فایل راهنمای پذیرش درمانگاه
جهت پذیرش و ثبت ویزیت بیماران سرپایی درپذیرش درمانگاه  ،از صفحه اصلی  HISآیکن درمانگاه را
بزنید .درپنجره بعدی آیکن پذیرش درمانگاه را انتخاب نمایید .درپنجره باز شده از تب ثبت اطالعات هویتی
،پذیرش عادی را انتخاب کنید.

بعد از ثبت کدملی بیمار در فیلد مربوطه اینتر را بزنید  .نام ونام خانوادگی و محل تولد بیمارظاهر می شود.

سپس آیکن استحقاق سنجی را کلیک کنید

از پنجره باز شده گزینه تایید احراز هویت را انتخاب و مشخصات هویتی بیمار را تایید نمایید.

سپس بعد از انتخاب بیمه بیمار دکمه دریافت شناسه را بزنید.

مشاهده می کنید در پنجره پذیرش درمانگاه سال تولد  ،نوع بیمه ( درصورتی که تامین اجتماعی باشد ) و
شماره  HIDثبت می شود.
در ادامه سایر فیلدهای این پنجره از جمله اطالعات تکمیلی ثبت و اسم بیمار به صندوق منتقل گردد.

 جهت ثبت بیماران مشمول نظام ارجاع الکترونیک دو حالت وجود دارد :

 – 1یک دسته از بیماران هستند که با استفاده از سایت نوبت دهی بیمارستان ازنوبت ارجاعی استفاده نموده
اند و نوبت خود را دریافت وهزینه ویزیت را اینترنتی پرداخت کرده اند .این بیماران بعدازمراجعه به مرکز به
صورت مستقیم وبدون نیاز به پذیرش مجدد میتوانند به پزشک معالج خود مراجعه نمایند.ودرنهایت باید
پسخوراند این ویزیت در برنامه ثبت گردد.
 -2یک دسته ازبیماران هستند که از مراکز بهداشت روستایی کد ارجاع جهت مراجعه به پزشک معالج
مدنظر خود را دریافت می کنند وآن مرکز بهداشت باید قبل از فرستادن بیمار ،با مرکز مقصد هماهنگی الزم
را جهت حضور پزشک مربوطه انجام دهد سپس اقدام به هدایت بیمار به آن مرکز کند  .بعد از مراجعه بیمار
به مرکز ،از طریق پنجره ثبت اطالعات هویتی – تب نظام ارجاع الکترونیک قابل پذیرش هستند .از باکس
انتخاب نام بیمار ارجاعی  ،اسم بیمار جستجو میگردد وبعد از پذیرش هزینه از بیمار دریافت می شود.
درنهایت پسخوراند این ویزیت باید در سیستم ثبت گردد.
باتوجه به اینکه اکثر بیماران نظام ارجاع از نوبت های ارجاعی اینترنتی سایت نوبت دهی مراکز استفاده می
کنند این نوع پذیرش تقریبا غیر قابل کاربرد است .

ارجاع بین بیمارستانی :

ازین تب زمانی استفاده می گردد که بیمار بستری در سایر مراکز جهت دریافت خدماتی از قبیل مشاوره به
این مرکز هدایت می شود .بعد از مراجعه بیمار ودریافت فرم ارجاع از وی  ،گزینه ارجا بین بیمارستانی را
انتخاب کنید.
مرکز ارجاع دهنده ونام ارجاع شده را از لیست کشویی انتخاب کنید .سپس سایر اطالعات بیمار را تکمیل
نموده و فرم چاپ تقبل هزینه را پرینت بگیرید .این فرم باید در سه نسخه پرینت شود و یک نسخه آن به
همراه یک کپی از فرم درخواست مشاوره تحویل حسابداری گردد تاهزینه آن از بیمارستان مبدا دریافت
گردد .دو کپی دیگر از برگ درخواست مشاوره به همراه دو پرینت از فرم تقبل هزینه تحویل بیمار و
بیمارستان مبدا گردد.

