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 )سبا(شناسنامه سالمت بانوان ايراني 

  :سال ايراني كه از اجزاي زير تشكيل شده است  25-60شناسنامه سبا ابزاري است براي ثبت وقايع مهم سالمت بانوان 

 فرم ارزيابي دوره اي سالمت -1  

  بيماري يا مشكل سالمت )   follow up(فرم پيگيري - 2

  فرم ارجاع و بازخورد ارجاع- 3

همچنين خدمات سبا در دفاتر ثبت خدمات مركز جمع بندي و ثبت شده  و در فرم هاي مخصوص گزارش دهي براي فراهم ساختن اطالعات مديريتي         
  :در تكميل شناسنامه سالمت توجه به نكات زير اهميت ويژه اي دارد . برنامه به سطوح باالتر ارائه مي شود

 . معناي مستند ساختن خدمات مذكور بوده و بديهي است كه هدف اصلي اجراي برنامه، ارائه خدمت استتكميل  فرمهاي ثبت خدمات به  - 1

د زير هميشه بايد به اين نكته توجه داشت كه فقط  كار ثبت شده به معناي كار انجام شده است همچنين تكميل صحيح فرمها ، شرايط را براي  موار. - 2
  :فراهم مي كنند 

 راجعه كنندگان براي تسهيل  پي گيري مشكل سالمت فردثبت مشكالت سالمت م •

 تسهيل پايش اجراي برنامه  •

  .سهولت دسترسي به اطالعاتي كه براي ارتقاي برنامه و طراحي  مداخالت كلي ضروري است •
مشاوره و اصول برقراري در ابتداي ارائه خدمت توسط هريك از اعضاي تيم سالمت در هر يك از بخشها الزم است ارائه دهنده خدمت به اصول  - 3

ه ارتباط دو طرفه توجه نموده و براي گيرنده خدمت در خصوص اهميت و زمان الزم براي خدمتي كه مي خواهد انجام بدهد توضيحات الزم را ارائ 
  .نمايد

ي به نتيجه درست در خصوص هر بديهي است كه براي دستياب. در همه بخش هاي فرم موضوعات مورد نظر به صورت عبارت و عناوين نوشته شده اند  - 4
ربوط يك از عناوين و موضوعات الزم است به وضعيت فرهنگي ، اجتماعي ، سواد  و ساير اصول برقراري ارتباط دوطرفه توجه كافي معطوف و عنوان م

  .به پرسش مناسب و قابل فهم تبديل شده و پاسخ آن به صورتي كه در دستورالعمل توضيح داده شده ثبت گردد

اي مناسب در هر بخش از ارائه خدمات، اعضاي تيم سالمت بايد با ارائه بازخورد مناسب به مراجعه كننده از جمله بيان نتايج بررسي ، تحسين رفتاره - 5
  .بت نمايند وارائه توصيه ها و  آموزشهاي الزم  مشاركت مراجعه كننده را در ارتقاي سالمت خود جلب نموده و در جدول آخر فرم ارزيابي دوره اي ث

بنابراين در جمع بندي نهايي الزم .در فرم ارزيابي دوره اي  رنگ قرمز بيانگر وجود مشكل و رنگ سبز نشان دهنده عدم وجود مشكل خاص مي باشد - 6
  .است  مسائل درج شده در ستونهاي قرمز فرم براي تشخيص و طبقه بندي مورد توجه ويژه قرار گيرند

  )برنامه سبا(سال 25-60زنان  بي دوره اي سالمتفرم ارزياراهنماي تكميل 
  

لف و نحوه تكميل فرم  بخشهاي مخت. است قسمت  11داراي اين فرم . ، تكميل مي شودكنندهمراجعه سال  25-60سبا براي زنان فرم ارزيابي دوره اي 
  :به شرح زير مي باشد

شماره  .شود مي تكميل يكاردان يا كارشناس بهداشت بهورز،ن قسمت توسط اي .تكميل اين قسمت به معني تشكيل پرونده است :مشخصات فردي -1
بر نوع بيمه و تحصيالت مراجعه كننده  تعداد فرزندان زنده، شغل،نوع ، محل تولدتاريخ و  نام و نام خانوادگي، *.كد ملي در محل مخصوص درج گردد

به تفكيك  ر گرفته و پاسخ وي امراجعه كننده مورد پرسش قريا تاهل وضعيت تجرد همچنين  .ثبت مي شود مربوطه در محل  مبناي گفته مراجعه كننده
دوري بيش  فوت، اعم از شامل مواردي �جدا از همسر� و )زندگي داراي همسر و در حال زندگي با وي ( �متاهل�، )هرگز ازدواج نكرده(  �مجرد�
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و مربوطه ثبت  در محل ، همچنين شماره تلفن ويآدرس محل زندگي و محل كار مراجعه كننده .شودمي طالق و غيره  ،ماه به دليل مسافرت، بيماري 6از 
در صورتي كه مراجعه كننده داراي يكي  .ثبت گرددنيز در محل مخصوص  ....)نيروهاي مسلح و دولت، كاركنان تامين اجتماعي،بيمه روستايي، (نوع بيمه 

  .ر اين قسمت درج گردداز انواع بيمه تكميلي مي باشد نوع آن نيز د
توسط كاردان يا كارشناس دوره ديده اندازه گيري و محاسبه شده و در بخش تن  BMIدر  اين قسمت قد، وزن، دور كمر و  :تن سنجي  - 2  

اندازه . اندازه قد فرد به وسيله قدسنج يا متر اندازه گيري شده و عدد حاصل  بدون اعشار برحسب سانتي متر ثبت مي شود. سنجي  فرم ارزيابي ثبت مي گردد
با استفاده  )BMI( نمايه توده بدني. وزن فرد با حداقل لباس و به وسيله ترازوي كاليبره شده  بر حسب كيلوگرم بدون اعشار، در اين قسمت ثبت مي گردد

وضعيت مراجعه كننده تعيين و درخانه مربوطه   و براساس جدول زير قد بر اساس فرمول زير محاسبه شده و عدد حاصل در محل مربوطه ثبت از وزن و
    .عالمت زده مي شود

  
  
  
  

  

  

سپس متر نواري را در . سانتي متر از هم باز است، قرار مي گيرد 25 - 30اندازه گيري دور كمر ابتدا فرد در حالتي كه به راحتي ايستاده و پاها به اندازه  براي
قرار داده و  بدون وارد كردن فشار بر بافتهاي نرم ) بدون پوشش يا لباس(پائيني آخرين دنده و برجستگي استخوان لگن ناحيه نقطه مياني حد فاصل قسمت 

سانتي  88اندازه دور كمر   زنانو در   سانتي متر و بيشتر 102اندازه دوركمر  مرداندر  .اندازه دور كمر مشخص و در خانه مربوطه ثبت مي شود
زيرا اندازه دور كمر اين افراد از نقطه مرزي  ؛الزم نيستو بيشتر  BMI=35 با افرادكمر در  گيري دور اندازه .شكمي محسوب مي شود، چاقي متر و بيشتر

   .تعيين شده بيشتر است

  .شناسايي نمود، استفاده شودچنانچه  كد ملي فرد در دسترس نمي باشد، از شماره پرونده خانوار يا هر شماره ديگري كه بتوان به سهولت فرد را با آن *

ر در صورت وجود مورد حائز اهميت در سير بررسي تن سنجي، اعم از چاقي، اضافه وزن و چاقي شكمي توصيه هاي ارائه شده و شرايط ارجاع از نظ
: 3اضافه وزن، كد : 2الغري، كد : 1محل، علت و نتيجه در جدول تشخيص و طبقه بندي، در رديف اول تحت عنوان تن سنجي نامطلوب به صورت كد 

جديد و در صورتي كه = در صورتي كه براي اولين بار فرم براي فرد تكميل مي شود، جدر ستون بعدي، . چاقي شكمي درج و ثبت گردد: 4ي، كد چاق
  .  قديم ثبت گردد= هريك از موارد در فرم قبلي هم ثبت شده ق

  .كميل مي شوداين قسمت توسط كاردان يا كارشناس دوره ديده ت :شيوه زندگي و عادات رفتاري  -3
ي ابتدا از فرد پرسيده مي شود آيا در يكسال گذشته مصرف ماده غذايي براي وي ممنوع بوده يا مقدار آن محدود شده است؛ هم چنين رژيم غذاي -3 - 1

  .در صورت پاسخ مثبت، نوع و علت آن نيز پرسيده و درج گردد. خاصي داشته است يا خير

مهمترين گروه هاي غذايي بر اساس هرم مواد غذايي و اولويتهاي تغذيه اي اين گروه سني مورد پرسش قرار مي در ارزيابي تغذيه اي، مصرف معمول 
هريك در ستون اول ميزان مصرف لبنيات، سبزيها و ميوه ها به صورت تعداد سهم مصرفي معمول فرد در يك روز پرسيده شده و نتيجه در خانه مقابل . گيرد

  .سهم استاندارد مطلوب مصرفي، مطلوب يا نامطلوب بودن ميزان مصرف اين گروهها در خانه مربوطه عالمت زده مي شود از آنها ثبت و بر اساس 
  :هر سهم از گروه لبنيات برابر است با. سهم است 2 -3ميزان مطلوب مصرف روزانه لبنيات  

يك و نيم ليوان بستني = ليوان دوغ  2= يك چهارم ليوان كشك = بريت گرم پنير معمولي معادل يك و نيم قوطي ك 60تا  45= يك ليوان شير يا ماست 
  .پاستوريزه

  طبقه بنديBMIمقدار
  الغري 5/18كمتر از

  طبيعي 5/18 –9/24
  اضافه وزن 0/25–9/29
  1چاقي درجه  9/34-30
  2چاقي درجه  9/39-35

  3چاقي درجه  و بيشتر40

 =BMI )كيلوگرم(وزن
  )متر( 2قد
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  : هر سهم از گروه سبزيها برابر است با. سهم است 3 -5ميزان مطلوب مصرف روزانه سبزيها  
يك عدد گوجه = ز و هويج خرد شدهنصف ليوان نخود سبز، لوبيا سب= نصف ليوان سبزي هاي پخته يا خام خرد شده= يك ليوان سبزيهاي خام برگ دار 

  .فرنگي يا هويج يا خيار متوسط يا پياز خام متوسط
  : هر سهم از گروه ميوه ها برابر است با. سهم است 2 -4ميزان مطلوب مصرف روزانه ميوه ها  

نصف ليوان ميوه هاي ريز مانند توت، = نصف گريپ فروت = عدد نارنگي  2) = سيب، موز، پرتقال، گالبي، هلو، كيوي، شليل(يك عدد ميوه متوسط 
= تازه يا خشك  عدد زردآلو متوسط 4= گرمي خربزه يا طالبي يا هندوانه 300يك برش = يا انجير تازه  عدد آلو يا خرما 2عدد گيالس،  12= انگور، انار

سه چهارم ليوان آب ميوه تازه و طبيعي = قاشق غذا خوري كشمش 2= يك چهارم ليوان ميوه خشك يا خشكبار= نصف ليوان ميوه پخته يا كمپوت ميوه
  ).توصيه شود تا حد امكان از ميوه هاي تازه به جاي آبميوه استفاده گردد(

و گوشت قرمز  به صورت دفعات مصرف معمول در يك هفته ) مرغ و ماكيان(، گوشتهاي سفيد ماهيدر ستون دوم ارزيابي تغذيه اي ميزان مصرف معمول  
   .سوال شده و در خانه هاي مربوطه ثبت مي شودبطور جداگانه   هفتهو هم چنين سهم مصرفي معمول در يك 
گوشت سفيد يا قرمز  يا نصف ران متوسط مرغ يا يك سوم سينه متوسط مرغ ) دو قوطي كبريت( گرم 60معادل هر سهم از گروه گوشت قرمز و سفيد 

در صورت مصرف ماهي به . توصيه شود ماهي حداقل دو بار در هفته تر جيحا به صورت بخار پز، تنوري يا كبابي مصرف گردد .است) بدون پوست(
در صورت مصرف زياد گوشت قرمز . و ثبت و به فرد توصيه شود كه ماهي را به صورت تازه مصرف نمايد صورت كنسرو، ميزان سهم مصرفي آن محاسبه

بوبات به استفاده كمتر  از گوشت قرمز و مصرف بيشتر گوشتهاي سفيد  توصيه شده و بر مصرف گوشت قرمز كم چربي يا جايگزين كردن  با تخم مرغ، ح
  . تاكيد شود) ستهگردو، بادام، فندق، پ(و مغز دانه ها 

در هر يك از موارد، چنانچه ماده غذايي مصرف نمي شود، در خانه خير . در ستون سوم، عادات تغذيه اي نامناسب فرد سوال شده و ثبت مي شود
  . عالمت زده شود

كنسروي در هفته، همچنين عادات غذايي نامناسب مورد سوال شامل دفعات مصرف معمول هفتگي سوسيس؛ كالباس؛ گوشتهاي نمك سود، دودي و 
در  صورت مصرف زياد آنها، بر حذف يا استفاده كمتر  از . مي باشد) كوالها، ماء الشعير، دوغ گازدار(دفعات مصرف معمول هفتگي نوشيدني هاي گازدار 

فاده از نمكدان سر سفره، آموزش براي تشويق و است) اعم از نباتي يا حيواني(در دو سوال مصرف روغن جامد . مواد فوق و جايگزين نمودن دوغ  تاكيد شود
براي كاهش مصرف نمك و حذف نمكدان سر سفره، توصيه گردد براي طعم دادن به غذاها، از چاشني هايي . به حذف مصرف اين مواد مد نظر مي باشد

ليوان آب، محدود كردن مصرف قندهاي ساده مانند قند،  6 -8مصرف روزانه . مانند سركه، آبليمو، سير، پياز، سبزيهاي معطر و ساير ادويه ها استفاده شود
  .شكر، شكالت و شيريني، نوشابه و آبميوه هاي صنعتي مورد تاكيد قرار گيرد

در ساير عادات غذايي مضر فرد مانند مصرف بيش از حد شيريني، فست فودها، غذاهاي سرخ كردني و موارد مشابه كه فرد آنها را ذكر مي نمايد، 
   .ر عادات غذايي مضر پرسيده و ثبت شود و توصيه هاي الزم به مراجعه كننده در جهت اصالح موارد ياد شده انجام گيردقسمت ساي

در صورتي كه فرد فعاليت جسماني ندارد، با ذكر علت آن . در اين قسمت، فعاليت جسماني مراجعه كننده بررسي مي شود: فعاليت جسماني)  2 – 3
در صورت داشتن فعاليت جسماني، در يك هفته معمول از نظر  نوع، مدت، شدت و تعداد دفعات در هفته مورد بررسي قرار . ثبت شود "ندارد"در قسمت 
  .مي گيرد

در  .فعاليت خانگي، پياده روي، فعاليت در حين كار  و ورزش: نوع فعاليت فرد در چهار بخش مورد سوال قرار گيرد و در خانه مقابل آن ثبت شود: نوع
در صورت عدم . هريك از موارد، در صورت مثبت بودن پاسخ، مدت، شدت و دفعات آن پرسيده و در خانه هاي مقابل آن مطابق دستور عمل زير ثبت شود

  .انجام هريك از فعاليت ها، در خانه هاي مقابل آن خط تيره گذاشته شود
ن ، تي كشيدن، شستن حياط يا اتومبيل است كه اگر بطور منظم مثال هر روز يا هفته اي منظور از فعاليت خانگي مواردي مانند جارو زد :فعاليت خانگي

  .نوع آن درج گردد "فعاليت خانگي"در خانه . يك يا چند بار انجام شود مي توان آن را مد نظر قرار داد
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روزانه، گذران اوقات فراغت، ورزش و استفاده از تردميل در صورتي كه فرد در طول هفته پياده روي در انواع مختلف از قبيل رفت و آمد  :پياده روي
  .نوع آن درج گردد "پياده روي"در خانه  .دارد، مدت، شدت و دفعات آن در هفته در خانه هاي مقابل آن درج شود

است، در خانه هاي مقابل آن ) مانند كشاورزي، كارگري(اگر فرد در محل كار فعاليت فيزيكي دارد يا شغل وي توام با فعاليت بدني  :فعاليت در حين كار
  .نوع آن درج گردد "فعاليت در حين كار"در خانه . مانند موارد قبلي ثبت گردد

 در صورتي كه فرد در طول هفته با هدف ورزش يا تفريح ورزش هايي مانند شنا، كوهنوردي، دوچرخه سواري، واليبال، بسكتبال و ساير ورزش ها :ورزش
  .نوع آن درج گردد "ورزش"در خانه  انجام مي دهد، را

در اين خانه، مدت زماني كه به طور معمول در هر روز  هر يك از فعاليت هاي جسماني انجام مي شود، پرسيده و بر حسب دقيقه : مدت فعاليت در روز
  . ثبت مي گردد

از فرد پرسيده شود آيا زماني كه فعاليت . فعاليت جسماني استفاده گرددبراي تعيين شدت فعاليت، از روش تست صحبت كردن در حين انجام : شدت
در صورتي كه بتواند به راحتي صحبت نمايد يا آواز بخواند، شدت فعاليت وي خفيف . جسماني انجام مي دهد، قادر به صحبت كردن مي باشد يا خير

د آواز بخواند، شدت فعاليت فرد متوسط است و اگر قادر به صحبت كردن اگر در هنگام صحبت كردن به نفس نفس زدن مي افتد و نمي توان. است
  .نمي باشد، شدت فعاليت جسماني، شديد مي باشد

گيري نبض را در صورتي كه فرد از وسايلي مانند تردميل استفاده مي كند كه تعداد ضربان قلب وي در حين فعاليت نشان داده مي شود يا توانايي اندازه 
=  220 –سن ( در اين روش، ابتدا از فرمول . فعاليت بدني دارد، براي تعيين شدت فعاليت مي توان از روش حداكثر ضربان قلب استفاده كرد در حين انجام

بان درصد حداكثر ضر 55اگر تعداد ضربان قلب وي در هنگام انجام ورزش، مساوي يا بيش از . حداكثر ضربان قلب فرد تعيين مي شود) حداكثر ضربان قلب
  . قلب محاسبه شده باشد، شدت فعاليت متوسط تا شديد است

اين فرد اگر در حين فعاليت ورزشي  تعداد ضربان . مي باشد 220 – 35=  185سال باشد، حداكثر ضربان قلب وي  35به عنوان مثال، اگر سن فردي 
  .بار و بيشتر باشد، شدت فعاليت او متوسط رو به باال است 102قلبش 

  .در اين قسمت، از فرد پرسيده شود كه هر نوع فعاليت جسماني را چند بار در هفته انجام مي دهد و در خانه مربوطه ثبت شود :عات در هفتهتعداد دف
و روز در هفته  3 -5بودن ميـزان فعاليت جسماني،  چنانچه فـرد بطور معمـول و منظـم و مستـمر در مجمـوع  مطـلوب يا نامطلوببه منظـور تعيين 

دقيقه در روز، فعاليت جسماني با شدت متوسط و باالتر داشته باشد، در خانه مطلوب عالمت زده شود و در صورت كمتر بودن، نامطلوب ثبت  30حداقل 
بار و  5جام فعاليت به دقيقه فعاليت جسماني با شدت متوسط و باالتر دارند، توصيه به افزايش تعداد روز ان 30روز در هفته و هر روز  3در افرادي كه . گردد

  .بيشتر شود
دقيقه پياده روي با شدت متوسط دارد و فعاليت ديگري انجام نمي دهد، جدول به اين صورت  30بار در هفته و هر بار  4به عنوان مثال، براي فردي كه 

  .لوببار، مط 4: دفعات در هفتهمتوسط، : شدتدقيقه،  30: مدت در روزپياده روي، : نوع: تكميل مي شود
در خصوص مصرف انواع دخانيات نظير سيگار، قليان، چپق و ساير مواد از مراجعه كننده سوال  :استعمال دخانيات و مواد اعتياد آور) 3 – 3
، در خانه هاي )ماه يا سال(در صورت پاسخ بلي، نوع، دفعات استعمال روزانه يا هفتگي آن و مدت زماني را كه در حال مصرف ماده مذكور است . شود

   .و مواد مخدر با رعايت  احترام و حريم خصوصي مشابه دخانيات عمل شود همچنين درخصوص مصرف الكل. مربوطه ثبت گردد
شيوه زندگي پس از تكميل اين بخش، در جدول طبقه بندي و تشخيص در صفحه آخر فرم ارزيابي دوره اي سالمت، در رديف دوم تحت عنوان 

) هر يك از گروه هاي غذايي به ميزان مطلوب مصرف نمي شود يا عادات غذايي نامناسب وجود دارد(، در صورتي كه تغذيه فرد مطلوب نيست نامطلوب
در ستون قديم يا جديد، در صورتي . درج گردد)  كد(را در ستون نوع  3و در صورت مصرف دخانيات كد  2، نامطلوب بودن فعاليت جسماني كد 1كد 
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قديم ثبت گردد  و اقدامات = جديد و در صورتي كه هريك از موارد در فرم قبلي هم ثبت شده ق= ي اولين بار فرم براي فرد تكميل مي شود، جكه برا
  .شامل ارائه توصيه ها و مشاوره براي اصالح وضع موجود در ستون اقدامات نوشته شود

  .دوره ديده تكميل مي شودبهداشتي اين قسمت توسط كاردان و يا كارشناس :  شغلي/ دارويي  آلرژِي و مواجهاتايمنسازي، -4

جهت انجام واكسيناسيون  ،مراجعه كننده  با توجه به برنامه هاي ايمنسازي در سطح كشوردر صورت نياز به تزريق واكسن  :نياز به واكسن )1 – 4
  .ارجاع مي گردد

سال يكبار اين  10سپس هر  .سالگي تزريق مي گردد 16الي  14واكسن يادآور دوگانه در سنين آخرين  در برنامه كشوري،: تشخيص نياز به واكسن
زمانهاي عمومي يا معمول واكسيناسيون توام  ،موجود نمي باشدكارت واكسن مستند در صورتي كه  براي تكميل خانه مربوطه .واكسن بايد تزريق گردد

و زمان آن را  به خاطر بياورد در  توام واكسنتا دريافت ج و حين حاملگي به مراجعه كننده يادآوري مي شود مانند واكسيناسيون در دبيرستان، هنگام ازدوا
هستند و  "ب"همچنين آن دسته از افراد ي كه در معرض خطر هپاتيت .صورتي كه سابقه مشخصي دريافت نشد ، جهت انجام واكسيناسيون ارجاع مي گردد

به شرح   »ب«گروههاي پرخطر براي ايمن سازي هپاتيت .ت نكرده اند ، براي تزريق  واكسن هپاتيت ارجاع مي شوندتاكنون واكسن هپاتيت ب درياف
  : زير مي باشد 
 : مشاغل خاص

پزشكان ، پرستاران   :كليه پرسنل شاغل در مراكز درماني بستري و سرپايي كه با خون و ترشحات آغشته به خون به نحوي درتماس هستند شامل -الف 
بهياران ، كمك بهياران ، واكسيناتورها ، دندانپزشكان ، كمك دندانپزشكان ، كارشناسان و تكنسين هاي آزمايشگاه هاي تشخيص طبي   ، ماماها ،

..... شكي، پرستاري و مامائي ، دانشجويان پزشكي ، دندانپز ،نظافتچيان واحدهاي بهداشتي درماني وآزمايشگاههاي تشخيص طبي ، دانش آموزان بهورزي ، 
  .آزمايشگاه هاي تحقيقات جنايي وصحنه جرم  امدادگران اورژانس ، زندانبانان ،كارشناسان آتش نشانها ، -ب  .

  .رفتگران شهرداري ها -ج  
ي و خانه سالمندان و معلمين پرسنل مؤسسات نگهداري كودكاني كه در كانونهاي اصالح و تربيت نگهداري مي شوند ، كودكان عقب مانده ذهن -د 

  .مدارس استثنايي
  :بيماران خاص

  . ).تاالسمي ، هموفيلي و ( بيماران تحت درمان دياليز و افرادي كه بطور مكررخون يا فرآورده هاي خوني دريافت مي كنند  -ه 
  . كه حداقل يك تست تكميلي مثبت دارند  Cافراد آلوده به هپاتيت  -و 
   ساكن در يك واحد مسكوني +HBsAgفرد اعضاء خانواده ، -ز 

  :رفتارهاي پر خطر
  .ماه هستند  6زندانياني كه داراي رفتارهاي پرخطر هستند و داراي محكوميت بيش از  -ح 
  .افراد داراي رفتارهاي پرخطر جنسي و اعتياد تزريقي كه تحت پيگيري مداوم هستند . -ط

يماران ريوي و قلبي و عروقي و يا افرادي كه داراي مشكالت ايمني هستند و كاركنان مراكز بهداشتي درماني بصورت براي افراد سنين باال و يا ب واكسن آنفلوانزا
از آنجا كه .در حال حاضر تامين واكسن به عهده فرد است .تزريق واكسن آنفلوانزا قبل از فصل سرما توصيه شده و پس از آن توصيه نمي شود. ساليانه تزريق مي گردد

كه براي تهيه واكسن  مطلوب براي تلقيح واكسن از شهريور ماه آغاز مي گردد، واكسن هاي جديد از اين تاريخ توزيع مي گردد و بايد به مراجعه كننده تاكيد كرد زمان
   .جديد از مهر ماه اقدام كند

  .سوال شود در صورت انجام آن در قسمت ساير نوع آن نوشنه شود..... و  پنوموكوك ،در خصوص نياز به  ساير واكسن ها مانند 
) عمومي تنفسي، پوستي،(آن از مراجعه كننده در خصوص وجود حساسيت هاي غذايي يا دارويي و نوع  :سابقه آلرژي دارويي يا غذايي : 2– 4
  .قسمت مربوطه درج گرددو در سوال 
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به شغل و وظيفه شغلي مراجعه كننده توجه نموده و در صورت احتمال اين مواجهات بر اساس نوع  :آور شغلي سابقه مواجهه با عوامل زيان :  3-  4
   .مواجهه عالمت زده شود

عوامل زيان آور فيزيكي، عوامل زيان آور شيميايي، : گروه عمده تقسيم مي شوند كه عبارتند از چهارفاكتورهاي زيان آور در محيط كار افراد به 
  . و عوامل زيان آور ارگونوميك در رابطه با هر شغلي بايد بررسي شود كه كدام گروه از اين عوامل در آن شغل وجود دارند عوامل زيان آور بيولوژيكي

گرما، سرما، سروصدا، افزايش و كاهش فشار و ارتعاش در محيط كار و اشعه هاي يونيزان  : عبارتند ازمحيط كار عوامل فيزيكي زيان آور در  مهمترين
  .و غير يونيزان است

در محيط كار وجود دارند و تعدادشان بسيار زياد است كه بسياري از اين مواد حتي اثراتشان شناخته شده نيست اما  مورد نظرعوامل شيميايي  مهمترين
  .يك سري از موادي كه پرمصرف تر هستند مانند گروه هايي از فلزات و حالل ها اثراتشان شناخته شده است

كه در بعضي مشاغل و عمدتاُ مشاغلي كه افراد در آن با مي باشند ي ها و ويروس ها قارچ ها، باكتر شاملعوامل بيولوژيك زيان آور در محيط كار  
  .انسانها، حيوانات يا با گياهان سرو كار دارند بيشتر ديده مي شودمواد دفعي 

در صورت ، كرداشاره ، مورد استفاده در محل كار ، شكل انجام كار و وسايل طراحي محيط كار مرتبط باگروه بعدي عوامل ارگونوميك هستند كه  
  .مي شودشخص دچار اختالالت مختلف از جمله ناراحتي هاي اسكلتي عضالني  عدم تناسب موارد فوق با شرايط فرد

ه ديده در صورت وجود يكي از عوامل زيان آور شغلي ،مراجعه كننده پس از انجام مشاوره و دريافت توصيه هاي اوليه بر اساس راهنما  به پزشك دور
  .درج گردد) 4صفحه (موارد توصيه شده در جدول تشخيص و طبقه بندي فرم .ار با هماهنگي واحد بهداشت حرفه اي شهرستان ارجاع گرددطب ك

از مراجعه كننده در خصوص مصرف دارو در حال حاضر كه به مدت يك ماه يا بيشتر درحال مصرف است سوال شود  :مصرف دارو يا مكمل 4- 4
  .مصرف مي شود را با ذكر نوع دارو در قسمت مربوطه وارد كنيد..... يماري هاي مزمن مانند فشار خون باال، ديابت، ديس ليپيدمي و داروهايي كه در ب. 

انواع ويتامين ها و امالح با عناوين ژنريك : انواع مكمل مورد نظر كه فرد ممكن است تحت عنوان داروي تقويتي يا عناوين ديگر مصرف كند ، عبارتند از 
پروتئيني، گلوكز  و ساير مكمل ها مانند انواع مكملهاي ورزشي، مكملهاي الغر يا چاق كننده، پودرهاي) يا تجاري مختلف به صورت خوراكي يا تزريقي

  ... آمين، كندروئيتين سولفات، جنسينگ و 

  :اين قسمت توسط كارشناس مامايي تكميل مي گردد :سالمت باروري ) 5

چنانچه تاريخ دقيق  .در قسمت شرح حال تاريخ اولين روز آخرين قاعدگي زن سوال و در قسمت مخصوص درج شود :سوابق و شرح حال) 5-1
تعداد بارداري نيز در محل  حداقل يك بار ازدواج نموده است،در صورتي كه متاهل است و يا و سپس   ثبت گردد "نمي داند"را نمي داند بصورت 
يري از بارداري، قرص هاي پيشگ: روش ها عبارتند از(  در صورتي كه جهت جلوگيري از بارداري از روش خاصي استفاده مي شود .مخصوص درج شود

چنانچه از هيچ روش پيشگيري از بارداري  .در قسمت مخصوص درج گردد)قطعمنروش  بستن لوله در زنان و مردان، روشهاي تزريقي، آي يو دي، كاندوم،
توصيه هاي ارائه شده و شرايط ارجاع از نظر محل،  .براي مشاوره ارجاع گرددو واجد شرايط استفاده از روش پيشگيري از بارداري است، استفاده نمي كند 

  .درج و ثبت گردد "مشكالت باروري"علت و نتيجه در جدول تشخيص و طبقه بندي، خانه 

بيماري هاي مرتبط با دستگاه تناسلي از فرد سوال شده و بر  رفتارهاي جنسي، يائسگي، آنچه كه مرتبط با سالمت باروري است اعم از حاملگي، سپس
و يا مشاوره و يا مراقبت خاص داشته ، آموزش در اين سير ممكن است فرد نياز به ارجاع .اس جواب دريافتي به پروتكل اختصاصي آن مورد مي پردازيماس

  .باشد
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مراجعه كننده به مورد چنانچه به غير از موارد ياد شده در ستون ها ، . در انتهاي هر يك از ستون هاي اين قسمت يك رديف تحت عنوان ساير وجود دارد
  .....مانند سابقه سقط جنين، وجود سوزش و خارش در دستگاه تناسلي، .ديگري نيز اشاره نمود در قسمت ساير ثبت گردد

  .داز زنان متاهل سوال گرد: در حال حاضر تمايل به بارداري
مراقبت تكميل فرم اختصاصي مشاوره و دارد، در خانه مخصوص عالمت زده و جهت در حال حاضر در صورتي كه زن مراجعه كننده تمايل به بارداري 

  .بويژه اگر  فرد در معرض حاملگي پر خطر است يا منع موقت، مطلق يا نسبي  براي حاملگي وجود دارد .پيش از بارداري ارجاع داده شود
  .قطعي اقدام شودحاملگي تشخيص از يك ماه گذشته باشد براي تاز تاريخ اولين روز آخرين قاعدگي بيش  در صورتي كه: احتمال بارداري

صوص روش تنظيم خدر مالحظات الزم چنانچه پاسخ مثبت بود  .حال حاضر سوال گردد  از مراجعه كننده در خصوص شير دهي در: شير دهي
  .به عمل آيد ...، ضايعات پستاني، مشاوره شير دهي و خانواده

  : ناباروري
كه شامل  صورت نگيردد و حاملگي نداشته باش "محافظت نشده"منظور از ناباروري اين است كه يك زوج به مدت يك سال نزديكي به طور كلي 

در صورت  .مي باشد )نمايند زوج هايي كه ناباروري را پس از حاملگي هاي قبلي تجربه مي(و ناباروري ثانويه  )بيماران بدون سابقه حاملگي(ناباروري اوليه 
  .و آموزشهاي الزم ارائه مي گردد آن در خانه مربوطه ثبت مي شود نوع ،د ناباروريوجو

با رعايت حريم خصوصي و احترام به مراجعه كننده از وي  در خصوص رضايت از روابط زناشويي و جنسي سوال شده  :مشكل در روابط زناشويي
  .و در صورت وجود مشكل در ستون بلي نوع مشكل ثبت شود

جنسي  چرخه در اختالل :شود مي تقسيم گروه 4 به و بوده اجتماعي و فيزيولوژيك رواني، عوامل تاثير تحت زنان در جنسي عملكرد اختالل 
 واژن خشكي از ناشي  dysparonia يا مقاربت دردناك و )orgasmاختالل ،  arousalاختالل برانگيختگي ،desireجنسي ميل اختالل(

  .درج گردددر صورت پاسخ مثبت نوع آن .
وري و يا هر مورد ديگر كه در سالمت بار مرده زايي  كننده گفته شود مانند سقط ، در صورتي كه مورد ديگري از سوابق باروري توسط مراجعه :ساير

  .گردد ثبت اهميت دارد،
  : ترشح و زخم 

و در  شده  سوال ..و رنگ نوع ترشح از نظر بو،. سوال شود و زخم دستگاه تناسلي از واژنغير طبيعي از مراجعه كننده در خصوص وجود ترشح 
   .ثبت گردددر قسمت بلي  غير طبيعي بودن صورت 

  .در خصوص وجود ترشحات غير طبيعي مجرا در همسر يا وجود زخم تناسلي از وي سوال گردد و در صورت وجود آن در خانه غير طبيعي درج گردد
  :وجود خونريزي هاي غير طبيعي در سيكل هاي ماهانه سوال گردددر خصوص : خونريزي غير طبيعي رحمي

 : كه است زماني طبيعي غير خونريزي

  )منوره پلي(باشد روز 25 از كمتر قاعدگي سيكل  -1
  )اوليگومنوره( باشد روز 35 از بيشتر قاعدگي سيكل  -2
  )منوراژي( باشد cc 80 از بيشتر خونريزي حجم  -3

  )متروراژي( باشد نامنظم خونريزي  -4
  )منومتروراژي( باشد شديد و نامنظم خونريزي  -5
  باشد داشته وجود مقاربت بعداز يا سيكل طول در بيني لكه  -6

  .بر اساس راهنما اقدام الزم يا ارجاع صورت گيردو  شده  نوشتهمربوطه چنانچه پاسخ بلي بود نوع آن در خانه 
 :آمنوره 
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روشهاي  بعضي ازاستفاده از  به علت حاملگي، آمنوره .مبتال به آمنوره تلقي مي شود ،فرد ،دوره قطع شده است 3در صورتي كه قاعدگي به مدت 
در . اتفاق مي افتد ، هيستركتومي و اواركتومي رسزود، منوپوز طبيعي منوپوز، مانند تخمدان پلي كيستيك، اختالل عملكرد تخمدان پيشگيري از بارداري

  .ستون بلي علت آن ثبت گرددصورت وجود آمنوره در 
  :  گر گرفتگي

 در شديد شدن گرم احساس صورت به وازوموتور اختالل. در خصوص احساس گر گرفتگي سوال شود) سال 60الي  45(يائسگي  دوراناز زنان در 

 .شود مي فرد استراحت و خواب مانعو  افتد مي اتفاق شبها بيشتر اختالل اين .باشد مي )سينه قفسه و گردن و صورت و سر( بدن فوقاني قسمت
 زنان از بعضي در و است متفاوت مختلف افراد در گرفتگي گر دفعات .شود مي تمام سرما احساس و سرد عرق با دقيقه 4-5 از پس گرگرفتگي

  .چنانچه اين عالمت وجود داشت در خانه بلي عالمت زده شود .افتد نمي اتفاق اصال
  : احساس خشكي واژن

از زنان در سنين يائسگي اين سوال پرسيده شود و در خصوص پاسخ بلي  .مقاربت دردناك احساس مي شود حيناغلب در خانم هاي سنين يائسگي و 
  .در قسمت مخصوص درج گردد

 :بي اختياري ادراري
 آناتوميك و نورولوژيكال مشكالت  عفونت ديابت، مانند عواملي آن حاد نوع در. شود مي ديده مزمن يا حاد صورت به بي اختياري ادراري 

 stress  نوع بي اختياري ادراري  مختلف انواع ميان از .شود مي ديده پر مثانه و خالي مثانه با حالت دو در آن مزمن نوع .موثرند
incontinenc وجود ... و عطسه، سرفه، با همراه ادرار مختصر ترشح اينحالت در .باشد مرتبط يائسگي دوره استروژن كمبود به است ممكن 

  .در قسمت مخصوص ثبت شوددر صورت وجود بي اختياري ادراري . ددار
  . عالئم و نشانه هايي كه مراجعه كننده اظهار مي دارد در خانه مربوطه در ستون بلي ثبت شود ساير: ساير

بررسي تاريخچه سالمت باروري، توصيه هاي ارائه شده و شرايط ارجاع از نظر محل، علت و نتيجه در   در صورت وجود مورد حائز اهميت در سير
  .درج و ثبت گردد "مشكالت باروري"جدول تشخيص و طبقه بندي، خانه 

در معاينه  .انجام مي شودسال   25-60 حداقل يكبار ازدواج كرده ،)همسردار(معاينه ژنيكولوژي براي زنان متاهل :ژنيكولوژي معاينات )5-2
  :ژنيكولوژي موارد زير مورد نظر است

زگيل تناسلي يا ساير زخم هاي  واژينيت ها و عفونتهاي تناسلي كه بصورت يكي از موارد ترشح كانديدايي، تريكومونايي، باكتريال، تبخال، - 1
  .تناسلي تظاهر مي نمايد

  . وليپ دهانه رحم يا توده مشكوك دهانه رحم تظاهر مي نمايدپ ضايعات سرويكس كه بصورت سرويسيت يا زخم دهانه رحم، - 2
مشكوك به (ضايعات خونريزي دهنده مانند پوليپ دهانه رحم  يا خونريزي پس از گذاشتن اسپكولوم يا تماس با اسپاچوال و بزرگي رحم  - 3
  .در خانه مربوطه ثبت گردد) فيبروم

  .ر خانه مربوطه عالمت زده شوديائسگي مورد توجه قرار گرفته و دنمهاي دوران آتروفي واژن و خشكي و فراژيل بودن آن بويژه در خا
يا عدم وجود وجود  ،وجود يا عدم وجود ركتوسل و گريد آن ، وجود يا عدم وجود سيستو سل و گريد آنبه صورت  لگن  شلي عضالت كف - 4

  .در معاينه مشخص شده و در صورت وجود شلي عضالت گف لگن، نوع و درجه آن در خانه مربوطه ثبت گردد نپروالپس رحم و گريد آ
و هر نكته غير طبيعي ديگر عالئم التهاب لگن ، )...عدم تحرك ادنكس و  تندرنس ادنكس، توده ادنكس، :شامل(ضايعات آدنكس ساير موارد مانند  - 7

  .ثبت گردد "ساير "در معاينه در خانه مربوطه 
  .سال در اولين ويزيت انجام مي شود 60تا  25اين معاينه براي كليه زنان متاهل يا مجرد  :معاينه پستان
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كشيده شدن پستان به داخل و تغييرات مبهم در ،در مرحله اول معاينه .معاينه دو طرفه پستان پس از قاعدگي و قبل از تخمك گذاري انجام مي شود 
 معاينه بايد با قرارگيري دست ها در دو سمت، .در صورتي كه بيمار تنها در يك وضعيت معاينه شود، ممكن است از ديده پنهان بماند پوست و نوك پستان،

ال جانبي به داخل حفره زير بغل انجام مي رلمس انگشتي زير عضالت پكتو. باال بردن دست ها روي سر و در نهايت در حالت دست به كمرانجام گيرد
  .گيرد

لمس با انگشت با استفاده از انگشت اشاره و انگشت مياني و وارد  .به پشت خوابيده است اجرا مي شود معاينه پستان در حالتي كه بيمار مرحله دوم
 .در بر مي گيرد يك معاينه كامل به طور سيستماتيك تمام ناحيه پستان ها و قفسه سينه را .كردن فشار متفاوت با كف دست يا بند انگشتان انجام مي گيرد

 .آرئول با اهميت است-معاينه داخل حفره زير بغل و مجموعه زير نوك پستان .معاينه را مي توان در جهت عقربه اي ساعت يا به صورت نواري انجام داد
نماي (پستان قرمز متورم با ادم پوستيظاهر كالسيك يك سرطان التهابي پستان شامل  .ظاهر التهابي پستان بايد شك به وجود كارسينوم التهابي را برانگيزد

 وجود توده، :نظر است مددر معاينه پستان ها موارد زير  .هر تغيير غير قرينه پوستي با تغيير مجموعه نوك پستان بايد شك برانگيز باشد. است) پوست پرتقال
در صورت وجود هريك از موارد ياد  .دوپستان در نظر گرفته شودپستان برداشته شده در هر  ترشح غير طبيعي از نوك پستان، دفورميتي نوك پستان، زخم،

   .درج گردد "غير طبيعي"شده در قسمت 

در صورت وجود مورد حائز اهميت در سير معاينات سالمت باروري، توصيه هاي ارائه شده و شرايط ارجاع از نظر محل، علت و نتيجه در جدول 
  .درج و ثبت گردد "بيماري دستگاه ادراري تناسلي"و  "سرطان " ،"مشكالت باروري"تشخيص و طبقه بندي، خانه 

  :پاراكلينيك باروري )5-3
هر سال يك بار و پس از آن هر سه سال يك بار  ،تا سه سال ،سال كه حداقل يكبار ازدواج كرده باشند 65الي  20براي كليه زنان سنين :پاپ اسمير
نتيجه آزمايش در محل مربوطه ثبت و در صورتي كه نياز به انجام  ،موقع انجام شده و نيازي به تكرار نداردآزمايش فوق به در صورتي كه  .انجام مي شود

  .ثبت مي شودو نتيجه آن با ذكر نوع ضايعه در محل مخصوص آزمايش وجود دارد، در صورت وجود شرايط الزم پاپ اسمير انجام 
  : ماموگرافي 

در حال حاضر در صورت وجود شرايط  .درخواست و نتيجه آن در محل مخصوص درج گردد سال ماموگرافي  40براي كليه زنان مجرد و متاهل باالي 
ساير موارد پاراكلينيك در صورت وجود  .سالگي توصيه مي شود كه حداقل هر سه سال يك بار تكرار گردد 40الزم، انجام يك ماموگرافي پايه در سن 

سال است و سابقه فاميلي مثبت براي سرطان پستان دارد نيز ماموگرافي  40ي كه سن مراجعه كننده كمتر از در صورت .مشكل خاص در خواست مي گردد
  .در ابتدا براي وي سونوگرافي درخواست مي شود ،سال توده اي احساس شود 40چنانچه در معاينه باليني زن زير  .درخواست مي شود

يك سالمت باروري، توصيه هاي ارائه شده و شرايط ارجاع از نظر محل، علت و نتيجه در جدول در صورت وجود مورد حائز اهميت در سير پاراكلين
  .درج و ثبت گردد "بيماري دستگاه ادراري تناسلي"و  "سرطان"تشخيص و طبقه بندي، خانه 

تكميل فرم رانوشته و بر اساس ارزيابي انجام در پايان بخش سالمت باروري كارشناس ماماي مجري ارائه خدمات نام و نام خانوادگي و سمت و تاريخ 
 .شده تاريخ مراجعه بعدي را نيز مشخص نموده و در محل مخصوص درج مي نمايد

 

  .تكميل مي شود پزشكاين قسمت توسط  :نوع داروي مصرفي/بيماري ها و عوامل خطر در فرد يا بستگاننحوه ارزيابي سوابق  -6

چنانچه بيماري و يا مشكل خاصي در حال حاضر دارد هنگام سوال و  .مراجعه كننده از وي سوال شود فعلي يا بيماري شكايتدر خصوص ابتدا 
  .اقدام الزم براي درمان يا ارجاع مناسب صورت گيردو  شدهجواب و معاينات توجه ويژه اي به اين موضوع 
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بر اساس ترجيحا براي ثبت سوابق فردي  .يا افراد فاميل وي سوال مي شود سوابق بيماري ها يا عوامل خطر مهم در فرد مراجعه كننده وبعدي  قسمت در
شايان ذكر است كه  .به تنهايي مالك تشخيص قرار نمي گيرد فرداظهارات شده و  عمل )...ي مصرفي ويا دارو آزمايشات پرونده پزشكي،(مستندات 

 ن به آن نيز استناد نمودچنانچه سخنان مراجعه كننده از نظر پزشك قابل اعتبار باشد مي توا

مي شود و درصورتي كه سابقه بيماري در افراد فاميل فرد نوشته  وي نوع بيماري "فرد"چنانچه فرد داراي سابقه بيماري مورد سوال بود در ستون  
 ،پدر، مادر، خواهر: در جه يك شامل به بستگان( گرددوارد  "بستگان"در ستون  و نوع بيماريمربوط به بستگان  مراجعه كننده وجود داشت كد مورد نظر

در صورتي كه  .)تعلق مي گيرد  3كد  2و  1از يك نفر از فاميل درجه  و بيش 2دايي كد  عمو، خاله، ، پدر بزرگ، مادربزرگ، عمه،1برادر  و فرزندان كد 
  .وع دارو  نوشته شودن "داروي مصرفي"مراجعه كننده براي بيماري هاي مورد سوال دارويي مصرف مي نمايد، در ستون 

 ،سابقه ترومبوامبولي در هنگام بارداري ،در خودش يا بستگان درجه يك سكته مغزي از فرد در خصوص سابقه سكته قلبي،: عروقيقلبي بيماري 
سابقه آن يعني مدركي دال بر وجود بيماري و يا ،پاسخ مراجعه كننده مثبت و مستند بود چنانچه .سوال شود انواع بيماري هاي دريچه اي و ماهيچه اي قلبي

  .نوع آن درج گردد "دارد "در خانه  ارائه داد،
بود در  مثبت و مستند چنانچه پاسخ  .و بستگان درجه يك سوال شود فرداز مراجعه كننده در خصوص سابقه ابتال به ديابت در : ديابت و عوارض آن

  .درج شود مربوطه محل 
   
اختالل چربي هاي خون در خود و بستگان درجه يك  از مراجعه كننده در خصوص سابقه ابتال به فشار خون باال،: ديس ليپيدميفشارخون باال،  

يعني مراجعه كننده بر اساس  .دقت شود كه اين سوابق كه به نوعي عوامل خطر ابتال به بيماري هاي قلبي و عروقي مي باشند تاييد شده باشد. سوال نماييد
 .اظهار نمايد داروها و يا تشخيص پزشك آزمايشات،مستندات مانند در دست داشتن 

  .سوال شود و در صورت پاسخ مثبت ثبت گردد ت خونريزي دهندهاز مراجعه كننده در خصوص داشتن اختالال: اختالالت انعقادي

از مراجعه كننده در خصوص سابقه كم خوني و نوع آن  .استسال  25-60در زنان  شايع ترين كمبود تغذيه ايآنمي فقر آهن،  :آنمي فقر آهن
ساير كمبود هاي تغذيه اي نيز در صورت اظهار نظر فرد و بر اساس مستندات موجود  .در خانه مربوطه نوع آن نوشته شود در صورت پاسخ بلي، .سوال شود
  . درج گردد "ساير"در قسمت 

عوامل خطر ابتال به پوكي استخوان مانند سابقه شكستگي بدون تروما، كوتاه شدن قد و كيفوز برخي  :كيفوز،كوتاهي قد، شكستگي بدون تروما
مصرف  :مانند. دارند استخوان دانسيته بر منفي تاثير كه داروهايي همچنين مصرف .را در فرد و بستگان وي سوال و پاسخ را ثبت نماييد

به عنوان ) باربيتال فنو و توئين فني( ضدصرع داروي طوالني، مدت به )هپارين(نعقادا ضد داروي ماه، سه از بيشتر مدت به كورتيكواستروييد
 كمبود(آمنوره و مانند يائسگي .بخشهاي ديگر فرم، ثبت مي شود ساير عوامل خطر در. عوامل خطر ابتال به پوكي استخوان توجه نموده و ثبت نماييد

در بخش سالمت باروري، كمبود دريافت كلسيم و ويتامين د  يائسگي از قبل) سال يك از بيش( مدت طوالني آمنوره زودرس، يائسگي استروژن،
  . بخش شيوه زندگي ثبت مي شود  و فعاليت جسماني ناكافي در

سوال وكمردرد در مراجعه كننده  آرتروز در باره بيماري هاي استخوان و مفاصل و سابقه آن بويژه استئو پروز ، :بيماري هاي استخوان و مفاصل
  .و نتيجه را ثبت نماييد

عفونت  سابقه وجود يا عدم وجود بيماريهاي كليوي و مجاري ادرار مانند بي اختياري ادراري،: بيماري هاي كليه و مجاري ادراري و تناسلي
  .نارسايي مزمن يا حاد در فرد يا بستگان وي سوال و نتيجه ثبت  شود ادراري، انواع سنگهاي كليه ،
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شده و در صورت وجود تيروييد در مراجعه كننده سوال  غدد از جمله بيماري بيماري هايسابقه درخصوص  :...)و تيروئيد( ددبيماري هاي غ
يا ساير بيماريهاي هورموني بر اساس مستندات موجود در قسمت  )توده هاي تيروئيد  ،گواتر  ،پركاري تيروئيد ،كم كاري تيروئيد( بيماري غده تيروئيد

   .مربوطه نوع آن ثبت شود
در فرد يا بستگان درجه يك  )برونشيت مزمن و آمفيزم( COPDآلرژي و در خصوص ابتال به بيماري هاي ريوي اعم از آسم، :بيماري هاي تنفسي

  .سوال و نتيجه ثبت شود
در فرد  )توده فضا گير در سيستم عصبي صرع، اضطراب، افسردگي،(خصوص سابقه بيماري هاي اعصاب و روان در : بيماري هاي اعصاب و روان

  .و در صورت پاسخ مثبت نوع آن ثبت گردد.يا بستگان وي سوال شود
و نتيجه ثبت تب مالت در فرد يا بستگان سوال  سل، هپاتيت، در خصوص بيماري هاي واگير دار و مزمن مانند ايدز،: عفونيبيماري هاي مزمن 

  .شود

در باره سابقه يا ابتال به انواع سرطان ها در فرد يا بستگان درجه يك سوال شود و در صورتي كه اين سابقه وجود دارد نوع آن در خانه : سرطان ها
و  سرطان پستان ،سرطان روده بزرگ سرطان معده، سرطان ريه، پوست،سرطان  :سال عبارتند از  25-60زنان انواع سرطان هاي شايع در  :مربوطه درج گردد
   .سرطان دهانه رحم

در ستون مربوط  آن و علت نوع ،گرفته استقراريا بيهوشي در صورتي كه مراجعه كننده به هر دليل تحت عمل جراحي : سابقه جراحي و بيهوشي
جهت ايجاد يائسگي مصنوعي بسيار مهم است و در پرسش از مراجعه كننده به اين مسئله اهميت  وجود سابقه جراحي رحم يا تخمدانها از .نوشته شود به فرد 

 .همچنين درمان جراحي انواع سرطانها مد نظر قر ار گيرد .ويژه داده شود

  .در محل مخصوص درج شودچنانچه سابقه بستري به هر دليل در بيمارستان داشته است : سابقه بستري

تاالسمي، هموفيلي و سندرم (بيماري هاي ژنتيك  سوابق مراجعه كننده به غير از موارد ياد شده در اين جدول مورد ديگري را مانندچنانچه  :ساير
  .با ذكر نوع درج گرددرا ذكر نمود در محل مربوطه ... مشكالت بينايي و شنوايي و پوستي،گوارشي،  ،)داون

 يا غربال كننده  جهت ارزيابي عالئم كليدي  و مي شود تكميلپزشك تيم  با مسئوليتنيز قسمت اين : ي جسمي و روانيعالئم بيماري ها -7
بديهي است در . عالمت زده مي شود"ندارد "ستونو در غير اينصورت در  "دارد "براي عالمت پرسش شده بلي بود در ستون چنانچه پاسخ  .بيماري هاست

  .اقدام خواهد شد  پروتكلهاي مربوطهبر اساس يا نشانه ها  عالئمجهت بررسي بيشتر ساير  دارا بود،صورتي كه فرد يكي از اين عالئم كليدي را 

بيماري ايسكميك قلب مي   غير قلبي و در يك سوم موارد ناشي از درد قفسه صدري يك شكايت شايع است كه در غالب موارد: درد قفسه سينه
محل دقيق  اين سواالت شامل نوع درد،.  سواالت ديگر براي ردكردن درد قلبي پرسيده مي شود ،اگر پاسخ به وجود درد در قفسه صدري مثبت بود .باشد
و درد درد ايسكمي ميو كارد معموال به صورت فشار، سنگيني و گرفتگي و گاهي سوزش  .محل انتشار درد و همراهي درد با فعاليت يا استراحت است درد،

دندانها، شانه ها و بازوها انتشار  محل معمول درد پشت جناغ سينه است و ممكن است به گردن، فك،. مبهم در قسمت مركزي قفسه سينه احساس مي شود
  .بعضي بيماران از درد ناحيه اپيگاستر نيز شكايت دارند .يابد

وجود عال ئم همراه مانند تهوع، تعريق، ضربان نا منظم قلب، افت هوشياري و  .طول مي كشد) دقيقه 2-10(دقيقه  2درد ايسكمي ميو كارد بيش از 
درد معموال به دنبال فعاليت، تماس با سرما، فشار روحي و رواني يا پس از مصرف غذاي سنگين . سبكي سر احتمال منشا ايسكمي قلب را بيشتر مي كند

  .بهبود مي يابد TNGايجاد و با استراحت يا مصرف 
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تنگي نفس نيز از عالمات شايع بيماري هاي قلبي . از فرد سوال شود) در فعاليت يا در استراحت(در خصوص وجود تنگي نفس و نوع آن : نفستنگي 
  .و ريوي مي تواند باشد و در صورت وجود اين عالمت بايد بررسي الزم يا ارجاع  صورت گيرد

 .از مراجعه كننده سوال مي شود كه آيا درحال حاضر سرفه مي كند: كننده سينهخس خس مكررو عود /خلط مداوم/سرفه دو هفته و بيشتر
سرفه از عالئم بيماري  .گيرد در ستون آري عالمت زده و براي بررسي سل و انواع بيماريهاي ريوي مورد توجه قرار مي ،اگر سرفه بيش از دوهفته داشت

از و جود خلط همرا سرفه  طوالني در مراجعه  .آلرژي ها مي تواند باشد بيماري هاي قلبي، ،بيماري مزمن انسدادي ريوي عفونت ريوي، هايي مثل آسم،
از مراجعه كننده در خصوص وجود خس خس مكرر و عود كننده سينه  . بيماريهاي مزمن ريوي را افزايش مي دهد وجود خلط احتمال. كننده سوال شود 

  .مال وجود آسم و آلرژي را افزايش مي دهدهمراه سرفه نيز سوال شود زيرا وجود خس خس احت

با در نظر گرفتن سرطان هاي پوستي به عنوان يكي از شايع ترين سرطان ها در سنين بزرگسالي، از مراجعه كننده در خصوص وجود  :ضايعات پوستي
شده و در صورت پاسخ مثبت در محل مربوطه ثبت پوستي بدون بهبودي سوال  هر گونه ضايعات پوستي  تغيير يافته از نظر شكل و رنگ يا ضايعات جديد

  .مي گردد
بي اختياري ادراري، احتباس ادرار، يا هر شكايت  سوزش ادرار ، از مراجعه كننده در خصوص داشتن نشانه هايي مانند تكرر ادرار، :مشكالت ادراري
  .وطه ثبت شودسوال شود و در صورت وجود يكي از اين عاليم در قسمت مرب ،ديگر ادراري كه دارد

درد مفاصل يا تورم آنها، همچنين محدوديت حركت از مراجعه كننده سوال  در صورت وجود كمر درد،: دردهاي عضالني، استخواني و مفصلي
  .در قسمت مربوطه عالمت زده شود و براي بررسي اختصاصي تر اقدام شود ،شده و در صورتي كه پاسخ مثبت بود

اپي (از مراجعه كننده درخصوص وجود درد در ناحيه شكم: )يك ماه و بيشتر( ساير مشكالت گوارشي/مزاجمشكل اجابت /درد شكم
در صورتي كه عالئم ابراز شده از مراجعه كننده يك ماه و بيشتر . ، يبوست يا اسهال،احساس نفخ، و يا ساير عالئم سيستم گوارشي سوال گردد)گاستر

 .وشته شودوجود داشته در ستون دارد نوع آن ن

با توجه به ساير عالمات  ،پاسخ مثبت در صورت. يا حاد باشداين عالئم ميتواند از نشانه هاي بيماري هاي عفوني مزمن : تب و لرز و بي اشتهايي
  .تشخيص نهايي مشخص و اقدامات الزم انجام شود

اين عالئم مي تواند از عالئم  .مراجعه كننده سوال شودعالئم ياد شده از  :شكايات جسمي متعدد/ بيحالي، خستگي زود رس يا مداوم ضعف،
بيماري  ،و يا ساير كمبود هاي تغذيه اي،كم خوني ها)نارسايي قلبي(بيماري هاي قلبي و عروقي  :باشد مانند ي جسمي يا روانيهمراه بسياري از بيماري ها

و  دادهتشخيص نهايي  نشانه ها و بررسي هاي پاراكلينيكو يا  عالئمبا توجه به ساير  پاسخ مثبت بود،لذا چنانچه  ...سرطان ها و  ،مانند افسردگي هاي روان
  .ساير اقدامات انجام شود

ها، شكايات و عالئمي از قبيل عدم احساس خوب بودن همراه با عالئم جسماني خاصي از قبيل سردردهاي مبهم، دردهاي عضالني پراكنده و درداندام 
  .ر اين گروه قرار مي گيرند كه ممكن است ناشي از يك مشكل جسمي يا رواني باشدد... احساس مداوم خستگي و

. رود مي نشيند و گاه راه  گاه مي. رود كند، گاهي فرد دير به خواب مي مي خوابي يا پرخوابي بروز در اختالل خواب كه به صورت بي: اختالل خواب
ولي خوابش گسسته  ،غلتد ها به خود مي ساعت آيد، گاه است چرا خواب به چشمانش نمي نگران. كشد، چشمانش باز است رختخواب دراز مي گاهي در

صورت  گاهي به. اش كم است حوصله ،خسته و كوفته است ،برد؛ صبح هم اصال سرحال نيست خوابش نمي شود و ديگر بيدار مي 5/3مثال ساعت . است
هر يك از  .، خواهد خوابيد روز، باز هم اگر كسي مزاحمش نشود ساعت در طول شبانه 8به طوريكه عالوه بر حداقل  ؛دهد پرخوابي خود را نشان مي

  .اختالالت فوق به عنوان اختالل خواب در ستون بلي عالمت زده مي شود
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 عدم لذت از ،بي حوصلگي ،و دل گرفتگي  و اندوه غم  از احساس  است  عبارت  افسردگي :بي حوصلگي، احساس غم و اندوه، عدم لذت
خلق : عالئم اين بيماري عبارتند از  . همراه  عاليم  عالوه  روز، به  ساعات  روزها و اغلب  در اغلب  هفته 2  حداقل  مدت  به و نااميدي  دلسردي  ،زندگي

در صورت . ... اب و افسرده، از دست دادن انرژي و عالقه، احساس گناه، كاهش تمركز، از دست دادن اشتها، افكار خود كشي يا مرگ و مشكالت خو
  .مورد بررسي قرار گيردبراي تشخيص افسردگي بايد ساير عالئم   بي حوصلگي به مدت دوهفته يا بيشتر احساس غم و انئوه و وجود عالئم كليدي

و دلواپسي با منشاء ناشناخته، كه به  هراسعبارت است از يك احساس منتشر، ناخوشايند و مبهم : )دلشوره مداوم، بيقراري، وسواس( اضطراب
، احساس خستگي :توان موارد زير را نام برد از عاليم اضطراب مي .دهد و شامل عدم اطمينان، درماندگي و برانگيختگي فيزيولوژي است فرد دست مي
مشكل در تمركز و  ،سرگيجهسردرد و  ،عرق كردن ،س نامنظم و سريعو تنف تپش قلب ،يا بدخوابي بي خوابي ،ترس و نگراني، قراري و بي عصبي بودن

يا حمالت ترس و اضطراب يا افكار و اعمال تكرار  دلشوره و بيقراري، نگراني ،در صورت مثبت بودن عالئم.  تكرر ادرار، لرزش يا پرش عضالت ،حافظه
  .مورد توجه قرار گيرد يبايد وجود اختالل اضطراب ،ماه 6به مدت بيش از  شونده و وسواسي

پرسش  در خصوص وجود عالئم ديگري كه در اين سواالت نيامده است،مراجعه كننده پس از پرسيدن سواالت باال از : عالئم جسمي و روانيساير
  .شود و مورد اعالم شده در محل نوشته شود

  :زير مي باشنداين معاينات شامل موارد .معاينات توسط پزشك انجام مي شود  :معاينات  -8

براي سهولت در حالت نشسته فشار خون  در دست راست اندازه گيري  :مراجعه كننده  اندازه گيري شود و در محل مخصوص درج شود فشار خون
ميانگين دو فشار  در صورتي كه .دقيقه در همان دست راست اندازه گيري گردد  5تا  2مجددا پس از  بود، 90/140چنانچه فشارخون مساوي يا بيش از  .شود

  .ثبت شود) غير طبيعي( بود به عنوان فشارخون باال 90/140خون مساوي يا بيش از 
رواني و  –فعاليت حركتيكندي سرعت يا  برقراري ارتباط چشمي و كالمي، دن،وبژوليده  آراستگي يا: از نظر روانپزشكي فرد يظاهر وضعيت

هدفمند، (فرم تفكر  ،پذير، سرخوش، مضطرب خلق افسرده، تحريك ،عاطفه ،ي تحريك پذير .وجود حركات غير طبيعي مورد توجه قرار گيرد
..) وتمركز  ،يابي ري، جهتسطح هوشيا(نظام حسي  )توهمانواع  (ادراك ،)، وسواس، فكر خودكشي هذيان( آنمحتواي و) ...پردازي، بيربطي كالم و  حاشيه

  .يعي ثبت شودبه صورت طبيعي يا غير طب در حد امكان بررسي و

شايد كليد و راهنماي تشخيصي بسياري  آنچه را كه در نظر اول از ظاهر عمومي مراجعه كننده مي توان بدست آورد،: وضعيت جسمي ظاهري فرد
در قسمت  ...دفور ميتي و هيرسوتيسم، معلوليت، رنگ پوست، برافروختگي صورت،: در ظاهر عمومي فرد به موارد زير توجه شود. از بيماري ها باشد

  .وضعيت عمومي  با ذكر نوع ثبت شود
اگر معاينه قلب از نظر وجود صداي اضافي يا غير طبيعي بررسي گرديد و مورد : اين قسمت پس از معاينه پزشك تكميل مي گردد: سمع قلب و ريه

  .غير طبيعي وجود داشت درج گردد
  .از نظر بزرگي و وجود يا عدم وجود ندول بررسي گردد و نتيجه آن در محل مخصوص درج شود :غده تيروئيد

از نظر  .تورم و قرمزي توجه نمود ،قوام متحرك يا غير متحرك بودن، اندازه، تعداد، براي بررسي لنف نود بايد به مكان لنف نود، :معاينه غدد لنفاوي
اشاره شده مورد بررسي قرار رفته موارد  وجود لنف نود در معاينه در صورت  )چسبندگي به بافت هاي زيرييا داراي متحرك (لنف نود ،)سفت يا نرم(قوام 

  .در قسمت مخصوص نوع و محل آن ذكر شود و
ير طبيعي در توجه شود و در صورت وجود عالمت غ همچنين وجود توده در شكم  ،اعضاي شكمي مانند كبد و طحال اندازهدر معاينه شكم به  :شكم

   .خانه مخصوص نوع آن را درج نماييد
، شلي يا هر گونه لنگش دفورميتي و انحراف محوري بدن معلوليت ، وضعيت راه رفتن مراجعه كننده ووجود يا عدم وجود كيفوز :اسكلتي عضالني

همچنين در صورت وجود نكته مثبت در سواالت غربالگري معاينه مفاصل مربوطه از نظر تورم، قرمزي و  .و در محل مخصوص نتيجه آن ثبت گردد بررسي
  .بررسي گردد و در صورت وجود مورد غير طبيعي در محل مخصوص درج شود دامنه حركتيدردناكي و كريپيتاسيون محدوديت 
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 معاينه ضايعه پوستي در صورت اظهار به وجود ضايعهاز جمله چنانچه معاينات ديگري براي مراجعه كننده ضروري بود : و رواني عالئم جسميساير
همچنين هر نوع معاينه الزم ديگر به صالحديد پزشك  .گردد انجامقطر و برآمدگي ضايعات  ،رنگ نامتقارن بودن لبه هاي ضايعه،ظاهري،  از نظر تغييرات

  .ثبت گردد با ذكر نوع  "دارد "ستون در  انجام و نتيجه آن
، توهم بينايي يا شنوايي، هذيانهاي شايع )پرفشار نامفهوم، كند، تند،(سرخوشي و شادي بيش از حد، پرخاشگري و تحريك پذيري، وضعيت تكلم 

وضعيت  وضعيت جهت يابي، ،)بي ربطي كالمپرش افكار، (وضعيت تفكر  افكار خودكشي يا اقدام به آن، ،)هذيان بزرگ منشي هذيان گزند و آسيب،(
  .در خانه مربوطه با ذكر عالمت ثبت گردد ،و در صورت وجود مورد مثبت ددر صورت لزوم مورد توجه قرار گيرتمركز 

  :آزمايشات  - 9

در  LDL ، HDLگليسريد،تري  كلسترول، قند ناشتا،، Hb ، Hctآزمايش هاي روتين شامل  زنان مراجعه كنندهبراي كليه  :آزمايش هاي عمومي
مقدار كلسترول مساوي يا بيش از  ،126مساوي يا بيشتر از  FBSچنانچه مقدار  .پس از ارائه پاسخ در محل مخصوص در فرم درج گردد. خواست گردد

در قسمت غير طبيعي با ذكر مقدار  ،باشد 40كمتر از  HDL، مقدار 100مساوي يا بيش از LDL ، مقدار150، مقدار تري گليسريد مساوي يا بيش از 200
در صورتي كه مراجعه كننده مشكل خاصي ندارد  ودر طول سه سال قبل آزمايش  .گردددر غير اين صورت در ستون طبيعي مقدار ثبت  .عالمت زده شود

  .هاي مذكور رادر محل مربوطه ثبت كرد پاسخ آن مورد تاييد بوده و مي توان بدون انجام مجدد آزمايش نتايج آزمايش هاي فوق براي اوانجام شده،

 ادرار آزمايش مراجعه كننده به بررسي پاراكلينيك خاصي مانند تست حاملگي، چنانچه در سير ارزيابي پزشك، :تكميلي و اختصاصي پاراكلينيك
و يا ساير  )...گرافي قفسه سينه يا شكم و،استخوانانجام دانسيتومتري  سونوگرافي ها،( تصوير برداري انواع ،)...و TFT،LFT(خون  ،)كشت ادرارساده،(

  .ت گردداسخ در محل مخصوص ثبو پس از دريافت پالزم صورت گرفته  درخواست  ،داشتنياز موارد 

  :مراجعه كننده موثر بر سالمت و خانوادگي  عوامل اجتماعي

  .مي گرددتكميل ) كارشناس بهداشتي،ماما،پزشك( اين جدول با مشاركت كليه افراد تيم 

در اين بخش هدف آن است كه ارائه دهندگان خدمات به اين عوامل توجه  با توجه به نقش مهم عوامل اجتماعي و خانوادگي بر سالمت آحاد جامعه،
سواالت روشن  از آنجا كه هدف طرح. ويژه اي معطوف نمايند و در حد امكان در تصميم گيري براي مداخالت سالمت در سطح فرد نيز مد نظر قرار دهند

اما انتظار مي رود موارد زير در رابطه بين ارائه  دهنده خدمات و گيرنده خدمات مورد . از مراجعه كنندگان نيست، سوال خاصي در فرم گذاشته نشده است
  :در خانه مربوطه ثبت گردد زير، موارد  توجه قرار گرفته و در صورت وجود نكته مثبت از دسته بندي

  درآمد كم ، مسكن نامناسب ، شرايط رفاهي بد، حاشيه نشيني،  شرايط بد تغذيه اي: وضعيت اقتصادي  •
  سواد كم ،نوع مذهب، قوميت خاص: وضعيت فرهنگي •
وجود رفتارهاي پرخطر، بي توجهي به بهداشت فردي، عادات تغذيه اي نامناسب، بي توجهي به دريافت مراقبتهاي پزشكي و : رفتاري •

  وقع براي درمان، مصرف خود سرانه دارو ، بي اعتنايي به توصيه هاي پزشكيبهداشتي ،عدم مراجعه بم
سابقه زنداني بودن، طالق، خشونت ها، بزهكاري ها، خانواده نابسامان و ناهنجار ، چند همسري، مشكالت خانواده : وضعيت خانوادگي •

 ، اعتيادمانند همسر ، فرزند يا والدين انوادهوجود بيماري صعب العالج در يكي از افراد خ ، حمايت خانوادگي، عدم  گسترده

  عدم امنيت شغلي ، نارضايتي شغليحقوق و دستمزد ناكافي ،: نياز هاي شغلي •
شرايط ايمني ،، آلودگي خاك)زباله(محيط كار نامناسب، آلودگي هوا، آلودگي آب، وضعيت دفع مواد زائد: وضعيت محيط كار و زندگي •

 ندگي و كار،رعايت  ايمني در محيط ز كار

  نامناسب عدم دسترسي به مراقبت هاي اوليه سالمت، عدم دسترسي به خدمات پزشكي مناسب، وضعيت بيمه: وضعيت خدمات سالمتي •

      .........تحت پوشش كميته امداد، بهزيستي و : وضعيت حمايت هاي اجتماعي •
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  ساير            •

  : و اقداماتتشخيص و طبقه بندي  - 11

تعيين نياز به اقدامات خاص براي وي موظفند بر اساس  پس از ارزيابي مراجعه كننده و) كارشناس بهداشتي،ماما، پزشك( ارائه دهنده خدمتكليه افراد 
اقدامات الزم  و تشخيصپزشك  ،پس براي تعيين تكليف سالمت مراجعه كنندهس. اطالعات بدست آمده خانه هاي مرتبط در اين جدول را تكميل نمايند

  .شده است تاييد نموده و مراجعه كننده را راهنمايي مي كنددر جدول ثبت كه  همكاران را و خود
موارد زير بر اساس  .ابتدا با توجه به شرح حال و معاينات و آزمايشات انجام شده و با توجه به راهنماي آموزشي مشكل فرد طبقه بندي مي شود

موجود در جدول بنا بر هر تشخيص ديگري به غير از موارد . اولويتهاي سالمت گروه هدف در تشخيص و طبقه بندي مورد توجه خاص قرار گرفته اند
اينكه كدام مورد مشكل  به توجه با در هر  رديف و براي هر يك از موارد تشخيص و طبقه بندي، . تشخيص پزشك در رديف ساير ثبت و پيگيري مي شود

يا و ابتال "ق"در ستون قديم و جديد، ابتالي از قبل با حرف  .ثبت و اگر موردي وجود ندارد خط تيره گذاشته مي شود نوع، ستوندر  نوع، كدداشته است 
ي، درمان دارويي، در خواست پاراكلينيك شامل مشاوره، آموزش، درمان غير دارويسپس اقدامات الزم  .درج مي شود "ج"با حرف از بيماري جديد  اطالع 

بيمارستان عمومي و  مطب خصوصي، وجود داشته باشد، محل ارجاع به تفكيك چنانچه نياز به ارجاع . در ستون بعدي با ذكر مورد به اختصار ثبت مي شود
در ستون آخر نتيجه ارجاع  پس از . در ستون بعدي علت ارجاع مشخص و ثبت مي شود. با ذكر نام محل ارجاع ثبت مي شود...  يا مركز بهداشتي درماني و

   . ثبت خواهد شداقدام 
و گروه مشخص و اولي از مشكالت سالمتي  12مواردي كه در طبقه بندي به عنوان اولويتهاي سالمتي گروه سني هدف مورد توجه قرار گرفته اند شامل

گروه داراي زير مجموعه اي از تشخيص و  11هريك از . گروه ديگر مد نظر قرار نگرفته اند 11براي مواردي است كه در  "ساير"يك گروه تحت عنوان 
  :طبقه بندي با كد مشخص به شرح زير مي باشد

چاقي كه با : 3مشخص مي شود، كد 9/29الي  25ده بدني اضافه وزن كه با نمايه تو: 2و كمتر، كد  5/18نمايه توده بدني : 1كد  :تن سنجي نامطلوب
كه در زناني كه  4مشخص گردد، كد  3يا  2يا  1و باالتر مشخص مي شود كه در اين قسمت در ستون نوع بايد نوع چاقي بصورت درجه  30نمايه توده بدني 

  .مي توان تكميل نمود 2توجه به جدول شماره  همه موارد ياد شده را با.يا بيشتر است در نظر گرفته مي شود 88دور كمر آنها 
استعمال : 3كد  نامطلوب در بخش شيوه زندگي، فعاليت جسماني: 2 كد نامطلوب در بخش شيوه زندگي، تغذيه :1كد  :شيوه زندگي نامطلوب

    .عادات رفتاري نامطلوب در بخش شيوه زندگيساير: 4كد  و در بخش شيوه زندگي دخانيات 

يا در بخش سوابق بيماري ها داراي سابقه بيماري و باالتر از طبيعي   FBSدر بخش آزمايشات  داراي : ديابت- 1كد :زمينه اي غير واگيربيماريهاي 
يا در بخش سوابق بيماري ها داراي سابقه  ) 90/140مساوي يا بيش از (در بخش معاينات  داراي فشار خون باال: فشار خون -2كد ،يا عوارض آن

يا در بخش سوابق بيماري ها داراي سابقه غير طبيعي  HDLو  LDLدر بخش آزمايشات داراي تري گليسريد يا كلسترول،: ديس ليپيدمي -3كد ،بيماري
  بيماري

داراي سوابق بيماري عروقي قلب يا داراي عالمت درد قلبي، تنگي نفس، ضعف  :صدري يا بيماري عروقي قلب ينژآن -1كد: بيماري قلبي عروقي
 ،در بخش سوابق بيماري ها داراي سابقه بيماريسكته مغزي  - 2بيحالي و خستگي يا نبض غير عادي يا سمع قلب غير طبيعي در بخش معاينات، كد و 

  .ومبو امبولي و بيماري عروق محيطيساير بيماريهاي عروقي مانند تر -3كد 

 -2كد  ،تمايل به خودكشي دلگرفتگي، نااميدي از زندگي، لگي،داراي يكي از عالئم بي حوص :افسردگي - 1كد :بيماري اعصاب و روان
داراي هر گونه اختالل خواب كه به : اختالل خواب -3  ،هفته 6وسواس به مدت بيشتر از  بيقراري، داراي يكي از عالئم دلشوره مداوم، :وسواس/ اضطراب

  . ...ساير بيماريهاي اعصاب و روان  مانند صرع، سايكوز و -4است،كد بيماري زمينه اي جسمي مربوط نبوده و بيش از دوهفته طول كسشيده 

سابقه بيماري  سوابق، بخش  كه در اختصاص داردمراجعه كنندگاني از دسته  استئو پروز يا در معرض خطر آن به آن  - 1كد  :ماسكولواسكلتال
بطور مستند در خود يا بستگانشان وجود داشته ) كوتاه شدن قد، شكستگي بدون ضربه كيفوز،( هاي استخوان و مفاصل و يا عوامل خطر بيماري استئوپروز
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 ضد داروي ماه، سه از بيشتر مدت به استروييد مصرف كورتيكو :مانند. دارند استخوان دانسيته بر منفي تاثير كه هايي دارو سابقه  مصرفاست يا 

دريافت الغري مفرط،  ،قسمت تن سنجي و شيوه زندگيرا داشته، يا در )  باربيتال فنو و توئين فني( ضدصرع داروي طوالني، مدت به )هپارين( انعقاد
 زودرس، يائسگي استروژن، كمبود(آمنوره و يائسگي ي،يا در بخش باروردارد   ، مصرف دخانيات و الكلفعاليت فيزيكي نامطلوب ،ناكافي لبنيات

  .اندرا داشته ) مدت طوالني آمنوره

تورم و   در بخش معاينهو صل زانو يا لگندرد مفابه  بخش عالئم در به آن  دسته از مراجعه كنندگاني اختصاص دارد  كه  :استئو آرتريت - 2كد 
   .محدوديت حركت در اين مفاصل دارند

    .مر بوط به كساني است كه دچار كمر درد هستند 3كد 
سابقه مثبت به نفع سرطان پوست در بستگان درجه يك، مشاغل در معرض تابش : سرطان پوست - 1كد  : ابتال به آنيا در معرض خطر سرطان 
   .يا عدم بهبودي ضايعه پوستي جديد يا  تغييرات در ضايعات پوستي و مستقيم آفتاب،

سابقه مثبت به نفع سرطان پستان  در بستگان درجه يك، عالئم  ترشح غير عادي، زخم و تغييرات شكل ظاهري و توده در پستان   :سرطان پستان  -2كد 
سابقه خانوادگي : سرطان كولوركتال -4كد  داراي پاپ اسمير غير طبيعي، : سرطان سرويكس -3كد و لمس غدد لنفاوي در ناحيه آگزيال و فوق ترقوه، 

در معرض خطر سرطان، در بخش سوابق پزشكي چنانچه سابقه هرنوع سرطان در بستگان وجود داشته است، ولي در حال حاضر عالئمي دال  -5مثبت، كد 
عوامل خطر  بر وجود سرطان در فرد وجود ندارد و يا برخي از مواجهات شغلي كه فرد را مستعد به سرطان مي كند و يا هر نكته ديگري كه در شرح حال از

در بخش سوابق ، سابقه يكي ازانواع   .ساير انواع سرطان -6كد   ....)پوست، كولوركتال و پستان، مخصوصا سرطان (ي ابتال به سرطان شمرده مي شوداصل
هشدار دهنده سرطان كه در قسمت ساير  ئمسرطان هاي شايع  بطور مستند در خود يا بستگانشان وجود داشته است و يا در بخش عالئم داراي يكي از عال

   .ثبت گرديده است و يا در بخش معاينه داراي غدد لنفاوي غير طبيعي مشكوك به نوع سرطاني و يا توده در معاينه شكم
يا در نتيجه  خونريزي غير طبيعي در شرح حال باروري، يا ضايعه خونريزي دهنده در معاينه ژنيكولوژي -1كد : بيماري دستگاه ادراري تناسلي

داراي يكي : بيماري دستگاه ادراري -3وجود ترشح غير طبيعي واژينال يا زخم در ناحيه تناسلي، كد : عفونتهاي آميزشي -2پاراكلينيك دستگاه ژنيتال، كد 
   .آزمايش ادراري غيرطبيعيسوزش و يا بي اختياري ادراري و يا ساير عالئم مرتبط كه كه در قسمت ساير ثبت گرديده يا  از عالئم تكرر ادرار،

ناباروري اوليه يا ثانويه  -2عدم رضايت از رابطه زنا شويي در شرح حال باروري، كد : اختالل عملكرد جنسي يا زناشويي -1كد : مشكالت باروري
داراي تمايل به بارداري  با تاريخچه زن واجد شرايط  :ممنوعيت مطلق يا نسبي يا موقت حاملگي -3به علت زنانه يا مردانه در شرح حال باروري، كد 

مصرف  ،)3بند ( سوتغذيه ،)1بند ( 35و باالي  18، سن زير )2بند ( 25يا بيشتر از  5/18نمايه توده بدني كمتر از  سال، 3فاصله بين دو حاملگي كمتر از 
انواع اختالالت  و باالتر، نسبت خويشاوندي با همسر، 5رداري با سابقه ناهنجاري هاي دستگاه تناسلي، ،)3بند(اعتياد به مواد مخدر  ،)3بند (دخانيات 
) ... آنمي، عفونت هاي عالمت دار واژينال، فشارخون باال، تيروئيد، صرع، تاالسمي مينور، اتوايميون، قلبي، ديابت،( سابقه يا ابتال به بيماري ها ژنتيكي،

عدم تمايل به بارداري در حال حاضر و نياز به روش پيشگيري : زمند مشاوره تنظيم خانوادهنيا -4كد  .كه بايد براي مشاوره پيش از بارداري ارجاع شود
 ساير ؟: 5كد  از بارداري

زنان  :واژينيت آتروفيك -2مبتال به گر گرفتگي، تعريق و تپش قلب  به صورت حمله اي، كد  ساله 45-60زنان : اختالل وازو موتور -1كد : يائسگي
ساله  45-60زنان :  شلي عضالت كف لگن -3ساله داراي عالمت احساس خشكي واژن و مشكل در مقاربت يا وجود آتروفي واژن در معاينه، كد  60-45

  اير ؟س: 4كد داراي عالمت بي اختياري استرسي ادراري در شرح حال و يا وجود  سيستوسل، ركتوسل يا پروالپس رحمي به درجات مختلف در معاينه 
تنگي نفس و يا  بيشتر،يا هفته  سرفه دو ئم عاليكي از داراي  فرد يا بستگان يا هاي تنفسي بطور مستند در سابقه بيماري  :آسم -1كد : بيماري تنفسي

ساير شامل : 3كد   سرفه و تنگي نفس همراه با دفع خلط به صورت مكرر COPD -2كد سمع ريه غير طبيعي داراي يا  خس خس مكرر و مستمر 
  آْلرژي هاي تنفسي،
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در شرح حال يا وظايف شغلي يا وجود عالئم  مواجهه يا تماس با عوامل عمده زيان آور شغلي سابقه مثبت  :مبتال يا در معرض بيماري هاي شغلي
عامل فيزيكي  -2كد  ،عامل شيميايي و بيماري احتمالي ناشي از آن  -1كد : يا نتايج پارا كلينيك مرتبط با بيماري ناشي از عامل زيان آور شغلي به تفكيك

   "عامل ارگو نوميك و بيماري شغلي ناشي از آن  -4آن ، كد عامل بيولوژيك و بيماري احتمالي ناشي از   - 3و بيماري احتمالي ناشي از آن، كد 

 ......):گوارشي، نورولوژيك (ساير

چنانچه در كليه جداول تكميل شده در هر سه قسمت شيوه زندگي سالم، سالمت باروري و سالمت عمومي به موردي برخورد گرديد كه در هيچ يك 
  .ساير با ذكر نوع گنجانده شودگانه تعلق نداشت در قسمت  12از طبقه بندي هاي 

درانتهاي فرم بررسي پرونده توسط پزشك صورت گرفته و نقايص آن براي تكميل توسط تيم سالمت ثبت مي شود و تاريخ مراجعه بعدي به مراجعه 
  . كننده اعالم و توسط پزشك مهر و امضا انجام مي شود

    
 :منابع

 .1389 – بهشتي شهيد دانشگاه غذايي صنايع و علوم دانشكده و انستيتو جامعه تغذيه گروه– ايران غذايي هاي رهنمود - 1

 .1389، ميانساالن سالمت اداره– بيماري و سالمت در ميانساالن جسماني فعاليت راهنماي - 2

 واكسن - 3

  شغلي - 4
 مادران سالمت اداره مادران، سالمت يافته ادغام مراقبتهاي - 5

 .1389، ميانساالن سالمت اداره – جوان زوجين براي ناباروري - 6

 آميزشي بيماريهاي  - 7

 .1388، ميانساالن سالمت اداره– يائسگي اجرايي برنامه و باليني راهنماي - 8
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