
 غیرپزشک–مراقبت ماهانه فرد مبتال به دیابت 

 گزارش اقدامها   گزارش تشخیص ها

 عنوان کد اقدام عنوان کد تشخیص

96213 BMI = {0}     

 تشویق کنید . یمار را به ادامه رعایت 666010 دیابت با وزن در محدوده مطلوب 99993

99993 

 وزندیابت با اضافه 

666016 

% کاهش وزن به کنترل قندخون کمک می کند/ .ارجاع به 1/حداقل  تشویق کنید . بیمار را به ادامه رعایت

کارشناس تغذیه )اگر وزن بیمار نسبت به مراجعات قبلی روند کاهشی دارد نیاز به ارجاع به کارشناس 

 تغذیه نیست(

99993 
 دیابت همراه با چاقی

666011 

به پزشک )اگر وزن بیمار نسبت به مراجعات قبلی روند کاهشی دارد نیاز به ارجاع به ارجاع غیرفوري 

 تشویق کنید . /بیمار را به ادامه رعایت /نیازمند مشاوره تغذیه است . پزشک نیست(

99936 
 قندخون ناشتا با کنترل مطلوب

666012 

تاریخ پیگیري:  دارویی و غیردارویی/توصیه و تشویق به ادامه درمان به شکل فعلی و رعایت دستورات 

 یک ماه بعد

 ارجاع غیرفوري به پزشک/ مصرف داروهاي تجویز شده طبق دستور پزشک توصیه اکید به- 666019 قندخون ناشتا با کنترل نامطلوب 99932

 تشویق به ادامه رعایت دستورات دارویی و غیردارویی 666661 کنترل مطلوب قند پس از غذا 99931

99931 
میلی  900تا  630کنترل نامطلوب قند پس از غذا )

 666663 گرم(

/عالیم اولیه قندخون باال و روش برخورد  بررسی پایبندي بیمار به رعایت دستورات دارویی و غیردارویی

 /تاریخ پیگیري ماه بعد به بیمار آموزش دهید. با آن را

99933 
 دیابتی با فشارخون کنترل نشده

666663 

/ارجاع غیرفوري به پزشک جهت بررسی بیشتر و شروع درمان دارویی در  توصیه به اصالح شیوه زندگی

 /تاریخ پیگیري ماه بعد صورت لزوم

 /تاریخ پیگیري ماه بعد ارجاع غیرفوري به پزشک جهت کنترل فشارخون باال 666626 دیابتی با کنترل نامطلوب فشارخون 99933

 /تاریخ پیگیري ماه بعد اندازه گیري فشارخون در مراقبت بعدي 666629 فشارخون در محدوده قابل قبولدیابتی با  99100

99106 
 دیابتی با فشارخون کنترل شده

666621 

تشویق بیمار به ادامه درمان فشارخون با مصرف منظم داروي تجویز شده و رعایت دستورات 

 /تاریخ پیگیري ماه بعد پزشک

 /تاریخ پیگیري ماه بعد ارجاع به کارشناس روان و آموزش اهمیت ترک-توصیه اکید به ترک دخانیات/ 666623 دیابتی مصرف کننده دخانیاتبیمار  99101

99101 

 دیابتی با فعالیت بدنی نامطلوب

666623 

روز در  1تا  9دقیقه فعالیت بدنی با شدت متوسط در فواصل منظم در  610توصیه به انجام حداقل 

و یا باالتر است و یا بیمار دچار عوارض دیابت است ،تا زمان کنترل  210/اگر قندخون ناشتا  هفته

  قندخون ،از فعالیت بدنی پرهیز شود

 توصیه به ادامه مصرف استاتین طبق دستور 666696 دیابتی با مصرف منظم استاتین 99101

 ادامه مصرف استاتین طبق دستور پزشک و جلب مشارکت بیمار توصیه به 666691 دیابتی با مصرف نامنظم استاتین 99103

 توصیه به مصرف آسپرین طبق دستور پزشک و جلب مشارکت بیمار 666693 دیابتی با مصرف نامنظم آسپرین 99103

 توصیه به ادامه مصرف آسپرین طبق دستور 666691 دیابتی با مصرف منظم آسپرین 99160



 غیرپزشک–مراقبت ماهانه فرد مبتال به دیابت 

  

 / 01eسایر انواع دیابت e00/دیابت نوع دو e01/: دیابت نوع یک  راهنمای پایش مراقب سالمت/بهورز

 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 

 بهورز/مراقب سالمت 

 

بهورز/مراقب در نقش 

 سالمت

 

در نقش کارشناس ستادی 

 /مدیر سیستم  

ه فرد ان/نوع مراقبت )مراقبتهای مرکز( /خدمت مراقبت ماه)ماهانه(گزارش ها/گزارش مراقبتها/گزارش مراقبتهای انجام شده /تاریخ

 (/ جستجو)تعداد نفرات به عنوان صورت کسر (6138پزشک کدغیربه دیابت)مبتال 

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

 

پزشک غیردیابت) ه فرد مبتال بهان/ خدمت مراقبت ماه)ماهانه(شبکه خدمت/فعالیت کاربران سامانه /انتخاب واحد/انتخاب تاریخ

(/ جستجو )تعداد افراد مراقبت شده به عنوان صورت کسر( و در مخرج کسر تعداد بیماران دیابتی )استخراج شده از 6138کد

 قسمت مدیریت سامانه ( تحت پوشش قرار میگیرد

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

 بهورز/مراقب سالمت استخراج گردد .

استخراج شاخص نمایه 

  توده بدنی
بهورز/مراقب در نقش 

 سالمت

قسمت گزارشها /گزارش مراقبتها/گزارش تشخیص ها  مراقبت )کد  *جهت استخراج وضعیت شاخص نمایه توده بدنی در افراد مراقبت شده از

 جستجو  /)سه ماهه((/ تاریخ  6138

 است که مراقبت شده اند.که شامل کدهای کل افرادی ها نشان دهنده BMIتعداد 

 ( میشود 11113(+دیابت همراه با چاقی)11116(+دیابت با اضافه وزن)11113دیابت با وزن در محدوده مطلوب)
 .جهت استخراج درصد هرکدام از کدهای فوق باید این کدها را برتعداد کل تقسیم تا درصد متناسب با آن بدست آید

 تاریخ پیگیري ماه بعد-/ /آموزش ارجاع فوري به پزشک خانواده 666693 دیابتیاحتمال وجود پاي  99166

99112 
 و باالتر( 900کنترل نامطلوب قند پس از غذا )

666911 

/عالیم اولیه قندخون باال و روش برخورد با  میلی گرم 900ارجاع فوري به پزشک به علت قندخون باالي 

 به بیمار آموزش دهید. آن را

 /ارجاع غیرفوري به پزشک جهت بررسی و جلب مشارکت بیمار را آموزش دهید. نحوه 666261 دیابتی با مصرف نادرست انسولین 99119

 ادامه مصرف و تاکید بر رعایت دقیق دستورات پزشک در زمینه تزریق انسولین توصیه به- 666263 دیابتی با مصرف صحیح انسولین 99111

 ادامه مصرف داروي کاهنده قندخون طبق دستور توصیه به- 666263 داروي کاهنده قندخون دیابتی با مصرف منظم 99111

 روش مصرف صحیح داروها را به بیمار آموزش دهید 666263 دیابتی با مصرف نامنظم داروي کاهنده قندخون 99111

     دیابتی بدون تجویز استاتین 99161

 ارجاع غیرفوري به پزشک 666699 احتمال عارضهدیابتی با مصرف منظم استاتین با  99163
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