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کلیک کرده پنجره ای باز میشود داخل این پنجره می توان به دوسیستم وارد شد هدف ما وارد شدن به سیستم  42روی آیکن کلینیک 

 . پزشک می باشد وارد سیستم پزشک میشویم

 

 

 

  را به نمایش میگذارد.ازسربرگ درمان گزینه ی ثبت درمان را انتخاب کرده صفحه ای 
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 .ازقسمت چارت های تخصصی ، چارت تخصصی اطفال راانتخاب نمود  soap باعنوانمی توان از جدول  داخل صفحه ی نمایشی 

 

 

این  سریرگ اولداخل پرونده پزشکی نوزاد ثبت شود را به نمایش میگذارد.  میشود که اطالعات یک نوزاد که باید ازبدو تولدباز صفحه ای

که می توان  باانتخاب این تب در جدول پایین منوی پرونده نوزادی به طور خودکارانتخاب می شود. مشخصات نوزاد می باشد صفحه تب

 ازبدو تولد را دراین جدول درج کرد که این مشخصات شامل: مشخصات کامل نوزاد

 وزن هنگام تولد 

 قد هنگام تولد 

 دورسرهنگام تولد 

  فاصله با کودک زنده قبلی 

 چندمین فرزند 

 Apgar: می توان نمره  01تا3میزان کیفیت زایمان یا وضعیت جسمانی نوزاد به هنگام تولد رانشان می دهد که بین عدد

 کیفیت ثبت کرد.

 یر خشک را انتخاب کردید مصرف شیرخشک از چندماهگی نوع شیرمصرفی که گزینه ها کامال مشخص است و اینجا اگر ش

 نیز باید ثبت شود.

 که دراینجا اطالعات پدر ومادر نوزاد طبق گزینه هایی که تعریف شده ثبت می شود. مشخصات والدینجدول بعد 

 

 

 

 ود.که پاسخ تمامی گزینه ها طبق سواالت تعریف شده داده میشمشخصات دوران بارداری وزایمان جدول بعد 

درج شده  که سابقه قبلی کودک دراینجا ثبت می شود و اگر نیازبه توضیح بیشتر باشد  سابقه قبلیجدول بعد با عنوان 
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 درقسمت توضیحات کامل درج می شود.

بعد از پرکردن اطالعات روی عالمت ویرایش پرونده نوزادی کلیک کرده اگر قبال ثبت شده باشد که ویرایش انجام می گیرد و 

 گرنه ذخیره میشود.

 

 

 

 

 

 

 

  سربرگ بعد فرم معاینه 

برای اینکه درست متوجه کار نرم افزار شوید درابتدا باید این سربرگ توضیح داده شود. روی سربرگ فرم معاینه کلیک می 

 کنیم یک صفحه باز می شود که باید یک سری اطالعات ثبت شود 

  جدول اول مربوط بهPHE مخفف کلمه Exmination  PHizycal  .می باشد 

 درج شود .  فشار نوزادو  تعدادضربان قلب، تعدادتنفس،  تب نوزاددراین بخش باید اطالعاتی راجع به میزان 

  جدول دوم مربوط به مصرف ویتامین ها و آهن 

 دراین جدول بایدمیزان مصرفی آهن و ویتامین نوزاد درج شود

  جدول سومICTER 

 اد و نوع درمان باید درج شود.دراینجا میزان درجه زردی نوز

 جدول آخرلیست درمان ها 

 دراینجا معاینات و درمان هایی که برای نوزاد ازابتدا درنظر گرفته شده است به طور کامل به نمایش میگذارد.
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  سربرگ بعدی تاریخچه مراجعات 

ی که برای نوزاد انجام می کند همراه با معاینات همانطور که ازنامش پیداست یعنی تعداددفعاتی که نوزاد به پزشک مراجعه

 ثبت می شود. میگیرد داخل لیست درمان

  نموداررشد کودکبررسی سربرگ بعدی 

وقتی روی تب نمودار رشد کودک کلیک میکنید درباالی صفحه تب دوم به نام اطالعات نموداری به طور خودکار 

 شود شامل: انتخاب می شود که اصلی ترین اطالعات درآن ثبت می

  وزن 

 قد 

 دورسر 

  تاریخ تولد 

  جنسیت 

 ماه را دارد04ماه به روی 5وکودک یک سال و  نده می شوداسن کامل که به این شکل خو . 

 این اطالعات ثبت می شود . تمامی محاسبه سن به سال که 

اتی که از شما خواسته شده حال می خواهیم نمودار رشد کودک را در ماههای مختلف بررسی کنیم دراینجا کافی است اطالع

 پرشود اطالعاتی شامل: 
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  چند ماهگی 

  وزن 

  قد 

 دورسر 

BMI  بدست آمده که مشخص کننده وضعیت نرمال نوزاد دورسروماه  ،قد ،آیتم های وزن ازبی ام آ یک عددی است که

 میباشد.

 

 

 
 

 

برای اینکه نمودار منحنی رشد نوزاد را در هرحالت بتوان مورد بررسی قرار داد باید روی هرکدام ازآنها کلیک کرده وسپس 

 نمودار موردنظر خود را مشاهده کنید. Multi Pointیا  Sign Pointباانتخاب نوع نمودار و به چه روشی   
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Multi Point : یعنی برحسب تمامی آیتم ها منحنی رشد را نشان دهد انتخاب چندگانه 

Sign Point : یعنی برحسب نوع نموداری که انتخاب کردیم منحنی رشد را نمایش دهد. انتخاب تکی 

 

 
 

 

 سربرگ بعدی جدول برنامه مراقبتی 

دراینجا همانطور که مشاهده می کنید به طور پیش فرض و براساس اصول پزشکی یک سری تاریخ های مراقبتی تعریف شده 

است که به طور خودکار به مادر نوزاد باارسال پیامک هشدار داده می شود که نوزاد شما باید به پزشک دراین تاریخ مراجعه 

 توضیحات مربوطه ثبت می شود .می کند کند وتاریخ هایی که نوزاد به پزشک مراجعه 

 



 42راهنماهای اتوماسیون نرم افزاری مدیریت مراکز پزشکی کلینیکمجموعه 
 چارت تخصصی اطفال

 

 
 

 سربرگ بعدی جدول تقویم واکسیناسیون 

اطالعاتی هست که شامل مجموعه ای ازدراین بخش اطالعات مربوط به واکسیسناسیون نوزادان مطرح می شود این بخش 

 پزشک مورد نظر برای آگاهی بیشتر از نوزاد وتشخیص صحیح ترثبت می کند.
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 ربرگ آخر برنامه تغذیه س 

دراین صفحه طبق اصول پزشکی تغذیه ای که در ماههای مختلف به نوزاد از بدو تولد توصیه می شود به طور پیش فرض 

کلیک کند تا تغذیه ی توصیه شده به نوزاد  کثبت شده است که پزشک می تواند تاریخ توصیه را انتخاب و روی ارسال پیام

 نباشد.د که دیگر نیازی به مراجعه حضوری به پزشک به مادر نوزاد ارسال شو
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