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  باشد؟ می  چگونه ها ارزیابی فاصله ، باشد سرویکس سرطان خطر معرض در خانمی اگر-1

  و سرویکس سرطان خصوص در الزم مراقبتی خود هاي آموزش است الزم همچنین. کند مراجعه باید یکبار سالی

  .شود داده دو سطح به ارجاع

 داد؟ انجام  تکرار نوانع به باید مراجعه بار هر در را ها مکمل مصرف مراقبت آیا -2

 .است گیرنده خدمت به آموزش و توصیه نیاز صورت در و مکمل مصرف از اطمینان ، مراقبت این انجام از هدف بله

  کرد؟ ثبت را اسمیر پاپ نتیجه توان می سامانه قسمت کدام در سالمت مراقب نقش با -3

 .شود می ثبت ماما نقش توسط اسمیر پاپ نتیجه. ندارد را اسمیر پاپ نتیجه ثبت امکان سالمت مراقب

 است؟ مشاهده قابل  سامانه بخش کدام در فرد هر براي شده ثبت و شده داده بهداشتی اقالم و داروها -4

: ها سابقه بخش صفحه، چپ سمت و پائین در الکترونیکی، پرونده خالصه بخش در گیرنده، خدمت انتخاب از بعد

 .گردد می مشاهده شده صادر داروهاي گزارش ده،نمو باز را..... داروهاي گزارش

 چیست؟ میانگین و کل تعداد تجویز، تعداد از منظور  دارویی اقالم گزارش در -5

 این کل تعداد منظور کل تعداد.است شده تجویز آنها براي دارو این  که است افرادي تعداد ، تجویز تعداد از منظور

 از هریک به که است دارویی تعداد میانگین یا  متوسط منظور میانگین و شده داده بیمار تعداد این به که است دارو

 .اید می بدست شده تجویز تعداد بر دارو کل تعداد تقسیم از واقع در و  است شده داده بیماران این

 شود؟ داده باید کننده مراجعه به آموزشی چه D3 ویتامین قرص مصرف با رابطه در -6

 مصرف، طریقه ، آن فوائد و دارو تجویز علت است الزم کننده مراجعه جهت  تجویزي ارويد هرنوع با رابطه در

 .شود داده آموزش کننده مراجعه به آن  مصرف احتمالی عوارض

 ؟ شود ثبت باید چطور شربت و قرص کپسول، قطره، صورت به دارو شکل -7

 قطره Drop          قرص Syrup             Tablet شربتCap                 کپسول

 است؟ شده گرفته درنظر اسمیر پاپ نتیجه ثبت براي محلی بهورز نقش با سامانه در آیا -8

 خدمتی بسته در چون اما است شده گرفته نظر در.... و واژن اسمیر و خون از گیري نمونه انجام گزینه اقدام، بخش در

 و گردد تکمیل نبایستی بهورزان اقدام بخش در گیري نمونه این است نشده تعریف واژن اسمیر گیري نمونه بهورزان

 .شود می انجام "ماما" نقش توسط



  

 

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

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

 24952745 -4 شماره تماس واحد:

, نشده سامانه وارد اینترنت بودن قطع بعلت ولی شده، ارائه کننده مراجعه به قبالً که پزشک غیر داروهاي -9

  ؟ کنیم ثبت شده ارائه دارو که تاریخی به میتوانیم شد وصل اینترنت زمانیکه

  باشد می روز به سیستم تاریخ-یرخ

 گردیده تکمیل ایشان براي سنجی تن و تغذیه فرمهاي قبال که  میانسال زنان سنجی تن فرم انتخاب هنگام در -11

 شود؟ می مشاهده کمر دور و قد و وزن اندازه فقط است،

 می مشاهده  تغذیه الگوي و سنجی تن عنوان با فرم یک تنها و گردیده تجمیع میانساالن تغذیه مراقبت فرمهاي

 .است گردیده منتقل شده کنترل هاي اندازه آن در که گردد

 نیست؟ دسترسی قابل سامانه در ماما نقش براي میانساالن هاي مراقبت چرا -11

 .باشد نمی مشاهده قابل ماما نقش براي و باشد می سالمت مراقب نقش به مربوط میانساالن برنامه

 باشید داشته سالمت مراقب نقش باید ها بتمراق این انجام براي

 سابقه خانم، این خانوادگی سابقه آیتم در آیا باشد، داشته خود ناتنی خواهر در برست سرطان سابقه خانمی اگر -12

  گردد؟ ثبت باید  برست سرطان

 .ددگر درج خانوادگی سابقه در باشد،  دوم درجه  و  اول درجه بستگان در برست سرطان سابقه اگر

  گیرد؟ می انجام چگونه سامانه در استخوان پوکی بیماري ثبت -13

 .نمایید ثبت و انتخاب را استخوان پوکی گزینه بیماري، ثبت وقایع، ثبت بخش در ماما، یا پزشک نقش با

 دارد؟ وجود سامانه در  اسمیر پاپ ثبت براي جایی ماما نقش در آیا -14

 .نمایید ثبت و جستجو را اسمیر ،پاپ اقدام بخش در سپس ویزیت، متقس در خدمت، گیرنده انتخاب از بعد

  دارد؟ وجود سینه آزمایی خود آموزش ثبت امکان ماما نقش با -15

 در و کرده انتخاب را بهداشت آموزش گزینه.نمایید جستجو و نموده تایپ را آموزش کلمه:  اقدام ویزیت، در بله

 .گردد درج آموزش مطلب و نوع ، توضیحات بخش
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 غیر و پزشک هاي نقش) بگیریم؟ را( سبا) میانساالن سالمت برنامه آمار میتوانیم چطور سیب سامانه در -16

 (پزشک

 جستجو را نظر مورد  مراقبت ،میتوانید شده انجام هاي مراقبت گزارش ها، مراقبت گزارش ها، گزارش قسمت در

 .نمایید مشاهده را گزارش نتیجه و کرده

 نماییم؟ ثبت سامانه در را افراد مصرفی داروهاي سایر باید بهداشتی اقالم و داروها جز به آیا -17

..  و انگشتی مسواك بارداري، از پیشگیري وسائل و قرصها اي، تغذیه هاي مکمل شامل بهداشتی اقالم و دارو بله

 داروهاي سایر و نموده  ثبت مت،خد گیرنده هر براي بهداشتی اقالم و دارو ارائه بخش در را فرد هر به شده ارائه

 .نمایید وارد فرد براي مصرفی داروهاي ثبت بخش در وقایع ثبت دربخش ایشان بیماري ثبت از پس نیز را بیماران

 گزارش سامانه از را است نشده انجام برایشان سینه سرطان غربالگري که افرادي اسامی لیست  توان می چگونه -18

 گرفت؟

  سپس و کرده انتخاب را اند نکرده دریافت خدمتی که افرادي گزارش ها، گزارش منوي از امام و پزشک نقش در

 و انتخاب را پستان غربالگري آیتم غربالگري، کلمه نوشتن با سپس و انتخاب زن جنس تعیین، را سن محدوده

 دریافت را خاص خدمت که افرادي گزارش صورت بدین توان می ها ارزیابی و مراقبتها کلیه براي. نمائید جستجو

 .کرد جستجو اند نکرده

 کنیم؟ استخراج سامانه از چگونه را ماه سه مصرفی داروهاي -19

  ها دارو گزارش ها، گزارش منوي از

  نمود؟ استخراج سامانه از توان می چگونه را دارویی اقالم آمار -21

 اگر و نمایید تایپ را دارو نام غیرپزشک، ايداروه گزارش ها، گزارش منوي از سالمت، مراقب و بهورز میزکار در

 .دهید انجام را جستجو و تعیین باشد می نظر مد خاصی زمانی محدوده

  دارد؟ وجود سامانه در دارویی هاي مکمل تفکیک به گیري گزارش امکان آیا -21

 را...  و فصلی یا ماهانه رنظ مورد زمانی محدوده نوشته، را اقالم از هریک نام داروها، گزارش ها، گزارش منوي از

  .نمایید جستجو و نموده تعیین
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 زنان مشکل شود؟ انتخاب مشکل کدام مامایی درویزیت تناسلی دستگاه وجودعفونت درصورت -22

 شود؟ می ثبت درکجا واژینال معاینه -23

 درمعاینه سپس شده ثبت زنان ،مشکل شکایت درقسمت ویزیت ازانتخاب پس شده ماماوارد - مراقب نقش با

 .شود می ثبت نتایج و انتخاب سرویکس و واژن معاینه زنان تناسلی دستگاه ، فیزیکی

 شود؟ ثبت باید چیزي چه افتراقی ،تشخیص ویزیت قسمت در زنان عفونت تشخیص صورت در -24

 را زنان لیتناس دستگاه ، فیزیکی  معاینه در و کرده انتخاب را خدمات سایر نیست، افتراقی تشخیص ثبت به الزم

 را شده تجویز دارو قسمت در توانیم می ، کرده ثبت را عفونت ، سرویکس و واژن معاینه قسمت در و کرده انتخاب

 .بنویسیم نیز

 کنیم؟ ثبت چگونه را زنان مشکالت براي سونوگرافی درخواست  - 25

 .کنید انتخاب را مدانتخ و رحم از سونوگرافی ، رادیولوژي قسمت در ثبتمشکل از پس مامایی ویزیت در

 در!   ندارد وجود خدمت این سامانه در ولی است کرده مراجعه اسمیر پاپ تست انجام براي اي ساله 28 خانم -26

 گردد؟ ثبت باید قسمت کدام

 .شود می انجام باالتر و ساله 31 افراد براي اسمیر پاپ خدمات انجام

 گردد؟ می انجام قسمت کدام رد غیرباردار زنان براي سونوگرافی نتایج ثبت -27

 شود می تعریف سامانه در نزدیک آینده در و نیست ثبت قابل فعال سونوگرافی نتایج

 ارزیابی باید کسی چه توسط مراقب نقش در سال 31-59 زنان در سرویکس و پستان سرطان غربالگري خدمت -28

   گردد؟ تکمیل و

 .شود انجام ماما نقش در آن تکمیلی ارزیابی سپس و ماما غیر سالمت مراقب توسط

   ؟ گردد تکمیل و ارزیابی میتواند نقشی چه با ساله 31-59 زنان در خانگی خشونت خدمت -29

 از پس نباید که معنی بدین است کافی خدمت این ارزیابی یکبار تنها است ذکر به الزم-سالمت مراقب نقش با

 وي مراقبتی نقش با ماما، نقش با سالمت مراقب توسط انزم همان در مجددا سالمت مراقب یک توسط تکمیل

 .گردد تکمیل
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   ؟ است چگونه شده تهیه اسمیر پاپ نمونه ثبت صحیح روش -31

 شکایت/ ویزیت مسیر واز ماما نقش با صرفا لذا شود می انجام ماما توسط تنها اسمیر پاپ تهیه اینکه به توجه با

/ شده انتخاب فیزیکی معاینه خدمات سایر انتخاب ادامه در/ ذخیره مربوطه کشو از پیگیري گزینه انتخاب و اصلی

 و نمایش پیش انتخاب پایان ودر/  ثبت گیري نمونه تاریخ اسمیر پاپ تهیه قسمت  در فقط زنان تناسلی دستگاه

 .شود انجام  ویزیت پایان و نهایی تأیید

 باید کسی چه توسط مراقب نقش در سال 31-59 زنان در سرویکس و پستان سرطان غربالگري خدمت  -31 

   گردد؟ تکمیل و ارزیابی

 .شود انجام ماما نقش در آن تکمیلی ارزیابی سپس و ماما غیر سالمت مراقب توسط

 می ثبت ماما میزکار در یا است شده گرفته درنظر محلی درسامانه بهورز نقش با اسمیر پاپ نتیجه ثبت براي آیا -32

 گردد؟

 .ندارد وجود اسمیر پاپ درج براي محلی بهورز کار میز در 

 که وجوددارد...( و واژن مدفوع،اسمیر خون،) ها گیري نمونه گزینه نیز اقدام دربخش.گردد ثبت باید ماما کار میز در

 .گردد ثبت اقدام عنوان به بخش این نباید بهورز نقش در

 ؟  گیرد انجام اسمیرچگونه پاپ ثبت ماما کار میز در -33

 گزینه انتخاب خدمات سایر بخش از ،سپس ذخیره و توضیحات ثبت و شکایت تعیین - خدمت گیرنده نتخابا

 توضیحات و نظر مورد گزینه انتخاب ، جستجو– اسمیر پاپ کلمه تایپ-اقدام

 گیرد؟ انجام چگونه گرافی مامو ثبت ماما کار میز در -34

 گزینه انتخاب خدمات سایر بخش از ،سپس ذخیره و توضیحات ثبت و شکایت تعیین - خدمت گیرنده انتخاب

 توضیحات و نظر مورد گزینه انتخاب ، جستجو–ماموگرافی کلمه تایپ-اقدام

  وجوددارد؟ ها آموزش ثبت براي محلی ماما کار درمیز آیا -35

 گردیده انتخاب بهداشت آموزش گزینه و کرده ،جستجو آموزش کلمه تایپ با ،اقدام خدمات سایر بخش در بله

 .گردد می ذخیره و ثبت....  و آموزش شیوه و آموزشی مطلب زمینه در ،توضیحات
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 گردد؟ ثبت باید سامانه بخش کدام در زنان بیماریهاي براي ماما توسط تجویزي داروهاي -36  

 دمور داروي انتخاب تجویز بخش ،از ذخیره و توضیحات شرح-اصلی شکایت تعیین-خدمت گیرنده انتخاب از بعد

 .گردد می ذخیره ، توضیحات ،درج مصرف دستور تعیین و دارو مقدار ،نوشتن نظر

  گردد؟ تکمیل کسانی چه براي باید بزرگ روده سرطان زودهنگام تشخیص و غربالگري فرم -37

 ،سپس شود داده سامانمه کاربران و خدمات دهندگان ارائه به الزم آموزش ابتدا است الزم اما ، باال به سال51 افراد

 نمایند اقدام

 ؟ است استخراج قابل سامانه بخش کدام از کنند می استفاده D3 ویتامین قرص از که میانساالنی آمار -38

 دربخش سنجی تن کلمه نوشتن-سن محدوده تعیین-ها نشانه و عالئم گزارش-مراقبتها گزارش-ها گزارش منوي از

 ویتامین انتخاب و عالمت درقسمت ویتامین نوشتن همچنین و  تغذیه الگوي و سنجی تن گزینه انتخاب ، مراقبت

D3 جستجو سپس  

 در آن پاسخ و اسمیر پاپ گیري نمونه ثبت محل و شود می انجام زنان در سنی گروه چه در اسمیر پاپ تست -39

 :کنید بیان را سیب سامانه

 .شود می انجام جنسی رابطه اولین شروع از سال 3 گذشت از پس و سالگی 31 سن از تست این

 :باشد می ذیل شرح به اسمیر پاپ نمونه پاسخ دریافت از پس الزم اقدامات

 یکبار سال 11 هر ساله 5 متوالی دوره 3 از پس و یکبار سال 5 هر اسمیر پاپ تکرار طبیعی، اسمیر پاپ

 ماه 12 تا 6 از پس اسمیر پاپ تکرار ،unsatisfactory اسمیر پاپ

 سیتوبراش با ترجیحا ماه 12 تا 6 از پس اسمیر پاپ تکرار ،inadequate اسمیر پاپ

Ascus، ماه 12 تا 6 از پس اسمیر پاپ تکرار 

HSIL(سرویکس بدخیم پیش ضایعات)، ارجاع 

ISIL/ASGUS، کولپوسکوپی براي ارجاع 

 :ددگر اقدام زیر هاي مسیر از سامانه در آن نتیجه نیز و اسمیر پاپ گیري نمونه اقدام ثبت براي ضمناٌ
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 :اسمیر پاپ نمونه تهیه اقدام ثبت

 پاپ نمونه تهیه "عبارت تایپ(/سرویکس و واژن اسمیر).... آزمایش نمونه گرفتن گزینه انتخاب/ اقدام/ خدمت ارائه

 نهایی ثبت/ تست نتیجه ثبت و بررسی براي بعدي پیگیري زمان تعیین/ توضیحات در آن انجام تاریخ با اسمیرهمراه

 :شده انجام هاي اسمیر پاپ نتایج ثبت

  سال 59-31 زنان براي ماما نقش در "ماما -سرویکس سرطان زودهنگام تشخیص و غربالگري" خدمت: اول مسیر

 وجود یکسال از کمتر شده انجام اسمیرهاي پاپ براي نتیجه کامل ثبت امکان خدمت، این ارزیابی انتهایی بخش در

 نتیجه و فرد تست آخرین انجام تاریخ توضیحات باکس در یکسال، باالي شده انجام هاي تست نتایج ثبت براي. دارد

 .شود ثبت دستی بطور آن

 اسمیر پاپ بررسی خدمت در نتایج ثبت/ سالم باروري مراقبت/ مراقبتها سایر/ خدمت ارائه: دوم مسیر

: طبیعی. )شود می ثبت طبیعی غیر و طبیعی کلی حالت 2 به فرد اسمیر پاپ تست اخرین نتیجه خدمت این در

 باکس در است الزم( باالتر و ASGUS / HSIL نتایج شامل: طبیعی غیر و متاپالزي/ التهاب/ طبیعی نتایج شامل

 اسمیر پاپ نتایج ثبت براي مسیر این. گردد ثبت کننده مراجعه تست اخرین انجام تاریخ خدمت، انتهاي مالحظات

 .دارد کاربرد سال 54 تا 21 زنان

 .گردد ثبت فوق مسیر 2 هر در سال 54-31 زنان تست نتایج شود می توصیه

 خدمت 2 است نشده ابالغ زنان در hpv تست گیري نمونه انجام اجراي دستور که زمانی تا شود می تاکید همچنین

 گردد تکمیل نباید "یکسال عرض در اسمیر پاپ و hpv تست پیگیري"و "سرویکس سرطان غربالگري"

 :ببرید نام را دهد ارائه میانسال مرد یا زن یک به باید  سالمت بمراق یک که خدماتی-41

 گیري اندازه روان، سالمت غربالگري دخانیات، مصرف وضعیت جسمانی، فعالیت بررسی ، تغذیه ارزیابی و سنجی تن

 عروقی قلبی سنجی خطر و فشارخون

 کارشناس تغذیه، کارشناس ماما، هب را کننده مراجعه باید خدماتی چه تکمیل براي بهورز/سالمت مراقب-41

 :ببرید نام مورد دو دهد؟حداقل ارجاع پزشک روانشناس،

 افراد در باال فشارخون و دیابت دارو،تشخیص تجویز براي درصد 21 از بیش سنجی خطر مثبت، پارکیو تست: پزشک

 چاقی مثبت، غربال
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 پستان معاینه و اسمیر پاپ نمونه تهیه: ماما

 عدم صورت در تغذیه الگوي 12 تا 7 امتیاز و 91 باالي کمر دور و وزن اضافه داراي راداف: تغذیه کارشناس

 ماه سه از پس تاثیرمداخله

 آور اعتیاد مواد و الکل دخانیات، استعمال مثبت غربال: روانشناس

  دارد؟ وجود سامانه در دارویی هاي مکمل تفکیک به گیري گزارش امکان آیا-42

 را...  و فصلی یا ماهانه نظر مورد زمانی محدوده نوشته، را اقالم از هریک نام داروها، زارشگ ها، گزارش منوي از

  .نمایید جستجو و نموده تعیین


