راهنمای نقش رابط بهداشت
رابط بهداشت وظایف ذیل را برعهده دارد:
 -1ثبت نام افرادی که مستقیماً به بیمارستان مراجعه کرده و قبالً در سامانه ثبت نام نشدهاند.
 -2دریافت ارجاعات ارسالی از سطح یک (بهورز  /پزشک)
 -3ثبت نتیجه وضعیت بیمار پس از بستری
 -4ثبت نتیجه وضعیت بیمار پس از ارجاع به مراکز تخصصی یا پذیرش
 -1ثبت نام خدمت گیرنده:
اگر فرد قبالً در سامانه سیب ثبت نام نشده است ،از میز کار ،آیکون"ثبت نام خدمت گیرندگان" را انتخاب کنید.

با انتخاب آیتم "ثبت نام خدمت گیرندگان" ،وارد صفحه ذیل می شوید.

1

با کلیک بر روی کادر ملیت ،ایرانی یا غیر ایرانی بودن خدمت گیرنده را تعیین کنید.
در صورت انتخاب گزینه "غیر ایرانی" ،کادر مربوط به کد ملی غیرفعال میشود و دیگر نیازی به پر کردن
این کادر نیست.
سپس مطابق تصویر فرم ثبت نام را تکمیل نمایید و در نهایت روی دکمه ثبت کلیک کنید.

نکته :تکمیل فیلدهای نام و نام خانوادگی ،شماره ملی ،تاریخ تولد ،جنسیت ،نوع جمعیت ،تلفن همراه ،صاحب
تلفن ،آدرس ،نسبت در خانوار ،بیمه و وضعیت تأهل در خانوار اجباری است و حتماً باید تکمیل گردد.

2

نکته :در صورتی که شخص خدمت گیرنده ایرانی باشد و کدملی او به درستی وارد شده باشد ،اطالعاتی همچون
نام و نام خانوادگی ،شماره ملی ،تاریخ تولد و جنسیت به صورت خودکار از سازمان ثبت احوال استعالم شده و در
محل مربوطه وارد میشود .الزم بذکر است که اطالعات فوقالذکر به هیچ عنوان قابل تغییر نمیباشند.
در صورتی که شخص خدمت گیرنده با موفقیت در سامانه ثبت نام شود ،سامانه موفقیت آمیز بودن ثبت نام را با
پیغام زیر به کاربر اطالع میدهد.

نکته :درصورتیکه خدمت گیرنده به عنوان غیر ایرانی ثبت نام شده باشد ،از کد ملی اختصاص داده شده در سامانه
استفاده می شود.
 -2ارجاعات دریافتی:
در صورتی که خدمت گیرنده به طور مستقیم از پایگاه سالمت  /خانه بهداشت و یا مراکز سالمت به بیمارستان
ارجاع شده باشد از میز کار و آیکون "ارجاعات دریافتی" را انتخاب کنید.
در این صفحه لیست افراد ارجاع شده به بیمارستان نمایش داده می شود که امکان جستجو بر اساس فیلترهای
مختلف وجود دارد.

3

پس از انتخاب خدمت دهنده از قسمت "ارسال به" ،گزینه "مشاهده" را انتخاب کنید تا جزئیات ارجاع ،نمایش
داده شود و خدمت گیرنده انتخاب شود.
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نکته  :حتما ابتدا جزئیات "ارجاع دریافتی" را مشاهده و پس از آن طبق وضعیت خدمت گیرنده ،یکی از گزینههای
"نتیجه وضعیت بیمار پس از بستری" یا " نتیجه وضعیت بیمار پس از ارجاع به مراکز تخصصی یا پذیرش" انتخاب
شود.
 -3نتیجه وضعیت بیمار پس از بستری:
برای ثبت نتیجه بیمار  COVID-19پس از ارجاع ،در میز کار رابط ،مطابق تصویر ذیل آیکون مربوطه را انتخاب
کنید.

5

در این صفحه شماره ملی خدمت گیرنده را وارد کنید .

مطابق تصویر ذیل نتیجه بستری را ثبت و اطالعات را ذخیره کنید.

6

در صورتیکه گزینه "فوت بیمار" انتخاب شود ،تاریخ فوت و علت فوت ثبت شود.

نکته  :درصورتی که نتیجه بستری " ترخیص و نیاز به مراقبت در منزل" ثبت شود ،بازخورد جهت اطالع برای
سطح یک (بهداشت) ارسال میشود و مراقبین سالمت  /بهورزها امکان پیگیری و ادامه فرآیند تعریف شده برای
بیمار را خواهند داشت.
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 -4نتیجه وضعیت بیمار پس از ارجاع به مراکز تخصصی یا پذیرش:
در صفحه میزکار آیکون "نتیجه وضعیت بیمار COVID-19پس از بستری" را انتخاب کنید.

در این صفحه شماره ملی خدمت گیرنده را وارد کنید.

مطابق تصویر ذیل نتیجه بیماری و نوع درمان دارویی را کنید.
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نکته :در صورتی که نتیجه بیماری" ،درمان سرپایی و نیاز به مراقبت در منزل" ثبت شود ،بازخورد جهت اطالع
برای سطح یک (بهداشت) ارسال میشود و مراقب سالمت  /بهورز امکان پیگیری و ادامه فرآیند از قبل تعریف
شده برای بیمار را خواهند داشت.
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