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িাধারণ তথ্য
স্বাস্থ্য সকদের নামঃ ___________________________________________________
স্বাস্থ্য সকদের সকাি নাং:

মাদয়র নাম: ____________________________________________________________
মাদয়র বয়স: ___________________________________________________ (বৎসর)
মাদয়র হাসপাতাল সররজদেশন নং

মাদয়র ঠিকানা:
সজলাঃ................... উপদজলাঃ..................
ওয়ািযঃ ...................................

ইউরনয়ন/সপৌরসভাঃ .................................
গ্রামঃ ........................

স্বামীর নাম: ...............................................
সফান নাংঃ

১। ভর্তমর তথ্য:
জরুরর রবভাদগ/ বরহ:রবভাদগ সরাগী আসার তাররখ্ ও সময়:
রেন /

মাস /

বছর

তাররখ্:

সময়: ...............................

অন্ত:রবভাদগ ভরতয র তাররখ্ ও সময়:
রেন /

মাস /

বছর

তাররখ্:

সময়: ...............................

মৃতযযর তাররখ্ ও সময়:
রেন /
তাররখ্:

মাস /

বছর
সময়: ...............................

2

২। ভরতয র সময় মাদয়র অবস্থ্া সকমন রছল:
 সদচতন



মৃত

 রস্থ্র

 অদচতন

 অরস্থ্র

 তথ্য সাংগ্রহ করা হয়রন

৩। OPD বা জরুরর রবভাদগ মাদয়র গভয াবস্থ্া সকমন রছল:
 গভয কালীন
 প্রসব সবেনা রছল
 প্রসদবর পর এদসরছল

 অনযানয সমসযা রছল
 তথ্য সাংগ্রহ করা হয়রন

৪। ভরতয র সময় সনাক্তকৃ ত/রনিযারণকৃ ত সমসযা/











৫।

 Intra partum haemorrhage
 Postpartum haemorrhage
 Retained placenta:

Ectopic pregnancy
Missed abortion
Spontaneous abortion
Medical abortion
Induced abortion
Threatened abortion
Placenta previa
Abruptio placenta
Molar pregnancy

ভরতয কৃ ত মা রক সরফার হদয় এদসরছল?

a.with haemorrhage
b. without haemorrhage








হযা

Prolonged labour
Obstructed labour
Rupture uterus:
Others (Specify):…………………



না

র্রে হযা হয় তাহদল সকাথ্া হদত এদসরছল

সরকারী স্বাস্থ্য সকে  বযরক্তগত স্বাস্থ্য সকে

 তথ্য



বাড়ী সথ্দক



অনযানয

সাংগ্রহ করা সনই

৬। ডাক্তার বা কেিািট্যান্ট দ্বারা ররাগীর প্রথ্ম িাক্ষাত এর তথ্য:
র্ির্িৎসা ব্যব্স্থা ননওয়ার তার্রখ ও সর্য়: তার্রখ………………………… সর্য়………............।
 তথ্য সংগ্রহ িরা ননই
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৭। অন্ত:রবভাদগ সরাগ/সমসযা রননযয়;








 Intra partum haemorrhage
 Post partum haemorrhage
 Retained placenta:
 With haemorrhage
 Without haemorrhage
 Prolonged labour
 Obstructed labour
 Rupture uterus:
 Others (Specify):……………………

Ectopic pregnancy
Missed abortion
Spontaneous abortion
Medical abortion
Induced abortion
Threatened abortion
Placenta previa

 Abruptio placenta
 Molar pregnancy

৮। অন্ত:রবভাদগ ভরতয র পর বযবস্থ্াপনা:
রচরকৎসা বযবস্থ্া সনওয়ার তাররখ্ ও সময়: তাররখ্………………………………
সময়…………………


তথ্য সাংগ্রহ করা সনই

৯। প্রসদবর পদ্ধরত:
১০। 

স্বাভারবক

সাজযারীর মািযদম



 র্ন্ত্রপারতর

মািযদম



প্রসব হয়রন

১১। বতয মান গভয বতীর ফলাফল:
জীরবত জন্ম






মৃত জন্ম

 কম

জন্ম ওজন



গভয পাত

অনযানয উদেখ্ করুন

১২। জদন্মর পর রশশুর ওজন ……………………গ্রাম
১৩। জদন্মর পর রশশুর সকান অস্বাভারবকতা রছল রকনা?

 হযাাঁ

 না

১৪। মাদয়র মৃতযযর স্থ্ান:
 জরুরর রবভাগ
 আইরসইউ

 ট্ররলদত

 ওয়যাি



সলবার সরাম  অপাদরশন সরাম

 অনযানয  অপাদরশদনর পর

১৫। সবদচদয় সম্ভাবয মৃতযযর কারণ:
(WHO Cause of death form, with separate ICD10 list)
CAUSE
ICD CODE

CAUSE

ICD CODE

PPH

O 72

APH

O 46

Puerperal Sepsis

O 85

Ectopic Pregnancy

O 00

Eclampsia

O 15

Haemorrhage in Early Pregnancy

O 20

Death from sequel of direct obstetric

O 97

Complication of Anaesthesia during

O 74

cause

Labour & Delivery
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Obstructed Labour due to Malposition

O 64

Failed Attempt abortion

O 07

Placenta Previa

O 44

Abruptio placentae

O 45

Medical abortion

O 04

Rupture Uterus

Complications of anaesthesia during

O 29

Obstetric Embolism

and Malpresentation of foetus

O 88

pregnancy
Malnutrition in pregnancy

O 25

১৫. মন্তবয: (সাংদেদপ মৃতযযর রববরণ উদেখ্ করুন)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

১৬. র্াচাইকারীর নাম:
পেবী:
তথ্য সাংগ্রদহর তাররখ্:
স্বাের;

