
  غیرواگیرپایش بیماریهای  راهنمای

 راهنمای پایش بلی /خیر سوال ردیف

1 
توسط پزشک در سامانه )نوع یک و نوع دو(و پره دیابتیک دیابت مبتال به آیا بیماران شناسایی شده

 سیب ثبت شده است؟

انتخاب عنوان برای مدیریت سامانه /ساخت گزارش افراد تحت پوشش/ )در همه نقشها( 

دیابت نوع دو e/11دیابت نوع یک مورد نظر /درج عنوان و یا کد بیماری مورد نظرگزارش 

11/e 1سایر انواع دیابتe 3717/ پره دیابتیکR)/ثبت / مشاهده گزارش 

 ؟توسط پزشک انجام شده است مراقبت بیمار مبتال به دیابتآیا  2

 درج تاریخ/ شده/ گزارش ها/گزارش مراقبتها/گزارش مراقبتهای انجام)در نقش پزشک ( 
 جستجو /(4738خدمت مراقبت سه ماهه فرد مبتال به دیابت)پزشک کد

یت کاربران سامانه /انتخاب واحد /درج لشبکه خدمت/ فعا )در نقش کارشناس ستادی (

 /جستجو (4538)کدتاریخ / خدمت مورد نظر

 شده است ؟ آیا مراقبت سه ماهه افراد پره دیابتیک توسط مراقب سالمت/بهورز انجام 7

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

(/ جستجو)تعداد افراد 4538مرکز( / خدمت مراقبت افراد پره دیابتیک )غیرپزشک کد

 مراقبت شده به عنوان صورت کسر(

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

 افراد تحت پوشش( قرار میگیرد .

 آیا داروهای مصرفی بیماران دیابتی و فشارخونی در سامانه ثبت شده است؟ 8
انتخاب چند نفر از بیماران دیابتی و فشارخونی به صورت تصادفی /گزارش ها /خالصه  

 پرونده الکترونیکی/داروهای مصرفی

3 
فشارخون و چربی خون نسبت شاخصهای حد انتظار در حد مطلوب می آیا شاخص بیماریابی دیابت و 

 باشد؟

 53تعداد بیماران دیابتی ،فشارخونی، چربی خونی شناسایی شده تقسیم بر جمعیت باالی  

 سال

 %(35%(و شاخص اختالل چربی خون)3842%(فشارخون)9شاخص دیابت)

  بهداشت/مرکز در حد مطلوب میباشد؟آیا شاخصهای دیابت و فشارخون کنترل شده پایگاه/خانه  6
 به پیوست بیماریهای دیابت و فشارخون مراجعه شود. 

 آیا بیماران مبتال به فشارخون به صورت ماهیانه توسط بهورز مراقبت میشوند؟ 3
پیگیری فشار خون  گزارش ها/گزارش مراقبتها/گزارش مراقبتهای انجام شده/خدمت 

 مراقبت بیمار مبتال به فشار خون غیر پزشک/غیرپزشک

4 
توسط پزشک در سامانه سیب ثبت شده  فشارخون)اولیه و ثانویه( مبتال به آیا بیماران شناسایی شده

 است؟

انتخاب عنوان برای مدیریت سامانه /ساخت گزارش افراد تحت پوشش/ در همه نقشها( 

(،فشارخون 03iفشارخون اولیه))گزارش مورد نظر /درج عنوان و یا کد بیماری مورد نظر

 ثبت / مشاهده گزارش (،03i(،فشارخون قلبی)00iثانویه)

 ؟مراقبت بیمار مبتال به فشارخون توسط پزشک انجام شده استآیا  9
 درج تاریخ/ گزارش ها/گزارش مراقبتها/گزارش مراقبتهای انجام شده/در نقش پزشک ( 

 جستجو /8988مراقبت بیمار مبتال به فشارخون پزشکخدمت 

http://sib.qums.ac.ir/FamilyCare_/HealthIndex?id_ChildIndex=7971&priority=0&returnUrl=%2FFamilyCare%2FChildIndex%3FchildType%3D132%26tabNumber%3D3
http://sib.qums.ac.ir/FamilyCare_/HealthIndex?id_ChildIndex=7974&priority=0&returnUrl=%2FFamilyCare%2FChildIndex%3FchildType%3D132%26tabNumber%3D3


شبکه خدمت/ فعالیت کاربران سامانه /انتخاب واحد /درج  ( )در نقش کارشناس ستادی

 /جستجو8988تاریخ / خدمت 

11 
ریافت نموده سال در جمعیت تحت پوشش خدمت خطر سنجی را د 71چند درصد از افراد باالی 

 اند؟

 
 سال تحت پوشش 53تعداد خطرسنجی انجام شده در سال جاری تقسیم بر جمعیت باالی 

ایج خطرسنجی های انجام شده را دارد؟آیا بهورز/مراقب سالمت توانایی تفسیر نت 11  

 جستجو/ تاریخ/8385 خدمت/  اقدامها گزارش/مراقبتها گزارش/گزارشها 

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

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

 ( دهیم می کسرقرار

 جستجو/ تاریخ/8385 خدمت/  ها تشخیص گزارش/مراقبتها گزارش/گزارشها

 که افرادی تعداد و کسر صورت عنوان به اند داشته... و%03 خطر سطح دارای افراد تعداد) 

 می کسرقرار مخرج عنوان به اند کرده دریافت خاصی زمانی دوره در را خطرسنجی خدمت

 ( دهیم

ی ال33 خطر سطح(/8584کد%)33الی 03 خطر سطح(/8588کد% )03 از کمتر خطر سطح

 به% 53 خطر سطح و( 53033 کد) باال به%53 خطر سطح(/8589کد%)53 از کمتر

 ( 55330قلبی بیماری سابقه بر مبتنی)باالست

12 
آیا افرادی که در سال گذشته خدمت خطرسنجی، ارزیابی فعالیت بدنی و... را دریافت نموده اند و 

ماه اینده را داشته اند توسط بهورز/مراقب سالمت، پیگیری شده  12و 7/6/9نیاز به پیگیری در طی 

 اند؟

 
گیری/تاریخ پیگیری/خدمت مورد خدمت /فهرست پیگیری ها/وضعیت پی ئهاار

 نظر/وضعیت/جستجو

17 
آیا بهورز /مراقب سالمت توانایی استخراج لیست افرادی که تاکنون خدمت خطرسنجی ،ارزیابی 

 فعالیت بدنی و... را دریافت نکرده اند را دارد؟

د/درج سن )خیلی مهم(/درج خدمت گزارش ها/ گزارش افرادی که خدمتی دریافت نکرده ان 

 /جستجو (کسانی که این مراقبت برایشان انجام نشده استمورد نظردر محل )

 ؟در سامانه ثبت شده است   HBA0C( و FBS/CHOL)آیا نتایج آزمایشات طرح خطر سنجی 18
 

 آزمایش ها/گزارش آزمایش /درج عنوان آزمایش و تاریخ مورد نظر /ثبت

 توسط پزشک در سامانه سیب ثبت شده است؟اختالل چربی، مبتال به شناسایی شدهآیا بیماران  13
انتخاب عنوان برای مدیریت سامانه /ساخت گزارش افراد تحت پوشش/ )در همه نقشها( 

 ثبت / مشاهده گزارش(i43گزارش مورد نظر /درج عنوان و یا کد )

 سال تحت پوشش انجام شده است؟  53خدمت ارزیابی فعالیت بدنی برای چند درصداز افراد باالی  16
خدمت ارزیابی فعالیت بدنی  /شده انجام مراقبتهای گزارش/مراقبتها گزارش/گزارشها* 

 033سال ضربدر  23-53/تعداد نفرات تقسیم بر جمعیت 2842



 ارزیابی فعالیت بدنی را دارد ؟ نتایج تفسیر توانایی سالمت مراقب/بهورز آیا 13

 پوشش نوع/ مراقبت نوع/تاریخ/ شده انجام مراقبتهای گزارش/مراقبتها گزارش/ گزارش* 

 (کسر مخرج عنوان به نفرات تعداد) جستجو/2842 خدمت/

 

 را مربوطه مراقبت که افرادی در بدنی فعالیت نتایج ارزیابی خصوص در گیری گزارش برای

 تاریخ/2842 مراقبت/تشخیصها گزارش/مراقبتها گزارش/ گزارشها: اند نموده دریافت

 جستجو/

 55009(/ ندارد بدنی فعالیت)55008(/مطلوب بدنی فعالیت)50582 کدهای شاخص این برای

 باشد می نظر مورد(  نامطلوب بدنی فعالیت)

 می فوق کدهای دارای که افرادی بایستی می فوق کدهای از هرکدام درصد استخراج جهت

  . دهیم می قرار را*  افرادی تعداد کسر مخرج در و کسر صورت در را باشند

 بدون( /55003) اند بوده parq آزمون در مشکل دارای که افرادی درصد استخراج جهت

 مجموع بر را باشند می( 55002) محدودیت دارای و/ parq(55004) آزمون در مشکل

 تقسیم( 55008) ندارد بدنی فعالیت و( مطلوب نا بدنی فعالیت وضعیت) 55009 کدهای

 . میکنیم

14 
( آیا این پوشش تحت جمعیت در کتونوری فنیل بیمار یا و تاالسمی مینور زوج داشتن صورت در)

توسط ( (E311/E311( فنیل کتونوری)D361(  تاالسمی ماژور)D367تاالسمی مینور) بیماران )

 پزشک مرکز ثبت شده اند؟

 
 برای عنوان انتخاب/پوشش تحت افراد گزارش ساخت/ سامانه مدیریت (نقشها همه در)

 گزارش مشاهده/  ثبت/نظر مورد بیماری کد یا و عنوان درج/ نظر مورد گزارش

19 
)در صورت داشتن زوج مینور تاالسمی و یا بیمار فنیل کتونوری در جمعیت تحت پوشش( آیا مراقبت  

 ماهیانه ژنتیک برای همسر خانوار به صورت ماهیانه انجام شده است ؟ 

 گزارش ها/گزارش مراقبتها/گزارش مراقبتهای انجام شده/خدمت/ مراقب(ز)در نقش بهور 

 مراقبت ژنتیک ماهیانه

21 
آیا پزشک تحت پوشش ()در صورت داشتن زوج مینور تاالسمی و یا بیمار فنیل کتونوری در جمعیت 

  همسر خانوار فرم شروع مراقبت ژنتیک را تکمیل کرده و به بهورز ارجاع داده است ؟مرکز برای 

شروع گزارش ها/گزارش مراقبتها/گزارش مراقبتهای انجام شده/خدمت  )در نقش پزشک ( 

  (مراقبت ژنتیک )پزشک

شبکه خدمت/ فعایت کاربران سامانه /انتخاب واحد /درج  )در نقش کارشناس ستادی (

 تاریخ / خدمت مورد نظر /جسجو

 ثبت نام و سرشماری /فهرست خدمت گیرندگان/گزینه پیشرفته/ تاریخ تولد از...  دارد؟   آیا مراقب سالمت/ بهورز توانایی استخراج تعداد متولدین در تاریخهای مختلف را 21

22 
( برای همه 3821)غیر پزشک  -ارزیابی کودک ازنظر کم کاری تیروئید )غربالگری اول( آیا خدمت 

 )در صورت خروج از حالت پایلوت(متولدین سال جاری تا کنون انجام شده است ؟
 (3821)تیروئید کاری کم خدمت/شده انجام مراقبتهای گزارش/مراقبتها گزارش/گزارشها 

27 
پیگیری مراقبت بیمار مبتال به کم کاری خدمت  )در صورت داشتن نوزادا کم کاری تیروئید( آیا 

 (پایلوت حالت از خروج صورت در)برا ی ایشان طبق دستورالعمل در حال انجام می باشد؟ تیروئید
انتخاب فرد خدمت گیرنده )بیمار کم کاری تیروئید( /گزارشها /خالصه پرونده الکترونیکی  

  تیروئید کاری کم به مبتال بیمار مراقبت پیگیری/خدمت 

http://sib.qums.ac.ir/FamilyCare_/HealthIndex?id_ChildIndex=7918&priority=0&returnUrl=%2FFamilyCare%2FChildIndex%3FchildType%3D136%26tabNumber%3D3
http://sib.qums.ac.ir/FamilyCare_/HealthIndex?id_ChildIndex=7918&priority=0&returnUrl=%2FFamilyCare%2FChildIndex%3FchildType%3D136%26tabNumber%3D3
http://sib.qums.ac.ir/FamilyCare_/HealthIndex?id_ChildIndex=8179&priority=0&returnUrl=%2FFamilyCare%2FChildIndex%3FchildType%3D128%26tabNumber%3D3
http://sib.qums.ac.ir/FamilyCare_/HealthIndex?id_ChildIndex=8179&priority=0&returnUrl=%2FFamilyCare%2FChildIndex%3FchildType%3D128%26tabNumber%3D3
http://sib.qums.ac.ir/FamilyCare_/HealthIndex?id_ChildIndex=8179&priority=0&returnUrl=%2FFamilyCare%2FChildIndex%3FchildType%3D128%26tabNumber%3D3


 

28 
آیا خدمات ارزیابی کم کاری تیروئید مرحله دوم،سوم و چهارم برای نوزادان مربوطه تکمیل شده 

 ؟(پایلوت حالت از خروج صورت در)است

 کم ازنظر کودک ارزیابی  خدمت/شده انجام مراقبتهای گزارش/مراقبتها گزارش/گزارشها 

نتیجه تست وریدی/غربالگری /سوم /چهارم و همچنین ثبت دوم غربالگری) تیروئید کاری

  (پزشک غیر نوبت سوم و چهارم کودک نارس)

 مشاهده اکسل برنامه غربالگری نوزادن و مقایسه با شاخصهای مورد انتظار   آیا شاخصهای برنامه غربالگری نوزادان نسبت به شاخصهای مورد انتظار وضعیت مطلوبی دارند؟ 23

26 
 صورت در)آیا مراقبت و پیگیری بیماران دچار کم کاری تیروئید طبق دستورالعمل انجام شده است 

 ؟(پایلوت حالت از خروج

گزارشها/گزارش مراقبتها/گزارش مراقبتهای انجام شده/خدمت کم کاری تیروئید در تاریخ  

 های مشخص

23 
 در)دستورالعمل پیگیری و فراخوان شده اندطبق داشته اند نمونه گیری مجدد  به نیاز آیا بیمارانی که

 ؟(پایلوت حالت از خروج صورت

گزارشها/گزارش مراقبتها/گزارش مراقبتهای انجام شده/خدمت کم کاری تیروئید نوبت دوم  

 چهارم و... –سوم –

 آزمایش ها/گزارش آزمایش /درج عنوان آزمایش و تاریخ مورد نظر /ثبت  ؟ با دفتر غربالگری نوزادان مطابقت داردغربالگری نوزادان   TSHیا نتایج و تعداد آزمایشات آ 24

با تعداد  غیر پزشک -آزمایش غربالگری (PKU) کودک ازنظر فنیل کتونوریارزیابی آیا تعداد خدمت  29

 ؟متولدین همخوانی دارد
 فنیل ازنظر کودک ارزیابیخدمت گزارشها/گزارش مراقبتها/گزارش مراقبتهای انجام شده/ 

 /جستجوپزشک غیر -غربالگری آزمایش( PKU) کتونوری

کتونوری خدمت آزمایش تایید تشخیص فنیل کتونوری آیا در صورت داشتن موراد مشکوک به فنیل  71

 برای وی تکمیل شده است ؟

تایید –گزارشها/گزارش مراقبتها/گزارش مراقبتهای انجام شده/خدمت فنیل کتونوری  

 تشخیص

آیا در صورت داشتن موراد بیمار مبتال به فنیل کتونوری خدمت بیمارستان منتخب فنیل کتونوری  71

 دستورالعمل تکمیل شده است ؟برای وی طبق 

 گزارشها/گزارش مراقبتها/گزارش مراقبتهای انجام شده/خدمت بیمارستان منتخب 

 به کم کاری تیروئید و فنیل کتونوری در سامانه سیب ثبت شده اند؟ آیا همه بیماران مبتال 72

کم  بیمارنتعداد) عنوان قسمت در مدیریت سامانه / ساخت گزارش افراد تحت پوشش / 

برای کم کاری  e17)کد درج بیماری قسمت در/ واحد انتخابکاری تیروئید / فنیل کتونوری /

 /گزارش مشاهده/ ثبت/( E311/E311نوزادان و برای فنیل کتونوری 

آیا فعالیتهای مرتبط با مناسبتهای بهدشتی در طول سال جاری در برنامه های غیرواگیر انجام شده  77

 است ؟

 مشاهده مستندات مناسبتهای بهداشتی  

 تعداد سواالت با پاسخ بلی:                                      تعداد سواالت با پاسخ منفی:           
  

  
  

http://sib.qums.ac.ir/FamilyCare_/HealthIndex?id_ChildIndex=7424&priority=0&returnUrl=%2FFamilyCare%2FChildIndex%3FchildType%3D121%26tabNumber%3D1

