
  برنامه هاي سالمت کودکان

ستند.        شور عزیز ما ه سازان ک صلی و آینده  سرمایه هاي ا شگی   کودکان،  سالمتی او اولویتی همی رویکرد به کودك و 

ست. این توجه باید           سعه پایدار ا شوري در جهت نیل به تو سرمایه ک شمند ترین  ست. توجه به کودکان در واقع ارز ا

سالمت جزئی از حقوق اولیه هر یک از کودکان است.    نیازمند تر هستند توجه بیشتري شود.   عادالنه باشد و به آنها که  

  کودکانی که اگر امروز به توانمندي هاي جسمی و ذهنی خود نرسند فردا برایشان دیر است. 

سالها پیش در کشور ما آغاز شد        مات با این خد .خدمات سالمت و بهداشت کودکان در کنار خدمات سالمت مادران از 

سال       شتی در  شبکه مراقبت هاي اولیه بهدا شتی مادر و کودك به   1363راه اندازي  و قرار گرفتن مراقبت هاي بهدا

شد.        شخص برخوردار  ساز و کار م صلی آن از چارچوب و  شتی    عنوان یکی از اجزاي ا صلی مراقبت هاي بهدا اجزاي ا

عفونت هاي تنفسی، ترویج تغذیه با شیر مادر و راه اندازي  را کنترل بیماري هاي اسهالی، کنترل 1379کودکان تا سال 

ستدار کودك، احیاي نوزادان،    ستان هاي دو شتی براي مراقبت از کو آبیمار شناخت کودکان   دکانموزش کارکنان بهدا  ،

  ان به سطوح باالتر تشکیل می داد. آنبیمار و در معرض خطر و ارجاع 

شش خوب مراقبت هاي     سال هاي اخیر پو سالمت کودکان به     در  ستاوردهاي قابل توجهی در زمینه  شتی اولیه د بهدا

سال      ست از  شته ا شور رخ داد.        79همراه دا سالمت کودکان در ک ست ها و برنامه هاي  سیا تا به امروز تغییراتی در 

ــی         80تغییرات عمده در فرایند ارائه خدمات به کودکان از اوایل دهه           هاي اطفال و   با مراقبت هاي ادغام یافته ناخوش

با اجراي مراقبت هاي ادغام یافته کودك سـالم و نظام مراقبت مرگ کودك ادامه یافت در حال حاضـر برنامه   آن بعد از

  :با هدف سالمت کودکان هاي 

میزان مرگ ومیر و بهبود تغذیه کاهش تامین ، حفظ و ارتقاء سطح سالمت کودکان ، کاهش بار بیماریهاي اولویت دار و  

   به شرح زیر در سطوح مختلف بهداشتی اجرا می شود.ه سنی این گرو

 برنامه سالمت نوزادان  

 و تکامل کودکان  برنامه مراقبت هاي ادغام یافته کودك سالم  

 (مانا)و پیشگیري از سوانح و حوادث   برنامه مراقبت هاي ادغام یافته ناخوشی هاي اطفال  

  ترویج تغذیه با شیر مادربرنامه  

  ماهه 1-59نظام مراقبت مرگ کودکان برنامه 

 احیاي پایه اطفال   برنامه  

  

  

  


