
  "هفته ملی كودك   "

                                                                

 مركز بهداشت شهرستان اراك

 6046ر مه   22 -61تاريخ مناسبت:   

 : مقدمه

يونيسف را كه بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا ، انجمن عمومی سازمان ملل به منظور حمايت از كودكان ، مركز  6401در سال  

 ابتدا انجمن بين المللی ويژه كودكان سازمان ملل نام گرفت ايجاد كرد.

 نام گذاري شد.  "روز جهانی كودك  "اكتبر  8، يونيسف يکی از بخش هاي دائمی در سازمان ملل گرديد ، و روز  6491در سال 

ري در نيويورك با نگارش نامه اي از همه بچه هاي ساله مدرسه آتاتو 4دانش آموزان  در چنين روزي  دو تن از 6481در سال 

دنيا خواستند كه با هم روزي را به صلح اختصاص دهند. كودكان در اين روز ، خواهان يادآوري اين مسئله هستند كه ساالنه هزينه 

ه كودكان بسياري در اي می شود حال آنکه ساالناي و غير هستههاي غير قابل تصوري صرف جنگ و توليد انواع سالح هاي هسته

 اثر گرسنگی ، عدم امکانات بهداشتی ، سوء تغذيه و ... جان خود را از دست می دهند و كسی نگران آنها نيست ! 

از وظايف مهم يونيسف ، مراقبت از كودكان و برآوردن نيازهاي اوليه آنها در سال هاي ابتدايی زندگی ؛ ترغيب و تشويق والدين به 

باشد. همچنين تالش می كند كه بار بيماري هاي كودكان ، مرگ و مير در كودكان كاهش يابد و آنها را به  تعليم فرزندان می

 هنگام جنگ و حوادث طبيعی و ... حمايت كند.

 

 اهميت موضوع  روز جهانی كودك :

توان هر جامعه اي محسوب می گردد هيچ تالشی ارزشمند تر از  هاييکی از نشانه، رشد كودكان واز آن جايی كه وضعيت زندگی 

بخشيدن فردايی روشن به كودكان وجود ندارد . يقينا كودكان كشورمان می توانند در ساختن آينده اي بهتر و روشن تر يار و 

 ياورمان باشد.

ازمند تعامل بسياري از نهادها و سازمان ها نيبدون ترديد حركت از موقعيت فعلی به شرايط مطلوبی كه شايسته كودكانمان باشد 

 و بايستی براي طی كردن اين مسير برنامه ريزي دقيق و علمی صورت گيرد.  می باشد

با توجه به اهميت دوران كودكی و ضمن توجه به حساسيت هاي موجود در راستاي تامين و برآورده نمودن نيازهاي گسترده 

ها بيش از پيش احساس می اشتی و امنيتی كودكان، ضرورت هماهنگی و همسويی سازمانفردي، اجتماعی، معنويی، روانی، بهد

 شود.

 : كليات اجراي برنامه

 خواهد بود. 22/7/6046تا  61/7/6046 ها از تاريخزمان اجراي برنامه

 باشد.می " حال خوش كودكی، رنگ خوش زندگی "استانیشعار و  باشدمی " آينده اي روشن براي كودكان "جهانیشعار 



 باشد:نام گذاري روزهاي هفته به قرار زير می

 

 و نشاط يكودك ، صلح ، باز 61/7/6046 شنبه

 تيو معنو ینيد يكودك، باورها 67/7/6046 شنبهيک

 یمنيكودك، آموزش ، سالمت و ا 68/7/6046 شنبه دو

 یزندگ يهاكودك، خانواده ، آموزش و مهارت 64/7/6046 شنبهسه 

 اتيكودك، كتاب ، هنر و ادب 24/7/6046 شنبهچهار

 یو فرهنگ یعيطب راثي، م تيكودك، هو 26/7/6046شنبه پنج

  نينو يهايكودك، رسانه و فناور 22/7/6046 جمعه

 : اهداف

 : توانمند سازي والدين درخصوص، نگهداري از نوزادان و كودكان 6

 در كودكانجانبه به رشد و تکامل همه آگاهی والدين نسبت افزايش :  2

 كودكبا مشاركت  : آموزش والدين جهت بازي و 1

 و سوانح و حوادث در كودكان در خصوص ايمنیوالدين، افزايش آگاهی و عملکرد :  0

 والدين، درخصوص مسموميت در كودكانو عملکرد : افزايش آگاهی  9

 براي مادر و كودكوالدين، در خصوص شير مادر و مزاياي شيردهی و عملکرد : افزايش آگاهی  1

 والدين، درخصوص تغذيه متناسب با سن كودكو عملکرد : افزايش آگاهی  7

 والدين، در خصوص لزوم مصرف مکمل ها در  كودكانو عملکرد : افزايش آگاهی  8

 والدين، درخصوص سالمت دهان و دندان و اهميت آنو عملکرد : افزايش آگاهی  4

 بهداشت در دوران بيماري كوويد و دستان پاك: آموزش كودكان در خصوص رعايت  64

 و نوبتهاي مراقبتی كودكان : افزايش آگاهی والدين، درخصوص خدمات مورد نياز در سنين مختلف در هر مراقبت كودك 66

 اجرای برنامه :

و والدين جوان  داردهاي آتی سالمت  نوزادان ارتباط مستقيم با سالمت نسل ،زندگی است يهادوره نوزادي از حساسترين دوره

آموزش والدين در زمينه مراقبت صحيح از  .شودباعث فشارهاي روانی زياد به آنان می اين موضوع تجربه مراقبت از نوزاد را ندارند و

  باشد. ینوزاد بعنوان يکی از وظايف كاركنان بهداشتی م

كثر توانايی خود نخواهد رسيد. همه توانمندي هاي مغز اگر از توانمندي هاي آن استفاده نشود به حدا مغز مثل يک عضله است :

ي عناصري از قبيل دوران شيرخواري، تغذيه، آموزش، محيط زندگی و... سازنده . نياز به محرك دارند تا عملکردش به حداكثر برسد

ي ثر ميزان تکامل، الزمهرشد و تکامل كودكان است. مراقبت صحيح از كودك، از زمان تولد تا پنج سالگی، جهت رسيدن به حداك

  -روانی سالمتاي براي پايه همچنين و زندگی بعدي هايسال آموزش والدين و آگاهی از ابعاد رشد مغزي و اين تکامل، اساس

هاي مختلفی ازقبيل : شناختی، تکلمی، اجتماعی، جسمی، تکامل ابتداي كودكی شامل حيطه.  است عمر تمام در كودك اجتماعی

ي راه كودك، در بزرگسالی است . يادگيري نقش مهمی در تکامل ادامه باشد و رشد تکامل اين سن سازندهمعنوي میروانی و 

 شکالتم شايعترين از تکاملی اختالالت كند است.هايی كه كودك دريافت میكودك دارد كه به شدت تحت تاثير كيفيت مراقبت



 لويتاو در سال سه زير كودكان تکاملی اختالالت تشخيصكه  باشد می افزايش به رو آن روند و بوده دنيا سراسر در كودكان طب

 است .

فعاليت جسمی يا در سيستم بهداشتی دنبال ميشود، آموزش والدين جهت بازي و مشاركت با كودك است .  يکی از اهدافی كه

 است. بازي نيازهاي كودك شود ذهنی هدفداري كه بصورت فردي يا گروهی، انجام و موجب كسب لذت و برآورده شدن 

جوئی و بروز احساسات و به برتري  به اين صورت كه نيازبازي، رشد عاطفی، اجتماعی، جسمانی و ذهنی كودك را به همراه دارد. 

بازي در رشد اجتماعی كودك تأثير بسزايی دارد و موجب ارتباط  دهد.را در كودك ارتقاء می نگريعواطف، ترس و ترديدها و برو

گردد. همچنين بازي كودك با محيط بيرون، شکوفايی استعدادهاي نهفته و بروز خالقيت، همکاري، همياري و مشاركت كودك می

در رشد جسمی كودك  بازي كند كه كودك شکست را بطور واقعی تجربه كند.ترها شده و كمک میموجب همانندسازي با بزرگ

كودكان  شود.ها و اعضاي بدن و تقويت حواس كودك و توانمندي فکري و بدنی او میموثر بوده و باعث رشد و هماهنگی دستگاه

نقاط قوت و ضعف خود از جمله تمايل به فرمان دادن يا فرمان بردن، تهاجم يا تسليم، اجتماعی بودن يا منزوي بودن و همچنين 

وقت گذراندن روزانه در  دهند.انه يا خصمانه، افسردگی يا شادي، اميال و آرزوهاي خود را از طريق بازي نشان میاحساسات دوست

ل كند )مانند حرا هم تقويت می هاي ادراكی و شناختیطبيعت، توانايی كودكان را براي تمركز و توجه باال برده و در نتيجه مهارت

 شود. می ترلکرد ذهنی مطلوبمساله(. استرس و اضطراب كمتر و عم

كودكان نوپاي خود انجام دهيد، اين است كه خانه را ضد ايمنی ترين كارهايی كه بايد براي يکی از مهم در خانه :  نوپا كودكايمنی 

براي اينکه دوران نوپايی هر چه كم خطر تر و كم ضررتر سپري شود ،  كنيد.فراهم  خانهايمنی الزم را در  ،  يعنی وروجک كنيد

اما راهکارهايی وجود دارند كه از خطرهاي جانی ، ضرر مالی ، ، دهيد تطبيقالزم نيست همه ي خانه را با رفتارهاي دوره ي نوپايی 

 .كندهاي بيهوده جلوگيري میانرژي و جنگ اعصاب،اتالف وقت

 منزل و خطرهاي احتمالی از قبيل :محيط براي اينکه خانه را براي كودك ايمن كنيد ، 

 و در دسترس ، سيم هاي برق كه از اين سو به آن سو كشيده شده  ، مواد شوينده ي مضر كه در اشياي شکستنی در ارتفاع كم  

بزرگسال با توجه به اينکه شما  .را به خوبی شناسايی كنيد  ... قسمت پايينی كابينت قرار دارند ، اشياي نوك تيز مثل چاقو و

بنابراين سعی كنيد همانند او فکر كرده  ،نيد آنچه به ذهن كودكتان خطور می كند ، را حدس بزنيدهستيد و به هيچ عنوان نمی توا

بزنيد و خانه را از همان ارتفاعی كه او می بيند ، بررسی زانو بنگريد ، براي اين منظور می توانيد كودك و دنيا را از دريچه ي ديد 

براي مثال كليدها و قفل ها براي كودكان نوپا بسيار جالب اند ، از طرفی پريزهاي برق هم از نظر آنان شبيه قفل ها هستند،  .كنيد

اغلب نيز  و كنندآزمايش را حداقل يک بار   هر كاريتمام بچه ها دوست دارند، .از اين رو بايد پريزهاي برق را با محافظ بپوشانيد

انرژي به خاطر بسپاريد؛ كودكان نوپا بمب  .توان مقاومت ندارند، به نظر می رسد ، در مقابل وسوسه ي خُرد و تکه تکه كردن اشيا

 .اندهستند، زيرا با آنکه توانايی جسمانی تازه اي را يافته اند ولی هنوز كنترل آن را به طور كامل به دست نياورده 

 تغذيه كودك ) مقوي كردن ( :

http://www.koodakonline.com/Tag/?Word=%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9
http://www.koodakonline.com/Tag/?Word=%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9
http://www.koodakonline.com/Tag/?Word=%D9%86%D9%88%D9%BE%D8%A7
http://www.koodakonline.com/Tag/?Word=%D9%86%D9%88%D9%BE%D8%A7
http://www.koodakonline.com/CareOfBabyDiseases/92a2e8ac10b2477b98c6548756f5e594
http://www.koodakonline.com/CareOfBabyDiseases/92a2e8ac10b2477b98c6548756f5e594
http://www.koodakonline.com/CareOfchildandfamily/134a00f714214df09f6159ab2dc01e90
http://www.koodakonline.com/CareOfTodlerPsychology/b6d9b6ae19d94df496e6d4959d8df81b
http://www.koodakonline.com/CareOfTodlerPsychology/b6d9b6ae19d94df496e6d4959d8df81b
http://www.koodakonline.com/CareOfchildandfamily/3a281f2ce3cd4b06aa7fddddc943e906
http://www.koodakonline.com/CareOfchildandfamily/3a281f2ce3cd4b06aa7fddddc943e906
http://www.koodakonline.com/CareOfnewbornSleeping/eadbe300b1a846ecb8ae8dd926c8a985
http://www.koodakonline.com/CareOfnewbornSleeping/eadbe300b1a846ecb8ae8dd926c8a985
http://www.koodakonline.com/CareOfnewbornSleeping/eadbe300b1a846ecb8ae8dd926c8a985
http://www.koodakonline.com/CareOfBabyDiseases/d95d3e90e8e845a09eea15805c4fc417
http://www.koodakonline.com/CareOfBabyDiseases/d95d3e90e8e845a09eea15805c4fc417
http://www.koodakonline.com/CareOftest/26665e9723ed46d994adbc4301d07e97
http://www.koodakonline.com/CareOftest/26665e9723ed46d994adbc4301d07e97
http://www.koodakonline.com/CareOfTodlerPsychology/f11baad706404863b77af5eeb0952122
http://www.koodakonline.com/CareOfTodlerPsychology/f11baad706404863b77af5eeb0952122
http://www.koodakonline.com/CareOfTodlerPsychology/f11baad706404863b77af5eeb0952122


 مقوي كردن يعنی : اضافه كردن برخی مواد غذايی با هدف افزايش مقدار انرژي

غذاها را با آب كم بپزيد بعد از پخت تکه هاي جامد غذا مانند گوشت، حبوبات ، سيب زمينی و سبزي ها، آنها را از آب سوپ جدا 

در پخت غذاهايی مثل فرنی/ حريره  آن اضافه كنيد تا يک پوره غليظ درست شود. كرده و له كنيد، سپس كم كم آب سوپ را به

بادام / سوپ حتما در آخرين مرحله پخت و بعد از خاموش كردن شعله ي گاز شيرمادر يا شيرمصنوعی را اضافه كنيد . به غذاي 

دار )مق ره/ روغن زيتون/ روغن مايع اضافه كنيداندازه يک قاشق مرباخوري( ك) به كودكانی كه رشد مناسبی ندارند،  مقدار كمی 

كالري آن را افزايش می دهد + بلع غذا براي كودك آسانتر می شود ( ) اگر مقدار زيادي روغن به غذا اضافه شود ، كودك زودتر 

كمی كره يا  احساس سيري می كند و همه غذايش را نمی خورد ( روي نان كودك كه معموال به عنوان ميان وعده مصرف می شود

ميزان شکر موجود در غذاي كودك در محدوده دستور تهيه غذا باشد. غذاهاي شيرين ضمن تغيير ذائقه كودك  .روغن مايع بماليد

انواع مغزها مانند گردو، بادام و پسته داراي انرژي و نيز پروتئين و .  می تواند جايگزين غذاهاي اصلی و حتی شيرمادر شود

ميزان نسبتا خوبی هستند. از اين مواد غذايی به صورت پودر شده می توان جهت مقوي كردن و مغذي كردن غذاي ريزمغذي ها به 

 كودك استفاده كرد.

 تغذيه كودك ) مغذي كردن ( :

 مغذي كردن يعنی : اضافه كردن برخی مواد غذايی با هدف افزايش مقدار پروتئين، ويتامين ها و امالح غذا و چون باعث افزايش

 حجم غذاي كودك است، حتما مغذي كردن به همراه مقوي سازي غذاي كودك انجام بشود .

كمی   ) سوپ/ فرنی/ كته( اضافه نمود.پس از معرفی تمام گروه هاي غذايی می توان، پودر جوانه غالت و حبوبات به برخی غذاها 

م تخ  ماش كه كامال پخته شده اند می توان به كودك داد.از انواع حبوبات مانند عدس و  گوشت يا مرغ به غذاي كودك اضافه شود.

ميوه ها و سبزي ها از جمله مواد غنی از ويتامين و امالح  مرغ آب پز را می توان داخل سوپ و يا ماكارونی پس از طبخ رنده كرد.

اي برگ سبز تيره ) مانند جعفري و به شمار می روند بنابراين انواع سبزي هاي زرد و نارنجی ) كدوحلوايی / هويج / انواع سبزي ه

سوپ از جمله غذاهاي بسيار مغذي است كه البته اگر رقيق تهيه شود مقدار انرژي آن ناكافی خواهد بود با  ( اضافه شود.شويد 

 اضافه كردن كره/روغن/ برنج آن را مقوي كند.

 : تغذيه كودك ) داراي اضافه وزن (

از ميان وعده غذايی سالم و با ارزش غذايی مانند انواع ميوه ها و سبزي . ودك خودداري شوداز دادن مواد غذايی چرب و شيرين به ك

از انجام هرگونه فعاليت كم تحرك در روز  )تماشاي تلويزيون و يا استفاده از كامپيوتر و  .هاي تازه و لبنيات كم چرب استفاده شود

از دادن فست فودها مثل سوسيس، كالباس، پيتزا، انواع  ال ممنوع (س 2تبلت(  براي كودك  زير دو سال  خودداري شود ) زير 

 سس ها تا حد امکان خودداري شود.

 بهداشت دهان و دندان :



ماندن ذرات  ی، باق، زيراشود یاست، شروع م ريش يهيكه تنها تغذ يبهداشت دهان و دندان در كودكان از همان دوران نوزاد تيرعا

 شود. یدر آن ها م يالتهابات لثه ا جادينوزادان، باعث ا يلثه  يرو ريش

سالگی هر شش ماه يک بار نياز به انجام وانيش فلورايد  1ماهگی يعنی از  14/  90/  08/  02/  11تمام كودكان در سن نکته: 

 باشد.پزشک اطفال مینياز به، معاينه توسط دندان  14/  11/ 62دارند و همچنين در سنين 

تميز كردن دندان شيري بعد از اولين رويش، توسط والدين با مسواك انگشتی با حركات مالشی روي تمام سطوح دندان و يا  آموزش

 (  دقيقه  2( ) در طی با استفاده از گاز تميز با استفاده از انگشت دست است  ) دو بار در روز بعد از اولين وآخرين وعده غذايی 

باعث پوسيدگی است  كه بعد از دادن قطره هاي   "ماندن شير در دهان   "و   "شيشه شير  "ز مصرف طوالنی يا در طول شب ا

آهن، رنگ قطره باعث ديده شدن اين پوسيدگی می شود و مادر فکر می كند قطره آهن باعث اين پوسيدگی شده است ) چکاندن 

ده از مواد قندي در غذاها و ميان وعده هاي كودك ، عالوه بر استفا قطره انتهاي دهان، دادن آب بعد از قطره، تميز كردن دندان ها(

 مشکالت دندانی باعث مشکل در تغذيه ) چاقی ( می شود .

عاليم پوسيدگی دندان شامل  : تغيير رنگ ميناي دندان به رنگ قهوه اي و يا سياه / سوراخ شدن دندان / بوي بد دهان / حساس 

 ن غذا /  پارگی نخ دندان يا گيركردن مواد غذايی بين دندان به علت پوسيدگی بين دندانی بودن يا درد گرفتن دندان هنگام خورد

والد پشت سر كودك طوري قرار می گيرد كه هر دو به يک جهت نگاه كنند، كودك سر خود را به بازوي نحوه درست مسواك زدن : 

حركت داده شود )نبايد والد جلوي كودك قرار گيرد، چون چپ والد تکيه بدهد، مسواك به روش افقی روي همه سطوح دندانی به 

زمان )حداقل  ها قبل از خواب و صبح ها بعد از صبحانه است، بهترين زمان براي مسواك زدن ، شبسر او بدون حمايت می ماند(

 دقيقه( 0براي مسواك زدن 

 تهيه و تنظيم : 

 كودكان  م شهبازي كارشناس سالمتمري

 ن اراكمركز بهداشت شهرستا


