مراقبت کودکان و شیرخواران
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منحني وزن برای سن
پايين -3 z- score

مساوی -3 z- scoreتا كمتر از

-2 z- score

بيشتر از +1 z- score
مساوی -2 z- scoreتا مساوی
 + 1 z- scoreو
 oروند رشد نامعلوم يا
 oروند رشد متوقف شده يا
 oروند رشد نزولي (روند رشد دور از ميانه)

مساوی -2 z- scoreتا مساوی
 +1 z- scoreو
 oروند رشد به موازات يا
 oروند رشد به سمت ميانه

طبقه بندی

توصيهها /اقدام

كموزنيشديد
)(Severely underweight

 در صورت وجود هريک از وضعيت های زير پس از اقدامات اوليه و تثبيت وضعيت كودك ارجاع دهيد.
وزن برای قد زير ( -3 z- scoreالغری شديد)

ادم دوطرفه در پاها

دور ميانه بازو ( )MUACكمتر از  115ميليمتر

وجود بيماری همراه

در صورت عدم وجود هريک از وضعيت های فوق ضمن اخذ شرح حال و معاينه فيزيكي كامل وضعيت تغذيه ای كودك را ارزيابي نموده و آزمايشهای

اوليه را درخواست نماييد.
در صورت طبيعي بودن آزمايش ها ،به كارشناس تغذيه (در صورت وجود) ارجاع داده ،توصيه های تغذيه ای را انجام داده و سپس پيگيری

نماييد.
در صورت غير طبيعي بودن آزمايشهای اوليه و يا عدم امكان تشخيص و درمان به مركز تخصصي ارجاع دهيد.

 24 ساعت بعد پيگيری شود.

كم وزني
)(Underweight



ضمن اخذ شرح حال و معاينه فيزيكي كامل  ،وضعيتتغذيه ای كودك را ارزيابي كنيد.
در صورت وجود بيماری درمان مناسب انجام شود.

در صورت عدم وجود بيماری آزمايشهای اوليه درخواست شود*.

 در صورت غير طبيعي بودن آزمايشها يا عدم امكان تشخيص و درمان به مركز تخصصي ارجاع داده شود.
 در صورت طبيعي بودن آزمايشها،توصيههای تغذيهای كم وزني ارائه شده و سپس پيگيری شود****.
 زير  2ماه 10 :روز بعد
 2 ماه تا يكسال 2 :هفته بعد
 باالی يک سال :يک ماه بعد

وزن*



به منحني وزن برای قد مراجعه شود.




به منحني وزن برای قد مراجعه شود.
مراقبتهای روتين ادامه يابد.
• توصيههای تغذيهای كم وزني
• پيگيری بر اساس جدول توالي
 زير  2ماه 10 :روز بعد
 2 ماه تا يكسال 2 :هفته بعد
 باالی يک سال :يک ماه بعد

احتمال اضافه

احتمال مشكل وزن

طبيعي*

5

*

 ارزيابي كودك طبق بوكلت انجام شود.

منحني وزن برای سن

طبقه بندی

مساوی -2 z- scoreتا
مساوی  +1 z- scoreو
 oروند رشد به موازات يا
 oروند رشد به سمت
ميانه

طبيعي
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توصيهها /اقدام
 ارزيابي كودك طبق بوكلت انجام
شود.

منحني وزن
برای سن
پايين
-3 z- score

طبقه بندی

توصيهها /اقدام

كموزني
 در صورت وجود هر يک از وضعيت های زير پس از اقدامات
شديد
اوليه و تثبيت وضعيت كودك ارجاع دهيد.
 وزن برای قد زير ( -3 z- scoreالغری شديد)
Severely
 ادم دوطرفه در پاها
underweight
 دور ميانه بازو ( )MUACكمتر از  115ميليمتر
 وجود بيماری همراه
 در صورت عدم وجود هريک از وضعيت های فوق ضمن اخذ
شرح حال و معاينه فيزيكي كامل ،وضعيت تغذيه ای كودك را
ارزيابي نموده و آزمايشهای اوليه را درخواست نماييد.
 در صورت طبيعي بودن آزمايش ها ،به كارشناس تغذيه
(در صورت وجود) ارجاع داده ،توصيه های تغذيه ای را
انجام داده و سپس پيگيری نماييد.
 در صورت غير طبيعي بودن آزمايشهای اوليه و يا عدم
امكان تشخيص و درمان به مركز تخصصي ارجاع دهيد.
 24ساعت بعد پيگيری شود.
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منحني وزن برای سن
مساوی
 -3 z-scoreتا كمتر از
-2 z- score

طبقه بندی

توصيهها /اقدام

كم وزني
Underweight

 ضمن اخذ شرح حال و معاينه فيزيكي كامل  ،وضعيت تغذيه ای كودك را ارزيابي
كنيد.
 در صورت وجود بيماری درمان مناسب انجام شود.
 در صورت عدم وجود بيماری آزمايشهای اوليه درخواست شود*.
 در صورت غير طبيعي بودن آزمايشها يا عدم امكان تشخيص و درمان
به مركز تخصصي ارجاع داده شود.
 در صورت طبيعي بودن آزمايشها،توصيههای تغذيهای كم وزني ارائه
شده و سپس پيگيری شود.
 زير  2ماه 10 :روز بعد
 2 ماه تا يكسال 2 :هفته بعد
 باالی يک سال :يک ماه بعد

*  ،P - Ca- CBC – U/C –U/A -S/E×3 –Cr –BUN –FBS–Na–Kآلکالن فسفاتاز و در صورت
امکان بررسی سلیاک .(Serum IgA, IgA anti-tTG)8

منحني وزن برای سن

بيشتر از +1 z-score

9

طبقه بندی

توصيهها /اقدام

احتمال اضافه  به منحني وزن برای قد مراجعه شود.
وزن

منحني وزن برای سن

طبقه بندی

مساوی -2 z- scoreتا
مساوی
 + 1 z- scoreو
 oروند رشد نامعلوم يا
 oروند رشد متوقف
شده يا
 oروند رشد نزولي
(روند رشد دور از
ميانه)

احتمال مشكل وزن
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توصيهها /اقدام
 به منحني وزن برای قد مراجعه شود.
 مراقبتهای روتين ادامه يابد.
• توصيههای تغذيهای كم وزني
• پيگيری بر اساس جدول توالي
زير  2ماه 10 :روز بعد
 2ماه تا يكسال 2 :هفته بعد
باالی يک سال :يک ماه بعد

منحني قد برای سن

طبقه بندی

پايين -3 z- score

كوتاه قدی شديد

بيشتر از +3 z- score

توصيه ها /اقدام
 ارجاع همزمان به متخصص كودكان (بررسي نتيک) و متخصص تغذيه /كارشناس تغذيه

)Severely
)stunted

24 

خيلي بلند قد

 در صورت شک به وجود مشكل ارجاع به متخصص كودكان

.

24 
مساوی  -3 z- scoreتا كمتر از
2 z- score

-

كوتاه قدی
)(Stunted

.

 معاينه فيزيكي كامل و بررسي از ن ر اقي و اضافه وزن (منحني وزن برای قد) و وجود ع ئم سيستميک
 ارجاع به متخصص كودكان در صورت غير طبيعي بودن معاينه فيزيكي
 ارجاع به كارشناس تغذيه برای مشاوره تغذيه
 در صورت طبيعي بودن معاينه فيزيكي پيگيری طبق توالي
 كو كتر از  6ماه 1 :ماه بعد
 6 تا  12ماه 2 :ماه بعد
 بزر

تر از  1سال 3 :ماه بعد

 پس از پيگيری يک دوره به كودك فرصت داده شود .در كودكان كو كتر از  1سال برای تصميم گيری
حداقل يک دوره ی  2ماهه و برای كودكان بزرگتر از  1سال حداقل يک دوره ی  3ماهه زمان الزم است.
مساوی  -2 z- scoreتا مساوی +3zscore
و

احتمال مشكل

 ادامه مراقبت ای روتين

قد

 توصيه های تغذيه ای
 پيگيری:

 -روند رشد نامعلوم يا

 كو كتر از  6ماه 1 :ماه بعد

 -روند رشد متوقف شده

 6 تا  12ماه 2 :ماه بعد
 بزر تر از  1سال 3 :ماه بعد
مساوی

 -2 z- scoreتا مساوی

 +3 z- scoreو
روند رشد به موازات ميانه يا -روند رشد به سمت ميانه

11

طبيعي

 ارزيابي كودك طبق بوكلت انجام شود.

منحني قد برای سن

طبقه بندی

توصيه ها /اقدام

مساوی  -2 z- scoreتا

طبيعي

 ارزيابي كودك طبق بوكلت انجام شود.

مساوی  +3 z- scoreو
 روند رشد به موازاتميانه يا
 روند رشد به سمتميانه
12

منحني قد برای سن
پايين -3 z- score

طبقه بندی
كوتاه قدی
شديد
)Severely
)stunted

13

توصيه ها /اقدام
 ارجاع همزمان به متخصص كودكان (بررسي نتيک) و متخصص
تغذيه /كارشناس تغذيه
 24 ساعت بعد پيگيری شود .

منحني قد برای سن

طبقه بندی

بيشتر از +3 z- score

خيلي بلند
قد
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توصيه ها /اقدام
 در صورت شک به وجود مشكل ارجاع به متخصص كودكان
 24 ساعت بعد پيگيری شود.

توصيه ها /اقدام

طبقه بندی

منحني قد برای سن

مساوی  -3 z- scoreتا
كمتر از -2 z- score

كوتاه قدی
)(Stunted

 معاينه فيزيكي كامل و بررسي از ن ر اقي و اضافه وزن (منحني وزن برای
قد) و وجود ع ئم سيستميک
 ارجاع به متخصص كودكان در صورت غير طبيعي بودن معاينه فيزيكي
 ارجاع به كارشناس تغذيه برای مشاوره تغذيه
 در صورت طبيعي بودن معاينه فيزيكي پيگيری طبق توالي:
 كو كتر از  6ماه 1 :ماه بعد
 6 تا  12ماه 2 :ماه بعد
 بزر

تر از  1سال 3 :ماه بعد

 پس از پيگيری يک دوره به كودك فرصت داده شود .در كودكان كو كتر از
 1سال برای تصميم گيری حداقل يک دوره ی  2ماهه و برای كودكان بزرگتر
15

از  1سال حداقل يک دوره ی  3ماهه زمان الزم است.

ارزیابی بیش تر
شرح حال تغذیهای
توجه به قد و تأخیر در بلوغ والدین
حال عمومی ،تکامل ،تناسب وزن برای قد و معاینهی فیزیکی
 بررسی های آزمایشگاهی ( ، S/E (3)،Cr ،T3U BUN، TSH، T4 ،FBS ،Na ، K
 Ca ، P ،CBC ، ESR، U/C،U/Aو آلکالنفسفاتاز)
رادیوگرافی مچ ،کف و انگشتان دست چپ از نظر سن استخوانی

16
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 وزن برای قد
 وزن برای قد بیانگر وزن در مقایسه با رشد قدی است .این شاخص ،به خصوص در مواردی که سن کودک
مشخص نیست (مثل شرایط پناهندگی) مفید است.
 نمودار وزن برای قد در تشخیص کودکان دچار کاهش وزن نسبت به قد که ممکن است الغر یا شدیداً
الغر باشند ،کمك کننده است.

 الغری ،ناشی از یك واقعه اخیر مانند کاهش دریافت غذا و بیماری است که موجب کاهش وزن شدید
می گردد .ی
 یی
 این نمودار ،برای تشخیص کودکان دچار افزایش وزن برای قد که ممکن است در معرض خطر ابتال به
افزایش وزن یا چاقی باشند نیز مفید است.
18

 شاخص توده ی بدن ) BMIبرای سن(

 BMI عددی است که با وزن و قد کودک ارتباط دارد و وقتی بر روی نموداری در مقابل سن کودک ترسیم شود ،در ی
 پایش رشد کودک مفید می باشد .محاسبه ی آن براساس وزن بر حسب کیلوگرم تقسیم بر مجذور قد برحسب متر است

 این شاخص ،در  6ماه اول زندگی افزایش سریع دارد ،اما از  2تا  5سالگی ،تقر یباً ثابت باقی می ماند.
 شاخص توده ی بدن برای سن ،معیار خوبی برای غربالگری افزاش وزن و چاقی است.
 نتا یج حاصل از این نمودار و نمودار وزن برای قد نتایج بسیار مشابهی دارند.

19

منحني وزن برای قد يا
برای سن

BMI

پايين -3 z-scoreيا
ادم دوطرفه گوده گذار پا يا
MUAC< 115 mm
مساوی  -3 z-scoreتا كمتر از
-score
يا
115 ≤ MUAC< 125mm

توصيهها /اقدام

طبقهبندی
الغری شديد) (Severely wastedيا
سوء تغذيه حاد شديد

2 z-

الغر)(Wasted
يا
سوء تغذيه حاد متوسط

 پس از معاينه اوليه و تثبيت وضعيت عمومي ،ارجاع به بيمارستان برای تكميل اقدامات تشخيصي و درماني
 24 ساعت بعد پيگيری شود.





بيشتر از  +1 z-scoreتا مساوی 2 z-
+score

احتمال خطر اضافه

باالی +3 z-score

بيشتر از  +2 z-scoreتا مساوی 3 z-
+score

مساوی  -2 z-scoreتا مساوی +1 z-
score

وزن**

اق ( ) Obese

اضافه وزن )(Overweight
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طبيعي

درصورت وجود بيماری همراه يا ادم يا دور ميانه بازو ( )MUACكمتر از  115ميليمتر ،ارجاع به متخصص كودكان
در صورت عدم وجود هريک از وضعيت های فوق ضمن اخذ شرح حال و معاينه فيزيكي كامل وضعيت مصرف غذای
كودك را ارزيابي نموده ،آزمايشهای الزم* را درخواست نماييد.
 در صورت غير طبيعي بودن آزمايشهای اوليه و يا عدم امكان تشخيص و درمان به مركز تخصصي ارجاع دهيد.
 در صورت طبيعي بودن آزمايش ها ،ضمن ارائه توصيههای تغذيهای برای تكميل مشاوره و توصيه های تغذيه ای
به كارشناس تغذيه ارجاع دهيد.
***
پيگيری كودك بايد براساس جدول توالي سني پيگيری انجام شود.
 درصورت عدم ب بود در يک دوره ی پيگيری انجام شده ،ارجاع به متخصص كودكان

 بررسي وضعيت تغذيه ای كودك و خانواده ،معاينه فيزيكي و توصيه های تغذيه ای
 پي گيری بر اساس جدول توالي سني
 شرح حال كامل به ويژه شرح حال تغذيه ای ،معاينه فيزيكي كامل و بررسي از ن ر وجود بيماری
 در صورت وجود بيماری ،هر گونه مورد غير طبيعي در شرح حال و يا معاينه فيزيكي به متخصص كودكان
ارجاع دهيد.
 در موارد معاينه طبيعي ،آزمايش های اوليه درخواست شود* .
در صورت غير طبيعي بودن آزمايش های درخواستي ،كودك را به پزشک متخصص كودكان ارجاع

دهيد.
در صورت طبيعي بودن آزمايش های درخواستي ،كودك را به كارشناس تغذيه ارجاع دهيد.

 بر اساس جدول توالي سني پي گيری نمائيد .پي گيری تا زمان رفع اضافه وزن ادامه يابد .در صورت ادامه روند پس از
 1دوره ،به متخصص كودكان ارجاع دهيد.
 ارزيابي كودك طبق بوكلت انجام شود.

منحني وزن برای قد
يا  BMIبرای سن

طبقهبندی

طبيعي

مساوی
 -2 z-scoreتا
مساوی
+1 z-score
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توصيهها /اقدام
 ارزيابي كودك طبق بوكلت انجام شود.

منحني وزن برای قد يا
 BMIبرای سن
پايين
 -3 z-scoreيا
ادم دوطرفه گوده گذار پا
يا

طبقهبندی

الغری شديد (Severely
)wasted
يا
سوء تغذيه حاد شديد

توصيهها /اقدام

 پس از معاينه اوليه و تثبيت وضعيت عمومي ،ارجاع به بيمارستان
برای تكميل اقدامات تشخيصي و درماني
 24 ساعت بعد پيگيری شود.

MUAC< 115 mm

* ،P - Ca- CBC – U/C –U/A -S/E ×3 - Cr–BUN –FBS–Na–Kآلکالن فسفاتاز و در صورت امکان
بررسی بیماری سلیاکSerum IgA, IgA anti-tTG22

منحني وزن برای قد يا
برای سن

BMI

طبقهبندی

مساوی  -3 z-scoreتا كمتر از 2 z-
-score
يا

الغر)(Wasted
يا
سوء تغذيه حاد متوسط

115 ≤ MUAC< 125mm
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توصيهها /اقدام
 درصورت وجود بيماری همراه يا ادم يا دور ميانه بازو ( )MUACكمتر از  115ميليمتر ،ارجاع به
متخصص كودكان
 در صورت عدم وجود هريک از وضعيت های فوق ضمن اخذ شرح حال و معاينه فيزيكي كامل
وضعيت مصرف غذای كودك را ارزيابي نموده ،آزمايشهای الزم* را درخواست نماييد.
 در صورت غير طبيعي بودن آزمايشهای اوليه و يا عدم امكان تشخيص و درمان به مركز
تخصصي ارجاع دهيد.
 در صورت طبيعي بودن آزمايش ها ،ضمن ارائه توصيههای تغذيهای برای تكميل مشاوره و
توصيه های تغذيه ای به كارشناس تغذيه ارجاع دهيد.
 پيگيری كودك بايد براساس جدول توالي سني پيگيری انجام شود.
 درصورت عدم ب بود در يک دوره ی پيگيری انجام شده ،ارجاع به متخصص كودكان

منحني وزن برای
قد يا
 BMIبرای سن
بيشتر از +1 z-
 scoreتا مساوی
+2 z-score

طبقهبندی

توصيهها /اقدام

احتمال خطر اضافه وزن  بررسي وضعيت تغذيه ای كودك و خانواده ،معاينه
فيزيكي و توصيه های تغذيه ای
 پي گيری بر اساس جدول توالي سني

* اگر نقطه ی ترسیم شده باالی  +1 z-scoreو روند آن موازی منحنی باشد احتمال خطر وجود دارد در
صورتیکه نقطه ترسیم شده باالی  +1z-scoreو روند آن صعودی باشد خطر قطعی اضافه وزن وجود دارد.
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آزمایشهای بیوشیمیایی شامل  FBS, T4, TSH, T3Uو
سطح چربیهای خون )(LDL, TG, Cholesterol, HDL

منحني وزن برای قد يا
 BMIبرای سن
باالی +3 z-score

بيشتر از  +2 z-scoreتا
مساوی +3 z-score

طبقهبندی

توصيهها /اقدام

اق
() Obese

 شرح حال كامل به ويژه شرح حال تغذيه ای ،معاينه فيزيكي كامل و بررسي از ن ر وجود
بيماری
 در صورت وجود بيماری ،هر گونه مورد غير طبيعي در شرح حال و يا معاينه
فيزيكي به متخصص كودكان ارجاع دهيد.
 در موارد معاينه طبيعي ،آزمايش های اوليه درخواست شود* .
 در صورت غير طبيعي بودن آزمايش های درخواستي ،كودك را به پزشک
متخصص كودكان ارجاع دهيد.
 در صورت طبيعي بودن آزمايش های درخواستي ،كودك را به كارشناس
تغذيه ارجاع دهيد.
 بر اساس جدول توالي سني پي گيری نمائيد .پي گيری تا زمان رفع اضافه وزن ادامه يابد.
در صورت ادامه روند پس از  1دوره ،به متخصص كودكان ارجاع دهيد.

اضافه وزن
)(Overweight
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30

وارنیش فلوراید روش درمانی برای مقابله
با پوسیدگی دندان ها در رده های سنی
مختلف است.
وارنیش فلوراید نوعی ژل پرخاصیت است
که باعث افزایش استحکام دندان و تقویت
مینای آن می شود.
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33

ارزیابی کودک از نظر تکاملی

طبقه بندی
کنید

34

ارزیابی کودک از نظر تکاملی...
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6ماهگي  12 -ماهگي-
 24ماهگي
 3سالگي  5 -سالگي

پرسشنامه تست غربالگر استاندارد
تكمیل شود ()ASQ

36

37

38

39

40

غربالگری ها
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غربالگری ها

42

غربالگری ها
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