
 

  مانا)(ناخوشی هاي اطفالبرنامه مراقبت هاي ادغام یافته 

ساله چندین میلیون کودك زیر   شایع دوران کودکی می         5هر  سعه به علت بیماري هاي  شورهاي در حال تو سال در ک

سوء       سهال،  سی، ا سال تولد رخ می دهد و به علت عفونت هاي حاد تنف میرند که بخش عمده اي از این مرگ ها در اولین 

شخیص و درما    آنتغذیه و یاترکیبی از  شد که با ت ست.       نها می با شگیري ا سب قابل پی سال هاي اخیر   صحیح و منا در 

مهار آسیب هاي کودکان باید  بنابراین  حوادث و سوانح غیر عمدي از اولویت هاي اساسی سالمت کودکان به شمار می آید     

  بخشد.ن را بهبود آنادر مرکز توجهات قرار گیرد تا از مرگ و میر و معلولیت هاي کودکان کاسته و کیفیت زندگی 

شخیص و درمان عمده       ب ست ادغام یافته براي ت شی هاي اطفال(مانا) راهبردي ا رنامه مراقبت هاي ادغام یافته ناخو

   .ترین بیماري هاي دوران کودکی که بیشترین میزان ابتال و مرگ ومیر را سبب می شوند

سته و       شخیص و درمان بیماري هاي کودکان را الزم دان شت ادغام، ت سیاري  سازمان جهانی بهدا سف و ب از  با همکاري یونی

سال     سات و افراد دیگر در  س ست را به      IMCI 1992 مو شگیري ا ساده پی را که حاوي تدابیر موثر درمانی به همراه موارد 

  عنوان مهم ترین استراتژي براي کاهش مرگ و میر کودکان در کشورهاي در حال توسعه توصیه و اجرا نمودند.

  اهداف اصلی مانا شامل: 

 اهش موارد مرگ، دفعات و شدت بیماري و ناتوانیک 

 (ارتقاء سالمت کودك )بهبود رشد و تکامل در کودك 

  این برنامه داراي سه عنصر اصلی به شرح زیر است:

 بهبود مهارت هاي کارکنان ارائه دهنده خدمات در تشخیص و درمان بیماري کودك 

 مورد نیاز براي تشخیص و درمان موثر بیماري هاي کودك بهبود نظام ارائه خدمات 

  بهبود رفتار و عملکرد خانواده و جامعه 

ستراتژي مانا، مراقبت از کودك بیمار   شرح زیر  ساله  5ماه وتا 2ماه و  2در دو بخش کودکان کمتر از را ا وطبقه  ارزیابی به 

  بندي کرده و اقدام مناسب را پیشنهاد می کند. 

مشـکل  ، مـاه  2زیـر   عفونـت هـاي موضـعی شـیرخواران    عالئم و نشـانه هـاي خطـر، زردي و     ماه:  2شیر خواران زیر 

سـایر  مکمـل هـاي داروئـی،    سـازي و  ایمـن  ، کـم وزنـی  بـدن شـیرخواران،   کـم آبـی، اخـتالل دمـاي      شیر خوردن/

   مشکالت

کم و ، اسهالئم و نشانه هاي خطر، سرفه یا تنفس مشکلعالئم خطر فوري تهدید کننده حیات، عالسال:   5ماه تا  2شیر خواران 

  .می باشد سایر مشکالتمکمل هاي داروئی، ایمن سازي و تغذیه، سوء، اختالل رشدو مشکل گوش و گلودرد آبی ، تب، 

منتشـر شـده اسـت مـورد      WHOتوسـط   2014کـه در سـال    IMCIبسته جدید این برنامه بر اساس آخـرین نسـخه   

بازنگري، روز آمد سازي و بومی سازي قرار گرفته کـه در حـال حاضـر بـراي ارائـه مراقبـت هـاي کودکـان بیمـار در          

  دسترس می باشد.

 


