
مراقبت ادغام یافته کودك سالم

عطیه رزازي 

رئیس گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی

98پاییز 



ارزیابی رشد کودك



الممراقبت ادغام یافته کودك س

ارزیابی رشد کودك  





z-scoresPercentiles

3+99/9

2+97/7

1+84

050

1-15/9

2-2/3

3-0/13



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

بدن 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)

تفسیر شاخص هاي رشد



ارزیابی وزن برای سن



اقدام / توصیه هاطبقه بندي منحنی وزن براي سن 

-z 3-پایین score کم وزنی شدید

(Severely 
underweight)

سالمت جامع خدمات مرکز پزشک به ارجاع 
24  شودساعت بعد پیگیري.

-z 3-مساوي score تا کمتر از        

-2 z- score

کم وزنی 

(Underweight)

منحنی وزن براي قد مراجعه شود به.
مشاوره و ارائه توصیه هاي تغذیه اي
 روز بعد 5ماه  2روز بعد و باالي  1ماه  2زیر : مراجعه بعدي براي ارزیابی اصالح تغذیه کودك

مراجعه بعدي براي ارزیابی رشد کودك :
 بعدروز  10:  ماه 2زیر
2 بعدهفته  2:  ماه تا یکسال
 بعدیک ماه :  یک سالباالي
 در صورتی که کودك مجدداً در این طبقه بندي قرار گیرد به پزشک مرکز

خدمات جامعه سالمت ارجاع دهید

-zبیشتر از  score 1+احتمال اضافه وزن* مراجعه شود قدوزن براي منحنی به  . 

-z 2-مساوي score مساويتا
 1 z- score +و
o روند رشد نامعلوم یا
oروند رشد متوقف شده یا
o روند رشد دور (رشد نزولی روند

)  از میانه

.منحنی وزن براي قد مراجعه شود به*  احتمال مشکل وزن
مشاوره و ارائه توصیه هاي تغذیه اي
 روز بعد 5ماه  2روز بعد و باالي  1ماه  2زیر : مراجعه بعدي براي ارزیابی اصالح تغذیه کودك

مراجعه بعدي براي ارزیابی رشد کودك :
 روز بعد 10:  ماه 2زیر
2 هفته بعد 2:  ماه تا یکسال
یک ماه بعد:  باالي یک سال
 در صورتی که کودك مجدداً در این طبقه بندي قرار گیرد به پزشک مرکز

خدمات جامعه سالمت ارجاع دهید

-z 2-مساوي score مساويتا
 1 z- score + و
o روند رشد به موازات یا
oروند رشد به سمت میانه

  .شودکودك طبق بوکلت انجام ارزیابی *طبیعی



اقدام  / توصیه ها طبقه بنديمنحنی وزن براي سن 

-z 3-پایین score کم وزنی شدید

(Severely 
underweight)

دهید ارجاع  کودك وضعیت تثبیت و اولیه اقدامات از پس زیر هاي وضعیت از هریک وجود صورت در.
3- زیر قد براي وزن z- score )شدید الغري( 
پاها در دوطرفه ادم  
بازو میانه دور )MUAC( میلی متر 115 از کمتر   
همراه بیماري وجود

وضعیت کامل فیزیکی معاینه و حال شرح اخذ ضمن فوق هاي وضعیت از هریک وجود عدم صورت در     

.نمایید درخواست را اولیه آزمایش هاي و نموده ارزیابی را کودك اي تغذیه
هاي توصیه داده، ارجاع  )وجود صورت در( تغذیه کارشناس به ها، آزمایش بودن طبیعی صورت در 

 .نمایید پی گیري سپس و داده انجام را  اي تغذیه
یتخصص مرکز به درمان و تشخیص امکان عدم یا و اولیه آزمایش هاي بودن طبیعی غیر صورت در 

.دهید ارجاع
24  شودساعت بعد پیگیري.

-z 3-مساوي score تا کمتر از        

-2 z- score

کم وزنی 

(Underweight)

 کنیدرا ارزیابی کودك اي  تغذیه ، وضعیت معاینه فیزیکی کاملو ضمن اخذ شرح حال.  
 صورت وجود بیماري درمان مناسب انجام شوددر  .
 شوددر صورت عدم وجود بیماري آزمایش هاي اولیه درخواست.*

 در صورت غیر طبیعی بودن آزمایش ها  یا عدم امکان تشخیص و درمان به مرکز تخصصی

.  ارجاع داده شود
،ريپیگیسپس و  هشدتوصیه هاي تغذیه اي کم وزنی ارائه  در صورت طبیعی بودن آزمایش ها 

****  .شود

 بعدروز  10:  ماه 2زیر
2 بعدهفته  2:  ماه تا یکسال
 بعدیک ماه :  یک سالباالي

-zبیشتر از  score 1+احتمال اضافه وزن* مراجعه شود قدوزن براي منحنی به  . 

-z 2-مساوي score مساويتا
 1 z- score +و
o روند رشد نامعلوم یا
oروند رشد متوقف شده یا
o روند رشد دور (رشد نزولی روند

)  از میانه

.مراجعه شودمنحنی وزن براي قد به *  احتمال مشکل وزن
ادامه یابد مراقبت هاي روتین.

  تغذیه اي کم وزنیوصیه هاي ت•
 یتوالپی گیري بر اساس جدول •

 روز بعد 10:  ماه 2زیر
 2 هفته بعد 2:  ماه تا یکسال
یک ماه بعد:  باالي یک سال

-z 2-مساوي score مساويتا
 1 z- score + و
o روند رشد به موازات یا
oروند رشد به سمت میانه

  .شودکودك طبق بوکلت انجام ارزیابی *طبیعی



منحنی وزن 

اقدام / توصیه ها  بنديطبقه براي سن  

پایین

-3 z- score 

کم وزنی

 شدید
Severely

underweight

ارجاع به پزشک مرکز خدمات جامع سالمت

24 ساعت بعد پیگیري

)غیر پزشک(ارزیابی وزن برای سن 



منحنی وزن 

اقدام / توصیه ها  بنديطبقه براي سن  

پایین

-3 z- score 

کم وزنی

 شدید
Severely

underweight

 از وضعیت هاي زیر پـس از اقـدامات اولیـه و    هر یک در صورت وجود

.ارجاع دهیدتثبیت وضعیت کودك 
 3-براي قد زیر وزن z- score )الغري شدید (
   ادم دوطرفه در پاها
 دور میانه بازو)MUAC ( میلی متر  115کمتر از 
 بیماري همراه  وجود

ضمن اخذ شرح حـال   در صورت عدم وجود هریک از وضعیت هاي فوق

ه و و معاینه فیزیکی کامل، وضعیت تغذیه اي کـودك را ارزیـابی نمـود   

.آزمایش هاي اولیه را درخواست نمایید
 در (صورت طبیعی بودن آزمایش هـا، بـه کارشـناس تغذیـه     در

انجـام داده و  را داده، توصیه هاي تغذیه اي ارجاع ) صورت وجود
 .سپس پی گیري نمایید

   در صورت غیر طبیعی بودن آزمایش هاي اولیه و یا عـدم امکـان

.تشخیص و درمان به مرکز تخصصی ارجاع دهید

24  شودساعت بعد پیگیري.

)پزشک(ارزیابی وزن برای سن 



اقدام / توصیه هاطبقه بندي منحنی وزن براي سن 

مساوي

-3 z-score  کمتر از تا   

-2 z- score

کم وزنی 

Underweight

به منحنی وزن براي قد مراجعه شود
مشاوره و ارائه توصیه هاي تغذیه اي
ذیه مراجعه بعدي یراي ارزیابی اصالح تغ

 2ماه، باالي 2روز بعد براي زیر  1: اي کودك
روز بعد 5ماه 

براي ارزیابی رشد کودك مراجعه بعدي:
 روز بعد 10ماه  2زیر

2  هفته بعد 2ماهه تا یکسال
باالي یکسال یک ماه بعد

 در صورتی که کودك مجدداً در این
ز طبقه بندي قرار گیرد به پزشک مرک
.خدمات جامع سالمت ارجاع دهید

)غیر پزشک(ارزیابی وزن برای سن 



منحنی وزن براي 

سن 
اقدام / توصیه ها  طبقه بندي

مساوي

-3 z-score  تا
   کمتر از 

-2 z- score

کم وزنی 

Underweight

 غذیه تمعاینه فیزیکی کامل،وضعیت و ضمن اخذ شرح حال

.کنیدرا ارزیابی کودك اي 
 صورت وجود بیماري درمان مناسب انجام شوددر .
     در صورت عدم وجود بیمـاري آزمـایش هـاي اولیـه

*.شوددرخواست 

  در صورت غیر طبیعی بودن آزمایش ها  یا عـدم
 امکان تشخیص و درمان به مرکز تخصصی ارجاع

. داده شود
،توصـیه هـاي    در صورت طبیعی بودن آزمایش ها

 پیگیـري سـپس  و  هشدتغذیه اي کم وزنی ارائه 

 .شود

 بعدروز  10:  ماه 2زیر
2 بعدهفته  2:  ماه تا یکسال
 بعدیک ماه :  یک سالباالي

*P - Ca- CBC – U/C –U/A -S/E×3 –Cr –BUN –FBS–Na–K  ،در صورت امکان  آلکالن فسفاتاز و 

.(Serum IgA, IgA anti-tTG) بررسی سلیاك

)پزشک(ارزیابی وزن برای سن 



اقدام / توصیه ها طبقه بنديمنحنی وزن براي سن 

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

o رشد به موازات یاروند 
o رشد به سمت روند

میانه

م کودك طبق بوکلت انجاارزیابی طبیعی
  .شود

)پزشک و غیر پزشک(ارزیابی وزن برای سن 



-z 2-مساوي score تا مساوي

1 z- score  +و

o رشد نامعلوم یا  روند

o  یارشد متوقف شده روند

o کاهش وزن کودك

تر  نیازمند بررسی بیش

از نظر وزن

 بررسی شودوزن براي قد منحنی.
توصیه هاي تغذیه اي را ارائه دهید.
    مراجعه بعدي براي ارزیـابی اصـالح تغذیـه

 5مـاه   2روز بعد و باالي  1ماه  2زیر : کودك 
 روز بعد

مراجعه بعدي براي ارزیابی رشد کودك
 روز بعد 10:  ماه 2زیر
 2 هفته بعد 2:  ماه تا یکسال
بعدیک ماه :  باالي یک سال
  در صورتی که وزن کودك اضـافه

پیگیـري   2باشـد، بعـد از    نشده

.ارجاع شود

اقدام / توصیه ها  طبقه بنديمنحنی وزن براي سن 

)غیرپزشک(ارزیابی وزن برای سن 



-z 2-مساوي score تا
مساوي

  1 z- score +و
o   رشد نامعلوم یا روند
o   رشد متوقف شده یاروند
o   د روند رش(رشد نزولی روند

)  دور از میانه

نیازمند بررسی 

بیشتر از نظر وزن

 مراجعه شودمنحنی وزن براي قد به.
ادامه یابد مراقبت هاي روتین.

  تغذیه اي کم وزنیوصیه هاي ت•
توالیپی گیري بر اساس جدول •

 روز بعد 10:  ماه 2زیر
 2 هفته بعد 2:  ماه تا یکسال
بعدیک ماه :  باالي یک سال
در صورتی که وزن کودك اضافه 

پیگیـري   2باشد، بعـد از   نشده

.ارجاع شود

اقدام / توصیه ها  طبقه بنديمنحنی وزن براي سن 

)پزشک(ارزیابی وزن برای سن 



اقدام / توصیه ها  طبقه بنديمنحنی وزن براي سن 

z-score 1+از بیشتر 

 

 .  مراجعه شود قدوزن براي منحنی به وزناحتمال اضافه 

)غیرپزشک(ارزیابی وزن برای سن 



اقدام / توصیه ها  طبقه بنديمنحنی وزن براي سن 

z-score 1+از بیشتر 

 

 .  مراجعه شود قدوزن براي منحنی به وزناحتمال اضافه 

)پزشک(ارزیابی وزن برای سن 



ارزیابی قد برای سن



 توصیه ها/  اقدام طبقه بندي منحنی قد براي سن

  کوتاه قدي شدید  - z- score 3پایین

Severely ( 

stunted)  

  ارجاع به پزشک مرکز خدمات جامع سالمت 

 24ساعت بعد پیگیري شود . 

-تا کمتر از                   z- score 3-  مساوي 

2 z- score 
 

 ارجاع به پزشک مرکز خدمات جامع سالمت   کوتاه قدي

 24ساعت بعد پیگیري شود . 

 + z- score 3بیشتر از  

     

 ارجاع به پزشک مرکز خدمات جامع سالمت    خیلی بلند قد 

 24 .ساعت بعد پیگیري شود  

    3zscore+ تا مساوي   z- score 2- مساوي

  و            

 روند افزایش قد  نامعلوم یا -

 روند افزایش قد متوقف شده یا  -

  روند افزایش قد کند می باشد.   -

نیازمند بررسی 

  بیشتر از نظر قد

 ادامه مراقبتهاي روتین 

 توصیه هاي تغذیه اي 

  روز بعد 5 ماه 2 روز بعد و باالي 1 ماه 2مراجعه بعدي براي ارزیابی اصالح تغذیه کودك:  زیر   

   :مراجعه بعدي براي ارزیابی رشد کودك 

  ماه بعد1 ماه:   6کوچکتر از  

 6 ماه بعد2 ماه:   12 تا  

  ماه بعد 3 سال:   1بزرگ تر از  

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

تا مساوي                      z- score 2- مساوي

3 z- scoreو  + 

  -روند رشد به موازات میانه یا 

  -  روند رشد به سمت میانه

    ارزیابی کودك طبق بوکلت انجام شود.     طبیعی

 

)غیرپزشک(ارزیابی قد برای سن 



 توصیه ها/  اقدام طبقه بندي منحنی قد براي سن 

  کوتاه قدي شدید  - z- score 3پایین

Severely ( 

stunted)  

  ارجاع همزمان به متخصص کودکان ( بررسی ژنتیک)    و متخصص تغذیه/  کارشناس تغذیه 

 24ساعت بعد پیگیري شود . 

 ارجاع  به متخصص کودکان  مشکل  وجود  به  در صورت شک  خیلی بلند قد   z- score 3+بیشتر از   

 24.ساعت بعد پیگیري شود  

-تا کمتر از                    z- score 3-  مساوي 

2 z- score 

     

  کوتاه قدي

(Stunted)  

 معاینه فیزیکی کامل و بررسی از نظر چاقی و اضافه وزن ( منحنی وزن براي قد)   و  وجود عالئم سیستمیک

 ارجاع به متخصص کودکان در صورت غیر طبیعی بودن معاینه فیزیکی  

  ارجاع به  کارشناس تغذیه براي مشاوره تغذیه  

 طبق توالی در صورت طبیعی بودن معاینه فیزیکی پیگیري 

  ماه بعد1 ماه:  6کوچکتر از  

 6 ماه بعد 2 ماه:   12 تا  

 ماه بعد3 سال:   1تر از  بزرگ  

 سال براي تصمیم گیري 1از  پس از پیگیري یک دوره به کودك فرصت داده شود.  در کودکان کوچکتر 

 . ماهه زمان الزم است3 سال حداقل یک دوره ي 1ماهه و براي کودکان بزرگتر از   2  حداقل یک دوره ي 

    3zscore+ تا مساوي   z- score 2- مساوي

  و            

 روند رشد نامعلوم یا -

  روند رشد متوقف شده  -

احتمال مشکل 

  قد

 ادامه مراقبتهاي روتین 

 توصیه هاي تغذیه اي  

  :پیگیري 

  ماه بعد1 ماه:   6کوچکتر از  

 6 ماه بعد2 ماه:   12 تا  

  ماه بعد 3 سال:   1بزرگ تر از   

تا مساوي                      z- score 2- مساوي

3 z- scoreو  + 

  -روند رشد به موازات میانه یا 

  -  روند رشد به سمت میانه

    ارزیابی کودك طبق بوکلت انجام شود.     طبیعی

 

)پزشک(ارزیابی قد برای سن 



 توصیه ها/ اقدام طبقه بندي منحنی قد براي سن

کوتاه قدي   - z- score 3پایین

 شدید

Severely ( 

stunted) 

 ارجاع به پزشک مرکز خدمات جامع سالمت 

 24ساعت بعد پیگیري شود  . 

 
 
 
 
 
 

 

)غیرپزشک(ارزیابی قد برای سن 



 توصیه ها/ اقدام طبقه بندي منحنی قد براي سن

کوتاه قدي   - z- score 3پایین

 شدید

Severely ( 

stunted) 

  ارجاع همزمان به متخصص کودکان ( بررسی ژنتیک)   و متخصص

 تغذیه/ کارشناس تغذیه 

 24ساعت بعد پیگیري شود . 

 
 
 
 
 
 

 

)پزشک(ارزیابی قد برای سن 



 توصیه ها/ اقدام طبقه بندي منحنی قد براي سن

خیلی بلند   z- score 3+بیشتر از   

 قد

  ارجاع به پزشک مرکز خدمات جامع سالمت 

 24.ساعت بعد پیگیري شود  
 

)غیرپزشک(ارزیابی قد برای سن 



 توصیه ها/ اقدام طبقه بندي منحنی قد براي سن

خیلی بلند   z- score 3+بیشتر از   

 قد

 ارجاع  به متخصص کودکان مشکل وجود به در صورت شک 

 24 .ساعت بعد پیگیري شود  
 

)پزشک(ارزیابی قد برای سن 



 توصیه ها/ اقدام طبقه بندي منحنی قد براي سن

تا z- score 3- مساوي  

 z- score 2-کمتر از 

   

 کوتاه قدي

(Stunted) 

 ارجاع به پزشک مرکز خدمات جامع سالمت 

 24.ساعت بعد پیگیري شود  

 

)غیرپزشک(ارزیابی قد برای سن 



 توصیه ها/  اقدام طبقه بندي منحنی قد براي سن

تا z- score 3- مساوي  

 z- score 2-کمتر از 

   

 کوتاه قدي

(Stunted) 

  معاینه فیزیکی کامل و بررسی از نظر چاقی و اضافه وزن ( منحنی وزن براي

 قد)  و  وجود عالئم سیستمیک

 ارجاع به متخصص کودکان در صورت غیر طبیعی بودن معاینه فیزیکی 

  ارجاع به  کارشناس تغذیه براي مشاوره تغذیه 

 طبق توالی: در صورت طبیعی بودن معاینه فیزیکی پیگیري 

  ماه بعد1 ماه: 6کوچکتر از  

 6 ماه بعد 2 ماه:  12 تا  

 ماه بعد3 سال:  1تر از  بزرگ  

  پس از پیگیري یک دوره به کودك فرصت داده شود. در کودکان کوچکتر از

ماهه و براي کودکان بزرگتر  2  سال براي تصمیم گیري حداقل یک دوره ي 1

 . ماهه زمان الزم است3 سال حداقل یک دوره ي 1از 

 

)پزشک(ارزیابی قد برای سن 



ارزیابی بیش تر 

ايه تغذیحالشرح

والدینبلوغدرتأخیروقدبهتوجه

فیزیکیيه قد و معاینبراي وزنتناسبتکامل،عمومی،حال

آزمایشگاهی هايی بررس )K،Na ،FBS  ،T4،TSH،T3U
BUN،Cr ،S/E (3)،U/A،U/C،ESR،CBC ،P  ،Ca  و

 )آلکالن فسفاتاز

سن استخوانینظرازچپدستانگشتانوکفمچ،روبرويرادیوگرافی



 توصیه ها/ اقدام طبقه بندي منحنی قد براي سن

 تا   z- score 2- مساوي

   و             3zscore+مساوي 

o  روند افزایش قد نامعلوم یا

روند افزایش قد متوقف 

شده یا روند افزایش قد کند 

 می باشد. 

نیازمند 

بررسی 

بیشتر از 

 نظر قد

 هاي روتین ادامه مراقبت 

 توصیه هاي تغذیه اي 

  روز 1 ماه 2مراجعه بعدي براي ارزیابی اصالح تغذیه کودك : زیر 

  روز بعد5 ماه 2بعد و باالي 

  مراجعه بعدي براي ارزیابی رشد کودك 

 ماه بعد1 ماه:  6تر از  کوچک  

 6 ماه بعد2 ماه:  12 تا  

  ماه بعد 3 سال:  1بزرگ تر از  

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

 شود.

)غیرپزشک(ارزیابی قد برای سن 



 توصیه ها/ اقدام طبقه بندي منحنی قد براي سن

 تا   z- score 2- مساوي

  و             3zscore+مساوي 

o روند رشد نامعلوم یا 

o  روند رشد متوقف شده 

نیازمند 

بررسی 

بیشتر از 

 نظر قد

 هاي روتین ادامه مراقبت 

 توصیه هاي تغذیه اي 

 :پیگیري 

 ماه بعد1 ماه:  6تر از  کوچک  

 6 ماه بعد2 ماه:  12 تا  

  ماه بعد 3 سال:  1بزرگ تر از  
 

)پزشک(ارزیابی قد برای سن 



 توصیه ها/ اقدام طبقه بندي منحنی قد براي سن

تا مساوي   z- score 2- مساوي

3 z- scoreو + 

 روند رشد به موازات میانه یا  -

 - روند رشد به سمت میانه

  ارزیابی کودك طبق بوکلت انجام شود.   طبیعی

 

)غیرپزشک(ارزیابی قد برای سن 



 توصیه ها/ اقدام طبقه بندي منحنی قد براي سن

تا مساوي   z- score 2- مساوي

3 z- scoreو + 

 روند رشد به موازات میانه یا  -

 - روند رشد به سمت میانه

  ارزیابی کودك طبق بوکلت انجام شود.   طبیعی

 

)پزشک(ارزیابی قد برای سن 



ارزیابی وزن برای قد



اقدام/ توصیه هاطبقه بنديمنحنی وزن براي قد

z-score 3-پایین
یا (Severely wasted)الغري شدید

شدیدسوء تغذیه حاد 
   ارجاع به پزشک مرکز خدمات جامع سالمت
   24  براي اطمینان از مراجعه کودك پیگیري شودساعت بعد.

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

 

يغرال

(Wasted)  

 ارجاع به پزشک مرکز خدمات جامع سالمت
   24  براي اطمینان از مراجعه کودك پیگیري شودساعت بعد.

چاقی   z-score 3+باالي  
 ارجاع به پزشک مرکز خدمات جامع سالمت
   24  براي اطمینان از مراجعه کودك پیگیري شودساعت بعد.

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

 ارجاع به پزشک مرکز خدمات جامع سالمت
   24  براي اطمینان از مراجعه کودك پیگیري شودساعت بعد.

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

**احتمال خطر اضافه وزن

 کنید ارزیابی تغذیه نظر از را کودك.
وزن اضافه با کودك براي تغذیه مشاوره راهنماي اساس بر کودك تغذیه آموزش
5 ماه 2 باالي و بعد روز 1 ماه 2 زیر : کودك تغذیه اصالح ارزیابی براي بعدي مراجعه  

  بعد روز
کودك رشد ارزیابی براي پیگیري 
کودك رشد ارزیابی براي بعدي مراجعه :

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

دهید ارجاع پیگیري بار 2 از بعد قد براي وزن منحنی نشدن اصالح صورت در.  
           

     مساويتا   z-score 2-مساوي

+1 z-score
.  شودارزیابی کودك طبق بوکلت انجام طبیعی



اقدام/ توصیه هاطبقه بنديقدوزن براي منحنی 

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

MUAC< 115 mm

یا (Severely wasted)الغري شدید
شدیدسوء تغذیه حاد 

   لتکمی عمومی،  ارجاع به بیمارستان براي وضعیت تثبیت و اولیه از معاینه پس    
درمانی و تشخیصی اقدامات

   24  شودساعت بعد پیگیري.

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

یا 

115 ≤ MUAC< 125mm
 

(Wasted)غرال
یا

سوء تغذیه حاد متوسط  

 

 وجود بیماري همراه یا  ادم یا دور میانه بازو درصورت)MUAC ( میلی متر، ارجاع  به  115کمتر از

  متخصص کودکان

کامل فیزیکی معاینه و حال شرح اخذ ضمن فوق هاي وضعیت از هریک وجود عدم صورت در 

.نمایید درخواست را *الزم آزمایش هاي نموده، ارزیابی را کودك غذاي مصرف وضعیت

ورتص در( تغذیه کارشناس به باشد کودك تغذیه سوء علل از یکی فقر که صورتی در 

 صورت در و ارزیابی غذایی سبد دریافت به بودن نیازمند نظر از تا داده ارجاع )وجود

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

کنید توصیه را نیاز مورد هاي مکمل.

زمرک به درمان و تشخیص امکان عدم یا و اولیه آزمایش هاي بودن طبیعی غیر صورت در 

.دهید ارجاع تخصصی

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

 .دهید ارجاع تغذیه کارشناس به اي تغذیه هاي توصیه

شود انجام ***پی گیري سنی توالی جدول براساس  باید کودك پی گیري.
  کودکان متخصص به ارجاع شده، انجام پی گیري ي دوره یک در بهبود عدم درصورت

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

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

)  Obese( چاق z-score 3+باالي  

یماريب وجود نظر از بررسی و کامل فیزیکی معاینه اي، تغذیه حال شرح ویژه به کامل حال شرح

یفیزیک معاینه یا و حال شرح در طبیعی غیر مورد گونه هر بیماري، وجود صورت در 

 .دهید ارجاع کودکان متخصص به

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

پزشک به را کودك درخواستی، هاي آزمایش بودن طبیعی غیر صورت در 

  .دهید ارجاع کودکان متخصص

کارشناس به را کودك درخواستی، هاي آزمایش بودن طبیعی صورت در 

 .دهید ارجاع تغذیه

ادامه زنو اضافه رفع زمان تا گیري پی .نمائید گیري پی سن براي وزن پیگیري جدول اساس بر 

 .دهید ارجاع کودکان متخصص به دوره، 1 از پس روند ادامه صورت در .یابد

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

(Overweight) وزن  اضافه

 

    مساويتا   z-score 2-مساوي

+1 z-score
.  شودارزیابی کودك طبق بوکلت انجام طبیعی



وزن براي منحنی 

قد
اقدام/ توصیه هاطبقه بندي

پایین

-3 z-score

الغري شدید

(Severely 
wasted)  

   ارجاع به پزشک مرکز خدمات جامع سالمت

  24  براي اطمینان از مراجعه کودك بعدساعت 

.شودپیگیري 

)غیرپزشک(ارزیابی وزن برای قد 



وزن براي منحنی 

قد
اقدام/ توصیه هاطبقه بندي

پایین

-3 z-score  یا

  گوده دوطرفه ادم

یا   پا گذار

MUAC< 115 mm

الغري شدید

(Severely wasted)  

یا

شدیدسوء تغذیه حاد 

   جاع عمومی،  ار وضعیت تثبیت و اولیه از معاینه پس

رمانید و تشخیصی اقدامات تکمیل به بیمارستان براي

   24  شودساعت بعد پیگیري.

P - Ca- CBC – U/C –U/A -S/E ×3 - Cr–BUN –FBS–Na–K*  ،صورتدروفسفاتازآلکالن
Serum IgA, IgA anti-tTGبررسی بیماري سلیاك  امکان

)پزشک(ارزیابی وزن برای قد 



اقدام/ توصیه هاطبقه بنديقدوزن براي منحنی 

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

 

(Wasted)غرال
  

 

    ارجاع به پزشک مرکز خدمات جامع سالمت

   24 دپیگیري شو براي اطمینان از مراجعه کودك ساعت بعد.

)غیرپزشک(ارزیابی وزن برای قد 



              یاوزن براي قد منحنی 
BMI   سنبراي

اقدام/ توصیه هاطبقه بندي

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

یا 

115 ≤ MUAC< 125mm

 

(Wasted)غرال
یا

سوء تغذیه حاد متوسط  

 

 درصورت وجود بیماري همراه یا  ادم یا دور میانه بازو)MUAC ( میلی متر،  115کمتر از

  ارجاع  به متخصص کودکان

فیزیکی معاینه و حال شرح اخذ ضمن فوق هاي وضعیت از هریک وجود عدم صورت در 

 درخواست را *الزم آزمایش هاي نموده، ارزیابی را کودك غذاي مصرف وضعیت کامل

.نمایید

در( تغذیه کارشناس به باشد کودك تغذیه سوء علل از یکی فقر که صورتی در 

 و ارزیابی غذایی سبد دریافت به بودن نیازمند نظر از تا داده ارجاع )وجود صورت

 صورت در و داده انجام را ارزیابی این پزشک تغذیه، کارشناس نبودن صورت در

.کنید معرفی لزوم

کنید توصیه را نیاز مورد هاي مکمل.

هب درمان و تشخیص امکان عدم یا و اولیه آزمایش هاي بودن طبیعی غیر صورت در 

.دهید ارجاع تخصصی مرکز

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

 .دهید ارجاع تغذیه کارشناس به اي تغذیه هاي توصیه و مشاوره

شود انجام ***پی گیري سنی توالی جدول براساس  باید کودك پی گیري.
  متخصص به ارجاع شده، انجام پی گیري ي دوره یک در بهبود عدم درصورت  

کودکان

)پزشک(ارزیابی وزن برای قد 



اقدام/ توصیه هاطبقه بنديقدوزن براي منحنی 

ارجاع به پزشک مرکز خدمات جامع سالمت  چاقی   z-score 3+باالي  

   24  دبراي اطمینان از مراجعه کودك پیگیري شوساعت بعد.

تا   z-score 2+بیشتر از 

+z-score 3 مساوي 

ارجاع به پزشک مرکز خدمات جامع سالمت  اضافه وزن  

   24  دبراي اطمینان از مراجعه کودك پیگیري شوساعت بعد.

)غیرپزشک(ارزیابی وزن برای قد 



اقدام/ توصیه هاطبقه بنديقدوزن براي منحنی 

z-score 3+باالي  
چاق

 )Obese (

از بررسی و کامل فیزیکی معاینه اي، تغذیه حال شرح ویژه به کامل حال شرح 

بیماري وجود نظر

یا و حال شرح در طبیعی غیر مورد گونه هر بیماري، وجود صورت در 

  .دهید ارجاع کودکان متخصص به فیزیکی معاینه

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

به را کودك درخواستی، هاي آزمایش بودن طبیعی غیر صورت در  

   .دهید ارجاع کودکان متخصص پزشک

به را کودك درخواستی، هاي آزمایش بودن طبیعی صورت در 

  .دهید ارجاع تغذیه کارشناس

رفع نزما تا گیري پی .نمائید گیري پی سن براي وزن پیگیري جدول اساس بر 

  کودکان متخصص به دوره، 1 از پس روند ادامه صورت در .یابد ادامه وزن اضافه

  .دهید ارجاع

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

  وزن  اضافه

(Overweight)
  

 ,FBS, T4, TSHشاملآزمایش هاي بیوشیمیایی 
T3U  خونسطح چربی هاي و (LDL, TG, 

Cholesterol, HDL)

)پزشک(ارزیابی وزن برای قد 



اقدام/ توصیه هاطبقه بنديقدوزن براي منحنی 

بیشتر از
 +1 z-score    تا

  مساوي
 2 z-score+

 خطر احتمال
وزنه اضاف

  کنید کودك را از نظر تغذیه ارزیابی.
  ـ ا آموزش تغذیه کودك بر اساس راهنماي مشاوره تغذیه براي کـودك ب

اضافه وزن
 روز بعـد و   1ماه  2زیر : مراجعه بعدي براي ارزیابی اصالح تغذیه کودك

روز بعد  5ماه  2باالي 
 پیگیري براي ارزیابی رشد کودك
 مراجعه بعدي براي ارزیابی رشد کودك:
             ماه بعد 1:ماه  6کوچکتر از
        6  ماه بعد  2:ماه  12تا
           ماه بعد  3: بزرگتر از یکسال
 بار پیگیري ارجاع  2در صورت اصالح نشدن منحنی وزن براي قد بعد از

. دهید

)غیرپزشک(ارزیابی وزن برای قد 



وزن براي منحنی 

قد
اقدام/ توصیه هاطبقه بندي

-z 1+بیشتر از 
score  تا مساوي   

2 z-score+

  معاینه خانواده، و کودك اي تغذیه وضعیت بررسی وزنه اضاف خطر احتمال
اي تغذیه هاي توصیه و فیزیکی

 سن براي وزن پیگیري جدول اساس بر گیري پی

داردوجودخطراحتمالباشدمنحنیموازيآنروندو z-score 1+بااليشدهترسیمينقطهاگر  *
وجودوزناضافهقطعیخطرباشدصعوديآنروندو1z-score+بااليشدهترسیمنقطهصورتیکهدر

.دارد

)پزشک(ارزیابی وزن برای قد 



وزن براي قد منحنی 

سنبراي   BMI  یا
اقدام/ توصیه هاطبقه بندي

مساوي
-2 z-score  تا

مساوي

+1 z-score

.  شودارزیابی کودك طبق بوکلت انجام طبیعی

)غیرپزشک(ارزیابی وزن برای قد 



وزن براي قد منحنی 

سنبراي   BMI  یا
اقدام/ توصیه هاطبقه بندي

مساوي
-2 z-score  تا

مساوي

+1 z-score

.  شودارزیابی کودك طبق بوکلت انجام طبیعی

)پزشک(ارزیابی وزن برای قد 



ارزیابی دورسر برای سن



اقدام  طبقه بندي  سر براي سن  دور 

-z 3-پایین  score 
دور سر کوچک 

)میکروسفالی(
 ارجاع به پزشک مرکز خدمات جامع سالمت
24  شودساعت بعد پیگیري.

-z 3باالي    score +
دور سر بزرگ 

  )ماکروسفالی(
 ارجاع به پزشک مرکز خدمات جامع سالمت
24 ساعت بعد پیگیري شود.

ــاوي -z 3-مس score   ــاوي ــا مس          ت

+3 z-score  و

نامعلوم یا روند افزایش دورسر،–

روند افزایش دورسر متوقف شده یا-

روند افزایش دورسـر غیـر مـوازي بـا     -

منحنی میانگین

بررسی  نیازمند
بیشتر از نظر 

دورسر

پی گیري
o  هفته بعد 2:  ماه 6زیر
o  بعدماه  1:  ماه 6باالي
o ماه پیگیري ارجاع شود 2درصورت اصالح نشدن دورسر بعد از.

-z 3-مساوي score 3تا z- score  + و
-zموازي با خط score 

 

.  شودارزیابی کودك طبق بوکلت انجام دور سر طبیعی 



اقدام طبقه بندي دور سر براي سن 

-z 3-پایین  score 
دور سر کوچک 

)میکروسفالی(

ارزیابی قد و وزن و تکامل کودك  :
ت اگر دور سر کودك با قد و وزنش هم خوانی دارد و تکامل وي طبیعی اس

  .بر اساس توالی مراقبت هاي برنامه ي کودك سالم پیگیري شود

اگر تکامل کودك غیر طبیعی است بررسی گردد.
 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 را ارزیابی کنید
 اگر دور سر پدر و مادر کوچک است، کودك بر اساس توالی

.شودمراقبت هاي برنامه ي کودك سالم پیگیري 

 اگر دور سر پدر و مادر کوچک نیست به متخصص کودکان
.  ارجاع داده شود)  بررسی ژنتیک(

24  شودساعت بعد پیگیري.

-z 3باالي    score +
دور سر بزرگ 

  )ماکروسفالی(

ارزیابی قد و وزن و تکامل کودك  :
ت اگر دور سر کودك با قد و وزنش هم خوانی دارد و تکامل وي طبیعی اس

.  بر اساس توالی مراقبت هاي برنامه ي کودك سالم پیگیري شود
اگر تکامل کودك غیر طبیعی است بررسی گردد.
 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 را ارزیابی کنید
 اگر دور سر پدر و مادر بزرگ است، کودك بر اساس توالی

.شودمراقبت هاي برنامه ي کودك سالم پیگیري 

اگر دور سر پدر و مادر بزرگ نیست به متخصص ارجاع داده شود.

-z 3-مساوي score  3تا مساوي z-
score  + و غیرموازي با خطz- score   یا

روند افزایش دور سر نامعلوم 

احتمال مشکل 
سر  دور

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

-z 3-مساوي score 3تا z- score  + و
-zموازي با خط score

 

.  شودارزیابی کودك طبق بوکلت انجام دور سر طبیعی 



اقدام  طبقه بندي دور سر براي سن 

-z 3-پایین  score 
دور سر کوچک 

)میکروسفالی(
 ارجاع به پزشک مرکز خدمات جامع سالمت

24 ساعت بعد پیگیري شود.

ارزیابی دورسر برای سن
)  غیرپزشک(                         



اقدام طبقه بندي دور سر براي سن 

-z 3-پایین  score 
دور سر کوچک  

)میکروسفالی(

ارزیابی قد و وزن و تکامل کودك  :
 اگر دور سر کودك با قد و وزنش هم خوانی دارد و تکامل وي

 طبیعی است بر اساس توالی مراقبت هاي برنامه ي کودك سالم
  * .پیگیري شود

اگر تکامل کودك غیر طبیعی است بررسی گردد.
 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 را 
:  ارزیابی کنید

 اگر دور سر پدر و مادر کوچک است، کودك بر اساس
  *توالی مراقبت هاي برنامه ي کودك سالم پیگیري شود

ن اگر دور سر پدر و مادر کوچک نیست به متخصص کودکا
.  ارجاع داده شود)  بررسی ژنتیک(

24 ساعت بعد پیگیري شود

ارزیابی دورسر برای سن
) پزشک(                         



اقدام  طبقه بندي دور سر براي سن 

-z 3باالي     score +
دور سر بزرگ  

  )ماکروسفالی(

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

ارزیابی دورسر برای سن
)  غیرپزشک(                         



اقدام  طبقه بندي  سر براي سن  دور 

-z 3باالي     score +
دور سر بزرگ  

  )ماکروسفالی(

ارزیابی قد و وزن و تکامل کودك  :
  اگر دور سر کودك با قد و وزنش هم خوانی دارد و تکامـل وي

الم طبیعی است بر اساس توالی مراقبت هاي برنامه ي کودك س

.  پیگیري شود
اگر تکامل کودك غیر طبیعی است بررسی گردد.
  اگر دور سر کودك با قد و وزنش هم خوانی ندارد و تکامـل وي

طبیعی است، دور سر پدر و مادر و افراد درجه ي اول خـانواده  

:  را ارزیابی کنید
   اگر دور سر پدر و مادر بزرگ است، کودك بـر اسـاس

.ودشتوالی مراقبت هاي برنامه ي کودك سالم پیگیري 

اگر دور سر پدر و مادر بزرگ نیست به متخصص ارجاع 

.داده شود

ارزیابی دورسر برای سن
) پزشک(                         



اقدام  طبقه بندي  سر براي سن  دور 

ــاوي -z 3-مس score   ــاوي ــا مس          ت

+3 z-score   و

نامعلوم یا روند افزایش دورسر،–

روند افزایش دورسر متوقف شده یا-

روند افزایش دورسر غیـر مـوازي بـا    -

منحنی میانگین

تر  بررسی بیش نیازمند

از نظر دورسر

پی گیري
o   هفته بعد 2:  ماه 6زیر
o   بعدماه  1:  ماه 6باالي
o ماه   2درصورت اصالح نشدن دورسر بعد از

.پیگیري ارجاع شود

ارزیابی دورسر برای سن
)  غیرپزشک(                         



اقدام طبقه بندي  سر براي سن دور 

-z 3-مساوي         score  مساويتا

  3 z- score  +  و

یـا رونـد    روند افزایش دورسر نـامعلوم 

افزایش دورسر متوقف شـده یـا غیـر    

  صعودي با منحنی میانه

از  نیازمند بررسـی بیشـتر  

نظر دورسر

پی گیري

o   هفته بعد 2:  ماه 6زیر

o   ماه بعد 1:  ماه 6باالي

ارزیابی دورسر برای سن
) پزشک(                         



اقدام طبقه بندي سر براي سن دور 

-z 3-مساوي  score 

-z 3تا score  +  و موازي

-zبا خط score

 

دور سر 

طبیعی 
 شودارزیابی کودك طبق بوکلت انجام  .

ارزیابی دورسر برای سن

)  پزشک و غیرپزشک(                         


