
شماره پرونده خانوار                                                                                          نام ونام خانوادگي                                 

هاي تكميلي تنظيم خانواده جدول مراقبت  

 نتيجه بررسي پزشك

)تاريخ معاينه ومهر وامضاءا ذكرب(  

پيگيري يا ارجاع توسط پرسنل بهداشتينتيجه   

)پرسنل وامضاء نام با ذكر(  

 علت پيگيري يا ارجاع

)نوع ارجاع و علت پيگيري ثبت شود(  
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 دستورالعمل تكميل جدول مراقبت هاي تكميلي تنظيم خانواده

 گذاشته وكليه درپرونده خانوار نيز فرماستفاده كننده از وسيله پيشگيري ازبارداري ، عالوه برگذاشتن فرم وسيله انتخابي يك نمونه ازاين  خانمهر براي •

 .ثبت گردددر اين فرم روش هاي پيشگيري از بارداري مراقبت هاي تكميلي براساس دستورالعمل 

 

طوري ثبت قبلي داري داشته باشد نيازي به گذاشتن فرم جديد نبوده ومراقبت هاي وسيله جديد در همان فرم پيشگيري از بارتغيير وسيله  خانمي كه درصورت •

 .ثبت گردد "جديد روشمراقبت " عبارت" تاريخ"مثال درستون . مربوط به روش جديد استگردد كه مشخص شود اين مراقبت ها 

 

 : "تاريخ "در ستوننحوه ثبت  •

.تكميل مي شود به سطح باالتر ، تاريخ پيگيري يا تاريخ ارجاع) روز ، ماه ، سال (به مركزبهداشتي درماني  مراجعه مادراين ستون بر اساس تاريخ             

 :"علت پيگيري يا ارجاع "در ستون نحوه ثبت  •

، BMI، بررسي  به پزشك مركزبهداشتي درماني جهت بررسي سطح دوم ارجاع :انجام شده مانندتوسط پرسنل بهداشتي كه  خانم هاارائه شده جهت  هاي ارجاعدر اين ستون كليه 

 .دكن ثبترا آنعلت ارجاع دهد  ...و مراكز باالتر،  ينمتخصصمادر را به پزشك مركز بهداشتي درماني در صورتي كه  همچنين.ثبت مي گردد ....ست آزمايش يا بررسي آزمايش ودرخوا

   ..…جهت دريافت وسيله پيشگيري از بارداري، عدم انجام آزمايش  و عدم مراجعه : مانند .ثبت گردددر اين ستون دارد داليل آن پيگيري نياز به  ي كه مادرموارددرضمنا  

 " :نتيجه پيگيري يا ارجاع توسط پرسنل بهداشتي "در ستون نحوه ثبت  •

.يادداشت ونام وامضاي پرسنل نيز ثبت گردد نتيجه پيگيري يا ارجاع هايي كه توسط پرسنل بهداشتي انجام شده در اين ستون  

 " :نتيجه بررسي پزشك "نحوه ثبت در ستون  •

،همچنين در صورتي كه پزشك مركز بهداشتي درماني مادر را به پزشك متخصص يا بيمارستان شدهنتيجه معاينات وبررسي هايي كه توسط پزشك مركز بهداشتي درماني براي مادرانجام 

.نتيجه آن در اين ستون يادداشت و تاريخ ومهر وامضاي پزشك نيز ثبت گرددارجاع داده باشد   

 

 



 نمونه تكميل شده فرم جهت آموزش پرسنل بهداشتي

 

ره پرونده خانوارشما                                                                                          نام ونام خانوادگي                                 

هاي تكميلي تنظيم خانواده جدول مراقبت  

 نتيجه بررسي پزشك

)تاريخ معاينه ومهر وامضاءا ذكرب(  

 نتيجه پيگيري يا ارجاع توسط پرسنل بهداشتي

)پرسنل وامضاء نام با ذكر(  

 علت پيگيري يا ارجاع

)نوع ارجاع و علت پيگيري ثبت شود(  
 تاريخ

گليسريد شد  يدر خواست آزمايش تر ويزيت شد 10/3/92

.وي تواند روش را ادامه دهد فعال  
5/3/92 معاينه پزشك   

 
 جهت دريافت وسيله مراجعه كرد 2/4/92در تاريخ 

......مريم   

30/3/92 عدم مراجعه جهت دريافت وسيله  

ميلي گرم در  300(با توجه به باال بودن تري گليسريد 6/6/92

.هفته ديگر دارد 4تا  2به آزمايش مجددنياز ) ميلي ليتر 100  
 

ارجاع به پزشك جهت بررسي 

 آزمايش
5/6/92  

 100ميلي گرم در  300با توجه به تري گليسريد     21/6/92

مي تواند روش را ادامه دهد ميلي ليتر  
 

 بررسيارجاع به پزشك جهت 

 آزمايش
20/6/92  

 

عدم وجود پزشك در مركز تا يك ماه ديگر به پزشك 

 بخش خصوصي ارجاع شد

ارجاع به پزشك جهت انجام آزمايش 

ين ئليپو پروت چربي وقند خون و  

10/3/93  

15/30/93 پيگيري جواب آزمايش توسط پزشك بخش خصوصي بررسي شد مشكلي ندارد   

 


