
 

 : مانا

 
 مراقبت ادغام يافته ناخوشي هاي اطفال

 
 

 

 

 (هاًا  )هراقبتْای ادغام یافتِ ًاخَشیْای اطفال 

Integrated Management of Childhood Illness – IMCI 

 

ًشاى داد كِ ایي برًاهِ ّا  (ARI،CDD)بررسي برًاهِ ّای هَجَد كشَر برای هقابلِ با بیواریْای تٌفسي ٍ اسْالي 

جایگسیي گردیذ  (هاًا  )اشكاالت اساسي دارًذ بٌابرایي پس از تشكیل كویتِ ّای علوي تخصصي طرح ًاخَشیْای اطفال 

 سال هٌجر بِ هراجعِ بِ پسشك هي شًَذ هعطَف 5 درصذ بیواریْایي كِ در كَدكاى زیر 90كِ تَجِ خَد را بِ بیش از 

 .كردُ است

 سالِ 5 هاِّ تا 2 هاِّ ٍ 2 درایي طرح ارزیابي ٍ طبقِ بٌذی ، درهاى ، پیگیری ٍ هشاٍرُ كَدكاى بیوار در دٍ گرٍُ سٌي زیر 

  .بر اساس اطالعات هٌذرج در دٍ بَكلت چارت ٍیژُ پسشك ٍ غیر پسشك اًجام هي گیرد



 : ّذف كلي

  سال در اثر بیواریْای شایع دٍراى كَدكي 5كاستي از ابتال ٍ هرگ ٍ هیر كَدكاى زیر 

 : اّذاف اختصاصي  

 ارتقاء هْارت كاركٌاى در برخَرد با كَدک بیوار   -1

 ارتقاء سیستن بْذاشتي  -2

 ارتقاء عولكرد خاًَادُ ٍ جاهعِ  -3

 سال را ّواٌّگ ًوَدُ 5هاًا یك استراتژی است ٍ ًِ یك برًاهِ بطَریكِ برًاهِ ّای هَجَد هراقبت از كَدكاى زیر 

ٍ با ایي ّواٌّگي ، كیفیت ارائِ خذهات را افسایش دادُ ٍ اثر بخشي هراقبتْا را باال هي برد ٍ ّسیٌِ ّای خذهات را 

 . كاّش هي دّذ 

استراتژی هاًا بِ تواهیت سالهت كَدک هي ًگرد ٍ ًِ فقط بِ بیواری ٍی ٍ عالٍُ بر درهاى كًٌَي ٍ بْرُ جَیي از 

فرصتْای از دست رفتِ برای ارائِ خذهات پیشگیری اٍلیِ ، خاًَادُ ّا را در درهاى بیواری كَدک در هٌسل در گیر    هي 

 .  سازد تا زهیٌِ ّای بیوار شذى ٍ یا غفلت از ًشاًِ ّای خطر را در جریاى بیواری بِ حذ اقل برساًٌذ 

در برًاهِ هاًا با رعایت سطَح ارجاع از خاًِ بْذاشت بِ هراكس بْذاشتي درهاًي ٍ از هراكس بِ  : ًكتِ هْن

بیوارستاى شْرستاى ، از هراجعات غیر ضرٍری بِ سطَح باالتر درهاى جلَگیری بعول آهذُ ٍ در ّر سطح خذهات 

 . هٌاسب ارائِ هي گردد 

 

 

 

 

 

 


