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 سیب کار با سامانه شروع

 ورود به سامانه  الف(

 وارد سامانه ی کنید،برای بهره برداری از سامانه سیب باید از طریق آدرس اینترنتی که از طریق مسئوالن ذیربط شبکه بهداشت خود دریافت م

 ی شودمیب پیشنهاد س ز سامانهابهره برداری بهینه برای  شوید.برای این کار شما به یک دستگاه کامپیوتر که به شبکه اینترنت متصل است نیاز دارید.

 نمایید.کروم استفاده یا باالتر ، فایرفاکس و یا و  10از مرورگرهای اینترنت اکسپلورر نسخه 

 ود.اده می شبرای شما نمایش دوقتی که آدرس سامانه را در مرورگر خود وارد می کنید، صفحه ی زیر بعنوان صفحه ی ورود به سامانه 

 

نین در محل و همچ لیشماره مخود در محل مربوط به  شماره ملیر صورتی که شما در سامانه سیب ثبت نام شده باشید، کافی است با وارد کردن د

 شماست.( شماره ملیمربوط به کلمه عبور وارد سیستم شوید.)کلمه عبور هم 
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 تغییر کلمه عبور در اولین حضور در سامانه  ب(

و قسمت کلمه عبور وارد کرده باشید، سامانه شما را به صفحه زیر هدایت می کند. شماره ملیخود را بطور صحیح در قسمت  ملی شمارهدر صورتی که 

 

و کلمه  علیفمه عبور کلخود را در قسمت  شماره ملیبرای امنیت بیشتر، شما موظف به تغییر کلمه عبور خود هستید برای این کار کافی است که 

در رید.را بفشا بورعتغییر کلمه وارد کنید و در پایان کلید  تکرار کلمه عبور جدیدو  کلمه عبور جدیدرا در قسمت مربوط به ی عبور جدیدی 

 یستم شوید.سود وارد خو کلمه عبور جدید  شماره ملیصورت موفقیت در ثبت کلمه عبور جدید شما از سیستم خارج می شود و باید با استفاده از 

 ت یستم از ثبیرت، سو تکرار کلمه عبور جدید باید دقیقا یکسان باشند، در صورت وجود هرگونه مغا کلمه عبور جدید

 کلمه عبور جدید جلوگیری خواهد کرد.

 نکاتی مهم در مورد حساب کاربری  ج(

 .توصیه می شود کلمه عبور شما ترکیبی از اعداد و حروف باشد تا از سطح امنیت باالتری برخوردار باشد 

 ساب خص باید حشدارند باید به ازای هر نفر حساب کاربری جداگانه ای تعریف شود، لذا هر  پزشکمجموعه ای که بیش از یک رای ب

 حساب کاربری مشترک با افراد دیگر جدا خودداری نمایید.از کاربری مختص بخود را داشته باشد. استفاده 

 ز افشای وگیری اونیک شما بوده و مسئولیت کلیه فعالیت های انجام شده و محرمانگی و جلساب کاربری شما به منزله هویت الکترح

ر را در اختیاده و آناطالعات جمعیت تحت پوشش برعهده شما می باشد. لذا توصیه اکید می شود که در نگهداری کلمه عبور خود دقت نمو

 غیر قرار ندهید.

 ذخیره نکنید.ه هیچ عنوان کلمه عبور خود را در مرورگر ب 

  امانه سا پشتیبان وید، بشدر صورتی که کلمه عبور خود را فراموش کرده اید و یا به هر دلیلی نمی توانید وارد سامانه

 تماس بگیرید.

  در صورتی که سه بار متوالی کلمه کاربری یا کلمه عبور خود را اشتباه وارد کنید، کادری حاوی حروف و اعداد برای

د. برای ورود باید حروف و عدد های داخل تصاویر را )بدون توجه به بزرگ یا کوچک بودن شما ظاهر می گرد

حروف( در کادر مربوطه وارد کنید. اگر اعداد و حروف خوانا نیست بر روی آیکون       کلیک کنید تا تصویر جدیدی 

  نمایان شود.
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 و ابراز موافقت پزشک و شرایط نقش شرح وظایفمشاهده   د(

 می بایستشما  اهید شد.هدایت خو پزشکاز تغییر کلمه عبور و ورود موفقیت آمیز به سامانه ، شما به صفحه ی شرح وظایف مربوط به نقش خود بعد 

 ا باوافقت خود رم ی دارممطالب فوق را مطالعه نمودم و موافقت خود را با شرایط ذکر شده اعالم مپس از مطالعه شرح وظایف ، با انتخاب گزینه 

 ربوط به نقشموظایف  وبدیهی است که ورود به سیستم و بهره برداری از آن منوط به قبول شرایط  شرح وظایف اعالم نماید و وارد سامانه شود.

 .شدشماست و در صورت عدم قبول، از ورود شما به سایر قسمت های سامانه جلوگیری خواهد 

 را نمایش می دهد. پزشکتصویر زیر شرح وظایف یک 

 

  د.شال خواهد ( در سامانه فعپزشککلیه امکانات مربوط به نقش شما ) تایید و ورود به سیستمدکمه بعد از تایید شرح وظایف و فشردن 

  



 39 از 7 صفحه   

 

 

 (1.0)نسخه  پزشکراهنمای سامانه سیب ویژه 

 www.dapa.ir                              8748 43992000 - تلفن :     10یقا )جردن( ، خیابان شهید بابک بهرامی ، پالک دانش پارسیان :تهران ، بلوار آفر

 سیب سامانه کاربری آشنایی با محیط

 بار متوالی ( 3الف(  ثبت کلمه عبور اشتباه ) 

د  اعداکنید، کادری حاوی حروف و اعداد برای شما ظاهر می گردد. برای ورود باید حروف و کلمه عبور خود را اشتباه وارد  در صورتی که سه بار متوالی

را )بدون توجه به بزرگ یا کوچک بودن حروف( در کادر مربوطه وارد کنید. اگر اعداد و حروف خوانا نیست بر روی آیکون       کلیک کنید  تصویرداخل 

 تا تصویر جدیدی نمایان شود.

 

 اربر با نقش های مختلفک ورود  (ب

کند. به  ا را انتخابهاز نقش  تعریف شده باشد در ابتدای ورود باید یکی اوهنگامی که کاربر وارد سامانه می شود، در صورتیکه بیش از یک نقش برای 

، بطور یف شده باشدقش تعرتنها یک ن عبارت دیگر هر کاربر در آن واحد تنها می تواند با یک نقش وارد سیستم شود. بدیهی است اگر برای یک کاربر

 خواهد شد.مستقیم وارد سامانه 
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 منوی کاربری سامانهج(  

شرح  ،نایی بیشتربرای آش کاربری زیر مواجه خواهید شد که منویهمانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید، بعد از اینکه وارد سامانه شدید با 

 خواهیم داد.ارائه  هاآن هر یک از مختصری در مورد

 

 خانه 

هرست فش فرض بوسیله این گزینه که با         مشخص شده است به صفحه خانه منتقل خواهید شد، که بصورت پی

 پیام های دریافتی می باشد.

 مدیریت سامانه 

 لمه عبورکر ساخت گزارش و ساخت گزارش افراد تحت پوشش و تغییفقط به زیر منوهای  پزشککاربران با نقش 

 .دسترسی دارند

 ثبت نام و سرشماری 

.لیست ی باشدایشان م شماره ملیدریافت خدمات از سامانه منوط به ثبت نام خدمت گیرنده در سامانه و ارائه 

ضا از یمه اعبخدمت گیرنده های سامانه ، ثبت خدمت گیرنده جدید ،ثبت مدرسه و فهرست خانوار ها و مدارس و 

 بخش می باشد، که در بخش های بعدی به تفصیل بیان خواهد شد. دیگر امکانات این

 ارائه خدمت 

رائه می یرنده اگو پیگیری های انجام شده در مورد خدمت  ویزیتدر این قسمت خدمات انجام شده و انجام نشده ، 

 شود.

 ثبت وقایع 

ندگان را مت گیرت و یا فوت خددر این قسمت وقایعی از قبیل بیماریها ، حساسیت ها ، داروهای مصرفی ،  مهاجر

 ثبت می کنیم.

 آزمایش ها 

 ثبت آزمایش های خدمت گیرنده از این مسیر امکان پذیر است.

 گزارش ها 

 کلیه گزارشات سیستم از این قسمت قابل دسترس است.
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 پیام ها 

 پیام های دریافتی ، ارسالی برای کاربر سامانه از این قسمت قابل دسترس است.

 راهنمای سریع 

ا کلیک بر وید. برای سهولت کاربری و آشنایی با فرآیندهای سامانه به صفحه راهنمای سریع سامانه هدایت می شب

وانید ع می تروی فلش سمت چپ در هر ردیف توضیح مربوطه نمایش داده می شود.پس از مطالعه این راهنمای سری

حه اصلی ارد صفور بخش سمت راست باالی صفحه با انتخاب گزینه مورد نظر از منوها یا با انتخاب عالمت خانه د

 شوید.

 انتخاب خدمت گیرنده تحت پوشش 

ه گیرند به وسیله این دکمه کاربر می توان یکی از خدمت گیرندگان تحت پوشش مرکز خود را بعنوان خدمت

 انتخاب کرده و ارائه خدمت نماید.

  مهمانانتخاب خدمت گیرنده 

دمت نوان خیکی از خدمت گیرندگانی که تحت پوشش مرکز خود نیست را بع به وسیله این دکمه کاربر می توان

 گیرنده انتخاب کرده و ارائه خدمت نماید.

 کلید خروج 

نه از ین گزیابرای خروج از سیستم از این گزینه استفاده می کنیم.توصیه می شود هنگام ترک سیستم حتما با 

 سامانه خارج شوید.
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 ثبت نام خدمت گیرنده
 ی که یک خدمت گیرنده به شما مراجعه می کند، دو حالت وجود دارد:هنگام

 قبال در سامانه ثبت شده است و سوابقی از او موجود است. .1

 برای اولین بار است که مراجعه می کند و نیاز به ثبت نام در سامانه را دارد. .2

ورتی که و در ص شخص است شماره ملینی باشد نیاز به داشتن برای ثبت نام یک خدمت گیرنده جدید ، در صورتی که آن شخص دارای ملیت ایرا

 نیست. شماره ملیشخص مراجعه کننده ایرانی نباشد نیازی به ثبت 

 

 

 

 ثبت نام خدمت گیرنده دسترسی به(  الف

 د.قابل دسترس می باش ثبت نام و سرشماریاز طریق منوی  ثبت نام خدمت گیرندگانهمانطور که در تصویر زیر می بینید، 
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 (  ثبت نام خدمت گیرندهب
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مراجعه  عات شخصپس از انتخاب ثبت نام خدمت گیرندگان  صفحه ی مربوط به ثبت اطالهمانطور که در تصویر صفحه قبل مشاهده می نمایید ، 

 حال بسته به ملیت شخص مراجعه کننده دو حالت زیر رخ می دهد.کننده )خدمت گیرنده( نمایش داده می شود. 

 زینه دریافتر روی گبرصورتی که شخص مراجعه کننده دارای ملیت ایرانی باشد، با وارد کردن شماره ملی وی در کادر مربوطه و سپس با کلیک د

 ید.ام نمایاطالعات اقد تکمیل سایراطالعات ، مشخصات مراجعه کننده را دریافت نموده و با مدارک وی تطبیق داده  و سپس نسبت به 

 

ذکر  شایان ایید.نتخاب نماگزینه غیرایرانی را  ،که شخص مراجعه کننده دارای ملیت غیرایرانی باشد، کافی است از منوی بازشونده ملیتدر صورتی 

 می شود.انتخاب گزینه ی غیرایرانی ، شماره ملی غیرفعال است با 

 

 

رای ثبت سیت ، آدرس بتولد ، جن لی )برای اشخاص با ملیت ایرانی( ، تاریخالزم به ذکر است که وارد کردن نام و نام خانوادگی ، شماره م( 1مهم تذکر 

 نام خدمت گیرنده الزامی است.

و  لی پدرکدمدر عوض  وانتخاب شود  کدملی نوزاد دریافت نشده استباید گزینه اگر خدمت گیرنده نوزاد باشد ) فاقد شماره ملی ( ( 2مهم تذکر 

 ر دارد وارد شود.که در انتهای فرم قرا کدملی مادر
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 ثبت خدمت گیرنده در یک خانوارج( 

ده و او را ه ثبت رسانیجدید ب هنگام تعریف یک خدمت گیرنده جدید می توانید او را به یک خانوار موجود در سامانه نسبت دهید و یا اینکه یک خانوار

 به آن خانوار جدید نسبت دهید.

انوار ، و با نه جستجوی خیله گزینواده( شخص مراجعه کننده ، قبال در سامانه ثبت شده بود کافی است، بوسبطور مثال اگر اطالعات مربوط به خانوار )خا

 مایید.ر ذکر ناستفاده از نام ، نام خانوادگی و یا شماره ملی یکی از اعضا ، خانوار او را پیدا کرده و سپس نسبت او را در خانوا

 

نتخاب انواده را الین عضو خخانواده باشد که اطالعات او در سامانه ثبت می شود ، باید ابتدا گزینه ی اوشخص مراجعه کننده اولین عضو  در صورتی

 سمت جستجوی خانوار ناپدید می شود و فقط کافی است نسبت در خانوار تکمیل گردد.کنید ، با این کار ق

 

 ، که به شرح زیر است :منظور از نسبت در خانوار همان نقش فرد در خانواده است ( 1مهم تذکر 

 سرپرست .1

 همسر .2

 فرزند .3

 داماد/عروس .4

 نوه/نتیجه .5

 والدین سرپرست/همسر .6

 خواهر و یا برادر سرپرست/همسر .7

 سایر خویشاوندان .8

 غیرخویشاوند .9

 فرزند خانده .10
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 انتخاب خدمت گیرنده

 خدمت گیرنده تحت پوشش و مهمانالف(  

 ودسته تقسیم می شوند:که قبال در سامانه ثبت شده اند به دخدمت گیرندگانی 

 خدمت گیرندگان تحت پوشش مرکز شما .1

 خدمت گیرندگان مهمان .2

 ب(  دسترسی به انتخاب خدمت گیرنده

 خدمت گیرندگان تحت پوشش :

 فهرست خدمت گیرندگانزیر منوی  ثبت نام و سرشماری منوی .1

 انتخاب خدمت گیرنده تحت پوششکلید میانبر  .2

 : مهمان گیرندگان خدمت

 مهمانانتخاب خدمت گیرنده  کلید میانبر .1

 

 ج(  انتخاب خدمت گیرنده مهمان

ه کننده را ت مراجع، مشخصا اطالعات مهمانبرای این منظور کافی است تا کدملی مراجعه کننده را وارد نموده و سپس با کلیک بر روی گزینه 

 دریافت نموده و با مدارک وی تطبیق داده  و سپس دکمه ثبت را بفشارید.
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 نتخاب خدمت گیرنده تحت پوششد(  ا

دمت خبعنوان  انتخابدسترسی پیدا کنید و با فشردن دکمه برای این منظور می توان از طریق فرم زیر به خدمت گیرندگان تحت پوشش خود 

 آن شخص را بعنوان خدمت گیرنده خود، انتخاب نمایید. گیرنده

ماره خانوار ، ش ادگی ، کدنظر فراهم شده است. از جمله جستجو بر اساس نام و نام خانودر این فرم امکاناتی برای جستجوی شخص مورد  تذکر مهم (

 ملی ، محدوده سنی ، جنسیت و شرایط مراجعه کننده مانند بارداری .

 

ر منوی مت گیرنده دخد نوانعهمانطور که در تصویر زیر مشاهده می نمایید ، در صورتی که شخصی را بعنوان خدمت گیرنده انتخاب نمایید، نام او به 

 سامانه نمایش داده می شود.
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 ویرایش مشخصات خدمت گیرنده
ویرایش نمایید ، الزم است ابتدا از طریق فرم فهرست خدمت گیرندگان که در بخش قبل توضیحات کافی در  برای اینکه اطالعات یک خدمت گیرنده را

به فرم ویرایش مشخصات خدمت گیرنده منتقل خواهید وده و سپس با استفاده از کلید            مورد آن ارائه شده است ، شخص مورد نظر را پیدا نم

 شد.

 

 امانه در آندر س دهخدمت گیرناطالعات ذخیره شده  فرم ویرایش مشخصات خدمت گیرنده همانند فرم ثبت نام خدمت گیرنده است با این تفاوت که

 توانید این اطالعات را ویرایش کرده و در سامانه ثبت نمایید. نمایش داده می شود که در صورت لزوم می
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 خدمت گیرنده ثبت پیگیری برای یک
توضیحات کافی در مورد آن  یقبلهای خدمت گیرنده ، الزم است ابتدا از طریق فرم فهرست خدمت گیرندگان که در بخش از یک  ثبت پیگیریبرای 

وارد فرم پیگیری شده و اطالعات مربوط به آن را وارد                      دا نموده و سپس با استفاده از کلیدرا پی تانارائه شده است ، شخص مورد نظر

 نمایید. در تصویر زیر  نمونه ای از یک فرم پیگیری نمایش داده شده است.

 

 ست.او توضیحات الزامی ، نتیجه در ثبت پیگیری، وارد کردن تاریخ ، ساعت ، موضوع ، نوع )تلفنی/پیام کوتاه(  تذکر مهم (
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 خانوار ها ثبت
ی به لت در دسترسرای سهوهمانطور که در بخش ثبت نام خدمت گیرنده ذکر شد، افراد مراجعه کننده باید در خانوار های مربوط به خود ثبت شوند.ب

 تعبیه شده است. رشماریثبت نام و ساز منوی  فهرست خانوار هااطالعات خانوار ها و اعضای خانوار ها زیر منوی 

 

نام  کدخانواده ، مواردز همانطور که در تصویر زیر مشاهده می فرمائید، لیست خانوار های تحت پوشش قابل مشاهده است، و می توان بوسیله یکی ا

 یکی از اعضا و یا شماره ملی یکی از اعضا خانوار مورد نظر خود را جستجو کرد.

 

 برای افزودن خدمت گیرنده به خانوار استفاده می شود.                                 

 برای حذف شخص از خانوار استفاده می شود.                                 
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 ثبت وضعیت بیمه خدمت گیرندگان

 در دسترس است. ثبت نام و سرشماریاز منوی  بیمه اعضازیر منوی ثبت اطالعات مربوط به وضعیت بیمه خدمت گیرندگان از 

 

دمت خست تمام فرم فهرست گیرندگان نمایش داده می شود، که در آن لی بیمه اعضاهمانطور که در تصویر زیر مشخص است، بعد از انتخاب 

 ،وادگی م خانام و نانگیرندگان تحت پوشش نمایش داده می شود. برای سهولت در پیدا کردن شخص مورد نظر می توان از امکانات جستجو بر اساس 

 کد خانوار ، شماره ملی ، محدوده سنی و جنسیت و یا سایر شرایط خاص از جمله بارداری استفاده کرد.

 

ور مفصل بل به طقالزم به ذکر است در این فرم امکاناتی مثل ویرایش مشخصات خدمت گیرنده و ثبت پیگیری نیز موجود است که در بخش های 

 مجدد آنها خودداری می نماییم. توضیح داده شده است ، لذا از ذکر

  



 39 از 20 صفحه   

 

 

 (1.0)نسخه  پزشکراهنمای سامانه سیب ویژه 

 www.dapa.ir                              8748 43992000 - تلفن :     10یقا )جردن( ، خیابان شهید بابک بهرامی ، پالک دانش پارسیان :تهران ، بلوار آفر

تا فرم زیر نمایش داده شود . پس از تکمیل فرم زیر و با فشردن  کلیک کنید.دکمه                         کافی است بر رویبرای ثبت بیمه خدمت گیرنده 

 می توانید اطالعات مربوط به بیمه خدمت گیرنده ی مورد نظرات را ثبت نمایید. ثبتکلید 
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 تعریف مدارس تحت پوشش

 در دسترس است. ثبت نام و سرشماریاز منوی تعریف مدرسه تعریف مدارس تحت پوشش از زیر منوی 

 

 د.وارد نمایی درسه راهمانطور که در تصویر زیر مشاهده می فرمائید، در فرم ثبت مدرسه باید عنوان ، مقطع تحصیلی ، نوع ، جنسیت و آدرس م

 

را  مدارس زیر منوی ریثبت نام و سرشماآنها ، باید از منوی  ویرایشو  حذفبرای مشاهده لیست مدارس موجود در سیستم و یا الزم به ذکر است 

ه و جنسیت وع مدرسبر اساس فیلدهای عنوان مدرسه ، ن را انتخاب کرده تا صفحه زیر باز شود. در این صفحه می توان لیست مدارس تحت پوشش

 جستجو کرد.
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 خدمت گیرندگان برایاقبت مرثبت 
. می شود همراقبت نامید ،ه می دهد ئاراه به او خدمت گیرندو جنسیت  بر طبق دستورالعمل  )بوکلت ها( , با توجه به رده سنی پزشکخدماتی که یک 

ضعیت وی واسب با های متن هنگامی که یک خدمت گیرنده را انتخاب می کنیم، فهرست مراقبتهمانطور که در تصویر زیر مشاهده می فرمائید ، 

  نمایش داده می شود.)جنسیت ، سن و ...( 

 اشد.بدسترس می  نیز درخدمت گیرنده  مراقبت های انجام نشدهو زیر منوی  ارائه خدمتاین فرم از منوی الزم به ذکر است که  تذکر مهم (

 

 یرنده ، فرمگن خدمت مراجعه می کند ، بعد از انتخاب وی بعنوا برای درک بهتر فرض می کنیم مرد میانسالی برای دریافت خدمات پزشکی به ما

 ه است.عه کنندو ... مراج سنفهرست مراقبت های زیر برای او نمایش داده می شود.همانطور که می بینید مراقبت ها متناسب با جنسیت و 
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باال  یانسال مثالرای مرد مبمثال  آن نمایش داده شود. امه مربوط بهپاسخن یک مراقبت کافی است تا روی آن کلیک کنید ، تا پاسخ به پرسشنامهبرای 

 کلیک می کنیم تا فرم زیر نمایش داده شود. زشک(پ -سال  59تا  30ارزیابی عوامل خطر بیماری قلبی و عروقی در مردان )روی 

 

ضعیت ارد شده ، وپاسخ های و سیستم با توجه به، های ارزیابی بعد از ثبت پارامتر کلیک کنیم. ثبتبعد از پاسخ به سواالت کافی است بر روی گزینه 

د و یا ه اقدامی کنرد که چکه پزشک می تواند تصمیم بگی اقدامات الزم را برای خدمت گیرنده نمایش می دهد در صورت لزوم بیمار را تشخیص داده و

  چه دارویی تجویز کند .

 ا را به پرسشنامه ی بعدی از مراقبت انتخاب شده می برد.درصورتی که مشکلی نباشد سامانه شم (1تذکر مهم 

، در غیر ری ارجاع شودبه پزشک یا نقش دیگ ارجاع بیمارمی توان از طریق دکمه متخصص داشته باشد در صورتی که  بیمار نیاز به  (2تذکر مهم 

 د.این صفحه بسته می شو تاییداین صورت با کلیک بر گزینه 
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 فرم زیر را نمایش می دهد.باشد، در اینصورت سامانه می  دچار اختالالت فشار ی کنیم خدمت گیرندهدر مثال باال فرض م

 

مز شده و یانساالن قری تغذیه مهمانطور که می بینید ارزیاب را انتخاب کنید با تصویر زیر روبرو خواهید شد. مراقبت های انجام نشدهحال اگر لیست  

 نار آن نوشته شده است به این معنی که این مراقبت به طور کامل انجام نشده است.ناقص نیز ک انجام بررسیتاریخ 
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 مراقبت های انجام شده
 قی می شود.شده تل مراقبت انجامدر صورتی که روند انجام یک مراقبت بطور کامل طی شود )در سالمت مراجعه کننده هیچ تردیدی نباشد( ، آن 

 است. در دسترس مراقبت های انجام شدهزیر منوی  سایر مراقبت هازیر منوی ارائه خدمات نوی مراقبت های انجام شده از طریق م

 

 تصویر زیر مراقبت های انجام شده را برای خدمت گیرنده نمایش می دهد.
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 خدمت گیرندهارجاع یک 
مار، با یحسب شرایط ب ه باشد.ری و یا ارجاع غیر فوری داشتپس از انجام یک مراقبت، در صفحه اقدام ممکن است خدمت گیرنده نیاز به اقدام ارجاع فو

 انتخاب ارجاع فوری یا غیر فوری اقدام را انجام دهید.

 

ر به جشرح خدمت من اهد شد.در فرم ارجاع با انتخاب قید فوریت یا عدم فوریت، سطح ارجاع و کاربر مورد نظر و انتخاب دکمه ثبت عملیات انجام خو

 ما انجام شده است به پیوست برای کاربر دریافت کننده ارجاع ارسال می شود.که توسط ش،ارجاع 
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 ویزیت خدمت گیرنده

 در دسترس است. ارائه خدمتاز طریق منوی  خدمت گیرنده ویزیت

 

 د.کراست که هر یک را به تفصیل تشریح خواهیم  تایید نهاییو  تجویز،  تشخیص،  شکایتخدمت گیرنده شامل چهار بخش  ویزیت

 الف( شکایت

زیر مشاهده می فرمائید مرحله اول ویزیت ، شکایت است. ان طور که در تصویرهم

 

 cc  جستجوی [ انتخاببا  را اصلی یتشکاccوارد کنید. ]لی()شکایت اص 

  در صورتی که بخواهید مشکل خدمت گیرنده خود را شرح دهید می توانید در قسمتPI.شرح مشکل( وارد کنید( 

 

 شکایت اصلی الزامی است.ccوارد کردن  (1تذکر مهم
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 ب( تشخیص

 ان طور که در تصویر زیر مشاهده می فرمائید مرحله دوم ویزیت ، تشخیص است.هم

 

 تشخیص ثبت .1

که در ) تشخیص لیست های کشوییدر این مرحله پزشک می تواند بسته به شرایط بیمار تشخیص خود را ثبت کند. برای این کار باید از 

 نید.کاستفاده کرده و اگر نیاز به ثبت توضیح بود در قسمت توضیحات اضافه  زیر با کادر قرمز رنگ مشخص شده است( تصویر

 

شود که  ت ، انجامکه در باالی فرم و در سمت چپ قرار دارد ، حاوی دیگر خدماتی است که در زمان ویزیت ممکن اس سایر خدمات(  مهم تذکر

 است . اقدامو  بررسی دستگاه بدن،  معاینه فیزیکی ، خدمات پاراکیلینیکشامل 
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 ثبت خدمات پاراکیلینیک .2

 

 

 

 ثبت معاینه فیزیکی .3
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 ثبت بررسی دستگاه بدن .4

 

 قداما .5
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 تجویز( ج

 .و تجویز کندرای او داربدر صورتی که خدمت گیرنده نیاز به دارو داشته باشد، پزشک از طریق این مرحله می تواند است.ویزیت  سوممرحله تجویز 

 

 تایید نهایی( ج

و یا اد را ارجاع د بیمار کرد ، ، در آخر کار می توان نسخه بیمار را چاپمی بینید  تصویر زیردر نهایی آخرین مرحله ویزیت است . همانطور که تایید 

 ویزیت را به پایان رساند.
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 ثبت وقایع برای خدمت گیرنده

 الف( ثبت ازدواج/جدایی

 در دسترس است. ثبت ازدواج/جداییزیر منوی  وقایع ثبتاز طریق منوی  ثبت ازدواج/جدایی
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 ثبت بیماریها ب(

 در دسترس است.بیماریها ثبت زیر منوی  وقایع ثبتبیماریها از طریق منوی ثبت 
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 ثبت حساسیت (ج

 در دسترس است.حساسیت ثبت زیر منوی  وقایع ثبتحساسیت از طریق منوی ثبت 
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 ثبت داروهای مصرفی (د

 در دسترس است.داروهای مصرفی ثبت زیر منوی  وقایع ثبتداروهای مصرفی از طریق منوی ثبت 
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 ثبت مهاجرت (ه

 در دسترس است.مهاجرت ثبت زیر منوی  وقایع ثبتمهاجرت از طریق منوی ثبت 
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 ثبت مرگ (ط

 در دسترس است.مرگ ثبت زیر منوی  وقایع ثبتمرگ از طریق منوی ثبت 
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 ثبت آزمایش برای خدمت گیرنده

 در دسترس است. آزمایشثبت زیر منوی  زمایش هاآآزمایش از طریق منوی ثبت 
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 ارسال و دریافت پیام
ست. در دریافتی  ا رسالی وامی توانید با کلیک بر روی دکمه پیام های ارسالی و پیام های دریافتی لیست آنها را مشاهده کنید که شامل پیام های 

 ود وضعیت پیام به خوانده شده تغییر پیدا می کند.صورتی که نامه ارسال شده توسط دریافت کننده نامه خوانده ش

 

 

 

 

 

 


