
  بنام خدا

 دستورالعمل موارد اختالل رشد و كودكان داراي مشكل تغذيه اي

   .انجام شود و آموزش تغذيه متناسب با سن كودك  و پي گيري  ده تعيين ش موارد زير  اختالل رشد مطابق -الف 

.مشخص شود  ۲در طبقه بندي وزن در پرونده خانوار كد  و  

حتي اگر نسبت به مراقبت قبلي  افزايش وزن داشته ( داشته باشد نكافي  گيريوزن كودك ،  طي دو بار مراقبت  -۱

.. باشددك موازي و صعودي با منحني رشد نو منحني كو) باشد   

است  ولي موازي و صعودي با منحني رشد ) انحراف معيار -۳(كودكي كه منحني وزن او باالي منحني قرمز  -۲

  .نمي باشد

  

قرار دارد سوءتغذيه شديد يا كم وزني شديد ) انحراف معيار  – ۳( او زير منحني قرمز كودكي كه منحني وزن  –ب 

  .  و آموزش مناسب داردپي گيري نياز به ارجاع فوري و دارد و 

  

   است و در  داراي مشكل تغذيه اي   از شرايط زير را دارد  ودكي كه يكيك،  بررسي وضعيت تغذيه  در  –ج 

  .مشخص شود ۲طبقه بندي كد 

  . سال مطابقت ندارد ۶نحوه تغذيه كودك با راهنماي تغذيه كودك زير  – ۱

  .شيرخوار خوب پستان نمي گيرد ، خوب نمي مكد ، استفاده از بطري يا گول زنك  – ۲

  وجود برفك – ۳

  اختالل رشد – ۴

  ماه ۶غير از شير مادردر كودك زير به مصرف غذا و يا انواع شير – ۵

  



  

  .توجه به اين نكات الزامي مي باشد )  ۱۰۸ – ۰۳ – ۰۱شماره فرم ( در تكميل فرم آماري كودكان   - د

زير يكسالي است كه در آن فصل مراقبت  منظور از تعداد كودكان زير يكسال مراقبت شده تعداد كودكان  - ۱ 

بار در يك فصل مراقبت شده باشد در پايان ۲سالي  ۱مثال اگر كودك زير شده اند و منظور بار مراقبت نمي باشد 

  . كودك محاسبه مي شود ۱فصل 

  

و يا يكي از وزن ، قد ، دور سر  نقطه مواردي هستند كه در طي فصل  ۳منظور از تعداد كودكان زير صدك  – ۲

. ) محاسبه شود انحراف معيار هستند نيز -۳آماركودكاني كه زير ( و يا زير آن قرار بگيرد   ۳آنها روي صدك 

يك بوده و در ماه بعد بهبود يافته اند  نيز  ۳زير صدك مراقبت تعداد كودكاني كه  در طي فصل در يك ماه 

الزم به ذكر است اگردر  كودكي هم . ) در آمار ابتداي دفتر ممتد كودك تيك بخورد(  كودك محسوب شوند

اگر كودكي در طي فصل دو يا سه  .باشد يك كودك محاسبه  شود ۳او  زير صدك  و هم دور سر  وزن و هم قد

نيز به  ۹۷در مورد آمار كودكان باالي صدك (. كودك محاسبه شود ۱باشد نيز  ۳بار مراقبت شود و زير صدك 

  ) همين طريق عمل شود 

  

ي فصل تقطه وزن ، قد ، دور سر و يا در ط كه انحراف معيار مواردي هستند  -۳منظور از تعداد كودكان زير   – ۳

 تعداد كودكاني كه در طي فصل در يك ماه مراقبت زير  .گرفته اندانحراف معيار قرار   -۳يكي از آنها زير منحني 

الزم به ذكر است اگردر  .  در ماه بعد بهبود يافته اند نيز جزء آمار محسوب مي شوند  انحراف معيار بوده و  - ۳

اگر  .انحراف معيار  باشد يك كودك محاسبه شود - ۳او  زير منحني وهم دور سر كودكي هم وزن و هم قد 

  . كودك محاسبه شود ۱انحراف باشد نيز  – ۳كودكي در طي فصل دو يا سه بار مراقبت شود و زير 

  


