
 ردیف طبقه بندی سن زمان پیگیری

  .1 شدید بیماری خیلي احتمال  سال  5زیر  ساعت بعد 24

  .2 بیماری خیلي شدید   سال 5 زیر بعد ساعت  24

  .3 شدیدوزنيکم سال 5 زیر مشابه کم وزني  سپسبعد برای اطمینان از انجام ارجاع و  ساعت  24

 وزنيکم  ماه 2زیر  روز بعد 10

پیگیری در صورتي که همچنان در این طبقه بندی باشد به پزشک   1بعد از ) 

 مرکز خدمات جامع سالمت ارجاع دهید(

4.  

 ماه تا یک سال  2 دهفته بع2

 باالی یکسال  ماه بعد 1

 نیازمند بررسي بیشتر از نظر وزن ماه  2زیر  روز بعد 10

در این طبقه بندی باشد به پزشک پیگیری در صورتي که همچنان   2)بعد از 

 مرکز خدمات جامع سالمت ارجاع دهید(

5.  

 ماه تا یک سال  2 دهفته بع2

 باالی یکسال  ماه بعد 1

مشابه نیازمند بررسي بیشتر از  سپسبعد برای اطمینان از انجام ارجاع و  ساعت  24

 نظر قد 

  .6 کوتاه قدی شدید سال 5 زیر

مشابه نیازمند بررسي بیشتر از  سپسبعد برای اطمینان از انجام ارجاع و  ساعت  24

 نظر قد

  .7 کوتاه قدی سال 5 زیر

  .8 خیلي بلند قد سال 5 زیر بعد برای اطمینان از انجام ارجاع ساعت  24

 نیازمند بررسي بیشتر از نظر قد ماه  6زیر  ماه بعد  1

روند افزایش قد کند باشد بعد از )در صورتي که قد کودک اضافه نشده باشد یا 

 پیگیری به پزشک مرکز خدمات جامع سالمت ارجاع شود.( 2

9.  

 ماه تا یکسال  6 ماه بعد  2

 سال  1بزرگتر از  ماه بعد  3

  .10 الغری شدید  سال 5 زیر مشابه کم وزني سپسبعد برای اطمینان از انجام ارجاع و  ساعت  24

  .11 الغری سال 5 زیر مشابه کم وزني سپسبعد برای اطمینان از انجام ارجاع و  ساعت  24

  .12 چاقي  سال 5 زیر  ماه بعد  1و سپس  بعد برای اطمینان از انجام ارجاع یک هفته

  .13 اضافه وزن  سال 5 زیر  ماه بعد  1و سپس بعد برای اطمینان از انجام ارجاع  یک هفته

  .14 احتمال خطر اضافه وزن  سال 5 زیر  ماه بعد  1

مشابه نیازمند بررسي بیشتر از نظر  سپسهفته بعد برای اطمینان از انجام ارجاع و  1

 دور سر 

  .15 دور سر کوچک  سال 5 زیر

مشابه نیازمند بررسي بیشتر از نظر  سپسهفته بعد برای اطمینان از انجام ارجاع و  1

 دور سر

  .16 دور سر بزرگ سال 5 زیر

 نیازمند بررسي بیشتر از نظر دور سر  ماه  6زیر  هفته بعد  2

بار پیگیری به پزشک مرکز  2بعد از دور سر منحني )در صورت اصالح نشدن 

 خدمات جامع سالمت ارجاع شود(

17.  

 ماه د 6باالی  ماه بعد  1

  .18 شکل سالمت و شیردهي مادرم  ماه 2 زیر ساعت بعد 24

 ماه 2باالی  هفته بعد 1

 سالمت و شیردهي مادراحتمال مشکل  ماه  2زیر  ساعت بعد  24

بار پیگیری مشکل شیردهي  2و بعد از )در صورتي که مراقبت ویژه انجام شد 

 مادر بر طرف نشد، به  پزشک/ مشاور شیردهي ارجاع شود(

19.  

 ماه  2باالی  هفته بعد  1

  .20 مشکل تغذیه با شیر مادر   سال  2زیر  ساعت بعد 24

 تغذیه با شیر مادراحتمال مشکل  ماه  2زیر  ساعت بعد 24

بار پیگیری مشکل شیردهي  2و بعد از )در صورتي که مراقبت ویژه انجام شد 

 مادر بر طرف نشد، به  پزشک/ مشاور شیردهي ارجاع شود(

 

21.  

 ماه  2باالی  هفته بعد 1

 مشکل تغذیه با شیر مصنوعي  سال  2زیر  برای اطمینان از انجام ارجاع  ساعت بعد 24

 

22.  

  .23 احتمال مشکل تغذیه با شیر مصنوعي ماه  2زیر  بعدساعت  24

 ماه  2باالی  هفته بعد 1

 ارجاع  ساعت بعد برای اطمینان از انجام 24

 

 احتمال مشکل تغذیه با شیر دام  سال  1زیر 

 جدول پیگیری ها 



  .24 احتمال مشکل تغذیه دارد سال  5ماه تا  6 هفته بعد 1

  .25 دنداني شدید )پر خطر( مشکل  سال 5ماه تا  6  ماه بعد 3برای اطمینان از انجام ارجاع و همچنین بعد  هفته 1

  .26 متوسط )خطر متوسط(دنداني مشکل  سال 5ماه تا  6 ماه بعد 6

  .27 از نظر مشکل دنداني کم خطر  سال 5ماه تا  6 زمان مراقبت بعدی 

  .28 بینایينیازمند بررسي بیشتر از نظر چشم /  سال  5زیر  بعد هفته  1

  .29 نیازمند ارجاع برای انجام غربالگری شنوایي سال 5زیر  بعد  ساعت 48

  .30 از نظر شنوایي/ گوش نیازمند بررسي بیشتر سال 5زیر  بعد  ساعت 48

  .31 تست تأیید تشخیص شنوایي غیر طبیعي سال 5زیر  بعد هفته  1

  .32 نیازمند بررسي بیشتر از نظر تکامل   سال 5زیر  بعد هفته  1

  .33 نیازمند ارجاع از نظر تکامل  سال 5زیر  بعد هفته  1

  .34 هفته بعد 2مجدد  ASQنیازمند انجام  سال 5زیر  هفته بعد 2 

  .35 نیازمند بررسي بیشتر از نظر ژنتیک سال 5زیر  بعدهفته  1

  .36 / مولتي ویتامین / آهن AD دارویي های  مصرف ناقص مکمل سال  2زیر  بعد هفته  1

  .37 نیازمند ارجاع برای انجام آزمایش کم کاری تیروئید سال  5زیر  ساعت بعد  24

  .38 احتمال کم کاری تیروئید سال  5زیر  ساعت بعد  24

  .39 تیروئید کاری کم نظر از بیشتر بررسي نیازمند سال  5زیر  ساعت بعد  24

  .40 کم کاری تیروئید دارد  ماه  6زیر  ماه یکبار  2هر 

 سال  3ماه تا  6 ماه یکبار  3هر 

 سال  3باالی  به تشخیص پزشک فوکال پوینت هیپوتیروئیدی 

 هفته بعد از قطع دارو و  4

 ماه بعد از قطع دارو و  3-2

 سالگي(  10سالگي )درکودک سندروم داون تا  5هر سال بعد از قطع دارو تا 

  .41 قطع درمان کودک با کم کاری تیروئید  سال  5زیر 

  .PKU 42نیازمند ارجاع برای انجام آزمایش  سال 5زیر  ساعت بعد  24

  .PKU 43گیری مجدداحتمال نیاز به نمونه سال 5زیر  ساعت بعد  24

  .44 مثبت   PKUتست غربالگری اولیه  سال 5زیر  ساعت بعد  24

  .45 مثبت PKUتست تأیید تشخیص  سال 5زیر  ساعت بعد  24

  .46 مثبت بیمارستاني PKU سال  3زیر   ماهي یکبار 

 سال  3باالی  ماه یکبار  3هر 

  .47 ( 19 کد)کودک شدید با رفتاری بد احتمال سال 5زیر  ساعت بعد  24

  .48 ( 19 کد)کودک با رفتاری بد احتمال سال 5زیر  ساعت بعد  24

 


