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 پیگیري و بیماري مراقبت فرم مراقبت بار هر در آیا خون، پرفشاري بیماري دچار بیماران ماهانه مراقبت در -1

 گردد؟ تکمیل باید خون فشار بیماري

 ، مربوطه پیگیري انجام از بعد پیگیري، به نیاز و مشکل وجود درصورت. گردد می تکمیل ماهانه مراقبت فرم خیر

 .گردد می میلتک بیماري پیگیري فرم

 گیري نمونه نحوه و گردد تکمیل باید کسانی چه براي بزرگ روده سرطان هنگام زود تشخیص و غربالگري فرم-2

 است؟ چگونه

 و بهورز) سامانه کاربران به الزم آموزش ابتدا است الزم اما. شد خواهد تکمیل باال به سال 05 افراد براي فرم این 

 شود داده آموزش نیر مدفوع گیري نمونه طریقه. گردد اقدام آن تکمیل به نسبت سپس شده، داده(  سالمت مراقب

 .شود داده آموزش مراجعین به تا

 کرد؟ تکمیل توان می بخش کدام در را باردار مادران براي ژنتیک مراقبتهاي -3

 . دباش می تکمیل و مشاهده قابل  ژنتیک، ها، مراقبت سایر قسمت در باردار مادران کلیه براي

 گردد؟ ثبت عنوانی چه با ماژور تاالسمی علت به مرگ -4

 توضیحات بخش در و شده انتخاب استخوان مغز سندرمهاي دیگر و ها خونی کم سایر و  اپالستیکه خونی کم عنوان

 .شود داده شرح

 بگیریم؟ را تاالسمی بیماري آمار سامانه از  صورت چه به -0

 این به توانید می ها بیماري قسمت از تاالسمی انتخاب با پوشش، تحت فرادا گزارش ساخت سامانه، مدیریت منوي

  .باشید داشته دسترسی گزارش

 است؟ شده تعریف سامانه در پزشک غیر براي ژنتیک ناهنجاري یا بیماري خطر، عامل بررسی و مراقبت آیا -6

 .دارد وجود( غیرپزشک) ژنتیک ناهنجاري| بیماري| خطر عامل بررسی فرم مراقبتها، فهرست در بله
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 گردد؟ ثبت عنوانی چه با  گلوله اصابت اثر در مرگ -7

 به یا شود می ثبت عمدي خودآزاري حالت دراین در که باشد خودکشی قصد به و عمدي  تواند می گلوله اصابت

 هیچ به که صورتی در. کرد مشخص حمله را علت توان می نیز حالت آن در که باشد دیگري فرد توسط حمله دلیل

 آسیب که عضوي هر یا  بدن متعدد مناطق به مربوط هاي آسیب علت به توان می نباشد مربوط ها گزینه این از یک

 .شود داده شرح توضیحات بخش در و نموده تعیین  دیده

 میگیرد؟ صورت نحوي چه به افراد فشارخون تغییرات روند مشاهده پزشک، نقش در -8

 همچنین و خون فشار نمودار ویزیت، قسمت در. کرد مشاهده را افراد فشارخون تغییرات روند توان می روش دو از

 .است مشاهده قابل الکترونیکی پرونده خالصه قسمت در

 وجود دارند...  و خون پرفشاري و دیابت مانند بیماري چند همزمان که افرادي گیري گزارش امکان سامانه در آیا -9

 دارد؟

 مشخص نیز را افراد سنی محدوده کرده، انتخاب را نظر مورد بیماریهاي عنوان توان یم گزارش ساخت بخش از

 را آنها مشخصات و اسامی افراد، این تعداد میتوان صفحه، پائین در مشاهده بخش از سپس. جستجوکرد و نموده

 .کرد مشاهده

 گزارش سامانه از را است نشده نجاما برایشان سینه سرطان غربالگري که افرادي اسامی لیست  توان می چگونه -15

 گرفت؟

  سپس و کرده انتخاب را اند نکرده دریافت خدمتی که افرادي گزارش ها، گزارش منوي از ماما و پزشک نقش در

 و انتخاب را پستان غربالگري آیتم غربالگري، کلمه نوشتن با سپس و انتخاب زن جنس تعیین، را سن محدوده

 دریافت را خاص خدمت که افرادي گزارش صورت بدین توان می ها ارزیابی و مراقبتها کلیه براي. نمائید جستجو

 .کرد جستجو اند نکرده

 دارد؟ وجود سامانه در عروقی قلبی بیماریهاي ساله15 خطر ارزیابی از گیري گزارش امکان آیا -11

 .نمایید انتخاب را  عروقی قلبی بیماریهاي خطر ارزیابی نمودار سیستم مدیر داشبورد صفحه در
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 بگیریم؟ را تاالسمی بیماري آمار سامانه از  صورت چه به -12

 این به توانید می ها بیماري قسمت از تاالسمی انتخاب با پوشش، تحت افراد گزارش ساخت سامانه، مدیریت منوي

 .باشید داشته دسترسی گزارش

  دارد؟ وجود راداف خون فشار تغییرات روند مشاهده امکان سامانه، در آیا -13

 .است مشاهده قابل خون فشار نمودار الکترونیکی، پرونده خالصه قسمت در بله

  باشد؟ می  چگونه ها ارزیابی فاصله ، باشد سرویکس سرطان خطر معرض در خانمی اگر -14

  و سسرویک سرطان خصوص در الزم مراقبتی خود هاي آموزش است الزم همچنین. کند مراجعه باید یکبار سالی

 .شود داده دو سطح به ارجاع

 ارزیابی باید کسی چه توسط مراقب نقش در سال 35-09 زنان در سرویکس و پستان سرطان غربالگري خدمت  -10

   گردد؟ تکمیل و

 .شود انجام ماما نقش در آن تکمیلی ارزیابی سپس و ماما غیر سالمت مراقب توسط

 سامانه در گردیده تکمیل قبل از که بتاتاالسمی بروز از پیشگیري برنامه به مربوط 0 شماره فرمهاي است الزم آیا-16

   گردد؟ وارد

 بهداشت هاي وخانه وپایگاهها مراکز در که بتاتاالسمی بروز از پیشگیري برنامه به مربوط0 شماره هاي فرم کلیه  بله

 . گردد وارد 2و1 بند طبق  سیب سامانه بایددر وقت اسرع در باشد می موجود

 هاي خانواده و تاالسمی ناقل و پرخطر و مشکوک هاي زوج) ژنتیک هاي مراقبت به مربوط اطالعات ورود نحوه -17 

   ؟ است چگونه سامانه در(PKU و تاالسمی به مبتال فرزند داراي

 فرمPKUو تاالسمی به مبتال فرزند یک داراي هاي وخانواده تاالسمی وناقل پرخطر مشکوک، زوجهاي خصوص در

 که درمواردي است ذکر به الزم. نمائید تکمیل را  ژنتیک/  مراقبتها سایر/   خدمت ارائه قسمت از ژنتیک  راقبتم

 به مربوط هردوقسمت است گرفته انجام ژنتیک مراقبت قطع دالیلی وبه ژنتیک مراقبت مشمول خانواده یا زوجین

 . گردد تکمیل ژنتیک مراقبت قطع واعالم ژنتیک
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  ؟ است چگونه فشارخون بیماري به مبتال غیر و مبتال افراد در فشارخون تثب نحوه -18

 زمان از خارج و مداوم بصورت خونی فشار بیماران یا کنند می مراجعه خون فشار گرفتن جهت علت بدون که افرادي

 مراقبت ها، مراقبت سایر ، خدمت ارائه قسمت در آنها خون فشار کنند می مراجعه خون فشار گرفتن جهت مراقبت

 بعدي پیگیري تاریخ و گردد وارد غیرپزشک خون فشار پیگیري قسمت ، غیرواگیر بیماریهاي به مبتال فرد هاي

 .گردد حذف

  مراقبت ها، مراقبت سایر ، خدمت ارائه قسمت در آنها مراقبت بایست می باال خون فشار به مبتال بیماران مورد در

 .گردد وارد غیرپزشک خون فشار به مبتال بیمار مراقبت ، گیرغیروا بیماریهاي به مبتال فرد هاي

 کجاست؟ درسامانه غیرواگیر بیماران داروهاي بتث محل -19

 به مبتال شده شناسایی خدمت گیرنده انتخاب ، گیرندگان خدمت فهرست سرشماري، و نام ثبت منوي به ازورود بعد

 داروهاي داروها، ثبت بخش در و شده وارد وقایع ثبت منوي به گرفته انجام(تکراري یا جدید از اعم)غیرواگیر بیماري

 .گردد می ثبت فرد مصرفی و تجویزي

 نمود؟ گیري گزارش درسامانه شده ثبت غیرواگیر بیماران تعداد از توان می چگونه -25 

 شده نوشته( دیابت ثالم) بیماري عنوان ، گرفته انجام  گزارش ساخت بخش به ورود ، سامانه مدیریت منوي انتخاب  

 و نموده تعیین نیز...و تحصیالت ، ملیت سن، محدوده توان می ، گردیده انتخاب دیابت بیماري نیز بیماري بخش در و

 تعداد از اعم بیماري این با مرتبط ،اطالعات کرده کلیک مشاهده بخش برروي صفحه همین پایین در سپس.کرد ثبت

 نمود مشاهده صفحه پائین در بیماران این ومشخصات اسامی و( صفحه يباال و راست سمت در)بیماران این

 گردد؟ تکمیل کسانی چه براي باید بزرگ روده سرطان زودهنگام تشخیص و غربالگري فرم -21

 ،سپس شود داده سامانمه کاربران و خدمات دهندگان ارائه به الزم آموزش ابتدا است الزم اما ، باال به سال05 افراد 

 .نمایند اقدام

 میشود؟ ثبت صورت چه به ژنتیک ماهانه پیگیري ، سالمت جامع خدمات مرکز به مینور زوج یک معرفی از پس -22

 سایر آیتم از سپس و شده انتخاب گیرنده خدمت بعنوان مینور خانم نام ابتدا  مینور  زوج یک معرفی از پس 

 عدم صورت در سپس و میشود ثبت تاالسمی  یماريب آیتم در اطالعات و شده انتخاب ژنتیک قسمت  مراقبتها
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 ماهیانه ژنتیک مراقبت آیتم ماه هر آن از پس و میشود ارجاع ماما به بارداري درصورت و سالمت مراقب  به بارداري

 میشود انجام فرد براي

 دهید؟ توضیح را سیب سامانه در تیروئید گیري نمونه ثبت ، تولد بدو در نوزاد پاي کف از گیري نمونه از پس-23

 تهیه بعنوان  اقدام قسمت در ابتدا گیرنده خدمت بعنوان او انتخاب از پس ، نوزاد پاي کف از گیري نمونه از پس

 سالم پایلوت کودک/ مراقبتها آیتم در آزمایش جواب دریافت و روز 15 از پس و میشود ثبت اطالعات خون نمونه

 میشود ثبت اطالعات و انتخاب پزشک غیر -(  اول غربالگري)  تیروئید کاري کم نظر از کودک ارزیابی/

 دهید؟ توضیح را سیب سامانه در یو کی پی گیري نمونه ثبت ، تولد بدو در نوزاد پاي کف از گیري نمونه از پس -24

 هیهت بعنوان  اقدام قسمت در ابتدا گیرنده خدمت بعنوان او انتخاب از پس ، نوزاد پاي کف از گیري نمونه از پس

/  سالم پایلوت کودک/ مراقبتها آیتم در آزمایش جواب دریافت و روز 15 از پس و میشود ثبت اطالعات خون نمونه

 میشود ثبت اطالعات و انتخاب پزشک غیر اول نوبت غربالگري( pku) کتونوري فنیل نظر از کودک ارزیابی

 میشود؟ تکمیل سیب انهسام در هایی آیتم چه نوزاد در تیروئید بیماري تایید از پس-20

 آیتم در  وریدي نمونه ثبت آیتم در آزمایشات جواب ثبت -E031 کد با بیماري ثبت/ وقایع قسمت در بیماري ثبت 

 کودک آیتم در تیروئید مادرزادي کاري کم به مبتال کودک مراقبتهاي پیگیري آیتم ثبت – سالم پایلوت کودک

  مراقبتها سایر در سالم پایلوت

 کنید؟ می استخراج سیب سامانه از چگونه  را الزم اطالعات  تیروئید گیري نمونه پوشش درصد محاسبه جهت-26

 و خاص زمانی بازه یک در پزشک غیر -(  اول غربالگري)  تیروئید کاري کم نظر از کودک ارزیابی ،تعداد صورت در

 اطالعات در را نظر مورد جمعیت است الزم آن براي که زمانی بازه آن در شده متولد تازه نوزاد تعداد مخرج در

 نماییم ثبت عدد و محاسبه روز به جمعیتی درخواستی

 دارد؟ وجود تیروئید گیري نمونه جهت آیتم چند نارس نوزادان براي  سیب سامانه در -27

 وجود آیتم 4 نارس نوزادان براي نتیجه در دارد وجود آیتم چهارم، تا اول نوبت از تیروئید گیري نمونه مورد هر براي

 دارد
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 دهید؟ توضیح را مشخص زمانی درمحدوده شده کنترل باقندخون دیابتی تعدادبیمار شدن مشخص مسیر -28

 وکلید نموده  انتخاب مشخص زمانی محدوده  رادرhbA1C ،آزمایش کدملی ثبت بدون  آزمایشات گزارش قسمت در

 نمایید شمارش را درصد 7 زیرhbA1C با دیابتی بیمار تعداد و بزنید را جستجو

 است؟ چگونه ومراقب بهورز توسط سیب درسامانه وفشارخونی دیابتی بیمار اطالعات ورود نحوه-29

  دیابتی بیماران درمورد -الف

 (شود ثبت واقدامات ارجاعات)توضیحات/ سایر/ اقدام قسمت در -

 شود ثبت آزمایشات در خون وچربی خون قند آزمایشات-

 فشارخونی ارانبیم درمورد -ب

 ماهیانه صورت به(پزشک غیر) فشارخون به بیمارمبتال مراقبت/واگیر غیر بیماریهاي/ها مرافبت سایر درقسمت-

 پرشود

 است؟ چگونه پزشک توسط سیب درسامانه وفشارخونی دیابتی بیمار اطالعات ورود نحوه -35

 دیابتی بیمار درمورد  -الف

 (ماهه سه)پرشود( پزشک)   دیابت به مبتال بیمار مراقبت/ غیرواگیر بیماریهاي/ها مراقبت سایر درقسمت-

 پرشود دیابت به مبتال بیمار پیگیري قسمت در نمایند مراجعه ماه سه از زودتر بیمار که صورتی در-

 خون چربی با همرا دیابت مراقبت باشد داشته هم باال خون وچربی خون ،فشار دیابتی  بیمار که درصورتی-

 پرشود باال وفشارخون

 ارجاع دو سطح وبه پرشود کلینیکی پیگیري/شکایت قسمت در خدمات 2 سطح به بیمار ارجاع به نیاز صورت در-

 پرگردد قسمت این در هم ارجاعات فیدبک شود

 گردد ثبت داروها درقسمت بیماران داروهاي شودهمچنین ثبت  آزمایشات قسمت در بیماران آزمایشات-

  رخونیفشا بیمار مورد در-ب

 (ماهه سه.)پرشود(پزشک) خون فشار به مبتال بیمار مراقبت/غیرواگیر بیماریهاي/ ها مراقبت سایر درقسمت
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 44274527 -4 شماره تماس واحد:

 دهید؟ توضیح را  فصلی صورت به( پزشک)فشارخون مراقبت پوشش محاسبه نحوه-31

( پزشک براي ماهه سه)زمانی محدوده/ شده انجام هاي مراقبت گزارش/ ها مراقبت گزارش/ ها گزارش قسمت از

 تکرار بدون شده مراقبت فشارخونی تعدادبیمار وسپس  نموده انتخاب را( پزشک)خون فشار به مبتال بیمار ومراقبت

 میشود فشارخونی بیمار برکل تقسیم

 میگیرد؟ صورت کسی چه وتوسط قسمتی چه در سیب سامانه در  بیماردیابتی عوارض ثبت -32

 میشود ثبت هم دیابت بیماري ،عوارض بیماري ثبت بر هعالو بیماري ثبت درقسمت پزشک توسط


