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 عملکرد کاربران سامانه سیب در تشخیص و درمان کرونا

SIB-COVID19 

SIB.YUMS.AC.IR-----------S.M.SADEGHI 

 

 بهورز/مراقب سالمت

می باشد که این کار از  covid_19عمده کار بهورز/مراقب سالمت، غربالگری و شناسایی موارد مشکوک به بیماری 

فرم خود اظهاری را تکمیل نموده و مشکوک به بیماری هستند  salamat.gov.irطریق پیگیری افرادی است که در سامانه 

 انجام می گیرد. covid_19غربالگری و همچنین غربالگری جمعیت تحت پوشش از طریق شاخص 

غربالگری خانوار های تحت پوشش دیگر وظیفه بهورز/مراقب سالمت می باشد که از طریق شاخص غربالگری خانوار 

covid_19 .انجام می گیرد 

ده ولی وظیفه مهم دیگری که بهورز/مراقب سالمت می بایست انجام دهد، پیگیری بیمارانی است که نتیجه تست آنها مثبت ش

ضد بیماری کرونا، در منزل قرنطینه با توجه به عالئم بالینی، نیازی به بستری شدن در بیمارستان ندارند و با دریافت داروهای 

پیگیری روند درمان خانگی می شوند و درمانشان را دنبال می کنند. بهورز/مراقب سالمت می بایست با استفاده از شاخص 

 مرحله پیگیری این بیماران را در سامانه سیب ثبت نماید. 5در  رمانیکرونا توسط کادر بهداشتی د

 : COVID_19غربالگری  -1

غربالگری بهورز/مراقب سالمت می بایست در صفحه اصلی یا همان میز کار خود ) داشبورد سامانه سیب ( با استفاده از شاخص 

COVID_19 .جمعیت تحت پوشش خود را غربالگری نماید 

به نام 

 خدا



 
  

 

 Page 2  عملکرد کاربران سامانه سیب در تشخیص و درمان کرونا

 

غربالگری، شناسایی موارد مشکوک به بیماری کرونا بوده و در صورتی که پس از تکمیل فرم غربالگری،  هدف از انجام

 16شخص مشکوک به ابتال تشخیص داده شد، می بایست با توجه به شرایط فرد مشکوک، به مرکز سالمت، مرکز سالمت 

 ساعته یا بیمارستان معین ارجاع داده شود.
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  ساعته  16عمومی فرد مشکوک نا مساعد باشد و فرصت ارجاع و مراجعه خدمت گیرنده به مرکز تنها در صورتی که حال

وجود نداشته باشد، بهورز/مراقب سالمت مجاز به ارجاع وی بصورت مستقیم به بیمارستان خواهد بود. در شرایطی غیر 

 ساعته ارجاع دهد. 16از این، بهورز/مراقب سالمت می بایست خدمت گیرنده را به پزشک مرکز/مرکز 

  با توجه به اینکه در شاخص غربالگریCOVID_19 ایگاه سالمت فهرست تمامی جمعیت تحت پوشش خانه بهداشت/پ

نمایش داده می شود و فهرست کسانی که غربالگری شده اند، از جمعیت موجود کسر نمی شود، به منظور جلوگیری از 

ده جدید، فهرست مراقبتهای وی را بررسی نموده و در صورتی که دوباره کاری، حتما از خالصه پرونده خدمت گیرن

 مراقبت غربالگری کرونا را دریافت نکرده بودند، با آنها تماس بگیرید.

 

  پس از انجام غربالگری خدمت گیرنده، برای انتخاب خدمت گیرنده ی بعدی و انجام غربالگری، ابتدا بر روی اسم خانه

مت خود کلیک کنید و بر روی فیلد تغییر نقش کلیک نموده تا مجدد سامانه بارگذاری شود بهداشت/پایگاه سالمت محل خد

 و امکان انتخاب خدمت گیرنده جدید مهیا گردد.
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 COVID_19 غربالگری خانوار -2

بهورز/مراقب سالمت در میز کار خود با کلیک بر روی شاخص غربالگری خانوار، وارد فهرست خدمت گیرندگان تحت 

خود شده و پس از انتخاب سرپرست خانوار از قسمت پیشرفته و کلیک بروی جستجو، می تواند فرم غربالگری خانوار پوشش 

 در برنامه کرونا را برای تمامی سرپرستان خانوار تحت پوشش خود تکمیل نماید.
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آموزشهای  بخش اقدامات، توصیه ها ودر پایان فرم غربالگری، بسته به نحوه ی پر کردن فرم، تشخیص الزم ارائه شده و در 

 الزم مطابق با آنچه در سامانه سیب عنوان شده، توسط بهورز/مراقب سالمت برای سرپرست خانوار ارائه خواهد شد.
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 پیگیری روند درمان کرونا توسط کادر بهداشتی درمانی -3

به سطوح باالتر ارجاع داده شود و از و  در صورتی که خدمت گیرنده ای توسط بهورز/مراقب سالمت غربالگری شده باشد

برای وی ثبت شده باشد و توسط رابط سالمت اطالعات آن خدمت گیرنده  COVID_19سوی پزشک، تشخیص بیماری 

به عنوان نیاز به درمان سرپایی در منزل، در سامانه سیب ثبت شده باشد، بهورز/مراقب سالمت می بایست با استفاده از شاخص 

 مرحله پیگیری برای آن خدمت گیرنده نماید. 5، اقدام به ثبت درمان کرونا توسط کادر بهداشتی درمانی پیگیری روند
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  در صورتی که در پیگیری بیمار، مشخص شد وضعیت بیمار در حال تشدید عالئم بالینی باشد، باید توسط بهورز/مراقب

 سالمت به بیمارستان منتخب ارجاع داده شود.

  روز پشت سر هم صورت می گیرد و درصورتی که بیمار در روز پنجم درمان  5مرحله و در  5سرپایی در پیگیری بیمار

روز بعد و در روز دهم توسط بهورز/مراقب سالمت پیگیری  5سرپایی، هیچ کدام از عالئم را نداشته باشد، مجدد باید 

 شود.
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 ن داشته باشد، از چرخه پیگیری کادر بهداشت خارج شده بدیهی است در صورتی که فرد مبتال نیاز به بستری در بیمارستا

مطابق با دستورالعمل قرار خواهد گرفت و رابط سالمت موظف به پیگیری و ثبت نتیجه و  و تحت درمان عوامل بیمارستان 

 آن خدمت گیرنده خواهد بود.برای درمان 

 

 پیگیری خود اظهاری کرونا در سایت سالمت -4

در این شاخص، که همانند سه شاخص قبلی در میز کار بهورز/مراقب سالمت قرار دارد، فهرستی از جمعیت تحت پوشش هر 

اقدام به تکمیل فرم غربالگری کرونا نموده و  SALAMAT.GOV.IRبهورز/مراقب سالمت نمایش داده می شود که در سامانه 

 ی دارند.بنا به وضعیت آن شخص، نیاز به پیگیری/پیگیری فور
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 .اگر وضعیت بیمار نیاز به پیگیری فوری داشته باشد با رنگ قرمز نمایش داده می شود 

 .با انتخاب گزینه مشاهده، جزئیات ثبت شده فرم خود اظهاری نمایش داده می شود 

  باشد، بیمار در بعد از انجام غربالگری، در صورتی که نیاز به پیگیری روزانه توسط بهورز/مراقب سالمت وجود داشته

 لیست پیگیری روند درمان کرونا توسط کادر بهداشتی درمانی قرار می گیرد.

 

 

 پزشک

پس از انتخاب خدمت گیرنده از فهرست خدمت گیرندگان/انتخاب خدمت گیرنده مهمان یا از طریق ارجاعات دریافتی، 

غربالگری را برای آن خدمت گیرنده  فرمدر میز کار خود،  COVID_19 تشخیص و درمانپزشک با مراجعه به شاخص 

 تکمیل می نماید.

را برای تمامی جمعیت تحت پوشش خود در سامانه سیب  covid_19تشخیص و درمان پزشک این دسترسی را دارد که فرم 

 ثبت نماید.
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 نمایش خواهد داد.پس از تکمیل فرم و در صفحه بعد، با توجه به وضعیت خدمت گیرنده سامانه تشخیص و اقدامات الزم را 

 یص مورد مشکوک، عنوان شده باشد، پزشک می بایست خدمت گیرنده را به بیمارستان منتخب ارجاع خشدر صورتی که ت

 دهد.
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 بیمار را به نقش  ،اگر در اقدامات شروع درمان دارویی ذکر شود، پزشک می بایست به منظور دریافت دارو و راهنمایی

 جاع دهد.ساعته ار 16پرستار در مراکز 
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 درمان کرونافلوچارت 
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 دارویار/پرستار

  ساعته  و نقش دارویار در سطح بیمارستان و به منظور تحویل و ثبت داروی  16/24نقش پرستار در مراکز سالمت

در سامانه سیب تعریف می گردد. عملکرد هر دو نقش مشابه بوده و  corvid_19ن مبتال به تجویزی در درمان بیمارا

 فقط محل تعریف نقش متفاوت می باشد.
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ساعته ارجاع شده باشد، می تواند داروی خود را از پرستار  16در صورتی که خدمت گیرنده از مطب یا سایر بخشها به مراکز 

 تحویل بگیرد.

 COVID_19تحویل دارو  -1

برای خدمت  ه، می توان داروهای الزم COVID_19تحویل دارو پس از انتخاب خدمت گیرنده، با کلیک بر روی شاخص 

تکمیل شده و تشخیص نیاز به دارو داده شده  COVID_19تشخیص و درمان گیرندگانی که توسط پزشک برای آنها فرم 

 با نقش پرستار در سامانه سیب ثبت نمود. رااند، 
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  در صورتی که قبال توسط پزشک مرکز برای خدمت گیرنده فرم تشخیص و درمانCOVID_19  تکمیل نشده باشد

 امکان تحویل دارو از این مسیر وجود نخواهد داشت.

 

 CORVID_19ارجاع از مطب یا سایر بخشها جهت تحویل دارو  -2

سایر بخشها، واجد شرایط درمان سرپایی با  در صورتی که خدمت گیرنده خارج از مسیر بهداشت و از طرف پزشک مطب یا

ارجاع از مطب یا سایر بخشها پرستار مرکز ابتدا می بایست از شاخص مراجعه کند،  ساعته 16 تجویز دارو به مرکز سالمت

نام و شماره نظام پزشک  پس از ورود اطالعات الزم، وارد شده و در فرم نمایش داده شده CORVID_19جهت تحویل دارو 

 داروها را برای آن خدمت گیرنده ثبت نماید.،  CORVID_19تحویل دارو اع دهنده، فرم را ذخیره کرده و از شاخص ارج
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  تشخیص و درمان ساعته به هر دلیلی نتواند فرم  16در صورتی که پزشک مرکزسالمت/مرکز سالمتCORVID_19  را

ساعته و نقش پرستار  16برای خدمت گیرنده ای در سامانه سیب ثبت نماید و آن خدمت گیرنده به صورت کاغذی به مرکز 

ارجاع داده شده باشد، پرستار می بایست ابتدا به همین صورت فرم ارجاع را تکمیل نموده و سپس از طریق شاخص تحویل 

 ثبت نماید. دارو، داروهای خدمت گیرنده رادر سامانه سیب
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 رابط بهداشت

 رابط بهداشت وظایف زیر را بر عهده دارد :

 ثبت نام افرادی که مستقیما به بیمارستان مراجعه کردند و قبال در سامانه سیب ثبت نام نشده اند. -1

 دریافت ارجاعات ارسالی از سطح یک )بهورز/مراقب و پزشک ( -2

 ثبت نتیجه وضعیت بیمار پس از بستری -3

 وضعیت بیمار پس از ارجاع به مراکز تخصصی یا پذیرش ثبت نتیجه -4

نقش رابط سالمت در سطح بیمارستان و کلینیک تعریف شده و در میز کار آن چهار شاخص زیر وجود دارد که برای ثبت  وظایف 

 نه سیب مورد استفاده قرار میگیرد.وی در ساما
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 ثبت نام خدمت گیرنده -1

که به صورت مستقیم به بیمارستان مراجعه کرده اند و تا کنون در سامانه سیب ثبت  رابط سالمت می بایست موارد مشکوک

نشده اند را ثبت نام کند. ثبت نام تمامی موارد جدید در سامانه سیب و با نقش رابط سالمت به صورت مهمان انجام می پذیرد. 

را جدای از سامانه سیب و در فرم کاغذی  بهتر آن است رابطین سالمت، مشخصات، تلفن و آدرس دقیق  این قبیل موارد

آن خدمت  سط بهورز/مراقب سالمت پوشش دهندهیادداشت نموده تا در صورت تایید بیماری و نیاز به انجام پیگیری تو

 اطالعات را در اختیار بهورز/مراقب سالمت قرار دهد.گیرنده، 

 ارجاعات دریافتی -2

لی از سطح یک ) بهوز/مراقب سالمت یا پزشک ( برای رابط سالمت نمایش از شاخص ارجاعات دریافتی، کلیه ارجاعات ارسا

داده میشود. رابط سالمت از فیلد ارسال به، نام خود را انتخاب کرده و با کلیک بر روی مشاهده، فرم غربالگری و خالصه ای 

ان خدمت گیرنده انتخاب خواهد عنوه ب فرد مشکوک، تاییدبا کلیک بر روی  از وضعیت خدمت گیرنده را مشاهده می نماید.

 شد.
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  با توجه به اهمیت مراجعه موارد ارجاعی به بیمارستان جهت تشخیص نهایی و درمان، در صورتی که فرم ارجاعی در

می بایست پیگیری الزم فهرست ارجاعات دریافتی رابط سالمت وجود داشته باشد ولی فرد مشکوک مراجعه نکرده باشد، 

 خدمت گیرنده و مراجعه و دریافت خدمات بیمارستان انجام گیرد.جهت تعیین وضعیت 

 نتیجه وضعیت بیمار پس از بستری -3

ده و تایید کنید تا وارد صفحه اصلی شده و نتیجه بستری صفحه باز شده کد ملی بیمار وارد کربا کلیک بر شاخص فوق، در 

 خدمت گیرنده را وارد نمایید.
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  ثبت شود، بازخورد جهت اطالع برای سطح یک )  "ترخیص و نیازمند مراقبت در منزل"در صورتی که نتیجه بستری

 بهداشت ( ارسال می شود و بهورز/مراقب سالمت امکان پیگیری و ادامه فرایند تعریف شده برای بیمار را خواهند داشت.

 

 نتیجه وضعیت بیمار پس از ارجاع به مراکز تخصصی یا پذیرش -4
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مشکوک که به بیمارستان مراجعه کرده است، رابط سالمت می بایست با کلیک بر روی شاخص فوق  برای تعیین وضعیت فرد

و ثبت شماره ملی بیمار وارد صفحه وضعیت بیمار شده و اطالعات خواسته شده را تکمیل و مشخص نماید  وضعیت وی کدام 

 یک از حاالت زیر می باشد.
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  ،ثبت شود، بازخورد جهت اطالع برای سطح  "یی و نیازمند مراقبت در منزلدرمان سرپا"در صورتی که نتیجه بیماری

یک )بهداشت( ارسال می شود و بهورز/مراقب سالمت امکان پیگیری و ادامه فرایند از قبل تعریف شده برای بیمار را 

 خواهند داشت.

 

ز سطح یک )بهداشت( یا مراجعه مستقیم، در واقع رابط سالمت پس از مراجعه فرد مشکوک به بیمارستان ) به صورت ارجاع ا

باید با ایجاد تعامل با کادر درمانی بیمارستان، اطالعات مربوط به هر فرد مشکوک را دریافت نموده و در سامانه سیب ثبت 

 نماید.

 به این صورت:

 .ثبت نام خدمت گیرنده ای که تا کنون در سامانه سیب ثبت نشده است 

 نتیجه  "در قالب شاخص بیمار وضعیت سپس ثبت آگاهی از تایید نهایی تست بیمار، پیگیری وضعیت فرد مشکوک و

 .از بین گزینه های موجود در سامانه سیب ،"وضعیت بیمار پس از ارجاع به مراکز تخصصی یا پذیرش

 جه را پیگیری وضعیت بیمار در دستور کار رابط بهداشت قرار گرفته و در صورت بهبودی یا فوت خدمت گیرنده، نتی

 ، در سامانه سیب ثبت نماید."شاخص نتیجه وضعیت بیمار پس از بستری"در قالب 
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 گزارش گیری برنامه کرونا در سامانه سیب

برای گزارش گیری از برنامه کرونا در سامانه سیب کافیست کارشناسان و مدیران شبکه از منوی ساختار شبکه و زیر منوی 

 نمایند.فعالیت کاربران سامانه اقدام 

در صفحه فوق در فیلد خدمت کد خدمات برنامه کرونا را وارد نموده و بر روی جستجو کلیک کنید تا عملکرد کاربران در 

 برنامه فوق را مشاهده نمایید.

 کد های خدمات با توجه به نقش ارائه دهنده خدمت، سه کد خدمت زیر می باشند.

  8446خدمت  با کد غیرپزشک-COVID19 غربالگری

 8445با کد خدمت  پزشک- COVID19 درمان و تشخیص

  8449خانوار با کد خدمت  غربالگری مراقبت

 

گزارش عالئم و نشانه -برای مشاهده جزئیات مراقبتهای مذکور، میتوان از منوی خدمت و زیر منوی گزارش مراقبتا

 ها/اقدامها/تشخیص ها ، جزئیت مراقبتهای مذکور را مشاهده نمود.

مثال در گزارش عالئم و نشانه ها با خروجی گرفتن از مراقبت غربالگری خانوار، میتوان تعداد خانوارهایی که دارای  به عنوان

 .فرد مشکوک به بیماری کرونا دارد را استخراج نمود
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میتوان تعداد موارد مشکوک به کرونا  corvid_19یا در گزارش تشخیصها، با خروجی گرفتن از مراقبت تشخیص و درمان 

 که توسط پزشک تشخیص داده شده اند را استخراج نمود.
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