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عارضٍ گسارش 

 ياکسه

 جستجً               ضثکٍ خذمت         فعالیت کارتران         اوتخاب تاریخ از          لغایت           تاکس خذمت           وًضته کلمٍ ياکسه        کارضىاسان ستادی

           مراقثتتاکس            لغایت           تاریخ ازاوتخاب گسارش           گسارش مراقثت         گسارش مراقثت َای اوجام ضذٌ              پسضک / غیر پسضک

 وًضته کلمٍ ياکسه          جستجً            
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پًضص ياکسه 

 َا 

 فعال از ساماوٍ سیة قاتل استخراج ومی تاضذ.             کمافی الساتق از واماب استخراج گردد. کارضىاسان ستادی

 استخراج ومی تاضذ.از ساماوٍ سیة قاتل  پسضک

        ارائٍ خذمت          ياکسیىاسیًن           فُرست ياکسیىاسیًن              اوتخاب وًع ياکسه              اوتخاب وًتت ياکسه      غیر پسضک

  جستجًاوتخاب تاریخ ياکسیىاسیًن از              لغایت               

گسارش  3

 تیماریُای

قاتل پیطگری 

 تا ياکسه

 کارضىاس ستادی 

 پسضک 

 غیر پسضک 

وًضته            مراقثتتاکس            لغایت           اوتخاب تاریخ از            تطخیص َا گسارش            گسارش           گسارش مراقثت

 جًجست          مًرد وظر ) مثال سرخ ، سیاٌ سرفٍ ي ......( کلمٍ 

 

 سیة دس اًفلَاًضا ّای شاخص تِ دستیاتی

 پزشک / غیر پزشک

 جستجو  -انتخاب تاریخ خدمت -انتخاب عنوان آنفوالنزا  –تایپ کلمه سندرم در باکس  مراقبت  –گزارش عالئم و نشانه ها  –گزارش مراقبت ها  –سندرم شبه انفلوانزا: گزارش  -

 کارشناس ستادی

 جستجو  -انتخاب تاریخ خدمت -انتخاب عنوان آنفوالنزا  –تایپ کلمه سندرم در باکس  مراقبت  –گزارش عالئم و نشانه ها  –گزارش مراقبت ها  –سندرم شبه انفلوانزا: خدمات  -



 

 سیة دس ّپاتیت ٍ سل ّای شاخص تِ دستیاتی

اًتخاب کذ  –دس اًتخاب  –تایپ تاسیخ  –هشاقثت  –سل دس تاکس  تایپ کلوِ –گضاسش اقذام  –گضاسش هشاقثت ّا  –خذهات  مشکًک بٍ سل: -

 ًوًَِ خلط( 3)تْیِ  145301

 –شیت  –دس تاکس تیواسی  – 11Aتایپ کذ  –تایپ کلوِ سل دس تاکس عٌَاى  –ساخت گضاسش  –هذیشیت ساهاًِ  میسان بیماریابی کلی سل: -

 جستجَ –دس پاییي هشاّذُ گضاسش 

 غیش قاتل استخشاج َای غیر کیفی:درصذ ومًوٍ  -

 غیش قاتل استخشاج میسان بیماریابی اسمیر مثبت: -

 غیش قاتل استخشاج تعذاد مًارد مشکًک بٍ سل معرفی شذٌ تًسط دايطلب سالمت: -

----------------------------------------------------------------------------- 

دس تاکس  12Bتایپ  –دس عٌَاى  Cٍ یا ّپاتیت  Bتایپ ّپاتیت  –ساخت گضاسش  –هذیشیت ساهاًِ  د:مًجً Cي  Bتعذاد کل مًارد َپاتیت  -

 جستجَ –هشاّذُ گضاسش  –شیت  –تیواسی 

  دس قسوت ساخت گضاسش تعذاد هَجَد کل هَاسد دس ایي هاُ هٌْای تعذاد هَجَد کل هَاسد هَجَد هاُ قثل تعذاد مًارد جذیذ شىاسایی شذٌ: -

 غیش قاتل استخشاج : Cي  Bمیسان مراقبت َپاتیت  -



تیک هادس تاس داس  –گضاسش هشاقثت ّای اًجام شذُ  –گضاسش هشاقثت تیواسیْا  –گضاسش :  Bمیسان غربالگری مادران باردار از وظر َپاتیت  -

 (استخشاج هی تاشذدس ضوي تَسط کاسشٌاس ستادی غیش قاتل ) دس تاکس هشاقثت کلوِ ّپاتیت ًَشتِ شَد –صدُ شَد 

 

  سالٍ ي جًاوان ویس تًسط محیط قابل استخراج يلی از طریق کارشىاس ستادی  5-81بررسی از وظر اختالل خًوی ي َپاتیت در مًارد در ضمه مجمًع تعذاد

 جسي شاخص َای پاول ومی باشذ. غیر قابل استخراج می باشذ

 

 85B  َپاتیت(A )- 81B  َپاتیت(B )- 81B  َپاتیت(C )- 81B ) َپاتیت َای يیريسی مسمه( 

81B ) َپاتیت يیريسی وامشخص( 

 

 سیة هاالسیا ٍ تیواسیْای هٌتقلِ اص آب ٍغزادس ّای شاخص تِ دستیاتی

 تعذاد هَاسد ًوًَِ تشداسی التَس ٍ هاالسیا تشای کاسشٌاس ستاغذی قاتل استخشاج ًیست -

 تْیِ الم قاتل استخشاج ًیستساعت پس اص  04دسصذ تشسسی الم هاالسیا دس کوتش اص  -

 -جستجَ -اًتخاب تاسیخ -گشفتي ًوًَِ -هشاقثت اقذاهْای اًجام شذُ -اسائِ خذهت استخراج مًارد ومًوٍ برداری التًر ي ماالریا در محیط: -

 اًتخاب ًوًَِ اسْال –ٍاسد شذى تِ جضئیات 



 –اًتخاب تاسیخ  –تایپ کلوِ طغیاى دس تاکس هشاقثت  –ًشاًِ ّا گضاسش عالئن ٍ  –هشاقثت  –گضاسش  –خذهات  تعذاد طغیان شىاسایی شذٌ: -

 جستجَ

 -تایپ کلوِ اسْال دس تاکس عالهت -گضاسش عالین ٍ ًشاًِ ّا -گضاسش هشاقثت -آیتن خذهات یا گضاسشتعذاد اسُال خًوی شىاسایی شذٌ:   -

 جستجَ -اًتخاب تاسیخ  -اًتخاب اسْال خًَی

تایپ کلوِ تیفَئیذ یا تَتَلیسن دس تاکس  -گضاسش عالین ٍ ًشاًِ ّا -گضاسش هشاقثت -آیتن خذهات یا گضاسشتعذاد تیفًئیذ ي بًتًلیسم: :   -

 جستجَ –اًتخاب تاسیخ  -اًتخاب  -هشاقثت

 – دس تاکس تیواسی B54 – B50اًتخاب کذ  –تایپ هاالسیا دس عٌَاى  –ساخت گضاسش افشاد  –هذیشیت ساهاًِ برآيرد تعذاد مًارد ماالریا:  -

 هشاّذُ گضاسش

 

 سَپش ٍایضس  ساهاًِ سیة هشکض تْذاشت استاىٍ تیواسیْای ٍاگیش پیشگیشی ٍ هثاسصُ تا گشٍُ کاسشٌاساى تْیِ ٍ تٌظین 6 

 


