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هؾخقات سٍجّاي هزاخؼِ مٌٌذُ تِ تين هؾاٍرُ تاالعوي تَعط مارؽٌاط /مـارداى تين هؾاٍرُ در ايي دفتز ثثت هي گزدد مِ ؽاهل سٍج ّاي سيز هي تاؽذ:
.1

هتقاضياى اسدٍاج مِ اًذمظّاي خًَي در ّز دٍ ًفز موتز اس حذ طثيؼي تاؽذ(در ّز دٍ  /ٍ MCV < 80يـا .)MCH < 27

.2

ٍالذيي تيواراى تاالعوي هاصٍر هؼزفي ؽذُ تِ هزمش هؾاٍرُ سًتيل خْت اًدام هؾاٍرُ ٍيضُ.

.3

هشدٍخيي قثل اس ؽزٍع تزًاهِ غزتالگزي در ؽْزعتاى ٍ سٍخيٌي مِ تِ ّز دليل آسهايؼ ّاي تاالعوي را در سهاى اسدٍاج اًدام ًذادُ اًذ ٍ در تزرعي اٍليِ اًذمظّاي خًَي در ّز دٍ ًفز موتز اس حذ طثيؼي تاؽذ(در ّز دٍ  /ٍ MCV < 80يـا .)MCH < 27

ًام داًؾگاًُ ،ام هزمش تْذاؽت ؽْزعتاىً ،ام هزمش تْذاؽتيدرهاًي ٍيضُي هؾاٍرُي صًتيل ،فقل(عِ هاِّي اٍل ،دٍم ،عَم ٍ چْارم) ٍ عال فؼاليت در قغوت تاالي فزم درجهيؽَد.
ستَى (1رديف) :در رٍس اٍل ّز فقل اس ؽوارُي يل ؽزٍع ٍ تا پاياى ّواى فقل اداهِهيياتذ .تا آغاس فقل خـذيـذ ،ؽوارُي رديف هدذداً اس يل ؽزٍعهيؽـَد.
ستَى ً(2ام ٍ ًام خاًَادگي)ّ :ـز عتَى ؽاهل دٍ قغوت اعت ،قغوت تـاال ًـام ٍ ًـام خـاًَادگي هـزد ٍ در قغوت پـاييي ًـام ٍ ًـام خاًَادگي سى ًَؽتِهيؽـَد.
ستَى (3مذهلي) :رديف تاالي خط هزتَط تِ مذ هلي «هزد» ٍ رديف پاييي خط هزتَط تِ مذ هلي «سى» اعت.
ستَى ً(4ام پذر) :رديف تاالي خط هزتَط تِ ًام پـذر «هزد» ٍ رديف پاييي خط هزتَط تِ ًام پذر «سى» اعت.
تَخِ :هؾخقات سٍجّا دقيقاً تزاعاط ؽٌاعٌاهِ تنويلؽَد.
اعتزاتضي عَم :غزتالگزي در سًاى عٌيي تارٍري مِ تِ ّز
اعتزاتضي دٍمٍ:الذيي تيواراى تاالعوي هاصٍر ؽٌاعايي ؽذُ.
عتَى ًَ(5ع اعتزاتضي):ثثت سٍخيي در ايي دفتز تز هثٌاي عِ اعتزاتضي (راّثزد)هي تاؽذ .اعتزاتضي اٍل :غزتالگزي سٍخيي هتقاضي اسدٍاج
دليل( ػذم آغاس غزتالگزي تاالعوي در هٌطقِ،ػقذ غيز ثثتي،تزخي گزٍّْاي اختواػي خاؿ،افزاد هْاخز،افزاد خارخي هقين در مؾَر ٍ  )...در سهاى اسدٍاج آسهايؼ ّاي تاالعوي را اًدام ًذادُ اًذ ٍ امٌَى تاردار هي تاؽٌذ.
عتَى (6تاريخ هزاخؼِ):در ايي عتَى تاريخ اًدام آسهايؼ ّاي اٍليِ ثثت هي گزدد.
عتَى ً(7تايح آسهايؾْاي اٍليِ)ً:تايح اٍليي آسهايؼ  HbA2 ٍ MCH ،MCV ، Hbدر سيز عتَى ّاي ايي قغوت ثثت هي گزدد.
عتَى ً(8تايح آسهايؾْاي تنويلي)ً:تايح آسهايؼ فزيتيي ٍ النتزٍفَرس(ؽاهل  ٍ HbA2 ، Hbfعايز آسهايؼ ّاي درخَاعتي)در سيز عتَى ّاي ايي قغوت ثثت هي گزدد.
عتَى ً(9تايح آسهايؼ ّا پظ اس آّي درهاًي) :تاريخ ٍ ًتايح آسهايؾْاي  HbA2 ٍ MCH ،MCV ، Hbاًدام ؽذُ پظ اس پاياى آّي درهاًي در سيز عتَى ّاي ايي قغوت ثثت هي گزدد
ستَى ً(10تايح بزرسي ّاي صًتيل( :)PNDؽاهل دٍ عتَى هزحلِي اٍل يا (PND1تؼييي هَتاعيَى در سٍجّا) ٍ هزحلِي دٍم يا (PND2تؼييي ٍضؼيت خٌيي) اعت .درفَرت اًدام ّز يل اس هزاحل ،اتتذا تاريخ
قيذ هي گزدد(درًَ PND1ع هَتاعيَى ؽٌاعايي ؽذُ در فزد تِ ػٌَاى ًتيدِ ثثت هي گزدد ٍ در  PND2در فَرتي مِ خٌيي عالن يا ًاقل تاؽذ ػذد ففز ٍ در فَرت تيوار تَدى خٌيي تؼذاد خٌيي تيوار ثثت هي گزدد).

ثثت ؽذُ ٍ عپظ ًتيدِ آى در سيز عتَى تؼذي

ستَى (11طبقِ بٌذي ًْايي) :تا تَخِ تِ ًتيدِي آسهايؼّاي اٍليِ ٍ يا تنويلي ،در يني اس عتَىّاي هـزتَط ػالهت × سدُهيؽـَد.
ستَى ً(12تيدِي هطاٍرُ) :ايي عتـَى تِ چْار سيز عتَى «اًقزاف»« ،اسدٍاج» ٍ «ػذم هزاخؼِ تيؼ اس عِ هـاُ» ٍ«ارخاع خْت هزاقثت» تقغين ؽذُاعت .تا تَخِ تِ تقوين ًْايي سٍجّا ٍ ؽزايط هَخَد  ،در عتَى ٍ رديف هزتَطِ ػالهت × گذاؽتِهيؽَد
ارخاع خْت هزاقبت هزبَط بِ ٍالذيي بيواراى تاالسوي هاصٍر ٍ سٍخيٌي مِ در سهاى اسدٍاج بِ ّز دليل غزبالگزي ًطذُ اًذ هي باضذ
ًنتِ :ػذم هزاخؼِ تيؼ اس عِ هاُ سهاًي اًتخاب هيؽَد مِ سٍج در عِ هاُ قثلي هـزاخؼًِوَدُ ٍلي تـا سهـاى تنويل فزم ؽوارُي  4در عـِ هـاُ فؼلي هزاخؼًِذاؽتِاًـذ .درفَرتي مِ ايي سٍخيي هدذداً هزاخؼِ ًوايٌذ تايذ تِػٌَاى هزاخؼِي خذيذ پذيزػگزدًذ ٍ دٍتارُ
توام هزاحل قاًًَي طيؽَد.
ًنتِ:درغَرتي مِ اغل ًتايح آسهايصّاي قبلي در دستزس باضذ ديگز ًياس بِ تنزار ايي آسهايصّا ًيست.
ستَى (13تاريخ گشارش) :سٍجّـايي مـِ تـزاعـاط ًتـايح آسهـايؼّـا ٍ اقـذاهات تـِػوـل آهـذُ ،تؾخيـ «سٍج ًـاقل تاالعوي» ٍ يا «سٍج هؾنَك پزخطز» در آًْا رد ؽـذُتاؽـذ ٍ ًيـاس تـِ پيگيـزي تؼذي ًـذاؽتِتاؽٌـذ ،در ايي عتَى ػـالهت – گـذاؽتِ هي ؽـَد
ٍ ًيـاس تـِ گـشارػ در فـزم ؽـوارُي ً 4يغتٍ .لـي سٍخيٌي مـِ تـِػٌـَاى «سٍج ًـاقل تـاالعوي» ٍ يـا «سٍج هؾنَك پزخطز» تؾخيـ دادُؽذُاًذ تايذ در فـزم ؽوارُي  4گـشارػهيؽـًَـذ ،تـاريخ تنويل فـزم ؽـوارُي  4تِػٌـَاى تـاريخ گـشارػ در ايي عتَى
ثثت هـيؽـَد .تـِطـَر هثـال هونياعت سٍخي در عـِ هـاُ اٍل هـزاخؼًِوايٌذٍ ،لي ًتيدِي آسهايؼّا ٍ يا هؾاٍرُي آًْا در عِ هاُ دٍم هؾخـؽَد ،درايي فَرت تـاريخ گشارػ ّواى تـاريخ تنويل فـزم ؽوارُي  4در عِ هـاِّي دٍم اعت .در سيز عتَى «
تاريخ تنويل فزم ؽوارُ ً » 5يش تاريخ اػالم هزاقثت سٍج تِ هزمش تْذاؽت ؽْزعتاى قيذ هي گزدد.
ستَى ً(14طاًي هحل سنًَت ٍ تلفي تواس) :در ايي عتـَى ًؾـاًي دقيق هحل عنًَت ّز يل اس سٍخيي ًَؽتِهيؽَد.
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ؿْشػتبى هحل ػنًَت

ايي فزم خْت گشارػ فؼاليت هزمش تْذاؽتي درهاًي ٍيضُ هؾاٍرُ تاالعوي هي تاؽذ .ايي فزم در پاياى ّز فقل تَعط مارؽٌاط/مارداى تين هؾاٍرُ صًتيل ٍ تا ّوناري آسهايؾگاُ تاالعوي تنويل هي ؽَد .اطالػات ايي فزم اس دفتز ثثت هؾخقات هزاخؼيي تِ تين
هؾاٍرُي صًتيل ٍ دفتز ثثت  CBCاعتخزاج هي گزدد .ايي فزم پظ اس تنويل تِ هزمش تْذاؽت ؽْزعتاى ارعال هي گزدد.
در تاالي فزم ًام داًؾگاُ ،هزمش تْذاؽت ؽْزعتاى ٍهزمش تْذاؽتيدرهاًي ٍيضُي هؾاٍرُي صًتيل ،فقل(عِ هاِّي اٍل ،دٍم ،عَم ٍ چْارم) ٍ عال فؼاليت درجهيؽَد .در قغوت تؼذاد مل سٍج ّاي هزاخؼِ مٌٌذُ تِ آسهايؾگاُ غزتالگزي (  ،)S1تؼذاد مل سٍجّاي
هتقاضي اسدٍاج هزاخؼِمٌٌذُ تِ آسهايؾگاُ ًـَؽتِهيؽـَد .در قغوت تؼذي تؼذاد مل سٍخيي هؾنَك من خطز در تزٍس تاالعوي تز اعاط فزم ؽوارُ  1ثثت هي گزدد ٍعپظ تؼـذاد مـل هـزاخؼِمٌٌذگـاى تِ تين هؾـاٍرُ اس اعتـزاتـضيّـاي اٍل ،دٍم ٍ
عـَم(تـزاعـاط فزم ؽوارُ ًَ )1ؽتِهيؽـَد(هَارد ؽٌاعايي ؽذُ خذيذ ٍ قذين).در پاياى ّز فقل هؾخقات سٍج ّا تا ٍيضگي ّاي سيز اس دفتز ثثت هؾخقات هزاخؼِ مٌٌذُ تِ هؾاٍرُي صًتيل(فزم ؽوارُ )1اعتخزاج ٍ در ايي فزم ٍارد هي گزدد:

 .1هتقاضياى اسدٍاج مِ آسهايص ّا ٍ اقذام ّاي السم را بز اساس الگَريتن مطَري اًدام دادُ ٍ بِ ػٌَاى سٍج ًاقل ٍ يا سٍج هطنَك پزخطز ضٌاختِ ضذُ اًذ  ،اػن اس اييمِ اس اسدٍاج هٌػزفضذُاًذ يا گَاّي اسدٍاج
دريافتمزدُاًذ ٍ يا پس اس گذضت سِ هاُ اس ضٌاسايي اٍليِ خْت پيگيزيّـاي بؼذي هزاخؼًِنزدُاًـذ ،در فـزم ضوارُي  4تنويل ٍ گشارشهيضـًَذ.
 .2توام ٍالـذيي بيواراى تـاالسوي هـزاخؼِمٌٌذُ بـِ تين هطاٍرُ مِ خْت اًدام هطاٍرُ استاًذارد ٍ هزاقبت ارخاع ضـذُاًذ ،ػالٍُبـز تنويل فزم ضوارُي  ،5در فزم ضوارُي ّ 4ن گشارشهيضـًَذ.
 .3توام سٍجّايي مِ هشدٍج قبل اس آغاس غزبالگزي در ضْزستاى بَدُ ٍ يا سٍخيٌي مِ بِ ّز دليل در سهاى اسدٍاج آسهايص ّاي تاالسوي را اًدام ًذادُ اًذ ٍ امٌَى هزاحل آسهايصّاي تاالسوي ٍ اقذامّاي السم را بزاساس
الگَريتن مطَري اًدامدادُ ٍ بِػٌَاى سٍج ًاقل يا سٍج هطنَك پزخطز ضٌاختِضذُاًذ ،ػالٍُبز تنويل فزم ضوارُي  5بايذ در فـزم ضوارُي ّ 4ن گـشارشضًَـذ.
عتَى (1رديف) :تـِ تزتية اس يل تـا آخـز ؽوارُگذاري هيؽـَد.
ًحَُ تنويل عتَى  2تا  12ايي فزم دقيقا تز اعاط راٌّواي تنويل عتًَْاي  2تا  12فزم ؽوارُ  1هي تاؽذ.
عتَى (13ؽْزعتاى هحل عنًَت) :در ايي عتـَى فقط ًام ؽْزعتاى هحل عنًَت هزد ٍ سى ثثت هي گزدد.
تذمز:در خػَظ سٍخيي هطنَك من خطز در بزٍس تاالسوي  ،در فزم ضوارُ  4فقط تؼذاد سٍخيي هذمَر در باالي فزم قيذ ضذُ ٍ ًياسي بِ ثبت هطخػات ايي سٍج ّا در فزم ًيست.

فشم ؿوبسُ 4

تؼذاد مل صٍج ّبي هشاجؼِ مٌٌذُ ثِ آصهبيـگبُ ( :)S1
1

2

سديف

ًبم ؿجنِ

تؼذاد صٍج هـنَك من خطش ؿٌبػبيي ؿذُ دس ايي فصل:

3
ًتيجِ آصهبيـْبي هشاجؼِ مٌٌذگبى اػتشاتظي 1
(تؼذاد صٍج رمش گشدد)
ٍ3

زٍج ًاقل تاالسوي

S1

S3

S1

S3

S1

تؼذاد مل صٍجْبي هشاجؼِ مٌٌذُ ثِ تين هـبٍسُ

4

5

تؼذاد اًجبم ثشسػي ّبي طًتيل

S2

ٍيظُ ي S1

PND2
اًصشاف

S3

S1

S2

S3

صٍج
هـنَك
پشخطش

اصدٍاج

صٍج ًبقل
تبالػوي

صٍج
هـنَك
پشخطش

ٍيظُ يs3 ٍ S2
ػذم هشاجؼِ ثيؾ ا ص  3هبُ

صٍج ًبقل
تبالػوي

صٍج
هـنَك
پشخطش

جوع استاى
ًام ٍ ًام خاًَادگي تكويلکٌٌدُي فرم:

S2:

ًتيجِ ي هـبٍسُ ي ٍيظُ تبالػوي(تؼذاد صٍج)

فقط اًجبم
PND1

زٍج هشكَك پرخطر

S3:

سوت:

تاريخ:

S1:

اهضا:

صٍج ًبقل
تبالػوي

اسجبع جْت هشاقجت

S2

S3

ايي فزم خْت گشارػ فقلي فؼاليت هزامش تْذاؽتي درهاًي ٍيضُ هؾاٍرُ تاالعوي ؽْزعتاى تِ اعتاى ٍ اعتاى تِ هزمش هذيزيت تيواري ّا هي تاؽذ.
ًحَُ تنويل فزم ٍ ؽزايط هَخَد در آى ّواًٌذ فزم ؽوارُ  4هزتَط تِ هزامش هؾاٍرُ ٍ ؽْزعتاى اعت.
هؼاًٍت تْذاؽتي داًؾگاُ /داًؾنذُ پظ اس دريافت فزم ؽوارُي  4اس ّوِي ؽْزعتاىّ اي تحت پَؽؼ ،اطالػات هزتَط تِ ّز ؽثنِ را در يل رديف تنويلهيمٌـذ ٍ درًْايت خوغ ػوليـات هحاعثِؽذُ ٍ در آخـزيي رديف ًـَؽتِهيؽـَد.

فرم شمارهي  6صفحه اول

1

3

2

4

6

5

8

7

ٍضؼيت هشاقجت صٍج ثبسداسٍ /اجذ ؿشايط ثبسداسي
ٍضؼيت صٍج اص
ًظش تبالػوي

آيب PND1اًجبم
ؿذُ اػت؟

ػقط ثِدليل:

سديف

ًبقل تبالػوي

هـنَك پشخطش تبالػوي

ثلي ثب رمش تبسيخ

خيش ثب رمش مذ ػلت)(A

تبسيخ ؿشٍع ثبسداسي ثش اػبعLMP
(سٍص/هبُ/ػبل)

تبسيخ

ٌَّص ثِ هشحلِ اًجبم ً PND2شػيذُ
اػت

تؼذاد جٌيي ػبلن يب ًبقل

تؼذاد جٌيي هجتال

دس دػت ثشسػي

تَلذ ًَصاد صًذُ

خيشثبرمشمذػلت )(B

اثتالي جٌيي

ػبيش ػلل ثب رمش مذ ػلت)(C

تَلذ ًَصاد هشدُ

سٍؽ هطوئي(رمش مذ ٍػيلِ))(D

سٍؽ غيش هطوئي

ػذم ّونبسي

ػلل خبف ثب مذ ػلت)(E

هْبجشت

ػبيش ثب رمش دليل)(F

)(G

ههاجرت

ؿوبسُ هلي(فقط ثشاي ثيوبساى جذيذ)

مبهل اًجبم هي ؿَد

--------

فَت

ثلي

خيش

ثلي

ػذم ًيبص ثِ هشاقجت

--------

ؿوبسُ هلي(فقط ثشاي صٍج ّبي
جذيذ)

ػبل تَلذ

آيب  PND2سا اًجبم دادُ اػت؟
ثلي
ًتيجِ

خيش
ًبم ٍ
ًبم خبًَادگي ثيوبس

ًبقق ثب رمش ػلت

ًبم ٍ
ًبم خبًَادگي(صى)

ثبسداس

اقذام ثِ پيـگيشي اص
ثبسداسي

قطغ پيگيشي
ثِدليل:

قطغ هشاقجت ثِدليل:

ػذم ّونبسي ٍالذيي

ػبثقِ تَلذ
فشصًذ ثيوبس
دس صٍج

ًتيجِ ثبسداسي(تؼذاد جٌيي
يب ًَصاد رمشؿَد)

ٍضؼيت هشاقجت ثيوبس

) (Aمذّبي ػلل ػذم اًجبم  -1 : PND1ػذم آگبّي  -2دس دػتشع ًجَدى آصهبيـگبُ طًتيل دس اػتبى  -3ػذم اػتطبػت هبلي  -4ػذم پَؿؾ ثيوِ  -5هـنالت خبًَادگي  -6هغبيشت ثب اػتقبدات هزّجي  -7ػبيش ثب دسج ػلت
) (Bمذّبي ػلل ػذم اًجبم  -1 :PND2ػذم آگبّي  -2دس دػتشع ًجَدى آصهبيـگبُ طًتيل دس اػتبى  -3ػذم اػتطبػت هبلي  -4ػذم پَؿؾ ثيوِ  -5هـنالت خبًَادگي  -6هغبيشت ثب اػتقبدات هزّجي  -7تشع اص ًوًَِ ثشداسي  -8تشع اص آػيت ثِ جٌيي ثِ دليل هؼبفشت يب ًوًَِ ثشداسي اص جٌيي  -9تشع اص ًتيجِ  -10ػقط /ػقط ّبي قجلي ثِ دليل تـخيق تبالػوي
 -11ػبيش ثب دسج ػلت
) (Cمذ ّبي ػبيش ػلل ػقط -1 :خَد ثِ خَدي  -2ػَاسض ًبؿي اص ًوًَِ گيشي اص جٌيي  -3ػذم توبيل ثِ ثچِ داسؿذى  -4حَادث هٌجش ثِ ػقط  -5ػبيش ثب دسج ػلت
) (Dمذ ّبي ٍػبيل پيـگيشي اص ثبسداسي -1 :قشف ّبي پيـگيشي اص ثبسداسي  -2مبًذٍم  -3آي يَ دي  -4آهپَل ّبي پيـگيشي اص ثبسداسي  -5ػبيش ثب رمش ًبم ٍػيلِ
)(Eگذّبي ػلل خبف ػذم اقذام ثِ پيـگيشي اص ثبسداسي -1 :دٍساى ًبهضدي  -2توبيل ثِ ثبسداسي  -3صًذگي جذاگبًِ ثِ داليل هؼبفشت ،ػشثبصي ،صًذاى ٍ  -4 ...صًذگي جذاگبًِ ثِ داليل اختالفبت خبًَادگي ً -5بسضبيتي ّوؼش  -6هغبيشت ثب اػتقبدات هزّجي  -7تحت دسهبى ًبصايي /ػقيوي  -7ػبيش ثب دسج ػلت
)(Fمذّبي ػبيش ػلل قطغ پيگيشيٍ -1:اصمتَهي  -2تَثنتَهي ّ -3يؼتشمتَهي  -4ػقيوي ٍ يب ًبصايي قطؼي  -5طالق  -6فَت يني اص صٍجيي  -7يبئؼگي  -8ػذم ؿٌبػبيي هَتبػيَى دس صٍج  -9ػبيش ثب دسج ػلت
) (Gاگش هشاقجت هبدس ثِ هشحلِ قطغ پيگيشي سػيذُ ثبؿذً ،يبص ثِ تنوجل اطالػبت هبدس ًوي ثبؿذ ٍ اگش هبدسثيؾ اص يل فشصًذ ثيوبس داؿتِ ثبؿذ اطالػبت توبم فشصًذاى دس سديف ّبي ثؼذ ثجت گشدد

لطفا فرم پشت صفحِ تكويل شَد

ًام ٍ ًام خاًَادگي تكويلکٌٌدُي فرم:

سوت:

تاريخ:

اهضا:

فرم شمارهي  - 6صفحه دوم
ة) هْبجشت
1

2

3

4

رديف

ًام ٍ ًام خاًَادگي زى
-------------شوارُ هلي

ًام ٍ ًام خاًَادگي هرد
-------------شوارُ هلي

تاريخ ههاجرت

5

ًشاًي هحل سكًَت جديد ٍ تلفي تواس

1

2

3

4

5

6

ًام ٍ ًام خاًَادگي تكويلکٌٌدُي فرم:

سوت:

تاريخ:

اهضا:

ايي فزم اس فزم ّاي هطتزك در بزًاهِ خاهغ صًتيل است .هزاقبت اس سٍجّاي ًاقل  /هطنَك پزخطز تاالسوي بزاساس فلَچارت هزاقبت هزبَط بِ دستَرالؼول ّز بيواري اًدامهيضَد ٍ پيگيزيّاي السم بِغَرت هـاّـاًِ تـَسط مـارمٌاى بْذاضتي در هـزامـش بْذاضتيدرهـاًي
ضـْزي /پـايگاُ بْذاضتي /خاًِي بْذاضت اًدامضذُ ٍ گشارش آى ّـز سِ هاُ يل بـار بِ سطح باالتز اػالمهيضـَد.ايي فزم در ّز سطح در دٍ ًسخِ تنويل هي ضَد مِ يل ًسخِ اس آى بِ سطح باالتز ارسال ٍ ًسخِي ديگز در ٍاحذ بْذاضتي بايگاًيهيضَد.
قسوت باالي فزم با تَخِ بِ ٍاحذ گشارشدٌّذُ ٍ دريافتمٌٌذُي گشارش تنويل ضذُ فػل ٍ سال گشارش ثبتهيضَد.
ايي فزم ضام دٍ قسوت الف) هزاقبت ٍ ب) هْاخزت هي باضذ  .قسوت الف در رٍي فـزم ٍ قسوت ب در پطت فـزم قـزاردارد.

الف)هزاقثت:
ستَى (1رديف) :تـِ تزتية اس يل تـا آخـز ؽوارُگذاري هيؽـَد.
ستَى ٍ(2ضؼيت سٍج اس ًظز تاالسوي) :در ايي عتَى تايذ هؾخـ ؽَد مِ سٍج هَرد ًظز ًاقل تاالعوي يا هؾنَك پزخطز در تزٍس تاالعوي هي تاؽذ.

ستَى ً(3ام ٍ ًام خاًَادگي)ً :ام ٍ ًام خاًَادگي سى(سٍخِ)ًَؽتِ هي ؽَد ٍ در فَرتي مِ هَرد خذيذ تاؽذ مذ هلي قيذ هي گزدد.
عتَى (4عال تَلذ) :در ايي عتَى عال تَلذ سى ٍارد هي گزدد.
عتَى (5عاتقِ تَلذ فزسًذ تيوار در سٍج):در ايي عتَى عاتقِ تَلذ فزسًذ تيوار در سٍج هؾخـ هي گزدد (.تزاي افزادي مِ عاتقِ تَلذ فزسًذ تيوار دارًذ ٍلي تيوار فَت ًوَدُ ًيش گشيٌِ تلي اًتخاب هي گزدد)
عتَى ٍ(6ضؼيت هزاقثت سٍج تاردارٍ /اخذ ؽزايط تارداري) :در ايي عتَى آخزيي ٍضؼيت هزاقثت سٍج در فقل هَرد ًظز ثثت هي گزدد.در عتًَْايي مِ تا حز ٍف الفثا هؾخـ گزديذُ تز اعاط مذّاي اػالم ؽذُ در پاييي فزم اطالػات ٍارد هي گزدد.
ًنتِ:1در خاًن ّاي باردار تا سهاًي مِ خاًن باردار است ٍضؼيت اًدام  PND2بزاي اٍ در ايي فزم ثبت هي گزدد ٍ پس اس اػالم ًتيدِ بارداري ديگز ًياسي بِ گشارش ايي قسوت ًوي باضذً.تيدِ بارداري بزاي سٍخِ فقط يل بار گشارش ضذُ ٍ ًياسي بِ
اداهِ گشارش در دٍرُ ّاي بؼذ ًيست.
ًنتِ :2در ستَى ػذم اًدام  PND2هَارد بارداري باالي ّ 16فتِ مِ آسهايص تطخيع صًتيل را آًدام ًذادُ اًذ ثبت هي گزدد.
ًنتِ:3در ستَى ًتيدِ اًدام ً ٍ PND2تيدِ بارداري در هَارد بار داري دٍ يا چٌذ قلَ بايذ تؼذاد خٌيي بِ تؼذاد قل ّا ثبت ضذُ ٍ در پاييي فزم تؼذاد هَارد دٍ يا چٌذ قلَيي تَضيح دادُ ضَد.
ًنتِ :4در خػَظ ػلت ػذم اًدام آسهايص ّاي صًتيل  ،در غَرتي مِ چٌذ دليل بزاي ػذم اًدام خْت سٍج هطزح بَد تَغيِ هي گزدد مذ هْن تزيي ػلت درج گزدد.

ستَى ً(7ام ٍ ًام خاًَادگي بيوار)ً :ام ٍ ًام خاًَادگي تيوارًَؽتِ هي ؽَد ٍ در فَرتي مِ تيوار خذيذ تاؽذ مذ هلي ًيش تزاي تيوار قيذ هي گزدد.
تذمز:در تيواري تاالعوي ًياسي تِ ًَؽتي هؾخقات تيوار ًيغت .در فَرتي مِ در تزًاهِ ّاي ديگز هاًٌذ  pkuتؼذاد تيوار در يل خاًَادُ تيؼ اس يل ًفز تاؽذ رديف تؼذي تِ تيوار تؼذي اختقاؿ يافتِ ٍ ًياسي تِ تنزار هؾخقات هادر ًيغت.
عتَى ٍ(8ضؼيت هزاقثت تيوار)ٍ :ضؼيت هزاقثت تيوار در طَل فقل هَرد ًظز در سيز عتًَْاي ايي قغوت ثثت هي گزدد.

ب)هْاخزت :ايي خـذٍل درفـَرت هْـاخزت سٍخيي تـا تـَخـِ تـِ تـَضيحـات دادُؽـذُ تـنويـلهيؽـَد ٍ در عـِ هـاّـِي تؼـذ هؾخقـات سٍج هْاخزتمزدُ گشارػًويؽَد.
ستَى (1رديف) :تِ تـزتية اس يل تـا آخز ؽوارُگذاري هيؽَد.
ستَى ً(2ام ٍ ًام خاًَادگي سى)ً :ام ٍ ًام خاًَادگي ٍ مذ هلي سى در ايي عتَى ثثت هي گزدد.
ستَى ً(3ام ٍ ًام خاًَادگي هزد)ً :ام ٍ ًام خاًَادگي ٍ مذ هلي هزد در ايي عتَى ثثت هي گزدد.

ستَى (4تاريخ هْاخـزت) :تاريخ دقيق هْاخزت سٍج تِ رٍس ٍ هاُ ٍ عال در ايي عتَى ثثت هي گزدد.
ستَى ً(5طاًي هحل سنًَت ٍ تلفي تواس)ً :ؾـاًي دقيق هحل عنًَت ٍ تلفي سٍج تِطَر ماهل ثثتهي ؽَد.

فرم شمارهي  6صفحه اول

ٍضؼيت هشاقجت هَاسد ثبسداس

تنشاسي

جذيذ

تؼذاد جٌيي ًبقل يب ػبلن

تؼذاد جٌيي هجتال

تؼذاد ػذم اًجبم PND2

تَلذ ًَصاد صًذُ

اثتالي جٌيي

ػبيش ػلل

تَلذ ًَصاد هشدُ

سٍؽ هطوئي

سٍؽ غيش هطوئي

ػذم ّونبسي

ػلل خبف

تاريخ:

هْبجشت

ًام ٍ ًام خاًَادگي تكويلکٌٌدُي فرم:

سوت:

تؼذاد ثيوبس تحت هشاقجت
ػبيش

سا اًجبم
دادُ اًذ

تؼذاد مل هشاقجت مبهل

PND1

اًجبم PND2

تؼذاد مل هشاقجت ًبقق

تؼذاد صٍج
ّبي ثب
ػبثقِ تَلذ
فشصًذ ثيوبس

تؼذاد
صٍج ّبيي مِ

تؼذاد مل هَاسد ثبسداس

ثلي

ػقط ثِدليل:

ًتيجِ دس هَاسد

خيش

اهضا:

لطفا فرم پشت صفحِ تكويل شَد

تؼذاد مل ػذم ّونبسي ٍالذيي

تؼذاد مل صٍج ّبي ًبقل تبالػوي تحت هشاقجت

ًتيجِ ثبسداسي
(تؼذاد جٌيي يب ًَصاد رمشؿَد)

اقذام ثِ پيـگيشي اص ثبسداسي

قطغ پيگيشي
ثِدليل:

قطغ هشاقجت ثِدليل:

تؼذاد مل ػذم ًيبص ثِ هشاقجت

تؼذاد مل صٍج ّبي هـنَك پشخطش تبالػوي تحت هشاقجت

ٍضؼيت هشاقجت صٍجيي ثبسداسٍ /اجذ ؿشايط ثبسداسي

تؼذاد مل هْبجشت

ؿْشػتبى/ؿجنِ ثْذاؿت ٍ
دسهبى

4

6

تؼذاد مل هَاسد فَت

1

2

3

5

7

ٍضؼيت هشاقجت ثيوبس

فرم شمارهي  - 6صفحه دوم
ة) هْبجشت
1

2

3

4

رديف

ًام ٍ ًام خاًَادگي زى
-------------شوارُ هلي

ًام ٍ ًام خاًَادگي هرد
-------------شوارُ هلي

تاريخ ههاجرت

5

ًشاًي هحل سكًَت جديد ٍ تلفي تواس

1

2

3

4

5

6

ًام ٍ ًام خاًَادگي تكويلکٌٌدُي فرم:

سوت:

تاريخ:

اهضا:

ايي فزم تقَرت خطي تِ تفنيل ؽْزعتاى/ؽثنِ تْذاؽت ٍ درهاى تنويل گزديذُ ٍ در تواهي عتَى ّا تؼذاد هَارد هَرد ًظز قيذ هيگزدد.
الف)هزاقثت:
ستَى ً:1ام هزمش /ؽثنِ تْذاؽت ؽْزعتاى ثثت هيؽـَد.
ستَى  :2تؼذاد مل سٍخيي ًاقل تاالعوي در ايي عتَى ثثت هي گزدد.

ستَى  :3تؼذاد مل سٍخيي هؾنَك پزخطز تاالعوي در ايي عتَى ثثت هي گزدد..
ستَى  :4تؼذاد سٍج ّاي تا عاتقِ تَلذ فزسًذ تيوار در ايي عتَى ٍارد هي گزدد.
ستَى ٍ(5ضؼيت هزاقبت سٍج باردارٍ /اخذ ضزايط بارداري) :در ايي عتَى خوغ تٌذي آخزيي ٍضؼيت هزاقثت سٍخيي در پاياى فقل هَرد ًظز تقَرت تؼذاد ثثت هي گزدد .عتَى تؼذاد مل هَارد تاردار هزتَط تِ تارداري اخيز هي تاؽذ ٍ ًاظز تز تارداري ّاي قثلي
ًوي تاؽذ.ايي قغوت تِ دٍ تخؼ تنزاري ٍ خذيذ تقغين ؽذُ اعت مِ هٌظَر اس هَارد تنزاري سًاى تارداري ّغتٌذ مِ آغاس تارداري آًْا در فقل ّاي گذؽتِ تَدُ اعت مِ در آهار دٍرُ ّاي قثل يل تار تؼٌَاى خذيذ گشارػ گزديذُ اعت ٍ تارداري در فقل
گشارػ آهار ًيش ّوچٌاى تارداري اداهِ دارد ٍ هَارد خذيذ سًاى تارداري هي تاؽٌذ مِ آغاس تارداري آًْا در طَل فقل تنويل ايي فزم هي تاؽذ.هَارد ػذم اًدام  PNDهزحلِ دٍم هؾوَل سًاًي هي گزدد مِ پظ اس اتوام سهاى السم تزاي اًدام ّ16( PNDفتگي) ايي
آسهايؼ را اًدام ًذادُ اًذ.در فَرتي مِ در فزم هزاقثت ٍيضُ هزامش ٍضؼيت اًدام  PNDهزحلِ دٍم سٍخي تِ ػٌَاى در دعت تزرعي ٍ يا ٌَّس تِ هزحلِ اًدام  PNDهزحلِ دٍم ًزعيذُ اعت گشارػ ؽذُ تاؽذ در ايي فزم ٍضؼيت اًدام يا ػذم اًدام  PNDهزحلِ
دٍم تزاي فز د ثثت ًوي ؽَد ٍ پظ اس تؼييي تنليف ًْايي در آهار فقل تؼذ ايي قغوت تزاي فزد هذمَر تنويل هي گزدد.
تذمز :1در ايي فزم خطي در ستَى ًتيدِ اًدام  PNDهزحلِ دٍم،تؼذاد هَارد ػذم اًدام  PNDهزحلِ دٍم ٍ ًتيدِ بارداري ّز ٍاقؼِ فقط يل بار آهار دادُ هي ضَد بطَر هثال ٍقتي خٌيي سى بارداري پس اس اًدام  PNDهزحلِ دٍم ًاقل يا سالن اس ًظز
تاالسوي تطخيع دادُ هي ضَد در فػل اًدام آسهايص يل هَرد خٌيي گشارش هي گزدد ٍ در فػل آيٌذُ ّز چٌذ فزد هذمَر ّوچٌاى باردار هي باضذ ديگز يل هَرد خٌيي سالن يا ًاقل بزاي ايي فزد درج ًوي گزدد.
تذمز :2در ستَى ًتيدِ اًدام  PNDهزحلِ دٍم ٍ ًتيدِ بارداري در هَارد بارداري دٍ يا چٌذ قلَ بايذ تؼذاد خٌيي بِ تؼذاد قل ّا ثبت ضذُ ٍ در پاييي فزم تؼذاد هَارد دٍ يا چٌذ قلَيي تَضيح دادُ ضَد.
ستَى  :6تؼذاد مل تيوار(در تيواري هَرد ًظز)ًَؽتِ هي ؽَد.
تذمز:در بيواري تاالسوي ًياسي بِ ًَضتي هطخػات بيوار ًيست .در غَرتي مِ در بزًاهِ ّاي ديگز هاًٌذ  PKUتؼذاد بيوار در يل خاًَادُ بيص اس يل ًفز باضذ رديف بؼذي بِ بيوار بؼذي اختػاظ يافتِ ٍ ًياسي بِ تنزار هطخػات هادر ًيست.
ستَى ٍ(8ضؼيت هزاقبت بيوار)ٍ :ضؼيت هزاقثت تيوار در طَل فقل هَرد ًظز در سيز عتًَْاي ايي قغوت ثثت هي گزدد.

ب)هْاخزت :ايي خـذٍل درفـَرت هْـاخزت سٍخيي تـا تـَخـِ تـِ تـَضيحـات دادُؽـذُ تـنويـلهيؽـَد ٍ در عـِ هـاّـِي تؼـذ هؾخقـات سٍج هْاخزتمزدُ گشارػًويؽَد.
ستَى (1رديف) :تِ تـزتية اس يل تـا آخز ؽوارُگذاري هيؽَد.
ستَى ً(2ام ٍ ًام خاًَادگي سى)ً :ام ٍ ًام خاًَادگي ٍ مذ هلي سى در ايي عتَى ثثت هي گزدد.
ستَى ً(3ام ٍ ًام خاًَادگي هزد)ً :ام ٍ ًام خاًَادگي ٍ مذ هلي هزد در ايي عتَى ثثت هي گزدد.

ستَى (4تاريخ هْاخـزت) :تاريخ دقيق هْاخزت سٍج تِ رٍس ٍ هاُ ٍ عال در ايي عتَى ثثت هي گزدد.
ستَى ً(5طاًي هحل سنًَت ٍ تلفي تواس)ً :ؾـاًي دقيق هحل عنًَت ٍ تلفي سٍج تِطَر ماهل ثثتهي ؽَد.

تذمز :هزمش بْذاضت ضْزستاى /استاى بِ ٌّگام ارسال فزم ضوارُي  ،6فقط هْاخزتّايي را مِ خارج اس هحذٍدُ تحت پَضص خَد بَدُاست بِ سطح باالتز

اػالمهيًوايذ.

