
  اسفند ) :  26دستورالعمل ارجاع و نوبت گیري الکترونیک در نود اصلی سامانه سیب  (بروزرسانی 

آن الزامی می باشد پزشکان محترم قبل از ویزیـت بیمـار    از آنجاییکه تاریخ اعتبار بیمه و کد بیمه بعنوان فیلد ستاره بوده و تکمیل -1
وضعیت بیمه او را از مسیر زیر چک کرده و در صورت خالی بودن تکمیل نمایند . (متذکر مـی گـردد ایـن فراینـد در     ، ارجاعی 

 گر تکمیل خواهد شد ) آینده توسط سازمان بیمه 

را در » تبار بیمهتاریخ اع«و » شماره بیمه«از فهرست خدمت گیرندگان ، فرد مربوطه را پیدا کرده و روي نام بیمه وي کلیک کرده و دو آیتم 
  فرم بیمه تکمیل می نماییم. 

  
مواجه شدید : بدون بستن پنجره مربوطه ، منوي ثبت نام و » تاریخ اعتبار بیمه«یا » شماره بیمه «با خطاي  2در صورتیکه مابین ارجاع به سطح 

فـرد  را اجـرا مـی کنـیم ،     open in new windowسرشماري را باز نموده و روي گزینه فهرست خدمت گیرندگان راست کلیک کـرده و گزینـه   
را می بندیم و سپس در پنجره اول به ادامه کار خود  رهانجام داده و پنج صورت موازي بهاصالحات بیمه را در پنجره دیگر مربوطه را انتخاب و 

  می پردازیم . 

  

   



 مثل روال گذشته )( 2ثبت ویزیت / ثبت عالئم حیاتی / ثبت تشخیص افتراقی و ارجاع به سطح  -2

و بازخورد از  2با انتقال به نود اصلی ، گزینه ارجاعات ارسالی و بازخوردهاي دریافتی در منوي پیامها ، کلیه گزارشات ارجاع به سطح 
  را نیز شامل می شود .  2سطح 

  

  

  امکان مشاهده مجدد فرم ارجاع ، مشاهده بازخورد و دریافت نوبت الکترونیک مقدور می باشد :  گزینه  زیربا انتخاب 

  مشاهده ویزیت -انتخاب بیمار –گزارش ویزیت ها  –منوي گزارش ها 

   (براي مشاهده جزئیات بازخورد متخصصان حتما باید از این مسیر اقدام نماییم ) 
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  دریافت نوبت الکترونیک :

بعد از صـدور کـد ارجـاع سـریعا امکـان نوبـت گیـري فـراهم مـی شـود و بـه صـفحه نوبـت گیـري هـدایت مـی شـویم . درشـرایطی کـه                    
یـا چنـد روز بعـد نیـاز بـه نوبـت گیـري داشـته باشـیم مجـددا وارد فهرسـت ویزیـت هـاي بیمـار               بعـد  وقفه اي اتفاق افتـاده و چنـد سـاعت    

  ی نماییم :  شده و از طریق زیر اقدام به نوبت گیري م

  

  را انتخاب می نماییم. »  ویزیت پزشک متخصص در مراکز سرپایی«از قسمت مرکز ، بیمارستان مربوطه را را انتخاب و 

  

   



  طبق برنامه اي که معاونت درمان در سامانه بارگزاري نموده ، تاریخ و ساعت نوبت را انتخاب می نماییم 

  

  نوبتی وجود نداشته باشد پیغام زیر نمایش داده می شود : ، در صورتیکه در تاریخ انتخاب شده 

  

  و اگر نوبت وجود داشته باشد لیستی از نوبت ها به همراه نام متخصص و ساعت هاي نوبت وي نمایش داده شده تا یکی را انتخاب نماییم :

  نوبت ،  نوبت در نظر گرفته شده است )  20تا  16از ساعت متخصص داخلی ، (در شکل زیر براي دکتر نصیري  

  

   



  امکان پذیر می گردد :   حذف نوبتو وضعیت نوبت بعد از اخذ نوبت الکترونیک ، امکان مشاهده 

  

   



تاریخ و ساعت نوبت نمایش داده می شود . این برگه  نام مرکز ، شناسه نوبت ، بعد از گرفتن نوبت در فرم ارجاع بیمار (باال سمت راست )
  مراجعه نماید . باید توسط پزشک پرینت گرفته شده و به بیمار تحویل نماید تا طبق این برنامه به بیمارستان مربوطه 

  

  نوبت متخصصان در سامانه بارگزاري و قابل استفاده می باشد .  98از ابتداي سال 

   



 

به زودي  3و  2و تعداد بازخوردها سطح  3و  2سیستم و کارشناسان ستادي ،  زبانه ویزیت ، تعداد ارجاعات سطح در میز کار مدیران 
  بارگزاري خواهد شد . 

 

  

  

 کلیه این فرایندها و منوها ممکن است در روزهاي آتی طی بروزرسانی هاي مجدد دستخوش تغییراتی قرار بگیرد 

 

 

  م پزشکی گیالنمعاونت بهداشتی دانشگاه علو

  گروه گسترش


