
(4538کد  مراقبت سه ماهه فرد مبتال به دیابت )پزشک  

 جدول شماره یک 

 گزارش تشخیص ها
 گزارش اقدامها  

 عنوان کد اقدام  عنوان تشخیص کد ردیف

بیماری فشارخون با کنترل  57923 1

 نامطلوب
111113 

درمان، میزان فعالیت بدني، بررسي رژيم داروئي و اصالح هر يک از موارد بررسي رژيم و عادات غذائي بیمار، میزان پای بندی به 

 فوق در صورت لزوم/آموزش به بیمار

 ماه بعد 3تشويق بیمار به حفظ روند فعلي / ويزيت مجدد  ادامه روند درمان اگر قند غیرناشتا نیز کنترل شده است / 111111 قندخون ناشتا با کنترل مطلوب 55591 2

 قندخون ناشتا با کنترل نامطلوب 55597 3
111117 

اگر پس از دو نويت  -تعیین میزان پای بندی به درمان  -اصالح رژيم غذائي و داروئي با توجه به میزان قند ناشتا و غیرناشتا 

 ماه بعد 3)کلینیک ديابت( / ويزيت مجدد  2ماه( کنترل مطلوب حاصل نگردد ارجاع به سطح  6مراقبت )

 ادامه رِژيم داروئي و رژيم غذايي فعلي 111118 کنترل مطلوب قند پس از غذا 55598 4

 ارجاع به کارشناس روان و آموزش اهمیت ترک-توصیه اکید به ترک دخانیات  111125 بیمار ديابتي مصرف کننده دخانیات 55838 5

خیلي پايین a1cمیزان هموگلوبین  55814 6

 درصد( 5.6تا  4)
111181 

عدد ثبت شده را مجددا بررسي کنید /برگه آزمايش را مجددا بررسي کنید و از صحت نتیجه اطمینان حاصل کنید. از آزمايشگاه -

علت را بپرسید و روش انجام آزمايش را سوال کنید /رژيم داروئي و رژيم غذائي بیمار را بررسي کنید /اگر عالئم افت قند يا 

رو ها و عادات غذائي را اصالح کنید /در صورت لزوم به کارشناس سالمت روان و کارشناس حمالت هايپوگلیسمي داشته است دا

 ماه بعد 3ويزيت بعدی -تغذيه ارجاع دهید/

 5.6پايین ) a1cمیزان هموگلوبین  55875 7

 111184 درصد( 6.5تا 

است دارو ها و عادات غذائي را اصالح  عدد ثبت شده را مجددا بررسي کنید /اگر عالئم افت قند يا حمالت هايپوگلیسمي داشته

اگر بیماری به تازگي تشخیص داده شده است تست تحمل گلوکز انجام دهید و در صورت تائید ابتال به ديابت با اصالح -کنید /

 ماه بعد 3شیوه زندگي درمان را شروع کنید/درصورت لزوم به کارشناس سالمت روان و تغذيه ارجاع دهید /ويزيت بعدی 

 a1cکنترل ايده ال 55878 8

111133 

 نوبت روزانه در مواردی که علتي 2-1میلي گرم  555اگر بیماری به تازگي تشخیص داده شده است داروی خوراکي متفورمین با دز 

وجود ندارد تجويز کنید. /برلزوم اصالح شیوه زندگي تاکید کنید.)آموزش بیمار در همه ويزيت ها بعالوه آموزش خودمراقبتي(  ††

بیماران جوان، افرادی که به تازگي میتال به ديابت شده اند، افرادی که سابقه بیماری های ديگری ندارند و بیماراني که مشارکت -/

درباره حمالت هايپوگلیسمي سئوال کنید درصورت -در اين محدوده تشويق کنید. / A1Cند را به حفظ خوبي در روند درمان دار

تجربه عالئم افت قند خون رژيم غذائي و برنامه فعالیت بدني بیمار را بررسي و اصالح کنید و در صورت لزوم رژيم داروئي را اصالح 

 ماه بعد 3ويزيت بعدی -نمائید /

 a1c (8-7کنترل نامطلوب میزان  55871 9

 درصد(
111135 

بررسي وضعیت تغذيه و فعالیت بدني و اصالح آن /میزان پای بندی به درمان /افزايش دز -بررسي علل عدم موفقیت در درمان /

 ماه بعد 3متفورمین تا کنترل مطلوب قند خون /ويزيت بعدی 
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 درصدa1c (15-9 )کنترل نامطلوب  55872 15

111131 

)گلي بن کالمید توصیه نمیشود( مطابق اگر بیماری به تازگي تشخیص داده شده است، تجويز متفورمین و سولفونیل اوره 

اگر بیمار از قبل تحت مراقبت است علل عدم موفقیت در درمان را بررسي -دستورالعمل عالوه بر ساير دستورات غیرداروئي /

بررسي میزان پای بندی به درمان /در انتخاب داروی -افزودن داروی سوم در صورت لزوم / –افزايش دز داروهای مصرفي -کنید /

آموزش بیمار و تاکید بر رعايت دستورات -دوم به شرايط بیمار و بیماريهای زمینه ای توجه کنید. )مراجعه به راهنمای بالیني( /

ماه، استفاده از انسولین مد نظر  6طي  A1cقیت در کنترل درصورت عدم موف-ماه بعد / 3ويزيت بعدی -داروئي و غیر داروئي /

 2قرار گیرد.)ارجاع به سطح 

 درصدa1c (15-15 )کنترل نامطلوب  55874 11

111132 

اگر بیمار از قبل تحت مراقبت است علل عدم موفقیت در درمان -توصیه جدی برای آغاز درمان ترکیبي يا به تنهايي با انسولین /

را بررسي کنید /جهت بیماراني که از قبل تحت درمان با يک يا چند دارو هستند، در صورت عدم پذيرش شروع انسولین، دز دارو 

آموزش بیمار و تاکید بر -مان /بررسي میزان پای بندی به در-ماه مجدداً بررسي کنید  3های خوراکي را افزايش دهید و پس از 

جهت اصالح درمان يا  2ماه ارجاع به سطح  3طي  A1cدرصورت عدم موفقیت در کنترل -رعايت دستورات داروئي و غیر داروئي /

 ماه بعد 3ويزيت بعدی -شروع درمان با انسولین /

 کنترل آنادامه درمان فشارخون با داروی قبلي و - 111123 فشارخون کنترل شده 55853 12

بیمار ديابتي بدون عوامل خطر  55852 13

 سال( 45قلبي عروقي )باالی 
 میلي گرم 25تجويز آتورواستاتین با دوز حداقل  111128

بیمار ديابتي در معرض خطر قلبي  55859 14

 سال( 55تا  35عروقي )
 میلي گرم 45تجويز آتورواستاتین با دوز حداقل  111121

ديابتي در معرض خطر قلبي بیمار  55883 15

 سال( 75تا  55عروقي )
 میلي گرم در روز 85تجويز آسپرين با دوز  -میلي گرم  45تجويز آتورواستاتین با دوز حداقل  111122

بیمار ديابتي در معرض خطر قلبي  55881 16

 سال به باال( 75عروقي )
 میلي گرم در روز 85تجويز آسپرين با دوز  -میلي گرم  25تجويز آتورواستاتین با دوز حداقل  111124

کنترل نامطلوب قند خون پس از  55383 17

 صرف غذا
111113 

به طبق راهنما /عاليم اولیه قندخون باال و روش برخورد با آن را بررسي پايبندی بیمار به رعايت دستورات دارويي و غیردارويي

 تاريخ پیگیری ماه بعد بیمار آموزش دهید.

 درصدa1c (9-8 )کنترل نامطلوب  55381 18
111133 

بررسي میزان پای بندی به درمان /تاکید بر -افزايش دز متفورمین يا افزودن داروی دوم /-بررسي علل عدم موفقیت در درمان 

 ماه بعد 3ويزيت بعدی -رعايت دستورات داروئي و غیر داروئي /

 گیری فشارخون در مراقبت بعدیاندازه - 111119 فشارخون در محدوده طبیعي 55333 19
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 R3111/ پره دیابتیک 01eسایر انواع دیابت e00/دیابت نوع دو e01/برنامه دیابت : دیابت نوع یک 

 راهنمای استخراج نقش در سامانه عنوان شاخص

 

استخراج لیست بیماران 

 دیابتی  تحت پوشش

 

 کلیه نقش ها

مدیریت سامانه /ساخت گزارش افراد تحت پوشش/در قسمت عنوان )تعداد بیماران دیابت نوع یک/دو/سایر انواع دیابت(/انتخاب 

/ثبت/ مشاهده گزارش /مجموع e01 سایر انواع دیابت e00/دیابت نوع دو e01/واحد/ در قسمت بیماری درج کد دیابت نوع یک 

 ماران تحت پوشش ما می باشند.اعداد به دست امده از کدهای فوق کل بی

 

 

 

استخراج شاخص 

 مراقبت پزشک 

 

 در نقش پزشک

 

 

در نقش کارشناس 

 ستادی /مدیر سیستم  

گزارش ها/گزارش مراقبتها/گزارش مراقبتهای انجام شده /تاریخ/نوع مراقبت )مراقبتهای مرکز( /خدمت مراقبت سه ماهه فرد مبتال 

 جستجو)تعداد نفرات به عنوان صورت کسر ((/ 4138به دیابت)پزشک کد

 و در مخرج کسر تعداد بیماران دیابتی)استخراج شده از قسمت مدیریت سامانه ( تحت پوشش قرار میگیرد 

 

(/ 4138شبکه خدمت/فعالیت کاربران سامانه /انتخاب واحد/انتخاب تاریخ/ خدمت مراقبت سه ماهه فرد مبتال به دیابت)پزشک کد 

د افراد مراقبت شده به عنوان صورت کسر( و در مخرج کسر تعداد بیماران دیابتی )استخراج شده از قسمت مدیریت جستجو )تعدا

 سامانه ( تحت پوشش قرار میگیرد

 

 

 

استخراج وضعیت 

)در سامانه قندخون ناشتا

حد مطلوب را کمتر از 

و باالتر را  021و 021

کنترل نامطلوب لحاظ 

 می کند(

 

 

 

 

 ناظرمراقب سالمت 

 )در نقش پزشک(

 

 

 

 

 

 

جهت استخراج این شاخص که به صورت سه ماهه استخراج میشود می بایستی مراقب سالمت ناظر با نقش یکی از پزشکان مرکز وارد  ***

سامانه شده و از قسمت گزارش ها/گزارش مراقبتها/گزارش مراقبتهای انجام شده /تاریخ/نوع مراقبت )مراقبتهای مرکز( /خدمت مراقبت سه 

(/ جستجو)تعداد نفرات به عنوان مخرج کسر ( این شاخص نشان میدهد که کل افرادی که در سه ماهه 4138بت)پزشک کدماهه فرد مبتال به دیا

 را دریافت کرده اند چند نفر بوده است. 4138اخیر خدمت 

ارش تشخیص ها  مراقبت *جهت استخراج تعداد افرادی که آزمایش قند خون ناشتا را انجام داده اند از قسمت گزارشها /گزارش مراقبتها/گز

 را با هم جمع میکنیم و بر تعداد افراد مراقبت شده تقسیم میکنیم 11132و11130(/ تاریخ / جستجو کدهای  4138)کد 

 4138*جهت استخراج تعداد افرادی که قند خون کنترل شده داشته اند از قسمت گزارشها /گزارش مراقبتها/گزارش تشخیص ها  مراقبت )کد 

 را برکل افرادی که آزمایش قندخون ناشتا داشته اند تقسیم میکنیم .11130/ جستجو کد(/ تاریخ 

 4138*جهت استخراج تعداد افرادی که قند خون کنترل نشده داشته اند از قسمت گزارشها /گزارش مراقبتها/گزارش تشخیص ها  مراقبت )کد 

 ناشتاداشته اند تقسیم میکنیم . را برکل افرادی که آزمایش قندخون11132(/ تاریخ / جستجو  کد
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در نقش کارشناس 

 ستادی 

 

* جهت استخراج تعداد افرادی که آزمایش قند خون ناشتا را انجام داده اند از قسمت خدمات /گزارش مراقبتها/گزارش تشخیص ها  مراقبت 

 افراد مراقبت شده تقسیم میکنیمرا با هم جمع میکنیم و بر تعداد 11132و11130(/ تاریخ / جستجو کدهای  4138)کد 

 4138* جهت استخراج تعداد افرادی که قند خون کنترل شده داشته اند از قسمت خدمات /گزارش مراقبتها/گزارش تشخیص ها  مراقبت )کد 

 را برکل افرادی که آزمایش قندخون ناشتا داشته اند تقسیم میکنیم11130(/ تاریخ / جستجو کد

 4138* جهت استخراج تعداد افرادی که قند خون کنترل نشده داشته اند از قسمت خدمات /گزارش مراقبتها/گزارش تشخیص ها  مراقبت )کد 

 اند تقسیم میکنیم را برکل افرادی که آزمایش قندخون ناشتاداشته 11132(/ تاریخ / جستجو  کد

د به صورت خودکار آزمایش قندخون دوساعته نیز فعال میگردد که در صورتی که آزمایش دوساعته داشته باشد قند خون دو در صورتی که تیک آزمایش قندخون ناشتا زده شونکته :

  و باالتر را کنترل نا مطلوب لحاظ میکند.041را مطلوب و 041ساعته کمتر از 

استخراج وضعیت 

 فشارخون 

 مراقب سالمت ناظر

 )در نقش پزشک(

 

 (کهبیماری فشارخون با کنترل نامطلوب)12331فشارخون بیماران دیابتی مراقبت شده در سه ماهه اخیر کدهای *جهت استخراج وضعیت 

)فشارخون 11813و باالتر بوده است.کد  081/31افرادی است که سابقه بیماری فشارخون داشته اند و در این مراقبت فشارخون انها  شامل

و پایین تر بوده است همچنین کد  013/43که بیماری فشارخون داشته اند و در این مراقبت فشارخون آنها استافرادی شامل کنترل شده (که 

شامل افرادی میشود که که سابقه فشارخون نداشته و در حال حاضر فشارخون آنها در حدوه طبیعی می )فشارخون در محدوده طبیعی ( 11333

شامل افرادی میشود که بیماری فشارخون نداشته اند ولی در این مراقبت فشارخون آنها باالتر )فشارخون کنترل نشده(  10840باشد همچنین کد

  بوده است 081/31از 

 جهت محاسبه وضعیت شاخصهای فوق هرکدام از کدهای فوق را برکل افراد مراقبت شده )از قسمت ***( را تقسیم میکنیم 

 

 

استخراج وضعیت انجام 

 HBA0Cآزمایش

 

 سالمت ناظرمراقب 

 )در نقش پزشک(

 

 

 11821+11828+11821+11804را انجام داده اند کدهای  HBA0Cآزمایش برای استخراج کل افرادی که در سه ماهه اخیر

)توضیحات هرکدام از کدهای فوق در جدول شماره یک اورده را باهم جمع مینماییم 0در جدول شماره  11823+11824+11381

 شده است(

مراقبت ماهیانه از مراقبت سه ماهه بیمار دیابتی در نقش پزشک قابل استخراج نمی باشد می بایستی این شاخص از بیماران دیابتی : با توجه به اینکه شاخص نمایه توده بدنی 0نکته

 .استخراج گردد بهورز/مراقب سالمت 

فشارخون مصرف می کند ؟ آیا سابقه بیماری های قلبی عروقی )سکته قلبی ،سکته مغزی ، بیماری شرایین محیطی و ...( آیا داروی کاهنده : در صورت زدن تیک هرکدام از سوالهای  2نکته

خانیات مصرف می ی یا آلبومینوری است؟ آیا ددارد؟آیا دچار دیس لیپیدمی است؟ آیا دارای سابقه خانوادگی بیماری زودرس قلبی عروقی در خانواده است؟ آیا مبتال به بیماری مزمن کلیو

 میلی گرم را توصیه می نماید.81در قسمت اقدام دوز تجویزی آتورواستاتین با دوز حداقل زده شود کند؟
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