ՆՈՐԱԾՆԻ ՍՆՆԴԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՀԱՐՑԵՐ: Անդամակցության պայմանագիր (Հաջորդող)
Ծննդյան ամսաթիվը՝

Երեխայի անունը՝

Խնդրում ենք շրջանակի մեջ առնել կամ գրել Ձեր պատասխանը հետևյալ հարցերին՝
1. Մոր տաիքը՝

19 տարեկան և ցածր

20 տարեկան և ավելին

2. Ինչպե՞ս է մայրը կերակրել այս երեխային հիվանդանոցում՝ Կրծքի կաթ Արհեստական կեր Երկուսը
3. Ինչպե՞ս է մայրը կերակրում երեխային հիմա՝

Կրծքի կաթ Արհեստական կեր Երկուսը

4. Եթե մայրը հիմա կրծքով է կերակրում, 24 ժամվա մեջ քանի՞ անգամ է նա դա անում: _______________
Մայրը դժվարություններ ունի՞ կրծքով կերակրելու հարցում:
Իր երեխան հագեցա՞ծ է թվում:

ԱՅՈ

ԱՅՈ

ՈՉ

ՈՉ

Որքա՞ն ժամանակ է մայրը պատրաստվում կրծքով կերակրել:
Հենց հիմա մայրը տանը արհեստական կեր ունի՞:

ԱՅՈ

ՈՉ

5. Եթե երեխան հիմա արհեստական կեր է օգտագործում՝
Ինչպիսի՞ արհեստական կեր է դա: ___________________________________________________________
Ի՞նչ տեսակի՝
Փոշի
Կերակրմանը պատրաստ
Կոնցենտրատ
Ինչպե՞ս է կերը պատրաստվում:______________________________________________________________
Քա՞նի ունցիա կերակուր է խմում երեխան յուրաքանչյուր անգամ ուտելիս:________________________
24 ժամվա մեջ որքա՞ն հաճախ է երեխան շշով արհեստական կեր խմում: ________________________
6. Կրծքի կաթից կամ արհեստական կերից բացի ի՞նչ է երեխան ուտում կամ խմում:
Ոչինչ
Ջուր
Ջուր և _________________
Հյութ
Թեյ
Շիլա
Այլ_____________________________________________________________________
7. Որո՞նք են այն բոլոր վայրերը, որտեղ Ձեր երեխան կխմի շշից:
Անկողին
Անվասայլակ
Մեքենայի բազմոց
Մեկի գրկում
8. Ի՞նչ է երեխան ընդունում:
Ոչինչ
Վիտամինի կաթիլներ

Ֆտորիդ

Երկաթի կաթիլներ

Այլ

Դեղորայք

Այլ

9. Վերջին 24 ժամվա ընթացքում (ցերեկ և գիշեր), քանի՞ թրջված խանձաարուր է ունեցել երեխան: __________________
Քանի՞ աղտոտ (կղանք) խանձաարուր է ունեցել երեխան 24 ժամվա ընթացքում: _______________________________
10. Շրջանակի մեջ առեք այն, թե ինչպես կնկարագրեիք Ձեր երեխայի կղանքը՝
Պնդություն՝
Պինդ
Չոր և կտորներով
Փափուկ
Ջրալի
Այլ
Գույն՝
Սև և կպչուն
Դարչնագույնից կանաչ
Դեղին և կտորներով
Այլ ___________________
11. Մայրը մտահոգվա՞ծ է, որ երեխան շատ է լաց լինում:

ԱՅՈ

ՈՉ

12. Մայրը մտահոգվա՞ծ է, որ երեխան բավարար չի քնում կամ չափից շատ է քնում:

ԱՅՈ

ՈՉ

13. Ո՞վ է օգնում մորը տանը:
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