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  مراقبت هاي ادغام يافته ناخوشي هاي اطفال –) IMCI( مانا 
 " ناخوشي هاي اطفال يافته ادغام هاي مراقبت"عنوان  تحت جديدي استراتژي 1376 سال از  

 مراجعه علل ترين شايع و مهمترين و تركيب يكديگر با را مختلف هاي برنامه كه شد مطرح

 اساس بر را بيماريها صحيح درمان و است، تشخيصبرگرفته  در اطفال را مير و مرگ كودكان و

  .سازد مي پذير موجود امكان هاي نشانه

خود  كودك بهبودي در ها خانواده تا است مادران به آموزش براي راهنما اصول حاوي مانا       
 بموقع انجام كودك، صحيح تغذيه جمله از پيشگيري اقدامات صحيح اجراي با و نموده مشاركت

 به مانا استراتژي ديگر به عبارت  .كنند جلوگيري وي بيماري شدت و يا از ابتال ... ن اسيوواكسين

 از جويي بهره و كنوني درمان بر عالوه و وي بيماري فقط به نه و نگرد مي كودك سالمت تماميت

 ككود بيماري درمان در را ها خانواده پيشگيري اوليه، خدمات ارائه براي رفته دست از فرصتهاي
 جريان در را خطر نشانه هاي از غفلت يا و شدن بيمار هاي زمينه تا سازد مي درگير منزل در

 .برسانند حداقل به بيماري

مانا از . طراحي شده است) سال 5ماهه تا  2ماه و  2زير (سال  5اين برنامه براي كودكان بيمار زير       
در كاشان شروع شده است و در حال حاضر در مراكز بهداشتي درماني روستايي توسط  1381سال 

از  بهورز كودكان بيمار را. بهورز و در مراكز بهداشتي درماني شهري توسط پزشك انجام مي شود
طريق مانا و بر اساس بوكلت چارت مانا ويژه غير پزشك بررسي و درمان مي كند و پزشك در مراكز 
بهداشتي درماني روستايي كودكان بيمار ارجاع شده را و در مراكز بهداشتي درماني شهري كودكان 

  .  ي كندپذيرش شده را از طريق مانا و بر اساس بوكلت چارت مانا ويژه پزشك معاينه و درمان م
  . اين برنامه بر اساس تحول نظام سالمت درمراكز شهري توسط مراقبين سالمت اجرا خواهد شد

  
 : استاندارد و درمان كنترل اطفال ناخوشي هاي يافته ادغام هاي در مراقبت
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