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કે્રિડટ  ૪ 

સેમે ટર ૨  કલાક/સ તાહ  ૪ 
હતેઓુ ૧ િવ ાથીર્ઓને સમદુાયમા ંપ્રવતર્માન પોષણ આરોગ્ય કાયર્ક્રમો સાથે જોડવા અને કાયર્ક્રમોનુ ં 

પિરિ થિતગત િવશ્લેષણ કરવુ ંઅને સબંિંધત હ તકે્ષપ અને પગલા ંલેવા બાબતે આયોજન 
તૈયાર કરવુ.ં  

2. યિુટ્રશનલ એ થ્રોપોમેટ્રીના મહત્ત્વને સપ ટ કરવુ.ં  
3. એ થ્રોપોમેિટ્રક વગીર્કરણની િવિવધ પ િતઓની ચચાર્ કરવી, અને 
4. કેટલીક યિુટ્રશનલ એ થ્રોપોમેિટ્રક પ િતઓ હાથ ધરવી.  
5. ગભંીર-તી  કુપોષણ (એસ.એ.એમ) અને તેના યવ થાપનની િ થિતની સમજ આપવી. 
 

િવષયવ /ુપાઠ મ – સૈ ાિંતક અને ાયો ગક 

એકમ ૧ કો નુીટ  ુ શન - હર પોષણ સમ યાઓ અને કાય મોની સમજ  
 ખ્યાલ 
 કાયર્કે્ષત્ર  
  જાહરે આરોગ્ય સભંાળમા ં યિુટ્રશિન ટની ભિૂમકા 
 ભારતમા ંપ્રવતર્માન પોષણ સમ યાઓ 

• એિનિમયા 
• િવટાિમન A ની ઉણપ 
•  પીઈએમ (PEM) 
• ગોઇટર 

 પોષણ સમ યાઓના અટકાવ માટેના સરકારી કાયર્ક્રમો  
• રા ટ્રીય પોષણ િમશન 



• એનઆઈપીઆઈ (NIPI)  
• િવટાિમન - એ પ્રોિફલેિક્સસ પ્રોગ્રામ 
• ગોઇટર િનયતં્રણ કાયર્ક્રમ 

એકમ ૨  પોષણ થિત ુ ં(પોષણ તર) પરીક્ષણ –1  
 લ યો અને ઉ ેશો 
 પોષણ પરીક્ષણની પ િતઓ 

• પોષણની િ થિતનુ ંપરોક્ષ પરીક્ષણ  
• પોષણની િ થિતનુ ંપ્ર યક્ષ પરીક્ષણ 

 યિુટ્રશનલ એ થ્રોપોમેટ્રી 
• એ થ્રોપોમેટ્રીનો ઉપયોગ 

• યિુટ્રશનલ એ થ્રોપોમેટ્રીમા ંવપરાયેલ સામા ય માપનો  
•  યિક્તગત પોષણ િ થિતનુ ંપરીક્ષણ કરવાની પ િતઓ 
• એમ.ય.ુએ.સી નો ઉપયોગ કરીને પોષણ િ થિતનુ ંપરીક્ષણ 
• વજન અને ઊંચાઈનો ઉપયોગ કરીને પોષણ િ થિતનુ ંપરીક્ષણ 

• સમદુાયની પોષણ િ થિતના પરીક્ષણની પ િતઓ 
•  િગ્રપ ટે્ર થ, સન તદુંર તી, હાવર્ડર્ ટેપ ટે ટ, ક્વોિટંગ ટે ટ વા કાયાર્ મક 

સચૂકાકંો 
એકમ -3 પોષણ થિત ુ ં(પોષણ તર) પર ણ – 2 

 િક્લિનકલ પરીક્ષણ 
• પ્રિશક્ષણ અને માનકતા 
• યિુટ્રશનલ િડસઓડર્રના િક્લિનકલ િચ હો 

 બાયોકેિમકલ પરીક્ષણ 
• બાયોકેિમકલ પરીક્ષણો - એક િવહગંાવલોકન 
• પોષક ઉણપ માટે બાયોકેિમકલ પરીક્ષણો 

 આહાર પરીક્ષણ 
• કૌટંુિબક આહાર સવેર્ 
• યિક્તગત લેવાતા આહારનુ ંપરીક્ષણ 
• ગણુા મક આહાર સવેર્ક્ષણો 
• સં થાકીય આહાર સવેર્ક્ષણો 
• ડ બેલે સ શી સ (એફબીએસ) 

એકમ -૪  ગભંીર તી  ુપોષણ (SAM) અને તે ુ ં યવ થાપન 



  ગભંીર તી  કુપોષણ (SAM) મ યમ તી  કુપોષણ (એમએએમ) - ભારતમા ં યાપ 
અને કારણો. 
• એસ.એ.એમ (SAM) અને એમ.એ.એમ. (MAM)ના સચૂકાકંો 
• ચયના મક આહાર - કાયર્ક્રમ માગર્દિશર્કા. 
• એસ.એ.એમ.(SAM) - જિટલ કેસોને પહ ચી વળવા માટેની યવ થાપન 

યહૂરચના અને સરળ કેસોને પહ ચી વળવા ગહૃ આધાિરત સભંાળ  
  એસ.એ.એમ (SAM) અને તેની સારવારનુ ંિનરીક્ષણ 

• રા ટ્રીય કાયર્ક્રમોમા ંSAM  માટેની િવિવધ િનયતં્રણ યહૂરચનાની સમીક્ષા 
• બાળ સેવા કે દ્રો (બાળ કુપોષણ સારવાર કે દ્રો) – CMTC  

• ગજુરાતના બાળ સજંીવની કે દ્રો – NRC  
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