
  :تکامل معرفی برنامه 

ساختار و یا عملکرد دچار تغییرات          تکامل  شتر  شدن بی صبی کودك، با پیچیده  ستم ع سی ست که در طی آن مغز و  فرایندي ا

سب می کند و به بالندگی و      سازگاري ک شود .کودك درپی آن ظرفیت ها و مهارت هاي جدیدي به همراه افزایش  یکپارچه می 

  رسد. بلوغ رفتار و عملکرد می

ــته 4کودکان از نظر تکامل به  ــوند  دس ــیم می ش ،  )High Riskمعرض خطر تاخیر تکاملی(در ، کودکان طبیعیکودکان  :تقس

 ) developmental disorderدچار اختالل تکامل(کودکان  ، )developmental delayدچار تاخیر تکاملی(کودکان 

  )High Risk( در معرض خطر تاخیر تکاملی انکودک

اجتماعی، احتمال تاخیر تکامل یا عدم دستیابی به تمام قابلیت  -کودکی است که به علت عوامل بیولوژیک، روانی یا محیطی 

  این کودکان شامل: .هاي بالقوه تکاملی در او بیشتر است

 کودکان فقیر 

 هیجانی  -تحت استرس فیزیکی یا عاطفی 

  سال  40سال و یا مسن تر از  16داراي مادران جوانتر از 

  داراي مادران مصرف کننده مواد مخدر، الکل یا سیگار 

  داراي مادران داراي بیماریهاي مختلف طبی در حین بارداري 

  کودکان حاصل از بارداري در معرض خطر 

  کودکان خانواده هاي پرخطر 

  هفته)  37کودکان با زایمان زودرس(بارداري کمتر از 

  هفته) 40بیش از کودکان با زایمان دیررس( بارداري 

 ........ زجر جنینی و 

 اهداف برنامه تکامل کودکان

ــی   ــخیص، درمان و توانبخش ــگیرانه، غربالگري، تش ــطح تکامل کودکان از طریق آموزش، اقدامات پیش تامین، حفظ وارتقاء س

، کودکان دچار اختالل (کودکان طبیعی، کودکان در معرض خطر اختالل تکاملی، کودکان دچار تاخیر تکاملیکودکان گروه هدف 

  تکاملی)  

 



  

  روند اجراي برنامه غربالگري تکامل کودکان در حوزه ي معاونت بهداشتی  دانشگاه علوم پزشکی ایران

شگاه   ضر در حوزه دان سته خدمتی مراقبت    در حال حا ساس ب سالم برا سالم  ادغام یافته تکامل تمامی کودکان  در هر  کودك 

 ) .PEDSمراقبت روتین ارزیابی می شود (پرسشنامه 

(وزن تولد کمتر از ماهه، نوزادان پرخطر 12براي کلیه کودکان   ASQبا پرســشــنامه  92غربالگري تکامل کودکان از ســال  

و  کلیه کودکانی که در انجام ) NICUو کودکان بســتري در بخش  هفته در هنگام تولد 37گرم، ســن بارداري کمتر از 2500

ماهگی در بخش ارزیابی کودك از نظرتکامل نیازمند ارجاع هســتند تکمیل و بر اســاس دســتورالعمل  60مراقبت روتین تا 

  انجام می شود.   آنانمربوطه اقدامات الزم براي 

صی بیلی(        شخی ست ت شگاه مرکز ت سال  bayleyدر حوزه دان ش    93) در  شهید کاظمیان  سپس مرکز  در مرکز  مال غرب و 

روز در هفته فعال می باشد.   2ولفجر غرب به منظور ایرانی سازي تست مذکور راه اندازي و در حال حاضر این مرکز به مدت    

ــناس   2اموزش  ــال       براي فعالیت در   بیلی نفر کارش ــت    96مرکز جامع تکامل کودکان طی س انجام و راه اندازي مرکز تس

  رکز جامع تکامل کودکان در دست اقدام است. در م 97تشخیصی بیلی در سال 

صی    ص انجام اقدامات  به منظور پیگیري براي راه اندازي مرکز جامع تکامل کودکان به منظور ارجاع کودکان به یک مرکز تخ

سال       شی از  صی، درمانی و توانبخ شخی صغر(ع)         95سال  از آغاز و  94ت ضرت علی ا شی درمانی ح صین مرکز آموز ص متخ

  دهند.را پذیرش و اقدامات الزم را براي کودکان ارجاعی انجام می  تابعه دانشگاه اعی از مراکزکودکان ارج

سط     ضر ویزیت کودکان ارجاعی تو شکی اطفال        2در حال حا صص روانپز صاب اطفال و یک نفر فوق تخ صص اع نفر فوق تخ

اقدامات تشخیصی و درمانی شامل شنوایی سنجی، کاردرمانی، گفتار درمانی، فیزیوتراپی و....  در مرکز جامع تکامل    و انجام 

 کودکان بیمارستان علی اصغر(ع) براي موارد ارجاعی بر حسب نیاز انجام می شود.  

  ان مشغول فعالیت می باشند.  روانشناس بالینی نیز در مرکز تکامل کودک 2یک نفر متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و 

ارزیابی تکامل کودکان در گروههاي سنی   97بر اساس بسته هاي بازنگري شده سالمت کودکان مقرر است از نیمه دوم سال       

ماهگی،  24ماهگی،  12ماهگی،  6گروه سنی   5انجام و در  REDFLAGسالگی بر اساس    4ماهگی و  18ماهگی،  9ماهگی،  2

براي کلیه کودکان تکمیل شود. براي سایر کودکان در صورت داشتن هر گونه مشکل       ASQپرسشنامه   سالگی   5سالگی و   3

  سن مربوطه تکمیل خواهد شد.  ASQ) پرسشنامه REDFLAGبر اساس ارزیابی انجام شده(

 

 


