
 سیستم ارجاع:

 در مراحل مختلف انجام مراقبتهای بهداشتی در صورت لزوم سامانه گزینه ارجاع را قرار داده تا به سطوح بعدی ارجاع بدیم

 

 برای ارجاع روی گزینه ارجاع فوری یا غیر فوری در پایان یک مراقبت کلیک میکنیم تا پنجره ارجاع باز شود

 

 در قسمت ارجاع به...

 که میخواهیم خدمت گیرنده را اجاع بدهیم را انتخاب میکنیم مثل مرکز بهداشتی و درمانیما واحدی 

.. دندانپزشک ، کارشناسان و.. ،در قسمت نقش هم باید نقش فردی که می خواهیم ارجاع دهیم را انتخاب می کنیم مثل پزشک ، ماما 

 و ثبت میکنیم
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 ی قابل مشاهده می باشدارجاعات ما در قسمت پیامها و پیامهای ارسال

 
ارجاعات اول به نقش پذیرش در واحد مربوطه می رود و تا وقتی که پذیرش پیام ارجاع را باز نکند در قسمت پیامهای ارسالی جلوی 

 خواهد بود "در انتظار پذیرش "ارجاعات 

ین خدمت گیرنده که ارجاع شده نزد چه متصدی پذیرش ارجاعات را در قسمت پیامهای دریافتی مشاهده کرده و تعیین می کند که ا

 کسی از نقش مربوطه برود و ارجاع را به کارتابل همان شخص ارسال می کند

 

بعد از انجام پذیرش و ارسال ارجاع به فرد مربوطه تو سط متصدی پذیرش، پیام ارجاع به صندوق پیامهای دریافتی آن نقش مثال 

پزشک اضافه می شود
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بت انجام از مراق ای صندوق پیامهای دریافتی پیام ارجاع قابل مشاهده بوده و با کلیک روی گزینه مشاهده خالصهدر نقش پزشک در 

به معنی انجام مراقبت برای  "ویزیت"به منزله مشاهده ارجاع و  "تایید"شده توسط فرد ارجاع دهنده نمایش داده شده و گزینه های 

 فرد خدمت گیرنده فعال می باشد

 

 لیک روی مشاهده خالصه مراقبت قابل روئیت می باشدبعد از ک
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 با کلیک روی گزینه ویزیت صفحه ویزیت برای خدمت گیرنده باز می شود

 

 
 

و  از اقدامات خودای پزشک می تواند اقدامات خود را انجام داده و ذخیره کند و در پایان با کلیک روی گزینه پیش نمایش خالصه 

 برای ارسال پیام پس خوراند ارجاع برای واحد ارجاع دهنده  می توان مشاهده کرد "رجاعبازخورد ا"همچنین گزینه 
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 اضافه می شود سالمت بعد از ارسال بازخورد ارجاع این پیام به  صندوق پیامهای دریافتی شخص ارجاع دهنده مثال مراقب 

 

 

 قابل مشاهده می باشد از اقدامات پزشک  و همچنین توصیه هاای با کلیک روی مشاهده خالصه 
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