ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳﻼﻣت ﮐودﮐﺎن

ﺣﻔظ و ارﺗﻘﺎء ﺳطﺢ ﺳﻼﻣت ﻛودﻛﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮑﯽ از ﮔروه ھﺎي آﺳﯾب ﭘذﯾر ﺟﺎﻣﻌﮫ از طرﯾق ﺑرﻧﺎﻣﮫ

ھﺎی ﻣراﻗﺑت ھﺎی ادﻏﺎم ﯾﺎﻓﺗﮫ ﮐودک ﺳﺎﻟم  ،ﻣراﻗﺑت ھﺎی ادﻏﺎم ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻧﺎﺧوﺷﯽ ھﺎی اطﻔﺎل  ،ﻧظﺎم

ﻣراﻗﺑت ﻣرگ ﮐودﮐﺎن زﯾر  ۵ﺳﺎل

ﻣراﻗﺑت ھﺎی ادﻏﺎم ﯾﺎﻓﺗﮫ ﮐودک ﺳﺎﻟم
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣراﻗﺑت ﻛودك ﺳﺎﻟم ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﯾﺎﻓﺗن راھﻲ ﺑراي ﺟدا ﻛردن ﻛودﻛﺎن ﺳﺎﻟم از ﻛودﻛﺎن ﺑﮫ
ظﺎھر ﺳﺎﻟم ﯾﺎ ﻣﺳﺗﻌد ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎري اﺳت ﻛﮫ ھﻧوز ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎي ﺑﯾﻣﺎري در آﻧﮭﺎ ﻣﺳﺗﻘر ﻧﺷده اﺳت .در
ﺣﻘﯾﻘت ھدف اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ طراﺣﻲ ﻧظﺎم ﻏرﺑﺎﻟﮕري اﺳﺗﺎﻧدارد ﻣراﻗﺑت ﻛودﻛﺎن ﺻﻔر ﺗﺎ  ۵ﺳﺎل و
اﺟراي آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷد.

در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣراﻗﺑت ﮐودک ﺳﺎﻟم ،ﺗﻣﺎم ﮐودﮐﺎن ﮐﻣﺗر از ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﮐﮫ ﺑﮫ واﺣد ﺑﮭداﺷﺗﯽ آورده ﻣﯽ
ﺷوﻧد از ﻧظر ﻋﻼﺋم و ﻧﺷﺎﻧﮫ ﺧطر ،ﺗﻐذﯾﮫ ،وزن ،ﻗد ،دور ﺳر ،دھﺎن و دﻧدان ،ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ ،ﺗﮑﺎﻣل،
واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون  ،ﻣﺻرف ﻣﮑﻣل ھﺎی داروﯾﯽ ،آزﻣﺎﯾﺷﺎت  ،ﺳﻼﻣت و ﺷﯾردھﯽ ﻣﺎدر  ،ﺷﻧواﯾﯽ ،
ژﻧﺗﯾﮑﯽ  ،ﻓرزﻧد آوری ﻣﺎدر  ،ﮐم ﮐﺎری ﺗﯾروﺋﯾد  ،ﻓﻧﯾل ﮐﺗوﻧوری و ﺑدرﻓﺗﺎری ﺑﺎ ﮐودک
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﺟزای ﻣراﻗﺑت در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐودک ﺳﺎﻟم ﺷﺎﻣل ﻣوارد زﯾر اﺳت:

• ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ

• ﺗﺳت ھﺎی آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ

• آﻣوزش و ﻣﺷﺎوره

• واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون و ﻣﮑﻣل ھﺎی داروﯾﯽ

• ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺣوادث و ﺳواﻧﺢ

• راﺑطﮫ ﻣﺗﻘﺎﺑل ﮐودک و واﻟدﯾن

ﺷرح وظﺎﯾف
 ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزي  ،اطﻼع رﺳﺎﻧﻲ و اﻧﺗﻘﺎل ﺳﯾﺎﺳت ھﺎي وزارﺗﺧﺎﻧﮫ در ﺧﺻوص ﺳﻼﻣت
ﮐودﮐﺎن
 آﻣوزش داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﭘزﺷﮑﯽ و ﭘﯾراﭘزﺷﮑﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺳﻼﻣت ﮐودﮐﺎن
 ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﻲ و ﺗوزﯾﻊ ﻣواد آﻣوزﺷﯽ  ،دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎ  ،ﻓرم ھﺎ و دﻓﺎﺗر  ،ﺗﺟﮭﯾزات  ،ﻣﮑﻣل ھﺎی
داروﯾﯽ و ...در ﺧﺻوص ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺳﻼﻣت ﮐودﮐﺎن
 ارﺗﻘﺎء آﮔﺎھﯽ و ﻋﻣﻠﮑرد ﮐﺎرﮐﻧﺎن  ،ﻣراﻗﺑﯾن ﮐودک  ،ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ادارات و ارﮔﺎن ھﺎ و ﻧﯾروھﺎی
ﻣردﻣﯽ در ﺧﺻوص ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺳﻼﻣت ﮐودﮐﺎن



ﻧظﺎرت  ،ﭘﺎﯾش و ارزﺷﯾﺎﺑﯽ آﻣوزش ھﺎ و ﻧﺣوه اﺟرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ  ،در واﺣدھﺎی اراﺋﮫ دھﻧده
ﺧدﻣت )ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ھﺎی ﻣﺎدر و ﮐودک  ،ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﮭداﺷت (

 ارﺳﺎل ﭘﺳﺧوراﻧد ﻧظﺎرت واﺣدھﺎی اراﺋﮫ دھﻧده ﺧدﻣت ﺑﮫ آن واﺣدھﺎ



اﯾﺟﺎد ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ھﺎی ﺑﯾن ﺑﺧﺷﯽ و درون ﺑﺧﺷﯽ ﺟﮭت ارﺗﻘﺎء ﮐﯾﻔﯾت اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت و ﺗﺎﻣﯾن،
ﺣﻔظ و اﻓزاﯾش ﺳطﺢ ﺳﻼﻣت ﮐودﮐﺎن

 ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی در ﺧﺻوص اھم ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣراﻗﺑﺗﯽ ﮐودﮐﺎن ﺷﺎﻣل :ﮐﻧﺗرل رﺷد و ﺗﮑﺎﻣل
ﮐودک  ،ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺣوادث و ﺳواﻧﺢ در ﮐودﮐﺎن  ،راﺑطﮫ ﻣﺗﻘﺎﺑل واﻟدﯾن ﺑﺎ ﮐودک  ،ﺗﻐذﯾﮫ
ﮐودک

 ﺗدوﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ در ﺧﺻوص ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣراﻗﺑت ﮐودک ﺳﺎﻟم ﺑﮫ ﺻورت ﺳﺎﻻﻧﮫ


ﮔزارش ﮔﯾری آﻣﺎری از ﻣراﮐز ﺑﮭداﺷﺗﯽ درﻣﺎﻧﯽ  ،ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﺷﺎﺧص ھﺎ و
ﮔزارش دھﯽ ﺑﮫ اداره ﺳﻼﻣت ﮐودﮐﺎن از طرﯾق ﻧرم اﻓزارھﺎی آﻣﺎری ﺑﮫ ﺻورت
ﻓﺻﻠﯽ

 ﺗدوﯾن و اﺟرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ھﻔﺗﮫ ﻣﻠﯽ ﮐودک ) در ﻣﮭر ﻣﺎه (
 ﺑرﮔزاری ﮐﻼس ھﺎ ی آﻣوزﺷﯽ ﺟﮭت ﮐﺎردان  ،ﺑﮭورز و ...

ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣراﻗﺑت ھﺎی ادﻏﺎم ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻧﺎﺧوﺷﯽ ھﺎی اطﻔﺎل)ﻣﺎﻧﺎ(

 ﻣراﻗﺑت ھﺎی ادﻏﺎم ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻧﺎﺧوﺷﯽ ھﺎی اطﻔﺎل )ﻣﺎﻧﺎ( ،ﻣﮭﻣﺗرﯾن و ﺷﺎﯾﻌﺗرﯾن ﻋﻠل ﻣراﺟﻌﮫ و
ﻣرگ و ﻣﯾر ﻛودﻛﺎن را در ﺑرﮔرﻓﺗﮫ و ﺗﺷﺧﯾص و درﻣﺎن ﺻﺣﯾﺢ ﺑﯾﻣﺎري ھﺎ را ﺑر اﺳﺎس
ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣوﺟود اﻣﻛﺎن ﭘذﯾر ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺑﻌﻼوه ﻣﺎﻧﺎ ﺣﺎوي اﺻول راھﻧﻣﺎ ﺑرای آﻣوزش ﺑﮫ
ﻣﺎدران اﺳت ﺗﺎ ﺧﺎﻧواده ھﺎ در ﺑﮭﺑودی ﻛودك ﺧود ﻣﺷﺎرﻛت ﻧﻣوده و ﺑﺎ اﺟرای ﺻﺣﯾﺢ اﻗداﻣﺎت
ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺟﻣﻠﮫ ﺗﻐذﯾﮫ ﺻﺣﯾﺢ ﻛودك و اﻧﺟﺎم ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ واﻛﺳﯾﻧﺎﺳﯾون از اﺑﺗﻼ و ﯾﺎ ﺷدت
ﺑﯾﻣﺎري ھﺎی ﻛودك ﺟﻠوﮔﯾری ﻛﻧﻧد .ﺑﻌﺑﺎرت دﯾﮕر اﺳﺗراﺗژی ﻣﺎﻧﺎ ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯾت ﺳﻼﻣت ﻛودك ﻣﯽ
ﻧﮕرد و ﻧﮫ ﻓﻘط ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری وی و ﻋﻼوه ﺑر درﻣﺎن ﻛﻧوﻧﯽ و ﺑﮭره ﺟوﯾﯽ از ﻓرﺻت ھﺎی از
دﺳت رﻓﺗﮫ ﺑرای اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﭘﯾﺷﮕﯾری اوﻟﯾﮫ ،ﺧﺎﻧواده ھﺎ را در درﻣﺎن ﻛودك در ﻣﻧزل
درﮔﯾر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﺑﯾﻣﺎر ﺷدن ﻛودك و ﯾﺎ ﻏﻔﻠت از ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧطر در ﺟرﯾﺎن
ﺑﯾﻣﺎری را ﺑﮫ ﺣداﻗل ﺑرﺳﺎﻧﻧد.
 ﻣﺎﻧﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣوﺟود ﻣراﻗﺑت از ﮐودﮐﺎن زﯾر  ۵ﺳﺎل را ھﻣﺎھﻧﮓ ﻧﻣوده و ﺑﺎ اﯾن ھﻣﺎھﻧﮕﯽ،

ﮐﯾﻔﯾت اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت را اﻓزاﯾش داده و اﺛر ﺑﺧﺷﯽ ﻣراﻗﺑت ھﺎ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑرد و ھزﯾﻧﮫ ھﺎی

ﺧدﻣﺎت را ﮐﺎھش ﻣﯽ دھد .راھﻧﻣﺎی ﻣراﻗﺑت ادﻏﺎم ﯾﺎﻓﺗﮫ ﮐودک ﺑﯾﻣﺎر ﺑرای دو ﺳطﺢ ﭘزﺷﮏ و

ﻏﯾر ﭘزﺷﮏ ﺑﮫ اﺟرا در آﻣده اﺳت.

 ﻻزم ﺑذﮐر اﺳت ﮐﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎﻧﺎ ﺗﺣت ﻋﻧوان ارزﯾﺎﺑﯽ ،طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی و درﻣﺎن

ﮐودک ﻣﺻدوم )ﺣﺎدﺛﮫ ،ﺳوﺧﺗﮕﯽ ،ﻣﺳﻣوﻣﯾت ،ﮔزش و ﮔزﯾدﮔﯽ( ﻧﯾز در دو ﺳطﺢ ﭘزﺷﮏ و

ﻏﯾر ﭘزﺷﮏ ﺑﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻓوق اﺿﺎﻓﮫ و ﺑﮫ اﺟرا درآﻣده اﺳت.

ﺷرح وظﺎﯾف

 ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزي  ،اطﻼع رﺳﺎﻧﻲ و اﻧﺗﻘﺎل ﺳﯾﺎﺳت ھﺎي وزارﺗﺧﺎﻧﮫ

 آﻣوزش داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﭘزﺷﮑﯽ و ﭘﯾراﭘزﺷﮑﯽ



ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﻲ و ﺗوزﯾﻊ ﻣواد آﻣوزﺷﯽ  ،دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎ  ،ﻓرم ھﺎ و دﻓﺎﺗر  ،ﺗﺟﮭﯾزات  ،ﻣﮑﻣل ھﺎی

داروﯾﯽ و...



ارﺗﻘﺎء آﮔﺎھﯽ و ﻋﻣﻠﮑرد ﮐﺎرﮐﻧﺎن  ،ﻣراﻗﺑﯾن ﮐودک  ،ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ادارات و ارﮔﺎن ھﺎ و

ﻧﯾروھﺎی ﻣردﻣﯽ در ﺧﺻوص ﺑرﻧﺎﻣﮫ

 ﻧظﺎرت  ،ﭘﺎﯾش و ارزﺷﯾﺎﺑﯽ آﻣوزش ھﺎ و ﻧﺣوه اﺟرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ  ،در واﺣدھﺎی اراﺋﮫ دھﻧده

ﺧدﻣت )ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ھﺎی ﻣﺎدر و ﮐودک  ،ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﮭداﺷت(

 ارﺳﺎل ﭘﺳﺧوراﻧد ﻧظﺎرت واﺣدھﺎی اراﺋﮫ دھﻧده ﺧدﻣت ﺑﮫ آن واﺣدھﺎ

 اﯾﺟﺎد ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ھﺎی ﺑﯾن ﺑﺧﺷﯽ و درون ﺑﺧﺷﯽ ﺟﮭت ارﺗﻘﺎء ﮐﯾﻔﯾت اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت و ﺗﺎﻣﯾن،

ﺣﻔظ و اﻓزاﯾش ﺳطﺢ ﺳﻼﻣت ﮐودﮐﺎن و ﮐﺎھش ﻣرگ و ﻋوارض ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﺷﺎﯾﻊ

در ﮔروه آﺳﯾب ﭘذﯾر ﮐودﮐﺎن در ﺳطﺢ ﺷﮭرﺳﺗﺎن

 ﺗدوﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﻣراﻗﺑت ادﻏﺎم ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻧﺎﺧوﺷﯽ ھﺎی اطﻔﺎل ﺑﮫ ﺻورت ﺳﺎﻻﻧﮫ

 ﮔزارش ﮔﯾری آﻣﺎری از ﻣراﮐز ﺑﮭداﺷﺗﯽ درﻣﺎﻧﯽ  ،ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﺷﺎﺧص ھﺎ و ﮔزارش دھﯽ

ﺑﮫ اداره ﺳﻼﻣت ﮐودﮐﺎن از طرﯾق ﻧرم اﻓزارھﺎی آﻣﺎری

ﻧظﺎم ﻣراﻗﺑت ﻣرگ ﺧﺎرج ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐودﮐﺎن  ١ﺗﺎ ۵٩
ﻣﺎھﮫ
 از اھداف ﻣﮭم ﻧظﺎم ﻣراﻗﺑت ﻣرگ ،ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻠﯾﮫ ﻣرگ ھﺎی ﮐودﮐﺎن  ١ﺗﺎ  ۵٩ﻣﺎھﮫ در
ﻣﻧطﻘﮫ ﺗﺣت ﭘوﺷش اﺳت وﻟﯽ ﻣﮭﻣﺗر از آن ﺑررﺳﯽ ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ ﻣرگ ھﺎ ،ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻠل و
ﻋواﻣل ﻗﺎﺑل اﺟﺗﻧﺎب و طراﺣﯽ و اﺟرای ﻣداﺧﻠﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﺑﮫ ﻣﻧظور ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﻣرگ
ھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ اﺳت.
ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ھر ﻣورد ﻣرگ ﮐودک از زﻣﺎن درﯾﺎﻓت ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﮐودﮐﯽ و
ﺳﭘس ﻣﺣل ،زﻣﺎن و ﺷراﯾط ﺑﯾﻣﺎری ﻣﯽ ﺗوان ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﮐودﮐﯽ ،ﺧدﻣﺎت اورژاﻧس

ﺑﯾن راھﯽ و ﭘﯾش ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﯽ ،ﺧدﻣﺎت اورژاﻧس ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﯽ و ﺧدﻣﺎت ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﯽ را از
ﻧظر ﮐﯾﻔﯾت و ﮐﻣﯾت و ﺳﮭوﻟت دﺳﺗرﺳﯽ ﺑررﺳﯽ ﮐرد.
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اﺻﻠﯽ در ﻧظﺎم ﻣراﻗﺑت ﻣرگ ﮐودﮐﺎن  ١ﺗﺎ  ۵٩ﻣﺎھﮫ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
* ﮔزارش دھﯽ از ﻣﻧطﻘﮫ ﺗوﺳط ﮐﺎردان ،ﮐﺎرﺷﻧﺎس ،ﺑﮭورز ،ﺛﺑت اﺣوال ،ﭘزﺷﮑﯽ
ﻗﺎﻧوﻧﯽ و....
* ﺟﻣﻊ آوری داده ھﺎی ﻣرگ ﮐودﮐﺎن ﺗوﺳط ﮐﺎرﺷﻧﺎس ﻣﺳﺋول ﻣرگ ﮐودﮐﺎن  ١ﺗﺎ ۵٩
ﻣﺎھﮫ ﺑﺎ ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ
* ﺑررﺳﯽ ﻣوارد ﻣرگ در ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﺎھش ﻣرگ و ﻣﯾر ﮐودﮐﺎن )ﺷﮭرﺳﺗﺎن ،ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن( و
ﺗﻌﯾﯾن ﻋواﻣل ﻗﺎﺑل اﺟﺗﻧﺎب
* طراﺣﯽ و اﺟرای ﻣداﺧﻼت
* ﭘﺎﯾش و ارزﯾﺎﺑﯽ

ﺷرح وظﺎﯾف



ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزي  ،اطﻼع رﺳﺎﻧﻲ و اﻧﺗﻘﺎل ﺳﯾﺎﺳت ھﺎي وزارﺗﺧﺎﻧﮫ

 آﻣوزش داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﭘزﺷﮑﯽ و ﭘﯾراﭘزﺷﮑﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ



ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﻲ و ﺗوزﯾﻊ ﻣواد آﻣوزﺷﯽ  ،دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎ و ...

 ارﺗﻘﺎء آﮔﺎھﯽ و ﻋﻣﻠﮑرد ﮐﺎرﮐﻧﺎن  ،ﻣراﻗﺑﯾن ﮐودک  ،ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ادارات و ارﮔﺎن ھﺎ و ﻧﯾروھﺎی

ﻣردﻣﯽ در ﺧﺻوص ﺑرﻧﺎﻣﮫ

 ﻧظﺎرت  ،ﭘﺎﯾش و ارزﺷﯾﺎﺑﯽ آﻣوزش ھﺎ و ﻧﺣوه اﺟرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ  ،در واﺣدھﺎی اراﺋﮫ دھﻧده

ﺧدﻣت )ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ھﺎی ﻣﺎدر و ﮐودک  ،ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﮭداﺷت (

 ارﺳﺎل ﭘﺳﺧوراﻧد ﻧظﺎرت واﺣدھﺎی اراﺋﮫ دھﻧده ﺧدﻣت ﺑﮫ آن واﺣدھﺎ

 اﯾﺟﺎد ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ھﺎی ﺑﯾن ﺑﺧﺷﯽ و درون ﺑﺧﺷﯽ ﺟﮭت ارﺗﻘﺎء ﮐﯾﻔﯾت اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت و ﺗﺎﻣﯾن،

ﺣﻔظ و اﻓزاﯾش ﺳطﺢ ﺳﻼﻣت ﮐودﮐﺎن و ﮐﺎھش ﻣرگ

ﺧﺎرج ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐودﮐﺎن  ١ﺗﺎ

 ۵٩ﻣﺎھﮫ

 ﺗﻌﯾﯾن دﻗﯾق ﻋﻠل ﻣرگ و ﻣﯾر ﮐودﮐﺎن زﯾر  ۵ﺳﺎل در ﺳطﺢ ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ

ﻋواﻣل ﻗﺎﺑل اﺟﺗﻧﺎب در ھر ﻣرگ و طراﺣﯽ ﻣداﺧﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺣل ﻣﺷﮑﻼت و ﺟﻠوﮔﯾری از

وﻗوع ﻣرگ ھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ

 ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺟﮭت ﺗﺷﮑﯾل ﻣﻧظم ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺑررﺳﯽ ﻣوارد ﻣرگ ﺧﺎرج ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐودﮐﺎن زﯾر ۵

ﺳﺎل و ﭘﯾﮕﯾری اﺟرای ﻣﺻوﺑﺎت آن ) ھر  ۶ﻣﺎه ﯾﮑﺑﺎر (

 ورود ﺻورﺗﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺑﮫ ﻧرم اﻓزار ﻣرﺑوطﮫ و ارﺳﺎل آن ﺑﮫ اداره ﺳﻼﻣت ﮐودﮐﺎن

 ﺗدوﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ در ﺧﺻوص ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺳﺎﻻﻧﮫ

 اوﻟوﯾت ﺑﻧدی ﻣﺷﮑﻼت ﻣوﺟود در ﺑرﻧﺎﻣﮫ و اﻧﺟﺎم ﻣداﺧﻼت ﺑر اﺳﺎس آن

 ورود ﮔزارش اوﻟﯾﮫ ﻣرگ ﺧﺎرج ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐودک  ١ﺗﺎ  ۵٩ﻣﺎھﮫ ﺑﮫ ﻧرم اﻓزار ﻣرﺑوطﮫ

 ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده ﻣﺗوﻓﯽ و ﻣرﮐز ﺑﮭداﺷﺗﯽ ) ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮭداﺷت ( ﺟﮭت ﺣﺿور در ﻣﻧطﻘﮫ و

ﺗﮑﻣﯾل ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣرگ

 ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺗﺧﺻص اطﻔﺎل ﯾﺎ ﭘزﺷﮏ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺣﺿور در ﻣﻌﺎوﻧت درﻣﺎن ﺑﺎ ھدف

ﺗﮑﻣﯾل ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ ﺗﺧﺻﺻﯽ ﻣرگ

 ورود ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗﮑﻣﯾل ﺷده ﺑﮫ ﻧرم اﻓزار ﻣرﺑوطﮫ و ارﺳﺎل آن ﺑﮫ اداره ﺳﻼﻣت ﮐودﮐﺎن

 ﻧوﺷﺗن ﺳﻧﺎرﯾوھﺎی ﻣرگ ﺧﺎرج ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐودﮐﺎن ﺑﮫ ﺻورت ﻓﺻﻠﯽ و ﺑﺎرﮔزاری آن ﺑر

روی ﺳﺎﯾت وزارت ﺑﮭداﺷت

 ارﺳﺎل ﺳﻧﺎرﯾو ھﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﻓﺻﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﺎﮐز ﺑﮭداﺷﺗﯽ  ،ﺷﮭرداری و ...

 ﺑرﮔزاری ﮐﻼﺳﮭﺎ ی آﻣوزﺷﯽ ﺟﮭت ﮐﺎردان  ،ﺑﮭورز و ...

ﻏرﺑﺎﻟﮕری ﺗﮑﺎﻣل ﮐودﮐﺎن

 ﺳﺎل ھﺎی اوﻟﯾﮫ ﻋﻣر در ﺷﮑل ﮔﯾری ﺷﺧﺻﯾت ،ھوش و رﻓﺗﺎر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﻧﺳﺎن ﺑﺳﯾﺎر
ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ھﺳﺗﻧد .ﺑﯾﺷﺗرﯾن رﺷد ھوﺷﯽ در ﮐودﮐﺎن ﻗﺑل از ﺳن ھﺷت ﺳﺎﻟﮕﯽ اﺳت و
اوﻟﯾن ﺳﺎل ھﺎی زﻧدﮔﯽ در رﺷد و ﺗﮑﺎﻣل ﻧﻘش ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم دارﻧد .ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﯾن
دوران ﻣورد ﺑﯽ ﺗوﺟﮭﯽ ﻗرار ﮔﯾرﻧد در ﻣﻌرض ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﺄﺧﯾر در ﺗﮑﺎﻣل ﻗرار ﺧواھﻧد
ﮔرﻓت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺳﺎل ھﺎ و ﻣﺎه ھﺎی اوﻟﯾﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﺳﺎل ھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری
ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت و ﻏرﺑﺎﻟﮕری ﺗﮑﺎﻣل ﮐودﮐﺎن و ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐودﮐﺎن ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﮐﻣﮏ
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﮐﺎھش ﻧﺎﺑراﺑری ھﺎ و دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻋداﻟت در ﺳﻼﻣت ﮔردد.
 ﺑﺎ اﺟرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻏرﺑﺎﻟﮕری ﺗﮑﺎﻣل ﮐودﮐﺎن ،ﮐﻠﯾﮫ ﮐودﮐﺎن از ﺳن دو ﻣﺎھﮕﯽ ﺑر اﺳﺎس
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺳﺗﮫ ﺧدﻣﺗﯽ ﻣراﻗﺑت ﮐودک ﺳﺎﻟم و در ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﻌد ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺳت ھﺎی
ﻏرﺑﺎﻟﮕری ﺗﮑﺎﻣل ﮐودﮐﺎن در ﻣﻘﺎطﻊ ﻣﺧﺗﻠف ﻣورد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد و در
ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﮫ ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﻣرﺑوطﮫ ﺗﺷﺧﯾص ﻗطﻌﯽ آﻧﮭﺎ ﻣطرح ﻣﯽ ﺷود و
ﻣداﺧﻼت ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺷروع ﺧواھد ﮔردﯾد.
 ﻣطﺎﻟﻌﺎت در ﺳطﺢ دﻧﯾﺎ ﻧﺷﺎن داده اﺳت ﮐﮫ ﺷﯾوع اﺧﺗﻼﻻت ﺗﮑﺎﻣل ﮐودﮐﺎن ﺣدود -١٢
 ١٠درﺻد اﺳت ﮐﮫ ﻓﻘط  %٢-٣ﺑدون اﻧﺟﺎم ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻏرﺑﺎﻟﮕری ﺗﺷﺧﯾص داده ﻣﯽ
ﺷود .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﺟرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻏرﺑﺎﻟﮕری ﺗﮑﺎﻣل ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣداﺧﻠﮫ
زود ھﻧﮕﺎم ﺑﯾش از  %٨٠ﻣوارد ﻣﯽ ﮔردد.

ﺷرح وظﺎﯾف
 آﮔﺎه ﮐردن ﭘرﺳﻧل از دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ

 ﭘﺎﯾش و ﻧظﺎرت ﺑر ﺣﺳن اﺟرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ

 ﺑرﮔزاری ﮐﻼس ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ

 ﺗدوﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﺻورت ﺳﺎﻻﻧﮫ

