
 استان آرربایجان شرقی  دستورالعمل نحوه استخراج شاخص های پانل بیماریهای غیرواگیر از سامانه سیب

 نحوه استخراج شاخص پانل عنوان شاخص

 کِ افراد تؼذاد

 سالِ دُ خطر

 ػرٍقی قلثی

 هحاسثِ آًْا

 است ضذُ

کارضٌاس 

 ستادی

درج کلوِ   تؼییي تازُ زهاًی    تؼییي ًقص تَْرز/ هراقة سالهت   فؼالیت کارتراى ساهاًِ 

 تؼذاد افرادیکِ خذهت گرفتِ اًذ   جستجَ      خطرسٌجی در ًَع خذهت  

 هرکس پسضک
 - 

هراقة 

 سالهت

درج کلوِ خطرسٌجی در    گسارش هراقثتْای اًجام ضذُ    گسارش هراقثتْا   گسارش ّا    

هطاّذُ تؼذاد افراد خذهت    جستجَ    تؼییي تازُ زهاًی از قسوت تاریخ      قسوت هراقثت 

 گیرًذُ در قسوت تاالی گسارش         

خاًِ 

 تْذاضت

درج کلوِ خطرسٌجی در    گسارش هراقثتْای اًجام ضذُ    گسارش هراقثتْا   گسارش ّا    

هطاّذُ تؼذاد افراد خذهت    جستجَ    تؼییي تازُ زهاًی از قسوت تاریخ      قسوت هراقثت 

 گیرًذُ در قسوت تاالی گسارش         

 تا افراد تؼذاد

 سالِ دُ  خطر

 ػرٍقی قلثی

 تیطتر ٍ% 30

کارضٌاس 

 ستادی

درج کلوِ   تؼییي هحذٍدُ سٌی گسارش تطخیص ّا   گسارش هراقثتْا   گسارش ّا  

اًتخاب سطح خطر  در قسوت طثقِ تٌذی درج کلوِ سطح خطر خطرسٌجی در قسوت هراقثت 

تؼییي تازُ درصذ تِ تفکیک  40درصذ ٍ سطح خطر تاالتر از  40الی  30درصذ ، سطح خطر  30تاالتر از 

جوغ  گسارش خطر سٌجی تِ تفکیک سطح خطر هطاّذُ    جستجَ    زهاًی از قسوت تاریخ    

 (درصذ 40درصذ ٍ سطح خطر تاالتر از  40الی  30درصذ ، سطح خطر  30تاالتر از اػذاد تذست آهذُ )

  پسضک هرکس

هراقة 

 سالهت

درج کلوِ   تؼییي هحذٍدُ سٌی گسارش تطخیص ّا   گسارش هراقثتْا   گسارش ّا  

اًتخاب سطح خطر  درج کلوِ سطح خطر در قسوت طثقِ تٌذی خطرسٌجی در قسوت هراقثت 

تؼییي تازُ درصذ تِ تفکیک  40درصذ ٍ سطح خطر تاالتر از  40الی  30درصذ ، سطح خطر  30تاالتر از 

جوغ  هطاّذُ گسارش خطر سٌجی تِ تفکیک سطح خطر    جستجَ    زهاًی از قسوت تاریخ    

 (درصذ 40خطر تاالتر از درصذ ٍ سطح  40الی  30درصذ ، سطح خطر  30تاالتر از اػذاد تذست آهذُ )

خاًِ 

 تْذاضت

درج کلوِ   تؼییي هحذٍدُ سٌی گسارش تطخیص ّا   گسارش هراقثتْا   گسارش ّا  

اًتخاب سطح خطر  درج کلوِ سطح خطر در قسوت طثقِ تٌذی خطرسٌجی در قسوت هراقثت 

تؼییي تازُ درصذ تِ تفکیک  40درصذ ٍ سطح خطر تاالتر از  40الی  30درصذ ، سطح خطر  30تاالتر از 

جوغ  هطاّذُ گسارش خطر سٌجی تِ تفکیک سطح خطر    جستجَ    زهاًی از قسوت تاریخ    

 (درصذ 40خطر تاالتر از درصذ ٍ سطح  40الی  30درصذ ، سطح خطر  30تاالتر از اػذاد تذست آهذُ )

 30 افراد تؼذاد

 تاالتر ٍ سال

 ضذُ ضٌاسایی

 تیواری تِ هثتال

 تاال فطارخَى

کارضٌاس 

 ستادی

تؼییي هحذٍدُ   سال( 30درج ػٌَاى گسارش)فطارخَى تاالی  ساخت گسارش  هذیریت ساهاًِ

،  i10درج ًام تیواری در قسوت ًَع تیواری تا ػٌاٍیي)فطارخَى اٍلیِ سال(  30سٌی)درج ضرٍع سي از 

هطاّذُ گسارش ) جوغ تؼذاد هَراد در قسوت  ثثت  i11   )، فطارخَى قلثی i15فطارخَى ثاًَیِ

 تاالی گسارضات(

 پسضک هرکس

تؼییي هحذٍدُ   سال( 30درج ػٌَاى گسارش)فطارخَى تاالی  ساخت گسارش  هذیریت ساهاًِ

،  i10درج ًام تیواری در قسوت ًَع تیواری تا ػٌاٍیي)فطارخَى اٍلیِ سال(  30سٌی)درج ضرٍع سي از 

درج کذ هلی ثثت کٌٌذُ  هطاّذُ گسارش ثثت  i11   )، فطارخَى قلثی i15فطارخَى ثاًَیِ

 (هطاّذُ گسارش ) جوغ تؼذاد هَراد در قسوت تاالی گسارضات ( تیواری)پسضک
هراقة 

 سالهت

تؼییي هحذٍدُ   سال( 30درج ػٌَاى گسارش)فطارخَى تاالی  ساخت گسارش  هذیریت ساهاًِ

،  i10درج ًام تیواری در قسوت ًَع تیواری تا ػٌاٍیي)فطارخَى اٍلیِ سال(  30سٌی)درج ضرٍع سي از 



هلی ثثت کٌٌذُ  درج کذ هطاّذُ گسارش ثثت  i11   )، فطارخَى قلثی i15فطارخَى ثاًَیِ

 هطاّذُ گسارش ) جوغ تؼذاد هَراد در قسوت تاالی گسارضات( ( تیواری)پسضک

خاًِ 

 تْذاضت

تؼییي هحذٍدُ   سال( 30درج ػٌَاى گسارش)فطارخَى تاالی  ساخت گسارش  هذیریت ساهاًِ

،  i10درج ًام تیواری در قسوت ًَع تیواری تا ػٌاٍیي)فطارخَى اٍلیِ سال(  30سٌی)درج ضرٍع سي از 

درج کذ هلی ثثت کٌٌذُ  هطاّذُ گسارش ثثت  i11   )، فطارخَى قلثی i15فطارخَى ثاًَیِ

 هطاّذُ گسارش ) جوغ تؼذاد هَراد در قسوت تاالی گسارضات( ( تیواری)پسضک
 هثتال تیواراى تؼذاد

 کٌترل تا دیاتت تِ

 دارای) هطلَب

HbA1C هطلَب 

 %(7 از کوتر

 قابل استخراج از سامانه نمی باشد "فؼال 

 هثتال تیواراى تؼذاد

 40 تاالی دیاتت تِ

 کٌٌذُ هصرف سال

 استاتیي

 قابل استخراج از سامانه نمی باشد "فؼال 

 تیواراى تؼذاد

 دیاتت تِ هثتال

 سال 50 تاالی

  کٌٌذُ هصرف

 آسپیریي

 استخراج از سامانه نمی باشدقابل  "فؼال 

 نوسادان تعداد

 بيماري به مبتال

 كاري كم

 نوسادان تيزوييد

 دايمي و گذرا) 

 (هم با

کارضٌاس 

 ستادی

  درج ػٌَاى گسارش)تیواری کن کاری هادرزادی تیرٍئیذ ًَزاداى( ساخت گسارش  هذیریت ساهاًِ

درج ًام تیواری در قسوت ًَع تیواری تا  رٍز (  365رٍز تا  1تؼییي هحذٍدُ سٌی)درج ضرٍع سي از 

 هطاّذُ گسارش  ثثت  (   E06اختالالت تیرٍئیذػٌاٍیي)

پسضک هرکس/ 

هراقة سالهت /  

 خاًِ تْذاضت

  درج ػٌَاى گسارش)تیواری کن کاری هادرزادی تیرٍئیذ ًَزاداى( ساخت گسارش  هذیریت ساهاًِ

درج ًام تیواری در قسوت ًَع تیواری تا  رٍز (  365رٍز تا  1تؼییي هحذٍدُ سٌی)درج ضرٍع سي از 

 درج کذ هلی ثثت کٌٌذُ تیواری)پسضک هطاّذُ گسارش  ثثت  (   E06ػٌاٍیي)اختالالت تیرٍئیذ

)  هطاّذُ گسارش 
 افراد  تؼذاد

 ضذُ ضٌاسایی

 تیواری تِ هثتال

 سرطاى : 
 افراد تؼذاد

 ضذُ ضٌاسایی

 تِ هثتال

 سِ سرطاًْای

 تسرگ، رٍدُ)گاًِ

 دّاًِ ٍ پستاى

 (رحن

کارضٌاس 

 ستادی

تِ تؼذ تِ تفکیک قاتل  96تِ تفکیک سرطاى  قاتل استخراج ًوی تاضذ ٍلی از هْر سال  96تا پایاى ضْریَر 

 (c18-c53-c50) استخراج هی تاضذ 

در -ثثت-تایپ کذ هَرد ًظر در تاکس تیواری-تایپ ًَع سرطاى در ػٌَاى -ساخت گسارش -هذیریت ساهاًِ

 اًتخاب ػذد هَرد ًظر از تاکس سثس رًگ -جستجَ-پاییي هطاّذُ گسارش

پسضک هرکس/ 

هراقة سالهت /  

 خاًِ تْذاضت

تِ تؼذ تِ تفکیک قاتل  96هْر سال تِ تفکیک سرطاى  قاتل استخراج ًوی تاضذ ٍلی از  96تا پایاى ضْریَر 

 (c18-c53-c50) استخراج هی تاضذ

در -ثثت-تایپ کذ هَرد ًظر در تاکس تیواری-تایپ ًَع سرطاى در ػٌَاى -ساخت گسارش -هذیریت ساهاًِ

 اًتخاب ػذد هَرد ًظر از تاکس سثس رًگ-جستجَ-پاییي هطاّذُ گسارش

 زٍجیي تؼذاد

  هراقثت تحت
اًتخاب  –اًتخاب تازُ زهاًی در تاریخ -گسارش هراقثتْای اًجام ضذُ-گسارش هراقثت-صَرت کسر: گسارضْا

 آیتن هراقثت زًتیک هاّاًِ)تَْرز(، ضرٍع هراقثت شًتیک) پسضک(،هراقثت شًتیک در دٍراى تارداری
 



 زٍجیيتاالسوی)

 ٍ قطؼی ًاقل

 پرخطر هطکَک

 تحت تاالسوی

 در شًتیک هراقثت

 تحت جوؼیت

 (پَضص

 اًتخاب کذ هرتَطِ–تایپ کلوِ تاالسوی در تاکس ػٌَاى  –ساخت گسارش  -هذیریت ساهاًِهخرج کسر : 

D56.3 جستجَ -هطاّذُ گسارش -) تاالسوی هیٌَر(ثثت  

 زٍجیي تؼذاد

 هراقثت تحت

PKU(ٍالذیي 

 ٍ PKU تیوار

 هؼرض در زٍجیي

 فرزًذ تَلذ خطر

 PKU تِ هثتال

 هراقثت تحت

 جوؼیت در شًتیک

 پَضص( تحت

 

 صَرت کسر:

 109539اًتخاب کذ –اًتخاب تازُ زهاًی –در تاکس هراقثت  pkuتایپ کلوِ  -گسارش اقذاهْا-گسارضْا
با تُجً بً وتیجً آزمایش برای َالذیه ارزیابی ژوتیک اوجام شُد. )راٌىمایی: در مىُی فٍرست 

مىُی ارائً خذمت برای خاوُار فرد اوتخاب شذي َالذیه بً عىُان خذکت گیروذي اوتخاب َ در 

 (ٌرکذام از آوٍا، در مىُی سایر مراقبت ٌا ارزیابی ژوتیک اوجام شُد
 هخرج کسر:

تایپ کذ هَرد ًظر در تاکس -در ػٌَاى ًَزادی  یفٌیل کتٌَرتایپ کلوِ  -ساخت گسارش -هذیریت ساهاًِ

اًتخاب ػذد -جستجَ-گسارشدر پاییي هطاّذُ -ثثت-)  E700:Classical phenylketonuriaتیواری کذ 

 (هَرد ًظر از تاکس سثس رًگ

 

 ًَزاداى تؼذاد

 هثثت غرتالگری

PKUکِ )ًَزاداًی 

 آزهایص ًتیجِ

 ًَزادی غرتالگری

PKU هثثت ّا آى 

 تِ ًیاز ٍ تَدُ

 پاسخ پیگیری

 تاییذ آزهایص

 دارًذ( تطخیص

 

 پاسخ پیگیری تِ ًیاز ٍ تَدُ هثثت ّا آى PKU ًَزادی غرتالگری آزهایص ًتیجِ کِ ًَزاداًی صَرت کسر :

-در تاکس هراقثت pkuتایپ کلوِ -گسارش هراقثتْای اًجام ضذُ -گسارضْا -دارًذ تطخیص تاییذ آزهایص

-جستجَ -ییي تازُ زهاًی از قسوت تاریخ  تؼ -غیر پسضک pkuاًتخاب ارزیاتی کَدک از ًظر 

 31446هطاّذّاًتخاب تست غرتالگری هثثت تا کذ 

 

تایپ کلوِ -گسارش هراقثتْای اًجام ضذُ -گسارضْا-غیر پسضک pkuهخرج کسر: ارزیاتی کَدک از ًظر 

pku- اًتخاب ارزیاتی کَدک از ًظرpku  تؼییي تازُ زهاًی از قسوت تاریخ    -غیر پسضک در تاکس هراقثت

 هطاّذُ ػذد درقسوت تاکس سثس رًگ-جستجَ-

 

 اتتال درصذ

 دیاتت تِ

 افراد در

 25 تاالی

 سال

کارضٌاس 

 ستادی

 صَرت کسر: 

دیاتت ًَع یک ػٌاٍیي)تیواری تا  اًتخاب ًَع  آهار تیواریْای ثثت ضذُ  ٍقایغ ثثت ضذُ ٍقایغ

تْیِ گسارش تؼییي هحذٍدُ زهاًی  E11 )اتستِ تِ اًسَلیي ٍغیر 2ٍ دیاتت ًَع  E10ٍاتستِ تِ اًسَلیي 

 زیر هجوَػِ ضْرستاى ٍ تؼذاد تیواراى تصَرت کلی ضْرستاى هطاّذُ   جستجَ  تا تاریخ 

 :هخرج کسر

هطاّذُ گسارش   ثثت  سال 25درج ػٌَاى جوؼیت تاالی  ساخت گسارش  هذیریت ساهاًِ

 سال در تاالی گسارش( 25)تؼذاد جوؼیت تاالی 

پسضک هرکس/ 

هراقة سالهت /  

 خاًِ تْذاضت

 صَرت کسر: 

درج کذ هلی ثثت کٌٌذُ تیواری  تیواریْای ثثت ضذ اًتخاب  گسارش ٍقایغ ثثت ضذُ  ثثت ٍقایغ

تؼییي هحذٍدُ سٌی تیواراى از   تؼییي هحذٍدُ زهاًی تْیِ گسارش تا تاریخ  ) ارائِ دٌّذُ خذهت( 

تستِ ٍارغی 2ٍ دیاتت ًَع  E10اًتخاب ًَع تیواری تا ػٌاٍیي)دیاتت ًَع یک ٍاتستِ تِ اًسَلیي  سال  25

 در تاالی گسارش ٍ لیست تیواراى  هطاّذُ تؼذاد تیواراى جستجَ   E11 )تِ اًسَلیي 

 هخرج کسر:
هطاّذُ گسارش   ثثت  سال 25درج ػٌَاى جوؼیت تاالی  ساخت گسارش  هذیریت ساهاًِ

 سال در تاالی گسارش( 25)تؼذاد جوؼیت تاالی 



 اتتال درصذ

 تِ

 فطارخَى

 18 تاالی

 سال

کارضٌاس 

 ستادی

 صَرت کسر: 

اًتخاب ًَع تیواری تا ػٌاٍیي)فطارخَى   آهار تیواریْای ثثت ضذُ ٍقایغ ثثت ضذُ  ٍقایغ

 تؼییي هحذٍدُ زهاًی تْیِ گسارش تا تاریخ  i11   )، فطارخَى قلثی i15، فطارخَى ثاًَیِ i10اٍلیِ

 زیر هجوَػِ ضْرستاى ٍ هطاّذُ تؼذاد تیواراى تصَرت کلی ضْرستاى  جستجَ  

 هخرج کسر:

هطاّذُ گسارش   ثثت  سال 18درج ػٌَاى جوؼیت تاالی  ساخت گسارش  هذیریت ساهاًِ

 سال در تاالی گسارش( 18)تؼذاد جوؼیت تاالی 

پسضک هرکس/ 

هراقة سالهت /  

 خاًِ تْذاضت

 صَرت کسر: 

درج کذ هلی ثثت کٌٌذُ تیواری  اًتخاب تیواریْای ثثت ضذ  گسارش ٍقایغ ثثت ضذُ  ثثت ٍقایغ

تؼییي هحذٍدُ سٌی تیواراى از   تؼییي هحذٍدُ زهاًی تْیِ گسارش تا تاریخ  ) ارائِ دٌّذُ خذهت( 

  i11، فطارخَى قلثی i15، فطارخَى ثاًَیِ i10اًتخاب ًَع تیواری تا ػٌاٍیي)فطارخَى اٍلیِ سال  18

 )   َجستج ّذُ تؼذاد تیواراى در تاالی گسارش ٍ لیست تیواراى هطا 

 هخرج کسر:
هطاّذُ گسارش   ثثت  سال 18درج ػٌَاى جوؼیت تاالی  ساخت گسارش  هذیریت ساهاًِ

 سال در تاالی گسارش( 18)تؼذاد جوؼیت تاالی 

 اتتال درصذ

 تِ

 کلسترٍل

 تاالی خَى

 سال 25

کارضٌاس 

 ستادی

 صَرت کسر: 

)اختالالت َاىاًتخاب ًَع تیواری تا ػٌ  آهار تیواریْای ثثت ضذُ ٍقایغ ثثت ضذُ  ٍقایغ

هطاّذُ تؼذاد تیواراى تصَرت  جستجَ   تؼییي هحذٍدُ زهاًی تْیِ گسارش تا تاریخ  E78 )چرتی

 زیر هجوَػِ ضْرستاىٍ کلی ضْرستاى  

 هخرج کسر:

هطاّذُ گسارش   ثثت  سال 25درج ػٌَاى جوؼیت تاالی  ساخت گسارش  هذیریت ساهاًِ

 سال در تاالی گسارش( 25)تؼذاد جوؼیت تاالی 

پسضک هرکس/ 

هراقة سالهت /  

 خاًِ تْذاضت

 صَرت کسر: 

درج کذ هلی ثثت کٌٌذُ تیواری  اًتخاب تیواریْای ثثت ضذ  گسارش ٍقایغ ثثت ضذُ  ثثت ٍقایغ

تؼییي هحذٍدُ سٌی تیواراى از   تؼییي هحذٍدُ زهاًی تْیِ گسارش تا تاریخ  ) ارائِ دٌّذُ خذهت( 

هطاّذُ تؼذاد تیواراى در  جستجَ   ( E78)اختالالت چرتیػٌَاىاًتخاب ًَع تیواری تا  سال  25

 تاالی گسارش ٍ لیست تیواراى 

 هخرج کسر:
هطاّذُ گسارش   ثثت  سال 25درج ػٌَاى جوؼیت تاالی  ساخت گسارش  هذیریت ساهاًِ

 سال در تاالی گسارش( 25)تؼذاد جوؼیت تاالی 

 کن درصذ

 در تحرکی

 تاالی افراد

 سال18
)فؼال در ساهاًِ 

 30ترای افراد زیر 

سال ارزیاتی 

تحرک تذًی فؼال 

 (ًطذُ است.

کارضٌاس 

 ستادی

 :صَرت کسر

    سالِ(  59تا  30) تؼییي هحذٍدُ سٌی گسارش تطخیص ّا   گسارش هراقثتْا   گسارش ّا  

درج کلوِ   غیرپسضک -ٍ اًتخاب ارزیاتی فؼالیت فیسیکی  در قسوت هراقثت فؼالیت فیسیکیدرج کلوِ 

ٍ اًتخاب  PRQفؼالیت فیسیکی ًا هطلَب دارای هطکل در آزهَى اًتخاب  در قسوت طثقِ تٌذی فؼالیت

جستجَ    تؼییي تازُ زهاًی از قسوت تاریخ    PRQ هَى فؼالیت فیسیکی ًاهطلَب ،تذٍى هطکل در آز

    هطاّذُ گسارش  ُهطکل در آزهَى )فؼالیت فیسیکی ًاهطلَب دارای  جوغ اػذاد تذست آهذPRQ  ٍ

 PRQفؼالیت فیسیکی ًاهطلَب ،تذٍى هطکل در آزهَى 
 هخرج کسر:

درج خذهت   هیاًساالى(گرٍُ  خذهت )تؼییي گرٍُ   تؼییي هحذٍدُ زهاًی  فؼالیت کارتراى ساهاًِ

 تؼذاد افرادی کِ خذهت گرفتِ اًذ جستجَ    ارزیاتی فؼالیت فیسیکی
پسضک هرکس/ 

هراقة سالهت /  

 59تا  30تؼییي هحذٍدُ سٌی ) گسارش تطخیص ّا   گسارش هراقثتْا   گسارش ّا  : صَرت کسر

 غیرپسضک  -درج کلوِ فؼالیت فیسیکی در قسوت هراقثت ٍ اًتخاب ارزیاتی فؼالیت فیسیکی     سالِ( 



 PRQاًتخاب فؼالیت فیسیکی ًا هطلَب دارای هطکل در آزهَى  درج کلوِ فؼالیت در قسوت طثقِ تٌذی خاًِ تْذاضت

  ریخ    تؼییي تازُ زهاًی از قسوت تاPRQ ٍ اًتخاب فؼالیت فیسیکی ًاهطلَب ،تذٍى هطکل در آزهَى 

هطکل در جوغ اػذاد تذست آهذُ  )فؼالیت فیسیکی ًاهطلَب دارای  هطاّذُ گسارش    جستجَ  

 PRQٍ فؼالیت فیسیکی ًاهطلَب ،تذٍى هطکل در آزهَى  PRQآزهَى 

 هخرج کسر:
درج کلوِ فؼالیت فیسیکی در قسوت هراقثت ٍ  گسارش هراقثتْای اًجام ضذُ   گسارش هراقثت ّا 

 تؼییي ٍضؼیت هراقثت ٍ اًتخاب هراقثت تکویل ضذُ   غیرپسضک  -اًتخاب ارزیاتی فؼالیت فیسیکی 

هطاّذُ تؼذاد  جستجَ  سالِ ( 59تا  30تؼییي هحذٍدُ سٌی ) تؼییي هحذٍدُ زهاًی تْیِ گسارش

 افراد ارزیاتی ضذُ در قسوت تاالی گسارش
 هصرف درصذ

 در رٍزاًِ سیگار

 تاالی افراد

 سال18

 تَسط گرٍُ تْذاضت هحیط تْیِ خَاّذ ضذ. 

 

 مرکس بهذاشت استان سوپر وایسر سامانه سیبو گروه کارشناسان بیماریهای غیر واگیر تهیه و تنظیم:  

 


