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  ارجاع الکترونیک  بازخورددستورالعمل 

) و از 1همانگونه که مستحضرید نظام ارجاع الکترونیک از سوي خانه بهداشت به مرکز خدمات جامع سالمت (سـطح 
بـه   2) مـی باشـد . در مواقـع خـاص ارجـاع از سـطح       2(سطح مرکز خدمات جامع سالمت به بیمارستانها و کلینیک ها 

صـورت  » 3و  2نقشه ارجاع سـطح  «صورت می پذیرد. ارجاع به بیمارستان بر اساس ) 3سطح  (بیمارستانهاي تخصصی
.  این فرایند به صورت پایلوت شروع شده است  ماسالو  صومعه سرادر دو شهرستان فقط که در حال حاضر  پذیرد می

  یکی از ارکان این فرایند بوده که باید به صورت زیر صورت پذیرد :  ارجاعبازخورد 

  به بهورزان یا مراقبین . 1بازخورد ارجاع توسط پزشکان خانواده( سطح (  
  به پزشکان خانواده 2بازخورد ارجاع توسط متخصصان (سطح (  

مـی باشـد . امـا بـازخورد پزشـک       شلینک ارجاع کاربر پـذیر ارجاع بهورزان و مراقبین به پزشک مرکز منوط به 
  مستقیما به بهورز و مراقب سالمت ارسال می گردد . 

ایـن فراینـد آمـوزش    دقیق بسیار پایین می باشد ، نحوه اجراي  در سطح کشور بازخورد پزشکانشاخص از آنجاییکه 
  داده خواهد شد : 

  
  97تیر 12 –درصد موارد ارجاع که بازخورد ارجاع از پزشک دریافت نشده است 

  پنل مدیر دانشگاه  –بر گرفته از سامانه سیب 

  

http://oa1.gums.ac.ir:7002/oa/,110601667469,PDF.TextOperations,110608807242
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  :بازخورد ارجاع توسط پزشکان به بهورزان یا مراقبین نحوه 

   گزینه ارجاعات دریافتی منوي پیامها   - میز کار پزشک -1

  

  عات می تواند به تفکیک موارد زیر مورد جستجو قرار گیرد : فهرست ارجا
 » خوانده نشده «و » خوانده شده «  
  بازه زمانی مشخص  
  نقش ارجاع دهنده / نقش ارجاع گیرنده 

 کد ارجاع  
  جستجو بر اساس یک بیمار مشخص  

  

  

 ارجاع جدیدترین ارجاع خواهد بود )به طور پیش فرض لیست ارجاعات بر اساس تاریخ نمایش داده می شود . (باالترین 
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  روبروي ارجاع مورد نظر را اجرا تا از علت ارجاع آگاه شویم : » مشاهده «گزینه  -2

  

  یت بوده و در صورت عدم مراجعه باید سریعا پیگیري گردند ارجاعات فوري در الو

مشاهده علت ارجاع  -3

  
بیمـاران ارجـاعی ، قبـل از     ارائه خدمت بر حسـب گـروه سـنی    الزم است پزشکان محترم جهت تشخیص درست در  - 4

و بر اسـاس بسـته خـدمتی مخـتص آن فـرد مراجعـه کننـده          دمراقبت هایی که با علت ارجاع موضوعیت دار ، ویزیت
را انجـام دهنـد . بنـابراین پـس از      ویزیت نهایی ارجـاع  ، توصیه ها و اقدامات،انجام تا پس از مشاهده طبقه بندي 

آن فرد مـی رویـم ومراقبـت    اطالع از علت ارجاع بدون اینکه گزینه ویزیت را بزنیم ، به صفحه فهرست مراقبت هاي 
  وي را انجام می دهیم . هاي 

  فهرست مراقبت ها منوي ارائه خدمت 

و »  تعداد خدمات ثبت شـده «، »  افرادي که خدمت نگرفته اند«الزم به ذکر است که ارتقاي شاخص هاي 
،  از مزایاي این روش بوده و الزم به یادآوري است کـه یکـی از آیـتم     پوشش کامل جمعیت تحت پوشش

  هاي اختصاص سرانه دانشگاه  ها ، تعداد ویزیت چرخه ارجاع و تعداد کل خدمات ثبت شده می باشد . 

) ویزیت نظام ارجاع از ، ویزیت معمولی باالتر می باشد بعبارتی ویزیتی که از سمت ارجـاع  kامتیاز (ضریب 
  ی بهورزان و مراقبین صورت گیرد از ویزیت معمولی پزشکان با ارزش تر خواهد بود . ارسال
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  انجام مراقبت ها 

  

هاي مرتبط با  مراقبت کلعلت مختلف به پزشک ارجاع دهد پزشک می بایست  4بار با  4یک شخص را ، اگر بهورز 
  را به طور کامل انجام دهد علت مراجعه  4

در مواقع اورژانسی و شرایطی که بیمار بدحال بوده و شرایط تکمیل مراقبت هاي بسته خـدمتی وي  
  فقط قسمت ویزیت ارجاعات را انجام داده و بازخورد دهد .  بایدفراهم نمی باشد پزشک 
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همان ارجاع » مشاهده «،گزینه  گزینه ارجاعات دریافتی را باز نموده  مجددا  منوي پیام ها  -5
  می کنیم   را ویزیت ، بیمار از طبقه بندي ، توصیه ها و ... را اجرا و سپس با آگاهی بیمار

  

 از طریق چرخه ارجـاع  ندارد و صرفا جهت مراقبت هاي بسته خدمت گروه سنی،اگر بیمار شکایتی 
جهت اجراي  ،مراقبت ها و ثبت تشخیص افتراقی  انجام ضمنپزشک  به پزشک مراجعه نموده است ،

  ثبت و توضیحات الزم یادداشت نماید متن آزاد)  - (سایر999در قسمت شکایت کد  بازخورد،

  

را اجرا نموده تا بازخوراند الزم به » تایید نهایی و بازخورد ارجاع«پس از ویزیت پزشک ، گزینه  -6
  بهورز یا مراقب سالمت یا ... ارسال گردد . 

  

می باشد که در حال حاضر شهرستانهاي صومعه سرا و ماسال  2ه سطح براي ارجاع ب» مشاوره /ارجاع «نگ گزینه زرد ر
  می باشند .  2پایلوت بوده و قادر به انجام ارجاع به سطح 

کارشـناس   ارجاع پزشک بـه  «، »دندانپزشک ارجاع پزشک به« مانند هم سطح خودشبه  »پزشک«همچنین براي ارجاع 
نیـاز   هم سـطح  ارجاعات پزشک به از این گزینه استفاده می کنیم .  و ...»ارجاع پزشک به ماما «، مشاوره جهت   »تغذیه

  .  نداردبه لینک پذیرش 
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را به بهورز ، مراقب یا ...  زیر پزشک می تواند یکی از وظایف تعیین شده » پیگیري براي دیگران«با اجراي گزینه 
  :محول کند 

  

  

  .پیگیري توسط دیگران به منزله بازخورد نیست و آمار بازخورد باال نمی رود: 1نکته مهم 

 

ارجاعـات دریـافتی ، انجـام     –: گزینه بازخورد فقط در انتهاي ویزیتی که از مسیر پیامهـا   2نکته مهم 
منوي ارائه خدمت براي افراد ، منجـر بـه بـازخورد نمـی     از گیرد ظاهر می شود . گزینه ویزیت  می

  .شود 

  

  

  ویزیت  ھ خدمت یفرق منوی ارا

 ویزیت ارجاعات دریافتی و منوی پیامھا 
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ز کار پزشک : یمشاهده آمار تعداد ارجاعات و بازخوردها از م  

کار پزشک را نمایش می دهد .  قاعدتا تعداد بازخوردهاي ارسال شده از میز ،  بازخوردهاي ارسالی منوي پیام ها 
مراجعه نکرده و که  محدودي باید برابر باشد . مواردتقریبا »  بازخوردهاي ارسالی« با تعداد  » دریافتیارجاعات «تعداد 

  . شامل آمار بازخورد نمی گردند نشدند  و بازخورد  پذیرش

  

:  مدیر سیستم ز کار یمشاهده آمار تعداد ارجاعات و بازخوردها از م  
گزارش ارجاعات تعریف شده اند می توانند از طریق منوي خدمات  »سیستم مدیر «پزشکان مسئول مرکز که با نقش 

  و بازخوردها ، آمار کل مرکز خود را مشاهده نمایند .

  

  این گزارش می تواند به تفکیک آیتم هاي زیر استخراج گردد : 

  ( کد واحد ارجاع دهنده) واحد مورد نظر  
  (... مثال بهورز یا) نقش ارجاع دهنده  
  (... ، مثال پزشک ، ماما) نقش ارجاع گیرنده  
 بازه زمانی مشخص  
 : وضعیت ارجاع  
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  یعنی ارجاعاتی که بیمار مراجعه نکرده و توسط متصدي پذیرش ، پذیرش نشده  پذیرش نشده :
یعنی ارجاعاتی که توسط متصدي پذیرش به میز کـار پزشـک فرسـتاده شـده ولـی       پذیرش شده / بازخورد نشده :

(گاها مشاهده شده که متصدیان، بدون حضور هـم ارجاعـات را بـه    پزشک بازخورد به بهورز یا مراقب نفرستاده است . 
  اشتباه به پزشک ارسال می کنند)

رش بـه میـز کـار پزشـک فرسـتاده شـده و       یعنی ارجاعاتی که توسـط متصـدي پـذی    پذیرش شده / بازخورد شده :
  .ارسال نموده است به بهورز یا مراقب  را الزمبازخورد  محترم ، پزشک

مورد دوم نقطه ضعف پزشک و مورد سوم عملکـرد مثبـت   .  جمع این سه حالت با تعداد کل ارجاعات برابر خواهد بود 
  کار پزشک خواهد بود. 

  
  مورد باشد و  500پزشک  به عنوان مثال اگر کل ارجاعات یک ماه

o  40یعنی  –مورد  200 –پذیرش نشده%  
o  10 یعنی  مورد 50-پذیرش شده / بازخورد نشده%  
o  50 یعنی  مورد 250-پذیرش شده / بازخورد شده%  
%  و نسبت به ارجاعات پذیرش شده 50نسبت به کل ارجاعات  پزشک در این ماهشاخص براي میزان امتیاز این یعنی 

  % می باشد. 83
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  وظایف متصدي پذیرش : 

نمـی شـود . از آنجاییکـه    در میـز کـار پزشـک مشـاهده      1همانطور که اشاره شد بدون لینک پذیرش ، ارجاعات سـطح  
، پزشکان مسئول کنترل و نظارت بر نحوه کار متصـدیان   محاسبه می شودشاخص بازخورد ارجاع جزء عملکرد پزشک 

  پذیرش می باشند . 

در سامانه سیب  ،) مراجعه نموده  الکترونیک  پذیرش موظف است افرادي را که از سوي بهورز یا مراقب( چرخه ارجاع
  به روش زیر پذیرش نماید: 

  ارجاعات پذیرش نشده  منوي پیامها  )1
  در انتهاي هر ردیف و انتخاب کاربر مورد نظر » ارسال به...«گزینه  )2

  جمعیت روستایی باید به پزشک خانواده روستایی ارجاع داده شود (بهورز) ارجاعات  
 شود . ارجاع داده » پزشک «جمعیت شهري باید به نقش  (مراقبین) ارجاعات  

  
 

ارجـاع را تغییـر   در صورتیکه لینک ارجاع اشتباه انجام شده باشد ، پذیرش می تواند با ضربدر قرمز آنرا حذف نمـوده و  
. پـذیرش مـی توانـد آنـرا حـذف       به سر می برنـد دهد . بعنوان مثال اشتباها ارجاع به پزشکی انجام شده که در مرخصی 

کرده و به پزشک دوم ارجاع دهد . به شرطی که هر دو با یک نقش در سامانه تعریف شده باشند . اگر یک نفر با نقـش  
انتخـاب نقـش بـا    در سامانه تعریف شده باشند ، از آنجاییکه » پزشک«و پزشک دوم با نقش  »پزشک خانواده روستایی«

  را انتخاب نماید .  »پزشک خانواده روستایی «ادر نخواهد بود به جاي پزشک شهر ،اسامی می باشد ، پذیرش ق

) آمـاده  minimizeز و به صورت کوچک نمـایی( پذیرش بامتصدي سامانه سیب در رایانه الزم است 
که از چرخه ارجاع مراجعـه نمـوده بـه اتـاق پزشـک یـا...       را باشد تا به صورت اکتیو تمام بیمارانی 

منع قانونی داشته و بـراي پزشـک و   در صورت عدم حضور  ارجاعی بیمارانپذیرش د . هدایت نمای
  متصدي پذیرش مسئولیت در پی خواهد داشت . 


