
 نيازمند خانوارهاي در تغذيه سوء به مبتال كودكان از اي تغذيه حمايت مراحل

 رشد اختالل و شديد وزني كم دچار كودكان شناسائي  -1

تغذيه    سوء دچار مانا- اطفال ناخوشي يافته ادغام مراقبتهاي و سالم كودک هاي برنامه راهنماي اساس بر كه ماه 59-6 كودكان براي برنامه اين در
كه در جلوتر به آن  الزم اقداماتي باشند مي (اختالل رشد –كوتاه قدي شديد  –كوتاه قدي  –الغري شديد  –الغري  –كم وزني شديد  –كم وزني )

 :اشاره مي شود براي آنان انجام خواهد شد

 .باشد نمي رشد منحني با صعودي و موازي ولي است (2sd-) قرمز منحني باالي او منحني كه كودكي :رشد اختالل

 كودک نباشد مطلوب( سرعت رشد)وزن  افزايش ميزان يا و باشد نداشته افزايش قبلي وزن با مقايسه در كودک فعلي وزن اگر همچنين :توجه
 .است رشد اختالل به مبتال احتماالً
 : شود مشاهده زير شكل سه از يكي به تواند مي رشد اختالل

 رشد منحني حالت اين در .است رشد كندي دچار نباشد كافي وزن افزايش ميزان اما شده بيشتر او قبلي وزن به نسبت كودک وزن اگر :رشد كندي
 .آن است از شدن دور حال در و نيست مرجع منحني به موازات رشد منحني اما است، باال به رو كودک

 .باشد مي رشد توقف دچار كودک بماند ثابت آخر مراقبت دو طي كودک وزن اگر: رشد توقف

 .است رشد افت دچار باشد يافته كاهش او قبلي وزن به نسبت كودک وزن اگر :رشد اُفت

  رشد اختالل يا شديد وزني كم دچار كودكان براي الزم اقدامات -2
 :شديد وزني كم به مبتال كودك

 .شود ارجاع درماني بهداشتي مركز پزشك به بيشتر بررسي جهت مادرش با همراه كودک -1
 .دهد ارجاع نزديكترين بيمارستان به را او فورا مركز پزشك ستيباي باشد داشته ديگري بيماري سوء تغذيه با همراه كودک اگر -2
 و نموده بررسي را خانواده اجتماعي – اقتصادي وضعيت و كودک تغذيه وضعيت داده، انجام را فيزيكي معاينه مركز پزشك بيماري، عدم صورت در -3

 .كند درخواست كودک براي را الزم آزمايشات

 تا داده ارجاع تغذيه كارشناس به كودک را مادر لزوم صورت در پزشك خانواده، اقتصادي مشكل نداشتن و آزمايشات نتايج بودن طبيعي صورت در -4
 .دهد انجام را تغذيه اي توصيه هاي تغذيه كارشناس

 رييس به غذايي سبد دريافت جهت الزم شرايط و جهت بررسي كودک نام، باشد خانواده فقر كودک اي تغذيه مشكالت داليل از يكي كه صورتي در -5
 (ابتداي ماه شهريور و اسفند –ماه  6هر ). گردد معرفي شهرستان بهداشت مركز

 . بر اساس سامانه سيب به صورت مداوم تا زمان بهبودي و پس از آن پيگيري گردد كودكانوضعيت  -6
 

 كودك ترخيص و بهبودي هاي شاخص

 مي باشد زير شرايط از داراي يكي وزن گيري اندازه و رشد پايش اساس بر كودک غذايي، سبد دريافت ماهه شش ي دوره يك از پس كه صورتي در
 :شود خارج برنامه از و شده گرفته نظر در يافته بهبود كودک عنوان به تواند

 سبد غذايي دريافت از پس  (ششم و پنجم ماه مراقبت منظور ( پي در پي ماهانه مراقبت دو در مناسب شيب با وزن افزايش 

 امتياز z-score غذايي سبد دريافت از پس) ششم و پنجم ماه مراقبت منظور (پي در پي ماهانه مراقبت دو در 1- از بيشتر يا مساوي سن براي وزن 

 

 درماني بهداشتي مركز پزشك به مجدد ارجاع

 و سال يك زير كودكان روز براي پانزده اساس بر زماني فاصله ( غذايي سبد دريافت جهت معرفي زمان با مقايسه در مراقبت اولين در وزن افزايش عدم
 غذايي سبد ازدريافت پس ماه 4 تا بهبودي يا عدم ماهه شش دوره از زمان هر در رشد افت يا توقف يا( سال يك باالي كودكان براي ماه يك

 شديد وزني كم به مبتال كودكان براي غذايي سبد دريافت زمان مدت

 صورت در ماه شش از پس .كند مي دريافت را غذايي سبد مستمر طور به ماه شش مدت به( باال به سال دو (ماه 59-24 كودكان تمام برنامه اين در
 گرديده معرفي درماني بهداشتي مركز پزشك به بيشتر جهت بررسي بهبودي عدم صورت در و گردند مي ترخيص برنامه از بهبودي هاي شاخص وجود

 24 باالي كودكان فقط بنابراين .شوند مي معرفي غذايي سبد دريافت جهت خميني امداد كميته  به مجددا ماهه شش دوره دومين براي ضمن در و
 شناسائي از پس ماه 23-6 شيرخواران كليه.شوند مي معرفي امداد كميته به دوم ماهه شش دوره براي نيافتند بهبود ماهه دوره شش اولين در كه ماه
 .)ماهه شش دوره يك از پس بهبودي عليرغم ( نمايند مي دريافت را غذايي سبد سالگي دو تا مستمر طور به

 سبد نيازمند شديد وزنيكم  دليل به ماهگي 23 از پس كودكي كه صورتي در ضمن در .گردند مي خارج برنامه از ماهگي 23 از پس كودكان اين
 .گيرد قرار برنامه پوشش تحت ديگر هدور يك تواند مي درماني، بهداشتي مركز پزشك توسط بيشتر بررسي ضمن باشد غذايي


