بسم اهلل الرحمن الرحیم

سامانه یکپارچه بهداشت
(سیب)
آموزش بازخورد ارجاع
ویژه پزشک/ماما/دندانپزشک
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

آموزش بازخورد ارجاع از طریق سامانه سیب
مراقبت اولیه در پایگاه سالمت/خانه بهداشت انجام می گیرد .در صورت نیاز مراقب سالمت/بهورز ،

خدمت گیرنده مورد نظر را به سطح مرکز (پزشک  ،ماما  ،دندانپزشک و  )...ارجاع می دهد.
نقش پذیرش در سامانه سیب  ،از طریق میز کار خود چنین ارجاعاتی را به پزشک مورد نظر ارسال
می کند .به عبارتی تا زمانیکه نقش پذیرش ،ارجاع مراقب سالمت/بهورز را به پزشک نفرستد ،در میز
کار پزشک این ارجاعات قابل مشاهده نخواهد بود.

توجه :اگر نقش پذیرش برای مرکزی تعریف نشده باشد  ،ارجاع به صورت مستقیم ارسال و
برای پزشک قابل مشاهده خواهد بود

هنگامی که بیمار به پزشک مراجعه نماید  ،پزشک از مسیر پیام ها ---ارجاعات دریافتی خود را باز نموده و کد ملی
بیمار را تایپ نموده و وضعیت ارجاع را در حال خوانده نشده قرار دهد.
برای باز کردن ارجاع روی گزینه مشاهده کلیک نماید.
در صورتی که به جای دکمه مشاهده  ،گزینه ارسال به را مشاهده نمود

بدین معناست که مرکز نقش پذیرش ندارد و خود پزشک باید در کادر ارسال به نام خود را
تایپ نموده تا ارجاع قابل مشاهده باشد.

در صفحه مشاهده ارجاع نام بیمار و جزییات مربوط به ارجاع قابل مشاهده است.
پزشک با کلیک بر روی عنوان مراقبت امکان مشاهده جزییات را دارد.

با باز کردن جزییات در سربرگ مواردی همچون
نام بیمار  ،کدملی وی ،سن  ،سن زمان خدمت
نام مراقب سالمت/بهورز  ،محل خدمت نمایش داده
میشود.
همچنین دارای سه بخش سواالت ،تشخیص و اقدام
می باشد.

با مشاهده جزییات ارجاع  ،در صورتی که پزشک بخواهد بازخورد را به مراقب سالمت/بهورز بدهد
باید از دکمه ویزیت زرد رنگ این صفحه استفاده کند.

توجه  :در صورتی پزشک بخواهد بر اساس ارجاع صورت گرفته در فهرست مراقبت ها  ،مراقبتی را برای
خدمت گیرنده تکمیل نماید در نهایت باید به مسیر پیام ها  ---ارجاعات دریافتی مراجعه کرده و برای
ارسال بازخورد بر روی ویزیت زرد رنگ کلیک نماید.
توجه :درصورتی که پزشک به مسیر ارائه خدمت ---ویزیت مراجعه کند  ،هیچ بازخوردی از این مسیر
ارسال نمی شود.

برای ارسال بازخورد بر روی ویزیت زرد رنگ کلیک کنید تا فرم ویزیت باز شود.

بر اساس تشخیص پزشک فیلد های فرم ویزیت تکمیل شده و در نهایت بر روی دکمه سبز
تایید نهایی و بازخورد ارجاع کلیک شده تا بازخورد ارجاع صورت پذیرد.
توجه :تا پایان فرایند ویزیت از صفحه ویزیت خارج نشوید.

اگر چنانچه پزشک بازخورد با موفقیت انجام دهد با پیغام زیر مواجه خواهد شد.

پزشک می تواند برای اطمینان از صحت بازخورد های ارسالی و وضعیت خوانده شده و خوانده نشده
بازخوردها به مسیر پیام ها---بازخوردهای ارسالی مراجعه نماید.

