
  شناسنامه شاخص هاي سالمت روان
  خانه بھداشت

  خانه بهداشت

  مسير استخراج صورت كسر  مخرج كسر  صورت كسر  عنوان شاخص  رديف

  براي استخراج جمعيت به روز-مسير استخراج مخرج كسر
 جمعيت گزارش: ها گزارشبا توجه به اينكه  جمعيت استخراج شده از مسير 

با  :سن  تفكيك به جمعيت گزارش:  ها شده   نام ثبت جمعيت گزارش:ها شبكه
گروههاي سني دقيقا تطابق ندارد لذا فعال پيشنهاد مي شود از اين قسمت 

  مخرج كسر استخراج گردد 

1  

درصد غربالگري سالمت روان 
گروه سني كودك و نوجوان در 
جمعيت تحت پوشش (گروه سني 

  سال) 18تا  5

 18تا  5تعداد كودكان 
سال كه غربالگري 

(سالمت روان ) شده 
  اند

 18تا  5تعداد كودكان 
  سال 

ازدر باكس مراقبت : مراقبت–گزارش مراقبتهاي انجام شده -گزارش -1
را انتخاب  و جتسجو مي  )غيرپزشك( سالگي 15 تا 5 روان سالمت نظر

  كنيم 
 از مراقبت:  مراقبت باكس در – شده انجام مراقبتهاي گزارش -گزارش -2

 مي جتسجو و  انتخاب را)پزشك غير( سال 18 تا 15 - روان سالمت نظر
 كنيم

  را با جمع مي كنيم  2و  1اعداد حاصل از مورد 

 5مديريت سامانه : ساخت گزارش افراد تحت پوشش: درج عنوان: تعداد افراد 
  سال: ثبت: مشاهده گزارش 19سن  تا :  - 5:سن از :  18تا 

2  
درصد غربالگري سالمت روان 

جوان در جمعيت تحت گروه سني 
  پوشش

تا  18تعداد كودكان 
سال كه غربالگري  29

(سالمت روان ) شده 
  اند

 29تا  18تعداد كودكان 
  سال 

 غربالگري گزينه:  مراقبت باكس در – شده انجام مراقبتهاي گزارش -گزارش
 29 تا 18( جوانان روان سالمت حوزه در اوليه غربالگري گزينه:  نويسيم مي
   كنيم مي جتسجو و  انتخاب) پزشك غير) (سال

  

 18مديريت سامانه : ساخت گزارش افراد تحت پوشش: درج عنوان: تعداد افراد 
  سال: ثبت: مشاهده گزارش30سن  تا :  - 18سال:سن از :   29تا 

3  

درصد غربالگري سالمت روان 
گروه سني ميانسال در جمعيت 

 59تا  30تحت پوشش (گروه سني 
  سال)

ميانساالن كه تعداد 
غربالگري (سالمت 
  روان ) شده اند

 59تا  30جمعيت تعداد 
  سال

 مي روان كلمه: مراقبت باكس در – شده انجام مراقبتهاي گزارش -گزارش
 مي جتسجو و  انتخاب را غيرپزشك - روان سالمت ارزيابي  گزينه:  نويسيم
   كنيم

عنوان: تعداد افراد مديريت سامانه : ساخت گزارش افراد تحت پوشش: درج 
سال ثبت شود : ثبت: مشاهده  60سن  تا :  - 30ميانسال: درقسمت سن از :  

  گزارش

4  
درصد غربالگري سالمت روان 
گروه سني سالمند در جمعيت 

  تحت پوشش

تعداد سالمندان كه 
غربالگري (سالمت 
  روان ) شده اند

سال و  60جمعيت تعداد 
  باالتر

 مي افسردگي كلمه:  مراقبت باكس در – شده انجام مراقبتهاي گزارش -گزارش
 غير) (باالتر و سال 60( افسردگي نظر از سالمندان مراقبت  گزينه:  نويسيم
   كنيم مي جتسجو و  انتخاب را)پزشك

  

مديريت سامانه : ساخت گزارش افراد تحت پوشش: درج عنوان: تعداد 
سال: عددي ثبت نشود : در قسمت سن  تا :  -سال  60افرادسالمند:سن از :  

  ثبت: مشاهده گزارش

  

  

  



  مربی

  مربي

 كسر مخرج استخراج مسير  مسير استخراج صورت كسر  مخرج كسر  صورت كسر  عنوان شاخص  رديف
  

1 

درصد غربالگري سالمت روان 
گروه سني كودك و نوجوان در 

جمعيت تحت پوشش (گروه سني 
 سال) 18تا  5

 18تا  5تعداد كودكان 
غربالگري سال كه 

(سالمت روان ) شده 
  اند

18تا5كودكانتعداد
 سال

شبكه خدمت : فعاليت كاربران سامانه : انتخاب نقش : در باكس خدمت: -1
را  )غيرپزشك( سالگي 15 تا 5 روان سالمت نظر از مراقبتگزينه  

  انتخاب  و جتسجو مي كنيم 
: خدمت باكس در:  نقش انتخاب:  سامانه كاربران فعاليت:  خدمت شبكه -2

 و  انتخاب را)پزشك غير( سال 18 تا 15 - روان سالمت نظر از مراقبت
 كنيم مي جتسجو

  را با جمع مي كنيم  2و  1اعداد حاصل از مورد 

 5مديريت سامانه : ساخت گزارش افراد تحت پوشش: درج عنوان: تعداد افراد 
  سال: ثبت: مشاهده گزارش 19سن  تا :  - 5:سن از :  18تا 

2 
درصد غربالگري سالمت روان 

گروه سني جوان در جمعيت تحت 
 پوشش

تا  18تعداد كودكان 
سال كه غربالگري  29

(سالمت روان ) شده 
  اند

29تا18كودكانتعداد
 سال

 هگزين: خدمت باكس در:  نقش انتخاب:  سامانه كاربران فعاليت:  خدمت شبكه
 18( جوانان روان سالمت حوزه در اوليه غربالگري گزينه:  نويسيم مي غربالگري

   كنيم مي جتسجو و  انتخاب) پزشك غير) (سال 29 تا
  

 18مديريت سامانه : ساخت گزارش افراد تحت پوشش: درج عنوان: تعداد افراد 
  سال: ثبت: مشاهده گزارش30سن  تا :  - 18سال:سن از :   29تا 

3 

درصد غربالگري سالمت روان 
جمعيت گروه سني ميانسال در 

 59تا  30تحت پوشش (گروه سني 
 سال)

تعداد ميانساالن كه 
غربالگري (سالمت 
  روان ) شده اند

59تا30جمعيتتعداد
 كلمه: خدمت باكس در:  نقش انتخاب:  سامانه كاربران فعاليت:  خدمت شبكه سال

 و  انتخاب را غيرپزشك - روان سالمت ارزيابي  گزينه:  نويسيم مي روان
   كنيم مي جتسجو

مديريت سامانه : ساخت گزارش افراد تحت پوشش: درج عنوان: تعداد افراد 
سال ثبت شود : ثبت: مشاهده  60سن  تا :  - 30ميانسال: درقسمت سن از :  

  گزارش

4 
درصد غربالگري سالمت روان 
گروه سني سالمند در جمعيت 

 تحت پوشش

تعداد سالمندان كه 
غربالگري (سالمت 

  اندروان ) شده 

وسال60جمعيتتعداد
 باالتر

 كلمه: خدمت باكس در:  نقش انتخاب:  سامانه كاربران فعاليت:  خدمت شبكه
 و سال 60( افسردگي نظر از سالمندان مراقبت  گزينه:  نويسيم مي افسردگي

   كنيم مي جتسجو و  انتخاب را)پزشك غير) (باالتر
  

پوشش: درج عنوان: تعداد مديريت سامانه : ساخت گزارش افراد تحت 
در قسمت سن  تا : سال: عددي ثبت نشود :  -سال  60افرادسالمند:سن از :  

  ثبت: مشاهده گزارش

  

  

  

  

  



  مراقب سالمت

  سالمت مراقب

  كسر مخرج استخراج مسير  مسير استخراج صورت كسر  مخرج كسر  صورت كسر  عنوان شاخص  رديف

1 
درصد پوشش غربالگري سالمت 

 روان
افراد غربالگري  تعداد
  شده

تعداد جمعيت تحت 
  سال به باال)  5پوشش(

 سالمت نظر از در باكس مراقبت : گزينه مراقبت –گزارش مراقبتهاي انجام شده  -گزارش -1
را انتخاب  ) غيرپزشك( سالگي 15 تا  5 روان سالمت نظر از روان را مي نويسيم : گزينه  مراقبت

  و جتسجو مي كنيم 
 سالمت نظر از در باكس مراقبت : گزينه مراقبت –گزارش مراقبتهاي انجام شده  -گزارش-2

پزشك را انتخاب   غير( سال 18 تا 15 - روان سالمت نظر از را مي نويسيم : گزينه مراقبت روان
  و جتسجو مي كنيم 

نويسيم : در باكس مراقبت : گزينه غربالگري مي  –گزارش مراقبتهاي انجام شده  -گزارش-3
انتخاب  و  )پزشك غير) (سال 29 تا 18( جوانان روان سالمت حوزه در اوليه گزينه غربالگري

  جتسجو مي كنيم تعدادغربالگري در گروههاي سني مختلف را با هم جمع مي كينم
 كلمه روان مي نويسيم : گزينه : مراقبت باكس در – شده انجام مراقبتهاي گزارش -گزارش-4

   كنيم مي جتسجو و  انتخاب را غيرپزشك - روان سالمت ارزيابي
مراقبت : كلمه افسردگي مي نويسيم :  باكس در – شده انجام مراقبتهاي گزارش -گزارش-5 

 جتسجو و  انتخاب را)پزشك غير) (باالتر و سال 60( افسردگي نظر از سالمندان مراقبت گزينه 
  جمع مي كنيم را باهم 5تا  1اعداد حاصل از موارد  كنيم مي

سال به  5مديريت سامانه : ساخت گزارش افراد تحت پوشش: درج عنوان: تعداد جمعيت 
  سن  تا : عددي ثبت نشود: ثبت: مشاهده گزارش - 5باال: درقسمت سن از :  

2 

درصد موارد غربالگري مثبت 
اوليه سالمت روان به كل افراد 

غربال شده سالمت روان (گروه 
 18تا  5نوجوان  سني كودك و 

 سال )

تعداد موارد غربالگري 
مثبت اوليه سالمت روان 

(گروه سني كودك و 
  سال ) 18تا  5نوجوان  

تعداد  كل افراد غربال 
شده سالمت روان (گروه 

 5سني كودك و نوجوان  
  سال ) 18تا 

گزارش :گزارش مراقبت ها: گزارش تشخيص: در باكس مراقبت: كلمه روان مي نويسيم: براي 
را انتخاب  و جتسجو مي كنيم  -سالگي :گزينه مراقبت از نظر سالمت روان  15تا  5گروه سني 

  تعداد موارد غربال مثبت را باهم جمع مي كنيم 
 روان سالمت نظر از مراقبت كلمه: تمراقب باكس در: تشخيص گزارش: ها مراقبت گزارش:خدمات

 جتسجو و  انتخاب را  پزشك غير سال 18 تا 15 روان سالمت نظر از مراقبت گزينه: نويسيم مي
  كنيم مي را  با هم جمع مثبت غربال موارد تعداد كنيم مي

 سالمت نظر از مراقبت گزينه:  مراقبت باكس در – شده انجام مراقبتهاي گزارش -گزارش
 را) غيرپزشك( سالگي 15 تا  5 روان سالمت نظر از مراقبت  گزينه:  نويسيم مي را روان

   كنيم مي جتسجو و  انتخاب
 سالمت نظر از مراقبت گزينه:  مراقبت باكس در – شده انجام مراقبتهاي گزارش -گزارش-2

 را پزشك غير( سال 18 تا 15 - روان سالمت نظر از مراقبت گزينه:  نويسيم مي را روان
  كنيم مي جمع باهم را2و  1 موارد از حاصل اعداد كنيم مي جتسجو و  انتخاب

3 

درصد موارد غربالگري مثبت 
اوليه سالمت روان به كل افراد 

غربال شده سالمت روان (گروه 
 سني جوانان)

تعداد موارد غربالگري 
مثبت اوليه سالمت روان 

  (گروه سني جوانان)

تعداد  كل افراد غربال 
سالمت روان  (گروه شده 

  سني جوانان)

گزارش: گزارش مراقبت ها: گزارش تشخيص: در باكس مراقبت: كلمه روان مي نويسيم: براي 
سال غير پزشك  را انتخاب   29تا  18گروه سني جوانان: غربالگري اوليه در حوزه سالمت جوانان

  و جتسجو مي كنيم تعداد موارد غربال مثبت را با هم جمع مي كنيم 
 نويسيم يم غربالگري گزينه:  مراقبت باكس در – شده انجام مراقبتهاي گزارش -گزارش

) پزشك غير) (سال 29 تا 18( جوانان روان سالمت حوزه در اوليه غربالگري گزينه: 
  كنيم مي جتسجو و  انتخاب

4 

درصد موارد غربالگري مثبت 
اوليه سالمت روان به كل افراد 

(گروه غربال شده سالمت روان 
 سال) 59تا  30سني ميانساالن: 

تعداد موارد غربالگري 
مثبت اوليه سالمت روان 

 30(گروه سني ميانساالن: 
  سال) 59تا 

تعداد  كل افراد غربال 
شده سالمت روان (گروه 

تا  30سني ميانساالن: 
  سال) 59

گزارش :گزارش مراقبت ها: گزارش تشخيص: در باكس مراقبت: كلمه روان مي نويسيم:  براي 
گروه سني ميانسال: گزينه ارزيابي سالمت روان غيرپزشك  را انتخاب  و جتسجو مي كنيم تعداد 

 موارد غربال مثبت را جمع مي كنيم 

:  منويسي مي روان كلمه: مراقبت باكس در – شده انجام مراقبتهاي گزارش -گزارش
  كنيم مي جتسجو و  انتخاب را غيرپزشك - روان سالمت ارزيابي  گزينه

   

5 

درصد موارد غربالگري مثبت 
اوليه سالمت روان به كل افراد 

غربال شده سالمت روان (گروه 
 سني سالمندان)

تعداد موارد غربالگري 
مثبت اوليه سالمت روان 

  (گروه سني سالمندان )

افراد غربال تعداد  كل 
شده سالمت روان (گروه 

  سني سالمندان )

گزارش :گزارش مراقبت ها: گزارش تشخيص: در باكس مراقبت: كلمه روان مي نويسيم: براي 
سال به باالغير پزشك را انتخاب   60گروه سني سالمند:گزينه مراقبت سالمندان از نظر افسردگي 

  جمع مي كنيم را  موارد غربال مثبتو جتسجو مي كنيم تعداد 

 نويسيم مي افسردگي كلمه:  مراقبت باكس در – شده انجام مراقبتهاي گزارش -گزارش
 و  انتخاب را)پزشك غير) (باالتر و سال 60( افسردگي نظر از سالمندان مراقبت  گزينه: 

  كنيم مي جتسجو

6 
تعداد موارد ارجاع فوري 

(اورژانس روانپزشكي / مشكالت 
 اجتماعي) به پزشك

تعداد موارد ارجاع فوري 
(اورژانس روانپزشكي / 
مشكالت اجتماعي) به 

  پزشك

تعداد موارنيازمند ارجاع  
(اورژانس روانپزشكي / 
مشكالت اجتماعي) به 

  پزشك

 -از تاريخ ...تا تاريخ -انتخاب نقش ارجاع دهنده -انتخاب نقش بازخورددهنده-ارجاعات ارسالي
  گزارش تشخيص ها -گزارش  ثبت كد ملي ارجاع دهنده



  پزشک

  پزشك
  مسير استخراج مخرج كسر مسير استخراج صورت كسر مخرج كسر صورت كسر عنوان شاخص  رديف

1 
درصد بيماران افسرده به 
 كل افراد غربالگري شده 

  تعداد بيماران افسرده
جمعيت  تحت مراقبت( تعداد 

افرادي كه ارزيابي تكميلي 
  سالمت روان شده اند)

  مشاهده گزارش-ثبت-ثبت كد بيماري افسردگي-ساخت گزارش 

 انجام مراقبتهاي گزارش...... :تاريختا......تاريخ از ثبت:: مراقبتهاگزارش
 سالمت نظر از ارزيابي: نويسيم مي  ارزيابي گزينه:  مراقبت باكس در:شده
  كنيم مي انتخاب را)پزشك)( سال 18 تا 5)( روانپزشكي اختالالت( روان

 انجام مراقبتهاي گزارش...... :  تاريخ تا...... تاريخ از ثبت: مراقبتها گزارش
 اختالالت نظر از  ارزيابي: نويسيم مي روان گزينه:  مراقبت باكس در:شده
  كنيم مي انتخاب را)پزشك -سال 29 تا 18(پزشكي روان

 انجام مراقبتهاي گزارش...... :  تاريخ تا...... تاريخ از ثبت: مراقبتها گزارش
 30( روان اختالالت ارزيابي: نويسيم مي روان گزينه:  مراقبت باكس در:شده

 تعداد  عنوان تحت  شده ثبت عدد -كنيم مي انتخاب را)پزشك- سال 59 تا
  گيرنده خدمت

2 
درصد بيماران مبتال به 

اختالالت اضطرابي به كل 
 افراد غربالگري شده

تعداد بيماران 
  اضطرابي

تحت مراقبت( تعداد   جمعيت
افرادي كه ارزيابي تكميلي 

  سالمت روان شده اند)
  مشاهده گزارش-ثبت-ثبت كد بيماري اضطرابي -ساخت گزارش

 انجام مراقبتهاي گزارش...... :تاريختا......تاريخ از ثبت:: مراقبتهاگزارش
 سالمت نظر از ارزيابي: نويسيم مي  ارزيابي گزينه:  مراقبت باكس در:شده
  كنيم مي انتخاب را)پزشك)( سال 18 تا 5)( روانپزشكي اختالالت( روان

 انجام مراقبتهاي گزارش...... :  تاريخ تا...... تاريخ از ثبت: مراقبتها گزارش
 اختالالت نظر از  ارزيابي: نويسيم مي روان گزينه:  مراقبت باكس در:شده
  كنيم مي انتخاب را)پزشك -سال 29 تا 18(پزشكي روان

 انجام مراقبتهاي گزارش...... :  تاريخ تا...... تاريخ از ثبت: مراقبتها گزارش
 30( روان اختالالت ارزيابي: نويسيم مي روان گزينه:  مراقبت باكس در:شده

عدد ثبت شده  تحت عنوان  تعداد  -كنيم مي انتخاب را)پزشك- سال 59 تا
  خدمت گيرنده 

3 

درصد مادران با تشخيص 
اختالالت شايع روانپزشكي 

به كل جمعيت مادران 
 غربالگري شده

مبتال به مادران تعداد 
  اختالالت روانپزشكي

تعداد مادران  تحت مراقبت( 
تعداد مادراني كه ارزيابي 

تكميلي سالمت روان شده 
  اند)

ساخت گزارش افراد تحت پوشش: در قسمت عنوان : گزينه تعداد بيماري-1
را مي نويسيم گزينه بارداري را  f32افسرده مي نويسيم  در قسمت بيماري كد 

  تيك مي زنيم : ثبت: مشاهده گزارش 
 بيماري تعداد گزينه:  عنوان قسمت در: پوشش تحت افراد گزارش ساخت-2

 را بارداري گزينه نويسيم مي را f41 كد بيماري قسمت در  نويسيم مي اضطراب
  گزارش مشاهده: ثبت:  زنيم مي تيك

 بيماري تعداد گزينه:  عنوان قسمت در: پوشش تحت افراد گزارش ساخت-3
 را بارداري گزينه نويسيم مي راf31 كد بيماري قسمت در  نويسيم ميدوقطبي 

  گزارش مشاهده: ثبت:  زنيم مي تيك
ر ساي بيماري تعداد گزينه:  عنوان قسمت در: پوشش تحت افراد گزارش ساخت-4

 را بارداري گزينه نويسيم مي را f99 كد بيماري قسمت در  نويسيم مي اختالالت 
  گزارش مشاهده: ثبت:  زنيم مي تيك

 گزارش...... : تاريخ تا...... تاريخ از ثبت: بارداري تيك:مراقبتها گزارش
 بيارزيا: نويسيم مي  ارزيابي گزينه:  مراقبت باكس در:شده انجام مراقبتهاي

 انتخاب را)پزشك)( سال 18 تا 5)( روانپزشكي اختالالت( روان سالمت نظر از
  كنيم مي

 گزارش...... :  تاريخ تا...... تاريخ از ثبت: بارداري تيك:مراقبتها گزارش
 زا  ارزيابي: نويسيم مي روان گزينه:  مراقبت باكس در:شده انجام مراقبتهاي

  كنيم مي انتخاب را)پزشك -سال 29 تا 18(پزشكي روان اختالالت نظر
 گزارش...... :  تاريخ تا...... تاريخ از ثبت: بارداري تيك:مراقبتها گزارش

 ارزيابي: نويسيم مي روان گزينه:  مراقبت باكس در:شده انجام مراقبتهاي
  شده ثبت عدد كنيم مي انتخاب را)پزشك- سال 59 تا 30( روان اختالالت

  گيرنده خدمت تعداد  عنوان تحت



صرعبيماريتعدادگزينه:عنوانقسمتدر:پوششتحتافراد گزارشساخت-5
 مي تيك را بارداري گزينه نويسيم مي راG40 كد بيماري قسمت در  نويسيم مي
  گزارش مشاهده: ثبت:  زنيم

 بيماري تعداد گزينه:  عنوان قسمت در: پوشش تحت افراد گزارش ساخت-6
 بارداري گزينه نويسيم مي راF20 كد بيماري قسمت در  نويسيم مي اسكيزوفرني

  گزارش مشاهده: ثبت:  زنيم مي تيك را
 بيماري تعداد گزينه:  عنوان قسمت در: پوشش تحت افراد گزارش ساخت-7

 را بارداري گزينه نويسيم مي را F03 كد بيماري قسمت در  نويسيم ميدمانس 
  گزارش مشاهده: ثبت:  زنيم مي تيك

 عقب بيماري تعداد گزينه:  عنوان قسمت در: پوشش تحت افراد گزارش ساخت-8
 گزينه نويسيم مي را F70 كد بيماري قسمت در  نويسيم مي مانده  ذهني 

  گزارش مشاهده: ثبت:  زنيم مي تيك را بارداري
  را با هم جمع مي كنيم  8تا  1اعداد حاصل از موارد 

  ضمنا اين اعداد با كاربري كارشناس ستادي قابل استخراج نيست 

  مسير استخراج مخرج كسر  مسير استخراج صورت كسر  مخرج كسر  صورت كسر  عنوان شاخص  رديف

4 
درصد بيماران سايكوز و 

دوقطبي به كل افراد 
 غربالگري شده

تعداد بيماران سايكور 
  و دو قطبي

جمعيت  تحت مراقبت( تعداد 
افرادي كه ارزيابي تكميلي 

  سالمت روان شده اند)
  گزارشها : گزارش ويزيتها: ثبت كد بيماري در باكس تشخيص ها: جستجو  مشاهده گزارش-ثبت -ثبت كد بيماري   سايكوز -ساخت گزارش 

5 
تعداد مداخالت ارجاع 

فوري (اورژانس روانپزشكي 
 / مشكالت اجتماعي)

تعداد مداخالت ارجاع
(اورژانس فوري 

روانپزشكي / 
  مشكالت اجتماعي)

تعداد موارد اورژانس 
روانپزشكي / مشكالت 

  اجتماعي

 نيست استخراج قابل  نيست استخراج قابل

6 

درصد بيماران با تشخيص
اختالالت شايع روانپزشكي 

كودك و نوجوان به كل 
سال كه  18تا  5جمعيت 

توسط پزشك ويزيت 
 دريافت كرده اند

باتعداد بيماران
تشخيص اختالالت 
شايع روانپزشكي 

كودك و نوجوان كه 
توسط پزشك ويزيت 

  دريافت كرده اند

تعداد بيماران با تشخيص 
اختالالت شايع روانپزشكي 

  كودك و نوجوان 

 نيست استخراج قابلنيست استخراج قابل

7 

درصد موارد ارجاع
مبتاليان به اختالالت 
روانپزشكي به مراكز 

ن بيماراتخصصي به نسبت 
 ويزيت شده توسط پزشك

تعداد موارد ارجاع 
مبتاليان به اختالالت 
روانپزشكي به مراكز 

  تخصصي

تعداد بيماران مبتاليان به 
اختالالت روانپزشكي ويزيت 

  شده توسط پزشك

از -انتخاب نقش ارجاع دهنده -انتخاب نقش بازخورددهنده-ارجاعات ارسالي
  قابل استخراج نيست  جاع دهندهثبت كد ملي ار -تاريخ ...تا تاريخ 



8 
درصد موارد ارجاع بيماران 

مبتال به اختالالت 
 روانپزشكي به روانشناس

تعداد موارد ارجاع
بيماران مبتال به 

اختالالت روانپزشكي 
  به روانشناس

تعداد بيماران  مبتاليان به 
اختالالت روانپزشكي ويزيت 

  شده توسط پزشك

از -انتخاب نقش ارجاع دهنده -بازخورددهندهانتخاب نقش -ارجاعات ارسالي
  قابل استخراج نيست  ثبت كد ملي ارجاع دهنده -تاريخ ...تا تاريخ 

  

  

  

  

  

  

  

  کارشناس سالمت روان 

  روان سالمت كارشناس
  مسير استخراج مخرج كسر  مسير استخراج صورت كسر  مخرج كسر  صورت كسر  عنوان شاخص  رديف

1 

درصد پوشش آموزش 
براي بيماران مبتال  روانشناختي

به اختالل افسردگي ارجاع شده 
 از سوي پزشك

تعداد (بيماران مبتال به
اختالل افسردگي) ارجاع 
شده از پزشك كه تحت 

  مداخالت مختصر
(آموزشهاي 

روانشناختي) توسط 
روانشناس قرار گرفته 

  اند

تعداد (بيماران مبتال به 
اختالل افسردگي) ارجاع 

  شده از پزشك 
ثبت و گزارش خدمات تخصصي كارشناس سالمت روان استخراج گردد از دفتر از دفتر ثبت و گزارش خدمات تخصصي كارشناس سالمت روان استخراج  

  گردد

2 

درصد پوشش آموزش 
روانشناختي براي بيماران مبتال 

به اختالالت اضطرابي ارجاع 
 شده از سوي پزشك

تعداد (بيماران مبتال به
اختالالت اضطرابي) 

ارجاع شده از پزشك كه 
  تحت مداخالت مختصر

(آموزشهاي 
روانشناختي) توسط 

روانشناس قرار گرفته 
  اند

تعداد (بيماران مبتال به 
اختالل افسردگي) ارجاع 

  شده از پزشك 

سالمت روان استخراج از دفتر ثبت و گزارش خدمات تخصصي كارشناس از دفتر ثبت و گزارش خدمات تخصصي كارشناس سالمت روان استخراج گردد
 گردد

3 
هاي درصد پوشش آموزش

 خودمراقبتي به سفيران سالمت
تعداد سفير سالمت  

  تعداد سفيران سالمتآموزش ديده در زمينه 
كاربران سامانه:باكس خدمت:درج كلمه سلمانه سيب: شبكه خدمت :فعاليتاز دفتر ثبت و گزارش خدمات تخصصي كارشناس سالمت روان استخراج گردد

 :جستجوسفير:انتخاب گزينه سفيران سالمت



خودمراقبتي در حوزه
  سالمت روان

4 
درصد موارد پيگيري فعال 

اورژانس روانپزشكي 
 (خودكشي)

تعداد افراد داراي افكار
موارد اقدام -خودكشي 

به خودكشي و خانواده 
موارد فوت ناشي از 

خودكشي كه توسط 
روانشناس پيگيري شده 

  اند

تعداد افراد داراي افكار 
موارد اقدام -خودكشي 

به خودكشي و مواردفوت 
  ناشي از خودكشي 

از دفتر ثبت و گزارش خدمات تخصصي كارشناس سالمت روان استخراج از دفتر ثبت و گزارش خدمات تخصصي كارشناس سالمت روان استخراج گردد
 گردد

  

  

  

  

  معاون بھداشت

  بهداشت معاون
  مسير استخراج مخرج كسر  مسير استخراج صورت كسر  مخرج كسر  صورت كسر  عنوان شاخص  رديف

1 
متوسط دفعات ارائه مراقبت به 
ازاء هر بيمار افسرده شناسايي 

 شده در سال

تعداد مراقبت بيمار 
افسرده شناسايي شده 

  در سال

تعداد بيمار افسرده 
ثبت كد بيماري افسردگي( سايكور و دو قطبي جداگانه -ساخت گزارش   نيستباكاربري كارشناس ستادي قابل استخراج   شناسايي شده در سال

  مشاهده گزارش-ثبت-استخراج مي شود) 

2 

متوسط دفعات ارائه مراقبت به 
ازاء هر بيمار با تشخيص 

اختالات اضطرابي شناسايي 
 شده در سال

تعدادمراقبت  بيمار با 
تشخيص اختالات 

اضطرابي شناسايي شده 
  در سال

بيمار با تشخيص  تعداد
اختالات اضطرابي 

  شناسايي شده در سال
-ثبت-ثبت كد بيماري اضطرابي استخراج مي شود)  - -ساخت گزارش   باكاربري كارشناس ستادي قابل استخراج نيست

  مشاهده گزارش

3 
متوسط دفعات ارائه مراقبت به 

ازاء هر بيمار سايكوتيك 
 شناسايي شده در سال

تعداد مراقبت بيمار 
سايكوتيك شناسايي 

  شده در سال

تعداد بيمار سايكوتيك 
 مشاهده-ثبت-ثبت كد بيماري سايكوز استخراج مي شود)  -ساخت گزارش   باكاربري كارشناس ستادي قابل استخراج نيست  شناسايي شده در سال

  گزارش

4 
ميزان اقدام به خودكشي در هر 

 صد هزارنفر
تعداد موارد اقدام به 

  خودكشي
جمعيت تحت تعداد 

  پوشش
ت: گزارش مراقبتها: گزارش تشخيص ها:در باكس طبقه بندي: كلمه اخدم

  خودكشي مي نويسيم : جستجو
گزارش : گزارش جمعيت شبكه ها: در باكس شبكه : انتخاب واحد: گزارش 

  جمعيت به تفكيك سن



5 
ميزان فوت ناشي از خودكشي 

 در هر صد هزارنفر
تعداد موارد فوت ناشي 

  خودكشياز 
تعداد جمعيت تحت 

  پوشش
گزارش : وقايع ثبت شده:آمار مرگ ثبت شده :انتخاب: نوشتن كلمه 

  خودآزاري:جستجو
گزارش : گزارش جمعيت شبكه ها: در باكس شبكه : انتخاب واحد: گزارش 

  جمعيت به تفكيك سن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  کارشناس ستادی

  ستاديكارشناس
  مسير استخراج مخرج كسر  مسير استخراج صورت كسر  مخرج كسر  صورت كسر  عنوان شاخص  رديف

1 
درصد پوشش موارد 
 غربالگري سالمت روان

تعداد افراد غربالگري 
  شده

تعداد جمعيت تحت 
  پوشش

 -شبكه خدمت: فعاليت كاربري سامانه :اگر اطالعات به تفكيك بهورز و مراقب سالمت نياز باشد: انتخاب نقش 
سالگي : گزينه  15تا  5از تاريخ ....تا تاريخ ....... در باكس خدمت : كلمه روان مي نويسيم  براي گروه سني 

  -سالگي غير پزشك 15تا  5المت روانسال غير پزشك +گزينه مراقبت س 15تا  5غربالگري سالمت روان 
براي گروه سني ميانسال :  – -به باال غير پزشك  15سال  :مراقبت سالمت روان  29سال تا  15براي گروه سني 

براي گروه سني سالمند :مراقبت سالمندان از نظر افسردگي غير پزشك را  –-ارزيابي سالمت روان غير پزشك
  دغربالگري در گروههاي سني مختلف را با هم جمع مي كينمانتخاب  و جتسجو مي كنيم تعدا

سال به  5مديريت سامانه : ساخت گزارش افراد تحت پوشش: درج عنوان: تعداد جمعيت 
  سن  تا : عددي ثبت نشود: ثبت: مشاهده گزارش - 5باال: درقسمت سن از :  

2 
درصد موارد غربالگري 
مثبت سالمت روان به 
 جمعيت غربال شده

تعداد موارد غربالگري 
مثبت اوليه سالمت 

روان (تمام گروه سني 
(  

تعداد  كل افراد غربال 
شده سالمت روان (تمام 

  گروه سني  )

 5خدمات:گزارش مراقبت ها: گزارش تشخيص: در باكس مراقبت: كلمه روان مي نويسيم: براي گروه سني 
سال : گزينه مراقبت از نظر  18تا  15روه سني براي گ-سالگي : گزينه مراقبت از نظر سالمت روان  15تا 

براي گروه سني جوانان: غربالگري اوليه در حوزه سالمت  –سال غير پزشك  18تا  15سالمت روان 
براي –براي گروه سني ميانسال: گزينه ارزيابي سالمت روان غيرپزشك  -سال غير پزشك  29تا  18جوانان

سالمندان از نظر افسردگي غير پزشك را انتخاب  و جتسجو مي كنيم گروه سني سالمند:گزينه مراقبت 
  تعداد موارد غربال مثبت در هر گروه سني را جمع مي كنيم

  

شبكه خدمت: فعاليت كاربري سامانه :اگر اطالعات به تفكيك بهورز و مراقب سالمت نياز  
كلمه روان مي نويسيم   از تاريخ ....تا تاريخ ....... در باكس خدمت : -باشد: انتخاب نقش

سال غير پزشك  15تا  5سالگي : گزينه غربالگري سالمت روان  15تا  5براي گروه سني 
 29سال تا  15براي گروه سني   -سالگي غير پزشك 15تا  5+گزينه مراقبت سالمت روان
براي گروه سني ميانسال : ارزيابي  -به باال غير پزشك  15سال  :مراقبت سالمت روان 

براي گروه سني سالمند :مراقبت سالمندان از نظر افسردگي  –مت روان غير پزشكسال
غير پزشك را انتخاب  و جتسجو مي كنيم تعداد غربالگري در گروههاي سني مختلف را 

  با هم جمع مي كينم  



3 

متوسط دفعات ارائه 
مراقبت به ازاء هر بيمار 

افسرده شناسايي شده در 
 سال

تعداد مراقبت بيمار 
افسرده شناسايي 

  شده در سال

تعداد بيمار افسرده 
  مشاهده گزارش-ثبت-ثبت كد بيماري افسردگي استخراج مي شود)  -ساخت گزارش   باكاربري كارشناس ستادي قابل استخراج نيست  شناسايي شده در سال

4 

متوسط دفعات ارائه 
مراقبت به ازاء هر بيمار با 

تشخيص اختالات 
اضطرابي شناسايي شده 

 در سال

تعدادمراقبت  بيمار با 
تشخيص اختالات 

اضطرابي شناسايي 
  شده در سال

تعداد بيمار با تشخيص 
اختالات اضطرابي 

  شناسايي شده در سال
  مشاهده گزارش-ثبت-ثبت كد بيماري اضطراب استخراج مي شود)  -ساخت گزارش   باكاربري كارشناس ستادي قابل استخراج نيست

5 

متوسط دفعات ارائه 
مراقبت به ازاء هر 
بيمار سايكوتيك 

  شناسايي شده در سال

تعداد مراقبت بيمار 
  سايكوتيك

شناسايي شده در 
  سال

تعداد بيمار 
سايكوتيك شناسايي 

  شده در سال
  مشاهده گزارش-ثبت-ثبت كد بيماري سايكوز  -ساخت گزارش   باكاربري كارشناس ستادي قابل استخراج نيست

6 
ميزان اقدام به 

خودكشي در هر صد 
 هزارنفر

تعداد موارد اقدام 
  به خودكشي

تعداد جمعيت تحت 
  پوشش

دمت: گزارش مراقبتها: گزارش تشخيص ها:در باكس طبقه بندي: كلمه خودكشي مي نويسيم : اخ
  جستجو

گزارش : گزارش جمعيت شبكه ها: در باكس شبكه : انتخاب واحد: گزارش 
  جمعيت به تفكيك سن

7 
ناشي از ميزان فوت 

خودكشي در هر صد 
 هزارنفر

تعداد موارد فوت 
  ناشي از خودكشي

تعداد جمعيت تحت 
گزارش : گزارش جمعيت شبكه ها: در باكس شبكه : انتخاب واحد: گزارش   گزارش : وقايع ثبت شده:آمار مرگ ثبت شده :انتخاب: نوشتن كلمه خودآزاري:جستجو  پوشش

  جمعيت به تفكيك سن

  


