
چه نحوه گزارش گیری از سامانه یکپار

( سیب)بهداشت 

ویژه پزشکان خانواده







ساخت گزارش افراد تحت پوشش/ مدیریت سامانه 
برایتاتاسکافیکاراینبرای،نماییدایجادپذیرانعطافوپویاهاییگزارشکهدهدمیراامکاناینشمابهفرماین

رویسپسوکنیدانتخابراسازیدمیراخودگزارشهاآنیوسیلهبهکههاییفیلتروکنیدانتخابنامیکخودگزارش

رویبراستکافیخودگزارشساختارویرایشبرای.شودذخیرهشمادرخواستیگزارشساختارتاکنیدکلیکثبتکلید

.نماییداستفادهگزارشمشاهدهکلیداز،خودگزارشمشاهدهجهت.نماییدکلیکویرایشکلید

ساخت گزارش گروه های سنی جمعیتی

 وضعیت تأهل جمعیت تحت پوشش

جمعیت تحت پوششتحصیالت

 در جمعیت تحت پوشش(  مرد و زن)جنسیت

لیست زنان باردار در جمعیت تحت پوشش

تعدادبیماری های ثبت شده در جمعیت تحت پوشش

موارد فوق در تمامی آیتم های ذکر شده فلتر شده و گزارش گیری می شود

:مرکز بیماری دیابت دارند /بطور مثال گزارش افرادی که در پایگاه

.شوددیابت انتخابدر قسمت بیماری بیماری <---ساخت گزارش افراد تحت پوشش <---مدیریت سامانه 





گزارش ساختار/ مدیریت سامانه 

 مرکز برتر در ارائه خدمات20لیست

 کاربر برتر در ارائه خدمات20لیست

توزیع خدمات ارائه شده در ایام هفته

توزیع خدمات ارائه شده در ساعات شبانه روز
ک زیر توزیع خدمت در یکماه گذشته در مرکز خدمات جامع سالمت فعلی و تفکی

مجموعه مرکز



مرکز برتر در ارائه خدمات20لیست 



کاربر برتر در ارائه خدمات20لیست 



توزیع خدمات
ارائه شده در 

ایام هفته



توزیع خدمات 
ارائه شده در 

وزساعات شبانه ر



ر توزیع خدمت در یکماه گذشته د

و مرکز خدمات جامع سالمت فعلی

تفکیک زیر مجموعه مرکز



ثبت نام و سرشماری
:های قابل مشاهده و استخراج گزارش 

 (جمعیت تحت پوشش)فهرست خدمت گیرندگان

 خ فوت ، علت تمامی افراد فوت شده تحت پوشش مرکز شما به همراه اطالعاتی همچون سن ، جنسیت ، تاری)فهرست افراد فوت شده

(نمایش داده می شود... فوت و محل فوت و

 عداد خانوار صفر در صفحه کاری کاربران مرکز چون جمعیت تحت پوشش خانه بهداشت یا پایگاه سالمت می باشد ت)فهرست خانوارها

(خواهد بود

اطالعات بیمه گری جمعیت تحت پوشش به تفکیک نوع بیمه

 (فهرست مدارس تحت پوشش واحد بهداشتی درمانی و امکان حذف و اضافه نمودن مدارس)فهرست مدارس تحت پوشش

هرم سنی جمعیت تحت پوشش

 (به تفکیک خدمت دهنده، ورودها  و خروج ها)وضعیت مهاجرت ها



فهرست افراد فوت شده
سن ، در این صفحه لیست تمامی افراد فوت شده تحت پوشش مرکز شما به همراه اطالعاتی همچون)

.نمایش داده می شود... جنسیت ، تاریخ فوت ، علت فوت و محل فوت و
اری فیلتر های موجود در باالی صفحه می تواند شما را در پیدا کردن شخص فوت شده ی مورد نظر ی

.(نماید



لیست افراد به تفکیک نوع بیمه



مشاهده فهرست مدارس تحت پوشش 
واحد بهداشتی درمانی و امکان حذف و 

اضافه نمودن مدارس



مشاهده هرم سنی جمعیت تحت 
پوشش



کمشاهده گزارش مهاجرت به تفکی
خدمت دهنده، ورود و خروج



ثبت و گزارش گیری وقایع
استشدهثبتسامانهدر(بهورز/سالمتپزشک،مراقب)کاربرتوسطکهوقایعگیریگزارش

شدهثبتهایبارداری

شدهثبتزایمانهای

شدهثبتازدواجهای

شدهثبتطالقهای

تنفسی،،خونچربیاختالالتعروقی،قلبیبیماریهایخون،پرفشاریدیابت،)شدهثبتبیماریهای

(...وکلیوی

ازهاموعهمجزیرومرکزتوسطپوششتحتجمعیتدرشدهثبتبیماریهایکلگیریگزارشبرایضمناً

(کنیداستفادهگزارشساخت/سامانهمدیریتقسمت

شدهثبتهایحساسیت

شدهثبتداروهای

شدهثبتهایسقط

شدهثبتخانوادگیسوابق



“  کد ملی خدمت دهنده”در گزارش گیری وقایع، با حذف فیلتر 
باشد تعداد کل هر کدام از وقایع ثبت شده قابل گزارش گیری می



ک گزارش گیری آزمایش های ثبت شده توسط کاربر به تفکی
امانهمشخصات جمعیت تحت پوشش، نوع آزمایش و تاریخ ثبت در س



گزارش مراقبتها-

گزارش جمعیت شبکه -

گزارش داروهای ثبت شده -

خالصه پرونده الکترونیکی-

خدمات انجام شده -

دمات آمار مراقبتها به تفکیک خ-

زیج حیاتی-

گزارش ها



گزارش مراقبت ها/ گزارش ها



.ده استبه آنها خدمت ارائه ش...(مراقب، بهورز ، پزشک ، )گزارش لیست افرادی که توسط کاربر 
...  یمه و به تفکیک مشخصات جمعیتی،ثبت کننده خدمت ، واحدهای زیر مجموعه ، نوع جمعیت، ب



گزارش خدمات انجام شده/ گزارش مراقبها /گزارش ها

قبتها و تعداد ویزیت ، تعداد مرا)گزارش تعداد خدمات انجام شده به تفکیک کد خدمت 
و نوع خدمت...( 



هاگزارش عالئم و نشانه ها،اقدامها و تشخیص/ گزارش مراقبها /گزارش ها
ههای گزارش تعداد خدمات ارائه شده به جمعیت تحت پوشش بر اساس فهرست مراقبتهای گرو

و در سامانه سنی به تفکیک فیلترهای موجود که از قسمت انتخاب خدمت گیرنده ،مراقبتها انجام

.ثبت شده است

:شده استداده"دیابت"مراقبت آنها ، تشخیص گزارش گیری تعداد کسانی که : بطور مثال 

طبقه بندی<----گزارش تشخیص ها <----گزارش مراقبت ها <----گزارش ها 
.پایش خدمات نوین سالمت از این قسمت گزارش گیری میشود

ار شبکه ساخت)-انتخاب جنسیت-ثبت سن:  گزارش تشخیص ها /گزارش مراقبت ها/ گزارش ها

تایپ یا انتخاب عنوان مراقبت مورد نظر-(در صورت داشتن واحد زیر مجموعه

درصد و 20-30درصد، 10-20درصد، 10مجموع سطح خطر کمتر از –سال 79تا 30: ارزیابی خطرسنجی-

درصد 30باالی 

ماما-تشخیص زودهنگام سرطان پستان –سال 69تا 30: غربال پستان -

مجموع مطلوب و نامطلوب –سال 59تا 30:  فعالیت فیزیکیارزیابی-

طبیعی BMIاضافه وزن و -چاق-مجموع الغر-سال به باال 30: ارزیابی تن سنجی و ارزیابی الگوی تغذیه ای -

مجموع احتمال سقوط و عدم احتمال سقوط -سال به باال 60: مراقبت از نظر سقوط و عدم تعادل در سالمندان -

10و کمتر از 10مجموع امتیاز غربالگری بیشتر از -سال 59تا 30:  ارزیابی سالمت روان-





گزارش مراقبت های انجام شده/ گزارش مراقبها /گزارش ها
توسط گزارش تعداد کل مراقبتهای انجام شده به تعداد خدمت گیرندگان ازجمعیت تحت پوشش

مراقبت تعداد خطرسنجی انجام شده برای تعداد جمعیت:مثال...(مراقب، بهورز ، پزشک ، )کاربر 
شده



گزارش جمعیت شبکه /گزارش ها



گزارش جمعیت ثبت نام شده ها / گزارش جمعیت شبکه /گزارش ها

خدمت گرفته اندگزارش جمعیتی که حداقل یک بار/ گزارش جمعیت شبکه /گزارش ها

گزارش جمعیت مادران باردار/ گزارش جمعیت شبکه /گزارش ها



مراقب سالمت یا بهورزداروهای / گزارش داروها / گزارش ها

داروهای پزشک/ گزارش داروها / گزارش ها



داروهای / گزارش داروها / گزارش ها

مراقب سالمت یا بهورز



داروهای پزشک/ گزارش داروها / گزارش ها



خالصه پرونده الکترونیکی/ گزارش ها

ی و با انتخاب این گزینه ، بعد از انتخاب خدمت گیرنده کلیه خدمات و مراقبتهای پزشک

.غیرپزشکی ارائه شده به جمعیت تحت پوشش قابل مشاهده و بررسی می باشد



خالصه پرونده الکترونیکی/ گزارش ها



گزارش افراد تحت پوشش/ گزارش ها

زارش ساخت گ/ مدیریت سامانه ”با انتخاب این گزینه ، گزارش افراد تحت پوشش که در قسمت 

ایجاد نموده اید بصورت فرم قابل گزارش گیری و مشاهده می باشد“افراد تحت پوشش



آمار مراقبت ها به تفکیک/ گزارش ها

سنی با انتخاب این گزینه ، تعداد خدمات ارائه شده به جمعیت تحت پوشش بر اساس گروههای

بصورت نمودار قابل گزارش گیری می باشد



نمایه توده بدنی مراجعه کنندگان/ گزارش ها



زیج حیاتی/ گزارش ها


