
 باکدمراقب وبهورز: نوزادان های گزارش گیری برنامه 

 اند( )وکودکانی که دریک بازه زمانی مشخص یکساله شده:محاسبه موالیددریک بازه زمانی مشخص درافرادتحت پوشش

خدمت گیرنده تحت پوشش             جستجوی پیشرفته           واردکردن انتخاب           انتخاب خدمت گیرنده

 ملیت          جستجو     بازه زمانی تاریخ تولد     

 محاسبه تعدادنوزادان درحال حاضر:

 زارش    روز           ثبت            مشاهده گ 29روزتا 1سن از     عنوان         ساخت گزارش افرادتحت پوشش       

 روزگی(3-5)"نحوه استخراج مراقبتهای نوزادی 

بازه زمانی ) گزارش ها           گزارش مراقبتها            گزارش مراقبتهای انجام شده              تاریخ خدمت   

(              تحت پوششنوع پوشش)         (     فقط مراقبتهای مننوع مراقبت )             روزگی(3-5سن خدمت )              موردنظر(

 (             جستجوغیرپزشک)سال  5کودک کمتراز رشدارزیابی خدمت)

 روزگی(45-30روزگی،15-14)مراقبتهای نوزادی  سایرنحوه استخراج 

بازه زمانی گزارش ها           گزارش مراقبتها            گزارش مراقبتهای انجام شده              تاریخ خدمت )   

مثال (              خدمت)تحت پوشش(              نوع پوشش)فقط مراقبتهای مننوع مراقبت )             سن خدمت               موردنظر(

 (             جستجوغیرپزشک-روزگی 15-14)سال  5مترازکودک ک رشدارزیابی 

 

 نحوه استخراج تعدادمرگهای ثبت شده دوره نوزادی:

بازه (            تاریخ فوت)روز29روزتا1)مرگهای ثبت شده             سن هنگام فوتگزارش ها              وقایع ثبت شده              

 واحد               ملیت              جستجو             زمانی موردنظر(

 گرم و.....:2500یا 1500محاسبه تعدادنوزادان با وزن تولدزیر 

                واردکردن بازه زمانی موردنظر(گزارش ها              وقایع ثبت شده               زایمان های ثبت شده              تاریخ زایمان )

 وضعیت                جنسیت نوزاد               جستجوگرم و....(              2500)تاوزن نوزاد

 

 دستورالعمل محاسبه پوشش مراقبت کودکان

 محاسبه جمعیت درهرگروه سنی:

تاریخ                 انتخاب خدمت گیرنده              انتخاب خدمت گیرنده تحت پوشش                جستجوی پیشرفته

 جستجو(              31/6/99تا1/1/99از 99ماه اول سال6مثالبرای تولد)

 محاسبه تعدادمعاینه نوزاد توسط پزشک:

             بازه زمانی موردنظر(تاریخ خدمت)            گزارش مراقبتهای انجام شدهزارش مراقبتها           گ            خدمات

 (               جستجوارزیابی شیرخواردراولین معاینه پزشک پسرودخترمراقبت)

 



 :98ماه اول سال 6در ماهه 2محاسبه جمعیت کودکان 

 جستجو              (31/4/98تا1/11/97فهرست خدمت گیرندگان             تاریخ تولد)      ثبت نام وسرشماری     

 :سال ماه اول 6درتعداد مراقبت دوماهگی 

انتخاب واحد                             گزارش مراقبتهای انجام شده زارش مراقبتها             خدمات              گ

کل  3تا1)ازجمع ردیف               جستجو        ماه اول سال(       6)تاریخ خدمت              ( red flagماهگی2ارزیابی تکامل مراقبت)

 مراقبت بدست می آید(

 .نیزازهمین روش استفاده می شود ماهگی 9و 6و  4برای محاسبه مراقبت   نکته:

 

 تعداد غربالگری تکامل در یکسالگی:

(              ماه 13ماه تا11سن از)                 گزارش مراقبتهای انجام شده ش مراقبتها               خدمات               گزار

(            بازه زمانی موردنظر(             تاریخ خدمت )ASQ)غربالگری تکامل یکسالگی بااستفاده ازپرسشنامه واحد            مراقبت

 جستجو     

        ید.{تعدادمراقبت های یک حیطه راباهم جمع می کنیم تاتعدادکل مراقبت بدست آ}

 یکسالگی:تعدادمراقبت 

 واحد             (ماه 13ماه تا 11)سن از               گزارش مراقبتهای انجام شدهخدمات           گزارش مراقبتها               

 (             جستجوموردنظربازه زمانی (            تاریخ خدمت )سال غیرپزشک5کمتراز رشد کودک)ارزیابی مراقبت            

 مجموع ردیفهای بدست آمده برابراست باتعدادکل مراقبت{}

 نیز ازهمین روش استفاده می شود. ماهگی6و سالگی 5و 3و 2نکته:برای محاسبه پوشش مراقبت 

 سالگی: 5تعدادمراقبت 

 واحد            ماه ( 61تا  59سن از)               انجام شدهگزارش مراقبتهای خدمات                گزارش مراقبتها               

(            جستجو          )مجموع بازه زمانی موردنظرتاریخ خدمت )             (  red flagساگی 5)ارزیابی تکامل مراقبت              

 ردیف(3

 ارگزاری شده است.ماهگی به بعد مراقبتهای نوجوان درسامانه سیب ب 60توجه:از

 :خوار شیرمصنوعیتعدادنحوه گزارش گیری 

               بازه زمانی موردنظر(گزارش مراقبت ها                گزارش مراقبت های انجام شده             تاریخ خدمت)   گزارش ها         

 پیگیری شیرمصنوعی یارانه ای وغیریارانه ای                جستجو

الزم است درتمامی مراکزسالمت موارد مصرف شیر مصنوعی اعم ازیارانه ای وغیریارانه ای توسط مراقب یابهورزدرسامانه ثبت -1نکته:

 .گردد

 بادردست داشتن تعداد شیرمصنوعی خوار یارانه ای،می توان تعداد شیرمصنوعی خوار غیریارانه ای رابدست آورد.-2



 

 نیازمندپیگیری ازنظراختالل رشد: مواردنحوه استخراج تعداد

بازه زمانی گزارش ها               گزارش مراقبت ها                گزارش تشخیص ها                  واحد             تاریخ خدمت)

 جستجو                  سال غیرپزشک(5کودک کمتراز رشدارزیابی مراقبت)             موردنظر(

قیه مواردکه  نیازمندپیگیری است راباهم جمع درردیفهای بدست آمده،بجزردیفهای وزن طبیعی،قدطبیعی،وزن به قدطبیعی، ب توجه:

 می کنیم.

 سال مراقبت شده:5نحوه استخراج تعدادکودکان زیر

                  بازه زمانی موردنظر(تاریخ خدمت)                    گزارش ها                  گزارش مراقبتها                     مراقبت های انجام شده

 تعدادخدمت گیرنده ثبت شده درباالی صفحه مدنظراست.             جستجو        (       سال 5روزتا1)سن

 سال: 5مشاهده وضعیت پیگیری ها درکودکان زیر 

ی )بازه زمان(                  تاریخ پیگیری پیگیری نشدهوضعیت پیگیری )               ارائه خدمت                فهرست پیگیری ها   

 جستجو                  سال ( 5روز تا 1ازسن )               موردنظر( 

داده :مراقب/بهورز موظف است روزانه واردمسیر فوق شده وپیگیری های  انجام نشده را با کلیک روی آیتم مشاهده انجام نکته

 ودرصورت لزوم درپرونده الکترونیکی ثبت نماید.

زوم درسامانه ثبت بهورز/مراقب موظف است روزانه بامراجعه به سربرگ پیام ها ،موارد ارجاعات و بازخوردها را بررسی ودرصورت لتوجه:

 نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 های قابل استفاده دربرنامه کودکانفرمول

 روزگی 3-5تعدادمراقبت                                                 

  100*                                                  روزگی =  3-5درصد مراقبت 

 کل تولددرهمان بازه زمانی                                                

  تعداد مرگ نوزاد

 100*                                      درصدمرگ نوزادی=

 کل تولددرهمان بازه زمانی                              

                                              تعدادمعاینه نوزادتوسط پزشک                                          

 100پوشش مراقبت نوزادان=                                                         *

 کل تولددرهمان بازه زمانی                                          

 گرم 2500باوزن کمترازتعداد تولد                      

 100گرم=                                        *2500درصدتولد باوزن کمتراز

 کل تولددرهمان بازه زمانی                                          

 ماهگی  2تعدادمراقبت                                                   

 100*                                                      ماهگی=2پوشش مراقبت 

 ماهه درهمان بازه زمانی 2تعداد کل کودکان                                   

 سالگی (5و4و3و 2و 1)قابل استفاده برای پوشش **

 سال 5کل مراقبت شده زیر                                             

 100=                                          *سال مراقبت شده 5درصدکودکان زیر

 سال 5کل تعداد زیر                                                                         

ماه اول 3ماه برای استخراج در 60روز تا 0 برای مخرج درساخت گزارش **

 ثبت شود.

 کل پیگیری انجام شده                                

                                                           100درصد پیگیری=                                                   *

 تعداد کل نیازمندپیگیری                            

 تکمیل شدهیکسالگی ASQتعداد                                         

 100*                                                      یکسالگی=ASQپوشش 

 کل کودکان یکساله درهمان بازه زمانی                               

 


