
وینسالمت جمعیت و خانواده قز –راهنمای گزارشگیری برنامه سالمت مادران در سامانه سیب ویژه کارشناس ستادی   

1 
 

 

 بیمادران در سامانه س گیری برنامه سالمتگزارش یراهنما

 ویژه کارشناس ستادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مریم سلطانی
 یسالمت مادران معاونت بهداشت کارشناس

 معصومه علمشاهی
 زهراشهرستان بویینسالمت مادران کارشناس 

 مینا بهرامی
 شهرستان قزوینسالمت مادران کارشناس 

 لیال علیمردانی
 شهرستان تاکستانسالمت مادران کارشناس 

 

 



وینسالمت جمعیت و خانواده قز –راهنمای گزارشگیری برنامه سالمت مادران در سامانه سیب ویژه کارشناس ستادی   

2 
 

 

 فهرست

 

 3...................................................................................................ورود به سامانه سیب

 5.....................................................................................بازخوردبررسی وضعیت ارجاع و 

 11..........................................................های بارداریبررسی تعداد مادران باردار به تفکیک هفته

 11..........................................................کاربران سامانه در برنامه مادرانبررسی وضعیت فعالیت 

 11...............................................................................فعالیت کاربران جهت بررسی عملکرد

 11..........................................................بررسی مراکز و کاربران برخط............................

 11...................رش گیری از جمعیت مادران باردار..........................................................گزا

 11...........................کبار خدمت گرفته اند..............................................جمعیتی که حداقل ی

 11..............................................................................مشاهده تعداد مادران باردار ثبت شده

 12................................................................................. های ثبت شدهگزارش تعداد زایمان

 11..........................................................................................گزارش سقط های ثبت شده

 13......................گیری از اقالم دارویی)مکمل ها( ................................................... گزارش

 11.......................................................شاخصهای مورد انتظار اداره سالمت مادران وزارت متبوع 

 

 



وینسالمت جمعیت و خانواده قز –راهنمای گزارشگیری برنامه سالمت مادران در سامانه سیب ویژه کارشناس ستادی   

3 
 

 

 ورود به سامانه سیب:

ر د .شودشکل زیر برای شما نمایش داده می در آدرس بار صفحه اینترنتی خود http://Sib.qums.irرسآد پس از ثبت
 .میشوید سامانهو وارد  دهنمووارد كد ملی و كلمه عبور خود را  مربوطه یباكسها

 

 .شودز كار یا همان داشبورد نامیده میحه زیر برای شما نمایش داده می شود كه میفپس از ورود به سامانه ص
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باشدد. جهدت اطداز از وتد یت     شبورد سامانه سیب قابل مشاهده میبا توجه به اینکه دو شاخص مهم برنامه مادران در دا
ودكان و مادران را كه الزم است منوی كشود زیر برای شما نمایش داده میشاخص های خود پس از ورود به سامانه صفحه 

 انتخاب نمایید.

 

روی ، با كلیک بر مت درصد زنان باردار شناسایی شدهشود كه در قسبرای شما نمایش داده می با انتخاب این منو تصویر زیر
توانید حد انتظار و ت داد شناسایی مادران باردار خود را در یدک سداگ گتشدته    تصویر نمایش داده شده است( می در) iگزینه

 مشاهده نمایید.
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در این قسمت  تحت پوشش خود اطاز پیدا نماییدهمچنین می توانید با كلیک بر روی گزینه جزئیات از وت یت واحدهای 
ش بدرای شدما قابدل    های بهداشت تحدت پوشد  یت آن مركز به تفکیک مركز و خانهبا كلیک بر روی نمودار هر مركز وت 

 نمایش خواهد بود.

 

روز گتشته زایمان نموده و مراقبت پس از زایمان دریافت ننموده اند نیز به همین  24در خصوص زنان زایمان كرده كه طی 
  صورت عمل نمایید.

 بررسی وضعیت ارجاع و بازخورد:

توانید در همین صفحه با انتخاب منوی ارجاز و بازخورد وت یت ارجاعات مراكدز  بررسی وت یت ارجاز و بازخورد می جهت
كه با كلیک بر روی جزئیات وت یت مراكز شما به تفکیک قابل رویت اند را مشاهده كنید خود را كه بازخورد دریافت ننموده

 د. خواهد بو
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های ه با انتخاب گزینهشود كصفحه زیر برای شما نمایش داده میهمچنین در این صفحه با انتخاب گزینه ارزیابی وت یت 
 مشاهده نمایید.  وت یت شهرستان خود را در خصوص عدم رتایت، رتایت و ...توانید مربوطه می

 

  .خدمات گزارش ارجاعات و بازخوردها را انتخاب نماییدجهت بررسی وت یت ارجاز و بازخوردهای دریافتی از منوی 
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  واحد ارجاز دهنده را انتخاب نمایید.شود شما می توانید نوز صفحه زیر برای شما نمایش داده میبا انتخاب این گزینه 

 .توانید مركز مورد نظر را انتخاب نماییدزینه كد واحد ارجاز دهنده شما میبا كلیک بر روی گ
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 وانید سطح ارجاز را انتخاب نمایید.در مرحله ب د شما با كلیک بر روی نوز واحد ارجاز گیرنده می ت

 

 دهنده را انتخاب نمایید.قش ارجاز در مرحله ب د ن
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  .سپس نقش ارجاز گیرنده را انتخاب كنید

 

 وت یت ارجاز را انتخاب نمایید.
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 تاریخ ارجاز را مشخص نمایید.

 

 گزارش شما مشخص می شود.با كلیک بر روی گزینه جست و جو ، نتیجه 
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 : های بارداریداد مادران باردار به تفکیک هفتهبررسی تع

، گزینه ساخت گزارش افراد تحت پوشش را توانید از منوی مدیریت سامانهاطاز از ت داد مادران تحت پوشش خود میبرای 
 انتخاب نمایید. 

 

نوان گزارش پوشش را انتخاب نموده، واحد تحدت  كه الزم است ع. شودگزینه صفحه زیر برای شما ف اگ میانتخاب این با 
كده پدس از انتخداب سدن بدارداری      شود ، سن بارداری برای شما ف اگ میپوشش را انتخاب نموده، پس از انتخاب بارداری

 های موجود محدودتر نمایید. وانید گزارش خود را بر اساس آیتمتتوانید بر روی ثبت كلیک نمایید. همچنین شما میمی
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بدا انتخداب گزینده حدتو و ویدرایش      باشد كده  ثبت شده برای شما قابل نمایش می ثبت اطاعاتگزینه با كلیک بر روی 
یدد وتد یت   تواناهده گدزارش مدی  و با كلیک بر روی گزینه مشد  حتو یا ویرایش نماییدتوانید گزارش ساخته شده خود می

 گزارش خود را در جم یت تحت پوشش مشاهده نمایید.

 

 بررسی وضعیت فعالیت کاربران سامانه در برنامه مادران:

، ف الیدت  توانیدد از مندوی شدبکه خددمت    های مورد نظر میبه تفکیک برنامه شهرستان خودبرای اطاز از وت یت ف الیت 
 كاربران سامانه را انتخاب نمایید. 
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 شود كه شما می توانید با انتخاب نقش خدمت دهنده صفحه زیر برای شما نمایش داده میبا انتخاب این گزینه 

 

 سپس مركز مورد نظر 
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 تاریخ گزارش گیری مورد نظر 

 

 انتخاب گروه خدمت 
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 و خدمت مورد نظر 

 

  .مشاهده نماییدجست و جو نتیجه ف الیت كاربران خود را و سپس كلیک بر روی گزینه 
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 .حتو شده در سامانه را مشاهده نماییددر صورت ف اگ بودن تیک گزینه نقش های حتو شده شما می توانید ف الیت افراد 

 

 

 :فعالیت کاربران جهت بررسی عملکرد

شبکه خدمت  جهت مشاهده عملکرد پرسنل تحت پوشش خود می توانید از منویبا توجه به لزوم پرداخت مبتنی بر عملکرد 
  .ف الیت كاربران به تفکیک را انتخاب نمایید
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، نتخاب نقش، فرد ارائه دهندده خددمت  توانید با اشود كه شما میصفحه زیر برای شما نمایش داده میبا انتخاب این گزینه 
و كلیک بر روی گزینه جست و جو عملکرد افراد تحت پوشش شهرستان را مشاهده انتخاب تاریخ و انتخاب مركز مورد نظر 

 نمایید. 

 

 بررسی مراکز و کاربران برخط:

، منوی وت یت ف الیدت را  از منوی شبکه خدمتتوانید كاربران و مراكز تحت پوشش شما می برای كنترگ وت یت ف الیت 
خدود مشداهده    كاربران تحت پوششوت یت ف الیت را بر اساس مراكز و توانید موده با انتخاب این گزینه شما میانتخاب ن

 . نمایید
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 گزارش گیری از جمعیت مادران باردار: 

، منوی گزارش جم یت مادران بداردار، جم یدت مدادر    ثبت نام شده، گزارش جم یت جم یتتوانید با انتخاب منوی شما می
 سواد و بیمه گزارش گیری نمایید. سطحباردار خود را به تفکیک گروه های سنی، 

 

 جمعیتی که حداقل یکبار خدمت گرفته اند:

وانیدد  تایید با انتخاب این گزینه شما میرا انتخاب نم "ی كه حداقل یکبار خدمت گرفته اندگزارش جم یت"از منوی جم یت 
 .های مختلف گزارش گیری نماییدگزارش خود را بر اساس آیتم
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  :مادران باردار ثبت شدهمشاهده تعداد 

آمار بارداری های ثبت شدده را انتخداب   ، گزینه ده به تفکیک مراكز از منوی وقایعمشاهده ت داد مادران باردار ثبت شبرای 
  .نمایید

 

جوی خود  های موجود جست وشود كه می توانید بر اساس آیتمصفحه زیر برای شما نمایش داده میانتخاب گزینه فوق با 
  .را انجام دهید
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  :های ثبت شدهگزارش تعداد زایمان

  .را انتخاب نمایید، آمار زایمان های ثبت شده منوی وقایع گزارش وقایع ثبت شده برای مشاهده زایمان های ثبت شده از

 

 .شودصفحه زیر برای شما نمایش داده میبا انتخاب این گزینه شما 

 

هفته بارداری و عامل زایمان و نقش ثبدت  ، سن، نوز زایمان، وت یت نوزاد، وزن نوزاد، تاریخ، ملیتكه می توانید بر اساس 
 .كننده جست و جوی خود را انجام دهید



وینسالمت جمعیت و خانواده قز –راهنمای گزارشگیری برنامه سالمت مادران در سامانه سیب ویژه کارشناس ستادی   

21 
 

 

 .شودست و جو تصویر زیر نمایش داده میهای مربوطه در صورت لزوم و كلیک بر روی گزینه جب د از انتخاب آیتم

 

 

 : گزارش سقط های ثبت شده

  .های ثبت شده را انتخاب نماییدطهای ثبت شده از منوی وقایع گزارش وقایع ثبت شده، آمار سقبرای مشاهده سقط
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 شود.صفحه زیر برای شما نمایش داده میاین گزینه با انتخاب 

 

كه صفحه زیر برای ، سن و هفته بارداری جست و جوی خود را انجام دهید. علت سقط، كه می توانید بر اساس تاریخ، ملیت
 شما نمایش داده می شود.
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های تحت پوشش آن مركز را مطابق با شدکل  وعه در مركز مورد نظر وت یت خانهتوانید با كلیک بر روی زیر مجمشما می
 زیر مشاهده نمایید.

 

 

 گزارش گیری از اقالم دارویی)مکمل ها( :

  .اقام بر روی گزینه داروهای غیر پزشک كلیک نماییدها از منوی داروها و گزارش وت یت مصرو مکملبرای 

 



وینسالمت جمعیت و خانواده قز –راهنمای گزارشگیری برنامه سالمت مادران در سامانه سیب ویژه کارشناس ستادی   

24 
 

 

 .شودصویر زیر برای شما نمایش داده میبا كلیک بر روی گزینه فوق ت

 

نمایید، واحد مد نظر را انتخاب كنید و بر روی گزینه جست و جو ، تاریخ زمانی مورد نظر را انتخاب دارو را انتخاب نمودهنام 
 كلیک نمایید
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این قسمت با كلیدک بدر    كه می خواهید توزیع دارو و اقام را بر اساس فرد ارائه دهنده خدمت مشاهده نمایید در صورتیدر
  .شودصویر زیر برای شما نمایش داده میروی خدمت دهنده ت

 

و جدو فدرد   دانید با ثبت كد ملی در قسمت مربوطه و كلید بر روی گزینه جست شما ملی فرد مورد نظر را میدر صورتی كه 
شود هم چنین می توانید با ثبت نام و نام خانوادگی و یا از طریق انتخاب نقش ارائه دهنده مربوطه مورد نظر نمایش داده می

  .را انتخاب نمایید
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 .با كلیک بر روی گزینه انتخاب تصویر زیر نمایش داده می شود

 

  .توزیع همان كاربر قابل مشاهده خواهد بوددر این صورت فقط مجدد گزینه جست و جو را انتخاب كنید 
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 مورد انتظار اداره سالمت مادران وزارت متبوع شاخصهای 

 
 

 :  مراقبت پیش از بارداری1شاخص 
  مراقبت پیش از بدارداری   1246ت داد زنانی كه در دوره ت یین شده باردار بوده اند و قبل از بارداری یکی از خدمت های(

 .اند داده انجام )مراقبت پیش از بارداری ماما( را 6541 پزشک( یا

 .مسیر: صورت و مخرج همزمان قابل استخراج نیست 

 

 : متناسب بودن مراقبت با سن بارداری غیر پزشک2شاخص 
 اولدین   6427 هدای از خدمتخدمت  4حداقل زایمان كرده اند و  بارداری 03هفته زنانی كه دردوره ت یین شده تا  ت داد(

)مراقبدت   6273 غیرپزشک( یا 43تا  61مراقبت دوم بارداری هفته ) 6265 غیر پزشک( یا 63تا  1بارداری هفته مراقبت 
 اند. داده انجام زایمان زمان تا بارداری غیر پزشک( در طوگ 03تا  42سوم بارداری هفته  

     خدددمت از  2و حددداقل  اندددبددارداری زایمددان كددرده  06تددا  03ت ددداد زنددانی كدده در دوره ت یددین شددده در هفتدده

 43تدا   61مراقبدت دوم بدارداری هفتده    ) 6265 یدا غیر پزشک(  63تا  1)اولین مراقبت بارداری هفته  6427 هایخدمت
 02تا  06)مراقبت چهارم بارداری هفته  6276یاغیر پزشک(  03تا  42)مراقبت سوم بارداری هفته   6273 یا غیرپزشک(

 آنهدا  بدرای  زایمدان  زمدان  تا بارداری درطوگغیر پزشک(  06تا  04)مراقبت پنجم بارداری هفته   6274 یا غیر پزشک(
 .است شده انجام

    خدددمت از  4بددارداری زایمددان كددرده انددد و حددداقل    05تددا  06ت ددداد زنددانی كدده در دوره ت یددین شددده در هفتدده

 43تدا   61) مراقبدت دوم بدارداری هفتده     6265 یدا غیر پزشک(  63تا  1)اولین مراقبت بارداری هفته  6427 خدمتهای
 02تا  06)مراقبت چهارم بارداری هفته  6276یاغیر پزشک(  03تا  42)مراقبت سوم بارداری هفته   6273 یاغیرپزشک( 

 07)مراقبت ششدم بدارداری هفتده      6270 یاغیر پزشک(  06تا  04)مراقبت پنجم بارداری هفته   6274 یاغیر پزشک( 
درطوگ بارداری تا زمان زایمان برای آنها انجام شده غیر پزشک(  05)مراقبت هفتم بارداری هفته   6272 یاغیر پزشک( 

 .است

    خدددمت از  1بددارداری زایمددان كددرده انددد و حددداقل    23تددا  05ت ددداد زنددانی كدده در دوره ت یددین شددده در هفتدده
 43تدا   61) مراقبدت دوم بدارداری هفتده     6265 یدا غیر پزشک(  63تا  1)اولین مراقبت بارداری هفته  6427 خدمتهای

 02تا  06)مراقبت چهارم بارداری هفته  6276یاغیر پزشک(  03تا  42)مراقبت سوم بارداری هفته   6273 یا غیرپزشک(
غیدر   07)مراقبدت ششدم بدارداری هفتده       یاغیر پزشک(  06تا  04)مراقبت پنجم بارداری هفته   6274 یا غیر پزشک(

غیر پزشدک(   23شتم بارداری هفته )مراقبت ه 6274 یاغیر پزشک(  05)مراقبت هفتم بارداری هفته   6272 یاپزشک( 
 .است شده انجام آنها برای زایمان زمان تا بارداری طوگ در

 .مسیر: صورت و مخرج همزمان قابل استخراج نیست 
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 : متناسب بودن مراقبت با سن بارداری پزشک3شاخص 
  ماقدات   6441 خدمت از خددمتهای  4بارداری زایمان كرده اند وحداقل  03دوره ت یین شده تا هفته ت داد زنانی كه در(

پزشددک و مامددا(  43تددا  61)ماقددات دوم بددارداری هفتدده  6446 یدداپزشددک و مامددا(  63تددا  1اوگ بددارداری هفتدده 
 شدده  انجدام  آنهدا  بدرای  زایمان زمان تا بارداری درطوگ پزشک و ماما( 03تا  42)ماقات سوم بارداری هفته   6447 یا

 .است

     خدددمت از  2بددارداری زایمددان كددرده انددد وحددداقل    06تددا  03ت ددداد زنددانی كدده در دوره ت یددین شددده در هفتدده

 43تدا   61)ماقدات دوم بدارداری هفتده     6446 یدا پزشک و ماما(  63تا  1)ماقات اوگ بارداری هفته  6441 خدمتهای

 06)ماقات چهارم بارداری هفته  6445 یاپزشک و ماما(  03تا  42ت سوم بارداری هفته  )ماقا 6447 یاپزشک و ماما( 
تدا زمدان زایمدان     بارداری درطوگ پزشک و ماما( 06تا  04)ماقات پنجم بارداری هفته   6413 یاپزشک و ماما(  02تا 

 .برای آنها انجام شده است

     خدددمت از  4بددارداری زایمددان كددرده انددد وحددداقل    05 تددا 06ت ددداد زنددانی كدده در دوره ت یددین شددده در هفتدده

 43تدا   61)ماقدات دوم بدارداری هفتده     6446 یدا پزشک و ماما(  63تا  1)ماقات اوگ بارداری هفته  6441 خدمتهای

 06)ماقات چهارم بارداری هفته  6445 یاپزشک و ماما(  03تا  42)ماقات سوم بارداری هفته   6447 یاپزشک و ماما( 
)ماقات ششدم بدارداری    6416 یاپزشک و ماما(  06تا  04)ماقات پنجم بارداری هفته   6413 یاپزشک و ماما(  02تا 

 بدرای  زایمان زمان تا بارداری درطوگ پزشک و ماما( 05)ماقات هفتم بارداری هفته  6414 یاپزشک و ماما(  07هفته 
 .تاس شده انجام آنها

    خدددمت از  1بددارداری زایمددان كددرده انددد و حددداقل    23تددا  05ت ددداد زنددانی كدده در دوره ت یددین شددده در هفتدده

 43تدا   61)ماقدات دوم بدارداری هفتده     6446 یدا پزشک و ماما(  63تا  1)ماقات اوگ بارداری هفته  6441 خدمتهای
 06)ماقات چهارم بارداری هفته  6445 یاپزشک و ماما(  03تا  42)ماقات سوم بارداری هفته   6447 یاپزشک و ماما( 

)ماقات ششدم بدارداری    6416 یاپزشک و ماما(  06تا  04)ماقات پنجم بارداری هفته   6413 یاپزشک و ماما(  02تا 
)ماقات هفتم بارداری هفتده   6410 یااما(پزشک و م 05)ماقات هفتم بارداری هفته  6414 یاپزشک و ماما(  07هفته 

 .است شده انجام آنها برای زایمان زمان تا بارداری پزشک و ماما( درطوگ 23

 .مسیر: صورت و مخرج همزمان قابل استخراج نیست 
 

  : مادران یک بار مراقبت شده4شاخص 
   با توجه به ت ریف شاخص زمانی ت داد مادرانی كه در بارداری حداقل یک بار مراقبت شده است جزء شاخص لحاظ مدی

)مراقبت و شرح حاگ اولیه  6444)مراقبت و شرح حاگ اولیه بارداری توسط غیر پزشک( و  6425گردد كه  هر دو خدمت 
 ماما( برای مادر انجام شده باشد. –ماما، مراقب سامت 

 .قابل استخراج از سامانه نیست 
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 : مادران به تفکیک بیماری5شاخص 
 ت داد زنانی كه در دوره ت یین شده باردار بوده اند و برای آنها در ثبت بیماری ها حداقل یکی از كدهای ) :قلبیI05   یدا

I25  یاI27  یاI31  یاI34  یاQ24  یاO90.3 باشد(و زیر مجموعه های آنها توسط پزشک ثبت شده. 

  ت داد زنانی كه در دوره ت یین شده باردار بوده اند و برای آنها در ثبت بیمداری هدا حدداقل یکدی از      پزشکی:رواناختاگ
( و زیر مجموعه های آنها توسط پزشدک ثبدت   F53یا  F20یا  F42یا  I31یا  F31یا  F41یا  F32كدهای )
 .شده باشد

 ت دادزنانی كه در دوره ت یین شده باردار بوده اند و برای آنها در ثبت بیماری ها كد  : لوپوسM32  و زیر مجموعه های
 .آن توسط پزشک ثبت شده باشد

 ت داد زنانی كه در دوره ت یین شده باردار بوده اند و برای آنها در ثبت بیماری ها حداقل یکی از كدهای ) :دیابتE10 یا
E11 عه های آنها توسط پزشک ثبت شده باشد( و زیر مجمو. 

 ت داد زنانی كه در دوره ت یین شده باردار بوده اند و برای آنهدا در ثبدت بیمداری هدا كدد       :دیابت بارداریO24   و زیدر
 .مجموعه های آن توسط پزشک ثبت شده باشد

 ماری ها كد ت داد زنانی كه در دوره ت یین شده باردار بوده اند و برای آنها در ثبت بی :ایدزB20  و زیر مجموعه های آن
 .توسط پزشک ثبت شده باشد

 ت داد زنانی كه در دوره ت یین شده باردار بوده اند و برای آنها در ثبت بیماری ها حداقل یکی از كددهای )  : آنمیD50 
 .( و زیر مجموعه های آنها توسط پزشک ثبت شده باشد D57یا 

  ت داد زنانی كه در دوره ت یین شده باردار بوده اند و برای آنها در ثبت بیماری ها كد : تیروییدE05  و زیر مجموعه های
 .آن توسط پزشک ثبت شده باشد

 ت داد زنانی كه در دوره ت یین شده باردار بوده اند و در منوی ثبت بیماری كد  :فشارخون مزمنI10  و زیر مجموعه های
 .ه استآن برای آنها ثبت شد

 ت داد زنانی كه در دوره ت یین شده باردار بوده اند و برای آنها در ثبت بیماری ها كد  : فشازرخون بارداریO13   و زیدر
 .مجموعه های آن توسط پزشک ثبت شده باشد

 كدد  ت داد زنانی كه در دوره ت یین شده باردار بوده اند و برای آنها در ثبت بیماری ها  :اكامپسی پره اكامپسیO14 و
O15 توسط پزشک ثبت شده باشد. 

 ت داد زنانی كه در دوره ت یین شده باردار بوده اند و برای آنها كدهای  :اختاگ ان قادی كلیوی بدخیمیI80  یاC50  یا
C53  یاC18  یاC16  یاC94  یاC43  یاQ63  یاN18  یاZ94.0  و زیر مجموعه های آنها توسط پزشک

 .ثبت شده باشد

  :مدیریت سامانه            ساخت گزارش افراد تحت پوشش            ثبت کدمورد نظر درقسمت بیماریمسیر 
 انتخاب گزینه بارداری          جستجو                     
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 : مراقبت حداقل دو بار پس از زایمان6شاخص 
 روز پددس از زایمددان غیرپزشددک(  24تددا  03)مراقبددت هددای روز  6255 ت ددداد مددادران زایمددان كددرده ای كدده خدددمت

 .رای آنها انجام شده استروز پس از زایمان غیرپزشک( ب 64تا  63)مراقبت های روز  6257و

  تدا   03)مراقبت های روز  6255مسیر: صورت: منوی شبکه خدمت           فعالیت کاربران سامانه            انتخاب کد

 جستجو                روز پس از زایمان غیرپزشک(  64تا  63)مراقبت های روز  6257وروز پس از زایمان غیرپزشک(  24

 های ثبت شده          جستجو مخرج: منوی وقایع           زایمان 
   روز پدس از زایمدان پزشدک و مامدا(      64تدا   63)مراقبدت هدای روز    1661 ت داد مادران زایمان كرده ایکده خددمتهای

 .را دریافت كرده اندروز پس از زایمان پزشک و ماما(  24تا  03)مراقبت های روز  1665 و

o  تدا   63)مراقبت های روز  1661مسیر: صورت: منوی شبکه خدمت           فعالیت کاربران سامانه            انتخاب کد

 جستجو  روز پس از زایمان پزشک و ماما(  24تا  03)مراقبت های روز  1665 وروز پس از زایمان پزشک و ماما(  64
o های ثبت شده          جستجو مخرج: منوی وقایع           زایمان 
 
 

 : اعزام7شاخص 
 63تدا   1)اولین مراقبت بارداری هفتده   6427 یکی ازخدمتهایت داد زنانی كه در دوره ت یین شده حداقل در : غیرپزشک 

 03تا  42)مراقبت سوم بارداری هفته   6273 یاغیرپزشک(  43تا  61) مراقبت دوم بارداری هفته  6265 یاغیر پزشک( 

تدا   04 )مراقبت پنجم بارداری هفته  6274 یاغیر پزشک(  02تا  06)مراقبت چهارم بارداری هفته  6276یاغیر پزشک( 
غیدر   05)مراقبت هفتم بدارداری هفتده    6272 یاغیر پزشک(  07)مراقبت ششم بارداری هفته  6270 یاغیر پزشک(  06

به اقدام اعزام رسیده اند و ارجاز فوری برای آنها انجدام  غیر پزشک(  23)مراقبت هفتم بارداری هفته  6274 یا  پزشک(
 .اندشده است و در زمان ارائه خدمت باردار بوده 

 پزشک و مامدا(   63تا  1)ماقات اوگ بارداری هفته  6441 ت داد مادران بارداری كه حداقل در یکی از خدمتهای :پزشک

پزشدک و   03تا  42)ماقات سوم بارداری هفته   6447 یاپزشک و ماما(  43تا  61)ماقات دوم بارداری هفته  6446 یا
 06تدا   04)ماقات پنجم بارداری هفته   6413 یاپزشک و ماما(  02تا  06)ماقات چهارم بارداری هفته  6445 یاماما( 

 05)ماقدات هفدتم بدارداری هفتده      6414 یدا پزشک و مامدا(   07)ماقات ششم بارداری هفته  6416 یاپزشک و ماما( 
جاز فوری برای آنها به اقدام اعزام رسیده اند و ارپزشک و ماما(  23)ماقات هفتم بارداری هفته  6410 یاپزشک و ماما(

 .انجام شده است

     مسیر: خدمات            گزارش مراقبت ها            گزارش اقدام ها           ثبت یکی از مراقبت هاای ککار شاده در
 قسمت مراقبت           جستجو 
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 : ارجاع فوری8شاخص 
 63تدا   1)اولین مراقبت بارداری هفته  6427 خدمتهایت داد زنانی كه در دوره ت یین شده حداقل در یکی از  غیر پزشک 

 03تا  42)مراقبت سوم بارداری هفته   6273 یاغیرپزشک(  43تا  61) مراقبت دوم بارداری هفته  6265 یاغیر پزشک( 
 تدا  04)مراقبت پنجم بارداری هفته   6274 یاغیر پزشک(  02تا  06)مراقبت چهارم بارداری هفته  6276یاغیر پزشک( 

غیدر   05)مراقبت هفتم بدارداری هفتده    6272 یاغیر پزشک(  07)مراقبت ششم بارداری هفته  6270 یاغیر پزشک(  06
 آنها برای فوری ارجاز و اند رسیده فوری ارجاز اقدام غیر پزشک( به 23)مراقبت هفتم بارداری هفته  6274 یا  پزشک(

 .ندجام شده است و در زمان ارائه خدمت باردار بوده اان

 63تدا   1)ماقدات اوگ بدارداری هفتده     6441 ت داد زنانی كه در دوره ت یین شده حداقل در یکی از خددمتهای : پزشک 

تا  42)ماقات سوم بارداری هفته   6447 یاپزشک و ماما(  43تا  61)ماقات دوم بارداری هفته  6446 یاپزشک و ماما( 

)ماقات پنجم بارداری هفته   6413 یاپزشک و ماما(  02تا  06)ماقات چهارم بارداری هفته  6445 یاپزشک و ماما(  03
)ماقات هفتم بارداری هفته  6414 یاپزشک و ماما(  07)ماقات ششم بارداری هفته  6416 یاپزشک و ماما(  06تا  04

 فرصت اولین در ارجاز یا فوری ارجاز اقدام پزشک و ماما( به 23)ماقات هفتم بارداری هفته  6410 یاپزشک و ماما( 05
 .ده است و در زمان ارائه خدمت باردار بوده اندش انجام آنها برای فوری ارجاز و اند رسیده

     مسیر: خدمات            گزارش مراقبت ها            گزارش اقدام ها           ثبت یکی از مراقبت هاای ککار شاده در
 قسمت مراقبت           جستجو 

 

 : آزمایش نوبت اول9شاخص 
 1)آزمایش های م موگ بارداری هفتده   6061 آزمایش نوبت اوگ و شرح حاگ ت داد زنانی كه در دوره ت یین شده خدمت 

)مراقبت و شدرح حداگ اولیده     6425 برای آنها ثبت شده است و قبل از آن در طوگ بارداری خدمتپزشک و ماما(  63تا 

 .را انجام داده اند)مراقبت و شرح حاگ اولیه بارداری ماما، مراقب ماما(  6444 وبارداری( 

        آزمدایش هدای م مدوگ     6061فعالیت کاربران سامانه            انتخاب کد     مسیر: صورت: منوی شبکه خدمت(
 جستجو             پزشک و ماما(  63تا  1بارداری هفته 

    مراقبدت و شدرح حداگ اولیده      6425مخرج: منوی شبکه خدمت           فعالیت کاربران سامانه            انتخااب کاد(

 جستجو              شرح حاگ اولیه بارداری ماما، مراقب ماما()مراقبت و  6444 وبارداری( 
 

 : آزمایش نوبت دوم11شاخص 
 پزشدک و   03تدا   42)آزمایش های م موگ بارداری هفتده   6044 آزمایش نوبت دوم و شرح حاگ ت داد زنانی كه خدمت

 و شدرح حداگ اولیده بدارداری(    )مراقبدت   6425 برای آنها ثبت شده است و قبدل از آن در طدوگ بدارداری خددمت    ماما( 
 .را انجام داده اند)مراقبت و شرح حاگ اولیه بارداری ماما، مراقب ماما(  6444 و

  آزمدایش هدای م مدوگ     2277مسیر: صورت: منوی شبکه خدمت           فعالیت کاربران سامانه            انتخاب کد(
 جستجو             پزشک و ماما(  03تا  42بارداری هفته 

    مراقبدت و شدرح حداگ اولیده      6425مخرج: منوی شبکه خدمت           فعالیت کاربران سامانه            انتخااب کاد(

 جستجو  )مراقبت و شرح حاگ اولیه بارداری ماما، مراقب ماما(              6444 و بارداری(



وینسالمت جمعیت و خانواده قز –راهنمای گزارشگیری برنامه سالمت مادران در سامانه سیب ویژه کارشناس ستادی   

32 
 

 

 : نمایه توده بدنی11شاخص 
 آنهدا  بددنی  توده نمایه )مراقبت و شرح حاگ اولیه بارداری( 6425 ت داد زنانی كه در دوره ت یین شده در خدمت كم وزن 

 .است 6784 از كوچکتر

 آنها بدنی توده نمایه )مراقبت و شرح حاگ اولیه بارداری( 6425 ت داد زنانی كه در دوره ت یین شده در خدمت اتافه وزن 
 .است 03 از كوچکتر و 44 مساوی و بزرگتر

 بددنی  توده نمایه )مراقبت و شرح حاگ اولیه بارداری( 6425  داد مادران بارداری كه در دوره ت یین شده در خدمتت چاق 
 .است 03 مساوی و بزرگتر آنها

 تدوده  نمایده  )مراقبت و شرح حاگ اولیده بدارداری(   6425 ت داد مادران بارداری كه در دوره ت یین شده در خدمت طبی ی 
 .است 44 از كوچکتر و 6784 مساوی و بزرگتر آنها بدنی

 .از مسیر فوق قابل استخراج نیست 

  مسیر: خدمات            گزارش مراقبت ها            گزارش تشخیص ها              ثبت غربالگری تغذیه مادران باردار
 )غیرپزشک( در قسمت مراقبت           جستجو 

 

  : سالمت روان12شاخص 
 مراقبدت پدیش از    6541 روز باردار بوده اندد و در خددمت   6بارداری ت داد زنانی كه در دوره ت یین شده حداقل  پیش از(

 .است شده ثبت برایشان 06042 )مراقبت پیش از بارداری پزشک( تشخیص 1246 یا بارداری ماما(

   مراقبات پایش از    2597مسیر: خدمات            گزارش مراقبت ها            گزارش تشخیص ها              ثبت کد(

)مراقبت پیش از بارداری پزشک( در قسمت مراقبت           جساتجو            پیادا کاردن کاد      7596 بارداری ماما( یا

 ن(غربال مثبت در ارزیابی سالمت روا) 26295

  غیرپزشدک(  43تدا   61بدارداری هفتده    ) مراقبدت دوم  6265  داد زنانی كه در دوره ت یدین شدده در خددمت   تبارداری، 

 .است شده ثبت برایشان 06042 تشخیص

       مراقبات دوم   2525مسیر: خدمات            گزارش مراقبت ها            گزارش تشاخیص هاا              ثبات کاد (
غربال مثبات در  ) 26295غیرپزشک(در قسمت مراقبت           جستجو            پیدا کردن کد  72تا  67بارداری هفته 

 ن(ارزیابی سالمت روا

     روز پدس از زایمدان    0تدا   6)مراقبدت هدای روز    6256پس از زایمان ت داد زنانی كده در دوره ت یدین شدده در خددمت

غربداگ مببدت در   ) 06042 تشدخیص روز پس از زایمدان غیرپزشدک(    24تا  03)مراقبت های روز  6255 یاغیرپزشک( 
 است. شده ثبت ن( برایشانارزیابی سامت روا

   مراقبت های  2552خدمتمسیر: خدمات            گزارش مراقبت ها            گزارش تشخیص ها              ثبت کد(

روز پس از زایمان غیرپزشک( در قسمت  57تا  22)مراقبت های روز  2555 زایمان غیرپزشک( یاروز پس از  2تا  6روز 
 ن(غربال مثبت در ارزیابی سالمت روا) 26295مراقبت           جستجو            پیدا کردن کد 
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 و بیشتر 5بارداری تعداد : 13شاخص 
 بداالتر  و 4 حداقل بارداری ت داد)مراقبت و شرح حاگ اولیه بارداری(  6425ت داد زنانی كه در دوره ت یین شده در خدمت 

 .اند بوده باردار خدمت ارائه زمان در و است شده بتث برایشان

 .قابل استخراج نیست 
 

 سال 2کمتر از با فاصله : بارداری 14شاخص 
  مراقبددت و شددرح حدداگ اولیدده بددارداری(  6425 هددایت ددداد مددادران بددارداری كدده در دوره ت یددین شددده در خدددمت(، 

 .است شده ثبت آنها برای 04566 و )فاصله بارداری كمتر از دو ساگ( 04742 هایتشخیص

    مراقبدت و شدرح    6425مسیر: خدمات            گزارش مراقبت ها            گزارش تشخیص ها              ثبت کاد(
 فاصله بارداری کمتر از دو سال  27895جستجو          پیداکردن کد           حاگ اولیه بارداری( در قسمت مراقبت 

 

 مادران به تفکیک گروه سنی: 15شاخص 
  ساگ 67ت داد جم یت زنان باردار كمتر از 

    ساال           انتخااب    68تاا   2مسیر: مدیریت سامانه            ساخت گزارش افراد تحت پوشش            ثبت سا
 گزینه بارداری          جستجو          

  ساگ 04ت داد جم یت زنان باردار بیشتر از 

 ساال           انتخااب    55تاا   29سیر: مدیریت سامانه            ساخت گزارش افراد تحت پوشش            ثبت س  م
 گزینه بارداری          جستجو          

 

 : بارداری چند قلو16شاخص 

 جندین  ( ت دداد 67تدا   61)تفسیر نتایج سونوگرافی در بارداری هفته  1603 ت داد زنانی كه در دوره ت یین شده در خدمت 
 .است شده ثبت آنها برای بیشتر یا 0 یا 4 آنها برای

o .قابل استخراج نیست 

 

 ناهنجاری جنین : غربالگری17شاخص 
 60تدا   66غربدالگری ناهنجداری جندین در هفتده      6106 غربالگری و شرح حاگ ت داد زنانی كه در دوره گزارش خدمت 

برای آنها ثبت شده است و قبل از آن در طدوگ   بارداری 66تا  64غربالگری ناهنجاری جنین در هفته  6107 یابارداری 
 .اند داده انجام را 6444 و 6425 بارداری خدمت

   غرباالگری جنای     2722مسیر: منوی شبکه خدمت           فعالیت کاربران سامانه جستجو            انتخاب کادهای(
در  2999و  2955جستجو          ثبت کد         (   62تا 69)غربالگری ناهنجاری جنی  هفته  2728(  و 62تا 66هفته 

 قسمت خدمت         جستجو
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 : نتیجه پرخطر در غربالگری18شاخص 
 است شده ثبت برایشان 1035 تشخیص 6107 یا 6106 ت داد زنانی كه در دوره ت یین شده در خدمت. 

    غرباالگری جنای     2722انتخاب کادهای           مسیر: منوی شبکه خدمت           فعالیت کاربران سامانه جستجو(
در قسمت  7225(           جستجو          ثبت کد 62تا 69)غربالگری ناهنجاری جنی  هفته  2728(  و 62تا 66هفته 

 خدمت         جستجو
 

 : سقط19شاخص 
 رشت داد افراد با سقط ثبت شده به دلیل : سقط انتخابی به دالیل ژنتیکی در دوره گزا 

 ت دادافراد با سقط ثبت شده به دلیل : سایر دالیل در دوره گزارش 

 ت دادافراد با سقط ثبت شده به دلیل : حاملگی خارج از رحم در دوره گزارش 

 ت داد افرادبا سقط ثبت شده به دلیل : ناهنجاری تایید شده به دلیل آمینوسنتز در دوره گزارش 

 : بیماری یا ناهنجاری جنین در دوره گزارش ت داد افراد با سقط ثبت شده به دلیل 

 ت داد افراد با سقط ثبت شده به دلیل : بیماری مادر در دوره گزارش 

     مسیر: منوی وقایع           سقط ثبت شده           علت سقط )سقط انتخابی به دالیل ژنتیکی،ساایر دالیال، مااملگی
 خارج رمم، ناهنجاری تایید شده در امنیوسنتز، بیماری یا ناهنجاری جنی ، بیماری مادر(             جستجو 

 

 : نوع تولد و زایمان21شاخص 
 ان طبی ی در دوره ت یین شده در منوی ثبت زایمانت داد افراد با ثبت زایم 

 ت داد افراد با ثبت زایمان سزارین در دوره ت یین شده در منوی ثبت زایمان 

 ت داد افراد با ثبت تولد نوزاد مرده در دوره ت یین شده در منوی ثبت زایمان 

 مانت داد افراد با ثبت تولد نوزاد زنده در دوره ت یین شده در منوی ثبت زای 

 های ثبت شده          نوع زایمان )طبیعی/ سزاری (           جستجو مسیر: منوی وقایع           زایمان 
 های ثبت شده           وضعیت نوزاد)مرده/زنده(             جستجومسیر: منوی وقایع           زایمان 
 

 : محل زایمان21شاخص 
 شده در محل بیمارستان در منوی ثبت زایمان ت داد افراد با زایمان های ثبت 

 ت داد افراد با زایمان های ثبت شده در محل منزگ در منوی ثبت زایمان 

 ت دادافراد با زایمان های ثبت شده در محل تسهیات زایمانی در منوی ثبت زایمان 

 ت داد افراد با زایمان های ثبت شده در محل بین راه در منوی ثبت زایمان 

 ت دادافراد با زایمان های ثبت شده در محل سایر محل ها در منوی ثبت زایمان 

 های ثبت شده          محل زایمان )بیمارستان، منزل، تسهیالت زایمانی، بای  راه و  مسیر: منوی وقایع           زایمان
 سایر(          جستجو 
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 : عامل زایمان22شاخص 
  ثبت شده توسط عامل زایمان فرد دوره ندیده در منوی ثبت زایمانت دادافراد با زایمان های 

 ت دادافراد با زایمان های ثبت شده توسط عامل زایمان ماما در منوی ثبت زایمان 

 ت داد زایمان های ثبت شده توسط عامل زایمان پزشک در منوی ثبت زایمان 

 ر منوی ثبت زایمانت دادافراد با زایمان های ثبت شده توسط عامل زایمان متخصص د 

 ت داد افراد با زایمان های ثبت شده توسط عامل زایمان ماما روستا در منوی ثبت زایمان 

 ت داد افراد با زایمان های ثبت شده توسط عامل زایمان بهورز ماما در منوی ثبت زایمان 

 دوره ندیده، پزشک، ماما، متخصص، ماماا   های ثبت شده            عامل زایمان )فردمسیر: منوی وقایع           زایمان
 روستا و بهورز(           جستجو 

 

 : عامل و محل زایمان23شاخص 
 ت داد افراد با زایمان های ثبت شده توسط فرد دوره ندیده در بیمارستان در منوی ثبت زایمان 

 زایمان ت داد افراد با زایمان های ثبت شده توسط فرد دوره ندیده در منزگ در منوی ثبت 

 ت داد زایمان های ثبت شده با عامل زایمان فرد دوره ندیده و محل زایمان تسهیات زایمانی 

  بین راهت داد زایمان های ثبت شده با عامل زایمان فرد دوره ندیده و محل زایمان 

  سایر محلت داد زایمان های ثبت شده با عامل زایمان فرد دوره ندیده و محل زایمان 

 بیمارستانو محل زایمان  ماما ن های ثبت شده با عامل ت داد زایما 

  منزگو محل زایمان  ماما ت داد زایمان های ثبت شده با عامل 

  تسهیات زایمانیو محل زایمان  ماما ت داد زایمان های ثبت شده با عامل 

  بین راهو محل زایمان  ماما ت داد زایمان های ثبت شده با عامل 

 سایر محلو محل زایمان  ماما شده با عامل  ت داد زایمان های ثبت 

  بیمارستانو محل زایمان  پزشکت داد زایمان های ثبت شده با عامل 

  بمنزگو محل زایمان  پزشکت داد زایمان های ثبت شده با عامل 

  تسهیات زایمانیو محل زایمان  پزشکت داد زایمان های ثبت شده با عامل 

  بین راهو محل زایمان  پزشکت داد زایمان های ثبت شده با عامل 

  سایر محلو محل زایمان  پزشکت داد زایمان های ثبت شده با عامل 

  بیمارستانو محل زایمان  متخصصت داد زایمان های ثبت شده با عامل 

  منزگ و محل زایمان متخصصت داد زایمان های ثبت شده با عامل 

  تسهیات زایمانی و محل زایمان متخصصت داد زایمان های ثبت شده با عامل 

  بین راه و محل زایمان متخصصت داد زایمان های ثبت شده با عامل 
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  سایر محل و محل زایمان متخصصت داد زایمان های ثبت شده با عامل 

  بیمارستان و محل زایمان ماما روستات داد زایمان های ثبت شده با عامل 

  منزگ و محل زایمان ماما روستات داد زایمان های ثبت شده با عامل 

  تسهیات زایمانی و محل زایمان ماما روستات داد زایمان های ثبت شده با عامل 

  بین راه و محل زایمان ماما روستات داد زایمان های ثبت شده با عامل 

  بیمارستان و محل زایمان ماما روستات داد زایمان های ثبت شده با عامل 

  سایر محل و محل زایمان ماما روستات داد زایمان های ثبت شده با عامل 

 بیمارستان و محل زایمانماما  بهورز ت داد زایمان های ثبت شده با عامل 

 منزگ و محل زایمانماما  بهورز ت داد زایمان های ثبت شده با عامل 

 تسهیات زایمانی زایمانو محل ماما  بهورز ت داد زایمان های ثبت شده با عامل 

 بین راه و محل زایمانماما  بهورز ت داد زایمان های ثبت شده با عامل 

 سایر محل و محل زایمانماما  بهورز ت داد زایمان های ثبت شده با عامل 

 های ثبت شده            عامل زایمان )فرد دوره ندیده، پزشک، ماما، متخصص، ماماا  مسیر: منوی وقایع           زایمان
 روستا و بهورز( و همزمان انتخاب محل زایمان )بیمارستان، منزل، تسهیالت زایمانی، بی  راه و سایر(          جستجو 

 

 : واکسینه شده با آنفلوآنزا24شاخص 
  باردار بوده اند و واكسن توام برایشان ثبت شده استت داد زنانی كه در دوره ت یین شده. 

   2752انتخااب خادمت                گدروه مدادران  منوی شبکه خدمت           فعالیت کاربران سامانه            انتخاب 
 ایمنسازی بارداری          جستجو

  آنفلوانزا برایشان ثبت شده استت داد زنانی كه در دوره ت یین شده باردار بوده اند و واكسن. 
 قابل استخراج نیست 

 

 : کالس آمادگی برای زایمان25شاخص 
 است شده ثبت آنها برای 6274 های آموزشی برای آنها در خدمت ت داد زنانی كه ت داد شركت در كاس. 

 .قابل استخراج نیست 

 

 : زایمان زودرس26شاخص 
 زایمان انجام داده اند 01تا آخر هفته  44ن بارداری كه هفته ارت داد ماد. 

 هفته در قسمت هفته بارداری          جستجو  27تا  77های ثبت شده            ثبت مسیر: منوی وقایع           زایمان 
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 : اعتیاد مادر باردار27شاخص 
 مصرو  1001 تشخیص ،)مراقبت و شرح حاگ اولیه بارداری( 6425 سیگار ت داد زنانی كه در دوره ت یین شده در خدمت(

 .است شده ثبت برایشاندخانیات( 

    مراقبدت و شدرح    6425مسیر: خدمات            گزارش مراقبت ها            گزارش تشخیص ها              ثبت کاد(

 )مصرف دخانیات( 7227جستجو          پیداکردن کد           حاگ اولیه بارداری( در قسمت مراقبت 
    مراقبددت و شددرح حدداگ اولیدده بددارداری(   6425 مددواد افیددونی ت ددداد زنددانی كدده در دوره ت یددین شددده در خدددمت(، 

 .است شده ثبت برایشان( وجود اختاگ مصرو مواد افیونی و محرک) 06704 تشخیص

    مراقبدت و شدرح    6425مسیر: خدمات            گزارش مراقبت ها            گزارش تشخیص ها              ثبت کاد(

وجود اختالل مصرف مواد افیونی و ) 26829جستجو          پیداکردن کد           حاگ اولیه بارداری( در قسمت مراقبت 
 (محرک

   بده  ،)مراقبدت و شدرح حداگ اولیده بدارداری(      6425 مسکن و آرامبخش ت داد زنانی كه در دوره ت یین شدده در خددمت 

 .اند رسیده( مصرو داروهای آرام بخش و مسکن) 04576 تشخیص

    مراقبدت و شدرح    6425مسیر: خدمات            گزارش مراقبت ها            گزارش تشخیص ها              ثبت کاد(
مصارف داروهاای ارام بخاش و    ) 27582جستجو          پیداکردن کاد            حاگ اولیه بارداری( در قسمت مراقبت 

 (مسک 

      بدده ،)مراقبددت و شددرح حدداگ اولیدده بددارداری(    6425 خدددمتالکددل ت ددداد زنددانی كدده در دوره ت یددین شددده در 

 .است شده ثبت برایشان 6435 تشخیص
 

 : بارداری ناخواسته28شاخص 
 است شده انجام آنها)بارداری ناخواسته(  04744 تشخیص 6425 ت داد مادران با بارداری ناخواسته كه خدمت. 

    مراقبدت و شدرح    6425مسیر: خدمات            گزارش مراقبت ها            گزارش تشخیص ها              ثبت کاد(

 )بارداری ناخواسته( 04744جستجو          پیداکردن کد           حاگ اولیه بارداری( در قسمت مراقبت 
 

 : مادر باردار با یک رفتار پرخطر29شاخص 
  اند رسیده)رفتار پرخطر دارد(  1244 تشخیص به 6425 در دوره ت یین شده در خدمتت داد زنانی كه. 

    مراقبدت و شدرح    6425مسیر: خدمات            گزارش مراقبت ها            گزارش تشخیص ها              ثبت کاد(

 )رفتار پرخطر دارد( 1244جستجو          پیداکردن کد           حاگ اولیه بارداری( در قسمت مراقبت 
 

 : مادران نیازمند به مشاوره تخصصی31شاخص 
   مراقبدت پدیش از بدارداری پزشدک(      1246 ت داد زنانی كه در دوره ت یین شده باردار بوده اند و قبدل از آن در مراقبدت(

 .است شده ثبت آنها برای)نیازمنده مشاوره تخصصی بیشتر(  00661 تشخیص

   مراقبدت پدیش از    1246مسیر: خدمات            گزارش مراقبت ها            گزارش تشخیص ها              ثبت کد(

 )نیازمنده مشاوره تخصصی بیشتر( 00661جستجو              پیداکردن کد           بارداری پزشک( در قسمت مراقبت 
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 آزمایش به همراه از بارداری  پیشبا مراقبت : مادران 31شاخص 
 از قبدل  و ثبت آنها برای )تفسیر نتایج پیش ازبارداری( 1641 ت داد زنانی كه در دوره ت یین شده باردار بوده اند و خدمت 

 .است شده انجام برایشانماما( مراقبت پیش از بارداری ) 6541 ومراقبت پیش از بارداری پزشک( ) 1246خدمتهای آن

          مسیر )باردار و غیرباردار( : مخرج: مناوی شابکه خادمت           فعالیات کااربران ساامانه            انتخااب کادهای

 جستجو                     )مراقبت پیش از بارداری ماما(  6541 )مراقبت پیش از بارداری پزشک( و 1246

 :تفسیر نتایج پیش ازبارداری(  1641منوی شبکه خدمت           فعالیت کاربران سامانه            انتخاب  صورت(                     
 جستجو 

 

 

 : سونوگرافی نوبت اول32شاخص 
 آنها ثبت برای ( 67تا  61)تفسیر نتایج سونوگرافی در بارداری هفته  1603 سونوگرافی و شرح حاگ ت داد زنانی كه خدمت

)مراقبت و شرح حاگ  6444 و)مراقبت و شرح حاگ اولیه بارداری(  6425 شده است و قبل از آن در طوگ بارداری خدمت
 .را انجام داده انداولیه بارداری ماما، مراقب ماما( 

  مراقبت و شرح حداگ   6425مسیر مخرج: منوی شبکه خدمت           فعالیت کاربران سامانه            انتخاب کدهای(

 جستجو                     )مراقبت و شرح حاگ اولیه بارداری ماما، مراقب ماما(   6444 واولیه بارداری( 

 :تفسیر نتایج سونوگرافی در بارداری  1603منوی شبکه خدمت           فعالیت کاربران سامانه            انتخاب  صورت(
 جستجو (            67تا  61هفته 

 

 : سونوگرافی نوبت دوم33شاخص 
 بدرای آنهدا   ( 02تدا   06)تفسیر نتایج سونوگرافی در بارداری هفته  6161 سونوگرافی و شرح حاگ تت داد زنانی كه خدمت

)مراقبت و شرح  6444 و)مراقبت و شرح حاگ اولیه بارداری(  6425 ثبت شده است و قبل از آن در طوگ بارداری خدمت
 .را انجام داده اندحاگ اولیه بارداری ماما، مراقب ماما( 

  مراقبت و شرح حداگ   6425مسیر مخرج: منوی شبکه خدمت           فعالیت کاربران سامانه            انتخاب کدهای(

 جستجو                     )مراقبت و شرح حاگ اولیه بارداری ماما، مراقب ماما(   6444 واولیه بارداری( 

 :تفسیر نتایج سونوگرافی در بارداری  6161منوی شبکه خدمت           فعالیت کاربران سامانه            انتخاب  صورت(
 جستجو (          02تا  06هفته 

 

 : مرگ مادر34شاخص 
  روز ب د از زایمان فوت كرده اند 24زایمان كرده ای كه ت داد مادران. 

 های ثبت شده            انتخااب یکای از گزیناه هاای مارتبط در باارداری و زایماان               مسیر: منوی وقایع           مرگ
 جستجو

 


