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 دستور عمل اجرایی 

  حمايت های تغذيه ای به نيازمند باردار برنامه كمك غذايي مادران

 

به حمايت های تغذيه  نیازمند باردار كمك غذايي مادرانپیرو تفاهم نامه به عمل آمده با مسئولین محترم موسسه بنیاد علوی برنامه 

 .اجرا و تداوم يابد انتخاب شده اند، منطقه شاخص های نیازمندی كه براساس در برخي از شهرستان های تحت پوشش آن معاونت ای

 

 هدف

  اي تغذیه ارتقاء وضعيت تغذیه مادران باردار نيازمند تحت پوشش برنامه حمایت

 :اين برنامه با مشاركت بخش های زير به مورد اجرا گذاشته مي شود

 موسسه بنیاد علوی  -1

 :معاونت بهداشت وزارت بهداشت شامل -2

  دفتر بهبود تغذيه جامعه 

 خانواده ومدارسه سالمت مادران دفتر سالمت جمعیتادار ، 

 خانواده ومدارستنظیم خانواده دفتر سالمت جمعیت اداره ، 

 اداره مديريت برنامه های سالمت مركز توسعه شبكه 

 

 : گروه هدف مداخله

ماه تحت پوشش قرار داده مي شوند و  12پس از زايمان و به مدت  ماه 6زنان باردار از ابتدای ماه چهارم حاملكي تا  برنامه، در اين

تا بدين ترتیب از شیر دهي . منظور از زنان شیرده در حقیقت همان زنان بارداری هستند كه از ابتدای برنامه تحت پوشش بوده اند

 موفقي برخوردار شوند 

 

 .مورد مداخله قرار مي گیرنددر اين برنامه تنها مناطق روستايي انتخاب شده  :مناطق مداخله

 

 :نكات اجرایی برنامه 

 .می کنند زندگی 9الی  6مناطق روستایی با اولویت ضریب محروميت زنان باردار نيازمندي است که در جمعيت هدف این برنامه عبارت از   -

 . زنان باردار شناسايي شده طي يك لیست محرمانه به بنیاد علوی معرفي مي شوند  -

مي توانند  فقط درطول يك بارداریباردار دچار سوء تغذيه و نیازمند كه بر اساس شاخص های تعیین شده شناسايي مي شوند زنان  -

 .از مزايای اين برنامه استفاده كنند

ه كلیه زناني كه سبد غذايي دريافت مي كنند ملزم به دريافت كارت مراقبت و شركت در كالس های آموزشي مربوطه و انجام كلی -

 .توصیه های كاركنان بهداشتي مي باشند

تي جهت ثبت حضور مادران در كالس آموزشي طراحي شود و پس از حضور مادر در كالس آموزشي و تائید مركز بهداشتي مبني كار -

پس از مشاهده كارت  سبد غذايي نوبت آتي را در ... بر آموزش كامل مادر در خصوص مسائل بهداشتي ، تغذيه ای ، تنظیم خانواده و

  .اختیار مادر قرار دهد

 .ماه مي باشد 6پذيرش با زنان باردار زير اولويت  -
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 .در هنگام مراجعه مادر به مراكز بهداشتي درماني تكمیل و در پرونده مادر قرار داده مي شود( پیوست) 1فرم شماره  -

 .ماه تكمیل و به دفتر بهبود تغذيه ارسال مي گردد 6در پايان هر ( پیوست) 2فرم شماره  -

 .علوی از طريق دفتر بهبود تغذيه جامعه انجام مي شودتمامي مكاتبات با بنیاد  -

استانها با توجه به غذاهای بومي مي توانند مواد غذايي سبد را با . سبد غذايي پیشنهادی توسط دفتر بهبود تغذيه ارائه مي شود -

 . زم را خواهند نمودهمكاران بنیاد علوی در اين مورد همكاری ال. هماهنگي اين دفتر و  بنیاد علوی جايگزين نمايند

 

 :شاخص هاي انتخاب مادران باردار تحت پوشش برنامه

 ( شرايط منع مطلق بارداری)نیازمند بودن مادر و نداشتن بیماری (الف

تغذيه ای به شرح زير و با تايید اعضای تیم سالمت مي توانند از اين خدمات استفاده –دارا بودن يكي از شاخص های بهداشتي (ب

 :نمايند

1- BMI  در شروع بارداری 5/11كمتر از 

 گرم در دسي لیتر  11هموگلوبین كمتر از  و  بل از بارداریقكیلوگرم در  55وزن كمتر از  -2

  قلوییچند  -3

 BMIوزن گیری نامطلوب دوران بارداری براساس جدول میزان افزايش وزن برحسب  -5

 :قرار نمي گیرند تحت پوشش برنامهافراد زير 

 دی كه  منع مطلق بارداری دارندافرا -1

سال  35الی باردار شده باشند، برای افراد بارعايت نكرده و  ،بهداشتي ها كه علیرغم توصیه)سال  35سال و باالی 11بارداری زير  -2

 (در صورتي كه  مشكل نازايي داشته و  اولین بارداری آنها باشد مي توانند استفاده كنند 

 ظم حهت دريافت مراقبتهای دوران بارداری مراجعه نمي كنندافرادی كه به طور من -3

 


