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ගීන්බේ වාර්ත රාවන් ලො ගැනීම (Reports) .................................................................... 11
Clinic Patient Attendance Report (සායනයට බ

ගීන් ෙැමිණීම සම්ෙන්ධ වාර්ත රා
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පින්වූ

1.1

ර ෝගී ර

1 (ර ෝගී ර ො තුරු කලමනොක ණ පද්ධතිය)

ො තුරු කලමනොක ණ පද්ධතිය(PIMS) ප්රරේශ ීම

(Login)
බ

ගී

බත රා තුරු

කලමනාක ණ

http://www.aidscontrol.gov.lk/web/

ෙද්ධතියට
යන

(PIMS)
බවබ්

ප්රබේශ්

ීම

ලපිනබයන්

සදහා
බහ

http://pims.aidscontrol.gov.lk/PIS/index.jsp යන ලපිනබයන් සෘජුවම සම්ෙන්ධ විය හැක.
ඔෙ http://www.aidscontrol.gov.lk/web/ යන බවබ් ලපිනය භාවිත රා ක න්බන්නම් එම බවබ්
අඩවිබේ මුල් පිටුබේ දකුණු ෙස ෙහල බකලවබර් ඇති බමම

icon මත ර click කිරීබමන්

PIMS තුලට (login) ප්රබේශ් විය හැක.

පින්වූ

2 (ප්රරේශ ීම)

click here
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ප්රරේශ ීරම් පිටුව (Login) ර ෝගී ර

1.2

ො තුරු කලමනොක ණ

පද්ධතිය (PIMS)

පින්වූ

පින්වූ

බ

3 (ප්රරේශ ීරම් පිටුව)

4 (ප්රරේශ ීරම් රරො ටුව)

ගී බත රා තුරු කලමනාක ණ ෙද්ධතිය (PIMS) ඇතුළු ීම (Login) සදහා ඔෙට ලො දී

ඇති ෙරිශීලක නාමය (user name) හා මු ෙදය (password) බයාදා login Button එක මත ර click
කිරීම මගින් PIMS හි මුල් පිටුව බවත ර ප්රබේශ් විය හැක.


Error Message ‘Invalid User Name and Password’
ඔෙට බමවැනි ෙණිවිඩයක් ලැබෙන්බන් ඔෙ බයදු ෙරිශීලක නාමය (user name) හා
මු ෙදය (password) වැ දි ෙැවිනි.



Error Message ‘Password Expired Contact admin’
ඔෙට බමවැනි ෙණිවිඩයක් ලැබෙන්බන් ඔෙ බයදු ෙරිශීලක නාමය (user name) හා
මු ෙදය (password) දිගු කලක් භාවිත රා බනාකිරීබමන් කල්ඉකුත් ී ඇති ෙැවිනි.



අනිකුත් ඕනෑම Error Messages සදහා ක්රිබම ොයික බත රා තුරු කළමනාක ණ
ඒකකය (SIM Unit) අමත රන්න. දු .ක 0112682859
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1.3

මු පරයක නැව

ලබො ගැනීම.

ඔෙට මු ෙදය අමත රක ී ඇත්නම් බහ කල්ඉකුත් ී ඇත්නම් ප්රබේශ් ීබම් පිටුබේ ඇතුලත්
‘Forgot your password?’දිගුව Click ක න්න. එවිට ෙහත ර බදා ටුව විවෘත ර වන අත ර එහි ඔෙබේ
ෙරිශීලක නාමය (user name) බයාදා Recover Button එක Click ක න්න.

පින්වූ

5 (Recover Password)

එවිට ෙහත ර ආකා යට ෙරිශීලක නාමය (user name) හා මු ෙදය (password) ඇතුලත්
විදුත් ෙණිවිඩයක් (E-mail) ලැබබ්.

පින්වූ

6 (Recover E-mail)

ප්රධාන බමුකව

පින්වූ

7 (මුල් පිටුව)
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ර ෝගියකු PIMS තුල ලියොපදිිංචි කිරීම (Clinic Registration)

1.4

මුල් ව ට ෙැමිණි අෙ සායනබේ ප්රධාන බල්ඛ්නයට ඇතුලත් කලයුතු බ

ගියකු PIMS

හි ලයාෙදිිංචි කිරීම සදහා ප්රධාන බමුකබේ REGISTRATION tab එක මත ර වූ
REGISTRATION උෙ බමුකව click කිරීබමන් බ

CLINIC

ගීන්බේ බත රා තුරු ඇතුලත් කල යුතු පිටුව

බවත ර (Patient Information) ප්රබේශ් විය හැක.

පින්වූ

බමහිදී බ

8 (ලියොපදිිංචි කිරීම)

ගියාබේ අවශ්ය බත රා තුරු ඉහත ර බෙ

මයට ඇතුලත් ක Register button එක

මත ර click ක ලයාෙදිිංචි කල හැක.
සැ.යු


බ

ගියාබේ ප්රධාන අිංකය ්වයිංක්රියව ෙද්ධතිය මගින් ලො බද්.



ඉහත ර බෙ

මබේ බ

ගියාබේ SEX බත්රීම නිවැ දිය කල යුතුය.එමගින් ප්රධාන

අිංකබේ (Master number) ගැහැණු (F) බහ පිරිමි (M) ෙව තී ණය ක යි.


Mode of Contact බත්රීම අවශ්ය ෙරිදි සිදු කල යුතුය.
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පින්වූ

9 (Save කිරීම)

එම දත්ත ර නිවැ දිව save වන ෙවට ෙණිවිඩයක් ලැබෙන අත ර

ත රවද එහි බ

ගියාට අදාල

ප්රධාන අිංකයද (Master Number) දක්වයි.



ප්රධාන අිංකය (Master No.) අක්ෂ

හා ඉලක්කම් නමයකින් යුක්ත රබේ. එය ෙහත ර

ෙරිදි බේ.
කිසියම් වර්ෂයක ෙැමිණි

්ී(F)/ුරුෂ(M)
භාවය දක්වයි.

බ

F/M 0001 15 -CO

ගීන් සිංඛ්යාව

ඉලක්කම් හත ර කින්
දක්වයි.යම් වර්ෂයක

අවසාන අක්ෂ

ෙැමිණි ෙළමු බ

යුගලබයන්

0001 බලස දක්වයි.සෑම

සායනික බක්ත රය

වර්ෂයක් අවසානබේ ඉදිරි

දක්වයි. (උදා: CO-

වර්ෂය සදහා නැවත ර අිංක

බකාළඹ )

0001 ෙටන් ගනී.


අදාල වර්ෂය

ගියා

වර්ෂය අවසානබේදී
අවසන් බ

ගියාත්

ඉලක්කම්

PIMS තුල ලයාෙදිිංචි

යුගලකින් දක්වයි.

කලවිට ෙමණක් නව
වර්ෂය සදහා ප්රධාන
අිංකය යළි පිහිටුීම
කල යුතුය.

උදා: F000112-CO, M003013-KA, F345614-KN, M000815-RA


REGISTRATION tab එක මත ර වූ
බ

CLINIC REGISTRATION උෙ බමුකව click ක

ගීන්බේ බත රා තුරු ඇතුලත් කල යුතු පිටුවට (Patient Information) ප්රබේශ් ී වම්

ෙස ඉහල ඇති Search button එක click ක

ඔෙ ෙරිගණකබේ ඇති F2 button එක

click ක න්න. එවිට ඔෙ බමබත රක් ලයාෙදිිංචි ක
බත රා තුරු STD PATIENT FORM (H-1231) බෙ

ඇති සියලුම බ

ගීන්බේ

මයට අදාලව ලො ගත ර හැක.
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1.5
නව Episode බෙ

නව Episode රපෝ මයක රව

යොම

මයක් බවත ර යාම සදහා ප්රධාන බමුකබේ REGISTRATION tab එක

මත ර වූ CLINIC REGISTRATION උෙ බමුකව click කිරීබමන් බ

ගීන්බේ බත රා තුරු ඇතුලත්

කල යුතු පිටුවට (Patient Information) ප්රබේශ් ී එහි Search button එක click ක බ

ගියාබේ

අිංකයට අදාල (Patient no) බකාටුබේ ප්රධාන අිංකය(Master Number) නිවැ දිව බයාදා view
details button එක click ක න්න.එවිට අදාල ප්රධාන අිංකයට අයත් බත රා තුරු ලො ගත ර
හැක.
එහි ෙහල බකලවබර් ඇති New Episode button එක click කිරීබමන් හා එය ත රහවුරු
ක ගැනීබමන් නව Episode බෙ
අදාල බ

මයක් බවත ර පිවිසිය හැක. ෙසුව නව Episode බෙ

ගියාබේ ෙැමිණීම හා ෙැමිණිය යුතු දිනය

හා නව බ

මයට

ග විනිේචය ඇතුළු

අනිකුත් දත්ත ර (Data Entry) සටහන් කල යුතුය.

පහ


සරහන්ව අවස්ථො වලිදී නව Episode රපෝ මයක රව
H-1232 (Male/Female Patient Forms) බෙ

යොම සිදු ක යි.

මයට අදාලව ෙසු ෙැමිණීම් උෙරිම

සිංඛ්යාවක් (5) (Follow up visit) ෙැමිණි ඇති විට.


වවදයව යා විසින් Episode බෙ
දත්ත ර අඩිංගු බෙ

මය සම්ුර්ණ ක

ඇති විට. එබ් වු විට බ

ගී

මබේ (H-1232 (Male/Female Patient Forms) නැවත ර ෙැමිණීම

(Follow up) None/Optional බහ Refer/Other බලස සටහන් ක ඇති විට.


බ

ගියා ෙැමිණිය යුතු දිනයට (Follow up Date) වඩා මාස 3 (>=3) ක් ෙසු වි නැවත ර

සායනයට ෙැමිණි විට.


බ

ගියා ෙැමිණිය යුතු දිනය (Follow up Date) අවසන් ව ට ෙැමිණි දිනබේ(Follow up

visit Date) සිට මාස 3 (>=3) ක් ඉක්මවූ දිනයක් ීම. (උදාහ ණය: VDRL සදහා මස 6
කින් දිනයක් දීම)

පින්වූ

10 (නව Episode රපෝ මයක රව
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යොම)

නව Episode රපෝ මයක රව



යොමට රප

එයට ප්රථම Episode රපෝ මය

සරහො වූ ර ෝගියොරේ පැමිණීම හො පැමිණිය යුතු දිනය සටහන්ව කිරීම
අනිවොර්රයන්ව සිදු කල යුතුය.

1.6

කලින්ව ලියොපදිිංචි වූ ර ෝගියකුරේ රත්
ගැනීම,යොවත්කොලීන කිරීම හො මුද්රි

නැව
පිටප

ලබො
ක ලබො ගැනීම

ප්රධාන බමුකබේ REGISTRATION tab එක මත ර වූ

Search

CLINIC REGISTRATION උෙ බමුකව click කිරීබමන්
බ

ගීන්බේ බත රා තුරු ඇතුලත් කල යුතු පිටුවට

(Patient Information) ප්රබේශ් ී එහි Search button
එක click ක
View Details

බ

ගියාබේ අිංකයට අදාල (Patient

no) බකාටුබේ ප්රධාන අිංකය(Master Number)
නිවැ දිව බයාදා view datails button එක click
ක න්න.
එවිට අදාල ප්රධාන අිංකයට අයත් බත රා තුරු ලො
ගත ර හැක.

පින්වූ

11 (රත්

නැව

ලබො ගැනීම)



එබ්ම

එම

දත්ත ර

ඔෙට

අවශ්ය

නම්

යාවත්කාලීන කල හැක.

පින්වූ



12 (රත්

රවනස් කිරීම)

ඔෙ දත්ත ර බවන් කබල් නම් එක
යාවත්කාලීන කල යුතුය .



click button එක click කිරීම මගින් දත්ත ර
update

ඔෙට මුද්රිත ර පිටෙත රක් ලො ගැනීමට අවශ්ය නම්

print

ක න්න.

7
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button එක click

පින්වූ



13 (මුද්රි

පිටප

ක ලබො ගැනීම)

එවිට ඉහත ර ආකා යට STD PATIENT FORM (H-1231) බෙ
එහි දකුණු ෙස ඉහල බකලවබර් ඇති

මය ලො ගත ර හැකි අත ර

බමම button එක click කිරීම මගින්

මුද්රිත ර පිටෙත ර ලො ගත ර හැක.


මුද්රිත ර පිටෙත රක් ලො ගැනීමට බෙ

බ

ගියා PIMS තුල ලයාෙදිිංචි කල යුතු අත ර

ෙසුව ප්රධාන අිංකය භාවිත රය මගින් Search ක අදාල බත රා තුරු ලොබගන ඉහත ර
ආකා යට මුද්රිත ර පිටෙත ර ලො ගත ර යුතුය.


මුද්රිත ර පිටෙත රක් ලො ගැනීම මගින් ඔෙට අතින් බ

ම් පි ීමට ගත රවන කාලය

ඉතිරි ක ගත ර හැක.
1.6.1 ප්රධොන අිංකය(Master number) භොවි
ර ෝගියකුරේ ර

ො තුරු නැව

රයන්ව ර

ො ව කලින්ව ලියොපදිිංචි වූ

ලබො ගැනීම.

ප්රථමමබයන් ප්රධාන බමුකබේ REGISTRATION tab එක මත ර වූ CLINIC REGISTRATION උෙ
බමුකව click ක

බ

ගීන්බේ බත රා තුරු ඇතුලත් කල යුතු පිටුවට (Patient Information)

ප්රබේශ් වන්න.එහිදී ලයාෙදිිංචි බ

ගීන්බේ බත රා තුරු බසීම ආකා 3කින් සිදු කල හැක.



බෙළෙත් නාමය (Last Name)



ජිංගම දු කථමන අිංකය (Mobile No.)



උෙන්දිනය (Date of Birth)
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ඉහත ර එක් ආක යක නිවැ දි බත රා තුරු ඇති විට අදාල බකාටුව තුල එම බත රා තුරු
ඇතුලත් ක

එයට අුකරූෙව ඇති Search button එක click කිරීම මගින් එම බ

ගියාබේ

බත රා තුරු සදහා පිවිසිය හැක.

1.7

ර ෝගීන්වරේ පැමිණීම හො පැමිණිය යුතු දිනය සටහන්ව කිරීම
PIMS හි ලයාෙදිිංචි ී ඇති බ

ගියකුබේ ෙැමිණීම හා ෙැමිණිය යුතු දිනය සටහන්

කිරීබම්දී ප්රධාන බමුකබේ REGISTRATION tab එක මත ර වූ CLINIC REGISTRATION උෙ බමුකව
Click කිරීබමන් බ

ගීන්බේ බත රා තුරු ඇතුලත් කල යුතු පිටුවට (Patient Information)

ප්රබේශ් ී ඔහුට /ඇයට ආදල ප්රධාන අිංකය (MASTER NUMBER ) SEARCH ක
බ

එයට ආදල

ගී බත රා තුරු ෙත්රිකබේ (PATIENT INFORMATION FORM) ෙහල බකලවබර් ඇති MARK

AND CREATE VISIT Button එක මත ර click ක අදාල පිටුව බවත ර පිවිසිය හැක.

Mark and Create Visit

පින්වූ

14 (පැමිණීම හො පැමිණියයුතු දිනය)
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බමහි

දිනයන්

කිරීම අදිය
කල යුතු අත ර

සටහන්

බදකකින් සිදු
එය H-1232

(Male/Female Patient Form)
බෙ

මයට අදාලව සිදු කල

යුතුය.
 Appointment Date:
බ

ගියා නැවත ර සායනයට

ෙැමිණිය යුතු දිනය එය H1232 ට අදාලව Follow up
date බේ.
 Visit Date :
බ

ගියා සායනයට ෙැමිණි

දිනය බේ.එය H-1232 ට
අදාලව Follow up visit date
බේ.
පින්වූ



15 (පැමිණීම හො පැමිණියයුතු දිනය සටහන්ව කිරීම )

Edit button එක මගින් කලන් ඇතුලත් කල දිනයන් බවන් කල හැකි අත ර එය
Save ක ගැනීම සදහා Update කල යුතුය.



ඒ වනවිට බ

ගියා හට ත රාවකාලක බහ බ

ග විනිේචයන් ඇත්නම් STD Episode

button එක click කිරීම මගින් STD Patient Episode of Care පිටුව බවත ර බගා් බ
විනිේචයට අදාල බකාටුව (48) තුල බ

පින්වූ

ග

ග විනිේචයන්ට අුකරූෙ අිංක බයදිය යුතුය.

16 (ර ෝග විනිශ්චය සටහන්ව කිරීම)
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2. ර

ෝගීන්වරේ වොර්

පින්වූ

ොවන්ව ලබො ගැනීම (Reports)

17 (වොර්

ො ලබො ගැනීම)

Reports යටබත් වූ Tab එක Click කිරීබමන් Submenu යටබත් වූ වාර්ත රා (Reports) ලො ගත ර
හැක.
2.2

Clinic Patient Attendance Report (සොයනයට ර
සම්බන්වධ වොර්

පින්වූ

ො ලබො ගැනීම).

18 (සොයනයට පැමිණි ර ෝගීන්ව)

නිේචිත ර දිනයකට අදලාව ෙැමිණි බ

ගීන්බේ දත්ත ර ලො ගැනීම සිදු කල හැක. එහිදී ්ී

/ුරුෂ භාවය (Sex) හා අදාල බත්රීම් සිදු කල යුතුය.


ෝගීන්ව පැමිණීම

ෙහත ර වගුව බලස එම දත්ත ර ලො ගත ර හැක.

පින්වූ

19 (Attendance report)
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2.3

Appointments (නැව

පින්වූ

20 (නැව

නිේචිත ර ඉදිරි දිනයකට අදලාව ෙැමිනිය යුතු බ
එමගින් එම දිනයට ෙැමිබණන බ

පැමිණීම්)

පැමිණීම )

ගීන්බේ දත්ත ර ලො ගැනීම සිදු කල හැක.

ගීන්බේ ලපිබගාුක (File) කලන් සුදානම් ක

ත රොගත ර

හැක. (රමම වොර් ොව ලබො ගැනීම නම් follow up දිනයන්ව PIMS එකට ඇතුළත් ක තිබිය යුතුය).


ෙහත ර වගුව බලස එම දත්ත ර ලො ගත ර හැක.

පින්වූ

21 (Appointments report)
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2.4

Defaulter Tracking (නියමි

දිනයට සොයනයට රනොපැමිණි

ර ෝගීන්ව රසීම)

පින්වූ

22 (නියමි

දිනට සයනයට රනොපැමිණි ර ෝගීන්ව )

කිසියම් නිේචිත ර කාල ෙ ාසයක් තුල නිේචිත ර දින ගණනක් තුල සායනයට බනාෙැමිණි
බහ ප්රතිකා
ඉහත ර බ

ෙැහැ

හරිුක ලැූ බ

ගීන්බේ දත්ත ර ලො ගැනීම සිදු කල හැක. එමගින්

ගීන් බසායා සායනය බවත ර බයාමු කල හැක.

From

: අවශ්ය කාලෙ ාසබේ ආ ම්භක දිනය.

To

: එම කාලෙ ාසය අවසන් වන දිනය.

No. of Days : එම කාලෙ ාසබේ බකාෙමණ දින ගණනක් තුල සායනයට බනාෙැමිණි
බහ


ප්රතිකා ෙැහැ හරිුක ලැූ බ

ෙහත ර වගුව බලස එම දත්ත ර ලො ගත ර හැක.

පින්වූ



ගීන් බසවිය යුතුද යන්න.

23 (Defaulter Tracing)

ඉහත ර සියලුම වගුවල දත්ත ර Excel බහ csv file බලස භාගත ර කිරීම (Download) බහ
මුද්රිත ර පිටෙත් ලොගැනීම අවශ්ය ෙරිදි සිදු කල හැක.
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2.5

Daily Summary (රවරස් සො ොිංශය)

පින්වූ

කිසියම් නිේචිත ර දිනකට අදාලව බ

24 (රවරස් සො ොිංශය)

ගීන්බේ ෙැමිණීම් සම්ෙන්ධ සා ාිංශ්ය ලො ගත ර

හැක.

2.6

Patient Count Summary (ර ෝගීන්ව සිංඛ්යොරේ සො ොිංශය)

පින්වූ

25 (ර ෝගීන්ව සිංඛ්ොරේ සො ොිංශය)

කිසියම් කාලෙ ාසයක් තුල වදනිකව ,මාසිකව හා වාර්ිකව බ
සා ාිංශ්ය ෙහත ර ෙරිදි ලො ගත ර හැක.

පින්වූ

26 (Daily Summary)
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ගීන් සිංඛ්යාබේ

3. රත්

ඇතුලත් කිරීම (Data Entry)

පින්වූ

27 (රත්

ඇ

ලත් කීරීරම් රමනුව)

Data Entry බමුකබේ උෙ බමුකවක් වන STD Episode click කිරීබමන් Data Entry පිටුව බවත ර
පිවිසිය හැක.

පින්වූ

28 (රත්

ඇ

ලත් කිරීරම් පිටුව)

එහිදී Patient No. සදහා ප්රධාන අිංකය ලො දී Validate ක Episode No. සදහා අදාළ Episode
Number එක බත ර

ා Retrieve Episode Details, Button එක click කිරීම මගින් අදාල බෙ

බවත ර පිවිසිය හැක.
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මය

පින්වූ

29 (රත්

එහිදී H-1232 (Male/Female Patient Form) බෙ
යුතු අත ර

ඇ

ලත් කිරීම)

මයට අදාලව අවශ්ය අිංක බයදීම සිදු කල

අිංක බයදීම් අවසානබේදී Save button එක click කිරීම මගින් දත්ත ර ගෙඩා ක

ගත ර හැක.
ඔෙට යම් කිසි බ

ගියකුබේ දත්ත ර යාවත්කාලීන (Update) කල යුතු නම් ඉහත ර සදහන් කල

ආකා යට අදාල ප්රධාන අිංකයට (Master Number) අයත් Episode බෙ
අවශ්ය බවන් කිරීම් සිදුක නැවත ර Save කල යුතුය.
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මය බවත ර බගා්

4. සිංඛ්යොරල්ඛ්න රත්

(Statistics)

බමහිදී සිංඛ්යාබල්ඛ්න දත්ත ර ලො බදුක ලෙන්බන් ත්රියිමාසිකව බේ.බමහිදී
ත්රියිමාසික සමාජ බ

ග වාර්ත රාවට (STD Quarterly Return) අදාලව දත්ත ර ලො ගත ර හැක.

පින්වූ

4.1

30 (සිංඛ්යොරල්ඛ්න රත්

)

Total Number of New Diagnoses by Age and Sex

බමමගින් ත්රියිමාසික සමාජ බ

ග වාර්ත රාව (STD Quarterly Return) අදාලව Table: 1 සදහා

අදාල දත්ත ර ලෙගත ර හැක.

පින්වූ

31 (Total Number of New Diagnoses by Age and Sex)
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Table: 1 සදහා අදාල දත්ත ර ෙහත ර ෙරිදි ලො ගත ර හැක.

පින්වූ

4.2
බමමගින් ත්රියිමාසික සමාජ බ

32 (Table: 1)

Clinic Attendance

ග වාර්ත රාව (STD Quarterly Return) අදාලව Table: 2 සදහා

අදාල දත්ත ර ලෙගත ර හැක.

පින්වූ

33 (Clinic Attendance)
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Table:2 සදහා අදාල දත්ත ර ෙහත ර ෙරිදි ලො ගත ර හැක.

පින්වූ

4.3
බමමගින් ත්රියිමාසික සමාජ බ

34 (Table: 2)

Treatment of Contacts
ග වාර්ත රාව (STD Quarterly Return) අදාලව Table: 3 සදහා

අදාල දත්ත ර ලෙගත ර හැක.

පින්වූ

35 (Treatment of Contacts)

Table:3 සදහා අදාල දත්ත ර ෙහත ර ෙරිදි ලො ගත ර හැක.

පින්වූ

36 (Table: 3)
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4.4

Number of Sex Workers Newly Registered for the Quarter

බමමගින් ත්රියිමාසික සමාජ බ

ග වාර්ත රාව (STD Quarterly Return) අදාලව Table: 6 සදහා

අදාල දත්ත ර ලෙගත ර හැක.

පින්වූ

37 (Number of Sex Workers Newly Registered for the Quarter)

Table:6 සදහා අදාල දත්ත ර ෙහත ර ෙරිදි ලො ගත ර හැක.

පින්වූ

38 (Table: 4)
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4.5

New STD Episodes - Sex Workers

බමමගින් ත්රියිමාසික සමාජ බ

ග වාර්ත රාව (STD Quarterly Return) අදාලව Table: 7 සදහා
අදාල දත්ත ර ලෙගත ර හැක

පින්වූ

39 (New STD Episodes - Sex Workers)

Table:7 සදහා අදාල දත්ත ර ෙහත ර ෙරිදි ලො ගත ර හැක.

පින්වූ

40 (Table: 7)
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4.6

Marital Status of new Patients

බමමගින් ත්රියිමාසික සමාජ බ

ග වාර්ත රාව (STD Quarterly Return) අදාලව Table: 8 සදහා
අදාල දත්ත ර ලෙගත ර හැක.

පින්වූ

41 (Marital Status of new Patients)

Table:8 සදහා අදාල දත්ත ර ෙහත ර ෙරිදි ලො ගත ර හැක.

පින්වූ

42 (Table: 8)
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4.7

Occupational Status of new Patients

බමමගින් ත්රියිමාසික සමාජ බ

ග වාර්ත රාව (STD Quarterly Return) අදාලව Table: 9 සදහා

අදාල දත්ත ර ලෙගත ර හැක.

පින්වූ

43 (Occupational Status of new Patients)

Table:9 සදහා අදාල දත්ත ර ෙහත ර ෙරිදි ලො ගත ර හැක.

පින්වූ

44 (Table: 9)
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4.8

Reason for Attendance for New Patients

බමමගින් ත්රියිමාසික සමාජ බ

ග වාර්ත රාව (STD Quarterly Return) අදාලව Table: 10

සදහා අදාල දත්ත ර ලෙගත ර හැක.

පින්වූ

45 (Reason for Attendance for New Patients)

Table:10 සදහා අදාල දත්ත ර ෙහත ර ෙරිදි ලො ගත ර හැක.

පින්වූ

46 (Table: 10)
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ඉහත ර සියලුම වාර්ත රා ෙහත ර ෙරිදි Excel බහ csv file බලස භාගත ර කිරීම (Download)
බහ මුද්රිත ර පිටෙත් ලොගැනීම අවශ්ය ෙරිදි සිදු කල හැක.

පින්වූ

47 (Download report)

මමුද්රිත ර පිටෙත රක්

4.9
බ

CSV File

Print Report (මුද්රි

Excel File

වොර්

ො)

ගී බත රා තුරු කලමනාක ණ ෙද්ධතිය(PIMS) භාවිත රබයන් ලො ගත ර හැකි හා

බනාහැකි ත්රිමාසික සමාජ බ

ග වාර්ත රාබේ (STD Quarterly Return) සියලුම වගු (Table)

මුද්රිනය ක ගත ර හැක.
ත්රිමාසික සමාජ බ

ග වාර්ත රාබේ (STD Quarterly Return) බ

ගී බත රා තුරු කලමනාක ණ

ෙද්ධතිය(PIMS) භාවිත රබයන් ගත ර බනාහැකි අනිකුත් වගු (table) සායනබේ ඇති බල්ඛ්න හා
අනිකුත් අිංශ් මගින් එම දත්ත ර ලො බගන එම වගු සම්ුර්ණ කල යුතුය.
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5. ර

ො තුරු විමර්ශනය (INQUIRY)

පින්වූ

5.1

ර ෝගීන්වරේ ර

48 (ර

ො තුරු විමර්ශනය)

ො තුරු විමර්ශනය (Patient Inquiry)

බමමගින් කිසියම් බ

ගියකුබේ ප්රධාන අිංකය (Master Number) භාවිත රබයන්

ඔහුබේ/ ඇයබේ ජීව දත්ත ර ලො ගත ර හැක.එබ්ම වම් ෙස ෙහල බකලවබර් වූ
Appointment and Visit Details click කිරීම මගින් එම දත්ත රයන්ද ලො ගත ර හැක.

පින්වූ

49 (ර ෝගීන්වරේ ර

ො තුරු විමර්ශනය)
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5.2

ර

ෝ ොගත් ර

ො තුරු විමර්ශනය (Selective Inquiry)

පින්වූ

50 (ර

ෝ ොගත් ර

ො තුරු විමර්ශනය)

බමමගින් H-1232 (Male/Female Patient Form) බෙ

මයට අදාල වූ දත්ත ර ඇතුලත්

වාර්ත රාවක් ලො ගත ර හැක.
From data : දත්ත ර ලො ගත ර යුතු කාලෙ ාසබේ ආ ම්භක දිනය.
To data : දත්ත ර ලො ගත ර යුතු කාලෙ ාසබේ අවසාන දිනය.
Episode : අදාල Episode බත ර

ා ගත ර යුතුය.(any-මගින් සියලුම Episode අදාල බේ )

Colums : H-1232 (Male/Female Patient Form) බෙ
බත ර


මයට අදාල දත්ත රයන් අවශ්ය ෙරිදි

ා ගත ර හැක.
අවශ්ය බත රා තු මත ර click ක select button එක click ක න්න. නැත රබහාත් අවශ්ය
බත රා තු

මත ර Doubble click ක න්න.



අනවශ්ය බත රා තු ක් select වූ විට එය click ක Remove Button එක click ක න්න.



සියලුම බත රා තුරු සදහා select all button එක click ක න්න.



සියලුම බත රා තුරු ඉවත් කිරීම සදහා Remove all button එක click ක න්න.

Report Type : අවශ්ය ෙරිදි බත ර

ා ගත ර හැක.

Report Purpose : අවශ්ය ෙරිදි බත ර


ා ගත ර හැක.

view report click කිරීම මගින් වාර්ත රාව Excel බහ

csv file බලස භාගත ර කල

(Download) හැක.

27
©සැකසීම සහ බෙදාහැරීම NSACP හි SIM ඒකකය මගිනි

6. ඉවත් ීම ( LOGOUT )

පින්වූ

51 (ඉවත් ීම)

Logout button එක click කිරීම මගින් logout විය හැක. කිසියම් ෙරිචිබේදයක් තුල
බත රා තුරු

ඇතුලත්

කිරීබමන්

අනතුරුව

logout

වන්න.

එය

කලමනාක ණ ෙද්ධතිබේ (PIMS) දත්ත ර වල ආ ක්ෂාවට බේතු බේ.
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බ

ගී

බත රා තුරු

රකටි සටහන්ව
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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