
  رشدکودكارزیابی 

کارگاه پایش رشد و تغذیه در مراقبت هاي ادغام یافته کودك سالم
  1396تیر ماه 



تن سنجیانجام صحیح اهمیت 

 : اندازه گیري در خطا وقوع صورت در•

جامعه تغذیه وضعیت نادرست تخمین–

جامعه در تغذیه سوء شیوع نادرست برآورد–

تغذیه سوء دچار کودکان نکردن شناسایی–

  تغذیه اي  الزم مداخالت در اختالل–

نادرست هاي ریزي برنامه–



 وزن

 تولد و جبـران آن  نوزادان ترم در چند روز اول تولد درصد از وزن هنگام  10کاهش

روز  بعد از تولد  14تا  10از پس 

 مـاهگی،      3-6گـرم در روز از   20و  ماه اول زنـدگی   3گرم در  روز در  30افزایش

گرم در روز   10ماهگی اقزایش  6-12از 

 دو سالگی تا بلوغ ساالنه دو کیلوگرم افزایش وزن از

 اشـد نیـاز   بسال داشته کمتر از یک کیلوگرم در وزن تا قبل بلوغ افزایش اگر کودك

.استبه بررسی جهت تعیین کمبودهاي تغذیه اي 



افزایش قد 

 سانتی متر  2,5ماهانه : ماه اول زندگی شش

12- 7 مترسانتی  1,5ماهانه :  ماهگی

24- 12 سانتی متر  10ساالنه :  ماهگی

36- 24 سانتی متر  8ساالنه : ماهگی

48- 36 سانتی متر  7ساالنه : ماهگی

 مترسانتی  5-6سالگی ساالنه 4 -10از

 سانتی متر باشد نیاز به بررسی جهـت تعیـین و   5کودکی قبل بلوغ افزایش قدش در سال کمتر از اگر 

رفع مشکل می باشد



ارزیابی وزن براي سن





:  غیر پزشک سنارزیابی وزن براي 

اقدام/ توصیه هابنديطبقه وزن براي سن منحنی

-z 3- پایین• score 
کم وزنی شدید

ارجاع به پزشک مرکز خدمات جامع سالمت
24 ساعت بعد پیگیري شود

-z 3-مساوي• score 2-از  کمترتا z- score

کم وزنی

قد مراجعه شود  برايوزن  منحنیبه •
  تغذیه ايهاي  توصیهمشاوره و ارائه •
روز بعد  5براي ارزیابی اصالح تغذیه کودك  پیگیري •
:  پیگیري براي ارزیابی رشد کودك•

روز بعد10ماه  2 زیر•
هفته بعد 2 یکسالماهه تا  2 •
ماه بعد یکسال  یک باالي•

دهید   در صورتی که وزن کودك اضافه نشده باشد، در اولین پیگیري به پزشک مرکز خدمات جامع سالمت ارجاع•

-zبیشتر از • score  1+قد بررسی شود برايوزن  منحنی•احتمال اضافه وزن

-z 2-مساوي• score 1تا مساويz- score +و
روند رشد نامعلوم یا •
روند رشد متوقف شده یا•
ز نظر نیازمند بررسی بیشتر اروند رشد نزولی   •

وزن

قد بررسی شود برايوزن  منحنی•
را ارائه دهید تغذیه اي توصیه هاي•
روز بعد  5براي ارزیابی اصالح تغذیه کودك  پیگیري•
:  پیگیري براي ارزیابی رشد کودك•

روز بعد10ماه  2 زیر  •
هفته بعد 2 یکسالماهه تا  2 •
ماه بعد یکسال  یک باالي •

مراقبت ارجاع شود 2در صورتی که وزن کودك اضافه نشده باشد،  بعد از •

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

ارزیابی کودك را طبق صفحات بعدي ادامه دهید•



:  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 •

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

ورت در صورت نبودن کارشناس تغذیه، پزشک این ارزیابی را انجام داده و در ص. 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 . 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•
به  ارجاع داده، کارشناس تغذیه از نظر نیازمند بودن کودك) در صورت وجود(در صورت طبیعی بودن آزمایش ها،  مکمل هاي مورد نیاز را توصیه کنید و سپس به کارشناس تغذیه •

رزیابی را در صورت نبود کارشناس تغذیه، پزشک این ا. دریافت سبد غذایی وضعیت اقتصادي خانواده را ارزیابی و در صورت لزوم کودك را جهت دریافت سبد غذایی معرفی می کند
****  در صورت نبود فقر در خانواده، کارشناس تغذیه  توصیه هاي تغذیه اي را انجام داده  و سپس پیگیري شود . انجام داده و در صورت لزوم کودك را معرفی کنید

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    •

قد  مراجعه شود  برايوزن  منحنیبه • ر وزن نیازمند بررسی بیشتر از نظ

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



ارزیابی قد براي سن





ارزیابی قد براي سن غیر پزشک 

اقدام/ توصیه هابنديطبقه سن  قد براي منحنی

-z 3پایین• score -  کوتاه قدي شدید  ارجاع به پزشک مرکز خدمات جامع سالمت
24 ساعت بعد پیگیري شود

-z 3-مساوي• score 2-تا کمتر از z- scoreکوتاه قدي  ارجاع به پزشک مرکز خدمات جامع سالمت
24 ساعت بعد پیگیري شود

-3zبیشتر از  • score  +خیلی بلند قد  ارجاع به پزشک مرکز خدمات جامع سالمت
24 ساعت بعد پیگیري شود

-z 2-مساوي • score    3+ مساويتا z- score  و
یا  نامعلومروند رشد •
یاروند رشد متوقف شده •
روند رشد کند شده •

روتین مراقبت هايادامه قد نیازمند بررسی بیشتر از نظر
تغذیه اي توصیه هاي
روز بعد   5براي ارزیابی اصالح تغذیه کودك  پیگیري
پیگیري براي ارزیابی رشد کودك  :

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

 مراقبت ارجاع شود  2در صورتی که قد کودك اضافه نشده باشد، بعد از

-z 2-مساوي  • score    3+ مساويتا z- score  و
یارشد به موازات میانه روند •
رشد صعودي روند •

ارزیابی کودك را طبق صفحات بعدي ادامه دهیدطبیعی



پزشک ارزیابی قد براي سن 
  

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 •

 1ماهه و براي کودکان بزرگتر از   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 

-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 -

انجام شود   بوکلتارزیابی کودك طبق •طبیعی



ارزیابی وزن براي قد





پزشک غیر قد ارزیابی وزن براي 

اقدام/ توصیه هاطبقه بنديمنحنی وزن براي قد

سالمت  مرکز خدمات جامع پزشک ارجاع به شدید الغريz-score 3-یین پا
24 ساعت بعد براي اطمینان از مراجعه کودك  پیگیري شود

-z 3-مساوي score   2-تا کمتر از z- scoreالغري

  

 سالمت  خدمات جامع  مرکزپزشک ارجاع به
24 ساعت بعد براي اطمینان از مراجعه کودك پیگیري شود

سالمت  خدمات جامع  مرکزپزشک ارجاع به چاقی z-score 3+باالي 
24 ساعت بعد براي اطمینان از مراجعه کودك  پیگیري شود

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

  

وزن   اضافه

  

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

  

کودك را از نظر تغذیه ارزیابی کنید  وزنه اضاف خطر احتمال
آموزش  تغذیه کودك بر اساس راهنماي مشاوره تغذیه براي کودك با اضافه وزن
 روز بعد  5پیگیري براي ارزیابی اصالح تغذیه کودك
پیگیري براي ارزیابی رشد کودك  :

o روز بعد10ماه  2زیر
o 2  هفته بعد 2ماهه تا یکسال
o باالي یک سال یک ماه بعد

  
.ارزیابی کودك را طبق صفحات بعدي ادامه دهیدطبیعیz-score 1+تا مساوي   z-score 2-مساوي



پزشک ارزیابی وزن براي قد 

اقدام/ توصیه هاطبقه بنديقدوزن براي نحنی م

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

-zscore2تا کمتر از         z-score 3-مساوي 
 یا

115mm < MUAC<125mm
  

(Wasted)الغر
یا

سوء تغذیه حاد متوسط   

  

 بازو  میانهیا دور  ادم  یاوجود بیماري همراه  رصورتد)MUAC (ارجاع  به متخصص کودکانمیلی متر 115از  کمتر ، 

ابیارزیرا  كکود غذاي مصرف وضعیت کامل فیزیکی معاینه و حال شرح اخذ ضمن  فوق هاي وضعیت از هریک نبود صورت در  

نماییدرا درخواست * الزم آزمایش هاينموده، 

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

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

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

مکمل هاي مورد نیاز را توصیه کنید  .

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

 ه  مشاوره و توصیه هاي تغذیه اي ب تکمیل براي تغذیه اي توصیه هايدر صورت طبیعی بودن آزمایش ها، ضمن ارائه

. دهیدارجاع  تغذیه کارشناس

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  

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

. ****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•

وند پس  در صورت ادامه ر. 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 1از 

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

   

(Overweight)اضافه وزن  

  

+z-score 2 مساويتا   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

   

انجام شود    بوکلتارزیابی کودك طبق طبیعی



ارزیابی دور سر براي سن





پزشک سن غیر براي دور سر ارزیابی 

توصیه ها طبقه بندي منحنی دور سر براي سن 

 خدمات جامع سالمت    مرکزپزشک ارجاع به
24 ساعت بعد پیگیري شود

)میکروسفالی(دور سر کوچک   

-z 3پایین• score –

  

خدمات جامع سالمت    رکزپزشک  ارجاع به م
24 ساعت بعد پیگیري شود

  
)ماکروسفالی(دور سر بزرگ 

-3zباالي  • score+

پیگیري
هفته بعد  2:  ماه6زیر
یک ماه بعد:  ماه 6باالي 

ور سر نیازمند بررسی بیشتر از نظر د  

   3-مساوي z- score   3+تا مساوي z- score  
و

روند افزایش دور سر،  نامعلوم یا-
روند افزایش دور سر متوقف شده یا -
 روند افزایش دور سر غیر موازي بامنحنی میانگین-

 ارزیابی کودك را طبق صفحات بعدي ادامه دهید

دورسر طبیعی

3-مساوي z- score   3+ مساويتا z- score   و
موازي با منحنی میانگین -

  



پزشک ارزیابی دور سر براي سن 

اقدام طبقه بندي دور سر براي سن 
-z 3-پایین  score  دور سر کوچک

  میکروسفالی
ارزیابی قد و وزن و تکامل کودك  :

oودك  اگر دور سر کودك با قد و وزنش هم خوانی دارد و تکامل وي طبیعی است بر اساس توالی مراقبت هاي برنامه ي ک

)  ماه یکماه بعد 6هفته بعد، باالي  2ماه   6زیر. (سالم پیگیري شود
o اگر تکامل کودك غیر طبیعی است به متخصص کودکان ارجاع دهید

ا اگر دور سر کودك با قد و وزنش هم خوانی ندارد و تکامل وي طبیعی است، دور سر پدر و مادر و افراد درجه ي اول خانواده ر

: ارزیابی کنید
o6زیر. (اگر دور سر پدر و مادر کوچک است، کودك بر اساس توالی مراقبت هاي برنامه ي کودك سالم پیگیري شود   

)  ماه یکماه بعد 6هفته بعد، باالي  2ماه 
oاگر دور سر پدر و مادر کوچک نیست به متخصص کودکان  ارجاع داده شود.

-z 3باالي     score +  دور سر بزرگ
  ماکروسفالی

ارزیابی قد و وزن و تکامل کودك  :
oودك  اگر دور سر کودك با قد و وزنش هم خوانی دارد و تکامل وي طبیعی است بر اساس توالی مراقبت هاي برنامه ي ک

)  ماه یکماه بعد 6هفته بعد، باالي  2ماه   6زیر. (سالم پیگیري شود
oاگر تکامل کودك غیر طبیعی است بررسی گردد.

ا اگر دور سر کودك با قد و وزنش هم خوانی ندارد و تکامل وي طبیعی است، دور سر پدر و مادر و افراد درجه ي اول خانواده ر

: ارزیابی کنید
oماه   6یرز. (اگر دور سر پدر و مادر بزرگ است، کودك بر اساس توالی مراقبت هاي برنامه ي کودك سالم پیگیري شود

)  ماه یکماه بعد 6هفته بعد، باالي  2
oاگر دور سر پدر و مادر بزرگ نیست به متخصص ارجاع داده شود.

-z 3-مساوي score  3تا مساوي z- score  + و
روند افزایش دور سر نامعلوم یا 

روند افزایش دور سر متوقف شده یا 
غیر صعودي با منحنی میانه 

تر نیازمند بررسی بیش

از نظر دور سر   
پی گیري

o  هفته بعد 2:  ماه 6زیر
o  ماه بعد 1:  ماه 6باالي

-z 3-مساوي score 3تا z- score  + و موازي با
منحنی میانه 

انجام شود   بوکلتارزیابی کودك طبق دور سر طبیعی 



تفسیر شاخص هاي رشد

z-scoreتوده ي بدن براي سن نمایه يوزن براي قدوزن براي سنقد براي سن

چاق3باالي 

(Obese)

چاق

(Obese)

اضافه وزنطبیعی2باالي 

(Overweight)

اضافه وزن

(Overweight)

خطر احتمالی طبیعی1باالي 

اضافه وزن

خطر احتمالی 

اضافه وزن

طبیعیطبیعیطبیعیطبیعی)0(میانگین 

طبیعیطبیعیطبیعیطبیعی-1پایین 

کوتاه قد -2پایین 

(Stunted)

کم وزن

(Underweight)

الغر

(Wasted) 

الغر

(Wasted) 

قدخیلی کوتاه -3پایین 

(Severely stunted)

خیلی کم وزن

(Severely underweight)

خیلی الغر

(Severely wasted)

خیلی الغر

(Severely wasted)



سالم  کارشناسان تغذیه و کودکان در برنامه کودك تعامل 

آموزش کارکنان بهداشتی  •

)  بومیکارگاه هاي تغذیه تکمیلی عملی با تاکید بر تغذیه اجراي (آموزش والدین •

شناسایی درست کودکان با مشکالت تغذیه اي و علل آن  •

)  ايتغذیه گیري، دانش صحیح اندازه روش (پایش کارکنان بهداشتی  •

نقاط قوت و ضعف برنامه  تعیین •

اطالع صحیح از شاخص هاي تن سنجی  •

مداخالت الزم براي کاهش سوء تغذیه در دانشگاه  •

فقیر   خانوارهايغذایی از کودکان مبتال به سوء تغذیه در حمایت •

کمک به خانواده براي انتخاب تغذیه مناسب بر اساس وضعیت  اقتصادي خانوار  •

ین  و داده هاي روت...) و  پورا(برنامه ریزي جهت بهبود وضع تغذیه کودکان بر اساس نتایج بررسی هاي کشوري •

تغذیه در کمیته سالمت کودکان دانشگاه   مسولحضور کارشناس •








