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   سوال 
   (امتیاز 91) فرآيند مراقبت هاي تغذيه اي كودكان

آگاهي و 
 عملكرد پرسنل

   از زمان، نحوه و ادامه شروع تغذیه تکمیلی آگاهی دارد؟
   از خطرات شروع زود و دیرهنگام تغذیه تکمیلی و نشانه های کفایت شیر مادر اطالع دارد؟

   ی آگاهی دارد؟کودکان در معرض خطر آلرژ  یآلرژن برا یغذاها یمعرف ینحوهاز غذاهای آلرژن و 
   ؟آگاهی دارداز غذاهای ممنوع قبل از یک سالگی کودکان, علل بی اشتهایی و دالیل بدغذایی کودکان 

   از راهکارهای پیشنهادی برای کودکانی که از خوردن بعضی غذاها امتناع می کنند آگاهی دارد؟
   A+Dو قطره  نیتامیو یدوز قطره آهن، مولت زانیاز زمان شروع و نحوه مصرف و م آگاهی

مشاهده 
مراقبت کودک 

 زیر دو سال

   انجام صحیح تن سنجی )وزن، قد و دورسر(
   .رشد کودکش اطالع داشت تیرشد رسم شده بود و مادر از وضع شیمنحني رشد كودك در كارت پا

   تفسیر صحیح منحنی رشد کودک برای مادر 
   ماهه و باالی یک سال دچار تاخیر رشد  6-21آگاهی از توصیه های تغذیه ای در کودکان 

اجراي 
هاي برنامه

 حمايتی تغذيه

   اجرای برنامه حمایتی کودکانآگاهی از چگونگی 
   ارجاع به پزشک و کارشناس تغذیه )کودکان دچار اختالل در وزن گيري(

   ثبت اسامی کودکان دچار اختالل رشد و پیگیری کودکان دچار اختالل رشد ارجاع داده شده
  (امتیاز 91) ، کمبود ید(Dویتامین كم خوني فقر آهن، ) ریزمغذی ها فرآيند پيشگيري و كنترل

آگاهی و 
 عملكرد پرسنل

   آشنايي با منابع غذایی آهن و عوامل افزایش دهنده و کاهنده جذب آهن 
   آگاهی از عوارض جانبی ناشی از مصرف قرص آهن و تفسیر آزمایش

   Dآگاهی در مورد عالئم بالینی کم خونی، عوارض کم خونی فقر آهن و کمبود ویتامین 
   آیا از اهمیت ید، عوارض ناشی از کمبود ید و منابع غذایی آن آگاهی دارند؟ 

   آیا از نحوه نگهداری نمک یددار آگاهی دارد؟
   آیا از مضرات نمک دریا آگاهی دارد؟

آهن ياري 
 متوسطهمدارس

 / زیج حیاتی

   پایگاه تغذیه سالم( –تغذیه سالم  –براساس دستورالعمل ارسالی )مکمل یاری در مدارس آموزش تغذیه 
   های مربوطه به طور کامل و صحیحبر توزیع و مصرف قرص توسط دانش آموزان و  ثبت فرم نظارت

   ثبت تعداد خانوارهای مصرف کننده نمک یددار در زیج حیاتی بررسی نوع نمک مصرف خانواده و تکمیل پرسشنامه 
  (امتیاز 1) اي تغذيه سواد فرهنگ و ارتقاء فرآيند

پرسنل و آگاهی
مصاحبه با 

 كنندهمراجعه

   ها و روش استفاده صحیح آن های مایع، شرایط نگهداری روغنآشنايي با انواع روغن 
   آگاهي از عوارض مصرف روغن های جامد، دنبه و ظروف مسی

   توصیه های غذایی کاهش مصرف قند، نمک، چربی و روغن
کودک، ) یسن یگروه ها ی( براو... میکلس، د نیتامیها )ومکمل زیتجو زانیاز نحوه و م یآگاه

   آن تیو عالئم مسموم ییموارد منع، تداخالت دارو و سالمند(، انسالی، مانجواننوجوانان، 

  (امتیاز 91) باردار مادران اي تغذيه هاي مراقبت فرآيند

پرسش از 
 پرسنل

   از مراقبت های تغذیه در دوران پیش از بارداری آگاهی دارد؟
   نحوه محاسبه وزن قبل بارداری آگاهی دارد؟و BMI از میزان افزایش وزن مادران باردار بر اساس 

   از  عوارض کم خونی در بارداری و عوارض وزن گیری کمتر/ بیش از حد مطلوب در بارداری آگاهی دارد؟
   آیا عوامل خطر ابتدای بارداری را می شناسد؟

   ارائه توصیه های تغذیه ای الزم در خصوص شکایات شایع دوران بارداری 
   علل و عوامل مساعده کننده سوء تغذیه )وزن گیری کمتر و بیشتر از حد مطلوب( زنان باردار آگاهی دارد؟ از



 
 
 

 

 
 :پیشنهادات و مصوبات

   های مربوط به مکمل های آهن، مولتی ویتامین، فوالت و یدوفولیک آگاهی دارد؟از نحوه تجویز و توصیه
   جنسیت و...های تعیین دادن در مورد ایمنی مواد غذایی، عوارض رژیمآگاهی

   های غذایی و آگاهی از توصیه های تغذیه ای بر اساس وزن مادر باردارآشنايي با گروه
   آشنایی با مزایای ورزش در هنگام باردار و موارد احتیاط در هنگام ورزش

   آشنایی با نحوه تشخیص کم خونی فقرآهن و راه های درمان آن
   ایتوصیه های کلی تغذیه –عوارض دیابت بارداری بر مادر و جنین  –آشنایی با نحوه تشخیص دیابت بارداری 

   شيردهی دوران در خاص اي تغذیه آشنایی با نکات

 براساس پرونده

   BMI( مادر و رسم منحنی وزن گیری در فرم متناسب با ميزان BMIثبت صحیح نمايه توده بدني)
   به پزشک /کارشناس تغذیه )مادران باردار دچار اختالل در وزن گيري(ارجاع 

   برگزاری کالس ترویج تغذیه با شیر مادر برای داوطلبین سالمت و  اهمیت شیر مادر در سه ماهه سوم بارداری
   برگزاري کالس آموزشي براي مادران باردار تحت پوشش )مشاهده مستندات(

   مراقبت های تغذیه ای سامانه سیب برای مادران باردارتکمیل کردن صحیح 
  (امتیاز 91) فرآیند پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر

پرسنل و آگاهی
مصاحبه با 

 كنندهمراجعه

   آگاهی از عوامل خطر بیماری ها و توصیه های رژیم غذایی در برنامه خطرسنجی 
   ورزش( + تفسیر آزمایشگاهی– برنامه غذایی -)کلیات کنترل وزن آموزش های الزم برای افراد مبتال به دیابت 

   نقش تغذیه در پیشگیری و...( + ارجاع به کارشناس تغذیه –کلیات پره دیابت )تشخیص
   و فشارخون باال + تفسیر نتایج آزمایشگاهیچربی خون باال  توصیه های تغذیه ای در بیماری 

   سالمتی برای بدنی فعالیت شده توصیه میزان و بدنی فعالیت بندی گروه
  دارويي مكمل/  تجهيزات/  آموزشي منابع

مشاهده و 
 مستندات

   هدف هاي گروه تغذيه آموزش با رابطه در آموزشی منابع
   تهیه و قراردادن اطالعات و شاخص هاي برنامه های بهبود تغذیه در بورد و آگاهی از وضعیت شاخص ها

   نحوه انجام تن سنجی )اندازه گیری قد، وزن، دورسر، دورکمر، ساق پا، قد زانو، دور بازو(مشاهده 
   شاهد وزنه/ بزرگسال/  کودکان ترازوی و قدسنج بودن کالیبره

 فرآیند انجام پیگیری ها، ارجاعات، برنامه عملیاتی، کالس آموزشی، وضعیت بورد و فعالیت ابتکاری 

 21 پیگیری
  کودکان

  نوجوانان
  مادران باردار

 21 ارجاعات
  کودک 1بررسی 

  مادر باردار 1بررسی 
  سایر گروه های سنی

درصد پوشش 
مراقبت های 

 تغذیه ای
در سه ماهه -

 اخیر

21 

 سال / مخرج: کل کودکان مراجعه کننده 1صورت کسر: ارزیابی رشد کودک کمتر از  (%01 کودکان )حداقل
 صورت کسر: غربالگری تغذیه و پایش رشد نوجوان / مخرج کسر: کل نوجوانان مراجعه کننده (%11)حداقلنوجوانان 

 جوانان/ مخرج کسر: کل جوانان مراجعه کننده -( BMIصورت کسر: ارزیابی نمایه توده بدنی ) (%01 جوانان )حداقل
 / مخرج کسر: کل میانساالن مراجعه کننده صورت کسر: تن سنجی و ارزیابی الگوی تغذیه (%11میانساالن )حداقل
 صورت کسر: غربالگری تغذیه در سالمندان / مخرج کسر: کل سالمندان مراجعه کننده (%01سالمندان )حداقل
 صورت کسر: غربالگری تغذیه مادران باردار / مخرج کسر: کل مادران باردار مراجعه کننده (%01 مادران باردار )حداقل 

 عملیاتیبرنامه 
21 

  اجرای جدول گانت

حداقل یک /دو جلسه  کالس آموزشی
  ماه با موضوع تغذیه3هر

  فعالیت فوق برنامه  +1 فعالیت ابتکاری


