
١ 
 

  )پورتال(نرم افزار  ماهه در 1-59ثبت اطالعات مرگ کودکان  راهنماي
 

  . طراحی شده استماهه  59-1اطالعات مورد نیاز مرگ کودکان آوري  جمعبراي  نرم افزاراین  -١

ر کاربري داراي نام کاربري و استفاده می شود ه http://www.health.gov.irبراي ورود به سایت از آدرس  -٢

پس از ورود نام کاربري و رمز عبور به سایت پورتال وزارت بهداشت . رمز عبور مخصوص به خود می باشد

  .درمان و آموزش پزشکی وارد می شوید

 

    

 . از زبانه دفتر سالمت خانواده و جمعیت گزینه اداره سالمت کودکان را انتخاب می نماییم
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کودکان را انتخاب می نماییم، براي ثبت نظام مراقبت مرگ  ، کشوي اداره سالمت کودکان زبانهبه پس از ورود  -٣

 .از منوي سمت راست گزینه اطالعات اولیه مرگ کودکان را انتخاب می نماییم  اطالعات مرگ کودکان،

  

 

ند را کلیک کرده و افزودن سگزینه  از قسمت پایین صفحهپس از ورود به صفحه اطالعات اولیه مرگ کودکان،  -٤

  . می شویموارد فرم 
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هنگام ورود به منوي اطالعات اولیه مرگ کودکان، نام دانشگاه محل فوت و نام شهرستان مشخص شده است در  -٥

صورت این  صورتی که مرگ داخل بیمارستانی وارد می نمایید نام بیمارستان خود را انتخاب نمایید در غیر این

اطالعاتی که با ستاره قرمز   در این فرم،. نشده و سفید باقی می ماندبیمارستانی تکمیل براي مرگ خارج  آیتم

پس از  .تکمیل گردد درغیر این صورت امکان ثبت اطالعات براي شما فراهم نخواهد شد  مشخص شده اند حتماً

  . می کنیمتکمیل فرم اطالعات اولیه، دکمه ثبت اطالعات را کلیک 
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تکمیلی را وارد نمایید در غیر پرسشنامه هاي  اطالعات می توانید،  طالعات اولیه انجام شده باشددر صورتی که ثبت ا

 .  این صورت امکان ورود اطالعات پرسشنامه ها براي شما میسر نخواهد بود

به پس از ثبت اطالعات اولیه به صفحه نظام مراقبت برگردید و براي تکمیل پرسشنامه ها  :پرسشنامه هاي تکمیلی -٦

متناظر با اطالعات اولیه در پرسشنامه هاي  Info Pathفایل هاي . صفحه مخصوص هر پرسشنامه وارد شوید

فایل مربوطه را باز کرده و تکمیل  ،پس از ورود به صفحهبراي تکمیل پرسشنامه ها، . د میشودب ج د و ه ایجا

 . نمایید
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سشنامه مربوطه را انتخاب کرده با باز شدن صفحه براي ثبت اطالعات هر پرسشنامه از منوي سمت راست پر -٧

شما نام دانشگاه خود را مشاهده خواهید کرد بر روي عالمت مثبت کنار اسم دانشگاه کلیک کنید سپس نام 

شهرستان خود را انتخاب کرده و از لیست باز شده، نام کودك مورد نظر خود را انتخاب می کنید با کلیلک بر 

در نظر داشته باشید اطالعاتی که در فرم . مه مربوطه براي شما بارگذاري خواهد شدروي نام کودك پرسشنا

پس از تکمیل هر پرسشنامه . گیرد اطالعات اولیه تکمیل شده است به طور پیش فرض در پرسشنامه ها قرار می

  . و ثبت اطالعات به قسمت نظام مراقبت مرگ برگشته و صفحه پرسشنامه ي بعدي را باز کنید
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در صفحه پرسشنامه ها گزینه اي به نام افزودن مورد جدید وجود نخواهد داشت و شما تنها از مسیر گفته :  1نکته

 .  شده امکان تکمیل اطالعات پرسشنامه ها را خواهید داشت

  :نحوه تکمیل پرسشنامه ها به شرح ذیل می باشد : 2نکته 

ق سالمت و بیماري است که جهت کلیه کودکان فوت سواب ،بررسی مشخصات کلی خانوادهشامل  )پرسشنامه ب

الزم به ذکر است اطالعات این پرسشنامه به وسیله  .شودمی تکمیل ) مرگ هاي داخل و خارج بیمارستانی(شده 

  . پرسشگري از خانواده کودك تکمیل خواهد شد

در  این پرسشنامه. فی استاقدامات پزشکی سرپایی به بیماري متو بررسی کلی سوابق رسیدگی شامل )پرسشنامه ج

و فوت نموده اند براي کودکانی که در اورژانس بیمارستان خدمات سرپایی دریافت   مرگ هاي داخل بیمارستانی،

قبل از فوت سابقه مراجعه به مرکز بهداشتی  یکودکچنانچه  ، موارد مرگ خارج بیمارستانی در. تکمیل می شود

ت در منزل فوت نموده ابعد از دریافت خدم باشد ولیاورژانس را داشته  خصوصی یادرمانی، پزشک بخش دولتی یا 

الزم به ذکر است اطالعات این پرسشنامه از طریق پرسشگري از ارائه دهنده خدمت تکمیل . است تکمیل می شود

  . خواهد شد

که است  یبستري در بیمارستان کودك متوف )اقدامات پزشکی(بررسی کلی سوابق رسیدگی شامل  )پرسشنامه د

در موارد مرگ خارج . می شودتکمیل در موارد مرگ هاي داخل بیمارستانی جهت کلیه کودکان بستري در بخش ها 

بیمارستانی در صورتی که کودك سابقه بستري در بیمارستان به علت بیماري که منجر به فوت او شده باشد را طی 

الزم به ذکر است تکمیل پرسشنامه بر اساس . ل خواهد شدسه ماه گذشته داشته باشد، پرسشنامه د براي کودك تکمی

  . اطالعات پرونده بیمارستانی خواهد بود، لذا دریافت پرونده بیمارستانی کودك در این موارد الزامی می باشد

در  ماهه در بیمارستان و 1-59این پرسشنامه شامل چک لیست تخصصی بررسی علل مرگ کودکان   )پرسشنامه ه

 ته توسط متخصص غیر از پزشک معالجتشکیل کمیاز براي تمام موارد مرگ قبل  ستان تقسیم می شود وخارج بیمار

  .تکمیل می شود
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  :گ کودکان داخل و خارج بیمارستانچک لیست پایش برنامه نظام مراقبت مر -٨

 نظام یررسب کارشناسان توسط یمارستانیب خارج کودکان ریوم مرگ مراقبت نظام برنامه شیپا ستیل چک: نکته

نظام مراقبت مرگ و میر  ی براي کارشناسان شهرستان ها تکمیل می گردد و چک لیست بهداشت معاونت ریوم مرگ

کودکان داخل بیمارستانی توسط کارشناسان شهرستان ها براي بیمارستان هاي تحت پوشش شهرستان تکمیل 

عاونت درمان، طی نظارت از بیمارستان هاي تحت الزم به ذکر است کارشناس برنامه نظام مراقبت مرگ م. خواهد شد

 . پوشش دانشگاه، چک لیست فوق الذکر را تکمیل خواهد کرد

 
  :باشد یم لیذ شرح به تیدرسا ثبت و لیتکم نحوه

گزینه افزودن  ،با بازشدن صفحه ،را انتخاب) داخل یا خارج بیمارستانی(چک لیست مورد نظر  از منوي سمت راست،

را  وارد و گزینه ثبت اطالعاترا انجام شده چک لیست، نمرات نظارت صفحه باز شدن از نمایید پس سند را انتخاب 

  . نمایید انتخاب
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  چک لیست پایش بخش هاي بیمارستانی  -٩

 
کارشناس نظام مرگ ستاد  چک لیست پایش بخش بیمارستانی توسط کارشناسان نظام مرگ ومیر بیمارستان ها و

کارشناس ستادي شهرستان می تواند در ارزیابی بخش هاي  شهرستاندر  .ل می گرددمعاونت درمان تکمی

  .نماید همکاريبیمارستانی با کارشناس هاي بیمارستان 

منوي سمت راست در سایت نظام  چک لیست پایش بخش هاي بیمارستانی ازپس از کلیک نمودن بر روي ایتم  ****

  . سپس گزینه ثبت اطالعات انتخاب می شود  شده را تکمیل،فرم باز ، گزینه افزودن سند را انتخاب ،مرگ ومیر

  

در بخش اول . الزم به ذکر است اطالعات چک لیست بررسی بخش هاي بیمارستان در دو بخش تکمیل می گردد

ند شد وجود خواهد داشت که در هر دوره پایش ابتدا تکمیل خواه... بخش، تعداد تخت و  اطالعاتی شامل تعداد بیماران،

چک لیست   سپس کادرهاي سبز رنگی در پایین این بخش پیش بینی شده است که با کلیک بر روي مثلث کنار هر کادر،

الزم به ذکر است با ثبت اطالعات . گزینه ثبت اطالعات انتخاب می شودپس از تکمیل اطالعات  آن بخش باز خواهد شد

انتهاي این بخش به صورت خودکار وارد در جدول  ،مارستانهر یک از این چک لیست ها، نمره کسب شده توسط بی

  . خواهد شد

***********************************************************************************  

 اطالعات آموزشی  - ١٠

دي توسط کارشناسان ستاضاي کمیته وصورت جلسات کمیته ها فرم اطالعات اعفرم مربوط به اطالعات آموزشی و 

  .مراکز و بیمارستان ها و معاونت ها بایستی تکمیل گردد
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 اطالعات اعضاي کمیته .11

با توجه به برگزاري کمیته ها در سطح دانشگاه، معاونت بهداشت، معاونت درمان، شهرستان ها و بیمارستان ها، 

  . خود نمایدفعالیت کارشناس مربوطه هر ساله بایستی اقدام به ورود اطالعات اعضاي کمیته حوزه 

در صفحه باز شده گزینه افزودن سند را انتخاب،  پس از انتخاب گزینه اطالعات اعضاي کمیته از منوي سمت راست،

  . مشخصات هر یک از اعضا را وارد و گزینه ثبت اطالعات را انتخاب می نماییم

رنامه نظام مراقبت مرگ توسط کارشناسان ب  این بخش از برنامه نظام مراقبت مرگ،: فرم برنامه عملیاتی .12

معاونت درمان و بیمارستان ها تکمیل خواهد شد و کارشناسان معاونت بهداشتی و شبکه هاي بهداشت و 

مدیریت سالیانه خود را در بخش نظام  عملیاتیبرنامه  ) در صورت موافقت معاونت بهداشتی(درمان 

 . سالمت کودکان بارگذاري خواهند کرد

براي تکمیل این بخش مانند سایر قسمت ها، پس از ورود با انتخاب گزینه افزودن سند، صفحه برنامه عملیاتی براي 

پس از . نیاز به تکمیل خواهند داشت  شما بارگذاري خواهد شد مواردي که با ستاره قرمز رنگ مشخص شده حتماً

نمایید در صورتی که براي یک مداخله چندین فعالیت  مداخله را وارد همانورود هر مداخله فعالیت هاي مربوط به 

فعالیت را  Insertکردن فعالیت جدید از مثلث آبی رنگ سمت راست گزینه می توانید براي اضافه  درنظر گرفته اید

 راهکار Insertانتخاب نمایید، پس از تکمیل هر مداخله براي ایجاد مداخله جدید هم از همین مسیر وارد شده و گزینه 

  . راهکار استفاده کنید Removeدر صورتی که نیاز به حذف راهکار داشتید از گزینه . را انتخاب می نماید

  . پس از ورود کامل برنامه، گزینه ثبت اطالعات را کلیک نمایید
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با کلیک بر روي عنوان صورتجلسه کمیته از منوي سمت راست صفحه اصلی برنامه : صورتجلسه کمیته .13

گزینه افزودن سند وارد  از طریق انتخاب. راقبت مرگ، صفحه اي براي شما نمایش داده خواهد شدنظام م

در این صفحه اقدام به ورود نام دانشگاه، نام شهرستان و در صورتی . می شویدصورتجلسه اصلی صفحه 

ه صورت دستی شماره جلسه ب. که کمیته شما بیمارستانی است نام  بیمارستان خود را انتخاب می نمایید

دانشگاهی، (وارد خواهد شد و در بخش صورتجلسه کمیته مراقبت مرگ کودکان الزم است نوع کمیته 

را انتخاب کنید و تاریخ تشکیل کمیته را از ) معاونت درمان، معاونت بهداشت، شهرستان و یا بیمارستان

  . تقویم سمت چپ انتخاب می کنید
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اقدام به ورود اطالعات کمیته خود نموده باشید می توانید مصوبات   شما قبالً چنانچه  در بخش صورت جلسه قبلی،

  . وارد شده را در این بخش مشاهده نمایید

در قسمت  ات قبلی است اقدام به ورود مصوبهدر کادري که زیر مصوب  به منظور ورود اطالعات صورتجلسه فعلی،

جهت ورود مصوبات و فعالیت هاي . اي مربوطه را ثبت می کنیدبراي هر مصوبه فعالیت ه. عنوان راهکار می نمایید

پس از ثبت کامل اطالعات . نماییدقسمت برنامه عملیاتی توضیح داده شد استفاده جدید از همان میسري که در 

   . صورتجلسه بر روي گزینه ثبت اطالعات کلیک کنید

 برنامه عملیاتیمداخله / لیست راهکار .14

با انتخاب این گزینه از منوي سمت راست صفحه  مارستانی و معاونت درمان دانشگاه هاکارشناسان نظام مرگ بی

با ورود به نام دانشگاه و شهرستان خود  کنید،نام دانشگاه ها را مشاهده می توانید   اصلی برنامه نظام مراقبت مرگ،

  . قابل مشاهده خواهد بودمداخالتی که در بخش برنامه عملیاتی ثبت کرده اید 
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 لیست فعالیت برنامه عملیاتی .15

کارشناسان نظام مرگ بیمارستانی و معاونت درمان دانشگاه ها با انتخاب این گزینه از منوي سمت راست صفحه 

می توانید نام دانشگاه ها را مشاهده کنید، با ورود به نام دانشگاه و شهرستان خود   اصلی برنامه نظام مراقبت مرگ،

  .  برنامه عملیاتی ثبت کرده اید قابل مشاهده خواهد بودفعالیت هایی که در بخش 

  

 

 مداخله کمیته/لیست راهکار .16

می توانید نام دانشگاه ها را   با انتخاب این گزینه از منوي سمت راست صفحه اصلی برنامه نظام مراقبت مرگ،

جلسه کمیته ثبت کرده اید قابل مشاهده کنید، با ورود به نام دانشگاه و شهرستان خود مداخالتی  که در بخش صورت

 .  مشاهده خواهد بود

 لیست فعالیت کمیته .17
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می توانید نام دانشگاه ها را   با انتخاب این گزینه از منوي سمت راست صفحه اصلی برنامه نظام مراقبت مرگ،

ت کرده اید مشاهده کنید، با ورود به نام دانشگاه و شهرستان خود فعالیت هایی که در بخش صورتجلسه کمیته ثب

 .  قابل مشاهده خواهد بود

در بخش نظرات در خصوص نرم افزار جدید نظام مراقبت مرگ، در این بخش با افزودن اعالن جدید، می   .18

پس از ثبت عنوان و متن، بخش ذخیره را از . توانید مشکالت خود را در ارتباط با نرم افزار وارد نمایید

  .سمت راست باالي صفحه کلیک می نمایید

  گزارش صفر ماهیانه  .19

پس . تکمیل می گردد توسط کارشناسان نظام مرگ ومیر بیمارستان این آیتم درصورت نداشتن مرگ کودك در ماه  

که شامل لیست  اي صفحه ،یتم مورد نظر در منوي سمت راست در سایت نظام مرگ ومیرآاز کلیک نمودن بر روي 

از باز  پس .خواهید کردت اطالعات ماه جدید می باشد را مشاهده گزارش صفر ماه قبلی و گزینه افزودن سند جه

  .اطالعات ثبت گردد تاخیره در منوي باالي صفحه را کلیک ذثبت اطالعات گزینه  نمودن فرم و

  

  

  سناریو مرگ کودکان  .20

گ توسط کارشناس نظام مر فرم مورد نظرصورت داشتن مرگ کودك در اثر حوادث ترافیکی و غیر ترافیکی  در

به  هر سه ماه یکبارتکمیل و به منظور جمع بندي و بارگذاري بر روي سایت  ستاد شهرستانو  ومیر بیمارستان

منوي سمت راست جهت بارگزاري مستندات پرسشنامه ها از  .معاونت هاي درمان و بهداشت ارسال خواهد شد

هه را انتخاب می نماییم در صفحه باز ما 1- 59صفحه اصلی برنامه نظام مراقبت مرگ گزینه سناریو مرگ کودکان 
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افزودن سند را انتخاب  در انتهاي لیست گزینه. شده سناریو هاي وارد شده توسط دانشگاه قابل مشاهده خواهد بود

را وارد نموده  ) به عنوان مثال حوادث ترافیکی(عنوان نوع سناریو بر روي صفحه بازشده، در قسمت   می نماییم،

و دوره ورود اطالعات ) داخل یا خارج بیمارستانی(مسئول بررسی مرگ   دانشگاه،  سال، :شاملسپس سایر اطالعات 

جهت لینک نمودن سناریوها از گزینه پیوست پرونده در باالي صفحه استفاده می کنیم با کلیک بر . می کنیم ثبترا 

ر سیستم کامپیوتر ذخیره شده را انتخاب و مسیري که فایل شما د Browse  ،Browse روي آن، و مشاهده آیتم

ذخیره را ثبت اطالعات، گزینه به منظور  .تأیید را می زنیم گزینه فایل مورد نظر، انتخاب طی نموده و پس از است را 

  . از باالي سمت راست صفحه انتخاب تا پرسشنامه شما بر روي سایت بارگذاري گردد

  

  

ی از حوادث ترافیکی و غیر ترافیکی توسط مسئول مرگ داخـل  چک لیست هاي مربوط به سناریوهاي مرگ ناش: نکته

چک لیست هاي مربـوط   و خارج بیمارستانی دانشگاه به صورت سه ماه یکبار جمع بندي می شود، به عنوان مثال کل

) بیمارسـتان هـا و شـبکه هـاي بهداشـت     (که توسط واحـدهاي محیطـی    سناریوهاي ناشی از غرق شدگی آن فصلبه 

داخل یک فایل جمع بندي شده و در آن دوره زمانی به عنوان سناریو غرق شدگی بـر روي سـایت     ،تارسال شده اس

  . بارگذاري خواهد شد
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  پرسشنامه ناهنجاري مادر زادي   .21

درصورت داشتن مرگ کودك به علت ناهنجاري هاي مادرزادي، این  پرسشنامه توسط کارشناسان نظام مرگ ومیر 

  . در سایت وارد می گرددآن به صورت ماهیانه تکمیل شود و اطالعات  نستاد شهرستاو بیمارستان 

سایت نظام صفحه اصلی منوي سمت راست در  پرسشنامه ناهنجاري مادرزادي ازیتم آپس از کلیک نمودن بر روي 

 .است براي شما قابل مشاهده خواهد بودقبلی و گزینه افزودن سند اي که شامل لیست موارد  صفحه ،مرگ ومیر

منوي باالي صفحه را  ازگزینه ذخیره را وارد کرده و اطالعات  فرم،  شدنپس از باز گزینه افزودن سند را انتخاب و 

   ثبت  اطالعات  نموده تاکلیک 

  

  
  

  

  گزارش نموداري  .22

  . خواهد بوددرمان و بهداشت قابل مشاهده  معاونت هاي نظام مرگاین آیتم توسط کارشناسان 

از منوي سمت راست صفحه اصلی نظام مراقبت مرگ کودکان کلیک نموده، در پنجره باز شده بر روي این گزینه 

User name  وpass word وارد می شود تا امکان دستیابی به اطالعات این بخش براي کاربر فراهم گردد .  

  :در این قسمت سه زبانه به شرح ذیل قابل مشاهده خواهد بود

 نشگاهگزارش مرگ کودکان به تفکیک دا  

 گزارش مرگ کودکان به تفکیک محل سکونت  

 گزارش مدیریتی  
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به اطالعات کلیه مرگ هاي   م مرگ معاونت هاي بهداشت و درمان،کارشناسان نظا  با استفاده از اطالعات این بخش،

دسترسی خواهند داشت و شاخص هاي قابل محاسبه از نرم افزار اتفاق افتاده مربوط به جمعیت تحت پوشش خود 

  .  راي آنها قابل رویت خواهد بودب

    

  


