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گیري جمعیت:گزارش

از منوي جمعیت             گزارش جمعیت ثبت نام شده ها               گزارش به تفکیک گروه هاي سنی را انتخاب و جمعیت 

مورد نظر را استخراج می نمائیم. 

گردد. می توان با انتخـاب فیلتـر جمعیـت زن و مـرد را جداگانـه      هاي سنی به تفکیک مشخص میجمعیت گروهدر این قسمت 

کرد.گزارش گیري می توان استخراج کرد. با کلیک روي گزینه زیر مجموعه به تفکیک واحدهاي بهداشتی نیز 
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ساخت گزارش افراد تحت پوشش :

از منوي مدیریت سامانه             ساخت گزارش افراد تحت پوشش وارد می شویم . سپس با توجه به گزارش مورد نیاز، عنوان 

مربوطه را تایپ نموده، بازه سنی، جنسیت و نام بیماري (دیابت، فشار خون، سرطان پستان، سرطان سرویکس و...) را مشخص 

شاهده گزارش اطالعات مربوطه را استخراج می نمائیم. و ثبت می نمائیم و با کلیک بر روي م

*الزم به ذکر است که از این قسمت نیز می توان گزارش جمعیت گروه هاي هدف تحت پوشش را استخراج نمود.

:ساخت گزارشگیري بیماریهاي ثبت شده در قسمتگزارش

وارد می کنیم. براي مثال کد ICD10انتخاب بازه سنی، جنسیت، ملیت، واحد بهداشتی              نوع بیماري را بر اساس کد 

-سرطان پستان  C50س سرطان سرویکC53- دیابتE11- فشارخونi10 .می باشد
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، گزارش مورد نظر را مشاهده می نماییم.»مشاهده گزارش«کلیلک روي قسمت با 

ثبت شده:مشاهده تعداد بیماران

سال  :45-60جمعیتبراي مثالمشاهده جمعیت 
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گیري خدمات انجام شده:گزارش

را جستجو و استخراج می نمائیم.از منوي شبکه خدمت              فعالیت کاربران سامانه وارد می شویم و خدمت مورد نظر

نتخاب واحد، بازه زمانی ، جنسیت و گروه را نیز می توان فیلتر نمود.، االزم به ذکر است

خدمات به شرح زیر می باشد.کد خدمات می توانید  نام خدمت یا کد خدمت را وارد کنید.براي انتخاب

خدمات بهورز و مراقب سالمت

تن سنجی و 
الگوي ارزیابی 

تغذیه

ارزیابی فعالیت 
غیر پزشک-فیزیکی

بررسی استعمال 
غیر - دخانیات

پزشک

ارزیابی سالمت 
غیر پزشک-روان

پیشگیري از سکته 
هاي قلبی و مغزي 

از طریق خطر 
سنجی

7043کد6784کد6792کد6786کد7982کد 

خدمات ماما

تشخیص 
زودهنگام و 
غربالگري 
- سرطان پستان

ماما

تاریخچه
باروري و 

یائسگی زنان 
ماما- میانسال

غربالگري و 
تشخیص 

زودهنگام 
سرطان 

ماما-سرویکس

ارزیابی وضعیت 
عفونت آمیزشی 

-زنان 

ارزیابی اختالل 
عملکرد جنسی 

ماما-

ارزیابی عالئم 
وعوارض 

یائسگی زنان

7993کد 8003کد7987کد7037کد8121کد7212کد
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:خدمت گرفته اندگزارش جمعیتی که حداقل یکبار 

هاي سنی وارد گزارش جمعیتی که حداقل یکبار خدمت گرفته اند            گزارش به تفکیک گروهاز منوي جمعیت            

می شویم و اطالعات مربوطه را استخراج می نمائیم.

گیري عالئم و نشانه ها، اقدام ها و تشخیص ها:گزارش

نمائیم.را استخراج میمورد نیاز، موارده و پس از انتخاب گزارش مورد نظرها وارد شدگزارش مراقبتاز منوي خدمات         
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گیري ارجاعات و بازخوردها:گزارش

گزارش ارجاعات و بازخوردها وارد شده و می توان با فیلتر نمودن تاریخ ارجاع، نقش ارجـاع دهنـده،  از منوي خدمات  

استخراج می نمائیم.نقش ارجاع گیرنده، وضعیت ارجاع و... موارد مورد نیاز را 

گیري وقایع ثبت شده:گزارش

ثبت شده در و ...بارداري ها، زایمان ها، سقط هااز منوي وقایع              گزارش وقایع ثبت شده              آمارمرگ ها ،

می نمائیم.را استخراج سامانه
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ها و اقالم:گزارش دارو

واحـد و سـن ،   مورد نظر،داروهاي غیرپزشک وارد شده و با فیلتر کردن نام دارو، بازه زمانیاز منوي داروها و اقالم  

موارد مورد نیاز را استخراج می نمائیم.
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هاي سیب برنامه میانساالنعناوین شاخص

سال داراي حداقل یک مشکل در شرح حال و معاینه پستان (داشتن حداقل یک مـورد  30-59تعداد زنان 12622)1

)مشکل دار در اجزاي خدمت سرطان پستان

نحوه محاسبه:

ــان (  ــداد زنـــ ــا 30تعـــ ــدمت 59تـــ ــه در خـــ ــال) کـــ ــوال   7212ســـ ــی از ســـ ــه یکـــ ــداقل بـــ ، حـــ

ــاي و18543و18542و18541و18540و18539و18537و18536و18533و18532هـ

و22566و22565و22564و22563و18548و18547و18546و18545و18544

.پاسخ مثبت داده باشند18600

)سال) داراي پاپ اسمیر غیرطبیعی (نیازمند بررسی از نظر بدخیمی30-59تعداد زنان (12920)2

محاسبه:نحوه

ــان (  ــداد زنـ ــا 30تعـ ــدمت  59تـ ــه در خـ ــال) کـ ــوال  8121سـ ــه سـ ــخ بـ ــه  28095در پاسـ ــی از گزینـ یکـ

.براي آن ها ثبت شده باشد112120یا112119هاي

سال) که حداقل یک خدمت ارزیابی دوره اي سالمت میانساالن براي آنهـا  30-59(تعداد افراد میانسال 13103)3

انجام شده است

نحوه محاسبه:

را دریافـت کـرده انـد یـا در     6784یـا 6792یـا 6786یـا 7982تعداد افراد میانسالی که حداقل یکی ازخـدمتهاي 

فشارخون آنها اندازه گیري و ثبت شده است7043خدمت
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جمعیت گروه هدف میانساالن11795)4

تعداد کل میانساالن ثبت نام شده در سامانه11796)5

سال) که تمام خدمات ارزیابی دوره اي سالمت میانساالن بـراي آنهـا انجـام    30-59میانسال (تعداد افراد 12472)6

شده است

نحوه محاسبه:

را دریافــت کــرده انـــد و در   6784و6792و6786و7982تعــداد افــراد میانســـالی کــه تمــام خـــدمتهاي    

ها اندازه گیري و ثبت شده استفشارخون آن7043خدمت

شک)سال) مبتال به چاقی (غیر پز30-59تعداد افراد میانسال (10102)7

نحوه محاسبه:

.براي آنها ثبت شده است31380تشخیص7982تعداد میانساالنی که در خدمت

براي آنها ثبت شده استBMIسال) که30-59تعداد افراد میانسال (10103)8

نحوه محاسبه:

.نمایه توده بدنی براي آنها ثبت شده است7982تعداد میانساالنی که در خدمت

)سال) مبتال به اضافه وزن (غیرپزشک30-59تعداد افراد میانسال (10104)9

نحوه محاسبه:

.براي آنها ثبت شده است31386تشخیص7982تعداد میانساالنی که در خدمت
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)سال) مبتال به چاقی شکمی در ارزیابی تن سنجی (غیرپزشک30-59تعداد افراد میانسال (10105)10

نحوه محاسبه:

.براي آنها ثبت شده است7051تشخیص7982تعداد میانساالنی که در خدمت

سال) به تفکیک امتیاز الگوي تغذیه30-59تعداد افراد میانساالن (12114)11

نحوه محاسبه:

سال)به تفکیک امتیاز الگوي تغذیه59_30تعداد افراد میانسال (

سال) که بررسی فعالیت فیزیکی براي آنها انجام و ثبت شده است30-59تعداد افراد میانسال (10107)12

نحوه محاسبه:

.فعالیت فیزیکی آنها بررسی شده است6786تعداد میانساالنی که در خدمت

غیرپزشک)(دخانیاتکنندهمصرف) سال30–59تعداد افراد میانسال (10108)13

نحوه محاسبه:

.براي آنها ثبت شده است32161تشخیص6792تعداد میانساالنی که در خدمت

دخانیات و مـواد  مصرفبررسیخدمتیادخانیاتمصرفبررسیکه) سال30–59تعداد افراد میانسال (10109)14

)   مخدر براي آنها انجام و ثبت شده است (غیر پزشک

نحوه محاسبه:

.ثبت شده استبراي آنها6792تعداد افراد میانسالی که خدمت
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روانسالمتاولیهغربالبا) سال30–59تعداد افراد میانسال (11966)15

نحوه محاسبه:

.براي آن ها ثبت شده است6784تعداد افراد میانسالی که خدمت

سال) با غربال مثبت اولیه سالمت روان30-59تعداد افراد میانسال (11967)16

نحوه محاسبه:

.براي انها ثبت شده است31354تشخیص6784تعداد میانساالنی که در خدمت

سال) دریافت کننده حداقل خدمات مامایی30-59تعداد زنان (10112)17

نحوه محاسبه:

.براي آنها ثبت شده است7987و8003و8121میانساالنی که خدمتهايتعداد زنان 

سال) دریافت کننده خدمات یائسگی59تا 45تعداد زنان (10113)18

نحوه محاسبه:

.براي آنها انجام شده است7993سال) که خدمت59تا 45تعداد زنان (

یک مورد سال داراي حداقل یک مشکل در شرح حال و معاینه پستان (داشتن حداقل30-59تعداد زنان 10592)19

)مشکل دار در اجزاي خدمت سرطان پستان

نحوه محاسبه:

معاینه یا شرح حال دارندمشکل درحداقل یک 7212سال که در خدمت59تا 30تعداد زنان 
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سال ) که مراقبت تشخیص زود هنگام و غربالگري سرطان پستان بـراي آنهـا انجـام    30-59تعداد زنان (10114)20

.شده است

نحوه محاسبه:

.براي آنها ثبت شده است7212تعداد زنان میانسالی که خدمت

سال) داراي نتیجه ماموگرافی ثبت شده به تفکیک بایراد30-59تعداد زنان (12464)21

ماما براي آنهـا  -سال ) که خدمت غربالگري و تشخیص زودهنگام سرطان سرویکس59تا30زنان (تعداد 10115)22

انجام شده است

نحوه محاسبه:

.براي آنها انجام شده است7037سال) که خدمت59تا 30تعداد زنان میانسال (

باالخونفشارمثبتغربال) سال30–59تعداد افراد میانسال (11968)23

نحوه محاسبه:

.ثبت شده است140/90فشار خون آنها بزرگتر و مساوي 7043میانساالنی که در خدمتتعداد 

)(غیر پزشک100سال) داراي قند خون مساوي یا بزرگتر 30–59تعداد افراد میانسال (10118)24

نحوه محاسبه:

براي آنها ثبت شده است32973یا31204از تشخیص هايحداقل یکی 7043تعداد میانساالنی که در خدمت

غیرپزشک)(استشدهثبتوگیرياندازهآنهاخونفشارکه) سال30–59تعداد افراد میانساالن (11775)25

نحوه محاسبه:

.براي آن ها ثبت شده است32976تشخیص7043افراد میانسال که در خدمت



14

استشدهثبتآنانناشتايخونقندآزمایشجوابکه) سال30–59تعداد افراد میانسال (11963)26

نحوه محاسبه:

ون ناشتاي آنها ثبت شده استمقدار قندخ7043تعداد افراد میانسالی که در خدمت

200سال) داراي کلسترول خون مساوي یا بزرگتر از30-59تعداد افراد میانسال (10120)27

نحوه محاسبه:

براي آنها ثبت شده است31925تشخیص7043تعداد میانساالنی که در خدمت

سال) که جواب آزمایش کلسترول خون آنان ثبت شده است30-59تعداد افراد میانسال (11965)28

محاسبه:نحوه 

.مقدار کلسترول خون آنها ثبت شده است7043تعداد افراد میانسالی که در خدمت

خطرسنجی را دریافت کرده اندتعداد افراد میانسال که خدمت11652)29

نحوه محاسبه:

.براي آنها ثبت شده است7043سال که خدمت59تا 30تعداد افراد 

سالی که خدمت غربالگري و تشخیص زودهنگام سرطان روده بزرگ بـراي آن هـا انجـام    60تا 50افراد 10123)30

)شده است (بررسی عوامل خطر و انجام تست فیت) (غیرپزشک

نحوه محاسبه:

.براي آنها انجام شده است7215که خدمت60تا 50تعداد افراد 
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)سال که تست فیت آنها مثبت شده است (غیرپزشک59تا 50افراد 12471)31

نحوه محاسبه:

براي آن ها ثبت شده باشد106450و گزینه22573در سوال7215سال که در خدمت59تا 50افراد تعداد

سال که نتیجه اچ پی وي براي آنها ثبت شده است30-49تعداد زنان 10124)32

نحوه محاسبه:

.نتیجه اچ پی وي براي آنها ثبت شده است7214سال که در خدمت49تا 30تعداد زنان 

سال) حداقل یکبار خدمت گرفته اند30-59تعداد افراد میانسال (11785)33

محاسبه:نحوه 

خدمتی ازد افراد میانسال که حداقل یکتعدا

براي 7215و6792و8004و8006و6784و8008و7043و6786و7982و8303هاي  

.ثبت شده استآنها

شده استسال ) که تمام خدمات شیوه زندگی سالم براي آنها انجام59تا 30تعداد افراد میانسال (11786)34

نحوه محاسبه:

.براي آنها ثبت شده است6792و6786و7982سال)که تمام خدمتهاي59تا 30تعداد افراد میانسال (

سال که نتیجه پاپ اسمیر براي آنها در سه سال اخیرثبت شده است30-59تعداد زنان 11999)35

نحوه محاسبه:

.، تاریخ انجام پاپ اسمیر طی سه سال اخیر ثبت شده است8121تعداد زنان میانسالی که در خدمت
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در یک سال اخیرثبت شده استسال که نتیجه پاپ اسمیر براي آنها 30-59تعداد زنان 12491)36

نحوه محاسبه:

.ثبت شده است، تاریخ انجام پاپ اسمیر طی یک سال اخیر8121تعداد زنان میانسالی که در خدمت

سال که نتیجه پاپ اسمیر آنها ثبت شده است30-59تعداد زنان 13044)37

نحوه محاسبه:

براي آن هـا ثبـت   112114گزینه28094در پاسخ به سوال8121سال) که در خدمت59تا 30تعداد زنان میانسال(

.شده باشد


