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شهرزاد مهرآئين، كارشناس سالمت كودكان معاونت بهداشتی



:سؤال کنید

آيا پدر و مادر و يا برادر و خواهر کودك پوسیدگي دنداني دارند؟-1

پزشك بوده است؟آيا مادر در زمان بارداري تحت مراقبت دندان-2

ي پوسایدگي آواوده   هااي آاااز کنناده   با بااکرري طور اصلي مادران،ي مراقبین و بهوسیلهاساس تحقیقات اخیر، کودکان بهبر

اذاي مشررك تواند از طريق بوسیدن،، انرقال ميهاي خطرناك پوسیدگي را داشره باشداگر مراقب کودك، میكروب. شوندمي

هاا باه   وببنابراين، با بهبود بهداشت مادر، شانس انرقال اين میكار . ها رخ داده و بروز پوسیدگي را آااز نمايديا ساير تماس

.يابدشیرخوار کاهش مي

آيا کودك با شیشه شیر به مدت طوالني يا در طول شب، شیر مي خورد؟-3

ها يا صورت را دارد؟ي ضربه به دندانآيا کودك شما سابقه-4

شكسرگي قسمري )ي ضربه صورت وجود سابقهدرها، فك و صورت شود،تواند سبب آسیب به دندانضربه به علل مرفاوت مي

.پزشك ارجاع دهید، کودك را به دندان(تغییر رنگ دندانرفرگي دندان در محل خود، وَقي دندان وفرواز تاج،

سال از نظر وضعيت  دهان و دندان  2ارزیابی كودک زیر 



آيا کودك شما در حین درآوردن دندان مشكل داشره است؟-5

هاا  درآمادن دنادان  . شاوند ي دهاني بعد از توود است که واودين با آن مواجه ميدندان درآوردن، احرماالً اووین مسئله•
با اين وجاود، برخاي از شایرخواران    . دهداي طبیعي است که معموالً با مشكالت مخرصر يا بدون مشكل رخ ميپديده

.تر و گاهي ارجاع دارددهند که نیاز به بررسي بیشعالئمي از اخرالل سیسرمیك از قبیل تب و اسهال را نشان مي

پزشك يا پرسنل بهداشري معاينه شده است؟ساوگي توسط دندانآيا کودك شما تا قبل از يك-6

. ماهگي و پاس از روياش اوواین دنادان شایري توصایه شاده اسات        6پزشك براي کودکان بعد از مالقات با دندان•
هااي تشاخی    ي کودك و اسرفاده از روشپزشكي، معاينهي دقیق پزشكي و دندانپزشك با گرفرن تاريخچهدندان

داري وضعیت کنوني و تأکید بر ي فراخوان منظم براي نگهگیري و برنامهي پیشي کنوني و شروع برنامهپذيرفره شده
.گیري نقش مؤثري در ارتقاي سالمت دهان و دندان کودك داردهاي پیشروش

کنید؟هاي کودك خود را تمیز ميآيا دندان-7

توان با کمك يك حوواه  کار را ميتمیز کردن دهان شیرخوار بعد از رويش اووین دندان شیري توصیه شده است و اين•
.يا گاز تمیز يا مسواك انگشري انجام داد

نوشابه و آب میوه صنعري،)آيا از قندها يا میان وعده هاي ايجاد کننده پوسیدگي دنداني در فواصل وعده هاي اذايي -8•
اسرفاده مي شود؟ ( داروهاي شیرين



•Dmft: decay-missing-filled teeth

dmftك مورددر مورد ارزيابي کلي، قضاوت کلینیكي مهم است؛ چون بعضي موارد مثل خوردن نوشیدنیهاي شیرين مهم تر از ي•

.است ووي اگر تعداد موارد پر خطر بیشرر بود، کودك نیاز به مراقبت و پیگیري بیشرري دارد

.ها را نگاه کنیدرويش دندان

. ساوگي است2/5تا 2هاي شیري حدود کند و زمان تكمیل دندانماهگي رويش پیدا مي6معموالً اووین دندان شیري، در حدود •

ورت مرتاب  صا رنگ چسبنده از باکرري و مواد قندي است که بهي بيپالك میكروبي يك اليه. )ها را نگاه کنیدوجود پالك روي دندان

ه و تمیز نشود باه  صورتي که برداشرترين دویل ايجاد پوسیدگي دنداني و بیماري وثه است و درشود و اصليها تشكیل ميروي دندان

مسواك و نا   اگر پالك میكروبي مدت طوالني روي دندان باقي مانده و توسط. اين پالك، قابل مشاهده نیست. گرددجرم تبديل مي

.(شودگردد که جرم دندان نامیده مياي تبديل ميرنگ زرد يا قهوهاي سخت بهها تمیز نگردد، به اليهدندان از سطح دندان

بنابراين، بعاد از آماوزش ساالمت    . هاي دندان در آينده استي قوي پوسیدگيگويي کنندههاي شیري، پیشپالك روي دندان•

.ي وجود پالك با موفقیت  کنررل نمايندتوانند پوسیدگي را با مشاهدهدهان، واودين مي

نگاه کنید



فک پایینفک باالدندان دایمیفک پایینفک باالدندان شیری
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جدول زمان رويش دندان هاي شیري و دائمي *



.تورم و قرمزي وثه را نگاه کنید

ها يا تورم ناشي از عفونت دندان پوسیده باشاد کاه باياد توساط     تواند مربوط به رويش دنداناين تورم و قرمزي مي•
.دندان پزشك معاينه شود

.هاي وجود تروما را نگاه کنیدنشانه

تر به و براي معاينات کاملدقت بررسي شدهها بايد بهي دهان يا دندانهاي تروما روي صورت يا در داخل حفرهنشانه•
.دندان پزشك ارجاع شود

.ها را نگاه کنیدپوسیدگي دندان

هاي شايع پوسیدگي محل. پوسیدگي، يك بیماري میكروبي عفوني است که با تخريب موضعي عاج و مینا همراه است•
.باشدي اتصال وثه و دندان ميطوق دندان يا ناحیهسطوح بین دنداني،شیارهاي سطح جونده، 

:عالئم پوسیدگي عبارتند از

اي يا سیاهتغییر رنگ میناي دندان به رنگ قهوه-

سوراخ شدن دندان،  بوي بد دهان -

مرفااوت  گرفرن دندان هنگام خوردن اذاهاي سرد، ترش يا شیرين که بسره باه شادت پوسایدگي   حساس بودن يا درد-
.است

.ها و يا پاره شدن ن  دندان هنگام اسرفاده شودتواند باعث گیر کردن مواد اذايي بین دندانپوسیدگي بین دنداني مي





سال از نظر وضعيت  دهان و دندان  2ارزیابی كودک باالی 

:  کنیدسؤال 

نمايند؟کودکشان کمك ميبه واودين در مسواك زدن دندان آيا -1

.طور صحیح مسواك بزنند و براي اين کار به کمك واودين نیاز دارندتوانند بهساوگي، به تنهايي نمي6کودکان تا •

؟زندميواودين  مسواك کودك به تنهايي يا با همكاري آيا -2

درست مساواك کاردن وقراي اسات کاه تماام       . ها و وثه مي باشدهدف اصلي از مسواك زدن، پاك نمودن پالك میكروبي از روي دندان•

و آراماش  ها و وثه به خوبي از پالك میكروبي پاك گردد، بنابراين بهرر است اين کار در فرصت مناساب و باا زماان کاافي    سطوح دندان

هاا قبال از   هاي توصیه شده براي مسواك زدن شبزمان. باشدصورت پذيرد، چرا که کیفیت مسواك کردن، بهرر از تعداد دفعات آن مي

.باشددقیقه مي4حداقل زمان براي مسواك زدن . ها بعد از صبحانه استخواب و صبح

آيا کودك دندان درد دارد؟-3

.صورت وجود درد دندان، کودك با توجه به جدول طبقه بندي به دندان پزشك ارجاع داده مي شوددر•



مي کند؟ کودك از خمیردندان فلورايد و يا فلورايدهاي مكمل اسرفاده آيا -4

. کناد اي از فلورايد براي کودکاني که به آب فلورايددار دسررسي ندارناد فاراهم ماي   هاي خوراکي فلورايد، منبع تغذيهمكمل

.شوندعلت داشرن مشكالت پوسیدگي، تحت نظر دندان پزشك با فلورايد درمان ميبرخي از کودکان نیز به

، نوشابه، مصرف آب میوه صنعري)از قندها يا میان وعده هاي ايجاد کننده پوسیدگي دندان در فواصل وعده هاي اذايي آيا -5

مي شوداسرفاده ... ( داروهاي شیرين و 

( ساوگي از وارنیش فلورايد براي کودکان اسرفاده شود3از )آيا وارنیش فلورايد براي کودك انجام شده است؟ -6

دارد؟...( مكیدن انگشت شست، پسرانك و )عادات الط دهاني کودك آيا : ساوگي4بعد از -7

ودك مانند مكیدن انگشات شسات در کا   تغذيه اي مكیدنهاي ایر. سال از مادر بپرسید4اين سؤال را در کودکان بزرگرر از 

4صورت عدم قطاع ايان عاادت تاا     در. ساوگي قطع میشود4تا 2طور خود به خود بین سال وجود دارد که به2کوچكرر از 

يان ساؤال   بنابراين، اگر پاس  مادر باه ا . و فرم صورت ايجاد میشودفك ها ساوگي، عوارض بسیاري در شكلگیري و رشد 

.به دندان پزشك ارجاع شوداست، مثبت 



:نگاه کنید

:  رويش دندان ها را نگاه کنیدتأخیر •

مااهگي و  6زمان رويش اووین دندان شیري، حدود . هر فردي در طي زندگي خود دو سري دندان شیري و دائمي دارد•

دندان 5در هر نیم فك، ) عدد  20هاي شیري، تعداد کل دندان. ساوگي است2-2/5هاي شیري، زمان تكمیل دندان

.باشدمي( 

و زماان تكمیال   ( سااوگي 6دنادان آسایاي اول دائماي ياا دنادان      )ساوگي 6زمان رويش اووین دندان دائمي، حدود •

نظار گارفرن دنادان    باادر )هاي دائمي تعداد کل دندان. ساوگي است13اوي 12، حدود (جز عقلبه) هاي دائمي دندان

.باشدمي( دندان8در هر نیم فك )عدد 32، (عقل

ماه پس از افرادن هر دندان 6تا 2معموالً . افرندهاي شیري وَق شده و ميساوگي، به تدريج دندان12تا 5/5از حدود •

.ماندشیري، دندان دائمي جايگزين، رويش يافره و تا پايان عمر در دهان باقي مي

ماه بگذرد تاأخیر در  6باتوجه به جدول زير، اگر از ماکزيمم زمان نهايي مشخ  شده براي رويش يك دندان بیش از •

.رويش طبیعي محسوب مي شود، کودك را در طبقه بندي مشكل دنداني دارد، قرار دهید



.تورم صورت کودك را نگاه کنید•

ي صورت ، چون احرمال ارتباط بین اين تورم و پوسیدگي دندان وجاود دارد ياا  درصورت وجود هرگونه تورم در ناحیه•

تار باه   علت تروما ايجاد شده باشد، بايد در اسرع وقات کاودك را باراي ارزياابي بایش     احرمال دارد که اين تورم به

.پزشك ارجاع دهیددندان

نقاط سفید گچي را نگاه کنید•

با ديدن اين نقااط  .نقاط سفید گچي يا دکلسیفیكاسیون میناي دندان راهنماي مهمي براي  ريسك پوسیدگي مي باشد•

. سفید گچي کودك را براي مراقبت و آموزش بیشرر به دندانپزشك ارجاع دهید

حضاور بایش از ياك    : عباارت اسات از  ( Early Childhood Caries, ECC)ٍپوسیدگي زودرس دوران کودکي •

يا پار شاده در هار دنادان     ( به دویل پوسیدگي)، از دست رفره (دار يا بدون حفرهضايعات حفره)سطح دنداني پوسیده 

ساال  3تار از  هرگونه عالمري از پوسیدگي ساطوح صااف در کاودك کوچاك    . ترماهه يا کوچك71شیري در کودك 

. شديد استECCنشانگر

.باشد، پیشرفت سريع پوسیدگي ميECCويژگي ديگر •



.ي کودك را نگاه کنیدتورم و قرمزي وثه•

هاا، تیاز   انرنگ صورتي، قوام سفت و محكم، تبعیت شكل وثه از شكل و طرز قرارگیري دند: ي ساوم عبارتند ازهاي وثهنشانه•

ي پهن بین دندان و وثاه،  اي روي دندان کشیده شود و عدم وجود هرگونه ناهمواري يا وبهطوري که مثل اليهي وثه بهبودن وبه

اي هاي قهوههايي که رنگ چهره تیره است، ممكن است وكهها توسط وثه پر شود  در برخي از آنطوري که فضاي بین دندانبه

م شده و شكل صورت اورهاب در وثه، تغییر رنگ مايل به قرمز پیدا کرده، دچار توردر .رنگي روي وثه ديده شود که طبیعي است

ئم، درصورت بروز اين عال. ريزي داشره باشدچنین ممكن است در زمان مسواك زدن، خون هم. اصلي خود را از دست میدهد 

.پزشك ارجاع دادبر توصیه هاي بهداشري، بايد کودك را به دندانعالوه

در بعضي از . ك شودضربه، به علل مرفاوت میرواند سبب شكسرگي قسمري از تاج، ريشه و حري اسرخوان ف: نشانه هاي ضربه•

ود صدماتي که به دنادانهاي شایري وارد میشا   . موارد در اثر ضربه، دندان از دهان خارج شده و يا برعكس، در فك فرو میرود

مري از تااج،  شكسرگي قس)درصورت وجود سابقه ي ضربه . ممكن است باعث آسیب به جوانهي دندانهاي دائمي زيرين گردد

شك ارجاع ، با توجه به جدول طبقه بندي کودك را به دندان پز(فرو رفرگي دندان در محل خود، وَقي دندان و تغییر رنگ دندان

.دهید

.درفواصل مراقبت ها بر تعداد پوسیدگي ها اضافه شده است•



:ارزیابی از نظر بینایی

ايي واودين به سابقه آب مرواريد مادرزادي، آب سیاه مادرزادي، شبكوري، رتینوبالسروما، داداه بین: بیماري ارثي چشم•

دویل ازدواج فامیلي

.مي تواند به دویل تنگي مجراي اشكي، گلوکوم، عفونت يا جسم خارجي باشد: اشك ريزش•

وجاه  به گوشه داخلي چشم از نظر اشك بار بودن و داشرن ترشح و قاي مازمن و تاورم ت   : اشك ريزش و ترشح چشم•

ناوزادان اتفااق افرااده و موجاب اشاك      % 6ترين اخرالل سیسرم اشكي است که در تنگي مجراي اشكي، شايع. شود

اشاك  . شوداين اشك ريزش، گاه با ترشحات چرکي همراه است و منجر به تحريك پوست پلك مي. گرددريزش مي

. تر شودتواند با وزش باد، سرما و سرماخوردگي بیشريزش ناشي از تنگي مجراي اشكي، مي

.گريز از نور به صورت افراطي مي تواند به دویل آب سیاه باشد•



ساوگي گرفراه شاده اسات،    5ساوگي و 4در صورتي که ديد کودك در برنامه ارباوگري ملي تنبلي چشم در سال هاي •

ساوگي در برناماه ملاي اربااوگري تنبلاي     5ساوگي انجام نشده باشد، 4در صورتي که در . ارزيابي بیشرر الزم نیست

به چشام  ساوگي انجام نشده باشد، حدت بینايي کودك را با چارت اسنلن بگیريد يا او را5چشم مراجعه کند و اگر در 

. رده باشدپزشك و يا بینايي سنج ارجاع دهید و پیگیري کنید که حرماً براي اندازه گیري حدت بینايي مراجعه ک

:چشم را نگاه کنیدظاهر •

هاا  د؛ چشام ها مرقارن و گرد باشان شكاف پلك مرقارن و باز باشد؛ قرنیه کدر نباشد؛ مردمك: ظاهر چشم معمووي باشد–

.ورزش نداشره باشند؛ زال نباشد

آيا چشم ها ورزش دارند؟–

: کنیدو هم راسرايي چشم ها را بررسي حرکات •

انحاراف  . دهاد ماهگي روي ماي 6تا 3ها در هماهنگي چشم. ها در يك خط نباشندهاي اول، چشمممكن است در هفره–

.ها نیاز به ارزيابي داردمداوم چشم



ارزیابی از نظر شنوایی
آيا تست ارباوگري شنوايي در دوران نوزادي انجاام شاده اسات؟ تماامي ناوزادان در بادو توواد  باياد اربااوگري         •

.شنوايي  شوند

ام آن، نوزاد که براي نوزادي به داليل مخرلف از جمله زايمان در منزل اين ارباوگري انجام نشده باشد، براي انجدر صورتي
.ترين مرکز انجام تست ارباوگري ارجاع دهیدرا به نزديك

هاي بوده است؟ برخي از عفونت( HIV  ،TORCHسیفلیس،)در دوران بارداري مادر مبرال به عفونت هاي داخل رحمي •
. دهدداخل رحمي نوزاد را در معرض خطر کم شنوايي قرار مي

(TORCH: toxoplasmosis, rubella, cytomegalovirus, herpes simplex): توضیح •
گرم داشره است؟ سابقه تعويض خون در دوره نوزادي داشره است؟ 1500وزن توود کمرر از •

روز داشره است؟ 5بیشرر از  NICUسابقه بسرري در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان •
سابقه خانوادگي وجود کم شنوايي دائمي در دوره کودکي در خويشاوندان نزديك دارد؟   •
شرر در صورتي که در هر يك از ويزيت ها واودين اظهار دارند که کودك يكي از موارد زير را دارد، او را براي ارزيابي بی•

: پزشك ارجاع دهید/ به مرکز سالمت جامعه 
و هرگونه اصوات ( يتهويه مكانیك)سابقه تماس با صداهاي باوقوه صدمه زا مانند اصوات ناشي از انكوباتور و ونریالسیون -1

.  انفجاري و بلند پیرامون کودك مانند موزيك هاي بلند
رري شاده  بخصوص مواردي که با از دست دادن هوشیاري يا شكسرگي جمجمه همراه باشد و بسا )سابقه ضربه به سر -2
(  باشد

. نگراني واودين يا مراقب کودك در مورد شنوايي، تكلم، زبان، تكامل و يادگیري کودك -3



ارزیابی از نظر تکامل

راندارد ارزيابي تكامل کودك شامل يك فرآيند مداوم و ممرد است که در آن تیم سالمت باا اسارفاده از ابزارهااي اسا    •

نظار تكااملي   تمامي کودکان باياد از . نمايدهاي روتین اقدام مينسبت به بررسي وضعیت تكاملي کودك طي مراقبت

.ارباوگري شوند

ج در بوکلات  براي ارباوگري کودك از نظر احرمال وجود اخرالل تكامل ابردا با توجه به گروه سني کودك، سؤاالت مندر•

سااوگي پرسایده ماي شاود و     4مااهگي و  18ماهگي، 9ماهگي، 2براي  (RED FLAG)ایر پزشك تیم سالمت 

ساوگي توسط واودين تكمیل 5ساوگي و 3ماهگي، 24ماهگي، 12ماهگي، 6براي گروه هاي سني  ASQپرسشنامه 

 ASQد همچنین در صورتي که هر يك از سواالت پرسیده شده با مشكل مواجه باشد براي اين کودك بايا . مي گردد

. همان گروه سني تكمیل شود

و تصمیم گیري براي ارجاع کودك به پزشك معین، با پزشاك مرکاز خادمات    ASQمسوویت تفسیر تست ارباوگر •

.جامع سالمت است



ارزیابی ژنتیکی کودک
:  سؤال کنید•

:  در مورد هر يك از عوامل خطر زير از مادر سؤال کنید

وجود دارد؟ ( تشخی  داده شده)ژنریكي /کودك بیماري ارثي* آيا در کودك يا خانواده•

:ترين اين بیماري ها شامل موارد زير استشايع

(همو فیلي)بیماري هاي خونريزي دهنده ارثي •

(                                      تاالسمي،سیكل سل)هموگلوبینوپاتي ها •

....(سندرم داون، ترنر و )اخرالالت کروموزومي •

..  (     و MSUDفنیل کرونوري، گاالکروزمي،)بیماري هاي مرابوویك ارثي •

ناهنجاري هاي مادر زادي•

نابینايي ایر اکرسابي                                                         / ناشنوايي•

برخي از انواع عقب ماندگي هاي ذهني و اخرالالت تكامل •



وجود دارد؟ ( مشابه در بیش از يك نفر)شونده تكرار آيا در خانواده کودك اخرالل •

.خانواده به معني پدر، مادر، خواهر و برادر است: نكره•

ين بیماري در تكرار ا. ممكن است بیماري يا اخرالوي در کودك وجود داشره ووي نوع بیماري تشخی  داده نشده باشد•

ناد و  ژنریكي باودن بیمااري را مطارح ماي ک    / خانواده اگر عامل محیطي در ايجاد آن دخیل نباشد، احرمال باالي ارثي

.مشاوره ژنریك در چنین مواردي مورد نیاز است

ذهني يا حرکري وجود دارد؟ جسمي، آيا در کودك يا در خانواده کودك اخرالل •

يا بلندي قلبي، کوتاهي ي پلي داکریلي، آنوماوي مادرزادبیفیدا، ابهام تناسلي، شكاف وب، شكاف کام، آنسفاووسل، اسپینا مانند 

شنوايي خرالل سر، اخرالل تكاملي، ناتواني ذهني، اخرالل رواني، اشديد قد، الاري يا چاقي شديد، بزرگي يا کوچكي شديد 

آيا در کودك يا خانواده کودك بدخیمي وجود دارد؟•



ارزیابی كودک از نظر كم كاری تيروئيد

.روزگي ارباوگري نوزادي پاشنه پا انجام شود3-5براي همه نوزادان بايد در •
بار کاااذ   TSHنرايج آزماون اوویاه   )و روش برخورد با نرايج مخرلف ارباوگري ارزيابي •

(فیلرر
مروارد  "در آزمايشرگا  غربرالگري اار انت ن راي      ( برر ااغرف لتر رر   TSH)پس از انجام آزمون غربالگري •

ار   به صورت غتر  لروري بره اطركا اارسربان برنامره و مر     "موارد طبتعي"به صورت لوري و "مشكوك
. مي رابدنمونه گتري 

TSHه ن اي  آزمون اولت)هدف از انجام نمونه گتري مجدد در نوزاداني اه ن تجه آزمون غربالگري :توجه•
تن بود  ااتت پتشگتري از انجام نمونه گتري وريدي غتر ضروري و همچبر 5-9/9آنان بتن ( بر ااغف لتر ر

.ااهش ه يبه ها مي باسد
در نوزادان( نوبت دوم با نمونه گیري از پاشنه پا)موارد ارباوگري مجدد •
 ,T4)تره  در به رين سرايط عرمي و اجرايي برنامه غربالگري نوزادان و بدون توجه به آزمون غربالگري اول•

TSH, T4+TSH ) از نوزادان % 5-10%حدودLBW        مبر ك بره ارا اراري تترويتردت ممكرن اارت
ل انجرام  بره همرتن دلتر   . در بعضي ديگر از مواردت نت ت سانس گا سدن بتماران وجرود دارد . سبااايي نشوند

.در موارد زير ضرورت دارد"غربالگري مجدد"



(توود10و 6و 2تكرار ارباوگري از پاشنه پا در هفره هاي )نوزادان نارس •

(گرم1500کمرر از )(Very Low Birth Weight)نوزادان بسیار کم وزن •

(گرم2500کمرر از )(Low Birth Weight)نوزادان کم وزن •

گرم4000نوزادان با وزن بیش از •

و چندقلوهادو •

( NICUهر بخش از بیمارسران از جمله)نوزادان بسرري و يا با سابقه بسرري در بیمارسران •

نوزادان با سابقه دريافت و يا تعويض خون•

...مثل دوپامین، ترکیبات کورتني و : نوزاداني که داروهاي خاص مصرف کرده اند•

.بوده است5-9/9آنان بین ( بر کااذ فیلررTSHنرايج آزمون اوویه )نوزاداني که نریجه آزمون ارباوگري •

نوزادان،  ، توسط آزمايشگاه ارباوگري(کااذ فیلرر حاوي وكه خون از پاشنه پا)نوزاداني که نمونه ارباوگري آنان •

.ارزيابي شده است"نمونه نامناسب"



(بر کااذ فیلررTSHنرايج آزمون اوویه )روش برخورد با نرايج مخرلف ارباوگري نوبت اول 

روش برخورد TSHالظت آزمون اوویه  سن نوزاد 

.طبیعي تلقي شود (mu/L)5کمرر از 

روز توود7-3

فراخوان نوزاد•
اطالع به واودين و درخواست از آنان براي انجام ارباوگري مجدد•
(ساعت پس از دريافت جواب48تا )ارباوگري نوبت دوم از پاشنه پا بر کااذ فیلرر •

-TSH طبیعي تلقي شود: 5کمرر از.
-TSH براي انجام آزمايش هاي تايید تشخی  : 5مساوي و يا بیش از(Free T4يا/وT4 ،

T3RU وTSH )به آزمايشگاه منرخب شهرسران فرسراده شود.
امهويزيت توسط پزشك ودر صورت ابرال به بیماري، شروع درمان بر اساس دسروراوعمل کشوري برن

9/9-5(mu/L)

فراخوان نوزاد•
هفرگي نوزاد2-3در سن  (  TSHو T3RU, T4يا /وFree T4)  انجام آزمايش هاي تايید تشخی  •
ويزيت توسط پزشك پس از دريافت جواب آزمايشات تايید تشخی •
در صورت ابرال به بیماري، شروع درمان بر اساس دسروراوعمل کشوري برنامه•

9/19-10(mu/L)

فراخوان نوزاد مشكوك
 اخذ نمونه وريدي براي انجام آزمايش هاي تايید تشخی
شروع درمان جايگزيني بر اساس دسروراوعمل کشوري
 پس از دريافت جواب آزمايشات تايید تشخی:
در صورت ابرال به بیماري، ادامه درمان بر اساس دسروراوعمل-

در صورت عدم ابرال به بیماري، قطع درمان

مساوی و یا بیشتر از
20(mu/L)

فراخوان نوزاد مشكوك
  انجام آزمايش هاي تايید تشخی (Free T4يا/وT3RU, T4 وTSH  )در اسرع وقت
 ويزيت توسط پزشك پس از دريافت جواب آزمايشات تايید تشخی

در صورت ابرال به بیماري، شروع درمان بر اساس دسروراوعمل کشوري برنامه

4مساوی و بیشتر از 
روزگی و 8

بیشتر



: PKUارزیابی كودک از نظر فنيل كتونوری 

: طبقه بندي وجود داردPKU  ،6براي طبقه بندي کودك از نظر 

3-5در صورتي که در اووین ويزيت مشخ  شاد کاه آزماايش اربااوگري     : PKUنیازمند ارجاع براي انجام آزمايش -1

ونه گیاري  در اين صورت کودك را براي انجام نم. روزگي براي نوزاد انجام نشده است کودك در اين طبقه بندي قرار مي گیرد

. ارجاع فوري دهید

باشد يا نوزاد نارس باشاد و ياا ناوزاد    PKUدر صورتي که مادر نوزاد مبرال به : PKUنیاز به نمونه گیري مجدد احرمال -2

دهید تاا در صاورت   سابقه بسرري در بیمارسران داشره باشد، کودك را  براي بررسي بیشرر به مرکز بهداشري درماني ارجاع

روزگي است به شرط آن که 14زمان انجام آزمايش مجدد . تشخی  پزشك براي انجام نمونه گیري مجدد ارجاع داده شود

وزش در صورت عدم تغذيه کافي با شیر توسط نوزاد بايد آم. روز مصرف کرده باشد3نوزاد در آن هنگام شیر کافي به مدت 

. ساعت وزوماً انجام شود72به واودين داده شود تا نمونه گیري بالفاصله بعد از مصرف شیر به مدت 

فنیل آالنین مساوي يا بیشرر  PKUارباوگري در صورتي که جواب اووین نوبت تست : مثبت PKUارباوگري اوویه تست -3

  به مرکز در اين صورت کودك را براي درخواست آزمايش تأيید تشخی. باشد، کودك در اين طبقه بندي قرار مي گیرد4از 

. بهداشري درماني ارجاع فوري دهید



سااوي ياا   در صورتي که نمونه ارساوي تست تأيید روي کااذ فیلرار فنیال آالناین م   : مثبتPKUتأيید تشخی  تست -4

باشاد، کاودك در ايان    4باشد و يا فنیل آالنین نمونه ارساوي تأيید روي نمونه سرم مسااوي ياا بزرگرار از    4/3بزرگرر از 

وراً باه  در اين صورت کودك را فوراً به مرکز بهداشري درماني ارجاع دهید تاا پزشاك کاودك را فا    . طبقه بندي قرار مي گیرد

. ه استهفره پیگیري کنید تا مطمئن شويد کودك به بیمارسران منرخب مراجعه کرد1حداکثر تا . بیمارسران ارجاع دهد

5-PKU جاع شده اسات و  مواردي از تست تأيید تشخی  که توسط پزشك خانواده به بیمارسران ار: مثبت بیمارسراني

ت شهرسران به تیم توسط پزشك بیمارسران منرخب نیز تأيید تشخی  شده است و توسط کارشناس ژنریك مرکز بهداش

در PKUارسال شده از بیمارسران منرخاب  5در اين صورت فرم . سالمت اعالم شده است در اين طبقه بندي قرار مي گیرد

ماه يكبار پیگیري شوند 3سال هر 3سال ماهي يكبار و کودکان بیشرر از 3کودکان کمرر از . پرونده خانوار کودك ثبت شود

PKUنرخاب  موارد ایبت از درمان که به بیمارساران م . تا مطمئن شويد که کودك به بیمارسران منرخب مراجعه کرده است

یگیري شوند و مراجعه نكرده اند به صورت تلفني يا حضوري پ...( ويزيت، تغذيه، شیر رژيمي و )جهت دريافت خدمات باویني 

. به کارشناس ژنریك مرکز بهداشت اطالع داده شود تا براي رفع مشكل آن ها اقدام الزم صورت گیرد

6-PKUر طبقاه بنادي   در صورتي که تست ارباوگري اوویه منفي و يا تست تأيید تشخی  منفي باشاد، کاودك د  : منفي

PKUدر اين صورت اطالعات را ثبت کنید و به واودين اطالع دهید. منفي قرار مي گیرد .



ارزیابی بدرفتاری با كودک

رفاده کودك آزاري رفراري است که درآن کودك توسط اطرافیان مورد ساو  اسا  : تعريف کودك آزاري يا بدرفراري با کودك•

.هاي مخرلف جسمي ،جنسي و عاطفي و يا افلت قرار گیرد

:  انواع کودك آزاري يا بدرفراري با کودك•

را هر گونه آزارجسمي که به طور عمد توسط مراقبین کودك و يا واوادين بار کاودك اعماال شاود     : کودك آزاري جسماني•

.کودك آزاري جسماني گويند

ياا  بي توجهي نسبت به نیازهاي کودك، ناتواني در محافظات از کاودك در برابار خطارات، سارما و     : افلت و بي توجهي•

دد،به معنااي  گرسنگي و هر گونه نا تواني در مراقبت از کودك به طوري که منجر به بروز اخرالل در سالمري يا رشد وي گر

.افلت از کودك است

رماد به نفس وي رفرارهاي خصمانه يا بي تفاوتي واودين نسبت به کودك که منجر به وطمه زدن به اع: سو  اسرفاده عاطفي•

ام رفراار  طرد کردن،توهین کردن،ناديده گرفرن،منزوي کردن ووادارنمودن کودك به انجا : اين رفرارها شامل.شده را گويند

.نامناسب مي باشد

.گويندبهره کشي جنسي از کودك به منظور کسب رضايت جنسي توسط يك فرد باوغ را مي: سو  اسرفاده جنسي•



سیاري از فرهناگ هاا از   اسرفاده از تنبیه بدني به منظور تربیت و کنررل کودکان از ساویان خیلي پیش در ب: تنبیه بدني•

االب کراك  . دجمله فرهنگ ما رسوخ کرده و واودين ااوباٌ به منظور تنبیه کودکان خود اقدام به کرك زدن آنها مي نماين

رل کودکان از آن زدن کودکان به دنبال خشم و عصبانیت واودين صورت مي گیرد تا اينكه به عنوان وسیله اي براي کنر

، ویكن قصد و نیت  واوديني که کودکان خود را مورد آزارجسمي قرار مي دهند عمدتاً ادب کردن آنهاست. اسرفاده شود

ا شدت کودك  آزاري جسمي مي تواناد از مروساط تا   . با از دست دادن کنررل خود موجب ضرب و جرح وي مي گردند

.شدت صدمه بسرگي به سن کودك دارد.مرغیر باشدکشنده شديد و 

چه کساني بیشرر مرتكب کودك آزاري جسمي مي شوند؟•

درصاد  15، (بخصوص ماادر )درصد موارد واودين کودك75نشان داده اند مرتكبین کودك آزاري جسمي در بررسي ها •

قبت درصد موارد مربوط مرتكبین کودك آزاري جسمي کساني هسرند که از کودك مرا10ساير وابسرگان بوده اند و در 

ان کاودکي  مهم ترين عامل کودك آزاري جسمي توسط واودين اين است که احرماالً دور( مثل پرسرار کودك)مي نمايند

د کودکان خاود  وذا اين اوگوي رفراري را فرا گرفره و در مور. قرباني خشونت واودين خود بوده و تنبیه بدني مي شده اند

.نیز اعمال مي کنند



:ريسك فاکرورهاي کودك آزاري•
وجود اابقه بتماري رواني و يا جسمي  در والدين•

اع تاد و نا تواني در نگهداري و مراقبت از اوداان•

تک ارپرا ي  •

بارداري نا خواا ه •

:کودکان با ويژگي هاي زير بیشرر در معرض کودك آزاري جسمي قرار مي گیرند•
اودك نارن•

عقب ماند  ذهبيت معرول جسمي•
تش ر مورد اودك اوداان پر تحرك و بتش لعال و اودااني اه زياد از حد گريه مي اببدت بهانه گتر و لجباز هس بدت ب•

.  آزاري جسمي واقع مي سوند

اوداان نامشروا و ناخواا ه •

اودااني اه با جبستت غتر دلخوا  خانواد  م ولد مي سوند•



ات زير در اين معايبه بايد نك. مهمررين اقدام در شناسايي کودك آزاري جسماني، معاينه کودك است•
:مدنظر قرار  گترد

مشخص اردن محل جراحتت نوات سكل و انداز  آن•

تعتتن عرل اح مالي بروز جراحت•

تعتتن زمان وقوا جراحت•

ويژگي هاي کودك آزار ديده جسمي •
از نظر رل اريت اودك آزار ديد  مب وي و تراان بود  يا پرخاسگري مي ابد•

و جرواغرب اوداان دچار السردگيت اع ماد ببفس پايتن و اضطراب مي باسبد و به دلتل ترن از الشاي موضوا•

.گتري از خشا بتش ر والدين نسبت به آنها تدر مورد پبهاي اردن صدمات با والدين خود همكاري مي اببد•

.اوداان آزار ديد  در ارتباط با همساالن خود دچار مشكل هس بد•

.رل ارهاي خود تخريبي داس ه  و گا  اقدام به خوداشي نت  مي اببد•

.اين اوداان همچبتن از نظر رسد جسمي نسبت به همساالن خود عقب تر هس بد•
ان خودداري الزم به ذار اات معايبه بدني مي بايد در حضور والدين انجام سود و از معايبه بدني اودك در حضور ديگر•

.سود



: ارباوگري هاي همگاني

ه در بتمارار ان  در مورد اوداراني ار  . غربالگري بتباييت سبواييت االي بودن ستر مادرت ژن تک: بدو توود•
تسهتكت و در مورد اودااني اه در. بدنتا مي آيبد اطمتبان از انجام غربالگري در بتمارا ان ضروري اات

جرام آن هرا   يا در مب ل بدنتا مي آيبد بايد نوزاد را براي انجام غربالگري بدو تولد به ن ديک تررين محرل ان  
. ارجاا دهتد

ت  G6PDبوريتلبتل ا االي بودن ستر مادرت غربالگري م ابولتک سامل هتپوتتروئتديت : روزگي5-3•
ت ژن تک (باسداگر در زمان تولد انجام نشد )ت بتبايي (اگر در زمان تولد انجام نشد  باسد)غربالگري سبوايي 

ژن تک : روزگي15-14•
گرر تراابون   ا) غربالگري سربوايي  ( اگر تا ابون انجام نشد  اات)غربالگري م ابولتک : روزگي45-30•

(اگر در زمان تولد انجام نشد  باسد)ت بتبايي (انجام نشد  اات
ون انجرام نشرد    غربالگري م ابولتک اگر تاابون انجام نشد  ااتت غربالگري سبوايي اگر تااب: ماهگي2•

.RED FLAGSت غربالگري تكامل با اا فاد  از ( اگر در زمان تولد انجام نشد  باسد)ااتت بتبايي 



ندارد: ماهگي4•

( ماهگي7)سالمت دهان، ارباوگري تكامل با اسرفاده از تست اسراندارد تكامل، بینايي : ماهگي7و 6•

.RED FLAGSسالمت دهان، ارباوگري تكامل با اسرفاده از : ماهگي9•

. ارباوگري تكامل با اسرفاده از تست اسراندارد تكامل: ماهگي12•

ندارد: ماهگي15•

.RED FLAGSارباوگري تكامل با اسرفاده از : ماهگي18•

.سالمت دهان، ارباوگري تكامل با اسرفاده از تست اسراندارد تكامل: ماهگي24•

ندارد: ساوگي2.5•

نوايي، بینايي ارباوگري فشار خون، سالمت دهان، ارباوگري تكامل با اسرفاده از تست اسراندارد تكامل، ش: ساوگي3•

، بینايي RED FLAGSارباوگري فشار خون، ارباوگري سالمت دهان، ارباوگري تكامل با اسرفاده از : ساوگي4•

ینايي ارباوگري فشار خون، سالمت دهان، ارباوگري تكامل با اسرفاده از تست اسراندارد تكامل، ب: ساوگي5•



:انرخابيارباوگري هاي

د  و ااسرتژن  معايبه سبكته براي تمام اوداان نارن اه در بخش مراقبت ويژ  نوزادان نگهداري سر : بینايي•
شرا تبظرتا   معايبات آتي بر ااان نظر م خصرص چ . دريالت ارد  اند تواط لوق تخصص سبكته انجام سود

. سودمي 

. بر ااان ارزيابي سبوايي اوداان غربالگري سبوايي انجام سود: شنوايي•
: غربالگري چربي خون براي  اوداان زير انجام سود: خونچربي •

االگي آتروااكرروز ارونررت انفرارا ون متواراردت   55يا پدر ب رگ مادر ب رگ آن ها در ان اا تر از والدين •
. آنژين صدريت بتماري عروقي محتطيت بتماري عروقي مغ  يا مرگ قربي ناگهاني داس ه باسبد

متري گرم در داي لت ر يا بتش ر داس بد240اه ارس رول خون والديبي •

وزن اودك يا اضاله •

زياد چربي هاي اسباا و ارس رولمصرف •



:  اال در موارد زير توصته مي سود3در اوداان ام ر از :  فشار خون•
اودك با سرح حال پر  مچوري ي•
نتاز داس ه  NICUيا ااير عوارض نوزادي اه به مراقبت در (  VLBW)وزن تولد بستار اا •

.اات
(ترمتا سد  يا ترمتا نشد )بتماري مادرزادي قرب •
عفونت اداراري مكرر•
هماچوري يا پروتئتبوري•
بتماري ارتوي سباخ ه سد  يا ناهبجاري هاي اورولوژيک•
ارس ي  ارته  يا بتماري هاي ژن تكي ارته  / اابقه خانوادگي بتماري ارثي•
پتوند عضو•
بدختمي يا پتوند مغ  اا خوان  •
مصرف داروهايي اه مبجر به ال ايش لشار خون مي سوند•
...( برت نورولتبروماتوزت ااكرروز تو)ااير بتماري هاي اتس متک همرا  با هتپرتانستون •
(اا فراغ مكررت اردرد صبحگاهي)ال ايش لشار داخل جمجمه •



ر غربالگري  اا خوني براي همه اوداان تررم در معررض خطر   :کم خوني•
 ت اوداي اه غفايشان  آهن اا دارد مثل غفاي لاقد گوست قرمر (لقر آهن 

12ر د(  عوامل محتطي مثل لقر دارند و يا محدوديت دا راي به غفا دارنرد 
در نروزادان نرارنت نروزادان برا وزن     . االگي انجام سود5و 4ت 3ت 2ماهگيت 

الگري ارا  تولد اات اودااني اه ستر گاو برايشان زود سروا سد  ااتت غرب
.ماهگي انجام سود4خوني در 


