
للطفل املراجعة  موعد   أكتب 
 وأخبر ولي األمر باملوعد القادم

التي تعطى على السجالت الجرعات    سجل 
الطبية  والبطاقة 

آمن جدا حتى مع املطاعيم

املحتملة الجانبية   األعراض 

للديدان معا الطارد  أ والعقار  :فوائد تناول فيتامني 

الديدان من    التخلص 
أفضل لتغذية 

صحية بعيون  التمتع  قويا البقاء 

هل من استفسارات أخرى؟

?

إسهال

الشهية فقدان 

بالبطن خفيف  ألم 

ن لغثيا ءا لتقي الصداعا

ء عيا إ في توزم 
الرضيع رأس  في  الطرية  املنطقة 

إلى

املراجعة خالل 4-6 أشهر

 أعراض أخرى طارد الديدان: قد تتواجد الديدان في البراز، وفي بعض الحاالت النادرة
جدا، قد تخرج من األنف أو الفم وهنا يمكن سحب الديدان باليد أو ُتبصق

1 2 3

الحدوث: نادرة  الجانبية   األعراض 
 قد تحدث لـ 5 أطفال فقط من بني

كل 100 طفل

ملدة الجانبية  األعراض    تستمر 
يومني كحد أقصى 

  
استمرت إذا  الطبيب   استشر 

ألكثر الجانبية    األعراض 
 من يومني أو إن ظهرت أعراض

  أخرى

الثالث)حفظ السجالت وتقديم املشورة )قبيل انتهاء الزيارة :الجزء 
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أ فيتامني  مكمالت  به   تقوم  ما  توضح   صور   على  يحتوي  نموذج  عن  عبارة  املرئية    التحقق  قائمة   التعليمات: 
التحقق  قائمة  به   تقوم  ما  عن  ال39   الخطوات  من  خطوة  كل   . الديدان  من  والتخلص 

من  والتخلص  أ  الفيتامني  مكمل  تقديم  في  املساعدة  هو  املرئية   التحقق  قائمة  من   الهدف  صور.  هيئة  في  هنا   تظهر 
أيضا وتستخدم  الديدان 

مؤسستك   مع  عليه  االتفاق  تم  ما  بحسب  الديدان  من  والتخلص  أ  الفيتامني  مكمل  اعطاء  على  االخرين  .لتدريب 
لكتابة الورقة والقلم  الديدان، استخدم  أ وطارد  فيتامني  وأنت تمارس عملك ولكي تطور مهارتك عند إعطاء مكمل 

الهامة النقاط  تتذكر  املرئيةلكي  التحقق  قائمة  على  .املالحظات 
الديدان أ وطارد  فيتامني  املرئية عند تدريب اآلخرين على اعطاء  التحقق  قائمة  العامة الستخدا م  الخطوات  :التالي، 

باستخدام ا استخدم  قائمة التحقق املرئية لشرح كل من خطوات اعطاء فيتامني أ وطارد الديدان 1 شرح: 
اكثر تفصيال   الخدمة من اجل اعطاء معلومات  أداء  بتقييم   الخاصة  التحقق  قائمة 
التحقق•  لقائمة  الثالثة  أوال، اعرض واشرح األجزاء 
١، اسأل "ماذا ترى في الصورة؟•   "بعد ذلك، عندما يشير الجميع إلى الخطوة رقم 
39 خطوة •  بعد ذلك، دع أحد املتدربني يقرأ الخطوة رقم ١ بصوت عال  دع االخرين يتنابون على قراءة ال 

املرئية التحقق  قائمة  باستخدام  الخدمة  تقديم   39 الخطوات  بتنفيذ جميع  قم   2. وضح:  
تقديم للتدرب على كيفية  املرئية  التحقق  قائمة  )كل شخصني معا( استخدام نسخهم من  املتدربني  3. دّرب: اطلب من 

واملالحظات  النصائح  وتقديم  أدائهم  بمالحظة  وقم  .الخدمة 
التي يحتاج تلك  أو  أتقنها  )التي  الخطوات  أدائه هذه  لكل متدرب عند  الراجعة  التغذية  بتقديم  قم  الراجعة:  التغذية   .4 

عليها أكثر  )تدريبا 
الخدمة انت ومقدمي  الديدان مبإمكانك  أ وطارد  فيتامني  اعطاء مكمل  املرئية عند  التحقق  قائمة  أكثر من  أو  بتجهيز نسخة  قم 

الخدمات بشكل صحيح وآمن التأكد من تقديم  الحاجة من اجل  املرئية وذلك عند  التحقق  قائمة  الى  .الرجوع 
التحقق املرئية الخاصة الديدان بما في ذلك نسخة عن الئحة   ملزيد من املعلومات حول خدمة اعطاء مكمل فيتامني أ وطارد 

اخرى تعليمية  ومواد  باالداء 
Vitamin Angels:   www.vitaminangels.org يرجى زيارة املوقع االلكتروني لـ ،

املساعدة
قائمة التحقق املرئية العطاء فيتامني أ والطارد للديدان معا

الصغار جدا لألطفال  األكبر سنا لألطفال 

على  يتمدد  واجعله  فخذلك  على  الطفل   ضع 
أسفل إلى  الطفل  رأس  أمل  ثم  .صدرهه  

منتصف  على  بلطف    أربت 
مرات خمس  الطفل    ظهر 

يدك راحة  .باستخدام 

املشكلة استمرار  حال  :في 
متجه  يكون  بحيث  فخذك  على  الطفل   مدد 

ظهره على  الطفل  )يمدد  )لألعلى 
مرات  خمس  الطفل  صدر  على   اضغط 

أصبيعك باستخدام 
الضرورة  حسب  كرر 

يتمدد واجعله  فخذلك  على  الطفل  ضع   ا 
األسفل إلى  رأسه  أمل  ثم  بطنه  .على 

الطفل  ظهر  منتصف  على  بلطف   رّبت 
يدك راحة  باستخدام  مرات  .خمس 

املشكلة استمرار  حال  :في 
بوضعية  الخلف  من  الطفل   امسك 
ذراعيه تحت  يديك  ضع  و   الوقوف، 

الصدري قفصه  تحت  مباشرة 
األعلى  إلى  الطفل  جسم   اضغط 

الضرورة  حسب  كرر 

ماذا تفعل في حال اختناق الطفل؟ 

التعامل مع حاالت اإلختناق التدرب على كيفية  الدواء لألطفال الصغار  الطبي املختص بتقديم حبوب  الطاقم   ،يجب على 
كما يجب أن يكونوا مخولني بعمل ذلك واحترام تدخل املختصني عند الضرورة

مستقاة املستخدمة  التعليمية  املواد    إن 
مبادرة العاملية،  الصحة  منظمة  اليونيسيف،    من 
Micronutrient، ومنظمة EngenderHealth التعديالت عليها مع بعض 

لـ   20١6 بعض الحقوق محفوظة Vitamin Angels حقوق النشر محفوظة 
بمعرفة املواد  هذه  استخدام    يفضل 

Vitamin Angels كمصدر يتضمن على جميع املواد 

العربية - تشرين أول، 20١7

لوازم توزيع مكمل فيتامني أ ودواء طارد 
الديدان 

حذف هذه الكلمة  الئحة التحقق البصرية  
ملكمل فيتامني أ والتخلص من الديدان
100,000 فيتامني أ كبسولة زرقاء

200,000 فيتامني أ كبسولة حمراء
حبوب التخلص من الديدان

معقم اليدين الكحولي
مقص نظيف

مناديل
أوراق بيضاء صغيرة ونظيفة

زجاجة لسحق الحبوب
كيس بالستيكي للنفايات
أقالم حبر ذو رأس مدبب
الئحة لتسجيل املعلومات

سجل التوزيع



للديدان معايعطى كل 4-6 أشهر أ والطارد  :فوائد تناول فيتامني 

هل من استفسارات أخرى؟

الجزء األولالتعليم املجتمعي

إسهال

الشهية فقدان 

املحتملة الجانبية  :اآلثار 

بالبطن خفيف  ألم 

ن لغثيا ءا لتقي الصداعا

ء عيا إ في توزم 
الطرية املنطقة 
الرضيع رأس  في 

أفضل لتغذية  الديدان  من  التخلص  صحية عيون  قويا البقاء 

شهر شهر11-6  شهر23-12   59-24

?

إلى

:مسإلا

باألطفال  الترحيب 
األمور وأولياء 

 فيتامني أ وطارد الديدان الذي
اليوم لألطفال  أعطي 

الجرعة والعمر العالقة بني  شرح 

للديدان الطارد 

أ فيتامني 

سنتني)  - سنوات)(سنة  خمس   - (سنتني  ( سنة حتى  اشهر   6)

الحدوث: نادرة  الجانبية   األعراض 
 قد تحدث لـ 5 أطفال فقط من بني كل

100 طفل

يومني ملدة  الجانبية  األعراض   تستمر 
أقصى كحد 

إذا استمرت األعراض الطبيب   استشر 
 الجانبية ألكثر من يومني أو إن ظهرت

 أعراض أخرى

 أعراض أخرى لدواء طارد الديدان: قد تتواجد الديدان في البراز، وفي بعض الحاالت
النادرة جدا، قد تخرج من األنف أو الفم وهنا يمكن سحب الديدان باليد أو ُتبصق

اللقاحات آمنة جدا حتى مع 

1 2 3
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ةيلهألا ريياعم

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

:أ يناثلا ءزجلا

 .ةيلاتلا طورشلا عيمجل هئافيتسا لاح يف الإ ةمدخلا يقلتل الهؤم لفطلا نوكي ال :ةيلهألا نم ققحتلا
اقحال لفطلل هيطعي يكل رمالا يلو عم لزنملل ناديدلا دراطو أ نيماتيف لسرت ال

؟كلفط رمع مك :لأسا
 ارهش 6-59 ـلا نيب ام لفطلا رمع :ققحتلا

أ نيماتيف تالوسبك ىري رمألا يلو عد
؟أ نيماتيف لفطلا لوانت ةرم رخآ تناك ىتم :لأسا

 يضاملا رهشلا لالخ أ نيماتيف لوانتي مل :ققحتلا

 يتآلا نم يأ مويلا يناعي هلفط ناك نإ رمألا يلو لأسا
 ىلإ ةلوح لب لفطلل  ةمدخلا مدقت ال ،ضارعألا هذه دحأ نم يناعي ناك نإ)

 )ةيبط ةياعر ةهج

  لمعتست يتلاو -ةيحصلا هتقاطبو لفطلا مسإ نع لأسإ
اهلوانت ةعرج رخآو رمعلاو مسإلا نم ققحتلل

ديدش لاهسإىمحلا

سفنتلا يف ةغلاب ةبوعص

 رهشا 59-6
)تاونس سمخ - روهش ٦)

 ارهش 59-12
)تاونس سمخ ىتح ةنس)

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

 ةبوعص
 يف ةغلاب
سفنتلا

ءيقتلا
مويلا

ناديدلل دراطلا لوانتل ةيلهألا ريياعمأ نيماتيفل ةيلهألا ريياعم

؟كلفط رمع مك :لأسا
ارهش 12-59 نيب ام لفطلا رمع :ققحتلا

 ناديدلل دراطلا بوبح ىري رمألا يلو عد
؟ناديدلا دراط ءاود لفطلا لوانت ةرم رخآ تناك ىتم :لأسا

يضاملا رهشلا لالخ ناديدلا دراط لوانتي مل لفطلا :ققحتلا

 ضارعألا نم يأ مويلا يناعي ال لفطلا نأ دكأتو ظحال - أ نيماتيف
 :ةيلاتلا

 :ةيلاتلا ضارعألا نم يأ مويلا يناعي ال لفطلا نأ دكأتو ظحال - ناديدلل دراط

 يتآلا نم يأ مويلا يناعي هلفط ناك نإ رمألا يلو لأسا
 ىلإ ةلوح لب لفطلل  ةمدخلا مدقت ال ،ضارعألا هذه دحأ نم يناعي ناك نإ)

 )ةيبط ةياعر ةهج

 يدوزمل ةماه تاميلعت
:ةمدخلا

=
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ب يناثلا ءزجلاأ نيماتيف ءاطعإ

ةلوسبكلا سأر صق

لفطلا سمل نود أ نيماتيف طعأ

تايافن ةيواح يف ةلوسبكلا مرإ

 ةعرجلا عالتبإب لفطلا ماق ام اذا لاسإ
نالا ريخب هناو

صقملاو نيديلا نع ةعرجلا اياقب حسمإ

كيدي لسغإ

  دكأت ,قانتخالا يفالتل
  لفطلا ربجت ال ئداه لفطلا نا نم

  لفطلا فنا ىلع طغضت الو ،أ نيماتيف ذخا ىلع اتاتب
  يطعت ال اضياو ةعرجلا علب ىلع هرابجال

يكبي لفطل ةعرجلا

لفطلا رمع عم بسانتي امب ةعرجلا رتخا

 ىلع دعاسيو لفطلا سأر رمألا يلو كسمي
همف حتف

رهش 11-6
)ةنس ىتح رهشا 6(

ةيلود ةدحو 200,000ةيلود ةدحو 100,000

 رهش 59-12
 سمخلا ىتح ةنسلا رمع نم( 

)تاونس
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ناديدلا دراط ءاود ءاطعإ

  ،ةبح فصن تلمعتسا اذإ رمعلا بسح ةعرجلا رتخا 
رخآ لفطل اهئاطعإل رخآلا فصنلاب ظفتحا

 اقوحسم حبصتل ءاودلا ةبح قحسل ةيجاجز ةروراق مدختسا 
  عيمجل ناديدلا دراط صارقا نحطو قحسب امئاد بجي امعان

تاونس 5 نود لافطالا
تايافنلا ةيواح يف ةقرولا مرإ

 لفطلا ربجت ال ئداه لفطلا نا نم دكأت ,قانتخالا يفالتل  
 لفطلا فنا ىلع طغضت الو ،أ نيماتيف ذخا ىلع اتاتب

يكبي لفطل ةعرجلا يطعت ال اضياو ةعرجلا علب ىلع هرابجال

 حتف ىلع دعاسيو لفطلا سأر رمألا يلو كسمي
  ةيوطم ةقرو لمعتساو ،لفطلا سملت ال همف

ءطبب لفطلا مف يف قوحسملا بكسل

 هنأو اديج قوحسملا غضم دق لفطلا نأ دكأت
نآلا ريخب

رهش 23-12
(نيتنس - ةنس)

ج يناثلا ءزجلا

غلم 200

 تيتفت) قوحسم
)ءاودلا ةبح

رهش 59-24
(تاونس سمخ - نيتنس)

غلم 400

 تيتفت) قوحسم
)ءاودلا ةبح

 لفطلل ءاملا ميدقت كناكمإب ،ناديدلا دراط ءاود لفطلا ءاطعا دعب :يرايتخا
علبلا يف ةبوعص نم يناعي هنأ نيبت اذإ ةصاخ

يرورضلا رمألاب سيل ناديدلا دراط هدخأ دعب ةرم لك لفطلل ءاملا ميدقت  
 اضيأ افيظن اسأكو برشلل افيظن ءام امئاد مدختسا  

فلخلل هسأر ينحي الو سلاج ميقتسم لكشب سلجي لفطلا نأ دكأت  

 يناعي لفطلا ناك اذإ
 نكمي ،علبلا يف ةبوعص نم

 ءاملا نم اسأك هئاطعإ
.برشلل حلاصلا  

 ىلع ًاقالطإ لفطلا ربجت ال .ب
  الو ءاملا برش

 يف ةونع ءاملا بكس لواحت
همف

ءاودلا بوبح قحسل ةليدب قرط

ةقعلملا ةطساوب قحسلا   نواهلاب قحسلا
ةّقدملا و

 لكل ةعرجلا سفن ىطعت
 تاونس سمخلا نود ام لافطالا

وأ

 ةوطخلا هذه لدبتسا ،لوزادنيبيم ءاطعا لاح يف
هالعأ ةروكذملا ٢٤ ةوطخلاب 

ارهش 59-12
)ءاودلا ةبح تيتفت) قوحسم

غم 500
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