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  دستـوالعمـل تكميل دفتـر مـراقبت اطفـال
  

 است و كليه دفاتر اطفال بايستي دفتر جديد مراقبت اطفال براساس برنامه كودك سالم و برنامه جديد واكسيناسيون طراحي گرديده 
  :به شرح ذيل تكميل شودبر اين اساس تنظيم و 

 .نوشته مي شود روستا/آبادي  خانه بهداشت و پايگاه بهداشت ، در باالي هر برگ اين دفتر نام مركز بهداشتي درماني، -1

 .اسامي كودكان به ترتيب سن تولد از بزرگ به كوچك نوشته مي شود  -2

 .در ستون اول شماره رديف هر يك از كودكان نوشته مي شود -3

 .ثبت مي شود شماره پرونده خانوار دومدر ستون  -4

 .شناسنامه نوشته مي شودنام و نام خانوادگي كودك طبق  سومدر ستون  -5

 .طبق شناسنامه نوشته مي شود تاريخ تولدچهارم در ستون  -6

 . وزن هنگام تولد ثبت مي شود پنجمدر ستون  -7

 .دور سر هنگام تولد نوشته مي شود  هفتم، قد هنگام تولد ودر ستون  ششمدر ستون  -8

 سال ، 1ماه تا  2ماه ،  2به ترتيب گروه سني زير شير خواران و كودكان مراقبت هاي  دفتربيست و چهارم تا  هشتمستون  از -9

بخش تقسيم شده  سههر رديف دفتر به (  مشخص شده درج مي گرددسالگي بر اساس راهنماي كد هاي  8تا  3سالگي و  2تا  1
هاي زير روزه است در قسمت مراقبت  35كودكي ، به عنوان مثال  ) است تا فضاي كافي براي نوشتن كد ها وجود داشته باشد 

يا هيچ  در صورتي كه اين كودك هيچيك از نشانه هاي خطر را نداشته باشدروزگي برايش تكميل مي گردد  45 -30ماه ستون 2
 ولي در صورت داشتن ش گذاشته مي شود12تغذيه انحصاري با شير مادر مي شود كد  و كد صفر ثبت مي گردد مشكلي ندارد

براي  .م ثبت مي گردد 1و مصرف ناقص مولتي ويتامين كد  ك1اكسيناسيون ناقص كد و ، و2اختالل رشد كد  مشكالتي مانند
  .در گروه هاي سني ديگر هم به همين روال عمل مي شود مراقبت 

) سن مرگ و علت مرگ ( سال اختصاص داده شده است كه موارد آن   5به ثبت مرگ كودكان زير  26و  25ستون هاي  -10
  .تون سن مرگ براي كودكان زير يك ماه به روز و براي باالي يك ماه به ماه مشخص گردد بايستي نوشته شود ، در س

  .غيره ثبت مي گرددو در ستون مالحظات نيز هر نوع توضيح مانند مهاجرت  -11
  

 :نكتــه

 
 ثبت هه3كد  روزگي 3-5مراقبت ستون  در دليلي تست هيپو تيروييدي براي نوزادي انجام نشوددر صورتي كه بنا به  

 .درج مي گردد هه2و در صورت غير طبيعي بودن كد  هه1نتيجه آن طبيعي باشد كد  و اگر آزمايش تيروئيد انجام گيرد و مي شود

كدهاي مربوط به وضعيت . بخش تقسيم شده است سهدر دفتر مراقبت ممتد، هر رديف به گونه كه در باال اشاره گرديد همان  
مثال اگر شيرخوار در بخش الف فرم هر رديف در سن مربوطه ثبت كنيد ،  را در بخش پائيني كودك و سوانح و حوادثتغذيه 

يعني به هر يك از سؤاالت اين قسمت در فرم ثبت پاسخ خير (روزگي مشكلي داشته  3-5بررسي تغذيه باشيرمادر يعني غربالگري 
  .بنويسيد روزگي 3-5را در ستون )  ش 6(، در دفتر مراقبت ممتد، كد) داده شده

سؤال اول مشكلي داشته و تغذيه  4يا اگر شيرخوار در بخش پ فرم بررسي تغذيه باشيرمادر يعني نحوه شيرخوردن، در 
را در ستون مربوط به سن ) ش 9 (او مطابق با روش توصيه  شده نيست ، پس شيرخوردن او نامطلوب است و لذا كد

به همين ترتيب با توجه به كدهاي را بنويسيد ، ) ش 20(ده مي كند كدتفاكودك بنويسيد و اگر شيشه شير يا پستانك اس
  .عمل كنيد مشخص شده



 ٢

 
     ، در قسمت بااليي بمنظور بررسي رشد كودك پس از شروع غذاي كمكي در نظر گرفته شده است ماهگي  7ستون مربوط به  

 كليه كودكانالزم است ،   شروع تغذيه تكميلي نوشته مي شودماهگي و در قسمت پايين سن  7ستون كد مربوط به مراقبت كودك در 
 .در اين سن پيگيري و وضعيت رشد آنها بررسي شود و آموزشهاي الزم جهت ادامه روند تغذيه تكميلي به مادر ارايه گردد 

     رط آنكه به ش.( در صورتي كه كودكي در زمان مقرر مراقبت نشده باشد عالمت ضربدر درستون مربوطه زده مي شود  
 )مراقبت هاي بعدي انجام شده باشد 

    ماهگي طبق تاريخ مقرر مراجعه  9مثالً اگر كودكي در سن . ه ستون مربوط به سن كودك توجه شودبجهت ثبت تاريخ مراقبتها  
 12ثبت مي شود و اگر در ماهگي 9ماهگي هر زمان مراقبت كودك انجام شود ، تاريخ آن در ستون مراقبت  12نكرده باشد تا قبل از 

ماهگي خالي مي ماند و بهمين ترتيب  براي همه  9ماهگي تاريخ مراقبت ثبت مي شود و ستون  12ماهگي مراجعه نمود در ستون 
 .مراقبتها در صورتي كه مادر بموقع مراجعه ننمايد اقدام مي شود

با مداد نوشته ) مراقبت بعدي ، پيگيري ( تاريخ مراجعه بعدي  بدين صورت است كه نحوه تكميل ستونها در هر مراقبت كودك 
 .آن را پاك مي كنند  انجام مراقبت مراجعه و از بعدمي شود و 

در صورتي كه كودكي مراقبت ويژه شد و يا جهت معاينات بدو تولد و غيره به پزشك مراجعه نمود مي توان جهت ثبت نتايج  
 .فرمهاي مراقبت ويژه كه قبالً در پرونده خانوار براي كودكان قرار مي گرفت ، استفاده شود معاينات پزشك و يا نتايج ارجاع از

  .رعايت اين دستورالعمل جهت تكميل دفاتر مراقبت اطفال در مناطق شهري و روستايي بطور يكسان الزامي است 
  
 

 


