


کنفرانس علمی یک روزه کودک سالم
(ارزیابی رشد،آنمی و سالمت روان)پزشکانویژه 

تفاوتهای برنامه کودک سالم بازنگری شده و قبل

بهداشت فاطمه شریفی کارشناس برنامه سالمت خانواده معاونت : تهیه شده توسط 
علوم پزشکی تهراندانشگاه 

99ماه مرداد 



مرگ کودکان

سوء تغذیه کودکان

 سن مناسب وارد دبستان  نشده اند در کودکانی که
(آموزش و تکامل کودکی)

شاخص توسعه کودکان



برنامه سالمت کودکان
  سالممراقبتهای ادغام یافته کودک برنامه
 ترویج تغذیه باشیر مادر    برنامه

 (مانا)مراقبتهای ادغام یافته کودک بیماربرنامه
 کودکیبرنامه مراقبت تکامل دوران ابتدای
 ماهه59تا1نظام مراقبت  مرگ کودکان



قبل از بازنگریمراقبتهای کودک سالم 





تفاوتها
برنامه  بازنگری شده◦

سال5زیرکودکهدفگروه◦
بار16مراقبتهاتعداد◦
همتناسب با سن مراجعانجام ارزیابی ها ◦
:بار6ویزیت پزشک◦

ماهگی، 24ماهگی، 12ماهگی، 6نوزادی،
ماهگی60ماهگی،36

o ابی آنمی به صورت انتخدرخواست آزمایش
و حذف آزمایش ادرار و چربی خون به طور 

روتین

برنامه قبل◦
سال8کودک زیر گروه هدف ◦
بار18کودکان  مراقبتهای تعداد ◦
در تمام مراقبتهاانجام ارزیابی ها ◦
در نوزادیویزیت پزشک یک بار◦

آنمی، ادرار و چربیدرخواست آزمایش ◦
خون برای همه کودکان در سنین 

مربوطه



تفاوتها
برنامه  بازنگری شده

6)دندانرویشاولینبادندانودهانارزیابی◦
(ماهگی

ارزیابی فرزندآوری از یک سالگی◦
بدوازیبینایمتابولیک،شیرمادر،)شاملهاغربالگری◦

یکونوزادیدرژنتیکشنوایی،،(رتینوپاتی)تولد
وپرسشنامهمراقبت4برایredflagتکاملسالگی،

(مراقبت5برایASQاستاندارد
غربالگری آنمی و فشارخون ◦
ارتقاءتغذیه،خصوصدرراهنماییومشاورهارائه◦

ردهی،شیومادرسالمتآسیب،ازپیشگیری،تکامل
یتفعالفرزندی،تکمشکالتدندان،ودهانسالمت

سالمتبرموثرمحیطیعواملوبدنی

برنامه قبل
سالگی2ازدندانودهانارزیابی◦

2ازیبینایمتابولیک،شیرمادر،)شاملهاغربالگری◦
red)تکاملماهگی، flagمراقبتهاهمهدر))

روابطتغذیه،خصوصدرراهنماییومشاورهارائه◦
وادثحوسوانحازپیشگیریوالدین،وکودکمتقابل



زیابی ار)ددر همه مراقبتها ارزیابی عالئم و نشانه های خطر،ایمن سازی، پایش رش
در برنامه بازنگری شده در . ، ارائه مکمل ها انجام می گردد(وزن، قد و دورسر

. ارزیابی وزن به قد نیز انجام می گردد

ه حذف و در برنامه قبل انجام می شد در برنامه بازنگری شدارزیابی زردی و  برفک 
. انجام می گرددبرنامه مانا در 
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سال در 5نمودار مقایسه شاخص های رشد کودکان زیر 
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احتمال بدرفتاری 
ارجاع از پزشک برای )

(فرزند پروری

داحتمال بدرفتاری شدی

5زیر کودکانبدرفتاری با تعداد احتمال نمودار مقایسه 

98-97سال در سال

97 98



با سپاس از توجه شما


