
 

7238کد مراقبت افراد پره دیابتیک غیر پزشک  

 

 

 

 

 

 راهنمای استخراج نقش در سامانه عنوان شاخص

استخراج لیست بیماران پره دیابتی  

 تحت پوشش

 

 کلیه نقش ها

مدیریت سامانه /ساخت گزارش افراد تحت پوشش/در قسمت عنوان )تعداد افراد پره دیابت(/انتخاب واحد/ 

/ثبت/ مشاهده گزارش تعداد افراد بدست آمده از این گزارش به عنوان R8232در قسمت بیماری درج کد 

 مخرج کسر استفاده می شود

استخراج وضعیت مراقبت افراد پره 

 دیابتیک به صورت فصلی

در نقش کارشناس ستادی / مدیر 

 سیستم

 

 

 

 در نقش مراقب سالمت /بهورز 

واحد/انتخاب تاریخ/ خدمت مراقبت افراد پره دیابتیک شبکه خدمت/فعالیت کاربران سامانه /انتخاب 

(/ جستجو )تعداد افراد مراقبت شده به عنوان صورت کسر( و در مخرج کسر تعداد افراد 7238)غیرپزشک کد

 پره دیابتی )استخراج شده از قسمت مدیریت سامانه/ساخت افراد تحت پوشش( قرار میگیرد.

 

 

اقبتهای انجام شده /تاریخ/نوع مراقبت )مراقبتهای مرکز( / خدمت گزارش ها/گزارش مراقبتها/گزارش مر

 (/ جستجو)تعداد افراد مراقبت شده به عنوان صورت کسر(7238مراقبت افراد پره دیابتیک )غیرپزشک کد

و در مخرج کسر تعداد بیماران دیابتی)استخراج شده از قسمت مدیریت سامانه/ساخت افراد تحت پوشش( 

 قرار میگیرد .

 



 

 پزشکمراقبت افرد پره دیابتی غیر

  گزارش اقدامها  گزارش تشخیصها 

 توضیحات  عنوان کد اقدام عنوان کد تشخیص شماره ردیف

1 21313 BMI = {3} 
  

 

3 22333 

پره دیابتی 

نیازمند مصرف 

داروی کاهنده 

 قند خون

111177 

/  موارد منع مصرف دارو وجود نداشته باشد.ارجاع به پزشک جهت تجویز داروی متفورمین در صورتی که 

/ توصیه به  % وزن فعلی8ارجاع به کارشناس تغذیه برای اصالح رژیم غذائی و کاهش وزن به میزان حداقل 

 153انجام فعالیت بدنی )ورزش های هوازی( مثل پیاده روی و دویدن و دوچرخه سواری به میزان حداقل 

دقیقه  233دقیقه )هدف نهائی رساندن این میزان به  23هر نوبت حداقل  نوبت و 5دقیقه در هفته حداقل در 

 / تاریخ مراقبت بعدی سه ماه دیگر / توصیه اکید به عدم مصرف دخانیات در هفته(

افراد دیابتیک که قند خون آنها باالتر از 

 است  131و کمتر از  133

2 22318 
پره دیابتی با 

 احتمال دیابت
 /تاریخ پیگیری سه ماه بعد پزشک جهت بررسی ابتال به دیابتارجاع به  111333

افراد میانسال و سالمند ی که قند خون 

 می باشد  131آنها باالتر از 

3 22317 

پره دیابتی بدون 

نیاز به مصرف 

داروی کاهنده 

 قند خون

111331 

توصیه  -/ % وزن فعلی8ارجاع به کارشناس تغذیه برای اصالح رژیم غذائی و کاهش وزن به میزان حداقل 

 153به انجام فعالیت بدنی )ورزش های هوازی( مثل پیاده روی و دویدن و دوچرخه سواری به میزان حداقل 

دقیقه  233دقیقه )هدف نهائی رساندن این میزان به  23نوبت و هر نوبت حداقل  5دقیقه در هفته حداقل در 

 ماه بعد 1تاریخ مراقبت بعدی   توصیه اکید به عدم مصرف دخانیات/ - در هفته(/

افراد سالمند ی که قند خون آنها کمتر  

 می باشد 131از 

5  
قند خون طبیعی 

(133)کمتر از    
 مراقبت بعدی یک سال بعد / دستورات تغذیه ای وصیه به ادامه رعایتت

افراد میانسال و سالمندی که بدون 

مصرف داروی کاهنده قند خون قند خون 

 بوده است  133آنها کمتر از 

1 22313 

پره دیابتی 

)قندکمتر از 

133) 

 بعد مراقبت بعدی سه ماه -/ و دارویی در صورت تجویز دارو به ادامه رعایت توصیه 111333

افراد سالمند و میانسالی که قند خون 

آنها با مصرف قرص کاهنده قند خون  

 شده است  133کمتر از 

      

 


