
 دانشگاه علوم پزشکی شیراز                           

  شبکه بهداشت و درمان شهرستان اقلید                                

 11/09/1991تاریخ تکمیل :  شبکه اقلیدتکمیل کننده : واحد فناوری  سامانه مادران پرخطر RFPنام فایل : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سامانه 

 مادران پرخطر
 



 دانشگاه علوم پزشکی شیراز                           

  شبکه بهداشت و درمان شهرستان اقلید                                

 11/09/1991تاریخ تکمیل :  شبکه اقلیدتکمیل کننده : واحد فناوری  سامانه مادران پرخطر RFPنام فایل : 

 

RFP 

 مقدمه : 

شاخص نمایه توده بدنی کمتر ازمواردی همچون  شتن بیماری زمینه ای در مادر،  شتر از  11دا شتر از 9۳و نیم یا بی سن بی یا سال  9۳، 

شخصی یا خانوادگی  1۱کمتر از  سابقه  سقط جنین،  سه بار  سال مادر، مادر معتاد به مواد مخدر یا الکل، بارداری دو یا چند قلو، بیش از 

(، از HIVهای عفونی مانند هپاتیت سی و ایدز یا همان ) های مادرزادی، سابقه زایمان زودرس یا دیابت بارداری، بیماریتولد نوزاد با نقص

 جمله مواردی است که حاملگی را پرخطر می سازد.

ز اتا زمانی که اقدام درمانی مناسب، به موقع و کامل انجام شود، اگر سابقه فامیلی و گذشته مادر به خوبی مورد بررسی قرار گیرد، بسیاری 

 .سالمی را به دنیا بیاوردعوامل خطرساز قابل کنترل بوده و مادر می تواند بارداری راحتی را پشت سر گذاشته و نوزاد 

نیااز باه و  ای دارنادهاای ویا همادران باادرار باا شارایط حااملگی پرخطار بارای ا میناان از ساومت خاود و جناین، نیااز باه مراقبت

مراجعااه تعااداد دفعااار بیشااتری بااه پوشااا داشااته و باارای بررساای ونااعیت سااومت مااادر و جنااین نیااو، نیاااز بااه  زمااایش و 

به  وری کاه ایان مراقبات هاا باه پوشاا کماا مای کناد تاا در هاورر باروز هار  ،ری در دوران بارداری دارندهای بیشت سونوگرافی

  .مشکل پوشکی، به سرعت  ن را شناسایی و اقدام موردنیاز را انجام دهد

 ازایشگاه بیمارستان هشهری و روستایی و پوشکان متخصص و بخش پوشکان خانواده  و ا وع رسانی جهتمادران باردار پرخطر شناسایی 

ارجاع به موقع به متخصااص و یا بیمارسااتان، اقدام مهمی برای کاهش  و هدف حساااس سااازی، افوایش توجه به مادران باردار پرخطربا 

 عوارض و مرگ و میرمادران باردار است.

سئول مادران پرخطر مرکو بهدا شخیص بعنوان مادر پرخطر به م نر مادر پرخطر پس از ت شت ارجاع گردیده و پس در حال حا

سامانه  سئول مربو ه  MCMCاز ثبت در  سط م ست مادران تو ست مادران پرخطر مورد پایش قرار می گیرد و لی و ثبت در لی

در بازه های زمانی مشخص و نودیا به هورر اتوماسیون اداری به سایر مراکو تابعه از جمله بخش زایشگاه بیمارستان ارسال 

مراجعه مادر به واحد مادران مرکو بهداشت در هورر تشخیص مشکور ، به مراکو مربو ه ارجاع و به  می گردد و یا در هورر

 هورر تلفنی پایش و ا وع رسانی هورر می گیرد . 

لذا با وجود سامانه ا وع رسانی و همچنین ثبت پایش ها می توان کما شایانی به این بیماران داشت تا بتوانند در حین حفظ 

سومت مادر نوزاد سالمی را متولد کنند . این سامانه با هدف پوشش همه جانبه پایش این مادران و همچنین ا وع رسانی در 

صوص پرخطر بودن مادر  راحی می گ سامانه خ هورر که مادر با مراجعه به مرکو درمانی و تعیین پرخطر بودن در  ردد بدین 

سامانه جهت کلیه مراکو  شت ا وعار تأیید و در  سئول مادران و رئیس مرکو بهدا سط م مادران پرخطر ثبت می گردد که تو

کو درمانی تابعه ، کد ملی مادر  بق ابوغ درمانی تحت پوشااش قابل روئیت می شااود و با هر بار مراجعه هر مادر باردار به مرا

ستم به عنوان مادر پرخطر با  سی سط  هورر تعیین تو ستجو می گردد و در  سامانه ج شت در  واحد مادران پرخطر مرکو بهدا

سامانه مورد پایش دقیق تر قرار گرفته و نتیجه معاینار مجدد جهت ویویت ، پایش و ی سوابق دریافتی از   اتوجه به ا وعار و 

درمان بهتر ثبت می گردد . و مشاااکل ا وع رساااانی در بازه زمانی مختل   نهم از  ریق مکاتبار اداری و یا نبود پرونده در 

 دسترس جهت مادان پرخطر حل می گردد . 

  :بر اساس زمانبندی انجام شده اجرای کل مفاد قرارداد باید شامل بخشهای زیر باشد

  مطالعه مقدماتی 
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  تفصیلی و  راحی کلی تجویه و تحلیل 

  تشخیص نیازهای سیستم 

 راحی فیویکی سیستم  

  پیاده سازی 

  تست نرم افوار 

  اجرای سیستم در محیط واقعی 

  مرکو درمانی رفع اشکاالت و تطبیق با نیازهای نهایی 

 .در تمامی بخشها بایستی مستند سازی دقیق هورر پذیرد 

 مشخصات فنی : 

 وری روز و بصورر وب سایت  راحی گردد . می بایست بر اساس فنا سامانه -1

سامانه می بایست بر اساس ورود کاربر قابلیت تفکیا پذیری داشته و هر کابر بر اساس مرکو و سمت  -2

فقط توانایی روئیت ا وعار بیماران بر اساااس نیاز و ثبت ا وعار جهت هر مادر پرخطر را داشااته 

 باشد . 

برداری از کلیه تحرکار سیستمی کابر در سامانه را داشته باشد و   LOGسیستم می بایست توانایی  -9

 قابلیت دسترسی برای هر کاربر قابل تنظیم باشد و هر کاربر بر اساس نیاز ، دسترسی مشخص گردد. 

ا وعار بیمار می بایساات بر اساااس کد ملی قابل جسااتجو در سااامانه و برای کلیه سااامانه ها قابل  -4

 برداری شود.   LOGر جستجو و روئیت توسط هر مرکو دسترسی باشد و در هور

در هاااورر ثبت ا وعار برای هر بیمار و ایجاد ساااابقه جدید در هر مرکو تا زمان عدم ثبت نهایی  -۳

هورر  هورر ثبت نهایی این امر  شد و در  سایقه مورد نظر قابل روئیت نبا بیمار برای هیچ مرکوی 

سئول ستم  گیرد و دیگر هیچ مرکو درمانی بجو م سی ستم نتوانند تغییری در  سی مادران و یا مدیران 

 برداری گردد .   LOG ایجاد کنند و کلیه تحرکار پس از ثبت نهایی 

شکان و  -6 سامانه جهت روئیت پو سکن و همچنین ثبت در  ستندار درمانی بیمار قابلیت ثبت ا کلیه م

 مراکو درمانی وجود داشته باشد . 

سرار بیمار  -۱ سعی در ارائه تکنیا هایی بمنظور حفظ ا سامانه حفظ و  هی بیمار در  صو حفظ حریم خ

وجود داشااته باشااد . ) بطور مدال دلیل پرخط بودن مادر بر اساااس بیماری و ریره برای کلیه مراکو 

سی خاص بیتوانند  ن را ببیند و  ستر شد و افراد با د هورر  LOGقابل روئیت نبا سب   برداری منا

 پذیرد ( 
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گوارشااار از اهمیت زیادی در سااامانه برخوردار اساات و بر اساااس نیاز مرکو می بایساات گوارشاااتی  -1

شد و  سی با ستر ستی قابل د سه ای و همچنین ا وعار لی صورر نمودار مقای  راحی گردیده که ب

 همچنین دسترسی به گوارشار برای هر کاربر قابل تنظم باشد . 

ستم بتواند با تفک -9 سی سی مدیر  ستر شده هر کاربر به  ور مجوا د یا تاریخ به کلیه الگ های ثبت 

 داشته باشد . 

 سادگی در  راحی و عدم مواجعه کابر با منوهای در هم پیچیده و وجود داشبور نروری است .  -10

کابر می بایست حداقل زمان را جهت ثبت ا وعار بیمار و ایجاد سابقه جدید برای بیمار هرف کند  -11

 از سرویس احراز هویت و هفحار ویواردی جهت ثبت ا وعار بدون نیاز به تایپ ( .) استفاده

 

 اطالعات پروژه : 

کاااربران ) ماادیر ، پوشااا ، کاااربر نهااائی ( در هاار بااار ورود بااه سااامانه بااا فاارم الگااین مواجعااه ماای  -1

 شوند که قادر به بازیابی رمو عبور نیو هستند . 

قابال تنظایم بارای کاابر بار اسااس دسترسای ( روبارو خواهاد پس از ورود هار کااربر باا داشابورد )  -2

شد و حتی برخی کاابران کاه در اینجاا بعناوان کااربر نهاایی عناوان مای گاردد باه هاورر مساتقیم 

 به هفحه ایجاد سابقه بیمار هدایت شوند . 

کااابر در هااورر نیاااز بااه ایجادسااایقه بیمااار ابتاادا کااد ملاای بیمااار را جسااتجو کاارده و سااپس  ن را  -9

 زیابی نماید و ا وعاتی در خصوص بازیابی بیمار توسط مرکو در دیتابیس ثبت گردد . با

شااان ، ایشااان را بعنااوان مااادر ایکااابر در هااورر جسااتجوی کااد مااادر در سااامانه و نبااود ا وعااار  -4

باادون بیماااری زمینااه در سااامانه فاارض خواهااد نمااود و در هااورر مشاااهده مشااکل در بیمااار و 

تشخیص مادر پرخطار در مراجعاه فعلای مای بایسات قاادر باشاد پروناده در ساامانه ایجااد نماوده و 

ا ثبات معایناه اولاین ساابقه را باشماره پرونده ) جو کد ملی ( جهات بیماار دریافات گاردد و ساپس 

بیمار و سایر مستندار جهات تأییاد و ایجااد قابلیات روئیات بارای ساایر مراکاو باه مسائول ماادران 

ارجاع نمایاد . در هاورر تأییاد مسائول مربو اه ساابقه جهات ماادر در ساامانه بحسااب مای  یاد و 

 در ریر این هورر قابل روئیت مجدد برای هیچ مرکو نمی باشد . 

مراجعاه یاا شاماره شناساایی تعلاق گیارد و ساپس در هار حااملگی پرخطار  به هر بیمار در اولاین -۳

به بیماار ماورد نظار یاا شاماره پروناده داده شاود کاه کلیاه ساوابق مراجعاه ایشاان بهماراه کلیاه 

مستندان  ن مراجعه بعنوان سابقه مراجعاه باا یاا شاماره یکتاا ) کاد پاذیرش ( باه شاماره پروناده 

 جاری الحاق گردد . 
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رود کااربر فقاط پروناده هاای جااری باه هماراه ساابقه ایشاان قابال روئیات و دسترسای در هر باار و -6

باشد و در هورر زایمان و یا ساقط جناین باا تعیاین وناعیت بیماار توساط زایشاگاه مرکاو درماانی 

و یااا مساائول مااادران پرونااده از دسااترس کااابر نهااایی خااارر و فقااط توسااط ماادیران و مساائوالن 

 ئیت و  مار گیری باشد . دارای دسترسی باال قابل رو

در زمااان ثباات ا وعااار ، فقااط جسااتجوی کااد ملاای جهاات بازیااابی ا وعااار بیمااار از ساارویس  -۱

 احراز هویت ثبت احوال کفایت کند . 

 تا زمان عدم تکمیل فرم هیچ سابقه ای از بیمار قابل ثبت نباشد .  -1

 نکات مهم : 

مادیریت مرکاو و از  ریاق واحاد  عقد قاراداد پاس از تاأمین اعتباار در خصاوص خریاد از ساوی -1

 امور قراردادها خواهد بود . 

از تولیاد نارم افاوار و تاییاد هاحت عملکارد و اتماام دوران گاارانتی باه هاورر جداگاناه در  پس -2

 خصوص توسعه و پشتیبانی با شرکت عقد قرارداد می گردد

موظاا  میباشااد در  (ساااله 1)افااوار و پااس از اتمااام دوره گااارانتی  شاارکت پااس از تولیااد ناارم -9

سااال  10بااه ماادر  ماادیریت فناااری ا وعااار دانشااگاه و ماادیریت مرکااو هااورر هااالحدید 

 .خدمار پشتیبانی و توسعه مونوع قرارداد را ارائه نماید

از و باار ورد نیاااز مرکااو و شااناخت شاارکت کنناادگان بااا  گاااهی کاماال از پیچیاادگی هااای کااار  -4

در مناقصااه شاارکت  مااادران پرخطاار نحااوه خاادمار دهاای کلیااه مراکااو درمااانی در خصااوص

 . خواهند کرد

 وظایف مجری : 

تولید نرم افاوار زیار نظار کارشاناس فنااوری ا وعاار ایان مرکاو کاه بعناوان نمایناده مادیریت  -1

 فناوری ا وعار دانشگاه علوم پوشکی شیراز می باشد هورر می گیرد . 

 تحلیل سیستم بر عهده شرکت مجری می باشد .  -2

حلیاال و اجاارا ( بااا فرماات مااورد تأییااد ماادیریت فناااوری ا وعااار دانشااگاه مسااتند سااازی ) ت -9

 علوم پوشکی شیراز می هورر می گیرد . 

 مستند سازی می بایست به موازار پیاده سازی نرم افوار توسط شرکت هورر پذیرد  -4

شرکت موظ  به ارائه گوارش کار از روناد انجاام پاروده در زمانهاای ماورد نیااز واحاد مای باشاد  -۳

 . 
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یکسااال گااارانتی و همچنااین پشااتیبانی پااس از تحویاال نهااایی پااروده از وظااای  شاارکت ماای  -6

 باشد . 

شرکت در  اول مادر گاارانتی و پشاتیبانی موظا  باه تحویال نساخ جدیاد نارم افاوار خواهاد  -۱

 بود . 

بایساات پااس از تحویاال پااروده ،  بااق نظاارار ماادیریت ، متخصصااین و کارشااناس  سیسااتم ماای -1

 توسعه و سفارشی گردد . فناوری ا وعار مرکو 

حداکدر تا دوهفته بعاد از اعاوم برناده مناقصاه شارکت مای بایسات ، جوئیاار برناماه زمانبنادی  -9

 واحد فناوری ا وعار تحویل نماید .  –را به این مرکو  پروده 

 رفرما : وظایف کا

تحلیلای و کارشناسای جهات انجاام پاروده مانناد جلساه باا توش هاای بار ورد ساازی نیازهاای  -1

بمنظاور ایجااد دسترسای و سارویس هاای ماورد  تخصصای متخصصین و یا تحلیل بخاش هاای 

 نیاز بمنظور دریافت ا وعار 

 مدیریت و فراهم نمودن شرایط اجرای پروده  -2

 اهداف کیفی : 

 .هیچ نوع محدودیتی بر سر راه گسترش سیستم در  ینده ایجاد نکندساختار ایجاد شده  -1

بسااتر ایجاااد شااده امکااان ارتباااا بااا بسااترهای مناسااب احتمااالی ایجاااد شااده در  ینااده را نیااو  -2

 داشته باشد

 مشتندات پروژه : 

شاابکه ابااوار هااای مااورد اسااتفاده بایااد بااه و کلیااه مسااتندار تحلیاال ،  راحاای ، پیاااده سااازی  -1

تحویال شاود . چنانچاه در  اول پاروده نیااز باه مساتنداتی  ماان شهرساتان اقلیادبهداشت و در

وه باار مسااتندار و اسااناد هکاار شااده وجااود داشااته باشااد ، توسااط پیشاانهاد دهنااده برنااده وعاا

 مناقصه باید ارایه شود

ارائااه گوارشااار مکتااوب از رونااد اجاارای فعالیاات هااا و دریافاات تائیدیااه ناااظر در انتهااای هاار   -2

  ت شروع فعالیت بعدی باید در نظر گرفته شودفعالیت ، جه

در هورتیکه اباوار خاهای در تهیاه نارم افاوار ماورد اساتفاده قارار مای گیارد ، هویناه هاای  ن   -9

توسط ارائه دهندگان بایاد قیاد شاود ، در ریار اینصاورر هویناه  ن اباوار بعهاده برناده مناقصاه 

ماورد اساتفاده  Component  ،Package می باشاد.(منظور از اباوار هاا کلیاه نارم افاوار هاا و



 دانشگاه علوم پزشکی شیراز                           

  شبکه بهداشت و درمان شهرستان اقلید                                

 11/09/1991تاریخ تکمیل :  شبکه اقلیدتکمیل کننده : واحد فناوری  سامانه مادران پرخطر RFPنام فایل : 

 

جهت  راحای وبرناماه نویسای و پیااده ساازی نارم افاوار در مراکاو مای باشاد ، بجاو نارم افاوار 

 .و سیسلتم عامل Oracle ،Server SQL :های مدیریت پایگاه داده مدلل

 درصد مشارکت در پروژه : 

از واحهد  اقلیهدشهککه بهداشهت و درمهاه شهرنهتاه مالکیت نرم افزار متعلق بهه 

 های تابعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد . 

 


