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خدمات قابل ثبت توسط پزشک:

فهرست مراقبت هاي گروه سنی میانساالن:

سی آن ارجاع نشده باشد یا رموجود می باشد ولی در صورتی که مراجعه کننده براي برگروه سنی میانساالنفهرست مراقبت هاي خدمات زیر در 

تکمیل نمی شود.شکایت نداشته باشد 

) پزشک-سال 59تا 30(مردانارزیابی عوامل خطر بیماري قلبی و عروقی در /)پزشک-سال 59تا 30ارزیابی عوامل خطر بیماري قلبی و عروقی در زنان(

) پزشک-سال 59تا 30(مردانارزیابی فشار خون در /)پزشک-سال 59تا 30ارزیابی فشار خون در زنان(

) پزشک-سال 59تا 30ارزیابی چربی هاي خون(

) پزشک-سال 59تا 30(مردانارزیابی از نظر دیابت در /)پزشک-سال 59تا 30ارزیابی از نظر دیابت در زنان(

پزشک-سال 59تا 30(ارزیابی چاقی(

در مراقبت میانساالن توسط پزشک فقط خدمات ارجاع شده توسط غیر پزشک نیاز به بررسی دارد
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) پزشک-سال 59تا 30ارزیابی مصرف دخانیات(

) پزشک-سال 59تا 30ارزیابی اختالالت روان(

) پزشک-سال 59تا 30استئوآرتریت زانو(

) پزشک-سال 59تا 30استئوپروز(

) پزشک-سال 59تا 30استئوآرتریت مفصل لگن(

) پزشک-سال 59تا 30کمردرد(

) (آسم)پزشک-سال 59تا 30ارزیابی بیماري هاي تنفسی(

پرسشنامه تشخیص افتراقیCOPDو آسم

خدمات مرتبط با ماما که در کارتابل پزشک نیز موجود است و نمی بایست تکمیل شود:

غربالگري سرطان سرویکس

 پزشک-(ماما-زودهنگام سرطان سرویکس غربالگري و تشخیص(

 تشخیص زودهنگام و غربالگري سرطان پستان-ماما



۵
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:توسط پزشک میانساالنمسیر ارائه خدمات
با کلیک انسالمیجستجوي کد ملی ارجاعات دریافتی مراجعه و پس از هابه پزشک ارجاع داده می شود ، پزشک می بایست ابتدا به سربرگ پیام میانسالزمانی که زیرطبق تصویر 

علت ارجاع فرد را مشاهده نماید.مشاهدهبر روي باکس 
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به پزشک ارجاع شده است بنابراین پزشک پس از مشاهده خدمت ارجاع و ارزیابی الگوي تغذیه نامطلوبمیانسال به علت غربال مثبت روان و تن سنجیفوق به عنوان مثال مطابق عکس

سپس مجدداً در قسمت ارجاعات کمیل نموده ورا ت)پزشک-سال 59تا 30ارزیابی چاقی (و )پزشک-سال 59تا 30ارزیابی اختالالت روان (خدمتشده به فهرست مراقبت هاي فرد رفته و

دریافتی ثبت ویزیت را انجام و به ارائه دهنده خدمت بازخورد را ارسال نماید.   
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هاي ها                 مراقبتابتدا به سربرگ ارائه خدمت              فهرست مراقبتویزیتقبل از ثبت در مراقبت میانساالن الزم است پزشک پس از مشاهده ارجاع در قسمت ارجاعات دریافتی 

ده خدمت بازخورد ارسال نماید.  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 دهن
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روي ویزیت این صفحه باز خواهد شد که الزم است شکایت اصلی و شرح مشکل ثبت و ذخیره انجام شود.با کلیک کردن بر

سمت     ست در ق شرح الزم به ذکر ا شده و...... و همچن       ( شروع بیماري، عالئم بیماري ، معاینات انجام  ضیحات کامل ویزیت بیمار از جمله زمان  شکل) تو ین اقدامی که جهت بیمار انجام م

ثبت گویا و واضح باشد و از که بایددوش می ارسال  پسخوراند به عنوانبه مراقب سالمت/بهورز شایان ذکر است این باکس  ، تجویز دارو و.... ثبت گرددشود از جمله درخواست آزمایش  می

پرهیز گردد.ویزیت شد، درمان شد ، رویت شدجمالت کلی نظیر 
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را فشرده دیگرانرايبپیگیري و یا اگر نیاز به پیگیري توسط مراقب سالمت و بهورز وجود داشت دکمه خودمبرايپیگیري همچنین در صورتیکه نیاز به پیگیري توسط خود پزشک بود دکمه 

کلیک نماید.را تایید نهایی و بازخورد ارجاعالزم است دکمه پایاندر و 
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نموده و موارد ثبت گردد.هاي مربوط به پاراکلینیک، تجویز دارو و... را بازتوسط پزشک، در صورت نیاز باکسپس از ویزیت و مراقبت 
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گردد.اقب سالمت/بهورز ارسال نمیالزم به ذکر است در حال حاضر توضیحاتی که در این قسمت ثبت می گردد به عنوان بازخورد به مر
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نحوه ثبت پسخوراند دریافتی از سطوح تخصصی در سامانه سیب:    
کلیک کنید با انتخاب این گزینه صفحه زیر براي شما نمایش داده می شود."اقدام"ابتدا در منوي ارائه خدمت ،برروي گزینه 
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اریخ مت تاریخ پی گیري بعدي ،تالزم است در قسمت اقدام گزینه سایر را انتخاب و سپس در قسمت توضیحات شرح کاملی از پسخوراند دریافتی از مراکز تخصصی ثبت گرددودر قس

مراجعه بعدي مادر مشخص گردد.سپس برروي گزینه ثبت کلیک نمایید.
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ن از سامانهثبت اطالعات و استخراج برنامه میانساال

استخراج جمعیت گروههاي هدف:
یم.  از منوي ثبت نام و سرشماري             فهرست خدمت گیرندگان وارد شده و با مشخص نمودن سن مورد نظر، گروه هاي هدف را جستجو می نمائ

:گروه هاي هدف برنامه میانساالن

تفکیک)سال (کل میانساالن و زن و مرد به 60تا 30جمعیت -

سال (غربالگري سرطان سرویکس)50تا30زنان-

سال (یائسگی)60تا45زنان -

)سال (غربالگري سرطان پستان70تا 30زنان-
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مشاهده موارد نیازمند پیگیري :
ها  وارد می شویم . از منوي ارائه خدمت             فهرست پیگیري

کد ملی خدمت گیرنده را ثبت و جستجو نموده فهرست پیگیري فرد نمایان می شود. 
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با فشردن دکمه سبز رنگ پیگیري را انجام می دهیم. (دکمه قرمز حذف پیگیري و دکمه آبی مشاهده خدمت می باشد)

بطور کامل ثبت گردد.و سپس موضوع، نوع و نتیجه پیگیري را در این قسمت انتخاب نموده و توضیحات 
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:ثبت بیماري فرد

در حال حاضر ثبت بیماري فقط توسط پزشک انجام می شود.

شت و با فشردن کلید ذخیره بیم        از منوي ثبت وقایع وارد می شروع و در صورت نیاز توضیحات را یاددا ثبت می ري فرد را اشویم و گزینه ثبت بیماري را کلیک نموده، نوع بیماري فرد، تاریخ 

نماییم.
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:ثبت داروهاي مصرفی فرد

شت              ضیحات را یاددا صورت لزوم تو ستفاده و در  شروع ا صرفی، تاریخ  شده و داروي م صرفی، وارد  شردن کلید ذخیره داروهاي فرد ثبت از منوي ثبت وقایع            ثبت داروهاي م و با ف

.می گردد
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:ثبت آزمایشات
منوي آزمایش ها وارد شده و نتایج آزمایشات و تاریخ را ثبت با فشردن کلید ذخیره آزمایشات فرد را ثبت می نماییم.از
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ثبت مرگ فرد :
از منوي ثبت وقایع وارد شده، گزینه ثبت مرگ را انتخاب و مرگ را ثبت و گزینه ذخیره را انتخاب می نماییم.

با واحد آمار هماهنگ گردد).(جهت تکمیل این قسمت 
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گزارش گیري خدمات

گزارش گیري عالیم و نشانه ها:
از منوي گزارشها وارد شده             گزارش مراقبت ها             گزارش عالیم و نشانه ها را کلیک می نمائیم

استخراج می نماییم.سپس در قسمت مراقبت نوع خدمت را مشخص و گزارش عالیم و نشانه ها را 
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گزارش گیري تشخیص ها:

از منوي گزارشها وارد شده             گزارش مراقبت ها             گزارش تشخیص ها را کلیک می نمائیم.

نماییم.نیاز را استخراج میسپس در قسمت مراقبت نوع خدمت را مشخص و گزارش تشخیص ها را مشاهده و آمارهاي مورد
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ارش مراقبت ها:گز
هاي انجام شده را کلیک می نمائیم.ها وارد شده             گزارش مراقبت ها             گزارش مراقبتاز منوي گزارش

سیت را نیز می توان          صورت نیاز جن شود را انتخاب نموده و بازه زمانی مورد نظر را مشخص و در  ست گزارش گیري  ست که می توان از  سپس نوع خدمتی که قرار ا فیلتر نمود . الزم بذکر ا
.فیلتر نوع مراقبت هم مراقبتهاي خود فرد و هم کل واحد را گزارش گیري کرد
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گزارش گیري اقدام ها:

از منوي گزارشها وارد شده             گزارش مراقبت ها             گزارش اقدام ها را کلیک می نمائیم.

قسمت مراقبت نوع خدمت را مشخص و گزارش اقدام ها را مشاهده می نماییم.سپس در 
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ثبت مکمل :
از منوي ارائه خدمت              ارائه داروها و اقالم بهداشتی وارد می شویم.

سپس نام مکمل، مقدار ارائه شده و توضیحات را ثبت نموده و در پایان دکمه ذخیره را کلیک می نمائیم
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گزارش استخراج جمعیتی که حداقل یکبار خدمت گرفته اند:
گزارش جمعیتی که حداقل یکبار خدمت گزارش جمعیت شبکهها    از منوي گزارش

م.نمائیهاي سنی وارد می شویم و اطالعات مربوطه را استخراج میگرفته اند             گزارش به تفکیک گروه
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ثبت سوابق خانوادگی فرد:
از منوي ثبت وقایع             ثبت سوابق خانوادگی وارد شده و باکس هاي مربوطه را تکمیل و ثبت می نماییم.
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ساخت گزارش :
شویم.از منوي مدیریت سامانه           ساخت گزارش افراد تحت پوشش وارد می



٣١

ویژه پزشک–راهنماي تکمیل برنامه میانساالن در سامانه سیب 

نمائیم یمعنوان مربوطه را تایپ نموده، بازه سنی، جنسیت و نام بیماري(دیابت، فشار خون، سرطان پستان، سرطان سرویکس و...) را مشخص نموده و ثبت         سپس با توجه گزارش مورد نیاز،  
. نمائیمو با کلیک بر روي مشاهده گزارش اطالعات مربوطه را استخراج می

جمعیت گروه هاي هدف تحت پوشش را نیز استخراج نمود.*الزم به ذکر است که از این قسمت نیز می توان گزارش 
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مشاهده خالصه پرونده الکترونیکی فرد:
آزمایشات، داروها،  هاي انجام شده، اقدام ها،  ، مراقبتهاها، فهرست ویزیت  از منوي گزارش ها               خالصه پرونده الکترونیکی را مشاهده و کلیه وقایع مهم، داروهاي مصرفی، بیماري   

.... قابل مشاهده می باشدا، ارجاعات وهپیگیري
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نحوه ثبت پسخوراند دریافتی از سطوح تخصصی در سامانه سیب:
کلیک کنید با انتخاب این گزینه صفحه زیر براي شما نمایش داده می شود."اقدام"روي گزینه بر،ابتدا در منوي ارائه خدمت

صی ثبت گردد و در                ص سخوراند دریافتی از مراکز تخ شرح کاملی از پ ضیحات  سمت تو سپس در ق سایر را انتخاب و  سمت اقدام گزینه  ست در ق سمت تاریخ پی گیري بعدي، ت الزم ا اریخ ق

مراجعه بعدي مادر مشخص گردد. سپس برروي گزینه ثبت کلیک نمایید.


