
  برنامھ سالمت کودکان

بھ عنوان یکی از گروه ھاي آسیب پذیر جامعھ از طریق برنامھ  رتقاء سطح سالمت كودكان حفظ و ا

ھای مراقبت ھای ادغام یافتھ کودک سالم ، مراقبت ھای ادغام یافتھ ناخوشی ھای اطفال ، نظام 

  سال  ۵ مراقبت مرگ کودکان زیر

  مراقبت ھای ادغام یافتھ کودک سالم

برنامھ مراقبت كودك سالم بھ دنبال یافتن راھي براي جدا كردن كودكان سالم از كودكان بھ 

ظاھر سالم یا مستعد بھ بیماري است كھ ھنوز نشانھ ھاي بیماري در آنھا مستقر نشده است. در 

سال و  ۵حقیقت ھدف این برنامھ طراحي نظام غربالگري استاندارد مراقبت كودكان صفر تا 

  مي باشد. اجراي آن

سال کھ بھ واحد بھداشتی آورده می  پنجدر برنامھ مراقبت کودک سالم، تمام کودکان کمتر از 

، تغذیھ، وزن، قد، دور سر، دھان و دندان، بینایی، تکامل، عالئم و نشانھ خطرشوند از نظر 

، سالمت و شیردھی مادر ، شنوایی ،  مکمل ھای دارویی، آزمایشات ، مصرفواکسیناسیون 

 ژنتیکی ، فرزند آوری مادر ، کم کاری تیروئید ، فنیل کتونوری و بدرفتاری با کودک 

  ارزیابی می شوند. اجزای مراقبت در برنامھ کودک سالم شامل موارد زیر است:



  معاینھ بالینی • 

  تست ھای آزمایشگاھی • 

  آموزش و مشاوره• 

  واکسیناسیون و مکمل ھای دارویی • 

  پیشگیری از حوادث و سوانح • 

  رابطھ متقابل کودک و والدین• 

  شرح وظایف

 ھ در خصوص سالمت کمک بھ برنامھ ریزي ، اطالع رساني و انتقال سیاست ھاي وزارتخان

 کودکان 

 آموزش دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی در زمینھ برنامھ ھای سالمت کودکان 

 عمل ھا ، فرم ھا و دفاتر ، تجھیزات ، مکمل ھای پشتیباني و توزیع مواد آموزشی ، دستورال

 رنامھ ھای سالمت کودکاندارویی و... در خصوص ب

  ارتقاء آگاھی و عملکرد کارکنان ، مراقبین کودک ، نمایندگان ادارات و ارگان ھا و نیروھای

 مردمی  در خصوص برنامھ ھای سالمت کودکان



     اجرای برنامھ ، در واحدھای ارائھ دھنده نظارت ، پایش و ارزشیابی آموزش ھا و نحوه

 خدمت (کلینیک ھای مادر و کودک ، خانھ ھای بھداشت )

 ارسال پسخوراند نظارت واحدھای ارائھ دھنده خدمت بھ آن واحدھا 

     ،ایجاد ھماھنگی ھای بین بخشی و درون بخشی جھت ارتقاء کیفیت ارائھ خدمات و تامین

 حفظ و افزایش سطح سالمت کودکان

  برنامھ ریزی در خصوص اھم برنامھ ھای مراقبتی کودکان شامل:  کنترل رشد و تکامل

کودک ، پیشگیری از حوادث و سوانح در کودکان ، رابطھ متقابل والدین با کودک ، تغذیھ 

 کودک

 بھ صورت ساالنھ تدوین برنامھ عملیاتی در خصوص برنامھ مراقبت کودک سالم 

    بھداشتی درمانی ، تجزیھ و تحلیل شاخص ھا و گزارش گیری آماری از مراکز

بھ صورت  گزارش دھی بھ اداره سالمت کودکان از طریق نرم افزارھای آماری

 فصلی 

  ( در مھر ماه ) تدوین و اجرای برنامھ ھای ھفتھ ملی کودک 

  جھت کاردان ، بھورز و ...برگزاری کالس ھا ی آموزشی  

  ھای اطفال(مانا)برنامھ مراقبت ھای ادغام یافتھ ناخوشی 



  مراقبت ھای ادغام یافتھ ناخوشی ھای اطفال (مانا)، مھمترین و شایعترین علل مراجعھ و

مرگ و میر كودكان را در برگرفتھ و تشخیص و درمان صحیح بیماري ھا را بر اساس 

نشانھ ھای موجود امكان پذیر می سازد. بعالوه مانا حاوي اصول راھنما برای آموزش بھ 

ست تا خانواده ھا در بھبودی كودك خود مشاركت نموده و با اجرای صحیح اقدامات مادران ا

پیشگیری از جملھ تغذیھ صحیح كودك و انجام بھ موقع واكسیناسیون از ابتال و یا شدت 

بیماري ھای كودك جلوگیری كنند. بعبارت دیگر استراتژی مانا بھ تمامیت سالمت كودك می 

ی و عالوه بر درمان كنونی و بھره جویی از فرصت ھای از نگرد و نھ فقط بھ بیماری و

دست رفتھ برای ارائھ خدمات پیشگیری اولیھ، خانواده ھا را در درمان كودك در منزل 

درگیر می سازد تا زمینھ ھای بیمار شدن كودك و یا غفلت از نشانھ ھای خطر در جریان 

  بیماری را بھ حداقل برسانند.

 سال را ھماھنگ نموده و با این ھماھنگی،  ۵مراقبت از کودکان زیر  مانا برنامھ ھای موجود

کیفیت ارائھ خدمات را افزایش داده و اثر بخشی مراقبت ھا را باال می برد و ھزینھ ھای 

خدمات را کاھش می دھد. راھنمای مراقبت ادغام یافتھ کودک بیمار برای دو سطح پزشک و 

  غیر پزشک بھ اجرا در آمده است.



 بذکر است کھ مجموعھ تکمیلی برنامھ مانا تحت عنوان ارزیابی، طبقھ بندی و درمان  الزم

کودک مصدوم (حادثھ، سوختگی، مسمومیت، گزش و گزیدگی) نیز در دو سطح پزشک و 

 غیر پزشک بھ مجموعھ فوق اضافھ و بھ اجرا درآمده است.

 شرح وظایف 

 ھاي وزارتخانھ کمک بھ برنامھ ریزي ، اطالع رساني و انتقال سیاست 

 آموزش دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی 

     پشتیباني و توزیع مواد آموزشی ، دستورالعمل ھا ، فرم ھا و دفاتر ، تجھیزات ، مکمل ھای

  دارویی و...

    ارتقاء آگاھی و عملکرد کارکنان ، مراقبین کودک ، نمایندگان ادارات و ارگان ھا و

 نیروھای مردمی  در خصوص برنامھ

  نظارت ، پایش و ارزشیابی آموزش ھا و نحوه اجرای برنامھ ، در واحدھای ارائھ دھنده

 خدمت (کلینیک ھای مادر و کودک ، خانھ ھای بھداشت)

 ارسال پسخوراند نظارت واحدھای ارائھ دھنده خدمت بھ آن واحدھا 



 امین، ایجاد ھماھنگی ھای بین بخشی و درون بخشی جھت ارتقاء کیفیت ارائھ خدمات و ت

حفظ و افزایش سطح سالمت کودکان و کاھش مرگ و عوارض ناشی از بیماری ھای شایع 

 در گروه آسیب پذیر کودکان در سطح شھرستان

 برنامھ عملیاتی مراقبت ادغام یافتھ ناخوشی ھای اطفال بھ صورت ساالنھ   تدوین 

  ھا و گزارش دھی گزارش گیری آماری از مراکز بھداشتی درمانی ، تجزیھ و تحلیل شاخص

 بھ اداره سالمت کودکان از طریق نرم افزارھای آماری

 ۵٩تا  ١نظام مراقبت مرگ خارج بیمارستانی کودکان 

  ماھھ

  ماھھ در  ۵٩تا  ١از اھداف مھم نظام مراقبت مرگ، شناسایی کلیھ مرگ ھای کودکان

ل و منطقھ تحت پوشش است ولی مھمتر از آن بررسی تحلیلی مرگ ھا، شناسایی عل

عوامل قابل اجتناب و طراحی و اجرای مداخلھ مناسب بھ منظور پیشگیری از مرگ 

  ھای مشابھ است. 

با مطالعھ تاریخچھ ھر مورد مرگ کودک از زمان دریافت مراقبت ھای کودکی و 

سپس محل، زمان و شرایط بیماری می توان مراقبت ھای کودکی، خدمات اورژانس 



خدمات اورژانس بیمارستانی و خدمات بیمارستانی را از بین راھی و پیش بیمارستانی، 

  نظر کیفیت و کمیت و سھولت دسترسی بررسی کرد. 

  ماھھ عبارتند از:  ۵٩تا  ١فعالیت ھای اصلی در نظام مراقبت مرگ کودکان 

* گزارش دھی از منطقھ توسط کاردان، کارشناس، بھورز، ثبت احوال، پزشکی 

  قانونی و....

 ۵٩تا  ١ه ھای مرگ کودکان توسط کارشناس مسئول مرگ کودکان * جمع آوری داد

  ماھھ با پرسشنامھ 

* بررسی موارد مرگ در کمیتھ کاھش مرگ و میر کودکان (شھرستان، بیمارستان) و 

  تعیین عوامل قابل اجتناب 

  * طراحی و اجرای مداخالت 

  * پایش و ارزیابی

  شرح وظایف 

     اني و انتقال سیاست ھاي وزارتخانھکمک بھ برنامھ ریزي ، اطالع رس 

 آموزش دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی در زمینھ برنامھ 

     و ... پشتیباني و توزیع مواد آموزشی ، دستورالعمل ھا 



  ارتقاء آگاھی و عملکرد کارکنان ، مراقبین کودک ، نمایندگان ادارات و ارگان ھا و نیروھای

 مردمی  در خصوص برنامھ

  ، پایش و ارزشیابی آموزش ھا و نحوه اجرای برنامھ ھا ، در واحدھای ارائھ دھنده نظارت

 ) خدمت (کلینیک ھای مادر و کودک ، خانھ ھای بھداشت

 ارسال پسخوراند نظارت واحدھای ارائھ دھنده خدمت بھ آن واحدھا 

 ایجاد ھماھنگی ھای بین بخشی و درون بخشی جھت ارتقاء کیفیت ارائھ خدمات و تامین ،

تا  ١خارج بیمارستانی کودکان  حفظ و افزایش سطح سالمت کودکان و کاھش مرگ

 ماھھ  ۵٩

  سال در سطح شھرستان بھ منظور شناسایی  ۵تعیین دقیق علل مرگ و میر کودکان زیر

عوامل قابل اجتناب در ھر مرگ و طراحی مداخلھ بھ منظور حل مشکالت و جلوگیری از 

  وقوع مرگ ھای مشابھ

  ۵تشکیل منظم کمیتھ بررسی موارد مرگ خارج بیمارستانی کودکان زیر برنامھ ریزی جھت 

 ماه یکبار ) ۶(  ھر  مصوبات آناجرای سال و پیگیری 



  ورود صورتجلسھ کمیتھ بھ نرم افزار مربوطھ و ارسال آن بھ اداره سالمت کودکان  

 بھ صورت ساالنھ  تدوین برنامھ عملیاتی در خصوص برنامھ 

  اولویت بندی مشکالت موجود در برنامھ و انجام مداخالت بر اساس آن 

  بھ نرم افزار مربوطھ ماھھ  ۵٩تا  ١ورود گزارش اولیھ مرگ خارج بیمارستانی کودک 

  ھماھنگی با خانواده متوفی و مرکز بھداشتی ( خانھ بھداشت ) جھت حضور در منطقھ و

 تکمیل پرسشنامھ ھای مرگ 

  بھ منظور حضور در معاونت درمان با ھدف یا پزشک عمومی اطفال ھماھنگی با متخصص

 تکمیل پرسشنامھ تخصصی مرگ 

  ورود پرسشنامھ ھای تکمیل شده بھ نرم افزار مربوطھ و ارسال آن بھ اداره سالمت کودکان 

  نوشتن سناریوھای مرگ خارج بیمارستانی کودکان بھ صورت فصلی و بارگزاری آن بر

 اشت روی سایت وزارت بھد

 ... ارسال سناریو ھا بھ صورت فصلی بھ ماکز بھداشتی ، شھرداری و 

  ... برگزاری کالسھا ی آموزشی جھت کاردان ، بھورز و 

  غربالگری تکامل کودکان



  سال ھای اولیھ عمر در شکل گیری شخصیت، ھوش و رفتار اجتماعی انسان بسیار

از سن ھشت سالگی است و  تعیین کننده ھستند. بیشترین رشد ھوشی در کودکان قبل

اولین سال ھای زندگی در رشد و تکامل نقش بسیار مھم دارند. کودکانی کھ در این 

دوران مورد بی توجھی قرار گیرند در معرض ناتوانی یا تأخیر در تکامل قرار خواھند 

بنابراین سال ھا و ماه ھای اولیھ زندگی مھمترین سال ھای سرمایھ گذاری  گرفت.

ھ انسانی است و غربالگری تکامل کودکان و شناسایی کودکان نیازمند کمک برای توسع

  می تواند منجر بھ کاھش نابرابری ھا و دسترسی بھ عدالت در سالمت گردد.

  با اجرای برنامھ غربالگری تکامل کودکان، کلیھ کودکان از سن دو ماھگی بر اساس

با استفاده از تست ھای  برنامھ بستھ خدمتی مراقبت کودک سالم و در مرحلھ بعد

غربالگری تکامل کودکان در مقاطع مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرد و در 

صورت نیاز با ارجاع بھ متخصصان مربوطھ تشخیص قطعی آنھا مطرح می شود و 

  مداخالت مورد نیاز شروع خواھد گردید. 

  ١٢کان حدود شیوع اختالالت تکامل کود مطالعات در سطح دنیا نشان داده است کھ -

تشخیص داده می  بدون انجام برنامھ ھای غربالگری %٢-٣درصد است کھ فقط  ١٠

شود. در حالی کھ اجرای برنامھ ھای غربالگری تکامل منجر بھ شناسایی و مداخلھ 

 .موارد می گردد %٨٠بیش از  زود ھنگام 



  شرح وظایف

  آگاه کردن پرسنل از دستورالعمل ھای برنامھ 

  پایش و نظارت بر حسن اجرای برنامھ 

  برگزاری کالس ھای آموزشی مرتبط با برنامھ 

  تدوین برنامھ عملیاتی بھ صورت ساالنھ 

  

  

  

 

  

 

  



  

  

  

  

  

 


