
مراقبت هاي ادغام یافته کودك سالم

برنامه مراقبت کودك سالم به دنبال یافتن راهی براي جدا کردن کودکان سالم از کودکان به ظاهر سالم یا مستعد به بیماري 
قبت است که هنوز نشانه هاي بیماري در آنها مستقر نشده است. در حقیقت هدف این برنامه طراحی نظام غربالگري استاندارد مرا

.سال و اجراي آن می باشد8کودکان صفر تا 

در برنامه مراقبت کودك سالم، تمام کودکان کمتر از هشت سال که به واحد بهداشتی آورده می شوند از نظر وضعیت عمومی، 
شوند. اجزاي تغذیه، وزن، قد، دور سر، دهان و دندان، بینایی، تکامل، واکسیناسیون و مکمل هاي دارویی، آزمایشات ارزیابی می

:مراقبت در برنامه کودك سالم شامل موارد زیر است

معاینه بالینی•
تست هاي آزمایشگاهی•
آموزش و مشاوره•
واکسیناسیون و مکمل هاي دارویی•
پیشگیري از حوادث و سوانح•
رابطه متقابل کودك و والدین•

)برنامه مراقبت هاي ادغام یافته ناخوشی هاي اطفال(مانا

مراقبت هاي ادغام یافته ناخوشی هاي اطفال (مانا)، مهمترین و شایعترین علل مراجعه و مرگ و میر کودکان را در برگرفته و 
تشخیص و درمان صحیح بیماري ها را بر اساس نشانه هاي موجود امکان پذیر می سازد. بعالوه مانا حاوي اصول راهنما براي 

ها در بهبودي کودك خود مشارکت نموده و با اجراي صحیح اقدامات پیشگیري از جمله تغذیه آموزش به مادران است تا خانواده
صحیح کودك و انجام به موقع واکسیناسیون از ابتال و یا شدت بیماري هاي کودك جلوگیري کنند. بعبارت دیگر استراتژي مانا 

درمان کنونی و بهره جویی از فرصت هاي از دست رفته به تمامیت سالمت کودك می نگرد و نه فقط به بیماري وي و عالوه بر 
براي ارائه خدمات پیشگیري اولیه، خانواده ها را در درمان کودك در منزل درگیر می سازد تا زمینه هاي بیمار شدن کودك و یا 

.غفلت از نشانه هاي خطر در جریان بیماري را به حداقل برسانند

سال را هماهنگ نموده و با این هماهنگی، کیفیت ارائه خدمات را افزایش داده و 5دکان زیر مانا برنامه هاي موجود مراقبت از کو
اثر بخشی مراقبت ها را باال می برد و هزینه هاي خدمات را کاهش می دهد. راهنماي مراقبت ادغام یافته کودك بیمار براي دو 

.سطح پزشک و غیر پزشک به اجرا در آمده است

مجموعه تکمیلی برنامه مانا تحت عنوان ارزیابی، طبقه بندي و درمان کودك مصدوم (حادثه، سوختگی، الزم بذکر است که 
.مسمومیت، گزش و گزیدگی) نیز در دو سطح پزشک و غیر پزشک به مجموعه فوق اضافه و به اجرا درآمده است

ر رویداد واقعه تجربه شده و صرفاً باید از آن نظام مراقبت از مرگ کودکان بدون شک زمانی به بررسی موارد می پردازد که دیگ
براي درس آموزي، مداخله و عدم تکرار موارد مشابه استفاده کرد.

ترویج تغذیه با شیر مادر



هدف کلی برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر، ارتقا سطح سالمت، رشد و تغذیه کودکان از طریق تغذیه شیرخواران با شیر مادر 
.است

ها به صورت آموزش، ارائه خدمات و حمایت مادران به منظور برقراري تماس پوستی مادر و نوزاد بالفاصله پس از تولد، فعالیت 
را ماه اول، شروع به موقع غذاي کمکی کافی و مناسب و تداوم شیر مادر تا پایان دو سالگی اج6تغذیه انحصاري با شیر مادر در 

می شود و در موارد معدودي که شیرخواران به دالیلی از شیرمادر محروم می شوند، و به تغذیه با شیر مادران سالم دیگر 
دسترسی ندارند، تغذیه با شیر مصنوعی توصیه و ارائه می گردد.

ماهه59تا 1نظام مراقبت مرگ خارج بیمارستانی کودکان 

ماهه در منطقه تحت پوشش است ولی مهمتر از 59تا 1ناسایی کلیه مرگ هاي کودکان از اهداف مهم نظام مراقبت مرگ، ش
آن بررسی تحلیلی مرگ ها، شناسایی علل و عوامل قابل اجتناب و طراحی و اجراي مداخله مناسب به منظور پیشگیري از مرگ 

.هاي مشابه است

هاي کودکی و سپس محل، زمان و شرایط بیماري می توان با مطالعه تاریخچه هر مورد مرگ کودك از زمان دریافت مراقبت
مراقبت هاي کودکی، خدمات اورژانس بین راهی و پیش بیمارستانی، خدمات اورژانس بیمارستانی و خدمات بیمارستانی را از نظر 

.کیفیت و کمیت و سهولت دسترسی بررسی کرد

:ه عبارتند ازماه59تا 1فعالیت هاي اصلی در نظام مراقبت مرگ کودکان 

....گزارش دهی از منطقه توسط کاردان، کارشناس، بهورز، ثبت احوال، پزشکی قانونی و*

ماهه با پرسشنامه59تا 1جمع آوري داده هاي مرگ کودکان توسط کارشناس مسئول مرگ کودکان *
یین عوامل قابل اجتناببررسی موارد مرگ در کمیته کاهش مرگ و میر کودکان (شهرستان، بیمارستان) و تع*
طراحی و اجراي مداخالت*

* پایش و ارزیابی

غربالگري تکامل کودکان

سال هاي اولیه عمر در شکل گیري شخصیت، هوش و رفتار اجتماعی انسان بسیار تعیین کننده هستند. بیشترین رشد هوشی در 
شد و تکامل نقش بسیار مهم دارند. کودکانی که در این کودکان قبل از سن هشت سالگی است و اولین سال هاي زندگی در ر

دوران مورد بی توجهی قرار گیرند در معرض ناتوانی یا تأخیر در تکامل قرار خواهند گرفت. بنابراین سال ها و ماه هاي اولیه 
کودکان نیازمند زندگی مهمترین سال هاي سرمایه گذاري براي توسعه انسانی است و غربالگري تکامل کودکان و شناسایی 

.کمک می تواند منجر به کاهش نابرابري ها و دسترسی به عدالت در سالمت گردد

با اجراي برنامه غربالگري تکامل کودکان، کلیه کودکان از سن دو ماهگی بر اساس برنامه بسته خدمتی مراقبت کودك سالم و 
مقاطع مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرد و در صورت نیاز با در مرحله بعد با استفاده از تست هاي غربالگري تکامل کودکان در

.ارجاع به متخصصان مربوطه تشخیص قطعی آنها مطرح می شود و مداخالت مورد نیاز شروع خواهد گردید

بدون انجام %2-3درصد است که فقط 10-12مطالعات در سطح دنیا نشان داده است که شیوع اختالالت تکامل کودکان حدود 
نامه هاي غربالگري تشخیص داده می شود. در حالی که اجراي برنامه هاي غربالگري تکامل منجر به شناسایی و مداخله زود بر

موارد می گردد.%80هنگام بیش از 


