
 

 

 

 

 

  

  

تعیین زنان واجد شرایط در پایگاه و مراکز 
 بهداشتی

(ماهانه) به شبکه بهداشت توسط ماما مرکز و  پایگاه ها ارسال لیست به صورت محرمانه  

 مادران واجد شرایط دریافت سبد غذایی هاطالع رسانی ب
  جهت حضور در محل توزیع در روز هاي تعیین شده  

 توزیع سبد غذایی توسط نماینده بنیاد علوي ومرکز بهداشت
روز کاري) 2الی  1(به صورت ماهانه  

پیگیري از نحوه دریافت سبد و بهبود تغذیه اي زنان باردار 
در توسط ماماهاي مراکز و پایگاه ها تحت پوشش  طرح در   

  دقیقه 15هر مرتبه مراقبت بارداري تقریبا 

در هر مرتبه شارژکارت  نظارت و پایش ارزشیابی اجراي طرح
  دقیقه 15هاي بانکی در حدود 

جمع آوري آمار و عملکرد برنامه حمایتی تغذیه 
باردار نیازمند از سطح مراکز و خانه هاي اي زنان 

 بهداشت و جمع بندي و ارسال آن به ستاد استان

وتایید اطالع  توسط مسئول تغذیه شهرستان بررسی لیست
به پایگاه و خانه هاي بهداشت جهت هماهنگی با مادران و 

 مراجعه آنها به شبکه بهداشت جهت تشکیل پرونده 

 

 خیر

 خروج مادر از لیست معرفی

 بلھ



نیازمند:برنامه حمایتی تغذیه ي مادران باردار   

این برنامه جهت بهبود وضعیت تغذیه اي مادران باردار و شیرده  واجد شرایط بر طبق دستورالعمل با همکاري بنیاد علوي 
اجرا می شود به این صورت که ماماهاي حاضر در مرکز و پایگاه ها و همچنین بهورزان خانه بهداشت  در صورت داشتن 

طابق با دستورالعمل باشد به واحد تغذیه مرکز بهداشت شهرستان معرفی کرده و در مادر باردار و شیردهی که شرایط آن م
عین شده تعلق صورت ماهانه به این افراد سبد غذایی از پیش ت صورت تایید مسئول تغذیه شهرستان و همنین بنیاد علوي به

 میگیرد و سپس شرایط و وضعیت این مادران پس از دریافت سبد پیگیري خواهد شد . 

  :برنامه پوشش تحت باردار مادران انتخاب مقررات*

   )بارداري مطلق منع شرایط( بیماري نداشتن و مادر بودن نیازمند) الف

 این از توانند می سالمت تیم اعضاي تایید با و زیر شرح به اي تغذیه – بهداشتی هاي شاخص از یکی بودن دارا) ب
  :نمایند استفاده خدمات

BMI بارداري شروع در 5/18 از کمتر  

   بارداري از قبل در کیلوگرم 45 از کمتر وزن

   لیتر دسی در گرم 11 از کمتر هموگلوبین  

   قلویی چند

  BMI برحسب وزن افزایش میزان جدول براساس بارداري دوران نامطلوب گیري وزن

  :گیرند نمی قرار برنامه پوشش تحت زیر افراد*

  چاقی و وزن اضافه دچار باردار مادران

  دارند بارداري مطلق منع  که افرادي

 باالي افراد براي باشند، شده باردار و نکرده رعایت بهداشتی، ها توصیه علیرغم که( سال 35 باالي و سال18 زیر بارداري
  )کنند استفاده توانند می باشد آنها بارداري اولین و داشته نازایی مشکل که صورتی در سال 35

  کنند نمی مراجعه بارداري دوران مراقبتهاي دریافت هتج منظم طور به که افرادي

  



 سواالت متداول:

  آیا مادران باردار و شیرده که افغانی هستند می توانند در این طرح شرکت کنند؟-1

  خیر با توجه به اینکه وجود کدملی در این طرح الزامی است به همین خاطر نمی توانند در این طرح معرفی شوند.

  بایست کلیه مشکالت تغذیه اي در یک مادر باشد که بتوان معرفی کرد؟آیا می -2

 .اگر فقر مالی در کنار یکی از مشکالت تغذیه اي باشد در این صورت می توان مادر را معرفی کردخیر ،


