


سالمکودکیافتهادغامهایمراقبتبرنامه

:هدفباملیایبرنامه

کودکانسالمتارتقاء

بیماریهاازپیشگیری

کودکانمیرومرگکاهش



مراقبت های ادغام یافته کودک سامل  "

شامل“

هامراقبت

وضعیت عمومی•

(وزن برای سن، قد برای سن، وزن برای قد، دور سر)رشد•

تغذیه•

سالمت دهان و دندان•

بینایی•

شنوایی•

واکسیناسیون•

مکمل دارویی•

برخورد والدین با کودک•

غربالگری
...تکامل، هایپوتیروییدی، فنیل کتونوری،ژنتیک، فشار خون و کم خونی، بینایی، شنوایی و•

مشاورهوآموزشارائه

والدین

....تغذیه ، پیشگیری از آسیب، فرزند آوری، تکامل ، سالمت معنوی  و



روزگی تا 5تا 3مراقبت ها از 

بار طبق جدول 16ماهگی 60

زیرطراحی و در مهه سطوح حمیطی 

اواسط کودکی. ارائه می شود (7)اوایل کودکی  (8)شیرخواری 

سالگی5 ماهگی12 روزگی5-3

ماهگی  15 روزگی15-14

ماهگی18 روزگی45-30

سالگی2 ماهگی2

سالگی  2/5 ماهگی4

سالگی3 ماهگی6

سالگی  4 ماهگی7

ماهگی9



:  مباحث این خبش شامل

کودکایدورههایمراقبت

سامل

هاینشانهوعالئمارزیابی

خطر

رشدپایش







ارزیابی رشد کودک





Breastfeeding 

weight gain (boys) 

in new WHO curves

Breastfeeding 

weight gain (boys)  

in NCHS curves
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نیازمند بررسی بیشتر از نظر وزن
-z 2-مساوی score1تا مساوی z- score +  :

روند رشد نامعلوم
روند افزایش وزن متوقف شده 

کاهش وزن کودک



نیازمند بررسی بیشتر از نظر وزن
-z 2-مساوی score1تا مساوی z- score+

روند رشد نامعلوم
روند افزایش وزن متوقف شده

کاهش وزن کودک
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نیازمند بررسی بیشتر از نظر وزن
-z 2-مساوی score1تا مساوی z-

score + :
روند رشد نامعلوم

روند افزایش وزن متوقف شده
کاهش وزن کودک
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نیازمند بررسی بیشتر از نظر قد 
-z 2-مساوي score   3+تا مساويzscore             و

قد نامعلومافزایشروند 
افزایش قد متوقف شدهروند 

روند افزایش قد کند می باشد



نیازمند بررسی بیشتر از نظر قد 
-z 2-مساوي score   3+تا مساويzscore             و

افزایش قد نامعلومروند 
افزایش قد متوقف شدهروند 

روند افزایش قد کند می باشد



نیازمند بررسی بیشتر از نظر قد 
-z 2-مساوي score   3+تا مساويzscore             و

افزایش قد نامعلومروند 
افزایش قد متوقف شدهروند 

روند افزایش قد کند می باشد





























نیازمند بررسی بیشتر از نظر دور سر
-z 3-مساوي score 3تا مساوي z- score  + يا

روند افزایش دور سر نامعلوم  
روند افزايش دور سر متوقف شده
روند افزايش دور سر دور از میانه



نیازمند بررسی بیشتر از نظر دور سر
-z 3-مساوي score 3تا مساوي z- score  + يا

روند افزايش دور سر نامعلوم  
روند افزایش دور سر متوقف شده

روند افزايش دور سر دور از میانه



نیازمند بررسی بیشتر از نظر دور سر
-z 3-مساوي score 3تا مساوي z- score  + يا

روند افزايش دور سر نامعلوم  
روند افزايش دور سر متوقف شده

روند افزایش دور سر دور از میانه



.روزگی معادل دور سر تولد باشد نرمال است3-5اگر دور سر در * 
.سانتی متر می باشد0.5ماهگی 6-12سانتی متر و 1ماهگی، ماهی 3-6سانتی متر، 2ماهه اول ماهی 3رشد دور سر طبیعی در *



.روزگی معادل دور سر تولد باشد نرمال است3-5اگر دور سر در * 
.سانتی متر می باشد0.5ماهگی 6-12سانتی متر و 1ماهگی، ماهی 3-6سانتی متر، 2ماهه اول ماهی 3رشد دور سر طبیعی در *




