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 جدول ثبت واکسیناسیون کودك

 سن

 واکسن

ماهگی  2 بدو تولد  ماهگی  4  ماهگی  6  ماهگی  12  ماهگی  18  سالگی  6   

ژ  -ث -ب         

        فلج اطفال خوراکی 

        فلج اطفال تزریقی 

        هپاتیت ب 

گانه  پنج         

        سه گانه 

MMR        



ماهگی 6ارزیابی تغذیه شیرخوار تا پایان   

  رخی/ بله  : نوع تغذیه شیرخوار را سوال و تعیین کنید

  
  درصورت بلی عالمت تیک     در صورت خیر عالمت خط تیره

  هاي مراقبت سالمت ویزیت

 5تا3
ی

زگ
رو

  

15-
14  

ی 
زگ

رو
  

30
 

 
تا

45 

ی
زگ

رو
  

2 
ی 

هگ
ما

  

4  
ی 

هگ
ما

 

6 
ی 

هگ
ما

  

            آیا کودك با شیر مادر تغذیه می شود؟

            )2و  1جدول (آیا جریان شیر زیاد شده است؟

            )2و  1جدول (کند؟ هوشیار است و تقاضاي شیر میآیا نوزاد 

            )1جدول (کهنه مرطوب در شبانه روز است؟ 2-3ساعت اول  48آیا دفعات ادرار نوزاد در 

              )1جدول (؟)بار در شبانه روز 2بار و سپس حداقل 1حداقل  2و1در روز (آیا نوزاد اجابت مزاج زرد و شل دارد؟ 

 آنتخلیه کامل یک پستان و رها کردن (باشد شیرخوار در هر وعده از دو پستان و بطور متناوب از پستانها می آیا شیردهی به

  )2جدول (؟ )توسط شیرخوار و سپس دادن پستان دیگر

          

            )2جدول (خورد؟  شیر می) ساعت یکبار 1.5- 2هر( بار در شبانه روز  10-12آیا شیرخوار مکرر و بر حسب تقاضایش 

            )2جدول (ساعت بیدار می کنید؟  3اگر خودش بیدار نشود او را بعد از 

            )2جدول (خورد؟  آیا شیرخوار در شب شیر می

             )3جدول(آیا شیرخوار پس از تغذیه عالئم سیري را نشان می دهد؟ 

              )2جدول(یابد؟  میآیا شیردهی تا تخلیه کامل یک پستان و رها کردن آن توسط شیرخوار ادامه 

  صورت بلی در )4جدول(شود؟  آیا غذا و مایعات دیگر بجز شیر مادر به شیرخوار داده می

          چه چیزي؟       چرا؟          چند بار در شبانه روز        چه مقدار

          

            )13جدول  (آیا به شیرخوار شیشه شیر داده می شود ؟ 

            )14جدول(زنک داده می شود ؟  آیا به شیرخوار گول 

)3جدول(بار در شبانه روز دارد؟ 6دفع ادراررقیق و زرد کم رنگ حداقل ) به بعد  5از روز (آیا شیرخوار              

و با قوام )اندازه سکهبزرگتر از (بار در روز اجابت مزاج با حجم کافی2به بعد و در هفته هاي اول حداقل  4آیا شیرخوار از روز 

)3جدول(نرم دارد؟   

            

              )6و 5و2...) (مادرشاغل،بستري شدن(آیا اختالل شیردهی بخاطر جدایی مادر و شیرخوار بوجود آمده است ؟ 

              )7جدول(آیا شیرخوار گریه زیاد و بیقراري دارد؟ 

              )8جدول (ورزد؟ آیا شیرخوار از گرفتن پستان مادر و شیرخوردن امتناع می 

              )10و  9و3جداول....) (مثل نارسی و کم وزنی،دو یا چندقلو، شکاف کام و لب، زردي (آیا شیرخوار شرایط خاصی دارد؟ 

                آیا کودك با شیر مصنوعی تغذیه می شود؟

            )11جدول (تغذیه می شود؟ ) تغذیه توام(آیا کودك با شیر مادر و شیر مصنوعی

             )11جدول( ؟،تمهیدات الزم براي تسکین پستان ها را  انجام می دهد)در صورت  شیر ندادن(روزگی 3-  5آیا مادر در 

             .......ماه ....... روز تغذیه با شیر مصنوعی سن شروع 

            کمکی  - 2           کامل             -1در صورت بلی به چه صورت    آیا شیر مصنوعی یارانه اي دریافت می کند؟

  در صورت بلی به چه دلیل  آیا شیر مصنوعی غیر یارانه اي دریافت می کند؟

   توصیه اطرافیان-3                                  دستور پزشک          - 2                                     خود سرانه     - 1

          

  یارانه اي چیست ؟علت  تجویز شیر مصنوعی  -

مصرف دارو توسط مادر و مواد رادیواکتیو      -4بیماري مادر      - 3چندقلویی         -2مطلوب نبودن نمودار رشد      - 1

   نظر کمیسیون -8فرزند خواندگی    - 7فوت مادر           - 6جدایی مادر                      - 5

          

            )11جدول(مصنوعی مطابق سن شیرخوار به کودك داده می شود؟ آیا مقدار و  دفعات شیر -

            شیر را آماده می کند؟) از لحاظ غلظت و بهداشت(آیا برابر دستورعمل 

            )13جدول  (آیا به شیرخوار شیشه شیر داده می شود ؟  -

            )14جدول (آیا به کودك گول زنک داده می شود؟

            )12جدول (با شیر دام تغذیه می شود؟  کودكآیا 

            .زمان قطع شیر مادر را ذکر کنید... درصورت تغذیه کودك با شیر مصنوعی، شیر دام  و

  :طبقه بندي

  با شیرمادر ندارد  مشکل تغذیه  - 3تغذیه با شیرمصنوعی دارد       - 2احتمال مشکل تغذیه با شیر مادر دارد    - 1

            



  
  
  

  خیر/ بله : شیردهی مادر را هنگام تغذیه شیرخوار مشاهده کنید نحوه 

  
  درصورت بلی عالمت تیک     در صورت خیر عالمت خط تیره

  هاي مراقبت سالمت ویزیت

 5تا3
ی

زگ
رو

  

15-
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ی 
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رو
  

45 -
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ی 
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6 
ی 

هگ
ما

  

وضعیت عمومی 

مادر و شیر 

  خوار

  آیا مادر سالم به نظر می رسد؟

  

          

  آیا مادر راحت وآرام است؟

  

          

  آیا عالئم پیوند عاطفی بین مادر و شیرخوار وجود دارد؟

  

          

  آیا شیرخوار سالم به نظر می رسد؟      

  

          

  آیا شیرخوار آرام و راحت است؟

  

          

  آیا شیرخوار در صورت گرسنگی پستان را جستجو نموده یا می گیرد؟

  

          

وضعیت پستان 

  مادر

  آیا پستانها سالم به نظر می رسند؟

  

          

  آیا مادر احساس درد یا ناراحتی ندارد؟

  

          

  آیا پستان را بخوبی با انگشتان دور از  هاله نگهداشته شده؟

  

          

وضعیت بغل 

  کردن شیرخوار

  آیا سرو گوش و گردن و تنه شیرخوار دریک امتداد قرار دارد؟

  

          

  آیا بدن شیرخوار نزدیک بدن مادرا ست؟

  

          

  ؟)بویژه در نوزاد ان(آیا تمام بدن شیرخواربا دست مادر حمایت شده 

  

          

  آیا شیرخوار بنحوي به پستان نزدیک میشود که بینی او مقابل نوك پستان قرار میگیرد؟

  

          

وضعیت پستان 

  گرفتن

  لب فوقانی دیده میشود؟آیا قسمت بیشتري از  هاله باالي 

  

          

  باز است؟ "آیا دهان کامال

  

          

  آیا لب تحتانی به بیرون  برگشته؟

  

          

            آیا چانه او با پستان تماس دارد؟

  نحوه مکیدن

            آهسته، عمیق و گاه با مکث است؟ مکیدن  آیا

  گونه ها موقع مکیدن برجسته است؟

  

          

            ؟)پس از آمدن شیر(بلع به گوش میرسدآیا صداي 

            آیا شیرخوار پس از شیرخوردن، خود پستان را رها می کند؟

            آیا مادر عالئم بازتاب جهش شیر را حس می کند؟

  :طبقه بندي

                                           داردنسالمت و شیردهی مادر وجود  احتمال مشکل-2                مادر وجود دارد احتمال مشکل سالمت و شیردهی   - 1

            



  
  
  
  
  

 ارزیابی و مشاهده سالمت و شیردهی مادر
  

اولین مراجعه   درصورت بلی عالمت تیک     در صورت خیر عالمت خط تیره  خیر  /بلی: بررسی کنید/سوال کنید

  )روزگی 3-5ترجیحاً (

15 -14 

  روزگی 

  ماهگی  6 ماهگی  4  ماهگی  2  روز 30- 45

مادر قبال جراحی پستان یا تروما داشته که تولید شیرش مختل شده، یا دچار عدم تقارن و یا بزرگ نشدن قابل مالحظه 

  )16جدول(پستان در بارداري است ؟  

           

نظیر احتقان، زخم نوك، (آیا  نوك پستان صاف و فرو رفته دارد؟ آیا پستان  مادر با شیردهی دچار مشکل  شده؟ 

  ) 17و  5جدول .....)(مجاري بسته ،آبسه، عفونت

           

 )16جدول(در دوران شیردهی، باردار هم هست؟

  

           

 )16جدول(دارو مصرف می کند؟  

  

            

 )16جدول(اعتیاد دارد؟

  

           

 )16جدول(مادر بیماري دارد ؟ 

  

            

اضطراب،ترس بینهایت،اختالل خواب و اشتها،احساس (عالیم مشکالت روحی روانی یا افسردگی پس از زایمان دارد؟ 

  )16جدول... )(کم انرژي بودن،عصبانی و ناامید و احساس گناه

            

 )16جدول)(قبل از بارداري یا در حال حاضر  5/18زیر  BMI(مادر سوء تغذیه دارد؟ 

  

             

 آیا مادر نگرانی یا مشکلی در تغذیه شیرخوار  با شیر مادر بیان می کند؟

  

             

  )16جدول(آیا مادر جوان است؟  

  

            

  )16جدول(تنها و بدون کمک است ؟

  

           

  )16جدول(سزارین شده است؟

  

           

  )16جدول(بی خوابی و خستگی مفرط دارد؟ آیا مادر عالئم 

  

           

 )16جدول(براي فرزند قبلی مشکل شیردهی داشته یا اصال شیر نداده ؟

  

           

  )16جدول(بوده است؟) بدون برنامه ریزي(آیا فرزند ناخواسته

  

            

 )16جدول(مشکل خانوادگی دارد؟

  

           

 )16جدول(اعتماد به نفس کافی ندارد؟

  

            

باور امکان تغذیه انحصاري با شیر مادر  وجود نداشته (آیا در اظهارات مادر  در مورد شیردهی باور نادرست وجود دارد؟ 

 )18جدول...)(باشد، تغییر وضعیت ظاهري

  

            

 ) 6و  5جدول (شاغل  یا در حال تحصیل و ساعاتی دور از فرزندش است؟

  

             

 )16جدول) (استفاده از کلیه گروههاي غذایی؟ به مقدار کافی؟ مایعات؟ مکمل ؟(مادر تغذیه کافی و مناسب دارد؟  

  

             

 )19جدول(در صورت استفاده از روش پیشگیري از بارداري آیا این روش متناسب با شیردهی است؟ 

  

            

              )10جدول (مادر دو یا چندقلو  دارد 

  :طبقه بندي

  احتمال مشکل سالمت و شیردهی مادر وجود دارد -2    مشکل سالمت و شیردهی مادر وجود دارد   -1 

  مشکل سالمت و شیردهی مادر  وجود ندارد - 4                      نیازمند مراقبت و مشاوره ویژه    -3      

            



  
  
  
  

  ماهگی 24ماهگی تا   6ارزیابی  تغذیه شیرخوار  از پایان 

  خیر/ بله  : نوع تغذیه شیرخوار را سوال و تعیین کنید

  درصورت بلی عالمت تیک     در صورت خیر عالمت خط تیره

  هاي مراقبت سالمت ویزیت

7 

  ماهگی 

9 

  ماهگی

12 

  ماهگی 

15  

  ماهگی

18   

  ماهگی

24  

  ماهگی

  آیا کودك با شیر مادر تغذیه می شود؟

  

            

  )2جدول(خورد؟  شیر می)هرزمان وهرچقدرمیل دارد(تقاضایش آیا شیرخوار مکرر و بر حسب 

  

            

  )2جدول(خورد؟  آیا شیرخوار در شب شیر می

  

            

  )2جدول(یابد؟  آیا شیردهی تا تخلیه کامل یک پستان و رها کردن آن توسط شیرخوار ادامه می

  

            

 )6و  5و  2جدول...) (اشتغال مادر،بستري شدن(است ؟  آیا  اختالل شیردهی بخاطر جدایی مادر و شیرخوار بوجود آمده

  

            

 )13جدول( آیا به شیرخوارشیشه شیرداده میشود؟

  

            

  )14جدول( آیا به شیرخوارگول زنک داده میشود؟

  

            

 )7جدول (قراري دارد؟  آیا شیرخوار گریه زیاد و بی

  

            

 ) 8جدول (آیا شیرخوار از گرفتن پستان مادر و شیرخوردن امتناع می ورزد؟ 

  

            

 )10و  9و3جداول....) (چندقلو، شکاف کام و لب،   ای،دونارس و کم وزن بوده مثل (دارد؟  یخاص طیشرا رخواریش ایآ

  

            

              کند؟آیا مادر نگرانی یا مشکلی در تغذیه شیرخوار  با شیر مادر بیان می 

              آیا کودك با شیر مصنوعی تغذیه می شود؟

              )11جدول (تغذیه می شود؟ ) تغذیه توام(آیا کودك با شیر مادر و شیر مصنوعی

              ماهگی شروع کرده است؟   6آیا شیر مصنوعی را بعد از 

               کمکی  -2کامل                        -1آیا شیر مصنوعی یارانه اي دریافت می کند؟  در صورت بلی به چه صورت  

  آیا شیر مصنوعی غیر یارانه اي دریافت می کند؟ در صورت بلی به چه دلیل 

  توصیه اطرافیان - 3     دستور پزشک                                         - 2خود سرانه                                          - 1

            

  علت  تجویز شیر مصنوعی یارانه اي چیست ؟

توسط مادر و مواد رادیواکتیو     مصرف دارو  -4بیماري مادر      - 3چندقلویی         -2مطلوب نبودن نمودار رشد      - 1

  نظر کمیسیون  -8فرزند خواندگی    - 7فوت مادر           - 6جدایی مادر                      - 5

            

  شیر را آماده می کند؟) از لحاظ غلظت و بهداشت(آیا برابر دستورعمل 

  

            

  )13جدول( به کودك شیشه شیرداده میشود؟ آیا

  

            

  )14جدول( کودك گول زنک داده میشود؟ به آیا

  

            

  )12جدول (آیا شیر خوار با شیر دام تغذیه می شود؟ 

  

            

              .زمان قطع شیر مادر را ذکر کنید... درصورت تغذیه کودك با شیر مصنوعی، شیر دام  و

  مشکل تغذیه ندارد -3      تغذیه باشیرمصنوعی    - 2        احتمال مشکل تغذیه دارد  -1: طبقه بندي

  

            



  

  
  
  

 ارزیابی تغذیه کودك6 ماه تا 5 سال 

  خیر / بله :  بررسی کنید / سوال کنید 

  

  درصورت بلی عالمت تیک     در صورت خیر عالمت خط تیره 

7 
ی

هگ
ما

  

9 
ی

هگ
ما

  

12 
ی

هگ
ما

  

15
ی

هگ
ما

  

18 
ی

هگ
ما

  

2 
ی

لگ
سا

  

2.
5

 
ی

لگ
سا

  

3 
ی

لگ
سا

  

4 
ی

لگ
سا

  

5 
ی

لگ
سا

  

  غذاي کمکی را براي کودك از چه زمانی شروع کرده اید؟

)   روزگی 210تا روزگی  181(ماهگی 7تا  6) 2)     روزگی 180(ماهگی 6قبل از  )1

  ))روز به بعد 211(ماهگی 7بعد از  ((هنوز شروع نکرده ام) 3

  

 

  

                 

براي تعیین غلظت از عکس راهنما (کنید؟  آیا غذاي کودك را با غلظت مناسب تهیه می

  )استفاده کنید

  

                   

متناسب با سن و شرایط شیرخوار و متنوع از  آیا پوره غلیظ، غذاهاي کامال نرم شده

ها  و میوه) گوسفند و مرغ(بویژه منابع پروتئین حیوانی مانند گوشت (هاي غذایی  گروه

  شود؟  به او داده می) هاي غنی از ویتامین آ و ویتامین ث و سبزي

  

                   

بتدریج به (خورد؟ آیا شیرخوار مقدار غذاي متناسب با سن خودرا  در هر وعده می 

  )سی سی یا نصف لیوان رسانده اید125

  

                    

  دهید؟ میان وعده مغذي می1- 2وعده غذا در روز و 2-3آیا به شیرخوار 

  

                   

  دارد؟) حساسیت(آیا شیرخوار به ماده غذایی خاصی آلرژي  

  

                    

  دارید؟ ) حساسیت (آیا شما، همسرتان یا سایر فرزندانتان به برخی مواد غذایی آلرژي 

  

 

  

                  

  آیا مایعات نیز به او می دهید؟  

  

 

  

                   

ها و  ها، میوه غالت، حبوبات، گوشت(آیا غذاهاي متنوع نرم و له شده خانواده 

  دهید؟به او می )هاي غنی از ویتامین آ و ویتامین ث سبزي

  

                     

  غذا به او می دهید؟)سی سی 125(آیا در هر وعده نصف لیوان

  

                    

  میان وعده مغذي می دهید؟   1-2وعده غذا و  3- 4آیا به شیرخوار -

  

 

  

                 

نان و غالت، گوشت، (آیا کودك روزانه غذاهاي متنوع شامل تمام گروه هاي غذایی 

  مصرف می کند؟) ها، سبزي ها، میوه ها و شیر و لبنیات  حبوبات، تخم مرغ و مغزدانه

  

                    

  خورد؟ وعده در روز غذاي خانواده را می 3-4آیا کودك 

  

                    

 1-2در کودکان (خورد؟  آیا کودك سهم غذاي کافی متناسب با سن در هر وعده می

  )لیوان 1سال  2-5لیوان، در کودکان  4/3سال 

                    

بار میان وعده مغذي متناسب با سن مصرف  1-2هاي غذا  آیا کودك بین وعده

 کند؟  می

  

                    

  :طبقه بندي

  مشکل تغذیه ندارد - 3تغذیه باشیرمصنوعی      -2احتمال مشکل تغذیه دارد      - 1

  

                    



  روزگی 30- 45  روزگی 14- 15  روزگی 3-5  هاي مراقبت سالمت  ویزیت

کد   طبقه بندي/ ارزیابی

  بندي طبقه

تاریخ 

  پیگیري

کد 

  بندي طبقه

تاریخ 

  پیگیري

کد 

  بندي طبقه

  تاریخ

  پیگیري

  نشانه خطر-1

    تشنج - 3استفراغ مکرر                         -2 کاهش قدرت مکیدن               -1:                سوال کنید

  :مشاهده کنید

  ناله کردن -7 پرش پره هاي بینی     -- 6تو کشیده شدن شدید قفسه سینه  -5تنفس تند    -4

   زردي -9برامدگی مالج       - 8   

  : حال عمومی 

  درجه حرارت پایین   -13تب   - 12بی قراري و تحریک پذیري   - 11کاهش سطح هوشیاري   - 10

  هیچ کدام از نشانه هاي خطر را ندارد -14 

  :درجه حرارت

  :تنفس

  :حرارت درجه

  :تنفس

  :درجه حرارت

  :تنفس

:کد طبقه بندي  : کد طبقه بندي  

  

:کد طبقه بندي  

  

              عالئم و نشانه هاي خطر ندارد -3زردي                    -2                  شدید بیماري خیلی احتمال  -1  بندي طبقه

  براي سن  وزن- 2
  +                    z- score  1 بیشتر از  -z- score                                                       3 2-تا کمتر از z- score 3-  مساوي -z- score                                                        2 3-  پایین-1

  روند رشد صعودي)روند رشد به موازات میانه                          ه) روند رشد نزولی               د) روند رشد متوقف شده         ج) روند رشد نامعلوم         ب) الف+  :        1z- scoreتا مساوي z- score 2- مساوي -4 

  بندي طبقه
احتمال اضافه وزن                                                                - 3   وزنی                                                               کم -2شدید  وزنی کم -1

  طبیعی -5نیازمند بررسی بیشتر از نظر وزن                                                       -4

گرم.............................................وزن  گرم...................................وزن گرم...........................................وزن   

            

  براي سن قد- 3
+                                                                                                                            3z- scoreبیشتر از   - z- score                                                         3 2-تا کمتر از z- score 3-  مساوي - z- score –                                                     2 3پایین -1

  روند رشد صعودي) روند رشد به موازات میانه                           ه) روند رشد کند شده           د) روند رشد متوقف شده            ج)روند رشد نامعلوم     ب)الف:      z- score 3+تا مساوي    z- score 2-مساوي  -4

  بندي طبقه
خیلی بلند قد                                                                                         - 3                      کوتاه قدي                  -2کوتاه قدي شدید                        -1

  طبیعی -5نیازمند بررسی بیشتر از نظر قد                                                              -4

  سانتیمتر..................................: قد  سانتیمتر  .............................: قد  سانتیمتر  .........................: قد

            

  براي سن دور سر-4
:                                                                                                    z- score 3+ تا مساوي  z- score 3- مساوي - 3z- score                                                  +         3باالي   -z- score –                                     2 3پایین -1

  منحنی میانگین موازي باروند افزایش دور سر   ) یر موازي بامنحنی میانگین                         دغش دور سر روند افزای) روند افزایش دور سر متوقف شده            ج) روند افزایش دور سر نامعلوم                  ب)الف

  بندي طبقه
)                            ماکروسفالی(دور سر بزرگ  -2)                                                         میکروسفالی(دور سر کوچک  -1

  دورسر طبیعی - 4نیازمند بررسی بیشتر از نظر دور سر                                            - 3

  سانتیمتر  .....................:  دورسر  سانتیمتر  ..................:  دورسر  سانتیمتر  .....................دورسر

            

  وزن براي قد -5

+                         z-score 3تا مساوي  z-score 2+بیشتر از  - z-score                      4 3+باالي  - z- score                                 3 2-کمتر از  تاz- score 3-  مساوي -z-score                                                             2 3- پایین -1

  z-scor 1+تا مساوي   z-score 2- مساوي - z-score                     +6 2تا مساوي   z-score 1+بیشتر از -5

  بندي طبقه
              طبیعی - 6      احتمال خطراضافه وزن -5     اضافه وزن  -4     چاقی -3    الغري -2 الغري شدید  -1

  بینایی - 6

               نورگریزي- 6                 ترشح و قی مزمن-5                    اشک ریزش - 4                 ها لرزه چشم -3                     سابقه بیماري مادرزادي یا ارثی چشم در خانواده -2              نوزاد نارس به دنیا آمده است-1

  هیچ یک از نشانه هاي فوق را ندارد-9                                                     هم راستا نبودن چشم ها -8                      غیرطبیعیظاهر چشم  -7

  بندي طبقه
              ندارد بینایی/ چشم مشکل  -2                                بینایی/ نیازمند بررسی بیشتر از نظر چشم  -1

  شنوایی -7

                        سابقه زردي شدید یا انجام فتو تراپی یا -4        1500وزن تولد کمتر ار -HIV ،TORCH (        3سیفلیس، (سابقه عفونتهاي دوران بارداري  - 1       ؟آیا تست غربالگري شنوایی دردوران نوزادي انجام شده است-1

  ود کم شنوایی دائمی در دوران کودکی در خویشاوندان نزدیکجسابقه خانوادگی و -6            روز 5بیشتر از ) NICU(سابقه بستري در بخش مراقبت هاي ویژه نوزادان -5     نوزاديتعویض خون در دوره 

  بندي طبقه

                            گوش/ از نظر شنوایینیازمند بررسی بیشتر -2                        نیازمند ارجاع براي انجام غربالگري-1

  گوش  ندارد/ مشکل شنوایی- 3

            

  ژنتیک -8

 درخانواده کودك) بیش از یک نفراختالل مشابه در (وجود اختالل تکرارشونده - 2                                 )پدر، مادر، خواهر، برادر(کودكاخانواده ی در کودکی) تشخیص داده شده(ژنتیکی / وجود بیماري ارثی-1

  وجود بدخیمی در کودك یا خانواده کودك-4                                                                                       وجود اختالل جسمی، ذهنی یا حرکتی در کودك یا خانواده کودك- 3

  بندي طبقه
              طبیعی- 2                                         ژنتیکنیازمند بررسی بیشتر از نظر -1

  PKUغربالگري - 9

   4فنیل آالنین مساوي یا بیشتر از  PKUجواب اولین نوبت تست غربالگري - 5                    سابقه بستري در بیمارستان-4             نوزاد نارس-PKU             3مادر مبتال به-2          )سالگی 3تا (انجام ندادن آزمایش -1

                                                                                       4فنیل آالنین مساوي یا بزرگتر از :  نمونه  ارسالی تست تأیید روي نمونه سرم-7                       4/3فنیل آالنین مساوي یا بزرگتر از : نمونه ارسالی تست تأیید روي کاغذ فیلتر- 6

  تست تأیید تشخیص منفی-10تست غربالگري اولیه منفی -9                      تأیید شده استPKUمثبت توسط پزشک منتخب  PKUتأیید تشخیص بیماري - 8

 بندي طبقه

                   PKUگیري مجدد به نمونهاحتمال نیاز -PKU                      2نیازمند ارجاع براي انجام آزمایش-1

                                      مثبت PKUتست تأیید تشخیص -4                            مثبت  PKUتست غربالگري اولیه - 3

5- PKU 6                                            مثبت بیمارستانی- PKU  منفی  

            

غربالگري - 10

 هیپوتیروئیدي 

دوقلوها و -5 گرم  4000نوزادان با وزن بیش از - 4    )گرم 2500وزن تولد کمتر از (نوزاد کم وزن - 3    )گرم 1500وزن تولد کمتر از (نوزاد نارس نوزاد بسیار کم وزن -2   انجام ندادن آزمایش غربالگري کم کاري تیروئید-1

در جواب اولین نوبت تست غربالگري - 9     ) دوپامین، ترکیبات کورتونی(اند  نوزادانی که داروهاي خاص مصرف کرده- 8       سابقه دریافت خون یا تعویض خون-7     سابقه بستري در بیمارستان -6   چندقلوها 

    ) 5مساوي یا بیشتر از   TSH(دومین بار آزمایش غربالگري کم کاري تیروئید از پاشنه پا مثبت -11     طرف آزمایشگاه غربالگري نوزاداناعالم نمونه نامناسب از - 10      5 -9/9بر کاغذ فیلتر بین   TSHهیپوتیروئیدي اندازه 

                                                           غیر طبیعی)  free T4یا  T4 , TSH, T3RUP )  (تست تأیید تشخیص(آزمایش وریدي  کم کاري تیروئید - 13       10 باالي  TSH نتیجه غربالگري نوبت اول کم کاري تیروئیدازپاشنه پا- 12

  )طبیعی  T4 , THS, T3RUP(تیروئید منفی  تست وریدي  کم کاري - 16  ) 5کمتر از  TSH(نتیجه غربالگري مجدد از پاشنه پا منفی - 15   )  5کمتر از  TSH(نتیجه  غربالگري  اولیه کم کاري تیروئید از پاشنه پا منفی - 14



  
  

   

  بندي طبقه

گیري مجددکم کاري تیروئید از  نیاز به نمونه- 2   نیازمند ارجاع براي انجام آزمایش کم کاري تیروئید-1

کم کاري - 5 نیازمندبررسی بیشترازنظرکم کاري تیروئید-4    احتمال کم کاري تیروئید -3    پاشنه

  کاري تیروئید نداردکم -6 تیروئید دارد

            

سایر  - 11

غربالگري ها 

  منطبق با سن(

  )عنوان غربالگري را در ستون مربوط به هرسن ذکر کنید(انتخابی
      

  بندي طبقه
              طبیعی-3       نتیجه غربالگري غیر طبیعی- 2                 نیازمند ارجاع براي انجام غربالگري-1

بد رفتاري  -12

  کودكبا 

گی یا شکستگی در اعضاي مختلف بدن                                  خونمرد-4               ها گذشته باشد  ها از زمان آن وجود کبودي و عالئمی که مدت-3         گریه هاي طوالنی و ممتد کودك -2     عدم تناسب توضیحات مادر با نوع عالئم بدنی-1

  اند ها قبالً به علت خشونت خانگی غربال مثبت شده همه کودکانی که مادران آن- 7                         هاي مختلف بدن کبودي یا اثر گاز گرفتگی روي قسمت-6          یا سیگارعالیم سوختگی با آب جوش -5

  بندي طبقه
  کودکان شاهد خشونت خانگی-2                                                احتمال بد رفتاري با کودك -1

      
      

 :اکسنو—13
  بندي طبقه

        کاملواکسیناسیون    - 2                                                       ناقص     واکسیناسیون  -1
      

د +مکمل آ-14

  بندي طبقه
      مکمل ها مصرف کامل-2                                                            مکمل ها مصرف ناقص-1

  

                     منبع تهیه -15

  مکمل 
      بخش خصوصی-2                                                                      بخش دولتی -1

  

  د +آ تعداد مکمل- 16

  )دولتیتورزیع بخش (

  

    

  

  ارجاع- 17

                                                  ارجاع به پزشک مرکز خدمات جامع سالمت-2                               ارجاع فوري به مرکز درمانی-1

رجاع به مشاور تغذیه با  شیر مادر                                     ا- 4                                 ارجاع به پزشک خانواده - 3

                             ارجاع به مرکز انجام غربالگري شنوایی- 6                                       ارجاع به دندانپزشک-5

  ....سایر  - 8                                         ارجاع به آزمایشگاه -7

  علت ارجاع در ستون مربوطه ذکر شود

            

  توصیه ها-18

        

       )مشاوره تغذیه با شیر مادر یا  مشاوره تغذیه (توصیه هاي تغذیه اي انجام شد؟-1

        مشاوره با مادر  براي سالمت چشم کودك انجام شد؟- 2

        مشاوره با مادر براي سالمت گوش کودك انجام شد؟- 3

        مشاوره با مادر براي سالمت دهان و دندان کودك انجام شد؟-4

        مشاوره با مادر در مورد عوامل محیطی موثر بر سالمت کودك انجام شد؟-5

        توصیه پیشگیري از حوادث و سوانح انجام شد؟- 6

        مشاوره با مادر براي رابطه متقابل کودك و والدین انجام شد؟-7

        مراقبت از تکامل کودك انجام شد؟ توصیه براي-8

        زمان مراجعه مراقبت روتین بعدي به مادر تاکید شد؟- 10

  در مادران واجد شرایط فرزندآوري مشاوره فرزندآوري انجام شد؟

  

      

  :نام و نام خانوادگی مراقبت کننده -20

  

  

  



ماهگی  2  هاي مراقبت سالمت  ویزیت ماهگی  4  ماهگی  6   

کد   طبقه بندي/ ارزیابی

  بندي طبقه

تاریخ 

  پیگیري

کد 

  بندي طبقه

تاریخ 

  پیگیري

کد 

  بندي طبقه

  تاریخ

  پیگیري

  نشانه خطر- 1
  تشنج -3       استفراغ مکرر     -2         یرخوردن نیست    قادر به نوشیدن و ش– 1:   سوال کنید

  بیحالی و خواب الودگی غیر عادي -4:   نگاه کنید

  :کد طبقه بندي  :کد طبقه بندي  :بندي کد طبقه

  بندي طبقه
              عالئم و نشانه هاي خطر ندارد-2بیماري خیلی شدید                                                          -1

  براي سن  وزن- 2
  +                    z- score  1 بیشتر از  -z- score                                                       3 2-تا کمتر از z- score 3-  مساوي -z- score                                                        2 3-  پایین-1

  روند رشد صعودي)روند رشد به موازات میانه                         ه) روند رشد نزولی               د) روند رشد متوقف شده         ج) رشد نامعلوم         ب روند) الف+  :    1z- scoreتا مساوي z- score 2- مساوي -4 

  بندي طبقه
  تمال اضافه وزن اح -3وزنی                                          کم - 2شدید                       وزنی کم -1

  طبیعی -5نیازمند بررسی بیشتر از نظر وزن                                                    -4

گرم.............................................وزن  گرم...................................وزن گرم...........................................وزن   

            

  براي سن قد- 3

 

+                                                                                                                            3z- scoreبیشتر از   - z- score                                                         3 2-تا کمتر از z- score 3-  مساوي - z- score –                                                     2 3پایین -1

  روند رشد صعودي) روند رشد به موازات میانه                           ه) روند رشد کند شده           د) روند رشد متوقف شده            ج)روند رشد نامعلوم       ب)الف:      z- score 3+تا مساوي    z- score 2-مساوي  -4

  بندي طبقه
خیلی بلند قد                                               -3کوتاه قدي                                  - 2کوتاه قدي شدید                    -  1

  طبیعی -5نیازمند بررسی بیشتر از نظر قد                                                     -4

  سانتیمتر...............................: قد  سانتیمتر  .............................: قد  سانتیمتر  ..............................: قد

            

  براي سن دور سر-4
                    :                                                                                z- score 3+ تا مساوي  z- score 3- مساوي - 3z- score                                                           +3باالي   -z- score –                                     2 3پایین -1

  منحنی میانگین موازي باروند افزایش دور سر   ) یر موازي بامنحنی میانگین                         دغروند افزایش دور سر ) روند افزایش دور سر متوقف شده            ج) روند افزایش دور سر نامعلوم                  ب)الف

  بندي طبقه
)                                                                    ماکروسفالی(دور سر بزرگ  -2)                                                  میکروسفالی(دور سر کوچک  -1

  دورسر طبیعی - 4نیازمند بررسی بیشتر از نظر دور سر                                        - 3

  سانتیمتر  .....................:  دورسر  سانتیمتر  ..................:  دورسر  سانتیمتر  ........................دورسر

            

  وزن براي قد -5

+                                                              z-score 3تا مساوي  z-score 2+بیشتر از  -z-score                      4 3+باالي  -z- score                                 3 2-کمتر از  تاz- score 3-  مساوي -z-score                                                          2 3- پایین -1

  z-scor 1+تا مساوي   z-score 2- مساوي -z-score                  +6 2تا مساوي   z-score 1+بیشتر از -5

  بندي طبقه
              طبیعی - 6احتمال خطراضافه وزن       -5اضافه وزن       -4چاقی      -3الغري     -2الغري شدید   -1

   دهان و دندان - 6
نقاط سفید گچی                  - 7پوسیدگی زودرس دوران کودکی - 6هاي ضربه                 نشانه -5تورم صورت                 - 4         تورم وقرمزي لثه       - 3بیرون افتادن کامل دندان از دهان                   -2درد              -1

خطر پوسیدگی دارد                                                                             - 12به به صورت          سابقه ضر- 11هاي کودك توسط والدین        تمیز نکردن دندان-10ها          وجود پالك روي دندان-9ها              تأخیر رویش دندان-8

  هاي فوق عدم وجود هر یک از نشانه -16سالگی    از یکپزشک تا قبل  معاینه نشدن توسط دندان- 15مشکل دندان درآوردن           -14              مادر در حین بارداري تحت مراقبت دندان پزشکی نبوده است - 13

  طبقه بندي

یا خطر متوسط                                  دارددندانی متوسط مشکل  - 2دندانی شدیدیا پر خطر                               مشکل -1

  دندانی نداردمشکل  -4از نظر مشکل دندانی کم خطر                               - 3

            

  شنوایی -7

سابقه زردي شدید یا انجام فتو تراپی یا -4                 1500وزن تولد کمتر ار - HIV ،TORCH         (3سیفلیس، (سابقه عفونتهاي دوران بارداري  -2آیا تست غربالگري شنوایی دردوران نوزادي انجام شده است ؟        -1

  ود کم شنوایی دائمی در دوران کودکی در خویشاوندان نزدیکجسابقه خانوادگی و - 6روز         5بیشتر از ) NICU(سابقه بستري در بخش مراقبت هاي ویژه نوزادان -5نوزادي        تعویض خون در دوره 

  بندي طبقه

گوش                           / نظر شنوایی نیازمند بررسی بیشتر از-2نیازمند ارجاع براي انجام غربالگري                        -1

  گوش  ندارد/ مشکل شنوایی- 3

            

غربالگري -8

  RED FLAGSتکامل

                               زند؟ به اشخاص لبخند می-3                                     کند؟ اجسام متحرك را با نگاه دنبال می- 2                        پرد؟ کند یا در هنگام خواب از جا می با شنیدن صداي بلند در شیرخوردن مکث می-1

  در مکیدن یا بلع شیر مشکل دارد؟  - 5                                                                                                                   اش را به مدت کوتاهی از زمین بلند کند؟ تواند چانه وقتی روي شکم دراز کشیده، می-4

  بندي طبقه
              طبیعی - 2نیازمند بررسی بیشتر از نظر تکامل                                                                   -1

  غربالگري تکامل- 9

و یا پاسخ یکی از سؤاالت موارد کلی   1SD-ن کمتر از امتیاز مجدد تست براي بار دوم همچناو یا 2SD-کمتر ازامتیاز تست غربالگراستاندارد مساوي یا  ) ASQ         :(1(پرسشنامه تست غربالگر استاندارد تمکیل شود

  و باالتر 1SD-امتیاز تست غربالگر استاندارد ) SD-2                                           3و  SD -1ارد بیناستاندامتیاز تست غربالگر )2نشان دهنده مشکلی باشد                                                        

  بندي طبقه

برقراري ارتباط، حرکات درشت، حرکات ظریف ، حل : در حیطه هاي  نیازمند ارجاع از نظر تکامل -1

  طبیعی -3             هفته بعد 2مجدد  ASQنیازمند انجام  - 2      مسئله ، شخصی اجتماعی ، موارد کلی

            

  PKUغربالگري - 10

                             4فنیل آالنین مساوي یا بیشتر از  PKUجواب اولین نوبت تست غربالگري -5ن       سابقه بستري در بیمارستا-4س                 نوزاد نار- PKU    3    مادر مبتال به -2        )سالگی 3تا (انجام ندادن آزمایش -1

                                                                    4فنیل آالنین مساوي یا بزرگتر از :  نمونه  ارسالی تست تأیید روي نمونه سرم- 7                  4/3فنیل آالنین مساوي یا بزرگتر از : نمونه ارسالی تست تأیید روي کاغذ فیلتر- 6

  تست تأیید تشخیص منفی- 10                             تست غربالگري اولیه منفی-9                  تأیید شده استPKUمثبت توسط پزشک منتخب  PKUتأیید تشخیص بیماري - 8

 بندي طبقه

                             PKUگیري مجدد احتمال نیاز به نمونه-PKU                      2نیازمند ارجاع براي انجام آزمایش-1

                                          مثبت PKUتست تأیید تشخیص - 4                             مثبت  PKUتست غربالگري اولیه - 3

5- PKU 6                                             مثبت بیمارستانی- PKU  منفی  

            

غربالگري - 11

 هیپوتیروئیدي 

دوقلوها و - 5 گرم  4000نوزادان با وزن بیش از -4 ) گرم 2500وزن تولد کمتر از (نوزاد کم وزن - 3 )گرم 1500وزن تولد کمتر از (نوزاد نارس نوزاد بسیار کم وزن - 2 انجام ندادن آزمایش غربالگري کم کاري تیروئید-1

در جواب اولین نوبت تست غربالگري هیپوتیروئیدي -9 ) دوپامین، ترکیبات کورتونی(اند  نوزادانی که داروهاي خاص مصرف کرده- 8 سابقه دریافت خون یا تعویض خون - 7 سابقه بستري در بیمارستان - 6 چندقلوها 

نتیجه - 12   ) 5مساوي یا بیشتر از   TSH(دومین بار آزمایش غربالگري کم کاري تیروئید از پاشنه پا مثبت -11 مناسب از طرف آزمایشگاه غربالگري نوزاداناعالم نمونه نا- 10      5 -9/9بر کاغذ فیلتر بین   TSHاندازه 

نتیجه  غربالگري  اولیه کم کاري -  14 غیر طبیعی)  free T4یا  T4 , TSH, T3RUP )  (تست تأیید تشخیص(آزمایش وریدي  کم کاري تیروئید - 13    10 باالي  TSH غربالگري نوبت اول کم کاري تیروئیدازپاشنه پا

  )طبیعی  T4 , THS, T3RUP(تست وریدي  کم کاري تیروئید منفی  - 16 ) 5کمتر از  TSH(نتیجه غربالگري مجدد از پاشنه پا منفی - 15  )  5کمتر از  TSH(تیروئید از پاشنه پا منفی 

  

  



 

 .به شیرخوار داد Dو  Aاز مولتی ویتامین با توجه به میزان مورد نیاز مکمل       A+Dتوان به جاي ماهگی  می 6از  
  

 

 

  بندي طبقه

گیري مجددکم کاري تیروئید از  نیاز به نمونه-  2  نیازمند ارجاع براي انجام آزمایش کم کاري تیروئید-1

                                          نیازمندبررسی بیشترازنظرکم کاري تیروئید-4                     احتمال کم کاري تیروئید - 3 پاشنه پا

  کم کاري تیروئید ندارد- 6                                        کم کاري تیروئید دارد-5

            

سایر  - 12

ها  غربالگري

منطبق با (

  )سن

  )عنوان غربالگري را در ستون مربوط به هرسن ذکر کنید(انتخابی

      

  بندي طبقه
              طبیعی-3                   نتیجه غربالگري غیر طبیعی-2                نیازمند ارجاع براي انجام غربالگري-1

 بدرفتاري-13

  باکودك

گی یا شکستگی در اعضاي مختلف خونمرد-4       ها گذشته باشد ها از زمان آن وجود کبودي و عالئمی که مدت- 3گریه هاي طوالنی و ممتد کودك -2                عدم تناسب توضیحات مادر با نوع عالئم بدنی-1

ها قبالً به علت خشونت خانگی غربال  همه کودکانی که مادران آن- 7                    هاي مختلف بدن کبودي یا اثر گاز گرفتگی روي قسمت-6                  عالیم سوختگی با آب جوش یا سیگار- 5بدن                     

  اند مثبت شده

  بندي طبقه

  کودکان شاهد خشونت خانگی- 2                                                  احتمال بد رفتاري با کودك-1

  

      

      

              کاملواکسیناسیون    - 2                                                       ناقص     واکسیناسیون  -1  اکسنو-- 14

مکمل  -15

  د+آ /ویتامینی
      مکمل ها مصرف کامل- 2                                                         مکمل ها مصرف ناقص-1

  

منبع تهیه - 16

  مکمل 
      بخش خصوصی- 2     بخش دولتی                                                                    -1

  

  تعداد مکمل- 17

تورزیع بخش (

  )دولتی

      ..... د +آ-1

  

  ارجاع-18

                                    ارجاع به پزشک مرکز خدمات جامع سالمت-2                                   ارجاع فوري به مرکز درمانی-1

رجاع به مشاور تغذیه با  شیر مادر                                              ا- 4                                      ارجاع به پزشک خانواده- 3

                                    ارجاع به مرکز انجام غربالگري شنوایی-6                                            ارجاع به دندانپزشک-5

  ....و سایر - 8                                              ارجاع به آزمایشگاه-7

  علت ارجاع در ستون مربوطه ذکر شود

            

  توصیه ها- 19

        )مشاوره تغذیه با شیر مادر یا  مشاوره تغذیه (توصیه هاي تغذیه اي انجام شد؟-1

        مشاوره با مادر  براي سالمت چشم کودك انجام شد؟- 2

        کودك انجام شد؟مشاوره با مادر براي سالمت گوش - 3

        مشاوره با مادر براي سالمت دهان و دندان کودك انجام شد؟-4

        مشاوره با مادر در مورد عوامل محیطی موثر بر سالمت کودك انجام شد؟-5

        توصیه پیشگیري از حوادث و سوانح انجام شد؟- 6

        شد؟مشاوره با مادر براي رابطه متقابل کودك و والدین انجام -7

        توصیه براي مراقبت از تکامل کودك انجام شد؟-8

        در صورت نیاز به مراقبت ویژه کودك زمان مراجعه به مادر تاکید شد؟- 9

        زمان مراجعه مراقبت روتین بعدي به مادر تاکید شد؟- 10

        در مادران واجد شرایط فرزندآوري مشاوره فرزندآوري انجام شد؟- 11

  :و نام خانوادگی مراقبت کنندهنام -20

  

  

      



ماهگی  7  هاي مراقبت سالمت  ویزیت ماهگی  9  ماهگی  12   

کد   طبقه بندي/ ارزیابی

  بندي طبقه

تاریخ 

  پیگیري

کد 

  بندي طبقه

تاریخ 

  پیگیري

  تاریخ  بندي طبقهکد 

  پیگیري

  نشانه خطر- 1
  تشنج -3استفراغ مکرر          - 2قادر به نوشیدن و شیرخوردن نیست       – 1:سوال کنید

  بیحالی و خواب الودگی غیر عادي- 4     :نگاه کنید

  :کد طبقه بندي  :کد طبقه بندي  :کد طبقه بندي

  بندي طبقه
              عالئم و نشانه هاي خطر ندارد-2 بیماري خیلی شدید                                          -1

براي  وزن- 2

  سن 

  +                    z- score  1 بیشتر از  -z- score                                                       3 2-تا کمتر از z- score 3-  مساوي -z- score                                                        2 3-  پایین-1

  روند رشد صعودي)وازات میانه                      هروند رشد به م) روند رشد نزولی               د) روند رشد متوقف شده         ج) روند رشد نامعلوم         ب) الف+  :    1z- scoreتا مساوي z- score 2- مساوي -4 

  بندي طبقه
  احتمال اضافه وزن  -3وزنی                           کم - 2شدید                       وزنی کم -1

  طبیعی - 5نیازمند بررسی بیشتر از نظر وزن                                    -4

گرم.............................................وزن  گرم...................................وزن گرم...........................................وزن   

            

  براي سن قد- 3

 

+                                                                                                                            3z- scoreبیشتر از   - z- score                                                         3 2-تا کمتر از z- score 3-  مساوي - z- score –                                                     2 3پایین -1

  روند رشد صعودي) روند رشد به موازات میانه                 ه) روند رشد کند شده           د) روند رشد متوقف شده            ج)روند رشد نامعلوم       ب)الف:      z- score 3+تا مساوي    z- score 2-مساوي  -4

  بندي طبقه
خیلی بلند قد                                               -3کوتاه قدي                       -2کوتاه قدي شدید                    -1

  طبیعی -5نیازمند بررسی بیشتر از نظر قد                                           -4

  سانتیمتر: ...............................قد  انتیمترس: .............................  قد  سانتیمتر: ..............................  قد

            

براي  دور سر-4

  سن

:                                                                                                    z- score 3+ تا مساوي  z- score 3- مساوي - 3z- score                                                           +3باالي   -z- score –                                     2 3پایین -1

  منحنی میانگین موازي باروند افزایش دور سر   ) د                    یر موازي بامنحنی میانگین     غروند افزایش دور سر ) روند افزایش دور سر متوقف شده            ج) روند افزایش دور سر نامعلوم                  ب)الف

  بندي طبقه
                                                                   )ماکروسفالی(دور سر بزرگ  -2                                  ) میکروسفالی(دور سر کوچک  -1

  دورسر طبیعی - 4                        نیازمند بررسی بیشتر از نظر دور سر - 3

  سانتیمتر  ................................:  دورسر  سانتیمتر  .....................:  دورسر  سانتیمتر  ........................دورسر

            

  وزن براي قد -5

+                                       z-score 3تا مساوي  z-score 2+بیشتر از  -z-score                      4 3+باالي  -z- score                                 3 2-کمتر از  تاz- score 3-  مساوي -z-score                                                          2 3- پایین -1

  z-scor 1+تا مساوي   z-score 2- مساوي -z-score                  +6 2تا مساوي   z-score 1+بیشتر از -5

  بندي طبقه
              طبیعی - 6احتمال خطراضافه وزن    -5اضافه وزن  -4چاقی   - 3الغري    -2الغري شدید  -  1

دهان و - 6

  دندان

-10ها  وجود پالك روي دندان- 9ها تأخیر رویش دندان-8نقاط سفید گچی  -7پوسیدگی زودرس دوران کودکی - 6هاي ضربه  نشانه - 5تورم صورت  -4تورم وقرمزي لثه  - 3افتادن کامل دندان از دهان بیرون  - 2درد -1

معاینه نشدن توسط - 15مشکل دندان درآوردن-14 در در حین بارداري تحت مراقبت دندان پزشکی نبوده استما -13خطر پوسیدگی دارد -12سابقه ضربه به صورت - 11هاي کودك توسط والدین  تمیز نکردن دندان

  هاي فوق عدم وجود هر یک از نشانه -16سالگی    پزشک تا قبل از یک دندان

  بندي طبقه
                            یا خطر متوسطداردمتوسط ی دندانمشکل  -2             دندانی شدیدیا پر خطر مشکل -1

  مشکل دندانی ندارد - 4              از نظر مشکل دندانی کم خطر - 3

            

بینایی -7

  )ماهگی7(

  هیچ یک از نشانه هاي فوق ندارد-6 هم راستا نبودن چشم ها  - 5          ظاهر چشم غیرطبیعی  - 4             نگرانی و شک مادر -3        با توجه به اطراف نگاه نمی کند-2    به صورت مادر با توجه نگاه نمی کند-1

  بندي طبقه
              ندارد بینایی/ چشم مشکل  - 2                بینایی/ نیازمند بررسی بیشتر از نظر چشم  -1

  شنوایی -8

 یا سابقه زردي شدید یا انجام فتو تراپی-4           1500وزن تولد کمتر ار -HIV ،TORCH(         3سیفلیس، (سابقه عفونتهاي دوران بارداري  -2     آیا تست غربالگري شنوایی دردوران نوزادي انجام شده است ؟-1

  ود کم شنوایی دائمی در دوران کودکی در خویشاوندان نزدیکجسابقه خانوادگی و - 6                روز 5بیشتر از ) NICU(سابقه بستري در بخش مراقبت هاي ویژه نوزادان - 5                  تعویض خون در دوره نوزادي

  بندي طبقه
        گوش/ نیازمند بررسی بیشتر از نظر شنوایی- 2          نیازمند ارجاع براي انجام غربالگري-1

  گوش  ندارد/ مشکل شنوایی- 3

            

غربالگري - 9

 REDتکامل

FLAGS  

               هایش یا بالش بنشیند؟ تواند با تکیه دادن به دست می- 2                             ثانیه روي کف پایش بایستد؟ 2تواند حداقل به مدت  اید، می که  با گرفتن زیر بغل، کودك را در حالت ایستاده نگاه داشته در حالی-1

                       کند؟  کنید، با شما همراهی می وقتی با او بازي می- 4                                                                                                             آورد؟  درمی)"دا  -- دا"، "با - --با"، "ما -- ما"معنی مانند  صداهایی بی- 3

  دهد؟ اشیا را از یک دست به دست دیگرش می -8             کند؟ کنید، نگاه می به طرفی که شما اشاره می- 7         دهد؟  د آشنا را از غریبه تشخیص میافرا-6 دهد؟ با شنیدن اسم خودش، واکنش نشان می-5

              طبیعی -2                            نیازمند بررسی بیشتر از نظر تکامل -1  بندي طبقه

غربالگري - 10

  تکامل

  ):      ASQ(پرسشنامه تست غربالگر استاندارد تمکیل شود

و یــا پاســخ یکـی از ســؤاالت مـوارد کلــی نشــان دهنـده مشــکلی باشــد                                           1SD-ن کمتـر از  امتیــاز مجـدد تســت بـراي بــار دوم همچنــا  و یــا 2SD-کمتـر از امتیـاز تســت غربالگراسـتاندارد مســاوي یــا    ) 1   

  و باالتر 1SD-امتیاز تست غربالگر استاندارد ) SD-2                                           3و  SD -1استاندارد بینامتیاز تست غربالگر )2

  بندي طبقه

برقراري ارتباط، حرکات درشت، حرکات ظریف ، : در حیطه هاي  نیازمند ارجاع از نظر تکامل -1

نیازمند  - 2                                                           حل مسئله ، شخصی اجتماعی ، موارد کلی 

  طبیعی -3                      هفته بعد 2مجدد  ASQانجام 

            

غربالگري - 11

PKU  

 4فنیل آالنین مساوي یا بیشتر از  PKUجواب اولین نوبت تست غربالگري -5         سابقه بستري در بیمارستان-4              نوزاد نارس-PKU         3مادر مبتال به  -2            )سالگی 3تا (آزمایش انجام ندادن -1

                                                    4فنیل آالنین مساوي یا بزرگتر از :  نمونه  ارسالی تست تأیید روي نمونه سرم- 7                4/3بزرگتر از فنیل آالنین مساوي یا : نمونه ارسالی تست تأیید روي کاغذ فیلتر-6  

  تست تأیید تشخیص منفی-10           منفی تست غربالگري اولیه-9               تأیید شده استPKUمثبت توسط پزشک منتخب  PKUتأیید تشخیص بیماري -  8   

  بندي طبقه
-PKU   3گیري مجدد احتمال نیاز به نمونه- PKU         2نیازمند ارجاع براي انجام آزمایش-1

 -5             مثبت PKUتست تأیید تشخیص -4              مثبت  PKUتست غربالگري اولیه 

PKU 6                           مثبت بیمارستانی- PKU  منفی  

            

   ژنتیک- 12
 درخانواده کودك) اختالل مشابه در بیش از یک نفر(وجود اختالل تکرارشونده - 2                                  )پدر، مادر، خواهر، برادر(کودكاخانواده ی در کودکی) تشخیص داده شده(ژنتیکی / وجود بیماري ارثی-1

  وجود بدخیمی در کودك یا خانواده کودك- 4                                                                                     وجود اختالل جسمی، ذهنی یا حرکتی در کودك یا خانواده کودك - 3

              طبیعی-2                نیازمند بررسی بیشتر از نظر ژنتیک-1  بندي طبقه



  

  .به شیرخوار داد Dو  Aاز مولتی ویتامین با توجه به میزان مورد نیاز مکمل       A+Dتوان به جاي ماهگی  می 6از  

 

 

 

 

سایر -13

غربالگري 

 ها

منطبق (

  )با سن

  )عنوان غربالگري را در ستون مربوط به هرسن ذکر کنید( انتخابی

      

  بندي طبقه
              طبیعی- 3 نتیجه غربالگري غیر طبیعی-2 نیازمند ارجاع براي انجام غربالگري-1

 بدرفتاري-14

  باکودك
گی یا شکستگی در اعضاي مختلف بدن خونمرد- 4  ها گذشته باشد     ها از زمان آن مدت وجود کبودي و عالئمی که- 3     گریه هاي طوالنی و ممتد کودك -2        عدم تناسب توضیحات مادر با نوع عالئم بدنی-1

  اند ها قبالً به علت خشونت خانگی غربال مثبت شده همه کودکانی که مادران آن- 7                      هاي مختلف بدن کبودي یا اثر گاز گرفتگی روي قسمت- 6                      عالیم سوختگی با آب جوش یا سیگار-5

  بندي طبقه

  کودکان شاهد خشونت خانگی-2                                 احتمال بد رفتاري با کودك -1

  

      

      

              کاملواکسیناسیون    - 2                                                  ناقص  واکسیناسیون  -1  اکسنو-- 15

مکمل  - 16

  آهن/ویتامین

  ویتامین مصرف کامل-2                                                  ویتامین مصرف ناقص-1

  آهن مصرف کامل-4آهن                                                        مصرف ناقص- 3
    

  

منبع تهیه - 17

  ویتامین
      بخش خصوصی-2                                                              بخش دولتی -1

  

منبع تهیه -18

  آهن
      بخش خصوصی-2                                                              بخش دولتی -1

  

  تعداد مکمل- 19

تورزیع بخش (

  )دولتی

  .....د یا مولتی ویتامین+آ-1

  ............... آهن  - 2
    

  

  ارجاع-20

                        ارجاع به پزشک مرکز خدمات جامع سالمت-2               ارجاع فوري به مرکز درمانی-1

رجاع به مشاور تغذیه با  شیر مادر                                   ا-4                  ارجاع به پزشک خانوا     - 3

                                      ارجاع به مرکز انجام غربالگري شنوایی-6                       ارجاع به دندانپزشک-5

  ....و سایر - 8                        ارجاع به آزمایشگاه-7

  علت ارجاع در ستون مربوطه ذکر شود

            

  توصیه ها- 21

        )مشاوره تغذیه با شیر مادر یا  مشاوره تغذیه (توصیه هاي تغذیه اي انجام شد؟-1

        انجام شد؟مشاوره با مادر  براي سالمت چشم کودك - 2

        مشاوره با مادر براي سالمت گوش کودك انجام شد؟- 3

        مشاوره با مادر براي سالمت دهان و دندان کودك انجام شد؟-4

        مشاوره با مادر در مورد عوامل محیطی موثر بر سالمت کودك انجام شد؟-5

        توصیه پیشگیري از حوادث و سوانح انجام شد؟- 6

        با مادر براي رابطه متقابل کودك و والدین انجام شد؟مشاوره -7

        توصیه براي مراقبت از تکامل کودك انجام شد؟-8

        در صورت نیاز به مراقبت ویژه کودك زمان مراجعه به مادر تاکید شد؟- 9

        زمان مراجعه مراقبت روتین بعدي به مادر تاکید شد؟- 10

        فرزندآوري مشاوره فرزندآوري انجام شد؟در مادران واجد شرایط - 11

  :نام و نام خانوادگی مراقبت کننده-22
      



ماهگی  15  هاي مراقبت سالمت  ویزیت ماهگی  18  سالگی 2   

کد   طبقه بندي/ ارزیابی

  بندي طبقه

تاریخ 

  پیگیري

کد 

  بندي طبقه

تاریخ 

  پیگیري

کد 

  بندي طبقه

  تاریخ

  پیگیري

  نشانه خطر-1
  تشنج - 3استفراغ مکرر               - 2    ر به نوشیدن و شیرخوردن نیست    قاد– 1:  سوال کنید

  بیحالی و خواب الودگی غیر عادي - 4:  نگاه کنید

  :کد طبقه بندي  :طبقه بنديکد   :کد طبقه بندي

              عالئم و نشانه هاي خطر ندارد- 2 بیماري خیلی شدید                                                            -1  بندي طبقه

  براي سن  وزن- 2

  +                    z- score  1 بیشتر از  -z- score                                                       3 2-تا کمتر از z- score 3-  مساوي -z- score                                                        2 3-  پایین-1

 روند رشد صعودي)روند رشد به موازات میانه                      ه) زولی               دروند رشد ن) روند رشد متوقف شده         ج) روند رشد نامعلوم         ب) الف+  :    1z- scoreتا مساوي z- score 2- مساوي -4 

  

  بندي طبقه
  احتمال اضافه وزن  -3وزنی                            کم - 2شدید                       وزنی کم -1

  طبیعی - 5       نیازمند بررسی بیشتر از نظر وزن                                -4

گرم.............................................وزن  گرم.................................وزن گرم...........................................وزن   

            

  براي سن قد- 3

 

+                                                                                3z- scoreبیشتر از   - z- score                                                         3 2-تا کمتر از z- score 3-  مساوي - z- score –                                                     2 3پایین -1

  د صعوديروند رش) روند رشد به موازات میانه                 ه) روند رشد کند شده           د) روند رشد متوقف شده            ج)روند رشد نامعلوم       ب)الف:      z- score 3+تا مساوي    z- score 2-مساوي  -4

  بندي طبقه
خیلی بلند قد                                               -3کوتاه قدي                       -2کوتاه قدي شدید                    -1

  طبیعی -5نیازمند بررسی بیشتر از نظر قد                                           -4

  سانتیمتر: ...............................قد  سانتیمتر: .............................  قد  سانتیمتر........................  : قد

            

  براي سن دور سر-4

:                                                                                                    z- score 3+ تا مساوي  z- score 3- مساوي - 3z- score                             +                              3باالي   -z- score –                                     2 3پایین -1

 منحنی میانگین موازي باروند افزایش دور سر   ) یر موازي بامنحنی میانگین                         دغروند افزایش دور سر ) ج        روند افزایش دور سر متوقف شده    ) روند افزایش دور سر نامعلوم                  ب)الف

  

  بندي طبقه
                                                                   )ماکروسفالی(دور سر بزرگ  -2                                  ) میکروسفالی(دور سر کوچک  -1

  دورسر طبیعی - 4                        نیازمند بررسی بیشتر از نظر دور سر - 3

  رسانتیمت  .....................:  دورسر  سانتیمتر  .....................:  دورسر  سانتیمتر  ...................دورسر

            

  وزن براي قد -5

+                                                              z-score 3تا مساوي  z-score 2+بیشتر از  - z-score                   4 3+باالي  -z- score                                 3 2-کمتر از  تاz- score 3-  مساوي -z-score                                                          2 3- پایین -1

  z-scor 1+تا مساوي   z-score 2- مساوي -z-score                  +6 2تا مساوي   z-score 1+بیشتر از -5

  بندي طبقه
              طبیعی -6        وزناحتمال خطراضافه  -5     اضافه وزن- 4    چاقی- 3     الغري-2     الغري شدید-  1

  دهان و دندان- 6

ا                                            ه تأخیر رویش دندان- 8        نقاط سفید گچی -7       پوسیدگی زودرس دوران کودکی-6        هاي ضربه نشانه -5        تورم صورت -4       تورم وقرمزي لثه -3     بیرون افتادن کامل دندان از دهان -2      درد-1

                مادر در حین بارداري تحت مراقبت دندان پزشکی نبوده است -13          خطر پوسیدگی دارد- 12        سابقه ضربه به صورت-11         هاي کودك توسط والدین تمیز نکردن دندان-10       ها  وجود پالك روي دندان- 9

 هاي فوق عدم وجود هر یک از نشانه - 16                سالگی  پزشک تا قبل از یک معاینه نشدن توسط دندان- 15              مشکل دندان درآوردن-14

  

  بندي طبقه
                 یا خطر متوسطدارددندانمتوسط مشکل  - 2                                          دندانی شدیدیا پر خطرمشکل -1

  مشکل دندانی ندارد - 4                                         از نظر مشکل دندانی کم خطر - 3

            

  شنوایی -7

 یا سابقه زردي شدید یا انجام فتو تراپی-4           1500کمتر ار  وزن تولد-HIV ،TORCH(         3سیفلیس، (سابقه عفونتهاي دوران بارداري  -2     آیا تست غربالگري شنوایی دردوران نوزادي انجام شده است ؟-1

  نزدیکود کم شنوایی دائمی در دوران کودکی در خویشاوندان جسابقه خانوادگی و - 6                روز 5بیشتر از ) NICU(سابقه بستري در بخش مراقبت هاي ویژه نوزادان - 5                  تعویض خون در دوره نوزادي

  بندي طبقه
/ نیازمند بررسی بیشتر از نظر شنوایی-2                                  نیازمند ارجاع براي انجام غربالگري-1

  گوش  ندارد/ مشکل شنوایی-3 گوش

            

غربالگري -8

  RED FLAGSتکامل

                                         چه کاربردي دارد؟ ) مثل قاشق، تلفن(داند اشیا معمول اطرافش  می-3                      قدم به تنهایی راه برود؟ 3می تواند حداقل - 2                          کند؟  ها اشاره می براي نشان دادن اشیا به دیگران، به آن-1

                                                                            کلمه را بگوید؟ 6می تواند حداقل -6گیرد                                               هاي جدید را یاد می کلمه- 5                                                     تواند کارهاي دیگران را تقلید کند؟ می-4

  تواند؟   توانسته انجام دهد ولی اآلن نمی آیا کارهایی هست که قبالً می- 8                                                      دهد؟ گردد، توجه می کند و یا اهمیت می یا پیش او برمیوقتی مادر یا مراقبش او را ترك می کند و -7

              طبیعی -2                                                       نیازمند بررسی بیشتر از نظر تکامل  -1  بندي طبقه

  غربالگري تکامل- 9

  ):      ASQ(پرسشنامه تست غربالگر استاندارد تمکیل شود

و یا پاسخ یکی از سؤاالت موارد کلی نشان دهنده مشکلی باشد                                                          1SD-ن کمتر از امتیاز مجدد تست براي بار دوم همچناو یا 2SD-کمتر ازامتیاز تست غربالگراستاندارد مساوي یا  ) 1   

  و باالتر 1SD-امتیاز تست غربالگر استاندارد ) SD-2                                           3و  SD -1استاندارد بینامتیاز تست غربالگر )2

  ديبن طبقه
سئله برقراري ارتباط، حرکات درشت، حرکات ظریف ، حل م: نیازمند ارجاع از نظر تکاملدر حیطه هاي  -1

  طبیعی - 3                     هفته بعد 2مجدد  ASQنیازمند انجام  -2، شخصی اجتماعی ، موارد کلی             

            

  PKUغربالگري - 10

                                                      4فنیل آالنین مساوي یا بیشـتر از   PKUجواب اولین نوبت تست غربالگري -5سابقه بستري در بیمارستان-4                         نوزاد نارس-PKU                           3مادر مبتال به  -2            )سالگی 3تا (انجام ندادن آزمایش -1

ــه-6 ــر   نمونـ ــذ فیلتـ ــد روي کاغـ ــت تأییـ ــالی تسـ ــر از   : ارسـ ــا بزرگتـ ــاوي یـ ــین مسـ ــل آالنـ ــرم   -7                     4/3فنیـ ــه سـ ــد روي نمونـ ــت تأییـ ــالی تسـ ــه  ارسـ ــر از   :  نمونـ ــا بزرگتـ ــاوي یـ ــین مسـ ــل آالنـ                                                                                      4فنیـ

  تست تأیید تشخیص منفی-10                            تست غربالگري اولیه منفی-9                          تأیید شده استPKUمثبت توسط پزشک منتخب  PKUد تشخیص بیماري تأیی- 8

  بندي طبقه
تست غربالگري - PKU   3گیري مجدد احتمال نیاز به نمونه-PKU   2نیازمند ارجاع براي انجام آزمایش-1

  منفی  PKU -6 مثبت بیمارستانی PKU -5 مثبت PKUتست تأیید تشخیص - 4 مثبت  PKUاولیه 

  

            

ایر س - 11

ها  غربالگري

   سنمنطبق (
        )عنوان غربالگري را در ستون مربوط به هرسن ذکر کنید(انتخابی

  بندي طبقه

  طبیعی- 3                 نتیجه غربالگري غیر طبیعی-2                نیازمند ارجاع براي انجام غربالگري-1

  

  

  

  

          



 بدرفتاري- 12

  باکودك
گی یا شکستگی در اعضاي مختلف بدن خونمرد- 4   ها گذشته باشد  ها از زمان آن وجود کبودي و عالئمی که مدت-3گریه هاي طوالنی و ممتد            -2        عدم تناسب توضیحات مادر با نوع عالئم بدنی-1

  اند ها قبالً به علت خشونت خانگی غربال مثبت شده همه کودکانی که مادران آن-7                       هاي مختلف بدن کبودي یا اثر گاز گرفتگی روي قسمت-6            عالیم سوختگی با آب جوش یا سیگار-5

  بندي طبقه

  کودکان شاهد خشونت خانگی- 2                                            ودكاحتمال بد رفتاري با ک-1

  

      

      

  رزندآوري مادرف- 13
                                                                                                                             )زوجین(خواستار فرزندبیشتر-3                                                                         ماه  30سن کوچکترین فرزندتان بیشتر از  -2                                                 فرزند  3کمتر از -1

  )گذاري باشد بر اساس موارد اعالم شده توسط اداره باروي سالم واجد شرایط دریافت خدمات فاصله(داراي شرایط خاص براي دریافت خدمات فاصله گذاري-4

  طبقه بندي

                            واجد شرایط مشاوره براي فرزندآوري-2 واجد شرایط دریافت خدمات مشاوره باروري سالم-1

        واجد شرایط فرزندآوري- 3

      

              کاملواکسیناسیون    - 2                                                      ناقص   واکسیناسیون  -1  واکسن-14

مکمل  -15

  آهن/ویتامین

  ویتامین مصرف کامل- 2                                                         ویتامین مصرف ناقص-1

  آهن مصرف کامل-4آهن                                                               مصرف ناقص- 3
    

  

منبع تهیه - 16

  ویتامین
      بخش خصوصی- 2                                                                       بخش دولتی -1

  

        بخش خصوصی-2                                                                     بخش دولتی -1  آهنمنبع تهیه 

  تعداد مکمل- 17

تورزیع بخش (

  )دولتی

  .....د یا ملتی ویتامین+آ-1

  ............... آهن  - 2
    

  

  ارجاع-18

          ارجاع به پزشک مرکز خدمات جامع سالمت- 2                                        ارجاع فوري به مرکز درمانی-1

رجاع به مشاور تغذیه با  شیر مادر                            ا- 4                                             ارجاع به پزشک خانواده- 3

           ارجاع به مرکز انجام غربالگري شنوایی-6                                                 ارجاع به دندانپزشک-5

  ....رو سای -8                                                  ارجاع به آزمایشگاه -7

  علت ارجاع در ستون مربوطه ذکر شود

            

  توصیه ها- 19

        

 )مشاوره تغذیه با شیر مادر یا  مشاوره تغذیه (توصیه هاي تغذیه اي انجام شد؟-

        مشاوره با مادر  براي سالمت چشم کودك انجام شد؟- 2

        مشاوره با مادر براي سالمت گوش کودك انجام شد؟- 3

        با مادر براي سالمت دهان و دندان کودك انجام شد؟ مشاوره-4

        مشاوره با مادر در مورد عوامل محیطی موثر بر سالمت کودك انجام شد؟-5

        توصیه پیشگیري از حوادث و سوانح انجام شد؟- 6

        مشاوره با مادر براي رابطه متقابل کودك و والدین انجام شد؟-7

        از تکامل کودك انجام شد؟توصیه براي مراقبت -8

        در صورت نیاز به مراقبت ویژه کودك زمان مراجعه به مادر تاکید شد؟- 9

        زمان مراجعه مراقبت روتین بعدي به مادر تاکید شد؟- 10

        در مادران واجد شرایط فرزندآوري مشاوره فرزندآوري انجام شد؟- 11

        

  

        :مراقبت کنندهنام و نام خانوادگی -20

  

 

 

 

 

 

 

 



سالگی 2.5  هاي مراقبت سالمت  ویزیت سالگی 3  سالگی 4  سالگی5   

کد   طبقه بندي/ ارزیابی

  بندي طبقه

تاریخ 

  پیگیري

کد 

  بندي طبقه

تاریخ 

  پیگیري

کد 

  بندي طبقه

  تاریخ

  پیگیري

کد 

  بندي طبقه

  تاریخ

  پیگیري

  نشانه خطر-1
                                     تشنج- 3    استفراغ مکرر -  2ادر به نوشیدن و شیرخوردن نیست  ق-1: سوال کنید

  بیحالی و خواب الودگی غیر عادي -4:        گاه کنیدن

  :کد طبقه بندي  :کد طبقه بندي  :کد طبقه بندي  :کد طبقه بندي

                  عالئم و نشانه هاي خطر ندارد-2   بیماري خیلی شدید-1  بندي طبقه

براي  وزن- 2

  سن 

  +                    z- score  1 بیشتر از  -z- score                                               3 2-تا کمتر از z- score 3-  مساوي -z- score                                                        2 3-  پایین-1

  روند رشد صعودي)انه                      هروند رشد به موازات می) روند رشد نزولی               د) روند رشد متوقف شده         ج) روند رشد نامعلوم         ب) الف+  :    1z- scoreتا مساوي z- score 2- مساوي -4 

  بندي طبقه
  احتمال اضافه وزن  - 3          وزنی  کم -2                    شدید وزنی کم -1

  طبیعی -5 نیازمند بررسی بیشتر از نظر وزن                      -4

گرم.............................................وزن  گرم.................................وزن گرم...........................................وزن    گرم.................................وزن 

                

براي  قد- 3

  سن

 

+                                                                                                                            3z- scoreبیشتر از   - z- score                                                         3 2-تا کمتر از z- score 3-  مساوي - z- score –                                                     2 3پایین -1

  روند رشد صعودي) روند رشد به موازات میانه                 ه) روند رشد کند شده           د) روند رشد متوقف شده            ج)روند رشد نامعلوم       ب)الف:      z- score 3+تا مساوي    z- score 2-مساوي  -4

  بندي طبقه
                                             خیلی بلند قد -3                 کوتاه قدي  -2 کوتاه قدي شدید               -1

  طبیعی -5                              نیازمند بررسی بیشتر از نظر قد -4

  سانتیمتر...............................: قد  سانتیمتر...............................: قد  سانتیمتر: ........................  قد  سانتیمتر: ........................  قد

                

                

وزن براي -4

  قد 

+                                                              z-score 3تا مساوي  z-score 2+بیشتر از  -z-score                      4 3+باالي  -z- score                                 3 2-کمتر از  تاz- score 3-  مساوي -z-score                                                          2 3- پایین -1

  z-scor 1+تا مساوي   z-score 2- مساوي -z-score                  +6 2تا مساوي   z-score 1+بیشتر از -5

  بندي طبقه

                                   اضافه وزن- 4                چاقی- 3      الغري- 2       الغري شدید-  1

  طبیعی -6         احتمال خطراضافه وزن -5

                

دهان و - 6

  دندان

  

 -9ها  وجود پالك روي دندان- 8ها تأخیر رویش دندان- 7پوسیدگی زودرس دوران کودکی            - 6هاي ضربه       نشانه -5تورم صورت         -4وقرمزي لثه        تورم -3بیرون افتادن کامل دندان از دهان        - 2درد    -1

عدم استفاده از خمیردندان فلورایددار و یا فلورایدهاي مکمل                                             - 11ك                               عدم همکاري والدین در مسواك زدن کودك یا مسواك نزدن کود -10)            سالگی 4بعد از (هاي غیر تغذیه اي مکیدن

                    فاده از قندها یا میان وعده هاي ایجاد کننده پوسیدگی دندان در فواصل وعده هاي غذایی                                             است -13اضافه شدن تعداد پوسیدگی هاي دندان در فواصل مراقبت ها                                                          - 12

  هاي فوق عدم وجود هر یک از نشانه -15                               عدم انجام وارنیش فلوراید                                                                                    -14

  بندي طبقه

 - 3  یا خطر متوسطداردمتوسط  دندانمشکل  -2دندانی شدیدیا پر خطر      مشکل -1

  مشکل دندانی ندارد - 4       از نظر مشکل دندانی کم خطر

                

  بینایی-7
  اختالف حدت  بینایی بین دو چشم به اندازه دو خط یا بیشتر -5حدت بینایی کمتر از هفت دهم      -4جاماندن از برنامه غربالگري تنبلی چشم   -3هم راستا نبودن چشم ها     -2ظاهر چشم غیرطبیعی        -1

  طبقه بندي

مشکل  -2                                             بینایی/ نیازمند بررسی بیشتر از نظر چشم  -1

  ندارد بینایی/ چشم 

                

  شنوایی-8

زردي شدید یا انجام فتو تراپی یا تعویض خون در سابقه - 4 1500وزن تولد کمتر ار - HIV ،TORCH            (3سیفلیس، (سابقه عفونتهاي دوران بارداري  - 2آیا تست غربالگري شنوایی دردوران نوزادي انجام شده است ؟              -1

آیا تست غربالگري - 7 ود کم شنوایی دائمی در دوران کودکی در خویشاوندان نزدیکجسابقه خانوادگی و -6روز                       5بیشتر از ) NICU(سابقه بستري در بخش مراقبت هاي ویژه نوزادان -5دوره نوزادي                 

  )دیگران نسبت به حجم صدا اعتراض دارند(کند؟  آیاصداي تلویزیون یارادیورابلند می- 8انجام شده است ؟                                                                                      ) سالگی 3-5(وایی نوبت دوم شن

  طبقه بندي

/ نیازمند بررسی بیشتر از نظر شنوایی- 2          نیازمند ارجاع براي انجام غربالگري-1

  گوش  ندارد/ مشکل شنوایی-3                                          گوش

                

غربالگري - 9

 REDتکامل

FLAGS  

دهد؟                                    به افرادي غیر از اعضاي خانواده واکنش نشان می/ کند؟  به کودکان دیگر توجه می-3را تقلید کند؟                            ) گردي(تواند کشیدن دایره  می-2می تواند درجا باال و پایین بپرد؟                                   -1

از - 6         می تواند داستان مورد عالقه اش را بازگو کند؟                                                            - 5هاي وانمودي مثل خاله بازي یا دزد و پلیس کند؟                                     دوست دارد با کودکان دیگر هم بازي شود و بازي-4

واضح حرف - 9 کند؟ درست استفاده می "من و تو"از ضمایر -8 کند؟                            را درك می "فرق داشتن"و  "مثل هم بودن"مفهوم -7 )               برو  ،  توپت را بردار  ، بیاور  : مثل(کند؟  مرحله اي پیروي می 3دستورات 

  تواند؟ توانسته انجام دهد ولی اآلن نمی آیا کارهایی هست که قبالً می-11 می کند؟                  )  بازي لج(دستشویی رفتن مقاومت / خوابیدن / اغلب در مقابل لباس پوشیدن- 10           زند؟                 می

  بندي طبقه
                  طبیعی -2                    نیازمند بررسی بیشتر از نظر تکامل -1

غربالگري - 10

  تکامل

  ):      ASQ(پرسشنامه تست غربالگر استاندارد تمکیل شود

امتیاز  )2و یا پاسخ یکی از سؤاالت موارد کلی نشان دهنده مشکلی باشد                                                          1SD-ن کمتر از امتیاز مجدد تست براي بار دوم همچناو یا 2SD-کمتر ازامتیاز تست غربالگراستاندارد مساوي یا  ) 1   

  و باالتر 1SD-امتیاز تست غربالگر استاندارد ) SD-2                                           3و  SD -1استاندارد بینتست غربالگر

  ديبن طبقه
برقراري ارتباط، حرکات درشت، : در حیطه هاي  نیازمند ارجاع از نظر تکامل -1

 ASQنیازمند انجام  - 2 حرکات ظریف ، حل مسئله ، شخصی اجتماعی ، موارد کلی 

  طبیعی -3 هفته بعد 2مجدد 

                

 بالگريغر- 11

pku 

                     4فنیـل آالنـین مسـاوي یـا بیشـتر از       PKUجواب اولین نوبت تست غربالگري -5سابقه بستري در بیمارستان-4نوزاد نارس                     -PKU                      3مادر مبتال به  -2)                 سالگی 3تا (انجام ندادن آزمایش -1

ــه-6 ــر     نمون ــذ فیلت ــد روي کاغ ــت تأیی ــالی تس ــر از     : ارس ــا بزرگت ــاوي ی ــین مس ــل آالن ــرم     -7                   4/3فنی ــه س ــد روي نمون ــت تأیی ــالی تس ــه  ارس ــر از     :  نمون ــا بزرگت ــاوي ی ــین مس ــل آالن                                                                                           4فنی

  تست تأیید تشخیص منفی-10تست غربالگري اولیه منفی                            -9تأیید شده است                            PKUمثبت توسط پزشک منتخب  PKUیید تشخیص بیماري تأ- 8

  طبقه بندي

   PKUگیري مجدد احتمال نیاز به نمونه-PKU   2نیازمند ارجاع براي انجام آزمایش-1

 PKU -5 مثبت PKUتست تأیید تشخیص -4 مثبت  PKUتست غربالگري اولیه - 3

  منفی  PKU -6 مثبت بیمارستانی

                



  

 

  ماهگی وارنیش فلوراید براي کودك انجام شود 54ماهگی و  42در ***

12 - 

ایر س

غربال

ها  گري

منط(

بق 

  سن

   ................. فشار خون  ...........................فشار خون  ...........................  فشار خون      همگانی

  انتخابی

  

      

                  طبیعی-3 نتیجه غربالگري غیر طبیعی-2       نیازمند ارجاع براي انجام غربالگري-1  بندي طبقه

 بدرفتاري- 13

  باکودك

عالیم سوختگی با -5خونمردگی یا شکستگی در اعضاي مختلف بدن - 4 ها گذشته باشد  ها از زمان آن وجود کبودي و عالئمی که مدت- 3گریه هاي طوالنی و ممتد کودك -2 عدم تناسب توضیحات مادر با نوع عالئم بدنی-1

 اند ها قبالً به علت خشونت خانگی غربال مثبت شده همه کودکانی که مادران آن- 7هاي مختلف بدن  روي قسمتکبودي یا اثر گاز گرفتگی - 6آب جوش یا سیگار 

  

  بندي طبقه

  کودکان شاهد خشونت خانگی- 2 احتمال بد رفتاري با کودك -1

  

      

          

14-

فرزندآوري 

  مادر

)                                                                                                                            زوجین(خواستار فرزندبیشتر- 3ماه                                                             30سن کوچکترین فرزندتان بیشتر از  -2فرزند                                               3کمتر از -1

  )گذاري باشد بر اساس موارد اعالم شده توسط اداره باروي سالم واجد شرایط دریافت خدمات فاصله(داراي شرایط خاص براي دریافت خدمات فاصله گذاري-4

  طبقه بندي

واجد -2                                        واجد شرایط دریافت خدمات مشاوره باروري سالم-1

      واجد شرایط فرزندآوري- 3          شرایط مشاوره براي فرزندآوري

    

                  کاملواکسیناسیون    -2ناقص      واکسیناسیون  -1  اکسنو-- 15

  ارجاع- 16

- 3ارجاع به پزشک مرکز خدمات جامع سالمت- 2  ارجاع فوري به مرکز درمانی-1

ارجاع به - 5رجاع به مشاور تغذیه با  شیر مادر ا- 4   ارجاع به پزشک خانواده

- 7                         ارجاع به مرکز انجام غربالگري شنوایی-6              دندانپزشک

  ....و سایر - 8              ارجاع به آزمایشگاه

  علت ارجاع در ستون مربوطه ذکر شود

                

  ها توصیه- 17

          

   ؟توصیه هاي تغذیه اي انجام شد-1

          مشاوره با مادر  براي سالمت چشم کودك انجام شد؟- 2

          مشاوره با مادر براي سالمت گوش کودك انجام شد؟- 3

          مشاوره با مادر براي سالمت دهان و دندان کودك انجام شد؟-4

          موثر بر سالمت کودك انجام شد؟مشاوره با مادر در مورد عوامل محیطی -5

          توصیه پیشگیري از حوادث و سوانح انجام شد؟- 6

          مشاوره با مادر براي رابطه متقابل کودك و والدین انجام شد؟-7

          توصیه براي مراقبت از تکامل کودك انجام شد؟-8

          تاکید شد؟در صورت نیاز به مراقبت ویژه کودك زمان مراجعه به مادر - 9

          زمان مراجعه مراقبت روتین بعدي به مادر تاکید شد؟- 10

          در مادران واجد شرایط فرزندآوري مشاوره فرزندآوري انجام شد؟- 11

  :نام و نام خانوادگی مراقبت کننده -18

        


