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 مزاقبت

 ْــبي ي زٔج يـراقبت ٔيــژِ .1

فهٕچبرت  براضبش َـبقـم تـبالضـًي

 يربٕط

ْـبي َـبقـم ٔاجـذ  ارجبع زٔج .2

 دريبَي بٓذاغتيغـرايط بـّ يـركـس 

جٓت اَجبو  کيژَت  يػبٔرِي  ٔيژِ

درصٕرت عذو )PNDي أل  يرحهّ

 (ي قبهي يراجعّ

ْبي َبقم بّ يـركـس  ارجبع زٔج .3

ي تـبالضًي جٓت اَجبو  يػبٔرِ ي ٔيـژِ

 10ي  حذٔد ْفتـّ)PNDي دٔو  يـرحهـّ

 (بـبرداري

 پيگيـرئ  PND ي َتيجـّپيگيـري  .4

درصٕرت ابتالي جُيٍ بّ  ضـقط اَجـبو

 16ي  تب ْفتّ حذاكثر)تبالضًي يبژٔر

 (ببرداري

ْبي َبقهي كّ تًبيم بّ  ارجبع زٔج .5

جٓت اَجبو  َذارَذ، ببرداري

 ٔازكتٕيي يب تٕبكتٕيي

 CBC ( MCH-MCV ) بـررضي .6

ازدٔاجي ) تًـبو زَـبٌ بـبردار

 يقبم از آغبز غرببنگر

 (درغٓرضتبٌ

زَـبٌ ٔاجذ غـرايط  تًبو ارجبع .7

ْبي  براضـبش انگٕريتى غُبضبيي زٔج

ٌ قبم از آغبز يَبقم تبالضًي در يسدٔج

 در غٓرضتبٌ جٓت اَجبو يغرببنگر

CBC(MCH-MCV) 

 تبالضًيبّ  يػكٕك زَبٌ غُبضبيي .8

ٔ ارجـبع  (ضبنى َبقم)ييُٕر

 غـْٕر آَٓب جٓت اَجـبو آزيبيع

CBC(MCH-MCV) 

ْـبي ببردار يب يتًبيم  ارجبع زٔج .9

بّ ْر دنيم در  كّ بّ ببرداري 

زيبٌ ازدٔاج آزيبيع ْبي تبالضًي را 

بـّ يـركـس اَجبو َذادِ اَذ ، 

ي  ي يػبٔرِ ٔيژِدريبَي  بٓذاغتي

  تبالضًي

 پيگيري اَجبو .10

 ٔاكطيُـبضيـٌٕ بيًبراٌ تبالضًي

يراقبت از ٔانذيٍ بيًبراٌ  .11

 جذيذي  غذِ تبالضًي غُبضبيي

ارجـبع ٔانـذيٍ بيًبراَي  .12

 كـّ فـرزَـذ بيًبر آَٓـب

فعالً فـرزَـذ يبتال بـّ )غـذِ فٕت

َذاغتّ ٔ تًبيـم  تـبالضًي يـبژٔر

بـّ يركس  (دارغـذٌ دارَذ بّ بچّ

 ژَتيک  ي يػبٔرِ دريبَي ٔيژِ  بٓذاغتي

 آموسش

ْـبي َبقم ٔ  آيٕزظ زٔج .1

  يپرخطر تبالضى

 2داراي )ْـبي َـبقـم  آيـٕزظ زٔج .2

درخصٕؼ  (فـرزَـذ ضبنى ٔ يب بيػتر

ْبي  اضتفبدِ از رٔظاًْيت ٔ نسٔو 

 بـبرداري يطًئٍ ٔ دائًي پيػگيري از

ْـبي َـبقـم  آيـٕزظ زٔج .3

فرزَذ  2بذٌٔ فرزَذ يب كًتر از )

درخصٕؼ اْـًيت ٔ نــسٔو  (ضبنى

ْـبي يطًئــٍ ٔ  اضتفـبدِ از رٔظ

 غيـردائـًي پيػگيـري از بـبرداري

َبقم  ْبي آيٕزظ ٔ تػٕيق زٔج .4

 .غذٌ بّ بيًّ

آيــٕزاٌ دختر ضبل  داَـع آيــٕزظ.5

ضٕو راًُْبيي ٔ پطــر ضـــبل 

ٔ  ضـــٕو دبيـرضتبٌ براضبش طرح

 دضتـٕرانعًم يربٕط

در  َفٕر صبحب  افراد آيٕزظ .6

 يحهّ يب رٔضتب

آيـٕزظ عـبقـذاٌ يحـهي  .7

در راضتبي  يُظٕر جهب يػبركت آَٓب بّ

پص از  (دائى ٔ يب يـٕقت)اَجبو عقذ

 ْـبي تـبالضًي اَجـبو آزيبيع

 آيٕزظ عًٕو جـبيعّ .8

بيــًـبراٌ ٔ  آيــٕزظ .9

ي  يراجعّ جـٓت ي آَٓـب خـبَـٕادِ

 تسريق خٌٕ ٔ ضرٔرت يُظى بّ يركس

 اجراي دضتٕرات دارٔيي

 

 ثبت و گشارش

قريس در   ي درج دٔ ضتبرِ .1

 دفتر يراقبت يًتذ تُظيى

 خـبَــٕادِ

  اصطالح زٔجَٕغتٍ  .2

تبالضًي در ضتٌٕ  يػكٕك پرخطر/َبقم

ي  ي دٔو پـرَٔذِ در صفحـّ يـالحظبت

 خـبَٕار 

ي  غذِ ثبت يـٕارد غُـبختّ .3

بيًبري تبالضًي يبژٔر در ضتٌٕ 

ي  ي دٔو پـٕغّ يالحظبت صفحّ

 خـبَـٕار

در  5ي  ببيگبَي فـرو غـًبرِ .4

 ْـبي ٔاردِ َـبيّ

 تكًيـم ٔ ارضــبل فـرو .5

 (ضـّ يبِ ْر)6ي  غًبرِ

 6ي  ي دٔو فـرو غًـبرِ َطخّ: تذكز

ْبي آيبري  بـّ ًْراِ ضـبير فرو

 .غٕد ببيگبَي

 

 

 

 مزاقبت

مشكوك /هاي نـاقـل سوج

 تاالسمي  پزخطز

 بيمـاران
 هاي هدف در آموسش گزوه

آموس

 ش

 ثبت
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