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 زیر سیستم کودکان پرخطر 

   بستری در بیمارستان هماه 59تا  1  کودکانهدف : ثبت و پیگیری 

 :بخش تشکیل شده است 2از  انتخاب می شود.این زیر سیستم "کودکان پرخطر"کودکان در قسمت ثبت اطالعات گزینه زیر سیستم جهت ورود به 

 لیست اطالعات ثبت شده  -1 

 ثبت اطالعات کودکان -2

به همراه جست و جو و نمایش اطالعات مختصری از  که می شودثبت شده در سامانه نمایش داده  کودکان: لیستی ازاطالعات ثبت شدهلیست 

 در زیر تشریح شده است. می باشد که کودکان

 از این کادر جهت تنظیم پارامترهای جست و جو برای فیلتر کردن اطالعات ثبت شده مربوط به این بخش استفاده می شود : جست و جو

 که پس از تنظیم پارامترهای جست و جو نتایج قابل مشاهده می باشد .

 

  با اعمال فیلتر های جست و جو نمایش داده می شود. می توان با کلیک  کودکاندر این قسمت لیست : اطالعات ثبت شدهنمایش لیست

 بر روی آیکون  وارد شد. ثبت شدهآخرین مداخله  به صفحه اطالعات

خله گفته می شود. )در ادامه مدااز آنها یک  ثبت می گردد که به هر در زمان های مختلف در فرماطالعات کودک پرخطر مداخله:  

 (خواهد شدتشریح 
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 ستون می باشد. 12دارای  "لیست اطالعات ثبت شده"جدول نمایش داده شده در بخش 

  

. سامانه به صورت خودکار بر اساس اطالعات ثبت شده توسط ( است0اطالعات مداخله نشان دهنده وضعیت اولیه بیمار )از روی  :ستون دوم

 وضعیت بیمار را در سه رده نشان می دهد.آیکون های نمایش داده شده در این قسمت عبارت است از : ،بیمارستان

 :پرخطر

 :خطر متوسط

 :کم خطر

 : شناسه یکتای مربوط به هر کودک ثبت شده در سامانه ستون سوم

 :  نام بیمارستان ثبت کننده اطالعات ستون چهارم

 تاریخ آخرین مداخله ثبت شده  :ستون پنجم

 : ساعت آخرین مداخله ثبت شده  ستون ششم

 : نام و نام خانوادگی بیمار ستون هفتم

 : شماره پرونده بیمارستون هشتم 
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 : سن کودکستون نهم

 : تعداد مداخله های ثبت شده توسط بیمارستانستون دهم

از آخرین مداخله بصورت آیکون نمایش داده شده است. معانی این آیکون : وضعیت کودک در آخرین مداخله و مداخله قبل ستون یازدهم

 ها به صورت زیر می باشد:

 کم خطر:آخرین مداخله  -پرخطر  :مداخله پیشین: 

 خطر متوسط:آخرین مداخله  -پرخطر  :مداخله پیشین:  

 پرخطر :آخرین مداخله -پرخطر  :مداخله پیشین: 

 پرخطر:آخرین مداخله  -خطرمتوسط  :مداخله پیشین  :

 خطر متوسط :آخرین مداخله -خطرمتوسط  :مداخله پیشین: 

 پرخطر:آخرین مداخله  -خطرمتوسط  :مداخله پیشین: 

 کم خطر :آخرین مداخله -کم خطر  :مداخله پیشین :

 خطر متوسط:آخرین مداخله  -کم خطر :مداخله پیشین : 

 پرخطر :آخرین مداخله -کم خطر :مداخله پیشین : 

 ( و وضعیت آن نیز کم خطر است0تنها یک مداخله ثبت شده )مداخله  :

 ( و وضعیت آن نیز خطر متوسط است0تنها یک مداخله ثبت شده )مداخله  :

 ( و وضعیت آن نیز پرخطر است0تنها یک مداخله ثبت شده )مداخله  :

 اطالعات کودک حذف خواهد شد. با کلیک بر روی آیکون  دهم :دوازستون 

بستری موقت( توسط کاربر بیمارستانی در سامانه کودکان پرخطر موارد  ماهه که در بیمارستان بستری می شوند )به غیر از 59تا  1تمامی بیماران 

 ،عد از ثبت اطالعات توسط بیمارستانب اطالعات را در سامانه ثبت نماید. ،دقیقه بعد از بستری بیمار 90بیمارستان موظف است طی  ثبت می شود.

با کلیک بر روی      MCMCکارشناس  وارد فرم اطالعات کودک می شود. 

جهت نمایش علل وضعیت پرخطر بیمار می توان بر روی مشاهده  نشان داده می شود.در باالی فرم بیمار با نوار قرمز رنگ  ،بیمار وضعیت پرخطر

 داشته باشد با نوار زرد رنگ نمایش داده می شود. وضعیت خطر متوسطهمچنین در صورتی که بیمار جزئیات کلیک نمود. 
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را مشخص نماید. تیک  "وضعیت فرم"در قسمت باالی فرم و کامل بودن اطالعات باید  ان از صحتبعد از مطالعه فرم و اطمین MCMCکارشناس 

در تمامی فرم ها انتخاب می شود. در صورتی که وضعیت خطر به  "قابل تغییر برای بیمارستان نباشد فرم" و "ه استخوانده شد"گزینه های 

باید  "پیامک ارسال شود"و  "نیاز به پیگیری دارد وضعیت کودک"های  تیک گزینه، باشد عالوه بر موارد قبل  خطرو یا پر عنوان خطر متوسط

  تا وضعیت فرم ثبت شود. باید کلیک "وضعیت ثبت" دکمهمربوط به وضعیت فرم روی بعد از مشخص نمودن گزینه های  .انتخاب گردد

 :پیامک برای پزشکان ثبت شده در فرم سامانهیا خطر متوسط  برای کودکان با وضعیت پرخطر  "وضعیت ثبت"بدنبال زدن دکمه  توجه 

 نشان داده می شود. "وضعیت فرم"پیامک های ارسال شده در قسمت پایین  آنبعد از  وارسال  ان پرخطرکودک
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 :توسط کارشناس  " خوانده شده است"یک کودک گزینه مربوط به مداخالت  فرمهای تمامی در در صورتی که توجهMCMC  ثبت

  سفید رنگ می شود. ،در لیست کودکان         شود زمینه زرد رنگ آیکون

 ها سربرگ مداخله 

باید مداخالت را چک نماید.  MCMC، کارشناس برای بیماران ثبت شده در سامانهتوسط بیمارستان به عنوان مداخله  بیمار بدنبال ورود اطالعات

تمامی مداخالت قابل مشاهده می باشد که باید فرم مربوط به هر مداخله باز و اطالعات آن چک  نمودن فرم بیمار در سربرگ مداخله ها،بعد از باز 

  شود.

 

اخله مربوطه باید در سربرگ مداخله ها، می توان آیتم هایی که تغییر یافته را به صورت خالصه مشاهده نمود. جهت باز نمودن فرم هر مداخله روی مد

 کلیک کرد.

 :زمان ثبت مداخالت 

دقیقه کاربر بیمارستانی زمان دارد تا اطالعات را در سامانه ثبت نماید. پس از ثبت اطالعات  90پس از بستری کودک در بیمارستان در طول مدت 

 هدر زمان هایی مطابق زیر در سامان کاربر بیمارستانینمایش داده شده توسط سامانه، باید مداخالت توسط  خطر بیمار در سامانه براساس وضعیت

 ثبت گردد.

مداخله جدیدی از بیمار بعد  ساعت 6اربر بیمارستانی باید وضعیت بیمار پرخطر شناسایی شده است. ک نشان دهنده این است که رنگ قرمز -1

 ثبت نماید)نحوه ثبت مداخله در ادامه تشریح خواهد شد( 

 بعد در سامانه ثبت گردد. ساعت 12و ضعیت پرخطر باشد مداخله باید  در بستری و  ICUدر صورتی که بیمار در بخش  تبصره:

بعد مداخله جدیدی از  ساعت 9خطر متوسط شناسایی شده است. کاربر بیمارستانی باید  ،نشان دهنده این است که وضعیت بیماررنگ زرد  -2

 بیمار ثبت نماید.
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ده این است که وضعیت بیمار کم خطر شناسایی شده است. در این موارد نیاز به ثبت مداخله در سامانه نیست مگر نشان دهن رنگ سبز -3

  اینکه شرایط بالینی بیمار تغییر یابد.

 ثبت مداخله تا زمانی ادامه می یابد که وضعیت بیمار به کم خطر تبدیل شود.: توجه 

 

 سربرگ تعیین تکلیف بیمار: 

ثبت تعیین باید   MCMCکارشناس و  تکمیل کندبعد از مشخص شدن تعیین تکلیف بیمار کاربر بیمارستانی  را باید به این سربرگاطالعات مربوط 

 .نماید چکتکلیف بیمار توسط بیمارستان را 

 

 ها سربرگ پیامک: 

 و رئیس بیمارستان، بستری در بیمارستانپزشک سرویس ، اورژانسپزشک برای در صورت نیاز در این قسمت می توان  

امک پی توسط مدیر سیستم مشخص شده اند، افراد دریافت کننده پیامک <= اطالعات پایه در قسمت قبال افرادی که چنینهم

 ارسال نمود.

 

 



 

 

 سازمان اورژانس کشور-راهنمای استفاده از سامانه کودکان پرخطر و سامانه مادران پرخطر)ویرایش اول(

  پیگیری های کارشناس کودک: سربرگ 

       گردد. ثبتدر این قسمت باید  ،پیگیری انجام شده باشد MCMCچنانچه برای کودک توسط کارشناس
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 زیر سیستم مادران باردار پرخطر 

 دف: ه

 پرخطرثبت و پیگیری مادران  -1

 روز بعد از زایمان( 42)از زمان مثبت شدن تست بارداری تا  mortality  maternalو   morbidityکاهش  -2

  :بخش تشکیل شده است 2زیر سیستم مادران از انتخاب می شود.  "مادران پرخطر"برای ورود به سامانه مادران در قسمت ثبت اطالعات گزینه 

 ثبت شده اطالعاتلیست  -1

 ثبت اطالعات مادران پرخطر -2 

به همراه جست و جو و نمایش اطالعات مختصری از  ثبت شده در سامانه نمایش داده می شود کهمادران  : لیستی ازاطالعات ثبت شده لیست 

 در زیر تشریح شده است. می باشد که مادران

 استفاده می شود العات ثبت شده مربوط به این بخش کردن اطاز این کادر جهت تنظیم پارامترهای جست و جو برای فیلتر :  جست و جو

 که پس از تنظیم پارامترهای جست و جو نتایج قابل مشاهده می باشد .
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اطالعات مادر به صفحه    می توان با کلیک بر روی آیکونهای جست و جو نمایش داده می شود که در این قسمت لیست مادران با اعمال فیلتر 

 کرد.در صورت نیاز اطالعات ثبت شده را ویرایش  ه و اطالعات را مشاهده نمود. همچنین رفت

 

  .ستون می باشد 13دارای  "لیست اطالعات ثبت شده"جدول نمایش داده شده در بخش 

آیکون  برای مادر است. MCMC( و وضعیت ثبت شده توسط کارشناس 1الویتتشخیص  بر اساسنشان دهنده وضعیت اولیه بیمار ) : ستون دوم

 :  به صورت زیر می باشدهای نمایش داده شده در این قسمت 

 کم خطر تشخیص کارشناس: - خطر شدید :بر اساس سامانه تشخیص اولیه 

 خطر متوسط تشخیص کارشناس: -خطر شدید :بر اساس سامانه تشخیص اولیه  

 پرخطرتشخیص کارشناس:  -خطر شدید :بر اساس سامانه تشخیص اولیه 

 ثبت نشده  تشخیص کارشناس: -خطر شدید :بر اساس سامانه تشخیص اولیه 

 کم خطرتشخیص کارشناس:  - خطر متوسط :بر اساس سامانه تشخیص اولیه 

 خطر متوسطتشخیص کارشناس:  -خطر متوسط :بر اساس سامانه تشخیص اولیه 

 : پرخطر تشخیص کارشناس -خطر متوسط :بر اساس سامانه تشخیص اولیه 

 : ثبت نشده تشخیص کارشناس -خطر متوسط :بر اساس سامانه تشخیص اولیه 

 کم خطر:  تشخیص کارشناس -کم خطر :بر اساس سامانه تشخیص اولیه 

 خطر متوسط:  تشخیص کارشناس -کم خطر :بر اساس سامانه تشخیص اولیه 

 : پرخطر تشخیص کارشناس -کم خطر :بر اساس سامانه تشخیص اولیه 

 : ثبت نشده  تشخیص کارشناس -کم خطر :بر اساس سامانه تشخیص اولیه 
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 : کم خطر تشخیص کارشناس -سایر :بر اساس سامانه تشخیص اولیه 

 : خطر متوسط تشخیص کارشناس -سایر :بر اساس سامانه تشخیص اولیه 

 : پرخطر تشخیص کارشناس -سایر :بر اساس سامانه تشخیص اولیه 

 : ثبت نشده  تشخیص کارشناس -سایر :بر اساس سامانه تشخیص اولیه 

  PDFبا فرمت خروجی از اطالعات ثبت شده مادر پرخطر :ستون سوم

 بیمار ثبت شده در سامانهشناسه یکتای  :ستون چهارم

 شماره ملی ستون پنجم:

  نام و نام خانوادگی بیمار ستون ششم:

 ثبت کننده اطالعاتنام بیمارستان  م: هفتستون  

  اطالعات اولیهتاریخ ثبت تم: ستون هش 

 ساعت ثبت اطالعات اولیه: منهستون 

 بیمارشماره تماس :  همستون د 

 تشخیص اولیه :دهمیازستون 

شود، معانی آیکون های نمایش  کارشناسان مربوطه نمایش داده میوضعیت مادر در آخرین پیگیری ثبت شده توسط دهم: دوازستون  

 داده شده در این ستون بصورت زیر است:

 :پرخطر

 :خطر متوسط

 :کم خطر

 و چنانچه هیچ پیگیری برای مادر ثبت نشده باشد آیکونی نمایش داده نمی شود.

 شد.حذف خواهد بیمار اطالعات  با کلیک بر روی آیکون : دهمسیزستون 

 .وارد فرم مربوطه شود و اطالعات ثبت شده را چک نمایدباید  MCMCبعد از ثبت اطالعات بیمار در سامانه مادران توسط بیمارستان، کارشناس 
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 قسمت زیر می باشد : 5: در این قسمت بصورت کلی اطالعات اولیه از مادر پرخطر ثبت می شود که شامل اطالعات مادر پرخطر 

 : وضعیت فرم -1

                                                  بعد از مطالعه فرم تکمیل شده توسط بیمارستان باید وضعیت فرم را مشخص نماید.  MCMCکارشناس 

ه کبرای تمامی بیماران باید صورت گیرد. در صورتی  "فرم قابل تغییر برای بیمارستان نباشد"و " خوانده شده است"انتخاب گزینه های 

 د.نیز باید انتخاب شو "وضعیت مادر نیاز به پیگیری دارد "وضعیت بیمار نیاز به پیگیری در شیفتهای بعدی را داشته باشد گزینه

 

 : این قسمت زمان ثبت فرم و محلی که اطالعات اولیه مادر ثبت شده را نمایش می دهد.اطالعات کلی -2

 

 که توسط بیمارستان . با توجه به تشخیص اولیه،نمایش داده می شود: در این بخش اطالعات کلی مربوط به مادر مشخصات مادر پرخطر -3

 مشخص می گردد.به صورت خودکار توسط سامانه اولیه مادر  خطر وضعیتثبت شده ،  "(1تشخیص)اولویت "در قسمت 



 

 

 سازمان اورژانس کشور-راهنمای استفاده از سامانه کودکان پرخطر و سامانه مادران پرخطر)ویرایش اول(

 نشان داده می شود.کی مادر : در این بخش اطالعات اولیه مربوط به سوابق پزش سوابق پزشکی -4

 

با بخش   MCMCکارشناس  ، بیمارستانی ز ثبت اولیه اطالعات توسط کاربر: بعد ایگیری کارشناس مسئول مشکالت مادران پرخطرپ -5

        در سه ردهوضعیت مادر را بستری بیمار تماس گرفته و گزارش کاملی در خصوص بیمار می گیرد. سپس بر اساس گزارش گرفته شده 

 "اطالع داده شود به"در قسمت  و تشخیص پزشک بیمار را در قسمت تشخیص وارد می نماید. مشخص پرخطر و یا ، خطر متوسط کم خطر

پیامک ارسال  ؛ مشخص شده اند توسط مدیر سیستم ر بخش اطالعات پایهبرای افرادی که از قبل دچه وضعیت مادر پرخطر باشد ؛  چنان

 )جهت ارسال پیامک بعد از انتخاب افراد باید دکمه ثبت زده شود(. می گردد

 

 

 

 

 



 

 

 سازمان اورژانس کشور-راهنمای استفاده از سامانه کودکان پرخطر و سامانه مادران پرخطر)ویرایش اول(

  پیگیری ها سربرگ: 

بیمار باید وضعیت خطر بیمار مشخص  شرایطثبت می شود. در هر پیگیری بر اساس  MCMCدر این سربرگ تمامی پیگیری های کارشناس 

 گردد.

 

 پیگیری ها ممکن است به صورت روزانه و یا هر شیفت توسط کارشناس  ،بر اساس شرایط بیمار :توجهMCMC .انجام شود 

 

  سربرگTeamWork: 

  های انجام شده نمایش داده  TeamWorkگردد و لیست  اطالعات آن ثبت می سربرگدر این  ،برگزار شود Team workچنانچه برای بیمار 

 می شود.

  بیمار تعیین تکلیفسربرگ : 

 .نمایدوضعیت تعیین تکلیف بیمار را در این سربرگ مشخص می  MCMCبعد از مشخص شدن تعیین تکلیف بیمار کارشناس 

 


