
 (6876ارزیابی فعالیت بدنی )

 راهنمای استخراج نقش در سامانه عنوان شاخص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6876کد ارزیابی فعالیت بدنی )

)این مراقبت باید به صورت فصلی 

 استخراج شود (

 

 

 

 

 

 

در نقش بهورز/ 

 مراقب سالمت

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

 /جستجو )تعداد نفرات به عنوان مخرج کسر (6876/نوع پوشش /خدمت 

 

ابی نتایج فعالیت بدنی در افرادی که مراقبت یبرای گزارش گیری در خصوص ارز

:گزارشها/ گزارش مراقبتها/گزارش مربوطه را دریافت نموده اند 

 /تاریخ /جستجو6876تشخیصها/مراقبت 

)فعالیت بدنی 33778)فعالیت بدنی مطلوب(/37386برای این شاخص کدهای 

 )فعالیت بدنی نامطلوب ( مورد نظر می باشد 33773ندارد (/

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

را  *کدهای فوق می باشند را در صورت کسر و در مخرج کسر تعداد افرادی 

 قرار می دهیم . 

بوده اند  parqصد افرادی که دارای مشکل در آزمون جهت استخراج در

( 33776(/ و دارای محدودیت )33777)parq( /بدون مشکل در آزمون 33773)

)وضعیت فعالیت بدنی نا مطلوب( و  33773می باشند را بر مجموع کدهای 

 . ( تقسیم میکنیم33778فعالیت بدنی ندارد )

 

 

 

 

 

 

درنقش مدیر 

سیستم /کارشناس 

 ستادی 

/جستجو)  6876شبکه خدمت/فعالیت کاربران سامانه/واحد/تاریخ/خدمت *

 تعداد افراد به عنوان مخرج کسر (

 

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

ا /گزارش مربوطه را دریافت نموده اند : خدمات /گزارشها /گزارش مراقبته

 /تاریخ/جستجو6876تشخیص ها/ مراقبت 

)فعالیت بدنی 33778)فعالیت بدنی مطلوب(/37386برای این شاخص کدهای 

 )فعالیت بدنی نامطلوب ( مورد نظر می باشد 33773ندارد (/

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

را قرار  *و در مخرج کسر تعداد افراد  کدهای فوق می باشند را در صورت کسر

 می دهیم . 

بوده اند  parqجهت استخراج درصد افرادی که دارای مشکل در آزمون 

( 33776(/ و دارای محدودیت )33777)parq( /بدون مشکل در آزمون 33773)

)وضعیت فعالیت بدنی نا مطلوب( و  33773می باشند را بر مجموع کدهای 

 ( تقسیم میکنیم .33778)فعالیت بدنی ندارد 

 

 

 

جهت استخراج لیست جمعیتی که تا 

کنون ارزیابی فعالیت بدنی را دریافت 

 نکرده اند 

بهورز/ مراقب 

 سالمت 

سال/خدمت  63تا 33گزارش/گزارش افرادی که مراقبتی دریافت نکرده اند/سن 

 /همه مراکز /جستجو6876
 



جهت استخراج مواردی که در ارزیابی 

( نیاز به پیگیری  6876فعالیت بدنی )

 داشته اند 

بهورز/ مراقب 

 سالمت

ارائه خدمت/فهرست پیگیریها/وضعیت پیگیری)پیگیری شده/نشده(/تاریخ 

(/وضعیت )فقط پیگیری های من/پیگیری های واحد(/ 6876پیگیری /خدمت )

 جستجو

 


