
 برنامه فشارخون

 شاخصهای برنامه فشارخون:

 (9797درصد بیماران فشارخونی مراقبت شده توسط پزشک )با کد -1

 (9791/7479درصد بیماران فشارخونی مراقبت شده توسط بهورز/مراقب سالمت )کدهای  -2

 درصد فشارخون کنترل شده  -3

 راهنمای استخراج نقش در سامانه عنوان شاخص

 

 

 

فشارخونی مراقبت شده درصد بیماران 

 (9797توسط پزشک )با کد

)این مراقبت باید به صورت فصلی 

 استخراج شود (

 مدیرسیستم/

 کارشناس ستادی 

 9797شبکه خدمت/فعالیت کاربران سامانه /انتخاب واحد/انتخاب تاریخ/خدمت 

 )تعداد افراد مراقبت شده به عنوان صورت کسر(

 

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

فشارخون اولیه/ثانویه و..(/انتخاب واحد/ در قسمت بیماری درج 

/ثبت/ مشاهده گزارش/مجموع افراد سه گزارش به عنوان i14/i11/i11کد

 مخرج کسر لحاظ میشود.

در نقش یکی از 

پزشکان مرکز 

)توسط مراقب 

 سالمت ناظر(

تهای انجام شده /تاریخ/نوع مراقبت گزارش /گزارش مراقبتها/گزارش مراقب

 /جستجو)تعداد نفرات به عنوان صورت کسر (9797)مراقبتهای مرکز( /خدمت 

 

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

فشارخون اولیه/ثانویه و..(/انتخاب واحد/ در قسمت بیماری درج 

گزارش/مجموع افراد سه گزارش به عنوان /ثبت/ مشاهده i14/i11/i11کد

 مخرج کسر لحاظ میشود.

 

 

 

 

 

 

درصد بیماران فشارخونی مراقبت شده 

توسط بهورز/مراقب سالمت )کدهای 

9791/7479) 

 

 

 

 مدیرسیستم/

 کارشناس ستادی

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

 )تعداد افراد مراقبت شده به عنوان صورت کسر( (9791/7479)

 

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

فشارخون اولیه/ثانویه و..(/انتخاب واحد/ در قسمت بیماری درج 

/ثبت/ مشاهده گزارش/مجموع افراد سه گزارش به عنوان i14/i11/i11کد

 مخرج کسر لحاظ میشود.

 

 

قش در ن

بهورز/مراقب 

 سالمت 

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

/جستجو)تعداد نفرات به عنوان صورت 7479و  9791)مراقبتهای مرکز( /خدمت 

 کسر (

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

واحد/ در قسمت بیماری درج فشارخون اولیه/ثانویه و..(/انتخاب 

/ثبت/ مشاهده گزارش/مجموع افراد سه گزارش به عنوان i14/i11/i11کد

 مخرج کسر لحاظ میشود.

 

 

 درصد فشارخون کنترل شده 

 

)این شاخص از تقسیم افراد مراقبت 

شده در سه ماهه اخیر که فشارخون 

در نقش یکی از 

پزشکان مرکز 

)توسط مراقب 

 سالمت ناظر(

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

 /جستجو)تعداد نفرات به عنوان مخرج کسر (9797)مراقبتهای مرکز( /خدمت 

 

 (/تاریخ/جستجو9797گزارش ها/گزارش مراقبتها/گزارش تشخیص ها/مراقبت)

استخراج شده از طریق تعداد افراد با تشخیص پره هایپرتنشن را با افراد )



و کمتر بوده است بر کل  174/74انها 

ماهه اخیر افراد مراقبت شده در سه 

 بدست می آید(

( (/تاریخ/جستجو9797ها/مراقبت) اقدامگزارش ها/گزارش مراقبتها/گزارش 

جهت بررسی مجدد توسط بهورز/مراقب سالمت سه سال "دارای اقدام 

شخیص و اقدام صل جمع این دو تاحجمع میکنیم  "بعد،پسخوراند داده شود

کمتر می باشد و این حاصل جمع در 174/74افرادی هستند که فشارخون آنها از 

 . صورت کسر قرار داده میشود

 

 

 

 

 

 درصد فشارخون کنترل شده

این شاخص از تقسیم افراد مراقبت  )

شده در سه ماهه اخیر که فشارخون 

و کمتر بوده است بر کل  174/74انها 

سه ماهه اخیر افراد مراقبت شده در 

 بدست می آید(

 

 

 

 

 

در نقش مدیر 

سیستم/کارشناس 

 ستادی 

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

 کسر( مخرج)تعداد افراد مراقبت شده به عنوان  (9797)

 

 (/تاریخ/جستجو9797خدمات/گزارش مراقبتها/گزارش تشخیص ها/مراقبت)

 استخراج شده از طریقتشخیص پره هایپرتنشن را با افراد )تعداد افراد با 

( دارای (/تاریخ/جستجو9797ها/مراقبت) اقدام/گزارش مراقبتها/گزارش خدمات

جهت بررسی مجدد توسط بهورز/مراقب سالمت سه سال بعد،پسخوراند "اقدام 

صل جمع این دو تشخیص و اقدام افرادی هستند که احجمع میکنیم  "داده شود

کمتر می باشد و این حاصل جمع در صورت کسر قرار 174/74رخون آنها از فشا

 . داده میشود

 

 

 


