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  :برنامه سالمت سالمنداندستورالعمل ورود به سامانه 



 

 

  .مراقبين سالمت توجه نمايند تا رمز را تغيير ندهيد ميز كار ظاهر نمي شود

  
  انتخاب گزينه خدمت گيرنده                              انتخاب خدمت گيرنده تحت پوشش   

 اگر فرد جزجمعيت تحت پوشش باشد گزينه انتخاب خدمت گيرنده تحت پوشش را انتخاب مي كنيم 
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   sib.arums.ir/home/login ورود به سامانه سيب 

  وارد كردن كد ملي و رمز عبور

 
 نمايش ميز كار مراقب سالمت يا بهورز

مراقبين سالمت توجه نمايند تا رمز را تغيير ندهيد ميز كار ظاهر نمي شود

انتخاب گزينه خدمت گيرنده                              انتخاب خدمت گيرنده تحت پوشش   

  انتخاب خدمت گيرنده مهمان   

اگر فرد جزجمعيت تحت پوشش باشد گزينه انتخاب خدمت گيرنده تحت پوشش را انتخاب مي كنيم 

ورود به سامانه سيب  -1

وارد كردن كد ملي و رمز عبور  -2

نمايش ميز كار مراقب سالمت يا بهورز -3

مراقبين سالمت توجه نمايند تا رمز را تغيير ندهيد ميز كار ظاهر نمي شود :نكته

انتخاب گزينه خدمت گيرنده                              انتخاب خدمت گيرنده تحت پوشش    -4

 

انتخاب خدمت گيرنده مهمان                                      

         

اگر فرد جزجمعيت تحت پوشش باشد گزينه انتخاب خدمت گيرنده تحت پوشش را انتخاب مي كنيم  -5
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 جستجوي فرد مورد نظر از روي كد ملي يا نام و نام خانوادگي  و كليك  روي گزينه انتخاب خدمت گيرنده  -6

  

 .نام شخص مورد نظر در منوي باال نمايش داده مي شود  -7

 فهرست مراقبتها ظاهر مي شود  -8

 

  

  

  

  

  

 

 غيرپزشك) سال و باالتر  60( مراقبت از نظر فشارخون  �
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دقيقه بعد از  فشارخون بار اول  2دقيقه  در حالت نشسته و فشارخون سيستوليك را بمدت  5فشارخون سيتوليك و دياستوليك بعد از 

در صورتي كه مصرف داروي ضد فشارخون داشته باشد  عالمت بلي تيك زده مي . اندازه گيري و در كادر مربوطه ثبت مي شود

  . شود

در كادر مربوط به . ماه بعد نمايش مي دهد 6تاريخ پيگيري بعدي را . تشخيص را نمايش مي دهد  اقدامات مربوط به :اقدامات

  .داشت كردگر الزم بود نكته اي مي توان يادتوضيحات ا

 :غربالگري تغذيه در سالمندان غيرپزشك �

  .ثبت شودو وزن به كيلوگرم و قد به سانتي متر اندازه گيري 

  

  تكميل سواالت مربوط به تغذيه 



 

  

آموزش توسط مراقب سالمت ، در صورت : در صورت مشكل تغذيه اي و عدم رعايت الگوي تغذيه اي  مناسب اقدامات 

  .ارجاع به كارشناس تغذيه

  .ماه بعد كه در اين صورت از ارجاع صرفنظر مي كنيم و گزينه تاييد را انتخاب مي كنيم

  "در آخر گزينه تاييد را انتخاب مي شود
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  نشان داده مي شود

  :به دو شكل وجود دارد 

در صورت مشكل تغذيه اي و عدم رعايت الگوي تغذيه اي  مناسب اقدامات 

ارجاع به كارشناس تغذيه) هر دوره سه ماه( نشدن مشكل پس از دو دوره پيگيري 

ماه بعد كه در اين صورت از ارجاع صرفنظر مي كنيم و گزينه تاييد را انتخاب مي كنيم

 طبيعي BMIدر صورت الگوي تغذيه اي مناسب و 

  تشويق براي ادامه الگوي تغذيه مناسب ادامه مراقبتها

در آخر گزينه تاييد را انتخاب مي شود"

 :مراقبت از نظر اختالالت بينايي سالمندان

كاهش بينايي د رصورت انتخاب كردن گزينه بلي 

نشان داده مي شود BMI: تشخيص

به دو شكل وجود دارد  :اقدامات

در صورت مشكل تغذيه اي و عدم رعايت الگوي تغذيه اي  مناسب اقدامات  - 

نشدن مشكل پس از دو دوره پيگيري برطرف 

ماه بعد كه در اين صورت از ارجاع صرفنظر مي كنيم و گزينه تاييد را انتخاب مي كنيم 3تاريخ پيگيري بعدي 

در صورت الگوي تغذيه اي مناسب و  - 

تشويق براي ادامه الگوي تغذيه مناسب ادامه مراقبتها :اقدامات

مراقبت از نظر اختالالت بينايي سالمندان �

 

كاهش بينايي د رصورت انتخاب كردن گزينه بلي 
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  احتمال اختالل بينايي :تشخيص 

سالمند را به پزشك ارجاع غيرفوري دهيد در صورتي كه پزشك سالمند را به سطوح تخصصي ارجاع دهد سالمند را تا سه  :اقدامات 

  سه هفته بعد: تاريخ پيگيري بعدي ) طبق نظر پزشك انجام دهيد ( هفته بعد پيگيري كنيد در غير اين صورت پيگيري 

  

  ركز سالمت شهري يا روستاييم: ارجاع بيمار                     ارجاع به 

  پزشك خانواده: نقش                      

در صورت انتخاب گزينه خير در كاهش بينايي و بلي در عدم توانايي در خواندن با يا بدون عينك در سالمندان با سواد يا عدم توانايي 

  نخ كردن سوزن با يا بدون عينك

  .و تشخيص احتمال اختالل بينايي  عمل مي شود مثل گزينه كاهش بينايي مي آورد و اقدامات

  در صورتي كه سالمند در بينايي مشكل نداشته باشد با انتخاب گزينه خير 

  بينايي طبيعي:  تشخيص

  .به سالمند و همراه وي نحوه مراقبت از بينايي را طبق راهنما آموزش دهيد :اقدامات

  

  يكسال بعد تشويق كنيدسالمند را براي مراجعه در صورت بروز نشانه يا 

  يك سال بعد: تاريخ پيگيري بعدي

  .آموزش هاي الزم در مورد آن اقدام نمايش داده مي شود) رنگ آبي( در اقدامات با كليك روي گزينه راهنما: نكته 



 

  

  

  .به سالمند و همراه وي نحوه مراقبت از شنوايي را طبق مداخالت آموزش شنوايي آموزش دهيد

  

سالمند را به پزشك ارجاع غيرفوري دهيد در صورتيكه پزشك سالمند را به سطوح تخصصي ارجاع دهد سالمند را تا سه هفته بعد 
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 مراقبت از نظر اختالل شنوايي سالمندان

  در صورت انتخاب گزينه بلي در گزينه هاي مربوط به اختالل شنوايي

به سالمند و همراه وي نحوه مراقبت از شنوايي را طبق مداخالت آموزش شنوايي آموزش دهيد

سالمند را به پزشك ارجاع غيرفوري دهيد در صورتيكه پزشك سالمند را به سطوح تخصصي ارجاع دهد سالمند را تا سه هفته بعد 

  .انجام دهيد

  

  در صورتيكه انتخاب گزينه خير مشكل شنوايي وجود نداشته باشد

مراقبت از نظر اختالل شنوايي سالمندان �

در صورت انتخاب گزينه بلي در گزينه هاي مربوط به اختالل شنوايي

  احتمال شنوايي  :تشخيص

به سالمند و همراه وي نحوه مراقبت از شنوايي را طبق مداخالت آموزش شنوايي آموزش دهيد :اقدامات

سالمند را به پزشك ارجاع غيرفوري دهيد در صورتيكه پزشك سالمند را به سطوح تخصصي ارجاع دهد سالمند را تا سه هفته بعد 

انجام دهيدپيگيري را طبق نظر پزشك 

  سه هفته بعد: تاريخ پيگيري

در صورتيكه انتخاب گزينه خير مشكل شنوايي وجود نداشته باشد

  شنوايي طبيعي :تشخيص
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آموزش )نمايش فايل آموزش هاي الزم(  به سالمند و همراه وي نحوه مراقبت از شنوايي را طبق مداخالت آموزش شنوايي :اقدامات

  .دهيد

  .در صورت بروز نشانه يا يك سال بعد تشويق كنيد سالمند را براي مراجعه

  .يكسال بعد                         گزينه تاييد را انتخاب مي كنيم: تاريخ پيگيري

احتمال ( مانند مورد اول مي آورد ) بعضي ها بلي و بعضي ها خير( در صورت انتخاب گزينه هاي مربوط به اختالل شنوايي : نكته

  )اختالل شنوايي 

 :مراقبت از نظر خطر سقوط و عدم تعادل در سالمندان �

 

  .براساس اندازه گيري فشارخون در مراقبت از نظر فشارخون انتخاب مي كنيم :احتمال ابتال به فشارخون وضعيتي - 

ميليمتر جيوه  10ميليمتر جيوه يا فشارخون دياستوليك به اندازه  20كاهش فشارخون سيستوليك به اندازه  :توضيح فشارخون وضعيتي

  .دقيقه به حالت ايستاده را افت فشارخون وضعيتي مي گويند 3از حالت نشسته يا خوابيده  پس از 

 .گزينه بلي يا خير مربوط به مراقبت از بينايي انتخاب مي كنيم: كاهش بينايي - 

 ) : حافظهاختالل ( دمانس  - 

  از راهنماي آموزشي غيرپزشك سالمند  :توضيح



 

  

پيگيري سه هفته بعد در صورت ارجاع پزشك به 

به سالمند و همراه وي پيشگيري از سقوط و حوادث را طبق جدول پيشگيري از سقوط و حفظ تعادل آموزش دهيد 

چنانچه عملكرد سالمند صحيح بوده است وي را به ادامه عمل تشويق نماييد سالمند را به مراجعه در صورت بروز عامل خطر 
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  احتمال سقوط

پيگيري سه هفته بعد در صورت ارجاع پزشك به  –و ارجاع غيرفوري به پزشك ) آموزشها( انتخاب گزينه پايين 

  در غير اينصورت طبق نظر پزشك 

  سه هفته بعد

  سقوط عدم احتمال 

به سالمند و همراه وي پيشگيري از سقوط و حوادث را طبق جدول پيشگيري از سقوط و حفظ تعادل آموزش دهيد 

چنانچه عملكرد سالمند صحيح بوده است وي را به ادامه عمل تشويق نماييد سالمند را به مراجعه در صورت بروز عامل خطر 

  .ق كنيديا يك سال بعد تشوي

  يكسال بعد: تاريخ مراجعه بعدي

 مراقبت از سالمند از نظر افسردگي

  در صورت انتخاب گزينه هاي خير

  فرمت سواالت موجود در اين بخش بهتر است به صورت مثبت پرسيده شود

  عدم ابتال به افسردگي

  سالمند را به مراجعه د رصورت بروز نشانه يا يكسال بعد تشويق كنيد

  

احتمال سقوط :تشخيص

انتخاب گزينه پايين  :اتاقدام

در غير اينصورت طبق نظر پزشك . سطوح تخصصي 

سه هفته بعد: پيگيري

عدم احتمال  :تشخيص

به سالمند و همراه وي پيشگيري از سقوط و حوادث را طبق جدول پيشگيري از سقوط و حفظ تعادل آموزش دهيد  :اقدامات

چنانچه عملكرد سالمند صحيح بوده است وي را به ادامه عمل تشويق نماييد سالمند را به مراجعه در صورت بروز عامل خطر 

يا يك سال بعد تشوي

تاريخ مراجعه بعدي

مراقبت از سالمند از نظر افسردگي �

در صورت انتخاب گزينه هاي خير -تكميل سواالت موجود

فرمت سواالت موجود در اين بخش بهتر است به صورت مثبت پرسيده شود: پيشنهاد

عدم ابتال به افسردگي :تشخيص

سالمند را به مراجعه د رصورت بروز نشانه يا يكسال بعد تشويق كنيد :اقدامات

  يكسال بعد: تاريخ پيگيري



 

  

ارجاع غيرفوري به پزشك و در صورت ارجاع پزشك به سطوح تخصصي پيگيري سه هفته بعد در غير اينصورت طبق نظر 
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  در صورت انتخاب گزينه هاي بلي

  

ارجاع غيرفوري به پزشك و در صورت ارجاع پزشك به سطوح تخصصي پيگيري سه هفته بعد در غير اينصورت طبق نظر 

  

در صورت انتخاب گزينه هاي بلي

  احتمال افسردگي :تشخيص 

ارجاع غيرفوري به پزشك و در صورت ارجاع پزشك به سطوح تخصصي پيگيري سه هفته بعد در غير اينصورت طبق نظر  :اقدامات

  پزشك 

  سه هفته بعد: تاريخ پيگيري

  

  

  

  

  



 

  

آيتم ( ماهانه يكعدد مصرف مي شود در منوي ارائه خدمت 

نوشته مي شود و در  3را جستجو كرده و تعداد ) 

  
مثال اگر سالمند داروي فشارخون مصرف مي كند و بيمار مبتال به 

بيماري ( ثبت بيماري آن شخص را انتخاب كرده و گزينه مربوط به 

 .نوشته مي شود و جز بيمارفشارخون محسوب مي شود
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 مراقبت از نظر اختالالت دهان و دندان سالمندان

  احتمال اختالالت دهان و دندان

  آموزش نحوه مراقبت از دهان و دندان طبق راهنما

  )عدم وجود تاريخ پيگيري(

  بعد در صورت نداشتن مشكل يكسال

ماهانه يكعدد مصرف مي شود در منوي ارائه خدمت ) عدد به صورت سه ماهانه  D3 :  )3روش ثبت توزيع ويتامين 

 D3ويتامين ( ارائه دارو و اقالم بهداشتي را انتخاب مي كنيم نام دارو 

وشته مي شودمصرف دارو نقسمت توضيحات نحوه 

مثال اگر سالمند داروي فشارخون مصرف مي كند و بيمار مبتال به  :روش ثبت داروهاي مصرفي سالمند مثل فشارخون

ثبت بيماري آن شخص را انتخاب كرده و گزينه مربوط به            فشارخون باالست در منوي ثبت وقايع          

نوشته مي شود و جز بيمارفشارخون محسوب مي شودو تاريخ ابتال را 

مراقبت از نظر اختالالت دهان و دندان سالمندان �

احتمال اختالالت دهان و دندان :تشخيص

آموزش نحوه مراقبت از دهان و دندان طبق راهنما :اقدامات

(ارجاع غيرفوري به پزشك 

در صورت نداشتن مشكل يكسال: تاريخ پيگيري 

روش ثبت توزيع ويتامين  �

ارائه دارو و اقالم بهداشتي را انتخاب مي كنيم نام دارو ) هفتم

قسمت توضيحات نحوه 

روش ثبت داروهاي مصرفي سالمند مثل فشارخون �

فشارخون باالست در منوي ثبت وقايع          

و تاريخ ابتال را ) فشارخون 



 

  

در توضيحات . مصرفي را انتخاب كرده و نام دارو را جستجو نموده و تاريخ شروع استفاده نوشته مي شود 

  

در منوي ارائه خدمت گزينه آخر فهرست پيگيريها را انتخاب مي كنيم در وضعيت پيگيري گزينه انجام شده يا 

  

اگر شخص . يا شده نمايش داده مي شودشخص مورد نظر را از نام و نام خانوادگي يا كد ملي جستجو كرده و پيگيريهاي انجام نشده 

اگر مراجعه نكرد در قسمت وضعيت  .مورد نظر در زمان پيگيري تا آخر وقت اداري مراجعه كرد پيگيري موجود را حذف مي كنيم

   .پيگيري انجام نشده به رنگ قرمز كليك كرده و بعد از پيگيري تلفني گزينهاي مربوط را كامل مي كنيم 
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مصرفي را انتخاب كرده و نام دارو را جستجو نموده و تاريخ شروع استفاده نوشته مي شود 

  .نير نحوه مصرف دارو قيد مي شود

در منوي ارائه خدمت گزينه آخر فهرست پيگيريها را انتخاب مي كنيم در وضعيت پيگيري گزينه انجام شده يا 

  .نشده انتخاب مي شود

  آينده يا گذشته يا امروز را انتخاب مي كنيم

شخص مورد نظر را از نام و نام خانوادگي يا كد ملي جستجو كرده و پيگيريهاي انجام نشده 

مورد نظر در زمان پيگيري تا آخر وقت اداري مراجعه كرد پيگيري موجود را حذف مي كنيم

پيگيري انجام نشده به رنگ قرمز كليك كرده و بعد از پيگيري تلفني گزينهاي مربوط را كامل مي كنيم 

مصرفي را انتخاب كرده و نام دارو را جستجو نموده و تاريخ شروع استفاده نوشته مي شود  ياز همان ثبت وقايع داروي

نير نحوه مصرف دارو قيد مي شود

در منوي ارائه خدمت گزينه آخر فهرست پيگيريها را انتخاب مي كنيم در وضعيت پيگيري گزينه انجام شده يا  :روش پيگيري �

نشده انتخاب مي شود

آينده يا گذشته يا امروز را انتخاب مي كنيم: پيگيريهاي 

شخص مورد نظر را از نام و نام خانوادگي يا كد ملي جستجو كرده و پيگيريهاي انجام نشده 

مورد نظر در زمان پيگيري تا آخر وقت اداري مراجعه كرد پيگيري موجود را حذف مي كنيم

پيگيري انجام نشده به رنگ قرمز كليك كرده و بعد از پيگيري تلفني گزينهاي مربوط را كامل مي كنيم 
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