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برنامه های دفتر سالمت جمعیت ،خانواده و مدارس در حوزه کودکان که از اولویت های مهم برنامه های 

و، الزم است تا  . سال و ارتقا سطح سالمت میباشد5بهداشتی کشور برای کاهش مرگ و میر کودکان زیر 

یک  همگام با تغییرات ساختاری و اجرایی در نظام سالمت و پیشرفت دانش فناوری اطالعات ، به عنوان

ات مداخله موثر مشارکت بین بخشی و دسترسی بیشتر به داده های سالمت برای ارائه دهندگان خدم

.   بهداشتی ایجاد شود

ای به این منظور اداره سالمت کودکان با هماهنگی و همکاری سازمان اورژانس کشور، دسترسی معاونت ه

را فراهم "MCMC"بهداشتی دانشگاهها به سامانه مرکز هدایت و پایش داده های مراقبت های درمانی

یگیری  آورده است تا از این طریق از داده های مربوط به کودکان بیمار بستری شده در بیمارستان ها برای پ

.  وضعیت و اصالح فرآیندهای تشخیصی درمانی و بهداشتی دراین کودکان استفاده شود

ل زیربرای استفاده از داده های این سامانه در تحلیل وضعیت وانجام مداخالت به هنگام، اجرای دستورالعم

.ضروری است



:ثبت اطالعات کودک پرخطر 

مدیریت پرستاری در بیمارستان با در نظر گرفتن سطح دانش  : مسئول ثبت اطالعات  1.

در  ،توانمندی و حجم وظایف کارکنان و میزان بستری کودکان بدحال، مسئول ثبت اطالعات

.بخش های بستری کودکان را تعیین میکند

قابل MCMCدر سامانه "کودکان پر خطر"فرم ثبت عالیم بیماری از زبانه : فرم ثبت اطالعات . 2

ه است  دسترسی است و برای هر کودکی که به بیمارستان مراجعه نموده  یا ارجاع یا انتقال داده شد

وسط  و در تریاژ اولیه بیمار دراورژانس یا یکی از بخش های بیمارستان بستری شده است  باید ت

.  مسئول مربوطه تکمیل شود

 است کودکان پرخطر در این فرآیند تاکید بر پیگیری فعال و مستمر  .

هایکودکان بیماری که در هنگام بستری دارای حداقل یکی از عالیم یا تشخیص: کودک پرخطر 

.  و در فرم ثبت با ایکون قرمز مشخص می شوند. هستند1پرخطر از جدول 



و با استانجام شدهدستور پزشکبر اساسبیماریدرمانسیراقداماتی که در: ثبت مداخالت . 3

این . دایجاد خواهد شتغییرحیاتی، وضعیت بیمار و روند بیماری و پیش آگهیانجام آنها در عالئم

اقدامات باید در پایان هر روز توسط مسئول مربوطه با مرور پرونده بیمار در فرم ثبت اطالعات

.  کودک ثبت شود تا در پردازش مجدد سامانه تغییر در وضعیت قرمز به زرد یا سبز ایجاد شود

ثبتآموزشواطالعجهتمواردنرمالمیزان هایجزئیات در فرم ثبت اطالعات،با مشاهده. 4

کهدکانکواورژانسبیماریهایدرمانبهمربوطالینهایگایدازتوانندپزشکان نیز میاست و شده

کنداستفادهعلمیراهنماییجهتشدهآپلودحیاتیارگاندر هر



: پیگیری 

ادامهیامسیردرمشکالترفعوبستریمدتکاهشبهبودی،جهتدرکهاقدامیگونههر

درمداخلهسطحونوعاساسبربایداقداماتاینشودمیانجامنیازصورتدرکودکدرمان

داخلمرگکارشناسدرمان،حوزهدرکودکانکارشناسهمکاریبادرمانازمرحلههر

فرم(MCMCسامانهودرشدهانجامشهرستانودانشگاهبهداشتکارشناسانوبیمارستانی

.شودثبت)اطالعاتثبت



شیرخوار بیمار / نشانه ها و عالئم  بالینی پر خطر در کودک:  1جدول 

(MCMCاطالعاتطبق فرم ثبت)عالئم بالینی کودک بیمار پرخطر 

Gasping 

Central cyanosis 

Capillary Refilling<2 s

Convulsion 

Respiratory Rate> 70

Retraction

Nasal flaring 

Grunting 

Pulse oximetry <90%

Foreign body

Severe dehydration

Burn level 2 &3

Poisoning 

38.5>35.5Temperature< ماه2شیرخواران زیر
Wheezing 

Stridor 

Hb < 9

Head or abdomen  trauma

History of disease 
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:  شرح وظایف 
کارشناس کودکان در معاونت درمان   1.

باتااستالزمدانشکده،/دانشگاهسال5زیرکودکانجمعیتوامکاناتشرایط،حسببر

کارشناسوبهداشت،معاونتدرکودکانبرنامهمسئولستادیکارشناسهمکاریومشارکت

دراتاطالعثبتبرایپوششتحتیهابیمارستانازیکهردربیمارستانیداخلمرگستادی

.کندنظارتبرنامهاجرایوبرحسنکردهریزیبرنامهسامانه

سالاروشدهانجامهایپیگیریوسامانههایدادهتحلیلاساسبرپیشگیرانهمداخالتطراحی

نتمعاودرکودکانبرنامهمسئولستادیکارشناسهمکاریومشارکتبا)ستادبهآننتایج

(بیمارستانیداخلمرگستادیکارشناسوبهداشت،

با)بهداشتوزارتستادبهارسالبرایبرنامهارتقاجهتدرالزمگزارشاتتهیهوبرنامهپایش

کارشناسوبهداشت،معاونتدرکودکانبرنامهمسئولستادیکارشناسهمکاریومشارکت

(بیمارستانیداخلمرگستادی



مسئول ثبت اطالعات در فرم کودک پرخطر 1.

 تکمیل فرم ثبت اطالعات کودکان بیمار در بدو بستری

 ویرایش روزانه فرم هایی که در سامانه به عنوان پرخطر ثبت شده است بر اساس

(تا زمان ترخیص بیمار)اطالعات موجود در پرونده 

خطر تا ثبت روزانه تغییرات در عالیم بیماری ونتایج اقدامات انجام شده برای کودک پر

زمان تغییر وضعیت کودک بیمار به زرد یا سبز  

 هماهنگی و همکاری با کارشناس مرگ داخل بیمارستان برای انجام  پیگیری های

ضروری در طول مدت بستری 



بیمارستانداخلکودکمرگکارشناس1.

بستریمواردتعدادبررسیطریقازخطرپرکودکعنوانبهشدهثبتمواردتعدادکنترل

بیمارستانداخلپیگیرینیازمندضروریمواردانجام:

کودکانمتخصصپزشکویزیتانجامعدم

تخصصفوق/تخصصچندیایکتوسطبیمارویزیتلزوم
استانخارجیاداخلترتخصصیمراکزبهبیمارانتقالیااعزاملزوم
شدهتجویزودرمانیتشخیصیاقداماتانجامعدم

روز5ازبیشهایبستری

شخصیرضایتباترخیص،بهبودیازقبلترخیصموارد

ستاآمدهپیشبیماربستریزمانشدنطوالنییابیماردرمانرونددرکهاختاللیگونههر

کمیتهدرطرحومرگوقوعصورتدرمرگمراقبتنظامدرثبتوایمداخلهاقداماتانجام

ماهه59تا1کودکانمرگبررسی

مسئولکارشناسباهمکاریوهماهنگیMCMCدرشهرستان/استانستادبهداشتمعاونتدر

ترخیصازبعدوقبلضروریمواردپیگیری



راهنمای استفاده از سامانه 
  MCMCکشوری

Medical Care Monitoring Central

(MCMCویژه کارشناسان)
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سامانه کودکان پر خطر

زیر سیستم کودکان پرخطر

ماهه بستری در بیمارستان 59تا 1ثبت و پیگیری کودکان  : هدف 

اب می  انتخ"کودکان پرخطر"جهت ورود به زیر سیستم کودکان در قسمت ثبت اطالعات گزینه 
: بخش تشکیل شده است2این زیر سیستم از .شود

لیست اطالعات ثبت شده  1.

ثبت اطالعات کودکان  2.

ه به لیستی ازکودکان ثبت شده در سامانه نمایش داده می شود ک: لیست اطالعات ثبت شده 
. همراه جست و جو و نمایش اطالعات مختصری از کودکان می باشد که در زیر تشریح شده است

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

.نتایج قابل مشاهده می باشد





.ستون می باشد12دارای "لیست اطالعات ثبت شده"جدول نمایش داده شده در بخش 



oعمال فیلتر در این قسمت لیست کودکان با ا:نمایش لیست اطالعات ثبت شده: ستون یک

به صففحه اطالعفات  های جست و جو نمایش داده می شود که با کلیک بر روی آیکون

.ثبت شده وارد شدآخرین مداخله 

ز اطالعات کودک پرخطر در زمان های مختلف در فرم ثبت می گردد که به هر یک ا: مداخله

(در ادامه تشریح خواهد شد)آنها مداخله گفته می شود

o سامانه بفه  . است(0از روی اطالعات مداخله )نشان دهنده وضعیت اولیه بیمار :ستون دوم

ه رده صورت خودکار بر اساس اطالعات ثبت شده توسط بیمارستان وضعیت بیمار را در سف 

: آیکون های نمایش داده شده در این قسمت عبارت است از.نشان می دهد

متوسط خطر                            کم خطرپر خطر                                 



امانه ثبت شده در سشناسه یکتای مربوط به هر کودک: 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 بیمار : ستون هشتم 

سن کودک : ستون نهم 

تعداد مداخله های ثبت شده توسط بیمارستان : ستون دهم 
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وضعیت کودک در آخرین مداخله و مداخله قبل از آن بصورت آیکون :ستون یازدهم 
:معانی این آیکون ها به صورت زیر می باشد. نمایش داده شده است

کم خطر : آخرین مداخله-پرخطر : مداخله پیشین: 

ط  خطر متوس:آخرین مداخله -پرخطر : مداخله پیشین: 

پرخطر : آخرین مداخله-پرخطر : مداخله پیشین: 

پرخطر : آخرین مداخله-خطرمتوسط : مداخله پیشین:  

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

ط  خطر متوس:آخرین مداخله -پرخطر : مداخله پیشین: 

پرخطر : آخرین مداخله-پرخطر : مداخله پیشین: 

پرخطر : آخرین مداخله-خطرمتوسط : مداخله پیشین:  

خطر متوسط : آخرین مداخله-خطرمتوسط : مداخله پیشین:

کم خطر : آخرین مداخله-پرخطر : 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 است (0مداخله )تنها یک مداخله ثبت شده : 

و وضعیت آن نیز خطر متوسط است (0مداخله )تنها یک مداخله ثبت شده : 

و وضعیت آن نیز پرخطر است (0مداخله )تنها یک مداخله ثبت شده : 



.شدخواهدحذفکودکاطالعاتنآیکورویبرکلیکبا:دوازدهمستون

(موقتبستریازغیربه)شوندمیبستریبیمارستاندرکهماهه59تا1بیمارانتمامی

طیاستفموظبیمارستان.شودمیثبتخطرپرکودکانسامانهدربیمارستانیکابرتوسط

طتوساطالعاتثبتازبعد.نمایدثبتسامانهدررااطالعاتبیمار،بستریازبعد90

.شودمیکودکاطالعاتفرمواردرویبرکلیکباMCMCکارشناسبیمارستان،



جهت.ودشمیدادهنشانبیمارفرمباالیدررنگقرمزنواربابیمار،:خطرپروضعیت
چنینهم.نمودکلیکجزئیاتمشاهدهرویبرتوانمیبیمارپرخطروضعیتعللنمایش

میهدادنمایشرنگزردنوارباباشدداشتهمتوسطخطروضعیتبیمارکهصورتیدر
.شود
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.دنموکلیکدکمهرویبربایدجدیدکودکاطالعاتثبتبرای:کودکاطالعاتثبت

کنندهکمیلتفردتماسشمارهفرم،کنندهتکمیلنامبایدقسمتایندر:فرمکنندهتکمیلمشخصات

شودثبتبیماربستریبخشتماسشمارهیاوفرم

.





.وارد می شودABGو  Lab dataدر صورت انجام آزمایشات جواب آنها در قسمت 



ورتصدر(.گرددثبتبایدقسمتایندرباشدداشتهایزمینهبیماریکودکچنانچه:مواردسایر

درمانی،اقداماتهمچنین.)شودثبتایزمینهبیمارینام،آنروبرویکادردرباید"بلی"گزینهانتخاب

گرددتکمیلمربوطهکادرهایدربایدتوضیحاتنیازصورتدرواولیهتشخیص
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ت می چنانچه کودک توسط پزشک اورژانس ویزیت شده باشد اطالعات پزشک ویزیت کننده ثب:ویزیت
صص  گردد و اگر کودک برای دریافت یک سرویس در بیمارستان بستری شده باشد، اطالعات پزشک متخ

.سرویس ویزیت کننده ثبت می شود

اره در موارد مورد نیاز به شم)در این قسمت وارد شوددقیقاطالعات شماره تماس پزشکان باید : توجه
(.های ثبت شده پیامک ارسال می شود



قسمتدربایداطالعاتبودنکاملوصحتازواطمینانفرمازمطالعهبعدMCMCکارشناس
هارمفتمامیدر"استشدهخوانده"هایگزینهتیک.نمایدمشخصرا"فرموضعیت"فرمباالی

موردعالوهباشدخطرپریاومتوسطخطرعنوانبهخطروضعیتکهصورتیدر.شودمیانتخاب
انتخابیدبا"شودارسالپیامک"و"داردپیگیریبهنیازکودکوضعیت"هایگزینهتیک،قبل

ایدب"وضعیتثبت"دکمهرویفرموضعیتبهمربوطهایگزینهنمودنمشخصازبعد.گردد
.شودثبتفرموضعیتتاکلیک

رخطیاوخطرپروضعیتباکودکانبرای"وضعیتثبت"دکمهزدنبدنبال:توجه

آنازبعدوارسالخطرپرکودکانسامانهفرمدرشدهثبتپزشکانبرایپیامکمتوسط
.شودمیدادهنشان"فرموضعیت"پایینقسمتدرشدهارسالهایپیامک

هخواند"گزینهکودکیکبهمربوطمداخالتهایفرمتمامیدرکهصورتیدر:توجه

کودکانلیستدرآیکونرنگزردزمینهشودثبتMCMCکارشناستوسط"استشده
.شودمیرنگسفید



"ثبت وضعیت"بعد از انتخاب گزینه ها و کلیک روی 
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کم خطر : آخرین مداخله-پرخطر : مداخله پیشین: 

ط  خطر متوس:آخرین مداخله -پرخطر : مداخله پیشین: 

پرخطر : آخرین مداخله-پرخطر : مداخله پیشین: 

پرخطر : آخرین مداخله-خطرمتوسط : مداخله پیشین:  

خطر متوسط : آخرین مداخله-خطرمتوسط : مداخله پیشین:

کم خطر : آخرین مداخله-پرخطر : مداخله پیشین: 

ثبت  "مه در صورتی که دک).کلیک شود"ثبت جدید"یا "ثبت"بعد از تکمیل فرم باید بر روی دکمه 

ه می کلیک شود اطالعات بیمار ثبت و مجددا فرم برای ثبت اطالعات بیمار جدید نمایش داد"جدید

(.شود

ات فرم  در صورتی که بعد از ثبت فرم در سامانه کودکان ، نیاز به تغییر و ویرایش هر یک از اطالع

باشد ، می توان با کلیک بر روی             وارد فرم اطالعات بیمار شد و قسمت های مورد نیاز را  

. کلیک نمود "ویرایش "ویرایش و در انتهای صفحه روی دکمه 



زمانبیمارستانیکاربردقیقه90مدتطولدربیمارستاندرکودکبستریازپس:مداخالتثبتزمان

مایشنخطروضعیتبراساس،بیماراطالعاتثبتازپس.نمایدثبتسامانهدررابیماراطالعاتتادارد

ثبتتمسیسدرزیرمطابقهاییزماندربیمارستانیکاربرتوسطمداخالتباید،سامانهتوسطشدهداده

.گردد

رستانیبیماکاربر.استشدهشناساییپرخطربیماروضعیتکهاستایندهندهنشانقرمزرنگ.1

)شدخواهدتشریحادامهدرمداخلهثبتنحوه(نمایدثبتبیمارازجدیدیمداخلهبعدساعت6باید

12بایدمداخله،باشدداشتهراپرخطروضعیتوبستریICUبخشدربیمارکهصورتیدر:تبصره

.گرددثبتسامانهدربعدساعت

کاربر.استشدهشناساییمتوسطخطربیماروضعیتکهاستایندهندهنشانزردرنگ.2

.نمایدثبتبیمارازجدیدیمداخلهبعدساعت9بایدبیمارستانی

نیازدموارایندر.استشدهشناساییخطرکمبیماروضعیتکهاستایندهندهنشانسبزرنگ.3

.یابدتغییربیماربالینیشرایطاینکهمگرنیستسامانهدرمداخلهثبتبه



:  نحوه ثبت مداخله

شاهده مربوط به بیمار مورد نظر کلیک نمود و بعد از مجهت ثبت مداخله باید روی آیکون 

در پایان دکمه  فرم اطالعات بیمار ، تمام آیتم هایی که نسبت به قبل تغییر یافته را تغییر داده و

.  را  کلیک کرد "ثبت مداخله"

ا در کاربر بیمارستانی که فرم مداخله را ثبت می نماید باید نام خود ر: توجه

. قسمت نام تکمیل کننده فرم بنویسد

بدیل ثبت مداخله تا زمانی ادامه می یابد که وضعیت بیمار به کم خطر ت: توجه

شود
.



:  سربرگ تعیین تکلیف بیمار

بهمربوطرمفواردبایدبیمارستانیکاربرسامانه،درشدهثبتبیمارتکلیفتعیینشدنمشخصازبعد

،رخیصتاعزام،نشده،تکلیفتعیینمواردازیکی"تکلیفتعیین"سربرگانتخابباوشدهکودک

تعیینثبتبایدMCMCکارشناسودنمایانتخاببیماربرایرافوتیاوشخصیرضایتباترخیص

.نمایدچکرابیمارستانتوسطبیمارتکلیف

ازتاسشدهاعزامآنجابهبیمارکهبیمارستانیبایداعزامانتخابصورتدر:توجه

.گرددانتخابهابیمارستانلیست

ومانزبایدتوضیحاتکادردرتکلیفتعیینمواردازیکهرانتخابازبعد:توجه

.گرددثبتنیزتاریخ



:مداخلهسربرگ

ناسکارشسامانه،درشدهثبتبیمارانبرایمداخلهعنوانبهبیمارستانتوسطاطالعاتورودبدنبال

MCMCابلقمداخالتتمامیهامداخلهسربرگدربیمارفرمنمودنبازازبعد.کندچکرامداخالتباید

.شودچکآنواطالعاتبازمداخلههربهمربوطفرمبایدباشدکهمیمشاهده



:هاپیامکسربرگ

ان،بیمارستدربستریسرویسپزشکاورزانس،پزشکبراینیازصورتدرتوانمیقسمتایندر

یامکپکنندهدریافتافراد<=پایهاطالعاتقسمتدرقبالکهافرادیهمچنینوبیمارستانرئیس

.نمودارسالپیامکاند،شدهمشخصسیستممدیرتوسط



:کودککارشناسهایپیگیریسربرگ

.گرددثبتبایدقسمتایندرباشد،شدهانجامپیگیریMCMCکارشناستوسطکودکبرایچنانچه




