راهنمای چک لیست پایش برنامه سالمت کودکان در سطح مرکز خدمات جامع سالمت/پایگاه سالمت /خانه بهداشت

سوال  -1بایگانی د ستورالعملها و بخ شنامهها ،نقاط برش ،فرم فیزیکی یا فایل الکترونیکی تمرین هایی برای شکوفایی
کودکان  11تا 11ماهه و کارت های آموز شی رنگی تو صیه هایی برای تکامل کودکان به تفکیک از سایر برنامه ها و به
صورتی که دسترسی به آنها آسان باشد بررسی گردد.
*د ستورالعملها و بخ

شنامههای برنامه از جمله :بخشنننامه مکمل های کودکان -بخشنننامه یدید مکمل  ADیا – MV

د ستورالعمل ایرایی تکامل - ASQ 2د ستورالعمل تن سنجی کودکان -د ستورالعمل م شخص نمودن محدوده گروههای
سنی کودکان و نویوانان – اصالحیه نحوه ثبت و درخواست مکمل ها
سؤال  -1الزم ا ست کارمند بهدا شتی از آمار یمعیتی (بلوک خود) ،کودکان زیر یک سال ،زیر پنج سال ،موالید ،نوزادان
پرخطر ،کل مادران باردار ،مادران باردار پرخطر و کودکان نیازمند اریاع در حیطه های تکاملی مطلع باشد.
سوال -3برای بررسی آگاهی کارکنان ارائه دهنده خدمت ،نکات مهم دستورالعمل ها و بخشنامه ها شامل:
مکمل ها :مکمل مولتی ویتامین یا آد از روز  3-5روزگی تا پایان 1سالگی به میزان یک سی سی از قطره  A+Dیا مولتی
ویتامین و مصننر قطره آهن از پایان  1ماهگی و یا همزمان با شننروع تيهیه تکمیلی با دوز  1mg/kg/dمعادل 15قطره
آهن روزانه توصننیه می شننود و تا پایان 1سننالگی ادامه می یابد در کودکان نارس و شننیر خوارانی که با وزن تولد کمتر از
1522گرم متولد می شوند اعم از کودکانی که با شیر مادر و یا شیرم صنوعی تيهیه می شوند15 ،قطره از زمانی که وزن
کودک 1برابر وزن هنگام تولد می شود که حدود  1ماهگی شروع گردیده وتا 1سالگی داده شود.
گروه های پرخطر :نوزادان با وزن تولد کمتر از 1522گرم ،نوزاد نارس  ،نوزاد با سابقه ب ستری در بخش مراقبت های ویژه
نوزادان NICU
 :ASQنحوه امتیازدهی به سؤاالت بدون پاسخ و گروه های نیازمند اریاع طبق امتیاز
عالئم خطر شننیرخوار کمتر از  1ماه :تنفس تند؛کاهش سننطه هوشننیاری ،بیقراری و تحریک پهیری،تحرک کمتر از حد
معمول و بی حالی  ،دریه حرارت زیر بيلی باال ویا پایین و عالئم خطر شنننیرخوار  1ماهه تا  5سننناله بی حالی کودک یا
خواب آلودگی غیر عادی و سوال رایع به نوشیدن یا شیر خوردن کودک یا استفراغ کودک بعد از خوردن هر چیزی
تعداد تنفس طبیعی کودکان زیر  1ماه( :کمتر از  12بار در دقیقه ) 1-ماهه تا یک سننال(:کمتر از  52بار در دقیقه )-باالی
یک سال تا  5ساله (کمتر از  02بار در دقیقه) -سن توزیع مسواک انگشتی( 11 ، 1و  11ماهگی)
تعریف تب (:دریه حرارت زیر بيلی مساوی یا باالتر از  33دریه سانتی گراد) و هیپوترمی( :دریه حرارت زیر بيلی کمتر از
 31دریه سانتی گراد) سوال گردد.
سوال -0مشاهده نحوه تن سنجی کودک در حین مراقبت :آمادگی کودک یهت توزین که شامل درآوردن یا کاهش لباس
و کفش کودک ،خشک بودن پوشک کودک  ،مناسب بودن دمای اتاق بین10-11دریه سانتی گراد و همچنین برای اندازه
گیری قد کودک وسایل تزیینی مانند تل؛ خارج گردد قبل از کنترل وزن ترازو با وزنه شاهد کنترل گردد.

دسننتورعمل آماده کردن کودک یهت اندازه گیری قد :سننر کودک را در موقعیت صننحیه قرار دهید ،طوری که یک خ
عمودی فرضی از مجرای گوش به حاشیه ی پایینی گودی چشم عمود بر تخت باشد در این حالت ،چشمهای کودک باید
دقیقاً به طور مستقیم به باال نگاه کند (.از دستیار بخواهید سر کودک را در این وضعیت ثابت نگهدارد ).با یک دست پاهای
کودک را نگهداشته و با دست دیگر قسمت متحرک انتهایی میز را به سمت کف پای او حرکت دهید .با یک فشار آرام به
زانوهای کودک ،آنها را صا کنید در حالی که زانوها را نگهداشته اید ،صفحه ی متحرک پایی را به آرامی به سمت کف
پاهای کودک حرکت دهید .کف پاها باید دقیق ًا بر صفحه تماس دا شته و انگ شت ش ست ،صا و به سمت باال با شد .در
غیر این صورت ،یعنی درصورت خمیدگی انگشت شست و یا مماس نبودن کف پاها با صفحه ی متحرک پایی به آرامی
کف پاهای کودک را تحریک کنید و با سرعت و در حالی که کودک انگ شت ش ست پاهایش را صا کرده ،صفحه را
نزدیک نموده و به کف پایش بچ سبانید .برای اندازه گبری قد به صورت ای ستاده پ شت سر ،شانه ها ،برآمدگی با سن ،
ماهیچه های ساق پا و پاشنه ها به صفحه عمودی مماس باشند .در اندازه گیری قد کودک زیر دو سال به صورت ایستاده
باید  2.3سانتی متربه قد اندازه گیری شده اضافه گردد )– ارزیابی و طبقه بندی صحیه بر اساس مشاهده نمودارهای رشد
کودک و بوکلت کودک سالم در سامانه
تویه :کم نکردن لباس های کودک و کاهش وزن تخمینی به هیچ عنوان مجاز نمی باشد.
سوال -5بررسی پیگیریهای مراقب سالمت در سربرگ ارائه خدمت ←فهرست پیگیریها←انتخاب سن در باکس های
مربوطه سن ازیک روز تا پنج سال ← انتخاب وضعیت پیگیری انجام شده ← یستجو
*برر سی به صورت راندوم که آیا پیگیری در زمان مقرر انجام شده ا ست یا نه؟ و در صورت عدم بهبودی کودک اریاع
شده است؟ (مشاهده اریاع در سامانه یا مشاهده برگه اریاع فیزیکی)
سوال  -1مسیر بررسی  :سربرگ پیام ها← اریاعات ارسالی← فهرست اریاعات ارسالی و بررسی یک کودک به صورت
راندوم و مشاهده نتیجه اریاع و انجام اقدمات الزم در صورت نیاز توس مراقب/بهورز
سوال -3انتخاب  1کودک به صورت راندوم در سامانه سیب و م شاهده خال صه پرونده کودک در سربرگ گزارش ها و
بررسی مراقبت های کودک که آیا  12خدمت انجام شده توس پزشک در لیست مراقبت ها ویود دارد یا خیر
سوال -1مسیر بررسی  :سربرگ پیام ها← اریاعات ارسالی ←بررسی وضعیت باز خورد (بازخورد پزشک باید به صورتی
باشد که تشخیص پزشک و اقدامات الزم در صورت نیاز مشخص باشد .نباید در قسمت نتیجه وتشخیص عبارت ویزیت
شد یا مرایعه نکرد و ..ثبت شده باشد)
سوال  -9مسیر بررسی  :سربرگ پیام ها← بازخوردهای دریافتی بررسی وضعیت باز خورد
سوال -12م سیر برر سی  :سربرگ گزارشها ←گزارش مراقبتها←گزارش مراقبتهای انجام شده ← انتخاب سن
خدمت از 1ماهه تا  5سال ←یستجو  ،انتخاب یک کودک  1ماهه و یک کودک  3-5سال ← مرایعه به خالصه پرونده
کودک  1ماهه در فهرست مراقبت های انجام شده ،خدمت ارزیابی بخش دهان و دندان  .همچنین پس از انتخاب کودک
 3-5سال با مرایعه به سربرگ ارائه خدمت← ق سمت نیازهای درمانی دهان و دندان ،نتیجه انجام وارنیش فلوراید تراپی
را مشاهده نمود.

سوال -11مسیر بررسی  :سربرگ گزارشها←گزارش مراقبتها←گزارش مراقبتهای انجام شده← انتخاب سن خدمت
از 1ماهه تا سننن  5سنناله ←یسننتجو  ،انتخاب یک کودک  1-9ماهه (یهت آزمایش کم خونی) ،یک کودک یک سنناله
(یهت آزمایش ادرار)  ،یک کودک  3ساله ( یهت آزماش چربی خون) ← مرایعه به خال صه پرونده کودکان در فهر ست
مراقبت های انجام شده ،خدمت ارزیابی بخش کم خونی -خدمت ارزیابی وضعیت ادرار -خدمت ارزیابی چربی خون
سوال -11لیست امکانات و تجهیزات برنامه (ترازوی اطفال و بزرگسال ،قدسنج ایستاده و خوابیده ،وزنه شاهد 522گرمی
و  1کیلویی ،متر ،ترمومتر ،تابلوبینایی) بررسی و مشاهده گردد.
سوال -13در این ق سمت آگاهی گیرنده خدمت ،پس از انجام مراقبتها و حین خروج از مرکز بررسی و میزان آگاهی وی
در زمینه پیشننگیری از سننوانه و حوادا ،رابطه متقابل والدین با کودک ،مصننر صننحیه مکمل ها و تفسننیر منحنی
رشدکودک سنجش شود .در این بخش الزم است کارت رشد کودک نیز بررسی گردد.
سوال  -10یهت بررسی میبایست پس از انتخاب کودک در سامانه ،به سربرگ ارائه خدمت← قسمت ارائه دارو و اقالم
بهدا شتی مرایعه و لی ست مکمل های توزیع شده یهت کودک در هر مراقبت را م شاهده نمود(.الزم به ذکر ا ست در هر
مراقبت دورهای کودکان تعداد مکمل کافی تا زمان مراقبت بعدی می بایست به والدین داده شود ،با تویه به این نکته که
 1شیشه قطره  ADیا  MVبرای یک ماه و  1شیشه قطره آهن برای  1/5ماه کافی می باشد)
سننوال  -15فایل نرم افزار دارویی ،قسننمت مکملهای دارویی برنامه کودکان همراه با روش برآورد بررسننی و مشنناهده
شود(.برآورد یک دوره از مکملهای کودکان مشاهده شود اگر درست بود امتیاز کامل داده شود).
روش محاسبه برآورد مکمل های کودکان :مصرفی سه ماهه گهشته "منهای مویودی"بعالوه " 32درصد مصرفی"
سوال  -11بررسی پرسشنامههای فیزیکی  ASQاز یهت تکمیل کلیه اطالعات از یمله نام و نام خانوادگی کودک ،تاریخ
تولد کودک  ،تاریخ تکمیل پرسشنامه ،نام پرسشگر ،شماره تلفن مرکز و.....در سربرگ پرسشنامهها و امتیازدهی صحیه
حیطهها.
سوال -13اطالعات پر س شنامههای فیزیکی  ASQدر زمان مقرر در سامانه سیب (حداکثر یک ماه) می بای ست ثبت و با
هم ،همخوانی داشته باشد.
سننوال -11مشنناهده لیسننت کودکان نیازمند اریاع در حیطههای تکاملی (امتیاز حیطه کمتر از  ، -2SDبین  -1SDو -
 2SDمکرر ،سواالت موراد کلی) مویود در پو شه بایگانی پر س شنامههای  ASQو برر سی موارد مهکور از یهت اینکه
توس پزشک مرکز ویزیت و در صورت لزوم به سطه باالتر اریاع داده شده است و پسخوراند اریاع ویود دارد.
*الزم به ذکر ا ست در صورتی که امتیاز کودک در حیطهای بین  -1SDو  -2SDبا شد و نیازمند پیگیری پس از  1هفته
باشد ،نتیجه پیگیری می بایست در قسمت پیگیری پرسشنامه  ASQدر سامانه سیب ثبت گردد.
سوال -19ارائه دهنده خدمت می بایست از نوزادان پرخطر تکامل (نوزاد با وزن کمتر از  ،1522نوزاد نارس ،نوزاد با سابقه
ب ستری در  )NICUبلوک خود آگاهی دا شته و پر س شنامه  0 ASQماهگی را یهت آنها در سن  3ماهگی تکمیل کرده
باشد.

توجه :درمورد نوزادان نارس منظور  3ماهگی طبق سن اصالح شده می باشد.
سوال -12یهت همخوانی آمار تعداد پر س شنامه فیزیکی  ASQدر سن  11ماهگی با آمار تعداد پر س شنامه ثبت شده در
سامانه میبایست از مسیر ذیل استفاده شود:
آمار فیزیکی :شمارش تعداد پرسشنامه  11 AsQماهگی مویود در پوشه بایگانی.
آمار تعداد پرسشنامه ثبت شده در سامانه  :سربرگ گزارشها← گزارش مراقبتها ← گزارش تشخیص ها← انتخاب بازه
زمانی مورد نظر در باکس تاریخ خدمت را ثبت و درج خدمت غربالگری تکامل 1سنننالگی(کد خدمتی  )3103در باکس
مراقبت←یستجو.
سوال -11مقایسه آمار تعداد پرسشنامه  11 ASQماهگی با تعداد کودکان  11ماهه تحت پوشش.
* یهت ا ستخراج تعداد کودکان  11ماهه سربرگ فهر ست خدمت گیرندگان ← پی شرفته
در بازه زمانی مورد نظر ← یستجو.

←

انتخاب تاریخ تولد کودک

