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 :تهیه شده
 شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز 

با همکاری معاووت بهداشتی داوشگاه و مرکس  
 بهداشت استان قسویه

 دانشگاه علوم پسشکی وخدمات بهداشتی درمانی قسوین

 شبکه بهداشت و درمان شهرستان  البرز



 ضرح ٍظایف دًذاًپسضک



 تیواراى ثثت جْت•
  گیرًذگاى خذهت فْرست -سرضواری ٍ ًام ثثت زتاًِ از•

 .ًوائین هی ٍارد را فرد هلی کذ–
•. 



 تحت گیرًذُ خذهت تَاى هی ًیس گیرًذُ خذهت اًتخاب زتاًِ از•
 .ًوایین اًتخاب را هْواى گیرًذُ خذهت یا ٍ پَضص

 ٍ کردین ٍارد را پَضص تحت گیرًذُ خذهت هلی کذ کِ زهاًی اگر•
 را هْواى گیرًذُ خذهت گسیٌِ ًطذین فرد الکترًٍیکی پرًٍذُ ٍارد
 (.تاضذ ًوَدُ هراجعِ دیگری هرکس از فرد ضایذ) ًوایین هی ٍارد

 ٍ است ًطذُ ًام ثثت فرد ًطذین فرد پرًٍذُ ٍارد ّرصَرت در اگر•
 .گیرد صَرت سیة ساهاًِ در فرد ًام ثثت تایذ



 :پیاهْا
  طریق از تایذ دًذاًپسضکی ٍاحذ تِ کٌٌذُ هراجعِ افراد کلیِ

 .گردد ارجاع دًذاًپسضک تِ سالهت هراقة

 :اتتذا در

 اصلی هٌَی ًَار در پیاهْا ی گسیٌِ از استفادُ تا را ارجاعات ایي
 .ًواییذ هطاّذُ



 – پیاهْا صٌذٍق در دًذاًپسضک ًقص در•
 کذ کردى ٍارد از تعذ -دریافتی ارجاعات

 ٍ تَدُ هطاّذُ قاتل ارجاع پیام فرد هلی
 از ای خالصِ هطاّذُ گسیٌِ رٍی کلیک تا

 دٌّذُ ارجاع فرد تَسط ضذُ اًجام هراقثت
 .ضَد هی دادُ ًوایص



 ٍضعیت قسوت – دریافتی ارجاعات فْرست قسوت در
 تَاًین هی را ًطذُ خَاًذُ ٍ ضذُ خَاًذُ ارجاعات – ارجاع

 .ًوایین هطاّذُ



 فرد ارجاع جسییات صفحِ ٍارد کٌین هی کلیک هطاّذُ گسیٌِ رٍی کِ زهاًی•
 "ٍیسیت" ٍ ارجاع هطاّذُ هٌسلِ تِ "تاییذ" ّای گسیٌِ ،  ضَین هی
 .ضَد هی فعال گیرًذُ خذهت فرد ترای هراقثت اًجام هعٌی تِ

 



  را خَد اقذاهات تَاًذ هی ٍیسیت گسیٌِ زدى از پس دًذاًپسضک•
 تازخَرد گسیٌِ رٍی ٍیسیت پایاى در ٍ کٌذ رخیرُ ٍ دادُ اًجام

  پیص گسیٌِ از تَاًذ هی دًذاًپسضک . ًوایذ کلیک ارجاع
 تازخَرد" گسیٌِ ّوچٌیي ٍ اقذاهات از ای خالصِ ًوایص

  ٍاحذ ترای ارجاع خَراًذ پس پیام ارسال ترای "ارجاع
 .ًوایذ هطاّذُ را دٌّذُ ارجاع

 



 :خذهت ارائِ•
 فَق صفحِ تِ ًوایین اًتخاب را ٍیسیت گسیٌِ ارجاع زهاى در اگر•

 .ضَین هی ٍارد

 عٌَاى اصلی ضکایت کردُ اًتخاب را ضکایت –ٍیسیت زتاًِ از تعذ•
 .ًوایین هی رخیرُ ٍ ًوَدُ ٍارد را تیوار تَسط ضذُ

 
 



 :خذهت ارائِ•

  را  فرد ترای دًذاًپسضک ، افتراقی تطخیص –ٍیسیت زتاًِ از تعذ•

 .ًوایین هی رخیرُ ٍ اًتخاب

 



 :خذهت ارائِ•

  ترای دًذاًپسضک تَسط ضذُ اًجام اقذام –ٍیسیت زتاًِ از تعذ•

 .ًوایین هی رخیرُ ٍ اًتخاب را ضذُ اًجام فرد دًذاى



 :خذهت ارائِ•

  فرد ترای دًذاًپسضک تَسط کِ دارٍیی –ٍیسیت زتاًِ از تعذ•

 هی رخیرُ ٍ راثثت آى دٍز ٍ تعذاد ٍ اًتخاب را  ضذُ تجَیس

 .ًوایین

 



 :خذهت ارائِ•

 : تاضذ ضذُ درخَاست دًذاى رادیَگرافی فرد ترای اگر•

  - رادیَلَشی قسوت – پاراکلیٌیک قسوت –ٍیسیت زتاًِ از •

 .ًوایین هی رخیرُ ٍ اًتخاب را دًذاى گرافی رادیَ
 



 نیازهای درمانی دهان و دندان

 ترای کلیِ افراد ارائِ دٌّذُ خذهت •

ًیازّای درهاًی دّاى ٍ  »گسیٌِ ارائِ خذهت از زتاًِ •
 .را اًتخاب هی کٌین« دًذاى 

 





  تر ساهاًِ تَسط دًذاى تَدى ضیری یا دائوی گسیٌِ ضذُ تاز صفحِ از•
 .ضَد هی اًتخاب فرد سي اساس

 .ًوایذ اًتخاب را درهاى جْت ًظر هَرد دًذاى ، دًذاى هاکت رٍی تر•

  تَسط ضذُ اًجام ی هعایٌِ تِ تَجِ تا ، درهاًی ًیازّای قسوت در•
 ثثت رٍی تر ٍ اًتخاب را دًذاى ّر درهاًی ًیازّای ،  دًذاًپسضک

 (جذاگاًِ تصَرت دًذاى ّر).هیکٌذ کلیک اطالعات

  را گیرد صَرت تایذ کِ اقذاهی ٍ تطخیص ، دًذاى ٍ دّاى قسوت در•
 .ًوائیذ ثثت

  را ضذ درخَاست فرد ترای رادیَگرافی اگر رادیَگرافی قسوت در•
 .ًوائیذ اًتخاب

 .زًین هی را اطالعات ثثت دکوِ ًْایت در•



جْت افرادی کِ درهاى اًجام هی دّین •
 :تایذ

درهاى »گسیٌِ ارائِ خذهت از زتاًِ •
 .را اًتخاب هی ًوائین« دًذاًپسضکی 

 



 ٍ دًذاى است اًجام حال در کِ درهاًْایی تِ تَجِ تا صفحِ ایي در•
  رٍی سپس ٍ اًتخاب جذاگاًِ صَرت تِ را ضذُ اًجام درهاى ًَع

 .هیکٌین کلیک اطالعات ثثت

 ّای درهاى تخص در اطالعات ثثت ترای تَجِ قاتل ًکات 
 :دًذاًپسضکی

 رٍی تَاى هی هجذد ضَد هی کطیذُ کِ دًذاًی ترًاهِ، ایي در•
 ایي ًثایستی کِ کرد ثثت ٍ زد عالهت ًیس را دیگر خذهات دًذاى آى

 .تاضذ طَر



 





 دًذاى ٍ دّاى درهاًی ًیازّای فْرست
  دّاى درهاًی ًیازّای فْرست –خذهت ارائِ زتاًِ از
 . کٌین هی اًتخاب را دًذاى ٍ
  در کِ ضذُ اًجام درهاًی ًیازّای فْرست قسوت ایي در

 .هیثاضذ گیری گسارش قاتل کردین، ثثت قثل هراحل



 ضذُ اًجام ّای درهاى فْرست
 اًجام ّای درهاًی فْرست –خذهت ارائِ زتاًِ از

 . کٌین هی اًتخاب را ضذُ
 جسئیات ّوراُ تِ ضذُ اًجام درهاًْای گسارش قسوت ایي در

 .هیثاضذ گیری گسارش قاتل  ٍ ًوایص قاتل درهاى



 ّا هراقثت گسارش•

 اًجام ّای هراقثت گسارش – ّا هراقثت گسارش – ّا گسارش زتاًِ از•

 تعذاد کِ کٌین هی ٍارد را زهاًی ی تازُ .کٌین هی اًتخاب را ضذُ

 .ضَد هی هطخص گیرًذُ خذهت تعذاد چِ ترای ضذُ اًجام هراقثت



  :ضاهل  را خَد ضذُ اًجام هراقثت گسارش فرد ّر قسوت ایي در )

  هطاّذُ تَاًذ هی را درهاًی ًیازّای– دًذاًپسضکی درهاى - ٍیسیت

 (.ًوایذ



 ی تازُ .کٌین هی اًتخاب را ّا ٍیسیت گسارش– ّا گسارش زتاًِ از•

 تعذاد چِ ترای ضذُ اًجام ٍیسیت تعذاد کِ کٌین هی ٍارد را زهاًی

 .ضَد هی هطخص گیرًذُ خذهت



 ّا هراقثت گسارش•

  ضذُ اًجام ٍیسیت تعذاد کِ کٌین هی ٍارد را سي ٍ  زهاًی ی تازُ•

 .ضَد هی هطخص تفکیک تِ



 یا  خَد ٍیسیتْای تواهی تَاًذ هی دًذاًپسضک هٌَ ایي در
 .ًواییذ هطاّذُ را خَد پَضص تحت هرکس ٍیسیتْای



 :دارٍّا
 هی اًتخاب را  پسضک دارٍّای -دارٍّا گسارش – ّا گسارش زتاًِ از

 . کٌین
  هرکس تِ هرتَط تجَیسی دارٍّای تواهی هیتَاًذ دًذاًپسضک هٌَ ایي در

 دارٍّای ضثکِ، فیلتر اًتخاب تا هیتَاًذ ّوچٌیي .تثیٌیذ را خذهت ی ارائِ
 .ًوایذ هطاّذُ را زیرهجوَعِ تْذاضتْای خاًِ ٍ پایگاّْا تجَیسی





 :الکترًٍیکی پرًٍذُ
  پرًٍذُ خالصِ – ّا گسارش زتاًِ از

 . کٌین هی اًتخاب را الکترًٍیکی
 ٍیسیت :سَاتق ی خالصِ قسوت ایي در

 ّای درهاى فْرست ٍ ... ٍ دارٍّا ، ،اقذام
 در .است ضذُ دادُ ًوایص دًذاى ٍ دّاى
 هراقثتْا ٍ تجَیسّا تواهی ّا ساتقِ تخص

 درهاًْای از فْرستی ّوچٌیي ٍ خذهات ٍ
 خذهت ترای ضذُ، اًجام دًذاى ٍ دّاى

 .ضَد هی دادُ ًوایص گیرًذُ




