
 درمعاینه فیزیکی کودك با توجه به سن 

 موارد مشکی رنگ در تمام سنین مورد ارزیابی قرار می گیرد 

 ماه 2مشخص شده است فقط براي زیر  قرمزمواردي که با  

 ماه مورد ارزیلبی قرار می گیرد 2مواردي که با آبی مشخص شده است فقط براي کودکان باالي  

  

  پزشک  –فرم ثبت مراقبت کودك سالم 

  :کودك/کدملی نوزاد                            : کودك در هنگام اولین ویزیت/ سن  نوزاد                                                     :     تاریخ تولد:                                                                                                   کودك/نام  و نام خانوادگی  نوزاد:                                                             شماره خانوار 

  اولین ویزیت باالي دوماه   اولین ویزیت زیر دو ماه  ارزیابی 

  پیگیري  طبقه بندي  شانه کد ن  پیگیري  طبقه بندي  کد نشانه   )بررسی نشانه (معاینه بالینی 

  

1 کد   

 سر و گردن

  + zscore 3یا بیشتر از   -Z-score 3تر از کم: دور سر  1-                           4آنسفالوسل  1 - 3                                       سچور ها / فونتانل ها 1 -2                                                                             شکل و اندازه جمجمه 1-1

 ) هزبان بزرگ و بیرون زد(زبان  1-7                                            )      میکروگناشی، میکروگلوسیا، رتروگلوسیا: (چانه 1-     6)                                              هیپرتلوریسم، شیب چشم(ها  ظاهر چشم 5-1

 دندان نوزاديشکاف کام، شکاف لب، : دهان1 -9                                                                                       فاصله بین دو چشم ، )غیرقرینگی هنگام گریه کردن(اي غیر معمول، حرکت عضالت صورت چهره: صورت 1- 8

  مخاط دهان ، لوزه ها ، کام 1-12                                                                     اختالل در رویش  یا شکل ظاهري دندان 1-              1 1پرده گردنی،توده گردنی ،)نانحراف گرد(تورتیکولی : گردن  10-1

      

2کد   

 چشم

  )هیپرتلوریسم ، شیب چشم(ظاهر چشم 2-4اشک ریزش                              2 -3نیستاگموس                                                         2-2                    از نظر تقارن، اندازه، ظاهر و بازتاب نوري  قرمز   ها مردمک  1-2

 حرکت و محور چشم ها از نظر انحراف 2-7)                داکریوسیستیت، آبسه(مجراي اشکی  2- 6                                                                                   ترشح چشم 5-2

      

3کد   

 گوش و حلق و بینی

        معاینه پرده تیمپان  3- 4هاي اطراف گوش           ، سوراخ) skin tag(یعات پوستی ضا 3- 3لمس و معاینه اطراف گوش                                   low set ear            2-3بررسی از نظر محل قرارگیري و شکل  الله گوش و  1-3

4کد   

 قفسه سینه

       )قرینگی صداهاي تنفسی ,ویز،رال رونکاي(اي تنفسی صداه  4-4تعداد و چگونگی تنفس                4-3)    ها، نیپل اضافه، قرمزي، گرمی و تورم پستان  محل قرار گرفتن، فاصله نیپل(نیپل  4-2شکل قفسه سینه         4 -1

5کد   

 قلب و عروق

 تعریق زیاد و خستگی در حین شیر خوردن  5- 4                                                   سیانوز  5-3                                                          نبض اندام ها 5-2)                                            ریتم،صداي غیر طبیعی, تعداد( سمع قلب 5 -1

 .شود بررسی ماهه 36 کودك خون فشار 5-6                                             .شود بررسی CRSسرخجه مادرزادي نظر از  باید دارد مادرزادي قلبی بیماري که زیریکسالی کودك 5-5

      

6 کد  

 شکم

  توده شکمی  6- 4هرنی ناف                                                                            6-3)                                     ترشحات،  خونریزي(ناف   6-2امفالوسل، گاستروشزي                                             شکل، نرمی شکم،  1-6

 

      

  7کد 

 ژنیتالیاي خارجی

باز بودن آنوس  محل قرار گرفتن و   7- 4هرنی                                                        7-3ابهام تناسلی                                                            7-2توده غیرعادي در لمس لبیا، بزرگی غیرعادي کلیتوریس          : دختران 1-7 

  ، شکل پره پوس)هیپوسپادیازیس، اپیسپادیازیس(عدم نزول بیضه یک طرفه یا دو طرفه، شکل و اندازه پنیس، محل قرار گرفتن مجراي ادرار : پسران  7-5        مشاهده شود   

      

8کد   

 اندام ها

 ها حرکت اندام 8- 3ها، تقارن،  دفورمیتی، ادم              ها از نظر بدشکلی، تروماي زایمانی، ناهنجاري بررسی ظاهر اندام 8- 2                                 ها                                               غیرقرینگی اندام 1-8

  )تست ارتوالنی و بارلو(نظر در رفتگی مادرزادي لگن بررسی از  8-5       ها                                                  ها و چسبندگی آن تعداد  انگشت4-8

      

9کد   

 پشت

        همانژیوم در محل ستون فقرات  9-3              توده یا موي غیرطبیعی در محل ستون فقرات                                                                   9-2                                                   ساکروم، کیفواسکولیوز: ستون فقرات 1-9

10کد   

 معاینه عصبی

        مغزي اعصاب عملکرد بررسی 10-4گردن گرفتن                                             10-3                            )روتینگ ، مورو، چنگ زدن, مکیدن (رفلکس هاي نوزادي     10-2سطح هوشیاري،  قدرت عضالت            1-10

11کد   

 پوست

 همانژیوم 11- 5  )                          جوش، تاول ، اریتم, پتشی, راش( وجود ضایعات پوستی 11-4زردي                                         11-3پریدگی                              رنگ 11- 2سیانوز                                 1-11

  هاي غیرطبیعی خال11-7                   و مکرر زیر پوست دارد        کبود شدگی و خونمردگی متعدد سابقه خونریزي طول کشیده یا 11- 6

      

              مشکل ندارد-3              ردي            ز-2                       اختالل ژنتیکی       /احتمال وجود بیماري-1                                  :طبقه بندي 

12کد   

 بدرفتاري 

 )19ص . (بدرفتاري با کودك را ارزیابی کنید عالئم 1-12

  

            

              کودكاحتمال بدرفتاري با -2احتمال بدرفتاري شدید با کودك                                   -1                                  :طبقه بندي 

13کد   

 تغذیه شیرخوار 

 تغذیه کودك را در هر گروه سنی ارزیابی کنید - 13-2.                                                                              دفعات ادرار و مدفوع نوزاد بررسی شود  1-13

  

            

                            طبیعی                         -5                                                نیازمند بررسی بیشتر از نظر وزن     -4                                   احتمال اضافه وزن         - 3                                       کم وزنی        -2                            کم وزنی شدید        -1  ارزیابی وزن 14کد 

              طبیعی - 5                                           نیازمند بررسی بیشتر از نظر قد             - 4                                                    کوتاه قدي    - 3                                   خیلی بلند قد     - 2                    کوتاه قدي شدید           -1  ارزیابی قد 15کد 

              دور سر طبیعی- 4                                                                                                                نیازمند بررسی بیشتر از نظر دور سر               - 3                              دور سر بزرگ         - 2                    دور سر کوچک             -1  ارزیابی دور سر 16کد 

              طبیعی-6            احتمال خطر اضافه وزن       -5                     اضافه وزن           - 4                                                  چاق              - 3                                           الغر          -2                      الغري شدید               -1  ارزیابی وزن براي قد 17کد 

 



  پزشک –فرم ثبت مراقبت کودك سالم 

  :کودك/کدملی نوزاد                                                                                                           :تولد خیتار                                                                                :     کودك/نوزاد  یخانوادگ نام و  نام:                                                      خانوار شماره

 :یختار :تاریخ :تاریخ :تاریخ  :تاریخ  یابیارز

  ماهگی 60  ماهگی 36  ماهگی 24  ماهگی 12  ماهگی 6

  پیگیري  طبقه بندي  کد نشانه   پیگیري  طبقه بندي  کد نشانه   پیگیري  طبقه بندي  کد نشانه   پیگیري  طبقه بندي  کد نشانه   پیگیري  طبقه بندي  کد نشانه   ) نشانه یبررس( ینیبال نهیمعا

  

1کد   

 سر و گردن

 + zscore 3یا بیشتر از   -Z-score 3کمتر از : دور سر  1-3                          سچور ها / فونتانل ها 1-2                   شکل و اندازه جمجمه1-1

 شکاف کام، شکاف لب: دهان   1-5)                      میکروگناسی، میکروگلوسیا، رتروگلوسیا، زبان بزرگ و بیرون زده: (چانه و زبان 4-1

 اختالل در رویش یا شکل ظاهري دندان  1- 7      )غیرقرینگی هنگام گریه کردن(اي غیر معمول، حرکت عضالت صورت چهره: صورت1- 6

  پرده گردنی،توده گردنی: گردن 1-9ها، کام                 مخاط دهان، لوزه 1- 8

                              

2کد   

 چشم

 ها از نظر تقارن، اندازه، ظاهر و بازتاب نوري  قرمز  مردمک 2- 2                      )                    هیپرتلوریسم، شیب چشم(ها  ظاهر چشم 1-2

 ) داکریوسیستیت، آبسه(مجراي اشکی  2- 4ها از نظر انحراف چشم                                          حرکت و محور چشم 3-2

  ترشح چشم 2- 6                                       نیستاگموس                                                   5-2

                              

3کد   

 گوش و حلق و بینی

 لمس و معاینه اطراف گوش  low set ear                                                     2-3محل قرارگیري و شکل  الله گوش  و بررسی از نظر  1-3

  معاینه پرده تیمپان 3- 4                                                                      هاي اطراف گوش  سوراخ ،) skin tag(ضایعات پوستی  3-3 

                              

4کد   

 قفسه سینه

 )پستان  ها، نیپل اضافه، قرمزي، گرمی و تورم محل قرار گرفتن، فاصله نیپل(نیپل       4- 2شکل قفسه سینه                   1-4

  )ویز،رال رونکاي، قرینگی صداهاي تنفسی(صداهاي تنفسی  4-4تعداد و چگونگی تنفس                                   3-4

                              

5کد   

 قلب و عروق

 نبض اندام ها 5-2                       )                                                                ریتم،صداي غیر طبیعی, تعداد( سمع قلب1-5

سیانوز                                                                                        5-4          تعریق زیاد و خستگی در حین شیر خوردن                                                                           3-5

 .شود یبررس CRSيمادرزاد از نظر سرخجه باید  دارد يمادرزاد یقلب يماریکه ب یکسالیریکودك ز 5-5 

  .ماهه بررسی شود 36فشار خون کودك  5- 6

                              

6کد   

 شکم

                                توده شکمی 6-3              رنی ناف                                               ه 6-2شکل، نرمی شکم                                        1-6

  7کد 

 ژنیتالیاي خارجی

  توده غیرعادي در لمس لبیا، بزرگی غیرعادي کلیتوریس: دختران1-7

  ، شکل پره پوس)هیپوسپادیازیس، اپیسپادیازیس(جراي ادرار عدم نزول بیضه یک طرفه یا دو طرفه، شکل و اندازه پنیس، محل قرار گرفتن م: پسران 2-7

  محل قرار گرفتن و باز بودن آنوس بررسی شود 7-5                                                هرنی  7-4                           ابهام تناسلی 3-7 

                              

8کد   

 اندام ها

 ها، تقارن،  دفورمیتی، ادم  ها از نظر بدشکلی، تروماي زایمانی، ناهنجاري بررسی ظاهر اندام 8-2                  ها       غیرقرینگی اندام1-8

 ) تست ارتوالنی و بارلو(بررسی از نظر در رفتگی مادرزادي لگن   8-5ها      ها و چسبندگی آن تعداد  انگشت 8-4   ها حرکت اندام3-8

  

                              

9کد   

تپش  

                                همانژیوم در محل ستون فقرات9-3توده یا موي غیرطبیعی در محل ستون فقرات         9- 2ساکروم، کیفواسکولیوز       : ستون فقرات1-9

10کد   

 معاینه عصبی

                                بررسی عملکرد اعصاب مغزي 10- 2                                                  قدرت عضالت                                        , سطح هوشیاري 1-10

11کد   

 پوست

 همانژیوم11-4                                     زردي  11- 3پریدگی                                            رنگ11-2                   سیانوز1-11

 خال هاي غیر طبیعی 11- 6                )                                                        جوش، تاول ، اریتم, پتشی, راش( وجود ضایعات پوستی 5-11

 سابقه خونریزي طول کشیده یا کبود شدگی و خونمردگی متعدد و مکرر در زیر پوست دارد  7-11

  

                              

                                مشکل ندارد- 3              زردي            -2                       اختالل ژنتیکی       /احتمال وجود بیماري- 1                                  :طبقه بندي

12کد   

 بدرفتاري 

                                )19ص .(عالئم بدرفتاري با کودك را ارزیابی کنید 1-12

                                احتمال بدرفتاري با کودك-2احتمال بدرفتاري شدید با کودك                                   - 1                                  :طبقه بندي

 کد 13

 تغذیه شیرخوار 

 تغذیه کودك را در هر گروه سنی ارزیابی کنید - 13

  

                              

                              طبیعی                                         - 5نیازمند بررسی بیشتر از نظر وزن          - 4احتمال اضافه وزن           - 3  کم وزنی         - 2کم وزنی شدید                 -1  ارزیابی وزن 14کد 

                                طبیعی - 5یشتر از نظر قد        نیازمند بررسی ب- 4کوتاه قدي              - 3خیلی بلند قد                - 2کوتاه قدي شدید             -1  ارزیابی قد 15کد 

                                دور سر طبیعی- 4              نیازمند بررسی بیشتر از نظر دور سر                  -3دور سر بزرگ            -2دور سر کوچک                    -1  ارزیابی دور سر 16کد 

                                طبیعی-6احتمال خطر اضافه وزن            - 5اضافه وزن                       -4چاق                 -3الغر              -2ي شدید        الغر-1  ارزیابی وزن براي قد 17کد 



  ت اقداماتثب

  .......)مراقب سالمت / بهورز (از سطح غیر پزشک       کودك / ثبت اقدامات در صورت ارجاع نوزاد 

/ وزاد سن ن

  کودك 

 را متخصص به ارجاع علت خالصه(  ارجاع  بندي ه طبق  نشانه خطر

 ) دیسیبنو

  نام و نام خانوادگی ومهر پزشک ) دیسیبنو را یسن گروه هر در شده ارائه هیتوص(  ها هیتوص

            

            

            

            

  

  

  

  

  

  

 


