دست وغلغلك دادن پاها، استفاده آنيدازبازيهاي جسماني ساده مانندتكانهاي ماليم، خم آر

 ) هفتگي١٢ (.اسباب بازيهاي آوچك ومحكمي باوزنهاي مختلف وجنسهاي مختلف به اوبدهيدآه بتواندآنهارابگيرد،دستكاري ولمس آند

شـان مـي دهـد، باحرآـاتي اغـراق آميزآـه نشـان              تمام رفتارهاي آودك خودرا، اعم ازحرآات، ژستها، وابرازاحساساتي آـه ن          :شادي خودرابه اونشان دهيد   

 ) هفتگي١٢ (.دهنده خوشحالي تان باشد،پاداش دهيد

براي اينكه آودك بياموزدآه به خواستهايش پاسخ داده مي شودوشمامنبع آمك وآسايش براي اوهسـتيد، هنگـامي آـه سـعي مـي آنـدتوجهتان راجلـب          

 ) هفتگي٢٠ (.، وحرآت آردن به طرف او، پاسخ دهيدآند، باصدا ، چرخاندن بدنتان ، ايجاد ارتباط چشمي 

 تحريك آنجكاوي

اوهمچنـين اشـيا ومكانهـاي آشـنا        .اوبه اسباب بازيهاي جديد، مكانهاي جديد، افرادجديدوحسهاي جديدعالقه منـد اسـت             .آنجكاوي آودك شماآشكاراست  

دوسـت  .آم آم نوعي حس شوخ طبعي ازخودنشان مـي دهـد          .شوداوباديدن سينه مادرهيجان زده مي      .رامي شناسدوآارهاي هميشگي رادرك مي آند     

 ) هفتگي١٦ (.دارددرحالت تكيه آرده به اطراف خودنگاه آند

تاآنجاآـه  .باصحبت آردن باآودك درموردآنچه مي بينيدوانجام مي دهيد، به آنچه مـي بيندواحسـاس مـي آنـدعمق وغنـا ببخشـيد      :آنجكاوي اورا ارضاء آنيد 

 ) هفتگي١٦ (.افعاليت باجزئيات بيشتري صحبت آنيدمي توانيددرموردهرشيء ي

اودرآينـه بـه   .اوافزايش تمرآز خودراباصرف وقت بيشـترجهت بررسـي اشـياء نشـان مـي دهـد      .آودك شمابازي آردن، ازجمله آب بازي درحمام رادوست دارد    

 ) هفتگي٢٠ (.خودلبخندمي زند، سرش را به طرف صدامي گرداند، ودست وپايش رابراي جلب توجه تكان مي دهد

  اشياي متناسب

يك جغجغه دردستان آودك بگذاريدوچندبار آنرا تكان دهيدوهمچنين اشياء متفاوتي را به اونشان دهيد تادستش رابه طرف آن درازآندبدين ترتيب به او 

 ) هفتگي١٦(آمك مي آنيد آه مهارت هاي دست آودك تقويت گردد

 تقويت عضالت تنه وپشت

انيد وباگرفتن دست هااوراآرام به حالت نشسته  بلندآنيدوهمچنين طوري دريك طرف آودك قرارگيريدآه اومجبورباشد براي يافتن آودك رابه پشت بخواب

 شما،تنه خودرا بچرخاندوباعث تقويت عضالت تنه وپشت گردد

 ) هفتگي١٦(

 

  ماهگي٦  تا ٥/٤توصيه ها براي سنين

 تشويق حرآات جديد

 .معرفي آنيد را به آودآتان مهمانانهمه 

براي اينكه آودك بياموزدآه به خواستهايش پاسخ داده مي شودوشمامنبع آمك وآسايش براي اوهسـتيد، هنگـامي آـه سـعي مـي آنـدتوجهتان راجلـب          

 ) هفتگي٢٠ (.آند، باصدا، چرخاندن بدنتان، ايجادارتباط چشمي و حرآت آردن به طرف او، پاسخ دهيد

 ) هفتگي٢٠ (.تامي توانيدهمراه باآودآتان بخنديد.هالذت مي برددالي آردن بازي است آه آودك ازآن

وقتي صداي پاي آسي رامي شنودهيجان زده مي شود، ودستانش رابـراي اينكـه بغلـش                .آودك شماباايجادصداهاي مختلف سعي درجلب توجه مي آند       

آم آم ازغريبه هاخجالت مي آشد، ممكن اسـت         .اب توليدمي آند  اوباتصويرخوددرآينه صحبت مي آندوبه آن لبخندمي زند، وبادهانش حب        .آنيدبلندمي آند 

 ) هفتگي٢٤ (.ازخودترس نشان دهد
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 تحريك حس خودآگاهي

 ) هفتگي٢٨ (.تامي توانيداورابه اسم صداآنيد

ي نشـان دادن پاسـخ منفـي    بـرا  “ … اون تـويي،اون  “تاآيدآنيدآـه  .تصويرآودآتان رادرآينه به اونشان دهيدواسم اوراصداآنيدتاتصـوري ازخودبـه دسـت آورد   

 ) هفتگي٢٨(بگوييد ؛نه؛ 

 تمرين دادن وگرفتن

به عنوان مثـال، تـوپ راهـل بدهيدوبـه اوبگوييدآـه            .براي اينكه به اوآمك آنيداراده ايجادوتغييرچيزهارابه دست آورد،آارهاي مختلف ونتايج آنهارانمايش دهيد           

 ) هفتگي٢٤ (.توپ مي غلتد

 ) هفتگي٢٤ (.ام دهيدانج با او بازي بده بستاني را

وقتـي آـودك شمانشـان مـي دهدآـه شـمارامي خواهـدباآغوش بازبـه سـوي اوبرويـد، اسـم اوراصـدابزنيد وآـاري آنيدآـه               :به جلب توجه اوپاسخ دهيد  

 ) هفتگي٢٤ (.بداندداريدمي آييد

دسـتش رابـراي اينكـه بغلـش آنيـددرازمي      .مي دانـد او نـام خـودرا  .شروع به مكالمه آرده است وصداهاي  قابل فهـم زيـادي راازاوخواهيدشـنيد          آودك شما 

آارهـاي سـاده آـرده اسـت وهرآـاري رامـي بينـدمنتظرمي         اوشـروع بـه تقليـد     .واستقالل خودراباتالش براي اينكـه خـودش غذابخوردنشـان مـي دهـد            .آند

 ) هفتگي٢٨ (.ماندتاتكرارشود

 

  ماهگي٩ تا ٧توصيه ها براي سنين

 محبت جسماني زياد

  .رالمس واونيز شمارالمس آنددرهرفرصتي آودك 

  .پاسخ دهد سپس صداي جديد درآوريد وصبرآنيد تا آنيد تقليد صداهاي اورا

 تحريك حس استقالل

 ) هفتگي٢٨ (.تمام صداهايي راآه آودك شمادرمي آورد، مثل  با   دا   آا   تكرارآنيد

 ) هفتگي٢٨ (.ق آنيدباغذاهايي آه باانگشت مي توان خورد، آودك رابه غذاخوردن مستقل تشوي

نام اوراهرقدرآه ممكـن اسـت   .به تصويراشاره آنيدونام اوراباصداي بلندبه زبان آوريد      .تصويرآودآتان رادرآينه به اونشان دهيد    :حس خودآگاهي اوراتقويت آنيد   

 ) هفتگي٢٨ (.صدابزنيد

يي دال برحس اراده وتصميم ازخودنشان مي دهد، مثال به طـرف          اونشانه ها . مي داند؛ نه ؛ يعني چه       .آودك شماشروع به درك معني آلمات آرده است         

آودك شماعالقه زيادي به بـازي داردوعميقـا روي اسـباب بازيهـايش تمرآزحاصـل مـي آنداوبـه دنبـال                    .اسباب بازيهايي آه خارج ازدسترس است مي رود       

 .اسباب بازي آه انداخته است مي گردد

 ) هفتگي٣٢(

 ) هفتگي٣٢ (.وفي بدهيدتادرآنهاآب بريزدوآنهاراپروخالي آندبه اوظر.زيادبااوآب بازي آنيد

 ) هفتگي٣٢ (.اسباب بازيهايش راآمي خارج ازدسترس اوقراردهيدوهرموقع آنهاراخواست دراختيارش بگذاريد

 ) هفتگي٣٢ (.را به اوياددهيد) مثل دس دسي (بازيهاي زيادي آه با بدن انجام مي شوند

 ) هفتگي٣٢ (.تقالل اوتقويت شودبگذاريدخودش غذابخوردتاحس اس

 ) هفتگي٣٢ (.بسياري ازلوازم خانه ونيزاسباب بازيهايي را آه مخصوص آب بازي ساخته شده اند، مي توان براي بازيهاي داخل حمام به آاربرد

مش راصـدامي زنيدسـرش   وقتـي اسـ  .آودك شمابازيها وشعرهاي آشنارامي شناسدودرقسمتهاي مناسب مي خنددو مي تواندحرآات راپـيش بينـي آنـد        

 ) هفتگي٣٦ (.ولي ازليف حمام روي برمي گرداند.رابرمي گرداند، دستهايش رادرازمي آندتاشسته شود

آارهـايي را آـه مـي آنيدتوضـيح     .بـراي آـودك جابيندازيـد، بـه طـوري آـه مفهـوم زنـدگي رابراسـاس فعاليتهـاي روزمـره درك آنـد                 تاآيـد  آارهاي روزمره رابا  

چـه   ،   به به به    مي نشيني، آن وقت مامان غذايت رامي آورد،          )روي صندلي ات  (کنار سفره تو اول پيشبندت رامي بنديم ، بعد     .اراستدهيد،مثال وقت ناه  

 ) هفتگي٣٦(…غذاي خوبي
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 به صدادرآوردن اشياء

 ) هفتگي٣٢ (.اسباب بازيهاي باصداتهيه آنيدويااجازه دهيدآودآتان باوسايل بي خطرآشپزخانه بازي آند

 ي براي حرآت آردنآمادگ

آمي دورترازآودك بنشنيدودستان خود رابه طرف اوبازآنيدباصدازدن نامش ونشان دادن اشياء موردعالقه اش اورا تشويق به حرآت آنيدوهمچنين مي 

 ) هفتگي٣٦(توانيدباقالب آردن دستهاي اوبه اثاثيه ثابت منزل اورابه ايستادن تشويق آنيد

 

 ماهگي ١٢ تا ٩توصيه ها براي سنين

 تحريك قوه تمرآزوتقليد

اززمان غذاخوردن، حمام آردن، وخوابيدن براي توضيح آارهاي روزمره به آودآتان اسـتفاده آنيـد، تابراسـاس آارهـاي روزمـره                 : آارهاي روزمره راشرح دهيد   

 ) هفتگي٣٦ (.بازندگي آشناشود

اومي داندآه عروسك   .، وجلوآوردن پايش براي جوراب پوشيدن       ای خداحافظی  تکان دادن دست بر     مثال -آودك شمادرحال آشناشدن باآارهاي روزمره است     

 بـه   - بابـا آجاسـت؟    –اگربپرسـيد   .به دنبال اسباب بـازي اش گوشـه وآنـاررامي گـردد           .چيست وآن رانوازش مي آند اوبعضي اشعارآودآانه رامي شناسد        

 ) هفتگي٤٠ (.دنبال پدرش مي گردد

) بـراي تقويـت حافظـه او   ( قايم باشك بااسباب بازي    ، بوق وزنگوله دراختياراوبگذاريدبازيهاي انداختن وبرداشتن اشياء      اسباب بازيهايي آه صداتوليدمي آنند،    

 ) هفتگي٤٠ (.ودالي بازي راانجام دهيد

 ) هفتگي٤٠ (.گذاشتن اشياء درداخل ظروف وخارج آردن آنهارابه اونشان دهيد

اجلـدنرم باتصـاويرخوش رنـگ وبـزرگ انتخـاب آنيـدوهرروزوقت آرامـي رامثـل خـواب ، بـراي مطالعـه آـردن                    آتابهاي آودآانـه ب   : آم آم باهم آتاب تماشاآنيد    

 ) هفتگي٤٠(درنظربگيريد

اوممكــن اســت چيزهــايي رادرآتابهابــه شمانشــان دهــدولي مــدت زيــادي تمرآزحاصــل نمــي   .آــودك شــمامي توانــديك آلمــه قابــل فهــم بــه زبــان بيــاورد 

اوبـه تـدريج مفهـوم داخـل وخـارج ،       .ازآالسـكه بـه بيـرون پـرت مـي آنـد، دنبـال آنهـامي گرددومـي خواهدآـه آنهارابرداريـد                     اودائمااسـباب بازيهـايش را    .آند

 ) هفتگي٤٤ (.اينجاوآنجارامي فهمد

 .يـد،افزايش دهيـد  آتابهاومجالت مختلف رابرايش بخوانيد سعي آنيد ميزان تمرآزاوراباتعريف آردن يك قصه ساده وآوتاه درموردچيزي آه به آن نگاه مـي آن         

 ) هفتگي٤٤(

 “سـتوني ازمكعبهـاراواژگون آنيـد وبگوييـد     .دائما رابطه علت ومعلـول را بـه اونشـان دهيـد           . بازي  دس دسي راانجام دهيد و به اوياددهيدچگونه دست بزند          

 ) هفتگي٤٤(  “همشون مي افتند 

دسـت آـودك خودرابگيريـد، بـه اشـياي مختلـف اشـاره آنيـد،آنهارانام                .ام ببريـد  چندشكل موجوددريك صفحه آتاب يامجله ران     : به اشكال واشياء اشاره آنيد    

 ) هفتگي٤٤(ببريدوتكرار آنيد

اونــام خــودراتكرار مــي .آــودك شــماعالقه شــديدي بــه آتابهاوچيزهــايي آــه درصــفحات آنهاســت داردودوســت داردبــه شــكلهاي موجوددرآنهااشــاره شــود  

اوبلداست باتكان دادن سـرخود، نـه       .هرآاري مثل تكرارحقه هايي آه شمارامي خنداند،انجام دهد       اوعاشق شوخي است وبه خاطرخنده حاضراست       .آند

 ) هفتگي٤٨ (.بگويد

ــد    ــدن تمرآزآني ــام اشــياء وقســمتهاي ب ــد .روي ن ــاتكرار آني ــودك شــمابتواندتقليدآند   .آنهاراباره ــه آ ــام دهيدآ ــايي انج ــات وواآنشــهاي  .آاره ــامي حرآ تم

 )فتگي ه٤٨ (.اورابستاييدوپاداش دهيد

 .داستانهايي براي ايجادصحنه هاوخلق سناريوهاي مختلف تعريف آنيدتاآودك بادنياي خودش ارتباط برقرارآند

به بيني خوداشاره آنيدوبگوييد؛ اين دماغ مامانه؛ انگشـت اورابگيريـد وبـاآن بـه بينـي اواشـاره آنيدوبگوييـد؛ ايـن دمـاغ محسـن                           : آمك آنيدازشماتقليدآند 

 ) هفتگي٤٨(. است؛

 تمرين رهاآردن اشياء  

 .يك عروسك نرم  شبيه بچه  به اوبدهيدونحوه پوشاندن لباس به آن ودرآوردن لباس را به اونشان دهيد

 ) هفتگي٤٠ (.بازي هاي بده بستاني راانجام دهيد
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به عنوان مثال ، توپ راهل بدهيدوبه اوبگوييدآـه         .دبراي اينكه به اوآمك آنيداراده ايجادوتغييرچيزهارا به دست آورد، آارهاي مختلف ونتايج آنهارانمايش دهي             

 ) هفتگي٤٠ (.توپ مي غلتد

 ) هفتگي٤٠(آمادگي براي راه رفتن

 .براي آمادگي  براي راه رفتن آودك توصيه هاي زير راانجام دهيد

 درحالت چهاردست و پا تشويق آنيد آه مسافتهاي آوتاهي راطي آند •

 اندخودراباالبكشدانگشتان خودرابه آودآتان بدهيدتا بتو •

 درحالي آه فقط يك دست اوراگرفته ايدباشمابه تمرين قدم زدن بپردازد •

 

  ماهگي١٥ تا ١٢توصيه ها براي سنين

 شرآت درفعاليت ها

 اومي تواندعروسك رابلندآنـد، آن    .آودك شمابوسيدن راخوب مي فهمدومي داندومجموعه درحال گسترشي ازاحساسهاي مختلف را به نمايش مي گذارد              

اوشروع به فهـم پرسشـهاي   .اودوياسه آلمه بامعني به زبان مي آوردممكن است چيزي رادرآتاب بشناسدوبه آن اشاره آند        .ورهايش آند .رابه شمابدهد 

 ) ماهگي١٢ (.ساده آرده است

آمـك مـي آندباصـداهاي جـانوران     داستانهاي مربوط به حيوانات مادروتولـه هايشـان بـراي آودآـان لـذت بخـش اسـت وبـه آنهـا                    : داستانهاي ساده بخوانيد  

 ) ماهگي١٢(. آشناشوند

مـي تواندصـداي حيوانـات رادرآوردواگرازاوخواسـته شودسـعي مـي آنـد        .آودك نوپاي شـمااجزاي بـدن خـودوبرخي چيزهـاي داخـل آتـاب را مـي  شناسـد                 

 آـرده اسـت، يعنـي مـي دانـد آـه عكـس گربـه، گربـه              اومفهومً  گربـه بـودنً  رادرك       .اواشياء ساده راحمل مي آندوبراي شمامي آورد      .لباسهايش رادرآورد 

 ) ماهگي١٥ (.اسباب بازي وگربه واقعي، همگي گربه اند

 تحريك قوه تخيل

 .براي تحريك قوه تخيل وتشكيل مفاهيم انتزاعي درذهن آودك ، شروع به خواندن داستانهاي آوتاه براي اوآنيد

مثـل  .آارهاي خودراهمراه بانشان دادن به اوشـرح دهيـد        .ش آند مامان راببوسدوبابا رادرآغوش بگيرد     ابراز محبت اوراتشويق آنيد، ازاوبخواهيدعروسك رانواز     

 ) ماهگي١٢ (.به پاآردن جورابهايش ودرآوردن آاپشن اش 

 ) ماهگي١٥(تمرين روي هم چيدن اشياء

 براي توانمندي بيشترمهارت هاي دست ها توصيه هاي زيرراانجام دهيد

 شياءتمرين دهيداورابراي رويهم چيدن ا •

 وآاغذ براي خط خطي آردن در اختيار وي بگذاريد شمعی يك مداد •

 آتاب بااوراق ضخيم به اوبدهيدوبه اونشان دهيدچگونه آنهاراورق بزند •

 . آه به قاشق مي چسبدرابگذاريدتابه تنهايي بخوردجامدگاهي غذاهاي نيمه  •

 آمادگي براي باالرفتن ازپله

 ) ماهگي١٣ (. بدهيدوهمچنين صندلي محكمي براي نشستن وپايين آمدن ازآن به تنهايي براي اوفراهم آوريدسرپاايستادن رابه او تمرين

  ماهگي ١٨ تا ١٥توصيه ها براي سنين

 تحسين به اظهارمحبت

زانـه مثـل مرتـب آـردن     اوراتشـويق آنيـدتادرانجام آارهـاي آوچـك رو    .وظايف آوچك وساده اي رابراي تحريك مـاجراجويي وحـس آاميـابي بـه اومحـول آنيـد                 

 ) ماهگي١٥ (.وگذاشتن وسايل درجايشان، به شماآمك آند

 .مفهوم مالكيت رابه اوبشناسانيد، مثل ؛ اون تـوپ مجيـده، اون تـوپ مـال توئـه     .به اوآمك آنيدتاباآنارهم گذاشتن سه ياچهارآلمه جمالت ساده اي بسازد   

  ) ماهگي١٥(

وظايف ساده اي مثل مرتب آردن آامال درحـدتوانايي آـودك شماهسـت             .جايي آه مي تواندبه شماآمك آند     اجازه دهيدتا : دراواحساس موفقيت ايجادآنيد  

 ) ماهگي١٥ (.واحساس غروراوراتقويت مي آند
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 تحريك قوه حافظه

رهـاي آوچـك   ممكـن اسـت تـالش آنـدبرخي ازآا    .آودك نوپاي شماچندشكل روي يك صفحه راتشخيص مي دهـدواگرنام آنهاراببريدبـه آنهااشـاره مـي آنـد                

مثال بروخرس عروسـكي     حافظه است، انجام دهد    زستفاده ا اومي توانددرخواستهايي راآه نيازمندا   .آند راانجام دهد، وسعي مي آند آارهاي شماراتقليد      

 ) ماهگي١٨ (.ات رابرايم بياور

 تمرين حرآات چرخشي

،شماره گـرفتن و لغزانـدن    ختيار او بگذاريدآه حرآات چرخاندن، پيچاندن     درادوخته شده   وسايل مختلفي همچون دستگيره، شماره گير، زيپ،دآمه فشاري         

 ) ماهگي١٨ (.را براي توانمندي بيشترمهارت هاي دست ها انجام دهد

 تقويت عضالت باسن وزانو

 ) ماهگي١٨ (.اوراوادارآنيدعقب عقب رفتن راتمرين آند

 ) ماهگي١٨ (.نشان دهيد چگونه چمباتمه بزند

  ) ماهگي١٨ ( .هيدتمرين دبه توپ ،اورا به لگدزدن باتوپ بازي آرام 

 

  ماهگي ٢٤ تا ١٨توصيه ها براي سنين

  ارتباط ومشارآتزمينهايجاد

خصوصيات همه چيزراشرح دهيد ؛ مثال پرنده و هواپيما پروازمي آند، ماشين ؛ قان مي آند ؛ چسب چسبنده است، پنبه نرم است، توپ گرداسـت ومـي                       

 ) ماهگي١٨ (.بازي گوشه دارند ونمي غلتندغلتد، آجرهاي اسباب 

ابتداباانگشـتان خودنشـان دهيدوسـپس ازانگشـتان        .شـروع بـه اسـتفاده ازاعدادآنيـد       .اورابامفاهيم متضـادمانندزبر ونـرم آشـناآنيد      .رنگ تمام اشياء رابگوييد   

 ) ماهگي١٨ (.آودآتان استفاده آنيد

 تحريك قوه ادراك وهوش

يادگيري اوراازطريق تكرارتشـويق آنيدودروضـعيتهاي مختلـف ازابتـدا تاانتهابااوصـحبت آنيـد ؛ حـاال اون آجاسـت؟                    .اك دارد رشدزباني بستگي به حافظه وادر    

 ) ماهگي١٨ (.برش دار. بله اينجاست. درحمام 

 ) ماهگي١٨(اوراباضمايرملكي آشنا آنيد ؛ دستموبگير، دستتوبده ؛ 

 ) ماهگي١٨ (. آشناآنيدآودك خودرابااستفاده ازيك تابلوشكل ساده باشكلها

 هنگامي آه چيزي رابه آودآتان نشان مي دهيد، به اوبگوييد، اگرصداداردصداي آن رادرآورد، وغيره: خواص اشياء راشرح دهيد

ي تواند  اوم.اومي تواندخصوصيات اشياي آشناراشرح دهدوآنهاراشناسايي آند     .گنجينه لغات نامهاواشياء درذهن آودك شمابه سرعت درحال افزايش است         

 ) ماهگي٢٤ (.اوبدون وقفه صحبت وگاهي پرسش مي آند.پيداآند.فرمانهاي پيچيده رااجراآندومي تواندچيزي راآه قبال باآن بازي آرده است

 تمرين لباس پوشيدن

 ) ماهگي٢٤ (.اجازه دهيدآودآتان لباسهايش راتاآنجا آه ممكن است خودش بپوشد ودرآورد

 ) ماهگي٢٤ (.باهم جفت مي شود براي اوتمرين فراهم آوريد)ساختمان سازي(طعاتشبا استفاده ازاسباب بازي آه ق

 تمرين تحمل وزن بدن

 ) ماهگي٢١ (.راهمراه شماانجام دهد…اجازه دهيد آارهاي مثل باال رفتن پله ها،شستن صورت و

 ) ماهگي٢٤ (.انتظارنداشته باشيدبه راحتي دورآنجها بدود ياتوقف آند
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 کودک  پيگيري- ٥بخش   

 

  ٢۴فصل 

 پيگيري آودك  

 

. به مادر گفته مي شود چه وقت براي پيگيري بيايد         . تعدادي از آودآان براي مراقبت ويژه نياز به پيگيري دارند آه دوباره به آارمند بهداشتي مراجعه آنند                

پيگيري بـه  .  با توصيه هاي داده شده بهبود پيدا آرده يا خير        در پيگيري آارمند بهداشتي مي تواند ببيند آيا آودك         )يكماه، سه ماه   ،روز١،۵،١٠،١٥پس از   (

 . خصوص براي آودآي آه مشكل تغذيه دارد خيلي مهم است آه مطمئن شويم آنها به ميزان آافي تغذيه مي شوند و اضافه وزن پيدا آرده اند

در صورت امكان مادر نبايسـتي بـراي پيگيـري          . ي مادر مناسب باشد   با توجه به اهميت زياد پيگيري، مرآز شما بايستي ترتيبي بدهد آه زمان پيگيري برا              

 .منتظر بماند

 توصيه آنيد چه موقع براي پيگيري برگردد

 . مشكالت خاصي نيازمند پيگيري در زمانهاي معينــــــي مي باشد

در . ممكن است نيازمند پيگيري براي چندين مشكل باشد       گاهي اوقات آودك    . در پايان معاينه آودك سالم، به مادر بگوئيد چه زماني براي پيگيري برگردد            

 .  برگرددتعيين شده زودترين زمانچنين مواردي  به مادر بگوئيد در 

 :دقت آنيد آه زمانهاي مختلفي براي پيگيري مربوط به تغذيه وجود دارد

 روز پيگيـري آنيـد آـه آيـا مـادر      ۵و  ١نهاداتي داده ايد  بعد از        چنانچه آودك مشكل تغذيه اي دارد و شما  در مورد انجام تغييراتي در تغذيه آودك پيش                 -

 . در صورت نياز بيشتر مشاوره آنيد. تغييرات را انجام داده است

اين  پيگيري  شامل انـدازه گيـري  وزن آـودك  و  انجـام          . ماه را  پيگيري  آنيد     ٢ روز شيرخوارآمتراز  ١٠چنانچه اختالل رشد يا رشد نامعلوم دارد بعد از           -

 .توصيه هاي مربوط در اين زمينه است

اين پيگيري شامل اندازه گيـري وزن آـودك،         .  روز پيگيري بيشتري نياز است     ٣٠ يا   ١٥رشد نامعلوم داردبعد از     /  ماه اختالل رشد   ٢چنانچه آودك باالي     -

 . ه در چارت مشاوره آمده استارزيابي مجدد وضعيت غذا و نحوه خورانش و دادن هر نوع توصيه بيشتري در صورت نياز بر اساس آنچ

مالقات خاصي براي يك مشاوره تغذيه اي در زماني آه آارمند بهداشتي براي بحث با مادر در مورد غذا و نحوه تغذيه آـودك در دسـترس باشـد را ترتيـب                           

 . بداندالزم است اين آارمند بهداشتي مطالبي را در مورد مشكالت تغذيه اي، پيشنهاد تغييرات و وزن آودك .دهيد

در پيگيري مراحلي آه بايستي شما در پيگيري انجام دهيد نسبت به اولين مراقبت آودك تفاوتهايي دارد توصـيه هـايي آـه شـما در پيگيـري مـي دهيـد                    

 .اغلب با توصيه هايي آه در اولين مراقبت مي دهيد تفاوت دارد

 توضيح داده شده؟» پيگيري«در آدام قسمت از چارت تشخيص و درمان 

 ، در بعضي از طبقه بنديها توصيه هايي دارد آه به مادر گفته مي شود چـه زمـاني بـراي پيگيـري                    ارزيابي وطبقه بندي  از  چارت      » توصيه ها   « ر ستون   د

 . مراجعه آند

. طبقـه بنـدي مطابقـت دارد      هر جدول تيتري دارد آه با طبقه بندي چارت ارزيـابي و             .وجود دارد » پيگيري  « آموزش بخصوصي براي انجام پيگيري در بخش        

 . هر جدول چگونگي ارزيابي و اقدامات مناسب درمان را به شما مي گويد

 با آودآي آه براي پيگيري آمده چگونه برخورد آنيد

 .ي آمده است شما بايد بدانيد اين مراجعه براي مراقبت هاي دوره اي آودك است يا براي پيگير. مثل هميشه از مادر در مورد علت مراجعه سوال آنيد

اگـر در مرآـز   . براي مثال، مادر ممكن است به شما يا پرسنل ديگر مرآز بگويد به او گفته شده است آه براي مراقبت آودآش جهت پيگيري مراجعه آنـد       

رونـده وي بايگـاني مـي آننـد         شما فرم مخصوص پيگيري به مادران داده مي شود آن فرم را از مادر بخواهيد يا اگر در مرآز شما از هر آودك فرمي را در پ                          

 .شما ممكن است ببينيد آه آودك چند روز پيش نيز براي همين مراقبت مراجعه آرده است،  سپس دستورات در جدول پيگيري را انجام بدهيد 

 . آودك را طبق دستورات در جدول پيگيري ارزيابي آنيد

و يا اگر در مورد آـودك ناراحـت هسـتيد و نمـي دانيـد بـراي اوچـه آـاري انجـام           دتر شده اگر آودآي آه براي پيگيري آمده مشكالتي دارد و حال او ب      :مهم

 .بدهيد آودك را به مرآز بهداشتي درماني ارجاع بدهيد
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 ٢۵فصل 

    دستورالعمل پيگيري مشكالت  تغذيه اي

 مـاه،  ٢ ماه، یک روز و بـاالی  ٢شيرخوار زیر (روز   ۵ و ١ز مادر بايد پس ا. وقتي آودك مشكل تغذيه اي دارد  .به مشكل تغذيه در بخش پيگيري مراجعه آنيد       

 : از دستورهاي زير پيروي آنيد. مراجعه آند)  روز۵

براي پيگيري مشكالت نحوه تغذيه آودك در اولين مراقبت و توصـيه هـاي قبلـي،    . با پرسيدن سئواالت قسمت ارزيابي وضعيت تغذيه آودك را بررسي آنيد      

براي مثال اگر در آخرين مراجعـه، توصـيه تغذيـه اي            . از مادر بپرسيد آه چگونه توصيه ها را انجام داده است          . چارت آودك نگاه آنيد   به توضيحات مربوطه در     

 .جديدي آرده ايد، از مادر بخواهيد تا شرح دهد آه چگونه و به وسيله چه آسي آودك در هر وعده تغذيه شده است

اگـر بـا مـادر در مـورد انجـام تغييـرات خـاص در تغذيـه                  . اي آه جديدًا يا از قبل وجود داشـته مشـاوره آنيـد            با مادر در مورد هر نوع مشكالت تغذيه          

 .  از او بخواهيد آه به همراه آودآش مجددًا مراجعه نمايد. آودآش مشاوره آرده ايد

 . او را تنظيم آند، توضيح دهيد    خوردن زمان غذااگر مادر به دليل محدوديت زماني مشكالتي در نغذيه آودآش دارد براي  روش هايي آه بتواند 

 روز پس ازاولين مراجعه بـراي  ١٠ ماه است ازمادربخواهيدتا٢و زير)  انحراف معيار نزولي و افقي يا شيب آند -٣باالي  (اگر آودك اختالل رشد دارد       

ين مراجعه براي توزين آودك خـود مراجعـه آنـد و اگـر آـودك بـاالي                   روز پس از اول    ١٥توزين آودك خودمراجعه آندواگرآودك زيريكســــــال مي باشد تا         

در آن هنگام آودك را وزن آنيد و تصميم بگيريد آه آيا تغييرات غذا و نحـوه تغذيـه آـودك، بـه بهبـود او                      .  روز پس از اولين مراجعه بيايد      ٣٠يكسال است   

 . آمك آرده است

 : مثال

آارمنـد بهداشـتي بـه    .  بار در روز با بطـــــــري و چندين بار با شيرمادر تغذيه مي آنـد          ٣ يا   ٢ مي گويد آه او را        ماهه ٢در اولين مراجعه، مادر يك شيرخوار       

 . مادر توصيه مي آند تغذيه شيرخوار را با شيرمادر به دفعات بيشتر و طوالني تر ادامه داده و بتدريج از دادن شيرمصنوعي يا غذاخودداري آند

مند بهداشتي از مادر مي پرسد آه چندبار به شيرخوار شيرمصنوعي و غذا داده و چند بار و چه مـدت او را بـا شـيرمادر تغذيـه آـرده                در مراجعه مجدد، آار   

 آارمند بهداشتي به مادر مي گويد آه او آار خـوبي آـرده اســـــــــت   .  بار يا بيشتر شيرمادر به او مي دهد٦مادر مي گويد آه اآنون فقط در روز و    . است

چون اين توصيه تغيير قابل توجهي در       .  ساعت به شيرخوار بدهد    ٢٤ بار يا بيشتر در      ٨را آامًال متوقف آرده، شيرمادر را       مصنوعی  و از او مي خواهد تا شير      

 آيـا شـيرخوار بطـور    در آن هنگام آارمند بهداشتي آنتـرل مـي آنـد آـه            . تغذيه شيرخوار است، آارمند بهداشتي از مادر مي خواهد آه دوباره مراجعه آند            

 . مكرر و آافي تغذيه مي شود، و مادر را براي آن تشويق مي آند

 رشد نامعلوم/ دستورالعمل پيگيري آودآان داراي  اختالل رشد 

) انحـراف  -٣بـاالتر از منحنـي   (و يـا مشـكوك بـه اخـتالل رشـد هسـتند         ) باالي منحني قرمز و نزولي يا افقي يـا شـيب آنـد            (آودآان آه اختالل رشد دارند      

بـراي مراجعـه   .  روز بعـد مراجعـه مـي آننـد    ٣٠ روز پس از اولين مراجعه، و اگر باالي يكسال باشـند  ١٥ روز واگر زيريكسال باشد  ١٠ماه باشد   ٢چنانچه زير   

 : پيگيري به دستورهاي زير عمل آنيد

همچنـين غـذا و نحـوه تغذيـه او را مجـددًا بـا اسـتفاده از سـئواالت قسـمت           . براي ارزيابي آودك، او را وزن آرده، تعيين آنيد آه آيا هنوز اخـتالل رشـد دارد                

 . ارزيابي وضعيت تغذيه با مادر دوباره ارزيابي آنيد

 توصيه ها براي تغيير غذا و نحوه تغذيه آودك موثر. ، مادر را تشويق آنيدديگر اختالل رشد ندارداگر آودك  

 . ساس توصيه هاي همان سن تشويق آنيدمادر را براي ادامه تغذيه آودك برا. بوده است

 .، آودك را به مرآز بهداشتي درماني ارجاع دهيدهنوز اختالل رشد دارداگر آودك  

 دستورالعمل پيگيري آودك داراي رشدقدي نامطلوب يانامعلوم

 ماه بعـد پـس ازرسـم    ٦ سال است ٢واگرباالي  ماه پس از اولين مراجعه ٣ سال باشد  ٢آودآاني آه رشد قدي نامطلوب يانامعلوم دارند چنانچه آودك زير         

 رشدقدي تعيين آنيدآه آياهنوزرشدقدي نامطلوب دارد؟

بـه   بـراي بررسـي بيشـتر      اورا اگرآودك رشدقدي صبيعي داردمادررابه ادامه توصيه هابراساس همان سن تشويق آنيدواگرآودك رشدقدي طبيعـي نـدارد               

 مرآزبهداشتي درماني ارجاع دهيد

 گيري آودك داراي دورسر نامطلوب يارشدنامعلومدستورالعمل پي

 مـاه اسـت يكمـاه بعدمراجعـه آنـدوبراي      ٣ هفته بعدازاولين مراجعه واگربـاالي  ٢ ماه است ٣چنانچه آودك زير آودآاني آه دورسرنامطلوب يانامعلوم دارند   
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 :پيگيري به دستورزيرعمل آنيد

 :براي ارزيابي آودك ازنظروضعيت دورسر

تشـويق آنيد،اگردورسـرطبيعي نـدارداورابراي بررسـي         آياهنوزدورسرنامطلوب داردواگرآـودك دورسـرطبيعي داردمادررابـه ادامـه توصـيه هـا            آه    آنيد يينتع

 .بيشتربه مرآزبهداشتي ارجاع دهيد

 دستورالعمل پيگيري آودك مشكالت تكاملي

 :ورزيرعمل آنيد هفته بعدمراجعه آندوبراي پيگيري به دست٢آودآاني آه مشكالت تكاملي دارند 

 :آودك راازنظروضعيت تكاملي ارزيابي آنيد

 وجودداردبراي ارزيابي بيشتربه مرآزبهداشتي درماني ارجاع دهيد) آليدي يا غيرآليدي (اگرهنوز مشكل تكاملي  

 وجودنداردمادرراتشويق آنيد آه براي مراقبتهاي بعدي مراجعه نمايد) آليدي يا غيرآليدي (اگرمشكل تكاملي  

 تورالعمل پيگيري زردي خفيفدس

 : بعدمراجعه آندوبراي پيگيري به دستورزيرعمل آنيدروز١شيرخواراني آه زردي خفيف دارند 

 :آودك راازنظرنشانه هاي خطرووضعيت زردي ارزيابي آنيد

 .كترين مرآزدرماني ارجاع دهيداورا به نزدي فورااگرهريك ازنشانه هاي خطر راپيدا آرده يازردي به پايين تر ازشكم گسترش پيداآرده است  

بيشترشـد دراولـين فرصـت بـه وسـيله پزشـک            اگـر بـراي بـاردوم         ارزيابي آنيـد   دا  اگرگسترش زردي فرقي نكرده است، بعداز يك روز ديگر مجد          

 . معاینه شود

نـزد شـما مراجعـه آنـد تـابراي        روز ادامـه پيـدا آـرد         ١٤فرقي نكرده است به مادر توصيه آنيـد اگـرزردي بـيش از            یا  اگرگسترش زردي آمترشده     

 بررسي بيشتر به مرآزبهداشتي درماني ارجاع داده شود

 دستورالعمل پيگيري برفك

 :روز بعدمراجعه آنندوبراي پيگيري به دستورزيرعمل آنيد١٠شيرخواراني آه برفك دارند

    :   همچنين ازنظروضعيت تغذيه اي اورا ارزيابي آنيددهان آودك رابراي برفك نگاه آنيدو

 :اگر برفك بدتر شده يا اگر آودك در پستان گرفتن يا مكيدن سينه مشكل دارد 

سـي ســي محلـول ويولــه دوژانسـين آغشــته آنـدوروي لكــه هــاي     ١بــا )ويايـك گــوش پـاك آــن را  (پنبـه تميزرابــه سـريك چــوب آبريـت پيچيــده     

 روز بـه مرآـز بهداشـتي درمـاني          ١٠ عدم بهبـودي بعـداز     درصورت. ساعت يكبارتكرارآند  ٦داخل دهان شيرخواربمالدواين عمل راهر    )برفك(سفيد

 .ارجاع دهيد

 داروبه نوك وهاله پستان مادرهم ماليده شود 

 . روزديگردرمان را ادامه بدهيد٥اگر برفك بهتر شده يا فرقي نكرده وشيرخوار مشكل تغذيه ندارد براي مدت  

 مشکالت دهان و دنداندستورالعمل پيگيري 

 :بعدمراجعه آنندوبراي پيگيري به دستورزيرعمل آنيد هفته ۵دارند ودندان  مشکل دهاني آهکودکان

   :    ارزيابي آنيد آودك رایهاندان ددهان و 

 .کودک و والدین طریقه مسواک زدن صحيح را آموخته اند، والدین را به ادامه توصيه ها تشویق کنيداگر  

 یاد نگرفته اند، جهت آموزش کاملتر به مرکز بهداشتی درمانی ارجاع شوندکودک و والدین طریقه مسواک زدن صحيح را به خوبی اگر  

 


