
QUY TRÌNH TẦM SOÁT 
CHẬM TĂNG TRƯỞNG CHIỀU CAO 

VÀ CÂN NẶNG Ở TRẺ EM

Hướng dẫn đo chiều cao trẻ.
Hướng dẫn sử dụng biểu đồ tăng trưởng.
Biểu đồ tăng trưởng chiều cao ở trẻ nam dưới 2 tuổi (WHO)
Biểu đồ tăng trưởng cân nặng ở trẻ nam dưới 2 tuổi (WHO)
Biểu đồ tăng trưởng chiều cao ở trẻ nữ dưới 2 tuổi (WHO)
Biểu đồ tăng trưởng cân nặng ở trẻ nữ dưới 2 tuổi (WHO)
Biểu đồ tăng trưởng chiều cao ở trẻ nam từ 2-20 tuổi (CDC)Biểu đồ tăng trưởng chiều cao ở trẻ nam từ 2-20 tuổi (CDC)
Biểu đồ tăng trưởng cân nặng ở trẻ nam từ 2-20 tuổi (CDC)
Biểu đồ tăng trưởng chiều cao ở trẻ nữ từ 2-20 tuổi (CDC) 
Biểu đồ tăng trưởng cân nặng ở trẻ nữ từ 2-20 tuổi (CDC)
Sổ theo dõi sức khỏe (sử dụng theo mẫu của nhà trường)
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B1: Kiểm tra thông tin trẻ
       •  NHT kiểm tra thông tin trong sổ theo dõi của trẻ 01/STD/TS.
       •  Các thông tin tối thiểu cần ghi nhận là:
              ♦ Họ tên
              ♦ Ngày tháng năm sinh
              ♦ Địa chỉ
                            ♦ Người liên hệ, số điện thoại.

B2: Đo chiều cao, cân nặng trẻ
       •  Sau khi ghi nhận các thông tin của trẻ, NVYTTH tiến hành đo chiều cao và cân 
       nặng trẻ 01/HD/TS.

B3: Đối chiếu lên biểu đồ tăng trưởng
       •  NVYTTH đánh dấu chiều cao và cân nặng của trẻ lên Biểu đồ tăng trưởng chiều 
       cao và cân nặng  02/HD/TS.
              •  NVYTTH nhập thông tin chiều cao, cân nặng, khoảng SD chiều cao, cân nặng 
       vào sổ theo dõi của trẻ và file dữ liệu.
       •  NVYTTH xem kết quả:
              ♦ (a) Nếu kết quả nằm trong giới hạn bình thường: ghi kết quả vào STD SK, 
                kết thúc qui trình và lưu hồ sơ.  Tiến hành theo dõi chiều cao, cân nặng 
                cho trẻ sau 3 tháng.
              ♦ (b) Nếu kết quả cho thấy: 
                                + Chiều cao < bách phân vị thứ 3 theo tuổi, giới hoặc
                + Chiều cao trên bách phân vị thứ 3, nhưng tốc độ tăng chiều cao chậm.
                          - Trẻ 2-4 tuổi: tốc độ tăng chiều cao <5,5 cm/ năm.
                          - Trẻ 4-6 tuổi: tốc độ tăng chiều cao <5 cm/ năm.
                          - Trẻ >6 tuổi: tốc độ tăng chiều cao <4 cm/ năm với bé trai.
                          - Trẻ >6 tuổi: tốc độ tăng chiều cao <4.5 cm/ năm với bé gái.

                NVYTTH sẽ tiến hành:
                                + Thông báo kết quả cho gia đình trẻ.
                + Hướng dẫn đưa trẻ đến khám tại bệnh viện có chuyên khoa Nhi hoặc nội                                 
                tiết Nhi.
                + Đối với trẻ không có vấn đề chậm tăng trưởng chiều cao, nhưng nếu trẻ 
                có cân nặng dưới <-2SD hoặc đường biểu diễn cân nặng đi ngang hoặc 
                đi xuống, cần hướng dẫn đưa trẻ đến khám chuyên khoa Nhi.

B4: Lập danh sách những trẻ nghi ngờ chậm tăng trưởng (sau bước 3b)
              •  NVYTTH và NHT lập danh sách những trẻ nghi ngờ chậm tăng trưởng chiều 
       cao hoặc cân nặng cần được đánh giá lại.
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B5: Thông báo cho gia đình trẻ nghi ngờ chậm tăng trưởng
       •  NHT gửi mail/ tin nhắn cho gia đình trẻ nghi ngờ chậm tăng trưởng thông báo 
       về tình trạng chiều cao, cân nặng của trẻ và cần đưa trẻ đến bệnh viện có          
       chuyên khoa Nhi hoặc nội tiết Nhi để đánh giá lại.

Điều kiện kết thúc
Quy trình kết thúc khi hoàn tất việc tầm soát cho trẻ.  

CácCác bước được lặp lại căn cứ vào kế hoạch tầm soát chậm tăng trưởng chiều cao và 
cân nặng cho học sinh của nhà trường.  Chu kỳ thực hiện tối ưu là mỗi 3 tháng để 
theo dõi, đánh giá sự tăng trưởng của trẻ.

Hồ sơ
       •  Hồ sơ bao gồm:
              ♦ Sổ theo dõi sức khỏe (sử dụng mẫu của nhà trường)
              ♦ Biểu đồ tăng trưởng chiều cao, cân nặng theo tuổi
                            ♦ Hồ sơ điện tử (nếu áp dụng)
       •  Hồ sơ được lưu cho đến khi trẻ ra trường.


