
اما،  مقصريم  شده ايم،  مرتكب  كه  زيادي  اشتباهات  دليل  به  ما  امروز،  جهان  در 
بزرگ ترين اشتباه ما يا بهتر بگويم جنايتي كه مرتكب شده ايم بي توجهي به نوزادان 
و كودكان بوده است. بسياري از نيازها را مي توان به بعد موكول كرد، اما در مورد 
كودك اين چنين نيست، زيرا همين لحظه استخوانش در حال تكميل شدن، خونش در 
حال ساخته شدن و شعور و احساسش در حال رشد است. به همين دليل، نيازهايش 

را نمي توانيم به فردا موكول كنيم، زيرا اسم او امروز است.
                       گابريال ميسترال شاعر شيليايی 

            و 
           برنده ی جايزه ی نوبل در ادبيات



 

   هر کودکی، ...

هر کودکي، شايسته ی آن است که خوب متولد شود.

هر کودکي، شايسته ی آن است که در خانه ی امني از نظر جسمي و رواني، رشد و تکامل يابد و محيط مدرسه ی او، عاري 
از خطرات، آسيب ها و تماس با سموم محيطي باشد.

هر کودکي، شايسته ی آن است که در خانواده اي پرورش يابد و حامياني داشته باشد که امنيت را برايش به ارمغان آورند؛ 
الگوي مثبتي برايش باشند؛ با گرمي و عشق با او برخورد کنند و پذيرش بي قيد و شرط او را داشته باشند. سالمت والدين، 

آغازگر سالمت کودک است.

هر کودکي، شايسته ی آن است که شاد زندگي کند؛ اعتماد به نفس داشته باشد؛ دوستاني داشته باشد؛ احساس مفيد بودن 
داشته باشد و باور کند که مي تواند در زندگي به موفقيت دست يابد.

هر کودکي، نيازمند خانه، تغذيه ی خوب، آموزش همراه با کيفيت قابل قبول، درمان مناسب خانواده، شبکه  ی اجتماعي 
حمايت گر و دستيابي به منابع اجتماع است.

هر کودکي، شايسته ی آن است که دستيابي به مراقبت هاي پيش گيري، ارتقاي سالمت و درمان طبي، سالمت روان و 
سالمت دهان را داشته باشد. چنين مراقبتي، از طريق ارتباط مداوم با مراقبين بهداشتي اوليه و دستيابي به مراقبت ثانويه 

تأمين مي شود.



     مقدمه

براي بسياري از كودكان و خانواده هايشان هر روز جديد، فرصتي براي خود باوري بيش تر، تقويت سالمت و ارتقاي 
اعتماد به نفس است. اما، برخی ديگر، در وضعيت بهداشتي خوبی نيستند؛ خطرات زيادي تهديدشان مي كند و امكانات آن ها 
براي مواجهه با اين مشكالت محدوداست. اين كودكان، نياز به توجه، تشويق و مداخله ي مراقبين بهداشتي را از بسياري 

جهات دارند تا جسم،  روان، هيجان و نگرش سالمي داشته باشند و به بزرگ ساالني توانمند و با صالحيت تبديل شوند.

هدف از برنامه ی مراقبت کودک سالم، کسب سالمت جسمي، روانی و اجتماعي مطلوب و پاسخ به نيازهای پيش گيری 
تمام شيرخواران و کودکان است. از سوی ديگر، ارتقاي سالمت جسمي، روانی، هيجاني، هوشي، اجتماعي، ايمني و سالمت 
کودک نيز مد نظر است. کودکان، گروه حساس و آسيب پذيري هستند، نياز به سالمت مطلوب دارند و شايسته ی باالترين 

کيفيت مراقبت هاي بهداشتي مي باشند. هم چنين، در اجتماع نيز از ارزش زيادي برخوردارند.

مراقبت کودک سالم مجموعه اي از اصول، راهکارها و اقداماتي براي ارتقاي سالمت کودکان ايراني است که مؤثرترين 
اقدامات پيش گيري براي سالمت کودک را نيز در نظر گرفته است. برای رسيدن به اين هدف، همكاري مراقبين بهداشتي، 
 معلمين و خانواده ها ضرورت دارد. تمام کساني که از کودکان مراقبت مي کنند در اجراي اين برنامه نقش دارند تا در تمام 

کشور مراقبت يکسان، قابل قبول و با کيفيت باال ارائه شود.

اهميت  دارد و  ارتباط وجود  بين سالمت کودک و والدين  که  داده  نشان  ژنتيک  اجتماعي و  اپيدميولوژيک،  مطالعات 
حياتي، در نحوه ی برخورد خانواده محور با سالمت کودک است. تأمين سالمت کودک، مسئوليت والدين، اجتماع، سازمان ها، 
دولت و خود کودکان است. ارتقاي سالمت و پيش گيري از بيماري، به تالش افراد و سازمان هاي پزشکي و غير پزشکي نياز 
دارد. کودکان، سرمايه های اصلی و آينده ساز اين کشورند. پس، تمامی توانمان را برای فراهم نمودن مراقبت بهداشتی الزم 
و حفظ و ارتقای سالمت جسمی، روانی و رفتاری آن ها به کار بريم. به اميد آن که، آينده ای روشن پيش روی کودکان کشور 

عزيزمان داشته باشيم.



ویزیت های مراقبت سالمت

بخش اول

 
مراقبت سالمت

فصل اول فصل اول 



ویزیت های مراقبت سالمت

بخش اول

 
مراقبت سالمت

فصل اول فصل اول 
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ارزيابي سالمت و عملکرد خانواده و  براي  مناسبي  مراقبت سالمت )Health Supervision( فرصت  ويزيت هاي 
کودک است. در اين ويزيت ها، آن چه که بايد انجام شود و اين که چگونه بايد آن را انجام داد مورد توجه قرار مي گيرد. در 
هر ويزيت، در مورد تشخيص بيماري، پيش گيري از بيماري، ارتقاي سالمت و راهنمايي هاي فراراه بحث مي شود. هم چنين، 

15 دقيقه براي هر ويزيت در نظر گرفته شده است.
پايش تکامل کودک، بخش مهمي از مراقبت سالمت کودک به خصوص ارتقاي سالمت است. مراقبين بهداشتي، بايد بر 
حسب رويدادهاي مورد انتظار آن مرحله ی تکاملي، خانواده را راهنمايي کنند. اين راهنمايي هاي فراراه، بايد نياز هاي کودک 

و خانواده را برآورده سازد.
 

چهارچوب ويزيت

الف – کليات
ب – اولويت هاي ويزيت

 اولين اولويت، توجه به نگراني هاي والدين است.
 پنج اولويت ديگر براي هر ويزيت در نظر گرفته شده اند.

ج – نظارت سالمت
1- شرح حال

)Parent –child interaction( 2- مشاهده ی تعامل والد- کودک
3- پايش تکامل

4- معاينه  ی فيزيکي
 ارزيابي رشد

- وزن، قد و دور سر در کودکان کوچک تر از 2/5 سال؛
- وزن و قد براي کودکان بزرگ تر از 2/5 سال؛

 معاينه اي که براي کودک در آن ويزيت مهم است.
5- غربال گري

 همگاني )براي تمام کودکان آن گروه سنی(
انتخابي

- ارزيابي خطر؛
- اقدام در صورتي که ارزيابي خطر مثبت باشد.

6- ايمن سازي
)Anticipatory Guidance( د- راهنمايي هاي فراراه

 آگاه سازي مراقبين بهداشتی
 راهنمايي هايي براي والدين و کودک

v
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)Prenatal Visit( شيرخواري: ويزيت قبل از تولد  

ويزيت قبل از تولد براي تمام خانواده هايي که در انتظار کودکي هستند اهميت دارد. در واقع، فرصتي براي جمع آوري 
اين  ارتقاي مهارت هاي والدگري )Parenting( است.  به دست آوردن راهنمايي، تشخيص شرايط پرخطر و  اطالعات، 
ويزيت، به خصوص براي بارداري اول، بارداري هاي پرخطر، عوارض بارداري، بارداري چند قلو، خانواده هايي که سابقه ی 

مرگ شيرخوار يا حوالي تولد دارند و فرزند خواندگي باارزش است.

اولويت هاي ويزيت
اولويت اصلي، توجه به نگراني هاي والدين است. ساير اولويت ها عبارتند از:

1- منابع خانواده
2- سالمت والدين )مادر(

3- تصميم به شيردهي
4- ايمني

5- مراقبت از نوزاد

مشاهده ی تعامل والد- کودک

در طی ويزيت مشاهده کنيد:
 چه کسی سؤال می کند و چه کسی به سؤال ها پاسخ می دهد؟ )مادر و پدر، کودکان ديگر و ساير اعضای خانواده را مشاهده 

کنيد.(
 رفتارهای کالمی و غير کالمی و ارتباط ميان اعضای خانواده، نشانه ی حمايت و درک يا تفاوت عقيده و چالش ها است.

پايش تکامل

 اجتماعي- هيجاني
 نوزاد، قادر به بو کردن به خصوص بو کردن شير مادر است؛ صداي والدين خود را مي شنود؛ 20-17/5 سانتي متري 

را مي بيند و به انواع مختلف لمس ها مانند لمس براي آرام کردنش پاسخ مي دهد.

 ارتباطي
 با گريه و رفتارهايي مثل حالت هاي صورت، حرکات بدن و حرکت بازوها و ساق  پاها ارتباط برقرار مي کند؛ در ابتدا، 

اين رفتارها اتفاقی به نظر مي رسد اما به تدريج به زبان غير کالمي او تبديل مي شود.

 شناختي
 نوزاد ياد مي گيرد که با حضور والدين و مراقبت هاي قابل پيش بيني و ثابت آن ها مثل شير دادن و خوابانيدن به دنياي 

خارج اعتماد پيدا کند.
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 تکامل جسمي
 در ماه اول مکيدن، بلعيدن و تنفس در حين تغذيه، الگوهاي خواب و کنترل حرکات را ياد مي گيرد و از محيط تاريک 

داخل رحمي و صداي جفت و ضربان قلب مادر با فضاي کم آن به محيط خارج راه مي يابد.

غربال گري

بايد، اهميت آزمون هاي غربال گري متابوليک و شنوايي را به والدين بيان کرد.

ايمن سازی

والدين بايد از برنامه ی ايمن سازي بدو تولد آگاه شوند.

 راهنمايي هاي فراراه

منابع خانواده

سيستم هاي حمايت از خانواده، منزل پس از ترخيص از بيمارستان، منابع خانواده، استفاده از منابع اجتماع

 ارزش ها، باورها و عادات خانواده ی شما براي سالمت نوزاد شما اهميت دارد.
 چالش هاي پيش رو در مورد مراقبت از نوزاد را پيش بيني کنيد.

 سيستم حمايتي در منزل تدارک ببينيد )دوستان و خويشاوندان(.
 گرفتن شرح حال از سه نسل مهم است. بايد در مورد سابقه ی ناتواني در يادگيري، کاهش شنوايي، بيماري هاي ارثي، 

بيماري هاي جسمي يا ذهني و عقب ماندگي  ذهني در خانواده سؤال شود.

سالمت والدين )مادر(

سالمت جسمی/ روانی/ دهان، وضعيت تغذيه ای، مصرف دارو، خطرات بارداری

 سالمت خود را حفظ کنيد )معاينات پزشکی، ويتامين ها، رژيم غذايی، خواب، ورزش و ايمنی فردی(.
 احساس خود درباره ی بارداری را در نظر داشته باشيد.
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شيردهي

برنامه ی شيردهی، نگرانی های شيردهی )تجارب قبلی، مصرف داروها، حمايت خانواده برای شيردهی(، سيستم های 
حمايت از شيردهی، منابع مالی برای تغذيه ی شيرخوار

 مادراني که سابقه ی خانوادگي آلرژي دارند بايد بدانند که شيرخوار آن ها از تغذيه با شير مادر، سود خواهد برد.
 شيردهي موفق با دانش و اطالعات کافي شروع مي شود. کالس هاي قبل از تولد در بيمارستان ها مي توانند بسيار مفيد 

باشند. به عالوه، نقش مشاورين شيردهي نيز بسيار با اهميت است.
 مادر بايد از شروع شيردهي بالفاصله پس از تولد و حتي در اتاق زايمان اطالع داشته باشد.

 مادر بداند که تغذيه ی انحصاري با شير مادر تا پايان 6 ماهگي و سپس، شروع تغذيه ی تکميلي بهترين تغذيه است که 
رشد و تکامل مطلوب را فراهم مي سازد.

ايمنی

صندلی ماشين، مصرف مواد )تأثير آن بر جنين(، خطرات سالمت محيطی )سيگار کشيدن، سرب(، سوختگی/ آتش سوزی

 محيط فاقد دود سيگار در ماشين، منزل و ساير جاهايي که شيرخوار است اهميت دارد. سيگار کشيدن بر شيرخوار تأثير 
گذاشته و خطر سندرم مرگ ناگهاني شيرخوار )SIDS(، آسم، عفونت هاي گوش و عفونت هاي تنفسي را افزايش مي دهد.

مراقبت از نوزاد

پيش گيری از بيماری، خواب )به پشت خوابانيدن، ايمنی گهواره، محل خواب(، خطرات سالمت نوزاد )شستشوی 
دست، بيرون بردن(

 در 2 ماه اول کودک را زياد بيرون نبريد و در جاهاي شلوغ نباشد.
 شستشوي دست ها را پس از تعويض پوشک و قبل از شيردادن به او فراموش نکنيد.

 کودک تا حد امکان از افراد سرماخورده يا بيمار دور نگه داشته شود.
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  شيرخواري: ويزيت نوزادي

معاينه ی نوزاد در اتاق مادر در 24 ساعت اول زندگي، فرصت مهمي براي ديدن توانايي هاي نوزاد و مشاهده ی تعامل 
والدين با کودک است.

اولويت های ويزيت

اولويت اصلي، توجه به نگراني هاي والدين است. ساير اولويت ها عبارتند از:
1- آمادگي خانواده

2- رفتارهاي شيرخوار
3- تغذيه
4- ايمني

5- مراقبت روتين نوزاد

شرح حال

 شرح حال دوران بارداري و زايمان
 زايمان پره ترم، پارگي زودرس پرده هاي جنينی )PROM(، عوارض بارداري، يافته هاي غيرطبيعي اولتراسوند

  بيماري هاي مادر که بر سالمت شيرخوار تأثير مي گذارد مانند ديابت دوران بارداري، اختالالت هيپرتانسيو دوران بارداري، 
ادراري،  دستگاه  عفونت  کوريوآمنيونيت،   ،B گروه  )استرپتوکوک  عفونت ها  مادر،  غذايي  رژيم  محدوديت هاي خاص 

HIV، هپاتيت B، عفونت هاي جنسي، توکسوپالسموز، سيتومگالوويروس(
 مصرف دارو

  نوع زايمان )واژينال يا سزارين، پرزانتاسيون بريچ، استفاده از فورسپس يا واکيوم(
 داروهاي مصرف شده )تربوتالين، سولفات منيزيوم، آنتي بيوتيک ها(

  نوع بي هوشي به کار رفته )اپي دورال، اسپاينال و عمومي(
  استفاده از اپي زيوتومي

 مدت زايمان، انديکاسيون زايمان
 عوارض زايمان )تب، عفونت، خون ريزي، سندرم HELLP و توکسمي(

 شرح حال شيرخوار در اتاق زايمان
  ديسترس جنين )اختالالت ضربان قلب، کاهش حرکات، مايع آغشته به مکونيوم، اليگوهيدرآمنيوس يا پلي هيدرآمنيوس، 

نوع زايمان(
 عوارض )تأخير رشد داخل رحمي، نوزاد بزرگ، بيماري هيپرتانسيو مادر، ديابت، عفونت، قطع سوء مصرف مواد، بي حسي/ بي هوشي 

در حين زايمان يا ساير داروهايي که بر جنين يا نوزاد تأثير مي گذارد )مانند تشخيص هيدرونفروز قبل از زايمان(، تروماي زايماني
 سن حاملگي، وزن تولد و نمره  ی آپگار

K مشکالت نوزاد مانند ديسترس تنفسي، سيانوز، هيپرگليسمي، خوب شير نخوردن، هيپوترمي يا هيپرترمي، لرزش تجويز ويتامين 
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 شرح حال نوزادي
  گروه خون و Rh مادر

  گروه خون نوزاد
 عالئم حياتي )حرارت، تنفس، ضربان قلب و قند خون اگر در معرض خطر است(

  کاهش وزن/ وزن گيري
  شرح حال تغذيه اي )تغذيه با شير مادر، دفعات و مدت تغذيه(

  الگوي خواب )بيدار شدن، مدت سيکل هاي خواب(
  الگوي دفع )مکونيوم، تعداد پوشک هاي خيس(

  شواهدي از زردي )ناسازگاري  گروه خوني، نارسي، توصيه هاي پي گيري پس از ترخيص(
  وجود سه آنومالي ماژور يا تعداد بيش تري آنومالي هاي مينور، ترکيبي از آنومالي هاي ماژور و مينور يا نوعي خاص از 

آنومالي ها که نياز به بررسي ژنتيکي دارد
  غربال  گري شنوايي و متابوليک نوزاد

مشاهده ی تعامل والد - کودک

 آيا والدين نيازهای نوزاد را شناخته و به آن ها پاسخ می دهند؟
 آيا در زمان تغذيه، در آغوش گرفتن يا مراقبت از او احساس راحتی می کنند؟

 آيا از آن ها حمايت می شود؟

پايش تکامل

 اجتماعي – هيجاني
 پاسخ به صدا و لمس والدين                          

 وجود دوره هايی از بيداري

 ارتباطي
 توانايي آرام شدن با در آغوش گرفتن نوزاد

 شناختي
 در بيداري به والدين نگاه مي کند.

 تکامل جسمي
 در پاسخ به تحريک بينايي يا شنوايي حرکت مي کند.
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معاينه ی فيزيکی

 يک معاينه ی فيزيکي کامل، بخشي از هر ويزيت مراقبت سالمت است. براي نوزاد، موارد زير اهميت دارد:

 اندازه  گيري و ترسيم )سن بارداري را در نظر بگيريد(
 قد

 وزن
 دور سر

 مشاهدات کلي
 ارزيابي هوشياري يا هر نوع ديسترس آشکار

 مشاهده ی ناهنجاري  هاي مادرزادي

 پوست
 زردي يا ضايعات پوستي

 سر
 مشاهده ی شکل )سوچورها، بوس(، اندازه و مالج ها

 توجه به هر عالمتي از تروماي زايماني

 چشم ها
 مشاهده ی چشم ها و پلک ها

 ارزيابي حرکت چشم ها
 معاينه ی مردمک ها براي کدورت و رفلکس قرمز

 گوش ها
 مشاهده ی شکل و وضعيت الله ی گوش، باز بودن کانال گوش و وجود فرورفتگي يا منگوله ي پوستي

 بيني
 مشاهده ی باز بودن يا انحراف تيغه ي بيني

 دهان
 توجه به شکاف کام يا لب

 وجود دندان
 فرنولوم کوتاه

 قلب
 مشاهده ی تعداد، ريتم، صدای قلبی و مرمر

 لمس نبض هاي فمورال

 شکم
 معاينه ی بند ناف و عروق ناف
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 ژنيتاليا/ رکتوم
 تعيين نزول بيضه، مشاهده ی ناهنجاري هاي آلت تناسلي

 تعيين باز بودن مقعد

 اسکلتي عضالني
 تغيير شکل پشت و مهره ها

 ناهنجاري هاي پا

)DDH( ديس پالزي تکاملي مفصل لگن 
 انجام مانورهاي ارتوالني و بارلو

 عصبي
 بررسي رفلکس های اوليه

 مشاهده ی تقارن حرکت اندام
 مشاهده ی تون عضالني

معاينه ی نوزاد سالم در کنار مادر انجام می شود. در هنگام معاينه، بايد اتاق گرم باشد. درجه ی حرارت بدن نوزاد را اندازه 
36/4 در محدوده ی طبيعی است، درجه ی حرارت بيش تر از C 37̊ تب و کم تر  بگيريد. درجه ی حرارت زير بغلی C 37̊ ـ˚

از C ˚ 36/4 هيپوترمی تلقی می شود. تب در دوران نوزادی شايع نبوده و هميشه با عفونت همراه نيست.
کنيد.  نوزاد را مشاهده  انجام شود. رنگ  بايد  نيز  تعيين جنسيت  تعيين سن جنينی و  اندازه گيری قد، وزن، دور سر، 
رنگ نوزاد طبيعی صورتی است. در نوزادی که گريه می کند، پوست ممکن است به رنگ قرمز تيره در آيد. سيانوز انتهاها 
)آکروسيانوز( در روز های اول تولد طبيعی است. نوزاد، ممکن است به علت پلی سيتمی، پر خون و يا به دليل آنمی، رنگ 

پريده باشد. در اين موارد، بايد هموگلوبين و هماتوکريت درخواست شود.
وجود زردی در 24 ساعت اول تولد، بيماری هموليتيک را مطرح می کند و بايد بررسی شود. سيانوز مرکزی، در زبان و 
مخاط بهتر مشاهده شده و به مداخله ی اورژانس نياز دارد. معاينه ی صورت، از نظر وجود ناهنجاری ها و تغيير شکل های 

سندرميک انجام می شود.
مشاهده ی تون و پوسچور نوزاد نيز اهميت دارد. هر 4 اندام نوزاد ترم به طور کامل در وضعيت فلکسيون هستند و در 

برابر باز کردن مقاومت دارند. هر چه نوزاد نارس تر باشد، تونيسيته ی عضالنی او کم تر است.
در معاينه ی سر، لمس فونتال ها و سوچورها انجام می شود. اندازه ی فونتانل ها در زمان تولد متغير است. پس از زايمان، 
سوچور ساژيتال اغلب باز و سوچور کرونال Overriding دارد. فونتانل خلفی اغلب باز ولی کوچک است. لمس فونتانل 
برآمده و Tense زمانی که نوزاد گريه نمی کند ممکن است به علت افزايش فشار داخل جمجمه و يا از عالئم ديررس 
مننژيت باشد. بزرگی سر )مگال آنسفالی( حاکی از هيدروسفالی، بيماری ذخيره ای، آکندروپالزی، ژيگانتيسم مغزی يا اختالل 
متابوليک است اما می تواند خانوادگی نيز باشد. نواحی نرم در استخوان پس سری ناشی از کلسيفيکاسيون نامنظم و تشکيل 
استخوان Wormian  است که در استئوژنز ايمپرفکتا، ديس استوز کلئيدوکرانيال، جمجمه ی الکونار، کرتينيسم و سندرم 
داون ديده می شود. وجود فونتانل های کوچک در مواردی مانند ميکروسفالی، کرانيوسينوستوز و هيپرتيروئيدی وجود دارد.

معاينه ی صورت از نظر ظاهر، فاصله ی چشم ها از يکديگر، ميکروفتالمی، عدم تقارن صورت و پايين قرار گرفتن گوش ها 
هيپوپالزی  فلج عصب 7،  به علت  بودن صورت  قرينه  غير  مادرزادی همراه هستند و هم چنين،  با سندرم های  اغلب  که 
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عضله ی پايين برنده ی گوشه ی دهان و يا وضعيت غير طبيعی جنين در داخل رحم انجام می شود. فلج قرينه ی صورت، فقدان 
يا هيپوپالزی هسته ی عصب هفتم )سندرم موبيوس( را مطرح می کند.

اگر نوزاد در حالت ايستاده نگه داشته شده و سپس به آرامی به عقب و جلو برده شود، چشم ها اغلب خود به خود باز 
می شوند. خون ريزی های شبکيه و ملتحمه معمواًل خوش خيم هستند و در 85% موارد تا سه هفتگی و در همه ی نوزادان تا 4 
هفتگی برطرف می شوند. رفلکس مردمک بعد از هفته ی 28 حاملگی ظاهر می شود. عنبيه از نظر کلوبوم و هتروکرومی )چند 
رنگی( بررسی می شود. اگر در نوزاد ترم، قطر قرنيه بيش تر از يک سانتی متر بوده و با فتوفوبی و اشک ريزش همراه باشد 
گلوکوم مادرزادی را مطرح کرده و مشاوره ی اورژانس چشم پزشکی ضرورت دارد. در صورتی که رفلکس قرمز رتين ديده 
نشود نيز احتمال کاتاراکت، تومور، کوريورتينيت، رتينوپاتی نوزادان نارس يا زجاجيه ی هيپر پالستيک اوليه ی پايدار وجود 

دارد و مشاوره ی اورژانس چشم پزشکی ضروری است.
از  بعضی  مشخصه ی  گوش،  در  مشخص  ناهنجاری  يا   Low set ear وجود  در صورت  گوش ها  موقعيت  و  اندازه 
سندرم ها می باشد. سوراخ های بينی بايد متقارن و باز باشند، انسداد آناتوميک سوراخ های بينی در اثر آترزی کوآن سبب 

ديسترس تنفسی می شود. دررفتگی غضروف بينی منجر به نامتقارن شدن سوراخ های بينی می گردد.
وجود دندان در دهان نوزاد برخی از سندرم ها را مطرح می کند و کشيدن اين دندان ها معمواًل الزم نيست. بررسی لب و 
کام نرم و سخت از نظر شکاف لب و کام )شکاف کامل يا زير مخاطی( انجام می شود. کيست های احتباسی اپشتين در کام 
طبيعی است و پس از چند هفته ناپديد می شود. کوتاهی فرنولوم يا زبان گره خورده به ندرت نياز به جراحی دارد. در صورت 

وجود مشکالت تغذيه ای ممکن است فرنولوتومی انديکاسيون داشته باشد.
گردن نوزاد به نسبت کوتاه است. اختالالت گردن شامل گواتر، هيگروم کيستيک، بقايای شکاف برونشی و تورتيکولی 
مادرزادی به علت آسيب های عضله ی استرنوکلئيدوماستوئيد در اثر تروما، هماتوم و فيبروز می باشد. گردن پره دار در نوزاد 

دختر، ادم لنفاوی داخل رحمی و سندرم ترنر را مطرح می کند.
هر دو استخوان ترقوه بايد از نظر شکستگی لمس شوند. ستون فقرات را از نظر شکل غير طبيعی، توده، سينوس و وجود 

توده ی مو بررسی کنيد.
هيپرتروفی پستان شايع است و ممکن است در پستان ها شير وجود داشته باشد اما نبايد دست کاری شوند. در صورت 
وجود عدم تقارن، اريتم، سفتی و حساسيت، احتمال ماستيت يا آبسه ی پستان مطرح می شود. اگر نيپل اضافی وجود داشته 

باشد بررسی کليه ها الزم است.
تعداد تنفس بايد به مدت يک دقيقه، در هنگام استراحت نوزاد و ترجيحًا در زمان خواب شمرده شود. در اين شرايط، 
دقيقه  در  از60 بار  بيش تر  تنفس  تعداد  است.  بيش تر  نارس  نوزاد  در  و  دقيقه  در  بار   30-40 ترم  نوزاد  در  تنفس  تعداد 
بيماری ريوی، قلبی يا اسيدوز متابوليک را مطرح می کند. در مواردی که تنفس های منقطع و نامنظم و گاه همراه با حرکات 
اسپاسموديک دهان و چانه وجود دارد اختالالت جدی مرکز تنفس را در نظر داشته باشيد. تنفس نوزادان تقريبًا به طور کامل 
ديافراگمی است و در هنگام دم، قسمت قدامی قفسه ی سينه به سمت داخل کشيده شده و شکم بر آمده می شود. اگر نوزاد 
آرام و ساکت باشد اين حرکات ، پارادوکس يا ناکافی بودن تهويه را نشان نمی دهد. تنفس دشوار همراه با تو رفتگی قفسه ی 
سينه نشانه ی مهمی از سندرم ديسترس تنفسی، پنومونی، ناهنجاری يا اختالل مکانيکی ريه ها است. ناله ی ضعيف دائمی يا 
متناوب و گريه ی همراه با ناله در هنگام بازدم دال بر بيماری قلبی ريوی وخيم يا سپسيس می باشد. لرزش پره های بينی و 

تورفتگی عضالت بين دنده ای و جناغ از نشانه های شايع اختالالت ريوی هستند.
ضربان قلب در حالت طبيعی 150 – 110 ضربه در دقيقه و در حالت خواب تا 85 ضربه در دقيقه می باشد. صداهای قلبی در 
سمت چپ بلندتر شنيده می شوند و سوفلی وجود ندارد. سوفل های گذرا، معمواًل به علت مجرای شريانی در حال بسته شدن است.
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لبه ی دنده لمس می شود. ممکن است نوک طحال و کليه ی چپ لمس گردد.  کبد به طور طبيعی 2-1 سانتی متر زير 
در  اسکافوئيد  شکم  هستند.  کليوی  نوزادان،  در  شکمی  توده های  بيش تر  شوند.  بررسی  سرعت  به  بايد  شکمی  توده های 
نوزادان، فتق ديافراگم را مطرح می کند. نقص ديواره ی شکم در ناحيه ی ناف، سبب امفالوسل و نقص در يک طرف خط 
وسط موجب گاستروشيزی می شود. امفالوسل با ناهنجاری های کروموزمی همراه است فتق نافی نياز به درمان ندارد. بند ناف 

حاوی دو شريان و يک وريد می باشد. شريان نافی منفرد ناهنجاری های پنهان کليوی را مطرح می کند.
هنگامی که نوزاد آرام است، بايد نبض های اندام ها لمس شود. در کوآرکتاسيون آئورت، فشار نبض کاهش می يابد، در 

اين صورت بايد فشارخون اندام فوقانی و تحتانی چک شود.
در پسرها، بيضه ها بايد در اسکروتوم قرار داشته و يا در کانال قابل لمس باشند. در موارد هيپوسپادياس يا اپی سپادياس 
شديد بررسی اختالالت کروموزم های جنسی ضرورت دارد. در نوزادان دختر نارس، کليتوريس و البيا برجسته هستند ولی 

در نوزادان ترم کليتوريس به وسيله ی البيا ماژور پوشانده می شود.
اکثر نوزادان در 12 ساعت اول تولد ادرار می کنند و تقريبًا در 95% نوزادان نارس و ترم، دفع ادرار در طی 24 ساعت 
روی می دهد. در نوزادان دختری که کليتوريس بزرگ دارند بايد به اختالالت کروموزمی شک کرد. هيدروسل در نوزادان پسر 

نسبتًا شايع است و خود به خود از بين می رود. ترشحات سفيد يا خونی از واژن به دليل هورمون های مادر است.
موقعيت و ظاهر آنوس بايد چک شود. نود و نه درصد نوزادان ترم و 95% نوزادان نارس، در طی 48 ساعت پس از تولد 

مکونيوم دفع می کنند.
اندام های فوقانی و تحتانی بايد از نظر ناهنجاری هايی از قبيل وجود انگشتان اضافی يا چسبيدن انگشتان به يکديگر 
)پلی داکتيلی و سين داکتيلی( و پا چنبری )Club foot(  بررسی شوند. در تمام نوزادان مفصل هيپ بايد از نظر دررفتگی 

مادرزادی معاينه گردد. رفلکس مورو بهترين تست برای بررسی تون نوزاد است.
پوست خشک و پوسته پوسته به خصوص در نوزادان پست ترم شايع است. همانژيوم های مويرگی، ماکول های صورتی 
رنگ روی پلک های فوقانی، وسط پيشانی و گردن هستند که در طی 1 سال به تدريج کم رنگ می شوند. ارتيم توکسيکوم، 
راش های شايعی است که معمواًل از روز دوم تا سوم تولد ديده شده و پاپول های ريزی در زمينه ی ارتيماتو است که در 
است.  چانه  و  بينی  در  سفيد  خوش خيم  کيست های   )Milia( ميليا  می باشد.  ائوزينوفيل  حاوی  ميکروسکوپيک  بررسی 
مرواريدهای اپشتين )Epstein pearls( کيست های کوچک احتباسی در خط وسط کام هستند که نياز به درمان ندارند. 
در تغيير رنگ Harlequin يک نيمه ی طولی بدن تغيير رنگ قرمز دارد و نيمه ی ديگر رنگ پريده است، چند دقيقه طول 
می کشد و در اثر ناپايداری وازوموتور ايجاد می شود. لکه ی مغولی)Mongolian spot( ماکول هايی با تغيير رنگ آبی مايل 
به سياه است که در انتهای تحتانی مهره ها و يا روی باسن ديده می شود اما ممکن است روی پاها و يا تنه نيز باشد. اين لکه ها 

در طی چند سال اول زندگی کم رنگ می شوند.

غربال گري

1- غربال گري همگاني

 اين غربال گري شامل بررسی کمبود آنزيم G6PD ، بيماري فنيل کتونوري و کم کاري تيروئيد است که روز سوم تا پنجم 
پس از تولد انجام مي شود.

در مواردی که کمبود آنزيم G6PD تشخيص داده می شود، راهنمايی و آموزش والدين؛ ارائه ی برگه ی آموزشی به 
نصب برگه ی نوع  با مواد اکسيدان؛  ليز و پرهيز از مواجهه  بيلی روبين، حمله های  والدين شامل لزوم توجه به افزايش 
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داروهايی که الزم است از آن ها پرهيز صورت گيرد در دفترچه ی بيمه ی نوزاد و بررسی مجدد در 120 روزگی از نظر کمبود 
آنزيم توصيه می شود.

برای بررسی بيماری فنيل کتونوری، نوزاد بايد به اندازه ی کافی با شير تغذيه شده باشد. قطره ای از پاشنه ی پای نوزاد 
بر روی کاغذ فيلتر گرفته شده و به روش کالری متريک مقدار کمی فنيل آالنين تعيين می گردد. نتايج منفی کاذب شامل انجام 
تست قبل از سه روز اول زندگی، دياليز، تزريق خون، اشکاالت تکنيکی، تغذيه ی خوراکی يا وريدی با مواد فاقد پروتئين و 
ناشتا بودن نوزاد می باشد. در اين صورت، بايد تست پس از 72 ساعت تغذيه با شير و رفع علت منفی کاذب تکرار گردد. 
در صورتی که به علت زود مرخص شدن نوزاد، خون گيری قبل از 48 ساعت انجام شده باشد، بايد مجددًا در هفته ی 
دوم زندگی تکرار شود. نتايج مثبت کاذب شامل بيماری های کبد، نارسی نوزاد، بيماری مادر، تغذيه ی تزريقی و اشکاالت 

تکنيکی است. اگر تست مثبت شود )مقدار برابر يا باالتر از mg/dL 40(، بايد به روش HPLC تکرار گردد.
كم كاري مادرزادي تيروئيد يكي از علل مهم قابل پيش گيري عقب افتادگي ذهني در نوزادان است. با توجه به پژوهش هاي 

انجام شده در اصفهان، تهران و شيراز، ميانگين بروز كم كاري مادرزادي تيروئيد در كشور، 1/1000 تخمين زده شده است.
با توجه به شيوع باالي بيماري در كشور و عوارض جبران ناپذير مغزي بيماري در صورت عدم تشخيص و درمان به 
موقع كه جز با غربالگري بيماري قابل پيش گيري نمي باشد ، اهميت اين برنامه ی غربالگري، محرز می گردد. زيرا، درمان 
تأخيری بيماري با عوارض جبران ناپذير مغزي، به ويژه كاهش ضريب هوشي درمبتاليان همراه است. درصورت شناسايي و 
درمان به موقع بيماري كه در برنامه هاي غربالگري كاماًل ممكن بوده است ، از عوارض بيماري پيش گيري به عمل مي آيد. 

در موارد ذيل، انجام آزمايش غربالگری مجدد از پاشنه ی پا در هفته ی دوم تولد ضروری است:
 نوزادان نارس،

  نوزادان كم وزن )کم تر از 2500 گرم(،
 چندقلوها،

 نوزادان بستری و يا با سابقه ی بستری در بيمارستان،
 نوزادان با سابقه ی دريافت و يا تعويض خون،

 نوزاداني كه داروهاي خاص مانند دوپامين مصرف مي نمايند.
نتايج مثبت آزمون اوليه، TSH 7-3 روزگی برابر و يا بيش از mU/L 10، 8 روزگی تا 5 ماهگی برابر و يا بيش از  

mU/L 4 و پس از 5 ماهگی برابر و يا بيش از  mU/L 3 است.
 تمام نوزادان بايد قبل از ترخيص از بيمارستان، اولين بررسي شنوايي را انجام داده باشند. در غير اين صورت، بايد بررسی 

شنوايی در ماه اول زندگي انجام شود.

2- غربال گري انتخابي
 فشار خون درموارد خاصي اندازه گيري مي شود.

 در مواردي که معاينه ی چشم، غيرطبيعي است ارجاع به چشم پزشک ضرورت دارد.

ايمن سازی

واکسيناسيون بدو تولد شامل ب.ث.ژ )BCG(، قطره ی خوراکي فلج اطفال )OPV( و هپاتيت ب )HepB( است.
 واکسن پوليوی صفر بايد در زمان خروج از زايشگاه تجويز شود. در غير اين صورت، در اولين فرصت ممکن تا روز 30 

تولد تجويز شده و پس از آن تجويز واکسن ضرورتی ندارد.
 در کودکان کوچک تر از يک سال، مقدار واکسن ب.ث.ژ 0/05 ميلي ليتر و معادل نصف دوز بالغين است.
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 واکسيناسيون هپاتيت ب در کودکاني که وزن تولد کم تر از 2000 گرم داشته اند در 4 نوبت )بدو تولد، يک ماهگي، دو 
ماهگي و شش ماهگي( انجام مي شود.

 برنامه ی ايمن سازي نوزادان نارس مانند ساير نوزادان است.
توصيه  واکسن  اضافي  دوز  ماه  يک  ی  فاصله  به  حداقل  فلج،  ی  قطره  خوراندن  زمان  در  شديد  اسهال  صورت  در   

مي شود.
 تغذيه ی شيرخوار مغايرتی با تجويز قطره ی فلج ندارد اما در صورت بروز استفراغ 10 دقيقه پس از تجويز آن، تکرارش 

ضرورت دارد.
 شل بودن مدفوع، سرماخوردگي يا تب خفيف مانع ايمن سازي نيست.

 واکسن BCG، در حد فاصل يک سوم فوقاني و دو سوم تحتاني بازو تزريق مي شود.
 تا 2 سالگي تزريق واکسن ها در ناحيه ی قدامي خارجي ران صورت مي گيرد.

 راهنمايي هاي فراراه

آمادگی خانواده

حمايت خانواده، سالمت مادر، انتقال، ارتباط خواهر و برادر ها، منابع خانواده

دوران نوزادي زمان تطابق و تغيير والدين است. والدين نياز به حمايت و کمک خانواده، دوستان و اجتماع دارند. عالوه 
بر وضعيت نوزاد، بايد به نگراني هاي والدين نيز توجه شود.

 کمک دوستان و آشنايان براي شما اهميت دارد. بنابراين، با آن ها صحبت کنيد و از ايشان کمک بگيريد.
 تمام والدين گاه خسته و ناراحت مي شوند. اگر چنين احساسي کرديد کودک را در جاي امني مانند گهواره قرار دهيد تا 

آرام شويد.
 هرگز به کودک آزاري نرسانيد، فرياد نزنيد يا او را محکم تکان ندهيد.

 احتمااًل وقت زيادي را به کودک اختصاص مي دهيد اما خود را نيز فراموش نکنيد. توجه به خود و سالمتي شما اهميت 
دارد.

 برای اين که کودک بزرگ تر به فرزند جديد عادت کرده و عالقه پيدا کند از او در حد توانايی اش برای مراقبت نوزاد 
کمک بگيريد.

 هرگز نوزاد را بدون نظارت، با خواهر و برادر ديگرش تنها نگذاريد.
 مدتی از وقت خود را فقط برای خواهر و برادر ديگر و خواسته هايی که دارد اختصاص دهيد.

رفتارهای شيرخوار

خواب/  حاالت  کودک(،  تخت  و  گهواره  ايمنی  وضعيت،  )محل،  خواب  والد–کودک،  ارتباط  شيرخوار،  توانايی های 
بيداری، آرام کردن(

 کودک خود را لمس کنيد و در  آغوش بگيريد. تماس جسمي به او احساس امنيت داده و مي فهمد که مورد عالقه است و 
از او مراقبت مي شود. به اين ترتيب، دلبستگي ايجاد شده و به رشد خانواده کمک مي شود.
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 تماس جسمي باعث افزايش خواب، تنظيم زمان خواب و بيداري و تسهيل دلبستگي مي گردد.
 هميشه کودک خود را به پشت بخوابانيد نه به شکم يا پهلو. کودک را در اتاق خود اما، در تخت خودش و نه در تخت 

خودتان بخوابانيد.
 از وسايل خواب شل و نرم )پتو، بالش و...( استفاده نکنيد يا اسباب بازي هاي 
نرم در تخت او قرار ندهيد. زيرا، با افزايش خطر SIDS همراه است. مي توان 

پتوي نازکي را دور کودک پيچاند يا زير تشک برد.
 حرارت اتاق مناسب باشد تا کودک در زمان خواب، بسيار گرم يا سرد نشود.

نبايد  يکديگر  از  نرده ها  ی  فاصله  است.  ايمن  بچه  تخت  که  باشيد  مطمئن   
بيش از mm 60 باشد. تشک بايد سفت باشد و کاماًل مناسب اندازه ی تخت 

انتخاب شود. زماني که کودک خوابيده است پهلو هاي تخت را باال آوريد.

تغذيه

شروع تغذيه، نشانه های سيری/ گرسنگی، هيدراتاسيون/ زردی، شيوه های تغذيه )نگه داشتن، آروغ زدن(، راهنمايی تغذيه 
)شير مادر، شير خشک(

 والدين از تغذيه ی نوزاد لذت برده و احساس رضايت مي کنند. اغلب والدين توانايي والدگري خود را با موفقيت 
در تغذيه ی شيرخوار احساس مي کنند. بنابراين، راهنمايي، اطمينان و کمک به والدين در زمينه ی تغذيه بسيار مهم است. 
مشاهده ی تغذيه با شير مادر، توانايي هاي عصبي حرکتي نوزاد و تعامل والد-نوزاد را نشان مي دهد. به اين ترتيب، راحتي 
مادر در حين تغذيه ی نوزاد، تماس چشمي بين مادر و نوزاد، تعامل مادر با نوزاد، پاسخ مادر و نوزاد به وقايع محيط و 

توانايي مکيدن نوزاد ارزيابي مي شود.
 تغذيه ی انحصاري با شير مادر در 6 ماه اول زندگي تغذيه ی مطلوب است که باعث بهترين 

رشد و تکامل مي گردد.
افزايش  نشانه هاي گرسنگي شامل  انجام شود.  بايد هر زمان که شيرخوار گرسنه است  تغذيه   
حرکات چشم شيرخوار، باز کردن دهان و بيرون آوردن زبان، گذاشتن دست در دهان، مکيدن 
دست و انگشتان، برگرداندن سر به سمت پستان، حالت هاي خاص صورت قبل از گريه کردن 

و نق نق کردن است. گريه، عالمت ديررس گرسنگي است. بايد قبل از گريه به ساير نشانه ها توجه کرد. در شيرخواري 
گريه مي کند تغذيه مشکل تر است زيرا گريه با تغذيه با شير مادر تداخل مي کند.

 در روزهاي اول، شيرخوار بايد 12-8 بار در روز تغذيه شود تا شير رسيده )Mature milk( جريان يابد.
 در 4-3 روز اول پس از تولد، شيرخوار هر 2-1 ساعت طلب شير می کند و اين، برای جبران افت وزن پس از تولد 

است.
 معمواًل نوزاد در يک هفتگي، روزها هر 3-2 ساعت و شب ها هر 3 ساعت با يک وقفه ی 5-4 ساعته بين تغذيه ها شير 

مي خورد. در اين زمان، شيرخوار 12-8 بار در 24 ساعت تغذيه مي شود.
 شيردهي بايد تا زمان سير شدن شيرخوار ادامه يابد. نشانه هاي سيري شامل چرخش سر دور از پستان مادر، بستن دهان 
و شل شدن بدن و دست ها است. اگر شيرخوار در 2 هفته ی اول عمر، بيش تر از 4 ساعت ممتد خوابيد بايد بيدار شود. 
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نگه داشتن او در اتاق مادر، تشخيص نشانه هاي زودرس گرسنگي را راحت تر مي کند.
 شير خوار سالم نياز به آب اضافي ندارد. زيرا، شير مادر يا شير خشک درست تهيه شده نياز نوزاد به مايعات را برآورده 

مي سازد.
 پس از برقراري جريان شير مادر، شيرخوار 8-6 پوشک خيس در 24 ساعت دارد. دفع مدفوع نوزاد از پس از هر نوبت  
تغذيه تا فقدان دفع براي چند روز متغير است. در شير مادر خواران مدفوع شل است که طبيعي بوده و اسهال تلقي 

نمي شود.
 آروغ زدن شيرخوار در وسط شير خوردن يا پس از آن با مالش ماليم پشت در حالي که روي شانه و قفسه ی سينه ی 

شما قرار گرفته يا در وضعيت نشسته در آغوش گرفته شده است صورت مي گيرد.
در مورد مزاياي تغذيه با آغوز )Colostrum( با والدين صحبت کنيد. موارد منع مصرف شير مادر عبارتند از: گاالکتوزمي، 
مادر HIV مثبت، سوء مصرف مواد، TB )تا زماني که مادر عفوني است(، ضايعات هرپتيک پستان و شيمي درماني و مصرف 

ساير داروهايي که در دوران شيردهي مصرف آن ها قدغن است.
 در وضعيت صحيح شيرخوار در هنگام شير خوردن: 

- صورتش مقابل پستان مادر است؛ شانه هايش از پشت نگه داشته شده؛ بازويش در تماس با مادر؛ چانه در تماس با پستان 
و باسن او در بغل مادر است.

- مادر از رفلکس جست وجو )Rooting( کمک مي گيرد.
- تماس بدن شيرخوار با مادر برقرار است.

- سر و گردن شيرخوار راحت و سر و بدن او در يک امتداد است.
 نشانه هاي وضعيت صحيح شيرخوردن عبارتند از:

- تمام بدن شيرخوار رو به روي مادر و در تماس نزديک با بدن او است؛ صورت و چانه ی شيرخوار روبروی پستان مادر 
است.

- دهان شيرخوار کاماًل باز است و لب پايين او به طرف خارج برگشته است.
- قسمتي از هاله ی پستان مادر در باالي لب فوقاني و قسمت بسيار کمي از آن در زير لب تحتاني ديده مي شود.

- زبان به حالت مقعر دور تا دورپستان را فرا مي گيرد.
- مکيدن هاي شيرخوار آرام و عميق است.

- صداي قورت دادن شير به خوبي شنيده مي شود.
- گونه هايش گرد و برآمده است.

- شيرخوار  آسوده و خوش حال است.
.)Teat( خودش پستان را رها مي کند و نوک پستان در اين حالت کشيده تر از معمول است -

- مادر در هنگام شير دادن دردي احساس نمي کند.
 تغذيه ی انحصاري با شير مادر از ابتال به ديابت نوع I، اضافه وزن يا چاقي، سپسيس نوزادي، عفونت هاي مکرر گوش، 
لوسمی، اسهال و عفونت هاي تنفسي مي کاهد. هم چنين، در فاصله گذاري ميان فرزندان نقش مؤثري دارد و تکامل رواني 

اجتماعي را بهبود مي بخشد.
 تماس زودرس مادر و نوزاد بالفاصله بعد از تولد موجب برقراري و استحکام پيوند عاطفي بين آن ها، کاهش خون ريزي 
مادر، شروع موفق تغذيه با شير مادر، استفاده از کلستروم، تداوم شيردهي به مدت طوالني تر و کاهش عفونت و مرگ و 
مير مي شود. هم چنين، نوزاد بهتر خوابيده و کم تر گريه مي کند؛ بهتر رشد مي کند؛ شيردادن به او با اولين نشانه ی گرسنگي 
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انجام شده و توليد شير بهتر مي شود و مادر در مورد مراقبت از کودک اعتماد به نفس پيدا مي کند.
 تغذيه ی نوزاد با ساير مايعات قبل از شروع تغذيه با شير مادر )Prelacteal feeding( مانع تغذيه ی نوزاد با کلستروم 
و منجر به افزايش احتمال ابتال به عفونت و آلرژي، تداخل با اشتهاي شيرخوار و اشکال در برقراري جريان شير مادر 

و قصد شيردهي مي گردد.
نوزاد  ايمني  باعث  که  است   )On demand( شيرخوار  تقاضاي  بر حسب  شيردهي   )Optimal( مطلوب  شيردهي   
پستان، شيردهي  تر  احتقان کم  مادر، وزن گيري سريع تر، کاهش زردي،  افزايش سريع شير  کلستروم،  به علت مصرف 

طوالني تر، گريه ی کم تر شيرخوار و يادگيري مادر براي پاسخ به شيرخوار مي گردد.
 شير دادن آزار دهنده نيست و درد که عالمتی از وجود مشکل زمينه اي است بايد ارزيابي شود. فقط حساسيت خفيف 

قابل قبول است.
 رژيم غذايي متعادل و براساس نياز مادر توصيه مي شود.

 مصرف اغلب داروها در شيردهي مجاز است.

ايمنی

ايمنی صندلی ماشين، دود سيگار، پرت شدن، ايمنی منزل

 هميشه در ماشين، شيرخوار در صندلي ماشين رو به عقب و در صندلي عقب باشد. 
 اگر شيرخوار نياز به تغذيه داشت، ماشين را متوقف کرده و پس از برآورده کردن نيازش، 

دوباره حرکت کنند.
 هرگز در وسيله ی نقليه در حال حرکت او را از صندلي ماشين خارج نکنيد.
 هميشه از کمربند ايمني استفاده کنيد و پس از مصرف دارو رانندگي نکنيد.

 هميشه در حين تعويض پوشک يا لباس يک دست خود را روي کودک قرار دهيد تا از روي 
تخت يا ميز سقوط نکند.

 در منزل، وسيله ی نقليه يا هر جايي که کودک هست سيگار نکشيد.

مراقبت روتين نوزاد

مراقبت پوست، پيش گيری از بيماری، معرفی برای ارجاع زودرس

 اغلب شيرخواران 8 تا 12 پوشک در روز يا يکي قبل و يکي بعد از هر نوبت تغذيه نياز دارند.
 شستشوی مکرر و صحيح در پيش گيری از شوره ی سر مفيد است.

 احتمال خون ريزي واژن در شيرخوار دختر به علت هورمون هاي مادری است.
 پوست نوزاد حساس است. استفاده از صابون هاي غير معطر و لوسيون هاي حمام و مواد شوينده ی غير معطر براي 
شستشوي لباس ها احتمال راش را کم مي کند. به عالوه، روغن ها و لوسيون هاي غليظ موجب انسداد منافذ پوست و 
افزايش احتمال راش مي شوند. براي نواحي از پوست که خشک هستند مثل چين ها و پا لوسيون هاي مرطوب کننده 

توصيه مي شوند. به دليل خطر استنشاق و مشکالت تنفسي پودرها توصيه نشده اند.
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 به علت حساسيت، پوست نبايد در تماس مستقيم با نور خورشيد باشد. ضد آفتاب ها توصيه نمي شوند. تا حد امکان، 
نواحي  براي  آفتاب  ماه، ضد   6 از  تر  کوچک  براي شيرخواران  داشته شود.  نگه  نور خورشيد  از  دور  بايد  شيرخوار 

محدودي از پوست مثل صورت و پشت دست اگر پوشش مناسب مقدور نيست به کار مي رود.
 پوست شيرخوار نبايد روزانه با صابون شسته شود.

 براي پيش گيري از راش پوشک کودک را پس از دفع يا پوشک خيس پاک کنيد و پوشک را مکرر عوض کنيد. براي بعضي 
از شيرخواران، مي توان از کرم يا پماد تعويض پوشک استفاده کرد اما خوب پاک کردن و خشک کردن قبل از تعويض 

پوشک مناسب تر است.
 مراقبت بند ناف شامل خشک شدن در معرض هوا و نگه داشتن پوشک زير بند ناف تا زمان افتادن آن )حدود 10-14 
روزگي( است. ممکن است خون ريزي مختصري براي 1 يا 2 روز پس از افتادن بند ناف ديده شود. بستن بند ناف و 
استفاده از الکل توصيه نمي شود. استشمام بوي بد و مشاهده ی قرمزي يا وجود مايع در ناحيه ی بند ناف غيرطبيعي 

است و نياز به مراجعه دارد.
ضد  محلول  يا  صابون  و  با  آب  دست ها  مکرر  شستشوي  نوزاد،  داشتن  نگه  سالم  براي  اقدامات  ترين  مهم  از  يکي   
عفوني کننده ی بدون آب هميشه پس از تعويض پوشک و قبل از تغذيه ی او است. هم چنين، تمام اعضاي خانواده و 

مهمانان بايد قبل از درآغوش گرفتن نوزاد دست هاي خود را بشويند.
 شيرخواران، در ماه هاي اول زندگي مستعد ابتال به بيماري هستند و بايد از هر فرد بيمار يا سرما خورده دور نگه داشته 
شوند. از رفتن به رستوران، سينما و جاهاي شلوغ به خصوص در فصول شيوع انفلوآنزا و سرماخوردگی تا حد امکان 

پرهيز شود.
 تا زماني که دست هاي مادر قبل از شيردهي شسته شود مي تواند در اغلب بيماري هاي مادر يا شيرخوار شيردهي را ادامه 

دهد.
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شيرخواری: ويزيت روز سوم تا پنجم و روز پانزدهم

تولد،  از  از 48 ساعت  تر  کم  معيار ترخيص  مهم ترين  انجام مي شود.  از 48 ساعت  قبل  ترخيص زودرس  ترم،  نوزاد  در 
شيرخوار يک قلو با سن حاملگي 38 تا 42 هفته است. اما، پره ترم هاي 35 تا 37 هفته نيز ممکن است قبل از 48 ساعت 
ترخيص شوند. به علت خطرات هفته ی اول و دوم از جمله زردي، مشکالت تغذيه، مشکالت هيدراتاسيون، کاهش وزن 
بيش از حد، سپسيس يا تشخيص ناهنجاري هاي مادرزادي که در معاينه ی اوليه آشکار نيستند اما در هفته های اول خود را 
نشان مي دهند اين ويزيت ها توصيه مي شود. ويزيت پي گيري، 3 تا 5 روز پس از تولد يا 48 تا 72 ساعت پس از ترخيص 
توصيه مي شود. در موارد سزارين يا آن هايي که 96 ساعت يا بيش تر در بيمارستان بوده اند، اولين ويزيت تا يک هفته پس 

از ترخيص توصيه مي شود که زمان دقيق آن به مسائل خاص و نيازهاي مادر و شيرخوار بستگي دارد.
خطرات بالقوه ي ويزيت هفته ی اول و دوم شامل نارسي، هيپربيلی روبينمی، سفال هماتوم، کبودي، مشکالت تغذيه با 

شير مادر يا نقايص دهاني است که بر تغذيه تأثير دارد.

اولويت های ويزيت

اولويت اصلي، توجه به نگراني هاي والدين است. ساير اولويت ها عبارتند از:
1- سالمت والدين )مادر(

2- تحول نوزاد
3- کفايت تغذيه اي

4- ايمني
5- مراقبت از نوزاد

مشاهده ي تعامل والد - کودک

 آيا والدين و نوزاد به يکديگر پاسخ می دهند؟
 آيا والدين راضی، افسرده، خشمگين يا خسته به نظر می رسند؟

 آيا والدين در مراقبت از نوزاد اعتماد به نفس دارند؟
 تعامل نوزاد و والدين درباره ی رضايت، تغذيه و تعويض پوشک چيست؟

 آيا والدين از يکديگر حمايت می کنند؟

پايش تکامل

 اجتماعي – هيجاني
 قادر به تداوم دوره هايي از بيداري براي تغذيه است.
 به تدريج بيش تر مي خوابد )4 تا 5 ساعت در شب(.

 ارتباطي
 با صداي والدين آرام مي شود و به سمت  آن برمي گردد.

 با رفتارهايش نيازهاي خود را نشان مي دهد.
 گريه  ی تمايز نيافته دارد.
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 شناختي
 مي تواند مدت کوتاهي به اشيا يا صورت ها نگاه کند.

 صورت انسان را تا خط وسط دنبال مي کند.

 تکامل جسمي
 مي تواند بمکد، ببلعد و تنفس کند.

 رفلکس های اوليه ی مکيدن، برگرداندن سر به سمت تحريک)Rooting(، چنگ زدن )Palmar grasp(، مورو و 
تونيک گردن را نشان می دهد.

 در وضعيت دمر مي تواند مدت کوتاهي سر را باال آورد.

معاينه ي فيزيکی

معاينه ی فيزيکي کامل، بخشي از هر ويزيت مراقبت سالمت است. براي اين ويزيت، موارد زير اهميت 
دارد:

 اندازه گيري و ترسيم
 قد 

 وزن
 دور سر

 پوست
 مشاهده ی راش يا زردي

 سر
 تظاهرات ديس مورفيک

 چشم ها
 مشاهده ی چشم ها و پلک ها

 ارزيابي حرکت چشم ها
 معاينه ی مردمک ها براي کدورت و رفلکس قرمز

 ارزيابي داکريوسيستيت

 قلب
 سمع مرمر

 لمس نبض هاي فمورال

 شکم
 مشاهده ی بند ناف و عروق نافی
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 عضالنی اسکلتي
 مانور ارتوالنی و بارلو

 عصبي

غربال گري توجه به وضعيت، تون، ميزان فعاليت و قرينه بودن حرکات

1- غربال گري همگاني
 غربال گري متابوليک روز 5-3 پس از تولد )G6PP، بيماري فنيل کتونوري و کم کاري تيروئيد(

 اگر غربال گري شنوايي در زمان تولد انجام نشده بايد در ماه اول انجام شود. بدون توجه به نتايج غربال گري بايد از سابقه 
ی خانوادگي اختالل شنوايي يا ناشنوايي و هم چنين، هر عامل خطرزايي که براي کاهش شنوايي پيش رونده وجود دارد 

سؤال شود تا نظارت ممتد بر شنوايي و تکامل مهارت ارتباطي ادامه يابد.

2- غربال گري انتخابی
 فشار خون در موارد خاصی اندازه گيري مي شود.

 معاينه ی چشم غيرطبيعي يا نارسي با موارد خطر بايد به چشم پزشک ارجاع شود.

 راهنمايي هاي فراراه

سالمت والدين )مادر(

سالمت و افسردگی، استرس خانوادگی، توصيه های ناخوانده، نقش والدين

هفته های اول با نوزاد جديد زمان پر استرسي است که والدين و ساير اعضاي خانواده بايد ياد بگيرند چگونه از کودک 
مراقبت کرده و با نقش جديد خود تطابق پيدا کنند. مادر نيز بايد دوران نقاهت پس از زايمان را سپري کند. افتراق بين 
حاالت روحي طبيعي پس از زايمان )حزن و غم( از افسردگي پس از زايمان اهميت داشته و در صورت نياز، مشاوره يا 

ارجاع الزم است.
 در هفته ی اول زندگي، مادر احساس خستگي و غمگيني مي کند و بايد اطمينان داد که اين حالت تداوم نمي يابد.

 بايد براي نگه داري شيرخوار، از اطرافيان درخواست کمک کرد تا مادر استراحت کند.
 اين احساس خستگي و کسالت مادر )Baby blues( پس از يک تا دو هفته از بين مي رود. اگر اين احساس به مدت 

طوالني تري ادامه يابد، مي تواند عالمتي از مشکل جدي تري باشد.
 در زمان خواب نوزاد، مادر نيز بايد استراحت کند و ساير کارهاي نوزاد مانند تعويض پوشک، حمام کردن و... را سايرين 

بر عهده گيرند.
 براي کودکان بزرگ تر خانواده، وقت اختصاصي در نظر بگيريد و با آن ها بازي کنيد يا برايشان کتاب بخوانيد. از آن ها 

براي نگه داري فرزند جديد کمک بخواهيد.
 حفظ روتين هاي خانواده تا حد امکان به کاهش استرس کمک مي کند.
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تحول نوزاد

ارجاع  والد–کودک،  ارتباط  کردن(،  )آرام  حالت  تنظيم  گهواره(،  ايمنی  وضعيت،  )محل،  روزانه، خواب  روتين های 
تکاملی زودرس

اگر والدين تمايلي براي برنامه يا روتين معمول ندارند، برنامه  ی خيلي سختي در پيش  گرفته اند، نوزاد هميشه مي خوابد يا 
هرگز نمي خوابد، نوزاد بي قرار است، به سختی آ رام مي شود، به سختی تغذيه مي شود يا کم تر از 12-8 تغذيه در 24 ساعت دارد 
مشاوره ی بيشتر ضروري است. نوزاداني که وضعيت آن ها به سرعت از حالت خواب يا خواب آلودگي به گريه تغيير مي يابد يا 

آن هايي که والدين ايشان نگران گريه هاي بيش از حد آن ها هستند نيز به بررسي و مشاوره ی بيش تر نياز دارند.
 در اين سن، نوزادان معمواًل برنامه ی روز و شب ندارند و بيشتر روزها مي خوابند. قرار دادن شيرخوار براي خوابيدن 

هميشه در يک جا و برقراري يک روتين منظم براي تغذيه و خواب به برنامه دار شدن و خواب شب او کمک مي کند.
 خوابانيدن شيرخوار به پشت مناسب تر است. هم چنين، از پتو و بالش و تشک نرم استفاده نشود که خطر SIDS را 

بيش تر مي کند.
 کودک در اتاق والدين باشد اما در تخت آن ها نباشد زيرا والدين خسته ممکن است وجود 

کودک را در تخت خود فراموش کنند.
کاماًل اندازه ی تخت باشد و وقتي شيرخوار مي خوابد کناره هاي تخت باال باشد.  فاصله ی نرده هاي تخت نبايد بيش از mm 60 از يکديگر باشد، تشک سفت و 

 حرارت اتاق بايد مناسب باشد و شيرخوار موقع خواب زياد سرد يا گرم نشود.
 براي هوشيار کردن شيرخوار جهت تغذيه مي توان از تعويض پوشک، در آوردن لباس و 

ماساژ دادن او کمک گرفت.

کفايت تغذيه ای

نشانه های  هيدراتاسيون/زردی،  زدن(،  آروغ  نگه داشتن،  )درآغوش  تغذيه  شيوه های  گيری(،  )وزن  تغذيه  موقعيت 
گرسنگی/سيری، راهنمايی تغذيه ای )شير مادر، شير خشک(

ويزيت هفته ی اول و دوم، به والدين اطمينان مي دهد که شيرخوار به وزن تولد برگشته يا وزن گيري مي کند. بنابراين، 
تغذيه ی کافي دريافت کرده است.

 اگر وزن نوزاد بيش از 10-7% وزن زمان تولد کاهش يافته، در طي 2 هفته به وزن زمان تولد برنگشته يا از روز پنجم تولد 
روزانه 30-15 گرم افزايش وزن نداشته باشد به بررسي بيش تر نياز دارد.

 از نشانه هاي دريافت کافي شير 6 تا 8 کهنه يا 5 تا 6 پوشک خيس و 3 يا 4 دفع مدفوع روزانه و وزن گيري مناسب است.
شير  يابد.  کاهش  دفع  تعداد  است  ممکن  هفته،  از چند  پس  دارند.  مکرر  و  نرم  مدفوع  دفع  معمواًل  مادرخواران  شير   

مادرخوارانی که 6 هفته يا بيش تر سن دارند ممکن است هر 3 روز يک بار، دفع مدفوع داشته باشند.
 شيرخوار سالم به آب اضافي نياز ندارد. زيرا، شير مادر و شير خشکی که صحيح تهيه شده، نياز به مايعات را برآورده مي سازد.

 تغذيه بايد هر زمان که شيرخوار گرسنه است انجام شود. نشانه هاي گرسنگي شامل افزايش حرکات چشم شيرخوار، باز 
کردن دهان و بيرون آوردن زبان، گذاشتن دست در دهان، مکيدن دست و انگشتان، برگرداندن سر به سمت پستان، حالت هاي 
خاص صورت قبل از گريه کردن و نق نق کردن است. گريه، عالمت ديررس گرسنگي است. بايد قبل از گريه به ساير نشانه ها 

توجه کرد. در شيرخواري که گريه مي کند تغذيه مشکل تر است زيرا گريه با تغذيه با شير مادر تداخل مي کند.
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 شيردهي بايد تا زمان سير شدن شيرخوار ادامه يابد. نشانه هاي سيري شامل چرخش سر دور از پستان مادر، بستن دهان 
و شل شدن بدن و دست ها است. اگر شيرخوار در 2 هفته ی اول عمر، بيش تر از 4 ساعت ممتد خوابيد بايد بيدار شود. 

نگه داشتن او در اتاق مادر،تشخيص نشانه هاي زودرس گرسنگي را راحت تر مي کند.
مادر بايد رژيم غذايي مناسب و مايعات را مطابق نياز خود دريافت کرده و به اندازه ی کافي استراحت کند. افزودن 
روزانه 500 کيلو کالري به رژيم غذايي مادر کافي است. حمايت خانواده، از اهميت خاصي برخوردار است. وضعيت صحيح 
شيردهي براي پيش گيري يا کاهش زخم نوک پستان و عفونت پستان مهم است. اگر شيرخوار وزن گيري خوبي ندارد يا روزانه 
کم تر از 6 تا 8 پوشک خيس دارد در مورد دفعات و مدت شيردهي سؤال کرده و تغذيه ی نوزاد و وزن گيري او را تا زماني 

که به وزن گيري مطلوب برسد دنبال کنيد.
مي توان با تعويض پوشک و بيدار کردن شيرخوار هر 2 تا 3 ساعت جهت شيردادن به تنظيم سيکل هاي خواب در روز 

کمک کرد. اين کار را تنظيم حالت )State modulation( مي گويند.

ايمنی

صندلی ماشين، دود سيگار، مايعات داغ )حرارت آب(

 هميشه در ماشين، شيرخوار در صندلي ماشين رو به عقب و در صندلي عقب باشد.
 اگر نياز به تغذيه داشت ماشين را متوقف کرده و پس از برآورده کردن نيازش، دوباره، حرکت کنند.

 هرگز، در وسيله ی نقليه در حال حرکت او را از صندلي ماشين خارج نکنيد.
 هميشه از کمربند ايمني استفاده کنيد و پس از مصرف دارو رانندگي نکنيد.

    هميشه در حين تعويض پوشک يا لباس يک دست خود را روي کودک قرار دهيد تا از روي تخت يا ميز سقوط نکند.
 در منزل، وسيله ی نقليه يا هر جايي که کودک هست سيگار نکشيد.

 زماني که کودک را در آغوش گرفته ايد مايعات داغ ننوشيد.
 قبل از استحمام کودک درجه ی حرارت آب را با ريختن آن روي مچ دست امتحان کنيد، درجه ی حرارت آب منزل 

باالتر از oC 48/9 درجه نباشد.

مراقبت از نوزاد

بردن(،  بيرون  بيماری )شستشوی دست،  از  اورژانس ها )CPR(، پيش گيری  برای  آمادگی  گرفتن درجه ی حرارت، 
مراقبت پوست )تماس با نور خورشيد(

 برای گرفتن درجه ی حرارت تا 4 سالگی از ترمومتر دهانی استفاده نکنيد. درجه ی حرارت رکتال oC 38، تب در نظر 
گرفته می شود.

 اجازه ندهيد که نوزاد در ماه اول زندگي توسط افراد زيادي نگه داري شود. از جاهاي شلوغ، پوشاندن بيش از حد و 
تماس با حرارت هاي خيلی گرم يا سرد پرهيز کنيد.

 دست هاي خود را به خصوص پس از تعويض پوشک و قبل از تغذيه ی شيرخوار بشوييد.
 راش هاي جلدي بين 4 تا 8 هفتگي طبيعي هستند.

 تا حد امکان، نوزاد را دور از آفتاب نگه داريد. ضد آفتاب ها در کودکان کوچک تر از 6 ماه فقط بايد در نواحي محدودي 
از بدن مانند صورت و پشت دست ها استفاده شوند.
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شيرخواري: ويزيت 1 ماهگي

تعداد ويزيت هاي 2 ماه اول زندگي به وضعيت سالمت شيرخوار و نيازهاي خانواده بستگي دارد. نوزادان نارس يا بيمار موقع 
تولد و آن هايي که نيازهاي تکاملي يا بهداشتي خاصي دارند، فرزندان اول يا والدين مضطرب به ويزيت هاي بيش تر نياز دارند.

ويزيت  ماه اول شامل مراقبت هاي بهداشتي روتين، پاسخ به نگراني هاي والدين و تشويق، حمايت و راهنمايي هاي رشد 
و تغذيه ی شيرخوار، تکامل و تغيير الگوی خواب و بيداری است. نتايج تست هاي غربال گري نوزادی مرور شده و در 

صورت لزوم تکرار مي شود.

اولويت های ويزيت

اولويت اصلي، توجه به نگراني هاي والدين است. ساير اولويت ها عبارتند از:
1- سالمت والدين )مادر(

2- تطابق خانواده
3- تطابق شيرخوار

4- روتين هاي تغذيه
5- ايمني

مشاهده ي تعامل والد - کودک

 آيا والدين راضی، افسرده، خشمگين يا خسته به نظر می رسند؟
 آيا والدين عصبی يا متزلزل هستند؟

 به نشانه های شيرخوار چگونه پاسخ می دهند؟
 آيا با يکديگر و با نوزاد راحت هستند؟

پايش تکامل

 اجتماعي - هيجاني
 به آرام کردن پاسخ مي دهد.

 ارتباطي
 والدين را با چشمان خود تعقيب مي کند.

 صداي والدين را مي شناسد.

 شناختي
 مي خندد.

 تکامل جسمي
 در حالت خوابيده به شکم، سرش را باال مي آورد.
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معاينه ي فيزيکی

معاينه ی فيزيکي کامل، بخشي از هر ويزيت مراقبت سالمت است. براي اين ويزيت موارد زير اهميت دارد:

 اندازه گيري و ترسيم
 قد 

 وزن 
 دور سر

 سر
 توجه به تغيير شکل های وضعيتی جمجمه

 چشم ها
 اطمينان از شفافيت و يک رنگ بودن چشم ها

 مشاهده ی کدورت قرنيه

 قلب
 سمع مرمر قلبي

 لمس نبض هاي فمورال

 شکم
 بررسي توده های شکمي

 توجه به ترميم ناف

 عضالني اسکلتي
 انجام مانور ارتوالني و بارلو

 عصبي
 ارزيابي تون و وضعيت عصبي تکاملي شامل توجه به محرک هاي بينايي و شنوايي

غربال گري

1- غربال گري همگاني
 غربال گري متابوليک: اگر تا به حال انجام نشده است.

 غربال گری شنوايی: موارد مثبت بايد با ارزيابي اديولوژيک پي گيري شده و در صورت تشخيص قطعي ارجاع شود.

2- غربال گري انتخابی
 فشار خون: در موارد خاص اندازه گيري شود.

 غربال گري بينايی: در موارد نگراني والدين، معاينه ی چشم غيرطبيعي يا نوزاد نارس با شرايط خطر به چشم پزشک 
ارجاع شود.
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 راهنمايي هاي فراراه

سالمت والدين )مادر(

سالمت )کنترل پس از زايمان مادر، افسردگی(، برنامه ی شيردهی، مراقبت از کودک

پيرامون سالمت جسمي و هيجانی پس از زايمان صحبت کرده و اطالعاتي درباره ی نيازهاي اين دوران به مادر بدهيد.
 کنترل پس از زايمان داشته باشيد.

 احساس خستگی و کسلی پس از زايمان را بشناسيد.

تطابق خانواده

منابع خانواده، حمايت خانواده، نقش والدين، منابع اجتماع

مادر جهت انجام مسئوليت هاي متعدد خويش به کمک نياز دارد و بايد توسط همسر و ساير اعضاي خانواده حمايت 
شود تا بتواند به خوبي از خود و شيرخوارش مراقبت کند.

 برای خودتان نيز زمانی را در نظر بگيريد.
 برای گرفتن درجه ی حرارت تا 4 سالگی از ترمومتر دهانی استفاده نکنيد. درجه ی حرارت رکتال oC 38، تب در نظر 

گرفته می شود.
 کمک های اوليه/ CPR را ياد بگيريد و شماره ی تلفن اورژانس )115( را بدانيد.

 دست هاي خود را به خصوص پس از تعويض پوشک و قبل از تغذيه ی شيرخوار بشوييد.

تطابق شيرخوار

برنامه ی خواب/ بيداری، وضعيت خواب )به پشت خوابانيدن ، محل، ايمنی تخت(، تنظيم حالت )گريه کردن، آرام 
کردن، تکان محکم دادن(، تغييرات تکاملی) کودک کسل کننده، زمان خوابانيدن به شکم(، ارجاع تکاملی زودرس

درباره ی نشانه هاي خواب آلودگي و راه هاي ايجاد الگوي تنظيم خواب صحبت کنيد. توجه داشته باشيد که بي قراري 
شيرخوار مي تواند به علت نخوابيدن باشد. اگر شيرخوار هميشه مي خوابد، هرگز نمي خوابد، تحريک پذير است، به سختي 

آرام مي شود يا به سختي تغذيه مي شود نياز به بررسي بيش تر دارد.
 بسياری از شيرخواران برای برقراری الگوی منظم خواب/ بيداری نياز به کمک دارند. برقراری روتين قابل پيش بينی و 

ثابت کمک کننده است.
 قرار دادن کودک در تخت خودش در حالت بيداري يا خواب آلودگي و نه خواب عميق در تغيير وضعيت از بيداري به 
خواب کمک کننده است و مانع مشکالت بعدي بيدار شدن از خواب مي شود زيرا در صورتی که بيدار  شود در يک جاي 

آشنا خواهد بود.
 از وسايل خواب نرم و شل )پتو، بالش، لحاف، رو تختي و...( يا اسباب بازي های نرم در تخت کودک استفاده نکنيد زيرا 

خطر SIDS را زياد مي کند.
 حرارت اتاق مناسب باشد و شيرخوار موقع خواب خيلي سرد يا خيلي گرم نشود.
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 هميشه کودک را به پشت بخوابانيد.
 پس از شيردادن شبانه در گهواره يا تخت خودش قرار دهيد.

 مطمئن باشيد که تخت کودک ايمن است.
اگر شدت، دفعات و مدت گريه شديد است بايد ارزيابي شود. درباره ی راه هاي کنترل شيرخوار و پاسخ هاي او صحبت 

کنيد. در صورت نگراني درباره ی دلبستگي شيرخوار، تعامل والد- شيرخوار يا نگراني درباره ی تکامل شيرخوار ارجاع کنيد.
 شيرخوار با در آغوش گرفتن، نوازش کردن، صحبت کردن و آواز خواندن لوس نمي شود. پاسخ سريع به گريه ي کودک 

او را لوس نمي کند بلکه، ياد مي گيرد که از او مراقبت مي شود. 
کردن  آرام  شيوه هاي  دارند.  بي قراري  از  دوره هايي  و شب  شيرخواران، عصر  از  بسياري   
شيرخوار کج خلق عبارتند از: کنار او بودن، صحبت کردن، تکان دادن و ننو کردن او. گاه 

آرام کردن اين شيرخواران مشکل است.
 از پيشرفت هاي تکاملي شيرخوار در مورد آرام کردن خودش گذاشتن دست ها در دهان يا 

مکيدن انگشتان است.
 تمام والدين گاه احساس نااميدي، خستگي و عصبانيت مي کنند. اگر چنين موردي پيش آمد، مي توان کودک را در تخت 
خودش قرار داد، مطمئن بود که در جاي امني است، در را بست و هر چند دقيقه او را چک کرد. هرگز کودک خود را 

محکم تکان ندهيد، زيرا صدمه ی پايدار مغزی ايجاد مي کند.
 گذراندن زماني براي بازي و صحبت کردن در طي حالت هوشياري آرام به ايجاد دلبستگي ميان والد- کودک کمک کرده 

و ارتباط مطمئني را به وجود مي آورد.
 کودک را بايد براي ايجاد کنترل سر، مدتي از روز در وضعيت دمر قرار دارد. اين زمان، تکامل عضالت را تقويت کرده و 
از ايجاد يک ناحيه ی مسطح و صاف در پشت سر جلوگيري مي کند. در اين مدت، کودک را در وضعيتي قرار دهيد که 

بتواند اطراف اتاق را ببيند و شما بتوانيد با او صحبت کنيد.

روتين های تغذيه

دفعات تغذيه )جهش رشد(، انتخاب تغذيه )انواع مايعات/ غذاها(، نشانه های گرسنگی، شيوه های تغذيه ای )نگه داشتن، 
آروغ زدن(، راهنمايی های تغذيه ای

شيرخواري که چند ساعت در روز گريه ی تسلي ناپذير کرده و گاز زيادي را دفع مي کند ممکن است کوليک يا ريفالکس 
داشته باشد.

 تغذيه ی انحصاري با شير مادر در 6 ماه اول زندگي تغذيه ی مطلوب است که باعث بهترين رشد و تکامل مي گردد.
 زماني که کودک نشانه هاي گرسنگي را نشان مي دهد او را تغذيه کنند )معمواًل 8 تا 12 بار در 24 ساعت(. کودک نبايد 

بيش از حد تغذيه شود.
 تغذيه ی تکميلي را زودتر از 6 ماهگي شروع نکنيد.

 شيرخوار سالم نياز به آب اضافي ندارد. زيرا، شير مادر يا شير خشک، نياز نوزاد به مايعات را برآورده مي سازد.
 شيرخواران، بين هفته ی 6 تا 8 جهش رشد دارند و نياز آن ها براي شير خوردن به طور قابل مالحظه اي افزايش مي يابد.

 در زمان شيردادن، هميشه شيرخوار را در آغوش خود و در وضعيت نيمه نشسته بگيريد تا از خطر خفگي جلوگيري شود. 
هم چنين، به چشم هايش نگاه کنيد. شير دادن، زمان خوبي براي تعامل با شيرخوار است.
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 با رشد شيرخوار، حواس او راحت تر در طي تغذيه پرت مي شود.
 آروغ زدن شيرخوار در وسط شير خوردن يا پس از آن با مالش ماليم پشت در حالي که روي شانه و قفسه ی سينه ی شما 

قرار گرفته يا در وضعيت نشسته در آغوش گرفته شده است صورت مي گيرد.
مادري که شير مي دهد روزانه μg 400 فوالت يا اسيد فوليک و رژيم مغذي نياز دارد.

 ويتامين D به ميزان 400 واحد روزانه در شير مادرخواران از 2 هفتگي شروع مي شود اما شيرخشک خواراني که شير 
خشک غنی شده با آهن را با حجم کافي دريافت مي کنند به مکمل ويتامين نياز ندارند.

 )15 mg2 )حداکثر mg/kg/d در شيرخواران نارس و دارای وزن تولد کم که شير مادرخوار هستند، مکمل آهن با دوز 
از 2 هفتگی تا 2 ماهگي شروع مي شود که زمان شروع آن به ميزان نارسی نوزاد بستگی دارد. در شيرخوارانی که وزن 

تولد بسيار کم )1500g>( داشته اند،mg/kg/d  4-3 )حداکثرmg 15( توصيه می شود.

ايمنی

ايمنی صندلی ماشين، اساب بازی هايی که حلقه يا بند دارند، پرت شدن، مصرف سيگار

 هميشه در ماشين، شيرخوار در صندلي ماشين رو به عقب و در صندلي عقب باشد.
 هميشه از کمربند ايمني استفاده کرده و پس از مصرف دارو رانندگي نکنيد.

 اگر شيرخوار نياز به تغذيه داشت، ماشين را متوقف کرده و پس از برآورده کردن نيازش مجدد حرکت کنند.
 هميشه، در حين تعويض پوشک يا لباس يک دست خود را روي کودک قرار دهيد تا از روي تخت يا ميز سقوط نکند.

 از زنجير و گردن بند استفاده نکنيد. اسباب  بازي هاي داراي حلقه يا بند استفاده نشود. سيم هاي تلفن و وسايل الکتريکي 
دور از دسترس باشد.

 از سيگار کشيدن که شيرخوار را در معرض آسم، SIDS، عفونت گوش و عفونت تنفسي قرار مي دهد پرهيز کنيد.
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شيرخواري: ويزيت 2 ماهگي

در 2 ماهگي، والدين و شيرخوار با يکديگر ارتباط برقرار مي کنند. شيرخوار به چشم هاي والدين نگاه مي کند، مي خندد 
و به صداي آن ها توجه مي کند. فيدبک های کودک به والدين منجر به احساس خوشايندي در ايشان مي شود. از طرف ديگر، 
پاسخ والدين به گريه ی شيرخوار، موجب اطمينان و اعتماد مي گردد. شيرخوار سرش را مدت کوتاهي در آغوش والدين در 
حالت عمودي نگه مي دارد. رفلکس های مورو، چنگ زدن و تونيک گردن از بين  رفته و سپس مهارت هاي حرکتي هدفمند 

آشکار مي شود.
در اين سن، تغذيه ی مکرر طبيعي است اما سيکل هاي خواب 5-4 ساعت در شب انتظار مي رود. تغذيه ی تکميلي نبايد 

شروع شود و برخالف باور غلط، افزودن غذاي کمکي به رژيم شيرخوار، ساعات خواب شبانه را زياد نمي کند.

اولويت های ويزيت

اولويت اصلي، توجه به نگراني هاي والدين است. ساير اولويت ها عبارتند از:
1- سالمت والدين )مادر(

2- رفتار شيرخوار
3- هماهنگي شيرخوار-خانواده

4- کفايت تغذيه اي
5- ايمني

مشاهده ي تعامل والد - کودک

 والدين و کودک چگونه به يکديگر پاسخ می دهند؟
 آيا والدين راضی، افسرده، خشمگين، خسته يا از پا درآمده به نظر می رسند؟

 آيا والدين با شيرخوار راحت هستند و اعتماد به نفس دارند؟
 تعامل والد – شيرخوار در مورد تغذيه، آرام کردن و پاسخ به نشانه های شيرخوار چيست؟

 آيا والدين از يکديگر حمايت می کنند؟

پايش تکامل

 اجتماعي- هيجاني
 به والدين نگاه مي کند.

 مي خندد.
 مي تواند خود را آرام کند )دست ها را به سمت خط وسط و دهان مي آورد(.

 ارتباطي
 انواع مختلف گريه )گرسنگي، خستگي و ناراحتي( را نشان مي دهد.

 غان و غون مي کند.
 رفتارهاي واضح تري براي نشان دادن نياز به غذا، خواب، بازي و استراحت دارد.
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 شناختي
 ناراحتي اش را با گريه و نق نق نشان مي دهد.

  تکامل جسمي
 در وضعيت دمر مي تواند سر را باال آورده و نگه دارد.

 اگر در وضعيت نشسته نگه داشته شود، کنترل سر را دارد.
 حرکات قرينه ی سر، بازوها و ساق پا ها را نشان مي دهد.

 رفلکس هاي نوزادي کاهش مي يابد.

معاينه ي فيزيکی

معاينه ی فيزيکي کامل، بخشي از هر ويزيت مراقبت سالمت است. براي اين ويزيت موارد زير اهميت دارد:

 اندازه گيري و ترسيم
قد

وزن
دور سر

 پوست
مشاهده ی راش و کبودي

 سر
لمس مالج ها

 قلب
سمع مرمر

لمس نبض هاي فمورال

 عضالني اسکلتي
انجام مانور ارتوالنی و بارلو

 عصبي
ارزيابي تون، قدرت و تقارن حرکات

غربال گري

1- غربال گري همگاني
 غربال گري متابوليک: در صورتي که انجام نشده صورت گيرد يا در صورت لزوم تکرار يا پي گيري شود.

 غربال گري شنوايي: اگر تاکنون انجام نشده انجام دهيد يا در صورت لزوم مجدد غربال گري کنيد.
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2- غربال گري انتخابی
 فشار خون: در موارد خطر خاص اندازه گيري شود.

 غربال گري بينايي: در صورت نگراني والدين، معاينه ی چشم غيرطبيعي يا نوزاد نارس با موارد خطر را به چشم پزشک 
ارجاع دهيد.

ايمن سازي

 برنامه ی ايمن سازي شيرخواران در 2 ماهگي شامل واکسن سه گانه )DTP(، قطره ي خوراکي فلج اطفال )OPV( و 
هپاتيت ب )Hep.B( است.

 اگر پس از تزريق DTP، درجه ی حرارت زير بغلي کودک به باالتر از oC 40 برسد، گريه ی مداوم بيش از 3 ساعت که 
غير قابل آرام کردن است يا تشنج در طي 72 ساعت روي  دهد در نوبت هاي بعدي بايد به جاي واکسن سه گانه، واکسن 

دو گانه ی خردساالن )DT( تزريق شود.
 تزريق DTP  در کودکان داراي ضايعات مغزي پيش رونده، ممنوع است.

 راهنمايي هاي فراراه

سالمت والدين )مادر(

سالمت )معاينه ی پس از زايمان مادر، افسردگی(، مسئوليت ها و نقش والدين، حمايت خانواده، ارتباط خواهر و برادرها

با مادر درباره ی سالمت خودش و مراقبت شيرخوار صحبت کنيد. مادران در اين مرحله ممکن است خسته يا نااميد 
باشند.

 معاينه ی پس از زايمان داشته باشيد، با همسر خود درباره ی تنظيم خانواده صحبت کنيد.
 توصيه به مراقبت والدين از خودشان تا بتوانند بهتر از کودک مراقبت کنند.

 برنامه ريزي زماني تا عالوه بر مراقبت از کودک مادر بتواند به فعاليت هاي قبلي خود و توجه به همسر نيز بپردازد.
 از کودکان بزرگ تر کمک بخواهيد و  آن ها را در فعاليت ها مشغول کنيد تا وسايل را برايتان بياورند، دست کودک را نگه 

دارند يا عروسکشان را به آن ها بدهيد تا به او غذا دهند، تعويض پوشک کنند يا از او نگه داري کنند.

رفتار شيرخوار

ارتباط والد–کودک، روتين های روزانه، خواب )محل، وضعيت، ايمنی تخت کودک(، تغييرات تکاملی، فعاليت جسمی 
)زمان به شکم گذاشتن، غلت زدن، کاهش رفلکس های نوزادی(، ارتباط برقرار کردن و آرام شدن

 در 2 ماهگي شيرخوار به مدت بيشتري هوشيار و بيدار است. هم چنين، پاسخ  فعال تري با خنديدن مي دهد. با صحبت 
کردن، در آغوش گرفتن و بازي کردن با کودک به اين تکامل کمک کنيد.

 مهم است بدانيد که شيرخوار با در آغوش گرفتن، صحبت کردن يا  آواز خواندن، لوس نمي شود. گذراندن زمانی براي 
بازي و صحبت در حالت آرامش و هوشياري او ارتباط والد-کودک را تقويت کرده و موجب اعتماد بين او و شما 

مي شود.
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الگوي خواب/ بيداري قابل پيش بيني و ثابتی را بايد در پيش گرفت تا شيرخوار برنامه ی خواب را انتظار داشته باشد و 
ياد بگيرد که خودش بخوابد يعني زماني که در حالت خواب آلودگي در تخت خود گذاشته مي شود به خواب رود. اگر والدين 
تمايلي براي برنامه ريزي نداشته، روتين معمولي ندارند يا برنامه ی غذايي بسيار دقيق و دست و پا گيري در پيش گرفته اند 
بررسي بيشتر الزم است. والديني که الگوي خواب غير ثابت و غيرمعمول دارند و والدينی که شيرخوار آن ها به سختي از 
الگوي خواب ثابتي تبعيت مي کند، تحريک پذير است، به سختي آرام مي شود يا مشکالت تغذيه دارد ممکن است به مشاوره 

ی بيشتر نياز داشته باشند زيرا اين مشکالت مي تواند به دليل الگوي نامناسب خواب باشد.
 کودک شما در حال تکميل الگوي خواب منظم خود است. به او کمک کنيد و به نشانه هاي خوابش توجه کنيد.

به علت  معمواًل  بي قراري شيرخوار  باشيد.  داشته  او  کوتاه مدت  براي خواب شب و خواب هاي  منظمی  برنامه  ريزي 
نخوابيدن است.

 يک نوبت خواب 5-4 ساعته در 24 ساعت وجود دارد که اگر در روز باشد، مي توان با تغذيه ی مکرر در طي روز آن را 
به شب منتقل کرد.

 هرگز فراموش نکنيد که براي کاهش خطر SIDS شيرخوار را به پشت بخوابانيد و در حالت دمر با او بازي کنيد.
 شيرخوار خواب آلود را بايد در تخت يا گهواره قرار داد. بی قراري شيرخوار معمواًل به علت نخوابيدن است.

 حرارت اتاق مناسب باشد و شيرخوار موقع خواب خيلي سرد يا خيلي گرم نشود.
 تشک به اندازه ی گهواره باشد و فواصل نرده ها بيشتر از mm 60 نباشد.

 شيرخوار بيدار عالقه به نگاه کردن به محيط و حرکت بدن خود دارد. از اولين مهارت هاي او باال نگه داشتن سر است. 
يکي از راه هاي اين يادگيري قرار دادن به شکم است. قرار دادن کودک روي قفسه ی سينه پدر و نگاه کردن به صورت 
او فعاليت خوبي در ماه اول زندگي است. قرار دادن به شکم و بازي در پيش گيري از ايجاد يک ناحيه ی مسطح در پشت 

سر جلوگيري مي کند.
 به صداهاي کودک با ايجاد صدا پاسخ دهيد. آواز خواندن و صحبت کردن در طي فعاليت هاي روتين روزانه هم چنين، 
بلند خواندن، نگاه کردن به کتاب و صحبت درباره ی تصاوير باعث تشويق و تقويت زبان مي شود. به تدريج، تنوع و 

فرکانس صداهاي کودک افزايش يافته و پاسخ به صداها به خصوص صداي والدين افزايش مي يابد.
 شناخت خلق کودک در چگونه بر آورده کردن نيازهايش مؤثر است.

 آگاهي از عالئق و موارد عدم تمايل و عالقه ی کودک احساس راحتي و اعتماد به نفس به والدين مي دهد.
 گذراندن زماني با بازي و صحبت با کودک در طي مرحله ی آرامش و هوشياري به تکامل مغزی وي کمک مي کند.

 در اين سن، شيرخوار دست خود را در دهانش مي گذارد و انگشتان خود را مي مکد تا خود را آرام کند. اين يک رفتار 
طبيعي و متناسب با سن است.

 هيچ گاه کودک را محکم تکان ندهيد. زيرا، ايجاد ضايعه ی پايدار مغزي مي کند.

هماهنگی شيرخوار – خانواده

برنامه ريزی برای جدايی والدين–شيرخوار )برگشت به کار مادر(، مراقبت کودک

 برای برگشت به کار از 6 ماهگی شيرخوار برنامه ريزی کنيد.
 مراقب خوبی برای کودک انتخاب کنيد، بدانيد که جدا شدن مشکل است.
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کفايت تغذيه ای

روتين تغذيه، انتخاب تغذيه )به تعويق انداختن تغذيه ی تکميلی، ويتامين ها و مکمل ها(، نشانه های سيری/ گرسنگی، 
شيوه های تغذيه ای )نگه داشتن، آروغ زدن(، راهنمايی های تغذيه ای

 تشويق مادر به تغذيه ی انحصاري با شير مادر تا 6 ماهگي و تقدير از چنين مادراني توصيه مي شود.
 عدم استفاده از آب اضافي يا آب  ميوه را تأکيد کنيد.

 از زياد شير دادن و استفراغ مختصر متعاقب آن پيش گيري کنيد.
 شير دادن در حالي که ساير افراد حضور نداشته باشند و با نور ماليم توصيه مي شود تا باعث حواس پرتي شيرخوار و قطع 

مکرر شير خوردن او نشود. زمان شيردهي فرصت خاصي براي تعامل اجتماعي بين مادر و شيرخوار است.
 حدود 12-8 تغذيه در 24 ساعت الزم است. در زمان هاي جهش رشد مثل 3 ماهگي، شيرخوار هر 3-2 ساعت شير 

مي خورد.
 آموزش نحوه ی ذخيره  سازي شير به مادر مهم است.

ايمنی

ايمنی صندلی ماشين، حرارت آب )مايعات داغ(، خفگی، دود سيگار، خستگی، پرت شدن )غلت زدن(

 استفاده از صندلي ماشين رو به عقب که در صندلي عقب قرار دارد در تمام وسايل نقليه توصيه مي شود.
 صندلي ماشين را هرگز در صندلي جلوی ماشين قرار ندهيد.

 به خوبي و به دقت رانندگي کنيد و دارو مصرف نکرده باشيد.
 از مصرف مايعات داغ در زمان در آغوش گرفتن کودک بپرهيزيد.

 درجه ی حرارت آب منزل بيش تر از oC 48/9 نباشد. ابتدا آب را روي مچ دست بريزيد و حرارت آن را امتحان کنيد.
 هرگز کودک را در آب تنها نگذاريد. صندلي حمام يا حلقه ی حمام وسيله ی مطمئني نيست و جايگزين نظارت بالغين 

نمي شود.
 شيرخوار را تنها، روي ميز يا تخت قرار ندهيد زيرا، خطر غلت زدن و سقوط وجود دارد. هميشه، در حين تعويض پوشک 

يا لباس يک دست خود را روي بدن او قرار دهيد.
 هميشه اشياي کوچک مثل اسباب بازي خواهر و برادرها را دور از دسترس شيرخوار نگه داريد تا در دهان خود نگذارد. 
کيسه هاي پالستيکي که ممکن است انسداد راه هوايي دهد و بادکنک هاي التکس را که خطر خفگي دارد از کودک دور 

نگه داريد.
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شيرخواري: ويزيت 4 ماهگي

ارتباط والدين و شيرخوار 4 ماهه خوشايند و مطلوب است. توانايي شيرخوار در خنديدن، غان و غون کردن و به صداي 
بلند خنديدن والدين را تشويق به صحبت و بازي با او مي کند. نيازهاي کودک برآورده شده و پاسخ هاي مناسب و قابل پيش بيني 
از سوي والدين ايجاد اعتماد مي کند. نق و نوق شيرخوار کم شده و ياد مي گيرد که مهارت هايي براي آرام کردن خود و تنظيم 
خود داشته باشد. شيرخوار 4 ماهه، بدن خود را در وضعيت دمر با کمک بازوها به باال کشيده و سر را نگه مي دارد. پس از 1 تا 
2 دقيقه، شير خوردن را قطع مي کند تا ببيند چه اتفاقي در اتاق مي افتد. ممکن است الزم باشد در هفته هاي آينده در اتاق کم نور 
و آرام او را شير دهند. تغذيه ی کمکي تا 6 ماهگي شروع نمي شود تا تکامل عصبي حرکتي مناسب ايجاد شده و از خطر بروز 
عفونت ها به خصوص اسهال و عفونت گوش کاسته شود،  آلرژي کم تر بروز کند و خطرات ناشي از غذاهاي آلوده نيز کاهش 

يابد. تغذيه ی انحصاري با شير مادر در جلوگيري از بارداري و کاهش وزن مادر و تداوم شيردهي نقش دارد.

اولويت های ويزيت

اولويت اصلي، توجه به نگراني هاي والدين است. ساير اولويت ها عبارتند از:
1- عملکرد خانواده
2- تکامل شيرخوار

3- رشد و کفايت تغذيه ای
4- سالمت دهان

5- ايمني

مشاهده ي تعامل والد - کودک

 آيا والدين و کودک به يکديگر پاسخ می دهند؟
 آيا والدين وقتی شيرخوار گريه می کند او را آرام می کنند؟

 آيا به شيرخوار توجه می کنند؟
 آيا والدين و شيرخوار در مورد تغذيه عملکرد متقابل دارند؟

 آيا والدين به نشانه های کودک پاسخ می دهند و چگونه پاسخ می دهند؟

پايش تکامل

 اجتماعي - هيجانی
 خود به خود مي خندد.
 تعامل اجتماعي دارد.

 مهارت هاي آرام کردن خود را نشان مي دهد.

 ارتباطي
 گريه ی متفاوتي براي نشان دادن گرسنگي، خستگي و درد دارد.

 غان و غون مي کند.
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 شناختي
 به تغييرات محيط پاسخ مي دهد.

 عالقه و عدم عالقه ی خود را نشان مي دهد.

 تکامل جسمي
 قفسه ی سينه را تا آرنج ها باال مي آورد.

 کنترل سر را به خوبی دارد.
 حرکات قرينه ی بازوها و ساق پاها را نشان مي دهد.

 شروع به غلت زدن و رسيدن به اشيا مي کند.

معاينه ي فيزيکی

معاينه ی فيزيکي کامل، بخشي از هر ويزيت مراقبت سالمت است. براي اين ويزيت موارد زير اهميت دارد:

 اندازه گيري و ترسيم
 قد

 وزن
 دور سر

 پوست
 مشاهده ی راش و کبودي

 سر
 لمس تغيير شکل هاي وضعيتي جمجمه

 چشم ها
 ارزيابي حرکت چشم ها براي نگاه به جوانب

 معاينه ی مردمک ها از نظر کدورت و رفلکس قرمز

 قلب
 سمع مرمر

 لمس نبض هاي فمورال

 عضالني اسکلتي
 ارزيابي ديس پالزي تکاملی مفصل لگن با معاينه ی ابداکسيون

 عصبی
 ارزيابی تون، قدرت و تقارن حرکات
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غربال گري

1- غربال گري همگاني ندارد.

2- غربال گري انتخابی
 فشار خون در موارد خاص اندازه گيري مي شود.

 غربال گري بينايي: در موارد نگراني والدين، معاينه ی چشم غيرطبيعي يا قرارگيري غيرطبيعي چشم ها، ارجاع به چشم 
پزشک توصيه مي شود.

 غربال گري شنوايي: براساس سؤاالت غربال گري خطر، ارزيابي تشخيصی اديولوژيک انجام مي شود.
 آنمي: در شيرخوار پره ترم و داراي وزن کم زمان تولد )LBW( و شير خشک  خواراني که شير خشک غني شده با 

آهن دريافت نکرده اند، می توان، هموگلوبين يا هماتوکريت را درخواست کرد.

ايمن سازی

برنامه  ی ايمن سازي شيرخواران 4 ماهه شامل واکسن  سه گانه )DTP( و قطره ی خوراکي فلج اطفال )OPV( است.
 توصيه مي شود هم زمان با تزريق واکسن سه گانه، يک دوز استامينوفن تجويز شده و در صورت تب يا بي قراري هر 

4 ساعت تکرار شود.

 راهنمايي هاي فراراه

عملکرد خانواده

نقش والدين و مسئوليت های آن ها، پاسخ والدين به شيرخوار، مراقبين کودک )تعداد و کيفيت(

معمواًل در 4 ماهگي، والدين از نقش خود به عنوان والد لذت مي برند و در مورد توانايي مراقبت شيرخوار اعتماد به 
نفس پيدا مي کنند.

 به عالئق و مواردي که دوست ندارد توجه کنيد تا راحت تر از شيرخوار نگه داري کنيد.
 شيرخوار با در آغوش گرفتن، بغلي و لوس نمي شود.

با آن ها جهت انجام کارهايي که دوست دارند برآورده  نيز با گذراندن زماني  نيازهاي ساير کودکان   مطمئن باشيد که 
مي شود.

تکامل شيرخوار

روتين های ثابت روزانه، خواب )ايمنی تخت کودک، محل مناسب(، ارتباط والد-کودک )بازی، زمان به شکم گذاشتن(، 
خود تنظيمی شيرخوار )تکامل اجتماعی، خودآرام شدن شيرخوار(

 روتين مشخص روزانه براي تغذيه و خواب و روتين موقع خواب به تنظيم برنامه و خواب طوالني تر شب کمک مي کند.
 شيرخوار خواب آلود را در تخت خودش قرار دهيد، با او آرام صحبت کنيد، الاليي بگوييد و آهسته به پشت او بزنيد.

 روتين منظم کودک به او احساس امنيت مي دهد.
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 براي کاهش خطر SIDS او را به پشت بخوابانيد.
 براي پيش گيري از خطر خفگي از وسايل خواب نرم يا اسباب  بازي نرم استفاده نکنيد.

 فاصله ی نرده هاي تخت بيش از mm 60 نباشد و پهلوهاي تخت باال باشد.
 والدين را به بازي هاي آرام و فعال مثل کتاب خواندن يا آواز خواندن براي شيرخوار و نشستن با يکديگر در پارک 

تشويق کنيد.
 ديدن تلويزيون يا ويدئو را در کودکان کوچک تر از 2 سال ترويج نکنيد.

براي بازي هاي فعال، اسباب بازي هاي مناسب سن او را در نظر بگيريد مثل پتوي رنگي، آينه يا اسباب بازي  که وقتي روي 
شکم است به آن نگاه کند. شيرخواراني که بيش از حد فعال يا آرام هستند بايد کنترل شوند. کمک به والديني که غمگين 
يا افسرده هستند يا به ندرت مي خوابند نيز اهميت دارد. ارجاع والدين را براي ارزيابي و سالمت بهداشت روان در نظر 

داشته باشيد.
 فعاليت مورد عالقه ی شيرخوار 4 ماهه، تعامل با والدين است.

کفايت تغذيه ای و رشد

موفقيت تغذيه، وزن گيری، انتخاب تغذيه )تغذيه ی تکميلی، آلرژی های غذايی(، راهنمايی های تغذيه ای

در اين سن وزن گيري حدود 1 کيلوگرم در ماه است. تغذيه ی شيرخوار کم تر شده و به 10-6 بار در 24 ساعت مي رسد. 
وقتي شيرخوار ياد مي گيرد دستش را براي مکيدن در دهان قرار دهد تا خود را آرام کند والدين به اشتباه تصور مي کنند که 

او گرسنه است.
 وزن گيري توده ی چربي در شيرخوار بيش از هر سن ديگري است و شيرخوار سالم ممکن است حتي وقتي رشد طبيعي 
دارد چاق به نظر برسد. اين وزن گيري، ذخيره ی کافي انرژي براي بيماري را فراهم مي سازد. بهترين شاخص رشد، 

منحني هاي رشد هستند.
 غذاهاي توأم با حساسيت مادام العمر مانند بادام زميني، ماهي و بادام درختي بهتر است پس از 1 سالگي و حتي ديرتر 

شروع شود.
 قطره ی آهن را mg/kg/d 1 )حداکثر mg 15( شروع کنيد.

سالمت دهان

مراقبت سالمت دهان مادر، آب ريزش دهان و دندان در آوردن، اجتناب از دادن بطری شير در تختخواب

 شير خشک  خوار را با بطری شير رها نکنيد تا خطر ايجاد پوسيدگي دندان کم شود.
 از قاشق هاي مشترک بين مادر و شيرخوار استفاده نشود زيرا موجب افزايش رشد باکتري  در دهان شيرخوار شده و خطر 

پوسيدگي دندان را زياد مي کند.
 براي سالمت دندان کودک، حفظ سالمت مناسب دندان والدين اهميت دارد زيرا والدين مي توانند منبع باکتري هاي مولد 
پوسيدگي براي شيرخوار باشند. معاينه ی دندان پزشکي، کاهش مصرف نوشابه هاي شيرين در رژيم غذايي شما، مراقبت 

دقيق دندان ها با استفاده از مسواک، نخ دندان و خميردندان يا شوينده هاي حاوي فلورايد اهميت دارد.
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 اگر شيرخوار دندان درمي آورد ممکن است آب ريزش از دهان، کج خلقي يا تمايل به بردن 
دندان درآوردن  باشد. يک حلقه ی سرد مخصوص  داشته  به سمت دهان خود  را  چيزها 

)Teething ring( به کاهش ناراحتي او کمک مي کند. 
 براي پيش گيري از خرابي دندان او را با بطری شير، آب ميوه يا ساير مايعات شيرين در تخت 

قرار ندهيد.

ايمنی

صندلی ايمنی ماشين، پرت شدن، روروک ، غرق شدگی، حرارت آب )مايعات داغ(، سوختگی، خفگی

 شيرخوار را هرگز در صندلي جلو نگذاريد، زيرا باز شدن کيسه ی هوا به طور ناگهاني مي تواند موجب صدمه ی جدي 
و مرگ شيرخوار شود.

 حداقل تا يک سالگي و وزن 9 کيلوگرم صندلي ماشين رو به عقب در صندلي عقب به کار مي رود. حتي، بيش تر از اين 
زمان نيز توصيه مي شود.

 شيرخوار را تنها، روي ميز يا تخت قرار ندهيد زيرا، خطر غلت زدن و سقوط وجود دارد. هميشه، در حين تعويض پوشک 
يا لباس يک دست خود را روي بدن او قرار دهيد.

 سقوط، شايع ترين علت مراجعه به اورژانس به علت آسيب ها است.
 شيرخوار نبايد حتي با صندلي يا حلقه ی حمام نيز براي يک ثانيه، در وان تنها باشد و يا در ارتفاع مثل ميز تعويض، 

تخت، صندلي يا نيمکت تنها بماند.
مهارت  تکامل  و  داشته  سقوط  زيرا خطر  نکنيد  استفاده  روروک  از    .حرکتي را نيز به تعويق می اندازد
 آشپزخانه، خطرناک ترين جا براي کودکان است. در موقع آشپزي کودک را در محل 

امني قرار دهيد.
 بيش ترين درجه ی حرارت آب منزل  oC 48/9 باشد.

 نوشيدن مايعات داغ، آشپزي، اتو کردن يا سيگار کشيدن در حالي که کودک را بغل 
کرده ايد توصيه نمي شود.

 براي پيش گيري از خفگي اشياي کوچک، اسباب  بازي هاي خواهر و برادرها، قطعات پالستيکي و بادکنک هاي التکس را 
دور از دسترس شيرخوار قرار دهيد.
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شيرخواري: ويزيت 6 و 7 ماهگي

شاخص هاي تکاملی شيرخوار 6 ماهه، اجتماعي و هيجاني هستند. شيرخوار، با مردم تعامل نشان داده، احساس اعتماد 
در او شکل مي گيرد و ناراحتي اش کم تر از هفته هاي قبل است. به تدريج، غريبه ها را تشخيص داده و معمواًل افراد آشنا را 

ترجيح مي دهد. در 7 يا 8 ماهگي ممکن است از غريبه ها بترسد.
کودک 6 ماهه، با کمک مي نشيند و به افراد آشنا مي خندد يا غان و غون مي کند. ممکن است اسباب بازي در دست داشته باشد،. 
به دست هايش نگاه مي کند، دست خود را به اشيايی مانند مکعب مي رساند و آن ها را بين شست و انگشتان نگه مي دارد. اشيا را 

بين دست هايش جابه جا مي کند و اشياي کوچک را با تمام انگشتان مي گيرد. اسم خود را مي شناسد و با کمک مي ايستد.
ويزيت 7 ماهگی، ويزيت 1 ماه پس از شروع تغذيه ی تکميلی است و توجه به مسائل خاص در ارتباط با آن، از اهميت 

ويژه ای در اين سن، برخوردار است.

اولويت های ويزيت

اولويت اصلي، توجه به نگراني هاي والدين است. ساير اولويت ها عبارتند از:
1- عملکرد خانواده
2- تکامل شيرخوار

3- تغذيه: کفايت/ رشد
4- سالمت دهان

5- ايمني

مشاهده ي تعامل والد - کودک

 آيا والدين و شيرخوار به يکديگر پاسخ می دهند؟
 آيا والدين با شيرخوار احساس آرامش دارند؟

 آيا در ارتباط والد-شيرخوار رضايت، تغذيه ی کافی و پاسخ به نشانه های شيرخوار ديده می شود؟
 آيا والدين از يکديگر حمايت می کنند؟

پايش تکامل

 اجتماعي- هيجاني
 با والدين تعامل دارد.

 چهره هاي آشنا را مي شناسد و شروع به شناخت غريبه مي کند.

 ارتباطي
 غان و غون مي کند )آه، ِاه، ُاه(.

 شروع به شناخت نام خود مي کند.
 شروع به استفاده از حروف بي صدا مانند “م، ب” کرده و بعد با هم ترکيب مي کند” آه، با”



43

 شناختي
 يادگيري درباره ی محيط را با ديدن اطراف ادامه داده و شروع به يادگيري با بردن به سمت دهان مي کند.

 تکامل جسمي
 غلت می زند، می نشيند، می ايستد و در وضعيت دمر به تدريج با چهاردست و پا راه رفتن حرکت مي کند.

 ابتدا به عقب سينه خيز مي رود و سپس به جلو مي رود.
 چرخيدن در حالت نشسته و سپس حرکت از حالت نشسته به چهار دست و پا راه رفتن را ياد مي گيرد.

معاينه ي فيزيکی

معاينه ی فيزيکي کامل، بخشي از هر ويزيت مراقبت سالمت است. براي اين ويزيت موارد زير اهميت دارد:
 اندازه گيري و ترسيم

 قد
 وزن

 دور سر

 پوست
 راش و کبودي

 چشم ها
 ارزيابي حرکت چشم براي نگاه کردن جانبي و افقي

 ارزيابي محور چشم ها
 معاينه ی مردمک ها براي کدورت و رفلکس قرمز

 قلب
 سمع مرمر

 لمس نبض هاي فمورال

 عضالني اسکلتي
 ارزيابي ديس پالزي تکاملی مفصل لگن با معاينه ی ابداکسيون

 عصبي
 ارزيابي تون، قدرت و تقارن حرکات

غربال گري

1- غربال گري همگاني
 بهداشت دهان، ارزيابي خطر سالمت دهان را انجام دهيد.

2- غربال گري انتخابي
 فشار خون شيرخواران در معرض خطر خاص يا تغيير خطر را اندازه گيري  کنيد.
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 بينايي: در موارد نگراني والدين، معاينه ی چشم غيرطبيعي يا محور غيرطبيعي چشم ها به چشم پزشک ارجاع شود.
 شنوايي: در موارد خطر براي ارزيابي اديولوژيک تشخيصی ارجاع کنيد.

 در موارد خطر، سطح سرب را اندازه گيري کنيد.

ايمن سازی

برنامه ی ايمن سازي شيرخواران 6 ماهه شامل واکسن سه گانه )DTP(، قطره ی خوراکي فلج اطفال )OPV( و هپاتيت 
ب )Hep.B( است.

 راهنمايي هاي فراراه

عملکرد خانواده

تعادل در نقش والدين)تصميم گيری مراقبت سالمت، سيستم های حمايت از والدين(، مراقبت از کودک

پدر و مادر جواني که با بزرگ ترها مثل مادر بزرگ و پدر بزرگ زندگي مي کنند ممکن است کنترل کمي بر محيط و نقش 
مراقب در مسئوليت هاي خود داشته باشند.

 مراقبي براي کودک تعيين کنيد که دوستش داريد و به او اعتماد مي کنيد، مي تواند به کودک شما يک روتين روزانه ی سالم 
و قابل پيش بيني ارائه دهد و مشابه شما عمل کند.

 اگر شاغل نيستيد، مي توانيد با ساير مادران و کودکان براي بازي کودک برنامه بگذاريد.

تکامل شيرخوار

توقعات والدين )والدين معلم هستند(، تغييرات تکاملی شيرخوار )تکامل شناختی/ يادگيری، زمان بازی(، ارتباط )غان 
و غون کردن، فعاليت های متقابل، مداخالت زودرس(، استقالل شيرخوار )خودتنظيمی شيرخوار/ تدابير رفتاری(، 

روتين خواب )خود آرام کردن/ به خواب رفتن، ايمنی تخت کودک(

والدين نياز دارند تا مراحل تکاملی بعدي شيرخوار را بدانند و از نقش خود به عنوان معلم آگاه باشند. شيرخوار با 
جست وجو و نگاه کردن، بردن اسباب بازي به دهان و تقليد ياد مي گيرد.

 بينايي شيرخوار، به تدريج در سال اول زندگي بهتر مي شود. در 6 ماهگي مي تواند شما را در اتاق با چشمان خود دنبال 
کند. قرار دادن شيرخوار در يک صندلي بلند در زمان بيداري به او اجازه مي دهد تا با چشمان خود تجسس کرده و با 

شما و افراد خانواده تعامل کالمي داشته باشد.
 خلق شيرخوار در 6 ماهگي آشکارتر مي شود. با شناخت خلق کودک، مي توان به نيازها و رفتارهاي کج خلقي او به طور 

مناسب پاسخ داد.
شيرخواري که با انگشت نشانه ی خود اشاره نکرده و ارتباط چشمي خوبي برقرار نمي کند بايد پي گيري شود. والدين را 
تشويق کنيد تا بازي تعاملی و متقابل با شيرخوارشان انجام دهند تا امنيت هيجاني و تکامل زبان را ارتقا بخشد. زمان بازي 

جلسه ی درس نيست بلکه، زمان پي گيري عالئق شيرخوار و بازي با کلمات ساده است.
کودکان ياد مي گيرند تا در طي فعاليت هاي روتين روزانه مانند زمان خوابيدن، تعويض لباس و پوشک ارتباط برقرار 
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تنظيمي  به خود  اول زندگي  دارند مي توانند در سال  ثابت  و  پيش بيني  قابل  که روتين هاي روزانه ی  کنند. شيرخواراني 
آينده است. والديني که نمي توانند چنين محيطي را  بهتر در  تنظيمي  يابند که موجب خود  )Self regulation( دست 

فراهم سازند نياز به مشاوره، پايش و مداخله ی بيش تري دارند.
شيرخواراني را که بسيار فعال يا بيش از حد آرام هستند کنترل کنيد. مشاوره ی بيشتر و کمک به والديني که غمگين 
و ناراحت هستند يا به ندرت مي خوابند يا بيش از حد انتظار مي خوابند بسيار مهم است. والدين بيش از حد مضطرب يا 

برعکس بي توجه به خطرات احتمالي نياز به کمک بيش تري دارند.
 تا حد امکان يک روتين روزانه ی قابل پيش بيني و ثابت داشته باشيد تا شيرخوار ياد بگيرد چطور رفتار خود را به طور 

مناسب انجام دهد و اين مسئله را، تا بزرگي بياموزد.
 قرار دادن شيرخوار در تخت خودش در حالت خواب آلودگي و نه خواب، به او آموزش مي دهد که خودش بخوابد. 
بنابراين، اگر در شب هم بيدار شود ياد مي گيرد که بدون کمک بخوابد . به اين ترتيب، والدين و شيرخوار خواب شبانه 

ی خوبی خواهند داشت.
 هميشه شيرخوار را به پشت بخوابانيد نه به پهلو و شکم. شيرخوار در تخت خودش بخوابد نه در تخت شما و پس از 

هر بار شير دادن، دوباره در تخت خود قرار گيرد.
 تخت او ايمن باشد. فاصله ی نرده ها بيش ازmm 60 نباشد. تشک سفت باشد و به خوبي در داخل تخت يا گهواره قرار 

گيرد. پهلوهاي تخت نيز هميشه باال باشد.
حتي در 6 ماهگي، شيرخواران ممکن است دوره هايي از کج خلقي و بي قراري داشته باشند. والدين مي توانند اگر مطمئن 
هستند که شيرخوار تغذيه شده و جايش تميز است او را در تخت خودش قرار دهند و براي خود استراحتي در نظر بگيرند. 
ممکن است شيرخوار در اين مرحله زياد گريه کند اما با بزرگ شدن او اين حالت بهتر  شده و ياد مي گيرد که خودش را آرام 
کند. گاه الزم است از فرد ديگري براي نگه داري کودک کمک گرفت تا والدين استراحت کنند. حتي با وجود کنترل سر، هنوز 

محکم تکان دادن شيرخوار يا زدن او توصيه نمي شود زيرا مي تواند صدمه ی مغزي ايجاد کند.
 در 6 ماهگي، هنوز دوره هايي از کج خلقي هست. اگر شيرخوار تميز، خشک و سير است ممکن است خسته يا کسل باشد. 

دو شيوه ی خوب، خواب هاي کوتاه  مدت روز و بازي هاي کوتاه  مدت هستند.
 در 6 ماهگي، شيرخوار راه هاي متفاوتي مانند به دست گرفتن اسباب  بازي هاي ايمن و مناسب و جست وجو با دهان و 

چشم براي آرام کردن خود دارد.

تغذيه: کفايت/ رشد

تدابير تغذيه ای )مقدار، محدوديت ها، محل، مسئوليت ها(، انتخاب تغذيه )تغذيه ی تکميلی، انتخاب مايعات/ آب ميوه(، 
راهنمايی های تغذيه ای

با مرور منحني رشد در هر ويزيت، والدين از اهميت رشد و تغذيه آگاه مي شوند. اگر مدت تغذيه ی شيرخوار بيشتر 
از 45-35 دقيقه باشد بايد به دقت از نظر تکاملی و تغذيه اي مورد ارزيابي قرار گيرد. بايد، برنامه ی غذايي ماه هاي بعد به 

والدين گفته شود.
 شروع تغذيه ی تکميلي از 6 ماهگي و شرو ع غذای سفره از 12 ماهگي است.

 يکي از عالئم آمادگي کودک براي شروع غذاي کمکي از بين رفتن رفلکس Tongue-thrust )بيرون راندن غذا از 
دهان( است.
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 عالمت ديگر، باال بردن زبان براي حرکت غذاي نرم به پشت دهان است و وقتي قاشق را می بيند، دهان خود را باز مي کند 
تا دوباره به او غذا داده شود. در اين مرحله، کودک با حمايت بازو مي نشيند و کنترل سر و گردن خوبي دارد بنابراين، 
مي تواند تمايل خود را براي غذا خوردن با باز کردن دهان و به سمت جلو خم شدن نشان دهد. مي تواند سير شدن خود 

را يا نخواستن غذا را با رفتن به سمت عقب و برگرداندن سر خود نشان دهد.
 يک ترکيب غذايي را در هر نوبت به غذاي او اضافه کنيد و چند روز تا يک هفته منتظر بروز واکنش هاي نامطلوب 

باشيد.
 يکي از منابع خوب آهن، گوشت به خصوص گوشت قرمز است.

 پس از دادن گوشت نرم به تدريج ميوه و سبزي هاي نرم يا پوره را اضافه کنيد.
غذاي کمکي را 2 تا 3 بار در روز داده و اجازه دهيد هر چقدر که ميل دارد بخورد.

 به نشانه هاي کالمي و غيرکالمي کودک در حين تغذيه توجه کرده و پاسخ مناسب بدهيد. اگر غذا پس زده مي شود ديگر 
ندهيد و بعدًا دوباره امتحان کنيد.

 از 6 ماهگي به بعد، همان طور که در منحني رشد ديده مي شود، رشد شيرخوار آهسته تر مي شود.
 بهترين تغذيه و بهترين راه رشد و تکامل، ادامه ی تغذيه با شير مادر و تغذيه ی تکميلي از 6 تا 12 ماهگي است.

 با شروع غذاي جامد بهتر است شيرخوار در وضعيت نشسته روي يک صندلي بلند مخصوص باشد. بازوي شيرخوار بايد 
آزاد باشد تا بتواند با شما ارتباط برقرار کند.

 پاسخ مناسب به رفتار شيرخوار در طي تغذيه، به او اجازه مي دهد تا نيازهايش را بدانيد و غذا را، به مقدار مناسب به 
او بدهيد. به ياد داشته باشيد، شما مسئول تهيه ی غذاهاي مغذی براي شيرخوار هستيد و او مسئول اين که چقدر ميل 

دارد بخورد.
 به کودک براي خوردن يا تمام کردن غذا فشار نياوريد.

غذاهايي که حساسيت مادام العمر ايجاد می کنند مانند بادام زميني، بادام درختي و ماهی بهتر است تا يک سالگي شروع 
نشود.

 براي پذيرش يک غذا، ممکن است 11 الي 15 بار تجربه ی آن الزم باشد.
 مصرف آب ميوه، به 60 تا 120 ميلي ليتر در روز محدود شده و به عنوان غذا يا ميان وعده محسوب نشود. آب ميوه بايد 
با فنجان و در زمان ميان وعده وقتي شيرخوار بيش از 3 بار در روز، جامدات را مي خورد و از نظر تکاملی آماده است، 

داده شود.

سالمت دهان

فلورايد، سالمت دهان / مسواک نرم، اجتناب از استفاده از بطر ی شير در تختخواب

 ارزيابي خطر سالمت دهان در 6 ماهگي توصيه مي شود.
 با رويش اولين دندان، با استفاده از يک پارچه يا مسواک و آب، دندان را پاک کنيد.

 قرار دادن شيرخوار در تخت با بطری شير، آب ميوه يا مايعات شيرين براي دندان مضر است. بطری که در زمان خواب 
داده می شود، فقط مي تواند حاوي آب باشد.
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ايمنی

از  استفاده  و عدم  راه  پله ها  برای  )در ورودی  پرت شدن  داغ(،  داغ/ سطوح  )آب  ماشين، سوختگی  ايمنی صندلی 
روروک(، خفگی، مسموميت، غرق شدن

 شيرخوار را هرگز در صندلي جلو نگذاريد، زيرا باز شدن کيسه ی هوا به طور ناگهاني مي تواند موجب صدمه ی جدي 
و مرگ شيرخوار شود.

 حداقل تا يک سالگي و وزن 9 کيلوگرم صندلي ماشين رو به عقب در صندلي عقب به کار مي رود. حتي، بيشتر از اين 
زمان نيز توصيه مي شود.

 شيرخوار را تنها، روي ميز يا تخت قرار ندهيد زيرا، خطر غلت زدن و سقوط وجود دارد. هميشه، در حين تعويض پوشک 
يا لباس يک دست خود را روي بدن او قرار دهيد.

 سقوط، شايع ترين علت مراجعه به اورژانس به علت آسيب ها است.
 شيرخوار نبايد حتي با صندلي يا حلقه ی حمام نيز براي يک ثانيه، در وان تنها باشد و يا در ارتفاع مثل ميز تعويض، 

تخت، صندلي يا نيمکت تنها بماند.
 از روروک استفاده نکنيد زيرا خطر سقوط داشته و تکامل مهارت حرکتي را نيز به تعويق می اندازد.

 آشپزخانه، خطرناک ترين جا براي کودکان است. در موقع آشپزي، کودک را در محل امني قرار 
دهيد. 

 بيش ترين درجه ی حرارت آب منزل  48/9oC باشد.
 با شروع خزيدن او، از ايمني منزل مطمئن شويد.

 در اطراف بخاري، شومينه و... مانع مناسب قرار دهيد.
اشياي  به کنجکاوي مي پردازند. هرگز  قرار دادن هر چيز در دهان  با  اين سن، شيرخواران   در 

کوچک يا بادکنک هاي الستيکي را در دسترس آن ها قرار ندهيد.
 براي پيش گيري از خفگي، غذاهاي انگشتي را به قطعات نرم کوچک محدود کنيد. کودکان کوچک تر از 4 سال نبايد 

غذاهاي سفت مثل مغزها يا پاپ کورن بخورند.
 مطمئن باشيد که محصوالت خانگي مثل پاک کننده ها، مواد شيميايي و داروها در يک جاي قفل شده و دور از ديد و 

دسترس کودک باشد. اگر کودک ماده ی سمي خورد، او را وادار به استفراغ نکنيد. 
 مانع يا نرده هاي مناسب براي رسيدن به راه  پله قرار دهيد و درها را ببنديد تا کودک صدمه نبيند.

 از روروک استفاده نکنيد زيرا ممکن است از آن پرت شود يا از پله پايين رفته و دچار صدمه ي 
سر شود. روروک، امکان دسترسی کودک به جايي که مي تواند اجسام سنگين را کشيده يا غذاي 

داغ روي خود بريزد را فراهم می سازد.
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شيرخواري: ويزيت 9 ماهگي

شيرخوار 9 ماهه، استقالل تدريجي خود را نشان مي دهد. ممکن است به شيوه ی خود مثل بستن دهان و برگرداندن سر 
در حين تغذيه »نه« بگويد يا وقتي که تنها است جيغ بزند. هم چنين، مي فهمد که اگر فرد يا شيئی را در يک لحظه  نمي بيند 

به معناي نبود آن نيست بلکه وجود دارد.
اگر از خواب بيدار شود تصور مي کند که در اتاق تاريکي بدون والدين است. اين باور موجب گريه و ناراحتي و   
منجر به بروز مشکل براي والدين مي شود. والدين بايد بدانند که چه زماني »نه« بگويند. الزمه ی آن اعتماد به نفس و اطمينان 

از نقش آن ها به عنوان والد مسئول و داشتن انرژي زياد است.
در 9 ماهگي، شيرخوار در اوج شناخت غريبه ها است و در برابر معاينه ی فيزيکي واکنش نشان مي دهد. براي   
معاينه، بهتر است در آغوش والدين باشد و ابتدا با لمس ساق پا و کفش شيرخوار شروع کرده و سپس به سمت قفسه ی 

سينه حرکت کرد. هم چنين، حواس او را با يک گوشی يا اسباب  بازي پرت کنيد.
سن مناسبي براي شروع انضباط است. انضباط يعني والدين رفتارهاي مناسب را آموزش دهند و اين با تنبيه يعني   
فقط تأکيد بر رفتارهاي منفي فرق دارد. تأکيد کنيد که رفتارهايي مثل داد زدن، به باسن شيرخوار زدن و زدن او تنبيه های غير 

مؤثری در تغيير رفتار هستند. هم چنين، تأکيد کنيد در اين سن، شيرخوار توانايي يادگيري يا به ياد آوردن قوانين را ندارد.

اولويت های ويزيت

اولويت اصلي، توجه به نگراني هاي والدين است. ساير اولويت ها عبارتند از:
1- سازگاري هاي خانواده

2- استقالل شيرخوار
3- روتين تغذيه

4- ايمني

پايش تکامل

 اجتماعي– هيجاني
 درک غريبه ها؛ براي بازي و آرامش، دنبال والدين مي گردد.

 ارتباطي
 انواعي از حروف بي صدا و صدا دار را تکرار مي کند.

 اشيا را نشان مي دهند.

 شناختي
 به پايداري اشيا پی مي برد.

 بازي هاي تعاملي مثل دالي بازي ياد مي گيرد.
 به کتاب ها نگاه مي کند و محيط را از نظر فيزيکي و بينايي جست وجو مي کند.
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 تکامل جسمي
 مهارت هاي حرکتي اش به سرعت زياد مي شود؛ مي خزد، مي نشيند و مي گيرد تا بايستد.

مشاهده ي تعامل والد - کودک

 آيا والدين با زبان يا بازی با شيرخوار او را به شوق می آورند؟
 آيا والدين و شيرخوار در مورد تغذيه به طور متقابل درگير هستند؟

 آيا شيرخوار می تواند از والدين دور شود تا جست و جو کند؟
 آيا توقعات تکاملی والدين متناسب هستند؟

 والدين به رفتار استقالل طلبانه ی کودک در محيط ايمن چگونه پاسخ می دهند؟

معاينه ي فيزيکی

  اندازه گيري و ترسيم
 قد

 وزن
 دور سر

 سر
 لمس سر براي بررسی تغيير شکل وضعيتی جمجمه

 چشم ها
 ارزيابي حرکت چشم براي نگاه کردن جانبي و افقي

 ارزيابي محور چشم ها
 معاينه ی مردمک براي کدورت و رفلکس قرمز

 قلب
 سمع مرمر

 لمس نبض هاي فمورال

 عضالني اسکلتي
 ارزيابي ديس پالزي تکاملي مفصل لگن با معاينه ی ابداکسيون

 عصبي
 ارزيابي تون، قدرت و تقارن حرکات

 گرفتن رفلکس پاراشوت
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غربال گري

1- غربال گري همگاني
 تکاملی: بررسي غربال گري تکامل

 بهداشت دهان : ارزيابي خطر سالمت دهان

2- غربال گري انتخابي
 فشار خون: در مواردی که در معرض خطر هستند يا در صورت تغيير خطر، اندازه گيري شود.

بينايي: در صورت نگراني والدين، معاينه ی فوندوسکوپي غير طبيعي يا تست Cover/ uncover غيرطبيعي به   
چشم پزشک ارجاع شود.

 شنوايي: سؤاالت غربال گري خطر انجام شده و براي ارزيابي اديولوژيک تشخيصی ارجاع شود.
 سرب: سؤاالت غربال گري خطر انجام شده و ميزان سرب اندازه گيري شود.

 راهنمايي هاي فراراه

سازگاری های خانواده

انضباط )انتظارات والدين، ثبات، تدابير رفتاری(، باورهای فرهنگی درباره ی پرورش کودک، عملکرد خانواده

هرچه والدين ثبات بيشتري در ايجاد و تقويت رفتار مناسب داشته باشند براي شيرخوار راحت تر خواهد بود که ياد 
بگيرد چه چيزي اجازه داده شده يا نشده است.

 يک جنبه ی مهم انضباط اين است که به شيرخوار ياد دهيد انتظار چه رفتارهايي داريد. در سال اول زندگي، نقش اصلي 
والدين محافظت شيرخوار با توجه به کنجکاوي طبيعي است که دارد. در اين زمان، شيرخوار بيشتر از مشاهدات خود 

ياد مي گيرد تا آن چه والدين به او مي گويند.
 رفتار مطلوب و مورد نظر را از او بخواهيد مثاًل “وقت نشستن است” به جاي “بلند نشو”.

 يک مرحله ی مهم در ايجاد انضباط محدود کردن “نه” به مهم ترين مسائل است. يک راه براي اين کار، حذف ساير 
داليل نه گفتن است مثل قرار دادن اشياي خطرناک دور از دسترس کودک. بنابراين، اگر کودک به سمت شوفاژ مي رود 

حاال بگوييد “نه داغ است، دست نزن” و کودک را بغل کنيد تا معناي “نه” مشخص  شود.
 يک جنبه ی ديگر انضباط توافق والدين و ساير اعضاي خانواده و مراقبين کودک است. بهتر است مشخص شود چه 

رفتارهايي مجاز و چه رفتارهايي غيرمجاز هستند.
 از خواهر و برادرها در حد توان آن ها براي برآورده کردن نيازهاي کودک کمک بخواهيد تا احساس کنند فرد مهمي در 

خانواده هستند.
 تمام والدين به زماني که فقط براي خود يا همراه با همسر خود بگذرانند نياز دارند.

 مراقب کودک بايد بالغ، تعليم ديده، مسئول و قابل اعتماد باشد.
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استقالل شيرخوار

اشيا،  )ماندگاری  تکامل شناختی  بازی(،  ايمنی،  )کنجکاوی،  تکاملی  )برنامه ی خواب(، حرکت  الگوی خواب  تغيير 
اضطراب جدايی، رفتار و يادگيری، خلق و خود تنظيمی، کنجکاوی بينايی، علت و معلول(، ارتباط

 در اين سن، روتين هاي خواب مهم هستند. ساعت قبل از خواب بايد آرام  بخش باشد. قطع اين روتين مثل مهماني و 
رفتن به مسافرت مي تواند الگوي خواب را به هم بزند. تا حد امکان از آن پرهيز کنيد.

 اگر شيرخوار شب بيدار شد او را چک کرده و دوباره بگذاريد بخوابد تا بار ديگر خودش به خواب رود.
 مهارت هاي حرکتي شيرخوار )کنترل سر و اعضاي بدن( به سرعت در طي 3 ماه بعد تکامل مي يابد.

 در کنار کودک باشيد و به او اجازه ی کنجکاوی را بدهيد.
 کودکان کوچک تر از 2 سال نبايد تلويزيون،DVD يا ويدئو ببينند يا بازي هاي کامپيوتري انجام دهند.

 الگوسازي، نشان دادن و توضيحات ساده ی رفتارهايي که مورد نظر شما است و از کودک انتظار داريد بهتر از جمله هاي 
طوالني يا صداي بلند است.

روتين تغذيه

غذا خوردن کودک، روتين های زمان تغذيه، شروع جامدات، نوشيدن از فنجان

در طي 3 ماه بعد، شيرخوار به تدريج ياد مي گيرد که خودش غذا بخورد. از آن جايي که شيرخوار شروع به استقالل در 
تغذيه مي کند، اهميت دارد که والدين به اين خواسته توجه کنند. فاصله ی ميان شروع تغذيه  ی تکميلي و 9 ماهگي دوران 
حساس يادگيري جويدن است. در اين دوران، شروع تدريجي غذاهايي که قوام سفت دارند از خطر مشکالت تغذيه اي مانند 

امتناع از بعضي غذاها و امتناع از جويدن يا استفراغ مي کاهد. 

 با صبر و حوصله اجازه دهيد تا ياد بگيرد خودش غذا بخورد. حذف چيزهايي که حواس او را پرت مي کند مثل تلويزيون موجب 
تداوم توجه وي به تغذيه مي شود. به ياد داشته باشيد ممکن است 10 تا 15 بار تالش الزم باشد تا غذاي جديد را بپذيرد.

 شما مسئول تهيه ی غذاهاي مغذی و کودک مسئول تصميم گيري مقدار غذايي است که مي خورد. سه وعده غذاي اصلي و 
2 تا 3 ميان وعده )وسط صبح، بعد از ظهر، موقع خواب( در نظر گرفته مي شود. ميان وعد ه ها فرصت خوبي براي شروع 

غذاهاي جديد هستند.
 با تغيير شکل غذا از پوره به شکل مخلوط شده و تکه هاي نرم، به تکامل تغذيه اي و در نهايت جويدن غذا کمک مي شود. 

به اين روش خطر مشکالت تغذيه اي، امتناع از جويدن يا استفراغ کم مي شود.
 از دادن  آب ميوه ی تجارتی پرهيز کنيد چون منجر به دريافت کالري بدون مواد مغذی مي گردد.
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ايمنی

صندلی ايمنی ماشين، سوختگی )اجاق گاز، بخاری(، محافظ پنجره، غرق شدگی، مسموميت )قفل ايمنی(

 اشياي سنگين يا ظروف حاوي مايعات داغ را روي ميز داراي روميزي قرار ندهيد. کودک ممکن است روميزي را بکشد. 
دسته ی ظروف و قابلمه ها را روي گاز يا ميز طوري بچرخانيد که نتواند آن را بکشد. 

 مانع مناسب در اطراف بخاری، شومينه، گرم کن و ... قرار دهيد.
 آشپزخانه، خطرناک ترين جا است. در حين آشپزی کودک را در جای امنی قرار دهيد.

 سيم وسايل الکتريکی را دور از دسترس کودک قرار دهيد.
 سوختگي هاي دهان به علت جويدن انتهاي سيم يا سيم خوب عايق نشده روي مي دهد.

پنجره  پنجره قرار داده و حفاظ  از  مبلمان را دور  پنجره،  از  از سقوط  براي پيش گيري   
بگذاريد. در ابتدا و انتهای راه پله ها، مانع قرار دهيد.

 در نزديکی آب، مراقب کودک باشيد. کودک مي تواند حتی در چند سانتی متر آب مثل 
سطل آب، وان، استخر بازي، يا توالت خفه شود. 

 اجازه ندهيد خواهر و برادر بزرگ تر، مراقب کودک نوپا در منزل، حياط يا زمين بازي باشد.
 بالفاصله وان يا استخر کوچک را پس از استفاده خالي کنيد.

 براي پيش گيري از مسموميت، مواد شوينده، شيميايي و داروها را در کشوي در بسته بگذاريد.
 قبل از آن که کودک ياد بگيرد که در تخت خود بايستد، تشک را در پايين ترين حد ممکن داخل تخت قرار دهيد. 
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اوايل کودکي: ويزيت 12 ماهگي

شيرخوار 12 ماهه مي ايستد، تا حدي قوس پا )Bow leg( دارد و شکم او برجسته است. راه رفتن که از مهيج ترين 
معيارهاي تکاملي است حدود اولين جشن تولد روي می دهد. در سال اول زندگي، شيرخوار که به ندرت با محيط خود تضاد 

داشته است به تدريج با دنياي اطراف خود ارتباط برقرار کرده و استقالل مي يابد.
اتونومی و استقالل از معيارهاي تکاملی است و والدين و نوپا از آن راضي هستند. نوپا در معرض صدمات بيش تري 
است. خطرات جديد مثل دستيابي به مايعات داغ و پله ها او را تهديد مي کند. در اين دوران، ميزان فعاليت نوپا به طور 
چشمگيري افزايش  يافته، وزن گيري کم شده و تالش براي تغذيه ی شيرخوار در بسياري از والدين ديده مي شود. اغلب 
نوپايان، در يک نوبت غذاي زيادی  خورده و در نوبت بعدي کم مي خورند. نکته ی مهم دادن غذاهاي مغذی در نوبت هاي 
غذايي است و نبايد نگران تمام کردن غذا در هر نوبت تغذيه بود. والدين بايد از نظر جسمي مثل خوردن غذاهاي مغذی و 
بستن کمربند در ماشين و هم چنين از جنبه ی هيجاني مانند آرام و صبور بودن در طي خشم و عصبانيت الگوي نوپا باشند. 

براي افزايش استقالل نوپا در منزل بايد شرايط جست و جو،کنجکاوي و حرکت او را فراهم نمود.
کودکان اين سن از اين که در حين فعاليت جلويشان گرفته شود ناراحت مي شوند. معاينه ی فيزيکي در آغوش والدين 
يا ايستاده موفقيت آميز تر است. صحبت کردن با کودک و ايجاد شرايط مشابه بازي، همکاري او را راحت تر فراهم مي سازد. 
اگر کودک ناراحت است، بايد به والدين گوشزد کرد که اين يک واکنش قابل انتظار در اين سن است. براي معاينه ی فيزيکي 

کارهاي غير تهاجمي را اول انجام دهيد و در پايان چشم، گوش، بيني و دهان را معاينه کنيد.

اولويت های ويزيت

اولويت اصلي، توجه به نگراني هاي والدين است. ساير اولويت ها عبارتند از:
1- حمايت خانواده

2- برقراري روتين ها
3- تغيير تغذيه

4- اقدامات دندان پزشکي
5- ايمني

مشاهده ي تعامل والد - کودک

 والدين با نوپا چگونه تعامل دارند؟
 آيا سر را به عقب بر می گرداند تا والدين را نگاه کند؟

 آيا نوپا شیء را می آورد تا به والدين نشان دهد؟
 والدين به تحسين کودک يا خودشان توسط مراقب بهداشتی چگونه واکنش نشان می دهند؟

 خواهر و برادرها با نوپا چگونه تعامل دارند؟
 آيا والدين درباره ی کودک مثبت هستند؟
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پايش تکامل

 اجتماعي – هيجاني
 بازي هاي تعاملي؛ تقليد فعاليت ها؛ وقتي مي خواهد قصه بشنود کتاب را به دست شما مي دهد.

 باي باي مي کند.
 در جدا شدن از والدين ناراحتي مي کند.

 ارتباطي
 به شيء مطلوب اشاره  کرده و مي بيند که آيا والدين به او نگاه مي کنند.

 صداها را تقليد مي کند.
 2-1 کلمه مي گويد.

 شناختي
 دستورات ساده را دنبال مي کند.

 افراد را مي شناسد.

 تکامل جسمي
 به تنهايي مي ايستد.

 دو معکب را که در دستش است به يکديگر مي کوبد.

معاينه ي فيزيکی

معاينه ی فيزيکي کامل، بخشي از هر ويزيت مراقبت سالمت است. براي اين ويزيت موارد زير اهميت دارد:

 اندازه گيري و ترسيم
 قد

 وزن
 دور سر

 چشم ها
 معاينه ی مردمک براي رفلکس قرمز

 انجام تست Cover/ uncover براي بررسی حرکت کونژوگه ی چشم ها

 دهان
 مشاهده ی پوسيدگي، پالک، دمينراليزاسيون )نقاط سفيد( و لکه ها

 عصبي
 مشاهده ی راه رفتن

 بيضه ها
 مشاهده ی نزول کامل بيضه ها
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غربال گري

1-غربال گری همگاني
 آنمي: هموگلوبين يا هماتوکريت

 سرب: در نواحي با شيوع باال سطح سرب اندازه گيري شود.

2- غربال گری انتخابي
 بهداشت دهان: اگر آب آشاميدنی، فاقد فلورايد است، مکمل فلورايد خوراکي داده شود. معاينه ی اوليه ی دندان ها 

و ارزيابی خطر سالمت دهان.
 فشار خون: در شيرخواران در معرض خطر يا در موارد تغيير خطر اندازه گيري شود.

 بينايي: در موارد نگراني والدين، معاينه ی فوندوسکوپی غير طبيعي يا تست Cover/ uncover غير طبيعی به چشم 
پزشک ارجاع شود.

 شنوايي: سؤال هاي غربال گري خطر انجام شده و براي ارزيابي اديولوژيک تشخيصی ارجاع شود.
 سرب: در مناطقي که شيوع کم دارد با سؤاالت ارزيابي خطر سطح سرب اندازه گيري شود.

ايمن سازی

برنامه ی ايمن سازي در سن 12 ماهگي شامل تزريق واکسن سرخک، سرخجه و اوريون)MMR(  است.

 راهنمايي هاي فراراه

حمايت خانواده

تطابق با تغيرات تکاملی و رفتار، تعادل ميان خانواده و کار، توافق و عدم توافق والدين درباره ی مسائل کودک

در مورد انضباط صحبت شود. در مورد محروم سازي )Time-outs( براي آرام کردن شرايط خاص و Time ins در 
زمان قطع رفتار نامطلوب بحث کنيد. در اين سن، مي توان کودک را در زمان خشم به مدت 2-1 دقيقه، در تخت يا گهواره 
قرار داد تا از صدمه زدن به او پيش گيري شود. تشويق والدين براي تقويت رفتارهاي خوب را توصيه کنيد. کودک در اين 
سن تشخيص مي دهد که چه چيز اجازه داده مي شود و دست زدن به چه چيزهايي ممنوع است. در اين سن، کودک براي 

ديدن واکنش والدين به عمل خود، به آن ها نگاه مي کند. طغيان هاي خشم نيز شايع تر مي شود.
 کودک را تنبيه نکنيد. يک “نه” محکم بهترين راه و “بله” راه خوبي براي پاداش به رفتار خوب است. براي محروم سازي 

مي توان فقط 2-1 دقيقه او را در تخت قرار داد تا رفتار نامطلوب متوقف گردد.
 حواس کودک را با چيز جديدی پرت کنيد تا باعث توجه او به فعاليت جديد شده و رفتار نامطلوب کم شود. کودک 

مي خواهد با شما باشد و صداي شما را بشنود پس بلند خواندن برايش مي تواند راهکار خوبي باشد.
 زمانی را با افراد خانواده و مراقبين کودک بگذرانيد.
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برقراری روتين ها

زمان حضور در کنار افراد خانواده، زمان خواب، مسواک زدن دندان، زمان چرت زدن )خواب وسط روز(

 از تماشاي تلويزيون در زماني که با خانواده هستيد اجتناب کرده و به جاي آن با کودک و ساير خواهر و برادرها بازي 
کنيد. بلند بخوانيد، چيزهاي مختلف را نشان دهيد و اسم  آن ها را بگوييد. موسيقی گوش کنيد، بخنديد و ورزش کنيد.

 در اين سن، کودک ممکن است در حضور افراد ناآشنا مضطرب شود. در برخورد با افراد ناآشنا اجازه دهيد که به تدريج، 
به آن ها عادت کند. سعي کنيد که مراقب کودک باشيد.

 سه وعده غذاي اصلي و 2 تا 3 ميان وعده در فواصل منظم در نظر بگيريد. دادن مواد مغذي به کودک، امکان فعاليت را 
فراهم آورده و نوپا را از ايجاد گرسنگي شديد و طغيان خشم متعاقب آن حفظ مي کند.

شيرخوار 1 ساله، 12 تا 14 ساعت در روز مي خوابد.
خواب  از  قبل  خواندن  آواز  و  خواندن  باشد.  ثابت  بايد  شب  هر  خواب  ساعت   
اسباب  يا  نوپا کمک مي کند. يک شيء  به خوابيدن  که  کارهايي است  از  نمونه هايي 
بازي مورد عالقه ی کودک باعث آرام شدن او مي گردد. چراغ خواب نيز مفيد است. 
براي خوابانيدن در شب و روز بايد در حالي که کودک بيدار است در تخت قرار گيرد 
تا خودش به خواب رود. يک روتين ديگر در اين سن، مسواک زدن منظم دندان به 

محض رويش دندان است.

تغيير اشتها و تغذيه

مستقل غذا خوردن کودک، غذاهای مغذی، انتخاب ها، تمايل به خوردن يک نوع غذا و مقدار متغير در روزهای مختلف

 زمان صرف غذا بايد زماني لذت بخش، امن و آرام بخش باشد. بايد مهارت هاي حرکتي ظريف مثل برداشتن فنجان و 
قاشق يا خوردن غذاهاي انگشتي را تقويت کرد.

 از دادن غذاهاي سفت و کوچک مثل پاپ کورن و بادام زميني که احتمال خفگي دارد پرهيز کنيد و غذاهاي گرد و سفت 
مثل هويج خام و انگور را به برش هاي نازک بُبريد.

 نوپا را در کنار خانواده در صندلي غذاخوري خودش قرار دهيد. زمان صرف غذا را خوشايند و مطلوب سازيد.
 کف زمين را بپوشانيد و اجازه دهيد خودش غذا بخورد.

 يک قاشق براي خوردن و يک فنجان براي نوشيدن به او بدهيد که بتواند در دست هاي کوچک خود بگيرد. نوپا، ياد 
مي گيرد که با لمس کردن، بو کردن و در دهان بردن مکرر غذاها را دوست داشته باشد.

 سرعت وزن گيري نوپا کم تر از سال اول است و ممکن است کم تر از ماه هاي قبل بخورد.
 اشتهاي او بسيار متغير است. ممکن است زماني زياد بخورد و در نوبت بعدي نخورد.

 شما غذاي مغذي تهيه کنيد و اجازه دهيد هرچقدر که مي خواهد بخورد. اجازه دهيد سيري و گرسنگي خود را به شما 
نشان دهد. اگر بيش تر مي خواهد، مقدار کمي بيش تر به او بدهيد و اگر خوردن را قطع کرد، بپذيريد.

 ميان وعده هاي سالم مانند ميوه هاي تازه )سيب، پرتقال و موز( که به قطعات کوچک بريده شده اند و پنير، قطعات کوچک نان 
سبوس دار و آب ميوه  ی طبيعي به او بدهيد. بسياري از غذاهاي تازه به سادگي تهيه شده و ارزان تر از غذاهاي آماده هستند.
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اقدامات دندان پزشکی

اولين معاينه ی دندان، سالمت دندان

 معاينه ی دندان در 12 ماهگي يا پس از رويش اولين دندان توصيه مي شود.
 دو بار در روز با مسواک نرم و آب ساده، مسواک بزنيد.

 اگر هنوز شب ها بطری شير مي خورد، فقط حاوی آب ساده باشد.

ايمنی

 ايمنی منزل، صندلی ايمنی ماشين، غرق شدگی

نوپا چون حرکت مي کند بايد مراقبت بيش تری شود.
 داروها و تمام مواد شوينده ی منزل را دور از دسترس و ديد نوپا قرار دهيد. مراقب باشيد که گاه به قفسه هاي باال نيز 

دسترسي پيدا مي کند.
 نوپا را خارج از اتاق هاي داراي اشياي گرم مثل آب گرم کن نگه داريد يا مانعي در اطراف آن 

ها بگذاريد.
 کف اتاق ها را طوري آماده کنيد که اگر کودک بيفتد، مشکلي پيش نيايد.

 مطمئن باشيد که سيم برق يا سيم تلفن و نخ پرده در دسترس نباشد.  کيسه هاي پالستيکي، بادکنک هاي التکس يا اشياي کوچک را دور از دسترس او قرار دهيد.
 مطمئن باشيد که تلويزيون، مبل يا اشياي سنگين ديگري که بتواند روی خود بيندازد، وجود 

نداشته باشد.
 آباژورها و چراغ هاي خواب را پشت مبلمان قرار دهيد.

 اشياي تيز مثل چاقو و قيچي را دور از دسترس نوپا قرار دهيد.
 هرگز نوپا را با خواهر و برادرش تنها نگذاريد. اجازه دهيد که آن ها 
در کارهاي روزانه مثل تغذيه کمک کنند اما تحت نظارت يک فرد 

بالغ باشند.
 کناره هاي تخت را باال نگه داريد تا نتواند از آن باال رفته و بيفتد.

 نرده  يا مانع در ابتدا و انتهاي پله ها قرار دهيد؛ مبلمان را دور از پنجره گذاشته و محافظ پنجره نصب کنيد تا کودک از 
پنجره سقوط نکند.

 استخر، در ورودي و دور تا دور آن، نرده  داشته باشد.  وقتي کودک کنار آب است، مراقب او باشيد.
 هر زمانی که کودک در قايق است، جليقه ی نجات داشته باشد.

 وسايلی از قبيل وان کودک، حوضچه ی آب و تشت و سطل را پس از استفاده خالي کنيد.
 بر روي پريزهاي برق درپوش پالستيکي قرار دهيد. 

 تا زمانی که شيرخوار حداقل به 1 سالگی رسيده و 9 کيلوگرم وزن داشته باشد، او را 
در صندلی ماشين رو به عقب قرار دهيد، زيرا بهترين وضعيت برای محافظت سر و گردن شيرخوار است.
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اوايل کودکي: ويزيت 15 ماهگي

کودکان اين سن به توجه ممتد و راهنمايي والدين و مراقبين نياز دارند. در اين سن مقاومت در برابر تعويض پوشک، لباس 
پوشانيدن و در تخت گذاشتن و تمايل به کنجکاوي و انجام دادن کارها توسط خود کودک بيشتر مي شود. اگر اين انتظارات، بيش از 
حد توانايي کودک باشد موجب نااميدي اش مي گردد. سپس گريه کرده و جيغ می زند و اگر پاسخ مناسب را نبيند، طغيان خشم و حتي 
ريسه رفتن روي مي دهد. با افزايش حرکت کودک، خطر آسيب ها مثل پريدن در خيابان و پرت شدن از پله ها ديده مي شود. فقدان 

احساس خطر يا ترس از پرت شدن در کودک 15 تا 18 ماهه موجب حوادثي مانند فرو بردن انگشت در پريز برق مي گردد.
بهتر است که معاينه در آغوش والدين انجام شود و براي کاهش نگراني استفاده از وسايل معاينه، براي مثال اول دور سر 

خود را بگيريد يا گوش والدين را معاينه کنيد.

اولويت های ويزيت

اولويت اصلي، توجه به نگراني هاي والدين است. ساير اولويت ها عبارتند از:
1- تکامل هيجاني و ارتباطي

2- روتين هاي خواب
3- طغيان هاي خشم و انضباط

4- دندان هاي سالم
5- ايمني

مشاهده ي تعامل والد - کودک

 حالت هيجانی ميان والد و کودک چگونه است؟
 والدين احساس امنيت و اعتماد کودک را در زمان معاينه چگونه تقويت می کنند؟

 آيا نوپا والدين را با نگاه کنترل می کند؟
 والدين به تشويق مراقب بهداشتی چگونه پاسخ می دهند؟

 خواهر و برادرها با نوپا چگونه رفتار می کنند؟

پايش تکامل

 اجتماعي – هيجاني
 به قصه گوش مي دهد.

 فعاليت ها را تقليد مي کند.
 در منزل کمک مي کند.

 ارتباطي
 خواسته ی خود را با اشاره کردن و کشيدن تفهيم مي کند.

 اشيا را مي آورد تا به شما نشان دهد.
 کتاب را به دست شما مي دهد تا برايش قصه بخوانيد.
 به جز مامان و بابا دو تا سه کلمه ی با معني مي گويد.
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 شناختي
 دستورات ساده را درک  کرده و انجام مي دهد.

 خط خطي مي کند.

 تکامل جسمي
 خوب راه مي رود.

 خم مي شود و پيدا مي کند.
 به عقب قدم برمي دارد.

 از فنجان مي نوشد.
 مکعب را در ظرف مي اندازد.

معاينه ي فيزيکی

معاينه ی فيزيکي کامل، بخشي از هر ويزيت مراقبت سالمت است. براي اين ويزيت موارد زير اهميت دارد:

 اندازه گيري و ترسيم
 قد

 وزن
 دور سر

 چشم ها
 معاينه ی مردمک ها براي رفلکس قرمز

 انجام تست Cover/ uncover براي بررسی حرکت کونژوگه ی چشم ها

 دهان
 مشاهده ی پوسيدگي، پالک، دمينراليزاسيون )نقاط سفيد( و لکه ها

 عصبي
 مشاهده ی تعامل مراقبين بهداشتي و اجتناب از غريبه ها

غربال گري

1-غربال گری همگاني ندارد

2- غربال گری انتخابي
 فشار خون: در کودکان داراي خطر يا تغيير خطر اندازه گيري مي شود.

 بينايي: در موارد نگراني والدين، معاينه ی چشم غيرطبيعی يا تست Cover/ uncover به چشم  پزشک ارجاع داده شود.
 شنوايي: سؤال هاي غربال گري خطر انجام شده و براي ارزيابي اديولوژيک تشخيصی ارجاع شود.
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 راهنمايي هاي فراراه

تکامل هيجانی و ارتباطی

مشترک  توجه  عالئم  عالقه هايش،  و  خواسته ها  برای  ارتباط  برقراری  به چگونگی  توجه  شدن،  جدا  يافتن،  هويت 
شيرخوار و والد به يک چيز

والدين بايد رفتار استقالل طلبانه، کنجکاوي و احساس صالحيت و توانمندي را در کودک تقويت کنند.
 در صورت امکان، اجازه دهيد کودک بين دو حالت که هر دو مورد قبول شما است مانند انتخاب يکي از دو کتاب تصميم 

بگيرد. اجازه ی انتخاب براي بعضي از موارد، از مقاومت او در ساير موارد مي کاهد.
 اضطراب غريبه ها و اضطراب ناشي از جدا شدن از اعضاي خانواده در اين سن، شايع است.

 ترس او را مسخره نکنيد، بپذيريد و با اطمينان دادن با او صحبت کنيد.
 بعضي از کودکان زودجوش و برخي ديرجوش هستند.

 با صحبت کردن با کودک،  آواز خواندن، بازي هاي کالمي و خواندن کتاب يا حتي اشاره به عکس هاي کتاب و توضيح آن، 
درک کودک از کلمات و مفهوم آن را افزايش دهيد.

 به سؤاالت کودک گوش داده و به آن ها پاسخ دهيد. او را به تکرار لغات تشويق کنيد.

روتين های خواب

روتين منظم زمان خواب، بيدار شدن شبانه، بطری شير

نکنيد،  او  به  زيادي  توجه  بيدار شد،  کودک  اگر  مي کنند.  تجربه  را  بيداري  مدتي شب  اين سن،  در  کودکان  از  بعضي   
يک ديدار کوتاه مدت و اطمينان دادن از جانب شما کافي است. شيئي آرام بخش مثل حيوان، پتو و اسباب بازي مورد 

عالقه اش را در کنارش قرار دهيد.

طغيان های خشم و انضباط

پيش بينی تضادها، پرت کردن حواس، تشويق کارهای موفق، ثبات

 او را براي انجام کارهاي مناسب تشويق کنيد.
 انضباط را به عنوان راهي براي آموزش و حفاظت به کار گيريد نه “تنبيه”.

 بگذاريد کودک به شما کمک کند براي مثال کتاب انتخاب کند يا صفحه ی کتاب را عوض کند تا طغيان خشم کم تر شود.
 به نوپا ياد دهيد گاز نگيرد. نزند و ساير رفتارهاي تهاجمي را نداشته باشد. خودتان الگوي او باشيد.

دندان های سالم

مسواک زدن دندان ها، استفاده از بطر ی شير

 اولين معاينه ی دندان را اگر هنوز نشده است انجام دهيد.
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 دو بار در روز، پس از صبحانه و قبل از خواب، خودتان دندان کودک را با آب ساده و مسواک نرم مسواک بزنيد. زماني 
کودک مهارت مسواک زدن را خودش دارد که بتواند بند کفش خود را ببندد.

 انتقال باکتري از والدين به کودک، مکانيسم اصلي رسيدن باکتري هاي مولد پوسيدگي به دهان کودکان است. تماس طوالني 
مدت با شيرگاو يا آب ميوه، به دندان ضرر مي رساند چون باکتري هاي دهان، قند ها را به اسيد تبديل مي کنند که به ميناي 

دندان صدمه زده و پوسيدگي دندان ايجاد مي کند.
 بسياري از نوپايان، پوسيدگي دندان پيدا مي کنند )Early childhood caries( زيرا از بزاق مراقبين کودک در حين 
بوسيدن يا استفاده از قاشق و فنجان مشترک، باکتري هاي مخرب دندان به کودک مي رسد. براي محافظت دندان کودک، 

دندان هاي خود را مسواک زده و نخ دندان بيندازيد و از ظروف غذاي مشترک استفاده نکنيد.
 بطری شير را در زمان خواب به کودک ندهيد يا اگر مجبور بوديد آب در آن بريزيد.

ايمنی

ايمنی صندلی ماشين، استفاده ی والدين از کمربند ايمنی، سموم، ايمنی از آتش

 داروها و تمام مواد شوينده ی منزل را دور از دسترس و ديد نوپا قرار دهيد. مراقب باشيد که گاه به قفسه هاي باال نيز 
دسترسي پيدا مي کند.

 نوپا را خارج از اتاق هاي داراي اشياي گرم مثل آب گرم کن نگه داريد يا مانعي در اطراف آن ها بگذاريد.
 کف اتاق ها را طوري آماده کنيد که اگر کودک بيفتد، مشکلي پيش نيايد.

 کيسه هاي پالستيکي، بادکنک هاي التکس يا اشياي کوچک را دور از دسترس او قرار دهيد.
 مطمئن باشيد که سيم برق يا سيم تلفن و نخ پرده در دسترس نباشد.

بيندازد، وجود نداشته باشد.  مطمئن باشيد که تلويزيون، مبل يا اشياي سنگين ديگري که بتواند روی خود 
 آباژورها و چراغ هاي خواب را پشت مبلمان قرار دهيد.

 اشياي تيز مثل چاقو و قيچي را دور از دسترس نوپا قرار دهيد.
 هرگز نوپا را با خواهر و برادرش تنها نگذاريد. اجازه دهيد که آن ها در کارهاي روزانه 

مثل تغذيه کمک کنند اما تحت نظارت يک فرد بالغ باشند.
 کناره هاي تخت را باال نگه داريد تا نتواند از آن باال رفته و بيفتد.

 نرده  يا مانع در ابتدا و انتهاي پله ها قرار دهيد؛ مبلمان را دور از پنجره گذاشته و محافظ پنجره نصب کنيد تا کودک از 
پنجره سقوط نکند. 

 وقتي کودک کنار آب است، مراقب او باشيد.
 استخر، در ورودي و دور تا دور آن، نرده  داشته باشد.

 هر زمانی که کودک در قايق است، جليقه ی نجات داشته باشد.
 وسايلی از قبيل وان کودک، حوضچه ی آب و تشت و سطل را پس از استفاده خالي 

کنيد.
 بر روي پريزهاي برق درپوش پالستيکي قرار دهيد.
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اوايل کودکي: ويزيت 18 ماهگي

کودکان اين سن، در زمان معاينه مخالفت مي کنند. از اين رو، معاينه ی يک عروسک يا حيوان اسباب بازي قبل از معاينه 
ی کودک اثر آرام بخشي دارد. براي راحتي کودک ابتدا کارهاي کم تر تهاجمي را انجام دهيد. ابتدا، مشاهده کنيد و سپس 
کودک را لمس کنيد. به کودک اجازه دهيد اتوسکوپ يا استتوسکوپ را قبل از استفاده ی شما از آن، در دست خود نگه دارد. 
به کودک اجازه ی انتخاب دهيد که کجا و چه طور معاينه انجام شود. براي مثال، آغوش والدين يا تخت معاينه را ترجيح 

می دهد يا دوست دارد که کدام چشم اول معاينه شود.

اولويت های ويزيت

اولويت اصلي، توجه به نگراني هاي والدين است. ساير اولويت ها عبارتند از:
1- حمايت خانواده

2- رفتار و تکامل کودک
3- ارتقاي زبان/ شنوايي

4- آمادگي آموزش دفع ادرار و مدفوع
5- ايمني

مشاهده ي تعامل والد - کودک

 کودک و والدين چگونه ارتباط برقرار می کنند؟
 آيا والدين از کودک سؤاالت زيادی می کنند يا دستورات زيادی می دهند؟

 وضعيت تعامل والد- کودک چگونه است؟
 والدين کودک را چگونه به حدود ايمن راهنمايی می کنند؟

پايش تکامل

 اجتماعي – هيجاني
 در منزل کمک مي کند.

 به تنهايي، اما در حالي که والدين در کنارش هستند کنجکاوي مي کند.
 در پاسخ به ديگران مي خندد.

 تعامل دوستانه يا تهاجمي )مانند زدن( دارد.

 ارتباطي
 6 کلمه صحبت مي کند.

 با نشان دادن، خواسته ی خود را تفهيم مي کند.
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 شناختي
 به يکي از اعضاي بدن اشاره مي کند.

 دستورات ساده بدون ايما و اشاره مانند “بنشين” را انجام مي دهد.
 به عروسک يا اسباب بازي عالقه نشان مي دهد.

 نام کتاب هاي مورد عالقه اش را مي داند.

 تکامل جسمی
 از پله باال مي رود، مي دود.

 از قاشق و فنجان استفاده مي کند.
 2 تا 3 مکعب را روي هم مي چيند. 

 ناخوانا مي نويسد.

معاينه ي فيزيکی

 اندازه گيري و ترسيم
 قد خوابيده

 وزن
 دور سر

 عصبي
 مشاهده ی راه رفتن و دويدن

 کنترل دست، حرکت بازو و ستون مهره

 چشم ها
 معاينه ی مردمک براي رفلکس قرمز

 انجام تست Cover/ uncover براي بررسی حرکت کونژوگه ی چشم ها

 پوست
 مشاهده ی خال، لکه هاي کافئوله )شيرقهوه(، کبودي

 دهان
 مشاهده ی پوسيدگي، پالک، دمينراليزاسيون )نقاط سفيد(، لکه ها و آسيب

غربال گري

1- غربال گری همگاني
 تکامل: غربال گري تکاملي
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2- غربال گري انتخابي
 سالمت دهان: معاينه ی دهان و ارزيابي خطر سالمت دهان انجام شود. اگر آب فاقد فلورايد است مکمل خوراکي 

فلورايد داده شود.
 فشار خون: در کودکان داراي خطر خاص يا تغيير خطر فشار خون گرفته شود.

 بينايي: در موارد نگراني والدين يا معاينه ی چشم غيرطبيعي يا تست Cover/ uncover غيرطبيعي به چشم پزشک 
ارجاع شود.

 شنوايي: سؤاالت غربال گري خطر براي ارزيابي اديولوژيک تشخيصی ارجاع شود.
 آنمی: با سؤاالت غربال گري خطر، هموگلوبين يا هماتوکريت چک شود.

 سرب: اگر غربال گري قبلی نشده يا در صورت تغيير خطر، غربال گري سرب انجام شود.
 اتيسم: با سؤاالت غربالگری خطر، بررسی شود.

ايمن سازی

برنامه  ی ايمن سازي کودکان 18 ماهه شامل واکسن سه گانه)DTP( ، قطره ی خوراکي فلج اطفال)OPV( و سرخک، 
سرخجه و اوريون )MMR( است.

 راهنمايي هاي فراراه

حمايت خانواده

سالمت والدين، تطابق با استقالل نوپا و گاه منفی گرايی، سؤال در مورد برنامه ی داشتن فرزند جديد يا بارداری مادر

 فرصت هايي در خانواده فراهم سازيد يا وقت را با يکديگر بگذرانيد و با افراد خانواده صحبت کنيد و با نوپاي خود 
صحبت و بازي کنيد. زمان صرف غذا و تعطيالت فرصت های خوبی هستند.

 بيرون بردن از منزل را ساده و کوتاه انجام دهيد. فعاليت های طوالنی، نوپا را خسته و درنتيجه بی قرار کرده و در وضعيت 
طغيان خشم قرار مي دهد.

 براي هر يک از کودکان خانواده، فرصتي خاص را فقط براي او در نظر بگيريد.
 تضادهاي بين خواهر و برادرها را بدانيد و در صورت امکان بدون دفاع از هيچ يک از آن ها درصدد حل آن برآييد. 
براي مثال، اگر اختالف آن ها در مورد يک اسباب بازي است آن را کنار بگذاريد. از کودک خود توقع نداشته باشيد که 

اسباب بازي هايش را به ديگران نيز بدهد.
 به کودکان بزرگ تر اجازه دهيد در صورت تمايل، اسباب بازي ها و وسايلشان را به نوپا ندهند. يک جاي دور از دسترس 

نوپا براي آن ها در نظر بگيريد.
 اجازه ی رفتارهاي تهاجمي مثل زدن و گاز گرفتن را ندهيد.

 اگر در انتظار فرزندي جديدی هستيد کودک را با خواندن داستان هايي در اين زمينه آماده کنيد و در مورد اين که چه 
کسي در غياب شما زماني که در بيمارستان هستيد از او نگه داري مي کند برايش بگوييد. عالقه و توجه خود را به او 

نشان دهيد.
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 نزديک به زمان زايمان فرزند جديد از او تقاضايي نداشته باشيد. آماده ی برخي از پسرفت ها مانند سر توالت و لگن 
نرفتن و درخواست بطری شير باشيد.

 رفتار مناسب داشته باشيد. توقعات شما و انضباط بايد ثابت باشد.
 در اين سن، اغلب کودکان دوباره به والدين مي چسبند.

 ممکن است براي دادن يک غذاي جديد چند بار امتحان آن الزم باشد.

رفتار و تکامل کودک

سازگاری با مراقبت غير والد و پيش بينی وابستگی مجدد، ساير تغييرات مرتبط با توانايی های شناختی جديد

 کودک ممکن است در شرايط جديد مضطرب شود. اگر به شما بچسبد، نشانه ی تمايلش به بودن با شما است.
 مدتي از وقت روزانه را براي بازي با کودکتان در نظر بگيريد.

 به کودک، اشتباهاتش را بگوييد.
 به ياد داشته باشيد که هدف، آموزش و نه “تنبيه” است.

ارتقای زبان / شنوايی

تقويت زبان، کاربرد کلمات/ عبارات ساده، خواندن/ آواز خواندن/ صحبت کردن

 با خواندن و  آواز خواندن به تکامل زبان او کمک کنيد. اگر بارها شنيدن يک کتاب را دوست دارد، تعجب نکنيد.
   سؤاالت ساده از کودک خود کرده و با توضيحات ساده ادامه دهيد.

آمادگی آموزش دفع ادرار و مدفوع

شناخت عالئم آمادگی، انتظارات والدين

 سن متوسط آموزش دفع ادرار و مدفوع 30 ماهگي است.
 اگر کودک حدود 2 ساعت خشک است، تفاوت خيس و خشک بودن را مي داند، مي تواند شلوارش را باال و پايين بکشد، 

مي خواهد که ياد بگيرد و مي تواند زمان دفع خود را بيان کند، مي توان آموزش دفع را شروع کرد.
 مي توان کتاب هايي دراين باره برايش خواند يا با خواهر و برادر بزرگ تر هم جنس خود به دستشويي رفته و براي نشستن 

سر لگن تشويق شود.

ايمنی

ايمنی صندلی ماشين، استفاده ی والدين از کمربند ايمنی، سقوط، آتش سوزی و سوختگی، سموم

 داروها و تمام مواد شوينده ی منزل را دور از دسترس و ديد نوپا قرار دهيد. مراقب باشيد که گاه به قفسه هاي باال نيز 
دسترسي پيدا مي کند.

 نوپا را خارج از اتاق هاي داراي اشياي گرم مثل آب گرم کن نگه داريد يا مانعي در اطراف آن ها بگذاريد.
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 کف اتاق ها را طوري آماده کنيد که اگر کودک بيفتد، مشکلي پيش نيايد.
 کيسه هاي پالستيکي، بادکنک هاي التکس يا اشياي کوچک را دور از دسترس او قرار دهيد.

 مطمئن باشيد که سيم برق يا سيم تلفن و نخ پرده در دسترس نباشد.
 مطمئن باشيد که تلويزيون، مبل يا اشياي سنگين ديگري که بتواند روی خود بيندازد، وجود نداشته باشد.

 آباژورها و چراغ هاي خواب را پشت مبلمان قرار دهيد.
 اشياي تيز مثل چاقو و قيچي را دور از دسترس نوپا قرار دهيد.

 هرگز نوپا را با خواهر و برادرش تنها نگذاريد. اجازه دهيد که آن ها در کارهاي روزانه مثل تغذيه کمک کنند اما تحت 
نظارت يک فرد بالغ باشند.

 نرده  يا مانع در ابتدا و انتهاي پله ها قرار دهيد؛ مبلمان را دور از پنجره گذاشته و محافظ پنجره نصب کنيد تا کودک از 
پنجره سقوط نکند.

 وقتي کودک کنار آب است، مراقب او باشيد؛ استخر، در ورودي و دور تا دور آن، نرده  داشته باشد.
 هر زمانی که کودک در قايق است، جليقه ی نجات داشته باشد.

 بر روي پريزهاي برق درپوش پالستيکي قرار دهيد.
 وقتي شما يا هر شخص ديگري در حال رانندگي در پارکينگ هستيد، فرد ديگری کودک را به فاصله ای امن، نگه دارد، 

زيرا راننده ممکن است او را نبيند.
 از صندلي ماشين رو به جلو استفاده کنيد.
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اوايل کودکي: ويزيت 2 سالگي

از کودک 2 ساله نبايد توقع نشستن با کودکان بزرگ تر و گوش دادن به يک داستان طوالني داشت. اين توانايي ها، بين 2 
و 3 سالگي ايجاد مي شود. علي رغم استقالل، کودک 2 ساله اغلب وقتي غريبه اي را مي بيند پشت پاي والدين قايم مي شود. 
ترس، در اين سن شکل مي گيرد. براي اولين بار صداهاي بلند، حيوانات، چيزهاي بزرگ در حال حرکت و ساير اشيا که 
غيرقابل پيش بيني و خارج از کنترل کودک هستند به نظر تهديد آميز مي رسند. مراقبين بهداشتي در اين سن بايد به گونه ای 
سؤال کنند که جواب “نه” نداشته باشد مانند “حاال وقت آن است که من به صداي قلب شما گوش دهم” و بهتر است که 

اين کار در آغوش مادر انجام شود.

اولويت های ويزيت

اولويت اصلي، توجه به نگراني هاي والدين است. ساير اولويت ها عبارتند از:
1- ارزيابي تکامل زبان

2- خلق و رفتار
3- آموزش دفع ادرار و مدفوع

4- ديدن تلويزيون
5- ايمني

مشاهده ي تعامل والد - کودک

 کودک و والدين چگونه ارتباط برقرار می کنند؟
 اين تعامل چگونه است و احساسات چگونه بيان می شوند؟

 آيا کودک احساس آزادی در جست وجوی محيط دارد؟
 والدين چه محدوديت هايی قائل می شوند؟

پايش تکامل

 اجتماعي- هيجاني
 از بزرگساالن تقليد مي کند.

 با کودکان بزرگ تر بازي مي کند.
 به خودش به عنوان “من” اشاره مي کند.

 ممکن است وابستگي خاصي به اشيا داشته باشد.

 ارتباطي
 حداقل 50 کلمه مي گويد.

 عبارات دو کلمه اي به کار مي برد.
 از والدين مي خواهد که کتاب بخوانند.
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 شناختي
 دستورات 2 مرحله اي را انجام مي دهد.

 اسم يک تصوير مثل گربه يا اسب را مي گويد.
 جمله هاي کتاب آشنا را کامل مي کند.

 اگر کلمه ی کتابي را که مي شناسد تغيير دهيد آن را اصالح مي کند. در پاسخ به “کجا است؟” به شيء يا حيوان مورد 
نظر در کتاب اشاره مي کند.

 تکامل جسمي
 5 يا 6 مکعب را به هم مي چسباند.

 خط افقي يا دايره مي کشد.
 صفحات کتاب را ورق مي زند.

 از پله ها باال و پايين مي رود.
 مي پرد.

 آماده کردن غذا را تقليد مي کند.
 توپ را با دست پرت مي کند.

 به توپ لگد مي زند.

معاينه ي فيزيکی

معاينه ی فيزيکي کامل، بخشي از هر ويزيت مراقبت سالمت است. براي اين ويزيت موارد زير اهميت دارد:

 اندازه گيري و ترسيم
 قد ايستاده

 وزن
 دور سر

 چشم ها
 معاينه ی مردمک ها براي رفلکس قرمز

 انجام تست Cover/ uncover براي بررسی حرکت کونژوگه ی چشم ها

 دهان
 مشاهده ی پوسيدگي، پالک، دمينراليزاسيون )نقاط سفيد(، لکه ها، آسيب ها و ژنژيويت

 عصبي
 مشاهده ی دويدن، ناخوانا نوشتن، توانايي پي گيري دستورات، اجتماعي شدن

 ارزيابي زبان و وضوح آن
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غربال گري

1- غربال گري همگاني
 سرب:در نواحي دارای شيوع زياد سطح سرب اندازه گرفته مي شود.

2- غربال گري انتخابي
 سالمت دهان: اگر معاينه نشده براي معاينه يا ارزيابي خطر سالمت دهان ارجاع شود؛ اگر آب آشاميدني فاقد فلورايد 

است مکمل فلورايد خوراکي داده شود.
 فشار خون: در کودکان در معرض خطر يا تغيير خطر، فشار خون اندازه گيري شود.

 بينايي: در موارد نگراني والدين يا معاينه ی فوندوسکوپي غيرطبيعي يا تست Cover/ uncover غيرطبيعي به چشم 
پزشک ارجاع شود.

 شنوايي: سؤاالت غربال گري خطر براي ارزيابي اديولوژيک تشخيصی ارجاع شود.
 آنمی: با سؤاالت غربال گري خطر، هموگلوبين يا هماتوکريت چک شود.

 سرب)نواحي شيوع کم(: اگر غربال گري قبلی نشده يا در صورت تغيير خطر، غربال گري سرب انجام شود.
 ديس ليپيدمی: با سؤاالت غربال گري خطر، پروفايل ليپيد در حالت ناشتايی درخواست شود.

 اتيسم: با سؤاالت غربالگری خطر، بررسی شود.

 راهنمايي هاي فراراه

ارزيابی تکامل زبان

کودک چگونه ارتباط برقرار می کند، انتظارات

 کودکان 2 ساله، جمالت 2 کلمه اي به کار مي برند.
 از دستورات ساده  ی 1 يا 2 مرحله اي اطاعت مي کنند.

 هر روز، براي کودکتان بخوانيد. بسياري از آن ها، دوست دارند يک قصه را بارها و بارها بشنوند. از کودک بخواهيد به 
تصاوير اشيا، مردم و حيوانات اشاره کند. اگر قصه آشنا است، گاه به او فرصت دهيد که ادامه دهد.

 صحبت با کودک و سؤال کردن از او را به آهستگی انجام دهيد تا فرصت دادن پاسخ توأم با آرامش را داشته باشد.

خلق و رفتار

حساسيت، سازگاری، هيجان، نحوه ی برخورد

 کودک را براي رفتار و کارخوب تشويق کنيد.
به  کنيد.  پازل درست  و  کنيد  نقاشي  برويد؛  راه  بگيريد؛  آغوش  در  کنيد؛  بازي  او  با  بگذاريد؛  کودک خود وقت  براي   

فعاليت هايی که دوست دارد و از آن ها لذت می برد توجه کنيد.
 به صحبت های کودک خود گوش داده و به او احترام بگذاريد.
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 از محدود کردن بيش از حد کنجکاوي او بپرهيزيد؛ درکسب تجارب به او کمک کنيد.
 اعتماد به نفس او را تقويت کنيد.

 اجازه دهيد احساساتی مثل  خشم، نفرت، ناراحتي، ترس و نااميدي را نشان دهد.
 احساس صالحيت و کنترل او را با درخواست براي دو انتخاب قابل قبول از ديدگاه خود مانند انتخاب دو نوع ميوه براي 

ميان وعده تقويت کنيد.
 افراد خانواده بايد با کودک محکم، قاطع، صبور و با احترام برخورد کنند.

 کودک را تشويق به بازي با ساير کودکان کنيد، اما توقع دادن اسباب بازي هايش را نداشته باشيد يا مشارکت در بازی را 
نخواهيد.

آموزش دفع ادرار و مدفوع

والدين چه تالشی کرده اند، شيوه ها، بهداشت فردی

 اگر کودک حدود 2 ساعت خشک است، تفاوت خيس و خشک بودن را مي داند، مي تواند شلوارش را باال و پايين بکشد، 
مي خواهد که ياد بگيرد و مي تواند زمان دفع خود را بيان کند مي توان آموزش دفع را شروع کرد.

و  گذاشتن  لگن  روي  ساعت   1-2 هر  روزانه،  روتين  برقراري  از:  عبارتند  داريد  کودک  به  کمک  براي  که  راه هايي   
فراهم سازي محيطي آرام با خواندن يا آواز خواندن وقتي او را روي لگن گذاشته ايد.

 کودکان تا 10 بار در روز از لگن استفاده مي کنند. به اين نکته در زمان خروج از منزل و مسافرت توجه کنيد.
 کمک کنيد تا پس از تعويض پوشک يا توالت رفتن و قبل از غذا دستش را بشويد. از شستشوي دست خود نيز مطمئن 

باشيد.
  لگن را پس از هر بار مصرف بشوييد.

 به کودک ياد دهيد که سرفه يا عطسه را در شانه ی خود بکند. ياد دهيد که بيني خود را با دستمال کاغذي بگيرد و بعد 
دستش را بشويد.

 آب و صابون براي شستشوي اسباب بازي  کودکان کافي است.
 اگر از کودک در مهد کودک نگه داری می شود پتو، فنجان، شانه و مسواک شخصي داشته باشد.

ديدن تلويزيون

محدود کنيد، ترويج مطالعه، تشويق فعاليت جسمی و بازی ايمن

 بيش از 2-1 ساعت در روز برنامه ی مفيد نبيند. اجازه ندهيد که برنامه هايی از جمله کارتون توأم با خشونت را ببيند.
 اگر اجازه مي دهيد تلويزيون ببيند آن را به اتفاق ببينيد و در اين باره با او صحبت کنيد.

 مطمئن باشيد که برنامه ی تلويزيون براي کودک شما مناسب است.
 مدت ديدن تلويزيون به 1 تا 2 ساعت در روز محدود شود. براي کودک، خواندن، گوش دادن به موسيقي و بازي را 

انتخاب کنيد.
 از نظر فيزيکي، فعال بودن او در يک محيط ايمن اهميت دارد و افراد خانواده هم بايد فعال باشند.
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ايمنی

ايمنی صندلی ماشين، استفاده از کمربند ايمنی توسط والدين، کاله ايمنی، ايمنی در خارج از منزل

 کودکان کوچک هرگز در داخل يا اطراف وسايل نقليه ی موتوري تنها گذاشته نشوند.
 اگر کودک بيرون از منزل بازي مي کند مطمئن باشيد که نرده و حفاظ هست و از او به دقت مراقبت کنيد.

 وقتي شما يا هر شخص ديگري در حال رانندگي در پارکينگ هستيد، فرد ديگری کودک را به فاصله ای امن نگه دارد، 
زيرا راننده ممکن است او را نبيند.

 مطمئن باشيد که وقتي روي سه چرخه يا دوچرخه است از کاله و وسايل ايمني استفاده مي کند. خودتان هم حضور 
داشته باشيد. 
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اوايل کودکي ويزيت 2/5 سالگي

در مقايسه با کودک 2 ساله هماهنگي حرکتي بهتر شده است. کودک روي نوک پا راه مي رود و با هر دو پا مي پرد.

اولويت های ويزيت

اولويت اصلي، توجه به نگراني هاي والدين است. ساير اولويت ها عبارتند از:
1- روتين هاي خانواده

2- بهبود زبان و ارتباط
3- ارتقاي تکامل اجتماعي
4- مالحظات پيش دبستاني

5- ايمني

مشاهده ي تعامل والد - کودک

 کودک و والدين چگونه تعامل فعال دارند؟
 آيا کودک سؤاالت و عبارات متناسب با سن خود را به کار می برد؟

 آيا والدين و کودک به کتاب نگاه می کنند، بحث می کنند و تعامل دارند؟
 چگونه والدين، کودک را آرام می کنند؟

پايش تکامل

 اجتماعي – هيجاني
 بازي هاي ذهني با اسباب  بازي و عروسک بيش تر مي شود.

 بازي با کودکان بزرگ تر افزايش می يابد.
 از تغييرات غيرقابل توجيه در محيط فيزيکي و وقايع غيرقابل انتظار ترس دارد.

 ارتباطي
 جمله ی 3 تا 4 کلمه اي مي گويد.

 صحبت هايش، نيمي از موارد براي افراد غريبه غيرقابل درک است.

 شناختي
 عمل صحيح يک حيوان يا شخص را مي داند مانند “پرنده پرواز مي کند”.

 دوستاني دارد.
 به 6 عضو بدن خود اشاره مي کند.
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 تکامل جسمي
 باال و پايين مي پرد.

 توپ را از باالي سرش پرتاب مي کند.
 دست هايش را مي شويد و خشک مي کند.

 با کمک، دندانش را مسواک مي زند.
 با کمک، لباس مي پوشد.

 خط عمودي را کپي مي کند.

معاينه ي فيزيکی

يک معاينه ی فيزيکی کامل، بخشی از هر ويزيت مراقبت سالمت است. در اين ويزيت، به موارد زير توجه می شود:

 اندازه  گيري و ترسيم
 قد ايستاده

 وزن
 دور سر

 چشم ها
 معاينه ی مردمک ها براي رفلکس قرمز

 انجام تست Cover/ uncover براي بررسی حرکت کونژوگه ی چشم ها

 عصبي
 مشاهده ی هماهنگي، زبان و اجتماعي شدن

 ارزيابي آواسازي

غربال گري

1- غربال گري همگاني
 تکامل: غربال گري تکاملی ساختار يافته

2- غربال گري انتخابي
 سالمت دهان: اگر آب آشاميدنی، فاقد فلورايد است، مکمل فلورايد خوراکي داده شود. معاينه ی اوليه ی دندان ها و 

ارزيابی خطر سالمت دهان.
 فشار خون: در شيرخواران در معرض خطر يا در موارد تغيير خطر اندازه گيري شود.

 بينايي: در موارد نگراني والدين، معاينه ی چشم غير طبيعي يا تست Cover/ uncover غير طبيعی به چشم پزشک 
ارجاع شود.

 شنوايي: سؤال هاي غربال گري خطر انجام شده و براي ارزيابي اديولوژيک تشخيصی ارجاع شود.
 سرب: در مناطقي که شيوع کم دارد با سؤاالت ارزيابي خطر سطح سرب اندازه گيري شود.
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 راهنمايي هاي فراراه

روتين های خانواده

ثبات والدين، روتين های روز و شب، فعاليت های لذت بخش خانواده

 خواندن کتاب و داستان های متناسب با فرهنگ و تکامل، حداقل يک بار در روز عادت خوبي است.
 برخي از فعاليت هايي را که موجب کاهش استرس، احساس خوشايند و تشويق به کار در شما مي شوند انتخاب کنيد.
 با تمام افراد خانواده به توافق برسيد که بهترين پشتوانه براي ايجاد استقالل کودک در عين حفظ محدوديت ها کدام است.

 ورزش هاي خانوادگي مثل راه رفتن، شنا و دوچرخه سواري را تشويق کنيد.
 تجارب کودک را با ديدن موزه، باغ وحش و ساير مراکز آموزشي افزايش دهيد.

 زمان صرف غذا با خانواده، فرصت خوبي براي بهبود زبان و تکامل اجتماعي است.
 حداقل 4 تا 5 بار در هفته با يکديگر غذا بخوريد.

 انجام بازي خشن يا ديدن برنامه ی محرک تلويزيوني يا ويدئويي عصرها را حذف کنيد. فعاليت هاي آرام عصر بيانگر رسيدن 
وقت خواب شبانه است. خواب شبانه ی راحت براي رفتار خوب روز بعد و پيش گيري از خشم ضروري است.

بهبود زبان و ارتباط

ارتباط تعاملی با آواز خواندن، بازی کردن، کتاب خواندن

در 2/5 سالگي کودکان مي توانند جمالت کوتاه و کامل بيان کنند. جمالت آن ها شامل 4-3 کلمه است که اغلب آن براي 
اعضاي خانواده قابل فهم است.

 هر روز با يکديگر کتاب بخوانيد. بلند خواندن، کودک را براي پيش دبستان آماده مي سازد. در اين سن، کودکان مي توانند 
خط داستان کتاب هاي ساده را دنبال کنند و ممکن است بارها و بارها يک کتاب را بخواهند.

 بيش از 2-1 ساعت در روز برنامه ی مفيد نبيند. اجازه ندهيد که برنامه هايی از جمله کارتون توأم با خشونت را ببيند.
 اگر اجازه مي دهيد تلويزيون ببيند آن را به اتفاق ببينيد و در اين باره با او صحبت کنيد.

 انواع برنامه هايي را که کودک نگاه مي کند کنترل کنيد.
 مدت ديدن تلويزيون به 1 تا 2 ساعت در روز محدود شود. براي کودک، خواندن، گوش دادن به موسيقي و بازي را 

انتخاب کنيد.
 کودک را مرتب به کتاب خانه ببريد و زمان خاصي را براي خواندن داستان در نظر بگيريد.

 براي پاسخ دهی، به کودک زمان کافي دهيد.
 اگر کودک صحبت مي کند، با توجه گوش کنيد، آن چه را که مي گويد به وضوح تکرار کنيد و دستور زبان صحيح را به کار بريد.

ارتقای تکامل اجتماعی

بازی با ساير کودکان، بازی متقابل محدود، تقليد ديگران، انتخاب ها

 فرصت هايي براي بازي با هم سن و ساالنش فراهم کنيد و در اين زمان ها، به دقت مراقب کودک باشيد.
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 داشتن 2 اسباب  بازي مشابه شيوه ی خوبي است. اگر فرزندتان، با کودک دوست صميمي شما بازي مي کند همان اسباب 
 بازي را برايش تهيه کنيد.

 دو انتخاب قابل قبول به کودکتان پيشنهاد کنيد تا استقالل او شکل گيرد. اما، مطرح کردن بيش از 2 مورد، کودک را نگران 
و نا اميد مي کند. آن چه را تصميم   گرفت انجام دهيد.

 روتين هاي روزانه ی خوردن، خواب و بازي را ادامه دهيد.

مالحظات بيش دبستانی

آمادگی برای برنامه های اوايل کودکی، گروه های بازی يا زمان های بازی

 حضور در مهد کودک، فرصتي براي تکامل مهارت هاي اجتماعي است.
 در صورتي که کودک را در مهد کودک نگذاشته ايد، کتاب هايي براي آمادگي او فراهم سازيد.

 راه هايي که براي کمک موفقيت آميز به کودک داريد عبارتنداز: برقراري روتين روزانه، هر 2-1 ساعت روي لگن گذاشتن 
و فراهم سازي محيطي آرام با خواندن يا آواز خواندن وقتي او را روي لگن گذاشته ايد.

 او را “تنبيه يا شرمگين” از نشستن سر لگن نکنيد. بلکه، به جاي آن تشويق را فراموش نکنيد.

ايمنی

ايمنی آب، ايمنی صندلی ماشين، ايمنی و سالمت خارج از منزل )استخر، جای بازی، تماس با نور خورشيد(، سوختگی و 
آتش سوزی

آسيب هاي تصادفي، علت اصلي مرگ در کودکان کوچک است. زيرا، احساس کنجکاوي و عالقه به يادگيري در آن ها 
زياد است اما کودک هنوز قضاوت خوبي ندارد. به همين دليل، والدين بايد مراقب کودک بوده و ايمني محيط را به طور 

مکرر کنترل کنند.
 هميشه وقتي کودک نزديک آب است مراقب او باشيد.

 او را به اميد خواهر و برادر بزرگ تر تنها نگذاريد.
 پس از استفاده از لگن، آن را خالی کنيد.

 دور تا دور استخر، نرده و حفاظ داشته باشد.
 اگر کودک، بيرون از منزل بازي مي کند مطمئن باشيد نرده و حفاظ دور او است.

 محل بازي را کنترل کنيد و مطمئن باشيد زمين بازي نرم است.
 مطمئن باشيد که وقتي روي سه چرخه يا دوچرخه است از کاله و وسايل ايمني استفاده مي کند. خودتان هم حضور 

داشته باشيد. 
 زمان تماس با نور خورشيد را محدود سازيد. ضد آفتاب با SPF 15 يا بيش تر، استفاده کنيد. از کالهي استفاده کنيد که 

گوش ها، بيني و لب هاي کودک در معرض تماس با نور خورشيد قرار نگيرد.
 کبريت را در کشوي بسته بگذاريد.

 مراقب باشيد که نزديک اجاق، شومينه و ... نرود.
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اوايل کودکي: ويزيت 3 سالگي

کودک 3 ساله، تکلم قابل درک دارد و مي تواند با والدين بحث کند. براي مثال، مي گويد: “اول داستان گوش مي کنم 
و بعد مي خوابم”. هم چنين، انتخاب مي کند مثاًل بين دو رنگ جوراب، يکي را مي پوشد. آگاهي از تفاوت هاي جنسي از 
ديدگاه تفاوت هاي جسمي و توقعات اجتماعي شروع به شکل گيري مي کند. کودک 3 ساله به تدريج عالئق، خواسته ها و 
ترجيح هاي خود را بيان مي کند و فعاليت هايي مثل غذا خوردن، حمام کردن و لباس پوشيدن را به طور مستقل انجام مي دهد. 
اين فعاليت ها هنوز به نظارت نياز دارند اگرچه کودک مي خواهد تمام آن ها را “خودش” انجام دهد. تصميم انتخاب غذا 

هنوز با والدين است.
سؤال از کودک در مورد عقايدش و اجازه ی شرکت او در بحث هاي خانوادگي موجب تقويت اعتماد به نفس و جايگاه 
خاص او در خانواده مي شود. بسياري از تغييرات جديد مثل تولد فرزند بعدي و رفتن به مهد کودک در اين سن روي مي دهد 

و نياز به توجه خاص دارد.

اولويت های ويزيت

اولويت اصلي، توجه به نگراني هاي والدين است. ساير اولويت ها عبارتند از:
1- حمايت خانواده

2- تشويق فعاليت ها و خواندن و نوشتن
3- بازي با هم سن و ساالن

4- تشويق فعاليت جسمي
5- ايمني

مشاهده ي تعامل والد - کودک

 والدين و کودک چگونه ارتباط برقرار می کنند؟
 آيا والدين انتخاب هايی را در اختيار کودک قرار می دهند؟

 آيا والدين همکاری کودک را تشويق می کنند؟
 آيا رفتار غير قابل قبول با پاسخ مناسب مواجه می شود؟

پايش تکامل

 اجتماعي - هيجاني
 مهارت هاي مراقبت از خود، مانند غذا خوردن و لباس پوشيدن را دارد.

 بازي هاي تخيلي؛ از بازي تعاملی لذت مي برد.

 ارتباطی
 مکالمه اي با 2 تا 3 جمله انجام مي دهد.

 در 75% موارد براي ديگران غيرقابل درک است.
 نام دوستش را مي گويد.
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 شناختي
 اسم و کاربرد فنجان، توپ، قاشق و مداد شمعي را مي داند.

 خود را به عنوان دختر يا پسر مي شناسد.

 تکامل جسمي
 برجي با 6 تا 8 مکعب مي سازد.

 توپ را از باالي سر پرت مي کند.
 سه چرخه مي راند.

 يک پا در ميان از پله باال مي رود.
 براي 1 ثانيه، روی يک پا تعادل خود را حفظ مي کند.

 در طي روز کنترل ادرار و مدفوع را دارد.

معاينه ي فيزيکی

يک معاينه ی فيزيکی کامل، بخشی از هر ويزيت مراقبت سالمت است. در اين ويزيت، به موارد زير توجه می شود:

 اندازه گيري فشار خون

 اندازه گيري و ترسيم
 قد

 وزن

 چشم ها
 معاينه ی عصب بينايي و عروق شبکيه با افتالموسکوپ

 دهان
 مشاهده ی پوسيدگي، پالک، دمينراليزاسيون)نقاط سفيد(، لکه ها، آسيب ها و ژنژيويت

 عصبي
 ارزيابي زبان و وضوح تکلم

 توجه به تعامل بزرگ سال-کودک

غربال گري

1- غربال گری همگاني ندارد.

2- غربال گري انتخابي
 سالمت دهان: اگر آب آشاميدنی، فاقد فلورايد است، مکمل فلورايد خوراکي داده شود. معاينه ی اوليه ی دندان ها اگر 

تا به حال انجام نشده است و ارزيابی خطر بهداشت دهان.
 شنوايي: سؤال هاي غربال گري خطر انجام شده و براي ارزيابي اديولوژيک تشخيصی ارجاع شود.
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 آنمی: با سؤاالت غربال گري خطر، هموگلوبين يا هماتوکريت چک شود.
 سرب: اگر غربال گري قبلی نشده يا در صورت تغيير خطر، غربال گري سرب انجام شود.

 راهنمايي هاي فراراه

حمايت خانواده

تعليم های خانواده، رقابت خواهر و برادرها، تعادل کار

 به کودک خود اجازه ی رفتارهاي تهاجمي را ندهيد و به ا و توضيح دهيد که ديگران در مورد اين کار او چه احساسي 
خواهند داشت.

 فرصت هايي براي انتخاب، به کودک خود بدهيد مثل اين که چه بپوشد و چه کتابي برايش خوانده شود.
 کمک کنيد که کودک با خواهر و برادرش رابطه ی خوبي داشته باشد. سعي کنيد تضادهاي ميان آن ها را بدون جانب داري 

حل کنيد.
 مدتي را منحصرًا با هر يک از کودکان خانواده بگذرانيد.

 فرصتي را در نظر بگيريد که با خانواده باشيد، با اعضاي خانواده صحبت کرده و با کودک بازي کنيد.

تشويق فعاليت های خواندن و نوشتن

آواز خواندن، صحبت کردن، توضيح دادن، مشاهده، خواندن 

کودکان در اين سن جمع ها، ضمير ها، جمالت 4 تا 5 کلمه اي و پاراگراف هاي کوتاه را به کار مي برند. تکلم آن ها در 75 % 
موارد براي سايرين قابل فهم است. هم چنين، بايد نام اشياي شايع را ببرند، تفاوت هاي جنسي را بدانند و دستورالعمل هاي 

2 مرحله اي مانند »عروسکت را بردار و روي صندلي بگذار« را بفهمند.
 با خواندن کتاب و آواز خواندن، به تکامل زبان کودک کمک کنيد.

 در مورد داستان يا تصاوير از کودک سؤال کنيد و اجازه دهيد قسمتي از داستان را او بگويد.
 کودک را تشويق کنيد که با شما درباره ی دوستان، تجارب و مشاهداتش صحبت کند.

بازی با هم سن و ساالن

بازی های تعاملی، فرصت های بازی

 کودک را به بازي با اسباب  بازي هاي مورد عالقه اش که متناسب با سن او هستند تشويق کنيد.
 زماني را به تنهايي با کودک بگذرانيد و کارهايي انجام دهيد که هر دو لذت مي بريد.

 فرصت هايي براي جست وجوي دنياي اطراف کودک برايش فراهم سازيد.
 امکان بازی با هم سن و ساالن را در مهدکودک يا ساير جاها به وجود آوريد.

 بازي هاي تعاملي با هم سن و ساالن را تشويق نموده و کمک کنيد تا اهميت حفظ نوبت را درک کند.
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تشويق فعاليت جسمی

محدود کردن بی تحرکی

کودکان بايد هر روز بازي کنند؛ زيرا اين شغل آنان است. کودکان به جز در زمان خواب نبايد بيش از 60 دقيقه غير فعال باشند.
 فعاليت جسمي در يک محيط امن را تشويق کنيد.

 فرصت هايي براي بازي و ورزش با افراد خانواده فراهم سازيد.
 تلويزيون، ويدئو و نمايشگر DVD در اتاق خواب کودک قرار ندهيد و زمان ديدن تلويزيون را به 1 تا 2 ساعت در روز 

محدود کنيد.
 برنامه هايي را که کودک مي بيند کنترل کنيد.

ايمنی

ايمنی صندلی ماشين، ايمنی عابر پياده، سقوط از پنجره 

 مرگ ناشي از آسيب هاي تصادفي، علت اصلي مرگ کودکان کوچک است. چون کودکان عالقه ی زيادي به يادگيری و 
کنجکاوي دارند اما قضاوت آن ها چندان خوب نيست مراقبت شديد از ايشان توسط والدين الزم است.

 هرگز کودک خود را در ماشين، منزل يا حياط تنها نگذاريد.
 از خواهر و برادر کوچک توقع مراقبت از او را نداشته باشيد.

 مراقب بازي در نزديکي خيابان يا بزرگ راه ها باشيد. کودک شما نمي تواند به تنهايي از خيابان عبور کند.
 براي پيش گيري از سقوط از پنجره ، مبلمان را دور از پنجره قرار داده و حفاظ پنجره نصب کنيد.

 از صندلي ماشين رو به جلو استفاده کنيد.
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اوايل کودکي: ويزيت 4 سالگي

با پيشرفت سريع مهارت هاي صحبت کردن و کنجکاوي غيرقابل ارضا، کودک 4 ساله احساس استقالل مي کند. مي تواند 
لباس خود را پوشيده و درآورد و کنترل ادرار و مدفوع را داشته باشد )گرچه ممکن است شب ها خشک نباشد(. به احساس 
ديگران حساس است و هيجاناتي مثل شادي، غم، خشم، اضطراب و ترس را در خود و ديگران تشخيص مي دهد. دوستي 

با هم سن و ساالن به تدريج در او شکل مي گيرد.
اغلب مي خواهد بداند چرا، براي چه، چه زمانی و چه  طور. کودک 4 ساله درباره ی بدن خود و جنس مخالف کنجکاو 

است و کاوش جنسي در اين سن معمول است.

اولويت های ويزيت

اولويت اصلي، توجه به نگراني هاي والدين است. ساير اولويت ها عبارتند از:
1- آمادگي مدرسه

2- ايجاد عادات فردي سالم
3- تلويزيون و ساير رسانه ها

4- مشغوليت هاي کودک و خانواده و ايمني در اجتماع
5- ايمني

مشاهده ي تعامل والد - کودک

 والدين و کودک چگونه ارتباط برقرار می کنند؟
 آيا والدين اجازه می دهند که کودک به سؤاالت پاسخ دهد؟

 آيا کودک در طی معاينه از والدين جدا می شود؟
 آيا کودک لباس خود را می پوشد و در می آورد؟

 والدين، کودک و خواهر و برادرها چگونه تعامل دارند؟
 آيا والدين به کودک اجازه ی انتخاب کتاب را می دهند؟

پايش تکامل

 اجتماعي- هيجاني
 ويژگي هايي از خود مثل جنس، سن، عالقه ها و توانايي ها را بيان مي کند.

 متناسب با ارزش هاي فرهنگي خانواده يا اجتماع رفتار مي کند.
 با اسباب  بازي هاي مورد عالقه اش بازي مي کند.

 به قصه گوش مي دهد.
 بازي هاي تخيلي مي کند.

 ارتباطي
 نام و نام خانوادگي خود را مي گويد.
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 يک شعر مي خواند.
 مي داند اگر سردش باشد و خسته يا گرسنه باشد چه کند.

 تکلم او قابل درک است.

 شناختي
 4 رنگ را نام مي برد.

 جنس خود و ديگران را مي داند.
 بازي هاي کارتي انجام مي دهد.

 فردي را با 3 قسمت بدنش نقاشي کند.

 تکامل جسمي
 روي يک پا ِلي ِلي مي کند.

 براي 2 ثانيه روي يک پا تعادل را حفظ مي کند.
 برجي با 8 مکعب مي سازد.

 ضربدر را تقليد مي کند.
 غذاي خود را مي کشد، مي ُبرد و له مي کند.

 دندانش را مسواک مي زند.
 لباس خود را مي پوشد و دکمه هايش را مي بندد.

معاينه ي فيزيکی

يک معاينه ی فيزيکی کامل، بخشی از هر ويزيت مراقبت سالمت است. در اين ويزيت، به موارد زير توجه می شود:

 اندازه گيري فشار خون

 اندازه گيري و ترسيم
 قد

 وزن

 عصبي
 مشاهده ی مهارت هاي حرکتي ظريف و آشکار

 ارزيابي زبان، رواني و وضوح تکلم، محتواي فکر و انتزاعي بودن آن

غربال گري

1- غربال گري همگاني
)Tumbling E test( بينايي: اندازه گيري حدت بينايي با روش هاي متناسب با سن 

 شنوايي: اديومتري
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2- غربال گري انتخابي
 آنمی: با سؤاالت غربال گري خطر، هموگلوبين يا هماتوکريت چک شود.

 سرب: اگر غربال گري قبلی نشده يا در صورت تغيير خطر، غربال گري سرب انجام شود.
ناشتايی  حالت  در  ليپيد  پروفايل  است،  نشده  گري  غربال  قباًل  اگر  و  گري خطر  غربال  با سؤاالت  ليپيدمي:  ديس   

درخواست شود.

 راهنمايي هاي فراراه

آمادگی مدرسه

تجارب يادگيری ساختاريافته، فرصت برای اجتماعی شدن با ساير کودکان، ترس ها، دوستان، شيوايی

 کودکان در اين سن، زياد سؤال مي کنند و مي توان اطالعات زيادي به آن ها داد. بهتر است پاسخ ها کوتاه، ساده و واقعي باشد.
 مشاهده ی تعامل کودک با کودکان ديگر، راه باارزشي براي بررسی مهارت ها و درک اجتماعي او است.

 گوش کنيد و مثل يک فرد بزرگ سال به کودک خود احترام بگذاريد. در عين حال، اصرار داشته باشيد که تمام اعضای 
خانواده، با احترام با يکديگر رفتار کنند.

 اگر کودک به احساسات ديگران توجه کرد او را تشويق کنيد.
 اگر اشتباه کرديد يا به احساس کسي صدمه زديد، عذرخواهي کنيد و از کودک خود نيز چنين بخواهيد.

 کودک را براي همکاري و کمکش تشويق کنيد.
 اجازه دهيد احساساتش مثل خشم، ناراحتي، ترس و نااميدي را نشان دهد.

 وقتي را فقط براي او بگذاريد تا کاري را که مورد عالقه ی هر دوي شما است انجام دهيد.
 فرصتي براي بازي او با ساير کودکان در زمين بازي، پيش دبستاني يا ساير فعاليت هاي اجتماعي فراهم سازيد.

 براي کودک بخوانيد.
 اگر کودک به لغات عالقه نشان داد به آن لغات اشاره کنيد.

 تجارب کودک را با بردن به مسافرت، مهماني، پارک و ساير جاهاي مورد عالقه اش بيفزاييد.
 او را اغلب به کتاب خانه ببريد. اگر ممکن است، کارت عضويت کتاب خانه برايش بگيريد و اجازه دهيد کتاب هاي مورد 

عالقه اش را بگيرد.
 اگر در مهد کودک است وسايل شخصي مانند پتو، شانه، مسواک و... داشته باشد.

 برنامه ی مهد کودک يا پيش دبستاني را ببينيد.
 به فعاليت هاي مهد کودک يا پيش دبستاني عالقه نشان دهيد.

پيشرفت  به  مشاهداتش  و  تجارب  دوستان،  پيش دبستاني،  ی  درباره  شما  با  کردن  صحبت  به  خود  کودک  تشويق  با   
مهارت هاي حرکتی او کمک کنيد.

 هر روز برايش بخوانيد و سؤاالتي درباره ی داستان از او بپرسيد. زماني کافي از روز را براي خواندن داستان و پاسخ به 
سؤاالت او صرف کنيد. کودک را ُهل نکنيد تا موجب لکنت زبان نشود.

 اجازه ی تکميل جمالت و عقايد کودک را بدهيد. وقفه نيندازيد، با يک صداي آرامش بخش صحبت کنيد و قبل از پاسخ 
دادن مکث کنيد.
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با پيشرفت تکلم و مهارت هاي زبان، اغلب کودکان دوره هايي از لکنت را تجربه مي کنند. انديکاسيون هاي ارزيابي تکلم 
شامل لکنت زبان به مدت بيش تر از 6 ماه و عدم بهبودي در طي اين مدت است. اگر کودک براي يافتن کلمات تالش مي کند 

و در اين باره ناراحت مي شود، مي توان او را ارجاع داد.

ايجاد عادات فردی سالم

روتين های روزانه که موجب ارتقای سالمت می شود.

کودک 4 ساله دوست دارد آن قدر بزرگ تصور شود که در کارهاي روزانه ی خود استقالل داشته باشد. کابوس شبانه 
و وحشت شبانه در اين سن شايع  است. در کودکان دچار اختالالت خواب، بايد استرس هاي خانوادگي و عادت ديدن 

تلويزيون را بررسي کرد.
 زمان خواب آرامي، شامل خواندن و گفتن داستان براي ترويج زبان و مهارت هاي قبل از خواندن، براي کودک فراهم سازيد.

 بي اشتهايي يا تمايل به کم غذا خوردن، اگر سرعت رشد کودک طبيعي است مشکلي ندارد و نگران  کننده نيست. جو 
آرامي در زمان غذا خوردن ايجاد کنيد؛ تلويزيون را خاموش کنيد، با يکديگر صحبت کنيد و کودک را هم در نظر داشته 

باشيد.
 دوبار در روز با خمير دندان حاوي فلورايد )به اندازه ی نخود(، مسواک بزند. کودک بايد خمير دندان را پس از مسواک 

زدن از دهان بيرون بريزد اما دهانش را با آب نشويد. هر بار مسواک زدن را نظارت کنيد.

تلويزيون و ساير رسانه ها

محدوديت تماشا، ترويج  فعاليت جسمی و بازی ايمن

 مشاهده ی تلويزيون و ويدئو به خصوص که در اتاق کودک باشد، موجب اضافه وزن او مي گردد. هم چنين، موجب 
از  منطقي  استفاده ي  ديگر،  سوي  از  مي شود.  فعال  بازي  زمان  کاهش  و  کشمکش  و  تضاد  ايجاد  خشونت،  افزايش 

برنامه هاي آموزشي موجب آمادگي کودک براي مدرسه است.
 ديدن تلويزيون و ويدئو به حداکثر 2 ساعت در روز محدود شود. مطمئن باشيد که برنامه ها مناسب هستند. اگر تلويزيون 

مي بيند، با يکديگر ببينيد و درباره ی آن صحبت کنيد.
به جز موارد تأخير تکامل، کودک در اين سن مي دود و مي پرد.

 کودک را براي دويدن و پريدن تشويق کنيد.
 خانواده اي فعال باشيد؛ راه برويد و به پارک برويد.

 مطمئن باشيد که که کودک فرصت کافي براي بازي فعال را داشته باشد.

مشغوليت های کودک و خانواده و ايمنی در اجتماع

فعاليت های خارج از منزل، برنامه های اجتماعی، برنامه های آموزشی، ارتباط با هم  سن و ساالن و بزرگ ساالن

 در برنامه هاي اجتماعي مثل روز درخت کاري شرکت کنيد. والدين بايد بزرگ ساالني را که کودک با آن ها ارتباط دارد 
بشناسد. آن ها بايد از تماس با هر کودک بزرگ تر يا بزرگ سالي که ممکن است خطرناک باشد دور بمانند.
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 کنجکاوي کودک در مورد بدن خود و تفاوت بين دختر و پسر را در نظر داشته باشيد.
 اسامي صحيح اعضاي بدن از جمله دستگاه تناسلي را به کار بريد و توضيح دهيد که برخي از قسمت هاي بدن خصوصي 

هستند و نبايد ديگران به آن ها دست بزنند.

ايمنی

صندلی ماشين، نظارت، ايمنی خارج از منزل

 کودکان کوچک تکامل عصبي، مهارت ها و آگاهي الزم براي عبور از خط عابر پياده را ندارند. آن ها نمي توانند ماشين هاي 
موجود در ديد محيطي خود را ببينيد، منشأ صدا را بفهمند يا در مورد سرعت و فاصله ی وسايل نقليه قضاوت  صحيح 

داشته باشند. به طور کلي، کودکان نمي توانند تا 10 سالگي يا بيش تر به تنهايي از عرض خيابان عبور کنند.
 هيچ گاه، کودک خود را تنها نگذاريد.

 مراقب بازي او در نزديکي خيابان باشيد. کودک نمي تواند از عرض خيابان عبور کند.
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اواسط کودکي: ويزيت 5 و 6 سالگي

با شروع اواسط دوران کودکي، رشد کودکان و توانمندي جسمي آن ها افزايش مي يابد. شروع مدرسه يک اتفاق مهم 
براي کودک 5 يا 6 ساله و خانواده اش است. با ورود به دبستان، ابعاد تکاملي مهم مانند آماده شدن براي مدرسه و توانايي 
جدا شدن از والدين بروز مي کند. کودک 5 ساله اي که در مهد کودک بوده، راحت تر مي تواند از والدين جدا شود. اغلب 6 
ساله ها در پيش دبستاني بوده اند و با کسب مهارت هاي اجتماعي الزم براي يادگيري در يک روز درسي و نشستن سر کالس 
اول آماده اند. ويزيت 5 و 6 سالگي، فرصتي براي مشاهده ی توانايي اطاعت دستورات، مهارت هاي کالمي و توانايي  حرکتي 

کودک است.
حضور در مدرسه فرصت ها، چالش ها و قوانين جديدي براي کودک به وجود مي آورد. فعاليت هاي مدرسه به افزايش 
کنترل تکانه )Impulse( نياز دارد. از کودکان، پيروي از قوانين، بودن با ديگران و اجتناب از رفتارهاي مختل کننده انتظار 
مي رود. کسب مهارت هاي گوش دادن، خواندن و رياضيات براي برخي از آن ها هيجان آور و براي برخي ديگر چالش آور 
است. کودکاني که به مهد کودک مي روند فرصت هاي زيادي براي پيدا کردن دوست و مالقات ساير خانواده ها دارند. برخي از 
کودکان با غذا خوردن در مدرسه و استفاده از ميان وعده ها مشکل دارند. برخي به راحتي آن را حل مي کنند و ديگران براي 
يادگيري رفتارهاي متناسب تالش زيادي مي کنند. والدين بايد به احساسات کودک گوش کنند، به او اطمينان خاطر دهند و 

برای تالش هايش، او را تشويق کرده و برايش جايزه در نظر بگيرند.
پيشرفت کودک در مدرسه، عامل مهم تکامل او در اين سن است. در اين دوران، بايد به مشکالت تطابقي يا استرسورهای 
رواني اجتماعي توجه شود. اختالالت توجه و يادگيري به طور معمول تا زمان ورود به مدرسه تشخيص داده نمي شود. اگر 
کودک احساس کند بين توقعات مدرسه و خانواده اش در مورد عملکرد آموزش و رفتار در مدرسه روند مشابه و ثباتي وجود 

دارد عملکرد بهتري خواهد داشت.
مدت زمان بيش تري با دوستان مي گذرد به همين دليل والدين بايد اين دوستان جديد و خانواده هايشان را مالقات کنند. 
با کسب تجارب جديد، بايد قوانين به خصوص در رابطه با رفتار مناسب، تأمين امنيت هيجاني و ايمني شخصي تغيير يابد. 

بعضي از آن ها، بايد کم رنگ تر شده و برخي ديگر، تقويت شود.
خطرات خاصی مثل سيگار، فندک و اجاق گاز کودک 5 و 6 ساله را تهديد مي کند. بنابراين، والدين بايد کبريت و فندک 
را دور از دسترس نگاه دارند و يادآوري  کنند که اين ها اسباب بازي نيستند. تصادف رانندگي و بازي  در اطراف ماشين ها 
خطراتي است که کودک را تهديد مي کند. کودکان فقير، ممکن است به مکان هاي بازي دسترسی محدودي داشته باشند و در 

نزديکی  منزل، خيابان ها و جاهاي غير ايمن مشغول بازی  شوند.
در 6 سالگي، کودک دوست دارد که به طور مستقل عمل کند اما توانايي اين که هميشه تصميم هاي درستي بگيرد را ندارد. 
دوست دارد که از درخت باال رود و در حياط بازی  کند. اما، هنوز درباره ی ايمني اطالعات کاملي ندارد. کودکان بايد ايمني 
در منزل، مدرسه و زمين بازي را ياد بگيرند. خانواده بايد محدوديت هايي براي کودک ايجاد کند که در عين حال مانع ترويج 
و تشويق استقالل تدريجي وي نگردد. قوانين خاصی در مورد صحبت و برقراري ارتباط با افراد غريبه الزم است. دو چرخه 
ی کودک بايد با ميزان توانايي و اندازه ی وي مطابق باشد. بايد در حين دوچرخه سواري و اسکيت، از کاله ايمني و وسايل 

محافظتي استفاده شود.
در اين سن مي توان با خود کودک در مورد خانواده، دوستان، ترس ها و هيجانات مرتبط با مدرسه و مستقل شدن صحبت 
کرد. به اين ترتيب با دوستي با کودک، مي توان او را تشويق کرد تا خودش مسئوليت لباس ها، اسباب بازي  و متعلقاتش را به 

عهده گرفته و عادات خوبي کسب کند. اين مسئوليت ها موجب اتونومی، استقالل و احساس توانمندي او مي شود.
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اولويت های ويزيت

اولويت اصلي، توجه به نگراني هاي والدين است. ساير اولويت ها عبارتند از:
1- آمادگي مدرسه
2- سالمت روان

3- تغذيه و فعاليت جسمي
4- سالمت دندان

5- ايمني

شرح حال

سؤال کنيد:
 آيا نگراني  در مورد سالمت جسمي کودک خود داريد؟

 آيا درباره ی شروع مدرسه يا عملکرد تحصيلي کودکتان نگران هستيد؟
 آيا در مورد تکامل کودک نگران هستيد؟

 آيا در ارتباط با خلق يا رفتار او مانند توجه، زدن، خشم، نگراني ها، بازي نکردن با ديگران، تحريک پذيري يا ميزان فعاليت، 
نگراني داريد؟

مشاهده ي تعامل والد - کودک

در طی ويزيت مشاهده کنيد:
 آيا والدين و کودک سؤال کرده يا صحبت مي کنند يا بيشتر والدين صحبت مي کنند؟

 آيا والدين و کودک با يکديگر و مراقب بهداشتي تماس چشمي برقرار مي کنند؟
 آيا والدين به کودک توجه  کرده يا به آن چه کودک مي گويد گوش مي کنند؟

 آيا والدين به توانايي هاي کودک و اعمال او پاداش مي دهند يا بي صبر و حوصله و انتقادگر هستند؟
 آيا والدين انتظارات واقعي متناسب با سن و توانايي تکاملي کودک دارند؟

 آيا کودک با والدين با احترام و دوستانه ارتباط برقرار مي کند؟

مشاهده ی توانايي کودک براي تعامل با ساير افراد:
 آيا کودک در صحبت با سايرين دوستانه و راحت است؟

 آيا کودک تمايل به صحبت نداشته يا بسيار خجالتي است؟
 ميزان توجه، تمرکز و فعاليت او چقدر است؟

 آيا زبان او قابل فهم است؟
 آيا نوع تکلم براي سن او متناسب است؟
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پايش تکامل

شروع مدرسه يکي از معيارهاي تکاملی مهم براي کودک و خانواده است. والدين، ممکن است در اين باره نگراني هايي 
مي دانند،  مدرسه  در  حضور  آمادگي  عنوان  به  را  نقاشي  مهارت هاي  و  اعداد  الفبا،  دانستن  والدين  اگرچه  باشند.  داشته 
 آموزگاران مهارت هاي زبان و آمادگي اجتماعي براي آسان جدا شدن از والدين و بودن با ساير کودکان را مهم مي دانند. براي 
کودکاني که آمادگي کمي براي حضور در مدرسه دارند، مفيدتر است که با حمايت هاي خاص و بيش تري در مدرسه بمانند 
تا اين که به منزل، برگردانده شوند. کودکان بزرگ تر که از مدرسه برگردانده مي شوند، ممکن است کسل تر شده و از ديدگاه 

رفتاری و عالئق، با هم سن و ساالن  خود دچار عدم هماهنگي گردند.

کودک 5 يا 6 ساله
 تعادل خود را روي يک پا حفظ کرده؛ ِلي ِلي  و جست و خيز مي کند.

 مي تواند گره بزند؛ مداد را در دست بگيرد؛ انساني با حداقل 6 قسمت بدن نقاشی کند؛ برخي اعداد و حروف را بکشد 
و توانايي کپي مثلث و مربع را دارد.

 آواسازي خوبي دارد؛ قصه ی ساده اي با جمالت کامل می گويد؛ از جمالت و تلفظ هاي مناسب استفاده مي کند؛ تا 10 
مي شمارد و حداقل 4 رنگ را نام مي برد.

 دستورات ساده را دنبال مي کند؛ قادر به گوش دادن و توجه کردن است؛ با حداقل کمک لباس مي پوشد و درمي آورد.

معاينه ي فيزيکی

يک معاينه ی فيزيکی کامل، بخشی از هر ويزيت مراقبت سالمت است. در اين ويزيت، به موارد زير توجه می شود:

 اندازه گيري فشار خون

 اندازه گيري و ترسيم
 وزن

 قد

 دهان
)Malocclusion( مشاهده ی پوسيدگي دندان، التهاب لثه و ناهنجاری اکلوژن 

 عصبي
 مشاهده ی مهارت هاي حرکتي ظريف و آشکار شامل راه رفتن

 ارزيابي مهارت کالمي، وضوح و روانی تکلم، محتواي فکر، توانايي درک تفکر انتزاعي

غربال گري - 5 سالگی

1- غربال گري همگاني ندارد.

2- غربال گري انتخابي
 آنمي: با سؤاالت غربال گري خطر، هموگلوبين و هماتوکريت درخواست شود.

 سرب: اگر قباًل غربال گري نشده يا با سؤاالت غربال گري خطر يا تغيير خطر، سطح سرب اندازه گيري شود.
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غربال گري - 6 سالگی

1- غربال گري همگاني ندارد.

2- غربال گري انتخابي
 شنوايي: ُاديومتري

 سالمت دهان: اگر قباًل معاينه نشده است ارجاع شود. در صورتي که آب منطقه فاقد فلورايد است، مکمل فلورايد 
داده شود.

 آنمي: با سؤاالت غربال گري خطر، هموگلوبين و هماتوکريت درخواست شود.
 سرب: اگر قباًل غربال گري نشده يا با سؤاالت غربال گري خطر يا تغيير خطر، سطح سرب اندازه گيري شود.

ناشتايی  حالت  در  ليپيد  پروفايل  است،  نشده  گري  غربال  قباًل  اگر  و  گري خطر  غربال  با سؤاالت  ليپيدمي:  ديس   
درخواست شود.

ايمن سازی

برنامه ی ايمن سازي کودکان 6 ساله شامل واکسن سه گانه )DTP( و قطره ی خوراکي فلج اطفال )OPV( است.
 پس از اين نوبت تزريق واکسن سه گانه، بايد واکسن دو گانه ی ويژه ی بزرگساالن )dT( هر 10 سال يک بار تزريق 

شود.

 راهنمايي هاي فراراه

آمادگی مدرسه

روتين های ايجاد شده، فعاليت ها و مراقبت های پس از دبستان، ارتباط والدين و معلم، دوستان، زورگويی، بلوغ، ترس ها 
و برخورد با نااميدی ها

 کودک را براي مدرسه آماده کنيد. درباره ی فرصت هاي جديد، دوستان و فعاليت هاي مدرسه صحبت کنيد. همراه با کودک 
خود با معلم مالقات کنيد و مدرسه را ببينيد.

 به کودک بگوييد اگر چيزي هست که نمي داند، به معلم بگويد تا برايش توضيح دهد.
 در فعاليت هاي مدرسه و ديدارهاي معلم با والدين شرکت کنيد، زيرا فرصت مناسبي براي شناخت معلم کودک و آشنايي 

با مدرسه است. بنابراين، با آگاهي بيش تر مي توانيد درباره ی تجارب مدرسه با کودک صحبت کنيد.
 اگر کودک در برنامه ی پس از ساعات مدرسه شرکت مي کند از ايمني محيط مطمئن باشيد.

برای کودک
 هر روز با والدين خود درباره ی چيزهايي که دوست داری و آن چه شما را در مدرسه نگران مي کند صحبت کن.

 اگر کسي شما را اذيت کرد، به معلم و والدين خود بگو تا در اين باره، کمک کنند.
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سالمت روان

روتين ها، زمان حضور در کنار افراد خانواده، مشکالت خلق، تعامالت اجتماعی

 روتين هاي خانواده احساس ايمني و امنيت به کودک مي دهد. در نظر گرفتن برخي از کارهاي منزل براي کودک، برايش 
بايد انضباط و کنترل تکانه را  حس مسئوليت ايجاد کرده و احساس مفيد بودن در خانواده را به او مي دهد. والدين 

تشويق کنند.
 با همسر خود درباره ی روتين هاي مهمي که شما و همسرتان در کودکي دوست داشتيد صحبت کنيد. تصميم  بگيريد که 

کدام يک از آن ها يا مورد جديدتري را به عنوان روتين خانواده مي پذيريد.
 گوش داده و به کودک و همسر خود احترام بگذاريد. يک الگوي رفتاري و اخالقي مثبت باشيد.

 تفاوت صحيح و غلط را به کودک خود بگوييد. هدف از انضباط، آموزش رفتار مناسب است نه “تنبيه”.
 احساس مسئوليت در کودک را با در نظر گرفتن کار مشخصی و انجام آن ترويج کنيد. اين کار بايد با توانايي کودک 

متناسب باشد.
 کنترل خشم را با صحبت کردن درباره ی خشم خود و راه کنترل آن به شيوه ی مثبت بگوييد.

به او اجازه ی کتک زدن، گاز گرفتن و ساير  به کنترل خشم کودک کمک کرده و تضادها را بدون خشونت حل کنيد.   
رفتارهاي خشن را ندهيد.

 با تشويق کودک و اين که خود الگوي او باشيد انضباط و کنترل تکانه را تشويق کنيد. به کودک بگوييد که کارها و وظايف 
تعيين شده اش قسمت مهمي از حضور در خانواده است و اگر از کاري که به عهده اش سپرده شده خسته شده است، با 

والدين خود صحبت کند.

برای کودک
 هرکس خشمگين وعصباني مي شود اما هرگز لگد زدن، کتک زدن، گاز گرفتن و کوبيدن قابل قبول نيست. بهترين راه، 
صحبت با کسي که ناراحتت کرده درباره ی آن چيزی است که تو را ناراحت کرده است. راه های ديگر عبارتند از: بيرون 

رفتن، بازي کردن و دويدن، راه رفتن و دور شدن از کسي که شما را عصباني کرده است.

تغذيه و فعاليت جسمی

وزن سالم،  رژيم غذايی متناسب و متعادل، افزايش مصرف ميوه و سبزی و غالت سبوس دار، دريافت کافی کلسيم، 60 
دقيقه ورزش روزانه

در مورد وزن مناسب با نشان دادن منحني BMI براي سن و وزن به قد به والدين توضيح دهيد. اگر BMI بيش از 85 % است 
در مورد استفاده از مواد مغذي و فعاليت فيزيکي صحبت کنيد. کودک 5 يا 6 ساله با حضور در خارج از منزل مي تواند خودش 

چيزهايي براي خوردن انتخاب کند. با خانواده در مورد غذاهاي مناسب و مغذی و عادات غذايي مناسب مشاوره کنيد.
 صبحانه يک وعده ی غذايي مهم است. براساس تحقيقات، خوردن صبحانه موجب يادگيري و رفتار بهتر کودک در مدرسه 

مي گردد.
 به کودک کمک کنيد تا غذاي مناسب از جمله ميوه و سبزی را حداقل 5 نوبت در روز مصرف کند.
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 نوشابه ها و غذاهاي داراي ارزش غذايي کم و پرچرب از جمله شيريني، ميان وعده های شور، غذاهاي آماده و نوشابه 
را محدود کنيد.

 مطمئن باشيد دريافت روزانه ی کلسيم، کافي است. کودکان 4 تا 8 ساله، بايد 2 ليوان شير کم چرب در روز مصرف کنند. 
پنير و ماست کم چرب جايگزين هاي خوبي براي شير هستند. مصرف آب ميوه را به 120 تا 180 ميلي ليتر در روز از آب 

ميوه ی تازه محدود کنيد. از مصرف آب ميوه هاي تجارتي پرهيز کنيد.

برای کودک
 خوردن صبحانه کمک مي کند تا بهتر ياد بگيريد و احساس بهتري در مدرسه داشته باشيد؛ بنابراين، هميشه غذاي سالم 

براي صبحانه مصرف کنيد.
 ميوه و سبزي قسمت مهمي از تغذيه ی سالم است. از والدين بخواهيد تا در انتخاب ميوه و سبزي به شما کمک کنند.

 حداقل 2 ليوان شير کم چرب يا پنير و ماست بخوريد زيرا براي تقويت استخوان و دندان مهم است.
والدين را تشويق کنيد تا کودک را در جهت فعاليت جسمي حمايت کرده و خود نيز در اين فعاليت مشارکت کنند.

 کودک را تشويق کنيد که حداقل 60 دقيقه در روز فعاليت جسمي داشته باشد. اين مدت را مي توان در طي روز تقسيم 
نمود.

 فعاليت جسمي که خانواده  ی شما دوست دارد و لذت مي برد در فعاليت هاي روزانه بگنجانيد.
 کل مدت تماشای تلويزيون، بازي هاي ويدئويي يا کامپيوتري را به حداکثر 2 ساعت در روز محدود کنيد. تلويزيون را در 

اتاق خواب کودک قرار ندهيد.
 براي به حداقل رسانيدن اين که کودک در معرض خشونت قرار بگيرد از موسيقي که کودک می شنود و بازي ويدئويي و 

برنامه ی تلويزيوني که مي بيند آگاه باشد.

برای کودک
 يک کار خوب اين است که بيرون بروي و چند بار در روز بازي بکني.

 تلويزيون را خاموش کن، پاشو و بازي کن. به ازاي هر نيم ساعتي که تلويزيون مي بيني يا بازي ويدئويي مي کني نيم 
ساعت بازي فعال را در نظر بگير.

 اگر در تلويزيون يا بازي ويدئويي چيزي ديدي که ناراحت يا وحشت زده ات کرد آن را خاموش کن و درباره اش با 
خانواده صحبت کن.

سالمت دندان

ويزيت منظم دندان پزشکی، استفاده ی روزانه از مسواک و نخ دندان، فلورايد کافی

در 5 سالگي کودک بايد معاينه ی دندان پزشکي شده باشد و حداقل 2 بار در سال، ويزيت هاي منظم دندان پزشکي داشته 
باشد. هم چنين، اگر مقدار فلورايد آب مدرسه و منزل کم است بايد مکمل فلورايد بگيرد.

 کودک بايد دو بار در روز با خمير دندان حاوي فلورايد به اندازه  ی يک نخود دندانش را مسواک زده و يک بار در روز 
با کمک شما از نخ دندان استفاده کند. بر اين کارها، نظارت داشته باشيد و در صورت نياز به او کمک کنيد.
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برای کودک
 مسواک زدن دندان دو بار در روز و استفاده از نخ دندان حداقل يک بار در روز به خصوص وقتي دندان جديد درمی آيد 

اهميت دارد زيرا “دندانت براي هميشه است”.

ايمنی

ايمنی عابر پياده، صندلی ايمنی، کاله ايمنی، ايمنی شنا، پيش گيری از سوء رفتار جنسی، آتش سوزی

ايمني ماشين اهميت ويژه اي دارد، زيرا بسياري از مرگ ومير هاي اين سن به علت تصادف وسيله ی نقليه ی موتوري 
است. ايمني عابر پياده و دوچرخه سواري نيز مهم است. کودکان کوچک بلوغ عصبي، مهارت ها و آگاهي الزم براي عبور از 
خيابان را ندارند. از نظر عصبي مهارت ديدن ماشين  در ديد محيطي آن ها، تعيين محل صوت و قضاوت فاصله ی وسيله  
ی نقليه و سرعت آن، تکامل نيافته است و به طور کلي، آماده ی عبور از خيابان تا 10 سالگي يا پس از آن نيستند. براي 
محافظت کودک از خطر، والدين بايد بر آن ها نظارت داشته و ايمني محيط را کنترل  کنند. والدين اغلب شناخت و حس 

کودک کوچک را بيش از حد دانسته و نياز به راهنمايي براي پيش گيري از آسيب ها را دارند.
 به کودک راه عبور از خيابان را ياد دهيد.

 کودکان بايد ياد بگيرند که کجا منتظر اتوبوس مدرسه باشند و براي پياده و سوار شدن، نظارت يک بزرگ سال الزم است.
 صندلي عقب تا 13 سالگي مناسب ترين جا براي کودکان است و هميشه بايد از کمربند ايمني مناسب استفاده کنند.

 در زمان دو چرخه سواري و اسکيت حتمًا وسايل ايمني مناسب داشته باشند.
 هرگز در خيابان دوچرخه سواري نکند.

 به کودک نيز توصيه کنيد که فعاليت،  خوب است اما رعايت اصول ايمني در زمان فعاليت نيز به همان اندازه مهم هستند. 
پس، “از کاله ايمني استفاده کن”.

 زمان آموزش شنا به کودک است.
 اجازه ندهيد که حتي اگر کودک مي داند که چه طور شنا کند، در اطراف آب )رودخانه، استخر و...( بازي کند مگر آن که، 

يک بزرگ سال مراقب او باشد.
 هيچ گاه، اجازه ی تنها شنا کردن به او ندهيد. هرگز، اجازه ی شنا در آبي که سرعت زياد دارد ندهيد.
 هرگز، اجازه ی پريدن در آب به او ندهيد مگر آن که، يک بزرگ سال عمق آب را کنترل کرده باشد.

 بايد در حين قايق سواري، جليقه ی نجات مطمئن پوشيده باشد.
 تمام استخرها از چهار طرف محصور باشد.

 از ضد آفتاب با SPF 15 يا بيش تر، 15 دقيقه قبل از خروج کودک از منزل براي بازي يا شنا استفاده کرده و هر 2 تا 5 
ساعت استفاده از آن را تکرار کنيد.

برای کودک
 هرگز بدون حضور فرد بزرگسال شنا نکن.

 هميشه موقع سوار شدن در قايق، جليقه ی نجات بپوش.
 به کودک آموزش دهيد که اگر فرد بزرگ سالي از او خواست تا رازي را از والدين پنهان نگه دارد يا به قسمت هاي 

خصوصي او عالقه دارد، هرگز درست نمي گويد.
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 به قسمت هايي از بدن که زير لباس شما است، قسمت هاي خصوصي مي گوييم چون آن ها را پوشانيده اي و تنها کسي 
هستي که مي تواني آن ها را ببيني.

 اين هرگز درست نيست که کودک بزرگ تر يا بزرگ سالي قسمت هاي خصوصي بدنش را به شما نشان دهد، از شما 
بخواهد که قسمت هاي خصوصي بدن خودت را به او نشان دهي، شما آن ها را دست بزني، شما را بترساند يا بخواهد 
که در اين باره با والدين خود صحبت نکني. هميشه به سرعت از چنين فردي دور شو و به والدين يا بزرگ سال ديگري، 

بگو که چه اتفاقي افتاده است.
 هيچ وقت با کبريت و فندک بازي نکن.

 اگر لباست آتش گرفت، ندو، توقف کن و روي زمين غلت بزن.
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اواسط کودکي: ويزيت7 و 8 سالگي

کودک 7 و 8 ساله که مرحله ی قبل از بلوغ را مي گذراند تعامل بيش تري داشته و دوستاني نيز دارد. توانايي شناختي 
و مهارت هاي ارتباطي اش به کار گرفته  شده و به سمت استقالل و اتونومي پيش مي رود. کودک 7 يا 8 ساله تضادهايي بين 
باورها و ارزش هاي موجود در منزل و ارزش هاي هم سن وساالن خود تجربه مي کند. او با هم سن وساالن هم جنس خود که 
عالئق و توانايي هاي مشابهي دارند دوست مي شود. ممکن است يک دوست صميمي داشته باشد که از شاخص هاي تکاملی 

بين فردي است.
کودک 7 يا 8 ساله ممکن است مسئوليت هاي جديدی از قبيل درست کردن تخت خود، جمع کردن لباس هايش و چيدن 

ميز غذا در خانواده داشته باشد. اين مسئوليت ها احساس توانمندي  و اعتماد به نفس به او مي دهد.
در 8 سالگي کودک مي تواند به جنبه هاي متفاوت يک مشکل توجه کند. سؤاالت زيادي از دنياي اطراف خود دارد و به 

تدريج مي فهمد که ممکن است ديدگاه هاي ديگران با ديدگاه او متفاوت باشد.
عملکرد تحصيلي، شاخص عملکردي تکامل کودک در حيطه هاي تکامل )اجتماعي – هيجاني، ارتباطي، شناختي و جسمي( 

است. در اين سن، کالس درس را پذيرفته و رفتارهاي الزم براي يادگيري از قبيل همکاري و توجه شکل گرفته اند.

اولويت های ويزيت

اولويت اصلي توجه به نگراني هاي والدين است. ساير اولويت ها عبارتند از:
1- مدرسه

2- تکامل و سالمت روان
3- تغذيه و فعاليت جسمي

4- سالمت دهان
5- ايمني

شرح حال

از والدين سؤال کنيد:
 نگراني شما درباره ی سالمت جسمي کودک چيست؟

 آيا در مورد تکامل يا يادگيري کودک نگراني داريد؟
 آيا در مورد خلق يا رفتار او مانند توجه، زدن، خشم، نگراني، بازي نکردن با ديگران، تحريک پذيري و ميزان فعاليت 

نگران هستيد؟
 آيا در مقايسه با سال گذشته تغييري در منزل روي داده است؟

از کودک سؤال کنيد:
 چه طور هستيد؟

 در مدرسه چه خبر است؟
 امروز دوست داريد راجع به چه موضوعي صحبت کنيم؟
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مشاهده ي تعامل والد - کودک

در طي ويزيت مشاهده کنيد:
 آيا والدين و کودک به سؤاالت پاسخ مي دهند؟

 آيا والدين اجازه ی ارتباط کودک با مراقب بهداشتي را مي دهند يا مداخله مي کنند؟
 آيا انتظارات والدين واقعي و متناسب با سن و توانايي هاي تکاملي کودک است؟

 آيا کودک با والدين خود با احترام و دوستانه ارتباط برقرار مي کند؟
 آيا والدين و کودک با يکديگر و با مراقب بهداشتي ارتباط چشمي برقرار مي کنند؟

مشاهده ی تعامل کودک با سايرين:
 آيا کودک دوستانه است؟

 آيا کودک تمايل به صحبت نداشته يا بيش از حد خجالتي است؟
 آيا زبان کودک قابل فهم و متناسب با سن او است؟

 آيا کودک عصباني يا افسرده است؟
 آيا از دستورات تبعيت مي کند؟

 ميزان توجه، تمرکز يا فعاليت او چه قدر است؟
 آيا با خشنودي از دوستان، فعاليت ها و مهارت هايش صحبت مي کند؟

پايش تکامل

در کالس دوم و سوم دبستان مسائلي از جمله بي توجهي و بيش فعالي با يادگيري مفاهيم پيچيده و هم خواني با اغلب 
محيط هاي مدرسه تداخل مي کند. رفتارهاي تهاجمي و مخالف به عنوان رفتارهاي همراه با اختالل در سازگاري، جايگزين 

رفتارهاي تطابق با توقعات و نيازهاي مدرسه مي شود. با افزايش نياز به يادگيري، ناتواني هاي يادگيري خود را نشان مي دهند.
شکست تحصيلي تًاثير منفي چشم گيري بر اعتماد به نفس کودک دارد. به همين جهت، مشکالتي که با عملکرد تحصيلي 
بايد به سرعت  ناتواني هاي يادگيري و اختالالت ذهني  بايد به محض امکان تشخيص داده شوند.  ضعيف تظاهر مي کنند 

تشخيص داده شده و درمان شود.

کودک 7 يا 8 ساله
 شايستگی های جسمي، شناختي، هيجاني، اجتماعي و اخالقي نشان مي دهد.

 مشغول رفتارهايي است که موجب تقويت خوب بودن شده و منجر به شيوه ي زندگي سالم مي شود.
 رابطه ی توًام با شوق و عالقه با خانواده، ساير بزرگ ساالن و هم  سن وساالن دارد.

معاينه ي فيزيکی

 اندازه گيري فشار خون

 اندازه گيري و ترسيم
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 قد
 وزن

 عضالني اسکلتي
 مشاهده ی عملکرد مفصل لگن، زانو و مچ پا

 دهان
)Malocclusion( مشاهده ی پوسيدگي ، التهاب لثه و ناهنجاری اکلوژن 

 پستان ها و دستگاه تناسلي
Sexual maturity rating )SMR( ارزيابي مرحله ی بلوغ 

غربال گري – 7 سالگی

1- غربال گري همگاني ندارد.

2- غربال گري انتخابي
Snellen بينايي: با سؤاالت در معرض خطر، تست 

 شنوايي: با سؤاالت در معرض خطر، ُاديومتري
 آنمي: با سؤاالت در معرض خطر، اندازه گيري هموگلوبين يا هماتوکريت درخواست شود.

غربال گري – 8 سالگی

1- غربال گري همگاني
Snellen بينايي: تست 

2- غربال گري انتخابي
 آنمي: با سؤاالت در معرض خطر، اندازه گيري هموگلوبين يا هماتوکريت درخواست شود.

 ديس ليپيدمی: با سؤاالت در معرض خطر و اگر غربال گري قبلی نشده پروفايل چربي در حالت ناشتايی درخواست شود.

 راهنمايي هاي فراراه

مدرسه

سازگاری با مدرسه، مشکالت مدرسه )موضوعات رفتاری يا يادگيری(، عملکرد و پيشرفت تحصيلی، شرکت در فعاليت های 
مدرسه يا برنامه های پس از مدرسه، زورگويی، مشغوليت والدين

تا  نمود  تشويق  بايد  را  والدين  است.  کودک  اجتماعي  و  کالمي  شناختي،  تکامل  شاخص  مشاهده ترين  قابل  مدرسه 
حمايت گر، مشاهده گر و درگير بخش هاي اصلي زندگي کودک باشند.

 اگر کودک در مدرسه خوب عمل نمي کند، از معلم درباره ی کمک هاي خاصي که ممکن است در دسترس باشد سؤال 
کنيد.
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 اگر کودک از رفتن به مدرسه مضطرب است، در مورد اين که کودک ديگري به او زور گفته باشد بپرسيد. سعي کنيد از آن 
چه که روي داده و اين که چگونه اتفاق افتاده آگاه شويد. معلم را مطلع سازيد و از او کمک بخواهيد.

برای کودک
 خوب کار کردن در مدرسه، از اين نظر که در مورد خود چه احساسي داريد اهميت دارد. به هر حال، خوب بودن براي 
افراد مختلف، متفاوت است. مسئله ی مهم آن است که شما بهترين کاري که برايتان ممکن است انجام دهيد و زماني که 

به کمک احتياج داريد، کمک بگيريد.
 اگر کسي شما را زد يا صدمه اي به شما وارد کرد با صداي محکم به او بگوييد که ديگر شما را اذيت نکند و برويد اتفاقي 
را که افتاده به فرد بزرگ سالي مثل معلم يا والدين خود که به آن ها اطمينان داريد، بگوييد و براي اجتناب از موقعيت هاي 

مشابه و توقف رفتار ديگران از آن ها کمک بگيريد.

تکامل و سالمت روان

استقالل، اعتماد به نفس، برقراری قوانين و عواقب آن ها، مشکالت خلق، حل کشمکش ها، تکامل بلوغ

اعتماد به نفس، تًاثير مهمي بر سالمت روان دارد. اگر کودکان مشارکتي داشته باشند، احساس مثبتي از خود در آن ها 
شکل مي گيرد. کلمات تشويق کننده مهم هستند و به آن ها انرژي مي دهند. با شرکت کودکان در فعاليت ها و صحبت کردن با 
آن ها احساس امنيت به کودک دست مي دهد. کودکانی که والدين پرورش دهنده و با محبت  دارند اعتماد به نفس بيشتري 
خواهند داشت. والدين انتقادگري که توقعات غير واقعي دارند و والديني که کودک خود را تشويق نمي کنند تا تجارب جديد 

پيدا کند، مي توانند به اعتماد به نفس او صدمه بزنند.
 شايستگي، استقالل و مسئوليت پذيري او را تقويت کنيد. کارها را براي کودکتان انجام ندهيد. کمک کنيد که خودش کارها 

را به خوبي انجام دهد و در کمک به ديگران از او حمايت کنيد.
 از نظر فعاليت، ارزش ها، رفتار و اخالق الگوي مثبتي براي فرزند خود باشيد.

کودک خود را نزنيد و به ديگران نيز اجازه ی اين کار را ندهيد. به جاي آن، با کودک خود در مورد عواقب منطقي شکستن 
قوانين صحبت کنيد.

 به کودک بگوييد که هر کس عقايد و افکاري دارد که او را خشمگين مي کند. بهترين راه برخورد با اين ها، صحبت با کسي 
است که خوب گوش مي کند و به شما کمک مي کند تا ياد بگيريد با چه راه حل خوبي با آن ها برخورد کنيد. اغلب، فقط 

صحبت درباره ی احساسات ناخوشايند موجب رفع آن ها مي شود.
 به سؤاالت کودک درباره ی بلوغ، صادقانه، ساده و متناسب با درک کودک توضيح دهيد. اگر اين آموزش ها را در مدرسه 

مي بيند درباره ی آن ها با او صحبت کنيد.

برای کودک
 تغييرات زيادي براي شما و بدنتان در طي بلوغ ايجاد مي شود که بعضي از آن ها مي تواند شگفت  انگيز يا فهميدن آن، 

سخت باشد. اگر، هر سؤال يا نگراني داري مي تواني از والدين يا بزرگ سالي که به او اطمينان داري بپرسي.
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تغذيه و فعاليت جسمی

وزن سالم،  دريافت مناسب غذا، کلسيم کافی، مصرف آب به جای نوشابه، فعاليت جسمی مناسب در يک برنامه ی ورزشی 
مشخص، محدوديت تماشای تلويزيون و ويدئو

 اگر BMI باالي 85 % است درباره ی غذاهاي مغذي و فعاليت جسمي مشاوره کنيد.
 صبحانه، يک وعده ی غذايي مهم است. براساس تحقيقات، خوردن صبحانه موجب يادگيري و رفتار بهتر کودک در 

مدرسه مي گردد.
 به کودک کمک کنيد تا غذاي مناسب از جمله ميوه و سبزی را حداقل 5 نوبت در روز مصرف کند.

 نوشابه ها و غذاهاي داراي ارزش غذايي کم و پرچرب از جمله شيريني، ميان وعده های شور، غذاهاي آماده و نوشابه 
را محدود کنيد.

 مطمئن باشيد دريافت روزانه ی کلسيم، کافي است. کودکان 4 تا 8 ساله، بايد 2 ليوان شير کم چرب در روز مصرف کنند. 
پنير و ماست کم چرب جايگزين هاي خوبي براي شير هستند. مصرف آب ميوه را به 120 تا 180 ميلي ليتر در روز از آب 

ميوه ی تازه محدود کنيد. از مصرف آب ميوه هاي تجارتي پرهيز کنيد.

برای کودک
 خوردن صبحانه کمک مي کند تا بهتر ياد بگيريد و احساس بهتري در مدرسه داشته باشيد؛ بنابراين، هميشه غذاي سالم 

براي صبحانه مصرف کنيد.
 ميوه و سبزي قسمت مهمي از تغذيه ی سالم است. از والدين بخواهيد تا در انتخاب ميوه و سبزي به شما کمک کنند.

 حداقل 2 ليوان شير کم چرب يا پنير و ماست بخوريد زيرا براي تقويت استخوان و دندان مهم است.
والدين را تشويق کنيد تا کودک را در جهت فعاليت جسمي حمايت کرده و خود نيز در اين فعاليت مشارکت کنند.

 کودک را تشويق کنيد که حداقل 60 دقيقه در روز فعاليت جسمي داشته باشد. اين مدت را مي توان در طي روز تقسيم 
نمود.

 فعاليت جسمي که خانواده  ی شما دوست دارد و لذت مي برد در فعاليت هاي روزانه بگنجانيد.
 کل مدت تماشای تلويزيون، بازي هاي ويدئويي يا کامپيوتري را به حداکثر 2 ساعت در روز محدود کنيد. تلويزيون را در 

اتاق خواب کودک قرار ندهيد.
 براي به حداقل رساندن اين که کودک در معرض خشونت قرار بگيرد از موسيقي که کودک می شنود و بازي ويدئويي و 

برنامه ی تلويزيوني که مي بيند آگاه باشد.

برای کودک
 يک کار خوب اين است که بيرون بروي و چند بار در روز بازي بکني.

 تلويزيون را خاموش کن، پاشو و بازي کن. به ازاي هر نيم ساعتي که تلويزيون مي بيني يا بازي ويدئويي مي کني نيم 
ساعت بازي فعال را در نظر بگير.
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سالمت دهان

ويزيت منظم دندان پزشکی، استفاده ی روزانه از مسواک و نخ دندان، فلورايد کافی

 کودکان بايد معاينه ی دندان پزشکي شده باشند و حداقل 2 بار در سال ويزيت شوند. اگر آب مصرفي، فلورايد کافي 
ندارد، فلورايد تکميلي بدهيد.

 اولين ويزيت ارتودنسي و نياز به ارزيابي بيش تر، در اين سن توصيه مي شود.
 کودک بايد دو بار در روز با خمير دندان حاوي فلورايد به اندازه  ی يک نخود، دندانش را مسواک بزند و يک بار در روز 

با کمک شما از نخ دندان استفاده کند. بر اين کارها نظارت داشته باشيد و در صورت نياز به او کمک کنيد.
 اگر دندان پزشک شما توصيه کرد مکمل فلورايد به کودک بدهيد.

براي کودک
 مسواک زدن دندان حداقل 2 بار در روز و استفاده از نخ دندان حداقل يک بار در روز دندان شما را حفظ مي کند.

 اگر ورزش مي کنيد هميشه محافظ دهان را براي حفظ دندان ها استفاده کنيد.

ايمنی

دوستان کودک خود و خانواده ی آن ها را بشناسيد،  مراقب دوستان باشيد، کمربند ايمنی، وسايل ايمنی، ايمنی زمين بازی، 
ايمنی ورزشی، ايمنی شنا، ضدآفتاب، کنترل دقيق استفاده از کامپيوتر ) بازی ها، اينترنت، پست الکترونيک(

 والدين بايد کودک را به انجام بازي هاي ايمن سوق دهند. بازي بايد به وسيله ی يک مراقب بزرگ سال نظارت شود. 
والدين بايد از ايمني شخصي به گونه اي صحبت کنند که اضطراب بی مورد ايجاد نکند.

 پيش گيري از سوءاستفاده ی جنسی، نياز به  آگاهي و مهارت هاي مناسب سن دارد تا کودکان خود را مصون دارند.
 به کودک ياد دهيد که قوانين ايمني در منزل، در ساير خانه ها نيز توصيه مي شود.

 مطمئن باشيد که کودک شما قبل و بعد از مدرسه و در زمان هايي که خارج از مدرسه است در يک محيط امن می باشد.
 با بلوغ کودک، نظارت مستقيم خود را کم کنيد.

 مطمئن باشيد که کودک قوانين ايمني در منزل شامل تلفني هاي ضروري مانند آتش نشاني)125( و اورژانس )115( را 
مي داند.

 کودک بايد بداند که هميشه مي تواند از شما بخواهد تا به منزل برگرديد يا اگر در منزل ديگري احساس ناراحتي کرد با 
شما تماس بگيرد.

براي کودک
 در را براي کسي که نمي شناسي، باز نکن. فقط به دوستاني که والدين شما اجازه مي دهند امکان ورود به منزل را بده.

 از ايمني جايي که بازي مي کني، مطمئن باش.
 صندلي عقب ايمن ترين جا براي کودکان کم تر از 13 سال است و هميشه بايد از کمربند ايمني مناسب استفاده کنند.

 کودک 8 ساله نبايد در تاريکي دو چرخه سواري کند و بايد قبل از غروب آفتاب به منزل برگردد.
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 به کودک نيز توصيه کنيد که فعاليت  خوب است اما رعايت اصول ايمني در زمان فعاليت نيز به همان اندازه مهم است. 
پس، “از کاله ايمني استفاده کن”.

 زمان آموزش شنا به کودک است.
 اجازه ندهيد که حتي اگر کودک مي داند که چه طور شنا کند، در اطراف آب )رودخانه، استخر و...( بازي کند. مگر آن که، 

يک بزرگ سال مراقب او باشد..
 هيچ گاه، اجازه ی تنها شنا کردن به او ندهيد. هرگز، اجازه ی شنا در آبي که سرعت زياد دارد ندهيد.
 هرگز، اجازه ی پريدن در آب به او ندهيد مگر آن که يک بزرگ سال عمق آب را کنترل کرده باشد.

 بايد در حين قايق سواري، جليقه ی نجات مطمئن پوشيده باشد.
 تمام استخرها از چهارطرف محصور باشد.

 از ضد آفتاب با SPF 15 يا بيش تر، 15 دقيقه قبل از خروج کودک از منزل براي بازي يا شنا استفاده کرده و هر 2 تا 5 
ساعت استفاده از آن را تکرار کنيد.

برای کودک 
 هرگز بدون حضور فرد بزرگ سال شنا نکن.

 هميشه موقع سوار شدن در قايق، جليقه ی نجات بپوش.
 به کودک آموزش دهيد که اگر فرد بزرگ سالي از او خواست تا رازي را از والدين پنهان نگه دارد يا به قسمت هاي 

خصوصي او عالقه دارد، هرگز درست نمي گويد.
 به قسمت هايي از بدن که زير لباس شما است، قسمت هاي خصوصي مي گوييم چون آن ها را پوشانيده اي و تنها کسي 

هستي که مي تواني آن ها را ببيني.
 اين هرگز درست نيست که کودک بزرگ تر يا بزرگ سالي قسمت هاي خصوصي بدنش را به شما نشان دهد، از شما 
بخواهد که قسمت هاي خصوصي بدن خودت را به او نشان دهي، شما آن ها را دست بزني، شما را بترساند يا بخواهد 
که در اين باره با والدين خود صحبت نکني. هميشه به سرعت از چنين فردي دور شو و به والدين يا بزرگ سال ديگري، 

بگو که چه اتفاقي افتاده است.
 هيچ وقت با کبريت و فندک بازي نکن.

 اگر لباست آتش گرفت، ندو، توقف کن و روي زمين غلت بزن.
 تماس با دود دست دوم، خطر بيماري قلبي و ريوي را در کودک افزايش مي دهد. براي سالمت خود و کودکتان، سيگار 

نکشيد و اصرار داشته باشيد که سايرين هم در اطراف کودک شما سيگار نکشند.
 کامپيوتر منزل را در جايي که مي توانيد مشاهده کنيد قرار دهيد.

 مکرر کنترل کنيد يا موارد استفاده ی قبلی از اينترنت توسط کودک را بدانيد. در صورت لزوم، از فيلتر مخصوص استفاده کنيد.

براي کودک
 فقط وقتي از اينترنت استفاده کن که والدين اجازه مي دهند و هيچ گاه، وارد سايت هايي که انتخاب خوبي نيستند نشو.

 اطالعات شخصي خود مانند اسم کامل، آدرس يا تلفن را نده، مگر آن که، والدين اين کار را تًاييد کنند.





ارزیابی های کودک

فصل دوم فصل دوم 
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 ارزیابی رشد کودک

 WHO Multicenterارزيابی رشد کودک شامل اندازه گيری وزن، قد و دور سر و مقايسه ی آن با استانداردهای رشد
)Growth Reference Study )MGRS است. هدف از ارزيابی، تعيين روند رشد می باشد.

   كنترل كودك از نظر قد
سرعت رشد قد بر حسب سن متفاوت است )جدول1-2-1( و چنان چه از حد مورد انتظار کم تر باشد اختالل رشد قد 

مطرح می گردد )جدول1-2-2(. کودک را از نظر قد كنترل كرده و پس از كنترل وضعيت قد، طبقه بندي كنيد.

جدول 1-2-1 - سرعت رشد قد

رشد قد بر حسب سانتی متر در سال )متوسط(سن )سال(

19-24 )14/5(

26-12 )9(

35/5-10 )8(

44/5-9 )7(

)6/5( 8-54/5 و 6

دختر: )5/5 ( 8-74/5 و 8
پسر: )5/5( 4-7/5

جدول1-2-2 - اختالل رشد قد در کودکان

رشد قد )سانتی متر در سال(سن )سال(

2-3< 8

3-4< 6

5-6< 5/5

7-8< 5

 اندازه گيری قد کودک
 بسته به سن و توانايی کودک در ايستادن، قد خوابيده )Length( يا قد ايستاده ی )Height( کودک را اندازه گيری کنيد.

 اگر کودک کم تر از 2 سال دارد، قد خوابيده و اگر 2 سال يا بيش تر دارد و قادر به ايستادن است قد ايستاده اش را 
اندازه بگيريد.

 قد ايستاده، حدود 0/7 سانتی متر کم تر از قد خوابيده است. اگر کودک کم تر از 2 سال، برای اندازه گيری قد خوابيده، 
دراز نمی کشد، قد ايستاده ی او را اندازه گرفته و 0/7 سانتی متر به آن اضافه کنيد تا قد خوابيده به دست آيد و اگر 
کودک 2 ساله يا بزرگ تر نتوانست بايستد، قد خوابيده ی او را اندازه گيری نموده و برای تبديل آن به قد ايستاده ، 0/7 

سانتی متر از آن کم کنيد.
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 تخت قدسنج برای اندازه گيری قد خوابيده به کار می رود. اين وسيله، بايد بر روی يک سطح صاف و محکم مانند يک ميز 
قرار گيرد. در صورت نداشتن اين نوع قدسنج، می توان يک متر پالستيکی را کنار سطح صاف ميزی که کنار ديوار است به 
گونه ای که درجه ی صفر متر مماس با سطح ديوار قرار گيرد چسباند. هنگام اندازه گيری، سر کودک را در حالی که با ديوار 

مماس است در محل صفر قرار داده و با گذاشتن دست ها روی زانوی کودک، قد او را با دقت خوانده و ثبت نماييد.
 قدسنج برای اندازه گيری قد ايستاده به کار می رود و به طور عمودی روی ديوار يا ستون نصب می شود.

 صفحات افقی و عمودی قدسنج ها بايد در زوايای صحيح به بدنه متصل شده باشند.
  قسمت متحرک در تخت قدسنج بخش پايی و در قدسنج ايستاده مربوط به قسمت سر است.

آمادگی برای اندازه گيری قد خوابيده يا ايستاده
 پس از اندازه گيری وزن، در حالی که کودک هنوز لباس به تن ندارد برای اندازه گيری قد وی در حالت ايستاده يا خوابيده 

آماده شويد.
 کنترل کنيد که کفش، جوراب و زينت آالت موی سر کودک قباًل درآورده شده باشد.

 برای اندازه گيری قد چه به صورت خوابيده و چه به صورت ايستاده، حضور مادر جهت آرام نگه داشتن کودک ضروری 
است. بنابراين، به مادر داليل اندازه گيری قد و مراحل آن را توضيح داده و به سؤاالت وی پاسخ دهيد. به وی بگوييد 

و نشان دهيد که چگونه می تواند به شما کمک کند.

اندازه گيری قد خوابيده
 سطح ميز قدسنج را با يک پوشش نازک به منظور رعايت اصول بهداشتی و نيز راحتی کودک بپوشانيد.

 به مادر توضيح دهيد که چگونه کودک را روی ميز قدسنج قرار داده و به نگه داشتن سر کودک هنگامی که شما قد او را 
اندازه می گيريد، کمک کند.

 به مادر نشان دهيد که وقتی کودک را روی ميز قرار می دهيد کجا بايستد )برای مثال، مقابل شما و دور از محل قرار گيری 
متر(. هم چنين، به او نشان دهيد که سر کودک را کجا قرار دهد )در مجاورت ديواره ی ثابت ميز قدسنج(.

 به سرعت، سر کودک را در موقعيت صحيح قرار دهيد، طوری که يک خط عمودی فرضی از مجرای گوش به حاشيه ی 
پايينی گودی چشم عمود بر تخت باشد )در اين حالت، چشم های کودک بايد دقيقًا به طور مستقيم به باال نگاه کند(. از 

مادر بخواهيد سر کودک را در اين وضعيت ثابت نگه دارد.
 با يک دست پاهای کودک را نگه داشته و با دست ديگر قسمت متحرک انتهايی ميز را به سمت کف پای او حرکت دهيد. 

با يک فشار آرام به زانوهای کودک، آن ها را صاف کنيد.                
                              

نکته: فشاری که برای صاف کردن زانو ها در نوزادان اعمال می شود با فشار الزم برای صاف کردن زانوهای کودکان 
بزرگ تر متفاوت است. زانوهای نوزادان، شکننده و آسيب پذيرند و به راحتی صدمه می بينند. بنابراين، برای صاف 

کردن زانوهای نوزادان از حداقل فشار ممکن استفاده کنيد.

 اگر کودک شديداً بی قرار است و نمی توان هر دو پای او را در اين موقعيت نگه داشت، اندازه گيری را با يک پا انجام 
دهيد.
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 در حالی که زانوها را نگه داشته ايد، صفحه ی متحرک پايی را به آرامی به سمت کف پاهای کودک حرکت دهيد. کف 
پاها بايد دقيقًا بر صفحه تماس داشته و انگشت شست، صاف و به سمت باال باشد. در غير اين صورت، يعنی در صورت 
خميدگی انگشت شست و يا مماس نبودن کف پاها با صفحه ی متحرک پايی به آرامی کف پاهای کودک را تحريک 
کنيد و با سرعت و در حالی که کودک انگشت شست پاهايش را صاف کرده، صفحه را نزديک نموده و به کف پايش 

بچسبانيد. سرعت عمل نکته ی مهمی است.
 اندازه را به درستی بخوانيد و به سانتی متر و با دقت 0/1 سانتی متر بر حسب آخرين خط مدرج اندازه گيری که قابل 

رؤيت می باشد در منحنی های مربوطه در کارت پايش رشد کودک ثبت نماييد.                          

اندازه گيری قد ايستاده
 از صحيح بودن محل قرارگيری قدسنج بر روی سطح زمين مطمئن شويد.

 کنترل کنيد که کفش، جوراب ها و تزئينات موی سر کودک درآورده شده باشند.
 با جلب همکاری مادر، بر روی زمين زانو بزنيد تا قد شما هم تراز قد کودک شود.

 به کودک کمک کنيد صحيح بايستد و پشت سر، شانه ها، برآمدگی باسن، ماهيچه ی ساق پا و پاشنه ها به صفحه ی 
عمودی مماس باشند.

 از مادر بخواهيد که زانوها و قوزک پای کودک را نگه دارد تا صاف بايستد و ساق پا و پاشنه هايش بر صفحه ی عمودی 
پشتی مماس باشد.

 سر کودک را در موقعيت صحيح قرار دهيد طوری که يک خط افقی از مجرای گوش به حاشيه ی پايينی گودی چشم، 
موازی صفحه ی اصلی باشد. در اين حالت، سر کودک به طرف روبه رو است. برای نگه داشتن سر در اين موقعيت، 

چانه ی کودک را با فضای ميان انگشت شست و چهار انگشت ديگر خود به طور ثابت نگه داريد.
 در صورت لزوم، کمی شکم کودک را به داخل فشار دهيد تا قد کامل او را اندازه گيری کنيد.

 در صورتی که هنوز سر کودک در اين موقعيت قرار دارد، از دست ديگرتان جهت 
حرکت صفحه ی متحرک فوقانی برای مماس کردن آن با سر کودک استفاده کنيد. 

قد ايستاده خوابيده برای سن
 قد ايستاده خوابيده برای سن نشان دهنده ی رشد قدی کسب شده در يک ويزيت 

است. اين شاخص، در تشخيص کودکان دچار کوتاهی قد در اثر سوء تغذيه ی طوالنی مدت يا بيماری مکرر کمک کننده 
است و کودکانی که برای سن خود، بلند قد هستند نيز شناسايی می شوند )بلندی قد به جز در موارد شديد که مطرح 

کننده ی مشکالت نادر غددی است به ندرت به عنوان يک مشکل تلقی می شود(.
 برای ثبت قد ايستاده خوابيده برای سن:

 هفته ها، ماه ها يا سال ها و ماه هاي طي شده را روي خطوط عمودي و نه بين آن ها، عالمت گذاري كنيد. به عنوان مثال، 
اگر كودكي 5/5 ماهه است، روي خط 5 ماهگي و نه بين 5 و 6 ماهگي را عالمت گذاري كنيد.

 قد ايستاده يا خوابيده را روي يا بين خطوط افقي و در حداكثر دقت ممكن عالمت گذاري كنيد. به عنوان مثال، اگر اندازه 
ی قد 60/5 سانتي متر است، نقطه را در وسط فاصله ی بين خطوط افقی عالمت گذاري كنيد.

وقتي نقاط براي 2 ويزيت يا بيشتر عالمت گذاري شده است براي مشاهده ی بهتر روند رشد، آن ها را با يك خط صاف به 
يکديگر متصل كنيد.
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ارزيابي و طبقه بندی كودك ازنظر وضعيت قد
از جدول طبقه بندي1- 2-3 جهت كنترل وضعيت قد استفاده كنيد.

جدول 1-2-3- ارزيابی وضعيت قد برای سن

توصيه ها/اقدامطبقه بندیقد برای سن

-3z-score  کوتاه قدی شديد پايين
)Severely stunted(

 در يک کودک کوتاه قد يا شديدًا کوتاه قد، احتمال ابتال به 
افزايش وزن وجود دارد. برای ارزيابی بيش تر به پزشک 

متخصص کودکان ارجاع داده شود.)1(

بين  2z-score- و
-3z-score

کوتاه قدی 
)Stunted(

عالئم  وجود  نظر  از  بررسی  و  کامل  فيزيکی  معاينه ی   
سيستميک )تعيين سن شروع کوتاه قدی، وزن و قد تولد، 
سابقه ی بستری های قبلی کودک در بيمارستان، سابقه ی 
پايين،  برادر کودک در سنين  يا  نامعلوم در خواهر  فوت 
و  خواهران  قد  به  توجه  والدين،  قد  متوسط  ی  محاسبه 
برادران، مسائل و مشکالت عاطفی و خانوادگی کودک، 

ضروری است.
نکته ی  يا  فيزيکی  معاينه ی  بودن  غيرطبيعی  صورت  در   -1
پزشک  به  کودک  فوق،  موارد  از  يک  هر  در  غيرطبيعی 

متخصص کودکان ارجاع داده شود.
2- در صورت نبودن عالئم سيستميک و طبيعی بودن معاينه ی 

فيزيکی و موارد فوق:
- ارائه ی توصيه های تغذيه ای مطابق با سن کودک و اصالح 

تغذيه و توصيه های عاطفی روانی
گيری و جدول سرعت  پی  توالی  اساس جدول  بر  - سپس، 
رشد )جدول 1-2-4(، رشد کودک پی گيری شده و يک 
دوره فرصت داده شود )در کودکان کوچک تر از دو سال 
برای  و  ماهه   3 دوره ی  يک  گيری حداقل  تصميم  برای 
کودکان بزرگ تر از دو سال حداقل يک دوره ی 6 ماهه 

زمان الزم است(.
اگر پس از يک دوره، سير صعودی در منحنی مشاهده نشد 
)عدم افزايش قد( جهت بررسی کامل به پزشک متخصص 

کودکان ارجاع دهيد.
  اگر پس از يک دوره ی پی گيری، سير صعودی )افزايش قد( 
در منحنی مشاهده شد، توصيه ها و دستورات ادامه يافته و 
پی گيری کودک تا رفع کوتاه قدی، بر اساس جدول توالی 

پی گيری ادامه يابد.

 3z-score قد بلند، به ندرت مشكل تلقي مي گردد مگر در موارد بسيار خيلی بلند قدباالی
شديد كه مشكالت غددي مانند تومور مترشحه ی هورمون 
رشد، اختالالت متابوليک يا برخی از سندرم ها را مطرح 
می کند. در صورت شك به اين موارد، )به عنوان مثال اگر 
براي سن  بلند  بسيار  قد  با  كودكي  طبيعي،  قد  با  والديني 

دارند(، كودك را براي ارزيابي ارجاع دهيد.
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1- شرح حال تغذيه ای، توجه به قد و تأخير در بلوغ والدين، حال عمومی، تکامل، تناسب وزن برای قد، معاينه ی فيزيکی، 

 )K،Na ،FBS ، T4، TSH،T3U, BUN،Cr ، S/E *)3(، U/A، U/C، ESR،CBC ،Ca ، بررسی های آزمايشگاهی

P وآلکالن فسفاتاز( و سن استخوانی. در شيرخواران کوچک تر از 3 ماه، راديوگرافی زانو برای بررسی هبپوتيروئيدی و پس 

از آن، راديوگرافی روبروی مچ، کف و انگشتان دست چپ از نظر سن استخوانی درخواست می شود.

جدول 1-2-4 - توالی سنی برای پی گيری کوتاهی قد

فواصل پی گيریسن

هر ماهکوچک تر از 6 ماه

هر 2 ماه6 تا 12 ماه

هر 3 ماه1 تا 2 سال

هر 3 تا 6 ماهبزرگ تر از2 سال

در كوتاه قدي سرشتي )Constitutional growth delay(، وزن و قد، در زمان تولد طبيعي است؛ اما، پس از 4 تا 
12 ماهگی سرعت رشد آهسته شده و در نهايت، طبيعی خواهد بود. در اغلب موارد، سابقه ی خانوادگی چنين الگوی رشدی 

وجود داشته و در بررسی کودک، سن استخوانی و سن قدی از سن تقويمی عقب تر است.
در كوتاه قدي ژنتيكي، سن قدی از سن استخواني و سن تقويمی عقب تر است. در اختالالت اندوکرين، سن استخوانی 

از سن قدی و سن قدی از سن تقويمی عقب تر می باشد. در اختالالت اندوکرين، منحنی وزن بهتر از قد است. 

   كنترل كودك از نظر وزن
کودک را از نظر وضعيت وزن، كنترل كنيد.

 اندازه گيری وزن کودک
توصيه می شود وزن کودکان با استفاده از ابزاری با خصوصيات زير اندازه گيری شود:

 محکم و بادوام
 الکترونيکی )ديژيتالی(

 دارای دقت اندازه گيری در حد 0/1 کيلو گرم )100 گرم(

آمادگی برای توزين
 داليل لزوم توزين کودک را برای مادر توضيح دهيد. برای مثال: با اندازه گيری وزن کودک می توانيم بفهميم کودک شما 
چگونه رشد می کند، چه طور از بيماری اخير بهبود يافته يا پاسخ کودک به تغييرات تغذيه ای يا مراقبتی چگونه بوده 

است و از تغذيه و سالمت او مطلع می شويم.
 برای مادر توضيح دهيد که می خواهيد چه کاری انجام دهيد.
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 از مادر بخواهيد کفش و لباس های کودک يا پوشک او را در آورد. توضيح دهيد که برای به دست آوردن وزن صحيح کودک، 
الزم است تا لباس های کودک، به جز زيرپوش وی درآورده شود. شيرخواران، بايد برهنه وزن شوند و برای گرم نگه داشتن، 
آنان را تا زمان وزن کردن در پتو بپيچيد. برای کودکان بزرگ تر، بايد تمام لباس ها به جز لباس های زير، درآورده شوند. اگر 

از لحاظ اجتماعی درآوردن کامل لباس کودک مورد قبول نيست، تا جايی که ممکن است لباس های او را کم کنيد.
 حتی االمکان، اتاق گرم باشد و اگر هوا سرد است يا کودک در مقابل درآوردن لباس مقاومت می کند، می توانيد کودک را 
با لباس وزن کنيد اما اين موضوع را که کودک با لباس وزن شده و چند تکه و چه بوده است در کارت رشد کودک ثبت 

نماييد يا از مادر بخواهيد در مراجعه ی بعدی آن ها را بياورد تا آن ها را وزن کرده و از وزن کودک کم کنيد.
 از ناراحت شدن و ترسيدن وآن چه باعث گريه ی کودک می شود بپرهيزيد، زيرا در مرحله ی بعد بايد قد او را اندازه 

گيری نماييد و از طرفی در هنگام گريه نمی توانيد وزنش را به دقت اندازه گيری کنيد.
با اندازه گيری قد او به روش ايستاده يا خوابيده تداخل دارد، برای   اگر کودک وسايل زينتی مثل ِتل بر سر دارد که 

جلوگيری از تأخير در اندازه گيری ها، قبل از وزن کردن کودک، آن ها را درآوريد.
 سرعت و دقت در کار به ويژه در کودکان خردسال که قد خوابيده ی آن ها اندازه گيری می شود، برای پيش گيری از 

گريه ی کودک اهميت دارد.

توزين کودک کوچک تر از 2 سال
 ترازويی که برای شيرخوار به کار می بريم، بايد برای شيرخوار راحت بوده و قبل از هر بار وزن کردن تنظيم شود.

 اطمينان حاصل کنيد که ترازو درست کار می کند. شما بايد به طور منظم ترازو را کنترل کنيد. هميشه، قبل از توزين کودک 
ترازوی خود را صفر کنيد.

 روی ترازوی کفه ای، پارچه ی گرم بيندازيد تا از سرما، گريه و ناراحتی شيرخوار پيش گيری شود.
 از مادر بخواهيد تا کودک را به دقت و با ماليمت بر روی ترازو قرار دهد.
 شيرخوار بزرگ تر از 8-7 ماه را می توانيد در وضعيت نشسته وزن کنيد.

 برای اطمينان از صحت توزين بايد در لحظه ای که شيرخوار آرام است وزن کودک خوانده شود. برای اين کار، می توان 
با اسباب بازی يا بازی با وی توجه او را جلب کرد و يا به مادر اجازه داد که وقتی کودک بر روی ترازوی مخصوص 
توزين شيرخوار )ترازوی کفه ای( قرار دارد نزديک کودک باشد تا کودک آرام و ساکت باشد و شما آماده ی خواندن 

وزن کودک شويد.
 تکرار توزين، ضريب اعتماد را باال می برد.

 عدد درج شده را به درستی و با دقت بخوانيد و وزن کودک را ثبت کنيد.
 پس از تعيين سن شيرخوار و وزن او، در محل تالقی وزن و سن کودک در نمودار وزن برای سن در کارت رشد کودک 
نقطه ی مربوطه را به دقت ثبت کنيد. اين کار، بايد در حضور مادر انجام شود. عدد را بلند بخوانيد تا مادر متوجه شود 

و روند رشد کودک را برای مادر توضيح دهيد.
توزين کودک بزرگ تر از 2 سال

 در صورتی که کودک 2 سال يا بيش تر دارد، می تواند بايستد و شما می توانيد او را به تنهايی وزن کنيد.
 از مادر بخواهيد که در درآوردن کفش و لباس به کودک کمک کند.

 با کودک در مورد ضرورت ايستادن بر روی ترازو صحبت کنيد و با او به طريقی ارتباط برقرار کنيد که نترسد. هنگام 
توزين، کودک بايد آرام باشد.
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 توجه به تنظيم بودن ترازو و دقيق بودن آن ضروری است.
 از کودک بخواهيد در وسط ترازو بايستد.

 عدد درج شده )وزن کودک( را به درستی و بادقت و باصدای بلند بخوانيد و آن را ثبت کنيد.
 پس از تعيين سن شيرخوار و وزن او، در محل تالقی وزن و سن کودک در نمودار وزن برای سن در کارت رشد کودک 
نقطه ی مربوطه را به دقت ثبت کنيد )اين کار بايد در حضور مادر انجام شود. روند رشد کودک را برای مادر توضيح 

دهيد(.

مراقبت از ابزار اندازه گيری
 انجام مراقبت صحيح از ابزارهای اندازه گيری قد، وزن و دور سر به منظور افزايش ضريب اطمينان و صحت اندازه 
گيری، مسئله ی مهمی است. بايد، وسايل اندازه گيری را تميز و در دمای معمول اتاق و دور از گرما و رطوبت نگه 

داری کرد.
 هنگام خريد بايد به سالم بودن ترازو توجه کرد و پس از آن نيز سالم بودن ترازو، هفتگی کنترل شود.

 وزن برای سن
 وزن براي سن، بيانگر وزن كودك براي سن وي در يك روز مشخص مي باشد. اين شاخص، براي تعيين ابتالی كودك به 

كم وزني يا كم وزني شديد است ولي براي طبقه بندي كودك از نظر افزايش وزن يا چاقي به كار نمي رود.
 در اين نمودار محور X، سن و محور Y، وزن بر حسب کيلوگرم است.

نكته : اگر كودكي دچار ورم هر دوپا باشد، احتباس آب سبب افزايش وزن كودك مي شود و ممكن است كاهش وزن 
شديد كودك را مخفي كند. در اين حالت، وزن براي سن و وزن براي قد ايستاده/ خوابيده را عالمت گذاري كنيد ولي 
روي نمودار رشد و نزديك به نقطه ی ترسيم شده، ورم كودك را درج نماييد. اين كودك، مبتال به سوء تغذيه ی شديد 

تلقي شده و بايد براي مراقبت هاي تخصصي ارجاع شود. 

 برای ثبت وزن برای سن:

 هفته ها، ماه ها يا سال ها و ماه هاي کامل طي شده را روي خطوط عمودی و نه بين آن ها عالمت گذاري كنيد.
 وزن را روي خطوط افقی يا در فضاي بين خطوط براي نشان دادن اعشارهاي وزن )به عنوان مثال 7/8 كيلو گرم( عالمت 

گذاري كنيد.
 وقتي نقاط در دو ويزيت يا بيشتر ترسيم شد، براي مشاهده ی بهتر روند رشد، آن ها را با يك خط صاف به هم متصل 

كنيد.

ارزيابي و طبقه بندی كودك ازنظر وضعيت وزن
از جدول طبقه بندي1- 2-5 جهت كنترل وضعيت وزن استفاده كنيد.
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جدول 1-2-5 - ارزيابی وضعيت وزن برای سن

توصيه ها/ اقدام طبقه بندی وزن برای سن

از  پس  درمانی،  و  تشخيصی  اقدامات  تکميل  جهت   
به  کودک  عمومی،  وضعيت  تثبيت  و  اوليه  ی  معاينه 

بيمارستان ارجاع داده شود.

کم وزنی شديد
) Severely

underweight(

  -3z-score پايين

 شرح حال کامل به ويژه شرح حال تغذيه ای گرفته 
و بررسی وضعيت تغذيه ای کودک و خانواده را 

انجام دهيد.
 معاينه ی فيزيکی کامل انجام دهيد.

مورد  گونه  هر  يا  و  بيماری  وجود  صورت  در   -1
اقدامات  جهت  فيزيکی،  ی  معاينه  در  غيرطبيعی 
يا مرکز  بيمارستان و  به  تشخيصی و درمانی الزم 

تخصصی ارجاع گردد.
2- در صورت معاينه ی فيزيکی طبيعی:

 –FBS–Na–K :آزمايش های اوليه درخواست گردد -
 CBC  – U/C –U/A -S/E×3 –Cr  –BUN

-P -  Ca – آلکالن فسفاتاز و بررسی سلياک. 
درمانی  و  تشخيصی  امکانات  فقدان  صورت  در   -
مرکز  به  کودک  ها،  آزمايش  بودن  غيرطبيعی  يا  و 

تخصصی ارجاع گردد.
های  توصيه  ها،  آزمايش  بودن  طبيعی  صورت  در   -
تغذيه ای و سپس پی گيری بر اساس جدول توالی 

پی گيری انجام شود )جدول 6-2-1(.
 در صورت اختالل در وزن گيری پس از 1 دوره ی پی 
گيری، در صورت لزوم با کارشناس تغذيه مشاوره 

شود و يا کودک را به مرکز تخصصی ارجاع دهيد.
 در صورت افزايش وزن، توصيه های تغذيه ای ارائه 
شده ادامه يافته و بر اساس جدول توالی پی گيری، 

پی گيری کودک تا رفع کم وزنی، ادامه يابد.

کم وزنی
)Underweight(

 -2z-score بين
و 

  -3z-score 

  به منحنی وزن برای قد يا BMI برای سن مراجعه 
کنيد.

احتمال مشکل رشد
)Growth problem(

  1z-score باالی
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جدول1-2-6- توالی سنی برای پی گيری کودکان دچار مشکل وزن

زمان پی گيریسن 

10 روز بعدکم تر از 2 ماه

2 هفته ی بعد2 ماه تا 1 سال

1 ماه بعدبيش تر از 1 سال

  کنترل کودک از نظر وزن برای قد ايستاده| خوابيده و شاخص توده ی بدن برای سن

 وزن براي قد ايستاده/ خوابيده 
وزن براي قد ايستاده/ خوابيده بيانگر وزن در مقايسه با رشد قدي است. اين شاخص، به خصوص در مواردي كه سن 
كودك مشخص نيست )مثل شرايط پناهندگي( مفيد است. نمودار وزن برای قد در تشخيص كودكان دچار كاهش وزن نسبت 
به قد كه ممكن است الغر يا شديدًا الغر باشند، كمك كننده است. الغری، ناشی از يک واقعه ی اخير مانند کاهش دريافت 

غذا و يا بيماری است که موجب کاهش وزن شديد می گردد.
اين نمودار، براي تشخيص كودكان دچار افزايش وزن براي قد كه ممكن است در معرض خطر ابتال به افزايش وزن يا 

چاقي باشند نيز مفيد است.
 برای ثبت وزن برای قد ايستاده| خوابيده:

 در اين نمودار محور X، قد بر حسب سانتی متر و محور Y، وزن بر حسب کيلوگرم است.
 قد ايستاده يا خوابيده را روي خطوط عمودي عالمت بگذاريد. ممكن است، گرد كردن به نزديك  ترين عدد به يک 

سانتی متر کامل مورد نياز باشد.
 وزن را در حداكثر دقت ممكن با درنظر گرفتن فضاي بين خطوط نمودار عالمت گذاري كنيد.

 نقاط ترسيم شده در 2 ويزيت يا بيش تر را براي مشاهده ی بهتر روند با يك خط مستقيم به هم وصل كنيد.

شاخص توده ی بدن )BMI( برای سن
 BMI عددی است که با وزن و قد کودک ارتباط دارد و وقتی بر روی نموداری در مقابل سن کودک ترسيم شود، در 
پايش رشد کودک مفيد می باشد. محاسبه ی آن براساس وزن بر حسب کيلوگرم تقسيم بر مجذور قد )ايستاده يا خوابيده( 

برحسب متر است.
 عدد BMI را تا رقم يک دهم اعشار گرد کرده و آن را ثبت کنيد.

 اين شاخص، در 6 ماه اول زندگی افزايش سريع دارد، اما از 2 تا 5 سالگی، تقريبًا ثابت باقی می ماند.

نکته: درکودکی که دچار ورم هر دو پا است،  BMI او را محاسبه نکنيد زيرا وزنش در نتيجه ی ورم از وزن 
واقعی وی بيش تر است. در اين صورت، کودک را برای مراقبت به متخصص ارجاع دهيد.

 شاخص توده ی بدن برای سن، معيار خوبی برای غربالگری افزايش وزن و چاقی )شکل 1-2-1( است. نتايج حاصل 
از اين نمودار و نمودار وزن برای قد ايستاده / خوابيده نتايج بسيار مشابهی دارند.
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 در اين نمودار محور X، سن و محور Y، شاخص توده ی بدن کودک است. 

 برای ثبت شاخص توده ی بدن براي سن:
 سن را بر حسب هفته، ماه يا سال و ماه طي شده، روي خط عمودي و نه بين آن ها عالمت  گذاري کنيد.
 شاخص توده ی بدن را روي خط افقی )14، 14/2( يا در فضاي بين خطوط )14/5( عالمت گذاري كنيد.

 پس از ترسيم نقاط در دو ويزيت يا بيشتر، با وصل كردن نقاط با يك خط صاف مي توان روند را بهتر مشاهده كرد.

 ارزيابي و طبقه بندی كودك ازنظر وضعيت وزن برای قد ايستاده| خوابيده و شاخص توده ی بدن برای سن
از جدول طبقه بندي 1-2-7 جهت كنترل وضعيت وزن برای قد ايستاده| خوابيده و شاخص توده ی بدن برای سن استفاده كنيد.

جدول 1-2-7- ارزيابی وضعيت وزن برای قد/ خوابيده يا ايستاده و BMI برای سن

توصيه ها/ اقدامطبقه بندیوزن برای قد يا BMI برای سن

3 z-score باالی

بين z-score 2 و
3 z-score

)Obese(چاق

افزايش وزن
)Overweight(

تغذيه ای  حال  شرح  ويژه  به  کامل  حال  شرح 
بگيريد.

معاينه ی فيزيکی کامل و بررسی از نظر وجود بيماری 
را انجام دهيد. در معاينه ی فيزيکی به موارد زير 
بيش تر توجه کنيد: فشار خون بيمار، آکانتوز نيگريکان 
گردنی يا چين های پوستی، استرياهای قرمز رنگ 
اختالل  بلوغ،  وضعيت  ران،  و  سينه  شکم،  روی 
تکاملی و يا  کندذهنی، مشکل بينايی، کوتاهی قد و 

وجود آنومالی در انگشتان دست و پا(
مورد  گونه  هر  يا  و  بيماری  وجود  صورت  در   -1
غير طبيعی  يا  و  فيزيکی  معاينه ی  در  غير طبيعی 
بودن هر يک از موارد فوق، کودک به متخصص 

کودکان ارجاع داده شود.

شکل 1-2-1- شيرخوار مبتال به چاقی
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ادامه ی جدول 1-2-7- ارزيابی وضعيت وزن برای قد/ خوابيده يا ايستاده BMIو  برای سن

توصيه ها/ اقدامطبقه بندیوزن برای قد يا BMI  برای سن

بين z-score 1 و
2 z-score 

احتمال خطر اضافه وزن)1( 
 )پس از ارجاع بهورز(

2- در صورت طبيعی بودن معاينه ی فيزيکی:
- شرح حال تغذيه ای کامل از کودک گرفته شده و 

آزمايش های اوليه ارسال گردد:
 –  BUN-T3U  –  TSH–T4–  FBS–Na–K(
P – Ca –CBC –– Cr – آلکالن فسفاتاز و 

بررسی چربی های خون در حالت ناشتايی(
در صورت غير طبيعی بودن آزمايش ها به پزشک 

متخصص کودکان ارجاع کنيد.
و  توصيه ها  آزمايش ها  بودن  طبيعی  صورت  در 
برنامه ی تغذيه ای مناسب ارائه داده و به خانواده 
کارشناس  با  لزوم  صورت  در  دهيد.  آموزش 
توالی  اساس جدول  بر  و  نموده  تغذيه مشاوره 

سنی پی گيری کنيد.
è در صورت بهبود، دستورات داده شده ادامه يافته و 
پی گيری تا زمان رفع مشکل اضافه وزن ادامه يابد.

افزايش  به سمت  روند رشد  ادامه ی  در صورت   è
ارزيابی  برای  پی گيری،  دوره  يک  از  پس  وزن 
بيش تر به پزشک متخصص کودکان ارجاع دهيد.

بين z-score 2- و
-3 z-score 

الغر
)Wasted(

معاينه ی کامل و بررسی از نظر وجود بيماری را انجام 
دهيد.

1- در صورت وجود بيماری، به مرکز بهداشتی درمانی 
ارجاع دهيد.

2- در غير اين صورت:
- توصيه های تغذيه ای مناسب ارائه دهيد.

- بر اساس جدول توالی سنی پی گيری کنيد.
- در صورت عدم بهبود در يک دوره ی پی گيری انجام 

شده، به متخصص کودکان، ارجاع دهيد.

 -3 z-score  پايين
الغری شديد

)Severely wasted(
از  پس  درمانی،  و  تشخيصی  اقدامات  تکميل  جهت 
به  کودک  عمومی،  وضعيت  تثبيت  و  اوليه  معاينه ی 

بيمارستان ارجاع داده شود.

)1(- اگر نقطه ی ترسيم شده، باالی z-score 1 باشد احتمال خطر وجود دارد. 
روند رشد به سمت خط z-score 2 خطر قطعی را مطرح می کند.
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در نظر داشتن هم زمان تمام نمودارهای رشد کودک، به خصوص در مواردی که فقط يکی از اين نمودارها نشان دهنده ی 
مشکل است حائز اهميت می باشد. برای مثال، کودک کوتاه قد ممکن است وزن برای قد طبيعی داشته اما وزن برای سن 

او کاهش يافته باشد.
پس از بررسی تمام نمودارهای رشد کودک نتايج جدول 1-2-8 حاصل می گردد. در تفسير تمام منحنی ها، اگر نقطه ی 
مورد نظر، دقيقًا روی يک خط  z-score باشد در گروه کم  خطرتر قرار می گيرد. مثاًل اگر روی خط 3- در منحنی وزن به 

سن باشد، به جای شديدًا کم وزن در گروه کم وزن قرار می گيرد.

جدول1-2-8 - تفسير شاخص های رشد

z-scoreشاخص توده ی بدن برای سنوزن برای قدوزن برای سنقد برای سن

چاق )Obese(چاق )Obese()2()1(باالی 3

افزايش وزن )Overweight(افزايش وزن )Overweight()2(طبيعیباالی 2

خطر احتمالی افزايش وزن)3(خطر احتمالی افزايش وزن)3()2(طبيعیباالی 1

طبيعیطبيعیطبيعیطبيعیميانگين )0(

طبيعیطبيعیطبيعیطبيعیپايين 1-

الغر )Wasted( الغر )Wasted( کم وزنکوتاه قد )Stunted( )4(پايين 2-

خيلی کوتاه قد)4( پايين 3-
)Severely stunted(

خيلی کم وزن 
)Severely(

خيلی الغر 
)Severely wasted(

خيلی الغر 
)Severely wasted(

1- قد بلند، به ندرت مشكل تلقي مي گردد مگر در موارد بسيار شديد كه مشكالت غددي مانند تومور مترشحه ی 
هورمون رشد، اختالالت متابوليک و برخی از سندرم ها را مطرح می کند. كودكي كه در اين محدوده قرار مي گيرد، 
بايد براي ارزيابي ارجاع داده شود. در صورت شك به وجود مشكل زمينه ای، به عنوان مثال اگر والديني با قد طبيعي، 

كودكي با قد بسيار بلند براي سن دارند، كودك را براي ارزيابي ارجاع دهيد 
2- اين کودک ممکن است دچار مشکل رشد باشد. وزن برای قد و شاخص توده ی بدن برای سن را بررسی کنيد.

 2 z-score 1 باشد احتمال خطر وجود دارد. روند رشد به سمت خط z-score 3- اگر نقطه ی ترسيم شده، باالی
خطر قطعی را مطرح می کند.

4- احتمال ابتال به افزايش وزن در کودک کوتاه قد يا خيلی کوتاه قد وجود دارد.

به طور طبيعی، روند رشد کودک با ميانگين و خطوط z-score موازی است. در حين تفسير نمودار رشد، مراقب هر 
يک از وضعيت های زير که ممکن است مشکل يا خطری را مطرح کنند باشيد:

 خط رشد کودک يک خط  z-score را قطع کند. توجه داشته باشيد. که اگر اين تغيير به سمت ميانگين باشد احتمااًل يک 
تغيير خوب و اگر در جهت دور شدن از ميانگين باشد، نشانه ی بروز مشکل يا خطر است.

 صعود يا نزول شديد در خط رشد کودک رخ دهد. در کودک دچار بيماری يا سوء تغذيه ی شديد، افزايش وزن جبرانی 
به صورت صعود سريع مشاهده می شود اما در يک مورد ديگر، صعود سريع ممکن است نشانه ی روند متمايل به 
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افزايش وزن باشد. در اين موارد، به قد کودک توجه کنيد. اگر افزايش وزن همراه با افزايش قد روی داده احتمااًل يک 

رشد جبرانی پس از رفع مشکل قبلی او است.

 خط رشد کودک افقی بماند )توقف رشد(. استثنای اين مورد، کودکی است که به علت افزايش وزن يا چاقی، وزن خود 
را ثابت نگه داشته، اما قدش افزايش می يابد.

اين كه وضعيت هاي فوق حقيقتًا بيانگر مشكل و يا خطر باشند، بستگي به زمان شروع تغييرات در روند رشد و سمت و 

سوي آن دارد. به عنوان مثال، اگر كودكي بيمار شود و وزن از دست دهد، وزن گيری سريع كه روي منحنی به صورت صعود 

ناگهاني نمايش داده مي شود، خوب بوده و نشان دهنده ی رشد جبرانی سريع است. در نظر گرفتن تمام منحنی های رشد 

كودك هنگام تفسير روند نمودار رشد، حائز اهميت است.

 مشاهده ی کودک و ثبت عالئم بالينی ماراسموس و کواشيورکور
 با نگاه کردن به کودک، او را ارزيابی کنيد. برای مثال، آيا کودک الغر، چاق ، فعال و يا بی حال است.

 زمان توزين کودک که لباس به تن ندارد عالئم بالينی ويژه ای از سوء تغذيه قابل مشاهده است. بدون درنظر گرفتن وزن، 
کودکانی که اين عالئم را نشان می دهند، بايد برای مراقبت فوری ارجاع شوند.

 ماراسموس )شکل1-2-2(: در اين نوع شديد سوء تغذيه، كودك شديدًا الغر است و ظاهر وي در اثر از دست دادن بافت چربي 
و عضله، به صورت “پوست و استخوان” درآمده است . چهره ی كودك شبيه يك مرد سال خورده به نظر 

مي رسد كه در نتيجه ی از دست دادن چربي زير پوست صورت است اما چشم ها ممكن است هوشيار به 

نظر آيد. دنده ها به سهولت قابل مشاهده هستند. شاخص وزن براي سن و وزن براي قد )ايستاده/ خوابيده( 

بسيار پايين است.                              

                                                                                          

شکل 1-2-2- کودک مبتال به سوءتغذيه

تغذيه ی  سوء  از  نوع  اين  در   :)3-2-1 )شکل  كواشيوركور   
از دست  اما ممكن است  شديد، عضالت كودك تحليل رفته 

دادن وزن در نتيجه ی ادم واضح نباشد. كودك تحريك پذير 

و درخود فرورفته است و به  طور قابل مالحظه اي بيمار به 

نظر مي رسد و چيزي نمي خورد. صورت به علت ورم، گرد 

است. ضايعات  باريك، كم پشت و گاهي كم رنگ  و موها 

جلدی ديده می شود. كودك مبتال به كواشيوركور، معمواًل كم 

را  واقعی  است وزن  ممكن  ايجاد شده  ورم  اما  است  وزن 

پنهان کند. 

شکل 1-2-3- دو کودک مبتال به کواشيورکور و ادم
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 ماراسميک- كواشيوركور: كواشيوركور و ماراسموس تظاهرات بالينی مشخصی دارند اما يک کودک، ممكن است كاهش 
وزن ماراسموس را همراه با تغييرات مو و پوست يا ورم كواشيوركور داشته باشد.

 ادم پاها: درصورت وجود ورم هر دو پا، كودك نياز به ارجاع دارد. اين ورم، بايد در هر دو پا مشاهده شود.
توجه: کودک دارای شرايط زير را برای درمان ويژه ارجاع فوری دهيد:  

1- شديدًا الغر شده }پايين z-score 3 - وزن برای قد/ يا شاخص توده ی بدن )BMI( برای سن{
2- وجود عالئم بالينی ماراسموس يا کواشيوکور

3- ورم هر دو پا

   کنترل كودك از نظر دور سر )تا 2/5 سالگی(
دور سر در نوزاد ترم 35-34 سانتی متر، در 6 ماهگی 44 سانتی متر و در 1 سالگی 47 سانتی متر می باشد. رشد سر در 
3 ماه اول زندگی 2 سانتی متر، 3 تا 6 ماهگی 1 سانتی متر و 6 تا 12 ماهگی 0/5 سانتی متر در ماه است. متوسط رشد سر در 
نوزاد نارس سالم، 0/5 سانتی متر در 2 هفته ی اول، 0/75 سانتی متر در هفته ی سوم و 1 سانتی متر در هفته ی چهارم و پس از 

آن تا هفته ی چهلم تکامل است.
در شيرخواران و کودکان خردسال تا 2/5 سالگی، دور سر را كنترل كنيد. بپرسيد که آيا منحني رشد دور سركودك قباًل 

رسم شده است؟ سپس، با استفاده از جدول طبقه بندي، وضعيت دور سر را طبقه بندي كنيد. 

 اندازه گيری دور سر کودک
 بايد از متر غيرقابل ارتجاع استفاده شود. متر را روی برجسته ترين نقطه ی پس سر، در عقب سر قرار داده و در جلو در 

باالی ابرو قرار دهيد، بدين ترتيب بزرگ ترين محيط پس سری ـ پيشانی اندازه گيری می شود.
 تکرار اندازه گيری، درجه ی اطمينان را باال می برد.

 اندازه ی دور سر را به درستی خوانده و بر حسب سانتی متر و با دقت 0/1 سانتی متر و برحسب سن کودک بر روی 
منحنی دور سر برای سن و جنس با دقت ثبت کنيد.

 ارزيابی دور سر
برای ارزيابی از منحني دور سر براي سن و جنس استفاده مي شود. با استفاده از اين منحني، مي توان روند رشد دور سر 

را پايش نمود. ابتدا، سن كودك را به ماه حساب كنرده و پس از اندازه گيری دقيق دور سر، از منحني استفاده كنيد.
اگر منحني دور سر قباًل رسم شده، نقطه اي را كه اكنون به دست آورده ايد به نقطه ی قبلي وصل كنيد. پس از رسم، دور 

سرکودك را با دور سر قبلي او مقايسه كنيد.

طبقه بندی وضعيت دور سر
دور سر  غيرطبيعي،  دور سر  بندي وجوددارد:  طبقه  ها رسم شده، سه  دور سرآن  منحني رشد  قباًل  كه  كودكاني  براي 
نامطلوب و دور سر طبيعي)جدول 1-2-9(. اما، براي كودكاني كه قباًل منحني رشد دور سر آن ها رسم نشده، دو طبقه بندي 

وجوددارد: دور سر غيرطبيعي و دور سر نامعلوم )جدول 10-1-2(.
اگر دور سر كودك پايين z-score 3- يا باالی  z-score 3 باشد، دور سر غيرطبيعی است و به بررسی بيش تر نياز دارد.

اگر دور سر كودك بين z-score 3- و  z-score 3 قرار داشته اما موازي با خط z-score نباشد، در طبقه بندي » رشد 
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دور سر نامطلوب« قرار مي گيرد .دراين صورت، اگر کم تر از 6 ماه سن داشته باشد، 2 هفته ی بعد و اگر بيش تر از 6 ماه 
داشته باشد، 1 ماه بعد پي گيري مي شود 

اگر دور سر كودك بين z-score 3- و z-score 3 قرار داشته و موازي با خط z-score  باشد درطبقه بندي “دور سر 
طبيعي” قرار مي گيرد؛ در اين صورت، مادر را تشويق كنيد كه مراقبت هاي بعدي را انجام دهد.

جدول 2-1-9– طبقه بندی دور سر )منحنی دور سر قباًل رسم شده است.(

توصيه هاطبقه بندیدور سر

پايين z-score 3- يا              
3 z-score  باالی

به جدول )1-2-11( مراجعه نماييد.دور سر غيرطبيعی

بين z-score 3- و  z-score 3 و 
z-score غير موازي با خط

شيرخوار کوچک تر از 6 ماه را دو هفته ی بعد و دور سر نامطلوب
بزرگ تر از 6 ماه را يك ماه بعدگيري كنيد.

بين z-score 3- و z-score 3 و 
z-score موازي با خط

را دور سر طبيعی بعدي  مراقبت هاي  كه  كنيد  تشويق  را  مادر 
انجام دهد.

اگرمنحني رشد دور سر كودك قباًل رسم نشده است آن را روي نمودار رسم كنيد. اگر، دور سر كودك بين z-score 3- و  
z-score 3- باشد كودك در طبقه بندي» دور سر نامعلوم« قرار گرفته و در اين صورت، اگر کم تر از 6 ماه سن داشته باشد 

2 هفته ی بعد و اگر بيش تر از 6 ماه داشته باشد 1 ماه بعد پي گيري شود.

جدول 2-1-10– طبقه بندی دور سر )منحنی دور سر قباًل رسم نشده است.(

توصيه هاطبقه بندیدور سر

پايين z-score 3- يا              
3 z-score  دور سر غيرطبيعیباالی

به جدول )1-2-11( مراجعه نماييد.

بين z-score 3- و 
3 z-scoreدور سر نامعلوم

شيرخوار کوچک تر از 6 ماه را دو هفته ی 
بعد و بزرگ تر از 6 ماه را يك ماه بعد 

پي گيري كنيد.

اگر دور سر پايين z-score 3- برای سن و جنس باشد، ميکروسفالی مطرح است )جدول 1-2-11(. در اين صورت، 
بايد شرح حال خانوادگي از نظر ميكروسفالي يا مشكالت سيستم عصبي گرفته شود. دور سر خيلي كوچك در بدو تولد حاكي 
از مشكالتی است که از اوايل دوران جنيني آغاز شده است. اندازه گيري سريال دور سر ارزش دارد. بايد دور سر والدين و 
ساير كودكان نيز تعيين شده و اگر علتي شناخته نشد فنيل آالنين سرم مادر اندازه گيری شود. در صورت كوتاهی قد، چهره 
ی غير طبيعي و ناهنجاری های مادرزادی بررسی کروموزومی توصيه می شود. ساير اقدامات تشخيصی شامل بررسی ادرار 
از نظر  CT ،CMV اسكن يا MRI مغز، اندازه گيری اسيدآمينه هاي سرم و ادرار و تيتر TORCH است. پس از تعيين 

علت ميکروسفالی، مشاوره ی ژنتيك توصيه مي شود، زيرا در اغلب موارد با عقب ماندگي ذهني همراه است.
در ماکروسفالی، دور سر باالی z-score 3 برای سن و جنس است )جدول 1-2-11(. علل آن شامل هيدروسفالي، تجمع مايع 
يا خون در فضای ساب دورال، تومور کاذب مغزی )افزايش خوش خيم فشار داخل جمجمه به دليل مصرف آنتي بيوتيك، کمبود 
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يا ازدياد ويتامينA، اختالالت اندوکرين، تغذيه ی مجدد در سوءتغذيه ی شديد، تجويز و قطع ناگهانی كورتيکواستروئيدها، مصرف 
قرص های ضدبارداری، گاالكتوزمي و آنمی(، ديس پالزي جمجمه )مانند آكندروپالزي، استئوژنز امپرفكتا و ديس پالزي متافيز(، 
بيماري ذخيره اي و دژنراتيو و افزايش ضخامت استخوان های جمجمه مانند آنمی های هموليتيک يا تاالسمی است. هم چنين، 
ممکن است دور سر در ريکتز و هيپوتيروئيدی نيز بزرگ باشد. ماکروسفالي ممكن است خانوادگي باشد که در اين صورت، دور سر 

پس از 18 ماهگی به موازات z-score 3- رشد كرده و معاينه ی عصبی و تکامل کودک نيز طبيعی هستند.

جدول 1-2-11- ارزيابی وضعيت دور سر برای سن

اقدامطبقه بندیدور سر برای سن

 -3 z-score     ارزيابی قد و وزن و تکامل کودک:ميکروسفالی پايين
و  دارد  قد و وزنش هم خوانی  با  اگر دور سر کودک   -1
تکامل وی طبيعی است بر اساس توالی مراقبت های 

  .برنامه ی کودک سالم پی گيری شود
2- اگر تکامل کودک غيرطبيعی است، بررسی گردد.

3- اگر دور سر کودک با قد و وزنش هم خوانی ندارد و 
افراد  تکامل وی طبيعی است، دور سر پدر و مادر و 

درجه ی اول خانواده را ارزيابی کنيد:
- اگر دور سر پدر و مادر کوچک است، کودک بر اساس 
گيری  پی  سالم  کودک  ی  برنامه  های  مراقبت  توالی 

 .شود
- اگر دور سر پدر و مادر کوچک نيست بررسی گردد.

3 z-score ارزيابی قد و وزن و تکامل کودک:ماکروسفالیباالی
و  دارد  قد و وزنش هم خوانی  با  اگر دور سر کودک   -1
تکامل وی طبيعی است، کودک بر اساس توالی مراقبت 

 .های برنامه ی کودک سالم پی گيری شود
2- اگر تکامل کودک غير طبيعی است، بررسی گردد.

3- اگر دور سر کودک با قد و وزنش هم خوانی ندارد و 
افراد  تکامل وی طبيعی است، دور سر پدر و مادر و 

درجه ی اول خانواده را ارزيابی کنيد:
- اگر دور سر پدر و مادر بزرگ است، کودک بر اساس توالی 
 .مراقبت های برنامه ی کودک سالم پی گيری شود
- اگر دور سر پدر و مادر بزرگ نيست، بررسی گردد.

توالی مراقبت های برنامه ی کودک سالم در شيرخواران کوچک تر از 6 ماه، 2 هفته ی بعد و بزرگ تر از 6 ماه، يک ماه بعد 
است. 

اگر دور سر کودک بين z-score 2- و z-score 3- بوده و از نظر تکاملی طبيعی است بر اساس توالی مراقبت های 
دچار  موارد  مانند  بايد  باشد  داشته  مشکلی وجود  تکامل،  نظر  از  که  در صورتی  اما  گيری شود  پی  سالم  کودک  برنامه ی 

ميکروسفالی بررسی گردد.
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 ارزیابی شنوایی کودک

تشخيص زودرس كاهش شنوايي بسيار مهم است و عدم تشخيص آن در سنين پايين موجب اختالل در تكامل گفتاري، 
ارتباطي، شناختي، يادگيري و اجتماعي هيجاني فرد مي گردد. غربالگري شنوايی نوزادان در برخي از كشورها اجباري مي 
باشد، زيرا كنترل كودك از نظر تكامل شنوايي با درنظر گرفتن عالئم خطر به تنهايي فقط قادر به تشخيص 50% از موارد 

كاهش شنوايي مي باشد.
غربالگری شنوايی نوزاد، بايد در زمان تولد و قبل از ترخيص از بيمارستان انجام شود و اگر چنان چه مقدور نبود، در ماه اول 

زندگی صورت گيرد. کاهش شنوايی بايد قبل از 3 ماهگی تشخيص داده شده و قبل از 6 ماهگی مداخالت الزم صورت گيرد.
 Transient evoked otoacoustic و Auditory brainstem response )ABR(دو تستی که به کار می روند
 )emissions )EOAE هستند. ABR، امواج مغزی توليد شده توسط کليک های الکترودهای روی پوست سر نوزاد را 
اندازه می گيرد. EAOE، از راه ميکروفون های ظريفی که در مجرای گوش خارجی نوزاد قرار گرفته، امواج صوتی گوشی 

داخلی در پاسخ به يک سری از کليک ها يا تون ها را اندازه گيری نموده و ثبت می کند.
در سن 7 ماه تا 3 سال، تمام مواردی را که قباًل غربالگری نشده يا موردی از عوامل خطر دارند را غربالگری کنيد. 
روش های غربالگری در اين سن شامل)Visual reinforcement audiometry )VRA  برای 6 ماه تا 2 سالگی و

)Conditional play audiometry )CPA برای کودکان بزرگ تر از 2 سال است.
CPA  ،تمام کودکان 4 تا 8 سال را اگر موردی از عوامل خطر دارند غربالگری نماييد. روش های غربالگری در اين سن

و اديومتری متداول است.

  مراحل ارزيابی كودك
مراحل ارزيابی كودك از نظر شنوايی عبارتند از:

1- اطمينان از انجام غربالگري شنوايي
2- ارزيابي عوامل خطر: در مورد وجود هر يك از عوامل خطر زير از مادر سؤال كنيد.

 عوامل خطر هميشگي، يك بار پرسيده شده و ثبت مي شوند )جدول 12-2-1(:
جدول 1-2-12- عوامل خطر هميشگی

آيا عفونت داخل رحمي داشته است؟

آيا وزن هنگام تولد كم تر از 1500 گرم بوده است؟

آيا در هنگام تولد، آپگار دقيقه ی اول 4 يا کم تر يا دقيقه ی پنجم 6 يا کم تر داشته است؟

آيا به دليل زردي، تعويض خون شده است؟

آيا به دليل عفونت نوزادي، آنتي بيوتيك اتوتوكسيك يا لوپ ديورتيك دريافت كرده است؟

آيا تهويه ی مکانيکی به مدت 5 روز يا بيش تر داشته است؟

آيا هيپرتانسيون ريوی پايدار داشته است؟
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 عوامل خطر جديد،   در هر ويزيت پرسيده مي شوند )جدول 13-2-1(:
جدول 1-2-13 – عوامل خطر جديد

آيا به نظر والدين يا مراقب، كودك از نظر شنوايي، تکلم، زبان، تکامل و يادگيری مشکلی دارد؟

آيا كودك سابقه ی مشكل شنوايي داشته است؟

آيا كودكي ناشنوا در خانواده ی نزديك وجود دارد؟

آيا سابقه ی شيمي درماني دارد؟

آيا كودك آنومالی سر و صورت، سندرم يا بيماری خاصي که با اختالل شنوايی همراه باشد دارد؟

آيا با صداهايی که بالقوه صدمه زا هستند تماس داشته است؟

آيا سابقه ی ضربه به سر دارد )به خصوص مواردی که با از دست دادن هوشياری يا شكستگي همراه بوده و بستری شده است(؟

آيا سابقه ی مننژيت دارد؟

آيا به طور مكرر عفونت گوش مياني داشته است؟

آيا اوتيت سروزي كه بيش از 3 ماه طول كشيده، داشته است؟

 در صورت مثبت بودن هر يك از سؤال هاي فوق، كودك براي ارزيابي شنوايي ارجاع شود.
در صورتي كه جواب سؤاالت ستاره دار، مثبت باشد، كودك بايد عالوه بر ارجاع در آن نوبت، تا 3 سالگي، هر 6 ماه يک بار براي 

بررسی شنوايي ارجاع شود.
3- جواب هاي مادر را با جدول 1-2-14 مقايسه كرده و درصورت عدم تطابق، كودك را براي ارزيابي شنوايي ارجاع نماييد.

جدول 1-2-14 – شنوايی در سنين مختلف

سؤال كنيدوضعيت مورد انتظارسن

تولد تا 3 
ماهگی

بدن  از  قسمتي  در  بلند،  صداي  با   
دچار پرش مي شود.

 با اصوات يا موسيقي نسبتًا بلند آرام 
می شود.

آيا هنگام حرف زدن با او، سرش را به سمت شما می چرخاند؟
 آيا با اصوات بلند، بيدار می شود؟

آيا وقتی با او صحبت می كنيد، لبخند می زند؟
گريه  هنگام  و  می شنود  را  های شما  که صحبت  آيد  می  نظر  به  آيا 

کردن، ساکت می شود؟

3 تا 6 
صوتی ماهگی منبع  طرف  به  را  سرش   

مي چرخاند.

تون  در  و  داده  نشان  پاسخ  گويد  می  مادر  که  »نه«  کلمه ی  به  -آيا 
صدای خود تغيير می دهد؟

آيا صدای خود را تقليد می کند؟
آيا از صداي اسباب بازی های صدادار لذت می برد؟

آيا سعی در تکرار اصوات می کند)مثل ُا، آ، بابا(؟
آيا از اصوات بلند می ترسد؟
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سؤال كنيدوضعيت مورد انتظارسن

6 تا 10 

ماهگی

سرش را به طرف منبع صداي آرام مي 

چرخاند و آن را مشخص مي كند.

ادا  را  “دادا”  مانند  اصوات صدادار 

مي كند.

آيا نسبت به صدا زدن اسمش، زنگ تلفن و صدای برخی از افراد، 

واکنش نشان می دهد؟

آيا لغات عمومی )کفش، ليوان( و “بای بای” را می شناسد و واکنش دارد؟

آيا حتی وقتی تنها است غان و غون می کند؟

آيا در پاسخ به درخواست هايی مثل “بيا، اينجا” واکنش دارد؟

آيا وقتی در مورد چيز مشخصی صحبت می شود به آن چيز نگاه می کند؟

10 تا 15 

اصوات صدادار بيشتري را ادا مي كند ماهگی

و اولين كلمه را مي گويد.

 آيا از اسباب بازي هاي صداساز لذت مي برد و با آن ها بازي مي كند؟

 آيا وقتي از او خواسته شود، اشيا و افراد آشنا را نگاه مي كند و يا 

نشان مي دهد؟

 آيا دستورات يك مرحله اي را وقتي با حالت چهره نشان داده مي شود 

دنبال مي كند؟

15 تا 18 

ماهگی
آيا دستورات ساده مانند »توپ را  بده به من« را بدون آن که آن را حداقل 6 كلمه را مي تواند بگويد.

نشان دهيد، اجرا می کند؟

18 تا 24 

ماهگی

دو كلمه را به يکديگر وصل مي كند.

آيا سؤاالت ساده ای را که پاسخ »بله يا نه« دارند مانند »گرسنه ای« 

را می فهمد؟

آيا عبارات ساده مانند “توی ليوان” يا “روی ميز” را می فهمد؟

آيا از خواندن کتاب با آهنگ لذت می برد؟

آيا وقتی از او خواسته می شود، تصاوير را نشان می دهد؟

24 تا 36 

ماهگی

جمله مي گويد و واضح حرف مي زند.

آيا مفاهيم » حاال، نه« و »بيش تر، نه« را در پاسخ به درخواست هايش 

می فهمد؟

آيا مي تواند اشيا را بر اساس اندازه   آن ها )بزرگ، کوچک( انتخاب كند؟

آيا جمالت امری دو قسمتي را می فهمد )کفشت را بده، بيا اين جا(؟

آيا بيش تر لغات دستوری مانند “بدو” و “بپر” را می فهمد؟

بعد از 3 

سالگي

آيا نگراني در مورد شنوايي كودك خود داريد؟

آيا گوش درد دارد؟

آيا كودك به طور مكرر گوش خود را مي كشد يا مي مالد؟

آيا صداي تلويزيون يا راديو را بلند مي كند؟

آيا به بحث هاي معمول توجه دارد؟
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4- به ظاهر گوش نگاه كنيد. معاينه ی گوش شامل معاينه ی الله ی گوش و اطراف آن، اتوسكوپي براي بررسي مجرا 
و پرده ی صماخ، معاينه ی وضعيت تعادلي و عصب صورت است. درد گوش اغلب به دليل عفونت حاد يا بدتر شدن يك 
عفونت مزمن است. اگر اتوسكوپي طبيعي بود، بايد درد ارجاعي از ساير قسمت هاي سر وگردن را در نظر داشت. بايد معاينه 
ی دهان، دندان ها، لثه، لوزه ها برای التهاب، گردن، فك و مفصل تمپورومانديبوالر )درد در هنگام جويدن( و پشت گوش 
)از نظر وجود تورم در ماستوئيديت حاد و يا التهاب تاندون عضله ی استرنوكلئيدوماستوئيد( انجام شود. درد عمقي ناگهاني 

و كوتاه مدت مي تواند نورال ژي نيز باشد. در صورت مشاهده ی موارد زير، كودك به پزشك متخصص ارجاع شود.

 4-1 - الله ی گوش و اطراف آن
 از بين رفتن شيار پشت گوش در موارد ماستوئيديت حاد، به دليل تورم روي استخوان ماستوئيد به وجود مي آيد.

 حفره يا سوراخ ريز يا زائده ی پوستي در جلوي گوش مي تواند با نقص داخلي گوش همراه باشد.
 لمس توده در جلوي گوش، در عفونت هاي گوش خارجي ديده می شود اما اگر به مدت طوالنی باقي بماند، بايد تومور 

پاروتيد را نيز مد نظر داشت.
 وجود تاول در پشت گوش در زوناي گوشي رخ مي دهد و مي تواند با فلج عصب صورت و كاهش شنوايي همراه شود.

 شكل غير طبيعي الله ی گوش)كوچك بودن يا نقص در برخي قسمت ها يا برجسته بودن( مي تواند با نقايصي در گوش 
مياني يا داخلي همراه باشد.

تورم يا قرمزي الله گوش در موارد پري كندريت و كندريت رخ مي دهد.
دردناك بودن الله ی گوش در لمس يا كشيدن، در موارد اوتيت خارجي و يا پري كندريت ديده می شود.

4-2 - مجراي گوش
سرومن طبيعي گوش داراي رنگ زرد مايل به قهوه اي، قوام نرم و معمواًل غيرمايع و تقريبًا بدون بو مي باشد. البته، در 
نوزادان به طور طبيعي مجراي گوش با ماده ی نرمي به رنگ زرد كم رنگ )ورنيكس كازئوزا( پرشده كه بعد از مدت كوتاهي 
برطرف مي شود. كشيدن، ماليدن يا گرفتن گوش به طور مكرر توسط كودك مي تواند در موارد اوتيت رخ دهد ولي قابل 

اطمينان نيست. اين عالمت، در دردهاي ارجاعي مانند دندان درد نيز روی مي دهد.
 فقدان مجراي گوش عالوه بر اين كه خود باعث كاهش شنوايي مي شود، مي تواند با نقايص بيشتري در گوش مياني يا 

داخلي همراه باشد.
 ترشح از گوش در موارد اوتيت خارجي )شکل1-2-4( و يا مياني ديده مي شود. ترشحات بايد تميز شود تا پرده ی صماخ 

به طور كامل ديده شود.
 تنگي مجرا در موارد اگزما، عفونت مزمن و تومورهاي استخواني مجرا ديده 

مي شود و معاينه ی كامل را دشوار مي سازد.
 ذرات سياه يا سفيد در داخل مجرا در عفونت هاي قارچي ديده مي شود.

 جسم خارجي در مجرا بايد خارج شود.
 بوي بد ترشحات گوش نشانه ی عفونت مزمن يا كلستئاتوم است.

                                              شکل 1-2-4- اوتيت خارجی
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4-3 - پرده ی صماخ
براي ديدن پرده ی صماخ نياز به اتوسكوپ مي باشد. نور اتوسكوپ بايد كافي باشد در غير اين صورت، پرده كدر به نظر 
مي رسد. كودك بايد در بغل مادر بنشيند به طوري كه دستان وي توسط بازوي مادر و پاهايش در بين پاهاي مادر نگه داشته 
شود. دست ديگر مادر، سر كودك را نگه مي دارد. بزرگ ترين اسپكولومي كه در مجرا جا مي گيرد را انتخاب كنيد. پرده ی 
صماخ، مقعر است )شکل 1-2-5(. بيرون زدگي )برجسته شدن( يا به داخل كشيده شدن )رتراكسيون( پرده به خصوص در 
قسمت فوقاني يا قسمت شل پرده، غير طبيعي مي باشد )شکل 1-2-6(. پرده، به طور معمول رنگ نقره اي- خاكستري دارد 
و مانند كاغذ روغني، براق مي باشد. رنگ قرمز، زرد يا سفيد پرده مي تواند نشان دهنده ی مشكل در گوش مياني باشد )شکل 
1-2-7(. قرمز بودن پرده مي تواند در اثر گريه، عطسه يا فين كردن نيز ايجاد شود كه در اين موارد بايد به حركت پرده توجه 
نمود. پرده ی صماخ به طور معمول نيمه شفاف است و ساختمان هاي پشت آن تا حدي قابل رؤيت است )شکل 5-2-1(. 
پرده ی طبيعي در صورتی که بينی با دست بسته شده باشد، با قورت دادن آب دهان يا فوت كردن كودك به داخل بينی و يا 

با اتوسكوپ پنوماتيك حركت مي كند. وجود يا فقدان رفلكس نوري هميشه كمك کننده نيست.

          شکل 1-2-6- پرده ی صماخ به داخل کشيده شده               شکل 1-2-5 - پرده ی صماخ طبيعی

 
          شکل 1-2-7- اوتيت ميانی                                            شکل1-2-8- تجمع مايع سروز

 مشاهده ی حباب يا مايع از وراي پرده، غير طبيعي بوده و در اوتيت مياني سروز با تجمع مايع ديده مي شود )شکل 8-2-1(.
 وجود توده در مجراي گوش
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4-4 - عصب صورت
 ضعف يا فلج نيمه ی صورت، نشانه ی فلج عصب صورت است كه با عدم توانايي در بستن ارادي چشم ها، باالبردن 
بيماري هاي  و  تومورها  بل، هرپس گوشي،  فلج  اين مشكل، در  دندان ها مشخص مي شود.  دادن  نشان  يا  و  ابروها 

نورولوژيك ديده مي شود.

4-5- ساير موارد
 وجود يك دسته موي سفيد در جلوي سر كودك مي تواند با كاهش شنوايي همراه باشد.

 تب مي تواند در اوتيت مياني ديده شود. كودكي كه تب و درد شكم در اطراف ناف دارد، بايد اتوسكوپي شود.
 عدم تعادل و تلوتلو خوردن در راه رفتن که اخيرًا ايجاد شده، مي تواند به داليل گوشي، مغزي با اختالالت داخلي باشد.

در نهايت، براساس جدول 1-2-15 کودک را از نظرشنوايی طبقه بندی کنيد.

جدول 1-2- 15- طبقه بندي كنيد.

توصيه هاطبقه بندينشانه ها

é در صورت پاسخ منفي در هر گروه سني يا
é ظاهر يا معاينه ی غيرطبيعي گوش،

é انجام نشدن تست غربالگري در دوران نوزادي 
و داشتن هر يك از عالئم خطر

كودك را براي ارزيابي بيش تر به احتمااًل مشكل شنوايي دارد.
بيني  و  حلق  و  گوش  متخصص 

ارجاع دهيد.

غربالگري  و  ندارد  را  فوق  موارد  از  كدام  هيچ 
شنوايي در دوران نوزادي انجام شده است.

احتمااًل مشكل شنوايي ندارد.
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 ارزیابی بينایي كودک

كودك را از نظر وضعيت بينايي ارزيابی كنيد )جدول 1-2-16(. ابتدا، از مراقب يا مادر کودک موارد زير را بپرسيد و 
بعد، به چشم های کودک نگاه کنيد.

کنترل رفلکس قرمز )Red reflex(، اهميت دارد. اين رفلکس، به دليل عبور نور افتالموسکوپ از اليه های طبيعی و 
شفاف چشم شامل اليه ی اشکی، قرنيه، زالليه، عدسی و زجاجيه است. انعکاس نور، از فوندوس چشم برگشته و پس از 
عبور از سوراخ افتالموسکوپ، در چشم معاينه کننده تصوير می سازد. هر عاملی که اين مسير بينايی را به مخاطره اندازد، 

در رفلکس قرمز اختالل ايجاد می نمايد.
جدول 1-2-16- ارزيابی وضعيت بينايی

نگاه كنيد.سؤال كنيد.سن

آيا به صورت شما نگاه مي كند؟ آيا چشم هايش را در مقابل نور تا 2 ماهگی
مي بندد؟

آيا چشم هايش را به شدت می مالد؟
آيا ترشح از چشم ها وجود دارد؟

ظاهر چشم )سفيدی مردمک ها(                                      
رفلکس قرمز

حرکات چشم

آيا به اطراف با توجه نگاه مي كند؟2 تا 6 ماهگی
آيا می تواند چيزی را تعقيب کند؟

آيا براي گرفتن اشيا، واكنش نشان مي دهد؟
آيا چشم ها با هم ديگر هماهنگ حركت مي كنند؟

آيا در زمان شير خوردن، به چشم های شما نگاه می کند؟
آيا چشم ها لرزش دارند؟

ظاهر چشم )سفيدی مردمک ها(                                                                          
رفلکس قرمز

حركات چشم
آيا رفلکس نوری قرنيه در مرکز قرار دارد؟

آيا اسباب بازي های خيلي كوچك را مي بيند كه حركت دهد؟6 تا 9 ماهگی
آيا در زمان دقت کردن سر خود را می چرخاند يا کج می کند؟

ظاهر چشم )سفيدی مردمک ها(                                                                            
رفلکس قرمز

حركات چشم
آيا رفلکس نوری قرنيه در مرکز قرار دارد؟

آيا در زمان دقت کردن سر خود را می چرخاند يا کج می کند؟9 تا 12 ماهگی
آيا به اشيای مورد نظر خود اشاره مي کند؟

آيا افراد را قبل ازصحبت كردن در موقع داخل شدن به اتاق مي شناسد؟

ظاهر چشم )سفيدی مردمک ها(                                                                          
رفلکس قرمز

حركات چشم
آيا رفلکس نوری قرنيه در مرکز قرار دارد؟

آيا هيچ نگراني درباره ی نحوه ی ديدن كودك خود داريد؟1 تا 8 سالگی
آيا در زمان نگاه کردن به تلويزيون چشم های خود را ريز می کند 

)عيب انکساری(؟
می بندد  را  خود  چشم های  از  يکی  شديد،  نور  مقابل  در  آيا 

)استرابيسم متناوب(؟

ظاهر چشم )سفيدی مردمک ها(
حركات چشم

تست حدت بينايي بعد از4 سالگي
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در كودكان بزرگ تر از 4 سال، تست حدت بينايی را با استفاده از تابلوی E انجام دهيد. حدت بينايي در نوزاد ترم 
20/150 است و در حوالي 6 ماهگي به حد بزرگ ساالن )20/20( مي رسد. معاينه ی مردمک ها در نوزادان نارس مشكل 
است زيرا در برابر بازكردن چشم ها مقاوم هستند و ايريس خوب پيگمانته نشده است. از هفته ی 29 تا 32، مردمک ها 
به نور واکنش نشان می دهند. اندازه ی مردمک ها و واكنش به نور تحت تأثير داروها، ضايعات فضاگير مغز، بيماري هاي 

متابوليك و اختالالت مغز ميانی و عصب بينايي قرار مي گيرد.
اسكلرا در شيرخوار رنگ مايل به آبي دارد. قطر قرنيه در نوزادان، 10 ميلی متر است و در 2 سالگي به اندازه ی بالغين 
)12ميلي متر( مي رسد. قرنيه ی نوزاد نارس ممكن است به طور گذرا كدر باشد. ايريس آبي روشن يا خاكستري است ولي در 
طي 6 ماه اول زندگي تغيير رنگ مي دهد. مردمک نوزاد، كوچك و متسع كردن آن مشكل است. خون ريزي سطحي در رتين 

نوزادان شايع است. ممكن است در زمان تولد، در ملتحمه نيز خون ريزی روی دهد اما خود به خود برطرف مي شود.
نوزادان، کمی دوربين هستند که مقدار آن به تدريج تا 2 سالگی کاهش می يابد. چشم نوزاد، اغلب بسته است ولي نوزاد طبيعي مي 
تواند ببيند، به تغييرات ايلوميناسيون پاسخ دهد و به نقاط كنتراست فيكس كند. نوزاد، در هنگام تغذيه به طور مستقيم به صورت مادر 

توجه مي كند. در 2هفتگي، عالقه ی مداوم تري به اشيای بزرگ دارد و در 8 تا 10 هفتگی اشيا را تا 180 درجه تعقيب می کند. 
ممكن است در هفته هاي اول، چشم ها در يك خط نباشند. هماهنگي چشم ها در 3 تا 6 ماهگی روی می دهد. انحراف 

مداوم چشم ها نياز به ارزيابي دارد. در 1 تا 3 ماهگی اشک وجود ندارد.
در مراجعات دوره اي بايد ارزيابي چشم توسط پزشك صورت گيرد )جدول 17-2-1(.

جدول 1-2-17- غربالگری های بينايی

يافته ها براي ارجاع به متخصص چشم نوع غربالگريسن

تا 2 
ماهگی

رفلكس قرمز
رفلکس قرنيه

معاينه ی خارجي

كدورت قرنيه، كاتاراكت، مشكالت رتين
مشكالت ساختاری

2 تا 6 
ماهگی

رفلكس قرمز
رفلكس قرنيه

توانايی نگاه کردن به صورت معاينه کننده يا مادر

كدورت قرنيه، كاتاراكت، مشكالت رتين
استرابيسم

مشكالت ساختاری

6 تا 12 
ماهگی

رفلكس قرمز
رفلكس قرنيه

توانايی تعقيب شیء مورد توجه

كدورت قرنيه، كاتاراكت، مشكالت رتين
استرابيسم

آمبليوپي، اگر به مسدود كردن هر چشم، مقاومت غير 
يكسان نشان مي دهد.

1 تا 3 
سالگی

رفلكس قرمز
رفلكس قرنيه

تست حدت بينايي
)Stereoacuity( ديد سه بعدی

كدورت قرنيه، كاتاراكت، مشكالت رتين
استرابيسم

مشكل بينايي، آمبليوپي

3 تا 5 
سالگی

رفلكس قرمز
رفلكس قرنيه

تست حدت بينايي
ديد سه بعدی

کدورت قرنيه، كاتاراكت، مشكالت رتين
استرابيسم

مشكل بينايي، آمبليوپي

 آن هايی كه استعداد ژنتيكي يا مشكل سيستميك دارند نيز ارجاع شوند.



126

بررسي حدت بينايي در شيرخوار با کيفيت نگاه او و تعقيب وسيله ی مورد نظر بررسي مي شود. اگر ابزار مناسب وجود 
داشته باشد مي توان اين بررسی را، از 6 هفتگي انجام داد . برای اين کار، زمانی که شيرخوار در آغوش والدين است يك 
اسباب بازي با رنگ روشن را به آهستگي به سمت چپ و راست حركت داده و بررسي کنيد که آيا چشمان شيرخوار شیء 
را تعقيب مي كند يا نه؟ اين آزمون را برای هر يک از چشم ها به طور جداگانه انجام دهيد و با دست خود چشم ديگر را 
بپوشانيد. الزم نيست که دست شما به چشم شيرخوار بچسبد. اگر اسباب بازي صدا دار باشد دقت تست کم می شود. صورت 
انسان بهتر از يك شيء است لذا معاينه كننده می تواند صورتش را، جلوی صورت شيرخوار حركت دهد و اگر پاسخی نديد 

از مادر يا مراقب کودک بخواهد تا اين كار را انجام دهد.
Cover/ Uncover test برای تشخيص استرابيسم کمک کننده است. در اين تست، در حالتی که يک چشم را پوشانيده 
ايم، توجه کودک برای نگاه به يک شیء کوچک در فاصله ی حدود 3 متری جلب ميشود. پس از چند ثانيه، پوشش چشم برداشته 

شده و اگر حرکت اين چشم برای ديدن شیء مشاهده شود، استرابيسم وجود داشته و بررسی بيش تر ضرورت دارد.
اندازه گيري عيني، در2/5 تا 3 سالگی قابل انجام است. هر چشم، جداگانه بررسي شده و چشم مقابل بسته مي شود. فاصله 
ی ايده آل ميان کودک و چارت معاينه 3 متر است و يک رديف از اعداد يا حروف بهتر از يک عدد يا حرف می باشد. در تمام 
 E مدت بررسي بايد به كودك اطمينان داد و او را تشويق كرد چون ممكن است بترسد يا نگران تنبيه به خاطر اشتباه باشد. تست
با تمرين های قبل از تست در سن 3 تا 4 سالگی و چارت حدت اسنلن، چنان چه کودک حروف را بشناسد در 5 يا 6 سالگي 

مقدور است. در سن 3 سالگي، 4 سالگی و 5 يا 6 سالگی، حدت بينايی به ترتيب در حدود، 20/40، 20/30 و 20/20 است.

 معاينه ی خارجي
در نور كافي به اندازه، شكل و تقارن كاسه ی چشم، محل و حركت پلك ها، وضعيت و تقارن چشم ها توجه شود. نگاه 
به چشم و پلك ها ازسمت باال به تشخيص عدم تقارن كاسه ی چشم، توده هاي پلك، اگزوفتالمي و طپش غيرعادي كمك 

مي كند .لمس نيز در تعيين توده ها كمك كننده است.
به فقدان اشك، زيادي اشك، اريتم و تورم كيسه يا غدد اشكی توجه نماييد. با ماساژ کيسه ی اشکی به برگشت مايع از 

پونکتوم ها توجه کنيد.
ضايعات موضعی، جسم خارجي، عالئم التهابي، فقدان يا تغيير جهت مژه ها نيز مورد نظر قرار گيرد. جسم خارجي، بيش 
تر در سطح داخلي پلك فوقاني ديده می شود و با برگرداندن پلک قابل مشاهده است. بررسی سگمان قدامي با تابانيدن نور 
 Slit افتالموسکوپ به طور مايل براي معاينه ی قرنيه، عمق و شفاف بودن حفره ی قدامي و وضع ايريس انجام مي شود. 

براي بررسي خراش، زخم و جسم خارجي مي توان از رنگ فلورسئين استفاده كرد.

 اختالالت انکساری
در دوربيني)Hyperopia(  تصوير، پشت رتين تشکيل می شود و بايد، براي ديد دور و نزديك تطابق انجام شود. اگر 
شديد باشد خستگي، سردرد و تاري ديد احساس مي شود. استرابيسم، مالش چشم و فقدان عالقه به مطالعه از تظاهرات 

شايع است. ممكن است آمبليوپي يک يا دو طرفه ايجاد نمايد.
در نزديک بينی )Myopia(، کودک اشيای دور را تار مي بيند، به فعاليت هاي دور عالقه ندارد و اشيا و مطالب خواندني را 
نزديك مي آورد. اخم کردن و جمع کردن چشم ها شايع است . نزديک بينی، در شيرخواران و سنين پيش دبستاني شايع نيست اما 

ممکن است روی دهد. اين اختالل بينايی، زمينه ی ارثی نيز دارد و لذا کودکان چنين والدينی بايد در سنين پايين بررسي شوند.
آستيگماتيسم، نوعی اختالل انکساری است که در يک محور با محور ديگر، تفاوت وجود دارد. تظاهرات آن مشابه ساير 
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عيوب انکساری است. عالئمي چون فشار به چشم )Eye strain(، سردرد و خستگي ديده می شود. مالش چشم، بي تفاوتی 
نسبت به درس و نزديك نگه داشتن مطالب خواندني از تظاهرات شايع دوران کودکی است. شيرخواران دچار نامنظمي قرنيه، 

به دليل آسيب ها، همانژيوم پلك و اطراف اربيت و پتوز پلك در معرض خطر آستيگماتيسم و آمبليوپي هستند.
اگر عيب انکساری يک چشم به طور قابل توجهی متفاوت از چشم ديگر باشد، آنيزومتروپي)Anisometropia(  ناميده 

می شود که سبب ايجاد آمبليوپی دو چشمی گشته و با عيب انکساری بيش تری همراه است.
آمبليوپي، كاهش حدت بينايي يك يا دوطرفه است كه با اختالل ارگانيک موجود قابل توجيه نباشد. عدم تشكيل تصوير روي 
رتين ممكن است به دليل انحراف چشم )استرابيسم(، عيوب انکساری قابل مالحظه ی دو چشم )آمبليوپی رفراکتيو(، عيوب 
انکساری متفاوت بين دو چشم )آمبليوپي آنيزومتروپي( يا کدورت در محور ديد )آمبيلوپي محروميت( باشد )شکل 1-2-9(. در 
شرايط طبيعي، حدت بينايي در كودكان به سرعت تکامل می يابد ولي هر چيزی كه اجازه ندهد تصوير واضحی در دهه ی اول 

عمر روي رتين تشكيل شود، مولد آمبليوپي است. هرچه، سن پايين تر باشد، احتمال ايجاد آمبليوپي بيش تر است. 

شکل 1-2-9- دو کودک مبتال به استرابيسم

تشخيص بر پايه ی معاينه ی كامل چشم می باشد كه کاهش حدت بينايی بدون هيچ مشکل عضوی وجود دارد. آمبليوپی 
در بيش تر موارد بدون عالمت است و با غربالگری تشخيص داده می شود. هرچه، سن کودک پايين تر باشد، شانس بهبودی 
بيش تر است زيرا سيستم بينايی هنوز تکامل نيافته است. در طی مدت درمان، نظارت دقيق الزم است تا چشم سالم دچار 

آمبليوپي محروميت نشود.
دو بيني بيشتر به دليل انحراف محور ديد ناشی از انحراف چشم ها است و در اکثر کودکان، با مهار نمودن تصوير چشم 
منحرف که منجر به تنبلی چشم می گردد برطرف می شود. دوبينی ممکن است يک يا دو چشمی باشد. اگر بستن هر يک 
از چشم ها سبب دوبينی شود، دوبينی از نوع دو چشمی است. دو بينی يک چشمی به علت اختالالت انکساری و کدورت 
قرنيه يا عدسی ايجاد می شود. دوبينی دو چشمی ناشی از بيماری های عصبی عضالنی يا مشکالت داخل مغزی است و 

نياز به بررسی های تکميلی و ارجاع دارد.
نيستاگموس نيز که حرکات ريتميک يک يا هر دو چشم است نياز به ارجاع دارد.
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 اشک ريزش
تنگي مجراي اشكی، شايع ترين اختالل سيستم اشکی است که در 6% نوزادان اتفاق 
افتاده و موجب اشک ريزش می گردد. اين اشك ريزش، گاه با ترشحات چرکی همراه 
است و منجر به تحريک پوست پلک می شود. اشک ريزش ناشی از تنگی مجرای اشکی، 

می تواند با وزش باد، سرما و سرماخوردگی بيش تر شود.
در صورت بروز داکريوسيستيت )التهاب کيسه ی اشکی(، تورم و قرمزی در قسمت 
داخلی چشم و روی بينی ديده می شود و نياز به ارجاع دارد )شکل 1-2-10(. انسداد ساده 
ی مجرای اشکی در اکثر موارد با ماساژ دادن و تميز کردن اطراف چشم بهبود می يابد. در 

مواردی که تا 9 ماهگی بهبودی روی ندهد ارجاع بيمار جهت ميل زدن مجرای اشکی توصيه می شود. 
اشک ريزش چشم ممكن است به علت گلوكوم، بيماری های قرنيه، بيماری های شبکيه يا جسم خارجی روی دهد.

 آسيب های چشم ناشی از ضربه
ممکن است خون ريزی زير ملتحمه و شبکيه در زمان زايمان روی دهد اما در اغلب موارد خوش خيم است و در طی 
چند هفته بهبود می يابد. در مواردی که پارگی پلک يا ملتحمه يا شک به پارگی قرنيه وجود دارد، بيمار بايد ارجاع گردد.                                                                                                                               

 
 قرنيه

بزرگی قرنيه ممکن است به علت گلوکوم مادرزادی )شکل 1-2-11( باشد که در اين صورت با اشک ريزش و فتوفوبی 
همراه است. بزرگی قرنيه، نياز به ارجاع دارد.  

                                                                                                                             
 

 مردمک
رفلکس سفيد مردمک )Leukocoria( به جای رفلکس قرمز، )شکل 1-2-12( ممکن است در رتينوبالستوم، کاتاراکت، 

کوريورتينيت و جداشدگی شبکيه ديده شود و نياز به ارجاع فوری دارد. 

شکل 1-2-12- رفلکس سفيد )سمت چپ( و رفلکس قرمز مردمک )سمت راست(

 طبقه بندی وضعيت بينايي 
نشانه هاي كودك را با نشانه هاي ذكر شده در هر رديف جدول طبقه بندي مقايسه كرده و طبقه بندي مناسب را انتخاب 

كنيد )جدول 1-2-18(. براي وضعيت بينايي دو طبقه بندي وجود دارد.
مشكل بينايي دارد و مشکل بينايي ندارد.

شکل 1-2-10- کودک 
مبتال به داکريوسيستيت

شکل 1-2-11- کودک مبتال به گلوکوم مادرزادی
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 جدول1-2-18- طبقه بندي وضعيت بينايي

توصيه هاطبقه بندينشانه ها 

پاسخ غيرطبيعی در هرگروه سني
ظاهر يا حركات غيرطبيعي چشم ها

فقدان رفلکس قرمز
حدت بينايي كمتراز7/10

اختالف حدت بينايی دو چشم به اندازه ی دو خط

كودك رابراي ارزيابي بيش تر به متخصص چشم مشكل بينايي دارد.
ارجاع دهيد.

درمورد رابطه ی متقابل كودك و والدين مشاوره كنيد.مشكل بينايي ندارد.هيچ يك ازنشانه هاي فوق را ندارد.

دركودكان کوچک تر از 4 سال، درصورت پاسخ غيرطبيعي مادر يا مراقب کودک به هر سؤال، ظاهر و حركات غيرطبيعي 
چشم ها يا فقدان رفلکس قرمز، كودك درطبقه بندي »مشكل بينايي دارد« قرارمي گيرد. اين كودك، بايد هر چه سريع تر 

براي ارزيابي بيش تر به متخصص چشم ارجاع داده شود.
دركودكان بزرگ تر از 4 سال، درصورت پاسخ غير طبيعی مادر يا مراقب کودک به هر سؤال، ظاهر و حركات غيرطبيعي چشم 
ها، فقدان رفلکس قرمز، حدت بينايی کم تر از 7/10 يا اختالف حدت بينايی دو چشم به اندازه ی دو خط در طبقه بندي “مشکل  

بينايي دارد” قرار مي گيرد. اين كودك نيز بايد هرچه سريع تر براي ارزيابي بيشتر به متخصص چشم ارجاع داده شود.
درصورتي كه پاسخ سؤاالت قابل قبول بوده و ظاهر و حركات چشم طبيعي باشد، كودك درطبقه بندي “مشكل بينايي 

ندارد” قرارمي گيرد. دراين صورت، زمان مراقبت بعدي را به مادر بگوييد.
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ارزیابی دهان و دندان کودک

کليه ی كودكان را از نظر وضعيت سالمت دهان و دندان كنترل كنيد.

 كنترل و طبقه بندی كودكان کوچک تر از 2 سال از نظر وضعيت دهان و دندان

 کنترل سالمت دهان و دندان 
جدول 1-2-19– کنترل کودکان کوچک تر از 2 سال از نظر وضعيت دهان و دندان

نگاه كنيد.سؤال كنيد.

آيا مادر در زمان بارداري تحت مراقبت دندان پزشك بوده است؟

يا  پزشك  دندان  توسط  سالگي  يك  از  قبل  تا  شما  كودك  آيا 

پرسنل بهداشتي معاينه شده است؟ 

آيا كودك شما در حين دندان درآوردن مشكلي داشته است؟

آيا دندان هاي كودك خود را تميز مي كنيد؟

مخصوص  صندلي  از  خود  كودك  براي  رانندگي  هنگام  در  آيا 

استفاده مي كنيد؟

آيا كودك شما سابقه ي ضربه به دندان ها يا صورت دارد؟

فرم ارزيابي خطر پوسيدگي را از والدين بپرسيد.

 رويش دندان ها

 وجود پالك روي دندان ها

 تورم و قرمزي لثه

 نشانه هاي وجود تروما

 پوسيدگي دندان ها

 يا پوسيدگي زودرس  
دوران كودكي    

)Early Childhood Caries, ECC( پوسيدگي زودرس دوران كودكي 
 1- حضور بيش از يك سطح دنداني پوسيده )ضايعات حفره دار يا بدون حفره(، از دست رفته ) به دليل پوسيدگي( يا پر 

شده در هر دندان شيري در كودك 71 ماهه يا كوچك تر است.
 2- هرگونه  عالمتي از پوسيدگي سطوح صاف در كودك کوچک تر از 3 سال بيانگر ECC شديد است.

 3- ويژگي ديگر ECC، پيشرفت سريع پوسيدگي مي باشد.

سؤال كنيد )جدول 1-2-19(: آيا مادر در زمان بارداري تحت مراقبت دندان پزشك بوده است؟
براساس تحقيقات اخير، كودكان به وسيله ی مراقبين و به طور اصلي مادران،  با باكتري هاي آغاز كننده ی پوسيدگي 
آلوده مي شوند. اگر مراقب كودك، ميكروب هاي خطرناك پوسيدگي را داشته باشد ، انتقال مي تواند از طريق بوسيدن،  غذاي 
مشترك يا ساير تماس ها رخ داده و بروز پوسيدگي را آغاز نمايد. بنابراين، با بهبود بهداشت مادر، شانس انتقال اين ميكروب 

ها به نوزاد كاهش مي يابد.
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سؤال كنيد: آيا كودك شما تا قبل از يك سالگي توسط دندان پزشك يا پرسنل بهداشتي معاينه شده است؟
مالقات با دندان پزشك براي كودكان بعد از 6 ماهگي و پس از رويش اولين دندان شيري توصيه شده است. دندان 
پزشك با گرفتن تاريخچه ی دقيق پزشكي و دندان پزشكي، معاينه ی كودك و استفاده از روش هاي تشخيص پذيرفته شده 
ی كنوني و شروع برنامه ی پيش گيري و برنامه ی فراخوان منظم براي نگه داري وضعيت كنوني و تأكيد بر روش هاي پيش 

گيري نقش مؤثري در ارتقای سالمت دهان و دندان كودك دارد.
سؤال كنيد: آيا كودك شما در حين درآوردن دندان مشكل داشته است؟

دندان درآوردن، احتمااًل اولين مسئله ی دهاني بعد از تولد است كه والدين با آن مواجه مي شوند. درآمدن دندان ها 
پديده اي طبيعي است كه معمواًل با مشكالت مختصر يا بدون مشكل رخ مي دهد. با اين وجود، برخي از نوزادان عالئمي از 

اختالل سيستميك از قبيل تب و اسهال را نشان مي دهند كه نياز به بررسي بيشتر و گاهي ارجاع دارد.
سؤال كنيد: آيا دندان هاي كودك خود را تميز مي كنيد؟

تميز كردن دهان نوزاد بعد از رويش اولين دندان شيري توصيه شده است و اين كار را مي توان با كمك يك حوله يا 
گاز تميز يا مسواك انگشتي انجام داد.

سؤال كنيد : آيا در هنگام رانندگي براي كودك خود از صندلي مخصوص استفاده مي كنيد؟
يكي از علل اصلي آسيب هاي دندان در كودكان تصادفات اتومبيل مي باشد. كودكانی که کمربند ايمنی آن ها بسته نشده و 
در حالت نشسته يا ايستاده اند، اغلب زماني كه ماشين به طور ناگهاني متوقف مي شود در اثر برخورد به داشبورد يا شيشه ی 
جلوي اتومبيل دچار ضربه مي شوند. بنابراين، بستن كمربند ايمني يا استفاده از صندلي مخصوص كودكان، باعث پيش گيري 

از اين حوادث مي شود.
سؤال كنيد: آيا كودك شما سابقه ی ضربه به دندان ها يا صورت را دارد؟

ضربه  ی  سابقه  وجود  صورت  در  شود،   صورت  و  فك  ها،  دندان  به  آسيب  سبب  تواند  مي  متفاوت  علل  به  ضربه 
)شكستگي قسمتي از تاج،  فرورفتگي دندان در محل خود، َلقي دندان و  تغيير رنگ دندان(، با توجه به جدول طبقه بندي 

)جدول 2-1-21( كودك را به دندان پزشك ارجاع دهيد.
سؤال كنيد: فرم ارزيابي خطر پوسيدگي )جدول 1-2-20( را از والدين بپرسيد.

ارزيابي خطر، وسيله اي )پرسش نامه اي( است كه بيانگر وجود خطر درکودک، حتی در غياب بيماري آشكار می باشد. با 
حذف عوامل خطر قبل از رخ دادن بيماري، مي توان از وقوع بيماري در آينده ی نزديك و هم چنين، طوالني مدت جلوگيري 
كرد. مداخله، درحذف اين عوامل خطر و كاهش خطر پوسيدگي زودرس در دوران كودكي متمركز است. فرم ارزيابي خطر 

بايد با پرسيدن سؤاالتی از والدين كامل شده و پس از امتياز بندي، كودك، طبقه بندي شود. 

جدول 1-2-20 - ابزار ارزيابي خطر پوسيدگي )تا 6 سالگي(

نام بيمار :      تاريخ :
سن : تاريخ تولد :     

امتياز: 
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کم خطر
)0(

خطر  متوسط
)1(

پر خطر
)10(

خطر بيمار

ويژگي هاي محيطي

-1
در معرض فلورايد بودن )آب آشاميدني، مكمل ها، 

تجويز تخصصي، خميردندان(
خيرآري

-2
نشاسته دار  يا  شكر دار  نوشيدني هاي  و  غذاها 
بدون  يا  گازدار  نوشيدني هاي  ميوه ها،  آب  )مثل 

گاز، شربت هاي دارويي (

همراه وعده هاي 
اصلي غذا

گاهي اوقات بين 
وعده هاي اصلی 

غذا

بطری شير پر 
شده به غير از 

آب در شب

پوسيدگي در مادر يا خواهر ها و برادرها3-
عدم وجود 

پوسيدگي در 24 
ماه گذشته

ضايعات 
پوسيدگي در 

23-7 ماه گذشته

ضايعات 
پوسيدگي در 

6 ماه اخير

-4
استفاده از مراقبت هاي دندان پزشكي به طور 

مرتب
خيرآري

وضعيت سالمتي عمومي

آريخيركودكان دارای نيازهاي مراقبت بهداشتي خاص1-

وضعيت هاي بالينی

ضايعات پوسيده ی حفره دار يا پر شده1-
عدم وجود 

پوسيدگي در 24 
ماه گذشته

دندان پوسيده 
يا پر شده در 
24 ماه گذشته

ضايعات پوسيدگي بدون تشكيل حفره )اوليه(2-
عدم وجود 

ضايعه ی جديد در 
24 ماه گذشته

ضايعه ی 
جديد در 24 

ماه گذشته

آريخيراز دست رفتن دندان در اثر پوسيدگي3-

آريخيرپالك قابل رؤيت4-

آريخيرداشتن دستگاه هاي دنداني/ ارتودنسي5-

ناكافيكافيجريان بزاق6-

- براي هر عامل خطر، اعداد )0( ، )1( و )10( را در ستون آخر مربوط به خطر بيمار بنويسيد. اگر عامل خطري قابل ارزيابي نيست، 
محاسبه نمي شود و در ستون آخر صفر قرار دهيد. سپس، نتيجه ی كلي را محاسبه كرده و در باالي صفحه بنويسيد.

- امتياز صفر، نشان دهنده ی خطر کم پوسيدگي است.
- داشتن يك مورد عامل پر خطر يا امتياز 10، بيمار را در گروه پر خطر قرار مي دهد.

امتياز بين 1 تا 10 بيمار را در گروه خطر متوسط قرار مي دهد
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قبل از تكميل قسمت نگاه كنيد توسط معاينه گر، الزم است به نكاتي چند در مورد معاينه ی دهان شيرخوار توجه شود. 
معاينه ی دهان شيرخوار، يك روند سريع است ولي از جهات مختلفی، با معاينه ی معمول، متفاوت می باشد:

 استفاده از صندلي، ضروري نبوده و كمترين ترجيح را دارد.
 والد به عنوان كارآموز و بي حركت كننده ی كودك در معاينه شركت مي كند.

 ممكن است، شيرخوار گريه كند كه مطلوب و كمك كننده است.
روش ترجيحي معاينه ی شيرخوار، وضعيت زانو به زانو است كه در آن، والد و ارائه كننده ی خدمات دندان پزشكي 
روبروي يكديگر مي نشينند. در حالت ايده آل، بايد زانو هاي آن ها هم ديگر را لمس كرده و كمي در هم گير كنند تا يك 

سطح مسطح ايجاد شده وكودك بتواند روي اين سطح بخوابد.
ابتدا، شيرخوار به سمت والد نگه داشته شده و سپس در دامان ارائه كننده ی خدمات دندان پزشكي يا دندان پزشك 
خوابانده مي شود. والد، پاهاي كودك را در دو طرف بدنش قرار داده و با آرنج، پاها را نگه مي دارد. والد، دست هاي كودك 
را نگاه داشته وارائه كننده ی خدمات دندان پزشكي يا دندان پزشك درحالي كه به پايين نگاه مي كند سر كودك را ثابت مي 

نمايد. اين وضعيت، ممکن است بعضي از والدين را نگران كند. بنابراين، بايد قبل از شروع کار، به آن ها توضيح داد.
مي توان در هر محلي كه منبع نوري مناسب وجود دارد، معاينه را انجام داد. بيشتر شيرخواران، در طي معاينه به مدت 
كوتاهي گريه كرده و بدين ترتيب دهان را به خوبي باز مي كنند. ممكن است نياز باشد به والدين اطمينان دهيم که در كودكان 
طبيعي سالم اين پاسخ انتظار مي رود. با تكميل معاينه، كودك به والد باز گردانده مي شود تا در صورت نياز او را در آغوش 

گرفته و تسلي دهد.
رويش دندان ها را نگاه كنيد.

معمواًل اولين دندان شيري، در حدود 6 ماهگي رويش پيدا مي كند و زمان تكميل دندان هاي شيري حدود 2 تا 2/5 سالگي 
است. دندان درآوردن يك مرحله ی طبيعي از زندگي شيرخوار است و در اكثر موارد درد و ناراحتي به همراه ندارد.

لثه در ناحيه ی محل رويش، برجستگي لثه و خارش در همين ناحيه،  التهاب  عالئم دندان درآوردن شامل قرمزي و 
افزايش بزاق و جاري شدن آن از دهان شيرخوار، ناراحتي و گريه ی زياد، بي خوابي و نوك زدن دندان از الي لثه است. 
در صورت بروز عالئمي مانند تب، درد شکم يا اسهال بايد، كودك را از نظر بيماري ارزيابي كنيد. هنگام رويش دندان ها، 
معمواًل احساس خارش سبب مي شود تا كودك هر چيزي را به دهان خود ببرد و در نتيجه، ممكن است به علت آلودگي 

دچار اسهال شود.
وجود پالك روي دندان ها را نگاه كنيد.

پالك روي دندان هاي شيري، پيش گويي كننده ی قوي پوسيدگي هاي دندان در آينده است. بنابراين، بعد از آموزش 
بهداشت دهان، والدين مي توانند موفقيت را با مشاهده ی وجود پالك كنترل نمايند.

تورم و قرمزي لثه را نگاه كنيد.
اين تورم و قرمزي مي تواند مربوط به رويش دندان ها يا تورم ناشي از عفونت دندان پوسيده باشد كه بايد توسط دندان 

پزشك معاينه شود.
نشانه هاي وجود تروما را نگاه كنيد.

نشانه هاي تروما روي صورت يا در داخل حفره ی دهان يا دندان ها بايد به دقت بررسي شده  و براي معاينات كامل تر 
به دندان پزشك ارجاع شود.

پوسيدگي دندان ها را نگاه كنيد.
پوسيدگي، يك بيماري ميكروبي عفوني است كه با تخريب موضعي عاج و مينا همراه است. محل هاي شايع پوسيدگي 
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شيارهاي سطح جونده،  سطوح بين دنداني،  طوق دندان يا ناحيه ی اتصال لثه و دندان مي باشد.
عالئم پوسيدگي عبارتند از:

-  تغيير رنگ ميناي دندان به رنگ قهوه اي يا سياه،
-  سوراخ شدن دندان،

-  بوي بد دهان 
-  حساس بودن يا دردگرفتن دندان هنگام خوردن غذاهاي سرد، ترش يا شيرين كه بسته به شدت پوسيدگي متفاوت است.

پوسيدگي بين دنداني مي تواند باعث گير كردن مواد غذايي بين دندان ها و يا پاره شدن نخ دندان هنگام استفاده شود.

 طبقه بندي سالمت دهان و دندان
تمام كودكان را پس از ارزيابي طبقه بندي كنيد )جدول 1-2-21(. نشانه هاي كودك را با نشانه هاي ذكر شده در هر 
رديف جدول رنگي طبقه بندي مقايسه نموده و طبقه بندي مناسب را انتخاب كنيد. براي وضعيت سالمت دهان و دندان 
كودك کوچک تر از 2 سال، سه طبقه بندي وجود دارد که عبارتند از: مشكل شديد يا پر خطر، مشكل متوسط يا خطر متوسط 

و مشكل ندارد يا کم خطر.

جدول 1-2-21 - طبقه بندی كودك از نظر وضعيت دهان و دندان )کوچک تر از 2 سال(

توصيه هاطبقه بندينشانه ها

- درد يا
- بيرون افتادن كامل دندان از دهان

- تورم و قرمزي لثه
- تورم صورت

- نشانه هاي تروما
- پوسيدگي زودرس دوران كودكي

- امتياز خطر زياد از پرسش نامه ی ارزيابي خطر

مشكل شديد
يا

پر خطر

 اقدامات مربوط به بيرون افتادن كامل دندان را 
انجام دهيد.

 اگر درد دارد، ضد درد مناسب تجويز شود.
 در اسرع وقت، كودك را براي ارزيابي بيش تر 

به دندان پزشك ارجاع دهيد.

- پوسيدگي
- وجود پالك روي دندان ها

- تميز نكردن دندان هاي كودك توسط والدين
- سابقه ي ضربه به صورت

- امتياز خطر متوسط از پرسش نامه ی ارزيابي 
- خطر پوسيدگي

مشكل متوسط
يا

خطر  متوسط

 روش هاي صحيح تميزكردن دندان هاي كودك 
را به مادر آموزش دهيد.

 توصيه هاي بهداشت دهان و دندان را به مادر 
آموزش دهيد.

 در اولين فرصت براي ارزيابي بيشتر به دندان 
پزشك مراجعه كند.
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توصيه هاطبقه بندينشانه ها

- مادر در حين بارداري، تحت مراقبت دندان 
پزشكي نبوده است.

- مشكل دندان درآوردن
- معاينه نشدن توسط دندان پزشك تا قبل از 

يك سالگي 
- عدم استفاده از صندلي مخصوص در حين 

رانندگي
ارزيابي  ی  نامه  پرسش  از  کم  خطر  امتياز   -

خطر پوسيدگي

مشكل ندارد يا 
کم خطر

 مادر را براي انجام درمان هاي دندان پزشكي 
و رعايت بهداشت دهان و دندان و امكان انتقال 

پوسيدگي از مادر به نوزاد آموزش دهيد.
 توصيه هاي بهداشت دهان و دندان براي نوزاد 

را به مادر آموزش دهيد.
 مادر را تشويق كنيد كه در مراقبت هاي بعدي 

مراجعه كند.

 كنترل و طبقه بندی كودكان بزرگ تر از 2 سال از نظر وضعيت دهان و دندان

 کنترل سالمت دهان و دندان 
جدول 1-2-22 – کنترل کودکان بزرگ تر از 2 سال از نظر وضعيت دهان و دندان

نگاه كنيد.سؤال كنيد.

1- آيا والدين در مسواك زدن به كودك كمك مي كنند؟
بار   2 از  كم تر  والدين  كمك  با  يا  تنهايي  به  كودك  آيا   -2

مسواك مي زند؟
3- آيا كودك تاكنون توسط دندان پزشك معاينه شده است؟

4- آيا كودك از مكمل هاي فلورايد استفاده مي كند يا تحت 
درمان با فلورايد است؟

5- آيا كودك شما دندان درد دارد؟
6- آيا كودكتان سابقه ي ضربه به دندان ها يا صورت دارد؟

7- آيا در هنگام سوار شدن در ماشين براي كودك خود از 
صندلي مخصوص يا كمربند ايمني استفاده مي كنيد؟

8- بعد از 4 سالگي: آيا كودك شما مكيدن هاي غيرتغذيه اي 
)انگشت و...( دارد؟

9- بعد از 6 سالگي: آيا از خدمات فيشور سيالنت بهره مند 
شده است؟ 

10- فرم ارزيابي خطر پوسيدگي را بپرسيد.

 پوسيدگي دندان ها
ECC 

 تأخير رويش
 تورم و قرمزي لثه

 تورم صورت ناشي از عفونت دنداني
 نشانه ي تروما )تورم صورت ، كبودي، ... (

 مقايسه ی فلورايد آب با جدول24-2-1

ادامه ی جدول



136

سؤال كنيد )جدول 1-2-22(: آيا والدين در مسواك زدن دندان و تميز كردن لثه ها به كودكشان كمك مي كنند؟
كودكان تا 6 سالگي، به تنهايي نمي توانند به طور صحيح مسواك بزنند و براي اين كار به كمك والدين نياز دارند.

سؤال كنيد: آيا كودك شما به تنهايي يا با كمك شما كم تر از دو بار در روز مسواك مي زند؟
هدف اصلي از مسواك زدن، پاك نمودن پالك ميكروبي از روي دندان ها و لثه مي باشد. درست مسواك كردن وقتي است 
كه تمام سطوح دندان ها و لثه به خوبي از پالك ميكروبي پاك گردد، بنابراين بهتر است اين كار در فرصت مناسب و با زمان 
كافي و آرامش صورت پذيرد، چرا كه كيفيت مسواك كردن، بهتر از تعداد دفعات آن مي باشد. زمان هاي توصيه شده برای 

مسواك زدن شب ها قبل از خواب و صبح ها بعد از صبحانه است. حداقل زمان براي مسواك زدن 4 دقيقه مي باشد.
سؤال كنيد:آيا كودك تاكنون توسط دندان پزشك معاينه شده است؟

مالقات با دندان پزشك براي كودكان، بعد از 6 ماهگي و پس از رويش اولين دندان شيري توصيه شده است. دندان 
پزشك، با گرفتن تاريخچه ی دقيق پزشكي و دندان پزشكي، معاينه ی كودك، استفاده از روش هاي تشخيصي پذيرفته شده 
ی كنوني، شروع برنامه ی پيش گيري، برنامه ی فراخوان منظم براي نگه داري وضعيت كنوني و تأكيد دوباره بر روش هاي 

پيش گيري نقش مؤثري در ارتقای  سالمت دهان و دندان كودك دارد.
سؤال كنيد: آيا كودك از مكمل هاي خوراكي فلورايد استفاده مي كند؟ آيا كودك تحت درمان با فلورايدهاي موضعي مثل 

وارنيش فلورايد، دهان شويه و ... بوده است؟
مكمل هاي خوراكي فلورايد، منبع تغذيه اي از فلورايد براي كودكاني كه به آب فلورايددار دسترسي ندارند فراهم مي 

كند. برخي از كودكان نيز به علت داشتن مشكالت پوسيدگي، تحت نظر دندان پزشك با فلورايد درمان می شوند.
دوز فلورايد تجويز شده به سن كودك و غلظت فلورايد آب آشاميدني بستگي دارد. پس، درصورت استفاده از هرگونه 
مكمل خوراكي فلورايد با وجود درمان موضعي قبلی با فلورايد، بايد سوابق دقيقاً  ثبت شده و با ميزان فلورايد آب آشاميدني 
مقايسه گردد. درصورت عدم تطابق با جدول دوزاژ مكمل فلورايد، کودك را به دندان پزشك ارجاع دهيد. درصورت عدم 
استفاده از مكمل هاي خوراكي يا درمان هاي موضعي در صورتي كه با توجه به آب آشاميدني كودك نياز به دوز مكمل دارد، 

او را به دندان پزشك ارجاع دهيد.
سؤال كنيد: آيا كودك شما دندان درد دارد؟

درصورت وجود درد دندان، كودك با توجه به جدول طبقه بندي به دندان پزشك ارجاع داده مي شود.
سؤال كنيد: آيا كودك شما سابقه ی ضربه ی دندان ها و صورت را دارد؟ آيا درهنگام سوار شدن در اتومبيل، براي كودك 

خود از صندلي مخصوص يا كمربند ايمني استفاده مي كنيد؟
ضربه، به علل متفاوت مي تواند سبب شكستگي قسمتي از تاج، ريشه و حتي استخوان فك شود. در بعضي از موارد 
در اثر ضربه، دندان از دهان خارج شده و يا برعكس، در فك فرو مي رود. صدماتي كه به دندان هاي شيري وارد مي شود 
ممكن است باعث آسيب به جوانه ی دندان هاي دائمي زيرين گردد. درصورت وجود سابقه ی ضربه )شكستگي قسمتي 
از تاج، فرو رفتگي دندان در محل خود، َلقي دندان و تغيير رنگ دندان(، با توجه به جدول طبقه بندي كودك را به دندان 

پزشك ارجاع دهيد.
يكي از علل اصلي آسيب هاي دنداني در كودكان، تصادفات اتومبيل مي باشد. كودكانی که كمربند ايمني آن ها بسته نشده 
و در حالت نشسته يا ايستاده اند، اغلب زماني كه ماشين به طور ناگهاني متوقف مي شود در اثر برخورد با داشبورد يا شيشه 
ی جلوي اتومبيل دچار ضربه مي شوند. بنابراين، بستن كمربند ايمني يا استفاده از صندلي مخصوص كودكان، باعث پيش 

گيري از اين صدمات مي شود. با بستن کمربند ايمنی، از اين حوادث پيش گيري می شود.
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سؤال كنيد: در كودك بزرگ تر از 4 سال از مادر بپرسيد كه آيا كودك مكيدن هاي غيرتغذيه اي )مكيدن انگشت شست، 
پستانك و ...( دارد؟

مكيدن هاي غيرتغذيه اي مانند مكيدن انگشت شست در كودك کوچک تر از 2 سال وجود دارد كه به طور خود به خود 
بين 2 تا 4 سالگی قطع مي شود. در صورت عدم قطع اين عادت تا 4 سالگي، عوارض بسياري در شكل گيري و رشد فك 
ها و فرم صورت ايجاد مي شود.  بنابراين، اگر پاسخ مادر به اين سؤال مثبت است باتوجه به جدول طبقه بندي، به دندان 

پزشك ارجاع شود.
سؤال كنيد: آيا كودك بزرگ تر از 6 سال از خدمات فيشور سيالنت بهره مند شده است؟

مسدود كردن شيارهاي دندان هاي جونده توسط مواد شيارپوش )مواد ترميمي مخصوص( مانع از پوسيدگي اين دندان 
ها در آينده شده و يك كار پيش گيري محسوب مي گردد. چون اولين آسياي دائمي، معمواًل بعد از 6 سالگي رويش مي يابد 

بهتر است انجام اين خدمات بعد از اين سن صورت گيرد.
سؤال كنيد: فرم ارزيابي خطر پوسيدگي )جدول 1-2-20( را از والدين بپرسيد.

ارزيابي خطر، وسيله اي )پرسش نامه اي( است كه بيانگر وجود خطر درکودک، حتی در غياب بيماري آشكار می باشد. با 
حذف عوامل خطر قبل از رخ دادن بيماري، مي توان از وقوع بيماري در آينده ی نزديك و هم چنين، طوالني مدت جلوگيري 
كرد. مداخله، درحذف اين عوامل خطر و كاهش خطر پوسيدگي زودرس در دوران كودكي متمركز است. فرم ارزيابي خطر 

بايد با پرسيدن سؤاالتی از والدين كامل شده و پس از امتياز بندي، كودك، طبقه بندي شود.
پوسيدگي دندان ها را نگاه كنيد.

پوسيدگي، يك بيماري ميكروبي عفوني است كه با تخريب موضعي عاج و مينا همراه است. محل هاي شايع پوسيدگي 
شيارهاي سطح جونده،  سطوح بين دنداني،  طوق دندان يا ناحيه ی اتصال لثه و دندان مي باشد )شکل 1-2-13(. عالئم 

پوسيدگي عبارتند از: 
- تغيير رنگ ميناي دندان به رنگ قهوه اي يا سياه،

-  سوراخ شدن دندان،
-  بوي بد دهان 

- حساس بودن يا دردگرفتن دندان هنگام خوردن غذاهاي سرد، ترش يا شيرين كه بسته به شدت پوسيدگي متفاوت است.
- پوسيدگي بين دنداني مي تواند باعث گير كردن مواد غذايي بين دندان ها و يا پاره شدن 

- نخ دندان هنگام استفاده شود.

شکل 1-2-13- پوسيدگی دندان

پوسيدگي زودرس دوران كودكي(  )Early Chilhood Caries, ECC( عبارت است از: حضور بيش از يك سطح 
دنداني پوسيده )ضايعات حفره دار يا بدون حفره(، از دست رفته )به دليل پوسيدگي( يا پر شده در هر دندان شيري در كودك 
17 ماهه يا كوچك تر. هرگونه عالمتي از پوسيدگي سطوح صاف در كودك کوچک تر از 3 سال نشانگر ECC  شديد است. 

ويژگي ديگر ECC، پيشرفت سريع پوسيدگي مي باشد )شکل 14-2-1(.
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براي پيش گيري از ECC يا پوسيدگي زودرس دوران كودكي نكات ذيل را به مادران گوشزد نماييد:
 كودكان با بطری شير به خواب نروند.

 از تغذيه با شير مادر به صورت شبانه و بدون محدوديت، بعد از رويش اولين 
دندان شيري خودداري شود.

 والدين بايد بعد از 1 سالگی، كودك خود را به نوشيدن از فنجان ترغيب كنند.
 12 تا 14 ماهگي، بطری شير را کنار بگذارند.

حاوي  مايعات  مكرر  مصرف  براي  نبايد  درپوش دار  فنجان هاي  يا  شيشه ها   
كربوهيدرات هاي قابل تخمير، استفاده شوند.

اولين  انجام شود.  اولين دندان  بايد در زمان رويش  بهداشتي دهان  اقدامات 
مشاوره ی بهداشت دهان كودك بايد طی 6 ماه بعد از رويش اولين دندان و نه ديرتر از 12 ماهگي صورت گيرد.

تأخير رويش دندان ها را نگاه كنيد. 
هر فردي در طي زندگي خود دو سري دندان شيري و دائمي دارد. زمان رويش اولين دندان شيري، حدود 6 ماهگي و زمان 

تكميل دندان هاي شيري، 2/5 -2 سالگي است. تعداد كل دندان هاي شيري، 20 عدد ) در هر نيم فك، 5 دندان ( می باشد.
زمان رويش اولين دندان دائمي، حدود 6 سالگي )دندان آسياي اول دائمي يا دندان 6 سالگي( و زمان تكميل دندان هاي 
دائمي ) به جز عقل(، حدود 12 الي 13 سالگي است. تعدادكل دندان هاي دائمي )بادر نظر گرفتن دندان عقل(، 32 عدد ) در 

هر نيم فك 8 دندان( می باشد.
از حدود 5/5 تا 12 سالگي، به تدريج دندان هاي شيري َلق شده و می افتند . معمواًل 2 تا 6 ماه پس از افتادن هر دندان 

شيري، دندان دائمي جايگزين، رويش يافته و تا پايان عمر در دهان باقي مي ماند.
باتوجه به جدول 1-2-23، درصورت وجود تأخير در رويش دندان، كودك را در طبقه بندي مشكل دنداني دارد، قرار دهيد.

جدول 1-2-23. زمان رويش دندان ها

فك پايينفك باالدندان شيري

10-6 ماهگي12-8 ماهگيپيش مياني

16-10 ماهگي13-9 ماهگيپيش طرفي

23-17 ماهگي22-16ماهگينيش

18-14 ماهگي19-13 ماهگيآسياي اول

31-23 ماهگي33-25 ماهگيآسياي دوم

فك پايينفك باالدندان دائمی

9 سالگي10 سالگيپيش مياني

10 سالگي11 سالگيپيش طرفي

12 سالگي12 سالگينيش

13 سالگي13 سالگياولين آسياي کوچک

15 سالگي15 سالگيدومين آسياي بزرگ

شکل 1-2-14- پوسيدگی 
زودرس دوران کودکی
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تورم و قرمزي لثه ی كودك را نگاه كنيد.
نشانه هاي لثه ی سالم عبارتند از: رنگ صورتي، قوام سفت و محكم، تبعيت شكل لثه از شكل و طرز قرارگيری دندان 
ها، تيز بودن لبه ی لثه به طوري كه مثل اليه اي روي دندان كشيده شود و عدم وجود هرگونه ناهمواري يا لبه ی پهن بين 

دندان و لثه، به طوري كه فضاي بين دندان ها توسط لثه پر شود )شکل 15-2-1(.

در صورت عدم رعايت بهداشت دهان،  لثه، تغيير رنگ مايل به قرمز پيدا كرده، دچار تورم شده و شكل اصلي خود را از دست 
مي دهد )شکل 1-2-16(. درصورت بروز اين عالئم، عالوه بر توصيه هاي بهداشتي، بايد كودك را به دندان پزشك ارجاع داد.

تورم صورت كودك را نگاه كنيد.
درصورت وجود هرگونه تورم در ناحيه ی صورت )شکل 1-2-17(، چون احتمال ارتباط بين اين تورم و پوسيدگي دندان 
وجود دارد يا احتمال دارد كه اين تورم به علت تروما ايجاد شده باشد، بايد در اسرع وقت كودك را براي ارزيابي بيش تر 

به دندان پزشك ارجاع دهيد.

ميزان فلورايد مورد نياز را تعيين کنيد ) مقايسه با جدول 24-2-1(.
تجويز اشكال مختلف فلورايد به سن كودك، تاريخچه ی پوسيدگي وي، خطر ايجاد پوسيدگي در آينده و اين كه آيا آب، 
حاوي فلورايد مي نوشد يا خير، بستگي دارد. براي كودكاني كه خطر زياد يا متوسط براي ايجاد پوسيدگي دارند، استفاده ی 
مطلوب از فلورايد موضعي يك مالحظه ی مهم است كه از راه استفاده از خمير دندان، ژل و دهان شويه به دست مي آيد.

در مورد فلورايد سيستميك، دوز تجويز شده به سن كودك و غلظت فلورايد آب آشاميدني بستگي دارد. به اين منظور، 
با آگاهي از فلورايد آب منطقه و جدول برنامه ی دوزاژ مكمل فلورايد، مي توان به نياز كودك برای فلورايد اضافی پی برد. 

درصورت كمبود فلورايد، كودك را به دندان پزشك ارجاع دهيد.

شكل 1-2-17- آبسه ی دهاني، راست( آبسه ی داخل دهاني در سمت راست دهان؛ 
                                          چپ( آبسه ی خارج دهاني در سمت راست صورت

شكل 1-2-16- لثه ی متورم كه با كوچك ترين 
مي شود.  خون ريزي  دچار  شدت  به  تماسي، 
اگر درمان نشود، باعث تحليل استخوان و لقي 

دندان ها خواهد شد.

شكل 1-2-15- نماي يك لثه ی سالم. 
لثه  تيز  كاماًل  لبه هاي  و  رنگ صورتي 
از جمله عالمت هاي مشخص كننده ی 

سالمت لثه هستند.
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جدول 1-2-24 - برنامه ی دوزاژ مكمل فلورايد

غلظت فلورايد در آبسن
< 0/6ppm      0/3 – 0/6ppm    <0/3 ppm

تولد تا 6 ماهگي

0/25 ميلي گرم6 ماهگي تا 3 سالگي

0/25 ميلي گرم0/5 ميلي گرم3 تا 6 سالگي

0/5 ميلي گرم1 ميلي گرم6 تا 16 سالگي

 طبقه بندي سالمت دهان و دندان 
تمام كودكان را پس از ارزيابي، طبقه بندي كنيد )جدول 1-2-25(. نشانه هاي كودك را با نشانه هاي ذكر شده در هر 
رديف جدول رنگي طبقه بندي مقايسه نموده و طبقه بندي مناسب را انتخاب كنيد. براي وضعيت سالمت دهان و دندان، سه 

طبقه بندي وجود دارد که عبارتند از: مشكل شديد يا پر خطر، مشكل متوسط يا خطر متوسط و مشكل ندارد يا کم خطر.

1- مشكل شديد يا پر خطر
درصورتي كه كودك دندان درد دارد؛ دندان به طور كامل از دهان بيرون افتاده است؛  تورم و قرمزي لثه  يا تورم صورت 
ناشي از عفونت يا تروما ديده می شود؛ پوسيدگي زودرس دوران كودكي دارد؛ يا امتياز خطر زياد از پرسش نامه ی ارزيابي 
خطر پوسيدگي گرفته است، در اين طبقه بندي قرار مي گيرد. بايد در اسرع وقت، كودك براي ارزيابي بيشتر به دندان پزشك 
ارجاع داده شود. درصورتي كه دندان به طور كامل بيرون افتاده است، اقدامات مربوط به بيرون افتادن كامل دندان را انجام 

دهيد. اگر، كودك درد دارد، استامينوفن تجويز كنيد.

2- مشكل متوسط يا خطر متوسط
در صورتي كه، كودك پوسيدگي دندان ها؛  تأخير در رويش؛ مكيدن هاي غيرتغذيه اي )بعد از 4 سالگي(؛ سابقه ی ضربه 
به دندان ها؛ يا امتياز خطر متوسط از پرسش نامه ی ارزيابي خطر پوسيدگي گرفته است،  در طبقه بندي مشكل متوسط يا 
خطر متوسط قرار مي گيرد. روش هاي صحيح مسواك زدن و هم چنين، توصيه هاي بهداشت دندان را به مادر آموزش داده 

و به او توصيه كنيد كه در اولين فرصت، براي ارزيابي بيشتر به دندان پزشك مراجعه نمايد.

3- مشكل ندارد يا کم خطر
درصورتي كه كودك هيچ يك از نشانه هاي ذكر شده در جدول طبقه بندي وضعيت سالمت دهان و دندان را ندارد؛ 
والدين در مسواك زدن براي كودك هم كاري نمي كنند؛ كم تر از 2 بار در روز مسواك مي زند؛ عدم معاينه توسط دندان 
پزشك تا يك سالگي دارد؛ از صندلي مخصوص در وسايل نقليه استفاده نمی کند؛ بعد از رويش اولين مولرهاي دائمي )6 تا 
7 سالگي( از فيشور سيالنت بهره مند نشده است؛ امتياز خطر کم در پرسش نامه يا نياز به مكمل فلورايد براساس جدول آن 
دارد،  در طبقه بندي مشكل ندارد يا کم خطر قرار مي گيرد. به مادر اين كودك توصيه هاي بهداشت دهان و دندان را آموزش 
داده و اگر كم تر از دو بار در روز مسواك مي زند يا والدين در مسواك زدن براي كودك هم كاري نمي كنند،  روش هاي 

صحيح مسواك زدن را به مادر آموزش دهيد. در غيراين صورت، مادر را تشويق كنيد در مراقبت هاي بعدي مراجعه كند.
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 جدول 1-2-52 - طبقه بندی كودك از نظر وضعيت دهان و دندان )بزرگ تر از 2 سال(

توصيه هاطبقه  بندينشانه ها

درد
بيرون افتادن كامل دندان از دهان

تورم يا قرمزي لثه
تورم صورت ناشي از عفونت يا تروما

ECC پوسيدگي
امتياز خطر زياد از پرسش نامه

مشكل شديد
يا

پر خطر

 اقدامات مربوط به بيرون افتادن كامل دندان را 
انجام دهيد.

 اگر درد دارد، استامينوفن بدهيد.
 در اسرع وقت كودك را براي ارزيابي بيشتر به 

دندان پزشك ارجاع دهيد.  

پوسيدگي دندان ها
تأخير در رويش

مكيدن هاي غير تغذيه اي )بعد از 4 سالگي(
سابقه ي ضربه به دندان ها

امتياز خطر متوسط از پرسش نامه

مشكل متوسط
يا

خطر  متوسط

دندان  نخ  و  زدن  مسواك  صحيح  هاي  روش   
كشيدن را به مادر آموزش دهيد.

مادر  به  را  بهداشت دهان و دندان   وصيه هاي 
آموزش دهيد.

به دندان  بيشتر   در اولين فرصت براي ارزيابي 
پزشك مراجعه كند.

عدم هم كاري والدين در مسواك زدن براي 
كودك يا كم تراز 2 بار مسواك زدن

عدم معاينه توسط دندان پزشك
عدم استفاده از صندلي مخصوص در حين رانندگي

عدم استفاده از فيشور سيالنت بعد از رويش 
اولين مولر هاي دائمي)بين 6 تا 7سالگي(

امتياز خطر کم در پرسش نامه
نياز به مكمل فلورايد براساس جدول آب

مشكل ندارد
يا

کم خطر

 توصيه هاي بهداشت دهان و دندان را به مادر 
آموزش دهيد.

در  والدين  يا  مي زند  مسواك  بار  از 2  كم تر  اگر   
مسواك زدن براي كودك هم كاري نمي كنند روش  هاي 

صحيح مسواك زدن را به مادر آموزش دهيد.  
نكرده  مراجعه  پزشك  دندان  به  حال  به  تا  اگر   
است والدين را همراه با كودك به دندان پزشك 

ارجاع دهيد.
 مادر را تشويق كنيد كه در مراقبت هاي بعدي 

مراجعه كند.

 مشاوره با مادر در مورد بهداشت دهان و دندان

 تميز كردن لثه و دندان هاي شيرخوار 
تميزكردن لثه ها، حتي قبل از رويش دندان ها اهميت بسياری دارد. نحوه ی تميز نمودن لثه ها و دندان هاي كودك به 

شرح زير است:
 راحت ترين راه جهت تميز كردن لثه و دندان هاي شيرخوار اين است كه كودك را درحالي كه سرش به سمت بدن شما 

و پاهايش از شما دور باشد در آغوش خود بخوابانيد.
 براي بازكردن دهان كودك، بهتر است انگشت سبابه ی خود را به آهستگي، به گونه ی نوزاد فشار دهيد تا فك پايين باز شود.

يا  نماييد )شکل 18-2-1(  تميز  به آهستگي  پايين را  باال و  لثه ی  پيچيده و  تميز را دور انگشت سبابه   يك تكه گاز 
درصورت دسترسي به مسواك انگشتي، آن را روي انگشت اشاره قرار دهيد و به آرامي و با حركات ماليم، دهان كودك 

را تميز كنيد.
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 فشار را به اندازه ی كافي وارد كنيد تا پالك ميكروبي برداشته شود.
 اين كار را دو بار در روز، بعد از اولين و آخرين وعده ی غذايي انجام دهيد كه روي هم رفته 2دقيقه بيش تر طول نمي كشد.

هم چنين، در صورت دسترسي به مسواك انگشتي، مي توان با حركات چرخشي ماليم، از آن براي ماساژ لثه بر روي 
ناحيه اي كه دندان در حال رويش است، استفاده نمود تا از درد و ناراحتي كودك بكاهد )شكل 1-2-19(. مسواك انگشتي، 
وسيله ي ساده و مؤثری جهت كمك به رعايت بهداشت دهان و دندان و ماساژ لثه در هنگام رويش دندان ها است كه از 
زمان تولد تا 3 سالگي قابل استفاده مي باشد. الزم به ذكر است كه مسواك انگشتي براي مدت 3 تا 4 ماه قابل استفاده بوده و 

بايد، پس از آن تعويض گردد. برخي از مزاياي مسواك انگشتي عبارتند از:
- پس از استفاده، با مايع ظرفشويي قابل شستشو است.

- در آب جوش، استريل شده و قابل فريز كردن نيز مي باشد.

- از حجم كمي برخوردار بوده و به راحتي قابل حمل است.

 مسواك زدن براي كودكان 1 تا 2 ساله 
بهترين روش مسواك زدن براي كودكان اين گروه سني، روش افقي است. در اين روش، مسواك به طور افقي و جداگانه 
بر روي سطوح داخلي و خارجي و جونده ی دندان ها گذاشته شده و با حركت مالشي، به جلو و عقب حركت داده مي شود. 
نيز  را  خميردندان  از  استفاده  سالگي   2 در حدود  و  آشنا شده  مسواك  با  حتمًا  كودك  دوران،  اين  در  كه  مي شود  توصيه 
شروع نمود. اگر كودك قادر به نگه داري خميردندان در دهان است، براي هربار مسواك كردن تنها به اندازه ی يك نخود، 

خميردندان استفاده شود. درغير اين صورت، مسواك زدن بدون استفاده از خميردندان انجام گيرد.

 مسواك زدن براي كودكان 3 تا 5 ساله
والدين احساس مي كنند فرزندانشان در اين محدوده ی سني مهارت هاي الزم را براي تميز نمودن دندان هايشان به 
دست آورده اند، درصورتي كه، نقش اصلي رعايت بهداشت دهان و دندان اين كودكان به عهده ی والدين است. اين سنين 
معمواًل زمان شروع استفاده از نخ دندان مي باشد. استفاده از نخ دندان براي نواحي بين دنداني با تماس نزديك ضروري است. 

البته، در دوران دندان هاي شيري، استفاده از نخ دندان تنها براي دندان هاي خلفي توصيه مي شود.

شكل 1-2-18- تميز نگاه 
داشتن لثه ی نوزاد با گاز مرطوب

شكل 1-2-19- مسواك انگشتي و نحوه ی 
استفاده از آن
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نحوه ی صحيح براي تميزكردن دندان هاي كودك به اين صورت است كه والد، درحالتي پشت سر كودك قرار مي گيرد 
كه هر دو به يك جهت نگاه مي كنند )شکل 1-2-02(. كودك در اين حالت سر خود را به سمت عقب  برده و به بازوي چپ 
پدر يا مادر تكيه مي كند. در اين زمان، گونه ی كودك با همان دست كنار زده شده و از دست ديگر براي مسواك زدن دندان 
ها استفاده مي شود. براي اين كار، بايد مسواك با ماليمت و به آرامي روي سطح داخلي، خارجي و جونده ی دندان ها به 

طور افقي به حركت درآيد. اين موقعيت براي استفاده از نخ دندان نيز كارآيي دارد.

بسياري از والدين براي مسواك زدن دندان هاي فرزندشان، درمقابل وي قرار مي گيرند كه باعث اضطراب كودك شده 
و سر او نيز بدون حمايت مي ماند. بنابراين، بايد والدين را از استفاده از اين روش منع نمود. دراين دوره ی سني به شرط 

قورت ندادن خميردندان، مي توان از خميردندان حاوي فلورايد استفاده نمود.
به هيچ وجه، براي مسواك زدن دندان كودك از خشونت استفاده نكنيد. بلكه، بايد با آموزش و تشويق مداوم كودك را 
راضي نمود. براي آموزش كودكان، بهتر است والدين درحضور فرزندانشان دندان هاي خود را مسواك بزنند. جهت اطمينان 

از فراگيري صحيح كودك مي توان در پايان، از كودك خواست تا درحضور والد مسواك بزند.

 مسواك زدن كودكان 6 تا 8 ساله 
است  اين  بزند. روش صحيح  مي تواند خودش مسواك  كودك،  اين سن،  در 
از قسمت  پايين جداگانه مسواك زده شوند. مسواك كردن  باال و  كه دندان هاي 
عقب يك سمت دهان شروع شده و به ترتيب سطوح داخلي، خارجي و جونده 
ی كليه ی دندان ها مسواك زده مي شود. هنگام مسواك كردن بايد موهاي مسواك 
با زاويه ی 45 درجه نسبت به محور طولي دندان در محل اتصال لثه و دندان قرار 

گيرد )شکل 21-2-1(.
بعد از قراردادن مسواك روي دندان و لثه، ابتدا بايد حركت لرزشي )حركات 
سريع و كوتاه( در محل صورت گيرد و سپس با حركت مچ دست، موهاي مسواك 
روي سطح دندان به طرف سطوح جونده چرخانيده شود. اين حركت، بايد حدود 

15 تا 20 بار براي هر دندان انجام گيرد )شکل 22-2-1(.

شكل 1-2-20- جهت آموزش نحوه ی مسواك زدن به كودك، والد، پشت سر كودك و هم جهت با او اقدام به مسواك زدن 
مي كند. اين كار، با كنار زدن لب توسط انگشت يك دست و مسواك زدن توسط دست ديگر انجام مي گيرد.

 

روي  طوري  بايد  را  مسواك   -21-2-1 شكل 

دندان و لثه قرار داد كه با زاويه ی 45 درجه نسبت 

به محور طولي دندان و به سمت لثه باشد.
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دندان هاي فك پايين را با حركت مسواك به سمت باال تميز مي كنيم.

شكل 1-2-22- روش مسواك زدن فك باال و پايين

دندان هاي فك باال را با حركت مسواك به سمت پايين تميز مي كنيم.

براي سطوح داخلي دندان هاي جلو، مسواك را بايد به صورت عمودي بر روي سطح داخلي دندان ها قرار داد و با حركات باال 
و پايين اين سطوح را تميز نمود )شکل 23-2-1(.

براي مسواك كردن سطح جونده، موهاي مسواك را 
در تماس با سطوح جونده قرارداده و كمي فشار دهيد تا 
موهاي مسواك به خوبي به داخل شيارهاي سطح جونده 
وارد شود. سپس، چند بار مسواك را به جلو و عقب بكشيد 

تا اين ناحيه، به خوبي تميز گردد )شکل 24-2-1(.

شكل 1-2-23- با عمود گرفتن مسواك و باال و پايين بردن آن، سطح داخلي دندان هاي 

جلوي فك باال و پايين را مسواك مي كنيم.

 

 

  

شكل 1-2-24- سطح جونده ی دندان هاي فك باال و پايين را با عقب و جلو بردن مسواك تميز مي كنيم.
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 روش استفاده از نخ دندان  
 حدود 30 تا 45 سانتي متر از نخ دندان را بُبريد و دو طرف نخي را كه بريده ايد در هر دو دست به دور انگشت وسط 
يا انگشتري بپيچيد. سه انگشت آخر را ببنديد و دو دست را از هم دور كنيد تا نخ محكم كشيده شود. به اين ترتيب، 

انگشت نشانه و شست هر دست آزاد مي ماند)شکل 25-2-1(.

 قطعه اي از نخ، به طول 2 تا 2/5 سانتي متر را بين انگشتان شست و اشاره ی دست ها نگه داريد براي وارد كردن نخ 
بين دندان هاي فك پايين از دو انگشت اشاره و بين دندان هاي فك باال از دو انگشت شست يا يك شست و يك اشاره 

استفاده كنيد. نخ را با حركتي شبيه اره كشيدن به آرامي به فضاي بين دندان ها وارد كنيد )شکل 26-2-1(.

 پس از اين كه نخ را وارد فضاهاي بين دنداني كرديد، ابتدا، نخ را به سطح كناري دندان جلويي تكيه داده، با ماليمت به 
زير لثه برده، آن را به ديواره ی دندان چسبانده و چند بار به طرف باال و پايين حركت دهيد )شکل 27-2-1(.

 اقدامات الزم جهت بيرون افتادن كامل دندان از دهان
 اگر دندان به طور كامل از دهان بيرون بيفتد، والدين مي توانند تاج دندان را نگه داشته و ريشه را زير فشار ماليم آب يا 
آب جوشيده ی سرد شده بگيرند. در اين حالت، دندان نبايد به هيچ وجه با پارچه يا دست پاك شود. سپس، بايد دندان 
را در يك محيط مرطوب مثل سرم شستشوي نمكي، شير، آب جوشيده ی سرد شده و يا زير زبان فرد قرار داد و بالفاصله 

در حداقل زمان ممكن، به دندان پزشك ارجاع نمود.

آخر،  انگشت  سه  بستن  با   -25-2-1 شكل 

نشانه و شست، دو دست آزاد مانده و قدرت 

مانور بااليي به شما مي دهد.

سانتی متر   2/5 تا   2 که  است  کافی  مي ماند،  آزاد  انگشتان دست  بين  که  نخی  طول  شكل 26-2-1- 

شكل 1-2-27- نخ را به كناره ی يكي از دندان ها تكيه داده و به زير لبه ی 

لثه ببريد و سپس به ديواره ی دندان كناري بچسبانيد و چند بار به طرف باال 

و پايين حركت دهيد. مواظب باشيد که فشاري به لثه وارد نشود.
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 توصيه هاي بهداشت دهان و دندان جهت آموزش والدين
 قطره ی آهن

 براي جلوگيري از تغيير رنگ دندان ها، قطره ی آهن را در عقب دهان كودك بچكانيد و پس از دادن قطره، به شير 
مادرخواران، شير و به كودكان بزرگ تر آب بدهيد.

 راه هاي پيش گيري از پوسيدگي
راه هاي پيش گيري از پوسيدگي را كه مي توان به مادر آموزش داد به شرح زير است:

1- مسواك زدن
هدف اصلي از مسواك زدن، پاك نمودن پالك ميكروبي از روي دندان ها و لثه مي باشد. درست مسواك كردن وقتي است 
كه تمام سطوح دندان ها و لثه به خوبي از پالك ميكروبي پاك گردد. بنابراين، بهتر است اين كار در فرصتی مناسب، با زمان 
كافي و با آرامش صورت پذيرد؛ چرا كه، كيفيت مسواك كردن بهتر از تعداد دفعات آن مي باشد. البته، ايده آل آن است كه بعد 
از هربار مصرف مواد غذايي و به ويژه مواد قندي، دندان ها مسواك شود،  ولي اگر مقدور نبود، مسواك كردن دندان ها حتمًا 

بايد صبح ها بعد از صبحانه و شب ها قبل از خواب صورت گيرد. حداقل زمان براي مسواك زدن، 4 دقيقه مي باشد.
2- استفاده از نخ دندان

سطوح بين دنداني به هيچ وجه با استفاده از مسواك تميز نمي شوند و تنها به كمك نخ دندان مي توان اين سطوح را تميز 
كرد. استفاده از نخ دندان، از سن 6 سالگي آغاز  شده و در دوره ی دنداني شيري، تنها درصورت داشتن تماس بين دندان 

هاي خلفي استفاده از آن الزامي است.
3- فلورايد

فلورايد يك ماده ی طبيعي است كه باعث افزايش مقاومت دندان ها در برابر پوسيدگي مي شود. اين ماده، معمواًل از راه 
آب آشاميدني و كم تر از آن با غذاهاي دريايي مثل ماهي و ميگو، چاي و بعضي از ميوه ها به بدن انسان مي رسد. ميزان 
مناسب فلورايد آب آشاميدني ppm 1/2- 0/7 مي باشد. حداكثر فوايد فلورايد، تنها زماني حاصل مي گردد كه فلورايد مورد 
نياز بدن از راه هاي مختلف مانند فلورايد تراپي، مصرف دهان شويه، آب فلورايددار، خميردندان حاوي فلورايد، قرص و 

… تأمين گردد.
4- مسدود كردن شيارهاي دنداني توسط مواد شيارپوش )فيشور سيالنت(

شيارها و فرورفتگي هاي عميق سطح جونده كه با موهاي مسواك قابل تميزكردن نيستند 
از مناطق مستعد آغاز پوسيدگي هاي دنداني شناخته شده اند. جهت جلوگيري از تجمع مواد 
غذايي در اين نواحي و متعاقب آن جلوگيري از پوسيدگي، دندان پزشك با مواد مخصوص 
شيارپوش )فيشورسيالنت( اين شيارها را پركرده و مسدود مي كند كه باعث مي شود تا مواد 
غذايي ديگر در اين نواحي تجمع نكنند )شکل 1-2-28(. با اين روش راحت و كم هزينه، 

احتمال پوسيدگي دندان ها به طور قابل مالحظه ای كاهش مي يابد.
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5- توصيه هاي تغذيه اي
 از مصرف غذاهای پرکربوهيدرات و غذاهايی که به دندان ها چسبيده يا به کندی حل می شوند پرهيز شود.

 خوردن غذاهاي سفت و حاوي فيبر مانند سيب، هويج، كرفس و ... به علت تحريك غدد بزاقي و كمك به پاك شدن مواد 
غذايي از سطح دندان ها براي كودك مفيد است.

 آب ميوه ها قبل از 6 ماهگی به رژيم غذايی شيرخوار افزوده نشود.
 آب ميوه های طبيعی يا صنعتی با شيشه، فنجان های سرپوشيده يا در زمان خواب مصرف نشود.

 اهميت حفظ دندان هاي شيري
 دندان هاي شيري فضاي الزم و محيط مناسبي را براي رويش دندان هاي دائمي فراهم كرده و به عنوان راهنمايي جهت 
رويش صحيح دندان هاي دائمي محسوب مي شوند. بنابراين، اگر زودتر از دست بروند به دليل كمبود فضا، سبب جابه 
جايي و نامرتب شدن دندان هاي دائمي خواهند شد كه درمان آن هزينه ی گزافي را به خانواده ها تحميل خواهد كرد. هم 
چنين، درصورتي كه دندان هاي شيري بيش از زمان الزم در دهان باقي بمانند موجب بروز مشكالت رويش دندان هاي 

دائمي مي گردند.
 دندان های شيری به رشد و تكامل صورت كمك می کنند. درصورتي كه دندان هاي شيري زود كشيده شوند، رشد فكي 

به درستي انجام نخواهد شد.
 دندان های شيری در جويدن و هضم غذا نقش دارند. كودك درحال رشد به تغذيه ی مناسب نياز دارد. تغذيه ی کودک 

دارای دندان هاي پوسيده دچار اشكال شده و سالمت كودك به مخاطره مي افتد.
 دندن های شيری در تكلم و بيان صحيح حروف مؤثرند. بنابراين، از لحاظ رفتاري كودك راحت تر با كودكان ديگر ارتباط 

برقرار مي كند.
 آسيب هايي كه به دندان هاي قدامي شيري وارد مي شود، ممكن است سبب عفوني شدن آن ها شده و باعث تغييراتي از 
قبيل تغيير رنگ، نقص در شكل و كج شدن جوانه ی دندان هاي دائمي زيرين در دندان هاي دائمي گردد. الزم به ذكر 

است كه پوسيدگي دندان شيري نيز مي تواند موجب آسيب به جوانه ی دندان هاي دائمي زيرين خود گردد.
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ارزیابی ژنتيکی کودک

برای ارزيابی ژنتيکی، ابتدا پرسش نامه ای توسط همکاران غيرپزشک تهيه شده و سپس در صورت لزوم، کودک به 
همکار پزشک معرفی می گردد.

 پرسش نامه ی غير پزشك )پرستار/كارشناس يا كاردان بيماري ها(
در اين پرسش نامه، همکار غير پزشک با 3 سؤال کلی و تا حد امکان حساس، وجود اختالل و محل آن را مشخص 
نموده و سپس همکار پزشک ابتدا با سؤاالت اختصاصی تر اختالل را تأييد کرده و بعد با تعيين ارثی بودن، فرد را جهت 

مشاوره معرفی می کند.

 بررسی اختالالت جسمی/ظاهری در شرح حال
1- اختالل جسمی/ظاهری در کدام يک از اعضای بدن وجود داشته است؟

 در صورت )لب، کام، چشم، گوش(، جمجمه يا گردن
 در قفسه ی سينه، ستون فقرات، جدار شکم، مقعد يا اندام تناسلی

 در دست، ساعد، بازو، کف پا، ساق پا يا ران
 در پوست نواحی مختلف بدن، مو يا ناخن

 بيماری شناخته شده ای دارد که باعث ناهنجاری در پوست يا اعضای بدن می شود.
 تومور خوش خيم يا بدخيمی شناخته شده ای داشته است.

 سابقه ی عمل جراحی در اعضای بدن داشته است.

 بررسی اختالالت عملکردی در شرح حال
2- اختالل عملکردی در کدام يک از سيستم های بدن دارد؟

 اختالل رشد داشته است )در صورت مثبت بودن حداقل يکی از موارد(.
 کوچک تر از 15 سال:

 کوتاهی يا بلندی شديد قد، الغری يا چاقی شديد، بزرگی يا کوچکی شديد سر داشته است.
 بيماری شناخته شده ای دارد که باعث کوتاهی يا بلندی شديد قد، الغری يا چاقی شديد، بزرگی يا کوچکی شديد 

سر شده است.

اختالل تکاملی داشته است )در صورت مثبت بودن حداقل يکی از موارد(.
 کوچک تر از 4 سال:

 48 -3 ماهگی: به موقع گردن نگرفته است.
 48-8 ماهگی: به موقع ننشسته است يا در حال حاضر نمی تواند بنشيند.
 48 -15 ماهگی: به موقع راه نيفتاده است يا در حال حاضر راه نمی رود.

 48 -15 ماهگی: به موقع شروع به حرف زدن نکرده است يا در حال حاضر حرف نمی زند.
 بيماری شناخته شده ای دارد که باعث اختالل تکاملی شده است.
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ناتوانی ذهنی داشته است )در صورت مثبت بودن حداقل يکی از موارد(
 بزرگ تر از 4 سال:

 در صورت شنوا بودن: متوجه صحبت ديگران نمی شود يا قادر نيست به آن پاسخ دهد.
 قادر نيست کارهای شخصی خود مانند غذا خوردن، توالت رفتن يا لباس پوشيدن را انجام دهد.

 نمی تواند به طور مناسب و فعال با هم ساالن خود ارتباط برقرار کند.
 توانايی يادگيری در حد هم ساالن خود ندارد.

 بيماری شناخته شده ای دارد که باعث ناتوانی ذهنی شده است.

 اختالل روانی داشته است )در صورت مثبت بودن حداقل يکی از موارد(.
 سابقه ی افسردگی شديد، گوشه گيری شديد، اضطراب يا وسواس شديد در حدی که باعث اختالل در فعاليت 

روزانه شود، داشته است.
 بيماری شناخته شده ای دارد که باعث ضعف روحی-روانی شده است.

 اختالل بينايی دارد )در صورت مثبت بودن حداقل يکی از موارد(.
 از 3 ماهگی:

 نابينايی يا کاهش بينايی پيش رونده ای که با عينک اصالح نمی شود، دارد.
 بيماری شناخته شده ای دارد که باعث نابينايی يا کاهش بينايی پيش رونده شده است.

 اختالل شنوايی دارد )در صورت مثبت بودن حداقل يکی از موارد(.
 از 2 ماهگی:

 در برابر صداهای محيط، عکس العمل نشان نمی دهد.
 بيماری شناخته شده ای دارد که باعث ناشنوايی شده است.

 اختالل حرکتی داشته است )در صورت مثبت بودن حداقل يکی از موارد(.
 بعد از 15 ماهگی:

 نمی تواند به خوبی با حفظ تعادل راه برود.
 بعد از 24 ماهگی:

 نمی تواند به راحتی از جايش بلند شده و از پله ها باال رود.
 تمام سنين:

 سابقه ی لرزش يا حرکات غيرارادی در استراحت يا شروع فعاليت در اندام ها يا سابقه ی تشنج مکرر دارد.
 بيماری شناخته شده ای دارد که باعث ضعف يا اختالالت حرکتی يا تشنج مکرر شده است.

اختالل انعقادی داشته است )در صورت مثبت بودن حداقل يکی از موارد(.
 سابقه ی خون ريزی طول کشيده يا کبود شدگی و خون مردگی متعدد و مكرر در زير پوست دارد.

 اختالل انعقادی شناخته شده ای دارد

 اختالل ايمنی داشته است )در صورت مثبت بودن حداقل يکی از موارد(.
 کوچک تر از 2 سال:

 حداقل، 2 بار سابقه ی بستری در بيمارستان به دليل بيماری تب دار طول کشيده )بيش از 1 هفته( داشته است.
 بيماری شناخته شده ای دارد که باعث نقص ايمنی يا عفونت مکرر شده است.
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 اختالل قلبی عروقی مادرزادی داشته است )در صورت مثبت بودن حداقل يکی از موارد(.
 کوچک تر از 2 سال:

 حمالت کبودی يا سياه شدن منتشر در لب، ناخن و زبان،يا تعريق زياد در حين شير خوردن به همراه خستگي 
زودرس داشته است.

 بيماری قلبی عروقی مادرزادی شناخته شده ای دارد.

 اختالل کبدی داشته است )در صورت مثبت بودن حداقل يکی از موارد(.
 کوچک تر از 2 سال:

 سابقه ی زردی طوالنی مدت )بيش از يك ماه( داشته است.
 بيماری شناخته شده ای دارد که باعث اختالالت گوارشی يا کبدی يا زردی شده است.

سابقه ی بيماری شناخته شده ی ديگری داشته است ؟ )در صورت مثبت بودن، نام بيماري وشكايت اصلي ذكر شود(.

 پرسش نامه ی پزشك
 همکار پزشک بعد از تأييد ناهنجاری در ارگان مربوطه، احتمال ژنتيکی بودن و لزوم ارجاع به مشاور ژنتيك را تعيين 

می کند.

آيا ناهنجاری مطرح شده، غير اكتسابي است؟

آيا کودک، يك اختالل مادرزادي مهم از نظر ژنتيکی داشته است؟ )يکی از موارد زير(.

 سر و گردن:
 صورت: کودک، چهره اي غير معمول همراه با اختالل در محل قرار گيري يا ظاهر گوش و يا چشم، دارد.

 دهان: شکاف لب، شکاف کام يا اختالل در رويش يا ميناي دندان ها داشته است.
 جمجمه: کرانيوسينوستوز، آنسفالوسل، z-score دور سر کم تر از 3- يا بيش تر از 3 بوده است.

 تنه:
 ستون فقرات: اسپينا بيفيدا داشته است.

 جدار شکم: امفالوسل يا گاستروشيزی داشته است.
 ژنيتاليا: ابهام تناسلی داشته است.

 اندام ها:
 سين داکتيلی، اکتروداکتيلی و پلی داکتيلی در اندام فوقانی يا تحتاني داشته است.

z-score  قد پايين تر از 3- يا باالتر از 3 می باشد.

 پوست:
 پوسته ريزی منتشر، تاول متشر، اريتم منتشر يا تغيير پيگمانتاسيون منتشر داشته است.
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 اعضای داخلی:
 آنومالی مادرزادی قلبی، انسدادهای گوارشی )آنوس بسته، هيرشپرونگ، آترزی ها( يا آنومالی کليوی )کليه پلی کيستيک 

يا مولتی کيستيک( داشته است.

6- آيا فرد نياز به مشاوره ی ژنتيک دارد )در صورت مثبت بودن حداقل يکی از موارد زير(؟
 حداقل 1 نوع ناهنجاري مادرزادي ژنتيكي مهم دارد.

 در صورت وجود بدخيمي:
 بيش از 1  نوع بدخيمی دارد.

 در خانواده، فرد ديگری با بدخيمي مشابه وجود داشته است.
 در خانواده، فرد ديگري با ناهنجاري مادرزادي، اختالل عملكردي يا بيماري شناخته شده ی مشابه، وجود داشته 

است.
 عالوه بر اختالل عملكردي، يك ناهنجاري غيراكتسابي نيز دارد.

 عالوه بر اختالل عملكردي، حداقل 2 مورد از موارد ذيل را دارد:
 مادر، سابقه ی 2 يا بيش از 2 مورد سقط؛ مرده زايی يا نازايی طوالنی مدت )بيش تر از 2 سال بدون جلوگيری( 

داشته است.
 سابقه ی فوت در برادر يا خواهر کودک به دليل بيماری وجود دارد.

 والدين، نسبت خانوادگی دارند.
 زمان شروع اختالل قبل از 2 سالگی بوده است.





غربال گری ها

فصل سوم فصل سوم 
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 غربال گري هاي همگاني

متابوليک نوزادي

 نوزادي، هفته ی  اول
غربال گري همگاني نوزادان يکي از ضرورت هاي سالمت عمومي است که براي بهبود پيش آگهي کودکان مبتال، حياتي 

است. اين غربالگری شامل بررسی کمبود آنزيم G6PD، هيپوتيروئيدی و بيماری فنيل کتونوری است.

تکامل

 9 و 18 ماهگی؛ 2/5 سالگي
غربال گري کلي تکامل، در 9 و 18 ماهگي و 2/5سالگی توصيه مي شود.

سن هاي توصيه شده ی غربال گري تکامل، براي کودکاني است که تکامل طبيعي دارند. اين کنترل، در دوران کودکي ادامه 
يافته و بايد، در هر زماني که والدين، مراقبين کودک و مراقبين بهداشتي، نگران هستند نيز صورت گيرد.

سالمت دهان

 6 و 9 ماهگي
ممکن است پزشک مراقبت هاي اوليه يا مراقب بهداشتي براساس ارزيابي خطر، حتي شيرخوار 6 ماهه را ارجاع دهد يا 

او را 6 ماه پس از رويش اولين دندان، ارجاع کند. اما، هيچ وقت ديرتر از 12 ماهگي توصيه نمي شود.

بينايي

 4 و 5 سالگي
غربال گري آمبليوپ، استرابيسم و اختالالت حدت بينايي در کودکان کم تر از 5 سال توصيه مي شود. آزمون هاي متداول 

بينايي به کودک هم کار و داراي تکلم نياز داشته و تا 4-3 سالگي مقدور نيست.

 6 و 8 سالگي
اندازه گيري حدت بينايي متناسب با سن و انجام افتالموسکوپي

شنوايي

 نوزادي، هفته ی اول، 1 و 2 ماهگي؛ 4، 5، 6 و 8 سالگي
تشخيص ناشنوايي قبل از 3 ماهگي و مداخله ی مناسب قبل از 6 ماهگي توصيه مي شود. براي تشخيص مشکالت 
شنوايي، غربال گري تمام شيرخواران ضروری است. غربال گری شنوايی بايد در زمان تولد و قبل از ترخيص از بيمارستان 

انجام شود و اگر چنان چه مقدور نبود، در ماه اول زندگی صورت گيرد.



155

آنمي

 12 ماهگي
اولين اندازه گيري هموگلوبين يا هماتوکريت در شيرخواران ترم، بين 9 و 12 ماهگي توصيه مي شود.

سرب

 12 ماهگي، 2 سالگي )نواحي دارای شيوع زياد(
براي  نباشند.  که، کودکان در معرض تماس  ماهه توصيه مي شود. مگر  آن  تا 72  براي کودکان 9  غربال گري همگاني 
پيش گيري از مسموميت با سرب، غربالگري سرب در 9 تا 12 ماهگي و مجددًا در 24 ماهگي که حداکثر ميزان خوني آن 

است توصيه مي شود. در ساير موارد، متخصص کودکان تصميم مي گيرد که آيا غربال گري الزم است يا خير.

 غربال گري هاي انتخابي

سالمت دهان )معاينه ی دندان پزشکي(

 12 و 18 ماهگي؛ 2، 2/5، 3 و 6 سالگي
ارجاع توسط پزشک مراقبت هاي اوليه يا مراقب بهداشتي توصيه شده است که براساس ارزيابي خطر، ممکن است 6 ماهگي، 

6 ماه پس از رويش اولين دندان و حداکثر تا 12 ماهگي باشد.

ُاتيسم

 18 و 24 ماهگي
غربال گري ُاتيسم، در موارد مشکوک به وجود اين اختالل در 18 و 24 ماهگي يا هر زماني که والدين نگران باشند، 

توصيه مي شود.

سالمت دهان )فلورايد(

 12 و 18 ماهگي؛ 2، 2/5، 3 و 6 سالگي
اگر منابع آب مصرفي فاقد فلورايد هستند، پزشک مراقبت هاي اوليه، پس از سن 6 ماهگي، مکمل خوراکي فلورايد را 

در دوزهاي مشخص توصيه شده به کودکان پيش دبستاني تجويز کند.
دريافت سيستميک فلورايد از طريق فلوريده کردن آب آشاميدني يا مکمل ها، تا 16 سالگي يا رويش دومين دندان آسياي 

دائمي )هر کدام که زودتر باشد( توصيه مي شود.
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فشار خون

 جزئي از معاينه ی فيزيکي ساالنه پس از 3 سالگي است. در کودکان کم تر از 3 سال در موارد زير توصيه مي شود:
 شرح حال پره مچوريتی

 وزن تولد بسيار کم )VLBW( يا ساير عوارض نوزادي که به مراقبت در NICU نياز داشته است
 بيماري مادرزادي قلب )ترميم شده يا ترميم نشده(

 عفونت ادراري مکرر
 هماچوری يا پروتئينوری

 بيماري کليوي شناخته شده يا ناهنجاري هاي اورولوژيک
 سابقه ی خانوادگي بيماري مادرزادي کليه

 پيوند عضو
 بدخيمي يا پيوند مغز استخوان

 مصرف داروهايي که منجر به افزايش فشار خون مي شوند
 ساير بيماري هاي سيستميک همراه با هيپرتانسيون )نوروفيبروماتوز، اسکلروز توبر،...(

 شواهد افزايش فشار داخل جمجمه

بينايي

 نوزادي، هفته ی اول؛ 4 و 12 ماهگي؛ 3 و 7 سالگي
کودکان بايد از نظر مشکالت چشمي، در دوران نوزادي و سپس در برخی از ويزيت هاي روتين بررسي شوند. ارزيابي ها 
بايد متناسب با سن باشد. شيرخواران و کودکان در معرض خطر زياد مشکالت چشمي بايد براي معاينه ی تخصصي چشم 

به افتالموژيست با تجربه ی کودکان ارجاع شوند. اين موارد عبارتند از:
 کودکان بسيار نارس

 سابقه  ی خانوادگي کاتاراکت مادرزادي، رتينوبالستوم و بيماري هاي متابوليک  يا ژنتيک
 تًاخير تکاملي قابل مالحظه يا مشکالت عصبي

 ابتال به بيماري های سيستميک همراه با اختالالت چشمي

 تولد تا 3 سالگي
ارزيابي شامل شرح  حال چشمي، ارزيابي بينايي، مشاهده ی خارجي چشم ها و پلک ها، ارزيابي حرکت کره ی چشم ، 

معاينه ی مردمک و معاينه ی رفلکس قرمز است.
شرح حال چشمي: مشاهدات والدين ارزشمند هستند. سؤاالت زير را بپرسيد.

 آيا به نظر مي رسد که کودک شما خوب مي بيند؟
 آيا کودک شما، اشيا را وقتي مي خواهد فوکوس کند به صورت خود نزديک مي کند؟

 آيا چشم هاي کودک شما به نظر مستقيم مي رسد، به نظر مي رسد که به هم نزديک يا دور مي شود يا تنبل به نظر مي رسد؟
 آيا چشم هاي کودک غير معمول به نظر مي رسد؟
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 آيا پلک هاي کودک مي افتد يا يک پلک تمايل دارد بسته شود؟
 آيا چشم کودک هرگز صدمه ديده است؟

بايد، شرح حال اختالالت چشمي يا استفاده از عينک در سنين پيش دبستاني يا اوايل کودکي در والدين و خواهر ها و 
برادر ها نيز پرسيده شود.

 پس از 3 سالگي
معيارهاي باال به عالوه ی:

  اندازه گيري  حدت بينايي متناسب با سن
  انجام افتالموسکوپي

 7 سالگي
به عالوه، موارد زير ممکن است نشانه ی نزديک بيني )Myopia( باشد.

  شکايت از اشکال در ديدن تخته سياه کالس
  اشکال در آزمون غربال گري بينايي در مدرسه

  نگه داشتن کتاب يا اسباب بازي، نزديک به چشم ها
  اشکال در شناخت چهره ها از دور

  تمايل به جمع کردن چشم ها

شنوايي

 4، 6، 12، 15 و 18 ماهگي؛ 2 و 2/5 سالگي
 نگراني  مراقب کودک در مورد تًاخير تکاملي يا کالمي، زباني و شنوايي*

 سابقه ی خانوادگي ناشنوايي دائمي دوران کودکي*

 ،)ECMO( که ممکن است شامل اکسيژناسيون غشايي خارج بدني NICU بيش از 5 روز سابقه ی بستري در 
و  الزيکس  از جمله  هنله  قوس  ديورتيک هاي  يا  توبرامايسين  و  جنتامايسين  مانند  اتوتوکسيک  داروهاي  مصرف 

هيپربيلي روبينمی در حد تعويض خون باشد.*
 عفونت هاي داخل رحمي مثل سيتومگالوويروس، هرپس، روبال، سيفيليس و توکسوپالسموز*

 ناهنجاري هاي صورت و جمجمه شامل گرفتاري هاي الله ی گوش، کانال گوش، منگوله ی پوستي يا گودي جلوي 
گوش و ناهنجاري هاي استخواني گيجگاهي

 يافته ی فيزيکي مانند موي سر )کاکل( سفيد همراه با سندرم دارای اختالل شنوايي حسی عصبي انتقالي دائمي
 سندرم هاي  همراه با اختالل شنوايي يا اختالل شنوايي پيش رونده يا شروع ديررس مانند نوروفيبروماتوز، استئوپتروز و سندرم 
 Lange-Nielson Jervell و Pendred ،Alport ،Waardenburg ساير سندرم هاي شناخته شده شامل Usher’s.

است.*
 اختالالت نورودژنراتيو از قبيل سندرم Hunter يا نوروپاتي هاي حسي حرکتي از قبيل آتاکسي Friedreich’s و 

*Charcot -Marie -Tooth سندرم
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يا  باکتريال  مننژيت های  با اختالالت شنوايي حسي عصبي شامل  مثبت همراه  با کشت  تولد  از   عفونت هاي پس 
ويروسي )به خصوص ويروس هاي هرپس و روبال( *

 تروماي سر به خصوص شکستگي  قاعده ی جمجمه و استخوان گيجگاهي که نياز به بستري دارد. *

 شيمي درماني*
* معيارهاي خطري که با ستاره مشخص شده اند اهميت بيش تري از نظر اختالل شنوايي با شروع ديررس دارند.

براي نظارت مطلوب و برنامه ی غربال گري در مرکز بهداشت بايد موارد زير را در نظر داشت:
  در هر ويزيت، شيرخواران بايد از نظر مهارت هاي شنوايي، وضعيت گوش  مياني و معيارهاي تکاملي کنترل شوند.

  شيرخواراني که مرکز بهداشت نمي تواند از عهده ی غربال گري تکلم – زبان آن ها برآيد يا مراقب  ايشان، نگران 
تکامل تکلم و زبان يا شنوايي آن ها است، بايد بالفاصله براي ارزيابي تکلم و زبان با وسايل دقيق، به اديولوژيست 

و گفتار درمان ارجاع شوند.
  ارزيابي دقيق گوش مياني )اتوسکوپي پنوماتيک و يا تمپانومتري( بايد در تمام ويزيت هاي کودک سالم تکميل شود و 

کودکاني که تجمع مايع در گوش مياني آن ها 3 ماه يا بيشتر ادامه يافته براي ارزيابي اديولوژيک ارجاع شوند.

آنمي

 4 و 18 ماهگي؛ ساالنه پس از 2 سالگي

 ويزيت 4 ماهگي
 نارسي 

 )LBW( وزن تولد کم 
 شروع زودرس شيرگاو 

 ويزيت 18 ماهگی؛ 2، 3، 4 و 5 سالگي
 در معرض خطر فقر آهن به علت نيازهاي بهداشتي خاص

 رژيم کم آهن )براي مثال رژيم فاقد گوشت قرمز(
 عوامل محيطي )براي مثال فقر، محدوديت دسترسي به غذا(

ديس ليپيدمي

 2، 4، 6 و 8 سالگي
 غربال گري کودکاني که والدين يا پدربزرگ و مادربزرگ آن ها در سن 55 سالگي يا کم تر آرتريوگرافي کرونر انجام 
داده و آترواسکلروز کرونر داشته اند که شامل آن هايي که بالون آنژيوپالستي يا عمل جراحي بای پس شريان کرونر 

نيز انجام داده اند مي شود.
 غربال گري کودکاني که والدين يا پدربزرگ و مادربزرگ آن ها در سن 55 سالگي يا کم تر انفارکتوس ميوکارد، آنژين 

صدري، بيماري عروقی محيطي، بيماري عروقي مغز يا مرگ قلبي ناگهاني داشته اند.
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 غربال گري فرزندان والدينی که کلسترول خون mg/dL 240 يا بيش تر داشته اند.
 در کودکاني که شرح حال والدين را نمي توان داشت، به خصوص اگر عامل خطر ديگري وجود داشته باشد، پزشک 

تصميم  مي گيرد که چه زماني بهتر است تا بررسي انجام شود.
 در مواردي مثل مصرف زياد چربي هاي اشباع و کلسترول يا اضافه وزن کودک، پزشک مي تواند تصميم بگيرد که چه 

زماني بررسي را انجام دهد.
عوامل خطرزاي همراه با شروع زودرس بيماري کرونر قلب عبارتند از:

 سابقه ی خانوادگي بيماري کرونر قلب، بيماري عروقي مغز يا بيماري انسدادي عروق محيطي در 55 سالگي يا زودتر 
در خواهر و برادرها، والدين يا خواهر و برادر والدين

 افزايش فشار خون
 ديابت مليتوس

 بي تحرکي جسمي
 تست هاي آزمايشگاهي زير در ارزيابي کودک چاق يا داراي اضافه وزن توصيه مي شود.

 اگر BMI براي سن و جنس 85 تا 94 % است )اضافه وزن( و عامل خطر وجود ندارد، پروفايل چربي در حالت 
ناشتايي، درخواست شود.

 ALT و AST ،براي سن و جنس 85 تا 94 و همراه با عامل خطر در شرح حال يا معاينه ی فيزيکي است BMI اگر 
و گلوکز ناشتا را نيز عالوه بر پروفايل چربي در حالت ناشتايي درخواست کنيد.

 اگر BMI براي سن و جنس بيش از 95% است )چاق( ،حتي بدون عامل خطر ALT ،AST و BUN و کراتينين، 
گلوکز ناشتا و پروفايل چربي در حالت ناشتايي را درخواست کنيد.

 پروفايل چربي در حالت ناشتايي )Fasting lipid profile( شامل کلسترول توتال، کلسترول LDL، کلسترول 
HDL و تري گليسريد است.





ضمـــــائم

 
مراقبت سالمت
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ضمیمه ی1- رویدادهای مهم تکاملیضمیمه ی1- رویدادهای مهم تکاملی

)DENVER II الف- رويدادهای مهم تکاملی در شيرخواری )براساس 

اجتماعی – هيجانیشناختی، زبانی و ارتباطیحرکتی ظريفحرکتی آشکارسن

 سر را 45º باال 2 ماهگی
می آورد.

 سر را باال می آورد.

 پس از عبور از خط وسط نيز 
دنبال می کند.

 تا خط وسط دنبال می کند.

 می خندد.
 آواسازی می کند.

 خود به خود 
می خندد.

 در پاسخ می خندد.

 غلت می زند.4 ماهگی
 می نشيند- سر را 
ثابت نگه می دارد.

180 دنبال می کند.  تا
 جغ جغه را می گيرد.

 به صدای جغجغه برمی گردد.
 می خندد.

 به دست های خودش 
خيره می شود.

 می نشيند- بدون 6 ماهگی
کمک

  غلت می زند.

Look for dropped yarn 
 دست را به اشيا می رساند.

 به سمت صدا برمی گردد.
 به سمت صدای جغجغه 

برمی گردد.

 خودش غذا 
می خورد.

 برای دست يابی به 
اسباب بازی که دور 
است تالش می کند.

 می گيرد تا بايستد.9 ماهگی
 با گرفتن، می ايستد.

 2 مکعب برمی دارد.
 مکعب را جابه جا می کند.

 اشيا را دست به دست می کند.

 ماما/َدَد، غيراختصاصی 
 يک بخشی )يک سيالبه(

 بای بای می کند.
 خودش غذا 

می خورد.

سياه: 50 تا 90 درصد شيرخواران اين مورد را دارند.           سبز: بيش از 90 درصد شيرخواران اين مورد را دارند.

)DENVER II ب- رويدادهای مهم تکاملی در اوايل کودکی )براساس 

اجتماعی – هيجانیشناختی ، زبانی و ارتباطیحرکتی ظريف حرکتی آشکارسن

 12
ماهگی

  به تنهايی 
می ايستد.

  می گيرد تا بايستد.

 مکعب را در فنجان می اندازد.
 دو مکعبی را که در دستش است، 

به هم ديگر می کوبد.

 آواها/صداها را تقليد 
می کند.

 غان و غون می کند.
 1 کلمه می گويد.

 جهت جلب توجه فرد ديگر 
اشاره  آن  به  شیء،  يک  به 

.می کند
 بای بای می کند.

 کارها را تقليد می کند.
.pat-a-cakeبازی می کند 

 15
ماهگی

  به عقب راه می رود.
  خم می شود و 

برمی دارد.
  خوب راه می رود.

 خط خطی می کند.
 مکعب را در فنجان می اندازد.

 1 کلمه می گويد.

 3 کلمه می گويد.
 از فنجان می نوشد.

 بای بای می کند.

 18
ماهگی

  از پله ها باال می رود.
می دود.

 به عقب راه می رود.

    Dump raisin,demonstrated
 برجی با 2 مکعب می سازد.

 خط خطی می کند.

از  قسمت  يک  به  حداقل   
بدن اشاره می کند.

 6 کلمه می گويد.

 3 کلمه می گويد.

 لباسش را درمی آورد.
 در منزل کمک می کند.
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اجتماعی – هيجانیشناختی ، زبانی و ارتباطیحرکتی ظريف حرکتی آشکارسن

 2
سالگی

 توپ را از باالی 
سر، پرت می کند.

 باال می پرد.
 به سمت جلو، به 
توپ لگد می زند.

 از پله ها باال می رود.

 برجی با 6 مکعب می سازد.

 برجی با 4 مکعب می سازد.
 نام يک تصوير را می داند.
 کلمات را ترکيب می کند.
 به دو تصوير اشاره می کند.

 لباس خود را می پوشد.
 لباسش را درمی آورد.

 2/5
سالگی

 توپ را از باالی سر 
پرت می کند.

 باال می پرد.

 خط عمودی را تقليد می کند.
 برجی با 8 مکعب می سازد.
 برجی با 6 مکعب می سازد.

 دو کار را می داند.
 نيمی از تکلم او قابل فهم 

است.
 به 6 قسمت بدن، اشاره 

می کند.
 نام يک تصوير را می داند.

و  شسته  را  دست هايش   
خشک می کند.

 لباس خود را می پوشد.

 3
سالگی

روی  ثانيه،   1 برای   
يک پا تعادلش را حفظ 

می کند.

 بلند می پرد.
 توپ را از باالی سر 

پرت می کند.

 خط عمودی را تقليد می کند.
 برجی با 8 مکعب می سازد. 

Thumb wiggle 

 برجی با 6 مکعب می سازد.

 تمام تکلم او قابل فهم 
است.

 يک رنگ را نام می برد.
 دو صفت را می داند.

 چهار تصوير را نام می برد.

 نام دوستش را می داند.
 با کمک، مسواک می زند.

 4
سالگی

 ِلی ِلی می کند.
روی  ثانيه،   2 برای   
تعادلش را حفظ  پا  يک 

می کند.

بدنش  از  قسمت  سه  با  را  فردی   
می کشد.

 برجی با 8 مکعب می سازد.

 5 کلمه را معنی می کند.
 چهار رنگ را نام می برد.

 تمام تکلم او قابل فهم 
است.

 + را می کشد.
 O را می کشد.

 درصورت فقدان اين رويداد، غربالگری برای ُاتيسم ضروری است.

 ج- تکامل اجتماعی و هيجانی در اواسط کودکی

حوزه های کليدیموضوع

خود

اعتماد به نفس:
 تجارب موفقيت

 رفتارهای منطقی توأم با خطر
 توانايی مواجهه با شکست

 خانواده ی حامی و ارتباطات با هم سن و ساالن
 تصوير از خود
 تصوير از بدن

 تغييرات قبل از بلوغ
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حوزه های کليدیموضوع

خانواده

موارد منزل:
 توقعات و محدوديت ها
 زمان با هم بودن خانواده

 ارتباط
 مسئوليت های خانواده

 ارتباط خواهرو برادرها
 ارتباط با مراقبين

دوستان

دوستی:
 دوست يابی، دوستی با هم سن و ساالن

 حمايت خانوادگی برای دوست يابی

مدرسه

مدرسه:
 توقعات عملکرد تحصيلی

 کار منزل
 کشمکش های کودک و آموزگار، ايجاد ارتباط با معلمين

 ارتباط والدين با آموزگار
 توانايی مدرسه برای برآوردن نيازهای مختلف کودکان

 آگاهی از تهاجم ، زورگويی
 غيبت از مدرسه

 منحنی 1- معيارهای حرکتی آشکار
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ضمیمه ی- 2 - تعاملضمیمه ی- 2 - تعامل

 الف - تعامل طبيعی کودک با مادر

تعاملسن

پاسخ دادن و توجه به صدا، چشم ها و چهره ی مادرتولد تا 1 ماهگی

خيره شدن به مادر و غان و غون کردن، بيش تر با مادر تا افراد غريبه؛ خنده ی اجتماعی؛ چسبيدن 1 تا 3 ماهگی
به مادر در موقعيت های غريبه

آرام شدن با صدای مادر؛ رساندن خود به مادر؛ گرفتن وضعيتی که تمايل به آغوش گرفته شدن را 4 تا 6 ماهگی
دارد؛ ترجيح دادن مادر

مادر از ديگران به راحتی افتراق داده می شود؛ اضطراب غريبه و ناراحتی در محل غريبه7 تا 9 ماهگی

خزيدن يا راه رفتن به سوی مادر؛ پاسخ دادن به کالم مادر؛ تقليد صدای مادر؛ پس از جدايی از 10 تا 15 ماهگی
مادر در هنگام بازگشت به آغوش او خوش حالی نشان می دهد.

صحبت کردن با مادر با زبان مخصوص به خود؛ استفاده از شیء Transitional در غياب مادر؛ 16 تا 24 ماهگی
کاهش اضطراب جدايی؛ تحمل موقعيت ها و افراد غريبه در حضور مادر

افراد آشنا و وقتی اطمينان داده شود که مادر برمی گردد؛ 25 تا 36 ماهگی راحت جدا شدن از مادر در حضور 
کاهش شديد اضطراب غريبه

 ب- ارزيابی روش فرزند پروری

   اکثرًا        گاهی       1- آيا در برخورد با کودک در موقعيت های مختلف رفتار ثابتی داريد؟  به ندرت
   اکثرًا        گاهی       2- آيا عواطف مثبت به کودک نشان می دهيد؟                                    به ندرت
   ًٌاکثرا        گاهی    3- آيا به رفتارهای مثبت کودک توجه داريد؟                                    به ندرت
   اکثرًا        گاهی       4- آيا روش درست درخواست کردن از کودک را می دانيد؟                به ندرت
   اکثرًا        گاهی       5- آيا از روش های تشويقی در پرورش کودک استفاده می کنيد؟         به ندرت
   اکثرًا        گاهی       6- آيا از روش های مناسب تنبيه استفاده می کنيد؟                            به ندرت
   اکثرًا        گاهی       7- آيا کودک را تنبيه بدنی می کنيد؟                                                به ندرت
   اکثرًا        گاهی       8- آيا کودک را مورد سرزنش، تحقير و تمسخر قرار می دهيد؟         به ندرت
   اکثرًا        گاهی       9- آيا در برخورد با کودک قاطع هستيد؟                                   به ندرت
      اکثرًا        گاهی       10- آيا والدين به بيماری روان پزشکی مبتال هستند؟                           به ندرت
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ضمیمه ی 3- تکنیک هاي آرام کردن کودکان 1 تا 4 ساله براي افزایش 

دقت  معاینه ی فیزیکي

ضمیمه ی 3- تکنیک هاي آرام کردن کودکان 1 تا 4 ساله براي افزایش 

دقت  معاینه ی فیزیکي

 آمادگي 
قبل از مالقات کودک، درباره ی معاينات سالمت يا ويزيت هاي سالمت برايش داستان بخوانيد.

 در زمان معاينه 
کودک، در آغوش والدين بنشيند يا بخوابد يا سينه به سينه توسط والدين نگه داشته  شود.

 پرت کردن حواس

 شنوايي
صحبت و شوخي ماليم، از طرف والدين يا معاينه کننده، آواز خواندن يا موسيقي شنيدن.

 دستي 
کودک، آبسالنگ را در دست هايش نگه دارد يا سر استتوسکوپ را لمس کند؛ اسباب بازي داشته باشد.

 بينايي 
انداختن نور اتوسکوپ روي کف دست معاينه کننده و نشان دادن آن به کودک، پزشک سؤاالتي از قبيل » تا حاال چراغ 

قوه ديده اي؟« يا » در منزل چراغ  قوه داري؟« را از کودک بپرسد.

 نشان دادن 
عروسک يا اسباب بازي نرمي، قبل از کودک معاينه شود.

 مشارکت 
از کودک بخواهيد که سر استتوسکوپ يا آبسالنگ را بگيرد، چراغ اتوسکوپ را خاموش کند يا در زمان سمع قفسه ی 

سينه چيزي را که جلوي دهانش گرفته ايد، فوت کند تا نفس عميق بکشد.

 اقداماتي که موجب آرامش مي شود
اجتناب از کارهاي ايجاد کننده ی ترس: پرهيز از نگاه کردن مستقيم به چشم نوپايان تا زمان معاينه ی چشم؛ به تعويق 

انداختن صحبت هاي تهاجمي معاينه مانند اتوسکوپی تا آخر يا معاينه ی انگشتان دست و پا در ابتدا.
اتاق معاينه ی خوشايند: کتاب، اسباب بازي، تصاوير و نقاشي هايي روي ديوار باشد.
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ضمیمه ی 4- غربال گری هاضمیمه ی 4- غربال گری ها

 الف- غربالگری طبی توصيه شده در شيرخواری

هفته ی نوزادی اقدام همگانی 
اول

 1
ماهگی

 2
ماهگی

 3
ماهگی

 6
ماهگی

 9
ماهگی

متابوليک

غربال گری تکاملی ساختار يافتهتکامل

بهداشت 
دهان

ارزيابی خطر بهداشت دهان

اين شنوايی غير  در  ترخيص،  از  قبل  نوزادان  تمام 
گری  غربال  ی  نتيجه  اول،  ماه  در  صورت 
بررسی شده و در صورت لزوم تا 2 ماهگی 

تکرار شود.


اقدام در موارد ارزيابی خطرانتخابی
هفته ی نوزادیخطر

اول
 1

ماهگی
 2

ماهگی
 4

ماهگی
 6

ماهگی
 9

ماهگی

موارد خطرخاص يا فشارخون
تغيير خطر

اندازه گيری فشار 
خون

خطر، بينايی موارد  با  نارسی 
فوندوسکوپی  معاينه ی 
غيرطبيعی، نگرانی والدين 
محور  ويزيت ها،  تمام  در 
)در  چشم ها  غيرطبيعی 
آزمون ماهگی(،   6 و   4
  Cover  /  uncover

غيرطبيعی )9 ماهگی(

ارجاع به چشم 
پزشک



با سؤاالت غربال گری شنوايی
خطر

ارجاع برای 
ارزيابی 

اديولوژيک 
تشخيصی



پره ترم/وزن تولد کم، آهن
شير خشک فاقد آهن

هموگلوبين يا 
هماتوکريت

با سؤاالت غربال گری سرب
خطر

غربال گری سرب
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 ب- غربال گری طبی توصيه شده در اوايل کودکی

12اقدام همگانی 
ماهگی

15
ماهگی

18
ماهگی

2
سالگی

2/5
سالگی

3
سالگی

4
سالگی

غربال گری تکاملی ساختار يافتهتکاملی

غربالگری اختصاصی اتيسماتيسم

بينايی

شنوايی

آهن

سرب

12اقدام در موارد خطرارزيابی خطرانتخابی
ماهگی

15
ماهگی

18
ماهگی

2
سالگی

2/5
سالگی

 3
سالگی

4
سالگی

سالمت 
دهان

ويزيت دندان پزشکی نشده 
است.

اگر  ويزيت،  برای  ارجاع 
مقدور نيست ارزيابی خطر 
بهداشت دهان )12 ماهگی، 
18 ماهگی، 2 سالگی و 2/5 
به دندان  سالگی(، ارجاع 

پزشک )3 سالگی(



مکمل خوراکی فلورايدآب مصرفی فاقد فلورايد است

فشار  
 خون

تغيير  يا  خاص  خطر  موارد 
خطر

فشارخون

معاينه بينايی يا  والدين  نگرانی 
آزمون  يا  فوندوسکوپی  ی 
 Cover  / uncover

غيرطبيعی

ارجاع به چشم پزشک



ارزيابی با سؤاالت غربال گری خطرشنوايی برای  ارجاع 
اديولوژيک تشخيصی

هماتوکريت يا هموگلوبينبا سؤاالت غربال گری خطرآنمی

غربال گری سرببا سؤاالت غربال گری خطرسرب

يا سرب نشده  قبلی  گری  غربال 
تغيير خطر

غربال گری سرب


با  و  نشده  قبلی  غربال گری 
سؤاالت غربال گری خطر يا 

تغيير خطر

غربال گری سرب


ديس
 ليپيدمی

گری  غربال  سؤاالت  با 
با  گری  قباًلغربال  خطر، 
است  نداشته  طبيعی  نتايج 

)4 سالگی(

پروفايل چربی در حالت 
ناشتايی



 مناطق با شيوع باال،  از 3 سالگی فشار خون بخشی از معاينه ی فيزيکی است.  مناطق با شيوع کم



169

 ج- غربال گری طبی توصيه شده در اواسط کودکی

5 اقدامهمگانی
سالگی

6
سالگی

 7
سالگی

8
سالگی

بينايی

Snellen آزمون

اديومتریشنوايی

5 اقدام در موارد خطرارزيابی خطرانتخابی
سالگی

6
سالگی

 7
سالگی

8
سالگی

سالمت 
دهان

ارجاع به دندان پزشکمعاينه ی دندان پزشکی نشده است.

مکمل خوراکی فلورايدآب مصرفی، فاقد فلورايد است.

آزمون Snellenبا سؤاالت غربال گری خطربينايی

اديومتریبا سؤاالت غربال گری خطرشنوايی

هموگلوبين يا هماتوکريتبا سؤاالت غربال گری خطرآنمی

غربال گری قبلی نشده و با سؤاالت سرب
غربال گری خطر يا تغييرخطر

غربال گری سرب

با سؤاالت غربال گری خطر و قباًل ديس ليپيدمی
غربال گری يا نتايج طبيعی نداشته

پروفايل چربی در حالت 
ناشتايی 
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ضمیمه ی 5- منحنی های رشدضمیمه ی 5- منحنی های رشد

 منحنی 1- قد برای سن در دخترها

)z-scores(تولد تا 6 ماهگی

سن )هفته ها يا ماه های پايان يافته(

 منحنی 2- وزن برای سن در دخترها

)z-scores(تولد تا 6 ماهگی

سن )هفته ها يا ماه های پايان يافته(
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منحنی 3- وزن برای قد در دخترها

)z-scores(تولد تا 6 ماهگی

منحنی BMI -4 برای سن در دخترها

)z-scores(تولد تا 6 ماهگی

سن )هفته ها يا ماه های پايان يافته(
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منحنی 5- قد برای سن در دخترها

)z-scores( 6 ماهگی تا 2 سالگی

سن )ماه ها و سال های پايان يافته(

منحنی 6- وزن برای سن در دخترها

)z-scores( 6 ماهگی تا 2 سالگی

سن )ماه ها و سال های پايان يافته(
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منحنی 7- وزن برای قد در دخترها

)z-scores( 6 ماهگی تا 2 سالگی

منحنی BMI -8 برای سن در دخترها

)z-scores( 6 ماهگی تا 2 سالگی

سن )ماه ها و سال های پايان يافته(
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منحنی 9- قد برای سن در دخترها

)z-scores( 2 تا 5 سالگی

سن )ماه ها و سال های پايان يافته(

منحنی 10- وزن برای سن در دخترها

)z-scores( 2 تا 5 سالگی

سن )ماه ها و سال های پايان يافته(
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منحنی 11- وزن برای قد در دخترها

)z-scores( 2 تا 5 سالگی

منحنی BMI -12 برای سن در دخترها

)z-scores( 2 تا 5 سالگی

سن )ماه ها و سال های پايان يافته(
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منحنی 13- قد برای سن در دخترها

)z-scores( 5 تا 19 سالگی

سن )ماه ها و سال های پايان يافته(

منحنی 14- وزن برای سن در دخترها

)z-scores( 5 تا 10 سالگی

سن )ماه ها و سال های پايان يافته(



177

منحنی BMI -15 برای سن در دخترها

)z-scores( 5 تا 19 سالگی

سن )ماه ها و سال های پايان يافته(

منحنی 16- قد برای سن در پسرها

)z-scores(تولد تا 6 ماهگی

سن )هفته ها يا ماه های پايان يافته(



178

منحنی 17- وزن برای سن در پسرها

)z-scores(تولد تا 6 ماهگی

سن )هفته ها يا ماه های پايان يافته(

منحنی 18- وزن برای قد در پسرها

)z-scores(تولد تا 6 ماهگی
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منحنی BMI -19 برای سن در پسرها

)z-scores(تولد تا 6 ماهگی

سن )هفته ها يا ماه های پايان يافته(

منحنی 20- قد برای سن در پسرها

)z-scores( 6 ماهگی تا 2 سالگی

سن )ماه ها يا سال های پايان يافته(



180

منحنی 21- وزن برای سن در پسرها

)z-scores( 6 ماهگی تا 2 سالگی

سن )ماه ها و سال های پايان يافته(

منحنی 22- وزن برای قد در پسرها

)z-scores( 6 ماهگی تا 2 سالگی
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منحنی BMI -23 برای سن در پسرها

)z-scores( 6 ماهگی تا 2 سالگی

سن )ماه ها و سال های پايان يافته(

منحنی 24- قد برای سن در پسرها

)z-scores( 2 تا 5 سالگی

سن )ماه ها و سال های پايان يافته(



182

منحنی 25- وزن برای سن در پسرها

)z-scores( 2 تا 5 سالگی

سن )ماه ها و سال های پايان يافته(

منحنی 26- وزن برای قد در پسرها

)z-scores( 2 تا 5 سالگی
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منحنی BMI -27 برای سن در پسرها

)z-scores(2 تا 5 سالگی

سن )ماه ها و سال های پايان يافته(

منحنی 28- قد برای سن در پسرها

)z-scores(5 تا 19 سالگی

 سن )ماه ها و سال های پايان يافته(
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منحنی 29- وزن برای سن در پسرها

)z-scores( 5 تا 10 سالگی

سن )ماه ها و سال های پايان يافته(

منحنی BMI -30 برای سن در پسرها

)z-scores( 5 تا 19 سالگی

سن )ماه ها و سال های پايان يافته( 
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جدول 1- محاسبه ی BMI براساس وزن و قد
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 ضمیمه ی 6- برنامه ی ایمن سازی کودکان ضمیمه ی 6- برنامه ی ایمن سازی کودکان

واکسنسن

ب.ث. ژ )BCG(، فلج اطفال)OPV(، هپاتيت ب )Hep.B(بدو تولد

سه گانه)DTP(، فلج اطفال )OPV(، هپاتيت ب )Hep.B(2 ماهگی

سه گانه )DTP (، فلج اطفال )OPV(4 ماهگی

سه گانه )DTP (، فلج اطفال )OPV (، هپاتيت ب )Hep.B (6 ماهگی

سرخک، سرخجه، اوريون )MMR(12 ماهگی

سه گانه) DTP(، فلج اطفال )OPV (، سرخک، سرخجه، اوريون )MMR(18 ماهگی

سه گانه )DTP (، فلج اطفال )OPV (6 سالگی



بخش دوم

 
تغذیه

مقدمه

فصل اول فصل اول 



مقدمه

فصل اول فصل اول 
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تغذيه ي مطلوب برای سالمت در تمام دوران زندگی اهميت دارد. هرچه، ارتباط ميان رژيم غذايی، سالمت و پيش گيری 
از بيماری روشن تر می شود، تغذيه و ارتقای رفتار های تغذيه ای سالم بيش تر مورد توجه قرار می گيرد. وضعيت تغذيه ای 
شيرخواران وکودکان بر رشد و تکامل آن ها و مقاومت در برابر بيماری تأثير دارد. رفتارهای تغذيه ای در تمام دوران زندگی 
والگوهای فعاليت جسمی اغلب در اوايل کودکی شکل می گيرد. بنابراين، پايه گذاری سالمت با انتخاب شيوه ی سالم زندگی 

شامل رفتارهای تغذيه ای سالم و شرکت در فعاليت جسمی منظم اهميت دارد.
سالم خوردن و فعاليت جسمی برای تمام مراحل زندگی ضرورت دارد. اما به خصوص برای رشد و تکامل شيرخواران 
و کودکان مهم است. تغذيه ی مطلوب و فعاليت جسمی منظم از مشکالت سالمت مانند آنمی فقرآهن، چاقی، اختالالت 
تغذيه ای، کم غذايی و پوسيدگی دندان پيش گيری می کند. هم چنين، با گذشت زمان، از خطر ايجاد بيماری مزمن )برای مثال 
بيماری قلبی، برخی کانسرها،  ديابت مليتوس، سکته ی قلبی و استئوپوروز( و عوامل بيماری زا )مانند چاقی، افزايش فشار 

خون و افزايش کلسترول خون( می کاهد.
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اصول رژیم غذایی سالم

 تنوع: چون هيچ غذايی به تنهايی تمام مواد مغذی را تأمين نمی کند، بايد تنوع غذايی در برنامه ی غذايی رعايت شود. برای 
برآورده شدن نيازهای غذايی بايد غالت )مانند نان، برنج( همراه با سبزی، ميوه و ساير مواد غذايی کم چربی از هرم 

غذايی مصرف شود )شکل 2-1-1 و 2-1-2(.

گروه نان، غالت، برنج و ماکارونی
6 تا 11 وعده

گروه شير، ماست و پنير
2 تا 3 وعده

گروه سبزی ها
3 تا 5 وعده

گروه گوشت، طيور، ماهی، تخم مرغ و مغزها
2 تا 3 وعده
گروه ميوه ها
2 تا 4 وعده

شکل 2-1-1- هرم غذايی

توجه: تعداد کم تر وعده های توصيه شده برای افرادی است که روزانه، 1600 کالری و عدد بيش تر برای آن هايی است 
که 2800 کالری مصرف می کنند.

تعادل: در يک رژيم متعادل، مقادير مناسبی از غذاهای 5 گروه اصلی در برنامه ی غذايی روزانه وجود دارد. سن، جنس و 
ميزان فعاليت جسمی بر تعداد وعده های مصرفی تأثير دارد.

مصرف به اندازه: مصرف غذاهای سالم باعث ارتقای وضعيت تغذيه ای و دريافت کالری، چربی، چربی اشباع، کلسترول، 
نمک و قند می شود. با مصرف به اندازه ی غذا، امکان استفاده از مواد غذايی مختلف فراهم می شود )جدول 1-1-2(.

شکل 2-1-2- هرم غذايی در کودکان
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جدول 2-1-1. اندازه ی سهم مواد مغذی در کودکان

اندازه ی سهم روزانه٭ گروه غذايی

يک برش نان
سی گرم غالت آماده ی مصرف

نصف فنجان غالت پخته شده
نصف فنجان برنج يا ماکارونی

نان، غالت، 
برنج و ماکارونی

يک فنجان سبزی های خام، برگ دار
نصف فنجان سبزی های خام يا پخته شده

سه چهارم فنجان آب سبزی
سبزی ها

يک پرتقال، موز، سيب متوسط
نصف فنجان ميوه ی کنسرو شده، پخته شده يا خرد شده

سه چهارم فنجان آب ميوه
يک چهارم فنجان ميوه ی خشک شده

ميوه ها

يک فنجان شير يا ماست
چهل و دو گرم پنير طبيعی

پنجاه و هفت گرم پنير فرآوری شده
شير، ماست و پنير

پنجاه و هفت تا 85 گرم ماهی، طيور، يا گوشت کم چرب پخته شده
نصف فنجان حبوبات خشک پخته شده يا 1 تخم مرغ، حدود 28 گرم 

گوشت کم چرب است.
دو قاشق غذاخوری کره ی بادام زمينی يا يک سوم فنجان از مغزها، 

حدود 28 گرم گوشت کم چرب است.

گوشت، طيور، ماهی، 
حبوبات، تخم مرغ و مغزها

٭ به کودکان 2 تا 3 ساله، حدود دوسوم اندازه ی سهم مواد مغذی به جز شير را بدهيد. کودکان بزرگ تر از 4 سال، می توانند اين اندازه ها 
را کامل مصرف کنند. کودکان 2 تا 6 سال روزانه به 2 اندازه ی سهم گروه شير نياز دارند.

کاهش مصرف چربی: مصرف چربی بايد 30% يا کم تر از 30% کل کالری را شامل شود )جدول 2-1-2(. رعايت موارد زير مفيد است:
 کاهش مصرف سس های چرب و کره و مارگارين،

 برداشتن چربی قابل مشاهده از گوشت،
 کاهش مصرف غذاهای سرخ شده،

 انتخاب غذاهای کم چرب در رستوران،
 مصرف ميوه و سبزی به جای چيپس و پفک برای ميان وعده ها و 

 استفاده از روش های پخت کم روغن مانند بخارپز به جای سرخ کردن.

جدول 2-1-2. دريافت چربی برحسب مقادير متفاوت کالری

160022002800دريافت کالری روزانه

537393دريافت چربی )گرم(
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کاهش مصرف قند: رعايت موارد زير مفيد است:
 مصرف غذاهايی که به طور طبيعی شيرين هستند مانند ميوه ی تازه،

 برداشتن ظرف شکر از ميز غذا،
 کاهش مصرف غذاهای شيرين،

 نوشيدن آب به جای نوشابه،
 کاهش مصرف شکر در زمان آشپزی و 

 مصرف ميان وعده هايی که شيرينی کمی دارد.

مشاوره ي تغذیه

آگاهی به خانواده در ارتقای رفتارهای صحيح تغذيه ای مفيد است.

 شيرخواری

 شيرخواران، به علت رشد و تکامل سريع نيازهای غذايی خاصی دارند.
 شير مادر غذای مطلوب شيرخوار است. حتی اگر شيردهی فقط برای چند هفته يا چند ماه ادامه يابد، مزايای آن غيرقابل 

شمارش هستند.
 تا 12 ماهگی نبايد شير گاو مصرف شود. در 2 سال اول زندگی، مصرف شيرهای کم چرب يا بدون چربی توصيه نمی شود.

 در پايان 6 ماهگی که شيرخوار از نظر تکاملی آماده است )می تواند با کمک بنشيند يا کنترل سر و گردن خوب است( 
غذای کمکی شروع شده و به فواصل هر 5 تا 7 روز به تدريج مواد غذايی ديگر افزوده می شود. 

 ميوه ها و سبزی های غنی از ويتامين C به جذب آهن کمک می کنند.

 اوايل کودکی

 مصرف کالری، چربی و کلسترول نبايد در کودکان کم تر از 2 سال محدود شود زيرا دوران رشد و تکامل سريع با نياز 
های تغذيه ای و انرژی زياد است.

 پس از 2 سالگی، رژيم غذايی کودک بايد به تدريج تغيير کند. در 5 سالگی، بيش از 30% کالری روزانه نبايد از چربی تأمين شود.
 باکاهش دريافت کالری از چربی بايد مصرف غالت،  ميوه، سبزی، محصوالت لبنی کم چرب و ساير غذاهای غنی از 

کلسيم، گوشت کم چرب، طيور، ماهی و ساير غذاهای غنی از پروتئين افزايش يابد.
 کودکان 2 تا 3 ساله نياز به مصرف تعداد مشابه وعده های غذايی کودکان 4 تا 6 سال دارند اما بايد به مقدار کم تر )دوسوم 

مقدار آن ها( ميل کنند.
 کودکان معمواًل سه وعده ی غذايی با ميان وعده ها را نياز دارند.

 چون کودکان خردسال، مقادير کم تری از غذا را در هر وعده مصرف می کنند غذاهای سالم مانند شير، ميوه، سبزی، 
گوشت يا مرغ پخته به آن ها بدهيد.

 اواسط کودکی

 نياز کالری در اين دوران متفاوت است. دراين مرحله ی تکاملی، کودکان بايد تشويق شوند تا حداقل تعداد توصيه شده ي 
روزانه از پنج گروه اصلی هرم غذايی را دريافت کنند.

 بايد، مصرف غذاهای شيرين و چرب مانند کره، سس ساالد و نوشابه که در رأس هرم غذايی است محدود شود.





مراقبت تغذیه ای

فصل دوم فصل دوم 
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شیرخواری

در دوران شيرخواری تکامل و رشد جسمی بسيار سريع است. سريع ترين تغييرات، در اوايل شيرخواری بين تولد و 6 
ماهگی روی می دهد. در اواسط شيرخواری )6 تا 9 ماهگی( و اواخر شيرخواری )9 تا 12 ماهگی( رشد آهسته تر  شده اما 
هنوز سريع است. در اواخر شيرخواری رشد جسمی شيرخوار، فعاليت های هدفمند او و از بين رفتن رفلکس های نوزادی 

امکان خوردن غذاهای متنوع را فراهم می سازد.
سرزندگی شيرخوار و تکامل موفق او به تغذيه ی خوب در سال اول زندگی بستگی دارد. نوزادان ترم که برحسب نياز 
خود تغذيه می شوند، غذای کافی برای رشد مطلوب را به دست می آورند. شيرخوردن فرصتی برای برقراری ارتباط عاطفی 
ميان والدين و شيرخوار به وجود می آورد. درزمان تغذيه ی شيرخوار، احساس والدين درباره ی والدگری تقويت می شود. 
به دليل وجود احساس مسئوليت برای مراقبت از شيرخوار، وقتی نمی توانند نشانه های شيرخوار را بفهمند احساس نااميدی 

می کنند. راهنمايی های فراراه والدين، توانايی های آن ها را تقويت کرده و موجب والدگری قابل قبولی می شود.

 رشد و تکامل جسمی
بافتی ازدست  بالفاصله پس از تولد، شيرخواران تقريبًا 6% وزن بدن خود را به علت از دست دادن مايع و تخريب 
می دهند. معمواًل 10 تا 14 روز پس از تولد، وزن تولد به دست  آمده و پس از آن افزايش وزن ادامه می يابد. معمواًل شيرخوار 

در 4 تا 6 ماهگی، دو برابر وزن تولد و در 1 سالگی، سه برابر وزن تولد را خواهد داشت.
به طور متوسط، شيرخواران در 4 تا 6 ماه اول 140 تا 200 گرم در هفته و از 6 تا 18 ماهگی 85 تا 150 گرم در هفته به دست 
می آورند. قد شيرخواران در سال اول، 50%  افزايش می يابد اما سرعت افزايش قد در نيمه ی دوم سال اول زندگی کند می شود. 

از تولد تا 6 ماهگی، تقريبًا 2/5 سانتی متر در ماه و از 6 تا 12 ماهگی، 1/25 سانتی متر در ماه افزايش قد خواهد داشت.
سرعت رشد شير مادرخواران و شير خشک خواران متفاوت است. شير مادرخواران در 2 تا 3 ماه اول سريع تر اما از 3 
تا 21 ماهگی کندتر رشد می کنند. شيرخوارانی که از نظر ژنتيکی قد بلند خواهند بود اما کوتاه به دنيا آمده اند ممکن است 
در 3 تا 6 ماه اول زندگی جهش رشد داشته باشند. اما شيرخوارانی که از نظر ژنتيکی کوتاه خواهند بود در زمان تولد بلندتر 

بوده اند، آهنگ رشد مشابهی برای چند ماه دارند و سپس کاهش رشد را تجربه خواهند کرد.
برای برآورده کردن نياز رشد، شيرخواران به دريافت زياد کالری و هم چنين، دريافت کافی چربی، پروتئين، ويتامين و 
مواد مصرفی نياز دارند. از تولد تا 6 ماهگی، شيرخواران به 108 کيلو کالری به ازای هر کيلوگرم وزن بدن در روز نياز دارند. 
در 12 ماهگی، اين نياز به 100 کيلو کالری به ازای هر کيلوگرم وزن بدن در روز کاهش می يابد. سی درصد کالری، بايد از 

چربی تأمين شود.
تغييرات تکاملی چشمگيری که در سال اول زندگی روی می دهند تأثير مهمی بر نحوه ی تغذيه ی شيرخوار دارند. نوزادان 
می توانند از شير مادر تغذيه شوند و با مکيدن در وضعيت صحيح، کلستروم و سپس شير را دريافت کنند. در حدود6 ماهگی، 
بلعيدن، خوردن غذاهای  و  بعد، جويدن  ماه های  در  تکميلی هستند.  تغذيه ی  دريافت  آماده ی  تکاملی  نظر  از  شيرخواران 

انگشتی، نوشيدن از فنجان و تغذيه کردن خودشان را ياد می گيرد.
با رشد شيرخوار، توانايی او برای هضم حجم بيش تر و تنوع غذايی افزايش می يابد. به همين جهت، نوزاد به تغذيه ی 
مکرر و کم حجم نياز دارد اما، شيرخوار بزرگ تر می تواند غذای بيش تری را در يک وعده مصرف  کند و به دفعات کم تر 
تغذيه نياز دارد. دستگاه گوارش نيز می تواند شير مادر را به خوبی هضم کند. در 6 ماهگی، دستگاه گوارش شيرخوار امکان 

جذب غذاهای پيچيده را دارد.
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در اغلب شيرخواران، اولين دندان شيری در حدود 6 ماهگی ظاهر می شود. هر چند ماه، يک دندان معمواًل به طور 
متناوب در سمت راست و چپ بين فک فوقانی و تحتانی و از جلوی دهان به سمت عقب می رويد. شيرخواران 6 ماهه يا 
بزرگ تر برای محافظت دندان به فلورايد نياز دارند. خطر پوسيدگی اوايل کودکی با مصرف آب حاوی فلورايد يا مصرف 

مکمل فلورايد کاهش می يابد و به خصوص در مواردی که فلورايد آب کم تر از  ppm 0/3 است اهميت دارد.

 تکامل اجتماعی و هيجانی
تغذيه برای ايجاد تعامل سالم بين والدين و شيرخوار اهميت دارد. پاسخ والدين به نشانه های سيری و گرسنگی شيرخوار 
و تماس جسمی نزديک در طی تغذيه، تکامل اجتماعی و هيجانی سالم را تسهيل می کند. در سال اول زندگی، تغذيه نمودن 
شيرخوار در زمان گرسنگی به او اطمينان می دهد که نيازهايش برآورده خواهد شد. برای تکامل مطلوب، نوزادان بايد به محض 

ابراز گرسنگی تغذيه شوند. با بزرگ شدن شيرخوار و ايجاد احساس اعتماد و امنيت، شيرخوار می تواند بيش تر صبر کند.
پاسخ سريع به نشانه های شيرخوار احساس توانمندی را در والدين تقويت می کند. والدين با تغذيه ی شيرخوار، ياد می گيرند 
که کارهايشان چگونه موجب راحتی و رضايت شيرخوار می شود. تماس جسمی در طی تغذيه، ارتباط ميان والد و شيرخوار را 
می افزايد زيرا موجب تحريکات حسی مانند تماس پوست و چشم شده و ارتباط عاطفی بين والد و شيرخوار را تقويت می کند. 

به اين ترتيب، احساس مراقبت و اعتماد به وجود  آمده و پايه ی الگوهای ارتباطی برای تمام زندگی خواهد بود.

 ايجاد هم کاری
هم کاری ميان مراقبين بهداشتی، خانواده و اجتماع برای راهنمايی  والدين درباره ی تغذيه ی شيرخوار ضروری است. 
مراقبين بهداشتی می توانند بهترين شيوه ی تغذيه را آموزش دهند. بسياری از بيمارستان ها از جنبش بيمارستان های دوستدار 
کودک تبعيت  کرده و 10 اقدام برای موفقيت شيردهی را اجرا می کنند. سازمان جهانی و يونيسف به منظور تجديد نظر 
در کيفيت ارائه ي خدمات بهداشتی زايشگاه ها و بخش های زايمان بيمارستان ها، در سال 1989 بيانيه ي مشترکی با عنوان 
اقدامات ده گانه برای تغذيه ی موفقيت آميز کودک با شير مادر منتشر کردند. در اين بيانيه، بر مراقبت قبل از تولد، زايمان و 
بعد از زايمان که نقش کليدی در شروع و تداوم موفق تغذيه با شير مادر دارد تأکيد شده است. معيار ارزيابی بيمارستان های 
دوستدار کودک )Baby friendly hospital( اجرای کامل اقدامات ده گانه است. اقدامات ده گانه برای نيل به تغذيه ی 
موفقيت آميز کودک با شير مادر در هر مرکزی است که مراقبت های دوران بارداری، زايمان و بعد از زايمان مادران و مراقبت 

از نوزادان را بر عهده دارد. اين اقدامات عبارتند از:
1. سياست مدون ترويج تغذيه با شير مادر در معرض ديد کليه ی کارکنان نصب شده باشد و برای اطمينان از ارتقای کيفيت 

خدمات، پايش شود.
2. کليه ي کارکنان به منظور کسب مهارت های الزم برای اجرای اين سياست آموزش ببينند.

3. مادران باردار را در مورد مزايای تغذيه با شير مادر و چگونگی شيردهی آموزش دهند.
4. به مادران کمک کنند تا طی نيم ساعت اول تولد، تماس پوست با پوست و طی يک ساعت، تغذيه ی نوزاد با شير مادر 
را شروع کنند و در بخش های کودکان، برنامه ی تجويز دارو و انجام آزمايشات و اعمال جراحی به گونه ای طراحی گردد 

که کم ترين اختالل را در تغذيه از پستان مادر ايجاد نمايد.
5. به مادران روش تغذيه با شير مادر و چگونگی حفظ و تداوم شيردهی را حتی هنگام جدا شدن از شيرخوار آموزش دهند 

و برای حل مشکالت شيردهی کمک و حمايت کنند.
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6. به شيرخواران سالم کم تر از 6 ماه به جز شير مادر، غذا يا مايعات ديگر )آب، آب قند، ...( ندهند.
7. برنامه ي هم اتاقی مادر و نوزاد را در تمام شبانه روز اجرا کنند و در بخش های کودکان تسهيالت الزم برای اقدامات 

شبانه روزی و نيازهای جسمی و عاطفی مادران را تأمين نمايند.
8 . مادران را برای تغذيه با شير مادر برحسب ميل و تقاضای شيرخوار تشويق کنند و امکان دوشيدن مکرر شير و ذخيره ی 

آن وجود داشته باشد.
9. مطلقًا از بطر ي شير و پستانک استفاده نکنند.

10. تشکيل گروه های حمايت از مادران شيرده را پی گيری نمايند و اطالعاتی درمورد گروه های حامی و مراکز مشاوره ی 
شيردهی در اختيار والدين قرار دهند.

مراقبين بهداشتی بايد تأکيد کنند که شير مادر غذای ايده آل برای شيرخوار است و تغذيه با شير مادر را ترويج کنند. حتی 
اگر شيرخوار، برای چند هفته يا چند ماه، از شير مادر تغذيه شود مزايای آن بی شمار است. مراقبين بهداشتی می توانند موانع 
تغذيه با شير مادر را تشخيص داده و جهت رفع آن ها کمک کنند. هم چنين، در مورد رفع مشکالت مادر، برگشت مادر به کار 

و بيماری شيرخوار يا مادر به مادر کمک کنند.

 مشاوره
 به والدين بايد آگاهی داد که شيرخوار برای رشد و تأمين انرژی، به دريافت چربی نياز دارد و نبايد مصرف چربی او 
محدود شود. بين 2تا 6 ماهگی، چربی بدن دو برابر عضالت افزايش می يابد و به همين دليل، بسياری از شيرخواران در 
6 ماهگی چاق به نظر می رسند. ميزان چربی در دخترها بيش تر از پسرها است. بين 6 تا 12 ماهگی، شيرخواران عضله ی 

بيش تری از چربی خواهند داشت و چاقی آن ها اغلب از بين می رود.
 به والدين اطمينان دهيد که شيرخوار مهارت های خوردن را به موقع ياد می گيرد. شيرخوار بايد قبل از شروع غذاها و طعم های 

جديد آماده باشد. اگر شيرخوار تأخير چشمگيری در مهارت های خوردن داشته باشد ارزيابی بيش تر ضروری است.
 به والدين شيرخواران دچار يبوست )دفع مدفوع سفت و خشک که با ناراحتی دفع می شود( آگاهی دهيد که ممکن است 
يا غذاهای ديگر زود شروع شده اند.  شيرخوار دريافت کافی شير نداشته، شير خشک او به روش صحيح تهيه نشده 
يبوست در شير مادرخواران شايع نيست  گرچه ممکن است شيرخوارانی که 6 هفته يا بيش تر سن دارند، چند روز نيز 

دفع نداشته باشند.
 آب  ميوه نبايد قبل از 6 ماهگی داده شود و پس از شروع در زمان مناسب، در فنجان ريخته شده و حداکثر 120-180 

ميلی ليتر در روز مصرف شود.

  ايمنی غذا

 شير خشک تهيه شده پس از 24 ساعت و شير مادر و غذاهای آماده بعد از باز شدن پس از 48 ساعت بايد از يخچال 
خارج شده و دور ريخته شود.

 والدين نبايد شير دوشيده شده ی مادر، شيرخشک يا غذاها را در ميکروفر داغ کنند. ظرف آن ها ممکن است سرد به نظر 
برسد اما محتوی ظرف بسيار داغ بوده و منجر به سوختگی شود. برای گرم کردن بطری شير، آن را زير آب گرم بگيريد 
يا در ظرف محتوی آب داغ برای چند دقيقه قرار دهيد. برای اطمينان از داغ نبودن مايع، والدين بايد چند قطره از آن را 

روی مچ دست خود بريزند )بايد ولرم باشد(. اگر الزم باشد صبر کرده و دوباره امتحان کنند.
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 تأکيد بر خطر خفگی، به علت عدم کنترل کافی جويدن و بلعيدن مناسب غذا الزم است. غذاهای کوچک يا ليز مانند دانه ی 
انگور و غذاهای خشک که جويدن آن ها مشکل است مانند مغزها و هويج خام، خطر خفگی دارند. غذاهای چسبناک يا 

سفت مانند کره ي بادام زمينی و تکه های بزرگ گوشت ممکن است در حلق گير کنند.
 والدين عسل را به آب، غذا يا شيرخشک اضافه نکنند زيرا می تواند حاوی اسپورهايی باشد که مسموميت بوتوليسم را 

در شيرخوار ايجاد کند. غذاهای آماده که دارای عسل هستند را نبايد به شيرخوار داد.
 والدين بايد از خطر بيماری های ناشی از آلودگی غذا آگاه باشند زيرا دستگاه ايمنی و گوارش شيرخوار خوب تکامل 

نيافته است )اقدامات تهيه ی غذای سالم را مرور کنيد(.

 مکمل ها

 ويتامين D به ميزان 400 واحد روزانه در شير مادرخواران از 2 هفتگي شروع شده و تا پايان 2 سالگی ادامه می يابد. 
شير خشک خواراني که شير خشک غنی شده با آهن را با حجم کافي دريافت مي کنند به مکمل، نياز ندارند.

 )15 mg 2 )حداکثر mg/kg/d در شيرخواران نارس و دارای وزن تولد کم که شير مادرخوار هستند، مکمل آهن با دوز 
از 2 هفتگی تا 2 ماهگي شروع مي شود که زمان شروع آن به ميزان نارسی نوزاد بستگی دارد. در شيرخوارانی که وزن 

تولد بسيار کم )1500g>( داشته اند،mg/kg/d  4-3 )حداکثر mg 15( توصيه می شود.
 قطزه ی آهن در شيرخواران ترم سالم از 4 ماهگی با دوز mg/kg/d 1 )حداکثر mg 15( شروع شده و تا پايان 2 سالگی 

ادامه می يابد.

 نگرانی های تغذيه ای شايع

 به والدين اطمينان دهيد که باال آوردن کمی شير پس از تغذيه طبيعی است. آروغ زدن شيرخوار و اجتناب از حرکت بيش 
از حد بالفاصله پس از تغذيه، برای حل اين مشکل کمک می کند.

 شيرخوار مبتال به تب، اسهال و ساير بيماری ها، مايع يا آب اضافی نياز دارد که بايد توسط مراقبين بهداشتی تجويز شود.
 توضيح دهيد که تماس طوالنی مدت با دود سيگار، شيرخوار را در معرض خطر بيماری تنفسی و قلبی قرار می دهد. 
توصيه کنيد که والدين سيگار نکشند و اجازه ی سيگار کشيدن را در منزل به ديگران نيز ندهيد. والدين سيگاری نبايد 

در منزل، ماشين يا در نزديکی شيرخوار سيگار بکشند.

 بهداشت دهان

 والدين بايد دو بار در روز، لثه و دندان های شيرخوار را تميز کنند. پارچه ی تميز مرطوب برای پاک کردن لثه به کار می رود 
و از مسواک نرم کوچک و آب می توان برای پاک کردن دندان ها استفاده کرد.

و  شيرين  وعده های  ميان  يا  بطری  با  مدت  و طوالنی  مکرر  تغذيه ی  دندان ها،  زودرس  پوسيدگی  از  پيش گيری  برای   
پرکربوهيدرات نداشته باشيد. والدين بايد از 6 ماهگی نوشيدن با فنجان را به شيرخوار ياد داده و از 12 تا 14 ماهگی 

بطر ی شير را کنار بگذارند.
 مصرف آب حاوی فلورايد يا آب معدنی حاوی فلورايد به ميزان)mg/L )ppm 1-0/8 توصيه می شود.

 شيرخواران 6 ماهه و بزرگ تر با مصرف آب کم تر از ppm 0/3 به مکمل فلورايد نياز دارند.
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 تغذيه با شير مادر

 تغذيه ی انحصاری با شير مادر در 6 ماه اول زندگی تغذيه ی ايده آل است و بهترين رشد و تکامل را تأمين می کند. از 
مصرف آب و آب قند پرهيز شود.

 تغذيه با شير مادر را تا پايان 2 سالگی يا بيش تر ادامه دهيد.
 تغذيه با شير مادر به محض امکان و در ساعت اول زندگی انجام شود.

 تغذيه با شير مادر در محيط ساکت برای مادر آرام بخش است. مادر و شيرخوار بايد در وضعيت راحت باشند.
 مکيدن بيش تر شيرخوار توليد شير را بيش تر می کند. بهترين راه تحريک روند شيردهی، تغذيه ی شيرخوار مطابق ميل 
او است. در مواقعی که مادر از شيرخوار دور است، دوشيدن شير مادر با دست يا پمپ برای افزايش يا تداوم شيردهی 

توصيه می شود.
 با بروز نشانه های گرسنگی ) افزايش هوشياری و فعاليت، بردن دست به دهان، برگرداندن سر و نق نق( شيردهی شروع 

شده و منتظر گريه نباشيد. زيرا، گريه آخرين عالمت گرسنگی است.
 ابتدا، بايد تغذيه از يک پستان خاتمه يايد سپس شيردهی از پستان ديگر انجام شود. مدت تغذيه نبايد محدود شود. گرچه 

معمواًل درطی 20 تا 45 دقيقه، دريافت شير کافی است و به مادر اجازه ي استراحت بين نوبت های تغذيه را می دهد.
 در هفته های اول شيردهی، دفعات تغذيه 10 تا 12 بار در 24 ساعت است. در 2 تا 4 هفته ی اول نبايد به شيرخوار اجازه 

داد که بيش  از 4 ساعت بدون تغذيه با شير مادر بخوابد.
 تا زمان سير شدن شيرخوار، تغذيه را ادامه دهيد. نشانه های سيری، برگرداندن سر از پستان و بستن دهان است.

 در بعضی از دوران ها، رشد شيرخوار بسيار سريع است. در اين زمان ها، بايد شيرخوار بيش تر تغذيه شود تا توليد شير 
مادر نيز بيش تر شده و با نيازهای شيرخوار تطابق يابد. تغذيه ی مکرر به تداوم شيردهی و پيش گيری از احتقان پستان 

کمک می کند.
 تغذيه ی تکميلی را از پايان 6 ماهگی شروع کنيد )زمانی که شيرخوار با کمک می نشيند و کنترل سر و گردن خود را 

دارد(.
 شير دوشيده شده را تا 48 ساعت می توان در يخچال نگه داشت. شير فريز شده بسته به درجه ی حرارت فريزر از 2 هفته 

تا 6 ماه قابل نگه داری است.
 مادر، بايد غذاهای سالم و متنوع دريافت کند. در زمان تشنگی، شير يا آب ميوه نوشيده و درصورت تمايل، يک ليوان 

آب با هر نوبت شيردادن بنوشد.
 مصرف نوشابه های کافئين دار مانند قهوه، چای و نوشابه را به دو بار در روز محدود کنيد.

 پدرها را به مراقبت از شيرخوار تشويق کنيد.

 تغذيه با شيرخشک

 والدين را تشويق کنيد تا شيرخوار را نزديک به خود و در وضعيت نيمه نشسته تغذيه کنند و به چشمان او نگاه کنند.
 با افزايش اشتهای شيرخوار، شير بيش تری به او بدهند.

 شيرخواران معمواًل به آب اضافی نياز ندارند. اما، در روزهای گرم می توان در فواصل تغذيه به آن ها آب داد.
 برای تهيه ی شيرخشک قبل از آماده کردن آن دست های خود را بشويند، محل تهيه ی شيرخشک را تميز کنند، قبل از 
هر بار استفاده بطر ی شير و سر شيشه را تميز و ضدعفونی کنند، درپوش قوطی شير خشک را قبل از بازکردن شسته و 

خشک کنند.
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 به شير خشک، غالت يا چيز ديگری اضافه نکنند.
 پس از اتمام تغذيه، شيرخشک باقی مانده را دور بريزند. شيری که مصرف شده نبايد برای استفاده ی مجدد به کار رود.

 شير خشک های تغليظ شده بايد پوشش داشته و در يخچال نگه داری شود.
 پودر شيرخشک را می توان درحرارت اتاق نگه داری کرد.

مراقبت تغذیه ای در ویزیت ها

 قبل از تولد
 در ويزيت قبل از تولد، بايد در مورد تغذيه با شير مادر، مزايای تغذيه با شير مادر برای مادر و نوزاد، رژيم غذايی مادر 
در دوران شيردهی، مصرف دارو و مکمل توسط مادر، تجارب قبلی مادر در شيردهی و عقيده ی خانواده و همسر در 

مورد شيردهی مادر با مادر صحبت کرد.

 نوزادی
 والدين در وسط تغذيه يا پس از آن، با ماساژ پشت نوزاد در حالی که او را روی شانه و سينه ي خود قرار داده اند آروغ 

او را بگيرند.
 اطمينان دهيد که در صورت وزن گيری مناسب، شنيدن صدای قورت دادن شير و 1 تا 2 نوبت دفع ادرار يا مدفوع در روز 
اول و 6 تا 8 کهنه ی خيس يا 5 يا 6 پوشک خيس و 3 يا 4 دفع مدفوع در 24 ساعت از روز 5 تا 7 به بعد، نوزاد دريافت 

کافی شير داشته است ) ادرار بايد زرد روشن بوده و مدفوع در روز چهارم خردلی رنگ شده باشد(.
 شير خشک خوار يا شير مادرخوار در 6 ماه اول زندگی، به مصرف آب حاوی فلورايد يا مکمل فلورايد نياز ندارد.

 هفته ی اول
 در مورد رفلکس جهش شير، مشکالت شيردهی و پستان، وضعيت شيردهی و کفايت شير با مادر صحبت شود. در صورت 
امکان، شيردادن مادر را مشاهده کنيد )آرامش مادر در حين شيردادن، تماس چشمی ميان مادر و شيرخوار، تعامل مادر 

با شيرخوار، پاسخ مادر و شيرخوار به آشفتگی های محيط و توانايی شيرخوار در مکيدن(.
 اگر شيرخوار مکيدن ضعيفی دارد،  بررسی کنيد که علت آن نارسی يا مشکل عصبی است. مکيدن خيلی ضعيف، مانع 

دريافت کافی شير و اختالل در وزن گيری می شود.
 والدين را آگاه سازيد که هرگونه سر و صدای محيط يا نور محيط می تواند در تغذيه ی شيرخوار اختالل ايجاد کند.

 دوهفتگی تا دو ماهگی

 شيردهی را مشاهده کنيد.
 روزانه، 400 واحد ويتامين D تجويز کنيد.

 شيرخواران، در 2 تا 4 هفتگی جهش رشد دارند و در اين مدت شير بيش تری را می طلبند.
 توضيح دهيد که اگر شيرخوار چند ساعت در روز گريه ي تسلی ناپذير دارد و گاز زيادی دفع می کند دچار کوليک است.

 به والدين اطمينان دهيد که شير مادرخواران معمواًل دفعات دفع زياد و مدفوع شلی دارند که اسهال نيست. پس از چند هفته،  دفعات 
دفع کاهش می يابد. شير مادرخوارانی که 6 هفته يا بيش تر سن دارند ممکن است هر 3 روز يک بار دفع داشته باشند.
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 با رشد شيرخوار، به راحتی درطی تغذيه حواس او پرت می شود.
 والدين را به بازی با شيرخوار و کودک را به تعقيب اشيا با چشم هايش تشويق کنيد. بازی، دستگاه عصبی را تحريک کرده 

به شيرخوار کمک می کند تا کنترل سر و گردن خود را به دست بياورد و مهارت های حرکتی اش تکامل يابد.

 4 ماهگی
 به والدين اطمينان دهيد که آب ريزش دهان در 3 تا 4 ماهگی طبيعی است، زيرا غدد بزاقی شيرخوار فعال تر می شود.

 والدين را تشويق کنيد تا در حين تغذيه با شيرخوار صحبت کنند. با تکامل شيرخوار، او به طور افزاينده ای به تعامل 
اجتماعی پاسخ می دهد.

 اسباب بازی های شيرخوار می تواند فعاليت جسمی را ترغيب کند. بازی با اسباب بازی های ايمن و مناسب سن )مانند 
اسباب بازی های پالستيکی، حيوانات پارچه ای( و حرکت آن ها از دست به دهان و مکيدن آن ها کمک می کند تا شيرخوار 

مهارت کسب کرده و بعدًا در تغذيه ي خودش از آن  استفاده کند.

 6 ماهگی
 تغذيه ي تکميلی را شروع کنيد. هر بار يک غذای جديد به برنامه ی غذايی کودک بيفزاييد و 7 روز يا بيش تر پس از 

شروع غذای جديد، شيرخوار را از نظر واکنش های آلرژيک مانند راش، کنترل کنيد.
 برنج را به عنوان اولين ماده ی غذايی انتخاب کنيد زيرا احتمال بروز واکنش آلرژيک با مصرف آن حداقل است.

 به تدريج ميوه، سبزی وگوشت به برنامه ی غذايی بيفزاييد.
 گوشت قرمز، منبع غنی آهن است.

 ميوه ها و سبزی های غنی از ويتامين C به جذب آهن کمک می کنند.
 افزودن تدريجی غذاهای مختلف، موجب رژيم غذايی متوازن شده و رفتارهای تغذيه ای سالم را ارتقا می بخشد.

 غذای جديد را با قاشق بدهيد.
 اگر شيرخوار غذای جديد رادوست ندارد، او را مجبور نکنيد تا آن را بخورد. غذا را بعدًا دوباره به او بدهيد. ممکن است 

15 تا 20 بار الزم باشد اين کار تکرار شود تا شيرخوار غذای خاصی را بپذيرد.
 نمک، شکر و ادويه به غذای شيرخوار اضافه نشود.

 اگر توانست غذای جامد بخورد، به او غذاهای انگشتی بدهند.
 صندلی بلند به کودک اجازه می دهد که در زمان غذاخوردن خانواده درکنار آن ها باشد، 

اما بايد کمربند او را بست.
 شيرخوار 6 ماهه بسيار فعال است و از بازی با اسباب بازی ها و بازی با ديگران سود 
می برد. والدين را تشويق کنيد تا در زمان بازی خانواده، شيرخوار را نيز در نظر داشته 

باشند.

 9 ماهگی
 از نظر آنمی فقر آهن اگر عامل خطر زايی دارد بررسی کنيد )نوزاد کم وزن يا نارس، تغذيه با شير گاو، شير مادرخواری 
که آهن کافی دريافت نکرده،  خانواده ی کم درآمد، مصرف دارويی که مانع جذب آهن است، عفونت مزمن يا بيماری 

التهابی،  خون ريزی شديد(.
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 اگر شيرخوار در طی تغذيه خود را سفت می کند، رفلکس های دهانی مانند Rooting يا تأخير در يادگيری مهارت های 
نغذيه ای دارد يا زمانی که از نظر تکاملی آماده است از خوردن غذای سفت امتناع می کند، نياز به بررسی عصبی دارد.

 والدين غذاهای نرم مثل ماکارونی، سبزی های پخته و برنج به شيرخوار بدهند تا جويدن را تمرين کند.
 زمانی که شيرخوار می تواند غذا را بردارد و نگه دارد قطعات کوچک غذا ی نرم به او داده شود.

 به والدين توصيه شود که صبور باشند و درک کنند که شيرخوار غذاهای جديد را امتحان کرده و ياد می گيرد که خودش 
را تغذيه کند.

 تمام عواملی را که باعث پرت شدن حواس شيرخوار می شود حذف کنند تا به غذا خوردن خود، تمرکز داشته باشد.
 صندلی بلند اجازه می دهد تا شيرخوار در زمان غذا خوردن، در کنار ساير افراد خانواده باشد اما بستن کمربند فراموش 

نشود.
 شيرخوار تشويق شود تا با فنجان بنوشد.

 اغلب 9 ماهه ها با برنامه ي غذايی خانواده هماهنگ می شوند: صبحانه،  نهار و  شام. ميان وعده های شيرخوار وسط صبح، 
بعدازظهر و موقع خواب باشد.

 اگر شيرخوار درمنزل تغذيه نشده، والدين بايد بدانند که چه چيزی و چه مقدار خورده است.
 اغلب شيرخواران در 9 ماهگی می خزند و ممکن است با گرفتن مبلمان راه بروند. والدين آگاه، هرگز شيرخوار را در 
روروک قرار نمی دهند زيرا خطر آسيب شديد يا مرگ دارد. والدين می توانند شيرخوار را در زمان بازی و کنجکاوی 

تحت نظر بگيرند.
 مصرف آب ميوه را به 180–120 ميلی ليتر در روز محدود کنيد. مقادير زياد ) بيش از 240 ميلی ليتر در روز(، اشتهای 
تا  می شود  زيرا موجب  ندهيد  بطری  با  را  ميوه  آب  می افزايد.  را  اسهال  و  مدفوع شل  و خطر  کرده  کم  را  شيرخوار 

دندان های کودک به مدت بيش تری با قند تماس داشته و پوسيدگی ايجاد شود.
 در سال اول زندگی شيرينی، کيک و کلوچه به شيرخوار ندهيد.

 شيرخوار را با صحبت کردن و در آغوش گرفتن آرام کنيد نه تغذيه کردن او. زيرا، دادن غذا برای آرام کردن شيرخوار به 
او ياد خواهد داد که در سنين بعد نيز برای کسب آرامش غذا بخورد.

 هيچ گاه، اصرار نکنيد که غذايش را به زور تمام کند.
 از زمان تولد تا 1 ماهگی، کودک توانايی شروع و خاتمه ي مکيدن را دارد، بيدار شده و به راحتی به خواب می رود. در 
حدود 3 تا 4 ماهگی، آب ريزش از دهان بيش تر است و دست خود را خيلی زياد در دهان می برد. در 4 تا 6 ماهگی، اشيا 
را به سمت دهان می برد، خوردن غذای جامد را شروع می کند و غذا را در دهان خود کشف می کند. در 7 تا 9 ماهگی، 
سعی می کند که غذاهايی مانند نان يا بيسکويت را با تمام انگشتان بگيرد، آن ها را به سمت کف دست بکشد و غذا را 
از يک دست به دست ديگر بدهد.  در 9 تا 11 ماهگی، قطعه های غذا را بين انگشت شست و ساير انگشتان بلند می کند،  

سعی کند فنجان را بگيرد و قطعات نرم غذا را برداشته و می َجود.
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جدول2-2-1. نتايج مطلوب برای شيرخوار و نقش خانواده

شيرخوار

سالمترفتاریآموزشی/ نگرشی

 احساس اعتماد دارد.
عاطفی  ارتباط  والدين  با   

دارد.
 از خوردن لذت می برد.

 با شير مادر با موفقيت تغذيه می شود.
 در غير اين صورت، از شير خشک تغذيه می شود.

مناسب  تکامل  و  رشد  تأمين  برای  کمکی  غذای   
دريافت می کند. 

 رفلکس های Rooting، مکيدن 
و بلعيدن طبيعی دارد.

و  ظريف  حرکتی  مهارت  های   
آشکار دارد.

 رشد و تکامل قابل قبول دارد.
 سالمت خوبی دارد.

خانواده

سالمترفتاریآموزشی/ نگرشی

 با شيرخوار ارتباط عاطفی دارند.
 از تغذيه ی شيرخوار لذت می برند.

 نيازهای غذايی شيرخوار را می دانند.
احساس  او  نيازهای  کردن  برآورده  در    

صالحيت می کنند.
 اهميت شيوه های زندگی سالم را که شامل 
رفتارهای تغذيه ای سالم و فعاليت جسمی 
و  مدت  کوتاه  سالمت  ارتقای  برای  منظم 

بلند مدت است،درک می کنند.

 نيازهای تغذيه ای شيرخوار را برآورده می کنند.
 به نشانه های سيری و گرسنگی شيرخوار پاسخ 

می دهند.
 شيرخوار را در زمان تغذيه در آغوش می گيرند 

و تماس چشمی برقرار می کنند.
 درطی تغذيه با شيرخوار صحبت می کنند.
 محيط تغذيه ای خوشايندی فراهم می کنند.

 در صورت نياز از برنامه های تغذيه ای و منابع 
غذايی استفاده می کنند.

 در صورت بروز مشکل کمک می طلبند.

 سالمت را حفظ می کنند.

 اوايل کودکی )4-1 سالگی(
اين دوران دو مرحله دارد: مرحله ي نوپايی )1 تا 2 سالگی( و مرحله ی کودک خردسال )3 تا 4 سالگی(. مرحله ي نوپايی 
برای والدين، توأم با استرس است زيرا، نوپا احساس استقالل پيدا می کند. به عالوه، نوپا ممکن است،  با والدين خود در 
به دست آورده اند. کودکان هر چه  برای تغذيه ي خودشان  توانايی بيش تری  مورد غذا جدال  کند. در 3 سالگی، کودکان 
بزرگ تر می شوند،  بيش تر به امتحان غذاهای جديد عالقه مند  شده و از شرکت در وعده های غذايی خانواده لذت می برند. 

رفتارهای تغذيه ای سالم در اوايل کودکی برای موارد زير اهميت دارد:
 ارتقای رشد و تکامل مناسب و سالمت،

 پيش گيری از مشکالت زودرس سالمت )مانند آنمی فقر آهن، کم غذايی، چاقی، پوسيدگی زودرس دندان(،
 ،2 نوع  مليتوس  ديابت  قلبی عروقی،  بيماری  )مانند  مزمن  بيماری  تمام عمر و کاهش خطر  برای  پايه گذاری سالمت   

هيپرتانسيون، برخی از انواع کانسر و استئوپوروز(
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 رشد و تکامل جسمی

وزن کودک در 2 سالگی، 4 برابر می شود. بين 2 تا 5 سالگی، کودکان به طور متوسط 2 تا 3 کيلوگرم در سال وزن گرفته 
و 6 تا 9 سانتی متر در سال قد می کشند. با کاهش سرعت رشد در اوايل کودکی، از اشتهای کودک کاسته شده و مقدار غذای 

مصرف شده ممکن است غيرقابل پيش بينی گردد.
در اين دوران، کودکان اغلب از گونه های خود به جای زبان برای بلع کمک می گيرند. با ايجاد مهارت های غذا خوردن،  از 
خوردن قطعات نرم غذا به غذاهای سفت تر و ترکيبی پيشرفت می کنند. در 3 يا 4 سالگی، می توانند از انگشتان خود استفاده 
کنند تا غذا را در قاشق بريزند، با چنگال بردارند و از فنجان بنوشند. اما، هنوز کنترل عضالنی برای بريدن غذا يا خوردن 

منظم و مرتب همه ي غذاها را ندارند.

 تکامل هيجانی و اجتماعی

نوپايان: نوپايان مواظب غذاهای جديد هستند و ممکن است از خوردن آن ها امتناع کنند. آن ها نياز دارند که به غذاهای جديد 
نگاه کنند و آن ها را لمس کرده، بو کرده، احساس کنند و بچشند. شايد 15 تا 20 بار قبل از پذيرش غذای جديد توسط نوپا، 
اين کار انجام شود. نوپايان غير قابل پيش بينی هستند. غذايی که يک روز آن را دوست دارند ممکن است روز بعد نپذيرند. 
يک روز ممکن است زياد بخورند و روز بعد خيلی کم بخورند. برخالف بزرگ ساالن، معمواًل به يک يا دو نوع غذا در يک 

نوبت تغذيه ميل دارند. والدين، اغلب وقتی رفتارهای تغذيه ای به اين شدت و ناگهانی تغيير می کند نگران می شوند.
والدين نبايد نگران کافی غذا نخوردن نوپا باشند. سرعت رشد نوپايان کم می شود، بنابراين نياز به انرژی نيز کاهش 
می يابد. علی رغم اين تغييرات، اگر والدين غذاها و ميان وعده های سالم متناسب با تکامل کودک را در اختيار او قرار دهند 
انواع مختلفی از غذا را مصرف می کند. برای تشويق نوپا جهت رفتارهای تغذيه ای سالم، والدين بايد محيط خوشايندی 
در زمان غذاخوردن فراهم کرده و خودشان الگوی خوردن انواع مختلف غذا باشند. والدين مسئول اين که “نوپا چه، کی و 

کجا غذا می خورد” هستند و نوپايان مسئول اين که “آيا بخورند و چه مقدار بخورند”.

کودک 3 تا 4 ساله: در اين سن، کودکان درباره ی غذا کنجکاوتر می شوند. گرچه، هنوز ممکن است از تجربه ي غذاهای جديد 
امتناع داشته باشند. اگر والدين درباره ی غذاهای جديد صحبت کرده و اجازه دهند که کودک در تهيه ی اين غذاها، به 

ايشان کمک کند، امتناع کودک از بين می رود.
با رشد کودکان، تبعيت آن ها از دستورات بيش تر می شود. می توانند در زمان گرسنگی آرام بمانند، در طی وعده های غذا در 
صحبت ها شرکت کنند، از خودشان پذيرايی کنند و غذا را به ديگران بدهند. کودکان خردسال، راحت تر از نوپايان در جاهای ناآشنا 

غذا می خورند. کودکان خردسال را بايد به خوردن غذاهای جديد تشويق نمود. هدف، پذيرش انواع غذاهای سالم است.
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 شيوه های زندگی سالم

اوايل کودکی، زمانی کليدی برای ارتقای مهارت های حرکتی و عادات خوب فعاليت جسمی است که برای تمام دوران 
زندگی باقی می ماند.

 نگرانی های تغذيه ای شايع

مهم ترين پيام تغذيه ای برای والدين در اين دوران، اطمينان آن ها از دريافت کافی کالری و مواد مغذی کودک برای تأمين 
رشد و تکامل مناسب است. قبل از 2 سالگی، نبايد دريافت چربی محدود شود. پس از آن، بايد غذاهای پرچرب، کم تر 
مصرف شده و در 5 سالگی بيش از 30 درصد کالری دريافتی روزانه از چربی نباشد ) 33 گرم به ازای 1000 کيلو کالری(. با 
کاهش مصرف چربی، نياز به غالت، ميوه، سبزی، محصوالت لبنی کم چرب و ساير غذاهای غنی از کلسيم، گوشت کم چرب، 

طيور، ماهی، حبوبات و ساير غذاهای غنی از پروتئين بيش تر می شود.
آنمی فقر آهن ممکن است تأثيرات زيان باری بر رشد و تکامل داشته باشد. شيوع آن را می توان با رعايت اين اصول کاهش 
داد: مصرف شير گاو پس از 12 ماهگی، مصرف حداکثر 450 ميلی ليتر شير گاو در روز، تشويق خوردن غذاهای غنی از آهن 

مانند گوشت، ماهی، طيور و غذاهای غنی از ويتامين C از قبيل ميوه ، سبزی و آب ميوه که جذب آهن را زياد می کند.

 مراقبت تغذيه ای

 اندازه گيری وزن و قد نشان دهنده ی وضعيت رشد و تغذيه است. تغيير وزن، نشانه ی دريافت کوتاه مدت مواد مغذی 
است و وضعيت تغذيه ای و سالمت کلی را نشان می دهد. کاهش قد برای سن، بيانگر مشکالت سالمت يا تغذيه ای بلند 

مدت است.
 والدين را آگاه کنيد که مسئول چه،  کجا و چه زمانی غذا خوردن کودک هستند. برای اطمينان از برآورده شدن نيازهای 
غذايی کودک والدين نياز دارند که: غذا را تهيه کنند، غذای سالم و متناسب با تکامل کودک را در زمان برنامه ريزی شده 
در اختيار او قرار دهند، زمان وعده ی غذا و ميان وعده ها را خوشايند سازند و مطمئن باشند که کودک مهارت های غذا 

خوردن را کسب کرده باشد )برای مثال از غذا خوردن با دست به استفاده از قاشق برسد(.
 کودکان مسئول اين هستند که اگر ميل داشتند بخورند و چه قدر بخورند.

 به والدين بگوييد که کودکان از نظر مقدار و نوع غذايی که می خورند، از يک وعده ي غذا تا وعده ي ديگر و از يک روز 
به روز ديگر متفاوت هستند. به والدين، اطمينان خاطر دهيد که کودک آن قدر که نيازهای تغذيه ای خود را برآورده سازد 

غذا می خورد.
 غذاها را به شيوه ای تهيه کنند که خوردن آن برای کودک ساده تر و بی خطرتر باشد.

 از سن 2 تا 5 سال، نياز کودکان به دريافت چربی به تدريج کم تر می شود. درسن 5 سالگی، دريافت چربی نبايد بيش 
از 30% کالری روزانه باشد.

 کودکان 2 تا 3 ساله، به تعداد وعده  های غذايی مانند کودکان 4 تا 6 ساله اما در حجم کم تر )حدود 2/3( نياز دارند.
 در کودکان 4 ساله، تعداد وعده های غذا مشابه ساير اعضای خانواده و به همان اندازه است )مانند نصف فنجان ميوه يا 

سبزی، 3/4 فنجان آب ميوه، 1 برش نان،  55 تا 85 گرم گوشت کم چرب پخته شده، طيور يا ماهی(.
  کودکان 1 تا 2 ساله بايد شير معمولی استفاده کنند. در کودکان بزرگ تر، مصرف شيرکم چرب يا بدون چربی قابل قبول است.

  کودکان 2 تا 6 ساله، به دو نوبت شير در روز نياز دارند. مصرف بيش از حد شير، از اشتهای کودک برای ساير غذاها می کاهد.
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 در 12 تا 14 ماهگی، استفاده از بطر ي شير کنار گذاشته شود.
 استفاده ی بيش از حد از غذاها و نوشيدنی های پرکربوهيدرات مانند شيرينی، مانع مصرف غذاهای سالم می شود.

 والدين، کودک را تشويق کنند تا مقادير  کافی آب را در روز مصرف کند.
 به والدين توضيح دهيد که زمان صرف غذا و ميان  وعده ها زمان های مهمی برای کودک هستند. بايد تلويزيون را خاموش 

کرده و زمان ميل غذا را به تجربه ي خوشايندی تبديل کنند.
  کودکان وقتی که يک فرد بزرگ سال نزديک آن ها است بهتر می خورند به خصوص اگر آن فرد با آن ها غذا يا ميان وعده بخورد.

 والدين می توانند به کودک ياد دهند که از خودش پذيرايی کند.
 انواعی از غذاهای سالم برای کودک عرضه شود تا بتواند آن را که می خواهد انتخاب کند.

 کودک را می توان با دادن مقدار کم، در حد 1 تا 2 قاشق بهتر به مصرف غذای جديد تشويق کرد.
 والدين، الگوی مثبتی برای کودک باشند و غذای جديد عرضه شده را خود نيز ميل کنند.

 به والدين هشدار دهيد تا کودک را وادار به خوردن غذای خاصی يا خوردن بيش از آن چه که ميل دارد نکنند.
 والدين، دسرها را به عنوان بخشی از غذا در نظر بگيرند. بعضی از دسرها مانند ميوه ، ماست و پودينگ سالم هستند.

  کودکان، در معرض خطر بيماری های ناشی از آلودگی غذا هستند زيرا دستگاه ايمنی و گوارش آن ها خوب تکامل نيافته است.
 از صندلی بلند استفاده کنيد.

 به والدين، توصيه کنيد با اقدامات زير از خفگی کودکان پيش گيری کنند: در زمان خوردن در کنار کودک باشيد؛ در زمان 
غذا خوردن کودک را بنشانيد زيرا، خوردن در زمان راه رفتن يا دويدن موجب خفگی می شود؛ در کودکان کم تر از 3 سال 
از دادن غذاهايی که موجب خفگی می شوند اجتناب شود ) چيپس، مغزها، هويج خام، انگور، ميوه های خشک، کشمش(؛ 
کودکان 3 تا 5 ساله، می توانند اين غذاها را به شيوه ی ايمن تر مصرف کنند مانند بريدن انگور درشت به دو قسمت يا 

باريک بريدن هويج خام.
 کودک هرگز در ماشين چيزی نخورد. زيرا در زمان رانندگی کمک به کودک در حال خفگی، مشکل است.

 والدين را تشويق کنيد تا کودک را در خريد و تهيه ی غذا مشارکت دهند.
 والدين به کودک آموزش دهند که غذاها از کجا می آيند و رشد می کنند )مانند کاشتن سبزی در باغچه ي منزل(

 مراقبت تغذيه ای در ويزيت ها

 12 ماهگی

 کودک را از نظر آنمی فقر آهن اگر هريک از عوامل خطر وجود دارد بررسی کنيد.
 پيشرفت کودک در کسب مهارت های خوردن را ارزيابی کنيد. مطمئن باشيد که کودک می تواند قطعات کوچک غذا 
را تکه کند، غذا را در دهان خود بگذارد، رفلکس ُاغ زدن )Gag( کافی دارد، می تواند غذا را در دهان خود نگه دارد 
)بالفاصله قورت نمی دهد(، غذا را با حرکت چرخشی يا باال و پايين می َجود، قطعات کوچک غذا را بر می دارد و از 

فنجان می نوشد.
 والدين، هر 2 تا 3 ساعت به کودک غذا دهند زيرا ظرفيت غذاخوردن او در هر نوبت محدود است.
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 15 ماهگی

 کودک را از نظر آنمی فقر آهن اگر هر يک از عوامل خطر وجود دارد بررسی کنيد.
 هر 2 تا 3 ساعت به کودک غذا دهيد.

 در طی وعده های غذا و ميان وعده ها جو آرامش برقرار باشد.
 از قاشق ها و ظرف های گود استفاده کنيد تا خوردن برای کودک ساده تر شود.

 18 ماهگی

 هر 2 تا 3 ساعت به کودک غذا دهيد.
 به کودک فرصت دهيد تا در سفره ی خانواده، خودش غذا بخورد.

 با دادن غذاهای متنوع، فرصت تکامل مهارت های خوردن مانند جويدن و قورت دادن را به کودک بدهيد.
 کودکان به قاشق و چنگال های مخصوص خودشان که کوچک تر هستند و استفاده از آن ها آسان تر است نياز دارند.

 2 سالگی

 اگر هر يک از عوامل خطر وجود داشت، کودک را از نظر آنمی فقر آهن بررسی کنيد. اين عوامل عبارتند از:  مصرف رژيم 
غذايی کم آهن، دسترسی محدود به غذا به علت فقر يا بی توجهی و نياز به مراقبت بهداشتی خاص.

 خطر هيپرليپيدمی خانوادگی را ارزيابی کنيد.
 با دادن غذاهای متنوع ،  فرصت تکامل مهارت های خوردن را به کودک بدهيد.

 به والدين اطمينان دهيد که تمايل کودکان برای خوردن يک غذای خاص شايع است. مقدار کم تر غذای خواسته شده 
در کنار ساير غذاها که به کودک داده می شود، منجر به دريافت غذاهای سالم متنوع می شود.

 3 تا 4 سالگی

 کودک را از نظر آنمی فقر آهن اگر هر يک از عوامل خطر وجود دارد بررسی کنيد.
 فشار خون کودک را اندازه بگيريد.

 خطر هيپرليپيدمی خانوادگی را ارزيابی کنيد.
 با خوردن غذاهای جديد برای کودک و لذت بردن از آن ها الگوی کودک باشيد.

 در مورد غذاهای جديد و تهيه ی آن با کودک صحبت کنيد..خواندن داستان، کشيدن تصاوير و آواز خواندن درباره ی غذا 
کمک می کند تا کودک با آن ها آشنا شود.

غذای جديد را بدون جانب داری از آن معرفی کنيد. درباره ی رنگ، شکل، بو و ترکيب آن صحبت کنيد اما درباره ی مزه ی خوب آن 
چيزی نگوييد. کودک را در خريد و تهيه ی غذای جديد مشارکت دهيد. خالقيت داشته باشد. برای مثال، غذا را به شکل های مختلف 

ببريد و برای آن، اسامی جالب بگذاريد. از وسايل غذاخوری مورد عالقه ی کودک و مخصوص او استفاده کنيد.
برای دريافت کافی کلسيم از محصوالت لبنی، کلم بروکلی و کلم برگ استفاده کنيد. می توانيد شير طعم دار )شکالتی يا 
توت فرنگی( يا محصوالت لبنی در دسر، پودينگ، سوپ و ... را به کودک بدهيد. از محصوالت لبنی غيرمعمول مانند ماست 
طعم دار جديد استفاده کنيد. در موارد عدم تحمل الکتوز، از محصوالت بدون الکتوز مانند ماست و پنيرهايی مانند چدار و 

پارامسان که کم الکتوز هستند به کودک بدهيد.
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اگر کودک خوب رشد کرده و غذاهای سالم متنوع را دريافت می کند، نياز به دريافت مکمل ويتامين و مواد معدنی ندارد. 
اگر از اين مکمل ها در منزل داريد، آن را دور از دسترس کودک قرار دهيد زيرا به علت طعم خوب آن ممکن است مقدار 

زيادی را يک جا مصرف کند.
برای کودکانی که اضافه وزن دارند نگران نباشيد و هرگز کودک را مورد انتقاد قرار ندهيد. تغيير عادات غذايی خانواده و انجام فعاليت 
جسمی منظم خانوادگی مفيد هستند. مصرف دسر و شيرينی را قدغن نکنيد بلکه آن ها را به اندازه مصرف کنيد. به ازای هر يک ساعت 

که کودک می خواند، تلويزيون و ويدئو می بيند يا بازی کامپيوتری انجام می دهد، 10 دقيقه زمان فعاليت جسمی در نظر بگيريد.
در 1 تا 1/5 سالگی، کودک می تواند با انگشتان خود غذاها را در دست گرفته و رها کند؛ قاشق را در دست بگيرد اما خيلی 

خوب از آن استفاده نمی کند؛ فنجان را به کار ببرد اما نه خيلی خوب و غذاهايی را که ديگران می خورند، بخواهد.
در 1/5 تا 2 سالگی، کودک کم تر از کودکان 2 سال يا بزرگ تر از 2 سال می خورد؛ دوست دارد که با دستش بخورد؛ 

غذاهای مورد عالقه دارد و به راحتی حواسش پرت می شود.
در 2 تا 3 سالگی، کودک می تواند فنجان در دست بگيرد؛ غذاهای بيش تری را بجود و عالقه و بی ميلی شخصی به غذاها دارد.

در 3 تا 4 سالگی، کودک می تواند از چنگال استفاده کند؛ فنجان را با دسته اش بگيرد؛ مايعات را از يک پارچ کوچک 
بريزد و غذای مورد عالقه اش را بخواهد. او غذاها را با شکل ها و رنگ های متنوع و هم چنين، تقليد آشپزی را دوست دارد؛ 

عالقه ی بيش تری به غذا پيدا کرده است و تحت تأثير تلويزيون قرار می گيرد.
در 4 تا 5 سالگی، کودک می تواند از چاقو و چنگال استفاده کند؛ فنجان را به خوبی به کار برد و خودش را تغذيه کند. 
او به صحبت کردن بيش از خوردن عالقه دارد؛ بعضی از اوقات فقط به يک غذا عالقه نشان می دهد؛ به جايی که غذا از آن 

جا می آيد عالقه مند می شود و تحت تأثير هم سن و ساالن خود قرار می گيرد.

جدول 2-2-2. نتايج مطلوب برای کودک و نقش خانواده

کودک

سالمترفتاریآموزشی/ نگرشی

 غذاهای جديد را امتحان می کند.
از بسياری از غذاهای سالم لذت می برد.

 از بازی کردن فعال لذت می برد.

 به تدريج، تنوع غذاهای مصرف 
شده بيش تر می شود.

 غذاهای سالم می خورد.
 در بازی فعال شرکت می کند.

 مهارت های حرکتی، هماهنگی و تون عضالت 
بهتر می شود.

 با سرعت مناسب، رشد و تکامل می يابد.
 سالمت خود را حفظ می کند.

خانواده

سالمترفتاریآموزشی/ نگرشی

 درک می کنند که رشد و تکامل هر کودکی منحصر 
به فرد است.

 نگرش مثبتی به غذا دارند.
و  رشد  حال  در  کودک  تغذی های  نيازهای   
اهميت وعده های غذايی و ميان وعده های سالم 

را می دانند.
سالم  غذاهای  امتحان  به  تشويق  را  کودک   

متنوع می کنند.
و  ساده تر  شکل  به  را  غذا  تبديل  اهميت   

بيخطرتر برای کودک می دانند.
خوردن  شامل  سالم،  زندگی  شيوهی  اهميت   
غذاهای سالم و شرکت در فعاليت جسمی منظم 

را می دانند.

غذا  کجا  و  کی  »چه،  مسئول  والدين،  که  می دانند   
خوردن« کودک هستند و کودک، مسئول اين که »بخورد 

يا چه قدر بخورد« است.
مناسب  کودک  برای  تکاملی  نظر  از  که  غذاهايی   

هستند، در اختيار او قرار می دهند.
 ميان وعده ها و وعده های غذايی سالم تهيه می کنند.

 غذا را با يکديگر ميل می کنند تا از تغذيه ی مطلوب 
و تسهيل ارتباط خانواده مطمئن باشند.

با خوردن غذای سالم و شرکت در فعاليت جسمی   
منظم، الگوی مثبتی می شوند.

 در صورت نياز، از برنامه های تغذيه ای و منابع غذايی 
استفاده می کنند.

 فرصت ايمنی برای بازی فعال فراهم می کنند.

 سالمت را حفظ می کنند.
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 اواسط کودکی
اواسط کودکی )سن 5 تا 10 سال(، با رشد جسمی آهسته و پيوسته مشخص می شود. اما تکامل اجتماعی، هيجانی و 
شناختی با سرعت فوق العاده ای روی می دهد. برای کسب رشد و تکامل مطلوب، کودکان به انواع غذاهای سالم که انرژی، 
پروتئين، کربوهيدرات، چربی، ويتامين و مواد معدنی کافی برای آن ها فراهم می کند نياز دارند. آن ها به سه وعده ی غذای 
روزانه و ميان وعده های مغذی احتياج دارند. کودکان از رفتارهای تغذيه ای سالم سود می برند. اين رفتارها برای موارد زير 

ضروری هستند:
 ارتقای سالمت و رشد و تکامل مطلوب

 پيش گيری از مشکالت زودرس سالمت )مانند آنمی فقر آهن، کم غذايی، چاقی، اختالالت تغذيه ای و پوسيدگی دندان(
 پايه گذاری سالمت برای تمام عمر و کاهش خطر بيماری های مزمن )مانند بيماری قلبی عروقی، ديابت مليتوس نوع 2، 

هيپرتانسيون، برخی از انواع کانسر و استئوپوروز(

 رشد و تکامل جسمی

به طور متوسط وزن، قد و دور سر کودکان به ترتيب 3 کيلوگرم، 6 سانتی متر و 2/5 سانتی متر در سال افزايش می يابد. هم 
چنين، دوره هايی از جهش رشد دارند که با افزايش اشتها و دريافت غذا همراه است. برعکس، اشتهای کودک و دريافت غذا 

در طی دوره های رشد آهسته، کم می شود.
در اين دوران، ترکيب و شکل بدن تقريبًا ثابت باقی می ماند. کودکان به طور واضح نگران ظاهر جسمی خود می شوند. به 
خصوص، دخترها ممکن است تصور کنند که اضافه وزن دارند و شروع به کم خوردن بکنند. والدين، بايد افزايش چربی بدن 
به دليل رشد و تکامل و گذرا بودن آن را به کودکان يادآوری کنند. پسرها ممکن است نگران قد و قدرت و مقدار عضالت 
خود باشند. والدين بايد بدانند که فعاليت های بدن سازی در اين دوران می تواند مضر باشد و پسرها تا اواسط دوران بلوغ 

نمی توانند توده ی عضالنی خود را افزايش دهند. گرچه با فعاليت جسمی مناسب، قدرت عضالنی بهتر می شود.
در اين دوران، کودکان دندان های شيری خود را از دست می دهند و رويش دندان های دائمی آغاز می شود. زمانی که 
کودکان چند دندان از دست داده اند يا تحت درمان ارتودنسی هستند، جويدن بعضی از غذاها مانند گوشت برای آن ها مشکل 

است. بنابراين، تهيه ی غذاهايی که راحت تر خورده می شوند مانند گوشت چرخ کرده اين مشکل را حل می کند.

 تکامل هيجانی و اجتماعی
از 5 تا 7 سالگی، کودکان غذاها را با در نظر گرفتن رنگ، شکل و مقدار توصيف کرده و آن ها را براساس عالقه داشتن 
و نداشتن خود طبقه بندی می کنند. می توانند غذاهای سالم را تشخيص دهند اما علت سالم بودن آن ها را نمی دانند. از 7 تا 

12 سالگی، می دانند که غذای سالم تأثير مثبتی بر رشد و سالمت دارد.
در اين سن، احساس »خود« شکل می گيرد و ياد می گيرند که نقش آن ها در خانواده، مدرسه و اجتماع چيست. توانايی 
تغذيه ی خودشان بيش تر می شود، می توانند در برنامه ريزی غذايی و تهيه ی غذا کمک کنند و کارهای مربوط به زمان غذا 
خوردن مانند چيدن ميز را انجام دهند. انجام اين کارها، کودکان را قادر به مشارکت در خانواده کرده و احساس اعتماد به 

نفس آن ها را تقويت می کند.
در اين دوران، وعده های غذايی اهميت اجتماعی بيش تری پيدا کرده و کودکان از ديدگاه نگرش های غذايی و رفتارهای 
تغذيه ای بيش تر تحت تأثير منابع خارجی مانند هم سن و ساالن و رسانه ها قرار می گيرند. به عالوه، غذای بيش تری را خارج 
از منزل مانند مهدکودک، مدرسه و خانه ی دوستان و اقوام ميل می کنند. تنفر آن ها از بعضی غذاها ممکن است به دوستانشان 
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بستگی داشته باشد. والدين و ساير اعضای خانواده بيش ترين تأثير را بر رفتارهای تغذيه ای و نگرش های غذايی کودک دارند. 
والدين بايد غذای سالم را تهيه کرده و تصميم بگيرند که چه زمانی آن را عرضه کنند. بسيار مهم است که خانواده با يکديگر 
و در محيطی خوشايند غذا بخورند تا فرصتی برای تعامل اجتماعی فراهم آيد. والدين می توانند با رفتارهای تغذيه ای سالم 

الگوی مثبتی برای کودک باشند.
را  آن ها  بايد  والدين  می کنند.  تهيه  غذا  پول خود  با  و  می روند  نزديک  رستوران های  يا  مغازه ها  به  کودکان  از  بعضی 

راهنمايی کنند که چه انتخاب غذايی سالمی داشته باشند.

 مراقبت تغذيه ای

کوتاه قدی )Stunting(، نشانه ی اختالل در کسب قد مطلوب است. کوتاه قدی در کودکانی که منابع غذايی ناکافی 
دارند، رژيم های غذايی بسيار محدود مانند بسيار کم چرب دريافت می کنند و مشکالت تغذيه ای يا بيماری مزمن دارند 
روی می دهد. بايد، کودکان کوتاه قدی را که از بهبود تغذيه يا درمان ساير مشکالت زمينه ای سود می برند، تشخيص داد. در 
کودکانی که نياز به مراقبت های بهداشتی خاص دارند ممکن است قد برای سن کم باشد، زيرا در اين موارد، اختالل ژنتيکی، 
مشکالت تغذيه ای مزمن، تغيير در ميزان متابوليسم، سندرم سوء جذب يا ساير مشکالت نيز مطرح است. تمام اين ها بايد 

ارزيابی شده و مداخالت الزم انجام شود تا کودک، به قد بالقوه ی خود برسد.
کودکانی که سابقه ی آنمی فقر آهن، نياز به مراقبت های بهداشتی خاص يا کاهش دريافت آهن دارند بايد از نظر آنمی 

فقر آهن بررسی شوند.

 مشاوره

 به کودکان بفهمانيد که هر يک از مردم، اندازه و شکل منحصر به خود را دارند و طيفی از وزن سالم وجود دارد. تمام 
خانواده ی خود  پذيرش  مورد  آن ها  و شکل  اندازه  گرفتن  نظر  در  بدون  و  هستند  عالقه  مورد  که  بدانند  بايد  کودکان 

می باشند.
 به کودکان بزرگ تر بگوييد که برخی از هم سن و ساالن آن ها زودتر بلوغ را شروع می کنند اما آن ها نيز طبيعی هستند.

 اهميت خوردن غذاهای سالم برای به دست آوردن يا حفظ وزن متناسب برای قد کودک و فعاليت جسمی را تأکيد کنيد.
 توضيح دهيد که در اواسط کودکی، نبايد کاهش وزن روی دهد )به استثنای BMI صدک 95 يا باالتر(.

 کودکان را تشويق به خوردن غذاها و ميان وعده های سالم بکنيد. درباره ی اهميت خوردن صبحانه، نهار و شام بحث کنيد. 
درباره ی تهيه ی غذا جهت مصرف در خارج از منزل و مدرسه، آن ها را راهنمايی کنيد.

 توضيح دهيد که نياز انرژی در اين دوران تقريبًا ثابت باقی مانده و تحت تأثير رشد، ميزان فعاليت جسمی و ترکيب بدن 
است. نياز روزانه ی کيلوکالری در پسرها و دخترها تقريبًا يکسان است. اما پس از شروع جهش رشد آن ها، نياز کالری 

افزايش می يابد. به عالوه، روزانه 200 تا 300 کيلوکالری اضافی، برای کودکانی که بسيار فعال هستند، الزم است.
 کودکان را تشويق به استفاده از ميان وعده های غنی از کربوهيدرات های کمپلکس مانند ميوه های تازه کنيد. خانواده را نيز 
تشويق کنيد تا غذاهای پرچرب و خيلی شيرين مانند نوشابه و چيپس را محدود کنند. کودکان اين سن نمی توانند مقادير 

زيادی غذا را در يک نوبت مصرف کنند. بنابراين، به ميان وعده هايی برای دست يابی به رژيم غذايی سالم نياز دارند.
 مصرف آب حاوی فلورايد يا آب بطری که فلورايد با غلظت)1mg/L  )ppmـ 0/8 دارد توصيه می شود. اگر ميزان 

فلورايد آب کم تر از ppm 0/6 باشد بايد مکمل فلورايد به کودک داده شود.
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چه کنيم تا کودک صبحانه بخورد؟
 غذاهايی که سريع خورده می شود مانند ميوه، آب ميوه ی تازه و ماست تهيه شود.

 غذاهايی غير از صبحانه ی معمول مانند ساندويچ و سيب زمينی آماده شود.
 کودک را به موقع بيدار کنيد تا فرصت کافی برای صرف صبحانه داشته باشد.

 صبحانه را شب قبل آماده کنيد.
 اگر کودک عجله دارد، غذاها را آماده کنيد تا در مدرسه ميل کند.

 چه کنيم که کودک سبزی و ميوه ی بيش تری مصرف کند؟
 ميوه و سبزی های متنوع در منزل باشد.
 آب ميوه ی تازه در يخچال، آماده باشد.

 ميوه و سبزی را شسته و بريده و در يخچال نگه داری کنيد. از يک ظرف شفاف که بتوان آن ها را به راحتی ديد برای 
نگه داری ميوه و سبزی استفاده کنيد.

 دو تا چند سبزی که شامل حداقل يک سبزی مورد عالقه ی کودک است همراه با شام وجود داشته باشد. از ساالد با سس 
کم چرب نيز می توان استفاده کرد.

 ميوه و سبزی را در ظرفی قرار داده و در کيف مدرسه ی کودک بگذاريد.
 خودتان الگوی کودک باشيد و ميوه و سبزی را بيش تر ميل کنيد.

 ظرف ميوه را روی ميز آشپزخانه قرار دهيد.

جدول 2-2ـ3. نتايج مطلوب برای کودک و نقش خانواده

کودک

سالمترفتاریآموزشی/ نگرشی

و  سالم  تغذيه ای  رفتارهای  که  می داند   
و  تکامل  رشد،  برای  منظم  جسمی  فعاليت 

سالمت ضروری هستند.
و  متنوع  سالم  غذاهای  خوردن  اهميت   

نحوه ی افزايش تنوع غذايی را می داند.
 اهميت رژيم غذايی سالم شامل 3 وعده غذای 

روزانه و ميان وعده ها را می داند.
اجتماعی  و  هيجانی  جسمی،  مزايای   
افزايش  نحوه ی  و  منظم  جسمی  فعاليت 

ميزان فعاليت جسمی را می داند.
شکل  و  اندازه  شخص  هر  که  می داند   
منحصربه خود را دارد و در طيف وزن سالم 

قرار می گيرد. 

را  سالم  غذاهای  از  مختلفی  انواع   
مصرف می کند.

 در منزل و خارج از منزل غذای سالم 
انتخاب می کند.

تمام  حتی  يا  هفته  روزهای  اغلب  در   
جسمی  فعاليت های  در  هفته  روزهای 

شرکت می کند.

و  رشد  ارتقای  برای  مطلوب  تغذيه ی   
تکامل را حفظ می کند.

بدون  تغذيه ای،  و  جسمی  سالمت  به   
فقر آهن، کم غذايی، چاقی،  آنمی  عالئم 
اختالالت غذا خوردن، پوسيدگی دندان، 
يا ساير مشکالت تغذيه ای دست می يابد.

را  آن  و  يافته  دست  بدن  سالم  وزن  به   
حفظ می کند.
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خانواده

سالمترفتاریآموزشی/ نگرشی

 تغييرات جسمی که با رشد و تکامل روی 
می دهد درک می کنند.

 ارتباط بين تغذيه و سالمت کوتاه مدت و 
بلند مدت را درک می کنند.

 رفتارهای تغذيه ای کودک و نحوه ی افزايش 
غذاهای متنوعی را که می خورد می دانند.

 اهميت رژيم غذايی سالم شامل سه وعده 
غذای روزانه و ميان وعده ها را برحسب نياز 

درک می کند.
شکل  و  اندازه  با  شخصی  هر  که  آگاهند   
وزن  طيف  در  و  آمده  دنيا  به  خود  خاص 

سالم قرار می گيرد.
و  وزن  کاهش  غيرايمن  روش های  خطر   
وزن  حفظ  و  کسب  برای  بی ضرر  راه های 

سالم را می دانند.

که  می سازند  فراهم  را  مثبتی  الگوی   
در  شرکت  سالم،  خوردن  رفتارهای  شامل 
تصوير  ترويج  و  منظم  جسمی  فعاليت های 

ذهنی مثبت از بدن است.
فراهم  منزل  در  را  سالمی  متنوع  غذاهای   
می کنند. دسترسی به غذاهای پرچرب و خيلی 

شيرين را محدود می کنند.
 غذا را به طور منظم با هم ديگر ميل می کنند 
ارتباط  و  شده  تأمين  مطلوب  تغذيه ی  تا 

خانوادگی تسهيل گردد.
در  کودک  شرکت  برای  فرصت هايی   
برنامه ريزی وعده های غذا و آماده سازی غذا 

فراهم می کنند.
شرکت  کودک  با  منظم  جسمی  فعاليت  در   

می کنند.

تکامل  نظر  از  که  سالمی  غذاهای   
برحسب  و  کرده  تهيه  هستند  متناسب 

نياز آن ها را تغيير می دهند.
 به کودک در به دست آوردن و حفظ 

وزن سالم کمک می کنند.
 فرصت ها و جاهای امنی برای کودک 
مهيا می کنند تا در فعاليت های جسمی 

شرکت کند.





مباحث و نگرانی های
 تغذیه ای

فصل سوم فصل سوم 
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تغذیه با شیر مادر

شير مادر منبع با ارزش و آماده ی تغذيه ی شيرخوار با مزايای بی شمار کوتاه مدت و بلند مدت برای مادر و شيرخوار 
است. برای شروع موفق تغذيه با شير مادر و تداوم آن، ضروری است که تمام مراقبين بهداشتی و والدين از مزايای بی شمار 
تغذيه با شير مادر آگاه باشند و بدانند که چگونه می توانند به شيردهی مادر کمک کنند. تحقيقات 20 سال گذشته، به طور مکرر 
اهميت تغذيه با شير مادر را از نظر مزايای اجتماعی، روانی، ايمونولوژيک، تغذيه ای و سالمت شير مادر در مقايسه با ساير 
جايگزين های آن نشان داده است. تغذيه با شير مادر موجب بهبود سالمت و تکامل شيرخواران، کودکان و نوجوانان می گردد.

 مزايای تغذيه با شير مادر
تغذيه با شير مادر، محافظت چشمگيری بر عليه بيماری های عفونی به خصوص در مناطقی که بهداشت نامناسب و منابع 
غذا و آب آلوده وجود دارد فراهم می سازد. شير مادرخواران، کم تر دچار بيماری های شديد باکتريايی و ويروسی از جمله 

مننژيت، گاستروآنتريت، اوتيت ميانی، پنومونی، بوتوليسم، عفونت دستگاه ادراری و انتروکوليت نکروزان می شوند.
براساس مطالعات، شير مادر از بعضی بيماری های مزمن از جمله ديابت مليتوس نوعI ، بيماری کرون، کوليت اولسرو، 
لنفوم و آسم و ساير بيماری های آلرژيک پيش گيری می کند. بعضی از تأثيرات شير مادر مانند پيش گيری از اوتيت ميانی و 
آسم پس از دوران شيردهی نيز ادامه يافته و نشان می دهد که تغذيه با شير مادر پاسخ ايمونولوژيک بلندمدت را تقويت 
می کند. به عالوه، الگوهای رشد مشاهده شده در سال اول زندگی بيانگر آن هستند که تغذيه با شير مادر از چاقی پيش گيری 
می کند. مطالعات متعدد، ارتباط ميان تغذيه با شير مادر و بهبود رفتار شناختی از جمله IQ باالتر و بهبود عملکرد تحصيلی 

تا نوجوانی را نشان می دهند.
در روزهای پس از زايمان، شيردهی مادر، خون ريزی پس از زايمان و اندازه ی رحم را تحت تأثير اکسی توسين کم می کند. 
فقدان خون ريزی در طی شيردهی، از از دست دادن آهن می کاهد و شروع تخمک گذاری را به تعويق می اندازد. در نتيجه، زمان 
ميان بارداری ها افزايش يافته، خطر نارسی در زايمان های بعدی کم شده و عواقب زيان بار بارداری يا شيرخواری کاهش می يابد. 

در خانم های شيرده ميزان کانسر تخمدان، کانسر پستان قبل از يائسگی، شکستگی لگن و استئوپوروز کم تر است.
بستری شدن، ويزيت های پزشکی و استفاده از دارو در شير مادرخواران به طور چشم گيری کم تر است. بهبود سالمت 
شيرخوار از اتالف هزينه برای غيبت والدين از کار برای مراقبت از شيرخوار می کاهد. هم چنين، از اتالف هزينه برای تهيه ی 

شيرخشک نيز جلوگيری می شود.

 ترکيب شير مادر
مادر  مادر، شير  با شير  برای شيرخواران  تهيه شده  برای همانندسازی شيرخشک های  انجام شده  علی رغم تالش های 
اساسًا از شير گاو و شير خشک، متفاوت است. پروتئين شير مادر بسيار کم و در حدود g /100mL 0/9  است و پروتئين 
شير گاو، تقريبًا 4 برابر آن می باشد. شيرخشک، پروتئين کم تری از شير گاو دارد اما ساختار پروتئين که هضم مشکل تری برای 
شيرخوار دارد مشابه شير گاو است. در بعضی از شيرخشک ها، نسبت Whey به Casein را مشابه شير مادر تغيير داده اند. 
کازئين شير گاو 80% و شير مادر 40% است. چون غلظت پروتئين شير مادر کم است شير مادرخواران نياز به تغذيه ی مکرر 

دارند. پروتئين شير مادر، حاوی آنتی بادی IgA ترشحی است.
کيفيت چربی شير مادر بسيار متفاوت از شيرخشک است و بهتر از چربی های حيوانی يا گياهی جذب می شود. الکتوز 
شير مادر، بسيار بيش تر از شير گاو است و موجب تسهيل جذب کلسيم و آهن و رشد الکتوباسيل می شود. شير مادر هم 
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چنين، حاوی صدها ريزمغذی، اسيدهای آمينه ی آزاد، اسيدهای چرب ضروری، مواد معدنی، فاکتورهای رشد، سيتوکين ها و 
ساير مواد شيميايی است که بر جنبه های مختلف رشد و تکامل نقش دارند. بسياری از اين ها، هم جنبه ی مغذی داشته و هم 

عوامل بيواکتيوی هستند که موجب افزايش تکامل شيرخوار می گردند.
ويتامين های محلول در  پروتئين،   )Colostrum( آغوز يا  اوليه  تغيير می يابد. شير  مادر در طی شيردهی  ترکيب شير 
چربی و مواد معدنی بيش تر و الکتوز، کالری و چربی کم تری نسبت به شير رسيده )Mature milk( دارد. در طی شيردهی، 
غلظت IgA ترشحی به تدريج کم شده و به اين ترتيب، سيستم ايمنی شيرخوار فرصت تکامل يافته و از وابستگی به منابع 
مادر کاسته می شود. چون مادر و شيرخوار در يک محيط زندگی می کنند، مادر آنتی بادی های اختصاصی بر عليه ويروس ها 
و باکتری هايی که شيرخوار در معرض آن ها قرار دارد را توليد و ترشح می کند. اين پاسخ، سريع است و فقط چند روز 
طول می کشد. اين تغييرات ديناميک در ترکيب شير مادر نشان می دهد که چگونه جهت برآورده ساختن نيازهای شيرخوار 
سازگاری می يابد. به عالوه، شير مادر حاوی هر چيزی از جمله آب و اغلب ويتامين ها و مواد معدنی است که شيرخوار ترم 

و سالم برای 6 ماه اول زندگی نياز دارد.

 شروع تغذيه با شير مادر 
موفقيت شيردهی به شروع تغذيه با شير مادر در ساعت اول پس از تولد بستگی دارد. شيرخوار و مادر بايد در تمام 
مدت پس از زايمان بدون هيچ وقفه ای در کنار يکديگر باقی بمانند. مادر را بايد تشويق کرد که با زودرس ترين نشانه های 
گرسنگی برای مثال حرکات دهان، بردن دست به دهان، غان و غون کردن و باز کردن چشم ها، به نوزاد شير دهد. گريه کردن، 
از نشانه های ديررس گرسنگی است که اغلب مانع خوب تغذيه شدن است. شيرخواری که گريه می کند معمواًل بايد قبل از 
شروع شيردهی آرام شود. برای وضعيت صحيح شيردهی و شيرخوردن نوزاد کمک الزم است. احساس جاری شدن شير 
)سوزش در پستان( همراه با درد کرامپی خفيف رحم به علت آزادی اکسی توسين از غده ی هيپوفيز، از عالئم شيردهی صحيح 

هستند. وضعيت صحيح شيردهی از ايجاد درد و صدمه ی نوک پستان جلوگيری می کند.
در هفته های اول شيردهی حداقل 10 تا 12 نوبت شيردهی در 24 ساعت توصيه می شود و به شيرخوار بايد اجازه داد هر 
مدت که می خواهد از شير مادر تغذيه کند. تغذيه ی مکرر با شير مادر و تخليه ی کامل هر دو پستان از احتقان پستان جلوگيری 
می کند. شير پسين يا انتهايی )Hindmilk( يا شيری که در پايان تخليه ی پستان ترشح می شود چربی بيش تری دارد که کالری 
الزم را فراهم نموده و نشانه ی پايان شيردهی از آن پستان است. از مصرف آب و شيرخشک بايد پرهيز شود زيرا با شيردهی 
تداخل می کنند. هم چنين، دادن آب مانع دريافت کالری کافی و در نتيجه زردی و هيپربيلی روبينمی شديد می شود. مصرف 

پستانک در هفته های اول نيز می تواند در شروع شيردهی اختالل ايجاد کرده و موجب قطع زودرس شير مادر گردد.
پنج پوشک خيس يا بيش تر و سه يا چهار دفع مدفوع روزانه در روز 5 تا 7 از نشانه های کفايت شير مادر هستند. در 
روزهای اول بايد وضعيت شيردهی، شيرخوردن نوزاد و مکيدن و قورت دادن او مورد ارزيابی قرار گيرد. در طی 2 تا 3 
روز پس از ترخيص از بيمارستان بايد ارزيابی شيردهی انجام شود. در اين زمان، شيرخوار بايد توزين شود و اگر بيش از 
7 درصد وزن تولد را از دست داده باشد شيردهی مادر مورد ارزيابی قرار گرفته و در صورت لزوم برای افزايش توليد شير 
اقدام شود. درد و شقاق نوک پستان، احتقان پستان و ساير مشکالت بايد بررسی شده و رفع گردد. اگر به اين مسائل توجه 

نشده و اصالح نشوند، نتيجه ی آن قطع شيردهی خواهد بود.
مادرها بايد بدانند که پس از ترخيص، جهت مشاوره ی تلفنی با چه کسی صحبت کنند. ويزيت در منزل می تواند در 
ارزيابی و اصالح مشکالت شيردهی بسيار مفيد باشد. گروه های حمايت از مادر شيرده نيز به خصوص در شروع شيردهی و 

سازگاری با شيرخوار جديد نقش مهمی بر عهده دارند.
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 رژيم غذايی مادر
در هفته های اول شيردهی، مادر نياز به دريافت غذای بيش تری نسبت به قبل از بارداری ندارد. مادر را تشويق کنيد که 
مايعات بيش تر شامل شير، آب ميوه ی طبيعی و آب مصرف کند تا احساس تشنگی نکند. شيردهی، برگشت وزن مادر را به 
وزن قبل از بارداری تسريع می کند. با اين حال، پس از 6 هفتگی، مادر شيرده نياز دارد که برای رفع گرسنگی اش بيش تر 
ميل کند. معمواًل حدود 600 کالری اضافی و يک ليتر آب، کافی است. رژيم غذايی متعادل، کافی است و توصيه ی غذايی 

خاصی ضرورت ندارد.
گرچه اغلب غذاها از جمله غذاهای ادويه دار و عجيب و غريب، خوب تحمل می شوند اما گاه نشانه های آلرژی يا عدم 
تحمل بروز می کند. برای مثال، حدود 8% موارد، پروتئين شير گاو وارد شير مادر شده و موجب بروز حساسيت و نشانه های 
آلرژيک می شود. در اين موارد، الزم است که غذای آلرژنيک از برنامه ی غذايی مادر حذف گردد. مصرف کافئين توسط مادر 

بايد کم يا حذف شود زيرا ممکن است موجب طوالنی شدن دوره های بيداری يا بی قراری شيرخوار گردد.

 تداوم شيردهی
شير مادر تغذيه ی کافی برای 6 ماه اول زندگی است و بايد شيردهی را تشويق نمود. در 6 ماه اول زندگی، نيازی به دادن 
آب نيست. شيردهی بايد تا سال دوم و حتی پس از آن، تا زمانی که مادر و شيرخوار می خواهند ادامه يابد. مزايای شيردهی 
برای مادر و شيرخوار تا زمانی که شيردهی ادامه دارد تداوم می يابد. پس از 6 ماهگی، شيرخوارانی که در نواحی زندگی 

می کنند که فلورايد آب بسيار کم ) 0/3ppm>( است، بايد مکمل خوراکی فلورايد دريافت کنند.
از تغذيه ی توأم شير مادر و شيرخشک در هفته های اول بايد ممانعت نمود زيرا اغلب با برقراری جريان شير تداخل 
کرده و باعث قطع زودرس شير مادر می شود. برای پيش گيری از احتقان پستان و حفظ جريان شير، مادر بايد به طور مکرر 

و منظم شير دهد.
مادر شاغل می تواند شير خود را دوشيده و در يخچال تا 48 ساعت و در درجه ی حرارت 17/8- درجه ی سانتی گراد 
برای 3 تا 6 ماه، در فريزر قرار دهند. برای ذخيره سازی شير، ظرف های شيشه ای يا پالستيک تميز يا استريل مناسب هستند. 
شير فريز شده را بايد به آهستگی در حرارت اتاق، يخچال يا ظرف آب گرم، ذوب کرد. شير مادر هرگز نبايد در ميکروفر گرم 
شود زيرا می تواند بيش از حد گرم شده و شيرخوار را بسوزاند و از کيفيت شير کاسته شود. مادران شاغل پس از برگشت به 

کار، نياز به محلی جهت دوشيدن شير دارند.
از شير گرفتن به طور طبيعی يا به تدريج، زمانی که مادر و شيرخوار آماده هستند روی می دهد. ساده ترين راه، کاهش 

تدريجی دفعات شيردهی و جايگزينی شير مادر با ساير غذاها و شيرها در طی چند هفته است.

 موارد منع شيردهی
در برخی از موارد، قطع دائمی يا گذرای شير مادر الزم است. مهم ترين مورد قطع شير مادر اختالالت ارثی متابوليسم 
مانند گاالکتوزمی است که شيرخوار نمی تواند گاالکتوز موجود در قند شير که الکتوز است را متابوليزه کند. در نتيجه، حذف 
الکتوز الزم است. شيرخواران مبتال به فنيل کتونوری می توانند از شير مادر تغذيه شوند زيرا غلظت پروتئين کمی دارد اما 

بايد سطح فنيل آالنين خون آن ها به دقت اندازه گيری شود.
هپاتيتB ، A و C در مادر، از راه شيردهی منتقل نمی شود. سيتومگالوويروس از راه شير مادر منتقل می شود اما، فقط برای 
نوزادان نارس خطرناک است. مادر شيردهی که دچار تب يا ساير عالئم عفونت ويروسی يا باکتريايی می شود، شيرخوارش را 
در معرض عفونت قرار داده و بايد تشويق به ادامه ی شيردهی شود تا آنتی بادی های اختصاصی و ساير عوامل غيراختصاصی 
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بر عليه عفونت به شيرخوار رسيده و از او محافظت کند. در واقع، قطع شير مادر خطر عفونت در شيرخوار را بيش تر می کند. 
ماستيت مشکلی برای شيرخوار ايجاد نمی کند و ادامه ی شيردهی برای تسريع بهبودی مادر ضرورت دارد. حتی با وجود آبسه ی 
پستان، تا زمانی که برش و لوله ی درناژ جراحی دور از آرئول است و با تغذيه تداخل نمی کند، می توان شيردهی را ادامه داد.

مادران شيرده می توانند اغلب داروها را استفاده کنند. در صورت امکان، بايد از تجويز داروی بی ضرر يا تداوم شيردهی 
با دوشيدن شير در زمان مصرف دارو و منع موقت شيردهی مادر کمک گرفت. مصرف قرص های ضدبارداری که دوز کم 
پروژسترون دارند بی ضرر هستند و منعی برای شيردهی مادر نيستند. اما مصرف قرص های حاوی استروژن به علت مهار 

توليد شير توصيه نمی شود.
در صورت استفاده از داروهای زير بايد شيردهی قطع گردد:

 داروهای سيتوتوکسيک مانند سيکلوفسفاميد، سيکلوسپورين، دوکسوروبيسين و متوترکسات
 داروهای مخدر و محرک مانند آمفتامين، کوکائين، هروئين تزريقی و فن سيکليدين

 ايزوتوپ های راديواکتيو
 داروهايی از قبيل ارگوتامين، فنين ديون، فنوباربيتال، پريميدون، سولفاساالزين، ايندومتاسين، فنی توئين، آسپيرين، کلماستين، 

آتنولول و 5- آمينوساليسيليک اسيد به دليل گزارش عوارض جانبی بر شيرخوار بايد با احتياط مصرف شوند.

هیپرلیپیدمی

يا  گلسيريد  تری  توتال،  )کلسترول  خون  چربی های  از  يک  هر  مقدار  افزايش  هيپرليپوپروتئينمی،  يا  هيپرليپيدمی 
غيرطبيعی  مقدار  ليپيدمی،  ديس  يا  ليپوپروتئينمی  ديس  و  خون  کلسترول  افزايش  هيپرکلسترولمی،  است.  ليپوپروتئين ها( 
ليپوپروتئين های خون )کاهش کلسترول HDL، افزايش کلسترول LDL يا VLDL( است. جدول 2-3-1 مقادير کلسترول 

برای کودکان در معرض خطر را نشان داده است.
 کودکان و نوجوانان، مقدار کلسترول مرزی يا افزايش يافته است. روند آترواسکلروز از دوران کودکی 

4
1

اهميت: حداقل در 
آغاز شده و مداخالت غذايی می تواند کلسترول توتال و LDL را کم کند.

پيش گيری: توصيه های تغذيه ای زير برای پيش گيری از آترواسکلروز در کودکان 2 ساله و بزرگ تر مطرح شده است:
 در کودکان کم تر از 2 سال، نبايد دريافت چربی و کلسترول رژيم غذايی را محدود کرد زيرا به علت رشد و تکامل سريع 

در اين دوران، به انرژی زيادی نياز دارند.
 کودکان 1 ساله و بزرگ تر، بايد تنوع غذايی الزم جهت تأمين تغذيه ی کافی را داشته باشند.

 از 2 سالگی، به تدريج غذاهای پرچرب، کم تر مصرف شده و در 5 سالگی، نبايد بيش از 30% کالری از چربی تأمين شود.
 کودکان را بايد تشويق به فعاليت جسمی منظم روزانه و حتی افزايش مقدار فعاليت روزانه نمود.

برای کاهش کلسترول سرم در کودکان سالم بزرگ تر از 2 سال، دريافت مواد مغذی به شيوه ی زير توصيه شده است:
 دريافت چربی اشباع شده کم تر از 10% کل کالری مصرفی باشد.

 در طی چند روز، متوسط مصرف چربی بيش از 30% و کم تر از 20% کالری نباشد.
 کلسترول رژيم غذايی بيش از mg 300 در روز نباشد.

غربالگری: تشخيص و درمان به موقع کودکانی که مقدار چربی خون آن ها افزايش يافته، از خطر ابتالی زودرس به بيماری 
کرونر قلب می کاهد.
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جدول 2-3-1- طبقه بندی مقدار کلسترول در کودکان در معرض خطر*

)mg/dL( کلسترول توتال)mg/dL( LDL کلسترول

110 >170 >قابل قبول

129 ـ 199110 ـ 170مرزی

≤باال  200≥  130

* کودکانی که در خانواده ی آن ها هيپرکلسترولمی يا بيماری قلبی عروقی زودرس وجود دارد.

سابقه ی خانوادگی بيماری قلبی عروقی زودرس و يا کلسترول خون باال مهم ترين شاخص های خطر برای غربالگری 
مقدار چربی خون در کودکان هستند. غربالگری مقدار کلسترول کودکان در موارد زير توصيه شده است:

 والدين يا پدربزرگ و مادربزرگ دارای 55  سال يا کم تر که براساس آرتويوگرافی کرونر، تشخيص آرترواسکلروز کرونر 
برايش مطرح شده يا بالون آنژيوپالستی يا عمل جراحی بای پس شريان کرونر داشته است.

 والدين يا پدربزرگ و مادربزرگ دارای 55 سال يا کم تر با انفارکتوس ميوکارد، آنژين قفسه ی صدری، بيماری عروقی 
محيطی، بيماری عروقی مغزی يا مرگ ناگهانی قلبی.

 کلسترول خون والدين آن ها mg/dL 240 يا بيش تر بوده است.
بايد  نيز  باشد  داشته  وجود  ديگری  خطر  عامل  که  به خصوص  و  دانست  را  کودک  خانوادگی  سابقه ی  نمی توان  اگر   

غربالگری انجام شود. ساير عوامل خطری که منجر به بيماری قلبی کرونر در سنين پايين می شود عبارتند از:
 سابقه ی خانوادگی بيماری کرونر قلب در سنين پايين، بيماری عروقی مغز، يا بيماری انسدادی عروقی محيطی

 افزايش فشار خون
)40  mg/dL کم تر از( HDL کاهش غلظت کلسترول 

)BMI ≥  چاقی شديد )%95
 ديابت مليتوس

 بی تحرکی جسمی

 غربال گری طبی

 علل ثانويه ی هيپرليپيدمی )کورتيکواستروئيد، استروئيدهای آنابوليک، بی اشتهايی عصبی، هيپوتيروئيدی و ديابت مليتوس( 
را بررسی کنيد.

 از نظر اختالالت خانوادگی چربی ها و عالئم بالينی هيپرليپيدمی ارزيابی کنيد.
 ساير عوامل خطر را تعيين کنيد.

 تمام اعضای خانواده را غربالگری نماييد.
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 غربال گری تغذيه ای
 با کودک و والدين مصاحبه کرده و از نحوه ی خريد و تهيه ی غذا و الگوهای غذاخوردن سؤال کنيد.

 از والدين و کودک بخواهيد تا گزارش برنامه ی غذايی سه روز را به شما بدهند.
پايش: کودکان دچار هيپرليپيدمی بايد به طور منظم، از نظر کلسترول خون، رفتارهای خوردن و ساير عوامل خطر تحت نظر 

باشند. اگر مقدار کلسترول خون در حد مرزی باشد بايد سال بعد دوباره چک شود.
بايد 1 تا 2 ماه پس از مشاوره ی تغذيه ی اوليه وضعيت آن ها  يا توتال باال است   LDL اما در مواردی که کلسترول
دوباره ارزيابی شود. برنامه ی غذايی سه روز متوالی بايد حداقل 2 بار در سال کنترل شود. اگر مقدار چربی خون بهتر نشد 
يا به اهداف غذايی دست نيافتيم، مشاوره ی جدی تری الزم است. در انواع خانوادگی اختالل چربی ها، رژيم غذايی )جدول 
 130  mg/dLآن ها بيش از LDL 2-3-2( به تنهايی کافی نيست و درمان دارويی نيز ضرورت دارد. کودکانی که کلسترول

است بايد به متخصص تغذيه ارجاع شوند.

جدول 2-3-2- راهنمای برنامه ی غذايی روزانه در کودکان دچار هيپرليپيدمی

گروه غذايی
سن کودک )سال(

10ـ67ـ34ـ2

57140170گوشت، طيور، ماهی )گرم(

333تخم مرغ )در هفته(

334محصوالت لبنی )وعده(

233ميوه ها )وعده(

333سبزی ها )وعده(

567نان و غالت )وعده( 

455چربی ها و روغن )وعده(

122شيرينی و دسرها )وعده(

 وعده ی محصوالت لبنی= 1 فنجان شير يا ماست، 28 گرم پنير، نصف فنجان دسر لبنی
 فنجان آب ميوه

2
1

 وعده ی ميوه= 1 قطعه ی متوسط، 
 فنجان خام يا پخته شده، 1 فنجان ساالد

2
1

 وعده ی سبزی ها= 
 فنجان برنج يا ماکارونی

2
1

 نان همبرگری، 1 فنجان غالت، 
2
1

 وعده ی نان و غالت= 1 برش نان، 
 وعده ی چربی ها و روغن= 1 قاشق چای خوری روغن يا مارگارين، 1 قاشق غذاخوری سس ساالد

 وعده ی شيرينی= 1 برش کيک، 1/5 قاشق غذاخوری مربا/ ژله
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هیپرتانسیون

اگر ميانگين فشار خون سيستوليک و يا دياستوليک کودکان حداقل در سه نوبت مجزا 95% يا باالتر )براساس سن، جنس 
و قد( باشد، هيپرتانسيو محسوب می شوند. تعاريف فشار خون طبيعی و هيپرتانسيون عبارتند از:

 فشار خون طبيعی: %90>
≤ و %95>  فشار خون باالتر از طبيعی: 90
≤ )در سه نوبت مجزا(  هيپرتانسيون: %95 

جداول 2-3-3 و 2-3-4 استانداردهای فشار خون را نشان می دهد. کودکانی که فشار خون باالتر از طبيعی دارند، بايد 
به طور منظم پی گيری شوند.

اهميت: هيپرتانسيون اوليه عامل خطر مستقلی برای بيماری قلبی عروقی محسوب می شود. به اثبات رسيده که فشار خون 
باال از دوران کودکی منشأ گرفته و اگر درمان نشود تا بزرگ سالی ادامه می يابد.

جدول 2-3-3 مقدار فشار خون صدک های 90 و 95 در پسرهای 1 تا 8 سال

صدک سن
فشار خون

فشار خون دياستوليک )mmHg( بر مبنای قدفشار خون سيستوليک )mmHg( بر مبنای قد

%5%10%25%50%75%90%95%5%10%25%50%75%90%95

190
95

94
98

95
99

97
101

98
102

100
104

102
106

102
106

50
55

51
55

52
56

53
57

54
58

54
59

55
59

290
95

98
101

99
102

100
104

102
106

104
108

105
109

106
110

55
59

55
59

56
60

57
61

58
62

59
63

59
63

390
95

100
104

101
105

103
107

105
109

107
111

108
112

109
113

59
63

59
63

60
64

61
65

62
66

63
67

63
67

490
95

102
106

103
107

105
109

107
111

109
113

110
114

111
115

62
66

62
67

63
67

64
68

65
69

66
70

66
71

590
95

104
108

105
109

106
110

108
112

110
114

112
115

112
116

65
69

65
70

66
70

67
71

68
72

69
73

69
74

690
95

105
109

106
110

108
112

110
114

111
115

113
117

114
117

67
72

68
72

69
73

70
74

70
75

71
76

72
76

790
95

106
110

107
111

109
113

111
115

113
116

114
118

115
119

69
74

70
74

71
75

72
76

72
77

73
78

74
78

890
95

107
111

108
112

110
114

112
116

114
118

115
119

116
120

71
75

71
76

72
76

73
77

74
78

75
79

75
80
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جدول 2-3-4 مقدار فشار خون صدک های 90 و 95 در دخترهای 1 تا 8 سال

صدک سن
فشار خون

فشار خون دياستوليک )mmHg( بر مبنای قدفشار خون سيستوليک )mmHg( بر مبنای قد

%5%10%25%50%75%90%95%5%10%25%50%75%90%95

190
95

97
101

98
102

99
103

100
104

102
105

103
107

104
107

53
57

53
57

53
57

54
58

55
59

56
60

56
60

290
95

99
102

99
103

100
104

102
105

103
107

104
108

105
109

57
61

57
61

58
62

58
62

59
63

60
64

61
65

390
95

100
104

100
104

102
105

103
107

104
108

105
109

106
110

61
65

61
65

61
65

62
66

63
67

63
67

64
68

490
95

101
105

102
106

103
107

104
108

106
109

107
111

108
111

63
67

63
67

64
68

65
69

65
69

66
70

67
71

590
95

103
107

103
107

104
108

106
110

107
111

108
112

109
113

65
69

66
70

66
70

67
71

68
72

68
72

69
73

690
95

104
108

105
109

106
110

107
111

109
112

110
114

111
114

67
71

67
71

68
72

69
73

69
73

70
74

71
75

790
95

106
110

107
110

108
112

109
113

110
114

112
115

112
116

69
73

69
73

69
73

70
74

71
75

72
76

72
76

890
95

108
112

109
112

110
113

111
115

112
116

113
117

114
118

70
74

70
74

71
75

71
75

72
76

73
77

74
78

غربال گری و ارزيابی: غربال گری فشار خون در معاينات فيزيکی دوره ای از سه سالگی شروع می شود. برای اندازه گيری 
صحيح فشارخون کودکان، بايد اندازه ی کاف مناسب باشد. اندازه گيری فشار خون بازوی راست توصيه می شود. اگر 
فشار سيستوليک يا دياستوليک باال باشد، بايد اندازه گيری دو بار يا بيش از دو بار تکرار شود تا تشخيص هيپرتانسيون 

تأييد گردد.
انجام فعاليت های ورزشی در کاهش فشار خون مؤثر است. تنظيم رفتارهای فعاليت جسمی و رژيم غذايی در درمان 
هيپرتانسيون اوليه مفيد است. کودکانی که اضافه وزن دارند از بهبود وزن خود سود می برند. اگر اين توصيه ها، پس از 6 تا 
12 ماه مفيد واقع نشد، درمان دارويی به توصيه های قبلی افزوده می شود. مصرف سديم بايد به mg 2500ـ1500 در روز، 

محدود باشد. برای مصرف اين مقدار، اقدامات زير توصيه شده است:
 نمکدان را از روی ميز غذاخوری برداريد.
 در طی آشپزی، نمک اضافه استفاده نکنيد.

 مصرف غذاهای بسته بندی شده ی پرنمک يا ميان وعده های حاوی نمک )مانند چيپس(، سس گوجه فرنگی و خردل، 
سوسيس، هات داگ، سوپ های آماده يا کنسروها را محدود کنيد.
 مصرف غذاهای آماده )Fast food( در رستوران را محدود کنيد.
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آنمی فقر آهن

اهميت: آنمی فقر آهن، شايع ترين آنمی تغذيه ای است. خطر آنمی فقر آهن در شيرخواران زياد است، زيرا برای رشد سريع 
به آهن بيش تری نياز دارند. در شيرخوار ترم سالم، ذخاير آهن برای 4 تا 6 ماه کافی است.

آنمی فقر آهن با تأخير در تکامل روانی حرکتی، نقايص شناختی و اختالالت رفتاری در کودکان خردسال همراه است. 
هم چنين، اختالل رشد و تکامل، تضعيف دستگاه ايمنی، خستگی، افزايش حساسيت به مسموميت با سرب و کاهش مقاومت 

در برابر عفونت، عملکرد جسمی، تحمل، توجه و عملکرد تحصيلی نيز ديده می شود.
غربال گری: مراقبين بهداشتی بايد تمام شيرخواران و کودکانی را که در معرض خطر آنمی فقر آهن هستند ارزيابی کنند.

غربالگری همگانی )برای آن هايی که در معرض خطر زياد هستند( ـ در 9 تا 12 ماهگی، 6 ماه بعد )15 تا 18 ماهگی( و 
ساالنه از سن 2 تا 5 سالگی در شيرخواران و کودکان خانواده های کم درآمد که در معرض خطر آنمی فقر آهن هستند.

غربالگری انتخابی )آن هايی که عامل خطر شناخته شده دارند(ـ نوزادان پره ترم و دارای وزن تولد کم که شير خشک 
غنی نشده با آهن دريافت کرده اند را قبل از 6 ماهگی غربالگری کنيد. در 9 تا 12 ماهگی و 6 ماه بعد )15 تا 18 ماهگی( 

موارد زير را غربالگری کنيد:
 شيرخوارانی که پره ترم يا با وزن تولد کم به دنيا آمده اند.

 شيرخوارانی که برای بيش از 2 ماه شير خشک غنی نشده با آهن دريافت کرده اند.
 شيرخوارانی که قبل از 12 ماهگی از شير گاو تغذيه شده اند.

 شير مادرخوارانی که پس از 6 ماهگی مکمل آهن کافی دريافت نکرده اند.
 شيرخوارانی که بيش از 700 ميلی ليتر شير گاو در روز مصرف می کنند.

 کودکان دارای نيازهای مراقبت بهداشتی خاص که داروهايی مصرف کنند که با جذب آهن تداخل دارد )مانند آنتی اسيدها، 
کلسيم، فسفر و منيزيوم( يا آن هايی که بيماری های التهابی، عفونت مزمن، رژيم های محدود يا خون ريزی بيش از حد از 

يک زخم، تصادف يا جراحی دارند.
در سن 2 تا 5 سالگی در موارد زير غربالگری ساالنه انجام دهيد:

 کودکانی که رژيم غذايی کم آهن دريافت می کنند.
 کودکانی که به علت فقر يا غفلت، دسترسی کمی به غذا دارند.

 کودکانی که نيازهای مراقبت بهداشتی خاص دارند.
در کودکان 5 تا 8 سال، آن هايی که عوامل خطر شناخته شده دارند )مانند دريافت کم آهن، نيازهای مراقبت بهداشتی 

خاص، تشخيص قبلی آنمی فقر آهن( غربال گری می شوند.

 ارزيابی و درمان
تأييد شود. به خصوص، اگر نمونه ی  با تکرار هموگلوبين و هماتوکريت  بايد  مقادير کم هموگلوبين )جدول 5-3-2( 
اول از مويرگ بوده باشد. درمان فقر آهن شامل درمان با آهن و بهبود رفتارهای تغذيه ای است. پس از آن که آنمی با منشأ 
تغذيه ای درمان شد، با بهبود رژيم غذايی می توان از عود آن جلوگيری کرد. در هموگلوبين پايين درمان زير توصيه می شود:

 شيرخواران و کودکان کم تر از 5 سال: تجويز قطره ی آهن با دوز mg/kg 3 آهن المانتال
 کودکان 5 تا 8 سال: قرص آهن المانتال mg 60 در روز
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جدول2-3-5- غلظت هموگلوبين و مقدار هماتوکريت در آنمی

هماتوکريت )%>(هموگلوبين )g/dL >(سن )سال(

11132/9 تا 2

211/133 تا 5

511/534/5 تا 8

ترکيبات آهن زمانی که بين وعده های غذايی يا زمان خواب مصرف شوند بهتر جذب می گردند. اگر عدم تحمل گوارشی 
)مانند تهوع، کرامپ، اسهال و يبوست( روی داد، می توان آهن را با غذا مصرف نمود. هم چنين، با مصرف دوز کم در شروع 
درمان و افزايش تدريجی آن يا استفاده از فرم ديگر دارو )مانند گلوکونات آهن(، تحمل آهن بهتر می شود. ترکيبات آهن 
نبايد به فاصله ی 1 ساعت از موادی که جذب آهن را مهار می کنند )مانند محصوالت لبنی، کازئين، آنتی اسيدها، مکمل های 
کلسيم، قهوه، چای، غالت کامل و سبوس دار( مصرف شود. برای پيش گيری از مسموميت، ترکيبات آهن بايد دور از دسترس 

شيرخواران و کودکان نگه داری شوند.
آنمی فقر آهن در طی 6 تا 8 هفته درمان با فروس سولفات بهبود می يابد. اگر هموگلوبين، در پاسخ به تجويز آهن، 1g در 
ماه افزايش نيابد، فقر آهن بايد با اندازه گيری فريتين تأييد شود. مقادير μ g/L 15 يا کم تر در شيرخواران بزرگ تر از 6 ماه و 
کودکان، نشانه ی کاهش ذخاير آهن است. در جريان عفونت يا التهاب، مقدار آن ممکن است به طور کاذب باال باشد. برای 
 15 μ g/L جايگزينی کامل ذخاير آهن، درمان با آهن بايد حداقل 3 ماه پس از آن که هموگلوبين طبيعی شد و فريتين بيش از

بود، ادامه يابد.
تدابير تغذيه ای می توانند وضعيت آهن را بهبود بخشيده و از عود آنمی فقر آهن پيش گيری کنند. وضعيت آهن با افزايش 
مصرف گوشت کم چرب، ماهی و طيور که حاوی ِهم )آهن هموگلوبين و ميوگلوبين که قابليت جذب زيادی دارد( است 
بهتر می شود. هم چنين گوشت، ماهی و طيور، جذب آهن منابع گياهی )مانند اسفناج، نخود، غالت و حبوبات( را که زيست 

دسترسی کم تری دارد بهبود می بخشد.
منابع ويتامين C مانند آب ميوه، توت فرنگی، فلفل سبز و بروکلی اگر با غذا مصرف شوند جذب منابع آهن را بهبود 
می بخشند، زيرا، آهن را به شکل احيا شده و قابل حل آن نگه می دارند. مصرف جگر، به علت مقدار کلسترول زيادی که دارد 

و احتمال مقادير زياد سموم محيطی توصيه نمی شود.

 مشاوره
با رژيم غذايی است. موارد زير برای پيش گيری از آنمی فقر آهن در شيرخواران،  پيش گيری اوليه از آنمی فقر آهن 

کودکان و نوجوانان توصيه می شود:

 شيرخواری
 تغذيه با شير مادر در سال اول زندگی و تغذيه ی انحصاری از شير مادر در 6 ماه اول زندگی )بدون دريافت شيرخشک، 

غذاها يا مايعات اضافی(،
 تجويز  mg/kg/d 1 )حداکثر mg 15( آهن المانتال پس از 4 ماهگی،
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 )15 mg2 )حداکثر mg/kg/d در شيرخواران نارس و دارای وزن تولد کم که شير مادرخوار هستند، مکمل آهن با دوز 
از 2 هفتگی تا 2 ماهگي شروع مي شود که زمان شروع آن به ميزان نارسی نوزاد بستگی دارد. در شيرخوارانی که وزن 

تولد بسيار کم )1500g>( داشته اند،mg/kg/d  4-3 )حداکثرmg 15( توصيه می شود.
 از شير گاو، بز يا سويا برای شيرخواران استفاده نشود.

 مصرف غذاهای غنی از آهن،
،C مصرف روزانه ی يک نوبت غذاهای غنی از ويتامين 

 مصرف پوره، ميوه، سبزی و گوشت در زمانی که شيرخوار از نظر تکاملی آماده ی خوردن اين غذاها است.

 اوايل کودکی و اواسط کودکی
 کودکان 1 تا 5 ساله، نبايد روزانه بيش از 700 ميلی ليتر شير گاو، بز يا سويا مصرف کنند.

 منابع غذايی غنی از آهن )مانند گوشت، ماهی و طيور( و غنی از ويتامين C )مانند آب ميوه، توت فرنگی، فلفل سبز، 
طالبی، گرمک، بروکلی و کلم( را برای افزايش جذب آهن استفاده کنيد.

 ميان وعده های کم ارزش را محدود کنيد.
 از رعايت رژيم های غذايی مزمن، پرهيز کنيد.

 مصرف قهوه، چای و کوال را محدود کنيد.

چاقی

بيماری مزمن کمپلکس است که شامل ژنتيک، متابوليسم و فيزيولوژی و همچنين عوامل روانی اجتماعی  چاقی يک 
و محيطی می شود. رفتارهای تغذيه ای و نامتناسب و کاهش فعاليت جسمی موجب افزايش شيوع چاقی در کودکان ميگردد.

 اهميت
چاقی يک مشکل مهم سالمت عمومی است و بر اساس مطالعات، افزايش چشم گيری در شيوع آن در کودکان ديده 
شده است. کودکانی که اضافه وزن دارند، ممکن است در بزرگ سالی نيز اضافه وزن داشته باشند به خصوص اگر چاقی در 

نوجوانی نيز وجود داشته باشد.
مراقبين بهداشتی بايد به تدابير پيش گيری از چاقی و غربالگری آن توجه داشته باشند. کودکان در معرض خطر اضافه 
وزن هستند اگر: 1( يک يا هر دو والد آن ها اضافه وزن داشته باشد، 2( در خانواده های کم درآمد زندگی کنند يا 3( ناتوانی 

يا بيماری مزمنی که حرکت آن ها را محدود می کند داشته باشند.
پيش گيری: از آن جايی که درمان چاقی مشکل است، بايد سعی در پيش گيری از آن داشته باشيم. گرچه به طور عمده، عوامل 
ژنتيکی تعيين می کند که فردی ممکن است دچار اضافه وزن گردد اما تأثيرات محيطی )مانند رفتارهای تغذيه ای و بی 
تحرکی جسمی(، تظاهرات و شدت چاقی را تعيين می کند. مهم ترين تدابير پيش گيری از چاقی شامل رفتارهای خوردن 
سالم، فعاليت جسمی منظم و کاهش کم تحرکی )مانند تماشای تلويزيون و ويدئو، بازی های کامپيوتری( است. اين ها 
جزئی از شيوه ی زندگی سالم هستند که بايد در اوايل کودکی شکل گيرد. هدف، آموزش و الگوسازی نگرش های مثبت 
و سالم به غذا و فعاليت جسمی بدون تأکيد بر وزن بدن است. شيوه های رفتاری برای تشويق رفتارهای تغذيه ای سالم 

و فعاليت جسمی ضروری است.
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والدين بايد از زمانی که کودک خردسال است، شروع به تشويق او برای خوردن غذای سالم بکنند. پيشنهادهای زير 
توصيه می شود:

 کاهش مدت استفاده از بطری شير،
 مصرف شير کم چرب يا بدون چربی پس از 2 سالگی،

 محدوديت مصرف غذاهای شيرين شامل آب ميوه و توجه به مقدار غذا به خصوص غذاهای پرچرب و شيرين،
 محدود کردن مصرف غذاهای آماده و تشويق اعضای خانواده به نوشيدن آب،

 کاهش نسبی چربی در برنامه ی غذايی خانواده، چربی نبايد در کودکان کم تر از 2 سال محدود شود، اما پس از 2 سالگی، 
از مصرف آن به تدريج کاسته شده و در 5 سالگی نبايد بيش از 30 درصد کل کالری را شامل شود. فعاليت جسمی به 

مدت 30 دقيقه در تمام يا اغلب روزهای هفته برای تمام سنين مناسب است.
غربالگری: BMI )وزن به کيلوگرم تقسيم بر قد به متر مربع(، بيانگر توده ی بدن و نه چربی بدن است اما با چربی کل بدن 
و چربی زير جلدی در کودکان ارتباط دارد. در بعضی از کودکان، BMI باال ناشی از توده ی بدنی بزرگ به علت فعاليت 

جسمی و عضالنی بودن است. راهنمايی های غربالگری زير توصيه شده است )شکل 1-3-2(:
کودکان بزرگ تر از 2 سال که BMI آن ها صدک 95 يا باالتر برای سن و جنس است اضافه وزن داشته و بايد مورد 

ارزيابی کامل قرار گيرند.
کودکان بزرگ تر از 2 سال که BMI آن ها بين صدک 85 و 95 برای سن و جنس است در معرض خطر اضافه وزن 
هستند و بايد غربالگری و ارزيابی شوند. هم چنين، توجه خاص به شرح حال خانوادگی و عوارض ثانويه ی چاقی از جمله 

هيپرتانسيون و ديس ليپيدمی ضرورت دارد.
شکل 2-3-1 غربالگری اضافه وزن
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اضافه وزن

در معرض خطر 
اضافه وزن

در معرض خطر 
اضافه وزن نيست.

سال بعد برای غربال گری 
مراجعه کند.

 سابقه ی خانوادگی

 فشار خون
 کلسترول توتال

 نگرانی درباره ی وزن
BMI   زياد

ارزيابی طبی و 
عميق

اگر هر يک 
مثبت باشد

اگر تمام موارد 
منفی باشد

 در منحنی يادداشت بگذاريد.
 اقدام درمانی نمی خواهد.
 سال بعد برای غربال گری

    مراجعه کند.

BMI

-

 کودکان بزرگ تر از 2 سال با افزايش ساالنه ی 3 يا 4 واحد BMI بايد ارزيابی شوند.
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 ارزيابی طبی و عميق
نظر  از  ثانويه الزم است. شرح حال خانوادگی  يا عوارض  برای تشخيص سندرم های زمينه ای  کامل  شرح حال طبی 
خطرات خانوادگی چاقی ضرورت دارد و شامل وجود چاقی، اختالالت خوردن، ديابت مليتوس نوع 2، بيماری قلبی عروقی، 
هيپرتانسيون، ديس ليپيدمی و بيماری کيسه ی صفرا در خواهر و برادرها، والدين، عمو و دايی، عمه و خاله و مادربزرگ و 
پدربزرگ ها است. ارزيابی برنامه ی غذايی کودک )کيفيت، کميت و زمان(، غذاها و الگوهای تغذيه ای را که موجب دريافت 
بيش از حد کالری می شود مشخص می کند. شرح حال دقيق فعاليت جسمی برای تعيين ميزان فعاليت و مدتی که با بی تحرکی 

می گذرد الزم است. هر شرح حالی از موارد منع طبی فعاليت جسمی مانند آسم و بيماری مفصلی، اهميت دارد.
معاينه ی فيزيکی، اطالعاتی درباره ی ميزان اضافه وزن و سندرم های زمينه ای يا عوارض چاقی فراهم می سازد. بايد وزن، 
قد و BMI روی منحنی های استاندارد ترسيم شود. ميزان اضافه وزن، شرح حال خانوادگی و معاينه ی فيزيکی در انتخاب 

تست های آزمايشگاهی نقش دارد.

شکل 2-3-2ـ توصيه هايی برای کنترل وزن
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کاهش وزن کاهش وزن حفظ وزنحفظ وزن

%95 % 85-94 ≥ %95 % 85-94

کاهش وزن

I ـ کودکان کم تر از 2 سال، بايد جهت درمان به مرکز چاقی کودکان ارجاع شوند.
II ـ عوارض شامل هيپرتانسيون خفيف، ديس ليپيدمی و مقاومت به انسولين است. بيمارانی که عوارض حاد مانند تومور 
کاذب مغزی، آپنه ی خواب، سندرم هيپوونتيالسيون چاقی يا مشکالت ارتوپدی دارند بايد به مرکز چاقی کودکان ارجاع 

شوند. کودک دچار چاقی شديد )99% >( نيز بايد ارجاع شود.

 درمان
هدف اصلی در برنامه ی درمانی چاقی غير عارضه دار، کسب رفتارهای تغذيه ای سالم و فعاليت جسمی است نه رسيدن 
به وزن ايده آل بدن. در مواردی که کاهش وزن مد نظر است، بايد حدود نيم کيلوگرم در ماه باشد )شکل 2-3-2(. روش های 

زير برای درمان توصيه می شود:
 مداخله زود شروع شود.

 تمام اعضای خانواده را شامل شود تا همگی به رفتارهای سالم دست يابند.
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 آهسته شروع شود. از خانواده بخواهيد که در ابتدا يک يا دو تغيير انجام دهند.
 خانواده بايد پايش فعاليت جسمی و غذا خوردن را ياد بگيرد.

 در مرحله ی اول، حفظ وزن اهميت دارد. پس، در ازای اين موفقيت بايد خانواده و کودک را تشويق نمود.
خانواده نيز بايد اصول زير را رعايت کند:

 به کودک در ازای رفتارهای خوب جايزه دهد.
 هرگز از غذا به عنوان جايزه استفاده نکند.

 فعاليت ها و زمان های خاصی را برای دادن جايزه به رفتار مطلوب برنامه ريزی کند.
 ثبات داشته باشد.

 زمان هايی از روز را برای صرف غذا و ميان وعده ها تعيين کند.
 مشخص کند که چه نوع غذايی در چه زمانی عرضه می شود و اجازه دهد تا کودک تصميم بگيرد که چه چيزی را بخورد.

 غذاهای سالم تهيه کند.
 الگوی رفتاری فعاليت جسمی و تغذيه ی سالم باشد.

 فعاليت جسمی منظم را تشويق کند.
 مدت زمان تماشای تلويزيون و ويدئو و بازی های کامپيوتری را به 1 تا 2 ساعت در روز محدود کند.



بخش سوم

 
ارتقای سالمت

ارتقاي تکامل کودک

فصل اول فصل اول 



ارتقاي تکامل کودک

فصل اول فصل اول 
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هر نوع برنامه ی بهداشتي کودکان، ارتقاي تکامل کودک سالم را نيز دربر مي گيرد. درک تکامل کودکان و اصول آن، مراقبت 
کودک را از بزرگ سال متمايز مي سازد. ارتقاي تکامل براي کسب سالمت اجتماعي هيجاني، شناختي و جسمي و محافظت 

او در برابر بيماري هاي عفوني و آسيب های اتفاقي و عمدي، سالمت کودک را تأمين مي کند.

ارتقاي تکامل کودک: شيرخواري- تولد تا 11 ماهگي

سال اول زندگي، دوراني از تطابق سريع به تحريکات است که امکان تکامل مغز شيرخوار به پتانسيل حداکثر آن وجود 
دارد. نتيجه ی بلندمدت در تمام شيرخواران را مي توان با تأکيد بر توانايي هاي شيرخوار و فراهم ساختن فرصت هايي براي 
والدين جهت تماس جسمي زودرس از راه تغذيه با شير مادر، هم اتاقي مادر و نوزاد، برقراري تماس پوست با پوست و 

در آغوش گرفتن شيرخوار بهبود بخشيد.
راهنمايي هاي اين سن شامل دادن اطالعاتي در مورد رشد و تکامل، بلند صحبت کردن و خواندن، ايمني  هاي مرتبط با 
توانايي هاي تکاملي و توانمندي هاي جسمي، سندرم مرگ ناگهاني شيرخوار )SIDS(، مواجهه ی صحيح با استرسورهايي 
که شيرخوار را مستعد سوءرفتار مي سازد )مانند گريه ی شيرخوار و افسردگي پس از زايمان مادر( و مراقبت از شيرخوار 
داراي نيازهاي بهداشتي خاص است. مراقب بهداشتي بايد مجموعه ی ارتباطاتي که شامل رفتارها، ارزش ها و عقايد خانواده 

است به نحوه ی  نگه داري، آموزش و اجتماعي کردن شيرخوار تأثير دارد را بداند.
اگر هر عالمتي از تأخير تکامل وجود داشته باشد، والدين نگران باشند يا سؤاالتي در مورد تکامل کودک داشته باشند يا کودک 
در معرض خطر چالش هاي تکاملي به علت عواملي مثل نارسي يا تماس قبل از تولد با الکل، داروها يا سموم باشد، ارزيابي 
تکاملي انديکاسيون دارد. مراقبين بهداشتي نقش مهمي در تشخيص شرايطي که شيرخوار را در معرض ناتواني قرار مي دهد دارند 

و بايد او را به سرعت ارجاع دهند.
اول  در سال  هيجاني(  اجتماعي-  و  ارتباطي  کودک چشم گيرترين رشد )جسمي، حرکتي، شناختي،  زندگي  دوران  در 
زندگي روي مي دهد. در يک سالگي، وزن تقريبًا سه برابر شده، 50% به قد افزوده شده و بيشتر وزن مغز به دست آمده است. 
در 8 ماهگي، سيناپس های مغزي از 50 تريليون به 1000 تريليون افزايش يافته اند. در بقيه ی دوران کودکي و نوجواني، مغز 
درگير تکامل و غربال سازي کارآيي شبکه هاي عصبي به خصوص در کورتکس جلوی فرونتال )ناحيه ی مهمي از مغز و 

مسئول تصميم گيري، قضاوت و کنترل تکانه( است. روند ديناميک بلوغ عصبي تا اوايل بزرگ سالي ادامه مي يابد.
مطالعات انجام شده در تکامل زودرس مغز، اهميت تجارب زودرس مثبت در تشکيل ارتباطات سلول هاي مغزي را نشان 

مي دهد. اين تجارب زودرس، به خصوص تعامل والد – کودک، تأثير مهمي بر تکامل هيجاني کودک و توانايي يادگيري او دارد.

حوزه های تکامل

مهارت هاي حرکتي آشکار

از تولد تا يک سالگي، تغييرات مهمي در مهارت هاي حرکتي آشکار روي مي دهد. چون تون، قدرت و هماهنگي از 
سمت سر به پاشنه افزايش مي يابد، شيرخوار کنترل سر، غلتيدن، نشستن، چهاردست و پا راه رفتن، ايستادن و راه رفتن را 
ياد مي گيرد. تأخير در رويدادهاي حرکتي آشکار، غيرقرينه  بودن حرکت، هيپوتوني يا هيپرتوني عضله بايد تشخيص داده شده 
و جهت ارزيابي ارجاع شود. با در نظر گرفتن توصيه به خوابانيدن به پشت، زمان هايي را نيز بايد در نظر گرفت که او را به 

شکم گذاشته و فرصت کسب مهارت هاي حرکتي را فراهم نمود.
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مهارت هاي حرکتي ظريف

هماهنگي دست و چشم و مهارت هاي حرکتي ظريف نيز در سال  اول زندگي تغيير مي کند. اين مهارت ها، از رفلکس 
چنگ  زدن يا گرفتن و آزاد کردن ارادي، بازي در خط وسط، جابه جايي شيء از دستي به دست ديگر، تغيير شکل دست 
متناسب با شيء، گرفتن اشياء ابتدا با کف دست و سپس با انگشت شست و نشانه، با انگشت اشاره کردن، مستقل غذا خوردن 
و حتي استفاده از مداد شمعی در 1 سالگي پيشرفت مي کند. به شيرخوار بايد فرصت داد تا با اسباب بازي و غذا بازي کند 

و مهارت حرکتي اش را افزايش دهد.

مهارت هاي ارتباطي، کالمي و شناختي

عوامل محيطي در سال اول زندگي تأثير چشم گيري بر مغز در حال تکامل شيرخوار دارد. زماني که والدين روتين هاي 
روزانه ی قابل پيش بيني و ثابتي برقرار مي کنند، شيرخوار ياد مي گيرد انتظار چه چيزي را داشته باشد و به محيط اطراف خود 
اعتماد پيدا کند. تکامل مغز شيرخوار، تحت تأثير تجارب روزانه با والدين و ساير مراقبين در طي روتين هاي خواب، تغذيه، 

بازي و آرام کردن قرار مي گيرد.
در زمان تولد، نوزادان به اندازه ی بزرگ ساالن مي شنوند. اما، درک پاسخ آن ها براي والدين مشکل است. آزمون غربال گري 
شنوايي قبل از ترخيص از بيمارستان و در غير اين صورت، بايد قبل از يک ماهگي انجام شود. پس از آن، غربال گري شنوايي 
بايد به طور منظم و يا هر زماني که والدين در مورد تکامل شنوايي و يا زبان نگران بودند صورت گيرد. نوزادان، مي توانند صداي 

والدين خود را در زمان تولد بشناسند و در 3 روزگي، صداي مادر خود را افتراق دهند.
نوزادان ديد رنگ ها را دارند، در 3 بعد مي  بينند و با چشم خود دنبال مي کنند. هم چنين، تمايل به چهره ی انسان دارند. 
حدت بينايي از دوربيني دوران نوزادي، در 5 تا 6 سالگی به بينايي 20/20 بالغين مي رسد. نوزاد از زمان تولد حاالت چهره 
را به ذهن مي سپارد و در 8 ماهگي، حاالت هيجاني چهره ی ديگران را براي تفسير حوادث و درک و استفاده از ژست ها به 
کار مي برد. در 8 هفتگي، غان و غون مي کند و در 6 تا 8 ماهگي شروع به غان و غون با حروف صدا دار و بي صدا کرده و 
در يک سالگي چند کلمه صحبت مي کند. محدوده ی طبيعي کسب اين مهارت ها وسيع است. پس از غان و غون، قسمتي از 

پيشرفت، به تحريک زباني که کودک دريافت مي کند بستگي دارد.
کودکاني که با آن ها صحبت شده و برايشان، زياد کتاب خوانده شده است در 2 سالگي تقريبًا 300 کلمه مي گويند که بيش تر 
از آن هايي است که اين شانس را نداشته اند. خواندن، براي تمام شيرخواران و کودکان، از 6 ماهگی تا 5 سالگی اهميت دارد.

مراقبين بهداشتي بايد به والدين آموزش دهند که چه طور براي شيرخوار بخوانند و اهميت راه های پيشرفت زبان شامل 
خواندن آواز براي شيرخوار و کودک، کتاب خواندن و صحبت کردن را مطرح کنند. هم چنين، اهميت صحبت کردن درباره 
ی تصاوير کتاب و سپس درخواست صحبت از کودک و نشان دادن تصاوير کتاب را بيان کنند. بايد، از تأثير معکوس ديدن 
تلويزيون در اين مورد صحبت شود. هم چنين، بايد مسائل تغذيه اي در ارتباط با هماهنگي و عملکرد دهاني حرکتي مطرح 

شود، زيرا جزئي از مهارت هاي قبل از زبان و کالم و سپس مهارت هاي ارتباطي هستند.
کتاب و خواندن موجب بهبود تکامل شده و به خصوص، در تکامل شناختي و زباني اهميت دارد. مهارت به دست گرفتن 

کتاب بيانگر مهارت حرکتي ظريف است و خواندن کتاب، تکامل هيجاني و اجتماعي را ارتقا مي بخشد.
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مهارت هاي اجتماعي- هيجاني

هم زمان با يادگيري، شناخت ايما و اشاره هاي رفتاري شيرخوار براي قبول و رد يا ناراحتي و پاسخ ثابت مناسب به 
نيازهاي شيرخوار مانند غذا دادن در زمان گرسنگي يا آرام کردن در حين گريه، شيرخوار ياد مي گيرد که به والدين اعتماد 

پيدا کرده و آن ها را دوست داشته باشد.
در 3 ماهگي، شيرخوار با افراد گوناگون واکنش متفاوتي نشان مي دهد. در 8 ماهگي، در موقعيت هاي ناآشنا يا مبهم به 
والدين خود نگاه مي کند تا چگونه پاسخ دهد. در همين سن، توانايي افتراق بين افراد  آشنا و ناآشنا به صورت اضطراب 
غريبه بروز مي کند. در 14 ماهگي، توانايي ارتباطي و اعتماد کافي پيدا مي کند تا بتواند با فرد جديد با موفقيت برخورد کند. 
در سال اول زندگي، آگاهي اجتماعي او از تمايل به گريه کردن در زمان شنيدن گريه، به تالش براي دادن غذا و شروع بازي 
در يک سالگي پيشرفت مي کند. با شروع خودمختاري)اتونومی(، کودک شروع به گاز گرفتن، نيشگون گرفتن و به زور گرفتن 
آن چه که مي خواهد مي کند. بايد به والدين آگاهي های الزم در مورد اين رفتارها را داد و توصيه به يک پاسخ ثابت، مناسب 

و قاطع، اما ماليم براي رفع اين رفتار نمود.

اضطراب جدايی

حتي شيرخواران 4 تا 5 ماهه نيز ممکن است در زمان جدايي از والدين يا مالقات افراد غريبه و خانواده مضطرب شوند. 
حتي پدر بزرگ و مادر بزرگ ها بايد اجازه دهند، شيرخوار قبل از اين که او را از مادر بگيرند، آماده شود. اين اضطراب در 
8 ماهگي به اوج خود مي رسد و يک مرحله ی تکاملی طبيعي است. دادن فرصتی به شيرخوار تا مراقب جديد را در حضور 
مادر و قبل از جدا شدن بشناسد اهميت دارد. اگر کودک چيزي مثل اسباب بازي يا پتو را که دوست دارد، در دست داشته 
باشد، اين کار راحت تر انجام مي شود. کمک به والدين براي درک خلق شيرخوار و خودشان به آن ها کمک مي کند تا پاسخ 

مؤثري به شيرخوار خود داشته باشند.

سندرم مرگ ناگهاني شيرخوار

سندرم مرگ ناگهاني شيرخوار، مرگ ناگهاني و توجيه نشده  ی شيرخوار کم تر از يک سال است. اغلب موارد بين 2 تا 
4 ماهگي روي  مي دهد. عوامل خطر عبارتند از:

1- سن پايين مادر
2- سيگار کشيدن مادر در طي بارداري )5 برابر(

3- تماس با دود سيگار
4- مراقبت ناکافي پره ناتال

5- کم وزني و نارسي
6- در وضعيت دمر خوابانيدن شيرخوار 

7- خوابانيدن روي سطح نرم
8- خوابانيدن شيرخوار در تخت والدين يا بزرگ سال ديگر

9- بيش از حد گرم کردن شيرخوار
10- شيرخوار پسر
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خواب

به والدين بايد درباره ی خواب فعال و آرام توضيح داد. گاه شيرخوار را براي خريد يا مهماني همراه مي بريد و تمام روز 
در صندلي اش جابه جا مي کنند. در اين مدت، شيرخوار، خواب فعال دارد و اين براي استراحت او کافي نيست و بد خلق 

مي شود. والدين بايد نيازهاي شيرخوار را بدانند )جدول 3-1-1 و 2-1-3(.

جدول 3-1-1- ويژگي هاي حاالت مختلف شيرخوار

ويژگي هاحالت شيرخوار

بسيار سخت بيدار مي شود؛ تنفس منظم دارد؛ حرکات کمی ديده مي شود؛ ممکن است از جا بپرد.خواب آرام

ممکن است بيدار شده و دوباره به خواب رود؛ حرکات بدن و پلک ها را دارد؛ تنفس نامنظم است.خواب فعال

افزايش حرکات بدن؛ باز کردن پلک ها؛ راحت تر براي تغذيه بيدار مي شود، اما دوباره به راحتي به خواب مي رود.خواب آلود

چهره ی هوشيار؛ چشم باز؛ به اطراف، به خصوص چهره ها نگاه می کند؛ زمان مطلوب تغذيه است.هوشيار

شروع به نق نق و نشان دادن نياز به تعويض مي کند؛ اگر نيازهايش برطرف نشود گريه مي کند.هوشيار فعال

گريه  ی بيش از 20 ثانيه؛ معمواًل با در آغوش گرفتن، تغذيه کردن يا تعويض پوشک آرام مي شود. بررسي گريه کردن
مدت، شدت و دفعات گريه کردن براي تعيين شيوه هاي الزم جهت مداخله ضروري است.

جدول 3-1-2- الگوهاي خواب شيرخوار و محل  آن

18 تا 48  ماهگي12 تا 18 ماهگي9 تا 12 ماهگي6 تا 9 ماهگي3 تا 6 ماهگيتولد تا 3 ماهگيفعاليت ها

خواب متوسط در 
24 ساعت

13-12 ساعت13-12 ساعت13 ساعت13 ساعت13 ساعت14 ساعت

محدوده ی خواب 
در 24 ساعت

14-12 ساعت14-12 ساعت14-10 ساعت14-10 ساعت15-12 ساعت16-12 ساعت

به روتين تغذيه بيدار شدن شبانه
بستگي دارد

2-31-31-20-10

به روتين تغذيه تعداد چرت زدن ها
بستگي دارد

4-2چرت در 
روز)صبح/عصر(

2چرت در روز 
)صبح/عصر(

2-1 چرت در 
روز)صبح/عصر(

2-1 چرت در 
روز

1 چرت در روز

مدت هر نوبت 
چرت زدن

2-1 ساعت3-1 ساعت3-1 ساعت3-1 ساعت3-2 ساعت3-1 ساعت

گهواره يا تخت محل خواب
کودک در اتاق 

والدين

گهواره يا تخت 
کودک دراتاق 

والدين

3- 2سال، در تخت کودکتخت کودکتخت کودک
تخت خودش
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خوابانيدن به پشت توصيه مي شود. به پهلو خوابانيدن، خطر SIDS را 2 برابر مي کند. در شيرخواراني که به طور معمول 
به خوابيدن به پشت عادت کرده اند خطر SIDS در وضعيت خوابانيدن به پهلو يا دمر، 8-7 برابر افزايش مي يابد. شيرخوار 

نبايد در تخت پدر و مادر خوابانيده شود. 
:SIDS اقداماتي براي کاهش خطر

خوابانيدن به پشت )خوابانيدن به پهلو توصيه نمي شود(،
 استفاده از سطح خواب سفت،

 اجتناب از گذاشتن اشيا و وسايل خواب نرم در گهواره يا تخت کودک،
 سيگار نکشيدن در دوران بارداري،

 سيگار نکشيدن در محيط شيرخوار،
 محيط خواب جداگانه اما نزديک براي شيرخوار،

 اجتناب از بيش از حد گرم کردن شيرخوار )بيش از حد پوشانيده نشده و حرارت اتاق باال نباشد(،
 والدين و مراقبينی که سيگار مي کشند يا دارو مصرف مي  کنند و خواب آلود يا خسته هستند و به خواب عميق مي روند 

نبايد با شيرخوار در يک تخت بخوابند.

انضباط، راهنمايي هاي رفتاري و آموزش

والدين بايد تفاوت ميان انضباط، آموزش و تنبيه را بدانند تا اقدامات مناسبي براي اصالح و راهنمايي رفتار شيرخوار 
انجام دهند.  نگراني والدين، از شاخص هاي دقيق اختالل تکاملي است و بايد، حتمًا جدي گرفته شود )جدول 3-1-3(.

)DENVER IIجدول 3-1-3- رويدادهای مهم تکاملی در شيرخواری )براساس

اجتماعی – هيجانیشناختی ، زبانی و ارتباطیحرکتی ظريفحرکتی آشکارسن

45180 باال می آورد.2 ماهگی  سر را
 سر را باال می آورد.

 پس از عبور از خط وسط نيز 
دنبال می کند.

 تا خط وسط دنبال می کند.

 می خندد.
 آواسازی می کند.

 خود به خود می خندد.
 در پاسخ می خندد.

 غلت می زند.4 ماهگی
 می نشيند- سر را ثابت 

نگه می دارد.

180 دنبال می کند.  تا
 جغجغه را می گيرد.

 به صدای جغجغه برمی گردد.
 می خندد.

 به دست های خودش 
خيره می شود.

 می نشيند- بدون کمک6 ماهگی
 غلت می زند.

Look for dropped yarn 
 دست را به اشيا می رساند.

 به سمت صدا برمی گردد.
 به سمت صدای جغجغه 

برمی گردد.

 خودش غذا می خورد.
به  دست يابی  برای   
است  دور  که  اسباب بازی 

تالش می کند.

 می گيرد تا بايستد.9 ماهگی
 با گرفتن، می ايستد.

 2 مکعب برمی دارد.
 مکعب را جابه جا می کند.

 اشيا را دست به دست می کند.

 ماما/َدَد، غيراختصاصی 
 يک بخشی )يک سيالبه(

 بای بای می کند.
 خودش غذا می خورد.

 سياه: 50 تا 90 درصد شيرخواران اين مورد را دارند.
 سبز: بيش از 90 درصد شيرخواران اين مورد را دارند.
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ارتقاي تکامل کودک: اوايل کودکي – 1 تا 4 سالگي

در شروع اين دوره ی تکاملي، درک کودک از دنيا، مردم و اشيا به آن چه مي بيند، مي شنود، احساس مي کند و دست 
مي زند، محدود مي شود. در پايان اين دوره، روند تفکر فراتر از “اين جا و حاال” و به سمت استفاده از نمادهاي ذهني و 
ايجاد رويا سوق مي کند. راه افتادن کودک، مکانيسم جست و جو و افزايش استقالل است. کودک 1 ساله، صداهاي آشنا و 
حاالت جسمي را تقليد مي کند. کودک 4 ساله، اغلب قوانين پيچيده ی زبان مادري را فهميده و مي تواند به طور مؤثري در 

افکار و عقايد مشارکت داشته باشد.
نوپا، احساس خودش به عنوان فرد مستقلي از والدين و مراقبين را درک کرده است. در پايان اين دوران، کودک خوب 
تطابق يافته، ارتباطات عاطفي اوليه را دروني کرده و در جست و جوي ارتباطاتي خارج از خانواده است. درک و احترام 

گذاشتن به اين استقالل اهميت دارد.

حوزه های تکامل

مهارت هاي حرکتي ظريف و آشکار

توانايي هاي جسمي کودکان 1 تا 4 ساله بسيار متفاوت هستند )شکل 3-1-1(. نوپايان، بسيار مستعد آسيب هستند و بايد 
از آن ها مراقبت شود.

)WHO شکل 3-1-1. معيارهای حرکتی آشکار تا 24 ماهگی )مطالعه ی

مهارت هاي شناختي، کالمي و ارتباط

کودکان کوچک از راه بازي ياد مي گيرند. اگر نوپا، در شيرخواري، والدين با محبت و پرورش دهنده اي داشته، حاال در جست 
و جوي دنيا برمي آيد. رشد کودک در درک دنياي اطراف با تکامل زباني )براي مثال، توانايي نام بردن و به خاطر سپردن اشياي 
اطرافش و توانايي ارتباط خواسته ها و احساسات او با افراد ديگر( مشخص مي شود. کودکان کوچک در دنياي خيال زندگي 
مي کنند. اين خياالت و روياها بايد در اين مرحله از تکامل تقويت شود. بعضي از کودکان، دوستان خيالي دارند. ياد گرفتن 

تشخيص مرز بين رويا و واقعيت و ايجاد توانايي ابتدايي براي تفکر منطقي، دو مرحله ی مهم تکامل در اين سن است.
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والدين و مراقبين بايد محيط ايمني براي تجسس کودک فراهم سازند. کودکان، مجموعه اي از سؤاالت تکراري را پيش 
روي والدين قرار مي دهند که بايد پاسخ داده شود، به گونه اي که نه فقط جواب بگيرند بلکه به کنجکاوي کودک ارزش داده 

شده و تقويت گردد.
تکامل زباني و ارتباطي در سال هاي اول کودکي، اهميت در رشد اجتماعي، شناختي و تحصيلي بعدي دارد. ارتباطات 
بر مبناي تعامالت و روابط شکل مي گيرد. هرچه ارتباط بين والدين و کودک قوي تر و پرورش دهنده تر باشد، انگيزش او و 

ارتباطش بيشتر خواهد بود. بازي تعاملي و خواندن در تقويت زبان او بسيار مفيد هستند.
تکامل زبان در سه بخش جداگانه بحث مي شود که عبارتند از:

1- تکلم، توانايي توليد صدا، مفهومي که ريتم را در برمي گيرد، رواني و وضوح،
2- زبان بياني )Expressive(، توانايي هدايت اطالعات، احساسات، عقايد و افکار از راه صحبت و ساير راه ها مثل حالت 

چهره، حالت دست و نوشتن.
3- زبان دريافتي )Receptive(، براي مثال توانايي درک آن چه کسي مي بيند يا مي شنود.

کودکان ممکن است فقط در يک مورد مشکل داشته باشند. دسترسی 
نوشتن در  يادگيري  و  آموزش رسمي  از  قبل  بلند خواندن  و  کتاب  به 
تکامل زبان نقش دارد. زبان بياني و دريافتي سال هاي مختلف به اين 

قرار است: 
 بين  12و 18 ماهگي، گفتن چند لغت معني دار )ماما، بابا، کفش، من(؛ 
آشنا  يا شيء  فرد  نام چند  و  باي باي”  “بگو  مثل  ساده  دستورات 
را مي فهمد؛ ياد مي گيرد که به شيء مورد نظرش اشاره کند. فقدان 
اشاره کردن و برقراري توجه از عالئمي است که نياز به غربال گري 

از نظر رفتار ُاتيستيک دارد. در حدود 18 ماهگي، اغلب نو پايان به مرحله اي مي رسند که تقريبًا روزانه 9 کلمه ی جديد 
ياد مي گيرند. اين روند در تمام سال هاي قبل از مدرسه ادامه مي يابد.

 بين 18 ماهگي و 2 سالگي، خيلي از اسامي را مي شناسد و سؤاالت ساده را درک مي کند. در پايان 2 سالگي زبان بياني 
اغلب کودکان شامل عبارات دو کلمه اي است به خصوص ترکيب اسم-فعل مثل “آب ميوه بخور”، “بده مامان”.

 بين 2 و 3 سالگي، جمالت حداقل 4 تا 5 کلمه اي را به کار مي برد. قادر به قصه گفتن و کاربرد سؤاالتی با “چرا” و 
“کجا” است. قوانين جمع بندي کلمات و استفاده از زمان گذشته را فهميده است. تکلمش هنوز برای افراد غير آشنا، 
سخت درک مي شود. اما، پس از 3 سالگي به تدريج واضح تر مي گردد. به طور کلي، بايد 75 تا 85 درصد تکلم کودک 3 

ساله براي غريبه ها قابل فهم باشد.
 بين 3 و 4 سالگي، قوانين اصلي دستور زبان را ياد گرفته اند. بيش از 1000 لغت را مي دانند و صحبت آن ها قابل درک 
است. اغلب سؤال مي کنند “چرا” و “چه طور”. در خانه هايي که دو زبان استفاده مي شود کودک مي تواند هر دو را به 
طور هم زمان مانند زبان مادري ياد بگيرد و مشکلی نيست. اما، اگر کودک تأخير زباني نشان مي دهد، ممکن است زباني 

که به وسيله ی تمام مراقبين کودک استفاده مي شود، ارجح باشد.
اغلب اختالالت شنوايي با تأخير زبان مشخص مي شوند. اگر اختالل شنوايي يا تأخير زبان موجب نگراني است ارزيابي 

ُاديولوژيک و ارجاع براي انجام مداخالت مناسب جهت بهبود تکامل زبان توصيه مي شود.
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مهارت هاي اجتماعي – هيجاني

طيف رفتار طبيعي وسيع است. تفاوت هاي خلقي که در تغذيه، خوابيدن و رفتارهاي خود تنظيمي شيرخوار ديده مي شد 
حاال به راه هاي متفاوت انجام کارها و سازگاري کودک کوچک تغيير يافته است. صحبت با والدين در مورد اين که رفتار 
کودک چگونه در خانواده تفسير شده است و مشاوره درباره ی نگراني ها يا تضادها بين ُخلق کودک و شيوه هاي مشخص 

مراقبين کودک از مشکالت قابل مالحظه  ی جدی جلوگيري مي کند.
تکامل هيجاني و اجتماعي سالم به اين که کودک خود را چگونه مي بيند و ميزاني که احساس مي کند ديگران به او بها 

مي دهند بستگي دارد. کيفيت ارتباط والد- کودک، مبناي سالمت هيجاني و احساس اعتماد به نفس است.

فعاليت هاي روزانه و خود تنظيمي

کودکاني که کنترل بر خود آن ها کافي نيست، تکانه اي يا هيپراکتيو )بيش فعال( مي شوند و برعکس، در مواردي که کنترل 
بر خود بيش از حد مي باشد، اضطراب يا رفتارهاي ثابت شکل مي گيرد. البته، يک کودک ممکن است در هر زمان، رفتارهاي 

متفاوتي در پاسخ به شرايط خارجي مشابه نشان دهد.
خواب: در اواخر سال اول زندگي، اغلب کودکان مي توانند تمام شب را بخوابند و اغلب والدين بايد اجازه دهند که کودک 
خواب شب خود را تنظيم کند. يک روتين ثابت موقع خواب مثل حمام، کتاب يا آواز و استفاده از يک اسباب بازي مفيد 
است. نوپايان و کودکان پيش دبستاني، 8 تا 12 ساعت در شب مي خوابند. مدت و زمان چرت هاي روز بر خواب شب 
تأثير دارد. والدين مضطرب، افسرده يا وحشت زده، اجازه ی کنترل الگوي خواب کودک را توسط خودش نمي دهند. 

کودکان 1 تا 4 ساله، بايد بدون تغذيه ی زمان خواب خوابانيده شوند.
روياها و کابوس شبانه در مراحل فعال خواب، از اين سن شروع مي شود. اختالالتي از قبيل آپنه ی انسدادی زمان خواب 

و راه رفتن در خواب نيز از اين سال ها شروع مي شود.
اگر والدين در مورد خواب کودک نگران هستند، بايد درباره ی رفتارهاي روز و ُخلق و خو و هم چنين تجارب، حوادث، 
بيماري ها و احساسات اعضاي خانواده صحبت شود. کشمکش هاي حل نشدني ممکن است به مداخله ی رفتار درمان گر يا 

روان شناس نياز داشته باشد.
از  تا  است  ماهگي  مدفوع، حدود 18  و  ادرار  دفع  آموزش  درباره ی  زمان صحبت  اولين  مدفوع:  و  ادرار  دفع  آموزش 
کشمکش هاي مضر ميان والدين و کودکي که از نظر جسمي و شناختي هنوز آماده نيست، جلوگيري  شود. بحث عميق تر، 
معمواًل در 2 سالگي مطرح مي شود. کنترل ادرار و مدفوع مرحله ی تکاملي مهمي است. کنترل روزانه، معمواًل قبل از 
خشک بودن شب ها به دست مي آيد. شب ادراري از مشکالت شايع است که در پسرها و آن هايي که خواب عميق دارند 
بيش تر روي مي دهد. اگر شب ادراري، پس از 7 سالگي ادامه يابد منجر به بروز مشکالتي در خانواده گردد يا اختالالت 
آناتوميک و عفونت مد نظر باشد، بايد مورد بررسي قرار گيرد. خوشبختانه با گذشت زمان، عده  ی زيادي از کودکان، 

کنترل شبانه ی ادرار را به دست مي آورند. کنترل مدفوع معمواًل در 3 سالگي به دست مي آيد.

انضباط، راهنمايي هاي رفتاري و آموزش

انضباط راهي است که والدين مي توانند به کمک آن رفتار کودک را ساخته و تغيير دهند. انضباط شامل تقويت مثبت رفتار 
مطلوب )براي مثال، جايزه دادن براي جمع کردن اسباب بازي ها( و تقويت منفی رفتار نامطلوب )براي مثال، محروم سازي 
موقت و گذاشتن در اتاق براي دعوا با خواهر و برادر( است. انضباط خوب، کودک را با برنامه ی روزانه ی خانواده هماهنگ 

نموده و کودکي و کودک پروري را خوشايند مي سازد.
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او جهت  تکاملی  آمادگي  ارزيابي  رفتار کودک و  براي درک مفهوم  به والدين  بهداشتي نقش مهمي در کمک  مراقبين 
يادگيري درس هاي جديد درباره ی توقعات رفتاري دارند. براي مثال، ممکن است والدين پاسخ هاي واکنشی و شديد کودک 

2 ساله را به عنوان مخالفت ارادي تلقي کنند درحالي که جزئي از شيوه  ی رفتاري او است.
بحث انضباط در 15 و 18 ماهگي اهميت دارد. زيرا، براي تکامل اواخر کودکي، تثبيت بناي موفقی از تعامل والد – کودک 
در ارتباط با رفتار مهم است. رفتارهاي منفي ايجاد شده، بسيار مشکل تغيير مي يابند و بسياري از والدين بدون کمک، قادر 

به توجه به عواقب درازمدت رفتار کودک و شيوه هاي خود در راهنمايي آن ها نيستند.
اجزاي مهم راهنمايي های رفتاري مؤثر عبارتند از:

 ارتباط مثبت، حمايت گر و عاشقانه بين والدين و کودک،
 بيان شفاف انتظارات به کودک، اما متناسب با تکامل او،

 راهبردهای تقويت مثبت براي افزايش رفتارهاي مطلوب )براي مثال، تفريح با کودک و ساير اعضاي خانواده و تشويق و 
تقويت رفتارهاي خوب در زمان با هم بودن در فعاليت هاي لذت بخش(،

 حذف تشويق ها يا کاربرد روش هاي منطقي براي کاهش يا حذف رفتارهاي نامطلوب.
استفاده از روتين هاي روزانه ی قابل پيش بيني و پاسخ هاي ثابت و محکم به رفتار کودک توصيه مي شود. به خصوص، در 
اوايل دوران کودکي، شيوه هاي تربيتي بايد در ارتباط زماني نزديک با رفتار مورد نظر انجام شود. مثاًل، “بردن کودک از زمين 

بازي وقتي به او گفته شده که خاک را پرت نکند”.
روش هاي زير براي تقويت رفتار خوب در کودک توصيه مي شود:

 به کودک، براي رفتار خوبش مکرر جايزه دهيد. آگاهي دادن به کودک، به آموزش رفتارهاي مناسب کمک مي کند. براي 
مثال، “کار خوبي انجام دادي، آن اسباب بازي را کنار گذاشتي.” به جاي “آفرين”. گذاشتن وقت براي انجام فعاليت 

مورد عالقه ی کودک، جايزه ی با ارزشی براي رفتار مطلوب است.
 توقعات خود را به شکل مثبت بيان کنيد. وقتي کودک کار خوبي انجام مي دهد نشان دهيد که چه چيزي را دوست داريد 
و چه انتظاري داريد. براي مثال، “دوست دارم که با خواهرت آرام بازي کني.” يا “دوست دارم که وقتي مي گويم، در 

صندلي ماشين خود بنشيني.”
 خودتان الگوي آن رفتار مطلوب باشيد. به شيوه ی متناسب با تکامل او انتظارات رفتاري و محدوديت هايش را بيان کنيد. 

اين ها، بايد کم باشند و مورد تأکيد قرار گيرند.
 به خصوص، به عنوان پاداش رفتار مثبت، فرصت بازي به کودک دهيد.

 وسايل و اشيايي را که موجب رفتار ناخواسته مي شود، برداريد.
 براي رفتار نامطلوب، يک پيامد منطقي يا محروم سازي موقت در نظر بگيريد.

 ترويج يک اقدام انضباطي ثابت در همه ی مراقبين کودک توصيه می شود.
 اجتناب از پاسخ به خشم کودک با خشم؛ خشم شما، درس اشتباهی داده و ممکن است پاسخ کودک را تشديد کند.

 تنبيه بدنی ممنوع است.
ارجاع براي مشاوره و برنامه هاي والدگري در کودکاني که مشکالت رفتاري دارند توصيه مي شود )جدول 4-1-3(.

خواندن و نوشتن

نوپا  که  اوايل کودکي  با کودک صحبت مي کنند و  مراقبين  که والدين و ساير  از دوران شيرخواري  نوشتن  خواندن و 
يادمي گيرد از راه زبان ارتباط برقرار کند، دنياي خود را از راه بازي خيالي تجسس کند و به قصه اي که از روي کتاب برايش 

می خوانند يا به زبان متداول می گويند گوش کند، آغاز مي شود.
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جدول 3-1-4- توصيه هاي انضباطي

براي والدين

 انضباط، به معناي آموزش است نه تنبيه.

 تمام کودکان به راهنمايي نياز دارند و اغلب کودکان، گاه به انضباط نياز دارند.

 انضباط، زماني مؤثر است که ثابت باشد. اگر ثابت نباشد، غير مؤثر خواهد بود.

 انضباط والدين بايد متناسب با تکامل کودک باشد. انضباط، زماني مؤثرتر است که والدين ديدگاه کودک را درک کنند.

 انضباط کمک مي کند تا کودک از اشتباه خود ياد بگيرد. کودک بايد بداند که چرا، مورد انضباطي برايش در نظر گرفته شده است.

 روش هاي انضباطي نبايد به گونه اي باشد که کودک از والدين خود بترسد. والدين نبايد کودک را مورد انضباط جسمي قرار دهند.

بازي

شاخص گذر از اوايل دوران کودکي، شروع و افزايش تدريجي بازي است. در نوپاي کوچک، محور بازي، تجسس دنياي 
اطراف است مثل انداختن چيزي در ظرف آب و شنيدن صداي آن. با تکامل زبان از حدود 18 ماهگي، بازي بيانگر تجارب 
به ياد مانده ي کودک و تخيالت اوست. بنابراين يک عروسک، فردي تخيلي است که درست مثل يک زندگي واقعي، مي توان 
به او غذا داد و او را حمام کرد. در بازي نمادي که در 2 سالگي ديده مي شود کودک راه جديدي براي بازي مجدد حوادث 
زندگي اش دارد. برخالف زندگي واقعي، بازي به او اجازه مي دهد که به حوادث و پيامدهاي آن ها کنترل داشته باشد. تجارب 

چالش  آور او را مي توان در بازي هايش درک کرد.
در اين سن، بسياري از کودکان به بعضي از اشيا وابسته  شده و براي به خواب رفتن و يا آرام شدن از آن ها استفاده مي کنند.

در 5-3 سالگي، به تدريج با کسب مهارت ها، بازي کودک پيچيده تر مي شود. بازي، راه مهمي براي تمرين و افزايش طيفي 
با پازل. بازي، بخش اساسي از  از مهارت ها مي گردد، مانند خانه سازي يا کار 
تکامل و اسباب بازي ها قسمت مهمي از بازي هستند. بازي ها بايد آموزشي بوده 
و خالقيت را بيفزايند. اسباب بازي هايي که صدای بلند ايجاد مي کنند، قطعات 
نبايد مورد  دارند  بالقوه سمي  تيز و مواد  لبه ی  نخ،  دارند و طناب و  کوچک 
استفاده قرار گيرند. بازي هاي ويدئويي براي کودکان کوچک توصيه نمي شوند، 

اما اگر خواستند مورد استفاده قرار گيرند بايد محتواي آن ها بررسي شود. 
بازي، پنجره اي به بسياري از جنبه هاي پيشرفت تکامل کودک و اين که چه 
طور وقايع و استرس هاي روزانه ی زندگي را درک مي کند است. بازي کودک و 

والدين که در آن کودک، رهبری را به عهده گرفته و والد، پاسخگوي اوست و جزئيات بازي را نشان داده اما آن ها را کنترل 
نمي کند، روش عالي براي تقويت ارتباط کودک و والدين و تکامل زبان است.

در مواردي که سير معمول بازي ها طي نمي شود، احتمال اختالل هيجاني يا تکاملي، استرس هاي قابل مالحظه در محيط 
کودک يا هر دو مطرح است )جدول 5-1-3(.

مواردي که براي يادگيري ضروري هستند و به تکامل هيجاني و اجتماعي اوليه بستگي دارند شامل اعتماد به نفس، 
کنجکاوي، کنترل هيجانات قوي، انگيزش يادگيري، توانايي دوست يابي و حضور در يک گروه اجتماعي است.
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)DENVER II جدول 3-1-5- رويدادهای مهم تکاملی در اوايل کودکی )براساس

اجتماعی – هيجانیشناختی ، زبانی و ارتباطیحرکتی ظريف حرکتی آشکارسن

 12
ماهگی

 به تنهايی می ايستد.
 می گيرد تا بايستد.

 مکعب را در فنجان می اندازد.
 دو مکعبی را که در دستش است، 

به هم ديگر می کوبد.

 آواها/صداها را تقليد 
می کند.

 غان و غون می کند.*
 1 کلمه می گويد.

 جهت جلب توجه فرد ديگر 
اشاره  آن  به  شیء،  يک  به 

می کند.*
 بای بای می کند.

 کارها را تقليد می کند.
.pat-a-cakeبازی می کند 

 15
ماهگی

 به عقب راه می رود.
 خم می شود و 

برمی دارد.
 خوب راه می رود.

 خط خطی می کند.
 مکعب را در فنجان می اندازد.

 1 کلمه می گويد.*
 3 کلمه می گويد.

 از فنجان می نوشد.
 بای بای می کند.

 18
ماهگی

 از پله ها باال 
می رود.

 می دود.
 به عقب راه می رود.

Dump raisin,demonstrated 
 برجی با 2 مکعب می سازد.

 خط خطی می کند.

 حداقل به يک قسمت از 
بدن اشاره می کند.
 6 کلمه می گويد.
 3 کلمه می گويد.

 لباسش را درمی آورد.
 در منزل کمک می کند.

2 سالگی

 توپ را از باالی 
سر، پرت می کند.

 باال می پرد.
 به سمت جلو، به 

توپ لگد می زند.
 از پله ها باال می رود.

 برجی با 6 مکعب می سازد.

 برجی با 4 مکعب می سازد.
 نام يک تصوير را می داند.
 کلمات را ترکيب می کند.

 به دو تصوير اشاره 
می کند.

 لباس خود را می پوشد.
 لباسش را درمی آورد.

 2/5
سالگی

 توپ را از باالی سر 
پرت می کند.
 باال می پرد.

 خط عمودی را تقليد می کند.
 برجی با 8 مکعب می سازد.
 برحی با 6 مکعب می سازد.

 دو کار را می داند.
 نيمی از تکلم او قابل فهم 

است.
 به 6 قسمت بدن، اشاره 

می کند.
 نام يک تصوير را می داند.

 دست هايش را شسته و 
خشک می کند.

 لباس خود را می پوشد.

3 سالگی

 برای 1 ثانيه، روی 
يک پا تعادلش را حفظ 

می کند.
 بلند می پرد.

 توپ را از باالی سر 
پرت می  کند.

 خط عمودی را تقليد می کند.
 برجی با 8 مکعب می سازد.

Thumb wiggle
 برجی با 6 مکعب می سازد.

 تمام تکلم او قابل فهم 
است.

 يک رنگ را نام می برد.
 دو صفت را می داند.
 چهار تصوير را نام 

می برد.

 نام دوستش را می داند.
 با کمک، مسواک می زند.

4 سالگی

 ِلی ِلی می کند.
 برای 2 ثانيه، روی يک پا 
تعادلش را حفظ می  کند.

 فردی را با سه قسمت از بدنش 
می کشد.

 برجی با 8 مکعب می سازد.

 5 کلمه را معنی می کند.
 چهار رنگ را نام می 

برد.
 تمام تکلم او قابل فهم است.

 + را می کشد.
O  را می کشد.

* درصورت فقدان اين رويداد، غربالگری برای ُاتيسم ضروری است.
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ارتقاي تکامل کودک: اواسط کودکي- 5 تا 10 سالگي

در اين دوران تغييرات چشمگير اجتماعي، شناختي و جسمي که در ساير مراحل تکاملي روي مي دهد ديده نمي شود. 
اين دوران، زمان مهمي براي خانواده ها است تا به کودکان براي تقويت خصوصيات شناختي و هيجاني مانند مهارت هاي 
ارتباطي، حساسيت  به ديگران، توانايي برقراري ارتباطات مثبت با هم سن و ساالن، اعتماد به نفس و استقالل کمک کنند. به 

اين ترتيب، از عهده ی استرس ها و خطرات بالقوه ی نوجواني بهتر برآيند.
افزايش قدرت و بهبود هماهنگي حرکتي در اواسط کودکي روي مي دهد. در اين دوران، تفکر رويايي به روند تفکر 
منطقي تري سير مي کند. با رشد مهارت هاي شناختي، توانايي کودک براي درک دنيا و مردم اطرافش و مستقل عمل کردن، 
تکامل مي يابد. گاه، تأخير تکامل به علت مشکالت يادگيري، رفتاري يا هر دو است. موفقيت تحصيلي، عامل مهمي در تکامل 
اعتماد به نفس کودک است. در خانواده هايي که تجارب آموزشي ناموفق در والدين وجود داشته و آموزش محدود بوده، 

حمايت کودکان الزم است )جدول 6-1-3(.

جدول 3-1-6- تکامل اجتماعی و هيجانی در اواسط کودکی

حوزه های کليدیموضوع

خود

اعتماد به نفس:
 تجارب موفقيت

 رفتارهای منطقی توأم با خطر
 توانايی مواجهه با شکست

 خانواده ی حامی و ارتباطات با هم سن و ساالن
 تصوير از خود
 تصوير از بدن 

 تغييرات قبل از بلوغ

خانواده

موارد منزل:
 توقعات و محدوديت ها
 زمان با هم بودن خانواده

 ارتباط
 مسئوليت های خانواده

 ارتباط خواهرو برادرها
 ارتباط با مراقبين

دوستان
دوستی:

 دوست يابی، دوستی با هم سن و ساالن
 حمايت خانوادگی برای دوست يابی

مدرسه

مدرسه:
 توقعات عملکرد تحصيلی

 کار منزل
 کشمکش های کودک و آموزگار، ايجاد ارتباط با معلمين

 ارتباط والدين با آموزگار
 توانايی مدرسه برای برآوردن نيازهای مختلف کودکان

 آگاهی از تهاجم ، زورگويی
 غيبت از مدرسه



ارتقاي سالمت روان

فصل دوم فصل دوم 



ارتقاي سالمت روان

فصل دوم فصل دوم 
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کودکي که از سالمت روان برخوردار است، توانايي تجربه ی هيجانات متفاوتي شامل شادي، غم و خشم را به راه هاي 
مناسب و سازنده پيدا مي کند، اعتماد به نفس مثبت و احترام به ديگران و احساس عميقي از امنيت و اعتماد به خود و دنيا 
را در دل دارد. اين کودک، توانايي عملکرد به راه هاي متناسب با تکامل خود را در مورد خود، خانواده، هم سن و ساالن، 
مدرسه و اجتماع دارا است. اين کودکان، بر پايه ی حمايت و تعامل شخصي، توانايي شروع و حفظ دوستي ها و عالئق و 

ياد گرفتن انجام کار را پيدا مي کنند.
براي ارتقاي سالمت روان، پيش گيري، ارزيابي خطر، تشخيص و مجموعه اي از مداخالت مناسب الزم است. عوامل 

خطر شايع براي مشکالت سالمت روانی و رفتاري کودک شامل موارد زير است:
 عوامل خطر ژنتيکي )براي مثال، ناتواني تکاملي مادرزادي(،

 بيماري طبي مزمن،
 عوامل خطر اجتماعي از قبيل فقر يا بي خانمان بودن يا در معرض خشونت خانگي بودن،

 عوامل خطر خانوادگي مانند افسردگي مادر، جدا شدن يا طالق، بيماري مزمن جسمي يا ذهني در اعضاي خانواده و 
سوءمصرف مواد توسط يکي از افراد خانواده و

و شکست  کودک  در  اجتماعي  مهارت هاي  نقص  عملکرد،  نقص  يا  والدگري  دانش  فقدان  جمله  از  مهارت ها  کمبود   
تحصيلي و ناتواني يادگيري پنهان.

غربال گري، تشخيص اختالل سالمت روان را مطرح نمي کند، بلکه بيانگر شدت نشانه ها است، وخامت را در طي يک 
زمان مشخص ارزيابي مي کند و راهي براي شروع صحبت درباره ی مباحث سالمت روان است. بسياري از سندرم هايي که 

اساسًا عصبي، ژنتيکی يا تکاملي هستند، بيماري ها و نشانه هاي سالمت روان را دارا مي باشند.

ارتقاي سالمت روانی و هيجاني: شيرخواري- تولد تا 11 ماهگي

ارتقاي سالمت روان شيرخوار، به توانايي او براي برقراري ارتباطي گرم با والدين بستگي دارد. تعامل والد و کودک 
براي تکامل جسمي، شناختي، اجتماعي و هيجاني و هم چنين، توانايي هاي خودتنظيمي اهميت دارد. شيرخوار با ُخلق خود، 
جذابيت جسمي و سالمتش در اين راستا تالش کرده و توانايي والدين براي پاسخ روانی مناسب به استرس هاي زندگي، 
تجارب کودکان قبلي، دانش  آن ها و تجارب خودشان در دوران کودکي بستگي دارد. درک آن ها از شيرخوار نيز بر اين تعامل 

تأثير دارد. اين درک از توقعات، نيازها و عالئق آن ها منشأ مي گيرد.
تأثير سالمت جسمي و هيجاني مراقب او قرار مي گيرد. افسردگي مادران مي تواند در سالمت  هيجانات کودک تحت 
جسمي و هيجاني شيرخوار اختالل جدي ايجاد نمايد که به دليل بي توجهي به نيازهاي شيرخوار و فقدان تشويق کارهاي 
خوب اوست. سوء مصرف مواد توسط والدين نيز همين تأثير را دارد. پس، بايد سالمت روان والدين يا مراقبين اصلي کودک 

نيز مورد بررسي قرار گيرد.

الگوهاي دلبستگي

دلبستگي )Attachment( روند ارتباط ميان کودک و والد او است و براي تکامل هيجاني و سالمت روان اهميت دارد 
)جدول 3-2-1(. دلبستگي، تحت تأثير عوامل محيطي مربوط به کودک و والدين قرار مي  گيرد. مراقبين بهداشتي بايد اهميت کيفيت  

تعامل با شيرخوار و تأثير دلبستگي را بر تکامل احساس اعتماد، راحتي و ارزشمند بودن شيرخوار به والدين آموزش دهند.
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مراقبين بهداشتي بايد درطي ويزيت ها شيوه ی دلبستگي را مشاهده کرده و در راستاي افزايش تکامل امن، راهنمايي هاي 
فراراه براي کمک به خانواده را در نظر داشته باشند. سه الگوي دلبستگي در شيرخواران و کودکان خردسال وجود دارد که 

عبارتند از :
دلبستگي امن، دلبستگي غير امن و اجتنابي، دلبستگي غيرامن که با دوگانگي و مقاومت مشخص مي شود )جدول 2-2-3(.

جدول 3-2-1- رفتارهاي ايجاد دلبستگي ميان والد و کودک

پاسخ هاي مثبت شيرخوارتعامالت حمايتي والديندوران تکاملي

 مکرر به شيرخوار نگاه مي کنند.نوزادي
 مشاهدات و سؤاالت خاصي درباره ی ويژگي هاي 

شيرخوارشان دارند.
 شيرخوار را لمس کرده و ماساژ مي دهند.

کردن  آرام  در  سعي  مي شود  ناآرام  که  زماني   
شيرخوار مي کنند.

 راضي به نظر مي رسد.
 نيازهايش را نشان مي دهد.

 خوب شير مي خورد.
 به تالش والدين براي آرام کردنش پاسخ مي دهد.

 در طي معاينه، با شيرخوار صحبت مي کنند و به 1 ماهگي
او لبخند مي زنند.

 در بيش تر مدت ويزيت، شيرخوار را در آغوش 
مي گيرند.

معاينه، شيرخوار  استرس دار   در طي قسمت هاي 
را به خوبي آرام مي کنند.

 انواع مختلف گريه را افتراق مي دهند.
روتين هاي شيرخوار را شرح مي دهند.

 سر را به سمت صداي والدين برمي گرداند.

 نشان مي دهد که خوب، مراقبت شده است.
 آرام به نظر مي رسد.

 به تالش والدين براي آرام کردنش پاسخ مي دهد.
 خوب تغذيه شده، به نظر مي رسد.

 به صورت ها نگاه مي کند و به طور فعال به محيط 
اطراف توجه دارد.

با 2 ماهگي ارتباط  در  تر  بيش  نفس  به  اعتماد  احساس   
شيرخوار را توصيف مي کنند.

 روتين هاي شيرخوار را شرح مي دهند.
 با شيرخوار صحبت کرده و به او نگاه مي کنند.

بيان  ندارد  و  داشته  دوست  که  را  مواردي   
مي کنند.

 روند وزن گيري مطلوب است.
 مي خندد.

 با شيرخوار خود، شاد هستند.4 ماهگي
يا  جهات  بعضي  از  شيرخوار  که  مي کنند  فکر   

همه ی جهات بسيار خوب است.
سرگرم  را  شيرخوار  که  وسايلي  يا  اسباب بازي   

مي کند مي آورند.
 بعضي از بازي هايي که با او انجام مي دهند، نام 

مي برند.
را  شيرخوار  شادي آور  يا  تعجب آور  رفتارهاي   

توضيح مي دهند.
 شخصيت شيرخوار را توصيف مي کنند.

 پاسخ شيرخوار به يک کار خاص مانند درآوردن 
لباس را پيش بيني مي کنند.

 والدين را مي شناسد.
پشت سر، شکل  موارد صاف شدن  با  مقايسه  در   

سر خوب است.
با حرکت،  اجتماعي  بازي هاي  در  را   شادي خود 

خنده و آواسازي نشان مي دهد.
 خوب تغذيه شده، به نظر مي رسد.
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پاسخ هاي مثبت شيرخوارتعامالت حمايتي والديندوران تکاملي

آغوش 6 ماهگي در  را  شيرخوار  معاينه،  مدت  بيشتر  در   
می گيرند..

 پس از نشان دادن ناراحتي، او را آرام مي کنند.
 اسباب بازي يا اشياي مناسبي برايش آورده و به 

او مي دهند.
پاسخ  توجه،  براي  شيرخوار  درخواست  به   

مي دهند.
 اجازه مي دهند که چيزهايي را به دهانش ببرد.

 تحمل دست زدن و بازي شيرخوار با صورت و 
با  اما،  شود،  می  ديده  آنان  از سوی  والدين  موي 

شيوه هاي مثبت محدوديت هايي نيز قائل مي شوند.

 آگاهي از حضور غريبه ها را نشان مي دهد.
 براي آرامش، به والدين نگاه مي کند.

تطابق  آن  با  و  است  گرفتن  آغوش  در  انتظار  در   
مي يابد.

 غان و غون مي کند.

 اجازه ی کنجکاوي و جست و جو در محيط امن 9 ماهگي
را مي دهند.

 از خطرات ايمني در مطب آگاه هستند )براي مثال 
شيرخوار را روي تخت معاينه رها نمي کنند(.

بيدار شدن شبانه   روتين خواب راحت و روتين 
را شرح مي دهند.

 به شيوه ی صحيح از کودک جدا مي شوند.
 مي گذارند که شيرخوار باي باي کند و بازي انجام 

دهد.
 به راحتي محدوديت هايي برايش قائل مي شوند.

 آگاهي از حضور غريبه ها را نشان مي دهد.
 براي آرامش، به والدين نگاه مي کند.

 به جدا شدن از والدين واکنش نشان مي دهد.
 ماما، َدَد مي گويد.

 به تصوير خود در آينه مي خندد.
 به اسم خود پاسخ مي دهد.

 به اشيا اشاره مي کند.

 براي کودک کتاب مي خوانند.1 سالگي
 اسباب بازي هاي متناسب با سن او مي آورند.

داده اند  انجام  منزل  در  که  ايمني  اقدامات  از   
صحبت مي کنند.

 از ايجاد محدوديت هاي مناسب مانند حواس پرت 
کردن کودک با فعاليت ديگر استفاده مي کنند.

 انتظارات رفتاري مناسبي دارند.
 رفتار يا حرف کودک را تفسير مي کنند.

 به جست و جو در محيط مي پردازد.
 مي تواند خود را آرام کند.
 به اسم خود پاسخ مي دهد.

استفاده  ها  اسباب بازي  از  بالغين،  با  تعامل  در   
مي کند.

 خوب مراقبت شده، به نظر مي رسد.

جدول 3-2-2- انواع الگوهاي دلبستگي

é دلبستگي امن
والد: حساس، پاسخگو و در دسترس است.

کودک: احساس مي کند که ارزش دارد، در محيط امني است، احساس مفيد بودن مي کند، احساس مي کند که قادر به 
تجسس و حکمراني است، مي داند که والدين در دسترس هستند و خودمختار مي شود.

é دلبستگي غير امن و اجتنابي
والد: به خواسته هاي کودک حساسيت ندارد، از تماس اجتناب  کرده و پس مي زند.

کودک: احساس مي کند که هيچ کس را ندارد، نمي تواند براي برآورده شدن نيازهايش به والدينش اتکا کند و احساس 
مي کند که اگر نيازهاي دلبستگي و نزديک بودن را نشان بدهد پس زده مي شود. بنابراين، براي حفظ ارتباط ميل چندانی 

ندارد و ياد مي گيرد که نيازهاي خود، براي نزديک بودن و وابستگي خويشاوندي را ناديده بگيرد.
é دلبستگي غير امن که با دوگانگي و مقاومت مشخص مي شود.

والدين: الگوهاي متغيري از مراقبت را نشان مي دهند، غيرقابل پيش بيني هستند، ممکن است رفتار بيش از حد نزديک يا 
مداخله جويانه داشته باشند و گاه، کناره گيري کنند و اغلب در موارد افسردگي مراقب ديده مي شود.

او  توجه  زماني  چه  که  نمي داند  هيچ گاه  زيرا  کند  به سمت خود جلب  بايد  را  ساالن  بزرگ  مي کند  احساس  کودک: 
برمي گردد، مضطرب است، وابسته است و مي چسبد.
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چالش هاي تکامل سالمت روان

سالمت شيرخوار- عالئم مشکالت احتمالي در سالمت هيجاني شيرخوار عبارتند از:
 اختالل در برقراري تماس چشمي،

 فقدان شاد شدن چهره در حين نگاه کردن به والدين،
 فقدان خنده با والدين،

 فقدان آواسازي،
 آرام نشدن با صداي والدين،

 تون يا سطح فعاليت  بسيار پايين،
 فقدان به دهان بردن اشيا براي کنجکاوي،

بي قراري بيش از حد و مشکل در آرام شدن،
 چهره ی غمگين و محزون. )در 3 ماهگي ديده مي شود(،

 احتياط  )در 4 ماهگي ديده مي شود، مرحله ی قبل از ترس که در 9 ماهگي روي مي دهد(،
 اختالل در خواب،

 اختالل جسمي مانند استفراغ يا اسهال،
 خوب وزن نگرفتن.

اگر شيرخوار در تکامل هيجاني مشکل داشته باشد، مراقب بهداشتي بايد در صدد جست و جوي مشکل والدين مثل 
افسردگي باشد. بعد از آن، بايد تعامل والد – کودک توسط فرد ماهري مورد ارزيابي قرار گيرد.

سوء رفتار و غفلت از کودک- سوء رفتار و غفلت مي تواند در هر خانواده اي روي دهد و استرسورهاي حاد و مزمن در 
منزل مي تواند علت آن باشد.

عواملي که مي توانند با سوء رفتار همراه باشند شامل موارد زير است:
 کودکي که والدين او فکر مي کنند به سختي راضي مي شود و تقاضا دارد،

 شيرخوار مبتال به ناتواني يا بيماري مزمن تشخيص داده شده،
 خانواده اي که از نظر اجتماعي طرد شده و حمايت اجتماعي ندارد،

 مشکالت سالمت روان در يک يا دو والد که تشخيص داده نشده و درمان نشده است،
 والدی که مشکالتي در مورد مراقب بودن دارد براي مثال نوزاد را بار غصه و مسئوليت مي داند.

از يک سوم موارد  بيش  تر است.  بزرگ  از کودکان  تر  بيش  نوپايی  خطر سوءرفتار و غلفت در دوران شيرخواری و 
سوءرفتار در کودکان کم تر از 3 سال و41% موارد کشنده ی سوءرفتار در کودکان کم تر از يک سال روي مي دهد. 

مراقبين بهداشتي بايد شيرخواراني را که در معرض خطر هستند يا والدين و مراقبيني که ممکن است شيرخوار را مورد 
سوءرفتار قرار دهند، بشناسند. اگر به سوءرفتار شک داشته باشيد بايد سؤاالت مستقيم به شيوه اي احترام آميز پرسيده شود تا 

مشخص شود که آيا سوءرفتار روي داده است يا خير.
سوءرفتار و غلفت در اين مرحله، عواقب بلندمدتي بر تکامل مغز به دنبال خواهد داشت و احتمال اختالالت رفتاري در 
کودک را مي افزايد. هرچه، اين موارد زودتر روي  دهد يا طوالني تر ادامه يابد، خطر بروز اختالل در تکامل رفتاري و هيجاني 
بيشتر خواهد بود. بنابراين، تشخيص آن به اندازه ی تشخيص کمبود تغذيه ای يا تماس با سموم اهميت دارد. در شيرخواری 
که در معرض استرس مزمن است آپاتي، خوب نخوردن، واپس زدن و تأخير رشد ديده مي شود. در موارد خطر حاد، پاسخ 
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به استرس از گريه به طغيان خشم، رفتارهاي تهاجمي يا بي توجهي و واپس زدن تغيير مي يابد. آپاتي، به توانايي کودک براي 
ايجاد ارتباط سالم توأم با اعتماد با بالغين و هم سن و ساالن تأثير مي گذارد. در اين موارد با افزايش سن، مشکالت تحصيلي، 

مشکالت هيجاني، مشکالت جنسي، بزهکاري و سوء مصرف مواد ديده مي شود.
 )SBS - Shaken baby syndrome )SBS يا Shaken impact syndrome ضايعه ی تروماتيک عمدي ناشي 
يا ساير آسيب هاي  نابينايي  تکان دادن شيرخواران مي تواند موجب  يا کودک است.  تکان دادن خشونت آميز شيرخوار  از 
چشم ، آسيب  مغزي، تشنج، آسيب نخاعي يا مرگ گردد. آسيب سر، علت اصلي مرگ و ناتواني طوالني مدت در کودکاني 
است که مورد سوءرفتار جسمي قرار گرفته اند. قربانيان آن معمواًل شيرخواران کم تر از 1 سال و اغلب کم تر از 6 ماه هستند. 
شيرخواراني که بيش از حد گريه مي کنند، کوليکي هستند يا مراقبين آن ها فکر مي کنند که نياز به توجه بيش از حد دارند در 
 SBS معرض خطرند. پسرها، نوزادان با وزن تولد بسيار کم، نوزادان نارس وکودکان دچار ناتواني در معرض خطر بيشتر
يا خشونت جسمي هستند. علت آن فقدان درک تکامل کودک است که موج نااميدي، استرس و کم تحملي والدين مي شود. 
والدين کودکاني که بيماري مزمن دارند يا در بيمارستان بستري شده اند استرس، اضطراب، خستگي، افسردگي، کاهش کنترل، 
خشم، گناه و اختالل در تطابق را بيش تر تجربه مي کنند. رفتارهاي طبيعي شيرخوار مثل گريه نيز مي تواند در والدينی که 
محروميت از خواب دارند، افسرده هستند يا استرس هاي ديگري دارند ناراحت کننده باشد. اگر شيرخوار هر يک از موارد 

زير را نشان دهد مي تواند موجب نااميدي والدين شود.
 گريه مي کند و فقط با در آغوش گرفتن يا تکان دادن آرام است.

 گريه ی او به هيچ شيوه اي آرام نمي شود.
 راحت نمي خوابد، با کوچک ترين صدا بيدار مي شود و ديگر به خواب نمي رود.

 به مدت طوالني بيدار مي ماند يا به توجه دائمي نياز دارد.
 مشکالت تغذيه اي مثل باال آوردن پس از هر تغذيه، اختالل در مهارت هاي دهاني حرکتي، مکيدن ضعيف، امتناع از تغذيه، 

زمان تغذيه ی بيش از 30 تا 40 دقيقه دارد.
 هميشه گرسنه است يا مقدار زيادي مي خورد و سپس باال مي آورد.

 در طي روز، فقط چرت هاي کوچک مي زند و سپس عصر ها نق نق مي کند.
مراقبين بهداشتي بايد بدانند که خانواده با اين رفتارهاي طبيعي اما تحريک کننده چگونه برخورد مي کند و متوجه احتمال 
سوءرفتار يا آسيب شيرخوار باشد. در اين صورت، بايد در مورد خطرات SBS به والدين آموزش دهد و راه کارهايي براي 

کمک به قطع گريه ی شيرخوار، خوابانيدن او يا تغذيه اش مطرح کند.

ارتقاي سالمت روانی و هيجاني: اوايل کودکي- 1 تا 4 سالگي

سالمت روان در اوايل کودکي ارتباط تنگاتنگي با تکامل سالم کودک، ارتباطات سالم در خانواده و حمايت قوي کودک 
و خانواده در اجتماع دارد. بين 1 تا 4 سالگي، کودک پيشرفت هاي چشم گيري در توانايي هايش براي مستقل شدن و تعامل 
با ديگران پيدا مي کند. با وجود اعتماد و امنيت در خانواده، خود مختاري او موجب تجسس هاي جديد و شروع به تشحيص 
هويت خود به عنوان يک فرد توانمند و مجزا مي گردد. در زمينه اي مثبت و حمايت گر از ارتباط والد- کودک، رشد خود 
مختاري و خود، پايه ی اعتماد به نفس و کنجکاوي درباره ی دنيا می  شود. توانايي تنظيم مؤثر هيجانات قوي مثل خشم، 
ناراحتي و نا اميدي نيز به وجود مي آيد. بلوغ تکامل هيجاني همراه با مهارت هاي ارتباطي جديد منجر به رشد رفتار و درک 

اجتماعي مي گردد.
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طيف رفتار طبيعي وسيع است و به هماهنگي ميان روش هاي مراقب و کودک بستگي دارد. تهاجمي بودن، خطرپذير بودن 
و رفتارهاي ضد اجتماعي مي تواند در اين مرحله بروز کند. تکامل اجتماعي و هيجاني سالم به اين که کودکان چه ديدگاهي 
درباره ی خود دارند و چه قدر توسط ديگران ارزش داده مي شوند، بستگي دارد. جنبه هاي اجتماعي، رواني و جسمي والد، 
بر احساس خود در ارتباط با ديگران در کودک نقش دارد. موضوعات مهمي که بايد در مورد والدين مد نظر قرار گيرد سالمت 

جسمي و روانی، ُخلق آن ها، استرسورهاي گذشته و حال و تجارب کودکي آن ها در ارتباط با والدين مي باشد.

الگوهاي دلبستگي

الگوهاي دلبستگي بين کودک و والد را مي توان در اوايل کودکي مشاهده نمود که در پيش بيني تکامل سالم و اختالالت 
و مشکالت رفتاري در کودک مفيد هستند. با خودمختاري و استقالل کودک مسائل مراقبتي، راهنمايي و اعتماد در خانواده 

اهميت پيدا مي کند.
با بزرگ شدن دنياي کودک در اين مرحله، شروع به تعامل با ساير بالغين مثل عمه، مادربزرگ و معلم مي کند و الگوهايي 

از دلبستگي با اين ها را پيدا مي کند. دلبستگي امن و با عالقه در اين ارتباطات، موجب تکامل سالم مي گردد.

الگوهاي رفتاري

  )Behaviors(رفتارها ،)Antecedents( بستگي دارد که شامل مقدمات )ABC( درک کامل رفتار کودک به سه مرحله
و پيامدها )Consequences( است. مقدمات، حاالت و شرايطي هستند که رفتار در آن روي داده و پيامدها، عواقب رفتار 

براي کودک يا سايرين، شامل نتايج زودرس و ديررس آن رفتار است.
توضيح والدين براي اين که چرا کودک اين گونه رفتار مي کند، راه قطعي براي درک واکنش آن ها به مشکالت کودک 
است. در موارد نگراني هاي رفتاري، بايد پرسيد که چه کسي مراقب کودک است؟ ممکن است، علت رفتارهاي تهاجمي يا 
زدن ديگران، مراقبي باشد که مستقيمًا نظارت نمي کند يا انضباط ندارد يا مراقب کودک ممکن است براي ُخلق يا شخصيت 

او مناسب نباشد.

تشخيص زودرس اختالالت ُاتيستيک

بروز اين اختالالت 1 در 166 مورد است. ُاتيسم و انواع خفيف تر آن، گروهي از اختالالت نوروبيولوژيک هستند که با 
نقايص اساسي در تعامل اجتماعي و مهارت هاي ارتباطي مشخص مي شوند. تقريبًا 70% کودکان مبتال، عقب ماندگي ذهني نيز 
دارند. تظاهرات رفتاري شايع شامل اختالل جدي در سازگاري با تغييرات، افزايش حساسيت به محرک هاي حسی مثل صدا 
و لمس، چرخيدن، پس و پيش رفتن، جنبيدن و تکان دادن دست ها است. با درمان به موقع و مناسب پيش آگهي بهتر مي شود. 

به همين جهت، تشخيص زودرس اهميت دارد.
بايد در سال اول زندگي نيز آن را در نظر داشت. شيرخواران مبتال تمايل کمي به در آغوش گرفته شدن دارند و ممکن است 
در کنار والدين احساس آرامش نکنند. محدوديت هاي چشم گيري در خنده هاي اجتماعي، تماس چشمي، آواسازي و بازي 

اجتماعي دارند. در نيمه ی اول سال دوم زندگي، نقايص اختصاصي تري ديده مي شود. عالئم خطر شامل موارد زير است:
 عدم توجه به نام خود،

 اختالل در مهارت هاي مرتبط با توجه مثل فقدان نشان دادن و اشاره کردن،
 عدم توجه به ورود و خروج والدين يا خواهر و برادرها در اتاق،
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 فقدان  تماس چشمي و غرق در دنياي خود بودن،
 شکايت والدين از مشکل شنوايي )به صحبتي که به او مي شود پاسخ نمي دهد(،

 اختالل در تکلم.
ويزيت 15 و 18 ماهگي، زمان مهمي براي در نظر داشتن اختالالت ُاتيستيک در کنترل روتين تکامل است. در هر يک 

از موارد فوق، بايد بررسی اختصاصی تری انجام شود.

ارتقاي سالمت رواني و هيجاني: اواسط کودکی- 5 تا 10 سالگي

يک باور صحيح در طب کودکان، آن است که سالمت عمومي تحت تأثير عوامل رواني اجتماعي قرار دارد. اين دوران، 
از  اين گروه سنی،  اجتماعي، جسمي و شناختي است. کودکان  از مهارت هاي  تکامل شناختي اصلي و مجموعه اي  زمان 

وابستگي به والدين و مراقبين به افزايش استقالل و عالقه به ايجاد دوستي در دنياي اطراف خود سير مي کنند.
اين دوران، زمان مهمي براي تداوم تکامل اعتماد به نفس و روند دلبستگي است. موفقيت تحصيلي به تجارب قبلي، 
توانايي بودن با ديگران، کيفيت مدرسه و انتظارات آموزش دهندگان بستگي دارد. برخي، خشونت و زورگويي در مدرسه يا 

منزل دارند. اين تجارب، از توانايي کودک براي شکل گيري اعتماد به نفس مي کاهد.

الگوهاي دلبستگي

دلبستگي در اين سن به وابستگي “Connectedness“ تغيير مي يابد. يعني، ارتباط قوي و مثبت با والدين يا سرپرست 
کاهش خطر  با  او  براي  گذاشتن  زمان  و  مهم  زمان هاي  در  والد  فيزيکي يک  هيجاني است. حضور  که الزمه ی سالمتي 

مشکالت رفتاري همراه است. حتي مهم تر از آن احساس گرمي، عالقه و مراقبت توسط والدين مي باشد.

چالش هاي تکامل سالمت روان

اواسط کودکي، اغلب زماني است که مشکالت سالمت روان تظاهر کرده و بايد والدين تمام تالش خود را براي ترويج 
مهارت هاي اجتماعي مثبت و تقويت رفتار مطلوب انجام دهند.

عوامل محافظتي

وجود اين عوامل در زندگي کودک بر مثبت و موفق بودن تکامل روانی و هيجاني او نقش دارد. هرچه، اين ها بيش تر 
باشند، رفتارهاي مخاطره آميز کم تر خواهند بود. اين عوامل عبارتند از:

 ارتباط گرم و حمايتي بين والدين و کودک،
 اعتماد به نفس مثبت،

 مهارت  خوب از عهده برآمدن،
 ارتباطات مثبت با هم سن و ساالن،

 عالقه و موفقيت در مدرسه،
 ارتباط سالم با بزرگ ساالن خارج از منزل،

 توانايي بيان احساسات و
 والدين شاغلی که در منزل، محل کار و روابط اجتماعي خوب عمل مي کنند.
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در سال های اول مدرسه، بزرگ ساالن بايد براي حفظ اعتماد به نفس به کودک کمک کنند تا دچار نشانه هاي افسردگي 
نشود. در بسياري از موارد، ايجاد اعتماد به نفس به تکامل مهارت هاي اجتماعي نياز دارد. والدين بايد به کودک ياد دهند که 
شکست و اشتباه، جزء الينفک اما مفيدي براي زندگي است. اضطراب و افسردگي در اواسط کودکي شکل مي گيرد اما شيوع 
آن به طور چشمگيري در اوايل نوجواني افزايش مي يابد. عالئم هشدار دهنده ی اوليه، گاه در دبستان تشخيص داده  شده و 

در نتيجه، از اختالل روان  پزشکي بارز پيش گيري مي کند.

 )ADHD( ناتواني هاي يادگيري و اختالل کمبود توجه/ بيش فعالي

ناتواني هاي يادگيري و ADHD، در سال  هاي اول دبستان تظاهر مي کند. ناتواني در يادگيري، تفاوت ميان موفقيت هاي 
تحصيلي واقعي دانش آموز و پتانسيل هوشي او است که تشخيص آن قبل از 7 سالگي داده نمي شود. عالئم رفتاري، اختالل 
عصبي تکاملی زمينه اي را مي پوشاند. بايد عالئم و نشانه هاي بي توجهي، تکانش گری )Impulsivity(، فقدان تمرکز و 

عملکرد تحصيلي ضعيف را ارزيابي کرد. تشخيص و مداخله ی به موقع در اين کودکان اهميت دارد.
ADHD يکي از شايع ترين اختالالت روان در کودکان است که در 3 تا 6% کودکان مدرسه ای ديده مي شود. کودک داراي فعاليت 
بيش از حد، تکانش گری و بي توجهي که مانع يادگيري، تفريح يا روابط او مي شود بايد از نظر ADHD بررسي  شود. مهارت هاي 

خانواده و مدرسه بايد با تأکيد ايجاد اعتماد به نفس، اکتساب مهارت هاي انجام کارها و ايجاد مهارت هاي اجتماعي باشد.

اختالالت اضطرابي

اضطراب دوران کودکي مي تواند طبيعي باشد. اما، ممکن است نشانه هاي مشابه ADHD و افسردگي را نيز ايجاد کند. 
اگر اختالل اضطرابي موجب بروز مشکل در مدرسه يا روابط اجتماعی کودک شود، نياز به ارزيابي دارد. دختران خجالتي، 

در معرض خطر بيش تري هستند.

اختالل ُخلق

اين  در  مي شود.  کودک  هيجاني  و  اجتماعي  شناختي،  تکامل  عملکرد  اختالل  به  منجر  افسردگي  مانند  ُخلق  اختالل 
موارد، نشانه هاي تحريک پذيري و از دست دادن عالقه به فعاليت هاي معمول وجود دارد و مي توانند با رفتارهای مخرب، 
شکايت هاي جسمي و عملکرد تحصيلي و اجتماعي ضعيف همراه باشند. بخشي از مشکالت توأم با اختالالت ُخلقي قبل از 
 ADHD دوران بلوغ، به علت شروع اختالل دو قطبي در دوران کودکي است. در اين کودکان، تشخيص دوم ديگري مانند

)90% کودکان(، اختالالت اضطرابي )33% کودکان( و اختالل سلوک )22% کودکان( نيز مطرح است.
مراقب بهداشتي بايد افسردگي خفيف تا متوسط را در نظر داشته باشد. از تمام کودکان و خانواده هايشان بايد در مورد 
را  زمان خوبي  که  باري  مثال، “آخرين  برای  فعاليت ها سؤال شود.  به  بي عالقگي  و  احساس غمگيني، مشکالت خواب 

گذرانده ايد، کی بوده است؟”

زورگويي

نيمي از کودکان، در دوران مدرسه مورد زورگويي قرار مي گيرند و حداقل10  % به طور مکرر دچار اين مشکل مي شوند. 
اگر کودکان به داليلي ناراحت باشند يا ندانند با کودکان ديگر چگونه کنار بيايند، زورگو مي شوند. اغلب، کودکان زورگو، در 

بزرگ سالي نيز زورگويي مي کنند. در اغلب موارد، زورگويي در حضور ساير کودکان روي مي دهد.
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وزن سالم، به علت اهميت آن در دوران کودکي و سالمت بزرگ سالي در آينده؛ ارتباط آن با شيوه ی زندگي، رفتار، محيط 
و زندگي خانوادگي و افزايش شيوع اضافه وزن و چاقي اهميت خاصي دارد.

وضعيت وزن کودک نتيجه ی تعدادي از عوامل )ژن، متابوليسم، قد، رفتار و محيط( است. دو مورد از عوامل مهم، تغذيه 
و فعاليت جسمی است. رژيم غذايي متعادل و مغذي و فعاليت جسمي منظم، عوامل کليدي ارتقاي وزن سالم در کودکي و 

سرتاسر زندگي است.

اضافه وزن و چاقي

تعريف 

کودک داراي اضافه وزن )Overweight(، وزن بيش از حد سالم براي سن يا قد خود را کسب کرده است. چاقي 
)Obesity(، چيزي فراتر از اين است. کودکي که اضافه وزن دارد در معرض خطر چاقي دوران نوجواني است. چاقي، 
کودک و نوجوان را در معرض خطراتي قرار مي دهد. شاخص توده ی بدني ) Body mass index, BMI( ، وزن به 
کيلوگرم تقسيم بر مجذور قد به متر است. از آن جايي که چربي بدن با رشد تغيير مي کند و در دختر ها و پسرها، چربي بدن 
با بلوغ آن ها متفاوت است منحني BMI براي سن در دخترها و پسرها يکسان نيست. صدک هاي BMI براي وزن طبيعي، 

اضافه وزن و چاقي کودکان در جدول )3-3-1( مالحظه مي شود.

جدول 3-3-1- صدک هاي  ارزيابي اضافه وزن و چاقي

وضعيتصدک

< 85
≤ 85 - < 95

≤ 95

طبيعي يا وزن سالم
اضافه وزن

چاقي

باقي  اوايل زندگي روي داده و در دوران کودکي  پايين اهميت دارد. زيرا، درمان چاقي که در  چاقي کودکان در سن 
مي ماند، مشکل تر از چاقي است که در سنين باالتر ديده مي شود. از سوي ديگر، تداوم چاقي  تا نوجواني نيز او را در معرض 
مشکالتي براي سالمتي اش قرار مي دهد. کودک مدرسه اي که در معرض خطر اضافه وزن است به احتمال بيش تر نوجوان 

يا بزرگ سال چاقي خواهد بود. بعيد است که نوجوان چاقي، به وزن بزرگ سالي طبيعي برسد.
نوع تغذيه و فعاليت جسمي که منجر به چاقي مي شود تحت تأثير بسياري از عوامل از جمله فقدان دستيابي به غذاهاي 

مغذي، شيوه هاي زندگي فردي، تبليغات غذايي و فرهنگ حاکم که موجب زياد خوردن و زندگي بي تحرک مي گردد است.
و  ديس ليپيدمي  )هيپرکلسترولمي،  عروقی  قلبي  سالمت  بر  مي تواند  و  است  شايع  چاق  کودکان  در  طبي  مشکالت 
هيپرتانسيون(، دستگاه تنفسي )آسم، آپنه ي انسداد ی زمان خواب(، سيستم غددي )هيپرانسولينيسم، مقاومت به انسولين، 
اختالل در تحمل گلوکز، ديابت مليتوس نوع 2 و اختالل قاعدگي(، دستگاه عضالني اسکلتي )استئوآرتريت( و سالمت روان 

)افسردگي و کاهش اعتماد به نفس( تأثير بگذارد.
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غربال گري و ارزيابي

در هر يک از موارد زير، بايد شيرخوار و کودک را در معرض خطر اضافه وزن يا چاقي در نظرگرفت:
 يک يا هر دو والد چاق،

 يک يا بيش از يک خواهر و برادر چاق،
 خانواده هاي کم درآمد و 

 وجود بيماري مزمن يا ناتوان کننده، که تحرک را کم مي کند.
اولين مرحله ی غربال گري براي وزن، تعيين و تفسير BMI براي سن است. اگر اضافه وزن يا چاقي وجود داشت، 
يا محدوديت  بايد، وجود هرگونه اختالل ديگر  تعيين مداخالت مناسب ضرورت دارد.  براي  ارزيابي جسمي همه جانبه 

جسمي، جهت تغيير برنامه ی ورزشي مناسب کودک بررسي شود.
کودکان بزرگ تر از 2 سال که صدک BMI آن ها بين 85 و 95 است بايد براي موارد زير غربال گري شوند:

سابقه ی خانوادگي: آيا سابقه ی بيماري قلبي عروقي زودرس، هيپرکلسترولمي والدين، چاقي والدين يا خويشاوند درجه 
ی اول يا دوم مبتال به ديابت نوع 2 وجود دارد يا سابقه ی خانوادگي اين موارد مشخص نيست؟

فشار خون: فشار خون کودک چقدر است؟ فشار خون باالتر از 90% براي سن، جنس و قد، پره-هيپرتانسيو و فشار خون 
بيش تر از صدک 95، باال در نظر گرفته مي شود.

آزمايش هاي چربي خون ناشتا: آيا کلسترول ناشتاي خون mg/dL 200 يا باالتر است؟ آيا کلسترول HDL  کاهش يافته 
است؟ آيا تري گليسريد افزايش يافته است؟

تغيير قابل مالحظه ی BMI: آيا در طي سال گذشته، افزايش بيش از 2 تا 3 عدد در BMI وجود داشته است؟
نگراني درباره ی وزن: آيا کودک يا خانواده، نگراني درباره ی وزن کودک ابراز مي کنند؟

پس از 1 سالگي، BMI براي سن، شروع به کاهش کرده و اين کاهش، در طي سال هاي قبل از مدرسه ادامه مي يابد. 
پس از آن که در 6-4 سالگي به حداقل رسيد، شروع به افزايش تدريجي در نوجواني مي کند. افزايش BMI قبل از 4 تا 6 

سالگي، با چاقي بزرگ سالي همراه است.

درمان

ايجاد و تداوم اضافه وزن و چاقي به عواملي از جمله سن، جنس، سابقه ی خانوادگي، مرحله ی تکاملي، نژاد و محيط 
اجتماعي بستگي دارد. هر يک از اين ها بر اهداف درماني، نوع درمان و سير درمان تأثير دارد. چاقي، وضعيت پيچيده اي 
است که حتي با رعايت توصيه هاي درماني، کاهش وزن مي تواند آهسته باشد. بايد الگوهاي زندگي خانوادگي و محيط 
است  همراه  رفع مشکالت  و  فعاليت جسمي  و  غذايي  عادات  تغيير  درمان،  اصلي  شناخته شود. هدف  کودک  اجتماعي 

)جدول 2-3-3(.



258

جدول 3-3-2- اهداف درماني

 اهداف مداخله

کودکان بزرگ تر از 2 سال

BMI é صدک 85 تا 94:
هدف- حفظ وزن، منجر به کاهش BMI با افزايش سن مي شود.

BMI é صدک 95 يا بيش تر بدون بيماري همراه:
هدف- حفظ وزن، موجب کاهش BMI با افزايش سن مي شود.

BMI é صدک 95 يا بيش تر با بيماري همراه يا چاقي شديد:
هدف- کاهش تدريجي وزن که بيش از نيم کيلوگرم در ماه نباشد.

پيش گيري

از آن جايی که هزينه ی درمان زياد است و برنامه هاي درماني محدود هستند، موفق ترين مداخله براي ارتقاي وزن سالم، 
پيش گيري است. راه کارهايي که موجب تشويق رفتارهاي تغذيه اي سالم، فعاليت جسمي منظم و کاهش رفتارهاي بي تحرکي 
)مثل تماشاي تلويزيون، ويدئو،DVD يا استفاده از کامپيوتر( مي شود براي کمک به کودکان، جهت کسب و حفظ وزن سالم 

ضروري است.
 برنامه هاي پيش گيري که با موفقيت همراه هستند عبارتند از:

 راهنمايي والدين و کودکان براي تغيير رفتار،
 تأکيد بر نقش پدر و مادر براي تأثيرگذاري بر رفتارهاي کودکان کوچک،

 آموزش و تغيير رفتار،
 افزايش فعاليت جسمي که براي حفظ طوالني مدت کنترل وزن در کودکان الزم است،

 کاهش فعاليت هاي کم تحرک و افزايش فعاليت جسمي برنامه ريزي  شده و 
 حفظ برنامه ی درماني براي مدت طوالني.

نتيجه ی موفقيت آميز به عملکرد و راهنمايي کليه ی افرادي که به نوعي با کودک سر و کار دارند از جمله والدين، مراقبين 
بهداشتي، مسئولين دبستان و اجتماع بستگي دارد )جدول 3-3-3(.
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جدول 3-3-3- اقداماتي براي کاهش اضافه وزن و چاقي در کودکان

براي مراقبين بهداشتي

é به طور روتين BMI را کنترل کنيد تا اضافه وزن و چاقي را به موقع تشخيص دهيد.

é به افزايش صدک BMI قبل از آن که به 95 يا بيش تر برسد توجه کنيد.

é کودکان در معرض خطر را مشخص کنيد:

é کودکاني که والدين چاق دارند،

é کودکاني که خواهر و برادر چاق دارند،

é کودکان خانواده های کم درآمد و

é کودکان مبتال به بيماري مزمن يا ناتواني که فعاليت آن ها را محدود مي سازد.

é راهنمايي هاي فراراه براي تغذيه و فعاليت جسمي را به آن ها بگوييد.

براي والدين

é به عنوان الگويي براي فعاليت جسمی و تغذيه باشيد.

é از شيوه ای به جز دادن غذا يا ديدن تلويزيون براي تشويق استفاده کنيد. زمان فعاليت جسمي فعال در خانواده را 

افزايش دهيد )براي مثال، بازي کردن در خارج از منزل(.

é با هم ديگر غذا بخوريد.

é زمان ديدن تلويزيون، کامپيوتر و بازي ويدئويي را به 1 تا 2 ساعت در روز محدود کنيد.

é تلويزيون را در اتاق خواب کودک قرار ندهيد.

é در زمان صرف وعده هاي غذايي تلويزيون را خاموش کنيد.

é آب و شير کم چرب به جاي آب ميوه و نوشابه ميل کنيد.

é نوبت هاي صرف غذا را در خارج از منزل محدود کنيد.

براي مدارس

é در برنامه ی درسي مدارس، آموزش فعاليت جسمي و تغذيه گنجانيده  شود.

é افزايش فعاليت جسمي،

é تشويق کودکان براي راه رفتن تا مدرسه، اگر اين کار ايمن است.

é تهيه ی غذاهاي مغذي،

é بوفه ی مدرسه را کنترل کرده و فروش غذاهاي سالم را ترغيب کنيد.

براي اجتماع

é زمين هاي بازي براي راه  رفتن، دوچرخه  سواري و ساير فعاليت هاي جسمي فراهم سازيد.

é فعاليت  جسمي خارج از منزل را تشويق کنيد.

é پيام هاي فرهنگي درباره ی وزن و تغذيه ی سالم تهيه کرده و ارائه دهيد.
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ارتقاي وزن سالم: شيرخواري- تولد تا 11 ماهگي

عوامل خطر زيادي با اضافه وزن و چاقي دوران کودکي همراه هستند. تماس داخل رحمي، زمينه ی ژنتيکي و عوامل 
دوران  ديابت  و  والدين  چاقي  دارند.  تأثير  کودک  وزن  بر  همگي  بيولوژيک  و  پزشکي  روان  فرهنگي،  اجتماعي  محيطي، 

بارداري در مادر با اضافه وزن کودکي ارتباط دارد.
تغذيه ی انحصاري با شير مادر و پرهيز از زياد خوردن در شير خشک خواران براي تأمين رشد مناسب توصيه مي شود. 
تغذيه ی تکميلي پس از 6 ماهگي شروع مي شود. کودک بيدار را بايد به طور مکرر روي شکم قرار داد تا به جست و جوي 

محيط بپردازد و به فعاليت جسمي مناسب سن خود تشويق شود.

ارتقاي وزن سالم: اوايل کودکي- 1 تا 4 سالگي

توجه به وزن گيري سريع، به خانواده ها کمک مي کند که تغييراتي در شيوه ی زندگي خود ايجاد کنند )جدول4-3-3(. 
احتمال آن که يک کودک 4 ساله ی دچار اضافه وزن، يک بزرگ سال چاق گردد حدود 20% است. برخي از والدين، متوجه 
نمي شوند يا تشخيص نمي دهند که کودک آن ها سريع وزن گرفته، اضافه وزن دارد يا ممکن است از دست اين اضافه وزن، 

رهايي نيابد.
در بعضي از فرهنگ ها، کودک درشت، کودک سالم در نظر گرفته مي شود. اگر خانواده اضافه وزن کودک را باور نکنند، 
تغيير رفتارهاي موجود را نخواهند پذيرفت. از سوي ديگر، اگر مادر به کودک رژيم غذايي داده يا دريافت غذايي او را 
محدود کند نتيجه، کاهش توانايي کودک براي خود تنظيمي دريافت غذايش و هم چنين، افزايش تمايل براي غذاهاي محدود 

شده خواهد بود. بنابراين، هر دو منجر به اضافه وزن بيش از حد خواهد شد.

جدول 3-3-4- شيوه هاي سالمت محوري

é به جاي توجه به وزن، بهتر است سالمت کودک مد نظر قرار گيرد و به همه ی جنبه هاي او از 
جمله جسمي، ذهني و اجتماعي توجه شود.

é تأکيد بر زندگي فعال، سالم خوردن و محيطي پرورش دهنده که کودک ارزش خويش و آداب و 
رسوم خانواده و فرهنگ غذايي خود را بشناسد توصيه شده است. بايد درباره ی اضافه وزن، 

اختالالت غذا خوردن، کاهش وزن شديد و کمبود مواد مغذي به طور کامل صحبت شود.

اين دوران، زمان برقراري عادات غذايي و الگوهاي فعاليت سالم براي کودک و والدين است. تهيه و مصرف غذاي 
مغذي و سالم، فعاليت جسمي منظم و کاهش زمان بي تحرکي توصيه شده است. توصيه شده که کودکان کم تر از 2 سال 

تلويزيون نبينند و کودکان بزرگ تر، روزانه حداکثر 1 تا 2 ساعت تلويزيون تماشا کنند.

ارتقاي وزن سالم: اواسط کودکي- 5 تا 10 سالگي

در اين سال ها، مي توان عادات خانواده را که در سال هاي قبل ايجاد شده و ادامه يافته اند، تغيير داد. والدين، الگوي 
مهمي براي ايجاد شيوه هاي زندگي سالم از نظر تغذيه و فعاليت براي خانواده هستند. تأثير فعاليت هاي خارج از منزل در 
روتين هاي مدرسه و رفتار هم سن و ساالن ممکن است عادات کودک و خانواده اش را تغيير داده يا غني سازد. محيط نيز 

تأثير مهمي بر انتخاب غذا دارد.

ارتقاي تغذیه ی سالم

فصل چهارم فصل چهارم 
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شيرخواري و کودکي با تکامل و رشد جسمي سريع مشخص مي شود. هر گونه اختالل در دريافت مواد مغذي مناسب، 
مي تواند سبب عواقب طوالني مدت بر پتانسيل رشد و کسب تکامل گردد. رشد جسمي، نيازهاي تکاملي، نيازهاي تغذيه اي 

و الگوهاي تغذيه اي در هر مرحله از رشد و تکامل، متفاوت است.
افزايش چشمگير اضافه وزن و چاقي کودکان در سال هاي اخير، توجه مراقبين بهداشتي را به تغذيه ی کودکان معطوف 
کرده است. فعاليت جسمي منظم و رژيم غذايي مغذي و متعادل براي پيش گيري از اضافه وزن ضروري است. محيط و 

فرهنگ بر رفتارهاي تغذيه اي تأثير مي گذارد.

اجزاي ضروري تغذيه

تغذيه براي رشد مناسب،
 دست يابي به انرژي و مواد مغذي ضروري براي تأمين رشد مناسب و پيش گيري از اضافه وزن يا چاقي.

تغذيه و تکامل تغذيه اي و مهارت هاي خوردن،
 غذاهايي که مواد مغذي ضروري را فراهم مي سازد انتخاب کرده و تکامل تغذيه اي مناسب و مهارت هاي خوردن را 

تشويق کنيد.

تغذيه ی سالم و عادات تغذيه اي،
 محيط پرورش دهنده و مثبتي ايجاد کنيد و الگوهاي سالم تغذيه اي و خوردن داشته باشيد تا عادات خوردن سالم را 

ترويج نماييد که براساس تنوع، تعادل و به اندازه بودن است.

ارتباطات تغذيه اي سالم،
 تکامل هيجاني و اجتماعي و ارتباط تغذيه اي سالم ميان بالغ- کودک برقرار کنيد.

ارتقاي تغذيه ی سالم: قبل از بارداري و دوران قبل از تولد

همسراني که تصميم به داشتن فرزند دارند، بايد به شيوه ی زندگي و سالمت خود توجه کنند زيرا تغذيه، فعاليت جسمي 
و عادات آن ها نه فقط بر سالمت خودشان، بلکه بر سالمت خانواده و کودک آن ها نيز تأثير دارد. چاقي، سيگار کشيدن و 
سوء مصرف مواد مي تواند بر خانواده تأثير بگذارد. خانم باردار بايد رژيم غذايي مغذي داشته باشد. مصرف کافي برخي 

مکمل ها مثل اسيد فوليک، حتي قبل از بارداري توصيه مي شود.
نقايص لوله ی عصبي از شايع ترين نقايص نوزادان است و موجب مرگ و مير شيرخوار و ناتواني جدي مي شود. مصرف 
مقادير مناسب اسيد فوليک قبل از و در طي بارداري مي تواند به طور قابل مالحظه اي خطر داشتن نوزاد دچار ناهنجاري هاي 
مادرزادي از قبيل Spina bifida را بکاهد. توصيه مي شود خانم هايي که در سن بارداري هستند روزانه مکمل مولتي ويتامين 
يا مولتي ويتامين – مينرال حاوي μg 400 اسيد فوليک دريافت کنند. خانم هايي که در بارداري قبلي سابقه ی کودک مبتال به 
نقص لوله عصبي داشته اند يا آن هايي که سابقه ی ديابت وابسته به انسولين يا اختالل تشنجي دارند و داروهاي آنتي متابوليت 

يا ضد صرع )براي مثال کاربامازپين يا اسيد والپروئيک( مصرف مي کنند به دوزهاي بيشتر فوالت نياز دارند.
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ارتقاي تغذيه ی سالم: شيرخواري- تولد تا 11 ماهگي

رشد جسمي، کسب تکامل، نيازهاي تغذيه اي و الگوهاي تغذيه اي در هر يک از مراحل شيرخواري متفاوت است. در 2 تا 6 هفته 
ی اول، شيرخوار تغذيه مي کند، مي خوابد و رشد مي کند. سريع ترين رشد در اوايل شيرخواري، از زمان تولد تا 6 ماهگي روي مي دهد. 

در اواسط شيرخواري )6 تا 9 ماهگي( و اواخر شيرخواري )9 تا 12 ماهگي(، رشد سريع با سرعت کم تري ادامه مي يابد.
در اواخر شيرخواري، مجموعه ی فعاليت هاي هدفمند، بلوغ جسمي را تکميل کرده و از دست دادن رفلکس هاي نوزادي، 

امکان پيشرفت  از رژيم شير مادر يا شير خشک به تغذيه با مجموعه ی متنوعي از طعم ها، مزه ها و غذاها را فراهم مي سازد.
اقدامات تغذيه اي و روتين ها، بناي تکامل کودک و خانواده را مي سازد. والدين، مهارت هاي زيادي را از قبيل تشخيص، ارزيابي و 
پاسخ به نيازهاي شيرخوار کسب مي کنند. در زمان تغذيه، احساس والدگري در آن ها شکل گرفته و تقويت مي شود. آن ها، احساس 

مسئوليت براي مراقبت از شيرخوار را به دست مي آورند و اگر نتوانند متوجه خواسته هاي او شوند، احساس نااميدي مي کنند.
رژيم غذايي شيرخوار بايد انرژي و مواد مغذي ضروري براي رشد مناسب را فراهم سازد. از سوي ديگر، رشد، شاخص 
مهم کفايت تغذيه است. گرچه، نوزادان ممکن است 10% وزن خود را در هفته ی اول زندگی از دست دهند، اما معمواًل وزن 
خود را در 7 روزگي به دست مي آورند. در 4 تا 6 ماهگي، شيرخوار دو برابر وزن تولد شده و حدود 120 تا 210 گرم در هفته 

وزن مي گيرد. شيرخواران در 1 سالگي 3 برابر وزن تولد شده و از 6 تا 12 ماهگي 90 تا 150 گرم در هفته وزن مي گيرد.
شيرخواران از تولد تا 6 ماهگي 2/5 سانتي متر در هر ماه، قد مي کشند. اما سرعت رشد از 6 تا 12 ماهگي 1/25 سانتي متر 

در ماه است قد شيرخواران در سال اول زندگي 50% افزايش مي يابد.
شيرخواراني که بر حسب نياز )On demand( شير مي خورند، رشد خوبي مي کنند. تغذيه  ی انحصاري با شير مادر 
در 6 ماه اول زندگي، موجب رشد بيش تر از ساير شيرخواران مي شود، اما شير خشک  خواران، در بقيه ی سال اول زندگي 
سريع تر رشد مي کنند. رشد شيرخواران به تغذيه، شرح حال حوالي نوزادي و عوامل ژنتيکي )از قبيل قد والدين، سندرم هاي 

ژنتيکي يا بيماري ها( و ساير عوامل جسمي بستگي دارد.
رشد دور سر تا 2 سالگي با رشد قدي مرتبط است و دور سر اطالعات بيشتري درباره ی وضعيت تغذيه اي نسبت به قد 
فراهم نمي کند. پس از 2 سالگي، رشد سر آهسته شده و اندازه گيري آن در بررسي سوءتغذيه کمک کننده نيست. در کودک 
بزرگ تر، دور سر شاخص خوبي از سوء تغذيه اي است که در 2 سال اول زندگي روي داده است. دور سر شاخص خوبي از 

وضعيت تغذيه اي نيست اما از نظر غربال گري ميکروسفالي و ماکروسفالي اهميت دارد زيرا اين ها منشأ تغذيه اي ندارند.
نياز کالري: براي برآورده شدن رشد، تمام شيرخواران به دريافت زياد کالري و دريافت کافي چربي، پروتئين، ويتامين و 
مواد معدني نياز دارند. شير مادر و شير خشک، 40 تا 50% انرژي را از چربي فراهم مي سازد. چربي نبايد در 2 سال اول 
زندگي محدود شود. نياز ويتامين و مواد معدني به جز ويتامين D، با شير مادر تأمين مي شود. پس از 6 ماهگي، تغذيه ی 

تکميلي نياز غذايي را تأمين کرده و مهارت هاي خوردن و تغذيه کسب مي شود.
مکمل ها، ويتامين ها و مواد معدني: يکی از نگراني های دوران شيرخواري، عوارض فقر آهن بر تکامل رواني حرکتي است. 
فقر آ هن موجب نقايص شناختي و حرکتي که برخي از آن ها با درمان قابل برگشت است، مي گردد. براساس مطالعات اخير، 
درمان ممکن است موجب برگشت اين مشکالت نگردد، لذا پيش گيري بسيار اهميت دارد. خطر فقر آهن در سال اول زندگي 
در آن هايي که نارس متولد شده اند، شير خشک فاقد آهن دريافت کرده اند و تغذيه ی انحصاري با شير مادر بدون دريافت 
مکمل آهن داشته اند، بيش تر مي باشد. شيرخواري که شير مادر دريافت کرده، در معرض فقر آهن در 6 ماهگي و سپس 
خطر آنمي فقر  آهن است. منطقي است که مکمل آهن mg/kg/d 1پس از 4 ماهگي شروع شود. در شيرخواران بزرگ تر، 
 500 mL گوشت قرمز منبع بهتري از آهن نسبت به غذاهاي تکميلي غني شده با آهن است. اگر شيرخوار، روزانه حداقل
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شير خشک غني شده با آهن دريافت کند، به مکمل آهن اضافي نياز ندارد. مکمل ويتامين IU/d( D 400 ( نيز بايد براي 
شير مادرخواران از چند روز اول زندگي شروع شود.

تجويز مکمل فلورايد قبل از رويش دندان که معمواًل در 6 ماهگي است انديکاسيون ندارد. پس از آن تجويز فلورايد 
بستگي به نظر مراقبين بهداشتي يا دندان پزشک دارد. تجويز کلسيم در شيرخواران الزم نيست.

تکامل مهارت هاي تغذيه اي و خوردن

تغذيه بايد طوري برنامه ريزي شود که تمام نيازهاي مغذي را تأمين کرده و به تکامل مهارت هاي تغذيه اي و خوردن 
کمک کند.

شير مادر

تغذيه با شير مادر برای تمام شيرخواران، توصيه شده است و مزايايي براي تغذيه ی شيرخوار، سالمت رواني، عملکرد 
گوارشي، دفاع ميزبان و تکامل عصبي دارد )جدول1-4-3(.

در شيرخواراني که سابقه ی خانوادگي قوي از بيماري آتوپيک مانند آلرژي يا اگزما دارند، تغذيه با شير مادر موجب 
کاهش بروز اين بيماري ها مي شود. بالفاصله پس از زايمان، تماس جسمي نزديک و مکرر، هم اتاقي مادر و نوزاد و حذف 
نمونه هاي شيرخشک تجارتي موجب افزايش مدت تغذيه با شير مادر مي شود. تغذيه  ی انحصاري با شير مادر تا 6 ماهگي، 

براي به حداکثر رسانيدن مزاياي تغذيه با شير مادر توصيه مي شود.

جدول3-4-1- مزاياي تغذيه با شير مادر

شير مادر از نظر برآورده ساختن نيازهاي تغذيه اي نوزاد و شيرخوار منحصر به فرد است و مزاياي زيادي براي سالمت، رشد و تکامل دارد.
مزاياي تغذيه با شير مادر براي شير خوار

é تغذيه با شير مادر، تغذيه اي ايده آل است و بهترين رشد و تکامل ممکن را فراهم مي سازد.
باکتريال،  باکتريمي، مننژيت  با شير مادر، به طور قابل مالحظه اي از بروز اسهال، عفونت دستگاه تنفسي تحتاني، اوتيت مديا،  é تغذيه 

بوتوليسم و عفونت دستگاه ادراري مي کاهد.
é تغذيه با شير مادر، ممکن است بر عليه بيماري کرون، لنفوم و بعضي ژنوتيپ هاي ديابت مليتوس نوع 1، محافظت نمايد و شروع برخي 

آلرژي ها را به تعويق اندازد.
é تغذيه با شير مادر، از خطر چاقي مي کاهد.

é تغذيه با شير مادر، موجب ارتقاي تکامل عصبي سالم مي گردد.
é تغذيه با شير مادر، مي تواند بروز بيماري آتوپيک، مانند اگزما يا آلرژي را کم کند.

é تغذيه با شير مادر، موجب ارتباط نزديک مادر – شيرخوار مي شود.
مزاياي تغذيه با شير مادر براي مادر

é تغذيه با شير مادر، سطح اکسی توسين را زياد کرده و موجب کاهش خون ريزي پس از زايمان و جمع شدن سريع تر رحم مي شود.
é خانم شيرده سريع تر به وزن قبل از بارداري مي رسد، تخمک گذاري ديرتر شروع شده و در فاصله گذاري فرزندان مؤثر است، باعث بهبود 

مينراليزاسيون مجدد استخوان پس از زايمان شده و خطر کانسر تخمدان و کانسر پستان قبل از يائسگي کم مي شود.
é آمنوره ی شيردهي موجب قطع خون ريزي قاعدگي در طي ماه هاي اول پس از زايمان مي شود.

مزاياي تغذيه با شير مادر براي خانواده
é تغذيه با شير مادر، نياز به هزينه ی اضافي ندارد و تجهيزات و وسايل نمي خواهد.

é مسافرت با شير مادرخواران راحت است.
مزاياي تغذيه با شير مادر براي اجتماع

é شير مادر از هزينه هاي بهداشتي و مرخصي مادر شاغل به علت بيماري کودک مي کاهد.
é تغذيه با شير مادر، از غيبت والدين در محل کار کاسته و درآمد آن ها کم نمي شود.
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از آن جايي که تصميم شيردهي مادر اغلب قبل از دوران بارداري يا در اوايل آن گرفته مي شود، ويزيت هاي قبل از تولد 
فرصت مهمي براي ارتقاي تغذيه با شير مادر است. والدين، اغلب از مزاياي تغذيه با شير مادر آگاه هستند، اما ممکن است 
اعتماد به نفس کافی در توانايي خود براي شيردهي موفق را نداشته باشند. مادر، ممکن است درباره ی تغذيه با شير مادر و 
کفايت تغذيه اي آن، دريافت کافي شير، توانايي خود براي توليد شير و رفع گرسنگي شيرخوار و اين که آيا در صورت وجود 
بيماري زمينه اي توانايي شير دادن را دارد، سؤاالتي داشته باشد. مادران شاغل ممکن است در مورد سرکار رفتن خود يا 
برآوردن نيازهاي ساير اعضاي خانواده و کودکان ديگر، نگران باشند. مشاوره ی قبل و بعد از زايمان جهت بحث درباره ی 

اين موضوعات و افزايش مدت شيردهي است.
والدين ممکن است در مورد مصرف دارو توسط مادر و بيماري  مادر و شيرخوار نيز سؤاالتي داشته باشند. در اغلب 

شرايط، مادر مي تواند به شيردهي ادامه دهد.
شير گاو، شير بز و شير خشک هاي کم آهن نبايد در سال اول زندگي مصرف شود. مصرف شير سويا، شير بدون چربي، 
کم چرب )1%( و با چربي کاهش يافته )2%( در 2 سال اول زندگي توصيه نمي شود. شير خشک خوار را نبايد براي تغذيه 
تنها گذاشت يا بطری شير را در دهانش رها کرد. با اين توصيه خطر خفگي، عفونت هاي گوش، پوسيدگي زودرس دندان در 

دوران کودکي، دريافت ناکافي و فرصت از دست رفته براي افزايش ارتباط والد – شيرخوار کم مي شود.
عدم تحمل شير خشک هايي که از شير گاو تهيه شده اند با مدفوع شل، استفراغ، يا باال آوردن تظاهر کرده و الزم است 
که به شير خشک سويا تبديل شود. شير خشک سويا ممکن است براي رژيم غذايي گياه خواري، کمبود گذراي الکتاز و 
گاالکتوزمي توصيه شود. شير خشک سويا براي شيرخوار نارس، انتروکوليت ناشي از پروتئين شير گاو يا پيش گيري از کوليک 

يا آلرژي استفاده نمي شود.

دفعات و مقدار تغذيه: در ماه هاي اول زندگي، شير مادرخواران معمواًل 8 تا 12 بار در 24 ساعت )تقريبًا هر 2 تا 3 ساعت( 
تغذيه مي شوند. والدين، بايد نشانه هاي گرسنگي را شناخته و به سرعت به آن ها پاسخ دهند. با رشد شيرخوار، دفعات 
تغذيه کم تر و حجم تغذيه بيش تر مي شود. نشانه هاي سيري شامل برگرداندن سر دور از نوک پستان، به خواب رفتن و 

بيرون ريختن شير است.
در نوزادان، نشانه هاي گرسنگي شامل برگرداندن سر، مکيدن و حرکات دست و در شيرخواران کوچک، بردن دست به 
دهان و مکيدن لب ها است. خنديدن، غان و غون کردن و نگاه کردن به والدين در زمان تغذيه، مي تواند نشانه  ی اين باشد که 
شيرخوار، غذاي بيشتري مي خواهد. در شيرخواران بزرگ تر، نشانه هاي گرسنگي شامل گريه کردن، حرکات بازو و ساق پا، باز 
کردن دهان و حرکت به سمت جلو با نزديک شدن قاشق و بردن غذا به سمت دهان است. گريه، از نشانه هاي ديررس است 

و معمواًل مانع خوردن است زيرا شيرخوار ناراحت شده و کم تر احتمال دارد که خوب بخورد.
شيرخوار، سير شدن خود را با بهانه گيري و بدخلقي موقع تغذيه، آهسته کردن سرعت خوردن، برگرداندن سر، توقف مکيدن 
يا بيرون ريختن و امتناع از نوک پستان، نشان مي دهد. ساير نشانه ها شامل امتناع از قاشق، قاشق را کنار زدن و بستن دهان با 
نزديک شدن قاشق است. والدين، بايد به نشانه هاي کالمي و غيرکالمي در زمان تغذيه توجه کرده و به  آن ها پاسخ دهند. اگر غذا 
پس زده مي شود، والدين به جاي فشار به شيرخوار براي خوردن يا تمام کردن غذا، بايد بعدًا براي دوباره دادن آن تالش کنند.

شروع تغذيه ی تکميلي

تغذيه ی تکميلي شامل مصرف هر نوع غذا يا نوشيدني ديگر در کنار شير مادر يا شير خشک است. تغذيه ی تکميلي بايد 
از پايان 6 ماهگي که شيرخوار از نظر تکاملي آماده است، شروع شود. در 6 ماهه ی دوم زندگي، غذای کمکي عالوه بر شير و 
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نه جايگزين آن داده مي شود. در اين زمان، والدين به راهنمايي هاي عملي نياز دارند.  آمادگي شيرخواران براي پذيرش غذاي 
کمکي، متفاوت است. مشاوره با والدين در اين زمان، براي کسب موفقيت در اين تجربه ی جديد مؤثر است.

شروع تغذيه ی تکميلي در زماني که شيرخوار آماده است، اين روند و مرحله ی بعد )شروع غذاي سفره( را آسان تر 
مي سازد. عالئمي که آمادگي شيرخوار براي شروع غذاي نيمه جامد )پوره( را نشان مي دهد شامل از بين رفتن رفلکس تف 
کردن )Extrusion reflex( و باال آوردن زبان براي حرکت پوره به سمت جلو و عقب در دهان است. در اين مرحله، 
شيرخوار با کمک مي نشيند و کنترل سر و گردن را به خوبي دارد. مي تواند عالقه ی خود به غذا را با باز کردن دهان و خم 

شدن به جلو و هم چنين بي عالقگي يا سيري را با عقب  رفتن و برگرداندن سر نشان دهد.
زماني که شيرخوار مي تواند خودش بنشيند و غذا را با کف دست مي گيرد، زمان غليظ تر کردن پوره ها و استفاده از غذاي 
نرم، له شده و بدون تکه ی غذا است. هم چنين، مي تواند از فنجان کوچک نيز بنوشد. زماني که چهار دست و پا راه مي رود 
و با کمک مي ايستد مي تواند از فک و زبان خود استفاده کرده و غذاها را ِله کند، با قاشق در زمان غذا خوردن بازي کند )اما 
نه براي اين که خودش غذا بخورد( و يک فنجان را خودش در دست بگيرد. در اين مرحله مي تواند غذاهاي له شده، نرم يا 
خرد شده با تکه هاي نرم و کوچک )مانند قطعات کوچک گوشت يا مرغ( را بخورد. در حدود 7 تا 9 ماهگي، شيرخوار ياد 
مي گيرد اشيا را داخل دهان ببرد و سعي مي کند که خودش غذا بخورد. در اين سن، شيرخوار مي تواند اشيا را بين انگشت 
 )Finger food( شست و چهار انگشت ديگر گرفته و بردارد. هر غذايي که شيرخوار بتواند در دست گيرد، غذاي انگشتي
گفته مي شود. غذاهايي مثل بيسکويت و نان که راحت حل مي شوند، انتخاب خوبي هستند. اما، غذاهايي که خطر خفگي 

دارند مثل انگور، ذرت، هويج خام و مغزها نبايد مصرف شود.
توصيه ی کلي آن است که اولين غذاي جامد بايد يک ماده داشته باشد و سپس هر 2 تا 7 روز يک ماده ی غذايي جديد 
به آن افزوده شود. پوره ی گوشت، آهن و مواد مغذي را تأمين مي کند. پس از پذيرش غذاهاي جديد توسط شيرخوار، والدين 
بايد به تدريج ساير غذاهاي پوره يا سبزي و ميوه ی نرم را 2 تا 3 بار در روز مصرف کنند و اجازه دهند که شيرخوار خودش 
مقدار مصرف را تعيين کند. مي توان موز يا سيب زميني نرم شده داد. چون شير مادرخواران از طريق شير مادر در معرض 
طعم ها قرار مي گيرند، تنوع غذايي نه فقط براي شيرخوار بلکه براي مادر نيز اهميت دارد. مخلوط کردن غالت با شير مادر 

و مصرف مکرر غذا، پذيرش شيرخوار را تسهيل مي کند.
غذاي مغذي و متعادل براي شير خوار بزرگ تر شامل مقدار مناسب شير و غذاي کمکي است تا دريافت تمام مواد مغذي 
الزم براي رشد مناسب فراهم شود. در آخر سال اول زندگي، بايد غذاهاي سالم مانند ميوه، سبزي، غالت و گوشت کم چربي 
در برنامه ی غذايي شيرخوار باشد. غذاهاي پرکالري، چرب، شيرين و داراي مواد مغذی کم مانند نوشابه های شيرين، چيپس 
و پفک نبايد مصرف شوند. مصرف آب ميوه نبايد بيش از 120 تا 180 ميلي ليتر در روز باشد. به علت اين باور غلط که آب 
ميوه، مغذي است والدين ممکن است ندانند که مصرف آن بايد محدود شود. به هر حال، آب ميوه کالري و قند زيادي دارد. 

مصرف بيش از حد آن منجر به چاقي و اضافه وزن، اسهال و پوسيدگي زودرس دندان مي شود.
اولين عالئم بي عالقگي، ديگر غذا  با  که  بايد اجازه داد  به شيرخوار  اندازه غذا خوردن،  به  برقرار شدن عادت  براي 
نخورده و به او براي مصرف بيش تر، اصرار نشود. شيرخوار بايد آزاد باشد تا بر حسب سيري و گرسنگي خود شير و غذا 
بخورد. تغذيه با شير مادر مي تواند در برقراري عادت به اندازه خوردن کمک کند، زيرا شير مادرخواران مقدار مصرف شير 
را خودشان تعيين مي کنند. والدينی که شيرخوارشان را با شيرخشک تغذيه مي کنند بايد بدانند که هيچ گاه شيرخوار سير را 

براي تمام کردن شير، تشويق نکنند.
تغذيه با غذاهاي مغذي و اجتناب از غذاهايي که کالري بدون مواد مغذي دارد، به عادت به اندازه خوردن کمک مي کنند. 
عالوه بر اين، ثابت بودن زمان غذا و ميان وعده و پرهيز از تغذيه ی ممتد در پيش گيري از اضافه وزن و کم وزني مفيد است.



مشکالت تغذيه اي

به والدين بايد کمک کرد تا رفتارهاي تغذيه اي طبيعي شيرخوار را از مشکالت تغذيه اي افتراق دهند.

حساسيت و آلرژي غذايي: نوعي از عدم تحمل غذا است که با نشانه هايي پس از هر بار مصرف غذا و واکنش ايمونولوژيک 
غيرطبيعي به آن غذا مشخص مي شود. نشانه هايي از قبيل بي قراري، بيش فعالي، ناراحتي گوارشي و آسم به آلرژي غذايي 
نسبت داده شده، اما آلرژي غذايي واقعي نادر است. حساسيت غذايي در 2 تا 8% شيرخواران و کودکان کم تر از 3 سال 
روي مي دهد.  آلرژي غذايي منجر به نشانه هاي دستگاه گوارش )استفراغ، کرامپ يا اسهال(، پوست )اگزما يا کهير( و 
دستگاه تنفس )آسم( شده يا واکنش آلرژيک ژنراليزه ی تهديد کننده ی حيات )آنافيالکسي( بروز مي کند. بيش فعالي به 

عنوان تظاهر آلرژي غذايي در نظر گرفته نمي شود.
تقريبًا 2/5% شيرخواران، واکنش آلرژيک به شير گاو را در سه سال اول زندگي تجربه کرده و 1/5% واکنش به تخم مرغ 
و 6/% واکنش به بادام زميني دارند. در کودکان کوچک، شايع ترين غذاهايي که موجب واکنش هاي آلرژيک مي شوند عبارتند 
از: شير گاو، تخم مرغ، بادام زميني، سويا و گندم. شيرخواراني که منحصرًا با شير مادر تغذيه مي شوند ممکن است به اين 
مواد يا ساير پروتئين هاي غذايي که از رژيم  غذايي مادر به شير مادر مي رسند واکنش نشان دهند. شيرخواراني که سابقه ی 

خانوادگي آلرژي دارند )براي مثال، والدين يا خواهر و برادر( از تغذيه با شير مادر سود مي برند.

رگورژيتاسيون، باال آوردن و بيماري ريفالکس گاستروازوفاژيال: باال آوردن و استفراغ، از نگراني هاي شايع والدين است. 
شيرخواران در سال اول زندگي، به خصوص چند ماه اول، 1 تا 2 ساعت اول پس از تغذيه استفراغ مي کنند. استفراغ به 
علت اپيزودهاي کاهش  تون اسفنکتر تحتاني مري و رسيدن محتويات معده به مري است. بيرون ريختن شير اغلب به 
علت تند خوردن يا زياد خوردن شير، آروغ نزدن يا شيوه ی نامناسب تغذيه است. تقريبًا نيمي از شيرخواران کم تر از 3 
ماه، يک يا 2 بار در روز، شير باال مي آورند و بروز آن بين 2 تا 4 ماهگي به حداکثر مي رسد. شيوع آن ممکن است مجددًا 

با شروع غذاهاي جامد بيشتر شود. در اغلب موارد، در 12 تا 24 ماهگي بهبود مي يابد.
باال آوردن مکرر يا استفراغ قابل مالحظه، ريفالکس گاستروازوفاژيال )GER( است که معمواًل براي شيرخوار ضرری 
ندارد. تظاهرات باليني بيماري ريفالکس گاستروازوفاژيال )GERD( شامل استفراغ، اختالل در وزن گيري، ناراحتي واضح 

در حين شير خوردن، ازوفاژيت و اختالالت تنفسي است. در نوزادان، بايد از استنوز پيلور افتراق داده شود.
شيرخواران به شرايط خوب و الگوهاي مثبتي براي تغذيه نياز دارند تا عادات تغذيه اي سالم و متنوع، تعادل و مصرف 
به اندازه را ياد بگيرند. در اوايل شيرخواري، والدين بايد دادن پاسخ به نشانه هاي سيري يا گرسنگي شيرخوار را ياد بگيرند. 

تماس جسمي نزديک در زمان تغذيه، تکامل هيجاني و اجتماعي سالم را تسهيل مي کند.
در سال اول زندگي، تغذيه ی شيرخوار گرسنه احساس اعتماد از برآورده شدن نيازهايش را به او مي دهد. براي تکامل 
مطلوب، نوزاد بايد به محض بروز گرسنگي، تغذيه شود. هرچه اعتماد، بيش تر در شيرخوار شکل گيرد، مي تواند به مدت 

طوالنی تری براي تغذيه منتظر بماند.
رفتارهايي از قبيل تماس چشمي، دهان باز، برگشتن به سمت والدين يا حتي دور شدن از آن ها بناي اولين ارتباط بين 
شيرخوار و والدين را فراهم مي کند. مشکالت زودرس تغذيه موجب هيجان قوي براي والدين شده و اعتماد به نفس و 

احساس توانمندي آن ها را تضعيف مي کند. بنابراين، مشکالت فوق بايد به موقع حل شود.
در يک ارتباط تغذيه ای سالم، مسئوليت، بين والدين و شيرخوار تقسيم شده است. والدين محيط تغذيه اي سالم، مناسب و 
پرورش دهنده ای را فراهم کرده و غذاي سالم و مناسب در اختيار شيرخوار مي گذارند و از سوي ديگر، شيرخوار تصميم مي گيرد که 
“چه زماني” و “چه اندازه” بخورد. در يک ارتباط تغذيه اي سالم شيرخوار- والد، والد پاسخ گو به نشانه هاي سيري و گرسنگي به 
موقع و زود پاسخ مي دهد؛ مهارت هاي تغذيه اي و توانايي تکاملی شيرخوار را مي شناسد؛ عالوه بر کمک به شيرخوار، مستقل غذا 

خوردن او را نيز تشويق مي کند؛ به شيرخوار اجازه مي دهد تا تغذيه را شروع کرده و تعامالت تغذيه اي را هدايت کند.
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ارتقاي سالمت تغذيه اي: اوايل کودکي – 1 تا 4 سالگي

تغذيه ی مناسب در اوايل کودکي موجب ارتقاي رشد طبيعي مي شود. انتخاب مقادير مناسب غذا و غذاهاي متنوع و 
فراهم کردن محيطي که امکان خود تنظيمي دريافت غذا را به کودک مي دهد اهميت دارد. کودکان، غذاهاي جديد با طعم و 

مزه های متنوع مصرف مي کنند.
سرعت وزن گيري پس از سال اول آهسته تر شده و در نتيجه، منجر به کاهش چشمگير اشتها و دريافت غذا مي شود. 
با مصرف غذاهاي پرکالري )مثل غذاهايي که آب کم تري دارد( جبران مي گردد. پايش رشد، کودک  اين کاهش دريافت 
امکان تشخيص اختالل رشد را مقدور مي کند. رشد قدي به تشخيص سوء تغذيه ي مزمن و وزن به قد و BMI براي سن 
به تشخيص کم  وزني و اضافه وزن يا چاقي کمک مي کند. اگر کودک 2 صدک باالتر يا پايين تر از ويزيت  قبلي باشد بايد از 
والدين درباره ی مقدار غذا، نوع غذاي مصرف شده و دفعات تغذيه سؤال شود. به نياز روزانه ی کلسيم بايد دقت کرد که 

در کودکان 1 تا 3 سال، mg 500 و در کودکان 3 تا 8 سال، mg 800 در روز است.
نگراني مهم تغذيه  ی کودکان پيش دبستاني، خفگي يا آسپيره کردن غذا است. در اين سن، نبايد از بادام زميني، آدامس، 
پاپ کورن، چيپس، برش هاي گرد سوسيس، قطعات هويج، انگور درسته، شيريني سفت، قطعات بزرگ ميوه يا سبزي خام و 

گوشت سفت استفاده شود.
براي کاهش خطر خفگي در کودک نوپا، بايد در زمان تغذيه، او را نشاند. نبايد، کودک در ماشين تغذيه شود زيرا اگر 
خفگي پيش آيد، کنار کشيدن ماشين در ترافيک براي درآوردن غذا، مشکل است. به عالوه، برخالف توصيه  ی تغذيه ی 

کودکان در مکان مناسب است.
مصرف سه وعده ی غذاي اصلي با 2 تا 3 ميان وعده در روز توصيه مي شود. رژيم غذايي بايد حاوي نوشيدني ها و 
غذاهاي مغذي از گروه هاي اصلي غذايي باشد و مصرف چربي هاي اشباع و ترانس، کلسترول، شکر اضافي و نمک، محدود 
شود. نيازهاي تغذيه اي بايد با مصرف انواعي از غذا که تأثير مثبت بر سالمتي دارند، برآورده شود. مکمل ويتامين و مواد 

معدني در کودکاني که مقادير توصيه شده  از غذاهاي سالم را دريافت مي کنند الزم نيست.
دوست داشتن فقط 1 يا 2 غذا و امتناع از بعضي از غذاها از رفتارهاي طبيعي در کودکان کوچک است. در اغلب کودکان، 
اين رفتارها قبل از سن مدرسه از بين مي رود به شرط آن که والدين صبور بوده و به عرضه ی غذاهاي جديد و آشنا ادامه 

دهند. کودکان پيش دبستاني مي توانند در تهيه ی غذا همکاری نمايند که به پذيرش غذاهاي جديد کمک مي کند.
متأسفانه، بعضي از والدين و مراقبين، وقتي نوپا بيش از خوردن غذا به بررسي آن مي پردازد، ناراحت و  آشفته مي شوند. 
اين رفتار، نشانه ی  کنجکاوي و استقالل اوايل کودکي و طبيعي است. بايد، مجموعه ی متوازني از غذاهاي مغذي در اختيار 

کودک قرار داد تا مقدار و نوع غذايي را که مي خواهد انتخاب کند.
زمان صرف غذا فرصت خوبي براي تعامل والد – کودک است. در نوپايان، زمان تغذيه مي تواند قبل از غذاي خانواده و 
براي کودکان بزرگ تر و پيش دبستاني همراه با ساير افراد خانواده باشد. غذاهاي انگشتي، توانمندي و اعتماد به نفس کودک 
را تقويت مي کند. حتي وقتي والدين به کودک غذا مي دهند بايد يک قاشق نيز به کودک داده شود. نوپاي 12 تا 15 ماهه را 
بايد تشويق کرد که قاشق به دست گيرد. وقتي غذاي کودک تمام شد، مي توان به او اجازه داد تا ميز را ترک کرده و در جايي 

که مي توان بر او نظارت داشت، باشد تا والدين نيز غذاي خود را تمام کنند.
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ارتقاي سالمت تغذيه اي: اواسط کودکی- 5 تا 10 سالگي

براي دستيابي به رشد و تکامل طبيعي، کودکان به انواع غذاهاي مغذي که کالري، پروتئين، کربوهيدرات، چربي، ويتامين 
و مواد مغذي کافي را فراهم سازد نياز دارند. در اين دوران، کودک سه وعده ی غذا و 2 تا 3 ميان وعده در روز مصرف 
مي کند. با افزايش توانايي کودک براي مستقل غذا خوردن، مي تواند در برنامه ريزي غذايي و آماده کردن غذا کمک کرده و 
وظايفي را در ارتباط با زمان صرف غذا به عهده گيرد. انجام اين کارها، کودک را قادر مي کند تا با خانواده مشارکت داشته 

و اعتماد به نفس خود را تقويت کند.
در اين دوران، رشد جسمي روند آهسته و ثابتي دارد. بررسي BMI براي سن، امکان مداخله ی زودرس براي پيش گيري 
از چاقي دوران کودکي را مقدور مي سازد. به نظر مي رسد که دريافت کلسيم در کودکان سن مدرسه ای کافی نيست. کلسيم، 
ماده ی مغذی مهمی برای استخوان است و در کودکانی که دريافت کافی کلسيم ندارند، بروز شکستگي بيش تر است. مصرف 

مقادير زياد آب ميوه و نوشابه، نشانه ی دريافت ناکافي کلسيم است.
 300 mg کودکان، نياز به دريافت 3 تا 4 نوبت غذاهاي غني از کلسيم در روز دارند. اگر 240 ميلي ليتر شير مصرف شود تقريبًا
کلسيم تأمين مي شود. بنابراين توصيه مي شود که والدين آب، شير کم چرب و کم تر از 180-120 ميلي ليتر آب ميوه ی 100% طبيعي 

در روز براي نوشيدن در اختيار کودک قرار دهند. نياز روزانه ی کلسيم در کودکان 4 تا 8 سال،  mg 800 است.
والدين و ساير اعضاي خانواده مهم ترين تأثير را بر رفتارهاي تغذيه اي کودک و نگرش او به غذا دارند. والدين، بايد مطمئن 
باشند که غذاهاي مغذي در دسترس است و تصميم بگيرند که چه زمانی آن هارا در اختيار کودک بگذارند. اما، اين کودکان 
هستند که تصميم مي گيرند به چه اندازه بخورند. در اين دوران که کودکان ممکن است دندان هايشان را از دست دهند ممکن 
است جويدن بعضي از غذاها مانند گوشت برايشان مشکل باشد. بايد غذاهايي به آن ها داده شود که خوردنشان راحت است.

خانواده، بايد غذا را با يکديگر و در محيط مطلوب و بدون تماشاي تلويزيون ميل کنند تا زماني براي تعامل اجتماعي 
فراهم شود. شرکت در برنامه ی غذايي خانواده موجب دريافت مناسب انرژي، پروتئين، کلسيم و بسياري از ريزمغذی ها 

شده و مي تواند تکامل الگوهاي تغذيه اي سالم را تقويت کند.
در اواسط کودکي، زمان صرف غذا اهميت اجتماعي دارد و کودکان به طور افزاينده اي تحت تأثير خارج از منزل مانند 
هم سن و ساالن قرار مي گيرند. هم چنين، ممکن است وعده هايي از غذا را خارج از منزل ميل کنند و نوبت هايي از تغذيه ی 

آن ها با غذاهاي غير مغذي باشد.
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فعاليت جسمي از اجزاي ضروري شيوه ی زندگي صحيح است و بايد از شيرخواري آغاز گردد. فعاليت جسمي منظم 
موجب افزايش توده ی بدون چربي بدن، عضله و قدرت استخوان شده و سالمت جسمي خوب را مقدور مي سازد. از ديدگاه 
سالمت رواني نيز موجب افزايش اعتماد به نفس و توانايي يادگيري شده و به مواجهه با استرس در کودکان کمک مي کند. 
فعاليت جسمي شديد مانند ورزش هاي هوازي معمواًل مفيد تر از فعاليت هاي جسمي با شدت کم تر است. خانواده، بايد از 

اوايل کودکي بر فعاليت هاي جسمي تأکيد کند.
حداقل 60 دقيقه فعاليت جسمي متوسط تا شديد در اغلب روزهاي هفته و ترجيحًا، هر روز توصيه مي شود. اين روزها، 
کودکان در محيط هايي زندگي مي کنند که شانس بي تحرکي رو به افزايش است. کودکان، با ماشين به مدرسه مي روند؛ بعضي 
از مدارس، کالس ورزش را کم يا حذف کرده اند و والدين نگران بازي کودکان خارج از منزل هستند. از طرفي تلويزيون، 

ويدئو و بازي هاي ويدئويي و کامپيوتر دور و بر ما هستند.
رفتار بي تحرک اصلي در کودکان پيش دبستاني، تماشای تلويزيون است. کودکان 6 ساله يا کوچک تر، به طور متوسط 2 

ساعت از روز را جلوي تلويزيون مي گذرانند. بنابراين، کاهش اين زمان و تبديل آن به زمان فعاليت جسمي اهميت دارد.

ارتقاي فعاليت جسمي: شيرخواري- تولد تا 11 ماهگي

سال اول زندگي با تغييرات چشمگيري در مقدار و نوع فعاليت جسمي شيرخوار مشخص مي شود. در هر ويزيت، بايد 
در مورد مرحله تکاملي بعدي صحبت کرد تا والدين بتوانند برنامه ريزي براي فعاليت جسمي مناسب و بي خطر کودک داشته 
باشند )جدول 3-5-1(. الزم است که والدين و مراقبين کودک فعاليت جسمي ثابت، مناسب مرحله ی تکامل و زنده اي را 
براي او فراهم کنند. بدون تحرک جسمي کافي، شيرخوار، بيش تر، رفتارهاي کم تحرک را انتخاب کرده و ديرتر از آن هايي 

که فعاليت هاي جسمي داشته اند غلت مي زند، چهار دست و پا مي رود يا راه مي افتد.
قسمتي از روز شيرخوار بايد با مراقبي بگذرد که فرصت فعاليت جسمي و بازي  فعال را براي شيرخوار فراهم مي کند. 
مراقبين کودک مي توانند کمک کنند تا در زمين بازي، زمان خوابانيدن به شکم، و در حين تمام فعاليت هاي روزانه مثل تعويض 
پوشک، حمام کردن، لباس پوشاندن، نشاندن، غلت زدن، بردن دست باالي سر، ايستادن و کمک به باال آوردن پا براي جوراب 

پوشاندن فعال باشد. بعضي بازي ها مثل دالي بازي و قائم موشک مي تواند حرکات فعال شيرخوار را تقويت کند.
دادن آزادي به شيرخوار براي حرکت، او را تشويق به تجسس محيط اطراف و يادگيري درباره ی آن مي کند. صندلي 
شيرخوار، فقط براي استفاده در زمان هاي مشخصي است و پس از آن، بايد تحت نظر مراقب، آزاد باشد. در اين سن، نبايد 
براي  آموزش از تلويزيون يا ويدئو استفاده کرد، بلکه بازي  آرام مانند خواندن، صحبت کردن و آواز خواندن به درک کودک 

در مورد فعاليت جسمي و تعامل کمک مي کند.

جدول 3-5-1- راهنماي فعاليت جسمي براي شيرخواران

é شيرخوار، بايد در محيط امني  قرار داده شود تا امکان فعاليت جسمي باشد و حرکت او به مدت طوالني محدود 
نشود.

é شيرخوار، بايد در محيطي باشد که استانداردهاي ايمني در آن رعايت شده تا بتواند فعاليت هايي با عضالت بزرگ 
خود انجام دهد.
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ارتقاي فعاليت جسمي: اوايل کودکي – 1 تا 4 سالگي

دليل اصلي ارتقاي فعاليت جسمي در اين گروه، کمک به کودکان کوچک براي دستيابي به مهارت هاي حرکتي اصلي 
است. با افزايش سن، قدرت و انعطاف پذيري افزايش يافته و کودک، بهتر مي تواند سر و گردن خود را کنترل کند. اغلب، اما 
نه همه ی آن ها مي توانند مهارت هاي حرکتي را در يک توالي مشخص )راه رفتن، قدم رو کردن، با شتاب رفتن، ِلي ِلي کردن، 
دويدن، مانع را رد کردن و جست و خيز کردن( طي کنند. اغلب کودکان، مهارت هاي حرکتي ظريف و ارتباطات فضايي را در 
نوپايي و سنين پيش دبستاني کسب مي کنند. هماهنگي چشم - دست و چشم - پا، تعادل و درک عمق در سنين پيش دبستاني 
به دست مي آيد. فعاليت جسمي، اين مهارت ها را تقويت مي کند و هر يک از اين ها، از رويدادهاي مهم تکامل کودک هستند. 

به عالوه، فعاليت جسمي موجب بهبود سالمت جسمي و ذهني شده و تفريح کودک است.
شايع ترين شکل فعاليت جسمي در اوايل کودکي، بازي فعال است. بازي خارج از منزل مانند راه رفتن، دويدن و جست 
و جوي محيط خارج، فرصت مهمي براي فعاليت جسمي است. بازي هاي تعاملي با مراقب، امکان کسب مهارت هاي حرکتي 
ظريف را به گونه اي امن فراهم مي کند. فعاليت جسمي موجب تکامل مطلوب استخوان مي شود. نوجواناني که در دوران 
پيش دبستاني فعاليت زياد داشته اند، تجمع چربي در بدنشان کم تر است. بازي فعال و بازي تعاملي در سنين پايين، از اضافه 
وزن و چاقي دوران کودکي جلوگيري کرده و موجب افزايش اعتماد به نفس و کاهش نشانه هاي افسردگي و اضطراب در 

اوايل کودکي مي شود.

ارتقاي فعاليت جسمي: اواسط کودکي – 5 تا 10 سالگي

با رشد و تکامل کودک، مهارت هاي حرکتي افزايش يافته و فرصتي براي شرکت در فعاليت هاي جسمي متعدد فراهم 
مي شود. در اين دوران، والدين بايد کودک را به فعاليت جسمي فعال، تشويق کرده و خود نيز با کودک همراه شوند )جدول 

3-5-2( . احساس شکست، آشفتگي، رقابت، آزردگي و سخت گيري مانع از شرکت در فعاليت هاي ورزشي مي شود.
دريافت کافي مايع در طي فعاليت جسمي از دهيدراتاسيون پيش گيري مي کند )جدول 3-5-3(. خطر کم آبي به گرما، 

رطوبت، شدت و مدت فعاليت، سطح بدن و تعريق بستگي دارد.

جدول 3-5-2- فعاليت هاي مناسب سن

فعاليت ورزشي مناسبمهارت هاي حرکتي تکامل يافتهسن

 5 -6
سال

دويدن، با شتاب رفتن، پريدن، ِلي ِلي کردن، جست 
 وخيز کردن، پرت کردن، گرفتن، لگد زدن

 فعاليت هايي که جنبه ی تفريحي داشته و به جاي رقابت، تکامل 
مهارت هاي حرکتي را در نظر دارد.

 فعاليت هاي ساده اي که به راهنمايي کمي نياز دارد.
پيچيده  به مهارت هاي شناختي و حرکتي   فعاليت هاي تکراري که 
نياز ندارد )براي مثال دويدن، شنا کردن، پرت کردن و گرفتن توپ(

 7-8
سال

 فعاليت هايي که جنبه ی تفريحي داشته و به جاي رقابت، تکامل دور پرت کردن يا به دقت پرت کردن
مهارت هاي حرکتي را در نظر دارد.

 فعاليت هايي که دارای قوانين انعطاف پذيرند.
 فعاليت هايي که نياز به راهنمايي کمي دارد.

 فعاليت هايي که به مهارت هاي شناختي و حرکتي پيچيده نياز ندارد 
)مانند فوتبال(
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جدول 3-5-3- دريافت مايع در طي فعاليت جسمي

 نوشابه هاي ورزشي معموال 6 تا 8% قند و الکتروليت نيز دارند. آن ها، براي فعاليت هاي جسمي بيش تر از 60 
دقيقه مفيد هستند. در فعاليت هاي جسمي کوتاه مدت، در نظر داشتن کالري اين نوشابه ها بر مزيت جايگزيني 

مايع و الکتروليت اولويت دارد.
 در گرماي زياد، بهتر است فعاليت هاي جسمي خارج از منزل در ساعات خنک تر روز )قبل از 10 صبح و 

پس از 6 بعد از ظهر( انجام شود.

براي پرهيز از دهيدراتاسيون بايد:

 قبل از آن که احساس تشنگي به وجود آيد، بنوشيد؛ زيرا، کم آبي خفيف، قبل از بروز احساس تشنگي وجود 
دارد.

 قبل از، در طي و پس از فعاليت جسمي آب c°20-15 بنوشيد.
 1 تا 2 ساعت قبل از فعاليت جسمي، 120 تا 240 ميلي ليتر، آب بنوشيد.

 در طي فعاليت جسمي که بيش از 1 ساعت طول مي کشد، هر 15 تا 20 دقيقه، 120 تا 240 ميلي ليتر، بنوشيد.

ارتقاي سالمت دهان

فصل ششم فصل ششم 
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ارتقاي سالمت دهان
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سالمت دهان براي سالمت کودک اهميت دارد و طيف پيش گيري از بيماري و ترويج سالمت شامل پوسيدگي دندان، 
بهداشت اطراف دندان، قرارگيري )Alignment( و تکامل مناسب استخوان هاي صورت، فک و دندان، بيماري هاي دهان 

و تروما يا آسيب دهان و دندان را دربر مي گيرد.
)مثل  باکتري هايي  به علت  قابل سرايتي است و  پيش گيري و  قابل  بيماري عفوني  دندان در دوران کودکي،  پوسيدگي 
استرپتوکوک موتانس يا استرپتوکوک Sobrinus( ايجاد مي شود که پالکي را در سطح دندان تشکيل مي دهند. باکتري، قند 

موجود در غذا يا نوشيدني ها را به اسيدي تبديل مي کند که ميناي دندان را حل کرده و موجب پوسيدگي مي شود.
پوسيدگي دندان، شايع ترين بيماري مزمن کودکان است که 5 برابر آسم روي مي دهد. اگر درمان نشود، درد و عفونت 
ناشي از آن موجب اشکال در غذا خوردن، صحبت کردن و يادگيري مي شود. چهل درصد کودکان در زمان ورود به مهدکودک 
دچار پوسيدگي دندان هستند و بسياري از ساعات مدرسه در سال، به علت مشکالت دندان که ناشي از پوسيدگي است از 

دست مي رود.
در خانواده هايي با درآمد کم و متوسط احتمال پوسيدگي دندان، بيش تر است. آموزش کودک و خانواده درباره ی بهداشت 
به دندان  پزشک اهميت دارد.  به موقع  با فلورايد و ارجاع  برنامه هاي غذايي، تماس مطلوب  دهان، رژيم غذايي سالم و 

مراقبين بهداشتي هميشه بايد توجه کنند که تشخيص افتراقي ترومای دهان، صدمه ی عمدي است.
و  موقع است و هزينه ها  به  پيش گيري  براي  معاينه،  اين  توصيه مي شود.  در 1 سالگي  پزشکي  دندان  معاينه ی  اولين 
بيماري هاي دندان را کم مي کند. براي مثال در بررسي Savage و همکاران، هزينه ها براي کودکاني که ويزيت دندان آن ها 

بين 1 تا 2 سالگي شروع شده بود، تقريبًا 60% هزينه ی کودکاني بود که ويزيت آن ها بين 4 تا 5 سالگي آغاز شده بود.
دندان،  اطراف  درمان  جمله  از  درمان  و  پيش گيري  و  زودرس  ی  مداخله  اقدامات  مشاوره،  دهان/  بهداشت  آموزش 

اقدامات ارتودنسي، تروما و ساير بيماري ها نيز انجام مي شود.
مکمل فلورايد: فلورايد در پيش گيري و کنترل پوسيدگي، نقش کليدي دارد. فلورايد از دست دادن مواد معدني از ميناي دندان 
)دمينراليزاسيون( را کم کرده و موجب افزايش جايگزيني اين مواد )رمينراليزاسيون( در ميناي دندان که به وسيله ی اسيد 
توليد شده از باکتري ها در پالک، تخريب شده، مي گردد. تماس مکرر و منظم با مقادير کم فلورايد بهترين راه محافظت 
دندان بر عليه پوسيدگي است. اين کار، با نوشيدن آب حاوي فلورايد و مسواک زدن با خمير دندان حاوي فلورايد دوبار 

در روز مقدور است.
مکمل فلورايد در 6 ماه اول زندگي الزم نيست. از 6 ماهگي، بايد آب فلوريده ی اجتماع يا مکمل، به شکل قطره يا 
قرص جويدني مصرف شود. راه ديگر مصرف بطري هاي آب حاوي فلورايد است. براساس تحقيقات، تأثير پيش گيري از 
پوسيدگي فلورايد به علت تماس موضعی با ميناي دندان و عمل ضدباکتريال آن است. بنابراين، شکل هاي موضعي )مثل 
ژل غليظ شده ی فلورايد، کف و براق کننده(، به عنوان راه کاری برای کودکانی که در معرض خطر پوسيدگي دندان هستند 

به کار مي رود.
فلوروز  خطر  کاهش  سال جهت   6 از  تر  کم  کودکان  در  بايد  اضافي  فلورايد  دارد،  انديکاسيون  که  مواردي  در  حتي 
از حد  بيش  از مصرف  ناشي  مي تواند  فلوروز  احتياط مصرف شود.  با  فلورايد،  با  از حد  بيش  تماس  يا   )Fluorosis(
خميردندان حاوي فلورايد، نوشيدن آبي که بيش از مقدار توصيه شده فلورايد دارد و مصرف مکمل فلورايد وقتي نياز نيست، 

روي دهد. براي پيش گيري، آب بايد از نظر ميزان فلورايد بررسي شده و سپس مصرف فلورايد به والدين توصيه گردد.
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ارتقاي سالمت دهان: شيرخواري – تولد تا 11 ماهگي

گرچه رشد دندان ها تا اواسط اين مرحله ی تکاملي روي نمي دهد، اما بهداشت دهان در اين دوران نيز اهميت دارد زيرا، 
خطر بالقوه ی پوسيدگي در سال اول زندگي وجود دارد.

پاکيزگي دهان و برنامه هاي غذايي

حتي قبل از تولد نوزاد، والدين و مراقبين بايد مطمئن باشند که دهان آن ها سالم است تا خطر انتقال باکتري هاي مضر 
مولد پوسيدگي از بزاق آن ها به دهان نوزاد کاهش يابد. مراقب بهداشتي بايد موارد زير را به والدين توصيه کند:

 رعايت پاکيزگي دهان و مراقبت دندان پزشکي؛
 عدم استفاده از قاشق، فنجان، ظرف يا مسواک مشترک با شيرخوار؛

 مصرف آدامس هاي Xylitol که مي تواند تأثير مثبتي بر سالمت دهان با کاهش حجم باکتري در دهان فرد بزرگ سال 
داشته باشد.

مستعد  دندان،  اولين  رويش  محض  به  شيرخوار  است.  زندگي  اول  سال  متفاوت  ماه هاي  در  در  دندان  اولين  رويش 
پوسيدگي است زيرا باکتري ها در دهانش هستند و تماس طوالني مدت با کربوهيدرات نيز وجود دارد. نواحي سفيد گچ مانند 
روي دندان، اولين عالمت پوسيدگي آن هستند. پاکيزگي ناکافي دهان و برنامه هاي تغذيه اي نامناسب که دندان را به مدت 
طوالني در معرض قند قرار مي دهند، موجب پوسيدگي اوايل دوران کودکي مي شوند. موارد زير را بايد جهت پاک کردن 

دندان و برداشتن پالک به والدين توصيه کرد:
 کاهش تماس با قندها در دهان شيرخوار،

 پرهيز از دادن مکرر غذا که موجب پوسيدگي زودرس دندان مي شود،
 در آغوش نگه داشتن شيرخوار در زمان تغذيه،

 هرگز بطری شير را در داخل دهان کودک رها نکنند،
 هرگز اجازه ندهند با بطري به خواب رود که داراي شير، آب  ميوه يا مايع شيرين ديگري است،

 هرگز پستانک را شيرين نکنند و
 با رويش دندان دو بار در روز مسواک بزنند. در کودکان کم تر از 2 سال، دندان بايد دو بار در روز )پس از صبحانه و قبل 

از خواب(، با آب ساده مسواک زده شود.

)Oral Health Risk Assessment( ارزيابي خطر سالمت دهان

اين ارزيابي، شامل پرسش از والدين درباره ی پاکيزگي دهان والدين و کودک و مشاهده ی دهان کودک براي ارزيابي 
خطر پوسيدگي است )جدول 3-6-1(. اين ارزيابي، امکان ارجاع کودکي که در معرض خطر مشکالت بهداشت دهان است 

را فراهم مي کند.
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جدول3-6-1- ارزيابي خطر سالمت دهان در کودکان

از 6 ماهگي توصيه مي شود. اگر شيرخوار در يکي از گروه هاي خطر زير باشد ممکن است به مراقبت 
چشمگير و جراحي تهاجمي نياز باشد. بنابراين، حتي در 6 ماهگي و نه ديرتر از 6 ماه، پس از رويش 

اولين دندان يا 12 ماهگي )هرکدام که زودتر است( بايد به دندان پزشک ارجاع شود.
é کودکان داراي نيازهاي مراقبتي بهداشتي خاص،

é کودکان مادراني که ميزان پوسيدگي در آن ها زياد است،
،)Staining( کودکان داراي پوسيدگي، پالک، دمينراليزاسيون و يا لکه é

é کودکاني که با بطری شير مي خوابند يا در تمام شب با شير مادر تغذيه مي شوند و 
é کودکان خانواده هايي با وضعيت اجتماعي – اقتصادي پايين.

ارتقاي سالمت دهان: اوايل کودکي 1 تا 4 سالگي

اولويت هاي سالمت دهان در اين مرحله ی تکاملي مشابه شيرخواري است و شامل پيش گيري از پوسيدگي و ايجاد عادات 
سالم بهداشت دهان مي باشد. در اين دوران، عادات غذايي مثبت در رابطه با غذاهاي جديد و طعم ها شکل مي گيرد.

پاکيزگي دهان، فلورايد و برنامه هاي غذايي

آموزش موارد زير به خانواده و مراقبين براي کاهش انتقال باکتري از آن ها به کودک توصيه مي شود:
 رعايت پاکيزگي دهان و مراقبت دندان پزشکي؛

 عدم استفاده از قاشق، فنجان، ظرف يا مسواک مشترک با شيرخوار و
 مصرف آدامس هاي Xylitol که مي تواند تأثير مثبتي بر سالمت دهان با کاهش حجم باکتري در دهان فرد بزرگ سال 

داشته باشد.
هم چنين، پاک نگه داشتن دندان هاي کودک و مصرف کافي فلورايد توصيه مي شود.

 به محض رويش دندان، روزي 2 بار دندان کودک را مسواک بزنيد. در کودکان پيش دبستاني، اين کار بايد توسط فرد بزرگ 
سالي انجام شود. زماني که والدين احساس کردند کودک مي تواند اين کار را به خوبي انجام دهد به تدريج به او اجازه 

دهند تا استقالل يابد.
در کودکان کم تر از 2 سال، پس از صبحانه و قبل از خواب، دندان ها را با آب ساده مسواک بزنيد مگر آن که به علت 

خطر زياد پوسيدگي دندان، مصرف خمير دندان حاوي فلورايد توسط دندان پزشک توصيه شود.
 براي کودکان 2 ساله و بزرگ تر، دندان را با خمير دندان حاوي فلورايد به اندازه ی يک نخود دو بار در روز پس از 
صبحانه و قبل از خواب مسواک بزنيد. کودک، بهتر است که پس از مسواک زدن، خميردندان را از دهان بيرون بريزد اما 
دهانش را با آب نشويد. مقدار کمي از خميردندان که در دهان باقي مي ماند از پوسيدگي دندان پيش گيري مي کند. در 

صورتي که توسط دندان پزشک توصيه شود، مي تواننداز نخ دندان نيز استفاده کنند.
 مطمئن باشيد کودک آب حاوي فلورايد يا مکمل فلورايد تجويز شده را مصرف مي کند.

اوايل کودکي زماني است که کودک در معرض تجارب تغذيه اي، شکل و طعم جديد غذا قرار مي گيرد. به همين جهت، 
فرصت مهمي براي ايجاد الگوهاي تغذيه اي سالم براي کودک و خانواده است. تأکيد بر مصرف ميوه، سبزي، غالت کامل، 

گوشت کم چرب و محصوالت لبني و کاهش مصرف غذاها و مايعات شيرين توصيه مي شود.
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ارزيابي خطر سالمت دهان

پس از 12 ماهگي، کودک بايد هر 6 ماه يا براساس برنامه  ی توصيه شده توسط دندان پزشک بر مبناي نياز کودک و 
استعداد ابتال به بيماري ويزيت شود. مراقبين بهداشتي بايد استفاده از ابزار ارزيابي خطر پوسيدگي دندان )CAT( که از 1 

سالگي شروع مي شود را قسمتي از ارزيابي خطر سالمت دهان قرار دهند )جدول 2-6-3(.

ساير موضوعات مربوط به سالمت دهان

 )Malocclusion( مکيدن انگشتان اغلب يک نياز هيجاني را برآورده مي سازد اما مي تواند موجب ناهنجاری اکلوژن
از جمله Anterior open bite )دندان باال، دندان پايين را نمي پوشاند( و Excess overjet )دندان باال، در مقايسه با 
دندان پايين به سمت جلو آمده است( شود. شدت، مدت و نوع عادت مکيدن بر نتيجه ی زيان باري که روي مي دهد، تأثير 

دارد. تشويق مثبت شامل دادن جايزه با استفاده از يادآور، مؤثرترين راه کنار گذاشتن مکيدن انگشتان است.

ارتقاي سالمت دهان: اواسط کودکي- 5 تا 10 سالگي

در اوايل اين دوران، کودک، اولين دندان خود را از دست داده و اولين دندان دائمي اش )دندان نيش فک فوقاني و فک 
تحتاني و اولين آسيا( شروع به رويش مي کند. در اواخر اين دوران، اغلب دندان هاي دائمي روييده اند. براي کودک، اين ها 
عالئم هيجان آوري از بزرگ  شدن هستند. در اين دوران، والدين و مراقبين بايد بهداشت دهان، تماس مطلوب با فلورايد و 

عادات غذايي مثبت را تقويت کنند.
شرح حال و معاينه ی فيزيکي مراقب بهداشتي بايد شامل بهداشت دهان نيز باشد. معاينه ی دندان پزشکي هر 6 ماه يا 
برحسب برنامه ی توصيه شده توسط دندان پزشک بر حسب نياز کودک و استعداد ابتال به بيماري انجام مي شود. با رويش 
دندان هاي آسياي دائمي، دندان پزشک، کودک را از نظر نياز به شيارپوش )Sealants( که دندان ها را از پوسيدگي محافظت 

مي کند ارزيابي مي نمايد.
مباحث اصلي سالمت دهان در اين مرحله ی تکاملي شامل پيش گيري از پوسيدگي و ژنژيويت و تکامل مناسب دهان و 
فک است. کاهش خطر آسيب يا ضربه به دهان و دندان ها و اجتناب از رفتارهاي پرخطري که تأثير منفي بر بهداشت دهان 

دارند، مهم هستند.

پاکيزگي دهان، فلورايد و اقدامات تغذيه اي

بايد به والدين آموزش داد که به راه هاي زير به کودک خود براي تميز نگه داشتن دندان ها و برداشتن پالک ها کمک کنند:
 کمک به کودک و نظارت بر مسواک زدن دندان ها حداقل 2 بار در روز و استفاده از نخ دندان اگر توسط دندان پزشک يا 

مراقبين بهداشتي توصيه شود؛
 استفاده از خمير دندان حاوي فلورايد به اندازه ی نخود براي پاک کردن دندان ها؛ کودک بايد پس از مسواک زدن خمير 

دندان را تف کرده و دهان را با آب نشويد. مقدار کم خمير دندان که مي ماند از پوسيدگي دندان پيش گيري مي کند.
 اطمينان از مصرف آب حاوي فلورايد يا مصرف مکمل فلورايد در صورتي که تجويز شده است.

با شروع مدرسه، کودک در معرض عادات تغذيه اي و غذاهايي قرار مي  گيرد که خطر پوسيدگي دندان را زياد مي کنند. 
تبليغات تلويزيون نيز در اين ميان نقش مهمي برعهده دارد اگرچه، بيشترين تأثير را والدين خواهند داشت. بنابراين، بايد 

غذاهاي مغذي در اختيار کودکان قرار دهند و به الگوهاي تغذيه اي سالم تأکيد کنند.
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ساير موضوعات سالمت دهان

بعضي از اوقات، عادت مکيدن انگشتان يا چيز ديگر تا اين دوران باقي مي ماند. با رويش دندان دائمي، اين عادات بايد 
متوقف شوند. با رشد کودک، دهان رشد  کرده و کودک بايد توسط دندان پزشک از نظر ناهنجاری اکلوژن ويزيت شود.

هم زمان با بازي کودک، خطر آسيب دهان افزايش مي يابد. کودک و والدين بايد بدانند در شرايط اورژانس به خصوص، 
جا به جايي يا شکستگي دندان بايد چه کاري انجام دهند. در اين موارد، بايد کودک را فورًا به دندان پزشک ارجاع نمود.

محافظ دهان که در طي فعاليت هاي ورزشي استفاده مي شود از شدت تروما به دندان مي کاهد زيرا نيروي ضربه را در 
تمام دندان ها و فک منتشر مي کند.

جدول 3-6-2- ابزار ارزيابي خطر پوسيدگي دندان
Caries Risk Assessment Tool )CA(

◊شاخص هاي خطرعوامل خطري که در نظر گرفته مي شود

کممتوسطزيادبراي هر يک از موارد، دور دقيق ترين پاسخ را دايره بکشيد.

قسمت اول- شرح حال )در مصاحبه با والد يا مراقب 
تعيين مي شود.(

به  سالمت  خاص  مراقبتي  نيازهاي  داراي  کودک 
خصوص موارد مؤثر بر هماهنگي حرکتي•

خيربله

خيربلهکودک داراي بيماري که بر بزاق تأثير دارد )خشکي دهان(

منظمنامنظمندارددفعات معاينه ی دندان پزشکي روتين

خيربلهپوسيدگي دندان

بيش تر از 24 ماه12 تا 24 ماهکم تر از 12 ماهزماني که از آخرين حفره ی کودک گذشته است.

خيربلهکودکي که از وسايل ارتودنسي يا دهاني استفاده مي کند.

خيربلهپوسيدگي دندان در والدين يا خواهر و برادرها

باالمتوسطپايين وضعيت اجتماعي اقتصادي والدين

تماس با قندها يا غذاهاي مولد حفره در فواصل وعده هاي 
غذا )مصرف آب ميوه، نوشابه و داروهاي شيرين(

فقط با غذا1 تا 2بيش از 3

فلورايد تماس با فلورايد حاوی  خميردندان 
استفاده نمي کند، آب آشاميدني 
حاوي فلورايد نيست و مکمل 

نمي گيرد.

خميردندان حاوی فلورايد 
استفاده مي کند، معمواًل آب 
حاوي فلورايد نمي خورد 

و مکمل نمي گيرد.

خمير دندان حاوي فلورايد 
استفاده مي کند، آب حاوي 
فلورايد مي خورد و مکمل 

مي گيرد.
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ادامه ی جدول

◊شاخص هاي خطرعوامل خطري که در نظر گرفته مي شود

3-12کم تر از دفعات مسواک زدن روزانه

قسمت دوم- ارزيابي بالينی )با معاينه ی دهان کودک مشخص مي شود.(

نداردداردپالک قابل مشاهده )سفيد – گچي(

نداردداردژنژيويت )لثه هاي قرمز و پف کرده(

ندارد1بيش از 1نواحي از دمينراليزاسيون مينا )نقاط سفيد گچي روي دندان(

نداردداردنقص مينا، گودي يا شکاف عميق

قسمت سوم- ارزيابي حرفه اي تکميلي )انتخابي(

نداردداردپوسيدگي مينا در راديوگرافي

کممتوسطزيادمقدار الکتوباسيل يا استرپتوکوک موتان

◊ يک شاخص خطر در گروه پرخطر، کودک را در گروه پرخطر قرار مي دهد.
é کودکان داراي نيازهاي مراقبتي خاص عبارتند از: کودکاني که اختالل هيجاني، شناختي، رفتاري، حسي، ذهني، تکاملي يا 
فيزيکي دارند و آن هايي که حالت محدود کننده اي دارند که به تدابير درماني، مداخالت مراقبت سالمت و يا استفاده از 
سرويس هاي تخصصی نياز دارند. اين حالت ممکن است اکتسابي يا تکاملي بوده و منجر به محدوديت هايي در انجام 

فعاليت هاي روزانه يا محدوديت هاي ديگر در فعاليت  اصلي زندگي شود.



ارتقاي ایمني و پيش گيري 
از آسيب ها

فصل هفتم فصل هفتم 



ارتقاي ایمني و پيش گيري 
از آسيب ها

فصل هفتم فصل هفتم 



284

براي تأمين سالمت کودک از شيرخواري به بعد، مشارکت والدين و ساير افرادي که در مراقبت و پرورش او نقش دارند 
و هم چنين، خود کودکان اهميت دارد. مراقبين بهداشتي، اهميت مشاوره ي سالمت و پيش گيري از آسيب ها را، راهي براي 

کمک به آموزش و ايجاد انگيزه در والدين براي سالم بودن کودک مي دانند.
حفظ سالمت و پيش گيري از آسيب ها در شيرخواران و کودکان در دو گروه کلي طبقه بندي مي شود:

1- آسيب هاي تصادفي که علت اصلي مرگ و مير و ابتال در کودکان بزرگ تر از يک سال است و شامل تصادف با وسايل 
نقليه ی موتوري، سقوط، سوختگي، آتش سوزي، ورزش و... است. اين آسيب ها، بار مالي، هيجاني و اجتماعي بر کودک، 
خانواده و اجتماع تحميل مي کند. اين ها، قابل پيش بيني و پيش گويي هستند. کودکان کوچک، پسرها، نوجوانان و کودکان 

در معرض خطر بيش تر می باشند.
2- آسيب هاي عمدي، ناشي از رفتارهايي هستند که فرد يا ديگران را در معرض خطر قرار مي دهند. ارتباط تماس زودرس 
کودک با خشونت و رفتارهاي خشن بعدي در کودک به اثبات رسيده است. بنابراين، پيش گيري از خشم و تمام انواع آن 
از شيرخواري شروع مي شود. براي راهنمايي و مشاوره ی مناسب، مراقبين بهداشتي بايد به احتمال خشونت در خانواده 

و تأثير محيط خشن بر کودک توجه کنند.
راهنمايي ها و راه کارهاي ايمني و پيش گيري از آسيب ها با سه مورد زير در ارتباط است:

1- تکامل و سن کودک،
2- محيطي که در آن ايمني ايجاد می شود يا صدمه روي مي دهد و

3- شرايط پيرامون حادثه.
براي ارتقاي ايمني بايد ارزيابي راه کارهاي فعلي والدين و کودک، تشويق رفتارهاي مثبت، راهنمايي درباره ی خطرات 

بالقوه و توصيه به شرکت در برنامه هاي اجتماعي براي تأمين ايمني توسط مراقبين بهداشتي انجام شود.

تکامل و ايمني کودک

ارتقاي ايمني و پيش گيري از آسيب ها بايد يکي از موارد اولويت والدين براي کودکشان از دوران شيرخواري تا نوجواني 
باشد. ايمني در شيرخواري به محيط شيرخوار و تعامالت با والدين بستگي دارد. والدين بايد محيط را طوري تغيير دهند 
که از خفگي، آسيب ناشي از وسايل نقليه ی موتوري، سقوط، سوختگي و ... پيش گيري شود. هم زمان با استقالل طلبي و 
راه افتادن کودک، بايد تدابير جديدي به کار رود. والدين کودک کوچک اغلب سطح تکامل حرکتي کودک )براي مثال، سن 
توانايي بلند شدن( و مهارت هاي شناختي و حسي )مانند ارزيابي سرعت ماشيني که به سمت آن ها حرکت مي کند( را درست 
ارزيابي نمي کنند. مشاوره، جهت پيش گيري از آسيب ها و بحث در مورد تکامل و رفتار با خانواده مي تواند روش مؤثري 

براي اين اطالع رساني مهم باشد.

مشاوره ی ايمني و پيش گيري از آسيب ها

راهنمايي پيش گيري از آسيب ها، جزء مهمي از مراقبت پزشکي در تمام کودکان است. اين مشاوره، به سن و تکامل 
کودک ارتباط دارد. مطالعات، تأثير مثبت اين مشاوره ها را نشان داده است. براساس مطالعات انجام شده مشاوره، موجب 
افزايش آگاهي، بهبود رفتارهاي ايمني و کاهش تعداد آسيب ها از جمله با وسايل نقليه ی موتوري و غير موتوري مي شود. 
به خصوص، راهنمايي مواردي از جمله استفاده از صندلي ماشين، بستن کمربند ايمني و تنظيم درجه ی حرارت آب گرم 

منزل بسيار مؤثر بوده است.
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ارتقاي ايمني و پيش گيري از آسيب ها: شيرخواري- تولد تا 11 ماهگي

تهيه ی صندلي ماشين و گهواره اي که استانداردهاي تأييد شده ی ايمني را داشته باشد توصيه مي شود. آگاهي کامل از 
مهارت هاي تکاملي و مراقبت ها و مداخالت الزم براي ارتقاي ايمني شيرخوار ضروري است. اغلب والدين مهارت هاي 
حرکتي شيرخوار را کم تر و مهارت هاي شناختي و قضاوت وي را بيش تر از ميزان واقعي ارزيابي مي کنند. بايد، زمان صحيح 

تکامل اين مهارت ها را به والدين آموزش داد، تا بيش تر توجه کنند.
اگرچه خفگي و آسيب وسايل نقليه ی موتوري شايع ترين علل آسيب تصادفي و مرگ در اين گروه سني است، اما خود 
شيرخوار نيز در معرض خطرات ديگري از جمله سقوط، آتش سوزي، سوختگي، مسموميت، خفگي و غرق شدگي است. 
هر يک از اين موارد، قابل پيش گيري هستند و مشاوره ی مناسب جهت اطالع رساني به والدين و راه کارهايي براي کاهش 
احتمال وقوع اين آسيب ها توصيه مي شود. شيرخواران آسيب پذير مانند آن هايي که مادر معتاد دارند، در معرض دود سيگار 
هستند، سوء تغذيه دارند، مراقب مناسب ندارند يا مورد غفلت قرار گرفته اند، در معرض خطر بيش تر ابتال به مرگ و مير 
می باشند. ايجاد رفتارهاي خوب از دوران شيرخواري شروع مي شود و بايد والدين را به اهميت رفتارهايشان، به عنوان 

الگويي براي شيرخوار آگاه کرد.
با  خطر  اين  است.  نوزادي  دوران  از  پس  شيرخواران  در  مرگ  مهم  علت   )SIDS( شيرخوار  ناگهاني  مرگ  سندرم 

خوابانيدن شيرخوار به پشت و در اتاق والدين )نه در تخت والدين( کاهش مي يابد.

ارتقاي ايمني و پيش گيري از آسيب ها: اوايل کودکي- 1 تا 4 سالگي

از ظرفيت  بيش  توانايي جسمي کودکان  قابل پيش گيري هستند زيرا،  به خصوص مستعد آسيب هاي  کودکان کوچک، 

آن ها براي درک عواقب کارهايشان است. کودکان، بيش از اندازه تقليد مي کنند اما درک ايشان از علت و معلول به اندازه 
ی توانايي حرکتي آن ها تکامل نيافته است. به تدريج، بين 1 تا 4 سالگي، کودکان درباره ی خودشان احساس شخصي که 
مي تواند چيزهايي را که روي مي دهد انجام دهد پيدا مي کنند. اما، در اين سن، کودکان خردسال مي توانند فقط قسمتي از 
کار خود را ببينند. کودک 2  ساله اي که توپش وسط خيابان افتاده، فقط به برگرداندن توپ فکر مي کند نه به خطر تصادف با 
يک ماشين. مراقبين کودکان خردسال، بايد پيوسته بر آن ها نظارت داشته باشند. والدين و مراقبين بايد از وجود خطرات 

بالقوه در منزل آگاه باشند و محيط امني فراهم کنند تا کودک بتواند به جست و جو 
در محيط خويش بپردازد.

والدين، مي توانند از سنين کودکي به کودکشان درباره ی ايمني شخصي آموزش 
دهند. بايد، کودک بداند که در مواقع خطر يا بروز حادثه به چه کساني )مانند معلم، 

پليس و...( مراجعه کرده و کمک بخواهد.
زيان  باري  عواقب  او، چه  کار  که  نمي کند  درک  و  نمي داند  ساله   4 تا   1 کودک 
براي خودش يا ديگران به دنبال خواهد داشت و بنابراين، راهنمايي والدين براي 
پيش گيري از رفتارهاي پرخطر ضروري است. مطالعات نشان داده که تهاجم در 17 
که  ياد مي گيرند  بالغين  راهنمايي  با  کودکان،  اغلب  و  اوج خود مي رسد  به  ماهگي 

چگونه آن را قبل از سن مدرسه تعديل کنند. 



286

ارتقاي ايمني و پيش گيري از آسيب ها: اواسط کودکي – 5 تا 10 سالگي

اواسط کودکي، زمان رشد و تکامل جسمي و ذهني است که کودکان مستقل تر مي شوند. کنترل و نظارت والدين از اوايل 
کودکي تغيير مي کند. با رفتن به مدرسه، کودک در فعاليت هاي خارج از منزل شرکت کرده، مشغول فعاليت هاي اجتماعي و 
جسمي خطرناک تر و پيچيده تر مي گردد و با کودکان و بزرگ ساالني که اعضاي خانواده اش نيستند، مواجه مي شود. بنابراين، 
الزم است که قضاوت خوب و مهارت هاي ديگري براي عملکرد ايمني در محيط را کسب کنند. ارتقاي ايمني و پيش گيري 

از آسيب ها از جنبه هاي مهم آموزشي کودک هستند.
پيش گيري يا کاهش خشونت نيز از جنبه هاي مهم اين سال ها به خصوص در آن هايي که در خانواده ها يا اجتماعات توأم 

با خشونت زندگي مي کنند است. در اين دوران، برنامه هاي تلويزيوني نيز تأثيرات مهمی دارد.
مراقبين بهداشتي بايد والدين را تشويق کنند تا فعاليت هاي کودک، دوستان و کارهاي روزانه اش را بداند. ارتباط خوب 
ميان والد و کودک براي ارتقاي ايمني ضرورت دارد. والدين بايد محافظ کودک باشند اما نبايد ترس بيش از حد داشته يا 
فعاليت، آزادي و استقالل او را محدود سازند. تأمين محيط ايمن و نظارت مناسب براي کودکاني که در منزل تنها مي مانند 
الزم است. والدين بايد مطمئن باشند که کودک اطالعات منزل از جمله آدرس، شماره ی تلفن، کليد منزل و فردي که در 

موارد ضروري بتواند با او تماس بگيرد را می داند.
فعاليت هاي جسمي بخش مهمي از زندگي در اين گروه سنی را تشکيل مي دهند. شرکت در تيم و ورزش هاي انفرادي، 
زمان قابل مالحظه اي را تشکيل مي دهد. کودکان بايد قوانين ايمني براي محافظت خودشان و ديگران را ياد بگيرند. والدين 
نيز بايد خودشان الگوي رفتارهاي ايمني باشند مانند بستن کمربند و استفاده از کاله ايمني در زمان دوچرخه سواري. کودکان، 

بايد از قوانين ايمني در مورد دوچرخه سواري، اسکيت و اسکي و ساير فعاليت هاي مشابه تبعيت کنند.


