
 شاخصهای پانل کودکان در سامانه سیب استان اذربایجان شرقی

 روزگی  3-5درصد انجام مراقبت  -1

 رٍس هطوَل هزاقثت در ّواى تاسُ سهاًی  3-5رٍس هزاقثت ضذُ / تؼذاد کل ًَساداى  3-5ًَساداى 

غَرت کسز : گشارش هزاقثتْا              گشارش هزاقثتْای اًجام ضذُ              ٍرٍد اطالػات تاریخ 

 رٍس در تاکس سي ارائِ خذهت              جستجَ     5تا  3تایپ     هزاقثت        

سایواًْای ثثت ضذُ            تاریخ سایواى ) هثال تزای  سِ هاِّ اٍل  اس             هخزج کسز : ثثت ٍقایغ 

 تیز ( 5اٍل فزٍردیي تا 

 روزگی   11-15درصد انجام مراقبت  -2

 ( وارد خواهد شد. 11-11) فقط سن  1مثل شاخص شماره 

 ماه اول عمر 6درصد تغذیه انحصاری با شیر مادر در  -3

 
 تزتیة تِ کِ "سالن کَدک تغذیِ ٍضؼیت ارسیاتی" اسن تِ ّست هزاقثتی سال دٍ سیز کَدکاى تزای

   ّستي) غیز پشضک (   سال 2 تا 1 ٍ  هاُ 12 تا هاُ 6 -  هاُ 6 تا هاُ 2 - هاُ دٍ سیز  سٌی ّای گزٍُ تزای

 اغال ٍیا دیگز ّای ضیز تا هادر ضیز یا  هیخَرُ هادر ضیز فقط کَدک آیا کِ هیطِ سَال هزاقثت ایي تَ

  خَرُ ًوی هادر ضیز

  هیزین سیز هسیز تِ هزاقثت ایي گیزی گشارش تزای

  ّا ًطاًِ ٍ ػالئن گشارش  ⬅ ّا هزاقثت گشارش  ⬅ گشارضْا

  تگیزیي گشارش جذاگاًِ ضذ گفتِ تاال کِ سٌی گزٍُ ّز تزای تایذ قسوت ایي تَ

 دلخَاُ تِ ّن رٍ سهاًی ّای تاسُ هیتَیي ّویٌطَر ٍ  گزفتن هاُ 12 تا 6 سٌی گزٍُ تزای هي سیز تػَیز در

  کٌیي اضافِ گشارضتَى تِ

  ضِ گزفتِ ًظز در تایذ ًکتِ چٌذ ًٍطاًِ ػالئن گشارش ٍ تػَیز ایي در

 ایي هٌفی ٍ هثثت جَاب جوغ تا هي پس  یکساًِ کَدکاى کلیِ تزای 4 ٍ  3 ردیف هزاقة ایٌکِ اٍل* 

   12 هیطِ کِ هیثیٌین تػَیز در کِ تزسن هزاقثتْا کال تؼذا تِ تًَن هی  ًویکٌِ فزقی 4 یا 3 حاال هزاقثت

  کزدم هزاقتة تغذیِ ًظز اس رٍ هاُ  12 تا 6 کَدک 12 هي یؼٌی
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 ضیز گشیٌِ جَاب در اٍل سَال در کِ هیطِ دادُ ًوایص کَدکاًی تزای 7 ردیف هزاقثت ایٌکِ دٍم* 

 اغال کِ کَدکاًی تؼذاد هٌفی ٍ هثثت جَاب جوغ تا هیتًَین ایٌجا یؼٌی هیشًین تیک رٍ خَرد ًوی هادر

  1 هیطِ تػَیز در کِ تیارین تذست رٍ خَرى ًوی هادر ضیز

 ٍ هادر ضیز گشیٌِ اٍل سَال جَاب در کِ هیطِ دادُ ًوایص کَدکاًی تزای 8 ردیف هزاقثت ایٌکِ سَم*

 ػالٍُ کِ کَدکاًی تؼذاد هٌفی ٍ هثة جَاب جوغ تا تًَن هی ّن ایٌجا پس  هیخَرُ تیک دیگز ّای ضیز

 هزاقثت کَدک ًفز سِ یؼٌی 3 هیطِ تػَیز در کِ تیارم تذست رٍ هیخَرى ّن دیگزی ضیز هادر ضیز تز

  هیخَرى ّن ای دیگِ ضیز هادر ضیز تز ػالٍُ کِ ضذُ

  گزفت ًتیجِ ایٌطَری هیطِ ّست سیز تػَیز در کِ هثالی تزای تاال تَضیحات تِ تَجِ تا پس

  ضذُ هزاقثت تغذیِ ًظز اس کَدک 12 تؼذاد

  ًویخَرُ هادر ضیز اغال کَدک 1 تؼذاد ایي اس

  خَرُ هی ای دیگِ ضیز هادر ضیز تز ػالٍُ  ّن کَدک 3

  خَرى ًوی هادر ضیز هٌحػزا کِ دارین کَدک 4 جوؼا ها پس

 هیطِ تغذیِ هادر ضیز تا هٌحػزا کَدک 8 تؼذاد کَدک 12تؼذاد اس ًتیجِ در

 هاِّ در ّواى تاسُ سهاًی  6هاِّ  ای کِ فقط تاضیز هادر تغذیِ ضذُ اًذ / تؼذاد کَدکاى  6تؼذاد کَدکاى 

 ماهگی  21درصد تداوم تغذیه با شیر مادر تا  -1

 هاِّ در ّواى تاسُ سهاًی  24هاِّ ای کِ تا ضیز هادر تغذیِ ضذُ اًذ / کل کَدکاى  24تؼذاد کَدکاى 

 3ضاخع ضوارُ طثق تٌذ 

 روزگی (  181درصد شروع تغذیه کمکی ) بعد از  -5

 / تؼذاد ضیز خَاراى تحت پَضطی هاّگی ضزٍع کزدُ اًذ  7تؼذاد ضیزخَاراًی کِ غذای کوکی را در هزاقثت 

تزًاهِ َجِ تِ ایٌکِ سَالی در ایي خػَظ پزسیذُ ًویطِ لذا ضاخػی قاتل استخزاج ًیست ایي هَرد در تا ت

  .  پایلَت قاتل استخزاج هی تاضذ

 سال مراقبت شده  5درصد کودکان زیر  -6

 سال در ّواى تاسُ سهاًی 5سال هزاقثت ضذُ / تؼذاد کَدکاى سیز  5تؼذاد کَدکاى سیز 

 گشارش هزاقثتْا            هزاقثتْای اًجام ضذُ              ٍرٍد تاریخ تاسُ سهاًی              غَرت کسز : گشارش 

 سال               جستجَ  5رٍس تا  1سي اس 

سال  5هاُ تِ سي  3هاِّ اٍل   3هاُ ) تزای استخزاج در  63هخزج کسز : ساخت گشارش             تایپ غفز رٍس تا 

 ها اضافِ ضذُ(  60یؼٌی 
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 تَضیح ایٌکِ کذ هلی ارائِ دٌّذُ خذهت تایذ ثثت ضَد . ًکتِ : 

 اًحزاف هؼیار) ٍسى تِ سي ( 3-سال سیز 5درغذ کَدکاى سیز 

ارسیاتی ٍسى  اًتخاب گشارش تطخیع ّا              تایپ  کلوِ ٍسى             گشارش هزاقثتْا           گشارش              

سَء تغذیِ ضذیذ یا کن ٍسًی سال ٍثثت ػذد هزتَط تِ  5کَدکاى سیز  کَدک سالن اس ًظز ٍسى ) غیز پشضک ( 

 ضذیذ

 6هخزج کسز: ضاخع ضوارُ 

 ) وزن به سن ( 97سال باالی صدک  5زیر درصد کودکان  -7

گشارش              گشارش هزاقثتْا           گشارش تطخیع ّا              تایپ  کلوِ ٍسى              اًتخاب ارسیاتی ٍسى 

 کَدک سالن اس ًظز ٍسى ٍ ثثت ػذد هزتَط تِ ضاخع  اضافِ ٍسى 

 

 

 تکمیل شده   ASQماهه که برایشان فرم  12درصد کودکان  -8

 هاِّ در ّواى تاسُ سهاًی  12تکویل ضذُ/ تؼذاد کَدکاى    ASQهاِّ کِ فزم  12تؼذاد کَدکاى 

 شارش              گشارش هزاقثتْا           گشارش تطخیع ّا              تایپ  گغَرت کسز : 

 ASQ              اًتخابASQ  12  هاّگی             حاغل جوغ اطالػات 

هاِّ تا  11درقسوت سي  ٌّگام ارائِ خذهت                 تاریخ               گشارش هزاقثتْای اًجام ضذُ هخزج کسز : 

       هاِّ رٍ هی سًین  13

 

 

 تبصره : تمامی شاخصهای باالبه جز تغذیه انحصاری شیر مادر  برای کارشناس ستادی قابل استخراج نیست 

 

 

  مرکز بهداشت استان  سوپروایزر سامانه سیبو گروه کارشناسان سالمت خانواده  تهیه و تنظیم:

 


