
 خطرسنجی

 راهنمای تکمیل خدمت خطرسنجی :

 در نقش بهورز و مراقب سالمت

ثبت نام و سرشماری/فهرست خدمت گیرندگان/تایپ کدملی فرد خدمت گیرنده/انتخاب فرد خدمت گیرنده/انتخاب خدمت پیشگیری از سکته 

 های قلبی و مغزی از طریق خطرسنجی 

% به باال )مبتنی بر سابقه 03که فرد هریک از سوابق را داشته باشد /مستقیما سطح خطر در هنگام تکمیل خدمت خطر سنجی :در صورتی  -1

 می بایستی فرد به پزشک ارجاع شود . بیماری قلبی( تشخیص داده می شود و

،وزن ،دور کمر وضعیت قد اگر در صورتی که هیچکدام از سوابق را نداشته باشد و گزینه هیچکدام تیک زده شود صفحه بعدی باز می شود  -2

 سال بعد داده می شود . 0ن هرگونه تشخیص در قسمت اقدام مراقبت و،فشار و همه ی سواالت پرسیده شده مطلوب باشد بد

اگر فاکتورهای )قد ،وزن ،دورکمر،فشارخون و...( مطلوب باشد و عوامل خطر تیک بخورد )بجز سابقه قندخون و فشارخون (سطح خطر کمتر از   -0

 د که در ادامهمی شو% 13

 % می شود. 13گزینه قند خون و کلسترول و همچنین مصرف داروی فشارخون فعال می شود که در هر صورت سطح خطر کمتر از  -0-1

 % می شود.23-13( زده شود سطح خطر 143/03اگر تیک سابقه دیابت با مصرف مواد دخانی و یا فشارخون باال)کمتر از  -0-2

 % می شود.03-23( زده شود سطح خطر 143/03باالتر از  )ابت با مصرف مواد دخانی و یا فشارخوناگر تیک سابقه دی -0-0

 در یک سطح خطر باالتر طبقه بندی می شود .  0و 2و 1می شود که موارد سال خود به عنوان یک عامل خطر باعث  03سن باالی *

 

 راهنمای استخراج نقش در سامانه عنوان شاخص

 

که خدمت خطرسنجی را تعداد افرادی 

 دریافت کرده اند

 

در نقش مراقب 

 سالمت/ بهورز

گزارش ها /گزارش مراقبتها/گزارش مراقبتهای انجام شده /تاریخ/نوع مراقبت / 

/جستجو)تعداد نفرات مد نظر است 3340نوع پوشش )تحت پوشش( /خدمت 

 نه تعداد خدمات (

برای تعیین درصد افرادی که فاقد 

 مشکل بوده اند  

در نقش مراقب 

 بهورز سالمت/

 /تاریخ/ جستجو3340خدمت  گزارشها/گزارش مراقبتها/گزارش اقدامها /

وان صورت کسر و اقبت سه سال بعد داشته اند به عنتعداد افراد که نیاز به مر) 

صی دریافت کرده اند به تعداد افرادی که خدمت خطرسنجی را در دوره زمانی خا

 (عنوان مخرج کسرقرار می دهیم 

برای تعیین درصد افرادی که دارای 

% 23-13% و13 کمتر ازسطح خطر 

% به باال و 03%و سطح خطر 03-23و

% مبتنی بر سابقه 03سطح خطر باالی 

 بیماری قلبی 

در نقش مراقب 

 سالمت/ بهورز

 /تاریخ/ جستجو3340خدمت گزارشها/گزارش مراقبتها/گزارش تشخیص ها / 

%و... داشته اند به عنوان صورت کسر و تعداد 13) تعداد افراد دارای سطح خطر 

افرادی که خدمت خطرسنجی را در دوره زمانی خاصی دریافت کرده اند به عنوان 

 مخرج کسرقرار می دهیم (

(/سطح 3037%)کد23الی 13(/سطح خطر 3033% )کد13سطح خطر کمتر از 

( و 02133%به باال )کد 03(/سطح خطر 3030)کد%03کمتر از  یال23خطر 

 ( 00331% به باالست)مبتنی بر سابقه بیماری قلبی03سطح خطر 



افرادی که تا کنون  )لیست(گزارش

را دریافت  3340خدمت خطر سنجی 

 ننموده اند 

در نقش مراقب 

 سالمت/ بهورز

 03اند)اخرین آیتم(/ سن از گزارشها/گزارش افرادی که خدمت دریافت نکرده 

(/ تاریخ آخرین 3340/کسانی که این مراقبت برای ایشان انجام نشده است )

خدمت )با توجه به بازه زمانی مد نظر و یا خالی بماند(/ محل ارائه خدمت )همه 

 مراکز(/ جستجو/

 

 

 

 

گزارش پیگیریهای انجام شده در 

 خصوص خدمت خطرسنجی 

 

 

 

 

در نقش مراقب 

 سالمت/ بهورز

/ ارائه خدمت/فهرست پیگیریها/وضعیت پیگیری)پیگیری نشده/پیگیری شده(

(/وضعیت )پیگیریهای من / 3340تاریخ پیگیری از ... تا .../ خدمت )خطرسنجی 

 پیگیریهای واحد(/ فهرست پیگیریها)گذشته /امروز (/جستجو

ه) فقط : برای ارزیابی عملکرد یک شخص )مراقب /بهورز( گزین 1 *نکته

پیگیریهای من( و در خانه های بهداشت چند بهورزه و پایگاههای سالمت  برای 

 ارزیابی عملکرد کل واحد ) گزینه پیگیرهای واحد( انتخاب شود .

:در خدمت خطرسنجی می بایستی کلیه افرادی که در سال قبل مراقبت 2*نکته 

ده است در سال ماه بعد اعالم ش 12و 0،0،0شده اند و برای ایشان پیگیری 

 جاری می بایستی حتما در اولویت پیگیریها قرار داده شوند.

جهت تکمیل جدول عوامل خطر 

بیماریهای غیر واگیر که بر اساس 

نتایج خدمت خطر سنجی استخراج 

 میشود 

کارشناس ستادی 

 /مدیر سیستم 

 /تاریخ/ جستجو3340گزارشها/گزارش مراقبتها/گزارش تشخیص ها / خدمت 

(، فشارخون 02003(/فشارخون طبیعی )کد01023احتمال اختالل لیپید)کد 

(، مشکوک به بیماری فشارخون باال )کد 02032طبیعی باال )پره هایپرتنشن )کد 

(، بیماری فشارخون با کنترل نا 01473(، فشارخون کنترل شده )کد02031

مطلوب قند  (، بیماری دیابت کنترل01234(، پره دیابتیک)کد02033مطلوب )کد 

 (02033(،بیماری دیابت با کنترل نامطلوب )کد02034ناشتا )کد 

گزارش گیری از افرادی که خدمت ***

 خطر سنجی را دریافت کرده اند 

کارشناس ستادی / 

 مدیر سیستم

 3340شبکه خدمت/فعالیت کاربران سامانه /انتخاب واحد/انتخاب تاریخ/خدمت 

 )تعداد افراد مد نظر است (

برای تعیین درصد افرادی که فاقد 

 مشکل بوده اند  

 

کارشناس ستادی / 

 مدیر سیستم

 /تاریخ/ جستجو3340خدمات /گزارش مراقبتها/ گزارش اقدام ها / خدمت 

) تعداد افراد که نیاز به مراقبت سه سال بعد داشته اند به عنوان صورت کسر و 

خاصی دریافت کرده اند به  تعداد افرادی که خدمت خطرسنجی را در دوره زمانی

 عنوان مخرج کسرقرار می دهیم (

برای تعیین درصد افرادی که دارای 

% 23-13% و13سطح خطر کمتر از 

% به باال و 03%و سطح خطر 03-23و

% مبتنی بر سابقه 03سطح خطر باالی 

 بیماری قلبی

 

 

کارشناس ستادی / 

 مدیر سیستم

 /تاریخ/ جستجو3340ا / خدمت خدمات /گزارش مراقبتها/ گزارش تشخیص ه

 هرکدام از موارد

(/سطح 3037%)کد23الی 13(/سطح خطر 3033% )کد13سطح خطر کمتر از 

( و 02133%به باال )کد 03(/سطح خطر 3030%)کد03کمتر از  یال23خطر 

به عنوان ( را  00331% به باالست)مبتنی بر سابقه بیماری قلبی03سطح خطر 

( ***خطرسنجی را در دوره زمانی خاصی) که خدمتصورت کسر و تعداد افرادی 

 دریافت کرده اند به عنوان مخرج کسرقرار می دهیم.

 


