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 کرد؟ گیري گزارش توان می سامانه بخش کدام از را همسردار مونث افراد لیست .1

 جنسیت فیلد  از و گردد انتخاب همسر داراي تاهل، وضعیت فیلد از پوشش، تحت افراد گزارش ساخت سامانه، مدیریت منوي از

 وضعیت و زن جنسیت گیرندگان دمتخ فهرست در همچنین. شود ساخته گزارش تا شود انجام ثبت بعد و گردد انتخاب نیز زن

 .باشد می استخراج قابل نیز همسر داراي تاهل

  گردد؟ تکمیل نیز نکرده ازدواج هرگز  زنان براي است الزم سالم باروري مشاوره فرم آیا .2

 که گردد می عالما سامانه در خیر پاسخ ثبت صورت خیر،در یا کرده ازدواج فرد که شود می پرسیده فرم این سوال اولین در اما بله

 .نمود ذخیره توان می را اطالعات و ندارد باروري مشاوره به نیاز

 کرد؟ فعال غیر اند، شده یائسه که زنانی براي را سالم باروري مشاوره فرم شود می آیا .3

 باید در قسمت توضیحات یائسه بودن ثبت شود. خیر 

 گردد؟ می مشخص سه نقطه عنوان با تاهل وضعیت سنی گروه چه براي .4

  سال 11 زیر هاي گیرنده خدمت

  گردد؟ نوجوانان براي مراقبت این اشتباه ثبت باعث اغلب ،که دارد وجود  نوجوانان گروه در فرزندآوري مشاوره فرم چرا .5

 شرایط دواج افراد براي فقط فرم این.  گیرد انجام بایستی شرایط واجد افراد براي فرزندآوري مشاوره ابالغی هاي بخشنامه اساس بر

 .باشند باروري مشاوره رایط دقت است الزم ش واجد افراد نیز نوجوانان سنی گروه در است ممکن ضمن در. گردد تکمیل

 است؟ انجام قابل سامانه در سنی گروه چه براي سالم باروري  هاي مراقبت .6

  .است انجام قابل سامانه در سالگی 54سن تا زنان براي  سالم باروري مراقبت

 شود؟ تکمیل آوري فرزند و سالم باروري مشاوره فرم باید کسانی چه براي .7

 .گردد می تکمیل فرم این همسردار ساله11-44 زنان کلیه براي

 میگردد؟ ثبت سامانه بخش کدام در باشد نابارور خانم همسر اگر باروري، ارزیابی هنگام در .8

 .دشو می ثبت خانم براي فرزندآوري و باروري مشاوره مراقبت در 

 شود؟ تکمیل ناباروري خدمت دریافت شرایط بررسی فرم ،باید نابارور زوجین براي فقط آیا .4

 .گردد تکمیل باید فرم این همسردار ساله11-44 زنان درکلیه -خیر

   باشند؟ می فرزندآوري مشاوره مشمول سنی چه تا فرزند، 3 از کمتر با سال 35 باالي زنان .11

 .باشند می فرزندآوري مشاوره مشمول یائسگی زمان تا فرزند 3از کمتر با سال 35 باالي زنان مامیت ها دستورالعمل آخرین اساس بر

 کرد؟ استفاده توان می سیب سامانه قسمت کدام از سالم باروري مشاوره ثبت براي .11
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 می سالم باروري اورهمش فهرست مراقبت ها، مراجعه با شکایت ، ، خدمت ارایه بخش به با ورود ، خدمت گیرنده انتخاب از بعد 

 .نمود مشاوره این ثبت به اقدام توان

 ؟ گیرد انجام زنان کلیه براي باید سالم باروري مشاوره آیا .12

 گردد ثبت درسامانه و گرفته انجام باید سنی گروه شرایط واجد همسردار هاي خانم کلیه براي سالم باروري مشاوره

 زشک(براي چه گروه هدف و در چه مواردي تکمیل می شود؟ بوکلت مشاوره باروري سالم و فرزندآوري )غیرپ .13

با  -2اولین مراجعه  -1سال محاسبه می شود ( این فرم در   11-51سال همسردار )اما شاخص مشاوره براي  11-54براي همه زنان 

 پس از زایمان تکمیل می شود. -3تغییر روش 

 تکمیل مربوطه فرم و شده انجام باید نیز اند شده توبکتومی یا شده هیسترکتومی که هایی خانم براي سالم باروري مشاوره آیا .14

 گردد؟

 نیز توضیح شده توبکتومی و هیسترکتومی موارد. گردد می تکمیل فرم و انجام مشاوره ساله 44 تا 11 همسردار زنان کلیه براي. بلی

 .شود می داده شرح آنها وضعیت توضیحات دربخش

 دارد؟ وجود  سامانه بخش  کدام در ووازکتومی توبکتومی عمل ثبت  .15

 .دارد وجود ها مراقبت این ثبت امکان سالم باروري هاي مراجعه با شکایت ، مراقبت ها، مراقبت سایر خدمت، ارائه منوي در

 گردد؟ می ثبت سامانه بخش کدام در ها لوله بستن موارد  .16

 .گردد تکمیل مربوطه هاي مفر سالم، باروري هاي مراقبت ها، مراقبت سایر خدمت، ارائه منوي

 ؟  کنم جستجو نامی چه با بهداشتی اقالم و دارو ارائه منوي در را بارداري از پیشگیري یکماهه آمپول .17

 ماهه یک آمپول سیکلوفم

 نمایند؟ تکمیل میتوانند هایی نقش/نقش چه را بارداري از جلوگیري هاي قرص و آمپولها دوم سطح بررسی مراقبت .18

 .گردد تکمیل میتواند امام و پزشک توسط

 شود؟ ثبت کجاباید ،مشکل آمپول با خونریزي بروز درصورت .14

 شرح قسمت در سپس شده ثبت واژینال خونریزي مشکل ،درقسمت ویزیت آیتم در شده ماماوارد -نقش مراقب سالمت با

 .شود ثبت باآمپول بینی لکه( PI)مشکل

 کرد؟ جستجو باید عنوانی چه با را بارداري از پیشگیري ماهه سه آمپول .21

 پروژسترون استات دپومدروکسی  عنوان با

 گردد؟ تکمیل باید کسی چه توسط بارداري از جلوگیري قرصهاي و آمپولها دوم سطح بررسی فرم .21

  وجود دارد. نفر هردو میزکار در.گردد تکمیل سوال و ارزیابی از بعد تواند می ماما یا پزشک توسط  فرم این
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 در مراجعه دوم کدام بوکلت تکمیل می شود؟ DMPAنندگان روش در استفاده ک .22

بررسی دوره اي سطح  -2بررسی عوارض احتمالی و هشدارهاي آمپول سه ماهه )سطح اول و دوم ( -1در قسمت سایر مراقبت ها 

 DMPAاول آمپول  

 کنیم؟ ثبت را( اول مراجعه در نسبی و مطلق مصرف منع موارد دوم سطح بررسی) ماهه 3 آمپول باید کجا در و چطور .23

 بررسی سالم، مراقبت مراجعه با شکایت، مراقبت هاي باروري فهرست مراقبت ها، خدمت، ارائه قسمت با نقش ماما وپزشک در

 .شود تکمیل ماهه سه آمپول -اول مراجعه در نسبی و مطلق مصرف منع موارد سطح دوم

 ؟ شود می ثبت کجا دارد، دي یو آي که خانمی سالم باروري مراقبت .24

  .کنید ثبت توانید می سالم باروري هاي مراقبت در ماما نقش با

 کرد؟ ثبت باید کجا را آیودي کنترل .25

 اي دوره بررسی فرم سالم باروري مراقبت  -فهرست مراقبت ها، مراجعه با شکایت   - خدمت ارائه - ماما -مراقب سالمت  نقش با

 .نمایید دریافت را ایودي مراقبت

 شود؟ ثبت باید کجا آیودي خروج تدرصور .26

   سالم باروري مراقبت  - شکایت با مراجعه ها، مراقبت فهرست و خدمت ارائه منوي در  شده وارد ماما - سالمت مراقب نقش با 

 .نمایید دریافت را دي یو آ برداشتن  فرم

 شود؟ نمی دیده سیب درسامانه کاندوم فرم چرا .27

 کاندوم فرم - سالم باروري مراقبت ، شکایت با مراجعه – مراقبتها سایر د- دمتخ ارائه قسمت -سالمت مراقب نقش

 ؟ است شده تعریف مردان براي کاندوم فرم آیا .28

 .دارد وجود سالم باروري مراقبت در قسمت ارائه خدمت ، فهرست مراقبت ها، مراجعه با شکایت، سالمت مراقب نقش با ، بله

 شود؟ ثبت درکجا اطالعات طبیعی روش داشتن درصورت .24

 .شود ثبت طبیعی روش درانتها و تکمیل سالم باروري مشاوره

 دارد؟ وجود دارو ویرایش امکان آیا گردد ثبت اشتباه دارویی اگر .31

 .دارد وجود بهداشتی اقالم و دارو ارائه بخش در دارو حذف یا ویرایش امکان کننده، ثبت شخص توسط

 شوند؟ ثبت باید مصرفی ،داروهاي وقایع بخش در داروهایی چه و بهداشتی ماقال و دارو بخش در است الزم مواردي چه .31

 شوند ثبت  است الزم..  کاندوم بارداري، از پیشگیري آمپولهاي و قرص ، اي تغذیه هاي مکمل کلیه بهداشتی اقالم و دارو بخش در

 بیرون از که هایی کنتراسپتیو یا و استفاده اندرم جهت بیماري علت به فرد که داروهایی مصرفی، داروهاي بخش وقایع منوي در و

 .گردد می درج کند می تهیه
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 عدد؟ به  یا شود  می ثبت بسته به کاندوم .32

 عدد 8 ویا عدد 12 مثال عنوان به شود ثبت عدد به

 واردنماییم؟ را شده توزیع سالم باروري اقالم چگونه  .33

 روش فرم بعدازتکمیل سالم باروري مراقبت  - شکایت با مراجعه ،ها مراقبت فهرست  - خدمت ارائه  - سالمت مراقب نقش با

 .نماییم می ثبت را تجویزشده اقالم تعداد و نموده انتخاب را بهداشتی اقالم و دارو  خدمت ارائه در..... و( قرص،آمپول)شده انتخاب

 د؟شو می ثبت سامانه در چگونه لونورژسترول قرص و باردار مادران ، کودکان هاي مکمل .34

 و یدوفولیک قرص آهن، قرص شامل باردار مکمل ، Drop فرمت به A+D و ویتامین مولتی آهن، قطره شامل کودکان مکمل

 عدد یک  1.5 لونورژسترول قرص – مینرال ویتامین مولتی کپسول

 کرد؟ گیري گزارش سامانه در را باروري سالمت توان می چگونه .35

 مشاوره باروري سالم و فرزندآوري عبارت نوشتن با تشخیص و اقدام ام شده و گزارشمراقبتهاي انج گزارش -ها گزارش منوي از

 جستجو و

 

 

 


