


کارگاه پایش رشد و تغذیه در مراقبت هاي ادغام یافته 
کودك سالم معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 

96/4/27قزوین 



:  پزشک ارزیابی وزن براي سن
اقدام  / توصیه هاطبقه بندي  منحنی وزن براي سن 

-z 3-پایین score کم وزنی شدید

(Severely underweight)
، به بیمارستان  ارجاع دهید کودك وضعیت تثبیتدر صورت وجود هریک از وضعیت هاي زیر پس از اقدامات اولیه و •
-z 3-وزن براي قد زیر • score )الغري شدید  (
ادم دوطرفه در پاها    •
میلی متر     115کمتر از ) MUAC(دور میانه بازو •
* وجود بیماري همراه •

.نماییداولیه را درخواست  آزمایش هاينموده و  ارزیابیرا  کودكتغذیه اي  وضعیت کامل فیزیکی معاینه و حال شرح اخذ ضمندر صورت  هریک از وضعیت هاي فوق •

ك به  ارجاع داده، کارشناس تغذیه از نظر نیازمند بودن کود)  در صورت وجود(در صورت طبیعی بودن آزمایش ها، مکمل هاي مورد نیاز را توصیه کنید و سپس به کارشناس تغذیه •

ارزیابی را   در صورت نبودن کارشناس تغذیه، پزشک این. دریافت سبد غذایی وضعیت اقتصادي خانواده را ارزیابی و در صورت لزوم کودك را جهت دریافت سبد غذایی معرفی می کند

.نشود پی گیريدر صورت نبود فقر در خانواده، کارشناس تغذیه توصیه هاي تغذیه اي  را انجام داده و سپس . انجام داده و در صورت لزوم کودك را معرفی کنید

.اولیه و یا نبود امکان تشخیص و درمان به مرکز تخصصی ارجاع دهید آزمایش هايدر صورت غیر طبیعی بودن •

شود پیگیريساعت بعد  24•

-z 3-مساوي score   2-تا کمتر از z- score کم وزنی

(Underweight)
.  کنید ارزیابیرا  کودكتغذیه   وضعیتضمن اخذ شرح حال  و معاینه فیزیکی کامل، •

در صورت وجود بیماري درمان مناسب انجام شود .
در صورت نبود  بیماري آزمایش هاي اولیه درخواست شود**

. در صورت غیر طبیعی بودن آزمایش ها  یا نبود  امکان تشخیص و درمان به مرکز تخصصی ارجاع داده شود•
ند  ارجاع داده، کارشناس تغذیه از نظر نیازم) در صورت وجود(در صورت طبیعی بودن آزمایش ها،  مکمل هاي مورد نیاز را توصیه کنید و سپس به کارشناس تغذیه •

در صورت نبود  . بودن کودك به دریافت سبد غذایی وضعیت اقتصادي خانواده را ارزیابی و در صورت لزوم کودك را جهت دریافت سبد غذایی معرفی می کند
ه اي را  در صورت نبود فقر در خانواده، کارشناس تغذیه  توصیه هاي تغذی. کارشناس تغذیه، پزشک این ارزیابی را انجام داده و در صورت لزوم کودك را معرفی کنید

**** انجام داده  و سپس پیگیري شود 

یک ماه بعد:  هفته بعد،  باالي یک سال2:  ماه تا یکسال  2روز بعد، 10:  ماه 2زیر •

-zبیشتر از  score  1+به منحنی وزن براي قد  مراجعه شود •احتمال اضافه وزن

-z 2-مساوي• score  تا مساوي
•1z- score +و

روند رشد نامعلوم یا  •
روند رشد متوقف شده یا•
روند رشد نزولی     •

ر  نیازمند بررسی بیشتر از نظ

 وزن  
قد  مراجعه شود  برايوزن  منحنیبه •

ادامه یابد روتین مراقبت هاي•

  تغذیه اي توصیه هاي•

***  توالیبر اساس جدول  پی گیري•
 یک ماه بعد:  هفته بعد، باالي یک سال2:  ماه  ماه تا یکسال 2روز بعد، 10:  ماه 2زیر

-z 2-مساوي• score 1تا مساويz- score + و
یا  میانه روند رشد به موازات •
روند رشد صعودي•

طبیعی

  انجام شود بوکلتکودك طبق ارزیابی •

..  د روز  بعدي کودك بهبود می یابدچن منظور از بیماري همراه مواردي بجز بیماریهاي ساده اي از قبیل سرماخوردگی یا فارنژیت ساده اي است که به صورت سرپایی درمان شده و طی*

**P - Ca- CBC – U/C –U/A -S/E×3 –Cr –BUN –FBS–Na–K آلکالین فسفاتاز ودر صورت امکان  بررسی سلیاك(Serum IgA, IgA anti-tTG)  ،
.مه یابدادا اما درصورت وز ن گیري مطلوب، توصیه هاي تغذیه اي ارائه شده ادامه یافته و براساس جدول توالی پیگیري، پیگیري کودك تا رفع کم وزنی،. دور ه پیگیري، د رصورت لزوم با کارشناس تغذیه مشاوره شود وجهت ارجاع کودك به مرکز تخصصی تصمیم گیري کنید  1د رصورت اختالل در وزن گیري پس از  . کلیه پیگیري ها توسط غیر پزشک تیم سالمت انجام می شود*** 

.  کلیه کودکانی که از نظر ابتال به اختالل رشد بررسی می شوند باید از نظر ابتال به سوء تغذیه نیز ارزیابی شوند



معیار انحراف -3( قرمز منحنی زیر سن براي وزن منحنی(  
)نزولی و افقی صعودي، حالت سه هر در(

مساوي کودك سن براي وزن منحنی z-score  تا-3
zscore  از کمتر 2-

 هتوصی ها، آزمایش بودن طبیعی ، بیماري نبود  صورت در  
  به ارجاع سپس و پزشک توسط نیاز مورد هاي مکمل

)وجود صورت در( تغذیه کارشناس



z-score1  از بیشتر  سن براي وزن منحنی

قد براي وزن منحنی بررسی

در صورت احتمال اضافه وزن بر اساس شاخص وزن براي  

هقد آموزش تغذیه کودك بر اساس راهنماي مشاوره تغذی

در صورت رفع نشدن مشکل پس از یک دوره پیگیري  
ارجاع از پزشک به کارشناس تغذیه براي  

مشاوره



به دكکو  بودن نیازمند نظر از اقتصادي وضعیت ارزیابی و بررسی  

امداد کمیته طریق از شده تامین غذایی سبد دریافت

مرکز نهایت در و پزشک به معرفی بودن شرایط واجد صورت در  

استان بهداشت

یادآمد ساعت 24 انجام و تغذیه مشاوره



ذاییغ سبد دریافت به کودك  بودن نیازمند نظر از اقتصادي وضعیت ارزیابی و بررسی

خیر □                                   بلی □      هست؟ کافی خانوار درآمد آیا.١

خیر □                                   بلی □           دارد؟ ثابت شغل پدر آیا.٢

 □    ؟است ... و اعتیاد یا و )... و معلولیت( جسمی مشکالت داراي خانوار سرپرست آیا.٣

خیر □                                   بلی

خیر □                                   بلی □ باشد؟ می زن خانوار سرپرست آیا.۴

از کدام هر بودن منفی یا و 4 و 3  هاي سوال از یک هر  بودن مثبت صورت در 

شود می معرفی شهرستان بهداشت مرکز به 2  و 1 سواالت



ارزیابی قد براي سن پزشک 
  

اقدام / توصیه هاطبقه بنديمنحنی قد براي سن 

-z 3پایین score -  کوتاه قدي شدید
Severely stunted)(

ارجاع به متخصص کودکان  •
ساعت بعد پیگیري شود 24•

-3z+بیشتر از    scoreارجاع  به متخصص کودکان در صورت شک به وجود مشکل•خیلی بلند قد
ساعت بعد پیگیري شود 24•

-z 3-مساوي score  2-تا کمتر از z- score                     کوتاه قدي

(Stunted)

و  وجود عالئم سیستمیک) منحنی وزن براي قد(معاینه فیزیکی کامل و بررسی از نظر چاقی و اضافه وزن •
ارجاع به متخصص کودکان در صورت غیر طبیعی بودن معاینه فیزیکی•
توصیه مصرف مکمل هاي مورد نیاز  •
ارجاع به  کارشناس تغذیه براي مشاوره تغذیه  •
:طبق توالی* در صورت طبیعی بودن معاینه فیزیکی پیگیري•

ماه بعد 1: ماه 6کوچک تر از •
ماه بعد   2:  ماه 12تا  6•
ماه بعد 3:  سال 1بزرگتر از •

ماهه و براي کودکان    2سال براي تصمیم گیري حداقل یک دوره ي  1در کودکان کوچک تر از . پس از پی گیري یک دوره به کودك فرصت داده شود•

. ماهه زمان الزم است 3سال حداقل یک دوره ي  1بزرگتر از 

-z 2-مساوي score    3+تا مساويzscore                     و
روند رشد نامعلوم یا•
روند رشد متوقف شده یا  •
روند رشد غیر صعودي  •

ادامه مراقبت هاي روتین•نیازمند بررسی بیشتر از نظر قد
توصیه هاي تغذیه اي•
:پی گیري•

ماه بعد 1:  ماه 6کوچک تر از •
ماه بعد 2:  ماه 12تا  6•
ماه بعد   3:  سال 1بزرگتر از •

-z 2-مساوي score     3تا مساوي z- score +و
روند رشد به موازات میانه یا  -
روند رشد به سمت میانه -

ارزیابی کودك طبق بوکلت انجام شود  •طبیعی



3-  مساوي  قدکودك منحنی z- score2-  تا z-

score

پسس و پزشک توسط نیاز مورد هاي مکمل مصرف به توصیه 

)وجود صورت در( تغذیه کارشناس  به ارجاع

تغذیه کارشناس توسط یادآمد ساعت 24 و تغذیه مشاوره



ارزیابی وزن براي قد پزشک 

اقدام/ توصیه هاطبقه بندينحنی وزن براي قدم

یا  3z-score-پایین
یا   ادم دوطرفه گوده گذار پا

MUAC<115 mm

یا(Severely wasted)الغري شدید
سوء تغذیه حاد شدید

پس از معاینه اولیه و تثبیت وضعیت عمومی،  ارجاع به بیمارستان   
ساعت بعد پیگیري شود 24

-zscore 2تا کمتر از         z-score 3-مساوي 
یا  

115mm < MUAC<125mm
 

(Wasted)الغر
یا

سوء تغذیه حاد متوسط   

 

 د رصورت وجود بیماري همراه یا  ادم یا دور میانه بازو)MUAC ( میلی متر، ارجاع  به متخصص کودکان 115کمتر از 

ی  ك را ارزیابکود غذاي مصرف وضعیت کامل فیزیکی معاینه و حال شرح اخذ ضمن  فوق هاي وضعیت از هریک نبود صورت در

را درخواست نمایید* نموده، آزمایش هاي الزم

 ظر  ارجاع داده تا از ن) در صورت وجود(در صورتی که فقر یکی از علل سوء تغذیه کودك باشد به کارشناس تغذیه

 در صورت. نیازمند بودن به دریافت سبد غذایی ارزیابی و در صورت لزوم جهت دریافت سبد غذایی معرفی شود

.  نبودن کارشناس تغذیه، پزشک این ارزیابی را انجام داده و در صورت لزوم معرفی کنید

مکمل هاي مورد نیاز را توصیه کنید  .

در صورت غیر طبیعی بودن آزمایش هاي اولیه و یا نبون امکان تشخیص و درمان به مرکز تخصصی ارجاع دهید.

به   در صورت طبیعی بودن آزمایش ها، ضمن ارائه توصیه هاي تغذیه اي براي تکمیل مشاوره و توصیه هاي تغذیه اي

.  کارشناس تغذیه ارجاع دهید

پی گیري کودك باید  براساس جدول توالی سنی پی گیري وزن براي سن انجام شود***.

کودکان متخصص شده، ارجاع به انجام پی گیري ي دوره یک بهبودي نیافتن در درصورت

شرح حال کامل به ویژه شرح حال تغذیه اي، معاینه فیزیکی کامل و بررسی از نظر وجود بیماريobese  (( چاق z-sco 3+باالي  

 در صورت وجود بیماري، هر گونه مورد غیر طبیعی در شرح حال و یا معاینه فیزیکی به متخصص کودکان ارجاع•

.  دهید

. ****در موارد معاینه طبیعی، آزمایش هاي اولیه درخواست شود•

   .در صورت غیر طبیعی بودن آزمایش هاي درخواستی، کودك را به پزشک متخصص کودکان ارجاع دهید•

.  در صورت طبیعی بودن آزمایش هاي درخواستی، کودك را به کارشناس تغذیه ارجاع دهید•

د پس از در صورت ادامه رون. پی گیري تا زمان رفع اضافه وزن ادامه یابد. بر اساس جدول پی گیري وزن براي سن پیگیري  نمائید

.دوره، به متخصص کودکان ارجاع دهید 1

+z-score 3تا مساوي   z-score 2+ بیشتر از   

    

(Overweight)اضافه وزن  

 

+z-score 2تا مساوي   z-score 1+ بیشتر از  

    

بررسی وضعیت تغذیه اي کودك و خانواده، معاینه فیزیکی و توصیه هاي تغذیه اي   **وزنه احتمال خطر اضاف
پیگیري بر اساس جدول پیگیري وزن براي سن 

z-score 1+تا مساوي    z-score 2-مساوي

  

ارزیابی کودك طبق بوکلت انجام شود    طبیعی



مساوي کودك  قد براي وزن منحنی z-score    از کمتر تا-3
zscore 2-

 هاي لمکم توصیه ها، آزمایش بودن طبیعی ، بیماري نبود  صورت در 
 در( یهتغذ کارشناس  به ارجاع سپس و پزشک توسط نیاز مورد

)وجود صورت



ماه (   غذاي کمکی مورد نیاز روزانه) :  براي این گروه سنی میزان انرژي 6-12سنی   سبد غذایی مطلوب گروه

  مورد نیاز بر اساس میزان انرژي حاصل از غذاي کمکی محاسبه شده است 

  ماه به  تفکیک جنس ( غذاي کمکی مورد نیاز روزانه)6- 12سبد غذایی مطلوب کودکان 

 دختر پسر / دختر  ماده غذایی

 (◄Ļ► /▼Ėį /ĩ ▼Φ ) ĭ ◄Ļ 

 ļ Ĩōģ ) ŊŰ▼į╘

 (◄Ļ► /▼Ėį /Ŋ▼ħ╙ģ  (◄Ļ► /▼Ėį /ĩ ▼Φ ) ĭ ◄Ļ 

 ļ Ĩōģ ) ŊŰ▼į╘

 (◄Ļ► /▼Ėį /Ŋ▼ħ╙ģ 

Ì نان Ï  ÔÒ /Óı  Ì Ï  ÔÒ /Óı  

Ì برنج Ï  Û /ÔÚ  Ì Ï  Û /ÔÚ  

Ì ماکارونی Ï  ÓÒ Ì Ï  ÓÒ 

Ì حبوبات Ï  Ì /ÔÚ  Ì Ï  Ì /ÔÚ  

ÓÏ سیب زمینی  Ì /Ì Û  ÓÏ  Ì /Ì Û  

ÔÏ سبزیها  ÒÛ /ı  ÔÏ  ÒÛ /ı  

ÔÏ میوهها  Ì Ó /Ì Ú  ÔÏ  Ì Ó /Ì Ú  

 گوشت قرمز

 ÓÏ  ı /ÚÚ  ÓÏ  ı /ÚÚ  

 گوشت سفید

 Ì Ï  Ù /Ì Ó  Ì Ï  Ù /Ì Ó  

 تخم مرغ

Ì Ú 

 Ì /Ì ˆ  
Ì Ú 

 Ì /Ì ˆ  

Ì لبنیات Ï Ï  ˆ /ı Ó  Ì Ï Ï  ˆ /ı Ó  

روغن هاي 

Ì نباتی Ï  ˆ Ï  Ì Ï  ˆ Ï  

Ú Ò /Ì قند و شکر ˆ  Ú Ò /Ì ˆ  

Óı جمع Ï  ÒÒÔ Óı Ï  ÒÒÔ 

 

  



  ماه:12-24سنی   سبد غذایی مطلوب گروه

  ماه به  تفکیک جنس12- 24سبد غذایی مطلوب کودکان 

 دختر پسر / دختر  ماده غذایی

 (◄Ļ► /▼Ėį /ĩ ▼Φ ) ĭ ◄Ļ 

 ļ Ĩōģ ) ŊŰ▼į╘

 (◄Ļ► /▼Ėį /Ŋ▼ħ╙ģ  (◄Ļ► /▼Ėį /ĩ ▼Φ ) ĭ ◄Ļ 

 ļ Ĩōģ ) ŊŰ▼į╘

 (◄Ļ► /▼Ėį /Ŋ▼ħ╙ģ 

ÚÏ نان  Ù /Ì ÒÌ  ÚÏ  Ù /Ì ÒÌ  

ÔÏ برنج  ˆ /Ì Ï Û  ÔÏ  ˆ /Ì Ï Û  

ÔÏ ماکارونی  ÙÓ ÔÏ  ÙÓ 

Ì حبوبات Ï  Ì /ÔÚ  Ì Ï  Ì /ÔÚ  

ÔÏ سیب زمینی  Ó /ÓÒ  ÔÏ  Ó /ÓÒ  

Ì سبزیها Ï Ï  Ó /Óı  Ì Ï Ï  Ó /Óı  

Ì میوهها Ï Ï  Ò /ÚÏ  Ì Ï Ï  Ò /ÚÏ  

 گوشت قرمز

 ÓÏ  ı /ÚÚ  ÓÏ  ı /ÚÚ  

 گوشت سفید

 Ì Ï  Ù /Ì Ó  Ì Ï  Ù /Ì Ó  

 تخم مرغ

ÔÏ  

 Ó /Ôı  ÔÏ  Ó /Ôı  

ÔÏ لبنیات Ï  ı /ÓÒı  ÔÏ Ï  ı /ÓÒı  

روغن هاي 

Ì نباتی Ú Ì ÔÚ Ì Ú Ì ÔÚ 

Ì قند و شکر Ï  ı /Ôı  Ì Ï  ı /Ôı  

ˆ ÙÔÚ جمع ˆ Ù ÙÔÚ ˆ ˆ Ù 

  



   سال:2-3سنی   سبد غذایی مطلوب گروه

  سال به تفکیک جنس2-3سبد غذایی مطلوب کودکان 

 دختر پسر  ماده غذایی

 (◄Ļ► /▼Ėį /ĩ ▼Φ ) ĭ ◄Ļ 

 ļ Ĩōģ ) ŊŰ▼į╘

 (◄Ļ► /▼Ėį /Ŋ▼ħ╙ģ  (◄Ļ► /▼Ėį /ĩ ▼Φ ) ĭ ◄Ļ 

 ļ Ĩōģ ) ŊŰ▼į╘

 (◄Ļ► /▼Ėį /Ŋ▼ħ╙ģ 

ÚÏ نان  Ù /Ì ÒÌ  ÚÏ  Ù /Ì ÒÌ  

ÔÏ برنج  ˆ /Ì Ï Û  ÔÏ  ˆ /Ì Ï Û  

ÔÏ ماکارونی  ÙÓ ÔÏ  ÙÓ 

Ì حبوبات Ï  Ì /ÔÚ  Ì Ï  Ì /ÔÚ  

ÔÏ سیب زمینی  Ó /ÓÒ  ÔÏ  Ó /ÓÒ  

Ì سبزیها ÚÏ  Ô /ÒÓ  Ì ÚÏ  Ô /ÒÓ  

Ì میوهها ÚÏ  Û /ÙÚ  Ì ÚÏ  Û /ÙÚ  

 گوشت قرمز

 ÓÏ  ı /ÚÚ  ÓÏ  ı /ÚÚ  

 گوشت سفید

 Ì Ï  Ù /Ì Ó  Ì Ï  Ù /Ì Ó  

 تخم مرغ

ÔÏ  

 Ó /Ôı  ÔÏ  Ó /Ôı  

ÔÏ لبنیات Ï  ı /ÓÒı  ÔÏ Ï  ı /ÓÒı  

روغن هاي 

ÓÏ نباتی  Ì ı Ï  ÓÏ  Ì ı Ï  

ÓÏ قند و شکر  Û /ÙÙ  ÓÏ  Ú /ÙÙ  

ı جمع ÚÏ  Ì Ì ÒÙ ı ÚÏ  Ì Ì ÒÙ 

 



 

  سال به تفکیک جنس4-5سبد غذایی مطلوب کودکان 

  ماده غذایی
 پسر

 دختر 

 (◄Ļ► /▼Ėį /ĩ ▼Φ )   

 ļ Ĩōģ ) ŊŰ▼į╘

◄Ļ► /▼Ėį /Ŋ▼ħ╙ģ  (◄Ļ► /▼Ėį /ĩ ▼Φ )   

 ļ Ĩōģ ) ŊŰ▼į╘

 (◄Ļ► /▼Ėį /Ŋ▼ħ╙ģ 

ÛÏ نان  Ì ÙÏ  ÛÏ  Ì ÙÏ  

ÒÏ برنج  Ú /Ì ÒÓ  ÔÏ  ˆ /Ì Ï Û  

ÔÏ ماکارونی  Ì Ï ı  ÓÏ  ÙÓ 

Ì حبوبات Ï  Ì /ÔÚ  Ì Ï  Ì /ÔÚ  

ÒÏ سیب زمینی  Ô /ÔÓ  ÒÏ  Ô /ÔÓ  

Ì سبزیها ÚÏ  Ô /ÒÓ  Ì ÚÏ  Ô /ÒÓ  

ÓÏ میوهها Ï  ı /Ì Ï Ï  ÓÏ Ï  ı /Ì Ï Ï  

ÓÏ گوشت قرمز  ı /ÚÚ  ÓÏ  ı /ÚÚ  

ÔÏ گوشت سفید  Ô /Ôı  ÔÏ  Ô /Ôı  

ÔÚ Û /ÒÒ تخم مرغ  ÔÏ  Ó /Ôı  

ÔÏ لبنیات Ï  ı /ÓÒı  ÔÏ Ï  ı /ÓÒı  

ÓÚ ÔÌ روغن هاي نباتی Ú ÔÏ  ÓÙÏ  

ÔÚ ı /Ì قند و شکر ÔÚ  ÔÏ  Ò /Ì Ì Û  

ˆ جمع ÙÚ ˆ /Ì ÔÙ̂  ˆ ÚÏ  Ì ÔÓÙ 

 



به دكکو  بودن نیازمند نظر از اقتصادي وضعیت ارزیابی و بررسی  

امداد کمیته طریق از شده تامین غذایی سبد دریافت

مرکز نهایت در و پزشک به معرفی بودن شرایط واجد صورت در  

استان بهداشت

آمد یاد ساعت 24 تعیین و تغذیه مشاوره



1+از بیشتر کودك  قد براي وزن منحنی z-score 
2 مساوي تا z-score+

آموزش تغذیه کودك بر اساس راهنماي مشاوره تغذیه

در صورت رفع نشدن مشکل پس از یک دوره پیگیري  
ارجاع از پزشک به کارشناس تغذیه براي  

مشاوره



از بیشتر قد براي وزن منحنی  z-score   مساوي تا+2

zscore 3+

 به كکود ارجاع  ، پزشک درخواستی آزمایشات بودن طبیعی صورت در 

پزشک توسط  تغذیه کارشناس

آمد یاد ساعت 24 تعیین ( تغذیه کارشناس توسط تغذیه مشاوره(



باالي کودك قد براي وزن منحنی  z-score3+

از بیشتر قد براي وزن منحنی  z-score   مساوي تا+2

zscore 3+

 به كکود ارجاع  ، پزشک درخواستی آزمایشات بودن طبیعی صورت در 

پزشک توسط  تغذیه کارشناس

آمد یاد ساعت 24 تعیین و تغذیه کارشناس توسط تغذیه مشاوره




