كارتي تةندروسيت بؤ دايكي دووطيان و شريدةر

R

حكومةتي يةرِيَني كوردشتاى
وةزارةتي تةندروشيت

ئةم ييَناية بة رِةنطي شور رِةنط بكة ئةطةر دايك

فةرمانطةي تةندروشيت 000000000000000000

ناوةندي ضاوديَري تةندروشيت بةرايي
كوتان دذي كشاس
بزِ

بةروار

ماوةي ثاراصنت لة نةخؤشي

زجنريةي دووطياني

لة بارضووى (ماوةي دووطياني)

دووطياني لة دةرةوةي مهدالداى

لة دايك بووني ثيَض وةخت

دووطياني تةواو

جؤري لة دايك بووى

 -3يةمووكاتيَك بةم كارتةوة شةرداني الي ثسيصك بكة و ثارِيَسطاري ئةم كارتة بكة.
 -4ثةيرِةوي يةموو ئةو رِيَهنايي يانة بكة كة ثسيصك ياى كارمةنداني تةندروشيت بؤتي دياري
دةكةى .
 -5يةر بة تةنًا شريي خؤت بدة بة كؤرثةكةت (بةبيَ ئاوو خواردى ) يةتا تةمةني ( )6مانطي
 ,لة ثاط ئةم تةمةنةوة شريي خؤت و خواردني بدةرِيَ.
َةكةت دواي لة دايك بووني .
 -6جمي طوجناو ئامادةبكة بؤ خؤت بؤ شري ثيَ داني مهدال
 -7ثاثةند بوونت بة خؤكوتانت بة (كوتاني طساز) خؤت و كؤرثةكةت لةم نةخؤشي ية كوشهدةية
دةثارِيَسيَت .

دايك بووى

َةي مهدالَ ,شةرئيصة)  00000يتد
كردى بة نيصانةي نائاشايي وةك (خويَو بةربووى  ,كةمي جول

جيطاو شةرثةرشتياري لة

 -1كاتيَك يةشتت بة نيصانةكاني دووطياني كرد  ,شةرداني نسيكرتيو بهكةي تةندروشيت بكة .
 -2با شةردانةكانت بةرِيَك و ثيَكي بيَت  ,بةو جؤرةي كة ثسيصك بؤي دادةنيَت  ,ياى لة كاتي يةشت

ئةندامي ياتووي كؤرثة

رِيَهنايي تةندروشيت :

كةم كيَصي

ذمارةي  .تمفوى :

زيهدو
يةك دانة

ثيَهجةم بزِ

ثاراصرتاوة بة درِيَذايي ذيان

ناونيصاني نسيكرتيو كةس دةبيَ ثةيَوةندي ثيَبكريَت لة كاتي فرياكةوتو :

لة دايك بووى

دووانة

ضوارةم بزِ

 00صالَ

ناونيصاى-:

باري لة دايك بوو

مردوو

صيَيةم بزِ

 5صالَ

ذمارةي خيَساى:
بةرواري تؤماركردى:

دووطياني

دووةم بزِ

 3صالَ

تةمةى :
تةمةى :

Gravide
para
بةرواري سكثريةكاني ثيَشوو
ماكةكاني شكجرِي و ماكةكاني

يةكةم بزِ

صفز

ناوي ئافرةتي شياني:
ناوي ميَرد :

ثيَويصيت بة ضاوديَري تايبةت يةية

سةرداني خولي ي
ت

بةزوازي ضةزداى

ماوةي دووطياني/
LMR

فػازي خويَو

ئاوضاني قاض

كيَؼ

مهدال
َداى

بةزش بوونةوةي

ئةلبومني

ثػكهيين دداى

Rh

Hb

غةكس

غةكس

حةبي فريوفؤلك

خويَو

بابةت

داياتوو

بازي كؤزثة

َي
دةنطي دل
كؤزثة

ميص

بةزوازي ضةزداني

دواي يةفتةي 02
جولةي
كؤزثة

ثػكهيين تاقيطةيي

زِاويَري
تةندزوضيت

تيَبيين

1
0
3
4
5
6
7
8
9
12

َبووى ( لة نةخؤغخانة ثسدةكسيَتةوة)
تيَبيين لةضةز مهدال
جؤزي
َبووى
مهدال

بازي مهدالَ

ضةزثةزغتيازو جيَطاي
َبووى
مهدال

ناكام

َبووى
ماكةكاني مهدال

شيهدو  ,تةواو
يةكدانة

دوانة

خويَو
مسدوو
بةزبووى

بةزشبوونةوةي
فػازي خويَو

تاليًَاتو

تيَبيين

يي دي غاياني
باع بيَت

ثػكهيهةكاني دواي مهدالَ بووى
كيَؼ

فػازي خويَو

ثػكهيين شيَ

فيتامني A

فريؤفؤلك

ثػكهيين مةمك

زِاويَر
غريداني ضسوغيت

زِيَكخطتين خيَصاى

خاويَين

خؤزاك

تيَبيين  :ثاؽ ثسكسدنةوةي ئةم كازتة لةطةلَ كازتي دي كبظ دةكسيَت لةطةلَ تةواوي شانيازيةكاني ضك ثسِي نويَ .

تيَبيين

واذؤي
ثصيػك

حكووةتي يــــةزِيَىي كوزدضتاى
وةشازةتي تةندزوضيت
فايمي تةندزوضيت دايكي دووطياى
فةزوانطةي تةندزوضيت ثازيَصطازي ()...................................................................
شجنريةي خيَصاى .........................................
تةوةى:

ناوي ئافسةت:
ناوي ياوضةز (ثياو)-:

ضاوديَسي تةندزوضيت ضةزةتايي........................................
طسوثي خويَو :

ثيصةي ذى :

تةوةى:
شاز:

ناونيصاى :ثازيَصطا :

شازؤضكة:

طةزةك:

ناونيصاني نصيكرتيو كةس لة خيَصانةوة:
تةوةى لةكاتي

بةزوازي

شووكسدندا

شووكسدى

ذ.خانوو:

كؤآلى:

ثازيَصطا:
ذوازةي خانوو :
ثيصةي ذى

R

ثيصةي ياوضةز:

ثيصةي ثياو

ناوضة :

ذوازةي تةلةفؤى:

تةلةفوى :

ثمةي خويَهدةوازي ذى

طةزِةك:

ئةم ثيتة زِةنطي ضووز بكة ئةطةز ذني
دووطياى ثيَويطيت بة ضاوديَسي تايبةت يةية

ثمةي خويَهدةوازي

ثمةي خصوايةتي

ثياو

ذى و ثياو

َةكاى
وهدال
شيهدوو
نيَس

ناوو ئيىصاي زيَكخةزي فؤزم

بةضةزياتي ثصيصكي

بةضةز ياتي خيَصاني

نةخؤشي شةكسة

نةخؤشي ضين

نةخؤشي شةكسة

فصازي خويَو

يةضتيازي بؤ دةزواى

فصازي خويَو

نةخؤشي يةكاني طوزضيمة

جطةزة كيصاى

لة دايك بووني دووانة

نةخؤشي يةكاني دهَ

طواضتهةوة ياى وةزطستين خويَو

شطىاكي كةووكوزي

ثةزكةم (فىَ)

نةشتةزطةزي ثيَصرت

كةم يؤشي

كةم خويَين

نةخؤشيةكاني غودةي دةزةقي

كةم خويَين

تةالضيىيا

نةوةييين خويَو بةزِيَرةي ئاضايي

تةالضيىيا

نةخؤشي

connective tissue disease

بةضةزياتي خولي وانطانة (عادة الصًسية)
تةوةى لة يةكةوني تيَكةوتهدا
زِيَكو ثيَكي خولي وانطانة
ثيَض دوايةوني تيَكةوتو ئايا شريت ئةدا
دوايةوني وهداهَ بووى كي بوو
ئايا زِيَطسيَت لة (دووطياني) بوونت كسدووة

بةضةزياتي ضك ثسِيةكاني ثيَصوو

وىَ
/

022/

ييرت شاياني باس بيَت

نازِيَكة

زِؤذ

واوةي ضوزِي وانطانة

ضا َه
بةكام زِيَطةياى

)

(واوةي دووطياني

لة باز ضووى

دةزةوةي وهدالداى

دووطياني لة

ثيض وةخت

لة دايك بووني

جؤزي وهداهَ بووى و

جيَطاي وهداهَ

ضةزثةزشتيكةزي

بووى

ئةنداوي
ياتووةي
كؤزثة

كةم كيَصي

شيهدوو
يةك دانةيي

دووانة

وسدوو

بووى

دووطياني تةواو

َبووى
وهدال

َةكة
بازي وهدال

واكةكاني وهداهَ

ذ

بةزواز

وسدوو

Present pregnancy

كوتان دذي كشاس
بزِ

بةروار

ماوةي ثاراصنت لة نةخؤشي

يةكةم بزِ

صفز

دووةم بزِ

 0صالَ

صيَيةم بزِ

 3صالَ

ضوارةم بزِ

 33صالَ

ثيَهجةم بزِ

ثاراصرتاوة بة درِيَذايي ذيان

Teeth :

right:

هؤكاىٌ ضاوديَسٍ تايبُت

 -33لُ باز ضىوىٌ ثًَشرت
 -3تةمةن كةم تز لة  38صالَ
-33لُ دايك بىوىٌ مسدووٍ ثًَشرت
 -9تُمٌُ شؤزتس لُ  03سالَ
ٌَ تاشَ لُ دايك بىو
 -37مسدىٌ ثًَش وَخت بؤ ميدال
 -0كًَش شؤزتس لُ  93كغه
 -38خىيًَ بُزبىوٌ ثًَش ميدالَ بىوٌ لُ سك ثسٍ ثًَش
 -3كًَش كُمرت لُ  33كغه
وَخت
 -3دزِيَرٍ كُمرت لُ لُ  333سه
َبىوٌ لُ سك ثسٍ ئًستا
 -39خىيًَ بُزبىوٌ ثًَش ميدال
َبىوٌ
 -3شؤزتس لُ ضىاز ميدال
 93جــنـــك
 -7ىُشتُزطُزٍ (قُيسُزٍ) ثًَشرت
 -93شؤز بىوىٌ زِيَرٍَ (ئاوٍ ئُمًيؤسٌ)
 -8بُزشبىوىٌ فشازٍ خىيًَ
 -9ذٍَساوٍ بىوىٌ سك ثسٍ لُ سكجسٍ ئًستا  -99 preeclampsiaلُ دايك بىوىٌ ثًَشرت لُ سك ثسٍ ثًَشرت
 -90فشازٍ خىيً
 -33ذٍَساوٍ بىوىٌ سك ثسٍ لُ سكجسٍ ثًَشرت
preeclampsia or eclampsia
 -93ميدالَ بىوىٌ كُمرت لُ كًَشٌ تُواو لُ سك ثسٍ ثًَشرت
 -33ىُخؤشٌ شُكسَ
 -93ميدالَ بىوىٌ شؤزتس لُ كًَشٌ تُواو لُ سك ثسٍ ثًَشرت
 -39ىُخؤشٌ دلَ
َبىوٌ لُ سك ثسٍ ثًَشرت
 -93خىيًَ بُزبىوٌ ثاش ميدال
 -30ىُخؤشًُكاىٌ طىزضًلُ
 -97بازٍ كؤزثُ ىا سسوشيت لُ سك ثسٍِ ئًستا
 -33ىُخؤشٌ سيك
 -98كُو خىيَين شؤز

LMP
General Examination :Stature (slim- Normal – full):Pallor:
Heart:
Lung:
Breast:
left :
Risk scoring

 -99بُيين سك ثسٍِ ئًستا و سك ثسٍ ثًَشرت كُمرت لُ دوو
سالَ .
 -03لُ دايك بىوىٌ ميدالًَكٌ كُو ئُىداو (ىاتُواو)
َبىوىًَكٌ ىائاسايٌ ثًَشرت
 -03ميدال
 -09ىُخؤشًُكاىٌ زِذيَين دَزَقٌ
 -00فــــَِ
 -03ىُمُيًين خىيًَ لُ زِيَرٍَ ديازٍ كساو
 -03كًَشٍُ دَزووىٌ
 -03ثُيىَىدٍ كسدٌ لُطُلَ كُسًَك كُ ىُخؤشٌ طىاشاوٍَ
ٍُيُ
 -07تىشٌ يُكًك لُ ىُخؤشًُ طىاشزاوَكاٌ بىَ
َداٌ
 -08واذؤٍ سك ثسٍِ لُ دَزَوٍَ ميدال
 -09واذؤٍ ىُشؤكٌ سُزَتايٌ ياٌ دووَمني

َُ ثؤشتًفُكاىدا .
تًَبًين  -:باشىُيُكٌ سىوز دابين َ بُدَوزٍ خال

ثشكنيين خولي بؤ دايكي دوو طيان

ثشكنيين تاقيطة
ذ

بةرواري شةرداني ئيصتا

كيَش

15

فشاري خويَن

14

 Oedemaناوشان

13

هةفتةكاني دووطياني

12

بةرزي شك ثري

11

Presentation
ئةندامي هاتووي كؤرثة

11

دةنطي دل
َي كؤرثة

9

شةكر

8

ئةلبومني

7

Rh

6

Hb

5

ميس

شةكرة

4

حةبي فيَرفؤلك

3

بةرواري شةرداني داهاتوو

2

ناوي ثسيشك و ئيمساي

1

ضارةشةرو تيَبيين
ثسيشك

خويَن

