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 دستور عمل اجرایی 

  نیازمند و شیرده دچار سوء تغذیه  باردار مادران حمایت تغذیه ایبرنامه 

 

  نیازمند و شیرده دچار سوء تغذیه باردار مادرانحمایت تغذیه ای برنامه  کمیته امام خمینی )ره( مشترک فی مابین معاونت بهداشت وپیرو تفاهم نامه 

 انتخاب شده اند، منطقه که براساس شاخص های نیازمندی برخی از شهرستان های تحت پوشش آن معاونتا مناطق روستایی و حاشیه شهره در 

  می شود.اجرا 

 

 هدف

  ای تغذیه ارتقاء وضعیت تغذیه مادران باردار نیازمند تحت پوشش برنامه حمایت

  اين برنامه با مشاركت بخش هاي زير به مورد اجرا گذاشته مي شود:

 خمیني )ره(  كمیته امام  -1

 معاونت بهداشت وزارت بهداشت شامل: -2

 شبكه مركز مديريت -

 ، خانواده ومدارسدفتر سالمت جمعیت -

 دفتر بهبود تغذيه جامعه -

 

 ف مداخله: گروه هد

و منظور  یرندمي گماه تحت پوشش قرار  12ماه پس از زايمان و به مدت  6باردار از ابتداي ماه چهارم حاملكي تا  مادران برنامه، در اين

از شیردهي موفقي  بارداري هستند كه از ابتداي برنامه تحت پوشش بوده اند. تا بدين ترتیب مادرانشیرده در حقیقت همان  مادراناز 

  برخوردار شوند.

 

  انتخاب شده مورد مداخله قرار مي گیرند. يو حاشیه شهرها در اين برنامه مناطق روستايي مناطق مداخله:

 

 ایی برنامه:نكات اجر 

  .مي كنند زندگي و حاشیه شهرها روستاييكه در مناطق باردار نیازمندي است  مادرانجمعیت هدف اين برنامه عبارت از   -

ارسال فرم مشخصات فردي مادر و تحويل سبد غذايي حمايتي، موكول به موافقت كتبي مادر از طريق دادن پاسخ مثبت به پرسش  -

خواهد بود. و در  "سوتغذيه خواهان معرفي به كمیته امداد حضرت امام )ره( براي دريافت سبد غذايي است؟ باه آيا مادر باردار/ شیرد"

 مادر واجد شرايط، معرفي مادر براي دريافت سبد غذايي بالمانع است.   "بلي"صورت پاسخ 

كه توسط كت در كالس هاي آموزشي مربوطه و ي كه سبد غذايي دريافت مي كنند ملزم به دريافت كارت مراقبت و شرمادرانكلیه   -

 مي باشند.برگزار مي شود، كاركنان بهداشتي 

خانه بهداشت/پايگاه سالمت/مراكز خدمات تائید  پس از و حضور مادر در كالس آموزشي تهیهكارت حضور مادران در كالس آموزشي  -

  در كارت مخصوصي كه تهیه شده است ثبت گردد.ذيه اي مبني بر آموزش كامل مادر در خصوص مسائل بهداشتي ، تغ جامع سالمت

در صورت شرايط بحراني همچون كرونا آموزش هاي مجازي يا از راه دور جايگزين كالس هاي حضوري شود الزم به ذكر است كه  -

 آموزش هاي الزم در مراقبت هاي بارداري همچون سابق ادامه خواهد داشت.
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اي نیست و هر يک ار اعضاء خانواده مي تواند نسبت با توجه به وضعیت بارداري مادر، ضرورتي بر خصور مادر جهت دريافت سبد غذ -

 به دريافت سبد غذايي اقدام نمايد.

  ماه مي باشد. 6باردار زير  مادراناولويت پذيرش با  -

 و به ستاد وزارت بهداشت ارسال مي شود.تكمیل ي علوم پزشكي توسط دانشگاه/دانشكده ها سالدر پايان هر گزارش عملكرد  -

 وضعیت تغذيه مادران تحت پوشش توسط وزارت بهداشت تهیه و به كمیته امداد ارسال مي شود. عملكرد ساالنه گزارش -

واد غذايي سبد را با ارائه مي شود. استانها با توجه به غذاهاي بومي مي توانند م وزارت بهداشتسبد غذايي پیشنهادي توسط   -

 جايگزين نمايند. و كمیته امام خمیني )ره(  وزارت بهداشتهماهنگي 

 

 شاخص هاي انتخاب مادران باردار تحت پوشش برنامه:

 نیازمند بودن مادر  الف(

نهايي مادران  لیست كمیته امداد امام خمیني )ره( انجام مي شود.توسط  مادرانیشتي عاستحقاق سنجي و بررسي وضعیت اقتصادي و م

توسط كمیته امداد امام خمیني )ره(  كه يک يا چند شاخص نشان داده شده در جدول زير را دارا مي باشند حمايت تغذيه اي لمشمو

 نهايي مي شود.

 انجام میشودعلوم پزشكي  /دانشكده هايتوسط معاونت بهداشت دانشگاهكه  مطابق جدول زيرتغذيه اي  -شاخص هاي بهداشتي(ب

 

 امتیاز شاخص  نام

BMI 4 در شروع بارداري 5/18از  كمتر 

 2 گرم در دسي لیتر 11از  كمتر هموگلوبین

 2 وزن گیري كمتر از حد مطلوب در دوران باردار

 1 بل از بارداريقكیلوگرم در  45از  كمتروزن 

 

 قرار مي گیرد. باشد در اولويت اول دريافت سبد غذايي 9الي  7در صورتي كه امتیاز كسب شده مادر 

 باشد در اولويت دوم دريافت سبد غذايي قرار مي گیرد. 6الي  4در صورتي كه امتیاز كسب شده مادر 

 باشد در اولويت سوم دريافت سبد غذايي قرار مي گیرد. 3الي  1در صورتي كه امتیاز كسب شده مادر 

 

 قرار نمی گيرند: تحت پوشش برنامهزیر مادران 

واجد شرايط دريافت سبد غذايي  كنند هاي دوران بارداري مراجعه نمي دريافت مراقبت جهتمنظم  به طور كهمادراني 

 نخواهند بود.

  

 




