
بنویسید و     تاریخ برگشت برای طفل را 
 به مراقبت کننده بگویید چه وقت           

برگردد

 دوز های داده شده را  در کتاب راجسرت و
کنید  کارت صحی درج 

با حتی  مصئون؛   بسیار 
ها واکسین 

:عوارض جانبی که ممکن است رخ دهد

باهم: مزایای ویتامین A وتداوی ضد کرم 

برای کرم  از    عاری 
بهرت تغذیه 

سامل چشامن  قوی

بپرسید سوال 

?

ل سها ا

اشتها دادن  دست  از 

خفیف بطنی  درد 

ی لبد ستفراغد رسدردیا

خستگی تورم
نل نتا فو

( رس باالی  نرم  (جای 

برای

6 ماه بازگشت در 4 الی 

 اثرات دیگر تداوی ضد کرم: کرم ها ممکن است از طریق مواد غایطه یا در موارد بسیار نادر
از بینی یا دهن خارج شوند - این ها بیرون کشیده شده یا بیرون تف شدهمی توانند

1 2 3

نادر: فقط در  عوارض جانبی 
5 طفل از 100 طفل

  عوارض جانبی
حد اکرث 2 روز دوام می کند

  برای عالیم مریضی بیشرت  از 2
  روز، یا اگر دیگر

  ،اعراض ایجاد شد
کمک طبی فراهم منایید

ثبت اسناد و مشاوره خروج
قسمت 3
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      • .ابتدا سه قسمت از چک لیست را نشان داده و توضیح دهید 

 • ."سپس، در حالی که همه به مرحله 1 اشاره می کنند، بپرسید "در تصویر چه می بینید؟  

• .بعد، از یک نفر بخواهید کلامت مرحله 1 را بلند بخواند. به نوبت این کار را برای همه 39 مرحله انجام دهید  

کمک شغلی
A چک لیست تصویری برای دادن ویتامین

و تداوی ضد کرم یکجا

کوچک بسیار  اطفال  برای  بزرگرت اطفال  برای 

باید کرد اگر یک طفل خفه می شود چی 

بیبنند آموزش  کنند،  باید  اگر طفل خفه می شود چی  اینکه  باید در مورد  کنند  تجویز می  اطفال کوچک  به  را  تابلیت ها  که   .کارمندانی 
باشند برای عمل داشته  را  کارمندان پست صحی  احرتام  باید صالحیت و  آنها  باشد همچنان  .اگر الزم 

از حقوق محفوظ است 2016 © برخی  انجلز.    .ویتامین 

انجلز ویتامین  تصدیق  با    استفاده 

.هامنطور که منبع در همه مواد شامل است

اکتوبر. 2017  - انگلیسی 

دستورات: این چک لیست تصویری یک نسخه تصویری از چک لیست تطبیق مکمل ویتامین

و تداوی ضد کرم (VAS+D) است. هر یک از 39 مرحله در تطبیق چک لیست

به شکل تصویری در اینجا ظاهر می شود. هدف از این چک لیست تصویری این است، که هنگام تجویزVAS+D ویا هنگامی که به 

دیگران رهنامیی میکنید، هامن طوریکه توسط اداره شام تایید شده است به شام کمک میکند. هامنطور که شام با مترین منودن ارایه 

VAS+D مهارت کسب میکنید، باید از یک قلم خودکارجهت یادداشت نکات مهم چکلیست برصی استفاده منوده تا نکات مهم آن را برای 

شام یاد آوری مناید.

در اینجا مراحل عمومی استفاده از چک لیست برصی هنگام مربیگری دیگران برای تهیه VAS + D وجود دارد: 

1. توضیح: برای توضیح هر یک از مراحل ارائه خدمات VAS + Dاز این چک لیست برصی استفاده کنید (با استفاده از چک لیست 

عملکرد برای ارائه اطالعات دقیق تر).

 ویتامین انجلزبا تشکر از سازگاری 

مواد گرفته شده از یونیسف ، WHO ، Micronutient Initiatives و 

EngenderHealth برای استفاده در این چک لیست قدردانی می کنند.

قفسه سینه طفل را روی ران خود • 
قرار دهید، سپس رس طفل را به 

پایین تکیه دهید.
 روی قسمت میانی• 

 پشت طفل 5 بار 
با استفاده از کف دست خود بزنید.

اگر مشکل برطرف نشده است:
طفل را روی ران خود رو به باال قرار • 

دهید(پشت طفل به سمت پایین ).
باالی قسمت صدر طفل با استفاده • 

از 2 انگشتان خود 5 بار فشار وارد 
کنید.

در صورت لزوم تکرار کنید.• 

طفل را روی شکم خود باالی ران تان • 
قرار دهید، سپس رس طفل را به پایین 

تکیه دهید.
درقسمت میانی پشت طفل با • 

استفاده از کف دست تان 5 بار رضبه 
بزنید

اگر مشکل برطرف نشده است:• 
طفل را از پشت در حالت ایستاده • 

با دستان خود در زیر بازوهای طفل 
درست زیر قفس سینه نگهدارید.

بدن طفل را به سمت باال فشار • 
دهید. 

در صورت لزوم تکرار کنید.• 

چک لیست تصویری

2. نشان دهید: همه 39 مرحله را در ارائه خدمات VAS+D با استفاده از این چک لیست تصویری اجرا می کنید. 

3. مربیگری: از ارائه دهندگان خدمات بخواهید که از نسخه های چک لیست تصویری خود استفاده کنند تا هنگام مشاهده و فراهم منودن فیدبک شام

دادن VAS+D (معموالً به صورت جفت) مترین کنید.

4. پیشنهادات و نظرات: به هر یک از ارائه دهنده خدمات در مورد مراحل كه خوب انجام می دهند و مراحل كه آنها برای مترین بیشرت نیاز دارند، پیشنهاد و نظر دهيد.

هنگام خدمات VAS+D ارائه می شود، یک یا چند نسخه از این چک لیست تصویری را داشته باشید. شام و دیگر ارائه کننده گان خدمات

برای اطمینان می توانند در صورت رضورت به چک لیست مراجعه منایند تا ارائه خدمات صحیح و مصئون فراهم شود.

،VAS+D از جمله نسخه ای از چک لیست  اجرایی، ویدیوی در مورد نحوه تهیه VAS+D برای معلومات بیشرت در مورد ارائه خدمات

.www.vitaminangels.org و سایر مواد، به وب سایت ویتامین انجلز در ذیل مراجعه کنید

:VAS+D تجهیزات برای توزیع
VAS+D چک لیست های تصویری

IU 100,000 آبی A ویتامین
IU 200,000 به رنګ رسخ A ویتامین

تابلیت های تداوی ضد کرم
ضد عفونی کننده دستی الکول دار

قیچی پاک
دستامل/

کاغذ کوچک، پاک، سفید£ بوتل شیشه
ای برای میده کردن تابلیت

خریطه پالستیکی برای زباله
قلم های خودکار
تالی شیت توزیع

کتاب راجسرت توزیع



6 ماه بدهید در هر 4 الی 

سوال بپرسید

آموزش جامعه
قسمت 1

تغذیه برای  کرم  از   عاری 
بهرت

سامل چشامن  قوی

?

اطفال و از   استقبال 
گان کننده  مراقبت 

نسبت سن به دوز را ترشیح کردن

کرم ضد  تداوی 

 عوارض جانبی نادر: فقط در 5
طفل از 100 طفل

 عوارض جانبی حد اکرث 2 روز دوام
می کند

 برای اعراض بیشرت  از 2 روز، یا اگر
 دیگر اعراض ایجاد شد، کمک طبی

فراهم مناید

 اثرات دیگر تداوی ضد کرم: کرم ها ممکن است از طریق مواد غایطه یا در موارد
 بسیار نادر از بینی یا دهن خارج شوند - این ها بیرون کشیده شده یا بیرون تف

توانند شدهمی 

با حتی  مصئون؛   بسیار 
ها واکسین 

1 2 3
ل سها ا

اشتها دادن  دست  از 

خفیف بطنی  درد 

ی لبد ستفراغد رسدردیا

خستگی تورم
نل نتا فو

( رس باالی  نرم  (جای 

نام:

۲۴ الی ۵۹ ماه
( ۲ سال الی ۵ سال )

۱۲ الی ۲۳ ماه
(۱ سال الی ۲ سال )

۶ الی ۱۱ ماه
(۶ ماه الی ۱ سال)

A ویتامین

ویتامین A و دوای ضد کرم 
امروز داده شده 

مزایای ویتامین A و تداوی ضد کرم باهم:

عوارض جانبی که ممکن است رخ دهد:

3 2 1
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ای

24

دادن دوای ضد کرم

استفاده را  تابلیت  اگر یک نصف  انتخاب کنید.  بر اساس سن  را  دوز 
کنید نگهداری  دیگر  به طفل  استفاده  برای  را  دیگر  کنید، نصف  .می 

با یک بوتل شیشه ای  به پودر ریزه میده کنید. تابلیت را 
برای را  کرم  دوای ضد  همیشهتابلیت 

.همه اطفال زیر سن 5 سال میده کنید

بیندازید دانی  زباله  به  را  کاغذ 

آیا طفل جویده است و خوب است بپرسید 

شده میده  شده میده 

هرگز طفل را وادار به نوشیدن آب و
.آب را داخل دهن یک طفل نریزید

2c قسمت

مراقبت کننده رس را نگه می کند وبه طفل کمک میکند دهن 
خودرا باز کند. طفل را ملس نکنید، از کاغذ قات شده استفاده 

کنید تا به آرامی پودر را در داخل دهن طفل بریزید.

۱۲ الی ۲۳ ماه
( ۱ سال الی ۲ سال)

۲۴ الی ۵۹ ماه 
( ۲ سال الی ۵ سال)

۲۰۰ ملی گرام
۴۰۰ ملی گرام

هرگز طفل را به زور وادار نکنید، ویتامین A مرصف کند.برای جلو گیری از خفه 
شدن، بپرسید و مطمین شوید که طفل آرام است. بینی طفل را محکم نگیرید تا 

آنها مجبور به بلعیدن شوند، و آن را به طفلی که گریه میکند، ندهید.

ای

کنید میده  قاشق  با  همراه با هاون
و دسته میده کنید

اگر مبیندازول می دهید، این مرحله را با مرحله 24 باال تعویض
نکنید

مقدار یکسان برای همه اطفال زیر سن 5 سال

روش های متفاوت میده کردن

شده میده 
۱۲ الی ۵۹ ماه

۵۰۰ ملی گرام

اختیاری: بعد از تجویز دوای ضد کرم به یک طفل، شام ممکن

برایش آب بدهید تا بنوشد، مخصوصاً اگر طفل معلوم شود که

در بلعیدن مشکل دارد.  آب دادن بعد از هر

دوای ضد کرم الزم نیست.  همیشه با استفاده از نوشیدن آب پاک 

در یک پیاله پاک.  مطمنئ شوید طفل مستقیم نشسته است

باال و رس خود را به عقب خم نکرده است.

2427
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29

اگر یک طفل در بلعیدن مشکل دارد، یک 
پیاله آب آشامیدنی پاک را به او بدهید.



IU 200,000

A دادن ویتامین

دستان خود را متیز کنید

برای جلوگیری از خفه شدن، بپرسید و مطمنئ شوید 
که طفل آرام است. هرگز طفل را به زور وادار نکنید 
ویتامین A مرصف کند، بینی طفل را محکم نگیرید 

او را  مجبور به بلعیدن نسازید، و آن را 
به طفلی که گریه می کند، ندهید.

دوز را بر اساس سن انتخاب کنید

مراقبت کننده رس را نگهداری می کند و به طفل 
کمک می کند دهن خود را باز کند

12 الی 59 ماه
(1 سال الی 5 سال)

IU 100,000

6 الی 11 ماه
(6 ماه الی 1 سال)

نوک کپسول را قطع کنید

طفل را ملس نکنید؛ ویتامین A بدهید

کپسول را در زباله دانی بیندازید

از طفل بپرسید که آیا روغن را بلعیده است 
و خوب است

روغن را از دست و قیچی پاک کنید

2b قسمت
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1 2 3
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11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24
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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

معیارهای واجد رشایط برای شایسته بودن 2a قسمت

نام و کارت سالمت طفل را بپرسید- 
از آن برای تأیید نام، سن و دوز آخر استفاده کنید

برای واجد رشایط بودن بررسی کنید. طفل واجد رشایط برای دریافت خدمت منی باشد مگر اینکه متام معیارهای ذکر شده در زیر آن خدمت را داشته باشد.

هرگز ویتامین A یا دوای ضد کرم را با یک مراقبت کننده به خانه نفرستید تا بعداً به طفل داده شود

A واجد رشایط بودن به دوای ضد کرمواجد رشایط بودن به ویتامین

12 الی 59 ماه

(1 سال الی 5 سال)
6 الی 59 ماه

(6 ماه الی 5 سال)

بپرسید: طفل شام چند سال دارد؟
بررسی کنید: سن 6 الی59 ماه است 

بپرسید: طفل شام چند سال دارد؟
بررسی کنید: سن 12 الی 59 ماه است

کپسول ویتامین A را به مراقبت کننده نشان دهید
بپرسید: آخرین بار چه وقت طفل ویتامین A گرفته است؟

بررسی کنید: در 1 ماه گذشته ویتامین A نگرفته باشد 

تابلیت های دوای ضد کرم را به مراقبت کننده نشان دهید
بپرسید: چه وقت طفل آخرین بار دوای ضد کرم گرفته است؟

بررسی کنید: دوای ضد کرم در 1 ماه گذشته نگرفته است

اگر طفل امروز هر یک از این موارد زیر را دارد، از مراقبت کننده بپرسید.
در این صورت، خدمات ارائه ندهید و طفل را برای کمک طبی راجع کنید. 

اگر طفل امروز هر یک از این موارد زیر را دارد، از مراقبت کننده بپرسید.
در این صورت، خدمات ارائه ندهید و طفل را برای کمک طبی راجع کنید. 

برای دوای ضد کرم – مشاهده کنید و مطمنئ شوید که هیچ: برای ویتامین A – مشاهده کنید و مطمنئ شوید که هیچ: 

امروز مشکل شدید تنفس کردن

امروز مشکل 
شدید تنفس 

کردن

استفراغ
امروز

تب
امروز

اسهال شدید
امروز

=
مراحل مهم برای 

ارائه دهندگان 
خدمات

13

14


