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فهرست
 اختالالت فشارخون بدون مصرف دارو


اختالالت فشار خون (با مصرف دارو)

 اختالالت تغذیه( 60سال و باالتر) (پزشک)
 دیابت با مصرف دارو
 دیابت بدون مصرف دارو در سالمندان
 اختالالت روانی (افسردگی) سالمندان (پزشک)
 مراقبت از نظر خطر سقوط و عدم تعادل در سالمندان

درمراقبت سالمندان توسط پزشک فقط خدمات ارجاع شده توسط غیر پزشک نیاز به بررسی دارد

مسیر ارائه خدمات توسط پزشک به عنوان مثال به شرح ذیل می باشد:
طبق تصویر زیر زمانی که سالمند به پزشک ارجاع داده می شود  ،پزشک می بایست ابتدا به سربرگ پیام ها
کلیک بر روی باکس مشاهده علت ارجاع فرد را مشاهده نماید.

ارجاعات دریافتی مراجعه و پس از جستجوی کد ملی سالمند با

در مراقبت سالمندان الزم است پزشک پس از مشاهده ارجاع در قسمت ارجاعات دریافتی قبل از ثبت ویزیت ابتدا به سربرگ ارائه خدمت

فهرست مراقبتها

مراقبت های انجام نشده رفته و خدمت مورد نظر را بررسی و تکمیل نماید و سپس مجدداً در قسمت ارجاعات دریافتی ثبت ویزیت را انجام و به ارائه دهنده خدمت بازخورد ارسال نماید.

به عنوان مثال مطابق عکس فوق سالمند به علت غربال مثبت افسردگی به پزشک ارجاع شده است بنابراین پزشک پس از مشاهده خدمت ارجاع شده به فهرست مراقبت های فرد رفته
و مراقبت اختالالت روانی(افسردگی) –پزشک را تکمیل نموده و سپس مجدداً در قسمت ارجاعات دریافتی ثبت ویزیت را انجام و به ارائه دهنده خدمت بازخورد را ارسال نماید.

با کلیک کردن بر روی ویزیت این صفحه باز خواهد شد که الزم است شکایت اصلی و شرح مشکل ثبت و ذخیره انجام شود.
 الزم به ذکر است در قسمت (شرح مشکل) توضیحات کامل ویزیت بیمار از جمله زمان شروع بیماری ،عالئم بیماری  ،معاینات انجام شده و ......و همچنین اقدامی که جهت
بیمار انجام می شود از جمله درخواست آزمایش  ،تجویز دارو و ....ثبت گردد شایان ذکر است این باکس به مراقب سالمت/بهورز به عنوان پسخوراند ارسال می شود که باید
گویا و واضح باشد و از ثبت جمالت کلی نظیر رویت شد ،ویزیت شد ،درمان شد پرهیز گردد.

همچنین در صورتیکه نیاز به پیگیری توسط خود پزشک بود دکمه پیگیری برای خودم و یا اگر نیاز به پیگیری توسط مراقب سالمت و بهورز وجود
داشت دکمه پیگیری برای دیگران را فشرده و در پایان الزم است دکمه تایید نهایی و بازخورد ارجاع را کلیک نماید.

پس از ویزیت و مراقبت توسط پزشک ،در صورت نیاز باکسهای مربوط به پاراکلینیک ،تجویز دارو و ...را بازنموده و موارد ثبت گردد.

الزم به ذکر است در حال حاضر توضیحاتی که در این قسمت ثبت می گردد به عنوان بازخورد به مراقب سالمت/بهورز ارسال نمی گردد(.اشکال در سامانه)

