
 (E077/E075فنیل کتونوری) (D365(  تاالسمی ماژور)D365: تاالسمی مینور)ژنتیکبرنامه 

 راهنمای استخراج نقش در سامانه عنوان شاخص

 

 

 

 مینور ،ماژور  برای ثبت بیماران تاالسمی

 و فنیل کتونوری 

 

 

 

 در نقش پزشک 

را پس از انتخاب فرد خدمت  و فنیل کتونوری ابتدا زوجهای مینور تاالسمی

( فنیل D365(  تاالسمی ماژور)D365تاالسمی مینور)گیرنده با 

 کنیم ثبت می (E077/E075کتونوری)

/فهرست مراقبتها/مراجعه با شکایت :ارائه خدمتپس از انتخاب همسر خانوار 

ژنتیک)پزشک( /سواالت این خدمت را تکمیل و فرد را به /ژنتیک/شروع مراقبت 

و یا مراقب سالمت مربوطه جهت انجام مراقبت ماهیانه ژنتیک ارجاع بهورز 

 دهید.

بهورز  درنقش

 /مراقب سالمت 

پس از انتخاب همسر خانوار /ارائه خدمت/فهرست مراقبتها/مراجعه با 

شکایت/ژنتیک/مراقبت ژنتیک ماهیانه را می بایستی به صورت ماهیانه تکمیل 

 بعد/تایید نهایییک ماه  ینمایند/درج تاریخ پیگیر

 در نقش پزشک برای اعالم خروج زوجین تحت پوشش

در صورتی که زوج مینور تحت پوشش به دالیلی چون مهاجرت،فوت و... از 

لیست پیگیری خارج شود می بایستی خدمت اعالم قطع مراقبت ژنتیک را تکمیل 

 نماید .

وفنیل  استخراج لیست بیماران تاالسمی

 تحت پوشش کتونوری

   

 کلیه نقشه    

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

بیماران تاالسمی مینور/ماژور(/انتخاب واحد/ در قسمت بیماری درج کد تاالسمی 

/ثبت/ مشاهده (E077/E075/ کتونوری)(D365(  تاالسمی ماژور)D365مینور)

 گزارش

استخراج وضعیت مراقبت زوجهای 

 تحت پوشش   pkuتاالسمی و 

در نقش مدیر 

سیستم / 

 کارشناس ستادی 

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

 /جستجو (0157)کدماهیانهمراقبت ژنتیک 

استخراج تعداد مراقبتهای ژنتیک انجام 

 شده 

 در نقش بهورز/

 مراقب سالمت

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

 ( /جستجو0157ماهیانه )مراقبتهای مرکز( /خدمت )مراقبت ژنتیک

  

 نکته : زمانی که مرکز و یا خانه بهداشتی داری زوج مینور و یا مشکوک تاالسمی و یا دارای کودک فنیل کتونوری می باشد میبایستی مراقبت

با توجه به تعداد ماههای سپری شده از شروع مراقبت ژنتیک ایشان  برای همسر خانوار انجام شود و در هنگام پایش (0157)باکدتیک ماهانهژن

 مراقبت ژنتیک ماهانه در خالصه پرونده الکترونیکی این فرد وجو داشته باشد.


