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)بهداشتي درماني كاشاندانشگاه علوم پزشكي و خدمات(

 بهداشتي  معاونت

 برنامه كودكان و شيرمادركارشناس–حميده غفاريان :نام تهيه كننده مطلب  03155434140 :شماره تماس واحد

  )WCC(كودك سالم

 ظاهر به كودكان از سالم كودكان كردن جدا براي راهي يافتن به  دنبال سالم كودك برنامه       

          . است نشده مستقر آنها در بيماري هاي نشانه كه هنوز است بيماري به مستعد يا سالم
 برنامه اين جرايدر اثر ا دركودكان افزايش هوش درصد 15 حداقل يافته توسعه دركشورهاي(

 كودكان مراقبت استاندارد نظام غربالگري طراحي برنامه اين هدف درحقيقت) است شده مشاهده

 گذاري سرمايه هريك ريال ازاي به رود انتظار مي باشد كه مي آن اجراي و سال 8 تا صفر

 .باشيم داشته سرمايه بازگشت ريال 7 كودك درسالمت

 جلوتر بقيه از اجتماعي خدمات ساير و آموزش در برخوردارند وبمطل مراقبت از كه كودكاني      
 آينده هاي هزينه بنابراين گذارند، مي احترام بيشتر قانون به و دارند بيشتري توليد توان. هستند
 آنها تكامل به خاص توجه پس .يافت خواهد كاهش اجتماعي هاي هزينه و بهداشت آموزش، براي
  .است برخوردار اي ويژه اهميت از سال 5 زير ژهوي و به سال 8 زير سنين در

. در كليه مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي در حال اجراست 1384اين برنامه از سال        
) ويژه غير پزشك( پرسنل مراقبت از كودكان را بر اساس برنامه كودك سالم و بر طبق بوكلت چارت 

برنامه پزشك كودكان ارجاعي از واحد بهداشت خانواده را بصورت رايگان و اين در . انجام مي دهند
        بررسي و در صورت لزوم با فرم ارجاع به سطح باالتر ارجاع )ويژه پزشك(بر اساس بوكلت چارت 

  .  مي دهد
  .سال را تحت پوشش قرار مي دهد 6اين برنامه بر اساس تحول نظام سالمت گروه سني زير 

 : سالم كودك يافته ادغام هاي تدر مراقب
 حوادث بروز ريسك كاهش • 
 در سالمتي رشد و تغذيه   •
 تكامل بررسي • 
  و شنوائي بينايي اختالالت   •
 دنداني مشكالت    •
 غيرواگير مشكالت شايعترين به با توجه كودك كامل فيزيكي معاينه   •

 و والدين كودك و ارتباطي رفتاري اختالالت •  
  داروئي هاي و مكمل اكسيناسيونو  • 


