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شناسنامه سالمت بانوان ایرانی (سبا)

  سال ایرانی که از اجزاي زیر تشکیل شده است : 25- 60شناسنامه سبا ابزاري است براي ثبت وقایع مهم سالمت بانوان 

فرم ارزیابی دوره اي سالمت - 1  

  ) بیماري یا مشکل سالمت   follow upفرم پیگیري (- 2

  فرم ارجاع و بازخورد ارجاع- 3

همچنین خدمات سبا در دفاتر ثبت خدمات مرکز جمع بندي و ثبت شده  و در فرم هاي مخصوص گزارش دهی براي فراهم ساختن        

  اطالعات مدیریتی  برنامه به سطوح باالتر ارائه می شود. در تکمیل شناسنامه سالمت توجه به نکات زیر اهمیت ویژه اي دارد :

معناي مستند ساختن خدمات مذکور بوده و بدیهی است که هدف اصلی اجراي برنامه، ارائه تکمیل  فرمهاي ثبت خدمات به - 1

خدمت است. 

.همیشه باید به این نکته توجه داشت که فقط  کار ثبت شده به معناي کار انجام شده است همچنین تکمیل صحیح فرمها ، شرایط را - 2

  براي  موارد زیر فراهم می کنند :

راجعه کنندگان براي تسهیل  پی گیري مشکل سالمت فردثبت مشکالت سالمت م

 تسهیل پایش اجراي برنامه

.سهولت دسترسی به اطالعاتی که براي ارتقاي برنامه و طراحی  مداخالت کلی ضروري است  

مشاوره و در ابتداي ارائه خدمت توسط هریک از اعضاي تیم سالمت در هر یک از بخشها الزم است ارائه دهنده خدمت به اصول - 3

ارتباط دو طرفه توجه نموده و براي گیرنده خدمت در خصوص اهمیت و زمان الزم براي خدمتی که می خواهد  اصول برقراري 

  انجام بدهد توضیحات الزم را ارائه نماید.

ی به نتیجه در همه بخش هاي فرم موضوعات مورد نظر به صورت عبارت و عناوین نوشته شده اند . بدیهی است که براي دستیاب- 4

درست در خصوص هر یک از عناوین و موضوعات الزم است به وضعیت فرهنگی ، اجتماعی ، سواد  و سایر اصول برقراري 

ارتباط دوطرفه توجه کافی معطوف و عنوان مربوط به پرسش مناسب و قابل فهم تبدیل شده و پاسخ آن به صورتی که در 

  دستورالعمل توضیح داده شده ثبت گردد.

در هر بخش از ارائه خدمات، اعضاي تیم سالمت باید با ارائه بازخورد مناسب به مراجعه کننده از جمله بیان نتایج بررسی ، تحسین  - 5

رفتارهاي مناسب وارائه توصیه ها و  آموزشهاي الزم  مشارکت مراجعه کننده را در ارتقاي سالمت خود جلب نموده و در جدول 

  بت نمایند .آخر فرم ارزیابی دوره اي ث

در فرم ارزیابی دوره اي  رنگ قرمز بیانگر وجود مشکل و رنگ سبز نشان دهنده عدم وجود مشکل خاص می باشد .بنابراین در جمع - 6

  بندي نهایی الزم است  مسائل درج شده در ستونهاي قرمز فرم براي تشخیص و طبقه بندي مورد توجه ویژه قرار گیرند.
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  (برنامه سبا)سال 25-60زنان  ارزیابی دوره اي سالمتفرم راهنماي تکمیل 

  

لف بخشهاي مخت. است قسمت  11داراي ، تکمیل می شود. این فرم کنندهمراجعه سال  25- 60سبا براي زنان فرم ارزیابی دوره اي 

  و نحوه تکمیل فرم  به شرح زیر می باشد:

 یکاردان یا کارشناس بهداشت بهورز،ن قسمت توسط ای است.تکمیل این قسمت به معنی تشکیل پرونده  :مشخصات فردي -1

شماره کد ملی در محل مخصوص درج گردد. شود. می تکمیل
*

تعداد فرزندان  شغل،نوع ، محل تولدتاریخ و  نام و نام خانوادگی، 

یا تاهل وضعیت تجرد همچنین  ثبت می شود. مربوطه در محل  بر مبناي گفته مراجعه کنندهنوع بیمه و تحصیالت مراجعه کننده  زنده،

(داراي همسر و در حال  "متاهل"( هرگز ازدواج نکرده)،  "مجرد"به تفکیک  ر گرفته و پاسخ وي امراجعه کننده مورد پرسش قر

طالق و غیره  ،ماه به دلیل مسافرت، بیماري 6دوري بیش از  فوت، اعم از شامل مواردي "جدا از همسر" و )زندگی زندگی با وي 

بیمه روستایی، و نوع بیمه (مربوطه ثبت  در محل ، همچنین شماره تلفن ويآدرس محل زندگی و محل کار مراجعه کننده شود.می 

در صورتی که مراجعه کننده داراي یکی از  ثبت گردد.نیز در محل مخصوص  ....)نیروهاي مسلح و دولت، کارکنان تامین اجتماعی،

  نیز در این قسمت درج گردد.انواع بیمه تکمیلی می باشد نوع آن 

توسط کاردان یا کارشناس دوره دیده اندازه گیري و محاسبه شده  BMIدر  این قسمت قد، وزن، دور کمر و  :تن سنجی  -2  

اندازه قد فرد به وسیله قدسنج یا متر اندازه گیري شده و عدد حاصل  بدون اعشار و در بخش تن سنجی  فرم ارزیابی ثبت می گردد. 

برحسب سانتی متر ثبت می شود. اندازه وزن فرد با حداقل لباس و به وسیله ترازوي کالیبره شده  بر حسب کیلوگرم بدون اعشار، در این 

با استفاده از وزن و قد بر اساس فرمول زیر محاسبه شده و عدد حاصل در محل مربوطه  )BMI( نمایه توده بدنیقسمت ثبت می گردد. 

    وضعیت مراجعه کننده تعیین و درخانه مربوطه عالمت زده می شود.  و براساس جدول زیرثبت

  

  

  

  

  

  

سانتی متر از هم باز است، قرار می گیرد.  25 - 30اندازه گیري دور کمر ابتدا فرد در حالتی که به راحتی ایستاده و پاها به اندازه  براي

میانی حد فاصل قسمت پائینی آخرین دنده و برجستگی استخوان لگن (بدون پوشش یا لباس) قرار  سپس متر نواري را در ناحیه نقطه

 102اندازه دورکمر  مرداندر  داده و  بدون وارد کردن فشار بر بافتهاي نرم اندازه دور کمر مشخص و در خانه مربوطه ثبت می شود.

کمر در  گیري دور اندازه ، چاقی شکمی محسوب می شود.ی متر و بیشترسانت 88اندازه دور کمر   زنانو در   سانتی متر و بیشتر

   زیرا اندازه دور کمر این افراد از نقطه مرزي تعیین شده بیشتر است. ؛الزم نیستو بیشتر  BMI=35 با افراد

  سهولت فرد را با آن شناسایی نمود، استفاده شود.چنانچه  کد ملی فرد در دسترس نمی باشد، از شماره پرونده خانوار یا هر شماره دیگري که بتوان به *

  طبقه بنديBMIمقدار 

  الغري  5/18کمتر از 

  طبیعی  5/18  – 9/24

  اضافه وزن  0/25 – 9/29

  1چاقی درجه   30 - 9/34

  2چاقی درجه   35 - 9/39

  3چاقی درجه   و بیشتر 40

 =BMI  وزن (کیلوگرم)
قد  

2
  (متر) 
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در صورت وجود مورد حائز اهمیت در سیر بررسی تن سنجی، اعم از چاقی، اضافه وزن و چاقی شکمی توصیه هاي ارائه شده و 

ه صورت شرایط ارجاع از نظر محل، علت و نتیجه در جدول تشخیص و طبقه بندي، در ردیف اول تحت عنوان تن سنجی نامطلوب ب

در صورتی که براي اولین بار : چاقی شکمی درج و ثبت گردد. در ستون بعدي، 4: چاقی، کد 3: اضافه وزن، کد 2: الغري، کد 1کد 

  فرم براي فرد تکمیل می شود، ج= جدید و در صورتی که هریک از موارد در فرم قبلی هم ثبت شده ق= قدیم ثبت گردد.  

  .این قسمت توسط کاردان یا کارشناس دوره دیده تکمیل می شود : شیوه زندگی و عادات رفتاري -3

ابتدا از فرد پرسیده می شود آیا در یکسال گذشته مصرف ماده غذایی براي وي ممنوع بوده یا مقدار آن محدود شده است؛ هم  - 3 - 1

  پرسیده و درج گردد.چنین رژیم غذایی خاصی داشته است یا خیر. در صورت پاسخ مثبت، نوع و علت آن نیز 

در ارزیابی تغذیه اي، مصرف معمول مهمترین گروه هاي غذایی بر اساس هرم مواد غذایی و اولویتهاي تغذیه اي این گروه سنی 

مورد پرسش قرار می گیرد. در ستون اول میزان مصرف لبنیات، سبزیها و میوه ها به صورت تعداد سهم مصرفی معمول فرد در یک روز 

ه و نتیجه در خانه مقابل هریک از آنها ثبت و بر اساس سهم استاندارد مطلوب مصرفی، مطلوب یا نامطلوب بودن میزان پرسیده شد

  مصرف این گروهها در خانه مربوطه عالمت زده می شود .

  سهم است. هر سهم از گروه لبنیات برابر است با: 2 - 3میزان مطلوب مصرف روزانه لبنیات  

لیوان دوغ = یک  2گرم پنیر معمولی معادل یک و نیم قوطی کبریت = یک چهارم لیوان کشک =  60تا  45است= یک لیوان شیر یا م 

  و نیم لیوان بستنی پاستوریزه.

  سهم است. هر سهم از گروه سبزیها برابر است با:  3 - 5میزان مطلوب مصرف روزانه سبزیها  

ي پخته یا خام خرد شده= نصف لیوان نخود سبز، لوبیا سبز و هویج خرد یک لیوان سبزیهاي خام برگ دار = نصف لیوان سبزي ها

  شده= یک عدد گوجه فرنگی یا هویج یا خیار متوسط یا پیاز خام متوسط.

  سهم است. هر سهم از گروه میوه ها برابر است با:  2 - 4میزان مطلوب مصرف روزانه میوه ها  

عدد نارنگی = نصف گریپ فروت = نصف لیوان میوه هاي  2هلو، کیوي، شلیل) =  یک عدد میوه متوسط (سیب، موز، پرتقال، گالبی،

 4گرمی خربزه یا طالبی یا هندوانه=  300یا انجیر تازه = یک برش  عدد آلو یا خرما 2عدد گیالس،  12ریز مانند توت، انگور، انار= 

قاشق غذا  2یک چهارم لیوان میوه خشک یا خشکبار=  تازه یا خشک = نصف لیوان میوه پخته یا کمپوت میوه= عدد زردآلو متوسط

  خوري کشمش= سه چهارم لیوان آب میوه تازه و طبیعی (توصیه شود تا حد امکان از میوه هاي تازه به جاي آبمیوه استفاده گردد).

، گوشتهاي سفید (مرغ و ماکیان) و گوشت قرمز  به صورت دفعات مصرف ماهیدر ستون دوم ارزیابی تغذیه اي میزان مصرف معمول  

   .سوال شده و در خانه هاي مربوطه ثبت می شودبطور جداگانه   هفتهمعمول در یک هفته و هم چنین سهم مصرفی معمول در یک 

نصف ران متوسط مرغ یا یک سوم (دو قوطی کبریت) گوشت سفید یا قرمز  یا  گرم 60هر سهم از گروه گوشت قرمز و سفید معادل 

توصیه شود ماهی حداقل دو بار در هفته تر جیحا به صورت بخار پز، تنوري یا کبابی مصرف  سینه متوسط مرغ (بدون پوست) است.

گردد. در صورت مصرف ماهی به صورت کنسرو، میزان سهم مصرفی آن محاسبه و ثبت و به فرد توصیه شود که ماهی را به صورت 

صرف نماید. در صورت مصرف زیاد گوشت قرمز به استفاده کمتر  از گوشت قرمز و مصرف بیشتر گوشتهاي سفید  توصیه شده تازه م

  و بر مصرف گوشت قرمز کم چربی یا جایگزین کردن  با تخم مرغ، حبوبات و مغز دانه ها (گردو، بادام، فندق، پسته) تاکید شود. 

در ستون سوم، عادات تغذیه اي نامناسب فرد سوال شده و ثبت می شود. در هر یک از موارد، چنانچه ماده غذایی مصرف نمی 

  شود، در خانه خیر عالمت زده شود. 
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عادات غذایی نامناسب مورد سوال شامل دفعات مصرف معمول هفتگی سوسیس؛ کالباس؛ گوشتهاي نمک سود، دودي و 

مچنین دفعات مصرف معمول هفتگی نوشیدنی هاي گازدار (کوالها، ماء الشعیر، دوغ گازدار) می باشد. در  کنسروي در هفته، ه

صورت مصرف زیاد آنها، بر حذف یا استفاده کمتر  از مواد فوق و جایگزین نمودن دوغ  تاکید شود. در دو سوال مصرف روغن جامد 

سفره، آموزش براي تشویق به حذف مصرف این مواد مد نظر می باشد. براي کاهش  (اعم از نباتی یا حیوانی) و استفاده از نمکدان سر

مصرف نمک و حذف نمکدان سر سفره، توصیه گردد براي طعم دادن به غذاها، از چاشنی هایی مانند سرکه، آبلیمو، سیر، پیاز، 

کردن مصرف قندهاي ساده مانند قند، شکر،  لیوان آب، محدود 6 - 8سبزیهاي معطر و سایر ادویه ها استفاده شود. مصرف روزانه 

  شکالت و شیرینی، نوشابه و آبمیوه هاي صنعتی مورد تاکید قرار گیرد.

سایر عادات غذایی مضر فرد مانند مصرف بیش از حد شیرینی، فست فودها، غذاهاي سرخ کردنی و موارد مشابه که فرد آنها را 

پرسیده و ثبت شود و توصیه هاي الزم به مراجعه کننده در جهت اصالح موارد یاد  ذکر می نماید، در قسمت سایر عادات غذایی مضر

   شده انجام گیرد.

  

: در این قسمت، فعالیت جسمانی مراجعه کننده بررسی می شود. در صورتی که فرد فعالیت جسمانی )  فعالیت جسمانی2 – 3

تن فعالیت جسمانی، در یک هفته معمول از نظر  نوع، مدت، شدت ثبت شود. در صورت داش "ندارد"ندارد، با ذکر علت آن در قسمت 

  و تعداد دفعات در هفته مورد بررسی قرار می گیرد.

نوع فعالیت فرد در چهار بخش مورد سوال قرار گیرد و در خانه مقابل آن ثبت شود: فعالیت خانگی، پیاده روي، فعالیت در حین نوع: 

صورت مثبت بودن پاسخ، مدت، شدت و دفعات آن پرسیده و در خانه هاي مقابل آن مطابق  کار  و ورزش. در هریک از موارد، در

  دستور عمل زیر ثبت شود. در صورت عدم انجام هریک از فعالیت ها، در خانه هاي مقابل آن خط تیره گذاشته شود.

اط یا اتومبیل است که اگر بطور منظم مثال منظور از فعالیت خانگی مواردي مانند جارو زدن ، تی کشیدن، شستن حی فعالیت خانگی:

  نوع آن درج گردد. "فعالیت خانگی"در خانه هر روز یا هفته اي یک یا چند بار انجام شود می توان آن را مد نظر قرار داد. 

در صورتی که فرد در طول هفته پیاده روي در انواع مختلف از قبیل رفت و آمد روزانه، گذران اوقات فراغت، ورزش و  پیاده روي:

  نوع آن درج گردد. "پیاده روي"در خانه  استفاده از تردمیل دارد، مدت، شدت و دفعات آن در هفته در خانه هاي مقابل آن درج شود.

است، در (مانند کشاورزي، کارگري) حل کار فعالیت فیزیکی دارد یا شغل وي توام با فعالیت بدنی اگر فرد در م فعالیت در حین کار:

  نوع آن درج گردد. "فعالیت در حین کار"در خانه خانه هاي مقابل آن مانند موارد قبلی ثبت گردد. 

هنوردي، دوچرخه سواري، والیبال، در صورتی که فرد در طول هفته با هدف ورزش یا تفریح ورزش هایی مانند شنا، کو ورزش:

  نوع آن درج گردد. "ورزش"در خانه  بسکتبال و سایر ورزش ها را انجام می دهد،

: در این خانه، مدت زمانی که به طور معمول در هر روز  هر یک از فعالیت هاي جسمانی انجام می شود، پرسیده مدت فعالیت در روز

  و بر حسب دقیقه ثبت می گردد. 

: براي تعیین شدت فعالیت، از روش تست صحبت کردن در حین انجام فعالیت جسمانی استفاده گردد. از فرد پرسیده شود شدت

آیا زمانی که فعالیت جسمانی انجام می دهد، قادر به صحبت کردن می باشد یا خیر. در صورتی که بتواند به راحتی صحبت نماید 
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ت. اگر در هنگام صحبت کردن به نفس نفس زدن می افتد و نمی تواند آواز بخواند، یا آواز بخواند، شدت فعالیت وي خفیف اس

  شدت فعالیت فرد متوسط است و اگر قادر به صحبت کردن نمی باشد، شدت فعالیت جسمانی، شدید می باشد.

نشان داده می شود یا توانایی در صورتی که فرد از وسایلی مانند تردمیل استفاده می کند که تعداد ضربان قلب وي در حین فعالیت 

اندازه گیري نبض را در حین انجام فعالیت بدنی دارد، براي تعیین شدت فعالیت می توان از روش حداکثر ضربان قلب استفاده کرد. در 

ب وي در = حداکثر ضربان قلب) حداکثر ضربان قلب فرد تعیین می شود. اگر تعداد ضربان قل 220 –این روش، ابتدا از فرمول ( سن 

  درصد حداکثر ضربان قلب محاسبه شده باشد، شدت فعالیت متوسط تا شدید است.  55هنگام انجام ورزش، مساوي یا بیش از 

می باشد. این فرد اگر در حین فعالیت  220 – 35=  185سال باشد، حداکثر ضربان قلب وي  35به عنوان مثال، اگر سن فردي 

  و بیشتر باشد، شدت فعالیت او متوسط رو به باال است. بار 102ورزشی  تعداد ضربان قلبش 

در این قسمت، از فرد پرسیده شود که هر نوع فعالیت جسمانی را چند بار در هفته انجام می دهد و در  تعداد دفعات در هفته:

  خانه مربوطه ثبت شود.

رد بطور معمـول و منظـم و مستـمر در مجمـوع بودن میـزان فعالیت جسمانی،  چنانچه فـ مطـلوب یا نامطلوببه منظـور تعیین 

دقیقه در روز، فعالیت جسمانی با شدت متوسط و باالتر داشته باشد، در خانه مطلوب عالمت زده شود و  30روز در هفته و حداقل  3 - 5

ی با شدت متوسط و باالتر دقیقه فعالیت جسمان 30روز در هفته و هر روز  3در صورت کمتر بودن، نامطلوب ثبت گردد. در افرادي که 

  بار و بیشتر شود. 5دارند، توصیه به افزایش تعداد روز انجام فعالیت به 

دقیقه پیاده روي با شدت متوسط دارد و فعالیت دیگري انجام نمی دهد،  30بار در هفته و هر بار  4به عنوان مثال، براي فردي که 

  بار، مطلوب. 4: دفعات در هفته: متوسط، شدتدقیقه،  30: مدت در روز: پیاده روي، نوعجدول به این صورت تکمیل می شود: 

  

در خصوص مصرف انواع دخانیات نظیر سیگار، قلیان، چپق و سایر مواد از  ) استعمال دخانیات و مواد اعتیاد آور:3 – 3

تگی آن و مدت زمانی را که در حال مصرف ماده مراجعه کننده سوال شود. در صورت پاسخ بلی، نوع، دفعات استعمال روزانه یا هف

مذکور است (ماه یا سال)، در خانه هاي مربوطه ثبت گردد. همچنین درخصوص مصرف الکل و مواد مخدر با رعایت  احترام و حریم 

   خصوصی مشابه دخانیات عمل شود.

پس از تکمیل این بخش، در جدول طبقه بندي و تشخیص در صفحه آخر فرم ارزیابی دوره اي سالمت، در ردیف دوم تحت 

، در صورتی که تغذیه فرد مطلوب نیست (هر یک از گروه هاي غذایی به میزان مطلوب مصرف نمی شیوه زندگی نامطلوبعنوان 

را در  3و در صورت مصرف دخانیات کد  2مطلوب بودن فعالیت جسمانی کد ، نا1شود یا عادات غذایی نامناسب وجود دارد) کد 

ستون نوع (کد)  درج گردد. در ستون قدیم یا جدید، در صورتی که براي اولین بار فرم براي فرد تکمیل می شود، ج= جدید و در 

ارائه توصیه ها و مشاوره براي اصالح  صورتی که هریک از موارد در فرم قبلی هم ثبت شده ق= قدیم ثبت گردد  و اقدامات شامل

  وضع موجود در ستون اقدامات نوشته شود.
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دوره دیده تکمیل بهداشتی این قسمت توسط کاردان و یا کارشناس :  دارویی / شغلی آلرژِي و مواجهاتایمنسازي، -4

  .می شود

جهت  ،مراجعه کننده  ایمنسازي در سطح کشور با توجه به برنامه هايدر صورت نیاز به تزریق واکسن  :نیاز به واکسن )1 – 4

  انجام واکسیناسیون ارجاع می گردد.

سپس هر  سالگی تزریق می گردد. 16الی  14آخرین واکسن یادآور دوگانه در سنین  تشخیص نیاز به واکسن: در برنامه کشوري،

زمانهاي  ،موجود نمی باشدکارت واکسن مستند که در صورتی  براي تکمیل خانه مربوطه سال یکبار این واکسن باید تزریق گردد. 10

عمومی یا معمول واکسیناسیون توام مانند واکسیناسیون در دبیرستان، هنگام ازدواج و حین حاملگی به مراجعه کننده یادآوري می شود 

نجام واکسیناسیون ارجاع و زمان آن را  به خاطر بیاورد در صورتی که سابقه مشخصی دریافت نشد ، جهت ا توام واکسنتا دریافت 

هستند و تاکنون واکسن هپاتیت ب دریافت نکرده اند ، براي  "ب"می گردد.همچنین آن دسته از افراد ي که در معرض خطر هپاتیت 

  به شرح زیر می باشد :   »ب«گروههاي پرخطر براي ایمن سازي هپاتیت تزریق  واکسن هپاتیت ارجاع می شوند.

مشاغل خاص: 

پرسنل شاغل در مراکز درمانی بستري و سرپایی که با خون و ترشحات آغشته به خون به نحوي درتماس هستند  کلیه - الف 

بهیاران ، کمک بهیاران ، واکسیناتورها ، دندانپزشکان ، کمک دندانپزشکان ، کارشناسان و   پزشکان ، پرستاران ، ماماها ،  شامل:

تچیان واحدهاي بهداشتی درمانی وآزمایشگاههاي تشخیص طبی ، دانش آموزان تکنسین هاي آزمایشگاه هاي تشخیص طبی ،نظاف

  دانشجویان پزشکی ، دندانپزشکی، پرستاري و مامائی ، ..... . بهورزي ، 

  آزمایشگاه هاي تحقیقات جنایی وصحنه جرم.  امدادگران اورژانس ، زندانبانان ،کارشناسان آتش نشانها ، -ب  

  رفتگران شهرداري ها. - ج  

پرسنل مؤسسات نگهداري کودکانی که در کانونهاي اصالح و تربیت نگهداري می شوند ، کودکان عقب مانده ذهنی و خانه  - د 

  سالمندان و معلمین مدارس استثنایی.

  بیماران خاص:

  دریافت می کنند ( تاالسمی ، هموفیلی و . ).بیماران تحت درمان دیالیز و افرادي که بطور مکررخون یا فرآورده هاي خونی  - ه 

  که حداقل یک تست تکمیلی مثبت دارند .  Cافراد آلوده به هپاتیت  - و 

+HBsAgاعضاء خانواده ، فرد - ز 
   ساکن در یک واحد مسکونی 

  رفتارهاي پر خطر:

  . ماه هستند 6زندانیانی که داراي رفتارهاي پرخطر هستند و داراي محکومیت بیش از  - ح 

  . افراد داراي رفتارهاي پرخطر جنسی و اعتیاد تزریقی که تحت پیگیري مداوم هستند .- ط

براي افراد سنین باال و یا بیماران ریوي و قلبی و عروقی و یا افرادي که داراي مشکالت ایمنی هستند و کارکنان مراکز  واکسن آنفلوانزا

یق واکسن آنفلوانزا قبل از فصل سرما توصیه شده و پس از آن توصیه نمی شود.در حال حاضر بهداشتی درمانی بصورت سالیانه تزریق می گردد. تزر

وزیع تامین واکسن به عهده فرد است .از آنجا که زمان مطلوب براي تلقیح واکسن از شهریور ماه آغاز می گردد، واکسن هاي جدید از این تاریخ ت

   براي تهیه واکسن جدید از مهر ماه اقدام کند.می گردد و باید به مراجعه کننده تاکید کرد که 

  و ..... سوال شود در صورت انجام آن در قسمت سایر نوع آن نوشنه شود. پنوموکوك ،در خصوص نیاز به  سایر واکسن ها مانند 

آن از مراجعه کننده در خصوص وجود حساسیت هاي غذایی یا دارویی و نوع  :سابقه آلرژي دارویی یا غذایی : 2– 4

  قسمت مربوطه درج گردد.و در عمومی) سوال  تنفسی، (پوستی،
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به شغل و وظیفه شغلی مراجعه کننده توجه نموده و در صورت احتمال این  : سابقه مواجهه با عوامل زیان آور شغلی : 3- 4

   مواجهات بر اساس نوع مواجهه عالمت زده شود.

گروه عمده تقسیم می شوند که عبارتند از: عوامل زیان آور فیزیکی، عوامل زیان  چهارفاکتورهاي زیان آور در محیط کار افراد به 

و عوامل زیان آور ارگونومیک در رابطه با هر شغلی باید بررسی شود که کدام گروه از این  آور شیمیایی، عوامل زیان آور بیولوژیکی

  عوامل در آن شغل وجود دارند. 

گرما، سرما، سروصدا، افزایش و کاهش فشار و ارتعاش در محیط کار  عبارتند از: محیط کار عوامل فیزیکی زیان آور در  مهمترین

  و اشعه هاي یونیزان و غیر یونیزان است.

در محیط کار وجود دارند و تعدادشان بسیار زیاد است که بسیاري از این مواد حتی اثراتشان  مورد نظرعوامل شیمیایی  مهمترین

  شناخته شده نیست اما یک سري از موادي که پرمصرف تر هستند مانند گروه هایی از فلزات و حالل ها اثراتشان شناخته شده است.

که در بعضی مشاغل و عمدتاُ مشاغلی می باشند ي ها و ویروس ها قارچ ها، باکتر شاملعوامل بیولوژیک زیان آور در محیط کار  

  انسانها، حیوانات یا با گیاهان سرو کار دارند بیشتر دیده می شود.مواد دفعی که افراد در آن با 

، مورد استفاده در محل کار ، شکل انجام کار و وسایل طراحی محیط کار مرتبط باگروه بعدي عوامل ارگونومیک هستند که  

می شخص دچار اختالالت مختلف از جمله ناراحتی هاي اسکلتی عضالنی  در صورت عدم تناسب موارد فوق با شرایط فرد، کرداشاره 

  شود.

در صورت وجود یکی از عوامل زیان آور شغلی ،مراجعه کننده پس از انجام مشاوره و دریافت توصیه هاي اولیه بر اساس راهنما  

موارد توصیه شده در جدول تشخیص و طبقه ار با هماهنگی واحد بهداشت حرفه اي شهرستان ارجاع گردد.به پزشک دوره دیده طب ک

  ) درج گردد.4بندي فرم (صفحه 

از مراجعه کننده در خصوص مصرف دارو در حال حاضر که به مدت یک ماه یا بیشتر درحال  مصرف دارو یا مکمل: 4- 4

یماري هاي مزمن مانند فشار خون باال، دیابت، دیس لیپیدمی و ..... مصرف می شود را مصرف است سوال شود . داروهایی که در ب

  با ذکر نوع دارو در قسمت مربوطه وارد کنید.

انواع مکمل مورد نظر که فرد ممکن است تحت عنوان داروي تقویتی یا عناوین دیگر مصرف کند ، عبارتند از : انواع ویتامین ها و 

امالح با عناوین ژنریک یا تجاري مختلف به صورت خوراکی یا تزریقی) و سایر مکمل ها مانند انواع مکملهاي ورزشی، مکملهاي 

  پروتئینی، گلوکز آمین، کندروئیتین سولفات، جنسینگ و ...  الغر یا چاق کننده، پودرهاي

  :این قسمت توسط کارشناس مامایی تکمیل می گردد :سالمت باروري ) 5

 در قسمت شرح حال تاریخ اولین روز آخرین قاعدگی زن سوال و در قسمت مخصوص درج شود. سوابق و شرح حال:) 5-1

حداقل یک بار ازدواج نموده در صورتی که متاهل است و یا و سپس   ثبت گردد "نمی داند"چنانچه تاریخ دقیق را نمی داند بصورت 

  در صورتی که جهت جلوگیري از بارداري از روش خاصی استفاده می شود .تعداد بارداري نیز در محل مخصوص درج شود است،

روش  بستن لوله در زنان و مردان، روشهاي تزریقی، آي یو دي، یري از بارداري، کاندوم،روش ها عبارتند از: قرص هاي پیشگ(
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و واجد شرایط استفاده از روش چنانچه از هیچ روش پیشگیري از بارداري استفاده نمی کند  قطع)در قسمت مخصوص درج گردد.من

توصیه هاي ارائه شده و شرایط ارجاع از نظر محل، علت و نتیجه در جدول  براي مشاوره ارجاع گردد.پیشگیري از بارداري است، 

  درج و ثبت گردد. "مشکالت باروري"تشخیص و طبقه بندي، خانه 

بیماري هاي مرتبط با دستگاه تناسلی از فرد  رفتارهاي جنسی، یائسگی، آنچه که مرتبط با سالمت باروري است اعم از حاملگی، سپس

و یا ، آموزش در این سیر ممکن است فرد نیاز به ارجاع .اس جواب دریافتی به پروتکل اختصاصی آن مورد می پردازیمسوال شده و بر اس

  مشاوره و یا مراقبت خاص داشته باشد.

در انتهاي هر یک از ستون هاي این قسمت یک ردیف تحت عنوان سایر وجود دارد. چنانچه به غیر از موارد یاد شده در ستون ها ، 

مراجعه کننده به مورد دیگري نیز اشاره نمود در قسمت سایر ثبت گردد.مانند سابقه سقط جنین، وجود سوزش و خارش در دستگاه 

  تناسلی، .....

  د.از زنان متاهل سوال گرد: در حال حاضر تمایل به بارداري

تکمیل مشاوره و دارد، در خانه مخصوص عالمت زده و جهت در حال حاضر در صورتی که زن مراجعه کننده تمایل به بارداري 

بویژه اگر  فرد در معرض حاملگی پر خطر است یا منع موقت، مطلق یا نسبی   پیش از بارداري ارجاع داده شود.مراقبت فرم اختصاصی 

  براي حاملگی وجود دارد.

قطعی حاملگی تشخیص از یک ماه گذشته باشد براي تاز تاریخ اولین روز آخرین قاعدگی بیش  در صورتی که: احتمال بارداري

  .اقدام شود

در مالحظات الزم چنانچه پاسخ مثبت بود  حال حاضر سوال گردد.  : از مراجعه کننده در خصوص شیر دهی درشیر دهی

  .به عمل آید ...، ضایعات پستانی، مشاوره شیر دهی و صوص روش تنظیم خانوادهخ

  : ناباروري

صورت د و حاملگی نداشته باش "محافظت نشده"منظور از ناباروري این است که یک زوج به مدت یک سال نزدیکی به طور کلی 

و ناباروري ثانویه (زوج هایی که ناباروري را پس از حاملگی هاي قبلی )ناباروري اولیه (بیماران بدون سابقه حاملگیکه شامل  نگیرد

  و آموزشهاي الزم ارائه می گردد. آن در خانه مربوطه ثبت می شود نوع ،د ناباروريدر صورت وجو .می باشد نمایند)تجربه می

با رعایت حریم خصوصی و احترام به مراجعه کننده از وي  در خصوص رضایت از روابط زناشویی  :مشکل در روابط زناشویی

  و جنسی سوال شده و در صورت وجود مشکل در ستون بلی نوع مشکل ثبت شود.

اختالل:شودمیتقسیمگروه4بهوبودهاجتماعیوفیزیولوژیکروانی،عواملتاثیرتحتزناندرجنسیعملکرداختالل

یا مقاربت دردناك و )orgasmاختالل ، arousalاختالل برانگیختگی ،desireجنسیمیلجنسی (اختاللچرخهدر

dysparonia  درج گردد.در صورت پاسخ مثبت نوع آن .واژنخشکیازناشی  

و یا هر مورد دیگر  مرده زایی  کننده گفته شود مانند سقط ، در صورتی که مورد دیگري از سوابق باروري توسط مراجعه سایر:

  گردد. ثبت وري اهمیت دارد،که در سالمت بار

  : ترشح و زخم

 و.. رنگ سوال شود. نوع ترشح از نظر بو، و زخم دستگاه تناسلی از واژنغیر طبیعی از مراجعه کننده در خصوص وجود ترشح 

   ثبت گردد.در قسمت بلی  غیر طبیعی بودن و در صورت  شده  سوال
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در خصوص وجود ترشحات غیر طبیعی مجرا در همسر یا وجود زخم تناسلی از وي سوال گردد و در صورت وجود آن در خانه 

  غیر طبیعی درج گردد.

  وجود خونریزي هاي غیر طبیعی در سیکل هاي ماهانه سوال گردد:در خصوص : خونریزي غیر طبیعی رحمی

:کهاستزمانیطبیعیغیرخونریزي

  منوره)باشد(پلیروز25ازکمترقاعدگیسیکل -1

  (اولیگومنوره)باشدروز35ازبیشترقاعدگیسیکل -2

(منوراژي)باشد cc 80 ازبیشترخونریزيحجم -3

  (متروراژي)باشدنامنظمخونریزي -4

  (منومتروراژي)باشدشدیدونامنظمخونریزي -5

  باشدداشتهوجودمقاربتبعدازیاسیکلطولدربینیلکه -6

  .بر اساس راهنما اقدام الزم یا ارجاع صورت گیردو  شده  نوشتهمربوطه چنانچه پاسخ بلی بود نوع آن در خانه 

:آمنوره 

استفاده از  به علت حاملگی، آمنوره مبتال به آمنوره تلقی می شود. ،فرد ،دوره قطع شده است 3در صورتی که قاعدگی به مدت 

، رسزود، منوپوز طبیعیمنوپوز، مانند تخمدان پلی کیستیک، اختالل عملکرد تخمدان روشهاي پیشگیري از بارداري بعضی از

  ستون بلی علت آن ثبت گردد. در صورت وجود آمنوره دراتفاق می افتد.  هیسترکتومی و اوارکتومی 

  :  گر گرفتگی

احساسصورتبهوازوموتوراختاللسال) در خصوص احساس گر گرفتگی سوال شود.  60الی  45یائسگی ( دوراناز زنان در 

مانعو افتدمیاتفاقشبهابیشتراختاللاین.باشدمی)سینهقفسهوگردنوصورتو(سربدنفوقانیقسمتدرشدیدشدنگرم

درگرفتگیگردفعات.شودمیتمامسرمااحساسوسردعرقبادقیقه4-5ازپسگرگرفتگی.شودمیفرداستراحتوخواب

  چنانچه این عالمت وجود داشت در خانه بلی عالمت زده شود..افتدنمیاتفاقاصالزنانازبعضیدرواستمتفاوتمختلفافراد

  احساس خشکی واژن: 

از زنان در سنین یائسگی این سوال پرسیده شود و در  مقاربت دردناك احساس می شود. حیناغلب در خانم هاي سنین یائسگی و 

  خصوص پاسخ بلی در قسمت مخصوص درج گردد.

بی اختیاري ادراري:

مشکالت  عفونتدیابت،مانندعواملیآنحادنوعدر.شودمیدیدهمزمنیاحادصورتبه بی اختیاري ادراري 

بی مختلفانواعمیاناز .شودمیدیدهپرمثانهوخالیمثانهباحالتدودرآنمزمننوع.موثرندآناتومیکونورولوژیکال

ترشحاینحالتدر.باشدمرتبطیائسگی دورهاستروژنکمبودبهاستممکن stress incontinenc نوع اختیاري ادراري 

  در قسمت مخصوص ثبت شود.. در صورت وجود بی اختیاري ادراري دداروجود ...وعطسه،سرفه،باهمراهادرارمختصر

  عالئم و نشانه هایی که مراجعه کننده اظهار می دارد در خانه مربوطه در ستون بلی ثبت شود.  سایرسایر: 

بررسی تاریخچه سالمت باروري، توصیه هاي ارائه شده و شرایط ارجاع از نظر محل،   در صورت وجود مورد حائز اهمیت در سیر

  درج و ثبت گردد. "مشکالت باروري"علت و نتیجه در جدول تشخیص و طبقه بندي، خانه 
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انجام می سال   25- 60 حداقل یکبار ازدواج کرده ،معاینه ژنیکولوژي براي زنان متاهل(همسردار) :ژنیکولوژي معاینات )5-2

  در معاینه ژنیکولوژي موارد زیر مورد نظر است: شود.

زگیل  واژینیت ها و عفونتهاي تناسلی که بصورت یکی از موارد ترشح کاندیدایی، تریکومونایی، باکتریال، تبخال،- 1

  تناسلی یا سایر زخم هاي تناسلی تظاهر می نماید.

ولیپ دهانه رحم یا توده مشکوك دهانه رحم تظاهر می پ ضایعات سرویکس که بصورت سرویسیت یا زخم دهانه رحم،- 2

  نماید. 

ضایعات خونریزي دهنده مانند پولیپ دهانه رحم  یا خونریزي پس از گذاشتن اسپکولوم یا تماس با اسپاچوال و بزرگی - 3

 رحم (مشکوك به فیبروم) در خانه مربوطه ثبت گردد.

ر خانه مربوطه عالمت زده یائسگی مورد توجه قرار گرفته و دآتروفی واژن و خشکی و فراژیل بودن آن بویژه در خانمهاي دوران 

  شود.

 ،وجود یا عدم وجود رکتوسل و گرید آن ، وجود یا عدم وجود سیستو سل و گرید آنبه صورت  لگن  شلی عضالت کف - 4

در معاینه مشخص شده و در صورت وجود شلی عضالت گف لگن، نوع و درجه آن  نآ یا عدم وجود پروالپس رحم و گریدوجود 

  در خانه مربوطه ثبت گردد.

و هر عالئم التهاب لگن )، ...عدم تحرك ادنکس و  تندرنس ادنکس، توده ادنکس، شامل:(ضایعات آدنکس سایر موارد مانند  - 7

  ثبت گردد. " سایر"نکته غیر طبیعی دیگر در معاینه در خانه مربوطه 

  سال در اولین ویزیت انجام می شود. 60تا  25این معاینه براي کلیه زنان متاهل یا مجرد  :معاینه پستان

کشیده شدن پستان به داخل و ،در مرحله اول معاینه معاینه دو طرفه پستان پس از قاعدگی و قبل از تخمک گذاري انجام می شود. 

معاینه  در صورتی که بیمار تنها در یک وضعیت معاینه شود، ممکن است از دیده پنهان بماند. پستان،تغییرات مبهم در پوست و نوك 

لمس انگشتی زیر . باال بردن دست ها روي سر و در نهایت در حالت دست به کمرانجام گیرد باید با قرارگیري دست ها در دو سمت،

  گیرد.ال جانبی به داخل حفره زیر بغل انجام می رعضالت پکتو

لمس با انگشت با استفاده از انگشت اشاره و  به پشت خوابیده است اجرا می شود. معاینه پستان در حالتی که بیمار مرحله دوم

یک معاینه کامل به طور سیستماتیک تمام ناحیه  انگشت میانی و وارد کردن فشار متفاوت با کف دست یا بند انگشتان انجام می گیرد.

معاینه داخل حفره  معاینه را می توان در جهت عقربه اي ساعت یا به صورت نواري انجام داد. ینه را در بر می گیرد.پستان ها و قفسه س

ظاهر  ظاهر التهابی پستان باید شک به وجود کارسینوم التهابی را برانگیزد. آرئول با اهمیت است.- زیر بغل و مجموعه زیر نوك پستان

شامل پستان قرمز متورم با ادم پوستی(نماي پوست پرتقال) است. هر تغییر غیر قرینه پوستی با تغییر  کالسیک یک سرطان التهابی پستان

ترشح غیر طبیعی از نوك  زخم، وجود توده، نظر است: مددر معاینه پستان ها موارد زیر  مجموعه نوك پستان باید شک برانگیز باشد.

در صورت وجود هریک از موارد یاد شده در  در هر دوپستان در نظر گرفته شود.پستان برداشته شده  پستان، دفورمیتی نوك پستان،

   درج گردد. "غیر طبیعی"قسمت 

در صورت وجود مورد حائز اهمیت در سیر معاینات سالمت باروري، توصیه هاي ارائه شده و شرایط ارجاع از نظر محل، علت و 

  درج و ثبت گردد. "بیماري دستگاه ادراري تناسلی"و  "سرطان "، "روريمشکالت با"نتیجه در جدول تشخیص و طبقه بندي، خانه 
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  پاراکلینیک باروري: )5-3

هر سال یک بار و پس از آن  ،تا سه سال ،سال که حداقل یکبار ازدواج کرده باشند 65الی  20براي کلیه زنان سنین پاپ اسمیر:

نتیجه آزمایش در محل  ،به موقع انجام شده و نیازي به تکرار ندارد آزمایش فوقدر صورتی که  هر سه سال یک بار انجام می شود.

و نتیجه آن با ذکر نوع مربوطه ثبت و در صورتی که نیاز به انجام آزمایش وجود دارد، در صورت وجود شرایط الزم پاپ اسمیر انجام 

  ثبت می شود.ضایعه در محل مخصوص 

  ماموگرافی : 

در حال حاضر در  درخواست و نتیجه آن در محل مخصوص درج گردد. سال ماموگرافی  40الي براي کلیه زنان مجرد و متاهل با

 سالگی توصیه می شود که حداقل هر سه سال یک بار تکرار گردد. 40صورت وجود شرایط الزم، انجام یک ماموگرافی پایه در سن 

سال است  40صورتی که سن مراجعه کننده کمتر از در  سایر موارد پاراکلینیک در صورت وجود مشکل خاص در خواست می گردد.

سال توده اي  40چنانچه در معاینه بالینی زن زیر  و سابقه فامیلی مثبت براي سرطان پستان دارد نیز ماموگرافی درخواست می شود.

  در ابتدا براي وي سونوگرافی درخواست می شود. ،احساس شود

پاراکلینیک سالمت باروري، توصیه هاي ارائه شده و شرایط ارجاع از نظر محل، علت در صورت وجود مورد حائز اهمیت در سیر 

  درج و ثبت گردد. "بیماري دستگاه ادراري تناسلی"و  "سرطان"و نتیجه در جدول تشخیص و طبقه بندي، خانه 

اریخ تکمیل فرم رانوشته و بر در پایان بخش سالمت باروري کارشناس ماماي مجري ارائه خدمات نام و نام خانوادگی و سمت و ت

اساس ارزیابی انجام شده تاریخ مراجعه بعدي را نیز مشخص نموده و در محل مخصوص درج می نماید.

این قسمت توسط  :/نوع داروي مصرفیبیماري ها و عوامل خطر در فرد یا بستگاننحوه ارزیابی سوابق  -6

  .تکمیل می شود پزشک

چنانچه بیماري و یا مشکل خاصی در حال حاضر دارد  مراجعه کننده از وي سوال شود. فعلی یا بیماري شکایتدر خصوص ابتدا 

  اقدام الزم براي درمان یا ارجاع مناسب صورت گیرد.و  شدههنگام سوال و جواب و معاینات توجه ویژه اي به این موضوع 

ترجیحا براي ثبت  عه کننده و یا افراد فامیل وي سوال می شود.سوابق بیماري ها یا عوامل خطر مهم در فرد مراجبعدي  قسمت در

به تنهایی مالك  فرداظهارات شده و  عمل )ي مصرفی و...یا دارو آزمایشات بر اساس مستندات (پرونده پزشکی،سوابق فردي 

باشد می توان به آن نیز استناد شایان ذکر است که چنانچه سخنان مراجعه کننده از نظر پزشک قابل اعتبار  تشخیص قرار نمی گیرد.

نمود

می شود و درصورتی که سابقه بیماري در نوشته  وي نوع بیماري "فرد"چنانچه فرد داراي سابقه بیماري مورد سوال بود در ستون  

(به بستگان در  گرددوارد  "بستگان"در ستون  و نوع بیماريمربوط به بستگان  افراد فامیل فرد مراجعه کننده وجود داشت کد مورد نظر

از یک نفر از  و بیش 2دایی کد  عمو، خاله، ، پدر بزرگ، مادربزرگ، عمه،1برادر  و فرزندان کد  ،جه یک شامل: پدر، مادر، خواهر
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در صورتی که مراجعه کننده براي بیماري هاي مورد سوال دارویی مصرف می نماید، در  .تعلق می گیرد)  3کد  2و  1فامیل درجه 

  نوع دارو  نوشته شود. "وي مصرفیدار"ستون 

سابقه ترومبوامبولی  ،در خودش یا بستگان درجه یک سکته مغزي : از فرد در خصوص سابقه سکته قلبی،عروقیقلبی بیماري 

یعنی  ،پاسخ مراجعه کننده مثبت و مستند بود چنانچه سوال شود. انواع بیماري هاي دریچه اي و ماهیچه اي قلبی ،در هنگام بارداري

  نوع آن درج گردد. "دارد "در خانه  سابقه آن ارائه داد،مدرکی دال بر وجود بیماري و یا

چنانچه پاسخ  و بستگان درجه یک سوال شود. فرد: از مراجعه کننده در خصوص سابقه ابتال به دیابت در دیابت و عوارض آن

  .درج شود مربوطه محل بود در  مثبت و مستند 

   

اختالل چربی هاي خون در خود و  : از مراجعه کننده در خصوص سابقه ابتال به فشار خون باال،دیس لیپیدمیفشارخون باال،  

بستگان درجه یک سوال نمایید. دقت شود که این سوابق که به نوعی عوامل خطر ابتال به بیماري هاي قلبی و عروقی می باشند تایید 

اظهار نماید. داروها و یا تشخیص پزشک آزمایشات،مستندات مانند در دست داشتن یعنی مراجعه کننده بر اساس  شده باشد.

سوال شود و در صورت پاسخ مثبت ثبت  ت خونریزي دهندهاز مراجعه کننده در خصوص داشتن اختالال: اختالالت انعقادي

  گردد.

از مراجعه کننده در خصوص سابقه کم  است.سال  25- 60در زنان  شایع ترین کمبود تغذیه ايآنمی فقر آهن،  :آنمی فقر آهن

سایر کمبود هاي تغذیه اي نیز در صورت اظهار  .در خانه مربوطه نوع آن نوشته شود در صورت پاسخ بلی، .خونی و نوع آن سوال شود

 درج گردد.  "سایر"در قسمت نظر فرد و بر اساس مستندات موجود 

عوامل خطر ابتال به پوکی استخوان مانند سابقه شکستگی بدون تروما، برخی  :کیفوز،کوتاهی قد، شکستگی بدون تروما

دانسیتهبرمنفیتاثیرکهداروهاییهمچنین مصرف کوتاه شدن قد و کیفوز را در فرد و بستگان وي سوال و پاسخ را ثبت نمایید.

دارويطوالنی،مدتبههپارین)(نعقاداضددارويماه،سهازبیشترمدتبهمصرف کورتیکواسترویید:مانند.دارنداستخوان

 ) به عنوان عوامل خطر ابتال به پوکی استخوان توجه نموده و ثبت نمایید. سایر عوامل خطر درباربیتالفنووتوئین(فنیضدصرع

یکاز(بیشمدتطوالنیآمنورهزودرس،یائسگیاستروژن،کمبودآمنوره (ومانند یائسگی بخشهاي دیگر فرم، ثبت می شود.

بخش شیوه   در بخش سالمت باروري، کمبود دریافت کلسیم و ویتامین د و فعالیت جسمانی ناکافی دریائسگیازقبل) سال

  زندگی ثبت می شود. 

وکمردرد  آرتروز در باره بیماري هاي استخوان و مفاصل و سابقه آن بویژه استئو پروز ، :بیماري هاي استخوان و مفاصل

  سوال و نتیجه را ثبت نمایید.در مراجعه کننده 

: سابقه وجود یا عدم وجود بیماریهاي کلیوي و مجاري ادرار مانند بی بیماري هاي کلیه و مجاري ادراري و تناسلی

  نارسایی مزمن یا حاد در فرد یا بستگان وي سوال و نتیجه ثبت  شود. عفونت ادراري، انواع سنگهاي کلیه ، اختیاري ادراري،
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شده و تیرویید در مراجعه کننده سوال  غدد از جمله بیماري بیماري هايسابقه درخصوص  :و...) تیروئید( ددبیماري هاي غ

یا سایر بیماریهاي هورمونی بر  )توده هاي تیروئید  ،گواتر  ،پرکاري تیروئید ،کم کاري تیروئید( در صورت وجود بیماري غده تیروئید

   اساس مستندات موجود در قسمت مربوطه نوع آن ثبت شود.

در فرد یا  )برونشیت مزمن و آمفیزم( COPDآلرژي و در خصوص ابتال به بیماري هاي ریوي اعم از آسم، :بیماري هاي تنفسی

  بستگان درجه یک سوال و نتیجه ثبت شود.

توده فضا گیر در  صرع، اضطراب، خصوص سابقه بیماري هاي اعصاب و روان (افسردگی،: در بیماري هاي اعصاب و روان

  و در صورت پاسخ مثبت نوع آن ثبت گردد.در فرد یا بستگان وي سوال شود. سیستم عصبی)

تب مالت در فرد یا بستگان  سل، هپاتیت، : در خصوص بیماري هاي واگیر دار و مزمن مانند ایدز،عفونیبیماري هاي مزمن 

  و نتیجه ثبت شود.سوال 

: در باره سابقه یا ابتال به انواع سرطان ها در فرد یا بستگان درجه یک سوال شود و در صورتی که این سابقه وجود دارد سرطان ها

 سرطان معده، سرطان ریه، پوست،سرطان  :سال عبارتند از  25- 60زنان انواع سرطان هاي شایع در  نوع آن در خانه مربوطه درج گردد:

   .سرطان دهانه رحمو  سرطان پستان ،سرطان روده بزرگ

 و علت نوع ،گرفته استقراریا بیهوشی در صورتی که مراجعه کننده به هر دلیل تحت عمل جراحی : سابقه جراحی و بیهوشی

جهت ایجاد یائسگی مصنوعی بسیار مهم است و در  وجود سابقه جراحی رحم یا تخمدانها از نوشته شود. در ستون مربوط به فرد  آن

همچنین درمان جراحی انواع سرطانها مد نظر قر ار گیرد. پرسش از مراجعه کننده به این مسئله اهمیت ویژه داده شود.

  در محل مخصوص درج شود.: چنانچه سابقه بستري به هر دلیل در بیمارستان داشته است سابقه بستري

تاالسمی، (بیماري هاي ژنتیک  سوابق مراجعه کننده به غیر از موارد یاد شده در این جدول مورد دیگري را مانندچنانچه  :سایر

 با ذکر نوع درج گردد.را ذکر نمود در محل مربوطه ... مشکالت بینایی و شنوایی و پوستی،گوارشی،  )،هموفیلی و سندرم داون

جهت ارزیابی عالئم  و می شود تکمیلپزشک تیم  با مسئولیتنیز قسمت این : ي جسمی و روانیعالئم بیماري ها -7

 "ستونو در غیر اینصورت در  "دارد "براي عالمت پرسش شده بلی بود در ستون چنانچه پاسخ  بیماري هاست. یا غربال کننده  کلیدي

یا  عالئمجهت بررسی بیشتر سایر  دارا بود،عالمت زده می شود. بدیهی است در صورتی که فرد یکی از این عالئم کلیدي را "ندارد

  اقدام خواهد شد.  پروتکلهاي مربوطهبر اساس نشانه ها 

بیماري   غیر قلبی و در یک سوم موارد ناشی از درد قفسه صدري یک شکایت شایع است که در غالب موارد: درد قفسه سینه

سواالت دیگر براي ردکردن درد قلبی پرسیده می شود.   ،اگر پاسخ به وجود درد در قفسه صدري مثبت بود ایسکمیک قلب می باشد.

درد ایسکمی میو کارد معموال  محل انتشار درد و همراهی درد با فعالیت یا استراحت است. محل دقیق درد، این سواالت شامل نوع درد،

به صورت فشار، سنگینی و گرفتگی و گاهی سوزش و درد مبهم در قسمت مرکزي قفسه سینه احساس می شود. محل معمول درد پشت 

ت بعضی بیماران از درد ناحیه اپیگاستر نیز شکای دندانها، شانه ها و بازوها انتشار یابد. جناغ سینه است و ممکن است به گردن، فک،

  دارند.
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وجود عال ئم همراه مانند تهوع، تعریق، ضربان نا منظم قلب،  دقیقه) طول می کشد. 2- 10دقیقه ( 2درد ایسکمی میو کارد بیش از 

افت هوشیاري و سبکی سر احتمال منشا ایسکمی قلب را بیشتر می کند. درد معموال به دنبال فعالیت، تماس با سرما، فشار روحی و 

  بهبود می یابد. TNGمصرف غذاي سنگین ایجاد و با استراحت یا مصرف روانی یا پس از 

: در خصوص وجود تنگی نفس و نوع آن (در فعالیت یا در استراحت) از فرد سوال شود. تنگی نفس نیز از عالمات تنگی نفس

  ارجاع  صورت گیرد.شایع بیماري هاي قلبی و ریوي می تواند باشد و در صورت وجود این عالمت باید بررسی الزم یا 

: از مراجعه کننده سوال می شود که آیا درحال سرفه دو هفته و بیشتر/خلط مداوم/خس خس مکررو عود کننده سینه

در ستون آري عالمت زده و براي بررسی سل و انواع بیماریهاي ریوي مورد  ،اگر سرفه بیش از دوهفته داشت حاضر سرفه می کند.

آلرژي ها  بیماري هاي قلبی، بیماري مزمن انسدادي ریوي، عفونت ریوي، از عالئم بیماري هایی مثل آسم،سرفه  گیرد. توجه قرار می

بیماریهاي مزمن ریوي را افزایش  از و جود خلط همرا سرفه  طوالنی در مراجعه کننده سوال شود . وجود خلط احتمال می تواند باشد.

مکرر و عود کننده سینه  همراه سرفه نیز سوال شود زیرا وجود خس خس می دهد. از مراجعه کننده در خصوص وجود خس خس 

  احتمال وجود آسم و آلرژي را افزایش می دهد.

با در نظر گرفتن سرطان هاي پوستی به عنوان یکی از شایع ترین سرطان ها در سنین بزرگسالی، از مراجعه  ضایعات پوستی:

پوستی بدون بهبودي سوال شده و  کننده در خصوص وجود هر گونه ضایعات پوستی  تغییر یافته از نظر شکل و رنگ یا ضایعات جدید

  در صورت پاسخ مثبت در محل مربوطه ثبت می گردد.

بی اختیاري ادراري، احتباس  سوزش ادرار ، از مراجعه کننده در خصوص داشتن نشانه هایی مانند تکرر ادرار، شکالت ادراري:م

  .سوال شود و در صورت وجود یکی از این عالیم در قسمت مربوطه ثبت شود ،ادرار، یا هر شکایت دیگر ادراري که دارد

درد مفاصل یا تورم آنها، همچنین محدودیت حرکت  ت وجود کمر درد،در صور: دردهاي عضالنی، استخوانی و مفصلی

در قسمت مربوطه عالمت زده شود و براي بررسی اختصاصی تر اقدام  ،از مراجعه کننده سوال شده و در صورتی که پاسخ مثبت بود

  شود.

درخصوص وجود درد در : از مراجعه کننده درد شکم/مشکل اجابت مزاج/سایر مشکالت گوارشی( یک ماه و بیشتر)

ناحیه شکم(اپی گاستر)، یبوست یا اسهال،احساس نفخ، و یا سایر عالئم سیستم گوارشی سوال گردد. در صورتی که عالئم ابراز 

شده از مراجعه کننده یک ماه و بیشتر وجود داشته در ستون دارد نوع آن نوشته شود.

با توجه  ،پاسخ مثبت یا حاد باشد. در صورته هاي بیماري هاي عفونی مزمن : این عالئم میتواند از نشانتب و لرز و بی اشتهایی

  به سایر عالمات تشخیص نهایی مشخص و اقدامات الزم انجام شود.

این  عالئم یاد شده از مراجعه کننده سوال شود. :/ شکایات جسمی متعددبیحالی، خستگی زود رس یا مداوم ضعف،

(نارسایی قلبی)،کم بیماري هاي قلبی و عروقی  :باشد مانند ي جسمی یا روانیبسیاري از بیماري هاعالئم می تواند از عالئم همراه 

با توجه به سایر  پاسخ مثبت بود،لذا چنانچه  ...سرطان ها و  ،مانند افسردگی بیماري هاي روان ،و یا سایر کمبود هاي تغذیه ايخونی ها

  و سایر اقدامات انجام شود. دادهتشخیص نهایی  نشانه ها و بررسی هاي پاراکلینیکو یا  عالئم
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شکایات و عالئمی از قبیل عدم احساس خوب بودن همراه با عالئم جسمانی خاصی از قبیل سردردهاي مبهم، دردهاي عضالنی  

یا روانی پراکنده و درداندامها، احساس مداوم خستگی و... در این گروه قرار می گیرند که ممکن است ناشی از یک مشکل جسمی 

  باشد.

رود. گاه  کند، گاهی فرد دیر به خواب می میخوابی یا پرخوابی بروز در اختالل خواب که به صورت بی: اختالل خواب

آید، گاه کشد، چشمانش باز است. نگران است چرا خواب به چشمانش نمی رختخواب دراز میرود. گاهی در می نشیند و گاه راه  می

برد؛ صبح هم اصال سرحال  خوابش نمیشود و دیگر بیدار می 5/3ولی خوابش گسسته است. مثال ساعت  ،غلتد میها به خود  ساعت

 8به طوریکه عالوه بر حداقل  ؛دهد صورت پرخوابی خود را نشان میاش کم است. گاهی به حوصله ،خسته و کوفته است ،نیست

هر یک از اختالالت فوق به عنوان اختالل خواب در .، خواهد خوابید روز، باز هم اگر کسی مزاحمش نشودساعت در طول شبانه

  ستون بلی عالمت زده می شود.

بی  ،و دل گرفتگی  و اندوه غم  از احساس  است  عبارت  افسردگی :بی حوصلگی، احساس غم و اندوه، عدم لذت

  عالیم  عالوه  روز، به  ساعات  روزها و اغلب  در اغلب هفته 2  حداقل  مدت  به و ناامیدي  دلسردي  ،عدم لذت از زندگی ،حوصلگی

خلق افسرده، از دست دادن انرژي و عالقه، احساس گناه، کاهش تمرکز، از دست دادن عالئم این بیماري عبارتند از :  . همراه

بی حوصلگی به  احساس غم و انئوه و . در صورت وجود عالئم کلیدياشتها، افکار خود کشی یا مرگ و مشکالت خواب و ... 

  مورد بررسی قرار گیرد.براي تشخیص افسردگی باید سایر عالئم   مدت دوهفته یا بیشتر

و دلواپسی با  هراسعبارت است از یک احساس منتشر، ناخوشایند و مبهم : (دلشوره مداوم، بیقراري، وسواس) اضطراب

توان  از عالیم اضطراب می .دهد و شامل عدم اطمینان، درماندگی و برانگیختگی فیزیولوژي است منشاء ناشناخته، که به فرد دست می

و تنفس نامنظم و  تپش قلب ،یا بدخوابی بی خوابی ،ترس و نگرانی، قراري عصبی بودن و بی، احساس خستگی موارد زیر را نام برد:

 ،. در صورت مثبت بودن عالئم تکرر ادرار، لرزش یا پرش عضالت ،مشکل در تمرکز و حافظه ،سرگیجهسردرد و  ،عرق کردن ،سریع

باید وجود  ،ماه 6به مدت بیش از  یا حمالت ترس و اضطراب یا افکار و اعمال تکرار شونده و وسواسی دلشوره و بیقراري، نگرانی

  .مورد توجه قرار گیرد اختالل اضطرابی

در خصوص وجود عالئم دیگري که در این سواالت مراجعه کننده : پس از پرسیدن سواالت باال از عالئم جسمی و روانیسایر

  پرسش شود و مورد اعالم شده در محل نوشته شود. نیامده است،

  این معاینات شامل موارد زیر می باشند:معاینات توسط پزشک انجام می شود.  معاینات:  -8

براي سهولت در حالت نشسته فشار خون  در دست  مراجعه کننده  اندازه گیري شود و در محل مخصوص درج شود: فشار خون

دقیقه در همان دست راست اندازه   5تا  2مجددا پس از  بود، 90/140چنانچه فشارخون مساوي یا بیش از  راست اندازه گیري شود.

  (غیر طبیعی) ثبت شود. بود به عنوان فشارخون باال 90/140ساوي یا بیش از در صورتی که میانگین دو فشار خون م گیري گردد.

کندي سرعت یا  برقراري ارتباط چشمی و کالمی، دن،وبژولیده  آراستگی یا: از نظر روانپزشکی فرد يظاهر وضعیت

پذیر،  خلق افسرده، تحریک ،عاطفه ،ي تحریک پذیر روانی و وجود حرکات غیر طبیعی مورد توجه قرار گیرد. ôفعالیت حرکتی

 ادراك( )،، وسواس، فکر خودکشی هذیان( آنمحتواي ) وپردازي، بیربطی کالم و ... هدفمند، حاشیه(فرم تفکر  ،سرخوش، مضطرب

  به صورت طبیعی یا غیر طبیعی ثبت شود. و..) در حد امکان بررسی وتمرکز  ،یابی ري، جهتسطح هوشیا(نظام حسی  )توهمانواع 
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شاید کلید و  آنچه را که در نظر اول از ظاهر عمومی مراجعه کننده می توان بدست آورد،وضعیت جسمی ظاهري فرد: 

 راهنماي تشخیصی بسیاري از بیماري ها باشد. در ظاهر عمومی فرد به موارد زیر توجه شود: رنگ پوست، برافروختگی صورت،

  عیت عمومی  با ذکر نوع ثبت شود.در قسمت وض ..دفور میتی و. هیرسوتیسم، معلولیت،

: این قسمت پس از معاینه پزشک تکمیل می گردد: اگر معاینه قلب از نظر وجود صداي اضافی یا غیر طبیعی سمع قلب و ریه

  بررسی گردید و مورد غیر طبیعی وجود داشت درج گردد.

  از نظر بزرگی و وجود یا عدم وجود ندول بررسی گردد و نتیجه آن در محل مخصوص درج شود. :غده تیروئید

تورم و  ،قوام متحرك یا غیر متحرك بودن، اندازه، تعداد، براي بررسی لنف نود باید به مکان لنف نود، :معاینه غدد لنفاوي

وجود لنف نود در در صورت  )چسبندگی به بافت هاي زیريیا داراي متحرك (لنف نود (سفت یا نرم)،از نظر قوام  قرمزي توجه نمود.

  در قسمت مخصوص نوع و محل آن ذکر شود. اشاره شده مورد بررسی قرار رفته وموارد  معاینه 

توجه شود و در صورت وجود  همچنین وجود توده در شکم  ،اعضاي شکمی مانند کبد و طحال اندازهدر معاینه شکم به  شکم:

   .یر طبیعی در خانه مخصوص نوع آن را درج نماییدعالمت غ

، دفورمیتی و انحراف محوري بدن معلولیت ، وضعیت راه رفتن مراجعه کننده ووجود یا عدم وجود کیفوز اسکلتی عضالنی:

همچنین در صورت وجود نکته مثبت در سواالت غربالگري  و در محل مخصوص نتیجه آن ثبت گردد. شلی یا هر گونه لنگش بررسی

بررسی گردد و در صورت وجود مورد  دامنه حرکتیمعاینه مفاصل مربوطه از نظر تورم، قرمزي و دردناکی و کریپیتاسیون محدودیت 

  .غیر طبیعی در محل مخصوص درج شود

معاینه ضایعه پوستی در صورت از جمله چنانچه معاینات دیگري براي مراجعه کننده ضروري بود : و روانی عالئم جسمیسایر

همچنین هر  گردد. انجامقطر و برآمدگی ضایعات  ،رنگ نامتقارن بودن لبه هاي ضایعه،ظاهري،  از نظر تغییرات اظهار به وجود ضایعه

  ثبت گردد. با ذکر نوع  "دارد "ستون در  نوع معاینه الزم دیگر به صالحدید پزشک انجام و نتیجه آن

پرفشار)، توهم بینایی یا شنوایی،  نامفهوم، کند، سرخوشی و شادي بیش از حد، پرخاشگري و تحریک پذیري، وضعیت تکلم (تند،

بی ربطی وضعیت تفکر (پرش افکار،  افکار خودکشی یا اقدام به آن، هذیان بزرگ منشی)، هذیانهاي شایع (هذیان گزند و آسیب،

در خانه مربوطه با  ،و در صورت وجود مورد مثبت ددر صورت لزوم مورد توجه قرار گیروضعیت تمرکز  وضعیت جهت یابی، کالم)،

  ذکر عالمت ثبت گردد.

  آزمایشات : -9

تري  کلسترول، قند ناشتا،، Hb ، Hctآزمایش هاي روتین شامل  زنان مراجعه کنندهبراي کلیه  آزمایش هاي عمومی:

مساوي یا بیشتر  FBSچنانچه مقدار  پس از ارائه پاسخ در محل مخصوص در فرم درج گردد.در خواست گردد.  LDL،HDLگلیسرید،

، مقدار 100مساوي یا بیش از LDL، مقدار150، مقدار تري گلیسرید مساوي یا بیش از 200مقدار کلسترول مساوي یا بیش از  ،126از 

HDL  در  .گردددر غیر این صورت در ستون طبیعی مقدار ثبت  در قسمت غیر طبیعی با ذکر مقدار عالمت زده شود. ،باشد 40کمتر از

پاسخ آن مورد تایید بوده و  صورتی که مراجعه کننده مشکل خاصی ندارد  ودر طول سه سال قبل آزمایش هاي فوق براي اوانجام شده،

  هاي مذکور رادر محل مربوطه ثبت کرد. می توان بدون انجام مجدد آزمایش نتایج آزمایش

مراجعه کننده به بررسی پاراکلینیک خاصی مانند تست  چنانچه در سیر ارزیابی پزشک، تکمیلی و اختصاصی: پاراکلینیک

انجام دانسیتومتري  سونوگرافی ها،( تصویر برداري انواع ،)...و TFT،LFTخون ( ،)کشت ادرار(ساده، ادرار آزمایش حاملگی،
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اسخ در محل و پس از دریافت پالزم صورت گرفته  درخواست  ،داشتنیاز و یا سایر موارد  )گرافی قفسه سینه یا شکم و...،استخوان

  ت گردد.مخصوص ثب

  :مراجعه کننده موثر بر سالمت و خانوادگی  عوامل اجتماعی

  می گردد.این جدول با مشارکت کلیه افراد تیم ( کارشناس بهداشتی،ماما،پزشک) تکمیل 

در این بخش هدف آن است که ارائه دهندگان خدمات  با توجه به نقش مهم عوامل اجتماعی و خانوادگی بر سالمت آحاد جامعه،

به این عوامل توجه ویژه اي معطوف نمایند و در حد امکان در تصمیم گیري براي مداخالت سالمت در سطح فرد نیز مد نظر قرار 

سواالت روشن از مراجعه کنندگان نیست، سوال خاصی در فرم گذاشته نشده است. اما انتظار می رود  از آنجا که هدف طرح. دهند

زیر،  موارد زیر در رابطه بین ارائه  دهنده خدمات و گیرنده خدمات مورد توجه قرار گرفته و در صورت وجود نکته مثبت از دسته بندي

  در خانه مربوطه ثبت گردد: موارد 

 درآمد کم ، مسکن نامناسب ، شرایط رفاهی بد، حاشیه نشینی،  شرایط بد تغذیه ايوضعیت اقتصادي :  

وضعیت فرهنگی: سواد کم ،نوع مذهب، قومیت خاص  

 رفتاري: وجود رفتارهاي پرخطر، بی توجهی به بهداشت فردي، عادات تغذیه اي نامناسب، بی توجهی به دریافت

بموقع براي درمان، مصرف خود سرانه دارو ، بی اعتنایی به توصیه هاي مراقبتهاي پزشکی و بهداشتی ،عدم مراجعه 

  پزشکی

 ،وضعیت خانوادگی: سابقه زندانی بودن، طالق، خشونت ها، بزهکاري ها، خانواده نابسامان و ناهنجار ، چند همسري

مانند  خانواده وجود بیماري صعب العالج در یکی از افراد ، حمایت خانوادگی، عدم  مشکالت خانواده گسترده

، اعتیادهمسر ، فرزند یا والدین

، عدم امنیت شغلی ، نارضایتی شغلینیاز هاي شغلی: حقوق و دستمزد ناکافی 

 وضعیت محیط کار و زندگی: محیط کار نامناسب، آلودگی هوا، آلودگی آب، وضعیت دفع مواد زائد(زباله)، آلودگی

زندگی و کار ،رعایت  ایمنی در محیط شرایط ایمنی کار،خاك

 ،وضعیت خدمات سالمتی: عدم دسترسی به مراقبت هاي اولیه سالمت، عدم دسترسی به خدمات پزشکی مناسب

 نامناسب وضعیت بیمه

......... وضعیت حمایت هاي اجتماعی: تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و     

           سایر  

  : و اقداماتتشخیص و طبقه بندي  -11

تعیین نیاز به اقدامات خاص براي  (کارشناس بهداشتی،ماما، پزشک) پس از ارزیابی مراجعه کننده و ارائه دهنده خدمت کلیه افراد

پس براي تعیین تکلیف سالمت مراجعه وي موظفند بر اساس اطالعات بدست آمده خانه هاي مرتبط در این جدول را تکمیل نمایند. س

شده است تایید نموده و مراجعه کننده را راهنمایی می در جدول ثبت که  همکاران را د وخواقدامات الزم  و تشخیصپزشک  ،کننده

  کند.

موارد  ابتدا با توجه به شرح حال و معاینات و آزمایشات انجام شده و با توجه به راهنماي آموزشی مشکل فرد طبقه بندي می شود.

ندي مورد توجه خاص قرار گرفته اند. هر تشخیص دیگري به غیر از زیر بر اساس اولویتهاي سالمت گروه هدف در تشخیص و طبقه ب



١٨

موجود در جدول بنا بر تشخیص پزشک در ردیف سایر ثبت و پیگیري می شود. در هر  ردیف و براي هر یک از موارد تشخیص موارد 

اگر موردي وجود ندارد خط تیره گذاشته ثبت و  نوع، ستوندر  نوع، کدبه اینکه کدام مورد مشکل داشته است  توجه با و طبقه بندي، 

سپس  درج می شود. "ج"با حرف از بیماري جدید  یا اطالع و ابتال "ق"در ستون قدیم و جدید، ابتالي از قبل با حرف  می شود.

رد به شامل مشاوره، آموزش، درمان غیر دارویی، درمان دارویی، در خواست پاراکلینیک در ستون بعدي با ذکر مواقدامات الزم 

بیمارستان عمومی و یا مرکز  مطب خصوصی، وجود داشته باشد، محل ارجاع به تفکیک چنانچه نیاز به ارجاع اختصار ثبت می شود. 

با ذکر نام محل ارجاع ثبت می شود. در ستون بعدي علت ارجاع مشخص و ثبت می شود. در ستون آخر نتیجه ...  بهداشتی درمانی و

   خواهد شد.  ثبتارجاع  پس از اقدام 

گروه مشخص و اولی  12مواردي که در طبقه بندي به عنوان اولویتهاي سالمتی گروه سنی هدف مورد توجه قرار گرفته اند شامل

 11گروه دیگر مد نظر قرار نگرفته اند. هریک از  11براي مواردي است که در  "سایر"از مشکالت سالمتی و یک گروه تحت عنوان 

  گروه داراي زیر مجموعه اي از تشخیص و طبقه بندي با کد مشخص به شرح زیر می باشد:

مشخص می  9/29الی  25: اضافه وزن که با نمایه توده بدنی 2متر، کد و ک 5/18: نمایه توده بدنی 1کد  تن سنجی نامطلوب:

یا  1و باالتر مشخص می شود که در این قسمت در ستون نوع باید نوع چاقی بصورت درجه  30: چاقی که با نمایه توده بدنی 3شود، کد

رفته می شود.همه موارد یاد شده را با توجه به یا بیشتر است در نظر گ 88که در زنانی که دور کمر آنها  4مشخص گردد، کد  3یا  2

  .می توان تکمیل نمود 2جدول شماره 

نامطلوب در بخش شیوه  فعالیت جسمانی: 2 کد نامطلوب در بخش شیوه زندگی، تغذیه :1کد  :شیوه زندگی نامطلوب

    .در بخش شیوه زندگی عادات رفتاري نامطلوبسایر: 4کد  و در بخش شیوه زندگی دخانیات استعمال : 3کد  زندگی،

یا در بخش سوابق بیماري ها باالتر از طبیعی   FBS: در بخش آزمایشات  داراي دیابت-1کد :بیماریهاي زمینه اي غیر واگیر

یا در  ) 90/140در بخش معاینات  داراي فشار خون باال(مساوي یا بیش از : فشار خون - 2کد ،داراي سابقه بیماري و یا عوارض آن

  LDLدر بخش آزمایشات داراي تري گلیسرید یا کلسترول،: دیس لیپیدمی - 3کد ،سوابق بیماري ها داراي سابقه بیماريبخش 

  یا در بخش سوابق بیماري ها داراي سابقه بیماريغیر طبیعی  HDLو

  

داراي عالمت درد قلبی، داراي سوابق بیماري عروقی قلب یا  صدري یا بیماري عروقی قلب: ینژآن - 1: کدبیماري قلبی عروقی

در بخش سکته مغزي  - 2تنگی نفس، ضعف و بیحالی و خستگی یا نبض غیر عادي یا سمع قلب غیر طبیعی در بخش معاینات، کد 

  ومبو امبولی و بیماري عروق محیطی.سایر بیماریهاي عروقی مانند تر - 3کد  ،سوابق بیماري ها داراي سابقه بیماري

تمایل به  دلگرفتگی، ناامیدي از زندگی، داراي یکی از عالئم بی حوصلگی، :افسردگی -  1کد :بیماري اعصاب و روان

اختالل  - 3  ،هفته 6وسواس به مدت بیشتر از  بیقراري، داراي یکی از عالئم دلشوره مداوم، :/ وسواساضطراب - 2کد  ،خودکشی

سایر  - 4نبوده و بیش از دوهفته طول کسشیده است،کد  : داراي هر گونه اختالل خواب که به بیماري زمینه اي جسمی مربوطخواب

  . .بیماریهاي اعصاب و روان  مانند صرع، سایکوز و..

 بخش  که در اختصاص داردمراجعه کنندگانی از دسته  استئو پروز یا در معرض خطر آن به آن  -  1کد  :ماسکولواسکلتال

کوتاه شدن قد، شکستگی بدون ضربه) بطور  (کیفوز، طر بیماري استئوپروزسابقه بیماري هاي استخوان و مفاصل و یا عوامل خ سوابق،

مصرف :مانند.دارنداستخواندانسیتهبرمنفیتاثیرکههاییداروسابقه  مصرفمستند در خود یا بستگانشان وجود داشته است یا 

فنووتوئین(فنیضدصرعدارويطوالنی،مدتبههپارین)( انعقادضددارويماه،سهازبیشترمدتبهاستروییدکورتیکو
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، مصرف فعالیت فیزیکی نامطلوب ،دریافت ناکافی لبنیاتالغري مفرط،  ،قسمت تن سنجی و شیوه زندگی)  را داشته، یا در باربیتال

) را داشته مدتطوالنیآمنورهزودرس،یائسگیاستروژن،کمبودآمنوره (ویائسگی ي،یا در بخش باروردارد   دخانیات و الکل

  .اند

در بخش و صل زانو یا لگندرد مفابه  بخش عالئم در به آن  دسته از مراجعه کنندگانی اختصاص دارد  که  استئو آرتریت: -  2کد 

   .تورم و محدودیت حرکت در این مفاصل دارند  معاینه

    .مر بوط به کسانی است که دچار کمر درد هستند 3کد 

: سابقه مثبت به نفع سرطان پوست در بستگان درجه یک، سرطان پوست - 1کد  : به آن ابتالیا در معرض خطر سرطان 

   .یا عدم بهبودي ضایعه پوستی جدید یا  تغییرات در ضایعات پوستی و مشاغل در معرض تابش مستقیم آفتاب،

سابقه مثبت به نفع سرطان پستان  در بستگان درجه یک، عالئم  ترشح غیر عادي، زخم و تغییرات شکل  :سرطان پستان  - 2کد 

 داراي پاپ اسمیر غیر طبیعی، : سرطان سرویکس - 3کد ظاهري و توده در پستان  و لمس غدد لنفاوي در ناحیه آگزیال و فوق ترقوه، 

در معرض خطر سرطان، در بخش سوابق پزشکی چنانچه سابقه هرنوع  - 5سرطان کولورکتال: سابقه خانوادگی مثبت، کد  - 4کد 

سرطان در بستگان وجود داشته است، ولی در حال حاضر عالئمی دال بر وجود سرطان در فرد وجود ندارد و یا برخی از مواجهات 

ی ابتال به سرطان شمرده می شغلی که فرد را مستعد به سرطان می کند و یا هر نکته دیگري که در شرح حال از عوامل خطر اصل

در بخش سوابق ، سابقه یکی ازانواع سرطان هاي   .سایر انواع سرطان - 6کد   پوست، کولورکتال و ....)پستان، شود(مخصوصا سرطان 

قسمت هشدار دهنده سرطان که در  ئمشایع  بطور مستند در خود یا بستگانشان وجود داشته است و یا در بخش عالئم داراي یکی از عال

   .سایر ثبت گردیده است و یا در بخش معاینه داراي غدد لنفاوي غیر طبیعی مشکوك به نوع سرطانی و یا توده در معاینه شکم

خونریزي غیر طبیعی در شرح حال باروري، یا ضایعه خونریزي دهنده در معاینه  - 1: کد بیماري دستگاه ادراري تناسلی

عفونتهاي آمیزشی: وجود ترشح غیر طبیعی واژینال یا زخم در ناحیه تناسلی،  - 2دستگاه ژنیتال، کد ژنیکولوژي یا در نتیجه پاراکلینیک 

سوزش و یا بی اختیاري ادراري و یا سایر عالئم مرتبط که که در  بیماري دستگاه ادراري: داراي یکی از عالئم تکرر ادرار، - 3کد 

   .قسمت سایر ثبت گردیده یا آزمایش ادراري غیرطبیعی

 - 2اختالل عملکرد جنسی یا زناشویی: عدم رضایت از رابطه زنا شویی در شرح حال باروري، کد  - 1کد مشکالت باروري: 

زن واجد  :ممنوعیت مطلق یا نسبی یا موقت حاملگی - 3ناباروري اولیه یا ثانویه به علت زنانه یا مردانه در شرح حال باروري، کد 

 25یا بیشتر از  5/18نمایه توده بدنی کمتر از  سال، 3تاریخچه فاصله بین دو حاملگی کمتر از  شرایط داراي تمایل به بارداري  با

سابقه ناهنجاري  )،3اعتیاد به مواد مخدر (بند )،3مصرف دخانیات (بند  )،3(بند  سوتغذیه )،1(بند  35و باالي  18)، سن زیر 2(بند 

 (دیابت، سابقه یا ابتال به بیماري ها انواع اختالالت ژنتیکی، خویشاوندي با همسر،و باالتر، نسبت  5بارداري  هاي دستگاه تناسلی،

) که باید براي مشاوره ... آنمی، عفونت هاي عالمت دار واژینال، فشارخون باال، تیروئید، صرع، تاالسمی مینور، اتوایمیون، قلبی،

ده: عدم تمایل به بارداري در حال حاضر و نیاز به روش پیشگیري نیازمند مشاوره تنظیم خانوا - 4کد  پیش از بارداري ارجاع شود.

: سایر ؟5کد  از بارداري

 - 2مبتال به گر گرفتگی، تعریق و تپش قلب  به صورت حمله اي، کد  ساله 45- 60اختالل وازو موتور: زنان  - 1کد : یائسگی

 - 3ساله داراي عالمت احساس خشکی واژن و مشکل در مقاربت یا وجود آتروفی واژن در معاینه، کد  45- 60زنان  واژینیت آتروفیک:

ساله داراي عالمت بی اختیاري استرسی ادراري در شرح حال و یا وجود  سیستوسل، رکتوسل یا  45- 60شلی عضالت کف لگن:  زنان 

  ایر ؟: س4کد پروالپس رحمی به درجات مختلف در معاینه 
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یا هفته  سرفه دو ئم عالیکی از داراي  فرد یا بستگان یا هاي تنفسی بطور مستند در سابقه بیماري  آسم: - 1: کد بیماري تنفسی

سرفه و تنگی نفس همراه با دفع  COPD - 2کد سمع ریه غیر طبیعی داراي یا  خس خس مکرر و مستمر تنگی نفس و یا  بیشتر،

 سایر شامل آْلرژي هاي تنفسی،: 3کد  خلط به صورت مکرر

در شرح حال یا وظایف  مواجهه یا تماس با عوامل عمده زیان آور شغلی سابقه مثبت  :مبتال یا در معرض بیماري هاي شغلی

عامل شیمیایی و بیماري   - 1شغلی یا وجود عالئم یا نتایج پارا کلینیک مرتبط با بیماري ناشی از عامل زیان آور شغلی به تفکیک: کد 

آن ، کد عامل بیولوژیک و بیماري احتمالی ناشی از   - 3عامل فیزیکی و بیماري احتمالی ناشی از آن، کد  - 2کد  ،احتمالی ناشی از آن

   "عامل ارگو نومیک و بیماري شغلی ناشی از آن  - 4

سایر(گوارشی، نورولوژیک ......):

چنانچه در کلیه جداول تکمیل شده در هر سه قسمت شیوه زندگی سالم، سالمت باروري و سالمت عمومی به موردي برخورد 

  سایر با ذکر نوع گنجانده شود.گانه تعلق نداشت در قسمت  12گردید که در هیچ یک از طبقه بندي هاي 

درانتهاي فرم بررسی پرونده توسط پزشک صورت گرفته و نقایص آن براي تکمیل توسط تیم سالمت ثبت می شود و تاریخ 

  مراجعه بعدي به مراجعه کننده اعالم و توسط پزشک مهر و امضا انجام می شود. 
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