دستورالعمل تکمیل فرم مراقبت پیش از بارداری
ايي فزم بزاي ثبت اطالعات هزاقبت پیص اس بارداري استفادُ هي ضَد .فزم كاهل را در پزًٍذُ (خاًَار) قزار دادُ ٍ بخطْاي آى را تكویل كٌیذ.
قبل اس تكویل بخطْاي هختلف فزم ،ضوارُ پزًٍذُ (خاًَار) ٍ يا ضوارُ ضٌاسِ (تزكیبي اس كذ رٍستا ،ضوارُ خاًَار ٍ ضوارُ خاًن در خاًَار) ٍ يا كذ
هلي ٍ تاريخ (تكویل فزم) را در قسوت هزبَط بٌَيسیذ .فزم اس  6بخص تطكیل ضذُ كِ ًحَُ تكویل ّز بخص بِ ضزح سيز است:

بخص  :1ضزح حال
پظ اس تکویل هؾخصبت ،اس خبًن ثب تَجِ ثِ عؤاالت ايي ثخؼ ؽزح حبل گزفتِ ٍ پبعخ را در قغوت هزثَط ثٌَيغیذ ٍ يب ػالهت گذاری کٌیذ .هَارد هثجت را ػالهت )ٍ )
هَارد هٌفی را ػالهت ( )-ثگذاريذ.
ٍ ضعیت فعلي خاًن بزاي باردار ضذى :ثب اعتفبدُ اس اطالػبت ثبالی جذٍل ٍ ّوچٌیي پزعؼ عبيز هَارد ،ثزاعبط پبعخ هثجت يب هٌفی ػالهت گذاری کٌیذ.
ًكتِ :1ثب اعتفبدُ اس هیشاى ٍسى ٍ قذً ،وبيِ تَدُ ثذًی را اس رٍی ًوَدار ًَهَگزام هحبعجِ کٌیذً .وبيِ تَدُ ثذًی ثیؼ اس  ٍ 22کوتز اس  11/2غیز طجیؼی اعت.
ًكتِ :2چٌبًچِ اس هؼتبد ثَدى خبًن يب ّوغزػ هطوئي ّغتیذ ،ثذٍى عئَال کزدى در خبًِ هزثَط ػالهت ثگذاريذ .اػتیبد تشريقی خبًن ٍ يب ّوغزػ را در قغوت رفتبرّبی
پزخطز ثجت کٌیذ.
ًكتِ :3ثِ فبکتَرّبی خطز ّوغزآساری ٍ اػتیبد ثِ ؽزح سيز تَجِ کٌیذ:
 فبکتَرّبی خطز ّوغزآساری :عبثقِ ّوغزآساری ،هؾکالت سًبؽَيی ،هصزف هَاد در ّوغز ،افغزدگی در فزد يب ّوغز فبکتَرّبی خطز ٍاثغتگی ثِ هَاد افیًَی :دٍرُ ًَجَاًی ،افزاد ثب ؽخصیت ٍاثغتِ ٍ ضؼیف ٍ ًبعبسگبر ،خبًَادُ ّبی آؽفتِ ،عبثقِ هصزف هَاد در خبًَادًُكتِ :4هؾکالت دّبى ٍ دًذاى اس جْت ٍجَد پَعیذگی ٍ جزم دًذاى ،التْبة لثِ ٍ ػفًَت يب آثغِ دًذاى را در خبًن ثزرعی کٌیذ.
 سَابق بارداري ٍ سايواى قبليّ :ز يک اس هَارد را اس خبًن عئَال ٍ ثزاعبط پبعخ هثجت يب هٌفی ػالهت گذاری کٌیذ.
 سابقِ يا ابتال فعلي بِ بیواريً /اٌّجاريّ :ز يک اس هَارد ثیوبری ٍ ًَع دارٍی هصزفی ٍ داؽتي حغبعیت دارٍيی را اس خبًن عئَال ٍ ثزاعبط پبعخ هثجت يب هٌفی
ػالهت گذاری کٌیذ .در صَرت ٍجَد عبيز ثیوبری ّبً ،بم ثیوبری را در قغوت «عبيز ثیوبری ّب» ثٌَيغیذ.
ًكتِ  :1ػالئن رٍاًی را ثِ ؽزح سيز در خبًن ثزرعی کٌیذ:


عالئن خطز فَري رٍاًي :افکبر يب اقذام ثِ خَدکؾی ،تحزيک پذيزی ٍ پزخبؽگزی ؽذيذ ،فزار اس هٌشل ،اهتٌبع اس خَردى ،پزفؼبلیتی ،تَّن ٍ ّذيبى ثب هحتَای

آعیت رعبًذى ثِ خَد ٍ ديگزاى


عالئن در هعزض خطز رٍاًي :رٍحیِ افغزدُ ،اًزصی کن ،کن حَصلگی ،ػصجبًیت ،ثی قزاری ،اختالل در خَاة ٍ اؽتْب (پزخَاثی ،کن خَاثی ،پزاؽتْبيی ،کن

اؽتْبيی) ،تَّن ٍ ّذيبى ثب هحتَای غیز آعیت رعبى ثِ خَد ٍ ديگزاى
ًكتِ  :2ثِ فبکتَرّبی خطز اختالالت رٍاًی ثِ ؽزح سيز دقت کٌیذ:
 فبکتَرّبی خطز ثیوبری رٍاًی ؽذيذ :عبثقِ افغزدگی هبصٍر ٍ عبيکَس در فبهیل ٍ فزد ،حَادث ًبگَار هتؼذد اخیز ٍ ًبرضبيتی سًبؽَيی فبکتَرّبی خطز ثیوبری رٍاًی خفیف :هؾکالت سًبؽَيی ،حَادث ًبگَار سًذگی (هزگ ػشيشاى ،هؾکالت هبلی) ،حبهلگی سيز  11عبل ،عبثقِ قجلی ثیوبری رٍاًی خفیف رفتارّاي پزخطز در خاًن ٍ يا ّوسزشّ :ز يک اس هَارد را اس خبًن عئَال ٍ ثزاعبط پبعخ هثجت يب هٌفی ػالهت گذاری کٌیذ.
ثزای هَاردی کِ در خبًِ ّبی جذاٍل ثب ػالهت هؾخص ؽذُ اعت ،ثِ ثخؼ «راٌّوبی هزاقجت پیؼ اس ثبرداری» کتبثچِ هزاقجت ّبی ادغبم يبفتِ عالهت هبدراى رجَع ٍ
اقذاهبت اًجبم ؽذُ را در «ثخؼ پغخَراًذ /هزاقجت ٍيضُ(ثخؼ  »)2ثجت کٌیذ.

بخص ً :2تايج آسهايص ّا ٍ سًََگزافي
آسهبيؼ ّبی هؼوَل را درخَاعت کٌیذ ٍ تبريخ درخَاعت را در قغوت هزثَط ثٌَيغیذً .تیجِ ٍ تبريخ اًجبم آسهبيؼ ّب را در قغوت هزثَط ثٌَيغیذ .عًََگزافی را در
صَرت ًیبس درخَاعت کٌیذ ٍ پبح اعویز را در صَرت ًیبس (طجق دعتَرالؼول فَاصل اًجبم پبح اعویز کتبثچِ هزاقجت ّبی ادغبم يبفتِ عالهت هبدراى) اًجبم دّیذ ٍ ًتبيج
آًْب را در قغوت هزثَط ثٌَيغیذ. .ثزگ ًتبيج را پظ اس ثجت ٍ در صَرت ًیبس ثِ خبًن ثبسگزداًیذ .در صَرت غیزطجیؼی ثَدى ًتبيج ،ثزاعبط ثخؼ «تفغیز ًتبيج آسهبيؼ ّبی
پیؼ اس ثبرداری» کتبثچِ هزاقجت ّبی ادغبم يبفتِ عالهت هبدراى اقذام ٍ ًتیجِ اقذاهبت اًجبم ؽذُ را در «ثخؼ پغخَراًذ /هزاقجت ٍيضُ(ثخؼ  »)2ثجت کٌیذ.
ًكتِ :1در هَرد آسهبيؼ کبهل ادرار ًیبس ثِ ثجت ّوِ هَارد ًیغت ٍ «طجیؼی يب غیز طجیؼی» ثَدى آسهبيؼ را ػالهت گذاری ٍ هَرد يب هَارد غیز طجیؼی را در قغوت هزثَط
ثٌَيغیذ.
ًكتِ :2در صَرت ٍجَد يب عبثقِ رفتبرّبی پز خطز در خبًن يب ّوغزػ ،خبًن را ثزای اًجبم آسهبيؼ  HIVثِ کبرؽٌبط ايذس يب هزکش هؾبٍرُ ثیوبری ّبی رفتبری ارجبع
دّیذ.

ًكتِ :3در صَرت ٍجَد يب عبثقِ رفتبرّبی پز خطز در خبًن يب ّوغزػ ،آسهبيؼ  VDRLرا درخَاعت کٌیذ.
ًكتِ :4تیتز آًتی ثبدی ضذ عزخجِ را در صَرتی کِ خبًن ػلیِ عزخجِ ايوي ًؾذُ ثبؽذ ٍ عبثقِ اثتال ثِ عزخجِ را ًیش ًذاؽتِ ثبؽذ ،درخَاعت کٌیذ.
ًكتِ :5در صَرتی کِ خبًن طجق دعتَرالؼول کؾَری ثز ػلیِ ّپبتیت ايوي ًؾذُ اعت ،آسهبيؼ  HBsAgرا درخَاعت کٌیذ.

بخص  :3هعايٌِ
فؾبرخَى را اًذاسُ گیزی کٌیذ ٍ هؼبيٌِ فیشيکی را اًجبم دّیذ .در صَرتی کِ پبعخ ّز هَرد هثجت اعت ،در خبًِ کَچک ػالهت ثگذاريذ ٍ در صَرتی کِ پبعخ هٌفی
اعت ،در خبًِ کَچک ػالهت خط تیزُ( )-ثگذاريذ .در صَرت غیزطجیؼی ثَدى ًتیجِ هؼبيٌِ ،ثزاعبط ثخؼ «راٌّوبی هزاقجت پیؼ اس ثبرداری» کتبثچِ هزاقجت ّبی ادغبم
يبفتِ عالهت هبدراى اقذام ٍ ًتیجِ اقذاهبت اًجبم ؽذُ را در «ثخؼ پغخَراًذ /هزاقجت ٍيضُ(ثخؼ  »)2ثجت کٌیذ.

بخص  :4ايوي ساسي
در ايي قغوت ٍضؼیت ايوي عبسی را ثِ ؽزح سيز ثجت کٌیذ:
 در صَرتی کِ ايوي عبسی خبًن اس ًظز ٍاکغي تَام طجق دعتَرالؼول کؾَری ٍاکغیٌبعیَى «کبهل» اعت ،در خبًِ «کبهل» ػالهت  ثگذاريذ ٍ در صَرت ًبکبهل ثَدىضوي گذاردى ػالهت  در خبًِ «ًبکبهل» در قغوت ًقطِ چیي ،ػلت ًبکبهل ثَدى را ثٌَيغیذ ٍ

ثز اعبط «دعتَرالؼول کؾَری ٍاکغیٌبعیَى» اقذام ٍ يب تَصیِ کٌیذ.

در صَرت تشريق ٍاکغي تَأم ،تبريخ تشريق را ثجت کٌیذ.
 تشريق ٍاکغي عزخجِ را در صَرت هٌفی ثَدى تیتزاص عزخجِ ٍ توبيل خبًن تَصیِ کٌیذ .در صَرت تشريق ٍاکغي عزخجِ ،تبريخ تشريق را ثجت کٌیذ.ًكتِ :در صَرت تشريق ٍاکغي ٍيزٍط سًذُ عزخجِ ،خبًن ثبيذ حذاقل تب  3هبُ اس يک رٍػ هؤثز پیؾگیزی اس ثبرداری اعتفبدُ کٌذ ٍلی اگز خبًن قجل اس  3هبُ ،ثبردار ؽَد،
ًیبس ثِ ختن ثبرداری ًیغت.

بخص  :5پسخَراًذ /هزاقبت ٍيژُ
الف) اقذاهبت يب هزاقجت ّبی ٍيضُ هَرد ًیبس کِ ثبيذ ثزاعبط ًتبيج ؽزح حبل ،هؼبيٌِ ٍ آسهبيؼ ّب ٍ عًََگزافی ثب رجَع ثهِ ثخهؼ «راٌّوهبی هزاقجهت پهیؼ اس ثهبرداری ٍ يهب
تفغیز ًتبيج آسهبيؼ ّب» کتبثچِ هزاقجت ّبی ادغبم يبفتِ عالهت هبدراى اًجبم ؽَد ٍ ّوچٌیي اقذاهبت يب هزاقجت ّبی ٍيضُ هَرد ًیبس کِ ثبيذ ثزاعبط دعتَرات فهزم پغهخَراًذ
اس هقصذ ارجبع اًجبم ؽَد ،را در عتَى« فْزست اقذاهات» ثٌَيغیذ.
ة) اقذاهبت يب هزاقجت ّبی ٍيضُ ای کِ ثزای خبًن ثب رجَع ثِ ثخؼ «راٌّوبی هزاقجت پیؼ اس ثبرداری ٍ يب تفغیز ًتبيج آسهبيؼ ّب» کتبثچِ هزاقجت ّبی ادغبم يبفتِ عالهت
هبدراى اًجبم دادُ ايذ ،را در عتَى «اقذاهات اًجام ضذُ» ثٌَيغیذ.
بخص  :6آهَسش ٍ تَصیِ

ثب تَجِ ثِ ػٌبٍيي ،ثِ ؽزح سيز ثِ خبًن آهَسػ دّیذ:
 بْذاضت فزدي :رػبيت ثْذاؽت ًبحیِ تٌبعلی ،رػبيت ًکبت هزثَط ثِ هَارد ؽغل عخت ٍ عٌگیي ،خَدداری اس هصزف ّز گًَِ دارٍ ٍ اًجبم ػکغجزداری ثهذٍى ًظهز
پشؽک در صَرت ؽک ثِ ثبردار ثَدى ،تأکیذ ثز تزک اػتیبد ،کؾیذى عیگبر ٍ عبيز دخبًیبت ٍ هصزف الکل
 بْذاضت رٍاى :آهبدگی رٍاًی سٍجیي ثزای ثچِ دار ؽذى
 بْذاضت جٌسي :در صَرت ٍجَد رفتبرّبی پز خطز در هبدر ٍ يب ّوغزػ ،ثِ ضزٍرت تَجِ ثِ ػالئن ثزٍس ثیوبری هقبرثتی ،هزاجؼِ در صَرت ثزٍس ػالئن ،تذاٍم
درهبى در صَرت اثتال ثِ ثیوبری ٍ دريبفت خذهبت هؾبٍرُ اس هزکش هؾبٍرُ ثیوبری ّبی رفتبری تأکیذ کٌیذ.
 بْذاضت دّاى ٍ دًذاى :رٍؽْبی پیؾگیزی اس پَعیذگی دًذاى ٍ ثیوبری لثِ ،اّویت هؼبيٌِ دّبى ٍ دًذاى ٍ پیگیزی درهبى ٍ هؾکالت دّبى ٍ دًذاى در ثبرداری
 تغذيِ ٍ هكول ّاي دارٍيي :تأکیذ ثز هصزف اعیذ فَلیک تزجیحبً اس  3هبُ قجل اس ثبرداری ،ػبدات صحیح غذايی ٍ تأکیذ ثز هتٌبعت کزدى ٍسى ثزای ثبردار ؽذى
ثزاعبط ًوبيِ تَدُ ثذًی
 سهاى هٌاسب باردار ضذى ٍ قطع رٍش پیطگیزي اس بارداري :ثِ خبًوی کِ توبيل ثِ ثبرداری دارد ٍ اس رٍػ پیؾگیزی اس ثبرداری اعتفبدُ هی کٌذ ،در صهَرتی
کِ ؽزايط هٌبعت ثزای ثبردار ؽذى را دارد (عي هٌبعت ،عالهتی ًغجیً ،وبيِ تَدُ ثذًی هٌبعت ،رػبيت فبصلِ گذاری ثیي ثبرداری ّب ،اًجهبم ٍاکغیٌبعهیَى ٍ ،)....قطهغ رٍػ
پیؾگیزی اس ثبرداری را تَصیِ کٌیذ.
تاريخ هزاجعِ بعذي :تبريخ هزاجؼِ ثؼذی را ثزحغت ًیبس تؼییي کٌیذ.
ًكتِ :ثِ خبًن يبدآٍر ؽَيذ ،ثِ هحض قطغ قبػذگی هزاجؼِ کٌذ تب در صَرت تؾخیص ثبرداری ،هزاقجت ّبی ثبرداری اس ّفتِ  6تب  10ثبرداری (اٍلیي هالقبت) ؽزٍع ؽَد.
ًام ٍ ًام خاًَادگي ٍ اهضاء پشؽک ٍ يب هبهبی هؼبيٌِ کٌٌذُ در اًتْبی فزم ثجت هی ؽَد.

