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1. Introduction  تعارف 
 

 ہے۔ایگ ایکاریکے لئے ت جرزینیم ڈیٹاکے  (GLASS)سسٹم  ٹرنگیمان سرچیر لیکروبائیم ینٹیا یعالمبنیادی طور پر  کتابچہیہ 

بھی استعمال کر  (data manager)منیجر  پر کام کرنے والے ڈیٹا(Surveillance sites) میں سرویلینس سائیٹس  یوںلیبارٹر کتابچہیہ 

 میں شرکت کی ہو. GLASSسکتے ہیں جنہوں نے 

 ۔کو کس طرح استعمال کرنا ہے ر فٹ ویئسا  WHONETڈلنگ میں ڈیٹا ہینکے لیے  GLASS ہ کبتایا گیا ہے  یہ میں کتابچہاس 

1. GLASS لوڈفارم کواپ  ٹیپل یٹ یکے آئ (upload) اور ڈیٹا کے آؤٹ پٹ  کرنے(output) سپورٹ کرتا ہے۔  رویئ سافٹیہ  لئے ےک 

 WHONETوضاحت کرے۔ مکمل نہیں ہے، جو اس کے تمام افعال اور خصوصیات کی  کتابچہ مکمل  سافٹ ویئر کا WHONET کتابچہ یہ 

 .www.whonet.orgہوم پیج سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے WHONETر کو ویئ سافٹ

WHONET ویئر  سافٹGLASS :میں شرکت کو سپورٹ کرتا ہے جیسا کہ 

  ویئر بغیر کسی چارجز کے  سافٹیہWHONET  کے ہوم پیج سے ڈاؤن لوڈ(download) کیا جا سکتا ہےwww.whonet.org 

  اور یہGLASS  ڈیٹا ایکسچینج(data exchange)  کے فارمیٹ(Formate) کو سپورٹ کرتا ہے 

WHONET  رپورٹسمیں ڈیٹا چیک کے ساتھ ساتھ فیڈ بیک (Feedback reports) مثال کے طور پر: شامل ہیں بھی 

 پہلوؤں یہ مائیکرو بیالوجیکل(microbiological aspects)  کے(Isolate level)  ڈائریکٹ فیڈ بیککے لئے (feedback )

 alert) on Methicillin-resistant Staphylococcus aureus; Penicillin non-susceptibleدیتا ہے جیسے

Streptococcus pneumoniae to allow possible interventions on site; 

  یہGLASS ۔ فیڈ بیک رپورٹس بناتا ہے ڈیٹا کی درستگی کے لئے تکمیل کی جانچ کرتا ہےکی توثیق اور  کے مجموعی ڈیٹا

 کرنے سے پہلے مکمل کرتا ہے۔ (upload) پلیٹ فارم پر اپلوڈ GLASS IT اور ڈیٹا کو کرتا ہے  نشاندہی

 ۔ہے ویئر استعمال کرنے والےقومی و مقامی صارفین کے لئے سافٹ WHONETدراصل  ”Installing WHONET“:2سیکشن 

 کو بیان کرتا ہے۔ (Laboratory Configuration)  یہ لیبارٹری کنفیگریشن:3سیکشن

 معاونقومی سطح پر ڈیٹا انٹری کو  ڈیٹا کے اندراج کو بیان کرتا ہے۔ ”WHONET data entry for GLASS“: 4سیکشن 

کو مکمل کیا کرتے ہیں(   (receive) لوصوسے کاغذ کی شکل میں ڈیٹا  لیبارٹریادارے کے ٹیکنیکل سٹاف کے ذریعے)جو کہ 

 پر بھیجا جاتا ہے۔ قومی سطحرانک ڈیٹا فائلز کو درج کرنے کے بعد الیکٹمیں ڈیٹا  WHONETکی سطح پر  لیبارٹری ۔جاسکتا ہے

 کیا جاتا aggregateایکسچینج فارمیٹ میں  GLASSاور انہیں  کیا جاتا ہے اکٹھایٹا فائلز کو ڈ WHONETتمامقومی سطح پر

 ہے۔

کے پاس پہلے سے ہی لیبارٹری انفارمیشن سسٹم یا  (participating facility) کت کرنے والی لیبارٹریشر اگرنوٹ:

-Backlink“ڈیٹا انٹری کی بجائے (manual) تومینول موجود ہیں اور ڈیٹا سرویلنس ٹیسٹ کے آالت   (susceptibility)حساسیت

WHONET data import module” ممکن ہے۔دستیاب وسائل کو استعمال کرتے ہوئے معیاری ڈیٹا ے استعمال کے ذریعے ویئر ک سافٹ 

کے مندرجہ ذیل  tutorialاور یہ بیک لنک  کے ستھ منسلک کی گئی ہےکے بارے میں مزید معلومات اس کتابچہ  (Backlink)بیک لنک 

 لنک پر دستیاب ہے۔

http://www.whonet.org/documentation.html  

کو اکٹھا جو کہ سرویلنس ڈیٹا  کے لئے ہے کے کوارڈینیٹرز (national surveillance system)نیشنل سرویلینس سسٹم  8تا  5سیکشن 

استعمال پر تبصرے اور کے   WHONET۔دار ہیں  کے ذمہ پر جمع کرانے GLASS IT platformاسے اور تجزیہ، توثیق  اسکے،کرنے

 help@whonet.orgسواالت کے لئے اس ایڈریس پر لکھئے: 

 

 

 

http://www.whonet.org/
http://www.whonet.org/documentation.html
http://www.whonet.org/documentation.html
mailto:help@whonet.org
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2. Installing WHONETسافٹ ویئر انسٹال کرنا 

)ڈیسک ٹاپ ورژن(  WHONET 2016کریں اور  پر کلک www.whonet.orgکے ہوم پیج پر دستیاب ہے۔  WHONETویئر  سافٹیہ 

 ڈاؤن لوڈ کریں.

 اوریا اسکے بعد واال ورژن درکار ہے XPونڈو  سافٹاسکو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لئے مائیکرو

 Windows. NET version 4.0 انسٹال کرنا پڑتا ہے۔ 

کو  (.Run”, “OK” etc“) جیسے  ر ہونے والی ہدایاتکو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد فائل کو ڈبل کلک کریں اور سکرین پر نمودا ویئر سافٹاس 

کا پیغام ملے تو ا پ اپنے سسٹم ایڈمنسٹریٹر  ”insufficient administrative rights “ر کو انسٹال کرتے وقت ویئ سافٹفالو کریں۔ اگر 

(system administrator) ور پر ا پ کو ر انسٹال کر کے دے یا عارضی طویئ سافٹرابطہ کریں کہ وہ ا پکو  سے“administration 

rights” فراہم کرے۔ 

WHONET ڈیفالٹ کو انسٹال کرنے کے لئے (Default)  یہ ہے لوکیشنC: / WHONET/.  ا پ اسے اپنی مرضی کے مطابق تبدیل بھی کر

 permit shared لئےکے پر مختلف سٹاف ممبرز   (Network drive) ڈرائیو نیٹ ورک کو WHONETمثال کے طور پہ اگر ا پ  سکتے ہیں۔

 ./T:/ WHONETاستعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ پر  (Common drive) کامن ڈرائیور کوویئ سافٹتو ا پ استعمال کرنا چاہیں 

پہلے سے موجود ہے تو پھر ا پکو اپ ڈیٹ  (”prior to “WHONET 2016 )کا پرانا ورژن   WHONETمیں  اگر ا پ کے کمپیوٹر

WHONET کنفیگریشن فائلز کو مختلف فولڈرر میں انسٹال کرنا پڑے گا اور اپنے ڈیٹا اورایپلیکیشن (configuration files)   کو نئے فولڈر میں

 ر کے پرانے ورژن کو استعمال کرنے میں مدد دے گا۔ویئ سافٹیہ طریقہ ا پکو  کاپی کرنا پڑے گا۔

 نظر ا ئیں گے۔  icons  کے (BacLink) بیک لنک  اور WHONETاپ پر پروگرام انسٹال کرنے کے بعد ا پکو اپنے کمپیوٹر کے ڈیسک ٹ

ہے جیسے  کیا ہوا ر انسٹالویئ سافٹکوئی  آپریٹنگ سسٹم کی حفاظت کے لئےا پ نے ویئر ہے یا  سافٹاگر آپ کے پاس اینٹی وائرس نوٹ: 

SmartScreen, Noroton Antivirus, Symantec Antivirus  کو نیچے دیے گئے پیغام سے ملتا جلتا انتباہی پیغام ا پ ممکن ہے کہتو وغیرہ

 نظر ا ئے۔

 

 
 سافٹوائرس  پر انسٹال نہیں کیا گیا ہے، لہذا اینٹی systemsویئر نیا ہے اور بہت سارے  سافٹکہ یہ کیونیہ پیغام اس لئے نمودارہوتا ہے 

آگے کرتا۔ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں   (Installation Package)کج پی انسٹالیشنکہ آپ کو زیادہ محتاط ہونا چاہئے. یہ  رآپ کو بتاتا ہےویئ

پیکج  انسٹالیشن کرنا ضروری ہے۔  (follow)کو فالو systemاپنے، آپ کو اور انسٹالیشن کے عمل کو جاری رکھنے کے لئے بڑھنے کے لئے

 کریں۔ ”open“ کمپیوٹر پر ڈاؤن لوڈ فولڈر کو ضروری ہے کہ ا پ اپنےکے لۓ  (locate)ڈھونڈنے کو 

وائرس پروگرام کے ساتھ اسکین کرنا چاہتے ہیں تو ا پ کو  اس بات کی بھی  اس کے عالوہ اگر آپ انسٹال کرنے سے پہلے فائل کو اینٹی

کے معتبر پبلشر سے ہے. یہ آخری نقطہ اس بات کو یقینی بناتا ہے  ”Brigham and Women’s Hospital“تصدیق کرنی چاہئے کہ انسٹالر 

 گیا۔انہیں کی modifyکرنے کے بعد  createےکا پیکج اصل ہے اور اسنسٹالیشن اکہ 

 

 

 

http://www.whonet.org/
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3. Laboaratory Configuration لیبارٹری کی ترتیب 

3.1 Creating a new laboaratory Configuration  نئی لیبارٹری کی ترتیب کی تشکیل 

تو ان  ںیےہیک وصول سےفارم  (laboratory testing surveillance sites) سائٹس ٹنگ سرویلنسٹیسلیبارٹری نے جنہوں، جرزینیمڈیٹا قومی

 dataٹا فارمیٹ یڈ  GLASS یہ ہے کہ ا پ (step) پہال مرحلہاس کے لیے ۔ کریں پراعدادوشماردرج سطحی قوم وہکے لئے ضروری ہے کہ 

format-compatible laboratory  ی کاپ بیترتی کی بارٹریلتو ) ںیاناچاہتےہبنی بارٹریل کیکےلئےا سائٹہر سرویلنس  آپاگر۔تخلیق کریں

اعداد و کے شرکت کرنے والی لیبارٹریی بھی کس کی ملکجسے ںیکر کااستعمالی بارٹریل " National"  ای(  2.3 کشنیس" کرنےکےلئے

 .اجاسکتاہےیک کرنےکےلئےاستعمال  manageاسے راو ہیتجز کا شمار

 electronic WHONET)قومی سطح پرالیکٹرانک اعداد و شمار   (participaying surveillance sites) ںلیبارٹریاہاں شرکت کرنے والی ج

data)  ڈیٹا کو  سےپہلے جرسبینیٹامیڈتو ں،یتےہاکر جمع کوWHONET  فائل(line level data)  کیابعد  کرنے کے اکٹھامیںGLASS  

یکسچینج ا GLASSکو فائلزWHONET ) میں ڈالتے ہیں۔ ٹیفارم نجیکسچیاGLASS کواعدادوشماری مجموع اور کرتے ہیں createلیبارٹری 

 دیکھئے (۔ 6فارمیٹ میں ایکسپورٹ کرنے کے لئے سیکشن 

 GLASS laboratory نےکےلئےید لیکوتشک: 

 WHONET نمودار ہونے پر نیاسکر لیذ۔ مندرجہ ںیکر شروع"cancel "۔ںیکر پرکلک 
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 کی مین سکرین نمودار ہوگی WHONETپھر 

 “File” پر کلک کریں"GLASS "اور ںیکر کومنتخب "New laboratory "پرکلک 

 نمودار ہو گی نیاسکر لیذ ں،مندرجہیکر

 

 

 ں،پھریکرکی نشاندہی  کوڈی بارٹریاورل کانامی بارٹریل ملک،اپنے "OK "مندرجہ ذیل سکرین نمودار ہو گی۔.ںیکر پرکلک 

 

 اعداد و شمار کردہ سےدرج قہیطری بھی کس. ںیکر منتخب قسمی ک بیترتی اپن GLASS exportہوجائےگا استعمال کےلئےقابل .

مینیمل   GLASSسے کم  کم. اجاسکتاہےیک exportںیم ٹیفارم  GLASSسے قہیطری بھی کس کو فائلز WHONETقتیدرحق

 ادہیز کنفیگریشن سٹینڈرڈ ۔1ہے یکرتظاہرکو outlineسٹینڈرڈ   GLASS  مینول پر ابتدائی عملدرا مدگی کے لئے GLASSشن، کنفیگری

 ا۔دےگ اجازتی ک اراتیکےاخت ہیاورتجز ٹااندراجیڈ عیوس

 

 

Global Antimicrobial Resistance Surveillance System: Manual for Early Implementation. Geneva: World Health  1

manual/en/-system-resistance/publications/surveillance-http://www.who.int/antimicrobialOrganization; 2015 at  

 

 

http://www.who.int/antimicrobial-resistance/publications/surveillance-system-manual/en/
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 نمودار ہوگی: نیاسکر لیذمندرجہ 

 

 ہ گائیڈ الئن کرد استعمال ںیمی بارٹریل(guidelines) اور ںیکر کومنتخب "OK "ںیکر کپرکل. 

Minimal GLASS configuration کےساتھWHONET ،یبارٹریلو ین"ایک  کےساتھ ٹیسزکےاورکوڈفیلڈزٹایوٹکس،ڈیبائی نٹیا" create  کرے

 نظر ا ئے گی۔ نیاسکر لیذ اسکےبعدآپکومندرجہ ۔گا

 

 پ کنفیگریشن اگرآ(configuration) تو ںیتےہکرناچاہ میترمی اضافی بھ وئیکیا ا چاہتے ہیںنیل کاجائزہ"Yes "ںیکر کومنتخب 

 کےساتھ ہیاورتجز اندراجکے ٹایڈ WHONETںیم صورتی دوسر۔ ںیکر پرعمل اتیہدامیں دی گئی  Annex 1اور 2.2 کشنیاورس

 .ںیکر کومنتخب" No" ےکےلئےنبڑھآگے براہراست

 ںیم  (antibiotic breakpoints)پوائنٹس کیبر وٹکیبائی نٹیاکریں گے کہ ا پ پہلے  تجویزا پکو  ہم سےقبلکرنے شروع کا اندراج ٹایڈ

 ۔فرمائیں کومالحظہ Annex 1اور 2.2 کشنیس کرم کےلئےبراہ التیتفص ںیکےبارےماں کرنے یلیتبدی اضاف لیں۔ کاجائزہوں یلیتبد
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 an existing laboratory configuration Copying 3.2موجود لیبارٹری کی ترتیب کاپی کرنا

کے ذریعے تخلیق  (feature)فیچر " copy laboratory" دارہےتو، ذمہا کرنےک کام کےساتھریوں لیبارٹ ادہیسےز کیجراینیٹامیڈی اگرقوم

 کرنا ضیتفو اورکوڈ انامیکونلیبارٹری ی اضاف کیہرااس کے لئے ۔اجاسکتاہےیک استعمالکرنے کے لئے  (New) نئیکوی بارٹریل  GLASSشدہ 

 ۔اجاتاہےیک انیب کے ساتھ لیتفص دیمزاسے ںیم لیذ ہوگا۔

 Main menu سے“File”ںیکر منتخب ،Open laboratory”"میں جائیں 

 Existing laboratory configuration یں جیسےکری کاپSWE-OOS  سے نیاسکرنیچےدی گئیSWE-OOS اور ںیکر منتخب 

"Copy laboratory "۔ںیکر پرکلک 

 

 :یظاہرہوگ نیسکری چےکیناس کے بعد 

 

 ،اور ںیکر درج( نمبر) کوڈی بارٹریاورل کانامی بارٹریل ملک "OK "۔ںیکر پرکلک 
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 Modifying laboratory configuration 3.3میترم کی بیترت یبارٹریل

ی ک  (data fields)فیلڈز  ٹایڈاور وٹکسیبائی نٹیا WHONETکریں۔ createکو  "new GLASS laboratory" کرتےہوئے استعمالفیچرز کا

ی مرضی اپن کےمطابق معلومات دیجرمزینیم اعدادوشمارکےمنتظم تاہم، ۔کرتاہےبھی  وضاحتی ک بیرتتی بارٹریل کیاساتھ  کےساتھ فہرست

 سےترتیب دے سکتے ہیں۔

 :مندرجہ ذیل ہیں (options)ا پشنز  

 معلوماتی عموم(General Infromation) : ۔ کرسکتاہے میترم ںیم کےکوڈ اورملک نام مکمل کای بارٹریل کوڈ،ی بارٹریل صارف

 ای ہےکرنا  جمعکر کے  specifyطورپری ادیکوبن  isolates of human originایآ کرسکتاہےکہ وضاحتی بھ ہی صارف

 ۔اجاناچاہئےیک جمعمجموعی طورپر ںیم سیٹابیڈ کیکوا isolatesیاتیاورماحول انسان،جانور،خوراک

 شعبےکے  ٹایڈ(Data fields) : جب ""Create a new GLASS laboratory "توکریں گے الاستعمےفیچرکوکWHONET 

Minimal GLASS  اور" قسمی ک نمونہ" ،"نمبری شناخت" سےیجبنائے گا  فہرستکی "Pathogen"حاتیترجی ک نیڈوم ٹایڈ صارف ۔ 

 ۔"صیتشخ" ا" ینامی آخرکا ضیمر" کےطورپر مثال۔ ےہاسکت اہٹ ای کوشامل کےشعبوں سیب ٹایسےڈ فہرست اس کے مطابق

 مقامات(Locations) : ی جگہوںک بھال کھیدی ک ضیمر لیےکے بیترتی بارٹریل (areas) ۔ ہےی جاسکتی ارکیت فہرست کیای ک

 ٹایڈ ای رپورٹنگ کالئنٹ ،اگرصارف ۔"ونٹی کا بھال کھیدی انتہائی کی جراح" اور" وارڈ کلیڈیم جنرل" ،"کمرہ ایمرجنسی"جیسے

اعداد و کے  لیبارٹریوںمختلف اگر۔ ہوگا دیپرمفطور  خاص ہی رکھتاہےتو کرنےکاارادہ استعمال WHONETلئےیک کےمقاصد ہیتجز

 کیای ک (areas) کی جگہوں بھال کھیدی ک ضیمرتوکرنا ہو   (combine)اکٹھاھ کےاعدادوشمارکےسات  سطحی قومکو شمار

 ۔ہےی کرناضرور نافذ عہیکےذر  coordinating centreکو فہرستی اریمع

 وٹکسیبائی نٹیا(Antibiotics) : شاملکو سکیوٹیبائ ینٹیسےا فہرست وٹکیبائ ینٹیا کےلئےقائم بیترتی کی بارٹریل سکیوٹیبائ ینٹیا 

" نلیپ وٹکیبائی نٹیا" ہو سکے۔ (match)س سیٹ کی ٹیسٹنگ کے ساتھ میچکیوٹیبائ ینٹیاپر سائٹ سرویلنس ہی اجاسکتاہےتاکہیہٹا ای

ی کی موجودگی ک وٹکسیبائی نٹیا کردہ شیکوپ صارف کےدورانی انٹر ٹایڈ ںیم جس ہے،ی جاسکتاس طرح سے کی   وضاحتی ک

 خود WHONETںیم  (module)ولیماڈ اس. اجاتاہےیک استعمال ںیم (module)ل ویماڈ ہیٹاتجزیڈ WHONET  ای فہرست مخصوص

 کرے گا۔ میاورترملے گا کاجائزہ پوائنٹس کیبر کردہ انیقےسےبیکارطر

 ۔ہے دموجو ںیم Annex 1التیتفص دیپرمز اتیخصوصی ک باتیترت ان
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GLASS   کے لئے ڈیٹا کا اندراجWHONET data entry for GLASS4.   

4.1 General 

 کرنا چاہیے۔ (open)کو اوپن  ”corresponding laboratory configuration“صارف کو  ڈیٹا انٹری شروع کرنے سے پہلے

 main menu پھر  ، پر کلک کریں“file”  میں جائیں اور“Open laboratory”  میں جاکر لیبارٹری کا انتخاب کریں اور“Open   

Leboratory” پر کلک کریں۔ 

WHONET  سٹرکچرڈیٹا کے لئےجو (structure) کنفیگریشن موجودہ لیبارٹری استعمال ہوتا ہے اسے (configuration)  میں بیان کیا گیا

 کے مطابق استعمال کیا جائے گا۔(configuration) ی کنفیگریشن بھی لیبارٹر کو  breakpointsاسی طرح سے ہے۔

 فائل کو اوپن  پہلے سے موجودیا  نئی ڈیٹا فائل کا انتخاب کریں(open) نئی فائل بنانے کے لئے مینیو بار  ۔کریں(menu bar)  سے

“Data entry” اور پھر  کریں منتخب“New Data File”  کریں۔پر کلک 

 وگیمندرجہ ذیل ڈیٹا انٹری کی سکرین نمودار ہ

 بنائی گئی فائل کا نام درج کریں مثال کے طور پر        : 

“2015SWE.005” or “2015GLASS.008” 

 

ڈیٹا فائل کی لوکیشن کے لئے  یکن صارفل  C:\WHONET\Data\ folderی ہوں گ (store)میں سٹور فولڈراس  اعداد وشمار کی فائلز

 استعمال کر سکتا ہے۔اور فولڈرز ”Drives“ مخصوص

  کے اندراج کے لئے ڈیٹا“OK” ڈیٹا انٹری کی بن جائیں یا اوپن ہو جائیں تو  اعداد و شمار کی فائلزجب ایک دفعہ  ۔پر کلک کریں

ا دھے حصے پر موجود فیلڈز میں ڈیٹا کا اندراج ۔ سکرین کے دائیں طرف سکرین نیچے دی گئی تصویر کی شکل میں نمودار ہوگی

 کیا جائے گا۔

 منتخب کریں گے تو مندرجہ ذیل ڈیٹا فیلڈز نمودار ہوں گی۔  ”minimal GLASS configuration“جب ا پ 
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 ڈیٹا کے اندراج کے لئے عمومی وضاحت

سکرین کے اس فیلڈ سے متعلقہ تفصیلی ہدایات اور تجویز کردہ ڈیٹا کوڈز تو گے پر رکھیں”Fields“کو ڈیٹا کے اندراج کے لئے cursorجب 

 ا پ  چار طریقوں سے اگلی فیلڈ کی طرف حرکت کر سکتے ہیں۔ ۔ کسی ایک فیلڈ میں ڈیٹا درج کرنے کے بعدےبائیں طرف نیچے نمودار ہوں گ

 “Enter”  دبائیں 

 “Tab”  دبائیں 

 “arrow”  دبائیں 

 ماؤس استعمال کریں 
مہینہ؍ دن؍ یا ے دن ؍ مہینہ؍ سال۔ جیس ڈیٹا اسی فارمیٹ میں درج کریں جو ا پ اپنے کمپیوٹر میں پہلے سے استعمال کر رہے ہیں۔

تاریخ کا  ر لینا چاہیے کہصارف کو چیک کفیلڈ میں جانے کے بعد  اگلیاورسال؍ مہینہ؍ دن۔ تاریخ منتخب کرنے کے بعد یا سال۔ 

 تبدیل  مہینے کے نمبر کو مہینے کے نام میں (automatically)اپنے طور پر  WHONETاندراج درست ہوا ہے یا نہیں۔

(convert) ڈیجیٹ  4یا  2جب تاریخ درج کریں گے تو سال کے لئے  کر دیتا ہے۔(digit) نمبر دن، مہینہ اور  گے۔ ںدرج کرنے پڑی

 لگا کر الگ لکھیں۔  hyphenلگا کر یا ”/“دے کر یا  spaceانھیں  سال کی نشاندہی کریں گے۔

4.2 Field specific  comments for GLASS minimal Configuration 

 GLASS  کی ترتیب کےلئے مخصوص فیلڈ کی رائے  

۔ ان میں سے زیادہ تر کے لئے کو بیان کیا گیا ہے variablesکے  GLASS  minimal configurationنیچے دیے گئےسیکشن میں 

GLASS   جیسے  ہے۔درکار ایکسچینج فارمیٹ(GLASS aggregated data files) لیبارٹری کی  ہاگر صارف کے پاس  موجود ۔

 ڈیٹا انٹری کرنا پڑے گی۔ اضافیپروٹوکول سے مختلف ہے تو اسے   GLASSب ترتی

ے ایسے تمام کا ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے بلکہ لیبارٹری کو موصول ہونے وال نتائج (positive) مثبتویئر نہ صرف  سافٹ  GLASS نوٹ:

ال کے طور پر ں۔ مثکی جانچ کے لئے ا ئے ہو isolatesکی شناخت اور  speciesڈیٹا بھی اکٹھا کرتا ہے جو  کلینیکل نمونہ جات کا

کے ساتھ  منفی نتائجاور  pathogensویئر کے ترجیحی  سافٹ  GLASSکی معلومات کے ساتھ ساتھ  islolatesخون کے نمونے کو 

 ر چکا ہے۔سیمپل فائل میں عملدرا مد ک GLASSاس اپروچ پر  WHONETکیا جاتا ہے۔ submitڈیٹا میں   GLASSمجموعی طور پر 

ہوتے  aggregatedمام سیمپلز فائل میں ت۔متعلقہ نمونے کے جس کے مطابق تمام معلومات سائٹ پر درج کر کے مہیا کرتا ہے

 ۔میں دیکھیں ”Pathogen“مزید معملومات حاصل کرنے کے لئے نیچے  میں ڈیٹا کے اندراج سے متعلق  WHONETہیں۔
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2implementationearly  میتھڈولوجی اپروچ اور کے لئے(methodology)   کے بارے میں مزید معلوماتGLASS manual  

 ۔کر سکتے ہیں  prepare 3ڈیٹا فائل AMRسے  کتابچہ   GLASSاور  سے حاصل کی جاسکتی ہیں

  Unique patient identifierمریض کا منفرد شناختی کوڈ 

اور   specimen۔ ایک مریض کو منفرد شناختی کوڈ کے ساتھ کئیںہندسوں پر مشتمل منفرد شناختی کوڈ درج کری 12ہر مریض کے لئے 

isolates مریض کے منفرد شناختی کوڈ کے لئے  اسائن کیے جا سکتے ہیں ۔De-duplication  کہ جو ہے ت ہوتیضرورکی WHONET 

مریض کی عمر کے دیکھیں(  6.3)سیکشن  کریں گے۔  generateایکسچینج فارمیٹ   GLASSجب   ویئر میں خود بخود ہو جاتی ہے سافٹ

 ageفارمیٹ میں پہلے سے بنائے گئی  GLASS (age)کریں گے تو عمر generateایکسچینج فارمیٹ   GLASSجب  ۔دیکھیں( ageلئے )

group  کی کٹیگری میں جمع ہو گی۔ 

  Date of Birthائش دتاریخ پی

۔مریض کے منفرد شناختی پچھلے صفحے پر موجود ہدایات دیکھیں۔ تاریخ پیدائش درج کرنے کے لئےفارمیٹ کے بارے میں جاننے کے لئے 

ایکسچینج   GLASSویئر میں خود بخود ہو جاتی ہے جب   سافٹ WHONET کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ De-duplicationکوڈ کے لئے 

 generateسچینج فارمیٹ ایک  GLASSدیکھیں(۔جب  ageدیکھیں( مریض کی عمر کے لئے ) 6.3کریں گے۔)سیکشن   generateفارمیٹ 

 کی کٹیگری میں جمع ہو گی۔ age groupےفارمیٹ میں پہلے سے بنائے گئ  GLASS (age)کریں گے تو عمر

 Genderجنس 

 ۔اکرے گفائل میں رپورٹ  unknownمجموعی ڈیٹا میں   GLASS کو missing valuesدرج کریں  Fکے لئے  عورتاور  Mکے لئے  مرد

  Date of admission ایڈمیشن کی تاریخ

 hospitalمیں داخلے کی تاریخ درج کریں )ڈیٹا فارمیٹ کے لئے پچھال صفحہ دیکھیں( داخلے کی تاریخ کے لئے  (inpatient)ہسپتال 

origins  ہے۔ درکارکی فیلڈ 

 Location Typeلوکیشن کی قسم 

 infection)انفیکشن اورجننتخب کرنا ضروری ہے۔کی کولیکشن کے لئے لوکیشن م GLASS veriable وارڈ(۔جیسے لوکیشن منتخب کریں )

origin) کو جاننے کے لئے یہ ضروری ہے۔ WHONET ہسپتال میں داخل مریضوں کے لئے لوکیشن کا اندراج ضروری ہے۔  میں ویئر سافٹ

 داخلے کی تاریخ اور نمونہ لینے کی تاریخ کا اندراج ضروری ہے۔

_________________ 

2 Global Antimicrobial Resistance Surveillance System: Manual for Early Implementation. Geneva: World Health 
Organization; 2015 at http://www.who.int/antimicrobial-resistance/publications/surveillance-system-manual/en/ 
3 A guide to preparing aggregated AMR data files available at http://www.who.int/antimicrobial-resistance/global-
action-plan/surveillance/glass-documents/en/ or from the GLASS Secretariat glass@who.int 
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 )(Infection Origin اورجنانفیکشن 

GLASS  " پروٹوکول "کمیونٹی" یا ہسپتال سے حاصل کردہ انفیکشن کےORIGIN( کی وضاحت کرتا ہے "Early Implementation  اور

GLASS  دستاویز(GLASS documents)  کے لئےGLASS  کتابچہ(GLASS maual)  جو کہ(AMR  کی تمام ڈیٹا فائلز کوaggregate  کرنے

 (calculate)  شمارکو " origins"انفیکشن کے  ، ڈیٹا انٹری فیلڈزکو استعمال کرتے ہوئےسافٹ ویئر WHONET ۔(دیکھیںو ہے( ک کتابچہ  کا

میں ہسپتال  ۔۳اور۔ نمونہ لینے کی تاریخ ۲؛ لوکیشن  ۔ ہسپتال میں داخل مریض کی۱ہے: ہوتی کی ضرورت فیلڈزتین ڈیٹا  اس کے لئے کرتا ہے۔

( coded valueکے لئے  out patientام )قسا لوکیشن کی تمام ہیں:  کے قواعد مندرجہ ذیل کیلکولیشن " کیoriginشن داخلہ کی تاریخ. "انفیک

GLASS  لوکیشن کی تاریخ فراہم کی جاتی ہے اور  نمونہ لینےاگر داخلہ کی تاریخ اور  ۔"کمیونٹی" کے طور پر رپورٹ کیا جائے گا میں 

(coded value for inpatient) سے دو دن پہلے سے  تریخنمونہ کے ، کہ داخلہ کی تاریخ  یہ نظام اس بات کی تصدیق کرے گا تو ہے ں می

سسٹم الپتہ اگر  میں مارک ہو گا۔ورنہ "کمیونٹی"  کیا جائے گا (mark)مارک "ہسپتال" کو کے لئے  isolate ایسی صورت میںواقع ہوئی ہے. 

 ۔رپورٹ کیا جائے گا" کے طور پر unknown"میں  GLASSاسے  " کا تعین نہیں کرسکتا توinfection origin" اعداد و شمار کی وجہ سے

 مریض کیدرج کریں یا حرفی لیبارٹری کوڈ کے ساتھ(  2کو)زیادہ سے زیادہ  سرویلنس سائیٹ :(Surveillance site)سرویلنس سائیٹ

 ب کریں" کا انتخاothersنہ ہونے کی صورت میں "ائٹ پر دیکھ بھال س سرویلنس

 ۔کریں درجحروف کے ساتھ ایک نمبر  13زیادہ سے زیادہ ہر نمونہ کے لئے : (Specimen number)نمونہ کا نمبر

 درج کرنا۔ isolatesکے مختلف مریض  جیسے ایک ہی  ثابت ہوسکتا ہے کے لۓ مددگار کی توثیق اعداد و شمارنمبر کا یہ نمونہ

ا فارمیٹ دیکھنے کے لئے پچھلہ صفحہ )تاریخ کوہ تاریخ درج کریں۔نمونہ لیا گیا تھا  کویخ تارجس :  (Specimen date)نمونہ کی تاریخ

 نے کے لئے اس فیلڈ کی ضرورت ہے۔رک (calculate) شمار " کوinfection origin" مالحظہ کریں(۔

صارف کے  ہ کی قسم درج کریں۔فہرست سے نمون کی  GLASS ین کے دائیں نصف پر دکھائی گئی: سکر (Specimen type)نمونہ کی قسم

 موجود ہیں" اور "پیشاب"( پاخانہاقسام )"خون"، "جینیاتی"، "کی چار نمونہ  میں کی فہرست  GLASS" ا  مختصر -دو فہرستیں دستیاب ہیں لئے 

 ,”Cerebrospinal fluid”, “Sputum“مثال کے طور پر  میں نمونہ کی زیادہ اقسام موجود ہیںکی فہرست" WHONET"سٹینڈرڈ  جبکہ

“Joint fluid”, یات کے لئے سب سے زیادہ موزوں ہے۔اس فہرست کو منتخب کریں جو آپ کی ضرور ۔وغیرہ 

Pathogen 

سے  فہرستکی  pathogenاسکرین کے دائیں نصف پر موجود یا  ےییہاں درج ہونا چاہ WHONET organism code پر مشتمل حروف 2

فہرست کو دیکھنے کے لئے  یمعیاری یا توسیع (۔کے لئے دکھایا گیا ہے GLASS configuration پر طے شدہ طور سےمنتخب کریں )ج

isolates  پر معلومات درج کریں ورنہGLASS  ترجیحی  اپنےpathogen وڈراپ ڈاؤن اختیار ک(drop down option) خود بخود سے 

 pathogenکی صورت میں  " نتائج Negativeج کرنے کے لئے "درکو  اعداد و شمار ارٹری میں جمع کردہ نمونوں کے لیب منتخب کرلے گا۔

 دائیں سکرین کریں اور اوپر  save کر کہ "”signifyکو  "No growth" ۔" کا استعمال کریںXXXکوڈ " WHONETیا فیلڈ کو خالی چھوڑ دیں 

  GLASS ,کے بارے میں مزید معلومات  (approach and methodology)اورآگے بڑھیں ۔ اپروچ اور میتھڈولوجی پر موجود بٹن دبائیں

 ہے۔ کرتا prepareکو  ڈیٹا فائلز AMR طور پر "مجموعی کتابچہ ۔ یہ یںکی جاسکتی ہ سے حاصل دستاویز  GLASSاور  کتابچہ
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 (Antibiotic Panel)اینٹی بائیوٹک پینل

رپورٹنگ کی طرف سے   GLASS کو دکھاتا ہے جنہیں organismکے طور پر اینٹی بائیو ٹکس کے ان  (default) طے شدہاینٹی بائیوٹک پینل

کو منتخب س ی اینٹی بائیوٹیککسی بھ کے لئے تو اس" میں تبدیل کرتا ہےAll antibioticsپینل کو " ،اگر صارف کے لئے منتخب کیا گیا ہے۔

 کرنا ممکن ہے۔

Susceptibility کے نتائج اور اینٹی بائیوٹکس کی فہرست 

susceptibility  سے پہلے  کرنے کو درجکے نتائج“Test method”  پر کلک کریں- disk diffusion, MIC or ETest  اس ٹیسٹ کے ۔

 یاینٹ cursorپھر  درج کیا جائے گا۔ resultکر کے پریس  <Enter>ہر باری بائیوٹکس کی فہرست ظاہر ہوگی ۔ طریقہ کار کے لئے اینٹ

 کرے گا۔ jumpکے لئے  organism testاگلے اینٹی بائیوٹک  بائیوٹک پینل پر

Susceptibility کرنا کے نتائج درج 

WHONET ی مقدار(quantitatve)  کو اس طرح درج کرے گا نتائج(13 جیسے mm, 64 µg/ml )خاصیتی اور (qualitative) کو اس  نتائج

 0اگر  ملی میٹر ہے۔  6 (diameter)م ممکنہ زون ے کسب س۔ (R = resistant, I = intermediate, S = susceptible)درج کرے گا  طرح

 میں تبدیل کردے گا۔ ملی میٹر  6 خود بخود اسے WHONETتو ہے کرنا ملی میٹر درج

If MIC results from the test of a drug combination are being entered (e.g. trimethoprim/sulfamethoxazole), enter 

the result of the first or principal agent. These concentrations usually follow the 1, 2, 4, 8 … doubling-dilution 

series. 

Isolates معلومات محفوظ کرنا کی 

 ےئیں گجا ہو save اعداد و شمار ۔دبائیں(  Alt-S)یا  پر کلک کریں "save isolatesتو " ہو جائیںدرج  اعداد وشمارتمام لیےکے  isolateجب 

 کے اعداد و شمار درج ہوسکیں۔  isolateتاکہ اگلے  ہوجائے گیصاف  اور "ڈیٹا انٹری" اسکرین

WHONET صارف سے مندرجہ ذیل ا پشن کے بارے میں پوچھے گا: 

 Isolates محفوظ کریں 

  اسیisolate کو save یا continue  کریں 

  اسی مریض کوsave یا continue  کریں 

Save  یاcancel ۔ایک پر کلک کریں کرنے کے لئے مندرجہ باال ا پشنز میں سے 

 کرنا Exitسے  ڈیٹا اندراج

 " پر کلک کریں۔Exitاسکرین پر واپس جانے کیلئے " WHONET جب تمام اعداد و شمار درج کر دیے جائیں تو

 View Database 4.3کو ویو کرنا  ڈیٹا بیس

 یو سے"مینdata entry"  منتخب کریں پھر"open data file" فائل کو منتخب کریں اور "میں جا کرopenپر کلک کریں۔ " 

 کے بعد ریکارڈ کو چیک کرنے کے لئے  ڈیٹا انٹری"View databaseک کریں: ذیل میں اسکرین ظاہر ہو گی۔ " پر کل 

  تبدیلیاں(changes)  منتخب کریں اورکرنے کیلئے، ریکارڈ"Edit isolateنظر ا ئے گی۔ اسکرین دوبارہ ڈیٹا انٹری  ۔" پر کلک کریں

 " پر کلک کریں۔ save isolates"کرنے کے لئے saveکریں اور انھیں درج  changesاب 
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ویو  سیب ٹایڈے ہیں جبکہ نظرآت (calculated variables ) متغیرات شدہ حسابکے " Infection origin"پر صرف  نیاسکری ٹاانٹریڈ :وٹن

 ۔نمودارنہیں ہوتے ںیم

  

 کوچھوڑنےکےلئے نیسکری رکاوپ "Continue "یا "Exit "۔ںیکر پرکلک 

  .Data Collection at the national level 5ع کرناٹاجمیپرڈ سطحی قوم

 طرفی عملےکموجود پر سائٹوں تمام یک  surveillanceجسے ۔اتھایاگیک کااحاطہ کےاندراجاعدادوشمار میں WHONETںیم سیکشن گزشتہ

جن کے  کے تمام کوارڈینیٹرز surveillance systemپر طور متبادل ایواال عملہ  نےیل حصہ ںیم سرویلنس سسٹمی قوم ۔ درج کیا گیا تھاسے

 ۔اسے استعمال کر سکتے ہیںموجود ہے ریکارڈ کاغذییا  الیکٹرانکپاس 

 WHONETی اپنہ عملاک سیب ٹایتوڈگیا ہےایکسے طرفی ک (participating facility)کرنے والی لیبارٹری  کتشر کا انداراجاعداد و شمار اگر

کو بھیجا جانے کوارڈینیٹرزی قوم کےلئےی اریتی ک ٹایڈ  GLASS دے گا۔ جیبھزکو نٹریکوآرٹ پروگرام قومی قےسےیطر محفوظ کو زفائل ٹایڈ

   submissionہ ادیسےز ادہیز کےلئےرنےک supportکو اتیضروری ک پروگرامسرویلنس ی قوم تاہم گا۔ہو  (sufficient) کافی ٹایڈ ساالنہ واال

 سفارشکی  submissionsطور پر زیادہ  ماہانہنےکےلئےید responseاور یسےآگاہ emerging risksال کے طور پرتجویز کی جاتی ہیں مث

 ۔ےہی جاتی ک

 organism  ی بارٹریل ای سٹمس شنیمانفاری بارٹریلجیسے ںیہ کر رہی محفوظ (electronic data) ٹایڈ الیکٹرانکی پہلےسےہلیبارٹریاں اگر

 WHONETپرعمومی طور ے ذریعےک import moduleا کو ٹیکےڈ Baclink-WHONETتو  ،وغیرہ کےآلےشناخت کی  سٹیٹ تیورحساسا

 BacLink 1۔ جو کہ ںیہ ابیدست ںیم Baclink tutorials تالیتفص دیمز۔ اجاسکتاہےیک کرنےکےلئےاستعمال importاعداد و شمار کو  ںیم

 سطحی مقام براہراست BacLink ۔ہے ابیدستپر http://www.whonet.org/documentation.htmlے جو کہ ہوتا ہ سےشروع

شرکت کرنے والی کو زفائل ٹایڈ خام ،ٹرزینیکوآرڈ ورک ٹین قومیطورپر، متبادل ۔اجاسکتاہےیچالسٹاف ممبرز کے ذریعےلیبارٹری کےپر

 ساکہیج۔ ںیکرسکتےہ لیپرتبد سطحی قوم ںیم فائلز WHONET کرتےہوئے استعمال ںیم لنک 9.8 اورانکو ںیکرسکتےہ حاصلسےلیبارٹریوں 

Annex 2 بیک لنک اہےاوریگیا ک بیان ںیم (BacLink) ۔ہے ایاگیک انیب دیمزاسے ںیزمیریسی ک 

 

 

 

 

http://www.whonet.org/documentation.html%20پردستیاب
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6. Exporting WHONET files to the GLASS exchange format 

WHONET  فائلز کوGLASS  ایکسچینج فارمیٹ میں ایکسپورٹ کرنا 

WHONET  طریقے ہیں 3فائلز کی منتقلی کے 

  مینول کا اندراج اعداد و شمارقومی سطح پر (manual) اور پچھلے حصے میں دی گئی ہدایات پر عمل کیا جائے۔ ونا چاہیےہ 

 WHONET   ۔سے موصول ہوں گی  شرکت کرنے والی لیبارٹری ،فائلز الیکٹرانکفارمیٹ میں 

 Manual ڈیٹا کا اندراج 

پر اپلوڈ کرنے سے پہلے انہیں   GLASS user interface۔ فارمیٹ میں محفوظ کیا جائے گا  WHONETکو  فائلزکے بعد اندراج مینول ڈیٹا 

GLASS  پاس  یہ ممکن ہے کہ صارف کے ایکسچینج فارمیٹ میں منتقل کرنا پڑے گا۔WHONET  فائلکی سنگل (Single file)   میں تمام ڈیٹا

اگر زیادہ فائلیں موجود ہیں تو صارف سب سے کے لئے الگ الگ فائل ہو۔  ادوار لیبارٹری ، نمونہ یا مختلفمحفوظ ہو یا متبادل طور پرہر 

 کو دیکھیں۔  6.1کی ایک بڑی فائل میں کمبائن کرے گا۔ اس کے لئے نیچے دیے گئے سیکشن WHONETپہلے ساری فائلز کو

 الیکٹرانک ڈیٹا کی انٹری

Participating  سرویلنس سائٹس سے موصول ہونے والیWHONET  اکٹھا ایک بڑی سنگل فائل میں  کوالیکٹرانک فائلز ڈیٹا کی(combine) 

بارٹری کی لی اور انکی ویئر کا کوئی مختلف ورژن استعمال کر رہی ہوں سافٹ WHONET وہ لیبارٹریونکہ ہو سکتا ہے کہ کی  کرے گا۔

ال کر رہی ہیں تو ایک نئی لیبارٹری معاگر لیبا رٹریاں ٹیسٹنگ کے لئےمختلف اینٹی بائیوٹکس یا مختلف بریک پوائنٹس است ترتیب مختلف ہو۔

  3.3اور  3.1جیسا کہ اوپر سیکشن کرنی چاہیے اور اس میں ٹیسٹ کی جانے والی تمام اینٹی بائیوٹکس کی فہرست ہونی چاہیے createترتیب 

 میں بیان کیا گیا ہے۔

6.1 Combining WHONET files کو کمبائن کرنا  فائلز WHONET  

کی ایک   WHONETکو ڈیٹا فائلزکی   WHONETسب سے پہلےہم یہ بیان کریں گے کہ  مختلف سرویلنس سائٹس سے موصول ہونے والی 

 ۔نا چاہیےسے پہلےکیسے کمبائن کر aggregationسنگل فائل میں ڈیٹا 

 کرنے کے لئے  اکٹھاکو ترجیحی ترتیب میں  فائلز ڈیٹا“Open laboratory”  متعلقہ لیبارٹری کو اس کی  کرنے کے بعدسلیکٹ

 ترتیب کے مطابق منتخب کریں۔

 WHONET  کی مین سکرین سے“Data entry”  پرکلک کریں۔ پھر“Combine or export data files”فائلزجن  کا انتخاب کریں۔ 

 ہے۔ ”Save as type“نکی نشاندہی کریں اور نئی بنائی گئی ڈیٹا کی فائل کا نام درج کریں۔ ڈیفالٹ ا پشن کرنا ہے ا اکٹھاکو

  پھر“Combine”  پر کلک کریں۔ 

  WHONET   مکمل ہو جانے پر ڈیٹا کیoriginal   فائل تبد یل نہیں  ہوتی بلکہ صارف کے پاس ایک اور نئی ڈیٹا فائل ا جاتی ہے

محفوظ ڈیٹا فائل کو اس فولڈر میں   WHONETاس نئی  موجود ہوتے ہیں۔ نتائجکے تمام  (original file)ئلجس میں اوریجنل فا

(store) کیا جاتا ہے C:\WHONET\Data folder 

6.2 Aggregation of WHONET files    

نئی بنائی گئی ڈیٹا  سکھایا گیا ہے۔ایکسچینج فارمیٹ میں جمع کرنا   GLASSکو براہ راست  ں ایک یا ایک سے زائد ڈیٹا فائلزاگلے مرحلہ می

 .C:\WHONET\Output folder ہوگی۔   (store) محفوظفائل پہلے سے طے شدہ فولڈر میں 

 

 

 

 



15 | P a g e  
 

 WHONET  مینیو سے دوبارہ"open leboratoryکا  یبارٹریل پہلے سے بنائی گئی کے ساتھ بیترت یاور اس ںی" کو منتخب کر

 ںیانتخاب کر

 WHONET  مینیو سے"Data entry" خب کریں۔ ڈیٹا فائل کو کمبائن یا ایکسپورٹ کریں۔منت 

 

 ڈیٹا فائل پر کلک کریں۔ نیچے دی گئی سکرین نمودار ہوگی۔ 

 

 “ALL files (*.*) منتخب کریں۔ 

 “-->” استعمال کرتے ہوئے  اس بٹن کوGLASS   ڈیٹا ایکسچینج فارمیٹ سے ایکسپورٹ کی ہوئی ڈیٹا فائلز منتخب کریں۔ 
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 ”OK” سکرین پر واپس آ جائیں گے۔ یریں۔ آپ پچھلکلک ک پر 

 نئی کمبائن فائل کو نام دیں اور ایکسپورٹ کریں۔ 

 “Save as type”کےنیچے (export format) کو “WHONET”  سے“GLASS”۔ میں تبدیل کردیں 

 WHONETدوفائلیں بنائےگا: 

 ی ایس فائلئآرآ  (RIS file) اور 

 سیمپل فائل  (Sample File)  

 4۔کریں  (upload)پراپلوڈ  GLASS IT platformکو زفائلدونوں 

فائلز میں   (aggregated data)سرویلنس سائٹس کی طرف سےموصول ہونے واالمجموعی ڈیٹا  قومیمیں تمام   (RIS file)ی ایس فائلئآرآ

 susceptibleاور )درمیانی intermediate (،) مزاحم resistant (کےمطابق GLASS priority  specimen  اس  فائل میں  ۔ہے ہوتا موجود

 ۔ جنس،جگہ اورعمرکےحساب سےہوگی ،شامل ہوگی اورانکی ترتیب کی تعداد ) isolatesحساس(

لیےگئےہیں اورانکی   (specimen)کے ساتھ ان مریضوں کی تعداد بھی شامل ہوگی جنکےنمونے  Sample statistics  سیمپل فائل میں 

درج  نتائج بھی شامل ہونگےاگریہ ڈیٹا( منفی)  ”negative”اسکامطلب ہےکہ اس میں۔ہےجنس،جگہ اورعمرکےحساب سےہوئی ، ترتیب

 (Section 4.2, Page 12, Pathogen)   ۔کیاگیاتھااورڈیٹابیس میں شامل ہے

WHONET  کوفائل  نئی C:\WHONET\Output folder میں save اسکانام مندرجہ ذیل ۔ آپ اسکوتبدیل بھی کرسکتےہیں کرتاہےلیکن 

 :فارمیٹ کی بنیادپربنتاہے

GLASS - کنٹری کوڈ، ڈیٹا کا سال، ڈیٹا سیٹ فائل ،حرفی سہہ(RIS or Sample)  

 :مثال کےطورپر

  (RIS statistics)  شماریات آرآئی ایس .1

C:\WHONET\Output\GLASS-WHO-2015-DS1-RIS.txt 

  (Sample statistics)  شماریاتسیمپل  .3

C:\WHONET\Output\GLASS-WHO-2015-DS1-Sample.txt 

 یہ یقینی بنائیں کہ WHONET"میں جوData year" اگریہ مختلف ہوں تواسےتبدیل کریں ۔ ہےوہ اوررپورٹنگ کاسال ایک ہو

 ۔اوررپورٹنگ کاسال درج کریں

مثال ۔ اوررپورٹنگ کاسال ایک ہو"  Data year" فائل میں شامل ہوگاجسکا  (aggregated data) ڈیٹامجموعی  صرف وہ :نوٹ

۔ میں شامل ہوگاaggregated files ہےتووہ نمونہ ”Data year”  “2015”ہےاور  ”2015-01-01“ نمونہ لینےکی تاریخکےطورپراگر

 سے خارج کر دیا جائے گا۔  Aggregated files ہےتووہ نمونہ  ”Data year”   “2016”ہےاور  ”2015-01-01“ اوراگرنمونہ لینےکی تاریخ

کے ذریعےمجموعی ڈیٹا کوسب سیٹ  ”Data set“وہ ےجاتو شمار مجموعی طورپررپورٹ نہیں کیے اعدادجہاں قومی سطح پرمیں ان ممالک 

(subsets)  ہوتےہیں  سرویلنس سسٹمیعنی کہ الگ حصوں میں تقسیم کرسکتے ہیں۔ اسکی ضرورت ان ممالک میں پیش آتی ہےجہاں پرمختلف

جوسیمپل فائل ) اس موقع پربھی پیش آسکتی ہےکہ اگرسیمپل شماریاتاسکی ضرورت  ۔یااگرملک کےمختلف عالقوں سےڈیٹارپورٹ کیاجاتاہے

  کے”Data set“  سے(drop-down list) ڈراپ ڈاؤن فہرست ۔ملک کےزیادہ ترعالقوں سےدستیاب نہیں ہیں (بنانےکےلیےضروری ہے

codeیقینی بنائیں کہ یہاور اس بات کو  کومنتخب کریں RIS file اور  Sample file لےسےطےشدہپہ ۔متعلقہ ہو سےدونوں (Default) اختیار 

“Data set 1”  ہوتاہے (code “DS1”)   ۔ 

-resistance/global-A guide to uploading aggregated AMR data available at http://www.who.int/antimicrobial4

action-plan/surveillance/glass-documents/en/ or from the GLASS Secretariat glass@who.int  
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 GLASS specimensمیں چاروں (Default۔ منتخب کرسکتا ہے۔(specimen types)م اقسامیں نمونےکی  GLASS aggregated fileصارف 

 ۔خب کریںمنت( خون)  ”Blood”شامل کرناچاہتےہیں توپھریقینی طورپردونوں کےلیےکا نمونہ خون اگر ا پ مثال کےطورپر ۔)شامل ہوتےہیں 

 

 ایکسپورٹ(export)  کرنےکیلئے “Combine”۔پرکلک کریں 

 WHONET کوپڑھےگااورتمام فائلزمنتخب شدہ ڈیٹا indicated specimen types، GLASS  requested pathogens   اور 

antimicrobial susceptibility results  ۔کوایکسپورٹ کرےگا 

 ڈیٹاایکسپورٹ(export)  کےبعد رنےک WHONET ، ڈیٹاچیک اینڈ فیڈ بیک رپورٹ(Data Check and Feedback Report)    کو

 ۔میں بیان کیاگیاہے Section 7جیساکہ  ۔کی تعداد دکھائےگا Isolatesکرتے ہوئے  (follow)فالو 

6.3 WHONET rule for excluding “repeat in the GLASS exchange format 

WHONET GLASS Exchange Formatمیں repeat isolatesکوخارج کرنےکےاصول 

GLASS پروٹوکول کےمطابق مریضوں کے “repeat isolates” (“duplicates”) کلینیکل اینڈ لیبارٹری  ۔کوخارج کردیں

 Analysis and Presentation of Cumulative Antimicrobial Susceptible۔  ”Document M39“کے   (CLSI)سٹینڈرڈزانسٹیٹیوٹ

Test Statisticsتجزیہ کےوقت کی مدت اورڈیٹا سب سیٹیاں کی تجویزہے کہ لیبارٹر (Data subset)کےلیے species  کا پہال isolate  

الئن بنائی جائیں کے لئے گائیڈ empiric therapy کے استعمال اور resistance proportionکاحساب اور   susceptibility ستعمال کریںا

کی   CLSI ۔ کوخارج کردیتاہےrepeats  کےنتائج کےباوجود    susceptibilityخود سےWHONET ےوقتبنات   GLASS export file ۔گی

 Infection“ اور( نمونےکی قسم)specimen type ہر ”WHONET export to GLASS”کی تجویزکےمطابق(data subset) ڈیٹاسب سیٹ

origin”  کےلیےپہلے isolateمثال کےطورپر۔ کولےگاE.coli   مریض کے کےایک blood(خون )اورurine(پیشاب )دونوں کاپہال      

isolate فائل (GLASS export file) ۔میں شامل ہوگا 
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GLASS  ڈیٹا چیک اور فیڈ بیک رپورٹData Check and Feedback Report GLASS.  7 

 ڈیٹا فائل ایکسپورٹ کرنے کے بعد مندرجہ ذیل سکرین نمودار ہوگی۔

 

(Yes)  لک کرنے پر مندرجہ ذیل کو کGLASS validation  لفمختسکرین options کے ساتھ نمودار ہوگی۔ 

 

۔ )ا ر ا ئی ایس کے اعداد و شمار(RIS File( 3)ٹوٹل نمونے(،  Sample file( 1ا پشنز میں سے انتخاب کر سکتا ہے ۔  validatingصارف 

یا متبادل طور پر ہر تین  ے گا۔کر شیپ( کے ساتھ  originsاور  عمر،جنسطور پر) ی"مجموعڈیٹا کو پہلے سے طے شدہ طور پرصارف 

stratification variables   جنس، عمر اور(کی بنیاد پر پیش کرے گا جیسےorigins۔) وقت  یبھ یصارف کس “Copy table”  ٹایڈفیچر کو 

 ۔و گاتعمال کیا جائے تویہ فائدہ مند ہمیں اس spread sheet programاگر اسے ۔ کرنے کے لئے استعمال کرسکتا ہے یکاپ
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(Samples statistics) :کی توثیق 

 

 

 (Sample statistics)  تمام منتخب مریضوں کے نمونوں کے اعداد وشماد کوGLASS نیچے دی گئی  کے مطابق ظاہر کرتا ہے۔

 کے مطابق ظاہر کرتی ہے۔ (age group) عمر کو (Sample statistics)سکرین 
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“RIS statistics” عمر کی توثیق (age group) :کے حساب سے 

 

گر ا کا جائزہ لینا چاہیے۔ فائلزڈیٹا   originalئیں تو صارف کو کے عمل کے دوران نظر آ validationیا غیر متوقع نتائج  errorاگر کوئی 

 میم کرنا ضروری ہو تو ترمیم کرے اور پھر ڈیٹا کو دوبارہ ایکسپورٹ کرے۔تر

 

formatted data file to the GLASS IT platform -the GLASSUpload .  8 

GLASS  ڈیٹا فائل کو  کی وضع کردہGLASS  آئی ٹی پلیٹ فارم میں اپ لوڈ کرنا 

)مثال کے طور پر: بنائے گا۔ ”RIS file“کی   WHONET GLASSکیا جاتا ہے تو  exportکےمطابق ڈیٹا  (steps) مراحل جب اوپر بیان کردہ

(GLASS-WHO-2015-DS1-RIS.txt  اورGLASS   کی“Sample file”  :مثال کے طور پر((GLASS-WHO-2015-DS1-Sample.txt۔) طے

 :Output folder.\WHONET\C:ہوں گی (store)محفوظ اس لنک میں  یںفائلدونوں  یہشدہ طور پر

GLASS  دو فائلیں اپ لوڈ کرنے کیلئے یہ آئی ٹی پلیٹ فارم میںGLASS ۔ 5ہدایات دستیاب ہیں 

 

 

5 A guide to uploading aggregated AMR data available at http://www.who.int/antimicrobial-resistance/global-
action-plan/surveillance/glass-documents/en/ or from the GLASS Secretariat glass@who.int 
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 Annex-1 Modify Laboratory configurationلیبارٹری ترتیب میں ترمیم 

 لیکوتبد بیترتکے لئے لیبارٹری  (data fields)اور ڈیٹا فیلڈز (location)لوکیشن ، (antibiotics)کسیوٹیبائاینٹی   (Annex)یہ ضمیمہ 

ٹیوٹوریل کو  WHONETمتعلقہی مہربان براہ ےیےلک معلوماتی لیتفص دیمز. کرتاہے راہمف وضاحتد یپرمز ولیماڈWHONET کرنےکےلئے

  http://whonet.org/documentation.htmlیں دیکھ

   General Laboratory Informationمعلوماتی کی بارٹریل عام. 1

 جمع معلوماتہ کار اور مخصوص بریک پوائنٹس کے بارے میں قیکےطر سٹیٹ وٹکس،یبائی نٹیاےسی بارٹریلی کرنےوال شرکت :1 مرحلہ

 کریں۔

 Leboratory" ہوتو داخل ںیم" New Leboratory" صارف جب ۔ںیکر شروعWHONET  کرکے کلک پرڈبل آئکنWHONET   :2 مرحلہ

Configuration "گی۔ ظاہرہو نیسکری ک 

 اس۔ بتا یا گیا ہے ںیم 2.1کرے گا جیسا کہ نیچے سیکشن  createلیبارٹری   GLASSاس وقت بھی نمودار ہوگی جب صارف نئی  نیسکریہ 

 ۔ںیکر کومنتخب ”Yes“تو  ےہ ضرورتی ک  میترم یاضاف کسی ایک سےپوچھاجائےگاکہ پرصارف کےاختتام عمل

 

 ۔ںیکر درج کوڈی بارٹریلن حرفی یت اور ںیکر درج کانامی بارٹریلکےکر کاانتخاب ملک(: یضرور) کریں  وضاحتی کی بارٹریل :3 مرحلہ

 سےیگاجسے دیا جا ئےقےیطراس  نام کابنائے گا اور فائل  فائل بیترتی بارٹریل خودبخود WHONET دکےبعرج کرنےدکو  معلومات اس :نوٹ

 labcc.xxx, where ccc=3-letter ISO country code and xxx=3 characters of laboratory code. 

ہونے  استعمالی میں بارٹریل ۔ ںیکر پرکلک" Antibiotics" نےکےلئےید بیکوترت وٹکسیبائی نٹیای(: ضرور) بیترت وٹکیبائی نٹیا :4 مرحلہ

 التیصفت ۔ ںیکر پرکلک" OK" باہر ا ئیں توسے  نیسکر یک" Leboratory Configuration" جب ۔ںیکر درج فہرستی ک وٹکسیبائی نٹیاوالی 

 :ںیکھید 3 کشنیسلی یکےلئےذ

 "وٹکسیبائی نٹیا"

 

 

 

 

http://whonet.org/documentation.html
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 Antibiotics   وٹکسیبائی نٹیا. 2

 کو صارفکی نشاندہی کے لئے  ٹسوائنپ کیاوربرہ کار قیطر کس،یوٹیبائی نٹیااستعمال ہونے والی  ںیمی بارٹریل

 "antibiotic configuration "ی۔کرناہوگ درج 

  ۔دے گا  interpretationدرج کیے گئے بریک پوائنٹس کی بنیاد پر خود بخود ئریو سافٹ کےدوران اندراجاعداد و شمار :نوٹ

 :اتیہدا

 WHONET" طرف ںیبائپھر  نمودار ہو گی۔ نیسکرلی نیچے وا: ںیکر پرکلک" Antibiotics" سے نیسکری ک بیترتی بارٹریلمین  :1 مرحلہ

نظر ا ئے  جانب ںیدائ" فہرستی ک  ”Local antibiotics“ے انتخاب کے لئے ک صارف جبکہ۔ گیظاہرہو"  ”antibiotic configurationکی 

 ۔ہوگا موجود وٹکسیبائی نٹیا  GLASSی پہلےسےہ ںیم فہرستی ک جانب ںیاہےتودائیک کومنتخب بیترتی بارٹریل  GLASSنے اگرصارف گی۔

 

 :ہدایاتکےلئے اورجانچکار  قہیطراسکے مجموعی  وٹک،یبائی نٹیا ہر: 2 مرحلہ

 ں؛اوریکر منتخب( رہی،وغCLSI،EUCAST) ہدایات سٹیٹ درست• 

 اور(disk diffusion, MIC, Etest) ںیکر کارپرکلک قہیکےطر سٹیٹ درست• 

 ں،یکر کاانتخاب (and disk potency for disk diffusion testing) وٹکیبائی نٹیادرست • 

ی نٹیا تمام بارجب کیا۔ نشان پر کلک کریں<"-" طرف موجود ںیدائپھر  ایاجاسکتاہےیک منتخباسے  کرکے کلک پرڈبل وٹکیبائی نٹیا کیا

ہٹانے کو وٹکیبائی نٹیسےا رستفہی ک وٹکیبائی نٹیا ۔ںیکر اصالحات ہو تو مزید اورضرورت ںیل کاجائزہ توفہرسترج ہو جائیں د کسیوٹیبائ

کلک کریں۔ اینٹی بائیوٹکس کے تسلسل کو تبدیل کرنے کے کو" -"> روالےبٹنیت ںیاوربائڈبل یا سنگل کلک کریں ۔  رپ وٹکیبائی نٹیکےلئے،ا

 پر کلک کریں۔ کےبٹن ”Move down“یا  ”Move Up“لئے 

 مثال) کوڈ  خط کیکوڈ،ا وٹکیبائی نٹیاپر مبنی ہو گا جیسے  حروف نیت وج۔ ہےاجاتایدکوڈ  ( پر مشتمل حروف۹) کو سیوٹکیبائی نٹیہرا:نوٹ

 (،N= CLSI, formerly, NCCLS, E= EUCAST کےطورپر
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ڈرگ ٹیسٹنگ اور (D=disk diffusion, M=MIC, E=ETest)کی نشاندہی کرتا ہے جیسے  (test method) قہیطرکے  سٹیٹ، کوڈحرفی  کیا

 وٹکیبائی نٹیا حیصحکے لئے ضروری ہے کہ    MIC or ETestکے ذریعے نشاندہی ہوگی۔ diffusionڈسک  کی potencyکے لئے ڈسک   

 کیا جائے۔ کاانتخابکتابچہ  اوردرست

 the disk potency indicated is not relevant. For example, the code GEN_ND10 represents:  gentamicin, CLSI 

(NCCLS), disk diffusion, 10 µg, while GEN_EM is: gentamicin, EUCAST, MIC. 

 :کرسکتاہے سےمنتخب ا پشنز میں لیذ مندرجہ صارف ہونےپر سےمطمئن فہرست :3 مرحلہ

 •“main laboratory configuration” لوٹنےکےلئے پرواپس نیسکری ک ”OK” محفوظ  یاد رکھیں کہ اعداد و شمار کو پر کلک کریں۔

 کریں۔ کلک ”Save”موجود پر نیسکری ک" ”laboratory configuration کرنے کے لئے 

و  اسے نشاندہی ہےت اکرناچاہت کااستعمال" Panels"  صارفے لئے اگر ک کےاندراجڈیٹا : ںیہ ا پشنلز (Profiles)پروفائلز اور (Panels)نلزیپ• 

کو  کتابچہ WHONETکےلئے التیتفصسٹ کرنی چاہیے۔ مزید کے لئے کونسی اینٹی بائیوٹک ٹی  organismکرنی پڑے گی کہ کس قسم کے  

 ۔مکمل کریں

اعداد  ہےکہی گئی ک سفارش ہیمیں جائیں۔ ”Print“کرنے کے لئے  حاصل پرنٹ کا (Breakpoints) پوائنٹس کیاورانکےبر وٹکسیبائی نٹیا• 

 ۔ یںکو پرنٹ کر ل  پوائنٹس کیکےلئےبر فرنسینےاورریل جائزہسے قبل  کےاندراجو شمار 

 مالحظہ 2اس کے لئے سیکشن نمبر میں جائیں۔ ”Breakpoints”کرنےکےلئے میترم اور نےیل کاجائزہس اور بریک پوائنٹس کیوٹیبائی نٹیا• 

 ۔ںیکر

  Antibiotic breakpoints پوائنٹس کیبر کیوٹیبائی نٹیا. 3

WHONETدے گا۔ اگرچہ یہ تمام صارفین کے لئے رک لوڈ پوائنٹس کیبرہ یحالدسے نشاندہی کیے گئے اینٹی بائیوٹکس کے خو

recommended معیاری بریک پوائنٹس" یبارٹریلے کہ ہ ممکن یہ ۔نہیں ہے"(standard breakpoints) کیدوسرےبری کس کی بجائے 

کی  میترم ںیم  پوائنٹس کیبر سٹینڈرڈ  کردہمیں فراہم  WHONETممکن ہے کہ  بھی ل میں یہ اے اور اس صورتحکر کااستعمال پوائنٹس

 جاسکے۔

 Instructionsہدایات 

 ۔یظاہرہوگ نیاسکر لیذ مندرجہ ۔ ںیکر پرکلک" Breakpoints" سے، نیسکری ک" Antibiotic Configuration" :1 مرحلہ
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 مندرجہ ذیل ا پشنز دستیاب ہیں: :2مرحلہ 

 “General”: ڈفیوژن  ڈسک لجنر)diffusion(General disk   یاsMIC breakpoint  کی فہرست کا جائزہ لیں اور ترمیم کریں ۔ تفصیالت

 دیکھیں۔ (STEP 3A) مرحلہ کے لئے

 “Species-specific”ص: مخصو species disk diffusion  یاMIC breakpoints  کی فہرست کا جائزہ لیں اور ترمیم کریں۔ تفصیالت

 دیکھیں۔ (STEP- 3B) مرحلہ کے لئے

”“Expert interpretation rules:   یہGLASS   ڈیٹا منیجمنٹ کے لئے ضروری نہیں ہیں۔ مزید تفصیالت کے لئے مکملWHONET کتابچہ 

 ۔کا حوالہ دیا گیا ہے

“Update breakpoints”: WHONET  اینٹی بائیوٹیکdefinition  کو ساالنہ طور پر اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے کیونکہ ریفرنس کے  فائلزکی

کو ڈاؤن لوڈ کرتا ہے تو ڈاؤن لوڈ میں نئے  WHONETتیاب ہو جاتی ہیں۔ اگر صارف ساالنہ بنیاد پر حکام کی طرف سے نئی سفارشات دس

بریک پوائنٹس کا استعمال نہیں کرے گا جب تک  ی بائیوٹک کی فہرست کے لئے ان نئےموجودہ اینٹ WHONETبریک پوائنٹس شامل ہوں گے۔ 

 پر کلک نہیں کرتا ۔ ”Update breakpoints“کہ صارف 

“OK” :" ،اینٹی بائیوٹکس بریک پوائنٹس کا جائزہ لینے یا ترمیم کرنے کے بعدOK اور " کو منتخب کریں گے“antibiotic configuration 

 کی سکرین پر واپس جائیں گے

 یہ مثال اس طریقہ کار کی وضاحت کرتی ہے:

   3Aمرحلہ 

“Editing general breakpoints”ڈفیوژن : ڈسک (disk diffusion) " پر کلک کریں۔”General breakpoints نیچے کی سکرین پر ظاہر :

 (if the option for MIC and Etest breakpointsis selected, the same type of will appear)ہوگا۔ 

 specificکے لئےبریک پوائنٹس کی وضاحت نہیں کرتا۔ بلکہ تمام بریک پوائنٹس کی بجائے  WHONET  "EUCASTسے،  3012 نوٹ:

species کے ساتھ منسلکbreakpoints   کی وضاحت کرتا ہے جو کہ“Species-specific breakpoints” کے تحت ہوتے ہیں۔ 

 " کے تحت تبدیل کی جا سکتی ہیں۔S، یا " ”R” ،“I”پر کلک کریں جو تبدیل ہوجائے۔ متعلقہ ویلیوز valueکسی بھی بریک پوائنٹس کی 

 " تو دوسری ویلیوز اسکے مطابق تبدیل ہو جائیں گی۔Iتبدیل کردیتا ہے جیسے " اگر صارف کسی ویلیوکو نوٹ:

 

 

 



25 | P a g e  
 

 " پر کلک کریں۔OKاگر مزید تبدیلی نہیں کرنی توپچھلی سکرین پر واپس جانے کیلئے "

 کو درج کیا جاتا ہے جیسے   MIC breakpointsاینٹی بائیوٹک کے مجموعوں کے لئے   نوٹ:

trimethoprim/sulfamethoxazole, enter the concentration of the first constituent. These  dilutions usually follow 

the standard 1, 2, 4 µg/ml, etc. series. 

 3Bمرحلہ 

Specific Antibiotic Breakpoints”-“Editing Species :ں ذیل میں دی گئی سکرین کی طرح ایک سکرین ظاہر ہوگی۔ زیادہ تر ممالک می

WHONET  کےفراہم کردہ ریفرنس پوائنٹس میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم اگر صارف بریک پوائنٹس میں ترمیم کرنا چاہتا ہےتو ذیل

 میں بیان کیا گیا ہے۔ STEP 3Aکا استعمال کرتے ہوئے کی جا سکتی ہیں ۔ جیسے  انہی مراحلمیں دیئےگئے بریک پوائنٹس ٹیبل میں تبدیلیاں 

 

Specific Antibiotic Breakpoints”-ng Species“Addi : اگر اضافیSpecific Breakpoints-Species  کو درج کرنا ضروری ہو تو

“Add”  کو منتخب کریں۔ ذیل میں دی گئی سکرین ظاہر ہوگی۔organism-antibiotic combination  کی نشاندہی کریں۔ اس کے لئے بریک

مکمل ہو جائے  (process)اور مطلوبہ اینٹی بائیوٹک پر کلک کریں۔ جب پراسس  organismبہ پوائنٹس کی وضاحت کرتے ہوئے مطلو

 " کو منتخب کریں۔ جہاں بریک پوائنٹس کو درج کیا گیا تھا۔ OKتوپچھلی سکرین پر واپس جانے کیلئے "
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Specific Antibiotic Breakpoints”-“Deleting Species :کی متعلقہ  بلیٹ اس کے لئےrow نے کے بعد کر کلک پر“Delete” کلک پر 

 ۔ںیکر انتخاب کا  ”OK”لئےجانے کے  واپس پر نیسکر بعد کے کرنے مکمل اںیلی تبد ںیم پوائنٹس کیبر۔ ںیکر

"”Antibiotic Configuration لئےیک آنے واپس ںیم نیاسکر "OK "۔ ںیکر منتخب دوبارہ 

  Locations مقامات. 4

اگر صارف کسی مریض کی لوکیشن اور میڈیکل سروس جہاں  کنیل ۔ہے Optional ںیم کی مین سکرین "بیترت یربارٹیل" ا پشن  ہیاگرچہ 

 ۔ہے موجود وضاحتی لیتفص کیا ںیمکتابچہ  WHONET اس کے لئے مرکزی نمونے لیے گئے ہیں کو دیکھنا چاہے تو یہ ضروری ہے۔

  (Modifying data field configuration)میترم ںیم بیترت لڈیف ٹایڈ. 5

“Standard”  ڈیٹا فیلڈ کے سیٹ کوWHONET کہ اسیجخود بخود بیان کرتا ہے۔ “Standard”  ،فیلڈ میں مریض کا منفرد شناختی کوڈ، لوکیشن

ر اعداد و شما  GLASS۔ بائیوٹک پینل وغیرہ کے بارے میں معلومات شامل ہوتی ہیں ، اینٹی organismیا  Pathogenنمونہ لینے کی تاریخ، 

 ںیم لیذ ہے۔ کیا جا سکتاشامل بھی فیلڈز کو  ڈیٹااضافی  لئےیک کرنے اکٹھا کو وںیسرگرمی ک سرویلنس اضافیکو اکٹھا کرنے کے ساتھ ساتھ 

 ۔ یکر مالحظہ اتیہدای گئی د

 اتیہدا

نیچے دی ۔  ںیکرپر کلک  ”Modify list“ اور ںیکر منتخب کو ”data fields“ سے نیسکری ک" Laboratory Configuration" :1 مرحلہ

 ص،یتشخ)ڈیٹا فیلڈز  اور( رہیوغ کنٹرول، کشنیانف کلینیکل ) اقسام ی ک ٹایڈ WHONET ۔ سے ملتی جلتی سکرین نمودار ہو گی نیسکرگئی 

ایک  کو ڈزی فیلک ٹایڈ  GLASS یہتو ہے کرتا انتخاب کا ”GLASS“ صارف اگر۔ نمودار ہوگی جانب ںیبائ فہرستی ک( رہیوغ خ،یتاری ک داخلہ

 ۔ہو جائیں گے شامل ںیم فہرستی ک فیلڈ ٹایڈ ۔ یہںیکر کلک پر ”Arrow“ ںیدائ اور ںیکر منتخب ”All“۔ گا جائے ایدکھا ںیم (box) باکس

 (also containing the standard data fields) 
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 اں سے انتخاب کرسکتا ہے۔ہی کرناچاہےتوپھروہ لکوشام (fields)فیلڈز  ادہیز ںیم (data files) فائلزٹایاپنےڈ اگرصارف :2 مرحلہ

 کرے گا۔ جانچی ک کوڈ  GLASSیے گئےد کےدوران اندراجاعداد و شمار کے WHONET سے طرفی ک (default) فالٹیڈ :نوٹ

 ۔ ںیکر کپرکل ”Save“ لئےیکمحفوظ کرنے کو بیترتی بارٹریل اوراس ںیکر کلک دو مرتبہ پر" OK"سکرین سے باہر ا نے کے لئے: 3 مرحلہ
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 Annex-2 BacLink introductionتعارفکا لنک یکب

 

 کلینیکل استعمال کر رہی ہیں۔ یہ ڈیٹا بیسز روز مرہ کی بنیاد پر (data bases)سزیب ٹایڈ ائزڈوٹریکمپی ہ سے پہلے زیبارٹریل زیادہ تر ںیم ایدن

 ادہیز سے ںیم انکر سکتے ہیں ۔ لیکن  اد و شمار کو طویل عرصے کے لئے محفوظاعد اورکے تشخیصی مراحل  نمونہخون کے رپورٹنگ،

نظام  ہوجودم WHONET ہاںج ہے ںیم عالقوں ان ہی )۔ ںیہ رکھتے تیصالح محدود لئے کے کرنے ہیتجز دیجداعداد و شمارکا  ڈیٹا بیسز، تر

 ۔  (ہے کے لئے قابل قدر ضمیمہ

ی اریمعاسے اور ہتبادل کا (Microbiological data) ڈیٹا جیکللویاب کرویمائ کے ذریعے WHOET مقصد کا ئریو سافٹ (BacLink) لنک بیک 

 ۔ہے جاسکتا ایک لیتبد پر ادیبن ایڈہاک کی ای ماہانہ، وار، ہفتہ کیا کو شمار و اعداد ۔ انہے بنانا

 .ہے ممکن چالنا سے قےیطر کار خود کو عمل پورےاس  ںیم اداروںی کئ

 :حاصل ہونگے فوائد و درج ذیلک وںیبارٹریل سے کرنے لیتبد ںیم ٹیفارم ٹایڈ WHONET کو ٹایڈہوئے  کرتے استعمال کا لنک کیب

 اور ؛لچکدار صالحیت رکھتا ہےے لئے ک ہیتجز یہ اعداد و شمار کے• 

ے خالف قومی سطح پر جراثیم ک پر طور کے مثال ،رکھتا ہے تیصالحی ک کے تبادلے شمار و اعدادی اریمع ساتھ کے زیبارٹریل گرید• 

 استعمال ہونے والی ادویات  کی نگرانی کا نظام ۔

 کر import درا مد ساتھ کے (structure)ساختمختلف درج ذیل  وک شمار و اعداد مختلفکو استعمال کرتے ہوئے (BacLink)  کلن کیب

 :یںہ ےسکت

 Microsoft ای ،(کردہ دایپ سے کسلیا سافٹکرویمائ مثال  ) زفائل کسٹیٹ محدودیہ : (simple data structure)ساختسادہ  یاعداد و شمار ک• 

Access, EpiInfo, dBASE files; وغیرہ پر مشتمل ہے۔ 

 اور وغیرہ کسینوف ای ،سکینکرویمائ ،Vitec سےیج آالت کےمختلف اقسام کےجراثیم  کی جانچ • 

ی ٹی آئ کے(facility) لیبارٹری ای ، Cerner or Meditech سےیج ہے ہوسکتا کمرشل سسٹم ہی (:سیای آئ لیا) سسٹم شنیانفارمی بارٹریل• 

 تیصالحی ک کرنے دایپ ںیفائل کسٹیٹ المحدود سادہ ادہیز سے ادہیز ںیم سسٹم کے طرح اس. ہےی ہوسکت اریت ںیم گھر عہیذر کے سٹاف

 .ہے جاسکتا ایک امپورٹ سے طرفی ک کلن کیب سےج ہے موجود

 :پر کلک کریں  لنک یے گئےے دیجاننے کے ل التیتفص دیمز سے متعلق (BacLink)لنک بیک 

.http://www.whonet.org/documentation.html 


