
 )، افغانستان19-ویروس کرونا (کووید فنیرھنمود تغذیھ  یادداشت، تغذی عامھ ریاست 
بستھ ھای اساسی خدمات صحی (مرکز صحی در سطح بھ رھبری صحی  مراکزاز این یادداشت فنی ارائھ ھدایت و راھنمایی بھ تیم ھای  ھدف

مرکز صحی فرعی) با پیام ھای کلیدی و مجموعھ اقدامات پیشنھادی مرتبط با خدمات ضروری  ،اساسیصحی مرکز  ،جامع صحی ولسوالی، مرکز 
 .19-کووید شرایطتغذیھ ای در 

 پیام ھای کلیدی

 مادران /بھ  رضاکارانپیام ھای کلیدی کھ از طریق کارکنان صحی (مشاورین تغذیھ و پرستاران تغذیھ) و کارکنان صحی جامعھ / 
 :، انتقال یابند19-دوران کووید ماه و زنان باردار در ۵۹-۰ الاطفمراقبت کنندگان 

 مادرشیر ، تنھامواد غذاییدیگر مایعات یا  ،بدون دادن آب طفل تان را ماھگی 6تغذیھ با شیر مادر بھترین غذا برای فرزند شما است. تا  .1
، ضمن اینکھ ئیدخطر را شروع نما کافی و بی ،غذاھای مکمل متناسب با سن ،روز) رسید 180(گی ماھ 6 سن شما بھ طفلدھید. ھنگامی کھ 

 ،خستھ باب ،میوه و سبزیجات و ھمچنین دانھ ھا و پروتئین ھا (لوبیا حاویِ سال یا بیشتر ادامھ دھید. یک رژیم غذایی متنوع  2شیر مادر را تا 
ه و میو ،برگ سبز تیرهدارای سبزیجات مخصوصآ، شما کمک می کند. طفل ماھی و تخم مرغ) بھ تقویت سیستم ایمنی  ،مرغ ،گوشت ،دانھ ھا

 مناسب ھستند. معافیتبرای رد سبزیجات با رنگ نارنجی / ز
 را با آب و صابون وسایل آماده سازی غذا و مکان. طفلبھ خصوص قبل از تھیھ غذا و تغذیھ  ،شستن دست با آب و صابون بسیار مھم است .2

 بازی و صحبت کنید. طفلخود استفاده کنید. ھنگام تغذیھ با  طفلکنید. از یک بشقاب / قاشق جداگانھ برای تغذیھ  کاری پاک
ن بینی و دھا ،از تماس با چشم رعایت کنید:خوب را  حفظ الصحھباید اقدامات  ،تنفس رنج می برید تسرفھ مداوم یا مشکال ،اگر از تب .3

 خودداری کنید و با یک کارمند صحی تماس بگیرید.

بھ  مادران /بھ  رضاکارانپیام ھای کلیدی کھ از طریق کارکنان صحی (مشاورین تغذیھ و پرستاران تغذیھ) و کارکنان صحی جامعھ / 
 :انتقال یابند، ھستند 19-کوویدکھ مشکوک/ مصاب بھ  ماه و زنان باردار ۵۹-۰اطفالمراقبت کنندگان 

 19-تغذیھ با شیر مادر بھترین غذا برای فرزند شما است. بھ فرزند خود شیر دھید حتی اگر شما یا فرزندتان مشکوک / مصاب بھ کووید .1
با وجودیکھ طفل تان شش ماھگی را پوره کرده تغذی با شیرمادر  . ھستد. تعداد دفعات شیردھی را در حین و بعد از بیماری افزایش دھید

دفعات تغذیھ بعد از بیماری را  ،وزن گرفتن مجددو برای  را ادامھ داده و طفل را با رژیم غذای متنوع حتی اگر مریض باشد, تغذیھ نمائید  
 افزایش دھید.

 آب بویژه قبل و بعد از لمس فرزند خود بشویید. سطوح خانھ خود را بھ طور مرتب با صابون و مھمدستان خود را با صابون در مواقع  .2
 از ماسک استفاده کنید. طفلبشویید. ھنگام تغذیھ و مراقبت از 

ادامھ دھد. شیر مادر حاوی مواد مغذی حیاتی و  طفلمادر باید بھ شیردھی  ،یا ھر بیماری دیگر شود 19-اگر نوزاد یا طفل مبتال بھ کووید .3
 مایعات محافظتی از مادر برای کمک بھ نوزاد در مبارزه با عفونت و بھبود سریعتر است.

خود  فلطو دست شستھ شده در اختیار  پاکشیر خود را با استفاده از یک گیالس  ،اگر نمی توانید فرزند خود را بھ طور مستقیم شیر دھید .4
داً را مجد دادنبرای حل مشکالت خود از یک مشاور کمک بگیرید تا بتوانید شیر  ،. اگر مشکالت تغذیھ با شیر مادر را داریدقرار دھید

 دھد. شما را شیر طفل میتواند کھ دایھ است  جستجویشروع کنید. گزینھ دیگر 

مھمترین کھ از موجودیت ھدف این است  .گردیدخواھند  و تجدید مرور ،خواھد شد نشر مطابق با راھنمایی ھای اضافی کھ در سطح جھانیپیام ھا 
احتمال و  بھ میان خواھد آمداولویت ھای رقابتی  ،در صورت درخواست بیش از حد از ارائھ دھندگان خدمات .، اطمینان حاصل نماییمپیامھا در اولویت

 پیام رسانی وجود دارد. بین رفتناز 

 

 )19-ویروس کرونا ( کوویداقدامات توصیھ شده در دوران 
 سوتغذی حادالف. درمان 

) SAMموارد سوء تغذی حاد شدید (افزایش در ، سوء تغذی ممکن است افزایش یابد و ممکن است )19-ویروس کرونا ( کووید در طول ھمھ گیری ھای
برای بھ حداقل رساندن انتقال در بیماران مبتال بھ سوء  دستیابی در زمینھ  تطبیق موارد ذیل) مشاھده شود. MAM(متوسط و موارد سوء تغذی حاد 

 حاد بسیار مھم است.ی تغذ
 پیش بینی کافی و بھ موقع وسایل درمانی (از جملھ داروھای معمول) •
ریاست  ماھانھ در صورت نیاز و با تأیید ،SAMھر دو ھفتھ یکبار برای  - IMAMپایی اکاھش تعداد دفعات پیگیری برای خدمات سر •

 .)PND-MoPH تغذی عامھ (
، در صورت SAMھر دو ھفتھ یکبار برای  -کاھش دھیدسراپای را برای مریضان  IMAMخدمات مالقات ھای تعقیبی تعداد دفعات  •

 قرنطینوزارت صحت عامھ. با توجھ بھ اینکھ یک شھر یا والیت خاص در  – ریاست تغذی عامھ بھ شکل ماھوار و بھ اساس منظوری نیاز 
درخواست ھا برای  توصیھ می کند.کھ نشر شده است را طبق راھنمایی ھای جھانی ماھوار بازدید تغذی جزئی و یا کامل است، کلستر 

ن در اگر ای تا امکانات ودسترسی بھ اکماالت ارزیابی گردیده و این روش حفظ گردد. بازدید ھای تعقیبی ماھانھ واقعھ بھ واقعھ مرور شده  
 و در کابل (داکتر نوید) برای حمایت  ACOھماھنگ کنید و با تیم  BPHSلطفاً با ھمکار  ،یا منطقھ در والیت شما باشد مورد  یک شھر

  توصیھ می شود. MAMوزارت صحت عامھ، در تماس شوید. بازدید منظم ماھانھ برای خدمات  -ریاست تغذی عامھ  گرفتن منظوری از 



خطر میزان قرار گرفتن در معرض  ،اطفالدر پندیده گی و بررسی وجود  MUACبا تغییر بھ  ،یکفقط در اندازه گیری ھای آنتروپومتر •
 شوند.تعقیب دستورالعمل ھای ملی در حال حاضر  را کاھش دھید.

جداگانھ ادامھ  بھ صورت )Isolation(تجرید ساحات تختخواب و  متری بین 1.5فاصلھ  بھ باید بستر در )therapeutic( تغذیھ درمانی •
 ادامھ دھید.تجرید در بخش میباشند،  19-درمان موقت را برای بیمارانی کھ مبتال بھ کووید یابد.

o  2فاصلھ گیری اجتماعی در موقع دریافت خدمات، در صورت امکان و در مکان ھای باز، اطمینان حاصل کنید کھ مریضان 
 متری را رعایت کنند.

o  جلوگیری و کنترل ازعفونت (اقدامات احتیاطی معیاری وIPC.را تعقیب نمایید ( 
o تماس با چندین کارکن صحی را محدود کنید 
o  .مقیاس ھا و وسایل مورد نیاز را در مراقبت ھای داخل بستر(خارج از بستر) بعد از ھر بار استفاده  ضد عفونی کنید 
o  را باالی مراقبت کنندگان در ھنگام تماس جلد بھ جلد و شیردھی تاکید کنید. حفظ الصحھرعایت مسایل 

 
 بھ والیات تحویل داده شده و می توانند خدمات را تا پایان ماه اپریل حفظ کنند. SAMتجھیزات درمانی 

 
  MIYCN خدمات و مشوره دھیب. 

 .ویت می کندسیستم معافیت بدن را تق ،زیرا با انتقال مستقیم معافیت قوی از شیر مادرمؤثر است انتانی تغذیھ با شیر مادر بھ ویژه در برابر بیماریھای 
ترویج و تغذیھ با شیر مادر   ،برای محافظت در دسترس مادران و مراقبت کنندگان مشوره دھی  اقدام کلیدی توصیھ شده،  ادامھ استفاده از خدمات 

 برای سن و شیوه ھای تغذیھ است. محفوظمکمل مناسب و غذا ھای  ) و تغذی مقدم و خالص (
• IFA  مکمل درطولANC   وPNC 

o  ھمھ مادران باید مکملIFA   را درطول مالقات ھایANC   وPNC  درسطح تسھیالت صحی ودر سطح جامعھ
 دریافت کنند

o  قابلھ ھا مسؤل توزیعIFA درHF وCHW جامھ ھستند.در 
o  مشاوران تغذی برای ھماھنگی با قابلھ ھا وCHW  ھمھبرای اطمنان از دریافتPLW  ھا تابلیتIFA  را دریافت

 کرده ودر مورد اھمیت این مکمل ھا واستفاده از آنھا بھ درستی مشاوره می شود
o  درحین توزیع مکملIFA   اندازه گیری ایمنیMOPH برای ھمھ دواھا باید از آلودگی تابلیت درنظر گرفتھ شود 

 مشاور تغذی مادران •
o مادران حاملھ وشیرده در ھمھ ره تغذی یک تایک را بھ دمات خود را ادامھ میدھند تامشوخ مشاوران تغذی

 ھا ھمچنان  CHWاطمنان حاصل شود کھ  ھماھنگ شوند تا CHSازطریق  CHW مراکزصحی ارایھ دھند وبا 
 ھا ارایھ می دھند. PLWوره تغذی را بھ در طول فعالیت ھای بازدیدخود مش

o ا برای ھمھ خانم ھای حاملھ درطول قابلھ ھا مشوره تغذی رANC  وخانم ھای شیرده درطولPNC ادامھ میدھند. 
 PLWحمایت صحت روانی از  •

o NCs  وقابلھ ھا با مشاوران روانی درمراکز صحی ھماھنگ ھستند تا سالمتی روان و PSC   الزم را بھPLWs 
ارایھ دھند، مداخالت صحی روان در غلھ براسترس، افسردگی وسایر نگرانی ھای روانی، اجتماعی زنان از 
اھمیت ویژه ای برخوردار است بسیار مھم است کھ کارکنان مراقبت ھای صحی از رابطھ بین تغذیھ وصحت 

 روانی بھ ویژه درمورد تغذیھ مادر وطفل مطلع شوند
o رتمام مشاوران ماھر صحت روانی دCHC  ھا موجود استند ودرسطحBHC   قابلھ ھا مشوره ھای اساسی را ارایھ

درمورد مشوره ھای عمومی طبق استاندرد ھای وزارت صحت عامھ  BHCمید ھد از اینرو تمام قابلھ ھا در سطح 
 توسط ریاست صحت روانی آموزش می بینند.

 
 
 

 )CBNPمبتنی بر جامعھ ( تغذیھبرنامھ  .ج

CBNP  پلتفورم است کھ اعضای جامعھ را با کارکنان صحی جامعھ و رضاکاران کھ خدماتMIYCN  .و آزمایشات را بھ پیش میبرند، پیوند می دھد
 تمام فعالیت ھا ادامھ نخواھد یافت. ،19-در زمینھ کووید

 :CBNPاقدامات کلیدی مربوط بھ 
 

 آموزش مروریو  صحی جامعھ و رضاکاران کارکنان) و CMSجلسھ بسیج جامعھ ( ،)NMTتیم بسیج تغذی ( .د
 

 نفر باشند 10شرکت کنندگان در یک جلسھ نباید بیش از  •
 مراعت گردد. متر فاصلھ در بین شرکت کنندگان در آموزش 1.5حداقل  •



 ضد عفونی کننده دست باید در دسترس باشد •
 آب و صابون باید در دسترس باشد (ایستگاه شستشوی دستی) •
 قبل و بعد از ھر جلسھ آموزشمحل در ضد عفونی  •
 ضد عفونی سطوح اغلب لمس شده •
• CMSکردن تشویق شوند پاک ،طفلتغذیھ  ،: مادران باید بھ شستن دست ھای خود با صابون قبل و بعد از شیر دادن 
انجام  پستھ صحیباز در سطح  فضای: بسیار توصیھ می شود کھ آموزش ھا در رضاکارانو  کارکنان صحی جامعھآموزش  •

 شود
 

 کمتر از دو سال اطفالماھانھ برای  GMPسال و جلسات  5زیر  اطفالمعاینھ  .ذ
 از تجمع خودداری شود -باید بھ صورت خانھ بھ خانھ انجام شود  IYCFسال و ارائھ پیام ھای  5زیر سن  اطفالمعاینھ  •
 .قبل و بعد از ھر بار استفاده توسط ضدعفونی کننده دست MUACضد عفونی نمودن نوار  •
 باید در مناطق پرخطر متوقف شود تا شرایط بھ حالت عادی برگردد GMPجلسھ  ،برای بھ حداقل رساندن شیوع ویروس •
ی مواد غذای نمایشانجام جلسات  ،بنابراین تا زمانی کھ وضعیت بھ حالت عادی برگردد ،اتفاق نمی افتد GMPاز آنجا کھ جلسھ  •

 توصیھ نمی شود.

 
  مدیریت معلومات تغذی .ه

و ھیچ سیستم موازي با توجھ بھ اولویت  ،جمع آوري شود PNDو  HMIS دیتابیز  توافق شده است كھ اطالعات مربوط بھ خدمات معمول از طریق 
مربوط بھ تغذیھ ھنوز بھ عنوان یک منبع ارزشمند برای تجزیھ و تحلیل وضعیت  موجوده تمرکز بھ رسیدگی در این زمینھ قرار نمي گیرد. اطالعات

با توجھ بھ اقدامات مسافت  ارقام  عمل می کند. از آنجا کھ گزینھ ھای جمع آوری  19-کوویدتغذیھ و عوامل / پیش بینی کننده ھای احتمالی در زمینھ 
استفاده کرد تا از وقفھ در  نمایش دھنده می توان بھ عنوان شاخص ھای برنامھ ھاجدید ارقام و (قبلی ) تاریخی  ارقام  از  ،فیزیکی محدود می شوند

 .اطالع رسانی نمود سرویس ھای کلیدی تغذیھ

 اقدامات توصیھ شده کلیدی برای مدیریت معلومات:

 (و اطالعات معمول تغذیھ ای موجود در آن) پشتیبانی بیشتری کنید. HMIS ، ازسیستم عملکردبرای اطمینان از ادامھ  •
 ،HMIS ،تغذیھ دیتابیز (روتین  و سیستم ھایپلتفورم ھا  ،ھمکارانو استفاده از آن بین  ارقام  اطمینان حاصل شود کھ بھ اشتراک گذاری  •

NPC (اشتراک گذاریگزارش و  برایرا ابتکاری جدید روشھای   ،برای راپوردھی کاغذ  استفاده   برای جلوگیری  .انجام شده است 
 .اطالعات جستجو نمایید

 و استفاده از آن را بھ اشتراک بگذارید. ارقام ثانوی منابع و راھنمایی ھای مربوط بھ تجزیھ و تحلیل  •
 د.یتمام نظرسنجی ھای سطح خانواده / جمعیت محور را بھ حالت تعلیق درآور •
شاخص ھای مربوطھ را کھ با گذشت زمان بطور منظم جمع آوری شده است شناسایی کنید و از آنھا  ،جمعیت بسیج در یک وضعیت کامل •

 برای نظارت بر اختالل در خدمات تغذیھ ای استفاده کنید.
 افزایش داده شود. و تحلیل وضعیت ارقام ثانوی برای تجزیھ و تحلیل و استفاده از روند  را ظرفیت کشور •
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	پیام های کلیدی که از طریق کارکنان صحی (مشاورین تغذیه و پرستاران تغذیه) و کارکنان صحی جامعه / رضاکاران به مادران / به مراقبت کنندگان اطفال۰-۵۹ ماه و زنان باردار که مشکوک/ مصاب به کووید-19 هستند، انتقال یابند:

	اقدامات توصیه شده در دوران ویروس کرونا ( کووید-19)

