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 او الملونه ییعمومی کتنه   ته خوار ځواکۍ

 عمده مطالب

 د خوار ځواکۍ طبقه بندي او پایلې 

 د خوار ځواکۍ پتوفزیولوژي 

 (مشخصا ستاسو دمنطقی لپارهد خوار ځواکۍ الملونه )

 تغذیه او خوار ځواکي څه ده؟

 او د هغې مرحلې څخه عبارت دی  وي.رضوری چې د بدن غذا او عادي روغتیا/ ودې ته ، د خوړو مرصفولو ته وایی تغذیه

 چې د القاح له مودې څخه پیل کیږي او د ژوند تر پایه دوام لري. 

 پکې ”فراط ا“او  ”تفریط“د تغذی ډولونه را نغاړي، چې  هغې اصطالح ته وایی چې د تغذیی ټول خراب  خوار ځواکي 

 شامل دي. 
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 د شدیدې خوار ځواکۍ سکریننګ، ارزونه، تشخیص او درجه بندی

 عمده مطالب

 )سکریننګ )د روغتیایی مرکز او د ټولنې په کچه 

  میاشتو پورې ماشومانو او امیدوارو او شیدی ورکونکو  95څخه تر  0د شدیدې خوار ځواکۍ ارزونه او طبقه بندي له

 میرمینوکی.

 د شدیدې خوار ځواکۍ سکریننګ، ارزونه، تشخیص او د درملنې تنظیم

  ،ته اړتیا لري. کلینیکي نښو او عالمواو  د انسان د بدن اندازه ګیری/آزمایښتد شدیدې خوار ځواکۍ ارزول دواړو 

 میاشتو وي: ۵۹څخه تر  ۶ایښت په هغو ماشومانو کې چې عمر یی له د شدیدې خوار ځواکۍ ارزونه/ ازم

 (MUACمنځنی محیط )-د بازو پورته •

 ( 2006د ودې د ستندرد څخه کار اخیستل،   WHOوزن د لوړوايل/ اوږدوايل لپاره )د  •

 ( )د شدت په نظر کې نیولو رسه درجه بندي کيږي(ادیامپړسوب ) •

 او د پړسوب ساده وايل له کبله، په ټولنه او روغتیایی مرکز کې لومړنی اولویت شمیرل کیږي.   MUACد  •

 په روغتیایی مرکز کې او د ټولنې په کچه آزمایښت

 اندازه کول:  MUACد 

  ډاډمن شئ چې دMUAC  .پټۍ دلوستلو له دریچی  څخه وکارول يش 

      سانتي څخه لږ ده  11.5دموک رسه برخه  چی له  •

     سانتی پوری وی.  12.5څخه تر   11.5دموک زیړه برخه چی له  •

 عادی )نورمال( سانتي څخه ډیر یا مساوي  12.5له   MUACشین )زرغون(  •

 .د ماشوم کايل وباسئ تر څو کیڼ )چپ( بازو یی لوڅ يش 

 ټکی د اوږې رس او د څنګل رس ترمنځ تشخیص کړئ.-د کیڼ بازو منځنی 

 مارکر پواسطه په نښه کړئ یا د موقعیت پر رس ګوته کیږدئ. ټکي موقعیت د-د منځنی 

  دMUAC  ټکي تر شاوخوا تاو کړئ.-پټۍ د کیڼ بازو د منځني 

 ) ډاډمن شئ چې پټۍ په آرامه توګه د جلد پر وړاندې چې خالء شتون ونلري واقع يش )ډیر سست نه وی 

 ه وی ( ډاډمن شې چې پټۍ د بازو جلد حتی لږ هم غونج نکړي )ډیر کلک ن 

 .اندازه پداسې ځای کې واخلئ چې تیر یا غشی  پر پټۍ، الندېنی شپږم شکل څرګند کړي 
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 په روغتیایی مرکز کې او د ټولنې په کچه سکریننګ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اندازه ګیرۍ د تیر یا غشی  لوستنه ښایي: MUACالندې انځور د 

 

 :پړسوب

  ،کیدای يش چې پړسوب د شدت په پام کې نیولو رسه درجه بندي يش او پدې اړه چې ماشوم باید چیرته تداوي يش

 لري.و ښوونې 

 پړسوب:  د پښو د ژور وايل دوه اړخیز پړسوب یعنی تر ښنګرو پوری  درجه  1+ •

 پړسوب:  د پښو او پونډیو / السونو دوه اړخیز پړسوب درجه  2+ •

 پړسوب:  په عمومي ډول د پښو،، السونو او د سرتګو شاوخوا پړسوب  یعنی مخ یی هم نیولی وی  درجه 3+ •



6 
 

 :په یاد ولرئ

بسرت )داخل بسرت( کې تررسه يش)د په بسرت کې ويش، مګر دریمه درجه باید -درجو درملنه په خارج 2او  1کیدای يش چې د  

 مړینې د لوړ ګواښ له امله(. 

 د پړسوب ارزونه:

  ړو پښو ته باید د درې ثانیو لپاره کلک فشار ورکړل يش.یو وخت دواپه 

  .که چیرې په پښو کې پړسوب و موندل يش، د پښو او السونو په الندینیو برخو کې هم تکرار يش 

  .د سرتګو شاوخوا پړسوب په نظري توګه و ارزوئ، مګر د سرتګو شاوخوا ته فشار مه ورکوئ 

 

 

 دژور وايل لپاره هره پښه وګورئ او ملس کړئ. 

 په توګه طبقه بندي کیږي. پړسوب   mild (+1)په پښو کې یواځې پړسوب د 

 تغذیوي پړسوب تل له پښو څخه پورته خوا ته خپریږي.  توقف ورکړئ.که چیرې په پښو کې پړسوب شتون ونلري، 

 

 



7 
 

 
  په ماشومانو کې د شدیدې خوار ځواکۍ ارزونه 

 د تلې )ترازو( پواسطه د وزن اندازه ګیري: 

  .مخکې لدې چې ماشوم وزن کړئ، د ماشوم ټول کايل وباسئ 

 )تله صفر کړئ )چې د وزن کولو ټوکر )پتلون( وررسه ضمیمه وي 

 .ماشوم د وزن کولو ټوکر/زانګو کې ځای پر ځای کړئ 

  .ماشوم د وزن کولو زانګو کې داسې ځوړند کړئ تر څو ډاډمن شئ چې ماشوم هیڅ شی نه ملسوي 

  .د ماشوم وزن ولولئ. تیر باید په یو حال وي او تله/ اندازه باید د سرتګو په کچه ولوستل يش 

 رام ئ تر څو ماشوم آ که چیرې ماشوم ډیر حرکت کوي، کیدای يش چې تیر حرکت وکړي. په دواړو حاالتو کې انتظار وباس

 يش یا یو منځنی وزن تر السه کړئ. 

  کیلو ګرامه(.  6.4ګرامه ثبت کړئ )لکه،  100وزن په کیلو ګرام او تر ټولو نږدې 

  :پاملرنه

ډاډمن شئ چې ماشوم په سمه توګه د وزن کولو زانګو کې ځای پر ځای يش، چې یو الس یی د تسمو مخکې او بل یی شاته وي 

  .ساتلو رسه مرسته وکړيچې د تعادل 
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  .په سړه هوا کې، ډاډمن شئ چې د وزن کولو ساحه ګرمه وي او ماشوم د لږ وخت لپاره لوڅ يش

  :تله باید هره ورځ د پیژندل شوي وزن پر وړاندې چک يش

  .(کیلو ګرامه 10، او 5، 2، 1تله صفر کړئ او پیژندل شوي شیان وزن کړئ ) لکه، 

 .ګرامه توپیر ولري، تله باید بیا ځيل درجه بندي يش یا باید بدل يش 100رسه که چیرې اندازه له وزن 

 

 د ځړیديل تلې پواسطه د وزن اندازه کول:

 

 

  ثانیو لپاره پوښ )پټ( کړئ. کله چې )صفر( څرګند يش، تله چمتو  2ترازو روښانه )بل( کړئ. ملریزه تخته  یا سکرین د

 وي. 

  )وبايس. د وزن کولو مرستیاله باید ماشوم/نوی زیږیديل ونیيس.مور باید خپل پڼې )بوټان 

  .مور ته ووایاست چې د تلې پر منځنی برخه ودریږي، پښې لږ بیلې کړي، او آرامه پاتې يش 

  .مور ته ورپه یاد کړئ چې پر تله آرامه ودریږي ترڅو چې وزن ګیري بشپړ يش 

 ثانیو پوښلو پواسطه صفر کړئ.  2، تله د ملریز تختې د کله چې مور پر تله والړه وي او د هغې وزن څرګند يش 



9 
 

 .مور ته ووایاست چې آرامه ودریږي او په آرامه توګه بربنډ ماشوم/نوي زیږیدلی مور ته ورکړئ 

 ( د ماشوم وزن د ښودونکيdisplay پر مخ څرګندیږي. وزن ثبت کړئ او احتیاط وکړئ چې شمیرې په سمه توګه ولوستل )

 يش. 

 کلن وي یا دا وړتیا ولري چې په آرامه توګه ودریږي، کیدای يش چې ماشوم یواځې وتلل يش.  2اشوم که چیرې م 

 

           

   یواځې د مور وزن تله )ترازو( صفر کړئ

 
 د ماشوم وزن څرګندیږي  

 د لوړ وايل)قد(/اوږد وايل اندازه ګیري:

  اړتیا وي ترڅو اوږدوالی او لوړوالی اندازه کړي.د سموايل او دقت دزیاتیدو  لپاره، تل دوه کسانو ته 

  کلنۍ ته رسیديل یا کوالی يش چې په سمه توګه ودریږي، په والړه اندازه کیږي.  2هغه ماشومان چې 

  ه پ پریوتو )مالستي(د کلنۍ څخه ښکته وي یا نيش کوالی چې په سمه توګه ودریږې،  2هغه ماشومان چې له

 ي اندازه کیږي. حالت ک

 یرې عمر ته الرسسی ستونزمن وي:که چ

  سانتي یی قد وي، په والړه اندازه کیږي. 87هغه ماشومان چې لږ تر لږه 

  اندازه کیږي.   يپه حالت ک پریوتو )مالستي(د سانتي څخه ښکته وي،  87هغه ماشومان چې له 

 په یاد ولرئ: 
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سانتی یی  0.7ي اندازه کیږي، ک په حالتپریوتود سانتی یی قد وي،  87کاله یا ډیر وي یا لږ تر لږه  2که چیرې د ماشومانو عمر 

 له اندازه ګیری څخه کمیږي.

 

 

  د اوږد وايل اندازه ګیری:

 کم وي:    87 >کلنۍ څخه ښکته وي یا نشی کوالی چې ودریږي یا قد یی  2هغو ماشومانو لپاره چې عمر یی له 

  .د اوږد وايل اندازه کولو تخته په اواره/ افقی توګه پر ځمکه ایښودل شوی دی 

  شوی وي.ویستل د ماشوم بوټان 

  د ماشوم  شا په آرامه توګه د تختی منځنی برخې پرمخ کیښودل يش، چې مخ یی پورته وي او السونه یی پخپل اړخ

 کې په مستقیمه توګه نیويل وي. 

 رس اړخونه ونیيس او د تختې پرمخ دې کیږدي. مرسته کوونکی دې د ماشوم د 

  کله چې د ماشوم ښنګری یا زنګنونه ښکته نیيس، اندازه نیوونکی ښویدونکی تختې ته پورته د ماشوم د پښو تل ته

 سانتي ته ونیيس.  0.1حرکت ورکړي، او اندازه تر ټولو نږدې 

 لپاره تکراروي او د انسان د بدن اندازه ګیری فورمه یا  اندازه نیوونکی اندازه اعالنوي، او مرسته کوونکی دې د تائید

 روغتیایی کارت کې ثبتوي. 
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  2هغو ماشومانو لپاره چې عمر یی له  د اوږد وايل اندازه ګیری:

 Z- سکور یا مایو( چارتSD؟) 

 سکور د کارولو جدول-Zد لوړ وايل/ اوږد وايل لپاره د وزن اندازه ګیري او د 

 

 

  اختالط لرونکیSAM   بایدIPD-SAM .ته راجع يش 

  اختالط لرونکیMAM   .باید د ماشومانو څانګې ته راجع يش 

  کیلو ګرام څخه لږ وي باید د درملنې لپاره داخل 4میاشتو څخه ډیر وي، مګر وزن یی له  6هغه ماشومان چې عمر یی له-

 بسرت ته راجع يش. 

 ( د حادی شدیدې خوار ځواکۍ د دواړو ډولونو ترکیبMarasmic – Kwashiorkor او هغه د مړینې له ډیر لوړ ګواښ ،)

 يش. بسرت کې درملنه و -رسه یو ځای وي. له نورو کلینیکی نښو او عالمو په پام کې نیولو څخه پرته، تل باید په داخل

 په خوار ځواکۍ اخته ماشومانو کې د اشتها ارزونه

 :اشتها

 بسرت درملنې لپاره، ماشوم باید وکوالی يش چې -د خارجRUTF/ RUSF   وخوري چې د درملنې د یوې مهمی برخې په

 توګه ګڼل کیژی 

 څو پو شو چی ایا ماشوم په خارج بسرت شکل تداوی کیژی او که نه .اشتها د دې لپاره ارزول کیږي چې تر 
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 ړين تشخیص او د روغتیایی مرکز کې په تعقیبي لیدنه کې تررسه داشتها ارزونه یا تست د  شدیدې خوار ځواکۍ په لوم

 کیږي تر څو چې ماشوم له معالجې څخه وروسته رخصت يش. 

 مناسب ندي.   RUTFاو  RUSFمیاشتنې څخه ښکته ماشومانو لپاره، 6له  په یاد ولرئ:

 د اشتها آزمایښت )معاینه(: 

 نې څخه مخکې او د معاینې پر مهال یی وڅښي.ماشوم ته باید پاکې اوبه ورکړل يش تر څو د معای 

  ماشوم باید پام نیوونکي )مراقب( ته ورکړل يش او کیدای يش چې ماشوم یوې آرام ځای ته یوړل يش )چیرته چې ماشوم

 .(وخوري RUTF/RUSFد مراقب د هڅولو پواسطه وکوالی يش چې 

  دقیقې وخت ونیيس.  30هغه مهال چې روغتیایی کار کوونکي نور ناروغان ویني، نو کیدای يش چې د اشتها معاینه 

 بسرت ته راجع يش.-که چیرې په ماشوم کې ضعیف اشتهاء تشخیص يش، باید داخل 

 

 د اشتها د معاینې طبقه بندي: 

 ض

 /وزنعمر ښه اشتهاء اشتهاء ضعیفه

 کیلو ګرام څخه ښکته ۵له  پا کټ خوري  ¼لږ تر لږه  خوريپاکټ څخه لږ   ¼  له

 کیلو ګرام څخه ډیر ۵له  پاکټ خوري 1/3لږ تر لږه  پاکټ څخه لږ خوري 1/3له 

له شپږ میاشتنی څخه پورته او  بسرت پاملرنو ته انتقال يش.-داخل –نه استعاملیږي  RUSF/RUTFپدې ګروپ کې 

کیلو ګرام څخه  ۴وزن یی له 

 ښکته
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 بسرتي توګه-په غیر درملنهخوارځواکۍ  یمیاشتنیو ماشومانو د حاد 6-59د 

 عمده مطالب

 د حادی خوار ځواکۍ د تداوی پیژندګلوي 

 تغذیوي درملنه 

 ورځنی درمل 

  مشوره، انتقال، رخصتول او تقیبول 

 بسرت تداوی -په امیندوارو او شیدو ورکوونکو میندو کې د حاد خوارځواکۍ د غیر 

  ثبتول، راپور ورکول او د خدماتو معیارونه 
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 د حادی خوار ځواکۍ لپاره ورځنۍ درمل له بسرت څخه دباندې
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 نور درمل

 تجویز توپیرونه: د میاشتنیو حاد لرونکو ماشومانو لپاره د درمل  ۵۹-۶د 

  دA  ویتامین: پرته له رشی څخه یی مه ورکوئ، دA ( ویټامین کموالیxeropthalmia, Bitot spots یا شدید او مزمن )

 اسهال. )اړتیا لري چې راجع يش(

 ORS  اوReSoMalوجود د ابو ضایع کیدلو : په خفیب او متوسط د (dehydration)  کې یی مه ورکوئ )ټول الکرتولیت

ه باو ماشوم اړتیا لري ترڅو یواځې ډیرې کې هم موجود دي(،  RUSF/RUTFکې دي، په همدې توګه په   ORSچې په 

  وڅښي. )اړتیا لري چې راجع يش(

 /اوسپنهFolate اوسپنه او : په خفیبف او متوسطه وینې کموايل کې یی مه ورکوئ(folate   پهRUSF/RUTF  کې موجود

 دي، اضايف اوسپنه کیدای يش د جدي عفونت خطر لوړ کړي(.

 ( زینکZinc په اسهال کې یی مه ورکوئ :) په(RUSF/RUTF  دي تر څو د دوز له ډیر وايل څخه کايف زینک موجود

څخه بې ځایه کړي او ماشوم ډیر  RUSF/RUTFمخنیوی ويش، اضايف زینک کیدای يش چې د مس حل کیدنه له 

 عفونت ته مایل کړي( 

 ( په د کوچنیو مغذي خوړو تابلیت: دا مه ورکوئRUSF/RUTF  کې د کوچنیو مغذي خوړو تناسب په غور رسه ځای پر

 غذي خوړو تابلیتونه به دا توازن زیامنن کړي(.م  يف د کوچنی ځای شوی دی، اضا 

 کومه مشوره/کلیدي پیغام باید مورته ورکړل شی ؟

 ورکړئ:کلیدي پیغام کارولو لپاره  RUSF/RUTFپاملرونکي )مراقب ( ته د 

  کلنۍ ته ورسیږي. د مور شیدې د  2مور باید د ماشوم د تقاضا پر مهال خپلو شیدو ورکولو ته دوام ورکړي تر څو ماشوم

نورو خوړو په پرتله غوره خواړه چمتو کوي. یو ماشوم ته چې شپږ میاشتو ته رسیدلی یا له هغه څخه پورته وي، رسبیره پردې 

 چې د مور شیدې ورته ادامه ورکړل يش باید اضايف خواړه ور وپیژندل يش.

 عمر مناسب بشپړوونکي تغذیی په اړه باید مشوره ورکړل يش. شپږ میاشتني یا له هغه څخه پورته ماشومانو لپاره د 

 RUSF/RUTF  یواځې دMAM/SAM  ماشومانو لپاره یوه درملنه ده. دا باید د کورنۍ له نورو غړو رسه رشیک نيش. تل

RUSF/RUTF .د نورو کورنیو خوړو څخه مخکې ورکړئ 

  .مخکې له تغذیی څخه د ماشوم مخ او السونه پریمنځئRUSF/RUTF .پاک او پوښل شوی وساتئ 
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 کومه مشوره/کلیدي پیغام؟ 

 

 په روغتیایی مرکز کې د درملنې پر مهال تعقیبي پاملرنه

 MUAC, WFH/L اندازه او پړسوب چک کړئ 

  اوونیو کې( 4لوړ والی اندازه کړئ )په هرو 

  دIMCI  کلینیکي اروزنه وکړئ 

  که چیرې اړتیا وي، یوCHW/CHS د کورنۍ لیدنې لپاره وغواړئ 

 مورته مشوره ورکړئ 

 د درملنې پر کارت د هرې کورنۍ لیدنې یا ورکړل شوي مشورې په شمول ټول معلومات بشپړ کړئ 

 ( د پاملرونکي د خرڅrationد کارت پرمخ معلومات بشپړ کړئ ) 

 پام لرونکي ته ووایاست چې کله باید د تعقیب لپاره بیا مراجعه وکړي 
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OPD-SAM/MAM  څخه له رخصتیدلو وروسته تعقیب 

 درملنه یبسرت -غیرد امیندوارو او شیدی ورکونکو ښځو لپاره د حادی خوار ځواکۍ 

 درملنې موخه په هغو کسانو کې چې خوارځواکي تشخیص شویده ، دا ده، ترڅو د   د امیندوارو او شیدی ورکونکو ښځو د

میاشتو کې کله چې یی مور پخپلو شیدو تغذیه کوي، په سمه  6جنیني ودې پر مهال او د نوی زیږیدلی ماشوم  په لومړنیو 

 توګه تغذیه يش. 

  ي ته اړتیا لري:له امیندوارۍ څخه مخکې عادي وزن لرونکي امیندوارې ښځې اضايف انرژ 

  kcal 85په ورځ کې/               لومړۍ درې میاشتنۍ دوره  •

  kcal 285په ورځ کې /     دویمه درې میاشتنی دوره  •

  kcal 475په ورځ کې /     دریمه درې میاشتنی دوره •

  میاشتو کې اضايف انرژي ته اړتیا لري:  6د عادي وزن درلودونکي شیدې ورکوونکي ښځې د شیدې ورکولو لومړنیو 

  kcal 500په ورځ کې /       تغذیه-ښه •

  kcal 675په ورځ کې /       الندې -د تغذيي •
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 ځواکي لرونکي  د شدیدي خوار

PLW 

 لپاره تعقیبي

 پاملرنه

  امینداورې او شیدې ورکوونکي ښځې باید په میاشتنی توګه د معاینې لپاره روغتیایی مرکز ته مراجعه وکړي، چې خرڅ او

MNT  .تابلیت  ترالسه کړي 

• MUAC چک کړئ 

 وزن چک کړئ )امیندوارو ښځو لپاره( •

 په کلینیکي راجسرت کې معلومات ثبت کړئ •

 کړئورکړل شوی خرڅ د مور د خرڅ په کارت کې ثبت  •

 په ټولو اسنادونو کې د مور د راجسرت شمیره ثبت کړئ •

 پیغامونه مورته ورسوی IYCFډاډمن شئ چې د زیږون څخه مخکې/ وروسته د پاملرنې مشورې او  •
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 ثبتول، راپور ورکول او د خدماتو )رسویس( 

 معیارونه

 راپور ورکول

 

  لهMAM  : څخه رخصت شوی 

 ته انتقال شویدی OPD-SAMعالج شوی + مړه شوی + غایب + عالج شوی ندی + 

  لهSAM :څخه په بشپړه توګه رخصتیدل 

 .عالج شوی + مړه شوی + غایب+ عالج شوی ندی
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 (:AWGد ترالسه شوي وزن اوسط )

 هغه ماشومان چې عضلی ضایعات او پړسوب لري  وزن اخستل یی په جالء توګه محاسبه کیږي: 

 هغو پیښو لپاره چې دعضلی ضیاع رسه بسرت شویدي:

 لومړی د هر عالج شوي ماشوم ترالسه شوی وزن محاسبه کړئ

 د داخلیدو پرهال وزن په ګرام( / داخل شوی وزن په کیلو ګرام –ترالسه شوی وزن = )د مرخص شوي وزن په ګرام  •

 د پاتې کیدلو )اقامت( موده )په ورځو کې( 

  = د ټولو ضایعات لرونکو ماشومانو چې وروسته له درملنې څخه رخصت شویدي )په د ترالسه شوي وزن اوسط

 ګرام/کیلوګرام / ورخ کې ښودل کیږي(

 د هغو ضایعاتو درلودونکو ماشومانو مجموعي شمیره چې له درمل وروسته مرخص شوی دي                                                     

 (:AWGد ترالسه شوي وزن اوسط )

 هغه ماشومان چې عضلی ضایعات او پړسوب لري په جالء توګه محاسبه  کیږي:

 هغو پیښو لپاره چې د پړسوب له کبله بسرت شویدي:

 پړسوب له هغه وخته محاسبه کیږي، چې ټول پړسوب تر رخصتیدلو پورې رفع شوی وي:
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لږترلږه وزن په ګرام( لږترلږه وزن په کیلو ګرام )په ګرام / کیلوګرام/ -ه ګرامتر السه شوی وزن = )د رخصتیدو پرمهال وزن پ •

 ورځ(

د ترالسه شوي وزن اوسط = )د ټولو ادم لرونکو ماشومانو د ترالسه شوي وزن مجموع چې له معالجې څخه وروسته رخصت  •

 شویدي )په ګرام / کیلوګرام/ورځ(

 ټولو پړسوب لرونکو ماشومانو شمیر چې له معالجې څخه وروسته رخصت شویدي د                                         

 

 


