
  دستورالعمل تکمیل دفتر مراقبت ممتد مادران باردار
   »  از دوران پیش ازبارداري تا پس اززایمان « 

  
هدف از تکمیل این دفتر ، نمایش اطالعات اصلی مراقبت هاي خانم هاي باردار از دوران پیش ازبارداري تا پس اززایمـان در یـک لیسـت    

ده موجود  در فرم هاي مراقبت در هر یک از مقاطع پیش ازبارداري ، بارداري ، زایمان خطی است . اطالعات این دفتر از اطالعات ثبت ش
و پس اززایمان گرفته می شود و به ارائه دهنده خدمت کمک می کند همواره بتواند از وضعیت سالمت یا عارضه دار بودن مـادران بـاردار   

گیري آن اقدام نماید. همچنین از اطالعات موجود براي تعیین شاخص هـا  اد شده مطلع بوده و به موقع نسبت به پیی در هر یک از مقاطع
  استفاده نماید.

در این جدول هر ردیف متعلق به یک زن باردار می باشد. توجه داشته باشید، پس از هر بار مالقـات، اطالعـات فـرم هـاي مراقبـت مـادر       
  د.باردار با توجه به توضیحات زیر به قسمت هاي مربوط منتقل می شو

  شماره گذاري کنید. 1: این قسمت را به ترتیب از عدد  شماره ردیف
ون در نظر گرفتن زمان ، دفتر را به صورت مستمر تا آخرین برگ تکمیل کنید و پس از تکمیل آخـرین صـفحه، دفتـر را تعـویض     دب   *

ت هاي آنان ادامه دارد را به دفتـر جدیـد منتقـل    بشناسایی شده اند ولی هنوز مراف"کرده و اسامی و اطالعات مربوط به مادرانی که قبال
  کنید.

  : این شماره را از روي پرونده خانوار ثبت کنید.شماره خانوار
  : در این خانه ، نام و نام خانوادگی خانم باردار نوشته می شود. نام ونام خانوادگی

  در این قسمت سن زن باردار را بر حسب سال بنویسید. سن :
  سال باشد دور آن دایره کشیده شود. 35سال و یا باالي  18در زیر نانچه سن ماچ * 

  (طبق راهنماي کد گذاري دفتر مراقبت ممتد عمل کنید):  مراقبت پیش از بارداري
  : تاریخ اولین روز آخرین قاعدگی را از روي فرم به این قسمت منتقل کنید. تاریخ اولین روز آخرین قاعدگی

  ریخ تقریبی زایمان را از روي فرم به این قسمت منتقل کنید.: تا تاریخ تقریبی زایمان
  (طبق راهنماي کد گذاري دفتر مراقبت ممتد عمل کنید):   شرح حال بارداري

  .در صورتی که خانمی به چندین علت در معرض خطر است ، همه کدهاي مربوط را بگذارید* 
کدگـذاري مـی    2-5-7ارهاش مثبت ) بوده و سیگار می کشد به صورت  مثال : خانمی که بارداري اول اوست و ارهاش منفی( همسرش 

 شود.

: این ردیف خود به دو ردیف تقسیم شده که پس از ارزیابی معمول در هر بار ارزیابی معمول بارداري با تعیین تاریخ مراجعه      
ردیف پایین تاریخ انجام آن مراقبـت نوشـته مـی    هاي مربوط طبق راهنماي کدگذاري در ردیف باال ثبت می گردد و در همه کد مراقبت 

  شود.
در صورتی که خانم در یک دوره مراقبت به هر علتی( مراقبت ویژه یا....) بیش از یک بـار مراجعـه کـرده اسـت ، کـدهاي مربـوط بـه        *  

  مراقبت جدید ( در صورتی که تکراري نیست )را نیز در همان خانه کدگذاري کنید.
 موارد پر خطر ( موارد نیازمند ارجاع فوري ) را دایره بکشید. دورکد یا کد هاي *  

* اگر خانم یک یا چند مورد از موارد در معرض خطر و پرخطر را داشته باشد همه موارد رامتناسب با در معرض خطـر یـا پرخطـر بـودن     
  کدگذاري کنید

درج و ثابت می ماند. پس از هـر بـار مالقـات باخـانم ، تـاریخ      تارخ اولین مالقات مادر در زمان انجام شده  تعیین تاریخ مراجعه بعدي :
راکه در بخش ارزیابی فرم مراقبت ثبت شـده اسـت ، باتوجـه بـه سـن       مراجعه بعدي ( تاریخ مراجعه بعدي مراقبت معمول یا ویژه)

تـاریخ دیگـري در همـان سـن      با مداد بنویسید. در صورت مالقات باخانم در تاریخ تعیین شده و یـا بارداري خانم در قسمت مربوط 
تـاریخ مراجعـه بعـدي را     "و مجـددا بت را با خودکار یادداشت نماییـد  تاریخ نوشته شده با مداد را پاك کرده و تاریخ مراق، بارداري 

  یادداشت نمائید .ستون بعدي محاسبه و در 



ست ولی ممکـن  یکه با رنگ خاکستري مشخص شده جزمالقات هاي معمول بارداري ن 41و هفته  25تا21،  15تا11ستون هفته هاي * 
در قسمت مربـوط جـدول   ، است خانم در این هفته ها مراجعه کرده باشد ، بنابراین برحسب نوع عارضه خانم در این سنین بارداري 

  کدگذاري کنید.
هفتـه   بعد ازو در صورتی که وقوع سقط  زودرسده است ، دراین خانه کلمه بو هفته بارداري12کمتر از ط چنانچه وقوع سق سقط :
نوشته و در خانه هاي بعدي خط ممتد کشیده شود. در صورت عدم وقـوع سـقط در ایـن     دیررسبوده است کلمه  22تا هفته  12

  ) گذاشته شود .-خانه خط تیره(
در صورت عدم وقوع زایمان زودرس در این  زایمان زودرس در خانه مربوط سن بارداري رابنویسید .در صورت وقوع  زایمان زودرس :
  ) گذاشته شود .-خانه خط تیره(
در صورت عدم وقوع زایمان دیررس در این  در صورت وقوع زایمان دیررس در خانه مربوط سن بارداري رابنویسید . زایمان دیررس :
  د .) گذاشته شو-خانه خط تیره(

از آنجا که ایمن سازي خانم باید در دوران بارداري بر اساس دستورالعمل فرم هـاي مراقبـت تکمیـل     ایمن سازي با واکسن توام :
  بگذارید. √گردد، از این رو پس از اطمینان از کامل بودن ایمن سازي در این قسمت عالمت 

  متد عمل کنید)(طبق راهنماي کد گذاري دفتر مراقبت م کالس آمادگی زایمان :
تاریخع زایمان را باتوجه به کارت واکسیناسیون یا دفترچه مراقبت مادر و نوزاد یا هر مدرك معتبر دیگر یا گفته مـادر   : تاریخ زایمان

  دراین قسمت بنویسید.، ماه، سال) به طور کامل ( روز
  اقبت ممتد عمل کنید)(طبق راهنماي کد گذاري دفتر مر نوع زایمان ، محل زایمان ، عامل زایمان :

  تعداد نوزاد به عدد نوشته شود. تعداد نوزاد :
) گذاشـته  -بگذارید. در صورت عدم وقوع مرده زایی ، در این خانه خـط تیـره (   √در صورت وقوع مرده زایی در این خانه  مرده زایی :

  شود.
       کـه پـس از ارزیـابی معمـول در هـر بـار مراقبـت همـه         این ردیف خود به دو ردیف تقسیم شده   ارزیابی معمول پس از زایمان :     

  کد هاي مربوط طبق راهنماي کدگذاري در ردیف باال ثبت می گردد و در ردیف پایین تاریخ انجام آن مراقبت نوشته می شود.
معرض خطر یـا پرخطـر بـودن    اگر خانم یک یا چند مورد از موارد در معرض خطر و پرخطر را داشته باشد همه موارد رامتناسب با در *  

  کدگذاري کنید.
 دورکد یا کد هاي موارد پر خطر ( موارد نیازمند ارجاع فوري ) را دایره بکشید. *  

تارخ اولین مالقات مادر در زمان انجام شده درج و ثابت می ماند. پس از هـر بـار مالقـات باخـانم ، تـاریخ       تعیین تاریخ مراجعه بعدي :
مراجعه بعدي مراقبت معمول یا ویژه) راکه در بخش ارزیابی فرم مراقبت پس از زایمان ثبت شده است ، باتوجه بـه   مراجعه بعدي ( تاریخ

، تـاریخ نوشـته    ویا هر تاریخ دیگري زمان مراجعه خانم در قسمت مربوط با مداد بنویسید. در صورت مالقات باخانم در تاریخ تعیین شده
  مراقبت را با خودکار یادداشت نمایید . شده با مداد را پاك کرده و تاریخ

در مواردي که خانم در فاصله بین مراقبت ها مراجعه کرده است نیز با توجه به دستورالعمل آن ،  خانه مالقـات هـاي معمـول را تکمیـل     
  کنید.

اده اسـت ، در ایـن   ساعت اول پس از زایمان اتفـاق افتـ   6چنانچه مرگ نوزاد در  ساعت اول پس از زایمان : 6مرگ نوزاد در 
  گذارده شود. √قسمت عالمت 

  بگذارید . √در صورت وقوع مرگ مادر در هر مقطعی ، در این قسمت عالمت  مرگ مادر :
در صورتی که براي مراقبت یا پیگیري مادر نیاز یه توضیح بیشـتر وجـود دارد ( ماننـد مـواردي کـه مـادر پرخطـر اسـت          توضیحات :

  اقاتی که برمراقبت مادر تاثیرگذار است و...) در این قسمت بنویسید .مهاجرت کرده و یا سایر اتف
 


