ফর্ম -৪
ফযাইরসরলটি পর্যাদয় প্রদর্াজয
গণ প্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পররবার কলযান মন্ত্রণালয়
মাতৃ মৃতযয, নবজাতদকর মৃতযয ও মৃতজন্ম পর্যাদলাচনা (এমরপরিআর)
Maternal and Perinatal Death Surveillance and Response (MPDSR)

সসবাদকদে নবজাতক মৃতযয পর্যাদলাচনা ফরম
Neonatal Death Review Form

ফ্যাসিসিটি ফ্রম

ফর্ম -৪

বাস্তবায়নে
Implemented by
স্বাস্থ্য অরিেপ্তর ও পররবার পররকল্পনা অরিেপ্তর
Directorate General of Health Services (DGHS) and
Directorate General of Family Planning (DGFP)

মৃতযয পর্যাদলাচনা সাংখ্যা
Death review number
বাৎসররক ক্ররমকঃ
Year serial:
মারসক ক্ররমকঃ
Month serial:
কাররগরর সহদর্ারগতায়ঃ ইউরনদসফ, ইউএনএফরপএ, রবশ্বস্বাস্থ্য সাংস্থ্া, রসওআইএ(কইয়া),
রসআইরপআররব
Technical support: UNICEF, UNFPA, WHO, COIA, CIPRB
ফরম রিজাইন ও সমন্বদয়ঃ এইচ ই ইউ, আইরসরিরিআররব, জাইকা, ব্রাক, ওরজএসরব, রবএনএফ,
রবএসএমএমইউ, রবরপএ, সসইভ েযা রচলদেন
Form designed in collaboration with HEU, ICDDR,B, JICA, BRAC, OGSB, BNF,
BSMMU, BPA, Save the Children

ফযারসরলটির নাম :________________________________________________________
ফযারসরলটি সকাি

মাদয়র নাম: ____________________________________________________________
মাদয়র বয়স:: ___________________________________________________ (বৎসর)
েবজাতনের োম:
___________________________________________________________
রেন /

মাস /

বির

মৃতযযর সময় নবজাতদকর বয়স(রেন/ঘন্টা/রমরনট)
মা/ েবজাতনের হািপাতানির ররসজনেশনের েম্বর
হাসপাতাদলর ওয়াি নম্বর.........

হাসপাতাদলর সবি নম্বর.................

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

ইউরনয়ন/সপৌরসভাঃ

ওয়ািযঃ ...................................

গ্রামঃ ........................

রপতার নাম: _____________________________________________________________
সমাবাইল নম্বর:____________________________________________________________
১। নবজাতদকর জদের স্থ্ান?







বাড়ী
করমউরনটি রিরনক
ইউরনয়ন স্বাস্থ্য ও পররবার কলযাণ সকে
উপদজলা স্বাস্থ্য কমদেক্স
মাতৃ মঙ্গল সকে
সজলা অথবা সের হাসপাতাল







সমরিদকল কদলজ হাসপাতাল
প্রাইদভট রিরনক/হাসপাতাল
এনরজও রিরনক
সচম্বার/স্বাস্থ্য সসবাোনকারীর বাড়ী
অনযানয (উদেখ্ করুন ______

২। নবজাতদকর সকান িরদনর মৃতযয হদয়রিল? (প্রদর্াজয হদল টিক রচহ্ন রেন):
 নবজাতক এই হাসপাতাদল জেগ্রহণ কদর এবাং মারা র্ায় (এখ্াদন টিক রেদল ৫ নাং প্রদে
চদল র্ান)
 নবজাতক হাসপাতাদলর বাইদর জেগ্রহণ এবাং হাসপাতাদল ভরতর পর মৃতযযবরণ কদর

রেন /

৩।

মাস /

বির

বরহ: রবভাগ/ জরুরী রবভাদগ রনদয় আসার তাররখ্:

সময় _________________________

অথবা

অরনবরিত 
রেন /

মাস /

বির

মাস /

বির

৪। অন্তরবভাদগ ভরতর তাররখ্:
সময়: ___________________________

অথবা

অরনবরিত 
রেন /

৫। মৃতযযর তাররখ্
সময় ___________________________

অথবা

অরনবরিত 

৬। ভরতর সময় নবজাতদকর অবস্থ্া
 জ্ঞান ও সবািশরি রিল

 সবািশরি রবহীন(Unconscious)

 রস্থ্র (Stable)

 মৃত আনা হদয়রিল(Brought dead)

 অরস্থ্র(Unstable)

 অরনবরিত(Not recorded)

৭। নবজাতদকর ভরতর বা হাসপাতাদল জদের পর সরাগ রনণয় রক িরদনর রিল (টিক রচহ্ন
রেন)
 শ্বাস কষ্ট Birth Asphyxia
 সসরিদসরময়া Septicemia
 কম ওজন জে Low birth weight
 মারাত্বক রনউদমারনয়া Severe
Pneumonia

 রমরননজাইটিস Meningitis
 জেকালীন আঘাত Birth trauma
 জেগত ত্রুটি Congenital anomalies
 অনযানয Others ((উদেখ্ করুন
....................................)

৮। নবজাতক রক সরফারকৃ ত সরাগী রিল? (টিক রচহ্ন রেন)


হযাাঁ

৯।

র্রে হযাাঁ হয় তাহদল সকাথায় হদত সরফার হদয়রিল? (টিক রচহ্ন রেন)



না

 সরকারর প্ররতষ্ঠান
 সবসরকারর প্ররতষ্ঠান
 বারড়

 অনযানয(উদেখ্ করুন ..................................
 অজানা

১০। কখ্ন িািার/কনসালদটন্ট রনকট প্রথম রভরজদট এদসরিল:
রেন /

উপরস্থ্রতর

মাস /

বির

তাররখ্

 অরনবরিত

সময়ঃ ____________________

 অথবা আদস নাই

১১। নবজাতদকর রক সকান রবপে রচহ্ন রিল? (সঠিক বদক্স ঠিক রেন)








Convulsions শরীর সবদকাঁ র্াওয়া
সখ্দত না পারা বা সখ্দত চায় না
দ্রুত শ্বাস
দ্রুত শ্বাস ও বযক সেদব র্াওয়া
হাত পা ঠান্ডা হদয় র্াওয়া
জ্বর
নড়াচড়া না করা বা কম নড়াচড়া করা








জরিস
নারভদত লালদচ োগ বা পযজ পরা
চামড়ার মদিয সফাড়া ও পযজ
িায়ররয়া
অনযানয (উদেখ্ করুন___________
জারন না

১২। হাসপাতাদল অন্তরবভাদগ রবদশষজ্ঞ কতৃয ক নবজাতদকর রক সরাগ রননযয় করা হদয়রিল?
 শ্বাস কষ্টBirth Asphyxia
 সসরিদসরময়া Septicemia
 কম ওজন জে Low birth weight
 মারাত্বক রনউদমারনয়া Severe
Pneumonia

 রমরননজাইটিস Meningitis
 জেকালীন আঘাত Birth trauma
 জেগত ত্রুটি Congenital anomalies
 অনযানয Others ((উদেখ্ করুন
....................................)

১৩। ভরতর কতক্ষন পর হাসপাতাল অন্তরবভাদগ রচরকসা শুরু কদর
রেন /

মাস /

বির

তাররখ্

সময় __________________

১৪। জদের পর বাচ্চার ওজন

__________________ গ্রাম

১৫। নবজাতদকর রক সকান জেগত ত্রুটি রিল?
 হযাাঁ

 না

১৬। র্রে হযাাঁ হয় তাহদল সকাথায় জন্মগত ত্রুটি রিল





মাথা
মযদখ্র তালয
সঠাাঁট
হাদত






বযদক
পায়য পদথ
পাদয়র পাতাদত
সর্ানী পদথ

 অনযানয উদেখ্ করুন
____________________

১৭। হাসপাতাদলর সকান রবভাদগ বা স্থ্াদন নবজাতদকর মৃতযয হদয়দি?








ইমারদজরি রুদম At emergency
স্থ্ানন্তদরর সময় During transferring the neonate
ওয়াদিয At ward
সলবার রুদম At labour room
অপাদরশান রুদম At operation theater
নবজাতক ওয়াদিয Special care newborn unit ( SCANU)
অনয সকান স্থ্াদন উদেখ্ করুন __________________

১৮। মৃতযযর সম্ভাবয কারণ রলখ্যন
সরাদগর নামঃ ____________________________________________________
আইরসরি ১০ সকাি নাং ____________________________________________
১৯। সরাগীর মৃতযযর ঘটনার রববরণ রলখ্যন সাংদক্ষদপ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
মৃতযয পর্যাদলাচনাকারীর নামঃ .........................................................
পেরবঃ ...........................................................................
তথয সাংগ্রদহর তাররখ্

.............................................

সাক্ষর .............................................................................

