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  دارد؟ وجود شده ثبت زایمان یا و شده ثبت بارداري ویرایش یا و حذف امکان- 1

 (زایمان یا بارداري ثبت- وقایع ثبت قسمت در.)باشند می ویرایش و حذف قابل زایمان و بارداري

 است؟ درسامانه ثبت قابل زمان چه تا بارداري هفته 6-11 مراقبت -2

 .است یلتکم و ثبت قابل بارداري 11 هفته تا 

  دارد؟ وجود سامانه در باردار زنان براي سالمت مراقب  نقش با سونوگرافی ثبت امکان آیا-1

 میدهد، انجام سالمت مراقب که دیگري مراقبتهاي در اگر دهد، ارجاع ماما به را باردار مادر سونوگرافی، براي باید سالمت مراقب

 به ارجاعیات براساس صورت این غیر در پذیرد، صورت ماما به ارجاع یکیفیز صورت به است الزم نداشت، مشکلی باردار مادر

 .شود انجام ارجاع سامانه، طریق از ماما

  کرد؟ اصالح را آن توان می چگونه شد ثبت اشتباه خانمی LMP تاریخ اگر-4

 اصالح را تاریخ و رفته وقایع تثب بخش به توان می لذا. دارد وجود مرگ ثبت بجز موارد کلیه ویرایش امکان وقایع ثبت بخش در

 .نمود

 کرد؟ ثبت درسامانه مربوطه مراقبت توان می چگونه نماید مراجعه  بارداري 15 یا 14 هفته در بارداري مادر اگر-5

 15 یا 14 هفته در که مادرانی بنابراین. گیرد می قرار مادر مراقبتهاي لیست در بارداري 14 هفته از بارداري 16-21 هفته مراقبت

 ناهنجاري غربالگري مراقبت همچنین کرد، استفاده آنها مراقبت ثبت براي میتوان 16-21 مراقبتی فرم از کنند می مراجعه بارداري

 .است انجام قابل زمانی بازه این در نیز جنین

 کرد؟ گیري گزارش زایمان عامل اساس بر را شده ثبت هاي زایمان توان می آیا-6

  .کرد مالحظه توان می را  زایمان عامل ، شده ثبت زایمانهاي ، وقایع ثبت منوي در بله

 دارد؟ وجود سامانه در آزمایش ویرایش یا حذف امکان گردد ثبت سامانه در اشتباه آزمایشات اگر آیا-7

 یا حذف  را فرد آزمایش نتیجه ها، آزمایش منوي ،در گیرنده خدمت انتخاب با توان می آزمایش، کننده ثبت کاربر توسط بلی

 .کرد ویرایش
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 ماند؟ خواهد باقی باردار زنان لیست در ایشان ،نام درسامانه باردار خانم سقط ثبت از بعد آیا-8

 شده ثبت بارداریهاي بخش در اما. گردد می حذف کنیم می استخراج گزارش ساخت بخش در که باردار زنان اسامی لیست از خیر

 .گردد نمی حذف بخش این اطالعات. ماند خواهد باقی همیشه براي وقایع ثبت

 گردد؟ تکمیل باید زایمان از بعد باردار مادر پیگیري آیا-9

 .گیرد انجام باید فرد براي زایمان از پس مراقبت. نمائید حذف را پیگیري این نیست نیاز خیر

 دارد؟ وجود سقط علل ثبت براي محلی سامانه در آیا-11

  .نمود ثبت را سقط علل وانت می سقط ثبت ، وقایع ثبت منوي در

 گردد؟ انتخاب باید گزینه کدام و معناست چه به زایمان عامل زایمان، ثبت قسمت در -11

 ماما، بهورز ماما، پزشک، ندیده، دوره فرد) موارد از یکی باید و است داده انجام را زایمان عمل که شخصی یعنی زایمان عامل

  .گردد انتخاب( ماماروستا

 دهید؟ توضیح را دوقلویی یمانزا ثبت -12

 نوزاد اطالعات تکمیل و زایمان اطالعات تکمیل از بعد-کنید انتخاب را زایمان ثبت گزینه وقایع ثبت منوي از زایمان ثبت براي

  .نمایید انتخاب را ثبت گزینه سپس و نمایید انتخاب را "جدید نوزاد" گزینه بیشتر هاي نوزاد ثبت براي اول،

  باشد؟ نمی فعال زایمان از پس مراقبت گذشته، زایمانش از روز 51 که خانمی يبرا چرا -11

 .باشد می انجام قابل روز 42 تا 11 زمانی بازه در زایمان سوم مراقبت

 سامانه در را جدید بارداري خدمات میتوان چگونه وي، مجدد بارداري و( سقط یا زایمان بدلیل)مادر بارداري ختم صورت در -14

 مود؟ن ثبت

 .داد انجام را مراقبتها این میتوان نشده، انجام مراقبتهاي فهرست در جدید، بارداري ازاي به

 وجوددارد؟ ویرایش امکان آیا.است شده ثبت اشتباه نوزاد قد و دورسر اندازه ، زایمان مورد یک ثبت هنگام در -15

  دارد وجود ویرایش امکان زایمان، ثبت وقایع، ثبت در بله
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 کرد؟ باید چه نشود داده نمایش سامانه در داشته سقط و  بارداري که بارداري خانم مراقبتی فرم که ورتیدرص-16

 ارائه منوي در. باشد شده غیرفعال مراقبت فرم است ممکن بله، اگر است، شده ثبت سقط و زایمان آیا که کرد کنترل ابتدا باید

 - وقایع ثبت منوي. )گردد فعال مجددا گردیده غیرفعال مراقبتی فرم اگر تا شود لکنتر فعال غیر هاي مراقبت مراقبتها، سایر خدمت،

 (سقط ثبت

 کرد؟ حذف یا و ویرایش میتوان چطور را شده ثبت اشتباه که سقطی -17

 .کنید حذف یا و ویرایش و ببینید میتوانید را شده ثبت هاي سقط لیست سقط ثبت صفحه همان در

 گردد؟ می تکمیل کسانی چه براي رداريبا اولیه حال شرح فرم -18

 می تکمیل هستند که بارداري سن هر در و کنند می مراجعه مراقبت دریافت و بارداري پرونده تشکیل براي که مادرانی کلیه براي

 فرمهاي سپس و شده تکمیل ابتدا بارداري اولیه حال شرح فرم کرده مراجعه بار اولین براي بارداري 21 هفته در مادري از مثال. شود

  .گردد می تکمیل ایشان بارداري سن با متناسب مراقبتی

  ماما؟ یا سالمت مراقب و بهورز گیرد؟ انجام کسی چه توسط باید زایمان از پس مراقبت -19

 عریفت ها نقش همه براي ها مراقبت این. پزشک و ماما وظیفه هم و است سالمت مراقب و بهورز وظیفه هم زایمان از پس مراقبت

  .دارد وجود تر تخصصی بصورت ماما و پزشک نقش در اما است شده

 کرد؟ تکمیل توان می بخش کدام در را باردار مادران براي ژنتیک مراقبتهاي -21

 .باشد می تکمیل و مشاهده قابل  ژنتیک، ها، مراقبت سایر قسمت در باردار مادران کلیه براي

 ثبت نیز را مامایی خدمات سالمت مراقب میزکار در توانند می هستند مامایی رشته تهآموخ دانش  که سالمت مراقبان آیا -21

 نمایند؟

 .باشند داشته دسترسی نیز مامایی خدمات به توانند می ماما-سالمت مراقب نقش با

 ؟ کنیم وارد سامانه قسمت کدوم را باردار زنان آهن و ویتامین مولتی داروهاي -22

 گردد ثبت بهداشتی اقالم و دارو رائه،ا خدمت ارائه منوي در
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 میگردد؟ ثبت سامانه بخش کدام در بارداري به تمایل -21

 .گردد تکمیل باید فرزندآوري و سالم باروري مشاوره مراقبت گیرنده، خدمت روتین هاي مراقبت در

 شود؟ انجام باید سامانه بخش کدام در باردار هاي خانم گرافی سونو  درخواست -24

 .نمایید انتخاب را رادیولوژي درخواست پاراکلینیک، ویزیت، تقسم در

 کجاست؟  سامانه در رگام آمپول ثبت محل -25

 .شود ثبت باید "دي ایمونوگلوبولین ضد" علمی نام با دارو تجویز قسمت در ویزیت بخش در ماما و پزشک نقش با

 است؟ انجام قابل نقشی چه با بارداري از پیش مراقبت -26

 .است انجام قابل ماما-سالمت مراقب و پزشک ماما، شنق با

 است؟ پذیر امکان اي دوره چه در باردار مادران سونوگرافی آزمایش نتایج ثبت -27

 امکان پزشک و ماما نقش توسط باردار مادران سونوگرافی نتایج ثبت امکان هفته 14 الی 11 همچنین  و 18 الی 16 هاي هفته در

  .است پذیر

 کدام در نتایج این بیاورد، آزمایش این ثبت روتین هاي هفته از خارج در را خود سونوگرافی آزمایش نتایج بارداري ادرم اگر-28

 گردند؟ ثبت باید سامانه بخش

 ثبت را اطالعات سونوگرافی، نتایج ثبت ها، آزمایش قسمت در توانند می بود، شده فعال غیر سونوگرافی نتایج ثبت مراقبت اگر

 .کنند

 ؟ است ثبت قابل سامانه در نقشی چه توسط( هفته 11-24 و هفته 11-6) بارداري روتین آزمایشات -29

  .باشد می ثبت قابل ماما و پزشک نقش در ها مراقبت فهرست خدمت، ارائه منوي در

 یم؟کن وارد را مراقبت باید چگونه و دارد وجود سیب سامانه در نقشی چه براي جنین سقط از پس مراقبت-11

 .است انجام قابل ها مراقبت فهرست خدمت، ارائه منوي از و باشد می پزشک و ماما هاي نقش براي فقط سقط از پس هاي مراقبت

  گردد؟ ثبت درسامانه چگونه دارند مینور تاالسمی که باردار زنان بیماري-11
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 شده نوشته مینور تاالسمی صفحه همان توضیحات دربخش و شده انتخاب تاالسمی بیماري عنوان بیماري، ثبت وقایع ثبت منوي در

  .گردد ذخیره و

 گردد؟ ثبت سامانه در باید باردار مادران بیماریهاي از یک کدام-12

 .گردد ثبت بیماریها، وقایع، ثبت قسمت در باید حتما باردار مادران در شده شناسایی بیماریهاي تمامی

  گردد؟ ثبت سامانه بخش کدام در و گرفته انجام دهنده خدمت توسط باید اقدامی هچ نباشد مناسب باردار مادر گیري وزن اگر-11

 سایر خدمت، ارائه منوي از ماما کار میز در شود داده نوبت بعد یکماه یا هفته دو وزن مجدد کنترل براي مادر شرایط، حسب بر اگر

 .گردد می ثبت و گرفته انجام نامناسب گیري وزن عنوان و کرده باز را زایمان و بارداري ویژه مراقبت/  ها مراقبت

 دارد؟ وجود ماما نقش با زایمان و بارداري ویژه مراقبت ثبت امکان سامانه در آیا-14

 را زایمان و بارداري ویژه مراقبت توان می مراقبتها، ،سایر ها مراقبت ،فهرست خدمت ارائه درمنوي گیرنده، خدمت انتخاب از بعد

  .نمود تکمیل فرد براي

 میشود؟ ثبت سامانه در ماما، توسط باردار خانمهاي براي HIV مشاوره چگونه-15

 را نتیجه نیز HIV آزمایش ثبت در کنید، ثبت و کنید انتخاب را نظر مورد لیست از و کنید تایپ را مشاوره اقدام، ویزیت، قسمت در

 .کنید ذکر توضیحات در و تایپ

 شود؟ استخراج باید کجا از باردار مادران تعداد -16

 مدیریت منوي از همچنین دارد، وجود باردار مادران مشاهده امکان گیرندگان خدمت فهرست شماري، سر و نام ثبت منوي در

 مادران جمعیت شبکه،گزارش جمعیت گزارش در همچنین و است مشاهده قابل نیز پوشش تحت افراد گزارش ساخت سامانه،

  اشدمیب استخراج قابل نیز باردار

  کرد؟ مشاهده توان می سامانه بخش کدام در را بارداري آزمایشات جمله از افراد شده انجام آزمایشات-17

 فرد آزمایشات کلیه اما نمود مالحظه توان می را باشند شده ثبت کاربر توسط که آزمایشات از مواردي آزمایش، گزارش بخش در

 .نمود دهمشاه توان می  الکترونیک، پرونده درخالصه را

 باشد؟ می مشاهده قابل سامانه قسمت کدام در بارداري از پیش هاي مراقبت گزارش-18
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 . نمایید انتخاب و کرده جستجو را نظر مورد ،مراقبت شده انجام هاي مراقبت گزارش ها، مراقبت گزارش ها، گزارش منوي در

 سیب سامانه از اند نداده انجام را "(پزشک) بارداري هاولی حال شرح و مراقبت" که بارداري زنان لیست توانیم می آیا-19

 ؟ کنیم استخراج

 نشده انجام برایشان مراقبت این که کسانی فیلد ،در اند نکرده دریافت خدمت که افرادي گزارش بخش ها، گزارش منوي از بله

 کنید مشاهده را نتایج و نمایید انتخاب را خود واحد خدمت، ارائه محل فیلد در کنیدو وارد را مراقبت است،

 شود؟ ثبت کجا بارداري آزمایش آمنوره درصورت-41

 BETA آزمایش درقسمت و شود می ثبت آمنوره(PI) مشکل شرح قسمت در شده ثبت زنان مشکل شکایت و ویزیت درقسمت

hCG  یاPREGNANCY TESTشود می انتخاب. 

 ندارد؟ وجود اي دوره ارزیابی خدمت لیست در-41

 .شود دیده مستقل صورت به جدید ورژن در شده قرار ولی است شده دیده اي دوره ارزیابی ، ها شکایت و هشدار رمف انتهاي در

 ؟ شود نمی دیده آیودي بهداشتی اقالم و دارو ارائه ،در آیودي گذاشتن صورت در-42

 (شود جستجو آ با) شود ثبت آیودي باید

 ؟ است ضروري سیب سامانه در ویژه مراقبت ثبت ،ماما نقش با بارداري مراقبت نوبت درهر آیا-41

 دریافتی ارجاعات وهم خود بلوک معمول هاي مراقبت درخصوص هم بارداري خدمات ثبت هنگام ماما نقش با سالمت مراقبین-بله

 بارداري سن با متناسب را بارداري ویژه هاي مراقبت/  ها مراقبت سایر/  خدمات ارائه قسمت از همواره بایستی مراقبین سایر از

 .نمایند تکمیل

 . گردد تکمیل بایستی مالقات اولین در آمبولی ترمبو خطر ارزیابی ذکراست به الزم 

 دانش سالمت مراقب) توسط باید کامل مراقبت ،2 سطح به وارجاع سالمت مراقب توسط بارداري پرونده تشکیل هنگام آیادر -44

 گردد؟ ارائه( مامائی آموخته

 خدمات بسته مطابق) ناهنجاري یا بیماري به ابتالء قسمت تکمیل جهت مادران کلیه است الزم بارداري، پرونده یلتشک هنگام   

 .نمایند دریافت کامل مراقبت یک ماما توسط و گردیده ارجاع( مامائی آموخته دانش سالمت مراقب) 2 سطح به( مادران سالمت
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 حال، شرح بخش ارجاعات سونوگرافی، آزمایش، وثبت درخواست از اعم ودش می ارجاع 2 سطح به که بارداري مادر همچنین 

 .نمایند ثبت سیب سامانه ودر نموده ارائه کامل صورت ابتداوبه رااز مراقبت ماما است ضروري معمول، ارزیابی

   است؟ مشاهده قابل سامانه بخش کدام از ماما و پزشک هاي بررسی و ارزیابی نتایج مشاهده-45

 براي خدمات دهندگان ارائه کلیه توسط شده ارائه خدمات تمام لیست/ خدمات آیتم انتخاب/ ها مراقبت گزارش/ ها گزارش منو از

 دهد می نشان را خاص فرد یک

   شود؟ ثبت سامانه بخش کدام در بارداري از پیش دوران در خانم شده انجام( لگن/ رحم/ پستان)هاي سونوگرافی نتایج-46

 باکس در سونوگرافی گزارش عبارت ثبت و مربوطه کشو از( آزاد متن)سایر گزینه انتخاب و اصلی شکایت /ویزیت مسیر از

 باکس در آن نتایج ثبت و لیست از مربوطه سونوگرافی انتخاب و اقدام آیتم و خدمات سایر انتخاب ادامه در/ ذخیره و توضیحات

 ویزیت پایان و هایین تایید و نمایش پیش پایان در/  ثبت تایید و توضیحات

 خارج) تخصصی سطوح به ارجاع نیازمند باردار مادران 2 سطح خدمات بسته اساس بر که بارداري زنان تخصصی ارجاعات -47

   ؟ شود می ثبت سامانه در چگونه پایگاه از خارج تخصصی سطوح با سامانه نبودن لینک به باشندباتوجه( بیمارستان یا پایگاه از

 قسمت ودر/خودش به ماما ارجاع/ مرکز به ارجاع قسمت، همان ،در تخصصی سطوح توسط مادر بررسی به نیاز صورت در

 و اقدام بخش ،از مادر مراجعه وضعیت پیگیري براي ادامه ودر. شود ثبت تاریخ با همراه مربوطه متخصص به ارجاع توضیحات

 را بعد هفته یک تاریخ و ثبت( شد ارجاع تخصصی سطح هی مادران خدمات بسته براساس) عبارت ثبت و سایر گزینه انتخایب

 .کنیم می تعیین بعدي پیگیري براي بخش درهمان

  است؟ صحیح باردار مادر آزمایشات در BUN براي سامانه طبیعی غیر و طبیعی مقدار -48

 است باردار غیر زمانهاي از متفاوت باردار زنان درBUN طبیعی رنج بله،

 یافت؟ دست BUN مقدار به توان می چگونه باشد، اوره فقط و باشد نشده گزارش BUN باردار، مادر یشاتآزما جواب در اگر-49

 .شود ثبتBUN نتیجه عنوان به آمده دست به عدد 14/2 بر تقسیم اوره مقدار فرمول از استفاده با  

 است؟ چگونه سامانه در زایی مرده ثبت نحوه-51

 .شود می زده تیک زایی مرده زایمان، وقایع،ثبت ثبت منوي در 
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 ؟ گیرد انجام باید کسی چه توسط درسامانه آن ثبت و بارداري از پیش مراقبتهاي-51

 شرایط واجد پوشش تحت زنان سالمت مراقبان و بهورزان است الزم لذا. باشد می ماما وظیفه بارداري از پیش مراقبت ثبت و انجام

 . نمایند ارجاع ماما به يباردار از پیش مراقبت انجام براي را خود

 ؟ گردد ثبت درسامانه باید هم سقط موارد آیا-52

 کلیک وقایع، ثبت منوي به ورود با. گردد ثبت سامانه در باید( بارداري 22 هفته از قبل بارداري حاصل خروج) سقط موارد کلیه.بله

 .نمود ثبت را موارد این توان می سقط ثبت برروي

 دارد؟ قرار سامانه در ماما میزکار قسمت کدام در بارداري از پیش مراقبت فرم -51

 فرد و بوده خیر بارداري به شک سوال پاسخ ،درصورتیکه سالمت مراقب یا بهورز توسط سالم باروري مشاوره فرم تکمیل از بعد

 فهرست ،در خدمت گیرنده بانتخا با ماما کار میز در سپس.شوند می داده ارجاع ماما به ایشان باشد، داشته بارداري به تمایل

 . است تکمیل و مشاهده قابل بارداري از پیش مراقبت فرم نشده، انجام مراقبتهاي

 گیرد؟ انجام زایمان از پس مراقبت باید سقط از بعد آیا-54

 . باشد نمی زایمان از پس مراقبت فرم تکمیل به نیاز خیر

 گردد؟ می ثبت سامانه در باردار زن ي پرونده از هایی محل چه در بارداري دوران آزمایشات-55

 . آزمایش ي نتیجه ثبت/ ها آزمایش قسمت در دوم و بارداري معمول هاي آزمایش مراقبت در یک: دومحل در

 .ببرید نام را کند دریافت باید بارداري ویزیت اولین در باردار زن یک که هایی مراقبت -56

 مراقبت انجام جهت پزشک و ماما به ،ارجاع تغذیه غربالگري بارداري، سن به توجه با بارداري مالقات بارداري، اولیه حال شرح

 .الزم معاینات انجام و بارداري ي اولیه حال شرح

 است؟ مشاهده قابل قسمتی چه در شده ثبت ماما توسط باردار مادر براي که ویزیتهایی-57

 قرار گیرنده خدمت هاي سابقه الکترونیکی، پرونده ،خالصه ها گزارش منوي در ماما و پزشک توسط شده انجام هاي ویزیت تمامی

 .میگیرد


