
 آمار مراقبت نوزادان خارج از بیمارستانی به تفکیک ماهفرم دستورالعمل تکمیل 

  نام شهرستان

 روستا       شهر  مکان

  سال

  ماه

  تعداد متولدین در ماه

  پوتیروئیدی( در ماه یتعداد غربالگری )ه

  روزگی 3-5تعداد مراقبت 

  روزگی 55تعداد مراقبت 

  روزگی 33تعداد مراقبت 

  تعداد نوزادان پرخطر 
 

روز اول تولد به منظور بررسی و معاینه کامل نوزاد و مراقبت وی به همراه  5توجه به اهمیت مراقبت نوزادان به ویژه در سه تا با 

 توسط واحدهای بهداشتی تکمیل و به مرکز بهداشت شهرستان آموزش به مادران ضروری است فرم مربوطه به صورت ماهیانه

در سامانه سالمت نوزادان به آدرس اطالعات مذکور را  ارسال گردد. الزم به ذکر است کارشناس ستادی شهرستان در پایان هرماه 

iman.health.gov.ir/nn  نمایدثبت . 

 دستورالعمل تکمیل 

 ثبت می گردد از نظر شهر روستا کان نام شهرستان و سپس مدر ردیف اول و دوم فرم 

 است .سال و ماه ورود اطالعات ردیف سوم وچهارم مربوط به 

تعیین تعداد دقیق متولدین  تعداد متولدین در همان ماهی که اطالعات ثبت می شود،  می باشد ) به منظور پنجم مربوط به  ردیف

  ، موارد از دفتر مراقبت ممتد شمارش شود(.

 و... )بدون درنظرگرفتن مکان انجام تست( هیپوتیروئیدی ست غربالگرین متولد شده که تادزاونتعداد ردیف ششم مربوط به 

 صورت گرفته است

 شد روزگی می با 33روزگی و  55روز ،  5تا  3مراقبت های انجام شده در سنین م تا نهم هفتردیف 

 الزم به ذکراست 

 ردیف آخر تعداد نوزادان پرخطر در آن ماهی که اطالعات ثبت میشود، میباشد

و یا سابقه بستری در بخش مراقبت ویژه  باشد انحراف معیارSD3- (3-)کمتراز وزن منحنی منظور از نوزادان پرخطر نوزادانی که 

 نوزادان را دارند .

روزگی  5اگر نوزاد بعداز سن روز اول تولد انجام می شود  3-5روزگی مراقبتی است که در  3-5منظور از تعداد مراقبت  -5

 انجام شود.  دستورالعمل کودک سالم مطابق با  ی بعدیو ثبت مراقبت ها  ثبت نکنیدروزگی  5تا 3مراقبت مراجعه کند در 

 یکسانروزگی  3-5با تعداد غربالگری هیپوتیروئیدی یا تعداد مراقبت ثبت شده در آن ماه تعداد متولدین ضروری نیست  -2

 باشد.

روزگی آنها  3-5به تعداد متولدین همان ماه ثبت گردد و مراقبت  نوزادانی که پایان ماه متولد شده اند در ردیف مربوط -3

 روزگی ماه آتی ثبت گردد. 3-5که در ماه آتی انجام می شود، در مراقبت 

 

 


