
 وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

 وخدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی      

                                                                         

 :تاریخ مراجعه                            (پزشك) ماه 2فرم ثبت بيماري شيرخواران کمتر از 

 تشنج/ کما  شوك/ خونریزي  انسداد راه هوایی :عالئم خطر فوري کودك رابررسی کنيد                          

  

 .……………………………:علت مراجعه                                                   …….………… : سن                                  ……….……:  نام و نام حانوادگی 

 

 فعلی فعلی                                                        دورسرقد وزن فعلی                                                                 

 تولد                                                    تولد                                           تولد     

 

 پيگيري طبقه بندي ارزیابی

 آیا در کودك نشانه هاي خطر وجود دارد؟

 کاهش قدرت مکيدن 

 تشنج درچندروزاخير 

 استفراغ بطورمکرر 

 :تنفس در دقيقه              اگر زیاد بود تکرار کنيد ……

 بلی                خير           تنفس تند                    

                          

 توکشيده شدن قفسه سينه

 بازو بسته شدن پره هاي بينی                                                ناله کردن 

 کاهش سطح هوشياري                                                           درجه حرارت باال

 درجه حرارت  پایين                                            بيقراري وتحریك پذیري            

 تحرك کمترا ز معمول وبيحالی                                                رنگ پریدگی شدید

 برآمدگی مالج                                                                         سيانوز

  

 :شيرخوار ازنظر عفونت هاي موضعیکنترل 

 تورم وقرمزي اطراف                                                  ترشح چرکی: چشم 

 بزرگی وسفتی پستان                                                              تورم وقرمزي آن: پستان

 سانت              خونریزي بيش ازچندقطره1زترشح چرکی زیادیا قرمزي اطراف آن بيش ا:ناف

 عدد 11عدد                          کمتراز  11جوشهاي چرکی منتشر بيش از :پوست 

  

 بله                خير                 آیا شيرخوار اسهال دارد؟

 روز              . …………براي چه مدت؟

 بيحالی یا عدم هوشياري       بيقراري یا تحریك پذیري                                        حال عمومی  

 بله                خير                           آیا خون در مدفوع وجود دارد؟

 طبيعی             خيلی  آهسته                 آهسته   :                                        برگشت پوستی

 بله                خير                                  فرورفتــگی چشـــمها

  

 …… قد        : کنترل شيرخوا راز نظر مشکل شيرخوردن ووزن گيري ناکافی

 (                          انحراف معيار -3)زیر منحنی قرمز

 بله                 خيرموازي وصعودي نبودن بامنحنی  رشد                                      

 بله                 خير                                       آیا هيچ مشکل شيرخوردن دارد؟      

 اگر شيرخوار با شيرمادر تغذیه می شود؟ 

 بله                  خير                   ساعت به او را شيرمی دهد؟   22بار در8آیا کمتراز

 خير                بله                       آیا غير از شيرمادر غذا یا مایعات دیگر می خورد؟

 ……………………………اگر بله ، چند بارو باچه چيزي؟

هيچ نشانه أي براي ارجاع فوري به بيمارستان نداشته و) درصورت پاسخ بلی هریك ازسواالت فوق

 (باشد

 ارزیابی تغذیه با شيرمادر: 
 آیا شيرخوار قادربه گرفتن پستان می باشد؟

  



 ب پستان می گيردخو

 ب پستان نمی گيردخو

 پستان نمی گيردبه هيچ وجه 

 خوب می مکد          نمی تواند بمکد         خوب نمی مکد     آیا شيرخوار می تواند خوب بمکد؟

 بله                 خير               .؟آیادردهان برفك وجوددارد

 کنترل وضعيت واکسيناسيون               کامل                   ناقص

 کامل                      ناقص: : مکمل ویتامين

 : اگر بلی، توضيح دهيد          بله               خير آیا کودك مشکل دیگري دارد؟   

 . 3.                                                    2.                                            1 :ارزیابی پاراکلينيك

                                .  3.                                                    2.                                                    1 :دارویی درمان

 .   2.                                                    3               .                                    2.                                                           1: توصيه ها 

 : توضيحات:                                              بيمارستان:                      پزشك متخصص   :ارجاع 

 

دد
مج

ه 
جع

رل
م

 

      

    
دد

مج
ه 

جع
را

م (
ي

ار
يم

ي ب
ير

يگ
پ

)
 

 فرقی نکرده یا بدتر شده          بهترشده     ../../..تاریخ  

 فرقی نکرده یا بدتر شده          بهترشده      ../../..تاریخ 

 فرقی نکرده یا بدتر شده          بهترشده       ../../..تاریخ

            …………ارجاع به     .  . . . . . . . .                                           ادامه درمان وتوصيه ها 

 ..…………ارجاع به.  . . . . . . . .                                             ادامه درمان وتوصيه ها 
 ..…………ارجاع به.  . . . . . . . .                                             ادامه درمان وتوصيه ها 

 

 ......................................................مهروامضاي پزشك 

 


