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راهنماي فرم مشاوره باروري سالم و فرزند آوري
(مراقب سالمت)

تکمیل ،کنندبخش دولتی  مراجعه میمرکز جامع سالمت/ پایگاه سالمت دردریافت خدمات باروري سالم،  فرزند آوري و ناباروري براي اولین بار بهراي زوجینی که براي باین فرم 
خواهد شد.

به روز گردد. الزم به ذکر است بدیهی است در صورت تغییر شرایط فرد ( مندرج در جدول الف) و عدم ثبت اطالعات در سایر برنامه هاي سالمت، می بایست اطالعات جدول فوق 
هداري خواهد شد.فرم قبلی به عنوان سابقه نگکه در صورت تغییر اطالعات فرد، 

اطالعات دموگرافیک و شرایط عمومی مراجعه کننده:

مراجعه کننده:و تاریخچه باروري شرایط عمومی -الف

تعداد بارداري ها، منظور از بارداري، مواردي است که تست بارداري فرد مثبت شده باشد.ردیف در 
از موارد قرمز رنگ، فرد واجد شرایط استفاده از خدمات مشاوره فرزند آوري و باروري سالم نمی باشد. در مورد بارداري/ بدیهی است در صورت تیک خوردن هر کدام 

ورالعمل رین دستمشکوك به بارداري می بایست بر اساس آخرین دستورالعمل اداره سالمت مادران اقدام گردد. همچنین در خصوص یائسگی، می بایست مطابق با آخ
سالمت میانساالن اقدام الزم صورت گیرد.اداره 

خیربلیآیا تصمیم به فرزندآوري دارد؟                                                                                     -ب

داده شود.ماما ارجاع -در صورت پاسخ بلی، فرد براي دریافت مراقبت پیش از بارداري به مراقب سالمت
در صورت پاسخ خیر، در مورد واجد شرایط بودن خدمات فاصله گذاري بررسی شود. 

سازمان پزشکی قانونی در 20/8/1392/پ مورخ 84472نامه شماره شرایط تهدید کننده سالمت/ جان مادر باردار (آیا فرد -ج
خیربلیخصوص اندیکاسیون هاي سقط درمانی) را دارد؟                     

(نامه به صورت هایپر لینک گذاشته شود)

در صورت پاسخ بلی و تمایل فرد به استفاده از خدمات جراحی، فرم مربوطه باز شود. 
در صورت پاسخ خیر، فرد در مورد واجد شرایط بودن استفاده از خدمات فاصله گذاري بررسی شود. 

نام و نام خانوادگی:
ملی:           کد

تاریخ تولد:                                                   سن:
تاریخ ازدواج:                                                

ازدواج:در زمانسن
:تعداد بارداري
تعداد زایمان:

تعداد سقط:       
تعداد مرده زایی:    
تعداد فرزندان زنده:

برحسب ماهسن آخرین فرزند:          
به بارداري:باردار/ مشکوك 

یائسه:
هیسترکتومی:

:وازکتومی)-استفاده قبلی از خدمات جراحی فاصله گذاري بین تولد فرزندان ( بستن لوله هاي رحمی
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خیربلیفرد واجد شرایط استفاده از روش هاي موقت فاصله گذاري می باشد؟                                              آیا -د

ود.ماما ارجاع داده ش-فرد می بایست همراه با مستندات بیماري، براي بررسی بیشتر به مراقب سالمت، یکی از موارد زرد رنگ تیک بخورددر صورتی که حداقل 
می بایست فرد را براي استفاده از خدمات باروري سالم راهنمایی نماید. مراقب سالمت ، در صورتی که حداقل یکی از موارد سفید رنگ تیک بخورد

اگر مراجعه کننده مرد باشد، اطالعات فوق بر مبناي اطالعات همسر او بر اساس تقسیم بندي ها، مورد توجه قرار می گیرد.
رفقط به یک باري آخر در سوال فاصله زمانی از آخرین بارداري، اگر بارداري آخر به تولد زنده منجر شده باشد حداقل انتظار دو سال پس از زایمان و اگر باردا

.(بر اساس آخرین دستورالعمل کشوري اداره سالمت مادران)شده باشد، نیاز به بررسی بیشتري نمی باشدسقط منجر 

مطابق با دستورالعمل هاي می بایست فرد ضمن تداوم خدمت، می باشد، STIs/HIVدرصورتی که فرد مشکوك یا در معرض رفتارهاي پر خطر و یا مبتال به 
ماما ارجاع داده شود. -به مراقب سالمتکشوري مرتبط با ادارات متولی، 

مراجعه آموزش و مشاوره فرزند آوري به بخش راهنمايماه باشد، می بایست 24کدام، تیک بخورد  و سن آخرین فرزند  مراجعه کننده  بیش از در صورتی که هیچ
رایط نیاز به تکمیل سایر اطالعات این فرم نمی باشد. شود . بدیهی است در این ش

اصله گذاري بین تولد فرزندان:اندیکاسیون هاي استفاده از روش هاي موقت ف
مادرزادي نارسایی)، آسمبیماري قلبی (ایسکمی، دریچه اي، ناهنجاري

به تاخیر انداختن بارداري با توجه به شدت بیماري و نظر پزشک)(


فشارخون باال، فشارخون غیرقابل کنترل با دارو
تعویق بارداري تا زمان کنترل فشارخون)(



ماه)، پیوند کلیه نارسایی کلیه3کلیه (ابتال به بیماري حداقل به مدت بیماري مزمن 
تعویق بارداري تا زمان کنترل فشارخون)(



دیابت یا بیماري تیرویید
و در مورد و سایر عوارض دیابتA1cماه بعد ااز طبیعی شدن قند خون و هموگلوبین 3(در مورد دیابت، اجازه بارداري حداقل 

)بیماري تیرویید، کنترل بیماري قبل از بارداري 



لوپوس–بیماري بافت همبند 
ماه قبل از باردار شدن)6کنترل بیماري حداقل (



صرع؛ ام اس ناتوان کننده
کنترل قبل از بارداري)(



مادر تا دو سال پس از زایمان
مشاوره فرزند آوري براي پیشنهاد زمان مناسب بارداري با توجه به شرایط فرد)(



که وارد مرحله بیماري ایدز شده اندHIVابتال به ویروس سل، 
به تاخیر انداختن بارداري تا تکمیل درمان)(



عقب افتادگی ذهنیبیماري هاي روانی،
در مورد بیماري هاي روانی: کنترل بیماري قبل از بارداري با توجه به شدت بیماري و در مورد عقب افتادگی ذهنی: استفاده از (

روش هاي پیشگیري از بارداري)



آنمی سیکل سل
کنترل بیماري قبل از بارداري و با نظر پزشک)(



آنمی فقر آهن 
به تاخیر انداختن بارداري تا اصالح آنمی)(



مصرف داروي تراتوژن، شیمی درمانی، پرتو درمانی، ...
به تاخیر انداختن بارداري تا درمان کامل)(



سال 18فرزند یا کمتر از 3سال و داشتن حداقل 35سن : باالي 
و 35مناسب بارداري با توجه به شرایط فرد و در مورد سن باالي ، مشاوره فرزند آوري براي پیشنهاد زمان 18(در مورد سن زیر 

فرزند، استفاده از روش هاي فاصله گذاري)3داشتن حداقل 



، سوء مصرف موادSTIs/HIVافراد مشکوك یا در معرض رفتارهاي پرخطر و  یا مبتال به 
به تاخیر انداختن بارداري)(



هیچکدام 
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خیربلیآیا مراجعه کننده تاکنون از روش هاي مطمئن فاصله گذاري استفاده کرده است؟ -ه

اگر بلی، نام آخرین روش:
LDقرص ترکیبی -

Triphasicقرص ترکیبی -

آمپول ترکیبی یک ماهه                                                                                       -

قرص پروژسترونی الینسترنول                                                                                  -

DMPA                                                 (آمپول پروژسترونی سه ماهه (-

-IUD

کاندوم                                                                                                                -

قرص لوونورجسترل                                                    -

سایر                                               -

پرسیده شود."ح"در صورت پاسخ خیر، سوال 

مراجعه کننده روش قبلی خود را از کدام محل دریافت می کرده است؟ -و
پایگاه سالمت/ خانه بهداشت                                                                                                    

بخش خصوصی (داروخانه، مطب، کلینیک و ...)                            

روش استفاده شده چه بوده است؟آخرین تجربیات او با -ز
رضایت از روش

عدم رضایت از روش

ترس از عارضه

عارضهبروز 

مخالفت همسر

سایر موارد/ سایر تجربیات

: مدت استفاده از روش (ماه)

عدم بروز عوارض جانبی و نیز وقوع یا عدم در صورت استفاده مراجعه کننده یا همسر او از یکی از روشهاي باال، نام روش، رضایتمندي یا عدم رضایت در هر دو نفر (زوجین)، بروز یا 
بدیهی است درصورت رضایت از روش، ردیف اول کامل شده و دلیل قطع روش در همین ردیف نوشته می شود. وقوع حاملگی همزمان با استفاده از روش مورد توجه قرار می گیرد.

در ردیف آخر نوشته خواهد در صورت نارضایتی از روش ردیف دوم تکمیل شده و دالیل مربوطه در ردیف هاي بعدي تکمیل خواهد شد. در هر دو صورت، مدت استفاده از روش 
شد.

از نظرمراجعه کننده روش مناسب فاصله گذاري چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟ -ح
روش جراحی باشد

ز آن آسان باشداستفاده ا

هنگام تماس جنسی استفاده شود

با شیردهی مشکلی نداشته باشد

ه مکرر نداشته باشد.نیاز به مراجع

قطع استفاده از آن آسان باشد

نظم خونریزي قاعدگی را به هم نزند

کنداز عفونت هاي جنسی و ایدز پیشگیري 

روش مورد نظر انتخاب موارد براي مراجعه کننده خوانده می شود و در مقابل هر کدام از موارد باال که توسط مراجعه کننده به عنوان یکی از مالك هاي او براي 
گفته می شود، عالمت زده شود.

خیربلیآیا مراجعه کننده می خواهد اطالعاتی درباره همه روش هاي فاصله گذاري داشته باشد؟-و
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روش ها، چگونگی استفاده (خوراکی، تزریقی،این کلیات شامل نام . کلیاتی از همه روش هاي فاصله گذاري، براي فرد توضیح داده شوداگر پاسخ بلی باشد، 
مراجعه "ك"و پس از آن به سوال دقیقه بیشتر نخواهد شد.2کار گذاشتنی، جراحی و...) و دوره زمانی مراجعه (ماهانه، فصلی و...) بوده و ارایه این توضیحات از 

می کند.

خیربلین خود انتخاب کرده است؟خیر است، آیا مراجعه کننده روشی را در ذه"و"اگر پاسخ سوال -ت

پرسیده شود."ي"اگر پاسخ بلی باشد، سوال 
پرسیده شود."ل"اگر پاسخ سوال خیر باشد، سوال 

خیربلیآیا اطالعات کلی مراجعه کننده درباره روش مورد نظر صحیح است؟-ي

اگرپاسخ سوال، بلی باشد سوال منظور از اطالعات کلی دانستن نام روش، نحوه درست استفاده و عوارض جانبی شایع و یا مهم روش توسط مراجعه کننده است.
پرسیده شود. "م"

پرسیده شود."ك"به اصالح اطالعات فرد در مورد روش انتخابی وي، اقدام نماید و سپس سوال در صورت پاسخ خیر، مراقب سالمت می بایست نسبت

خیربلیآیا مراجعه کننده در این مرحله روشی را براي فاصله گذاري انتخاب کرده است؟-ك

هاي ناخواسته و پرخطر، از مراجعه کننده درخواست خواهد شد تا در اولین با توضیح مطالب درباره ارتباط سالمت مادر، کودك و خانواده و ارتباط آن با بارداري 
فرصت بعدي به واحد ارایه خدمت مراجعه کند.

درصورت انتخاب نکردن روش از سوي مراجعه کننده، تاریخ تعیین شده براي مراجعه بعدي:-ل

ت؟درصورت انتخاب روش توسط مراجعه کننده، نام روش انتخاب شده چیس-م
LDقرص ترکیبی -

Triphasicقرص ترکیبی -

آمپول ترکیبی یک ماهه                                                                                       -

قرص پروژسترونی الینسترنول                                                                                  -

DMPA                                                 (هه (آمپول پروژسترونی سه ما-

-IUD

روش جراحی             -

کاندوم         -

قرص لوونورجسترل                                                    -

سایر                                                                                                   -

روش طبیعی                                                                                                                    -

خیربلیآیا روش انتخاب شده براي مراجعه کننده مناسب است؟-ن

که تا کنون از مراجعه کننده گرفته شده است، مناسب بودن یا مناسب نبودن روش انتخابی وي، توسط ارایه کننده خدمت مشخص می شود.عاتیاطالبا توجه 
طعا قد و باشتا حد امکان مطابقت داشته"و"و با پاسخ سوالنیازهاي باروري فردوضعیت سالمت و روش مناسب فاصله گذاري از بارداري روشی است که با 

صورت وجود هیچکدام از موارد منع مصرف مطلق و ترجیحا هیچکدام از موارد منع مصرف نسبی براي استفاده از آن روش وجود نداشته باشد. بدیهی است در 
ناي آن صورت گیرد.هرکدام از شرایط منع مصرف نسبی، باید منافع استفاده از روش در مقابل مضرات استفاده از آن سنجیده شود و ارایه خدمت بر مب

به فرم مربوط به روش مورد نظر مراجعه کنید.باشد "بلی "پاسخ اگر
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اگر مناسب نیست، به گیرنده خدمت کمک کنید که روش دیگري را انتخاب کند و نام روش هاي انتخابی بعدي را ذکر کنید. (اگر مراجعه کننده 
طه مراجعه و برپایه آن نع مصرف مطلق را براي روش انتخاب شده نداشت، به فرم مربوحاضر نشد روش دیگري انتخاب کند و هیچیک از موارد م

.)عمل کنید

در صورتی که روش طبیعی تیک بخورد، در قسمت اقدامات در سامانه، اقدام زیر براي روش طبیعی نوشته شود: 
ت زیاد روش هاي طبیعی، احتمال بوجود آمدن بارداري هاي پرخطر و برنامه براي مراجعه کننده توضیح داده شود که : با توجه به میزان شکست و عدم موفقی

راقبت بارداري و مریزي نشده با این روش زیاد خواهد بود. بدیهی است بدلیل پیامدهاي سقط حتی در شایط بهداشتی، باید تصمیم اصلی زوجین در راستاي ادامه 
باشد. هاي مرتب دوران بارداري تا انجام یک زایمان ایمن 

پس از توضیح باال، موارد زیر به مراجعه کننده به ترتیب آموزش داده شود:
استفاده از یک روش مطمئن پیشگیري از بارداري؛-
استفاده از قرص لوونورجسترل براي موارد اورژانسی پیشگیري از بارداري؛-
/ تقویمی.Rhythmic/ منقطع مانند: Withdrawalتوصیه به انتخاب روش هاي مطمئن تر طبیعی به جاي روش -

د. صورت گیردر صورت اصرار مراجعه کننده به استفاده از روش طبیعی، تعیین زمان براي پی گیري با توافق مراجعه کننده در حداقل فاصله ممکن (یکماه)
رفته و بر اساس آن اقدام الزم صورت گیرد.در صورت تصمیم به انتخاب یک روش مطمئن فاصله گذاري، پس از پرسیدن نام روش، به فرم مربوطه

تاریخ تکمیل فرم-س
تاریخ اولین مراجعه:    

تاریخ تکمیل فرم برپایه روز/ ماه/ سال نوشته شود.
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فرزند آوريآموزش راهنماي مشاوره و 
(مراقب سالمت)

شرایط مادر براي فرزند آوري:طبقه بندي 
فاقد فرزند است و مشکل بارداري ندارد                                             -الف

ماه است و منعی براي بارداري ندارد   24داراي فقط یک فرزند باالي -ب

ماه   36سن آخرین فرزند  بیش از ماه     24-36سن آخرین فرزند 

است.ماه 24سن آخرین فرزند باالي منعی براي بارداري ندارد وبیش از یک فرزند دارد و-ج

ماه   36سن آخرین فرزند  بیش از ماه     24-36سن آخرین فرزند 

:در سامانه، اقدام زیر نوشته شوددر قسمت اقدامات ، "الف"در صورت تیک خوردن مورد 

اقدامات
آموزش داده شد. تولد اولین فرزند به تاخیر انداختن اساس محتواي کتاب سن و ناباروري، مشکالت بر -

کتاب سن و ناباروري تحویل داده شد.                                                                                            -

، در قسمت اقدامات در سامانه، اقدام زیر نوشته شود:"ب"در صورت تیک خوردن مورد 

اقدامات
) در زمینه پیامدهاي تک فرزندي به وي آموزش داده 15/8/1395د مورخ 14165/302(نامه شمارهتوجیهی مشاوره تک فرزنديمتنبر اساس -

.   شد

، در قسمت اقدامات در سامانه، اقدام زیر نوشته شود:"ج"در صورت تیک خوردن مورد 

اقدامات
در خصوص پیامدهاي ناشی از افزایش بین فاصله فرزندان و احتمال وقوع ناباروري ثانویه، به فرد آموزش داده شد.                       -
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يآي یو د
(مراقب سالمت)

ماما ارجاع داده شود.-مشاوره و دریافت خدمت به مراقب سالمتدرصورت تمایل فرد به استفاده از روش آي یو دي ، وي میبایست براي انجام
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آمپول سه ماهه
(مراقب سالمت)

همراه با ارایه خدمت ضروري است.ایشان پزشک در هنگام اولین مراجعه، ویزیت ماما یا -مراقب سالمتدرصورت وجود 
معاینه اقدام نماید .DMPAنوبت از اولین د نسبت به تزریقمی توانمراقب سالمت مطلق و نسبی را نداشته باشد، تی که فرد موارد کنتراندیکاسیون در صور

ضروري است.پزشک حداکثر تا سه ماه پس از تزریق اول

:                                                                                                                            بررسی موارد منع مصرف مطلق-الف 

فشارخون کنترل نشده                                                                                                           

خونریزي از دستگاه تناسلی بدون علت مشخص

سابقه تومور  کبدي

سرطان پستان

اختالالت شدید انعقادي

سابقه سکته مغزي

ترومبوآمبولی فعلی

صورت هر گونه جراحت یا بریدگی در فرد مبتال، خونریزي بصورت خود بخود قطع اختالالت شدید انعقادي شامل اختالالتی است که باعث می شود در توجه: 
نشود.

استفاده نماید. در صورت تیک خوردن هر کدام از موارد منع مصرف مطلق، DMPAموارد منع مصرف مطلق، مواردي هستند که فرد به هیچ وجه نباید از روش 
ا فرد در خصوص استفاده از یک روش مناسب دیگر مشاوره شود. بدراین صورت می بایستفرم ادامه نخواهد یافت .

بررسی موارد منع مصرف نسبی:                                                                                                   -ب

تمایل به برگشت سریع باروري

ابتال به دیابت به مدت بیست سال یا بیشتر

با تزریق (ترس...)مشکالت مرتبط 

BMI>30)(چاقی

فشارخون کنترل شده

سال16سن زیر 

روش دیگري را انتخاب نماید.،ا مشاورهبو تا زمان رفع مشکل، استفاده نکند ت از آمپول مراجعه کننده بهتر اس، هاهریک از خانه تیک خوردن در صورت
ماما و یا پزشک ارجاع داده شود.-به مراقب سالمتمی بایست باشد، براي ارزیابی بیشتر داشته این روشاستفاده از اصرار به درصورتی که فرد 

:معاینه هاي الزم و نتایج آنها-پ
BMI

فشارخون

LDL(ارجاع براي درخواست)

:تاریخ

)30باالتر ازBMIممنوع است. در صورت وجود بیماري فشارخون کنترل شده و یا چاقی (DMPAدر صورت وجود بیماري فشار خون کنترل نشده استفاده از 
توصیه نمی شود.DMPAاستفاده از 

200فرد بیش از LDLماه گذشته، ابتدا باید فرد براي درخواست انجام این آزمایش به پزشک ارجاع داده شود. در صورتی که 6در LDLدرصورت فقدان نتیجه 
ماه پس از اولین ویزیت پزشک و بر اساس 3توصیه نمی شود. توجه شود که این آزمایش ها حداکثر تا DMPAمیلی گرم در دسی لیتر باشد، آغاز استفاده از 

ستورالعمل هاي کشوري، انجام شود.د
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ماما و یا پزشک مشخص گردید که استفاده -در صورتی که پس از بررسی مراقب سالمتارجاع داده شود. پزشک به LDLانجام آزمایش درخواست داوطلب براي 
بعد تکمیل گردد.به "خ"از این روش براي فرد، منع مصرف دارد،  می بایست استفاده از روش قطع گردد و  از سوال 

):باال(پس از بررسی شرایط DMPAزمان اولین تزریق –ت

پنج روز اول قاعدگی

غیرشیرده)تاسه هفته پس از زایمان (در زن 

شش هفته پس از زایمان در زن شیرده (تغذیه انحصاري با شیر مادر) که قاعدگی او برنگشته است

ه اول یا دومپنج روز پس از سقط در سه ماه

(ثبت مورد..)سایر

و کاندوم به تعداد نیاز داده شد.ارایه گردید الزم براي استفاده از کاندوم براي یک هفته آموزشهاي

و در نوبت اول تزریق تکمیل می شود. توسط مراقب سالمت”ت”قسمت
از آزمایشگاه و رعایت سایر شرایط hcG-βپس از دریافت پاسخ منفی تست بارداري DMPA، تزریق "پنج روز پس از سقط در سه ماهه اول یا دوم"در مورد 

است. 
درصورت انتخاب گزینه سایر، مورد آن مشخص شود.

، در ستون DMPAبراي استفاده از کاندوم به مدت یک هفته پس از تزریق اولین نوبت آموزشدر صورت عالمت گذاشته شود.DMPAدر برابر زمان تزریق 
همچنین براي انبار دارویی کم شود.ECو ، این عدد از تعداد کاندومECبه همراه در صورت دادن یک بسته کاندومتوجه شود مربوطه عالمت زده می شود.

ماما از نظر موارد منع مصرف نسبی و مطلق، بررسی گردد و در صورت لزوم اقدام الزم براي درخواست -، فرد می بایست ابتدا توسط مراقب سالمتنوبت بعدي 
آزمایش ها صورت گیرد. 

هفته زودتر و یا دو هفته دیرتر از موعد 2هر سه ماه یکبار تزریق می گردد. اگر متقاضی در فاصله زمانی DMPAمیلی گرم 150الزم به ذکر است که یک آمپول 
را تزریق کرد. توجه شود که قبل از تزریق و براي بوجود آمدن سوسپانسیون DMPAمقرر مراجعه نماید، می توان ضمن تاکید بر لزوم رعایت زمان تعیین شده، 

عضالنی (باالي عضله بازو و یا باسن) و عمیق (با استفاده از سر سوزن بلند) است. محل تزریق DMPAیا آمپول را به شدت تکان داد. تزریق یکنواخت، باید ویال
نباید ماساژ داده شود.

صورتی که روش براي وي مناسب ، مناسب بودن روش براي فرد مشخص خواهد شد. در یا پزشکماما -با توجه به جواب آزمایش ها و دریافت نظر مراقب سالمت
و ه وبه بعد تکمیل شد"خ"از سوال اقدام گردد. در صورتی که روش براي فرد مناسب نباشد، ،ارایه خدمتارایه و یا تداوم باشد، با توجه به زمان تزریق، نسبت به 

از روش ذکر شود.همچنین در پسخوراند ارجاع، علت عدم استفاده مراحل انتخاب روش مناسب دیگر انجام شود.
داده شود.به فرد  در هنگام تزریق آموزش هاي الزم در خصوص عوارض جانبی، عالیم هشدار و زمان مراجعه بعدي

خیر بلی     نجام شد؟اDMPAآیا تزریق -ث

از تعداد خرید این روش کم خواهد شد.DMPAیک ویال / آمپول  "بلی"بدیهی است در صورت پاسخ 

:ارایه نکردن روشلیل/ دالیلدر صورت پاسخ خیر،  د-ج

DMPAنبود آمپول/ ویال

شک به حاملگی

سایر موارد

مت اقدامات ثبت گردد.در صورت تیک خوردن سایر موارد، مورد در قس

هاي دوره اي:بررسیمراجعه هاي بعدي و –چ

....تاریخ تزریق
.....وزن

....فشار خون
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HDLارجاع براي

LDLارجاع براي 

خیر رضایت از روش                                                                  بلی     

خیر بیاد داشتن هشدارها                                                            بلی     

انجام می شود.توسط مراقب سالمتارزیابی دوره اي با فاصله سه ماهه 
و مراجعه اول مقایسه خواهد شد.وزن و فشار خون در زمان هاي مقتضی اندازه گیري و پاسخ عددي آنها نوشته شده و با مراجعه هاي بعدي 

HDL وLDL.ساالنه اندازه گیري می شود

:عوارض احتمالی و هشدارها و اقدامبررسی -ح

تاریخ مراجعه
خونریزي شدید یا طوالنی (دو برابر شدن مقدار یا مدت قاعدگی)

زردي چشم و پوست

افزایش فشار خون (نیازمند درمان)

سردرد شدید همراه با تاري دید، از بین رفتن موقت بینایی، برق زدن در چشم، اختالل تکلم یا حرکت

تغییر خلق

سردرد و سرگیجه

نفخ شکم

کاهش میل جنسی

حساسیت پستان ها

شک به بدخیمی پستان

DMPA(تاخیر قاعدگی (درفرد داراي قاعدگی مرتب با 

دگی ماهیانه در طول استفاده از روش*تاخیر بیش از دوهفته براي تزریق بعدي و وجود قاع

قطع قاعدگی به دلیل تزریق امپول و تاخیر بیش از دو هفته در تزریق بعدي*

قطع قاعدگی*

لکه بینی یا خونریزي در طول دوره هاي قاعدگی*

میلی متر جیوه است.100/160نیازمند درمان، افزایش فشارخون به بیش از منظور از افزایش فشار خون 
در ستون مربوطه، عالمت زده شود.یا شک به وجود آنها موارد باالدرصورت بروز هرکدام از موارد 

به مراقب فرد براي بررسی صورت لزوم) (درو در صورت عالمت خوردن مابقی موارد به بیمارستان در صورت عالمت خوردن موارد قرمز نیاز به ارجاع فوري 
نوشته شود. قسمت اقدامات) در توصیه، درمان و ارجاعداده شود . نتیجه اقدام انجام شده (شامل:ماما و یا پزشک ارجاع-سالمت

تغییر روش، . همچنین در صورتدریافت گرددماما، پزشک و یا سطح بعدي -پس از ارجاع، پس خوراند ارجاع می بایست توسط مراقب سالمت  از مراقب سالمت
تکمیل گردد."ذ"تا "خ"موارد

روش:استفاده از قطع و زمان تاریخ -خ

تاریخ قطع استفاده از روش............
........مدت استفاده از روش (ماه)

قاعدگیزمانبه جز هنگام قاعدگیزمان قطع روش:                 

توسط مراقب سالمتقاعدگی) زمان خونریزي در صورت قطع استفاده از روش، تاریخ قطع و مدت استفاده به ماه نوشته و هنگام قطع (هنگام قاعدگی یا به جز 
مشخص شود.

رد، داماما و یا پزشک در سه ماهه اول استفاده از روش، مشخص گردید که استفاده از این روش براي فرد، منع مصرف -در صورتی که پس از بررسی مراقب سالمت
به بعد تکمیل گردد. "خ"از سواالت و می بایست استفاده از روش قطع گردد

علل قطع استفاده از روش:    -د
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تن فرزند خواس

دشواري استفاده صحیح از روش

 مخالفت اطرافیان با روش

(نوع عارضه..........)                                                                   ابتال به عوارض جانبی

نگرانی از سالمتی

عدم دسترسی به علت نبود وسیله/ روش

عدم دسترسی به علت بعد مسافت

هزینه استفاده از روش

مراجعه مکرر

 دهنده خدمتنارضایتی از ارایه

آسان نبودن استفاده صحیح از روش

مخالفت همسر

شیردهی

نداشتن قاعدگی/ آمنوره

ناباروري اولیه زن یا شوهر

ناباروري ثانویه زن یا شوهر

ان کردهتازه زایم

کماما یا پزش-وجود موارد منع مصرف مطلق و نسبی پس از بررسی مراقب سالمت

حاملگی و یا شک به حاملگی

 نداشتن ارتباط جنسی منظم با همسر

دوري از همسر/ فقدان رابطه جنسی

مسایل مذهبی

... سایر موارد

در صورت قطع استفاده از روش علت قطع در قسمت مربوطه عالمت زده شود. 
نشود و موارد پرسیده "ذ"سوال ،شودراي مراقبت پیش از بارداري ارجاع داده قطع کرده باشد، وي بتمایل به فرزند آوريی که فرد روش را به دلیل در صورت

گرددانجام شده در قسمت اقدامات ثبت 

□خیر□بلیآیا مراجعه کننده تمایل به استفاده از روش دیگري دارد؟-ذ

ه باروري به فرم مشاورمی بایست با توجه براي کمک به وي به منظور استفاده از یک  روش فاصله گذاري مناسبدرصورت تمایل داوطلب به استفاده از روش دیگر، 
شود.مشاوره با وي ، سالم

ضمن بیان توضیحاتی در خصوص پر خطر بودن بارداري براي درصورت عدم تمایل به استفاده از خدمات فاصله گذاري و عدم تمایل به بارداري در آینده نزدیک، 
گیرد.برنامه ریزي الزم براي تداوم بهره گیري از خدمات باروري سالم صورت وي ، 

در قسمت اقدامات نوشته شود.شرح کارهاي انجام شده

روش هاي فاصله گذاري بار گذاري شود.دستورالعمل در موارد * ،
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الینسترنول
(مراقب سالمت)

بررسی موارد منع مصرف مطلق:                                                                                                   -الف 

ابتالي فعلی به مشکل لخته شدن خون در ورید هاي عمقی، آمبولی 

سابقه، ابتالي به سرطان پستان

خونریزي غیر طبیعی رحمی

اختالالت مزمن یا حاد کبدي (تومور، هپاتیت و ...)

اي بررسی اختالالت مزمن یا حاد کبدي، با پرسش از مراجعه کننده، وجود عالیمی نظیر زردي، خستگی، خارش، درد یک چهارم فوقانی سمت راستبرتوجه: 
رد می هر کدام از این عالیم، فوجوددر صورت شکم، اتساع شکمی، ضعف، تهوع، تیره شدن ادرار، روشن شدن مدفوع، پف آلودگی صورت و  ... بررسی شده و 

ماما یا پزشک ارجاع داده شود.-بایست براي بررسی بیشتر به مراقب سالمت
منع مصرف مطلق، موارد منع مصرف مطلق، مواردي هستند که فرد به هیچ وجه نباید از روش الینسترنول استفاده نماید. در صورت تیک خوردن هر کدام از موارد

یست با فرد در خصوص استفاده از یک روش مناسب دیگر مشاوره شود. فرم ادامه نخواهد یافت . دراین صورت می با

بررسی موارد منع مصرف نسبی:                                                                                                   -ب

سابقه بارداري خارج رحمی 

کیلوگرم70وزن بیش از 

میلی متر جیوه و باالتر)100/160فشارخون باال (

سابقه کلستاز بارداري

مصرف همزمان داروي ضدتشنج، ریفامپین، گریزوفولوین

در د خارش پوستی در ماه هاي دوم و سوم دوران بارداري پرسیده شده وبراي پرسش درباره سابقه کلستاز بارداري، از مراجعه کننده وجود عالیمی ماننتوجه: 
یا شک به سابقه ابتال به کلستاز بارداري، فرد براي بررسی بیشتر می بایست به مراقب سالمت ماما ارجاع داده شود. وجود صورت 

روش دیگري را انتخاب ،ا مشاورهبو تا زمان رفع مشکل، استفاده نکند ت از روش الینسترنول مراجعه کننده بهتر اسهریک از خانه ها، تیک خوردن در صورت
نماید.

ماما و یا پزشک ارجاع داده شود.-باشد، براي ارزیابی بیشتر می بایست به مراقب سالمتداشته استفاده از این روش اصرار به درصورتی که فرد 

:بررسی هاي الزم و نتایج آنها-پ

اندازه گیري وزن

اندازه گیري فشار خون

بررسی هاي الزم حسب وجود نکته اي خاص در شرح حال

نتایج بررسی هاي فوق می بایست ثبت گردند.
بهتر است داوطلب از این روش استفاده نکند. 100/160کیلوگرم یا فشار خون باالتر از 70در صورت وزن بیشتر از 

مرکز ماما یا پزشک-مراقب سالمتدرصورت دریافت الینسترنول علیرغم وجود موارد منع مصرف نسبی بررسی هاي الزم برپایه شرایط منع مصرف نسبی توسط 
ن انجام خواهد شد. در اولین فرصت ممک

پرسیده شده و مراحل انتخاب روش مناسب دیگر انجام شود."ر"سوال با توجه به نتیجه بررسی هاي انجام شده، در صورتی که روش براي فرد مناسب نباشد، 
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:(پس از بررسی شرایط باال)الینسترنولاستفاده از زمان شروع -ت

نشدن مادر شیرده و تغذیه انحصاري شیر خوار با شیر مادر)شش هفته پس از زایمان (درصورت قاعده 

ه انحصاري شیر خوار با شیر مادر)        پنج روز اول قاعدگی و ترجیحا روز اول (درصورت قاعده شدن مادر شیرده و تغذی

شرط گذشت کمتر از شش ماه از زمان زایمان)بالفاصله پس از قطع روش قبلی(در استفاده کنندگان از سایر روش ها به

)... زمان ها (ثبت موردسایر 

می بایست در ستون مربوطه ثبت گردد. زمان شروع الینسترنول 
در صورت انتخاب گزینه سایر، مورد آن ثبت گردد.

د ماما ارجاع داده شو-به مراقب سالمتتست بارداريصورتیکه فرد در یکی از زمان هاي فوق نباشد، وي براي انجام آزمایش درمورد آغاز استفاده از الینسترنول در 
انجام خواهد شد.از آزمایشگاه و رعایت سایر شرایط hcG-βپس از دریافت پاسخ منفی تست بارداري ارایه خدمت و 

شروع الینسترنول .......تاریخ –ث

سال ثبت خواهد شد.ماه/این قسمت تاریخ آغاز استفاده از اولین بسته الینسترنول براساس روز/در 
شده و در عالیم هشدار  و زمان مراجعه بعدي، داده ، عوارض جانبیفراموشی مصرف الینسترنول، در هنگام دادن بسته الینسترنول، آموزش هاي الزم در خصوص 

.قسمت اقدام ، ثبت گردد

خیر بلی     ؟قرص الینسترنول داده شدآیا -ج

از تعداد خرید این روش کم خواهد شد.بلیستر قرص الینسترنول یک "بلی"بدیهی است در صورت پاسخ 

در صورت پاسخ خیر،  دلیل/ دالیل ارایه نکردن روش :-چ

قرص الینسترنول        نبود 

شک به حاملگی                                                                              

سایر موارد                                                                                     

در صورت تیک خوردن سایر موارد، مورد در قسمت اقدامات ثبت گردد.

:(به فاصله هاي سه ماه پس از زایمان و شش ماه پس از زایمان)مراجعه هاي بعدي و بررسی هاي دوره اي–ح

.....تاریخ
.....وزن

.....فشار خون
خیربلیرضایت از روش

خیر      بلی      بیاد داشتن هشدارها 

انجام و ثبت می شود.توسط مراقب سالمت ارزیابی دوره اي با فاصله سه ماهه 
درصورتیکه وزن وزن و فشار خون در زمان هاي مقتضی، اندازه گیري و پاسخ عددي آن ها نوشته شده و با مراجعه هاي بعدي و مراجعه اول مقایسه خواهد شد. 

خواهد شد و در صورت اصرار به استفاده از همین روش، می بایست یا فشارخون به شرایط منع مصرف نسبی وارد شود، پیشنهاد تغییر روش به مراجعه کننده داده 
ا و یا پزشک مشخص گردید که استفاده از این مام-در صورتی که پس از بررسی مراقب سالمتماما ارجاع داده شود.-فرد را براي بررسی بیشتر به مراقب سالمت

به بعد تکمیل گردد. "ر"روش براي فرد، منع مصرف دارد،  می بایست استفاده از روش قطع گردد و  از سواالت 
در صورت رضایت فرد از مصرف قرص الینسترنول، ستون مربوطه تیک زده شود.
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همزمان خواهد بود.،با دریافت قرص ماه سوم پس از تولدمراقبت اول 

چهار ماه و...):-سه ماه-دو ماه-(به فاصله هاي: یک ماهبررسی عوارض احتمالی و هشدارها و اقدام-خ

تاریخ مراجعه

احتمال پارگی کیست هاي تخمدانی

حاملگی خارج رحمی

شدیدخونریزي 

سردرد شدید (میگرن، سردرد هاي شدید همراه با تاري دید)

درد شدید قفسه سین

زردي پوست و چشم

خونریزي نامرتب رحمی*

حساس شدن پستان*

سایر عوارض احتمالی

آموزش هاي الزم

ید شکمی به ویژه در قسمت پایین شکم و درباره بارداري خارج رحمی و احتمال پارگی کیست هاي تخمدانی تشخیص احتمالی بر مبناي عالمت درد شدتوجه: 
لگن خواهد بود.

ده است خواهد بود.بررسی موارد جدول باال برپایه دستورالعمل روش هاي پیشگیري در جمهوري اسالمی ایران و متناسب با واحد ارایه خدمتی که فرد مراجعه نمو
.مربوطه، تیک خواهد خورد، در ستون درصورت بروز هرکدام از موارد باال یا شک به وجود آنها 

قسمت اقدام ها، ثبت خواهد شد.  اقدام هاي انجام شده در در صورت هر کدام از موارد باال 
است.به بیمارستانقسمت هاي قرمز رنگ نشان دهنده لزوم ارجاع فوري

(درصورت ماما یا پزشک -به مراقب سالمتارجاع غیرفوري حساس شدن پستان و سایر عوارض احتمالی،خونریزي نامرتب رحمی و یا صورت عالئمی مانند در
لزوم)، انجام می شود.

صورت لزوم تغییر ماما، پزشک و یا سطح بعدي دریافت گردد همچنین در -پس خوراند ارجاع می بایست توسط مراقب سالمت  از مراقب سالمتپس از ارجاع، 
تکمیل گردد."ر"تا "	د"روش، موارد 

آموزش داده شود، به فرد توسط مراقب سالمتدر بخش آموزش هاي الزم به یاد داشتن هشدارها و موارد فراموشی 

مدت زمان استفاده و زمان قطع استفاده از روش:-د

تاریخ قطع روش..........
مدت استفاده از روش (ماه) ......

به جز زمان قاعدگی              زمان قطع روش :    هنگام قاعدگی            

قاعدگی) مشخص می شود.زماندر صورت قطع استفاده از روش، تاریخ قطع و مدت استفاده به ماه نوشته و هنگام قطع (هنگام قاعدگی یا به جز 
روش، مشخص گردید که استفاده از این روش براي فرد، منع مصرف دارد،  ماما و یا پزشک در سه ماهه اول استفاده از-در صورتی که پس از بررسی مراقب سالمت

به بعد تکمیل گردد. "ر"می بایست استفاده از روش قطع گردد و  از سواالت 

قطع استفاده از روش:علل -ذ

 خواستن فرزند

دشواري استفاده صحیح از روش

 مخالفت اطرافیان با روش

(نوع عارضه..........)                                                                   ابتال به عوارض جانبی

نگرانی از سالمتی

عدم دسترسی به علت نبود وسیله/ روش

عدم دسترسی به علت بعد مسافت
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 استفاده از روشهزینه

مراجعه مکرر

نارضایتی از ارایه دهنده خدمت

آسان نبودن استفاده صحیح از روش

مخالفت همسر

شیردهی

نداشتن قاعدگی/ آمنوره

ناباروري اولیه زن یا شوهر

ناباروري ثانویه زن یا شوهر

تازه زایمان کرده

ماما یا پزشک                -وجود موارد منع مصرف مطلق و نسبی پس از بررسی مراقب سالمت

حاملگی و یا شک به حاملگی

 نداشتن ارتباط جنسی منظم با همسر

دوري از همسر/ فقدان رابطه جنسی

مسایل مذهبی

 سایر موارد

ش علت قطع در قسمت مربوطه عالمت زده شود. در صورت قطع استفاده از رو
نشود و موارد پرسیده "ر"سوال ،شودراي مراقبت پیش از بارداري ارجاع داده قطع کرده باشد، وي بتمایل به فرزند آوريی که فرد روش را به دلیل در صورت

انجام شده در قسمت اقدامات ثبت گردد.

□خیر□بلیاستفاده از روش دیگري دارد؟آیا مراجعه کننده تمایل به -ر

براي کمک به وي به منظور استفاده از یک  روش فاصله گذاري مناسب می بایست با توجه به فرم مشاوره باروري درصورت تمایل داوطلب به استفاده از روش دیگر، 
سالم،  با وي مشاوره شود.  

ماستفاده از خدمات فاصله گذاري و عدم تمایل به بارداري در آینده نزدیک، برنامه ریزي الزم براي تداوم بهره گیري از خدمات باروري سالدرصورت عدم تمایل به 
همچنین اقدامات انجام شده براي وي در قسمت اقدامات، ثبت گردد.صورت گیرد.

سالمی ایران مراجعه شود.در موارد * به دستورالعمل روش هاي فاصله گذاري در جمهوري ا
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تري فازیکقرص هاي ترکیبی ال دي
(مراقب سالمت)

همراه با ارایه خدمت ضروري است.ایشان ، ویزیت ارایه اولین بسته قرص براي اولین بارپزشک در هنگام ماما یا -مراقب سالمتدرصورت وجود 
معاینه اقدام نماید .ارایه خدمت قرص هاي ترکیبیدر صورتی که فرد موارد کنتراندیکاسیون مطلق و نسبی را نداشته باشد، مراقب سالمت می تواند نسبت به 

ضروري است.، اولارایه خدمتپزشک حداکثر تا سه ماه پس از 

بررسی موارد منع مصرف مطلق:                          -الف 

سابقه سکته قلبی یا مغزي، لخته خون در پاها یا ریه

مشخصخونریزي رحمی بدون علت 

ساله یا مسن تر35سیگاري 

اندومترکارسینوم 

شک به سرطان پستان، ابتال یا سابقه آن

ابتالي به دیابت به مدت بیست سال یا بیش از آن

سر درد هاي مکرر شامل میگرن با عالیم عصبی موضعی

میلی متر جیوه100/160داشتن فشارخون بیش از 

زایمان در سه هفته گذشته در زن غیر شیرده

بیماري فعال یا مزمن کبدي

بررسی کارسینوم اندومتر به شکل سوال درباره سرطان رحم انجام خواهد شد.توجه: 
میدان دید چشم، دیدن خطوط زیگزاگی روشن، احساس سوزن سوزن شدن در یک بازو، یک طرف صورت یا زبان پرسیده شود.در بررسی سردرد مکرر کاهش 

استفاده نماید. در صورت تیک خوردن هر کدام از موارد منع مصرف قرص هاي ترکیبی موارد منع مصرف مطلق، مواردي هستند که فرد به هیچ وجه نباید از روش 
مطلق، فرم ادامه نخواهد یافت . دراین صورت می بایست با فرد در خصوص استفاده از یک روش مناسب دیگر مشاوره شود. 

بررسی موارد منع مصرف نسبی:                                                            -ب

ماه6مادران شیرده با شیرخوار کوچک تر از 

تر جیوه میلی م100/160تا 90/140فشارخون کنترل شده 

مصرف داروي صرع (جز والپروییک اسید)، ریفامپین یا گریزوفولوین 

سال35سیگاري زیر 

سابقه زردي انسدادي دوران حاملگی

روش دیگري را ،ا مشاورهبو استفاده نکند تا زمان رفع مشکل، قرص هاي ترکیبیاز فرد ت مراجعه کننده بهتر اسهریک از خانه ها، تیک خوردن صورتدر 
ماما و یا پزشک ارجاع داده شود.-اصرار به استفاده از این روش داشته باشد، براي ارزیابی بیشتر می بایست به مراقب سالمتويدرصورتی که انتخاب نماید.

معاینه هاي الزم و نتایج آنها:                                                                                -پ

BMI
فشارخون

:تاریخ

منع مصرف مطلق دارد.قرص هاي ترکیبی در صورت وجود بیماري فشار خون کنترل نشده استفاده از توجه: 
مراجعه کننده در مراجعه اول، ویزیت پزشک پیش از ارایه خدمت قرص هاي ترکیبی ضرورت داشته و تحویل قرص 30ه توده بدنی) بیش از (نمایBMIدر موارد 

پس از آن انجام خواهد شد.
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در ویزیت اول اجباري نیست. این آزمایش ها باید تا نجام آزمایش هاي : بررسی مشکالت انعقادي و چربی هاي خون و  اندازه گیري تري گلیسریداارجاع براي 
میلی 100میلی گرم در 250در صورتی که تري گلیسرید متقاضی در آغاز استفاده از قرص هاي ترکیبی بیش از حداکثر سه ماه پس از اولین تزریق انجام شود. 

مجدد انجام خواهد شد. در صورت افزایش تري گلیسیرید در طی این مدت به بیش هفته پس از آغاز مصرف قرص ها ترکیبی، آآزمایش2-4لیتر باشد، به فاصله 
میلی لیتر، ادامه استفاده از قرص هاي ترکیبی به دلیل احتمال ابتالي به پانکراتیت قطع می شود.100میلی گرم در 500از 

وجود پزشک در واحد ارایه خدمت در زمان اولین مراجعه، ویزیت پزشک همزمان با ارایه خدمت ضروري می باشد . در صورت عدم وجود در صورت کهتوجه شود
پزشک در واحد ارایه خدمت در زمان اولین مراجعه، ویزیت پزشک باید حداکثر تا سه ماه پس از اولین مراجعه انجام شود. 

ماما انجام شود. بدیهی است در صورت تکمیل فرم غربالگري تشخیص زودرس سرطان پستان، -بایست توسط مراقب سالمتمی معاینه پستان بررسی زردي و 
ا کلمات بماما -توسط مراقب سالمتسی پستان ررقابل مشاهده گردد و نیازي به ارجاع براي معاینه مجدد نمی باشد. ضمنا نتیجه بباید نتیجه آن در این قسمت 

((غیر طبیعی)) مشخص خواهد شد.((طبیعی)) و
تاریخ دریافت اولین بسته قرص براساس روز/ ماه/ سال نوشته می شود.

در اولین نوبت تجویز قرص مورد ارزیابی قرار گرفته و نتیجه معاینه نوشته می شود.”پ”مراجعه کننده از نظر موارد نوشته شده در قسمت 
ماما و یا پزشک مشخص گردید که استفاده از این روش براي فرد، منع مصرف دارد،  می بایست استفاده از روش قطع -در صورتی که پس از بررسی مراقب سالمت

به بعد تکمیل گردد"ذ"گردد و  از سواالت 

(پس از بررسی شرایط باال):شروع مصرف قرصزمان –ت

روز اول"و ترجیحاقاعدگیخونریزي پنج روز اول 

سه هفته پس از زایمان (در زن غیرشیرده)

شش هفته پس از زایمان در زن شیرده 

اول پس از سقط و ترجیحا روز اول پنج روز 

(ثبت مورد..)                   ازمان هسایر

، این عدد ECبه همراه مدر صورت دادن یک بسته کاندوتوجه: باید تا ایجاد تاثیر پیشگیري از بارداري قرص ترکیبی، هفت روز از کاندوم استفاده شود. همچنین 
انبار دارویی کم شود.ECو از تعداد کاندوم

ایر س”در اولین نوبت دادن قرص تکمیل و یکی از موارد نوشته شده در جدول باال انتخاب می شود. در صورت انتخاب گزینهتوسط مراقب سالمت”ت”قسمت 
داده شود.(از جمله دلیل ارایه خدمت در زمان هایی به جز موارد عنواتن شده،  در قسمت اقدام، نوشته شود) شرح الزم ”زمان ها

جیده شود.باید بخاطر داشت که استفاده از قرص ترکیبی در دوران شیردهی از موارد منع مصرف نسبی است و حتما باید منافع آن در مقابل مضرات آن سن
و یا اما م-در صورت عدم ویزیت فرد در اولین نوبت مصرف قرص ترکیبی، در طی سه ماه تا  نوبت بعدي ، فرد می بایست ابتدا توسط مراقب سالمتتوجه شود 

از نظر موارد منع مصرف نسبی و مطلق، بررسی گردد و در صورت لزوم اقدام الزم براي درخواست آزمایش ها صورت گیرد. پزشک 
براي فرد مشخص خواهد شد. در صورتی و تداوم استفاده از آن ، مناسب بودن روش و یا پزشک ماما -آزمایش ها و دریافت نظر مراقب سالمتبا توجه به جواب

یده پرس"ذ"سوال ارایه خدمت اقدام گردد. در صورتی که روش براي فرد مناسب نباشد، تداوم، نسبت بهمصرفکه روش براي وي مناسب باشد، با توجه به زمان 
مراحل انتخاب روش مناسب دیگر انجام شود. شده و 

داده شود.به فرد در خصوص عوارض جانبی، عالیم هشدار و زمان مراجعه بعديدر هنگام ارایه قرص ترکیبی، آموزش هاي الزم 

خیر بلی     قرص ترکیبی داده شد؟           آیا -ث

ال دي: 

تري فازیک:             

از تعداد خرید این روش کم خواهد شد.بلیستر یک بر حسب نوع قرص ترکیبی (ال دي و یا تري فازیک) "بلی"بدیهی است در صورت پاسخ 

در صورت پاسخ خیر،  دلیل/ دالیل ارایه نکردن روش :-ج

قرص ترکیبینبود 

شک به حاملگی                                                                              

سایر موارد                                                                                     

ن سایر موارد، مورد در قسمت اقدامات ثبت گردد.در صورت تیک خورد
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مراجعه هاي بعدي و بررسی هاي دوره اي:–چ

....تاریخ 
فشار خون

وزن

تري گلیسرید                                            

قند                                                        

چربی و لیپو پروتیین                                   

اندازه گیري و پاسخ عددي آنها نوشته شده و با مراجعه هاي بعدي و مراجعه اول مقایسه (ماهیانه)در زمان هاي مقتضیتوسط مراقب سالمت وزن و فشار خون 
خواهد شد.

از دو سال، اولین بررسی دوره اي سه ماه بعد از تجویز اولین بسته قرص و بررسی هاي بعدي با فاصله شش ماهه تا دوسال انجام می شود. بررسی هاي پس 
ساالنه انجام خواهد شد. درصورت عدم وجود مشکل با فاصله

میلی 250ماما یا پزشک انجام خواهد شد. اگر تري گلیسرید متقاضی در آغاز استفاده از قرص هاي ترکیبی بیش از -مراقب سالمتبررسی تري گلیسرید توسط 
خواهد شد. درصورت افزایش میزان تري گلیسرید هفته پس از آغاز مصرف قرص ترکیبی، بررسی مجدد انجام2-4سانتیمتر مکعب باشد، به فاصله 100گرم در 

سانتیمتر مکعب در این فاصله زمانی، ادامه استفاده از این قرص ها به دلیل ابتالي به پانکراتیت قطع می شود. 100میلی گرم در 500به بیش از 
لی بیماري قلبی، یا سابقه فشار خون باال، یا ابتال به دیابت یا سابقه دیابت ساله و باالتر، یا سابقه فامی35بررسی قند، لیپو پروتیین و چربی فقط براي خانم هاي 

خواهد شد.درخواستماما یا پزشک-مراقب سالمتدر فاصله هاي زمانی یک ساله و توسط30بیشتر از BMIحاملگی و یا 
این روش براي فرد، منع مصرف دارد،  می بایست استفاده از روش قطع ماما و یا پزشک مشخص گردید که استفاده از -در صورتی که پس از بررسی مراقب سالمت

به بعد تکمیل گردد"ذ"گردد و  از سواالت 

:انجام شده/ اقداماتاقدامدر صورت لزوم ثبت عوارض احتمالی و هشدارها و رضایت گیرنده خدمت، بررسی -ح

....تاریخ مراجعه
خیر      بلی      رضایت از روش

درد شدید در قسمت باالي شکم

درد قفسه سینه، تنگی نفس، سرفه با خلط خونی

تورم یا درد شدید یک پا

مشکالت چشمی 

سردرد غیر معمول

تهوع

سردرد خفیف

حساسیت پستان ها

لکه بینی یا خونریزي بین قاعدگی ها

افزایش وزن

سیزده نوبت است. با توجه به سیزده نوبت مراجعه براي قرص هاي فاصله گذاري در یکسال، توجه: 
در ارتباط با مشکالت چشمی، از دست دادن یکطرفه قدرت بینایی یا کم شدن میدان دید بررسی می شود.

معمول، سردرد شدید و ضربانی و یا سردرد در یکطرف سر و سردرد با عالیم اولیه مانند تاري دید یا سفید شدن قسمتی از دید، دوره هاي ازدر سردردهاي غیر 
نند ضعف بررسی می شود.در صحبت کردن و عالیم یک طرفه مادست دادن قدرت بینایی، احساس سنگینی و پارستزي، سختی

ارزیابی می شود. توسط مراقب سالمتماه اول استفاده از قرص، هر ماهه 12تا ”ح”موارد نوشته شده در قسمت 
در ستون مربوطه عالمت زده شود.موارد ز موارد باال یا شک به وجود آنها، درصورت بروز هرکدام ا
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موارد (در صورت لزوم) فرد براي بررسی  به مراقب و در صورت عالمت خوردن مابقی به بیمارستان در صورت عالمت خوردن موارد قرمز نیاز به ارجاع فوري 
) در قسمت اقدامات نوشته شود. توصیه، درمان و ارجاعماما و یا پزشک ارجاع داده شود . نتیجه اقدام انجام شده (شامل:-سالمت

بعدي دریافت گردد. همچنین در صورت تغییر روش، ماما، پزشک و یا سطح-پس از ارجاع، پس خوراند ارجاع می بایست توسط مراقب سالمت  از مراقب سالمت
تکمیل گردد."ذ"تا "خ"موارد

آموزش درباره هشدارها و فراموشی ارایه شود.

تاریخ و زمان قطع استفاده از روش:-خ

تاریخ قطع استفاده از روش............
........مدت استفاده از روش (ماه)

قاعدگیزمانبه جز هنگام قاعدگیزمان قطع روش:                 

توسط مراقب سالمتقاعدگی) زمان خونریزي در صورت قطع استفاده از روش، تاریخ قطع و مدت استفاده به ماه نوشته و هنگام قطع (هنگام قاعدگی یا به جز 
مشخص شود.

ماما و یا پزشک در سه ماهه اول استفاده از روش، مشخص گردید که استفاده از این روش براي فرد، منع مصرف دارد،  -در صورتی که پس از بررسی مراقب سالمت
به بعد تکمیل گردد. "ذ"می بایست استفاده از روش قطع گردد و  از سواالت 

علل قطع استفاده از روش:   -د

 خواستن فرزند

دشواري استفاده صحیح از روش

 مخالفت اطرافیان با روش

(نوع عارضه..........)                                                                   ابتال به عوارض جانبی

نگرانی از سالمتی

عدم دسترسی به علت نبود وسیله/ روش

عدم دسترسی به علت بعد مسافت

هزینه استفاده از روش

مراجعه مکرر

نارضایتی از ارایه دهنده خدمت

آسان نبودن استفاده صحیح از روش

مخالفت همسر

شیردهی

نداشتن قاعدگی/ آمنوره

ناباروري اولیه زن یا شوهر

ناباروري ثانویه زن یا شوهر

تازه زایمان کرده

ماما یا پزشک                -وجود موارد منع مصرف مطلق و نسبی پس از بررسی مراقب سالمت

حاملگی و یا شک به حاملگی

 نداشتن ارتباط جنسی منظم با همسر

دوري از همسر/ فقدان رابطه جنسی

مسایل مذهبی

... سایر موارد
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در صورت قطع استفاده از روش علت قطع در قسمت مربوطه عالمت زده شود. 
ارد مونشود و پرسیده "ذ"سوال ،شودراي مراقبت پیش از بارداري ارجاع داده قطع کرده باشد، وي بتمایل به فرزند آوريی که فرد روش را به دلیل در صورت

انجام شده در قسمت اقدامات ثبت گردد

□خیر□بلیآیا مراجعه کننده تمایل به استفاده از روش دیگري دارد؟                    -ذ

روش فاصله گذاري مناسب می بایست با توجه به فرم مشاوره باروري براي کمک به وي به منظور استفاده از یک  درصورت تمایل داوطلب به استفاده از روش دیگر، 
سالم،  با وي مشاوره شود.  

ضمن بیان توضیحاتی در خصوص پر خطر بودن بارداري براي درصورت عدم تمایل به استفاده از خدمات فاصله گذاري و عدم تمایل به بارداري در آینده نزدیک، 
تداوم بهره گیري از خدمات باروري سالم صورت گیرد.برنامه ریزي الزم براي وي ، 

شرح کارهاي انجام شده در قسمت اقدامات نوشته شود.

روش هاي فاصله گذاري بار گذاري شود.دستورالعمل در موارد * ،
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آمپول ترکیبی 
(مراقب سالمت)

همراه با ارایه خدمت ضروري است.ایشان ، ویزیت براي اولین باراولین تزریقپزشک در هنگام ماما یا -مراقب سالمتدرصورت وجود 
عاینه پزشک مترکیبی اقدام نماید .آمپول در صورتی که فرد موارد کنتراندیکاسیون مطلق و نسبی را نداشته باشد، مراقب سالمت می تواند نسبت به ارایه خدمت 

،  ضروري است.اولیه خدمتاراحداکثر تا سه ماه پس از 

بررسی موارد منع مصرف مطلق:                                                                                                   -الف 

سابقه سکته قلبی یا مغزي، لخته خون در پاها یا ریه

خونریزي رحمی بدون علت مشخص

ساله یا مسن تر35سیگاري 

کارسینوم اندومتر

ابتال یا سابقه آنشک به سرطان پستان، 

ابتالي به دیابت به مدت بیست سال یا بیش از آن

ي مکرر شامل میگرن با عالیم عصبی موضعیسر درد ها

میلی متر جیوه100/160داشتن فشارخون بیش از 

فته گذشته در زن غیر شیردهزایمان در سه ه

بیماري فعال یا مزمن کبدي

بررسی کارسینوم اندومتر به شکل سوال درباره سرطان رحم انجام خواهد شد.توجه:  
د.در بررسی سردرد مکرر کاهش میدان دید چشم، دیدن خطوط زیگزاگی روشن، احساس سوزن سوزن شدن در یک بازو، یک طرف صورت یا زبان پرسیده شو

ترکیبی استفاده نماید. در صورت تیک خوردن هر کدام از موارد منع مصرف آمپولموارد منع مصرف مطلق، مواردي هستند که فرد به هیچ وجه نباید از روش 
مطلق، فرم ادامه نخواهد یافت . دراین صورت می بایست با فرد در خصوص استفاده از یک روش مناسب دیگر مشاوره شود. 

بررسی موارد منع مصرف نسبی:                                                                                                   -ب

ماه6مادران شیرده با شیرخوار کوچک تر از 

میلی متر جیوه 100/160تا 90/140فشارخون کنترل شده 

مصرف داروي صرع (جز والپروییک اسید)، ریفامپین یا گریزوفولوین 

سال35سیگاري زیر 

سابقه زردي انسدادي دوران حاملگی

روش دیگري را انتخاب ،ا مشاورهبو ترکیبی تا زمان رفع مشکل، استفاده نکند آمپولت فرد از مراجعه کننده بهتر اسهریک از خانه ها، تیک خوردن در صورت
ماما و یا پزشک ارجاع داده شود.-درصورتی که وي  اصرار به استفاده از این روش داشته باشد، براي ارزیابی بیشتر می بایست به مراقب سالمتنماید.

کند. بدیهی است این فرد باید در اولین فرصت و تا می تواند حداکثر تا مدت سه ماه از آمپول ترکیبی استفادههیچکدام از موارد فوق را نداشته باشد، اگر فرد 
حداکثر سه ماه توسط پزشک تحت بررسی هاي تکمیلی قرار گیرد. 

معاینه هاي الزم و نتایج آنها:                                                                                -پ

BMI
فشارخون

:تاریخ

قرص هاي ترکیبی منع مصرف مطلق دارد.در صورت وجود بیماري فشار خون کنترل نشده استفاده از توجه: 
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مراجعه کننده در مراجعه اول، ویزیت پزشک پیش از ارایه خدمت قرص هاي ترکیبی ضرورت داشته و تحویل قرص 30یه توده بدنی) بیش از (نماBMIدر موارد 
پس از آن انجام خواهد شد.

آزمایش ها باید تا حداکثر سه انجام آزمایش هاي : بررسی مشکالت انعقادي و چربی هاي خون و  اندازه گیري تري گلیسرید در ویزیت اول اجباري نیست. این
میلی لیتر باشد، به 100میلی گرم در 250ترکیبی بیش از آمپولدر صورتی که تري گلیسرید متقاضی در آغاز استفاده از ماه پس از اولین تزریق انجام شود. 

میلی گرم 500ترکیبی، آزمایش مجدد انجام خواهد شد. در صورت افزایش تري گلیسیرید در طی این مدت به بیش از آمپولهفته پس از آغاز مصرف 2-4فاصله 
میلی لیتر، ادامه استفاده از قرص هاي ترکیبی به دلیل احتمال ابتالي به پانکراتیت قطع می شود.100در 

، ویزیت پزشک همزمان با ارایه خدمت ضروري می باشد . در صورت عدم وجود پزشک در در صورت وجود پزشک در واحد ارایه خدمت در زمان اولین مراجعه
واحد ارایه خدمت در زمان اولین مراجعه، ویزیت پزشک باید حداکثر تا سه ماه پس از اولین مراجعه انجام شود. 

در صورت تکمیل فرم غربالگري تشخیص زودرس سرطان پستان، ماما انجام شود. بدیهی است-می بایست توسط مراقب سالمتمعاینه پستان بررسی زردي و 
ا کلمات بماما -توسط مراقب سالمتسی پستان ررنتیجه آن در این قسمت باید  قابل مشاهده گردد و نیازي به ارجاع براي معاینه مجدد نمی باشد. ضمنا نتیجه ب

((طبیعی)) و ((غیر طبیعی)) مشخص خواهد شد.
بسته قرص براساس روز/ ماه/ سال نوشته می شود.تاریخ دریافت اولین 

در اولین نوبت تجویز قرص مورد ارزیابی قرار گرفته و نتیجه معاینه نوشته می شود.”پ”مراجعه کننده از نظر موارد نوشته شده در قسمت 
براي فرد، منع مصرف دارد،  می بایست استفاده از روش قطع ماما و یا پزشک مشخص گردید که استفاده از این روش -در صورتی که پس از بررسی مراقب سالمت

به بعد تکمیل گردد"ذ"گردد و  از سواالت 

(پس از بررسی شرایط باال):تزریق آمپول ترکیبیزمان شروع –ت

....تاریخ تزریق
روز اول                                                                                   "و ترجیحاقاعدگیخونریزي پنج روز اول 

سه هفته پس از زایمان (در زن غیرشیرده)

پس از زایمان در زن شیرده شش هفته

اول پس از سقط و ترجیحا روز اول                                                                                           پنج روز 

سایر زمان ها (ثبت مورد..)                                                                                                    

روز دیرتر از موعد مقرر مراجعه نماید، می تئان 3روز زودتر و یا 3روز یکبار انجام شود. اگر متقاضی در فاصله زمانی تا 30تزریق آمپول ترکیبی باید هر توجه: 
باید تا ایجاد تاثیر روز باشد. همچنین 33ید بیش تر از ضمن تاکید بر لزئم رعایت زمان تعیین شده، آمپول را تزریق کرد. توجه شود که فاصله بین تزریق ها نبا

ECو ، این عدد از تعداد کاندومECبه همراه در صورت دادن یک بسته کاندومترکیبی، هفت روز از کاندوم استفاده شود. همچنین آمپولپیشگیري از بارداري 

انبار دارویی کم شود.
ر زمان سای”تکمیل و یکی از موارد نوشته شده در باال انتخاب می شود. در صورت انتخاب گزینهتزریق آمپولدر اولین نوبت توسط مراقب سالمت”ت”قسمت 

داده شود.(از جمله دلیل ارایه خدمت در زمان هایی به جز موارد عنواتن شده،  در قسمت اقدام، نوشته شود) شرح الزم ”ها
ترکیبی در دوران شیردهی از موارد منع مصرف نسبی است و حتما باید منافع آن در مقابل مضرات آن سنجیده شود.آمپولباید بخاطر داشت که استفاده از 

ماما و یا -ترکیبی، در طی سه ماه تا  نوبت بعدي ، فرد می بایست ابتدا توسط مراقب سالمتتزریق آمپول در صورت عدم ویزیت فرد در اولین نوبت توجه شود 
، بررسی گردد و در صورت لزوم اقدام الزم براي درخواست آزمایش ها صورت گیرد. مطلق و نسبیپزشک از نظر موارد منع مصرف 

براي فرد مشخص خواهد شد. در صورتی و تداوم استفاده از آن ، مناسب بودن روش ا پزشک و یماما -با توجه به جواب آزمایش ها و دریافت نظر مراقب سالمت
ارایه خدمت اقدام گردد. در صورتی که روش براي فرد مناسب نباشد، به فرم مشاوره تداوم، نسبت بهمصرفکه روش براي وي مناسب باشد، با توجه به زمان 

جام شود.برگشته و مراحل انتخاب روش مناسب دیگر ان
داده شود.به فرد ، آموزش هاي الزم در خصوص عوارض جانبی، عالیم هشدار و زمان مراجعه بعديخدمت آمپول ترکیبیدر هنگام ارایه

خیر بلی     انجام شد؟                                  آمپول ترکیبی آیا تزریق -ث

از تعداد خرید این روش کم خواهد شد.ترکیبی یک آمپول  "بلی"بدیهی است در صورت پاسخ 

در صورت پاسخ خیر،  دلیل/ دالیل ارایه نکردن روش :-ج

ترکیبی           نبود آمپول

شک به حاملگی                                                                              
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سایر موارد                                                                                     

، مورد در قسمت اقدامات ثبت گردد.در صورت تیک خوردن سایر موارد

مراجعه هاي بعدي و بررسی هاي دوره اي:–چ

....تاریخ 
فشار خون

وزن

تري گلیسرید                                            

قند                                                        

چربی و لیپو پروتیین                                   

اندازه گیري و پاسخ عددي آنها نوشته شده و با مراجعه هاي بعدي و مراجعه اول مقایسه (ماهیانه)در زمان هاي مقتضیتوسط مراقب سالمت وزن و فشار خون 
خواهد شد.

ساله و باالتر، سابقه بیماري قلبی یا فشارخون باال، دیابتی ها، خانم ها با 35توجه شود که بررسی ساالنه قند، چربی و لیپو پروتئین براي خانم هاي با شرایط : 
هاي پیگیري بطور روتین ضروري است. الزم به ذکر است که در صورت سال، در مراجعه 30) بیشتر از BMIلگی، خانم هاي با نمایه توده بدنی (سابقه دیابت حام

وجود مشکل در بررسی هاي یاد شده و خارج شدن بیماري از کنترل ، فرد می بایست به سطح باالتر ارجاع داده شود. 
و بررسی هاي بعدي با فاصله شش ماهه تا دوسال انجام می شود. بررسی هاي پس از دو سال، درصورت تزریق اولین آمپولبعد از اولین بررسی دوره اي سه ماه

عدم وجود مشکل با فاصله ساالنه انجام خواهد شد. 
میلی 250استفاده از قرص هاي ترکیبی بیش از ماما یا پزشک انجام خواهد شد. اگر تري گلیسرید متقاضی در آغاز-مراقب سالمتبررسی تري گلیسرید توسط 

هفته پس از آغاز مصرف قرص ترکیبی، بررسی مجدد انجام خواهد شد. درصورت افزایش میزان تري گلیسرید 2-4سانتیمتر مکعب باشد، به فاصله 100گرم در 
از این قرص ها به دلیل ابتالي به پانکراتیت قطع می شود. سانتیمتر مکعب در این فاصله زمانی، ادامه استفاده100میلی گرم در 500به بیش از 

ساله و باالتر، یا سابقه فامیلی بیماري قلبی، یا سابقه فشار خون باال، یا ابتال به دیابت یا سابقه دیابت 35بررسی قند، لیپو پروتیین و چربی فقط براي خانم هاي 
خواهد شد.درخواستماما یا پزشک-مراقب سالمتیک ساله و توسطدر فاصله هاي زمانی 30بیشتر از BMIحاملگی و یا 

ماما و یا پزشک مشخص گردید که استفاده از این روش براي فرد، منع مصرف دارد،  می بایست استفاده از روش قطع -در صورتی که پس از بررسی مراقب سالمت
به بعد تکمیل گردد"ذ"گردد و  از سواالت 

گیرنده خدمت، عوارض احتمالی و هشدارها و در صورت لزوم ثبت اقدام/ اقدامات انجام شده :بررسی  رضایت -ح

....تاریخ مراجعه
خیر      بلی      رضایت از روش

درد شدید در قسمت باالي شکم

درد قفسه سینه، تنگی نفس، سرفه با خلط خونی

تورم یا درد شدید یک پا

مشکالت چشمی 

سردرد غیر معمول

تهوع

سردرد خفیف

هاحساسیت پستان 

لکه بینی یا خونریزي بین قاعدگی ها

افزایش وزن

براي تزریق آمپول، مراجعه می بایست بصورت ماهانه صورت گیرد. توجه: 
بررسی می شود.در ارتباط با مشکالت چشمی، از دست دادن یکطرفه قدرت بینایی یا کم شدن میدان دید

دید، دوره هاي از در سردردهاي غیر معمول، سردرد شدید و ضربانی و یا سردرد در یکطرف سر و سردرد با عالیم اولیه مانند تاري دید یا سفید شدن قسمتی از 
شود.نند ضعف بررسی می در صحبت کردن و عالیم یک طرفه مادست دادن قدرت بینایی، احساس سنگینی و پارستزي، سختی
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ارزیابی می شود. توسط مراقب سالمتماه اول استفاده از قرص، هر ماهه 12تا ”ح”موارد نوشته شده در قسمت 
در ستون مربوطه عالمت زده شود.موارد ز موارد باال یا شک به وجود آنها، درصورت بروز هرکدام ا

و در صورت عالمت خوردن مابقی موارد (در صورت لزوم) فرد براي بررسی  به مراقب به بیمارستان در صورت عالمت خوردن موارد قرمز نیاز به ارجاع فوري 
) در قسمت اقدامات نوشته شود. توصیه، درمان و ارجاعماما و یا پزشک ارجاع داده شود . نتیجه اقدام انجام شده (شامل:-سالمت

ماما، پزشک و یا سطح بعدي دریافت گردد. همچنین در صورت -توسط مراقب سالمت  از مراقب سالمتپس از ارجاع، پس خوراند ارجاع می بایست توجه شود که 
تکمیل گردد."د"تا "خ"تغییر روش، موارد

آموزش درباره هشدارها و فراموشی ارایه شود.

تاریخ و زمان قطع استفاده از روش:-خ

تاریخ قطع استفاده از روش............
........استفاده از روش (ماه)مدت 

قاعدگیزمانبه جز هنگام قاعدگیزمان قطع روش:                 

توسط مراقب سالمتقاعدگی) زمان خونریزي به جز در صورت قطع استفاده از روش، تاریخ قطع و مدت استفاده به ماه نوشته و هنگام قطع (هنگام قاعدگی یا 
مشخص شود.

ماما و یا پزشک در سه ماهه اول استفاده از روش، مشخص گردید که استفاده از این روش براي فرد، منع مصرف دارد،  -در صورتی که پس از بررسی مراقب سالمت
یل گردد. به بعد تکم"ذ"می بایست استفاده از روش قطع گردد و  از سواالت 

علل قطع استفاده از روش:    -د

 خواستن فرزند

دشواري استفاده صحیح از روش

 مخالفت اطرافیان با روش

(نوع عارضه..........)               ابتال به عوارض جانبی

نگرانی از سالمتی

عدم دسترسی به علت نبود وسیله/ روش

عدم دسترسی به علت بعد مسافت

هزینه استفاده از روش

مراجعه مکرر

نارضایتی از ارایه دهنده خدمت

آسان نبودن استفاده صحیح از روش

مخالفت همسر

شیردهی

نداشتن قاعدگی/ آمنوره

ناباروري اولیه زن یا شوهر

ناباروري ثانویه زن یا شوهر

تازه زایمان کرده

ماما یا پزشک                -وجود موارد منع مصرف مطلق و نسبی پس از بررسی مراقب سالمت

حاملگی و یا شک به حاملگی

رتباط جنسی منظم با همسر نداشتن ا

دوري از همسر/ فقدان رابطه جنسی

مسایل مذهبی

... سایر موارد
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در صورت قطع استفاده از روش علت قطع در قسمت مربوطه عالمت زده شود. 
نشود و مواردپرسیده "ذ "سوال ،شودراي مراقبت پیش از بارداري ارجاع داده قطع کرده باشد، وي بتمایل به فرزند آوريی که فرد روش را به دلیل در صورت

انجام شده در قسمت اقدامات ثبت گردد

□خیر□بلیآیا مراجعه کننده تمایل به استفاده از روش دیگري دارد؟                           -ذ

براي کمک به وي به منظور استفاده از یک  روش فاصله گذاري مناسب می بایست با توجه به فرم مشاوره باروري درصورت تمایل داوطلب به استفاده از روش دیگر، 
سالم،  با وي مشاوره شود.  

ضمن بیان توضیحاتی در خصوص پر خطر بودن بارداري براي درصورت عدم تمایل به استفاده از خدمات فاصله گذاري و عدم تمایل به بارداري در آینده نزدیک، 
برنامه ریزي الزم براي تداوم بهره گیري از خدمات باروري سالم صورت گیرد.وي ، 

شود.شرح کارهاي انجام شده در قسمت اقدامات نوشته

روش هاي فاصله گذاري بار گذاري شود.دستورالعمل در موارد * ،
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کاندوم
(مراقب سالمت)

بررسی موارد منع مصرف مطلق:–الف 

حساسیت فرد به کاندوم                                                                                                        

حساسیت همسر فرد به کاندوم                                                                                                

درصورتی می توان سابقه حساسیت عنوان شود که حداقل یکی از زوجین پیش از این از کاندوم استفاده کرده باشند.توجه: 
موارد منع مصرف مطلق، مواردي هستند که فرد به هیچ وجه نباید از روش کاندوم استفاده نماید. در صورت تکمیل می شود. توسط مراقب سالمت”الف”قسمت 

دیگر مشاوره تیک خوردن هر کدام از موارد منع مصرف مطلق، فرم ادامه نخواهد یافت . دراین صورت می بایست با فرد در خصوص استفاده از یک روش مناسب 
شود. 

وش اورژانس فاصله گذاري به مراجعه کننده یا همسر او، قرص مربوطه به او داده شد؟آیا ضمن آموزش ر-ب
خیر بلی 

تري فازیکال ديلوونورجسترلنوع قرص:

اورژانس فاصله گذاري ارایه نشده یا قرص هاي الزم در اختیار روشموزشباشد و آ"خیر"پاسخ تکمیل می شود. در صورتی که توسط مراقب سالمت”ب”قسمت 
نوشته شود.در قسمت اقدامات مراجعه کننده قرار داده نشده است، علت امر 

تاریخ شروع استفاده از کاندوم:-پ

.........تاریخ

براساس روز/ ماه/ سال نوشته می شود.کاندومتاریخ دریافت بسته 

خیر بلی     کاندوم به فرد داده شد؟        آیا -ت

از تعداد خرید این روش کم خواهد شد.عددي کاندوم12بسته یک "بلی"بدیهی است در صورت پاسخ 

در صورت پاسخ خیر،  دلیل/ دالیل ارایه نکردن روش :-ث

کاندوم                                                                                   نبود 

شک به حاملگی                                                           

سایر موارد                                                                                     

در صورت تیک خوردن سایر موارد، مورد در قسمت اقدامات ثبت گردد.
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و در صورت لزوم ثبت اقدام/ اقدامات انجام شده :مراجعه هاي بعدي و رضایت گیرنده خدمت کاندوم بررسی -ج

تاریخ مراجعه....
خیر      رضایت از روش                                                   بلی      

خیر      و کاندوم                                     بلی      ECآگاهی فرد از 

خیر      بلی      ECداشتن بسته قبلی قرص

خیر      بلی      حساسیت به روش                                   

خیر      بلی      تاریخ انقضاي قرص (درصورت تحویل)  

که گیرنده خدمت می تواند در هر زمانی که به کاندوم بیشتري نیاز روشن است، مراجعه می بایست بصورت ماهانه صورت گیرد. دریافت بسته کاندومتوجه: براي 
داشته باشد براي دریافت کاندوم مراجعه کند.

ارزیابی می شود. توسط مراقب سالمت، هر ماهه کاندوماستفاده از ماه 12تا ”ج”موارد نوشته شده در قسمت 
نجام شده در قسمت اقدامات ثبت می شود.در صورت پاسخ خیر براي هر کدام از موارد فوق، اقدام ا

تاریخ و زمان قطع استفاده از روش:-چ

تاریخ قطع استفاده از روش............
........مدت استفاده از روش (ماه)

قاعدگیزمانبه جز هنگام قاعدگیزمان قطع روش:                 

توسط مراقب سالمتقاعدگی) زمان خونریزي در صورت قطع استفاده از روش، تاریخ قطع و مدت استفاده به ماه نوشته و هنگام قطع (هنگام قاعدگی یا به جز 
مشخص شود.

علل قطع استفاده از روش:     -ح

 خواستن فرزند

دشواري استفاده صحیح از روش

 مخالفت اطرافیان با روش

(نوع عارضه..........)                                                                   ابتال به عوارض جانبی

نگرانی از سالمتی

عدم دسترسی به علت نبود وسیله/ روش

عدم دسترسی به علت بعد مسافت

ه از روشهزینه استفاد

مراجعه مکرر

نارضایتی از ارایه دهنده خدمت

آسان نبودن استفاده صحیح از روش

مخالفت همسر

شیردهی

نداشتن قاعدگی/ آمنوره

ناباروري اولیه زن یا شوهر

ناباروري ثانویه زن یا شوهر

تازه زایمان کرده

ممنوع بودن استفاده از روش پیشگیري مورد نظر فرد

حاملگی و یا شک به حاملگی

 نداشتن ارتباط جنسی منظم با همسر
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دوري از همسر/ فقدان رابطه جنسی

مسایل مذهبی

... سایر موارد

در صورت قطع استفاده از روش علت قطع در قسمت مربوطه عالمت زده شود. 
نشود و مواردپرسیده "خ"سوال ،شودراي مراقبت پیش از بارداري ارجاع داده قطع کرده باشد، وي بتمایل به فرزند آوريی که فرد روش را به دلیل در صورت

انجام شده در قسمت اقدامات ثبت گردد

□خیر□مراجعه کننده تمایل به استفاده از روش دیگري دارد؟                                                  بلیآیا -خ

براي کمک به وي به منظور استفاده از یک  روش فاصله گذاري مناسب می بایست با توجه به فرم مشاوره باروري درصورت تمایل داوطلب به استفاده از روش دیگر، 
سالم،  با وي مشاوره شود.  

راي اري بضمن بیان توضیحاتی در خصوص پر خطر بودن بارددرصورت عدم تمایل به استفاده از خدمات فاصله گذاري و عدم تمایل به بارداري در آینده نزدیک، 
برنامه ریزي الزم براي تداوم بهره گیري از خدمات باروري سالم صورت گیرد.وي ، 

شرح کارهاي انجام شده در قسمت اقدامات نوشته شود.

روش هاي فاصله گذاري بار گذاري شود.دستورالعمل در موارد * ،
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روش پیشگیري اورژانس از بارداري
(مراقب سالمت)

بررسی موارد منع مصرف:–الف 

قرص لوونورجسترل
پورفیري حاد فعال

بیماري فعال و شدید کبد در حال حاضر

(به دلیل بی اثر بودن و نه خطر براي جنین)                                                     بارداري 

خونریزیهاي غیر طبیعی و تشخیص داده نشده دستگاه تناسلی

قرص هاي ترکیبی
بارداري (به دلیل بی اثر بودن و نه خطر براي جنین)                                                     

DVT                   (موارد منع مصرف استروژون، میگرن کالسیک، ترومبوز وریدهاي عمقی (

.ستهمه افراد می توانند از این روش استفاده کنند. موارد منع مصرف استفاده از این روش براي انواع قرص هاي در دسترس درباال نوشته شده اتقریبا توجه: 

خیربلی آیا ضمن آموزش روش اورژانس فاصله گذاري به مراجعه کننده یا همسر او، قرص مربوطه داده شد؟-ب

تري فازیکال ديلوونورجسترلنوع قرص:                                                       

...تاریخ :  

و الزم است کاربرد آن در صورت دقت در این نکته بسیار مهم است که روش پیشگیري اورزانس از بارداري، نباید مورد استفاده دایم قرار گیردتوجه: 
وجود تماس جنسی محافظت نشده، به موارد خاص گفته شده در باال محدود گردد.

اورژانس فاصله گذاري ارایه نشده یا قرص هاي الزم در اختیار روشموزشباشد و آ"خیر"پاسخ تکمیل می شود. در صورتی که توسط مراقب سالمت”ب”قسمت 
نوشته شود.در قسمت اقدامات مراجعه کننده قرار داده نشده است، علت امر 

شود.براساس روز/ ماه/ سال نوشته می روش پیشگیري اورژانس از بارداري، تاریخ دریافت 

زمان استفاده از روش:–پ

استفاده نکردن از کنتراسپتیوها                                                                                                

تجاوز                                                                                                                        

یکی ازشرایط نشان دهنده استفاده نادرست یا شکست کنتراسپتیو همراه با داشتن تماس جنسی                               

م، : پارگی کاندوم، خارج شدن کاندوتوجه: منظور از وجود شرایط نشان دهنده استفاده نادرست یا شکست کنتراسپتیو همراه با داشتن تماس جنسی، مواردي مانند
اعت، تاخیر بیش از دو هفته در تزریق آمپول فراموشی خوردن قرص ترکیبی براي سه نوبت پیاپی، فراموشی خوردن قرص شیردهی به مدت بیش از سه س

DMPA تاخیر بیش از سه روز در تزریق آمپول هاي ترکیبی، استفاده نادرست از روش طبیعی، خروج ،IUD در زمانی بجز دوران قاعدگی، استفاده از روش
طبیعی یا منقطع با شک به تماس جنسی که می تواند منجر به بارداري گردد.

گردد.و در قسمت اقدامات ثبت و مسایل دیگر توصیه STIsبه فرد ارایه شده و سپس ارجاع به مراکز تخصصی براي بررسی ECدر مورد تجاوز جنسی، خدمت 

خیر ی     بلشد؟                                 روش اورژانس پیشگیري از بارداري ارایه آیا -ت

از تعداد خرید این روش کم خواهد شد.لونورجسترلبلیستر از قرص یک "بلی"بدیهی است در صورت پاسخ 
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در صورت پاسخ خیر،  دلیل/ دالیل ارایه نکردن روش :-ث

قرص لونورجسترل     نبود 

شک به حاملگی                                                                              

سایر موارد                                                                                     

، مورد در قسمت اقدامات ثبت گردد.در صورت تیک خوردن سایر موارد

بررسی مراجعه هاي بعدي و در صورت لزوم ثبت اقدام/ اقدامات انجام شده :-ج

تاریخ مراجعه....
تغییر در قاعدگی                                                                                                         

بارداري

نماید، می بایست براي بررسی از نظر احتمال روز مراجعه 7استفاده از این روش می تواند باعث تغییر در زمان قاعدگی گردد. اگر فرد با تاخیر قاعدگی بیش از 
ماما ارجاع داده شود.-بارداري به مراقب سالمت

با توجه تراتوژن نبود این روش براي جنین، در صورت وقوع حاملگی، نیازي به ختم آن نخواهد بود.
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خدمات جراحی
(مراقب سالمت)

اندیکاسیون انجام خدمات جراحی:مواردسوال در مورد -الف

ابتال فعلی یا قبلی به سرطان (همه قسمتهاي بدن)
متخصص2بیماریهاي داخلی و جراحی که در لیست فوق نیستند با نظر

مانند میوکاردیت و پریکاردیت4و 3نوع بیماري حاد قلبی کالس هاي هر 
افراد آلوده یا مبتال به ایدز

2و غیر قابل برگشت به4و 3قلب، کالس بیماران نارسایی دریچه اي 
سابقه ترومبوآمبولی

یالته در بارداري قبلیسابقه بیماري کاردیو میوپاتی د
بیماریهاي روانی با نظر دو روانپزشک

سانتیمتر باشد5قطر آئورت صعودي بیش از سندرم مارفان در صورتیکه
بیماري آیزن منگر

نترلهپاتیت اتوایمویون غیر قابل ک
بیماریهاي مزمن ریوي

.که ارگانهاي ماژور درگیر باشندواسکولیت ها زمانی
بیماریهاي مزمن کلیوي، نارسایی کلیه، سندروم نفروتیک، پیوند کلیه

)ند( بشرطی که دو فرزند زنده داشته باشندمیشوC/sبیمارانی که براي بار سوم 
بیماري مزمن خونی

پالسنتا پرویاتوتال
فشار خون مزمن

)و .....ALSصرع،  میاستنی گراو،  -MSبیمارهاي نورولوژیک مزمن (
بیماریهاي اتوایمون

سیروز یا هر سندرم بودکیاري که واریس مري دهد
و بیشتر5تعداد فرزند 

هرضایعه مغزي
سال به باال40افراد 

هاي اتوایمون پوست(پمفیگوس،پسوریازیس)بیماري 

. به منظور انجام 18/4/1393د مورخ 5399/300بررسی موارد اندیکاسیون جراحی بستن لوله هاي رحمی مطابق بر اساس دستورالعمل شماره 
سالمت خانواده ها، انجام خدمات جراحی بر اساس دستورالعمل فوق و صرفاپس از تایید در کمیته نظارت بر بهینه خدمات بارئري سالم و ارتقاي

این اعمال امکانپذیر خواهد بود.

خیر بلی آیا فرد واجد شرایط استفاده از روش جراحی می باشد؟             -ب

در صورت وجود هر کدام از موارد باال، فرد به همراه مستندات مربوطه، می بایست به کمیته خدمات جراحی ارجاع داده شود. 
ماما و یا پزشک ارجاع داده شود. -در صورت عدم موارد فوق و اصرار فرد به دریافت خدمات جراحی، وي می بایست به مراقب سالمت
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خیربلیرحمی براي متقاضی خدمت انجام شده است؟آیا عمل بستن لوله هاي -پ

آموزش ها و مطالب می بایست عمل بستن لوله هاي رحمی براي متقاضی خدمت پرسیده شود . همچنین در صورت انجام "ث"باشد، سوال "بلی"پاسخ اگر 
هاي رحمی و در محل ارایه خدمت براي او انجام شود.الزم درباره عالیم هشدار، پس از انجام عمل بستن لوله

،  این خدمت در چه زمانی ارایه شده است؟ "بلی "در صورت پاسخ -ت

:عمل.....تاریخ
سایر زمان هاهنگام سزارینپس از زایمانزمان ارایه روش:     

له هاي رحمی و اگر عمل بستن لوله هاي رحمی براي متقاضی خدمت انجام شود، باید آموزش ها و مطالب الزم درباره عالیم هشدار، پس از انجام عمل بستن لو
در محل ارایه خدمت براي او انجام شود.

، در قسمت اقدامات نوشته شود. دلیل انجام نشدن عمل"خیر"صورت پاسخ در-ث

ت ثباقدامات ش اگر عمل بستن لوله هاي رحمی براي داوطلب انجام نشود، دلیل انجام نشدن عمل، اعم از نامطلوب بودن پاسخ آزمایش یا سایر مشکالت در ابخ
نیست. ""تا "ث"همچنین نیازي به پرسش سوال هاي گردد. 

ز عمل:بررسی شکایت هاي تا چهار هفته اول (به ویژه هفته اول) بعد ا–ج

از حال رفتن

درد یا حساسیت شکم

قرمزي محل عمل که بدتر شود یا از بین نرود.

درد و تورم محل عمل

هفته و بویژه هفته اول4گیجی شدید در 

درجه38تب بیشتر از 

خروج چرك و خون از محل عمل تا یک هفته

درد شکمی که بدتر شده یا از بین نرود

از آن تا یک هفته و درد شکمی و قرمزي محل عملی که بدتر شود یا از بین درجه، درد و تورم محل عمل و خروج چرك و خون 38درصورت وجود تب بیش از 
هفته و بویژه هفته اول، ارجاع به بیمارستان انجام خواهد شد.4نرود، گیجی شدید در 

اقدام انجام شده در صورت وجود هرکدام از موارد یادشده:-چ
.....تاریخ ارجاعارجاع

توضیح دهید)در قسمت اقدامات (کارهاي دیگر 
کارهاي انجام شده در سطوح باالتر (درصورت ارجاع و انجام):

نیز در قسمت اقدامات در ستون مربوطه عالمت زده شود و به صورت: ارجاع و یا سایر اقدامات بلی باشد، باید اقدام مربوطه ”ث”اگر پاسخ هر کدام از موارد 
شود.نوشته قسمت اقدامات در نیز م یبایست پسخوراند سطوح باالتر نوشته شود. همچنین توضیحات الزم، 

خیر بلی انجام شده است؟        پیگیري هاي بعد از عملآیا –ح

ماما یا پزشک مرکز خواهد بود.-مراقب سالمتمراجعه بعد از عمل به فاصله هفت روز پس از عمل و براي کشیدن بخیه ها و معاینه محل عمل به توجه: 
رجاع پزشک اماما و یا -در صورت پاسخ بلی، در ستون مربوطه تیک زده شود. در صورات پاسخ خیر، فرد براي دریافت پیگیري هاي بعد از عمل به مراقب سالمت

داده شود . همچنین اقدامات انجام شده در قسمت مربوطه، ثبت گردد.  
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بررسی مراجعه هاي بعدي و در صورت لزوم ثبت اقدام/ اقدامات انجام شده :-خ

تاریخ مراجعه....

وجود مشکل خاص) سوال و در قسمت اقدامات ثبت گردد.در صورت هرگونه مراجعه پی گیري، بررسی رضایت از عمل، هشدارها، راهنمایی و مشاوره (در صورت 


