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 چگونه یافته، بهبود اکنون اگر باشد، شده ثبت سامانه در ایشان بیماري و بوده مالت تب به مبتال فردي چنانچه -1

  گردد؟ می ثبت درسامانه

 بیمار تیک نمایید، انتخاب را بیماري ویرایش و انتخاب را بیماري ثبت وقایع، منوي از گیرنده خدمت انتخاب از بعد

 نمایید ثبت را بیماري پایان تاریخ و بردارید را باشد می مبتال حاضر حال در

 نمود؟ ثبت توان می سامانه بخش کدام در را گزیدگی حیوان -2

 فرم واگیر، بیماریهاي اطالعات ثبت واگیر، بیماریهاي مراقبتها، سایر خدمت، ارائه منوي گیرنده، خدمت انتخاب

  .گردد ثبت و تکمیل هاري موارد اطالعات

 دارد؟ وجود سامانه در واکسیناسیون سوابق ثبت کانام آیا -3

 .است کرده دریافت را واکسن کدام گیرنده، خدمت فرد تولد تاریخ براساس که شود دقت باید فقط بله،

 شود؟ می انجام سامانه قسمت کدام در باردار مادر براي کزاز واکسن ثبت -4

 .است پذیر امکان خدمت ارائه منوي در اکسیناسیونو قسمت در بهورز و  سالمت مراقب نقش توسط واکسن ثبت

 شود؟ ثبت سامانه در میبایست میکند دریافت بیمارستان در گیرنده خدمت که هایی واکسن ایا -5

 .گردد ثبت باید بله 

 دارد؟ وجود مراجعین واکسن کارت در  ساله11 یادآور واکسن ثبت امکان سامانه در آیا -6

 واکسن ثبت بخش در افراد براي واکسن این ثبت امکان که دارد وجود ساله 11 یادآور واکسیناسیون کارت در بله

 .دارد وجود

 نمود؟ ثبت درسامانه را بزرگساالن توام واکسیناسیون توان می آیا -7

 تعیین را نوبت ، نموده انتخاب واکسن نوع بخش از را بزرگساالن توام واکسن واکسن، ثبت بخش در توان می  بله

 مشاهده قابل فرد واکسیناسیون کارت در ، ثبت از بعد. کرد ذخیره و ثبت نیز را واکسن سریال شماره و تاریخ و دنمو

 .شد خواهد منظور بزرگسال توام واکسیناسیون گیري گزارش در و بوده
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 در باید را نواکسیناسیو انجام تاریخ توام، واکسن تزریق و باردار مادر سازي ایمن جدول نبودن کامل صورت در -8

 نمود؟ ثبت سامانه بخش کدام

 می ثبت بزرگساالن توام بخش در واکسن ثبت واکسیناسیون، خدمت، ارائه منوي سالمت، مراقب و بهورز کار میز در 

 .گردد

 شود؟ ثبت سیستم در چگونه نزده، را ماهگی وشش ماهگی چهار واکسن و است ماهه هشت که کودکی -9

 است گذشته کودك سن از اینکه دلیل به ولی کنید وارد سامانه در اید کرده تزریق که تاریخی به را فرد واکسن

 کنید ثبت توانید نمی را ماهگی شش و ماهگی چهار به مربوط واکسن مراقبت

  شود؟ می انجام چگونه سامانه در واکسن ثبت -11

 . واکسن ثبت واکسیناسیون، خدمت، ارائه گیرنده، خدمت انتخاب

  گردد؟ تکمیل باید مواردي چه در و چیست اقدام دربخش...  و جلدي زیر و عضالنی تزریق از منظور -11

 مجوز و پزشک نظر با که مجاز دارویی تزریقات انجام درصورت خود وظیفه شرح به توجه با بهورزان بخش دراین

  .نمایند می ثبت را شده انجام ،تزریقات گردد می اعالم ایشان به پزشک

 کنیم؟ ثبت اول نوبت یا صفر نوبت در باید را هپاتیت ژ، ث ب تولد، بدو واکسن-12

 .کنید وارد اول نوبت را هپاتیت و صفر نوبت در را ژ ث ب 

 میشود؟ ثبت سامانه در ماما، توسط باردار خانمهاي براي HIV مشاوره چگونه -13

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

HIV کنید ذکر توضیحات در و تایپ را نتیجه نیز. 

 را سامانه مواردثبت میشود انجام فرد براي اقدامی چه میکند مراجعه هفته دو از بیش سرفه عالئم با فردي -14

 بنویسید؟

 را واگیر بیماریهاي کلیدي عالئم اولیه یابیارز قسمت واگیر بیماریهاي سندرمیک نظام/  مراقبتها سایر قسمت در

  تحویل فرد به را سل گیري نمونه ظرف. میکنیم تکمیل را مزمن سرفه سندرمیک نظام قسمت همان در سپس و ثبت

 میکنیم راانتخاب گیري نمونه اقدام قسمت در.میدهیم
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 کرد؟ استخراج میتوان مسیري چه از را پدیکلوزیس موارد آمار-15

 اطالعات ورود فرم/  شده انجام مراقبتهاي مسیر از مراقبین از هریک گزارش مربوطه آماري فرم تکمیل جهت

 .شود می بندي جمع آماري فرم واطالعات کرده جستجو را گال و پدیکلوز بیماري

 ورود فرم عنوان مراقبت باکس در/ها تشخیص گزارش/مراقبتها گزارش/گزارشها مسیر از را موارد کل تعداد یا

 .میزنیم را جستجو گزینه و شود می وارد گال و پدیکلوز بیماري اطالعات

 کنید؟ می انتخاب را مسیري فردچه  واکسیناسیون سابقه دریافت جهت -16

 مشاهده را  واکسن کارت/واکسیناسیون/خدمت ارائه مسیر از و میکنیم انتخاب گیرنده خدمت عنوان به را فرد

 .میکنیم

 میشود؟ ثبت سامانه در مواردي چه واکسن تزریق از بعد میکند مراجعه واکسن دریافت هتج اي ماهه 4 کودك -17

 .شود می تکمیل ماهگی 4 واکسیناسیون ارزیابی/ پایلوت سالم کودك/مراقبتها سایر قسمت در

 .میشود انجام مربوطه واکسن ثبت/ واکسیناسیون/خدمت ارائه قسمت در

 .شود می انتخاب جلدي زیر یا نیعضال تزریق/اقدام/خدمت ارائه درقسمت

 شود؟ می ثبت سامانه در مواردي چه دهد می پدیکلوزیس تشخیص ساله 5 کودك معاینه بعداز سالمت مراقب -18

 گال  و پدیکلوز بیماري ورود فرم/واگیر بیماریهاي اطالعات ورود/ مراقبتها سایر

 .دمیشو ثبت پدیکلوز معاینه سایر قسمت در/ اقدام/خدمت ارائه

 .شود می ثبت بهداشتی واقالم دارو ارائه/خدمت ارائه قسمت در شامپو تحویل صورت در

 ثبت وراحل میشود انجام کودك براي اقداماتی چه است کرده مراجعه اسهال شکایت با اي ساله 8 کودك -19

 دهید؟ توضیح را سامانه

 راتکمیل واگیر بیماریهاي کلیدي عالئم ولیها ارزیابی/واگیر بیماریهاي سندرمیک نظام/مراقبتها سایر قسمت در

 .شود می تکمیل مربوطه سندرمیک نظام شده انجام بندي طبقه براساس وسپس کرده

 .دهیم می توضیح را گیري نمونه نحوه و میدهیم مادر تحویل را التور گیري نمونه محیط

 .میکنیم انتخاب را گیري نمونه/ اقدام/ خدمت ارائه قسمت در
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 کنید؟ می انتخاب را مسیري چه اند نکرده مراجعه مرکز به که واکسنی موارد از گزارش هیهت جهت -21

 انتخاب را  سن و واکسن نوبت و واکسن نوع قسمت تاخیري واکسنهاي گزارش/واکسیناسیون/خدمت ارائه مسیر

 .میزنیم را جستجو وگزینه کرده

 شود؟ می ثبت سیب سامانه در هپاتیتی بیمار یک جهت قسمتهایی چه -21

 پر ي بیمار به مربوط اطالعات-هپاتیت بیمار اطالعات ورود/واگیر بیماریهاي اطالعات ثبت/مراقبتها سایر قسمت در

 .میشود

 .شود می انجام بیماري ثبت/وقایع ثبت قسمت در فرد بیماري پزشک توسط

 نید؟ک می محاسبه صورت چه به  97 ماه مرداد در را 3 پنتاواالن واکسن پوشش -22

 مرداد در شده تزریق 3 پنتاواالن واکسن تعداد سپس.کنیم می استخراج را 1/12/96 تا 1/11/96 تاریخ از  متولدین

 داده قرار را متولدین کسر مخرج ودر شده تزریق واکسنهاي کسر صورت در  فرمول طبق میکنیم استخراج را ماه

 .کنیم می 111 وضربدر

 بنویسید؟ را سامانه در ثبت مسیر است کرده مراجعه واکسن از یناش عارضه با اي ماهه 4 کودك-23

 واکسن از ناشی عوارض اطالعات ورود فرم/   واگیر بیماریهاي اطالعات ثبت/ مراقبتها سایر قسمت در

 در ثبت ومراحل دهید می انجام که اقداماتی است کرده مراجعه پوست روي قرمز هاي دانه و تب باعالئم کودکی-24

 دهید؟ توضیح را سامانه

 را واگیر بیماریهاي کلیدي عالئم اولیه ارزیابی/ واگیر بیماریهاي سندرمیک نظام/ مراقبتها سایر قسمت در رابتدا د

 پزشک غیر ماکولوپاپوالر غیر و ماکولوپاپوالر حاد راش و تب سندرم شده انجام بندي طبقه براساس و کرده تکمیل

 .گیري نمونه انجام جهت بیماریها واحد به فوري گزارش نیاز صورت در. یدهیمم پزشک به ارجاع و کرده تکمیل را


