ثبت بیماری
ثبت بیماریها از دو طریق قابل ثبت است:
روش اول:
منوی ثبت وقایع زیر منوی ثبت بیماریها برای نقش پزشک مراکز و مامای دارای کد نظام پزشکی قابل دسترس
است .برای این منظور حتما باید قبل از هر کاری خدمت گیرنده انتخاب شود  ،به بیانی دیگر در صورتی که خدمت

گیرنده ای انتخاب نشده باشد ثبت بیماریها معنایی ندارد و سامانه سیب ،کاربر را به صفحه انتخاب خدمت گیرنده
هدایت می کند.
کاربر بعد از انتخاب خدمتگیرنده و با کلیک بر روی گزینه ثبت بیماری  ،به صفحه زیر منتقل خواهد شد.

برای ورود اطالعات نوع بیماری را بر اساس کد  ICD01وارد کنید
بعد از ثبت نوع بیماری ،تاریخ شروع بیماری را وارد کنید

در صورتی که فرد در گذشته سابقه بیماری را داشته است تیک گزینه

را

بردارید تا کادر تاریخ پایان بیماری باز شود.
در انتها اگر نیاز به توضیحاتی در مورد بیماری فرد دارید در کادر توضیحات یادداشت کنید و در پایان بر روی دکمه
ذخیره کلیک کنید.
نکته :در موارد ثبت پر تکرار بیماری  ،برای دسترسی سریع به ثبت بیماری مورد نظر میتوانید با ستاره دار کردن
بیماری ،آن را به موارد عالقه مندی اضافه کنید .به عنوان مثال در تصویر زیر بیماری دیابت نوع  2را ستاره دار می
کنید و با هر بار مراجعه به صفحه ثبت بیماری برای افراد با بیماری دیابت نوع  2با تیک "فقط عالقه مندی ها"
بیماری مورد نظر را مشاهده و ثبت می کنید.

روش دوم:
از منوی ارائه خدمت -فرم ویزیت ،در قسمت "بیماری ها و سوابق فردی" کلیک کنید.

در این قسمت فرم ثبت بیماری همانند روش اول باز می شود که با انتخاب بیماری و تاریخ شروع  ،بیماری فرد
خدمت گیرنده ثبت می شود.

بعد از وارد کردن اطالعات و کلیک بر روی کلید ذخیره  ،بیماری شخص ثبت شده و در لیست زیر فرم اضافه می
گردد.

در زیر فرم ثبت بیماری  ،برای خدمت دهنده در صورت لزوم این امکان وجود دارد تا با کلیک بر روی کلید
اطالعات ثبت شده بیماری را حذف و با کلیک بر روی کلید
کلیک کلید

اطالعات ثبت شده بیماری را مشاهده نماید.

اطالعات ثبت شده را ویرایش و همچنین با

نکته مهم :پس از ثبت بیماری برای یک خدمت گیرنده ،سوابق بیماری در خالصه پرونده الکترونیکی برای وی فعال
می شود

همچنین سوابق ثبت بیماری در فرم ویزیت نیز قابل مشاهده است.

در پایان ،گزارش ثبت بیماری انجام شده در مسیر گزارش ها زیر منوی گزارش وقایع ثبت شده و زیر منوی بیماری
های ثبت شده قابل دسترس می باشد.

ساخت گزارش افراد تحت پوشش:
در این گزارش می توان بر اساس سن و جنس و ملیت و وضعیت تاهل و همچنین نوع بیماری در واحد مورد نظر
گزارشی ساخت.
به عنوان مثال  :گزارش زنان دارای همسر ایرانی باالی  01سال دارای بیماری دیابت نوع  0را در تصویر زیر مشاهده
می کنید.

بعد از فیلتر کردن موارد فوق روی دکمه ثبت را زده و بر روی گزینه "مشاهده گزارش" کلیک کنید.

