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  :ورود به سامانه

را در در باكس آدرس بار صفحه اينترنتي خودتان وارد نمائيد، صفحه زير براي شما نمايش  http://sib.arums.ac.irآدرس 

   .كد ملي و كلمه عبور خود را در باكس هاي مربوطه وارد نموده  و وارد سامانه مي شويد. داده مي شود

  

صورتيكه در سامانه  بيش ازيك نقش  براي شما تعريف شده باشد با ورود به سامانه صفحه زير بـراي شـما نمـايش داده مـي     در   

شود كه در اين صورت  ابتدا بايد نقش مورد نظرتان را انتخاب نمائيد، در صورتيكه فقط يك نقش براي شما تعريف شده باشد با 

  .   د سامانه خواهيد شدورود كد ملي و كلمه عبور مستقيما وار
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    :ثبت نام گيرنده خدمت

جهت تشكيل پرونده بارداري به  شما مراجعه كـرده اسـت، جهـت اطمينـان از عـدم      براي اولين بار براي ارائه خدمت به مادريكه  

تصـوير  (مي كنـيم عضويت مادر در سامانه سيب، ابتدا از منوي  ثبت نام  و سرشماري، گزينه جستجوي خدمت گيرنده را انتخاب 

نمايش داده مي شود كه با ورود كـد ملـي مراجعـه كننـده در بـاكس مربوطـه  و        )2تصوير شماره (اين گزينه  ببا انتخا) 1شماره 

  . كليك بر روي اطالعات كاربر، در صورتيكه اطالعالت مادر در سامانه ثبت نشده باشد، توسط سامانه اعالم مي گردد

امكـان   كه مادر باردار قبال در هر مكاني از كشور در سامانه سيب  ثبت نام شده باشد، مجـدداً  ورتيالزم به توضيح است كه در ص

  . ثبت نام مادر در سامانه  وجود نخواهد داشت

بعد از اطمينان از عدم  ثبت نام مادر در سامانه،  از منوي ثبت نام و سرشماري گزينه ثبت نام گيرنده خدمت  را انتخاب مـي كنـيم   

كـه هـيچ كـدام از     در صـورتي كـه در ايـن صـفحه     ظاهر مي گـردد  )4تصوير شماره (كه با انتخاب اين گزينه   )3وير شماره تص(

اعضاي خانوار در سامانه ثبت نام نكرده باشد، ابتدا كد ملي همسر يا اولين عضـو خـاتواده را در بـاكس مربـوط بـه كـد ملـي وارد        

در ايـن صـفحه    ظاهر مي شـود  كـه    )5تصوير شماره (با انتخاب گزينه مرحله بعد . يم كننموده و گزينه مرحله بعد را انتخاب مي 

گزينـه   مي كنـيم و به عنوان سرپرست خانوار انتخاب  را مشخصات اولين عضو خانوار  را  تكميل مي كنيم و نقش فرد در خانوار 

 همسـر و   اطالعـات  در اين صـفحه بـه ترتيـب    مي شود،  كهنمايش داده  )6تصوير شماره (با انتخاب گزينه ثبت .  ثبت را مي زنيم 

كد ملي مادر باردار و يا فرزندان و ساير افراد تحت پوشش  )6تصوير شماره (در . كنيممي ساير افراد تحت پوشش خانوار را وارد 

زينـه مرحلـه   گي كنيم و سرپرست خانوار را را در باكس مربوط به كد ملي و كد ملي سرپرست را در باكس معرفي خانوار وارد م

بعد را انتخاب مي كنيم با انتخاب اين گزينه صفحه ثبت نام براي مادر باردار باز مي شود كه پس از تكميل فرم ثبـت نـام و تعيـين    

ت خانوار نيـز بـه   سبراي افزودن  مشخصات فرندان در لي).  7تصوير شماره ( زينه ثبت را انتخاب مي كنيم گنقش همسر در خانوار 

بعداز اتمام اين مرحله به منظور ثبت شخص مراجعه كننده به عنوان مادر باردار در سامانه سيب . تيبي كه گفته شد عمل مي شودتر

با انتخاب اين گزينه ليست ). 8 شمارهتصوير(، از منوي ثبت نام وسرشماري گزينه فهرست گيرندگان خدمت  را انتخاب مي كنيم 

اين ليست شامل كليه اشخاص ثبت نـام كننـده در    ،امانه ثبت نام كرده اند نمايش داده مي شودگيرندگان خدمت كه تاكنون در س

سامانه مي باشد و يافتن يك نفر  از ميان آنها ممكن است دشوار باشد، لذا جهت سهولت كار، شماره ملي  شخص مورد نظر را در 

انتخاب كليد جستجو مشخصات فرد مـورد نظـر نمـايش داده    قسمت باالي صفحه در باكس مربوط به كد ملي ثبت مي كنيم و با  

در سـمت چـپ  صـفحه     آبي رنگ  كادربر روي   شخص مورد نظر براي انتخاب   9در تصوير شماره ). 9 شمارهتصوير(مي شود 

 ورد نظر فرد مفهرست مراقبت هاي در داخل آن نوشته شده است كليك  مي كنيم، با اين عمل انتخاب خدمت گيرنده  كه عبارت 

كه  مشخصات مادر باردار در قسمت ثبت وقايع حياتي ثبـت نشـده باشـد، فهرسـت      تا زماني، )10تصوير شماره(ظاهر مي گردد 

از منوي ثبت وقايع حياتي گزينه ثبـت   بنابر اين براي مشاهده مراقبت هاي بارداري، مراقبت هاي بارداري نمايش داده نمي شود،

شـماره   تصوير(با انتخاب  اين گزينه  .)11تصوير شماره (را انتخاب مي كنيم مادر نمايش داده مي شود  را كه با نام همانبارداري 
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مورد نظر به عنوان مادر باردار در سـامانه   صنمايش داده مي شود كه با تكميل باكس هاي مربوطه و انتخاب گزينه ثبت، شخ )12

گزينه مراقبـت هـاي انجـام نشـده را      مراقبت بارداري از منوي ارائه خدمت ت فرم هاي شود  بعد از اين مرحله براي روي ثبت  مي

     )14و  13تصوير (انتخاب كرده و مراقبت هاي مورد نظر را به مادر باردار ارائه مي دهيم

  1تصوير شماره 

  

  :2تصوير شماره 
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  :3تصوير شماره 

  

  

  :4تصوير شماره 
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  : 5تصوير شماره

  

  :6تصوير شماره 
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  : 7ر شماره تصوي

  

  :8تصوير شماره 
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  :9تصوير شماره 

  

  :10تصوير شماره 
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  :11تصوير شماره 

  

  

  :12تصوير شماره 
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  :13تصوير شماره 

  

  : 14تصوير شماره 
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  :پذيرش مادر به عنوان مهمان

بـه  در سـامانه ثبـت نـام كـرده و      قبال در منطقه ديگري ساكن بوده و به عنوان  مادر باردار در آن منطقهدر صورتي كه مادر باردار 

ر باردار را به عنـوان مهمـان پـذيرش مـي كنيـد بـه ايـن        ددر منطقه شما اقامت خواهد داشت ما، )كمتر از شش ماه(صورت موقت 

با انتخـاب   .)1تصوير شماره (گزينه انتخاب خدمت گيرنده مهمان را انتخاب مي كنيم  ،از منوي انتخاب گيرنده خدمتترتيب كه 

كرده و روي  كد ملي مادر را در باكس مربوط به كد ملي وارد حه كه در اين صفنمايش داده مي شود  2زينه تصوير شماره اين گ

، سـپس روي گزينـه     مكان سكونت قبلي مادر باردار براي شما نمايش داده مـي شـود   مي كنيم تا اطالعات مهمان كليك  عبارت 

  )3تصوير شماره . (صفحه مراقبت ها براي مادر ظاهر مي شود ثبت كليك مي كنيم ، با انتخاب گزينه ثبت

  :)مهمان (1تصوير شماره 
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  :)مهمان ( 2 تصوير شماره 

  

  :)مهمان ( 3تصوير شماره 

  

در صورت كه مادر به عنوان مهمان در منطقه شما ساكن مي باشد و قبال در منطقه ديگري در سامانه ثبت نام نشده است ابتدا  :نكته

زينه ثبت نام و سرشماري وارد شده و اقدام به ثبت نام مادر در سامانه مي كنيم در فرم ثبت نام  در بخش مركز تحت پوشـش  از گ

  اقدام مي كنيم 1سپس جهت ارائه خدمت به عنوان مهمان مطابق تصوير  گزينه ميهمان را انتخاب مي كنيم
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  :مهاجرت مادر باردار

      :رمهاجرت پذيري مادر باردا

، با توجه به اينكه مادر قبال مهاجرت كرده است منطقه شمابه درصورتيكه مادر باردار مقيم منطقه ديگري بوده و به صورت دائمي 

لذا بايد از محل ، منطقه  سكونت قبلي خود در سامانه ثبت نام كرده است ، امكان ثبت نام مجدد شخص در سامانه نخواهد بود  در 

با محل خدمت خود درسامانه ثبت نام كنيد،  دربتوانيد مادر را  فرد در سامانه ثبت شود تا شما مجدداً مهاجرت دهي ،سكونت قبلي

ه تـا  به شما مراجعه كـرده باشـد، در ايـن فاصـل     ،محل سكونت قبلي از ممكن است مادر قبل از اعالم مهاجرت دهي توجه به اينكه

شود مادر را به عنوان مهمان با روندي كه قبال توضيح داده شد پـذيرش   مهاجرت دهي مادر اعالمزمانيكه  از محل سكونت قبلي، 

  :اجرت دهي مادر از محل سكونت قبلي به روش زير عمل خواهيد كردهاقدام به ارائه مراقبت نمائيد بعد از اعالم م نموده و

ه خانه بهداشت و يا ورود خـانوار  ثبت نام وسرشماري ، منوي مهاجرت و از منوي مهاجرت گزينه ورود خدمت گيرنده باز منوي 

در صورتيكه مادر به تنهايي و بدون حضور ساير افراد خانواده به منطقه شما مهـاجرت كـرده   ( به خانه بهداشت را انتخاب مي كنيم

شـما   است گزينه ورود خدمت گيرنده  به خانه بهداشت را انتخاب مي كنيم و در صورتيكه به همراه ساير اعضاي خانوار به منطقه

در صورتيكه گزينه ورود خدمت گيرنده به خـانوار  . مهاجرت كرده است گزينه ورود خا نوار به خانه بهداشت راانتخاب مي كنيد

نمايش داده مي شود كه براي افزودن شخص مورد نظر به افراد تحت پوشش خود كد ملـي   2را انتخاب كرده باشد تصوير شماره 

، با انتخاب كليد ثبت شخص مورد نظر در  ليست افراد تحت ده وكليد ثبت را انتخاب مي كنيم مادر را در باكس مربوطه وارد كر

، ) 3تصـوير شـماره   (در صورتيكه گزينه ورود خانوار به خانه بهداشت را انتخاب كنيد  )2تصوير شماره (. پوشش افزوده مي شود

ت خانوار و شماره خـانوار را در بـاكس مربوطـه وارد مـي     سرپرس كه در اين صفحه كد ملي نمايش داده مي شود 4تصوير شماره 

  . كنيم و ليست كليه افراد خانوار به فهرست گيرندگان خدمت وارد مي شود
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  :)پذيري مهاجرت(1صوير شماره ت

  

  : )پذيري مهاجرت(2تصوير شماره 
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  ):پذيري مهاجرت(3تصوير شماره 

  

   ):پذيري مهاجرت(4تصوير شماره

 

 اردي كه  مادركد خانوار را نمي داند بجاي ورود از قسمت ورود خانوار از قسمت ورود گيرنده خدمت وارد شـده و در مو :نكته

بـراي پيـدا كـردن كـد خـانوار از قسـمت        .كد ملي سرپرست خانوار را وارد مي كنيم تا سامانه كد خانوار در اختيار ما  قرار بدهد
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وارد ) 4مطـابق تصـوير شـماره    (د نظر پيدا كرده در مرحله بعد از منوي ورود خـانوار ليست خانوار وارد شده و كد خانوار فرد مور

  سامانه شده و با ثبت اعضاي خانواده ثبت نام خانوار را تكميل مي كنيم

   ):پذيري مهاجرت( 5 تصوير شماره

  

   :مهاجرت دهي مادر باردار

ثبت نام وسرشماري ، منوي مهاجرت، گزينه خروج خدمت  زمنويدارد، ارا قصد مهاجرت از منطقه شما در صورتيكه مادر باردار 

گيرنده يا خروج خانوار از خانه بهداشت را انتخاب مي كنيم در صورتيكه مادر باردار به تنهايي قصد مهاجرت دارد  منوي خروج 

كه كد ملي و تاريخ  اده مي شودنمايش د 2با انتخاب ابن منو تصوير شماره ) 1تصوير شماره ( گيرنده خدمت را انتخاب  مي كنيم 

در صورتيكه كل خانوار قصد مهاجرت داشته باشند از منوي ثبت نـام وسرشـماري   . ثبت را مي زنيم خروج را وارد كرده و گزينه 

 4، و بـا انتخـاب ايـن گزينـه تصـوير شـماره       )3تصـوير شـماره   (گزينه مهاجرت و پيپس گزينه خروج جانوا ر را انتخاب مي كنيم 

كه كد ملي سپرست خانوار را در محل كد ملي ثبت مي كنيم با انتخـاب عبـارت جسـتجوي خـانوار شـماره      . داده مي شود نمايش

  . خانوار در محل مربوطه ثبت مي گردد وتاريخ خروج را نيز در بخش مربوطه ثبت كرده و گزينه ثبت را مي زنيم 

  ).4تصوير شماره (
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       : )مهاجرت دهي(  1تصوير شماره

  

       :  )مهاجرت دهي(2تصوير شماره 

  

  

  



20 

 

      :  )مهاجرت دهي(3تصوير شماره 

  

      :  )مهاجرت دهي( 4تصوير شماره 

  



21 

 

جهت پيگيري و اطمينان از پذيرش مادران مهاجرت شده در مقصد كد ملي مـادر مـورد نظـر را در بخـش انتخـاب گيرنـده        :نكته

مادر پذيرش شده با شد محل سكونت و نام مركز بهداشـتي مربوطـه مشـخص مـي     خدمت مهمان وارد مي كنيم و در صورتي كه 

  . شود

با توجه به اينكه در موارد مهاجرت دهي مادران باردار و يا انتقال آنها به صورت مهمان از محل خدمت شما به مكان هـاي    :نكته

ي برخـوردار اسـت،   محـل مقصـد از اهميـت بسـزاي    پيگيري مادر بارداربه منظور اطمينان از دريافـت خـدمات بهداشـتي در     ،ديگر

موارد مهاجرت دهي كاركنان موظفند موارد مهاجرت دهي را از طريق سامانه پيگيري نموده و در صورت عدم پذيرش در مقصد، 

  . دائمي و يا موقت مادران باردار را به محل مقصد و يا ستاد شهرستان به صورت تلفني در اسرع وقت  اطالع رساني نمايند

   :مراقبت پيش از بارداري

، ابتدا از گزينـه ثبـت نـام و سرشـماري، منـوي فهرسـت       به منظور ارائه خدمات پيش از بارداري بايد با نقش ماما وارد سامانه شويد

گيرندگان خدمت را انتخاب مي كنيم وشخص  مورد نظر را انتخاب مي كنـيم بعـد از انتخـاب گيرنـده خـدمت ،  از منـوي ارائـه        

نمـايش داده  ) 2شماره تصوير (با انتخاب اين گزينه  ،)1تصوير شماره ( گزينه مراقبت هاي انجام نشده را انتخاب مي كنيم خدمت 

بـه نمـايش   ) 3تصوير شـماره  (با بازكردن مراقبت پيش از بارداري  . فهرست مراقبتها مشاهده مي گردد مي شود كه در اين تصوير 

انتخاب گزينه  با . ثبت مي كنيمكرده و تكميل  وص وضعيت  فعلي مادر باردار مي باشد كه شامل سواالتي در خص در مي آيد كه

مـي  در راستاي عوامل خطر مشاهده شـده در شـرح حـال مـادر     ظاهر مي شود كه شامل تشخيص و اقدام  )4تصوير شماره ( ، ثبت

ه بعدي در صورتيكه مادر نياز به مراقبت ويژه داشته را مطابق جدول انجام داده ودر بخش تاريخ مراجع اقدامات توصيه شده .باشد

زمان مراجعه بعـدي   ،نيازمند مراقبت ويژه نباشد مادر باشد تاريخ  مراجعه بعدي را مطابق مراقبت ويژه تعيين مي كنيم درصورتيكه

يسـيد و بعـد ازانتخـاب ارجـاع بـه      اقداماتي را كه براي مادر انجام داده ايد در بخش توضـيحات بنو . را براي سه ماه بعد تعيين كنيد

  . پزشك، گزينه مرحله بعد را انتخاب كنيد

بـا انتخـاب    . نمايش داده مي شود كه شامل سوابق بارداري و زايمان قبلي مـي باشـد  ) 5تصوير شماره (مرحله بعد با انتخاب گزينه 

اقـدام  اقـدامات را مطـابق جـدول    . ي باشـد نمايش داده مي شود كه شامل جدول تشخيص و اقدام مـ ) 6تصوير شماره (گزينه ثبت 

توضيحات الزم را در بخش توضيحات نوشته و بعد از ارجاع مادر به انجام داده، تاريخ مراجعه بعدي را در باكس مربوطه نوشته و 

  .پزشك گزينه مرحله بعد را انتخاب مي كنيم

ا ظاهر مي شود هفهرست مراقبت مجددا صفحه  ه اتمام رسيده واين مرحله از مراقبت پيش از بارداري ب با انتخاب گزينه مرحله بعد  

  ).7 تصوير شماره(

و بعد از دريافت نتيجـه آزمايشـات، گزينـه     را درخواست مي كنيد، آزمايشات پيش از بارداري در اولين مراقبت پيش از بارداري 

بعد از تكميل نتيجه  ).8تصوير شماره (ثبت مي كنيد نتيجه آزمايشات را  و  انتخاب كردهاز صفحه مراقبت ها  تفسير آزمايشات را 
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كه شامل توصيه هـا واقـدامات در راسـتاي آزمايشـات غيـر       9، تصوير شماره  8گزينه ثبت در تصوير شماره  بآزمايشات و انتخا

و ارجاع مـادر   يه هاي ثبت شده در جدول اقدامات، كه بعد از اجراي توص)9تصوير شماره (طبيعي مي باشد نمايش داده مي شود 

  .به پزشك گزينه مرحله بعد را انتخاب مي كنيم

گزينـه   10در تصـوير شـماره    ).10تصـوير شـماره   (بـاز مـي گـرديم    ا هفهرست مراقبتمجددا به صفحه با انتخاب گزينه مرحله بعد، 

نمايش داده مي شود كـه ابـتال    11كه با اتخاب اين گزينه، تصوير شماره بيماري و ناهنجاري پيش از بارداري را انتخاب مي كنيم 

تصـوير   بعد از انتخاب گزينه ثبت،  سوال كرده و عالمت گذاري مي كنيمدر اين جدول از مادر  يا عدم ابتالي مادر به بيماريها را

اقـدامات  بعـد از اجـراي   در راسـتاي بيماريهـاي مـادر مـي باشـد،      شامل تشـخيص و اقـدامات    كه  نمايش داده مي شود 12شماره 

  . گزينه مرحله بعد را انتخاب مي كنيمنهادي، پيش

آزمـايش  در ايـن صـفحه گزينـه      ).13تصوير شماره (نمايش داده مي شود ا هفهرست مراقبتصفحه   اين مرحله مجدداً بعد از اتمام

و انتخاب گزينـه  ظاهر مي شود كه بعد از تكميل اين صفحه  14اين گزينه تصوير شماره  را انتخاب مي كنيم با انتخابپاپ اسمير 

در اين تصوير اطالعات مورد نظر را وارد كرده و گزينـه ثبـت را انتخـاب مـي كنـيم، بـا        مشاهده مي گردد 15ثبت تصوير شماره 

ظاهر مي شود كه بر اساس اطالعات ثبت شده در مراحل قبلي در صورتيكه نياز به انجام پاپ  16انتخاب گزينه ثبت تصوير شماره 

  ).16تصوير (توسط سامانه اعالم مي گردددارد  اسمير وجود

سامانه صفحه مراقبت ها را براي شما نمايش مي دهد كـه بـا توجـه بـه اينـك كليـه مراقبـت هـاي          بعد ازاتمام  اين مرحله مجدداً  

يش داده در اين صفحه مراقبت ها نما ).18و 17تصوير ((تعريف شده در مقطع پيش از بارداري با تكميل پاپ اسمير كامل مي شود

  . نمي شود و در منوي ارائه خدمت  به ليست مراقبت هاي انجام شده منتقل مي شود

مي توانيد با  مراجعه به منـوي ارائـه    همان روز، 24در صورتيكه  نياز به ويرايش در اطالعات ثبت شده داشته باشيد تا ساعت  :نكته

  ). 20و  19تصوير شماره . (ام به ويرايش نمائيدخدمت، گزينه مراقبت هاي انجام شده را انتخاب نموده و اقد

به اتمام مي رسد بقيه اقدامات شامل تكميل ثبتيات در سامانه مي باشد كـه    مامادر اين مرحله كليه مراقبت هاي قابل اجرا در نقش 

  به شرح ذيل انجام مي شود

بهبود شرايط جسماني بـراي مـدتي نبايـد بـاردار شـود      در صورتيكه مادر خواهان بارداري به داليلي تا مام مراقبت ها بعد از ات -

براي مادر مي كنيم به اين ترتيب كه از منوي ارائه خدمت گزينه ساير مراقبت ها و سـپس   سالم  اقدام با ارائه خدمات باروري 

اقـدام مـي كنـيم     را انتخاب مي كنيم و مطابق برنامه باروري سالم نسبت به ارائـه خـدمات بـاروري سـالم    گزينه  باروري سالم 

توجه داشته باشيد در صورتيكه مادر خواهان بارداري مبـتال بـه عارضـه خاصـي باشـد تـا زمـان بهبـودي         . )21تصوير شماره (.

  . عارضه بايد ارائه خدمات باروري سالم و استفاده ازروش هاي پيشگيري از بارداري براي وي استمراريابد
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بـه منظـور ثبـت واكسيناسـيون مـادر بـاردار از منـوي ارائـه         كسن تزريق شده است در صورتيكه براي مادر خواهان بارداري وا -

تصوير شماره . ( و اطالعات مربوط به واكسن تزريق شده را ثبت مي كنيمخدمت گزينه ثبت واكسيناسيون را انتخاب كرده ، 

  ).23و  22

در منـوي  صي مصرف مي كند اقدام بـه ثبـت آنهـا    بوده و يا داروي خا بيماري يا مبتال به حساسيت اگر مادر خواهان بارداري -

  ).24تصوير شماره (. ثبت وقايع حياتي مي كنيم

را انتخـاب كـرده ونتيجـه  آزمايشـات را      از منوي آزمايشات ، گزينه ثبت آزمايشـات   غير روتين نتيجه آزمايشاتجهت ثبت  -

  ).25تصوير شماره . (كنيموارد سامانه مي 

و با انتخاب پيام هـاي ارسـالي ليسـت     منوي پيام ها را باز مي كنيم ،ه پيام هاي ارسالي و رسيدهجهت مشاهد :در قسمت پيام ها

يـت  در ليست پيام هـاي رسـيده قابـل رو    پيام هاي ارسالي ووضعيت آنها را مشاهده مي كنيم، پاسخ سطوح باالتر به ارجاعات شما

  )27، 26تصوير شماره . (خواهد بود

  :)ز بارداريپيش ا( 1تصوير شماره     
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  :)پيش از بارداري(2تصوير شماره 

  

  :)پيش از بارداري(3تصوير شماره 
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  :)پيش از بارداري(4تصوير شماره 
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  :)پيش از بارداري(5تصوير شماره 

  

  :)پيش از بارداري( 6صويرشماره  ت
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  :)پيش از بارداري( 7تصوير شماره 

  

  :)پيش از بارداري( 8تصوير شماره 
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  :)پيش از بارداري(9وير شماره تص

  

   :)پيش از بارداري(10تصوير شماره
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   :)پيش از بارداري(11تصوير شماره 
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  :)پيش از بارداري(12تصوير شماره 

  

  :)پيش از بارداري(13تصوير شماره 
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  :)پيش از بارداري(14تصوير شماره 

  

  :)پيش از بارداري(15تصوير شماره 
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  :)پيش از بارداري(16تصوير شماره 

  

  :)پيش از بارداري(17تصوير شماره 
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  :)پيش از بارداري(18تصوير شماره 

  

  :)پيش از بارداري(19تصوير شماره 
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  :)پيش از بارداري(20تصوير شماره 

  

  :)پيش از بارداري(21شماره ر  رتصوي
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  :)پيش از بارداري(22تصوير شماره 

  

  :)رداريپيش از با(23تصوير شماره 
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  :)پيش از بارداري(24تصوير شماره 

  

  :)پيش از بارداري(25تصوير شماره 
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  :)پيش از بارداري(26تصوير شماره 

  

   :)پيش از بارداري(27تصوير شماره 
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اب  كـرده و  از گزينه مراقبت هاي انجام شده عبارت تكرار  را انتخ به منظور مراقبت هر سه ماه يكبار زنان خواهان بارداري :نكته

تحويـل اسـيدفوليك پـيش از    . مجدداً كليه خدمات را براي مادر ارائه ميدهيم و زمان بعدي را براي سه ماه بعد انتخـاب مـي كنـيم   

   .به عهده مراقبين سالمت مي باشدو ثبت آن در سامانه بارداري 

  :مراقبت بارداري

  :ارائه خدمت با نقش مراقب سالمت

ها و مراكز بهداشت شهري مـي   بهورزان شاغل در خانه هاي بهداشت و كليه كاركنان شاغل در پايگاهمنظور از مراقبين سالمت، (

    .)باشند

آيكـون   6در بـاالي صـفحه   . درصورتيكه كاربر به عنوان  مراقب سالمت وارد سامانه شده اسـت صـفحه زيـر مشـاهده مـي گـردد      

رائه خدمت، ثبت وقايع ، آزمايش ها، گزارش ها و پيام ها  مشاهده مي كاربري با عناوين مديريت سامانه،  ثبت نام و سرشماري، ا

گردد،كه از ميان آنها سه آيكون ثبت نام و سرشماري، ارائه خدمت و ثبت وقايع  بيشـترين كـاربرد را در ارائـه خـدمات بـا نقـش       

  . ما نمايش داده مي شودكار ش ميزدر   ،مراقب سالمت دارند كه جهت سهولت كار، منوهاي مربوط به اين سه آيكون

  :)بارداري(1تصوير شماره 
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ت مادر باردار را در منـوي ثبـت   ابتدا مادر باردار را مطابق روندي كه قبال توضيح داده شد در سامانه ثبت نام كرده، سپس اطالعال

شـخص مـورد نظـر را    گان ، از فهرسـت خـدمت گيرنـد   از منوي ثبت نام و سرشماري در مرحله بعد . ايع حياتي وارد  مي كنيم وق

براي تكميل مراقبت هاي بارداري مادر از منـوي ارائـه خـدمت، گزينـه مراقبـت      بعد از انتخاب خدمت گيرنده ، . انتخاب مي كنيم

مراقبـت هـاي بـارداري ظـاهر مـي      فهرسـت  كـه بـا انتخـاب  ايـن گزينـه      ) 2تصـوير شـماره   (هاي انجام نشده را انتخاب مـي كنـيم  

پـر رنـگ   بصورت مراقبت هايي كه براي اين مادر بايد در مراجعه فعلي انجام شود  در فهرست مراقبت ها، )3تصوير شماره (گردد

، مراقبـت ويـژه در مراجعـه    )بـارداري  10-6هفتـه  (مشخص شده است كه شامل مراقبت و شرح حال اوليه، اولين مراقبت بارداري 

الزم به توضيح است ليست مراقبـت هـا متناسـب بـا سـن      (. ه، مي باشدباردار خارج از موعد مقرر، ايمنسازي مادر، غربالگري تغذي

  ).بارداري متفاوت خواهد بود

   :)بارداري(2تصوير شماره 

  

  :)بارداري( 3تصوير شماره 
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 ظاهر مي گردد  ايـن قسـمت   4شماره  تصوير ابتدا فرم مراقبت و شرح حال اوليه بارداري را انتخاب مي كنيم با انتخاب  اين گزينه

شامل سواالتي در خصوص وضعيت بارداري فعلي مادر مي باشد كه بعد از تكميل اين فرم با انتخاب گزينه ثبت به مرحلـه بعـدي   

كـه شـامل تشـخيص و اقـدامات الزرم در راسـتاي عوامـل خطـر         5با انتخاب گزينه  ثبت در اين صفحه ، تصوير شماره  .مي رويم

  )5تصوير شماره .(توسط سامانه ارائه مي گرددمشاهده شده در شرح حال مادر مي باشد  

   :)بارداري( 4تصوير شماره 
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خالصه اي از اقداماتي را كه انجام داده ايـم را در بخـش توضـيحات    تصوير اقدامات پيشنهادي براي مادر را اجرا نموده و در اين 

  . يمسپس گزينه مرحله بعد را انتخاب ميكن ،نوشته، مادر را به پزشك ارجاع داده

    :)بارداري(5تصوير شماره 

  

با انتخاب گزينه ارجاع به پزشك صفحه زير ظاهر مي گردد كه باكس هاي مربوطه را تكميل كرده و گزينه ثبـت را انتخـاب مـي    

  .كنيم

  :)بارداري(6تصوير شماره 
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عاتي در خصـوص سـوابق رفتارهـاي    كه شامل اطال ظاهر مي شود 7تصوير شماره ، 6در تصوير شماره با انتخاب گزينه مرحله بعد 

  .  پرخطر در مادر و همسر مي باشد

  :)بارداري(7تصوير شماره 

  

كه در اين تصوير تعـداد بـارداري قبلـي مـادر را      . نمايش داده مي شود 8تصويرد شماره  7در تصوير شماره  با انتخاب گزينه ثبت 

  .  انتخاب مي كنيممشخص كرده و گزينه ثبت را 
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  :)بارداري( 8شماره تصوير 

  

. ظاهر مي شود كه شامل سوابق بارداري و زايمان قبلي مـي باشـد   9تصوير شماره ،   8در تصوير شماره  بعد از انتخاب گزينه ثبت 

توضيح اينكه در صورتيكه مادر سابقه بارداري قبلي نداشـته  (.بعد از تكميل اين فرم با انتخاب گزينه ثبت به مرحله بعدي مي رويم 

  )نمايش داده نخواهد شد 9باشد تصوير شماره 

  :)بارداري(9تصوير شماره 
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براي مادر بـا توجـه   تشخيص و اقدامات الزم  مي شود كه شامل ظاهر  10شماره تصوير  ،9در تصوير شماره  با انتخاب گزينه ثبت

ه را براي مادر انجام داده، تاريخ مراقبت ويژه را نهادي توسط سامانپيش اقدامات به سوابق بارداري و زايمان قبلي مادر مي باشد كه 

نه مادر را به پزشك اورات سامر بخش توضيحات نوشته و مطابق دستانجام يافته را د به مادر گوشزد كرده و خالصه اي از اقدامات

  .  ارجاع داده وگزينه تائيد را انتخاب مي كنيم

  :)بارداري(10تصوير شماره 

  

د، بخش شرح حال به طور كامل تكميل مي شود و وارد صفحه ليست مراقبت هـا مـي شـويم و مراقبـت هـا را      با انتخاب گزينه تائي

را انتخاب نموده و اقـدام بـه تكميـل     10-6ه مراقبت  معمول هفته حظاهر مي شود كه از اين صف 11شماره  صفحه . ادامه مي دهيم

يل نمودن بخش شرح حال ليست آن  در فهرسـت مراقبـت هـاي انجـام     الزم به توضيح است كه  بعد از تكم. فرم مربوطه مي كنيم

ه طـ نشده حذف مي گردد و جهت ويرايش مجدد آن  بايد از بخش فهرست مراقبت هاي انجام شده ورود نموده و اطالعـات مربو 

  .كنيم ويرايش را 
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  :)بارداري(11تصوير شماره 

  

مشاهده مـي   12شماره  تصوير و  را انتخاب مي كنيم غير پزشك)  10-6هفته (اولين مراقبت بارداري گزينه ، 11در تصوير شماره 

  . بارداري مي باشد در فوري  ركه شامل عالئم خط،گردد

  :)بارداري(12تصوير شماره 

  

نمايش داده مي شـود كـه شـامل سـواالتي در خصـوص  وضـعيت        13، تصوير شماره 12، در تصوير شماره با انتخاب گزينه ثبت 

  . ي فعلي مي باشدباردار
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  :)بارداري(13تصوير شماره 

  

پاسخ مثبـت   13در صورتيكه مادر به يكي ازسواالت طرح شده در تصوير شماره بعد از انتخاب گزينه ثبت در انتهاي فرم مربوطه، 

نه مرحلـه بعـدي را   زيگصفحه مربوط به اقدامات ظاهر مي شود كه  در صورت نياز به ارجاع، مادر را ارجاع مي دهيم و داده باشد 

در صورتيكه مادر به هيچ كدام از سواالت پاسخ مثبت ندهد صفحه تشخيص واقدام ظاهر نمـي شـود و تصـوير     . انتخاب مي كنيم

  . ظاهر مي شود 14شماره 
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  :)بارداري(14تصوير شماره 

تكميل  باكس ها كليد ثبـت را انتخـاب    عالئم حياتي مادر  اندازه گيري و ثبت مي گردد مي باشد كه بعد از 14در تصوير شماره 

  . مي كنيم

  

ي فشـارخون  كه با انتخاب آن نحوه اندازه گيردر اين صفحه راهنماي اندازه گيري فشار خون با واژه آبي رنگ راهنما نوشته شده 

  )15تصوير شماره. (نمايش داده مي شود

  :)بارداري(15تصوير شماره 
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كه مطابق با تصوير زير اطالعات مورد نظر نمايش داده مي شود  16، تصوير شماره  14ر شماره در تصوي بعد از انتخاب كليد ثبت 

  . را تكميل وسپس گزينه ثبت را انتخاب مي كنيم

  :)بارداري(16تصوير شماره 

  

ام و بعد از انتخاب گزينه ثبـت  در صـورتيكه مـادر يكـي از مشـكالت مربوطـه را داشـته باشـد صـفحه مربـوط بـه تشـخيص، اقـد             

خالصـه اي از  داده و بـراي مـادر انجـام     را مطـابق جـدول    اقـدامات پيشـنهادي  كـه   ،)17تصوير شماره ( توضيحات ظاهر مي شود

. گزينه مرحله بعـد را انتخـاب نمـي كنـيم       ،در باكس توضيحات مي نويسيم و بعد از ارجاع مادر به پزشكانجام شده را اقدامات 

را نداشته باشد جدول تشخيص، توصـيه و اقـدام نمـايش داده     16ئم ثبت شده در تصوير شماره درصورتيكه مادر هيچ كدام از عال

  . مي شويم 18تصوير شماره  نميشود و بالفاصله وارد مرحله بعد يا همان
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  :)بارداري(17تصوير شماره 

  

  :)بارداري(18تصوير شماره 

به آموزش هاي قابل ارائه به مادر مي باشد الزم بـه ذكـر اسـت     با انتخاب مرحله بعدي صفحه زير نمايش داده مي شود كه مربوط

  . نماينداقدام  كه كاركنان  همزمان با ارائه آموزش ها نسبت به تكميل اين بخش 
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در صورتيكه همه آموزش ها به مادر ارائه شده باشد با انتخاب گزينه ثبت ، صفحه مربـوط بـه  تشـخيص، اقـدام نمـايش داده مـي       

اده شده و يا اجـرا  ديح است كه كليه توصيه هاي پيشنهادي در اين بخش بايد به مادر آموزش ضالزم به تو )19ماره تصوير ش(شود

را كـه بـه رنـگ آبـي مشـخص شـده اسـت         تغذيه مناسب، عبارت  اتقسمت اقدامجهت ارائه توصيه تغذيه اي به مادر در . گردد

تاريخ پيگيري بعدي مادر را بر حسب نوع ،  )20تصوير شماره (كليك كنيد و توصيه هاي تغذيه اي را مطابق آن به مادر ارائه دهيد

و خالصه اي از اقدامات انجام  فوري، غير فوري، در اولين فرصت يا بر اساس تاريخ مراقبت معمول مادر مشخص نمود( ارجاعات 

  . سپس گزينه مرحله بعد را انتخاب كنيد ، نويسيديافته را در باكس توضيحات ب

  :)بارداري(19تصوير شماره 
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  :)بارداري(20تصوير شماره 
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مي گردد  كه وضـعيت درخواسـت    نمايش داده مي شود  21شماره تصوير  ، 19در تصوير شماره بعد از انتخاب گزينه مرحله بعد 

آزمايشـات   10-6بـا توجـه بـه اينكـه در مراقبـت هفتـه        . ت به مرحله بعدي برويدآزمايشات را مشخص كنيد و با انتخاب گزينه ثب

درخواست مي گردد و در اين مرحله هنوز مادر اقدام به انجام آزمايشات نكرده است گزينه خير را عالمت زده ، سپس كليد ثبت 

  . را انتخاب كنيد

  :)بارداري(21تصوير شماره 

  

شامل،  تشخيص و اقدامات در راستاي آزمايشات دوران بارداري  كه نمايش داده مي شود  22ره با انتخاب گزينه ثبت تصوير شما

 سـپس  مادر جهت درخواست آزمايشات و يا ثبت نتايج آزمايشات به پزشك ارجاع داده شده وتوصيه سامانه  بقاطمي باشد  كه م

ايشات و ثبت نتايج آنها بر عهده پزشك مـي باشـد و در   درخواست آزم الزم به توضيح است كه(. مي كنيم بگزينه ثبت را انتخا

  )نمايش داده ميشود 22، تصوير شماره  21هر دو صورت انتخاب گزينه بلي و يا خير در تصوير شماره 

  :)بارداري(22تصوير شماره 
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مراقبـت هـا مـي     بـه طـور كامـل تكميـل شـده و وارد صـفحه فهرسـت        10-6بعد از ثبت گزينه تائيد، بخش مراقبت معمـول هفتـه   

از اين صفحه حذف شده و  10-6بارداري ليست مراقبت معمول هفته  10-6، با اتمام مراقبت معمول هفته )23تصوير شماره (شويم

روي منوي ايمن سازي  23در ادامه مراقبت ها  در تصوير شماره .خواهد بود ويرايش در منوي ليست مراقبت هاي انجام شده قابل 

  اقدام به تكميل اطالعات مربوطه مي كنيم و بعد  از تكميل گزينه ثبت را مي زنيم 24شماره  ه و مطابق تصوير بارداري كليك كرد

   :)بارداري(23تصوير شماره 
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  :)بارداري(24تصوير شماره 

ليـد ثبـت را   اين تصوير شامل سواالتي در خصوص سوابق واكسيناسيون مادر مي باشد كه به سواالت مطرح شده پاسـخ داده و ك  

  . انتخاب مي كنيم
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نمايش داده مـي شـود  كـه توصـيه هـاي ارائـه شـده را اجـرا كـرده ،           25، تصوير شماره 24با انتخاب گزينه ثبت درتصوير شماره 

  .  خالصه اي از اقدامات را در بخش توضيحات نوشته و گزينه تائيد را انتخاب مي كنيم

   :)بارداري(25تصوير شماره 

  

تصـوير  (به صفحه ليست مراقبت هـا بـاز مـي گـرديم    يناسيون به اتمام مي رسد و مجدداً خاب گزينه تائيد، تكميل قسمت واكسبا انت

خش مراقبت هاي انجام ايمن سازي نيز از ليست مراقبت ها  حذف مي گردد و در ب ،عبارت با تكميل بخش ايمنسازي. )26شماره 

  . يت و ويرايش خواهد بودشده قابل رو

سال و يا  19روي گزينه  غربالگري تغذيه مادران باردارباالي ر اين مرحله  با توجه به سن مادر، د :)بارداري(26ير شماره تصو

  .  مي دهيم سال كليك كرده و غربالگري تغذيه را براي مادر انجام 19زير 
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    :)بارداري(27تصوير شماره 

در صـورتيكه مـادر نيـاز بـه توصـيه و يـا اقـدام دارد         ،ه و با انتخاب اين گزينه،گزينه ثبت را انتخاب كرداين صفحهبعد از تكميل  

    . شامل تشخيص و اقدام در راستاي مشكالت تغذيه اي مادر مي باشدكه ،ظاهر مي كند  28تصوير شماره 
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     :)بارداري(28وير شماره تص

تغذيه ارجاع داده وتاريخ مراجعه بعدي را براي يك مـاه بعـد   در اين تصوير مطابق اقدام پيشنهادي مادر را به پزشك  و كارشناس 

  . ثبت مي كنيم  گزينه تائيد را. تعيين مي كنيم

  

تصـوير شـماره    .با تكميل  اين قسمت  بخش غربالگري نيز تكميـل مـي شـود و مجـددا  وارد صـفحه فهرسـت مراقبـت هـا مـي شـويم          

  )بارداري(29

      :)بارداري(29تصوير شماره 
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اين مرحله كليه مراقبت هاي قابل اجرا در نقش مراقب سالمت  به اتمام مي رسد بقيه اقدامات شامل تكميل ثبتيات در سـامانه  در   

  مي باشد كه به شرح ذيل انجام مي شود

 را تكميـل مـي  ناسيون، اقدام و ارائه دارو و اقالم  بهداشتي يبعد از اتمام مراقبت ها از منوي ارائه خدمت، واكس :ثبت در سامانه 

  .   كنيم و از منوي وقايع حياتي ، ثبت بيماري، حساسيت و داروهاي مصرفي را به شرح ذيل تكميل مي كنيم

ارائه خدمت  وارد شده بقيه مراقبت ها را تكميل مي كنيم به اين ترتيب  از منويمراقبت ها،  بعد از تكميل :ثبت واكسيناسيون 

وده و اقدام به تزريق واكسن براي مادر كرده باشيم از منوي ارائه خدمت گزينه واكسيناسيون را كه اگر  واكسيناسيون مادر كامل نب

بعـد از ثبـت    ،)30تصـوير شـماره   ( اتخاب كرده و از زير مجموعه كزينه واكسيناسيون گزينه ثبت واكسـن  را انتخـاب مـي كنـيم     

  . از منوي فهرست واكسيناسيون مي توانيم مشاهده كنيمواكسيناسيون فهرست واكسن هاي تزريق شده براي مادر باردار را 

       :)بارداري(30تصوير شماره 

  

زينـه تائيـد را   گنمايش داده مي شود كه باكس هاي مربوطه را تكميـل كـرده و   ، 31تصوير شماره  بت واكسيناسيون با انتخاب گزينه ث

ودر انتهـاي صـفحه مشخصـات واكسيناسـون مـادر       در باردار ثبت شـده انتخاب مي كنيم با اين عمل واكسيناسيون انجام گرفته براي ما

 ددر صورتيكه براي مادر واكسن تزريق نكرده اي. ودر بخش فهرست واكسيناسيون قابل مشاهده خواهد بود نمايش داده مي شود ضمنا

  . نيازي به تكميل اين قسمت نخواهد بود
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      :)بارداري(31تصوير شماره 

  

و يـا سـاير    ارائه خدمت گزينه ارائه دارو واقالم بهداشتي را انتخاب مـي كنـيم و مكمـل هـا     ازمنوي :م بهداشتيثبت داروها واقال

الزم به توضـيح اسـت كـه داروهـايي كـه      ( .)33و   32تصوير (را در اين قسمت ثبت مي كنيم داروهايي را كه به مادر تحويل داده ايم

  )ود در اين قسمت ثبت مي شودتوسط مراقبت سالمت به مادر تحويل داده مي ش

     ):  بارداري( 32تصوير شماره 
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      :)بارداري(33تصوير شماره 

  

       :)بارداري( 34تصوير شماره 

در ايـن قسـمت ثبـت    آموزش هاي ارائه شده را در ادامه مراقبت ها از منوي ارائه خدمت گزينه اقدام را انتخاب كرده و  :مداثبت اق

  .مي كنيم
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       :)بارداري(35شماره تصوير 

صفحه زير نمايش داده مي شود كه باكس هاي  مربوطه را تكميل و كليد ثبت را انتخاب مي كنـيم و خالصـه    ،با باز كردن منوي اقدام

  .اقدام انجام يافته در پائين صفحه روئيت مي گردد

  

   :)بارداري(36شماره تصوير 

  .كنيمشده مشاهده  ز منوي ارائه خدمت، گزينه  فهرست اقدامات  انجامليست اقدامات انجام يافته را مي توانيم ا 
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غير دارويي باشد از منوي ثبت وقايع حياتي گزينه ثبت حساسـيت را   يادر صورتيكه مادر مبتال به حساسيت دارويي :  ثبت حساسيت

   .)38و 37 تصوير شماره (.انتخاب كرده و اطالعات مربوطه را تكميل مي كنيم

  :)بارداري(37شماره  تصوير

  

  :)بارداري(38تصوير شماره 
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همكارانيكه به عنـوان نقـش   ، با توجه به اينكه بررسي بيماري و ناهنجاري در بارداري در نقش ماما گنجانده شده است: ثبت بيماري

  ) 40و  39تصوير (. مراقبت سالمت وارد سامانه شده اند در اين نقش اقدام به تكميل اين بخش نخواهند كرد

  :)بارداري(شماره 39تصوير 

  

  :)بارداري(40تصوير شماره 
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داروهايي كه مادرش خودش مصرف مي كن يا ما تحويل داده ايم در اين  كليه داروهاي مصرفي مادر چه: ثبت داروهاي مصرفي

   .قسمت نوشته مي شود

  ):بارداري(41تصويرشماره  

  

   ): بارداري(42تصوير شماره 
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قش ماما ن، بعد از اين مرحله تغيير نقش داده و در كه به عنوان مراقب سالمت در مراكز شهري مشغول به كار هستند نانيكارك  :توجه

  .ارائه مراقبت خواهند كرد

  :در نقش ماما  بارداري ارائه خدمات

ورد نظر را انتخاب كـرده و بعـد از   ليست گيرندگان خدمت، مادر ممنوي ثبت نام و سرشماري ، از بعد از ورود به سامانه در نقش ماما 

. صفحه فهرست مراقبـت هـا نمـايش داده مـي شـود      يم،گزينه مراقبت هاي انجام نشده را انتخاب مي كن ،انتخاب از منوي ارائه خدمت

  )1تصوير شماره (

   ):در نقش ماما بارداري( 1تصوير شماره 

  

نمايش داده مي شـود كـه اطالعـاتي در خصـوص وضـعيت       2وير شماره بخش مراقبت و شرح حال اوليه بارداري را باز مي كنيم ، تص

  . بارداري فعلي مي باشد
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  ):در نقش ماما بارداري( 2تصوير شماره 

  

كه شامل جدول توصـيه هـا    3، تصوير شماره  2انتخاب گزينه ثبت در تصوير شماره  با ):در نقش ماما بارداري( 3تصوير شماره 

در اين تصوير در بخش اقدام توصـيه شـده اسـت     . ه مي شود كه توصيه ها را اجرا و گزينه تائيد را مي زنيمواقدام مي باشد نمايش داد

كه با توجه به هر عامل خطر طبق راهنما اقدام شود كه جهت ادامه مراقبت روي كلمه راهنما كه به رنگ آبي نمـايش داده شـده اسـت    

  . نمايش داده مي شود 4ليك بر روي كلمه راهنما در بخش اقدام تصوير شمارهبا ك. كليك كرده و مراقبت ها را ادامه مي دهيم
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   ):در نقش ماما بارداري( 4تصوير شماره 

كه شامل توصيه و اقدامات در راستاي  5با انتخاب گزينه ثبت تصوير شماره را تكميل كرده و گزينه ثبت را مي زنيم،   4تصوير شماره 

   . مي باشد 4وير شماره عوامل خطر مشاهده شده در تص

  

    ):در نقش ماما بارداري( 5تصوير شماره 

در اين تصوير كليه اقدامات را مطابق توضيحات ارائه شده در بخش اقدام براي مادر انجام مي دهيم ، عبـارت خطـر ترومبوآمبـولي در    

جهـت   37تـا   35مادر توصيه مي كنيم در هفتـه  بخش اقدامات كليك كرده و مادر را تحت غربالگري ترومبوآمبولي قرار مي دهيم به 

خالصه اي از اقدامات انجام يافته را در بخش توضـيحات نوشـته و مـادر را بـه     . غربالگري از نظر كارديوميوپاتي به مركز مراجعه نمايد

ه پزشك داده شده است بعـد  با توجه به اينكه در اين تصوير مادر به ارجاع فوري ب. پزشك ارجاع فوري داده و گزينه ثبت را مي زنيم

از ارجاع مادر به پزشك و ثبت گزينه تائيد  سامانه مجددا به صفحه مراقبت ها برگردد و عبـارت شـرح حـال اوليـه بـه زنـگ قرمـز در        
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، اين بدان معني اسـت كـه مـواقعي كـه مـادر ارجـاع فـوري داده        )6تصوير شماره (بخش مراقبت هاي انجام نشده نمايش داده مي شود

   د، ادامه بخش شرح حال بايد به بعد از ارجاع مادر موكول شودميشو

  : 5تصوير شماره 

  

     ):در نقش ماما بارداري(6تصوير شماره 
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   ):در نقش ماما بارداري( 7تصوير شماره 

با . ذيل ادامه مي دهيم رفته و مراقبت ها را به شرح 6بعد از مراجعه مادر از ارجاع فوري، مجددا به منوي شرح حال در تصوير شماره   

  . نمايش داده مي شود كه بعد تكميل گزينه ثبت را انتخاب مي كنيم 7 ادامه بخش شرح حال اوليه تصوير شماره 

  

  . وارد مرحله بعد مي شويم و اقدامات را اجرا ):در نقش ماما بارداري( 8تصوير شماره
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    ):در نقش ماما بارداري(9تصوير شماره 

نمايش داده مي شود كه شامل اطالعاتي در خصوص سابقه و يا ابتال فعلي  9ينه مرحله بعد در تصوير قبلي ، تصوير شماره با انتخاب گز

  . به بيماري در مادر باشد بعد از تكميل اين فرم با انتخاب كليد ثبت وارد مرحله بعد مي شويم

  

، مادر مبتال بـه بيمـاري اسـت در بخـش اقـدام عبـارت       به اينكه در اين تصوير با توجه ):در نقش ماما بارداري(10تصوير شماره 

  . مراقبت بيماري و ناهنجاري ويژه بارداري آورده شده است كه روي اين عبارت كليك كرده و مراقبت ها را ادمه مي دهيم
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   ):در نقش ماما بارداري(11تصوير شماره 

ابـتالي مـادر بـه بيماريهـا بـه        ل تصوير زير نمايش داده مي شود كه مجـدداً با انتخاب عبارت مراقبت بيماري و ناهنجاري در صفحه قب 

  . صورت كاملتر سوال شده و بعد از تكميل گزينه ثبت را انتخاب مي كنيم

  

  ):در نقش ماما بارداري( 12تصوير شماره

صيه هاي ارائه شده عمل كـرده آمـوزش   بر اساس تو. نمايش داده ميشود 12، تصوير شماره  11 با انتخاب گزينه ثبت در تصوير شماره

الزم را مادر ارائه داده، به متخصصين مربوطه با تكميل فرم ارجاع مادر را ارجاع مي دهيم و بعد از تكميل مادر ارجاع فوري به پزشك 

بخش  جدداًمفوري مادر،   در اين مرحله نيز مطابق توضيحات قبلي  با توجه به ارجاع. مركز داده مي شود و بعد گزينه تائيد را مي زنيم

مادر از ارجاع فوري ادامه مي  كه مادر را ارجاع فوري داده وادامه مراقبت ها را بعد از مراجعه. سامانه به ليست مراقبت ها باز مي گردد

  . دهيم
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  ):در نقش ماما بارداري(12تصوير شماره 

  

به صفحه مراقبت ها باز مي گردد كه با توجه به اينكه  اًدجدحله من مربعد از اجراي اي ): در نقش ماما بارداري(13تصوير شماره 

  . هنوز بخش شرح حال كامل نشده مجددا بخش شرح حال را  انتخاب كرده و مراقبت ها را ادامه مي دهيم

كـه در   نمايش داده مي شـود  14با ادامه مراقبت ها در بخش شرح حال تصوير شماره  ):در نقش ماما بارداري(14تصوير شماره 

  . اين تصوير تعداد بارداري قبلي را مشخص نموده و كليد ثبت را مي زنيم
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  ):در نقش ماما بارداري(15تصوير شماره 

  . كه بعد از اجر وارد مرحله بعد مي شويمش داده مي شود يجدول تشخيص و اقدام نما بانتخاب گزينه ثبت مجدداً 

  

    ):در نقش ماما بارداري(16تصوير شماره 

كه اين تصوير را تكميل كرده و گزينه ثبـت را مـي   . نمايش داده مي شود 16بعد در تصوير قبلي تصوير شماره  هبا انتخاب گزينه مرحل

   .زنيم
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نمايش داده  17كه با انتخاب گزينه ثبت با توجه به ينكه مادر سابقه سزارين قبلي دارد، توصيه واقدامات در راستاي آن در تصوير شماه 

  .ودمي ش

  ):در نقش ماما بارداري(17تصوير شماره 

  . نمايش داده مي شود 18كليك كرده و تصوير شماره در اين تصوير روي عبارت راهنما، 

  

  ):در نقش ماما بارداري( 18تصوير شماره 

  . نمايش داده مي شود 19تصوير شماره . بعد از تكميل اين تصويرگزينه ثبت را انتخاب كنيد
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  ):در نقش ماما بارداري(19تصوير شماره 

توصيه ها را مطابق بخش اقدامات انجام دهيد ، خالصه اي از اقدامات انجام يافته را در بخش توضيحات بنويسسيد و بعد ازارجاع غيـر  

بـاز مـي   زينه تائيد را بزنيد ، بعداز اين مرحله بخش شرح حال به اتمام رسـيده و دوبـاره بـه صـفحه فعاليـت هـا       گفوري مادر به پزشك 

   )20تصوير شماره (گرديد

  

  ):در نقش ماما بارداري(20تصوير شماره 

بعد ازاين مرحله گزينـه مالقـات اول   . يري اوليه  عنوان آن ازليست مراقبت هاي انجام يافته حذف  مي شودگبا اتمام بخش شرح حال  

  . كه سامانه ارائه مي دهد انجام مي دهيمرا انتخاب كرده و مراقبت ها مطابق ترتيبي ) بارداري 10-6هفته (بارداري 
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بارداري مشاوره از نظر غربالگري ناهنجاري مادرزادي به مادران ارائه مي گردد و توصيه مي شود مادران در هفته  10-6در هفته : نكته

 21مطـابق تصـوير شـماره    بارداري جهت انجام آزمايش به متخصص زنان مراجعه نمايند بعد ازدريافت جواب آزمايش، نتيجه آنرا  11

  . دربخش مربوطه ثبت مي كنيم

   ):در نقش ماما بارداري(21تصوير شماره 

  

مطابق اين تصوير به مادر توصيه مي كنيم ، جهت آزمايش كواد مـاركر در سـه ماهـه    ): در نقش ماما بارداري(23تصوير شماره 

بـارداري بـراي    16گاه قبلي انجام دهد، زمان مراجعه بعدي را به هفته دوم مراجعه نمايد، تاكيد مي كنيم آزمايشات را در همان آزمايش

از ارجاع فـوري گزينـه    ددر بخش توضيحات نوشته بعا مادر تعيين مي كنيم و خالصه اي از توصيه و اقدامات و تاريخ مراجعه بعدي ر

. ليست مراقبت ها باز مي گـردد  سامانه مجددا به بخشدر اين مرحله غربالگري ناهنجاري مادرزادي به اتمام رسيده و . تائيد را مي زنيم

  )24تصوير شماره (
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  ):در نقش ماما بارداري( :24تصوير شماره 

  

   ):در نقش ماما بارداري( 25تصوير شماره 

شـات مـي   شرح ذيل اقدام به تكميل بخـش آزماي  در اين تصوير درخواست آزمايشات را انجام مي دهيم و بعد از دريافت نتيجه آنها به

  .كنيم
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  ):در نقش ماما بارداري(26تصوير شماره 

طبيعي است جدول تشخيص و اقدام نمايش داده مي شود  كه اقدامات را اجرا نموده در  ربا توجه به اينكه تعدادي ازآزمايشات مادر غي

  . بخش توضيحات نوشته و بعد از ارجاع بيمار گزينه تائيد ثبت مي گردد

  

   ): در نقش ماما رداريبا(27تصوير شماره 

  . با توجه به اينكه ارهاش مادر منفي بود ارهاش همسر را نيزدر اين تصوير ثبت مي كنيم
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   ): در نقش ماما بارداري(28تصوير شماره 

  

  ): در نقش ماما بارداري(29تصوير شماره 

مام ميرسد و سامانه محددا به ليت مراقبت ها باز مـي  در اين مرحله مرحله ثبا سونوگرافي به ات. طبق اين جدول مادر حساس نشده است 

  . گردد
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  ): در نقش ماما بارداري( 30 تصوير شماره

بـارداري بـه همـراه     18بارداري جهت انجام سونوگرافي مراجعه و نتيجه آن را حد اكثـر تـا هفتـه     16به مادر توصيه مي كنيم در هفته  

  . بق تصاوير زير ثبت نتايج آزمايشات انجام مي شودبياورد بعد از دريافت نتيجه سونوگرافي مطا

  

  ):در نقش ماما بارداري(31تصوير شماره 
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  ): در نقش ماما بارداري(32تصوير شماره 

با اتمام ايـن مرحلـه   . توضيحات ارائه و ارجاع فوري داده مي شودبا توجه به اينكه مادر مشكل جفتي دارد توصيه هاي زير اقدام شده،  

  .  نمايش داده مي شود 33مراقبت ها در اين مقطع براي مادر انجام شده و تصوير شماره  كليه

  

  ):در نقش ماما بارداري(33تصوير شماره 
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بعد از اتمام مراقبت ها ازمنوي ثبت وقايع حياتي ، موارد بيماري، حساسيت و داروهاي مصرفي مـادر را ثبـت مـي كنـيم ، همچنـين در      

ضمنا كليه آزمايشات انجام . يناسيون تكميل مي گرددسواك ق كرده باشيد از منوي ارائه خدمت بخشيري مادر تزسن براصورتيكه واك

  . گرفته براي مادر بايد در بخش آزمايشات ، از منوي آزمايشات وارد سامانه گردد

 :در نقش مراقب سالمت مراقبت پس از زايمان

را انتخاب كرده ، سپس از منوي ثبت وقايع حياتي، گزينه ثبت زايمـان را انتخـاب مـي    مادر مورد نظر ن ابتدا ازليست خدمت گيرندگا 

  .كنيم

  1:تصوير شماره

  

در اين تصوير اطالعات مربوط به زايمان مادر و مشخصات نوزاد را وارد كرده و گزينه ثبت را مي زنيم زايمان مادر :2تصوير شماره 

  . در سامانه ثبت مي گردد
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ت مراقبت ها، مراقبت پـس از  سزينه مراقبت هاي انجام نشده را انتخاب مي كنيم و مطابق ليگاز منوي ارائه خدمت : 3تصوير شماره 

  . زايمان را انجام مي دهيم
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  . مربوطه را تكميل وگزينه ثبت را ميزنيم  و فرم. گزينه مراقبت پس از زايمان را انتخاب مي كنيم: 4تصوير شماره 

  

  

  سواالت را پاسخ داده و گزينه ثبت را مي زنيم   :5تصوير شماره 
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جدول توصيه و اقدام را اجرا كرده جهت ارائه آموزش شيردهي روي عبارت راهنما كليك كرده و آموزش هاي   :6تصوير شماره 

  )7تصوير شماره . (مربوطه ارائه مي گردد

  

  :7تصوير شماره 
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  .به غربالگري روان را تكميل مي كنيم، سپس گزينه ثبت را مي زنيمدر اين مرحله سواالت مربوط : 8تصوير شماره 

  

  .در اين مرحله عالئم حياتي مادر ارزيابي و ثبت مي گردد :9تصوير شماره 
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با توجه به اينكه تعداد تنفس در عالئم حياتي غير طبيعي مي باشد، توصيه و اقدام در راسـتاي آن در جـدول زيـر     :10تصوير شماره 

  .مي گرددارائه 

  

  : 11تصوير شماره 
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  . آموزش ها را ارائه داده سپس گزينه ثبت را مي زنيم :12تصوير شماره 

  

  . توصيه ها را ارائه كرده و گزينه ثبت را انتخاب مي كنيم: 13فهرست 

  



89 

 

  . حه مراقبت ها باز مي گرددبا اتمام اين مرحله مراقبت پس از زايمان به اتمام مي رسد و مجددا سامانه به صف: 14تصوير شماره 

  

 بعد از اتمام مراقبت ها، مشابه مراقبت هاي دوران بارداري داورهاي تحويلي را از منوي ارائه خدمت گزينه ارائه دارو و اقالم بهداشتي،

وي اقدامات انجـام شـده   سيناسيون و كليه اقدامات انجام يافته را از منكواكسن هاي تزريق شده در مراقبت پس از زايمان را از منوي وا

ضمنا درصورتيكه مادر پس اززايمان دچار حساسيت ، بيماري شده و يا دارويي ر مصرف مي كند از منوي ثبت . وارد سامانه مي كنيم

  . وقايع حياتي وارد شده اطالعات مربوطه ثبت مي گردد

  :زايمان در نقش ماما مراقبت پس از

نه مي شود، ابتدا از ليست گيرندگان خدمت مادر مورد نظر را انتخاب مـي كنـد، سـپس از منـوي     نيكه كار بر با نقش ماما وارد ساماازم

  . ارائه خدمت گزينه مراقبت هاي انجام نشده را انتخاب كرده و وارد ليست مراقبت ها مي شود

دي كه دمراقبـت پـس از زايمـان ر    را انتخاب كرده و ادامه مراقبت ها را مشابه رون 3-1در اين تصوير مراقبت روز  :1تصوير شماره 

  .نقش مراقبت سلالمت گفته شد ادامه مي دهيم
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  . عد از اتمام مراقبت پس از از زايمان گزينه  آزكايش پاپ اسمير را انتخاب مي كنيمب: 2تصوير شماره 
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  : 3تصوير شماره 

  

  : 4تصوير شماره 
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  :5تصوير شماره 

  

  : 6تصوير شماره 
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آزمايشـات، بيمـاري، حساسـيت، داروي مصـرفي يـا مصـرف واكسـن را در        . حله مراقبت پس از زايمان به اتمام مي رسدمر نبعد از اي

  . ثبت مي كنيم. سامانه مطابق روندي كه قبال توضيح داده شد

مراجعه  صورتيكه مادر به هر علتي در خارج از مراقبت هاي معمول بارداريدر  :درنقش مراقب سالمتبارداري مراقبت ويژه 

از منـوي ارائـه خـدمت گزينـه مراقبـت هـاي انجـام نشـده را         . نمايد و يا بر اساس وضعيت موجود مادر نياز به مراقبت ويژه داشته باشد

   .انتخاب كرده و بر اساس ليست مراقبت ها مراقبت ويژه را براي مادر انجام مي دهيم

   .يست فعاليت ها در نقش مراقب سالمت نشان داده شده استدر اين تصوير مراقبت ويژه بارداري در ل: 1تصوير شماره 

  

  : 2تصوير شماره 
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  :3تصوير شماره 

  

  مراقبت ويژه در نقش ماما

ساير مراقبت ها قابل بخش منوي ارائه خدمت از در صورتيكه در نقش ماما وارد سامانه شده ايد، بخش مراقبت ويژه: 1تصوير شماره 

  .  دسترسي مي باشد
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در اين تصوير ليست مراقبت هاي ويژه نمايش داده شده است كه بر حسب علـت مراجعـه مـادر ليسـت مربوطـه را      : 2شماره  تصوير

  . كليك كرده و مراقبت ويژه را ارائه مي دهيم

  

دارد گزينـه  به عنوان مثال در صورتيكه مادر به علت فشار خون باال در نيمه اول بارداري تحت مراقبـت ويـژه قـرار    : 3تصوير شماره 

  . فشارخون باال در نيمه اول بارداري را انتخاب كرده و مراقبت ها را به شرح ذيل ادامه مي دهيم
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  :4تصوير شماره 

  

الزم به توضيح است كه  كاركنان مناطق شهري در مواقع مراقبـت ويـژه بعـد از تكميـل بخـش مراقبـت ويـژه در نقـش مراقـب          : نكته

  .  نقش ماما بايد اقدام به ارائه مراقبت ويژه نمايند سالمت، تغيير نقش داده و در

   :مراقبت ويژه پس از زايمان 

در مراقبت پس اززايمان مراقبت ويژه در نقش  مراقب سالمت تعريف نشده است ، لذا جهت انجام مراقبـت ويـژه در مراقبـت پـس از     

در نقش ماما  از منوي ارائه خدمت بخش سـاير مراقبـت   .انه شوندزايمان، كاركنان شهري بايد تغيير نقش داده و در نقش ماما وارد سام

  . تصوير زير نمايش داده مي شود. ها ، مراقبت ويژه بارداري و زايمان را انتخاب مي كنيم
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   :ارجاع مادران باردار

كميل فـرم ارجـاع بـه صـورت     ارجاع مادران باردار ازسطوح مراقبت سالمت و ماما به پزشك توسط سامانه انجام مي شود و نيازي به ت

  . تكميل فرم ارجاع و دريافت پسخوراند از محل ارجاع انجام شود ارجاع به متخصص زنان بايد به صورت دستي  وبا.  دستي نمي باشد

   :پيگيري مادران باردار

ي مورد نياز براي اين جهت مشاهده پيگيري ها .زمان پيگيري مادران باردار برحسب نوع ارجاع به صورت اتوماتيك مشخص مي شود

با انتخاب اين گزينه ليسـت پيگيـري    ).1تصوير شماره (مادر باردار از منوي ارائه خدمت گزينه فهرست پيگيري ها را انتخاب مي كنيم 

براي مشاهده ليست پيگيري شخص مورد نظركد ملي مادر را درباكس مربوط به كد ملي ثبت مـي كنـيم و    .هاي نمايش داده مي شود

  ، كاربران مي توانند جهت پيگيري به روز پيگيري هاي مربوط به مادر مورد نظر را مشاهده مي كنيم ليست

  .)2تصوير شماره (. مادران باردار عبارت امروز را در قسمت باالي صفحه انتخاب كنند تا پيگيري هاي روزانه آنها مشخص شود 
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  ):پيگيري(1تصوير شماره 

  

  ):پيگيري(2تصوير شماره 

  

به منظور پيگيري مادران باردار از صفحه فوق، منوي قرمز رنگ سمت راست صفحه را كه عبـارت پيگيـري انجـام     :3تصوير شماره 

كه بعـد از پيگيـري مـادر و ثبـت     ،نشده است در داخل آن ثبت شده را انتخاب مي كنيم با انتخاب اين منو صفحه زير ظـاهر مـي شـود   

  . را انتخاب مي كنيم، گزينه ثبت مربوطه  يباكس ها  اطالعات خواسته شده در 
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گزينه قرمز رنگ سمت راست صفحه به رنگ زرد درآمده و عبارت پيگيـري انجـام شـده در     بعد از انجام پيگيري :4تصوير شماره 

  . داخل آن ثبت مي گردد

  

ت تماس سلي ارائه خدمت، گزينه  ليست پيگيري هاي انجام يافته توسط كاركنان از منوي: يت ليست پيگيري هاي انجام شدهرو

  ).5تصوير شماره (كه با ورود از منوي ارائه خدمت و انتخاب گزينه ليست تماس ها قابل دسترسي مي باشد ،ها قابل روئيت مي باشد
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  :5تصوير شماره 

  

سـمت فهرسـت تمـاس هـا     مادرانيكه در پيگيري اول به مركز بهداشتي مراجعه نكرده اند جهت پيگيري مجـدد از ق  :6تصوير شماره 

وارد شده و مجددا بخش پيگيري كه در داخل كادر آبي نوشته شده است را كليك كرده و براي شخص مورد نظر پيگيري را مجـددا  

  . انجام مي دهيم
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   :7تصوير شماره

ت خدمت گيرنده وار مي كنيم براي جستجوي تعد اد پيگيري هاي انجام شده براي مادر باردار نام مادر باردار را در اين صفحه در قسم

  . و تعداد پيگيري هاي انجام گرفته براي اين مادر نمايش داده مي شود

  

  :غربالگري ترومبوآمبولي 

الزم به توضيح است كه درصـورتيكه براسـاس اطالعـات بـه دسـت آمـده از شـرح حـال و يـا           ،در خصوص غربالگري ترومبو آمبولي

يابي زبخش اقدامات نياز به ار ر به رنگ آبي درفزانرم ا ،غربالگري از نظر ترومبوآمبولي داشته باشد مراقبت معمول بارداري مادر نياز به

فـرم غربـالگري ترومبوآمبـولي نمـايش داده مـي شـود        ،مربوطـه عبـارت  از نظر ترومبوآمبولي را پيشنهاد مي كند كه با كليك بر روي 

  )1تصوير شماره (
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   :ترومبوآمبولي 1تصوير شماره 

  .در اين تصوير بر اساس شرح حال مادر از ريسك فاكتورهاي ترومبوآمبولي مصرف سيگار، الكل و سوء مصرف مواد را دارد 

  

تشخيص و اقدامات مطـابق نمـودار   ، 1شماره  ربر اساس سوابق مادر در شرح حال قبلي، در تصوي :ترومبوآمبولي 2تصوير شماره 

با انتخاب كلمه ارزيابي خطر از نظـر ترومبوآمبـولي    .ا ارزيابي از نظر ترومبوآمبولي مي باشدزير توصيه مي گردد كه يكي از توصيه ه

  .ظاهر مي شود  3تصوير شماره 
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  :ترومبوآمبولي 3تصوير شماره 

  . جدول ارزيابي از نظر خطر ترومبوآمبولي را مطابق  تصوير زير تكميل كرده گزينه ثبت را انتخاب  مي كنيم

  

  .  ، جدول تشخيص و اقدام به شكل زير نمايش داده مي شود3بعد از تكميل تصوير شماره  :ترومبوآمبولي 4 تصوير شماره

  

  .مطابق توصيه جدول، مادر را به متخصص داخلي يا زنان ارجاع مي دهيم  و خالصه اي از اقدامات در بخش توضيحات نوشته مي شود
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   :غربالگري ناهنجاري مادرزادي

، در نقش مراقب سالمت تعريف نشده و در نقش ماما تعريـف شـده اسـت، لـذا  بـه      13-11اري مادرزادي در در هفته ناهنجغربالگري 

  .  منظور ورود اطالعات مربوط به غرباگري ناهنجاري بايد ازنقش ماما ورود نموده و وارد سامانه شويد

  :ناهنجاري 1 تصوير شماره

  

  :ناهنجاري 2تصويرشماره 
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  :ناهنجاري 3تصويرشماره 

  

   :غربالگري روان

بارداري  و مالقات اول و سوم پس از زايمان در هـر دو نقـش مراقبـت سـالمت و مامـا       20-16غربالگري روان درمراقبت معمول هفته 

  .  موجود مي باشد

ريق ساخت گزارش نسـبت بـه   به منظور شناسايي زنان مبتال به بيماري زمينه يا اختالالت دوران بارداري بايد از ط :كميته موربيديته 

  :آمار گيري اين افراد اقدام نمايد

كـه   با توجه به اينكه ارزيابي بيماري و ناهنجاري در دوران بارداري در نقش ماما تعريف شده است، ماماهاي تيم سالمت در صـورتي  

ا وارد سامانه خواهند كرد، در مرحلـه بعـد جهـت    مادر مبتال به بيماري مي باشد، موارد ابتال را از منوي ثبت وقايع حياتي ، ثبت بيماريه

مديريت سامانه بخش ساخت گزارش وارد شده و با عنوان مـادر پرخطـر اقـدام بـه تشـكيل سـاختار       گزارش گيري مي توانيد از منوي 

  )2و  1تصوير شماره .  (جديد مي كنيم
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  : 1تصوير شماره 

  

رخطر را ثبت مي كنيم، گزينه زن و بارداري را انتخـاب مـي كنـيم و از بخـش     در بخش عنوان ، عبارت بارداري پ:  2تصوير شماره 

آدرس منطقـه  كنيم ، سپس در قسمت انتخـاب آدرس،   است را انتخاب مي طرحبيماريها كليه بيماريهايي كه در كميته موربيديته قابل 

ب بارداري پرخطر تشكيل مي شود كه  بـا انتخـا  خودتان را انتخاب مي كنيد ، با كليك روي گزينه ثبت، ساختار جديدي تحت عنوان 

  . كليه مادران پرخطر منطقه تحت پوشش خود دسترسي داشته باشيد وانيد بهگزينه مربوطه مي ت

  

  :3تصوير شماره 

در تصوير زيرآخرين رديف عنوان جديد (بعد از ساخت گزارش عنوان جديد در ليست عناوين ساخت گزارش ها مشاهده مي گردد   

ليسـت مـادران پرخطـر مشـخص مـي      ) مشـاهده گـزارش  (با كليك بر روي باكس آبي سمت چپ) ام مادران پرخطر مشخص استبا ن

  )4تصوير شماره (.شود
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  : 4تصوير شماره 

 وضعيت مراقبـت ) انتخاب خدمت گيرنده(اين تصوير شامل ليست مادران پرخطر مي باشد كه با كليك بر روي باكس آبي سمت چپ

  ي شودمادر مشاهده م
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   :6و  5تصوير شماره 

در اين مرحله جهت رويت بيماري مادر از منوي ثبت وقايع حياتي گزينه ثبت بيماري را انتخاب كرده و نوع بيمـاري مـادر را مشـاهده    

  مي كنيم
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   :5تصوير شماره 

  

  

   :6تصوير شماره 
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  :  8و 7تصوير شماره 

از منـوي گـزارش هـا گزينـه      ، بعـد از انتخـاب گيرنـده خـدمت    ،  4نه اي مطابق تصوير شماره بعد از شناسايي زنان مبتال به بيماري زمي

  خالصه پرونده الكترونيكي شخص مورد نظر را انتخاب كرده و وضعيت مراقبت ها ي مادر بررسي مي كنيم

  :7تصوير شماره 
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  :8تصوير شماره 
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  .بررسي خود را از منوي ارائه خدمت بخش اقدام در سامانه ثبت نمايند اعضاي كميته موربيديته نتيجه : 9تصوير شماره 

  

   نمايندثبت مي خود را نظرات و پيشنهادات  ، در بخش توضيحات  اعضاي كميته موربيديته : 10تصوير شماره 
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انجام شده مي توانند گزينه گزارش اقدامات  كه كاركنان بهداشتي از قسمت گزارش اقدامات از منوي ارائه خدمت: 11تصوير 

  .نظرات و پيشنهادات اعضاي كميته  را مشاهده نمايند

  

ه قابل مشاهده نيست تا اطالع ثانويه مي تضاي كميعدات ااكه در بخش گزارش اقدامات انجام يافته پيشنه  يهاي در شهرستان :نكته 

  . ابالغ نمايندبه واحد هاي محيطي يته نوشته و را بصورت كتبي در فرم ثبت كميته موربيد و پيشنهادات خود توانند نظرا ت
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