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 شود؟ می انجام سامانه قسمت کدام از و چگونه نوزادان مراقبت گیري گزارش -1

روزگی و سپس جستجوي  7تا  1محدوده زمانی مشخص و سن  تعیین شده، انجام هاي مراقبت گزارش ها، گزارش منوي به ورود با

می آید. البته فقط آیتم هاي مربوط به وزن پایلوت به دست -سال )غیرپزشک( 5تعداد نوزادان مراقبت شده از آیتم رشد کودک زیر 

 )کم وزنی شدید، کم وزنی، وزن طبیعی، احتمال اضافه وزن، نیازمند بررسی بیشتر از نظر وزن( جمع زده می شود.

 بود؟ خواهد چگونه سامانه در آن ثبت نحوه و  بوده بیمارستان در تولد اول روز سه در که نوزادي مراقبت نحوه -2

 . شود ثبت سامانه در و گرفته انجام برنامه طبق نوزاد مراقبت سپس  و میکنیم نام ثبت را کودک ابتدا

 در مربوطه هاي باکس در مقادیري چه زایمان، هنگام سر دور و قد وزن، مقادیر ثبت عدم و نوزاد آمدن دنیا به مرده صورت در -3

 شود؟ ثبت سامانه

 شود. ثبت صفر عدد سر دور و وزن و قد مورد 3 هر براي

 بندي طبقه( روزگی 3-5) مراقبت اولین در شود نمی ثبت کودک رشدي نمودارهاي در نوزاد تولد بدو هاي اندازه که آنجایی از -4

 شود؟ حذف مربوطه پیگیري یا شود تعیین تاریخ آیا باشد می بعدي پیگیري تاریخ تعیین به نیاز و ثبت سر دور/ وزن/قد نامعلوم

 گردد. اعالم مادر به و تعیین( روزگی 15-11)بعدي مراقبت زمان با سبمتنا پیگیري تاریخ

 کرد؟ باید چه کنند می مراجعه سالگی 3 مراقبت جهت تأخیر با که کودکانی بینایی معاینه ثبت براي -5

 .گردد ارائه الزم موارد توضیحات در و بینایی تست/ اقدام/  خدمت ارائه قسمت در حاضر حال در

  دید؟ درسامانه را قبلی شده انجام مراقبتهاي در کودک وزن توان می چگونه -6

 .نمود مشاهده را قبلی شده ثبت هاي وزن الکترونیک پرونده خالصه در یا نمود مشاهده را تغیرات توان می کودک وزن درنمودار

  دارد؟ خیر وجود سامانه در رشد نمودار ویرایش امکان -7

 چیست؟ علت شود می مشاهده "نیست محدوده در" پیام کودک، وزن ثبت با گاهی -8

 میکند ثبت کیلو به مراقب و خواسته گرم به را وزن مثال شده خواسته وزنی واحد به توجه عدم 

 نمود؟ گرد را آنها توان می سامانه در وزن و قد هاي اندازه ثبت در -9

 653311 مثال شود ثبت دقیق عدد سامانه در قد و وزن ثبت در است الزم خیر،
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 کودک سر دور ارزیابی آیتم به دسترسی عدم به توجه با ها، مراقبت دریافت براي ماهه، 18 کودک تاخیر با مراجعه صورت در -11

   مذکورچیست؟ مقدار ثبت براي مناسب راهکار ندارد، وجود دورسر شده گیري اندازه مقدار ثبت امکان ماهه 18

 دریافت زمان تا و شده ارجاع مدیریتی سطوح به ماهگی، 18 از بعد ثبت براي انیزم محدوده دریافت امکان جهت فوق مشکل

 شود. ثبت سایر انتخاب با و اقدام منو توضیحات باکس در شده گیري اندازه مقدار پاسخ،

 نمود؟ استخراج توان می سامانه بخش کدام از را قدي رشد اختالل دچار کودکان آمار-11

  نامطلوب قدي رشد شمارش -بندي طبقه  دربخش رشد کلمه نوشتن-تشخیص گزارش-مراقبتها گزارش -ها گزارش ازمنوي 

 میشود؟ داده انگشتی مسواک کودکان براي والدین به سنینی چه در و نوبت چند در -12

 .شود می داده انگشتی مسواک کودکشان براي والدین به ماهگی 18 و 12 و 6 سنین در نوبت، سه در در

  شود؟ ثبت کجا در شده تحویل گشتیان مسواک -13

 انگشتی مسواک گزینه انتخاب با و بهداشتی اقالم و داروها منو در

 حلی راه چه شود، می داده نمایش"دهید انجام را کودک مراقبتهاي ابتدا"  پیغام ولی کنم ثبت را کودک مرگ می خواهم -14

 کنید؟ می پیشنهاد

 مرگ ثبت هاي مراقبت از یکی حداقل ها، مراقبت سایر ها، مراقبت فهرست قسمت از باید اابتد ماه 59 تا 1 کودکان مرگ ثبت براي

  .کرد ثبت و تکمیل را کودک

 ، نماید مراجعه بهداشت خانه به واکسن دریافت براي و است ساکن روستا در اما داشته شهري خانواده پزشک کودکی اگر-15

 کرد؟ ثبت نهدرساما را ایشان واکسیناسیون توان می چگونه

-واکسیناسیون-خدمت ارائه منوي در را ایشان واکسیناسیون مراقبت توان می درسامانه وي ملی کد کردن وارد با مهمان عنوان به

 خواهند دسترسی اطالعات این به خانواده پزشک پایگاه و شده ذخیره سامانه در ایشان واکسیناسیون سوابق.نمود ثبت واکسن ثبت

  .داشت

  شود؟ می باز نوجوانان مراقبت فرم کنیم، می باز را ساله 5 کودک مراقبتی فرم وقتی چرا -16

اما مراقبت هاي کودک سالم از چهار سال و  . است روز نه و بیست و ماه یازده و چهارسال تا یک روزه از کودکان سنی هاي گروه

تا قبل از این تاریخ  ایشان الزم است  مراقبتی فرم و گیرند می قرار سال به باال ماه به بعد باز نمی شود و در گروه سنی پنج 11

 .گردد تکمیل



  

 

 (واحد سالمت جمعیت و خانواده -برنامه کودکان) سواالت متداول سامانه سیب
 

 aranbidgol.kaums.ac.ir:  آدرس پرتال           aranbidgol@kaums.ac.ir: آدرس پست الكترونيكي 

 24952745 -4 شماره تماس واحد:

 آن ثبت و خدمت ارایه امکان آیا است آورده شهري سالمت مراقب نزد دارد تب که را خود ماه 2 باالي کودک مادر چنانچه -17

 باشد؟ می مراقب توسط سامانه در

 و در صورت نیاز نموده تکمیل و ارزیابی را ماه 2کودک بیمار باالي  آیتم/نا پایلوتما مراقبت/ مراقبتها سایر مسیر از توان می بله،

 .شود ارجاع نیز پزشک به کودک

 کودک باید گیرد قرار "احتمالی جدي مشکل" می عمو وضعیت بندي طبقه در کودک ماه، 2 باالي کودک مراقبت در چنانچه: نکته

 .شود بررسی( ایلوتاطفال پ ناخوشیهاي)  مانا برنامه اساس بر

 ندارد؟ وجود فروس قطره بهداشتی اقالم و دارو ارائه در -18

 نمایید. انتخاب را قطره دارویی شکل و کنید جستجو را ،آهن بهداشتی واقالم دارو ارائه در

امی به صورت روتین تکمیل می شود و در صورت مشکل دار بودن چه اقد ASQسال فرم  5چه سنی براي کودک زیر در -91

 تکمیل شود؟به صورت مبسوط شرح دهید: ASQبایستی انجام شود و براي سنین دیگر در چه صورتی فرم 

ماهگی به صورت روتین و در ابتدا فرم مربوطه تکمیل و سپس در سامانه ثبت می شود.   61و  36و  24و  12و  6گروه سنی  5براي 

نی مادر تکمیل می شود. در صورتی که نمره حیطه مشکل دار بین منفی براي سنین دیگر در صورت وجود مشکل تکاملی و یا نگرا

یک و منفی دو باشد به مادر آموزش داده می شود در زمینه آن حیطه با توجه به دستورالعمل هاي موجود با کودک تمرین شده و 

یا نمره کمتر از منفی دو با دستور بعد از دو هفته مجدد سؤاالت حیطه مذکور تکمیل و در صورت مشکل دار بودن نمرات حیطه و 

 و فرم ارجاع کودک به آقاي دکتر طالبیان ارجاع داده می شود. ASQپزشک مرکز و به همراه پرسشنامه 

 غیرپزشک(در چه مواردي بایستی تکمیل شود؟  -بررسی غربالگري فشارخون کودکان زیر سه سال )پایلوت-21

 صیه می شود: سال در موارد زیر تو 3در کودکان کمتر از 

 مچوریتی پره حال شرح با کودک 

 کم بسیار تولد وزن ) VLBW ( در مراقبت به که نوزادي عوارض سایر یا NICU است داشته نیاز. 

 نشده ترمیم یا شده ترمیم( قلب مادرزادي بیماري( 

 مکرر ادراري عفونت 

 پروتئینوري یا هماچوري 

 لوژیکاورو هاي ناهنجاري یا شده شناخته کلیوي بیماري 

 کلیه ژنتیکی بیماریهاي یا کلیه سرشتی /ارثی بیماري خانوادگی سابقه 

 عضو پیوند 

 استخوان مغز پیوند یا بدخیمی 
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 شوند می خون فشار افزایش به منجر که داروهایی مصر 

 توبر، اسکلروز نوروفیبروماتوز،( هیپرتانسیون با همراه سیستمیک هاي بیماري سایر ...( 

 صبحگاهی  سردرد مکرر، استفراغ( جمهجم داخل فشار افزایش 

                                                                   

جهت شاخص گیري پوشش کودکان، مراقبت هاي کودکان از چه قسمتی در سامانه استخراج می شود و صورت و مخرج چه -21

 می باشد؟

ها و گزارش تشخیص ها و یکی از مراقبت هایی که در هر مراجعه روتین  صورت کسر از از قسمت گزارش ها و گزارش مراقبت 

و  4و  2روزگی،  45تا  31روزگی،  15تا  14روزگی،  5تا  3براي شیرخوار تکمیل می شود مانند: رشد کودک در سنین مختلف ) 

وزن جمع شود و مخرج کسر تمامی  سالگی ( که فقط آیتم هاي مربوط به 5و  4و  3سالگی و  235و  2ماهگی،  12و  9و  7و  6

 سال تحت پوشش در نظر گرفته می شود. 5کودکان تا 

 


