
 
 

   

 ثبت اطالعات مادران مشکوك/مبتال به کووید 19 (بستري /سرپایی)

وضعیت ابتال
قطعی با هر دو قطعی با سی تی اسکن   PCRقطعیبا تست مشکوك

تست
 

 

پس از زایمان بیشتر از 22 هفته کمتر از 22 هفته سرپاییسن بارداري: خیربستري بله آیا زایمان انجام شده است؟
 

 

شماره پرونده مادر:
بدون خط تیره یا حرفی وارد نمایید

 تهراننام شهرستانشهیدبهشتینام دانشگاه

غیر ایرانی ایرانی تاریخ تولد مادر:کدملی مادر:ملیت مادر: 
1365/01/04

 

فاقد کدملی:

 

 جستجوسال تولد 

تعداد قل(چند قلو):نام خانوادگینام

:(G)تعدادبارداري:(P)تعداد زایمان قبلی:(Ab)عشایرتعداد سقط روستا شهر محل سکونت مادر:

بیماري کوویدتاریخ مراجعه: مامایی علت مراجعه

تهران شمال غربشهرستان محل زندگیتهراناستان محل زندگی
شماره تلفن همراه مادر

یاهمسر

-RH +RH Bگروه خونی مادر: O A AB

ندارد دارد بیماري ا توایمیونبیماري ناشی از بارداري بیماري قلبی فشار خون پره اکالمپسی/اکالمپسی دیابت بارداري

 

sbmutm

621471

1270396633
1368/11/26

1368

1...یزدانی اسفیدواجحمیده

100

26/04/1399

9127028519



خیر بلی دارو براي بیماري کووید 19 در بیمارستان مصرف شده است؟
کلروکین

فسفات
دوزدارو روزانه دوز دارو روزانههیدروکسی کلروکینچندروز  آنتی بیوتیکچندروز

چندروز  نام آنتی بیوتیک

دوز دارو روزانه

خیر بله دارو هاي دیگر با صالحدید پزشک مصرف شده است؟
دوز دارو روزانهاسلتامیویرآتاز اناویر دوز دارو روزانهکلتراچندروز چندروز

خیر بله داروهاي تحت کارآزمایی بالینی مصرف شده است؟
دوز دارو روزانه دارو ویروسی چندروز دوز دارو روزانهکرتیکواستروئیدنام دارو دوز دارو روزانهIVIGچندروز چندروز

دوز دارو روزانهاینترفرون بتا دوز دارو روزانههموپرفیوژنچندروز دوز دارو روزانهسایرچندروز چندروز نام دارو

 

خیرزمان ترخیص: زمان بستري:  بلی  آیا به آي سی یو منتقل شده است؟

درصد اکسیژن اشباع خون فشارخون تعداد تنفس عالئم حیاتی هنگام انتقال به آي سی یو: تعداد نبض

خیرچند روز : بلی در آي سی یو آیا تهویه مکانیکی دریافت کرده است؟

INTUBATION Non Invasive Ven�la�on

فوت ترخیص و مراقبت در منزل سرانجام مادر

خیرآیا نمونه گیري از مایع آمنیوتیک/خون بند ناف/شیر انجام شده است؟ بله

مبتالي قطعی به بیماري کووید 19وضعیت نوزاد پس از زایمان مشکوک به بیماري کووید 19 سالم

خیر بلی آیا زایمان مادر پره ترم بوده است؟

سایر بیمارستان در مسیر انتقال منزل مکان زایمان:

مشخصات نوزاد

 

 

مونتجنسیت:ساعت تولد سن بارداريوزن(گرم):مذکر



تاریخ تولد نوزاد

 

مبهممثال:11:02 /02/011399

سزاریننوع زایمان خیرزایمان واژینال بعد از سزارین(وي بک):واژینال صورتپرزانتاسیونبله  عرضی بریج سفالیک

بی حسیشیوه بیهوشی در سزارین: بی حسی اسپانیال بیهوشی عمومی
اپیدورال

بلهسابقه سزارین
خیر

تعداد سزارین قبلی

چندقلوییعلت سزارین لیبرغیرطبیعی(دیستوشی) به درخواست مادر مشکالت جفت و بندناف پرزانتاسیون غیر طبیعی زجرجنینی سزارین قبلی و یا اسکار رحمی

سایر علل تعریف نشده

نمره آپگار دقیقه 5:نمره آپگار دقیقه اول:

جدا از مادرفرجام نوزاد: رضایت شخصی انتقال به بیمارستان  دیگر فوت نوزاد مرده زایی  نزد مادر

 
 

ثبت اطالعات

 

 
 
 

 


