راهنمای آموزشی بخش انتخاب پزشک خانواده
انتخاب پزشک خانواده به معنای تعیین یک پزشک تحت عنوان پزشک خانواده توسط سرپرست هر خانوار می باشد  .از زمان
انتخاب پزشک خانواده توسط سرپرست خانوار مسئولیت سالمت و بیماری افراد آن خانوار با پزشک مربوطه و سایر اعضای تیم
سالمت همکار با آن پزشک در مرکز مجری برنامه پزشک خانواده می باشد
جهت انجام فرایند انتخاب پزشک چند مرحله فعالیت باید بعنوان پیش نیاز انجام شده باشد
 -1در ساختار ایجاد واحدها (تعریف مراکز)در شهرها  ،پایگاه سالمت شهری یا پایگاه سالمت شهری مجازی ایجاد شده باشد  .در
روستا ها نیز مراکز بهداشتی درمانی روستایی و خانه های بهداشت زیر مجموعه آنها تعریف شده باشد
 -2مناطق سالمت شهری به ازای هر پایگاه شهری تشکیل و تعریف شده باشند  .همچنین در روستا یک منطقه سالمت به ازای هر
خانه بهداشت ایجاد شده باشد
-3در ذیل مناطق سالمت روستایی ،روستاهای اصلی و قمر تشکیل شده باشند
-4در هر پایگاه شهری حداقل یک نفر کاربر متصدی پذیرش با کد کاربری  m-receptionحداقل یک نفر کاربر اپراتور با کد
کاربری  operatorو به ازای هر  2022نفر جمعیت منطقه سالمت مربوطه یک کاربر پزشک خانواده با کد کاربری f-
 physicianتشکیل شده باشد
-0در هر مرکز بهداشتی درمانی روستایی حداقل یک نفر کاربر متصدی پذیرش با کد کاربری  m-receptionو به ازای هر
 4222نفر جمعیت منطقه سالمت مربوطه یک کاربر پزشک خانواده با کد کاربری  f-physicianتشکیل شده باشد
-6در هر خانه بهداشت حداقل یک بهورز با کد کاربری  m-behvarzتعریف شده باشد
-6مشخصات هویتی افرادی که قرار است بعنوان متصدی پذیرش یا اپراتور  ،بهورز و یا پزشک خانواده فعالیت نمایند تعیین و در
بخش اطالعات هویتی وارد شود .سپس در بخش تعیین سمت پرسنل کد ملی افراد فوق به کد های کاربری مرتبط (موارد بند  4و
 0و  )6وصل شود
-6خانوار یا خانوارهای که قرار است پزشک خانواد ه خود را انتخاب کنند در منطقه سالمت خود ورود اطالعات شده باشند (در
بخش سرش ماری)این اقدام توسط بهورزان خانه های بهداشت (مربوط به خانوارهای روستایی)و اپراتورها (مربوط به خانوارهای
شهری) انجام می شود

پس از انجام مراحل فوق حاال جمعیت می توانند پزشک خانواده خود را به طریقی که ذکر خواهد شد انتخاب نمایند .دسترسی به
منوی ((انتخاب پزشک خانواده)) برای بهورزان خانه های بهداشت و متصدیان پذیرش پایگاه ها گذاشته شده است

با کلیک بر روی این منو در بخش راست محیط قابل روئیت یعنی بخشی که صفحه کار در آن قرار دارد ،چند کادر قابل مشاهده
خواهد بود

در باالترین قسمت نام خانه بهداشت و یا پایگاهی که بهورز و یا متصدی پذیرش بعنوان عضو قرار دارد نوشته شده است

در بخش پایین تر دو باکس مجاور هم قرار دارد در باکس سمت راست نام پزشکانی که واجد شرایط انتخاب می باشند قابل
مشاهده می باشد .جهت مشاهده روی عالمت  +کلیک کنید

توجه داشته باشید که اسامی پزشکان بشرطی قابل نمایش است که پیش نیازهای شش گانه ای که در ابتدای بحث ذکر شد تحقق
یافته باشد وگرنه این باکس خالی خواهد بود .
در صورتی که فرایند انتخاب پزشک با واسطه بهورز ا نجام شود (یعنی جمعیت روستایی مد نظر باشد) نام پزشکانی مشاهده می
گردد که در مرکز بهداشتی درمانی متبوع واجد کد کاربری  f-physicianباشند  .بنابراین تمامی بهورزان خانه های بهداشت
تابعه یک مرکز بهداشتی درمانی روستایی نام پزشکان مربوطه را بصورت مشترک و یکسان می بینند  .یعنی اگر مرکز بهداشتی
درمانی  Aبا  3پزشک خانواده ،دارای  0خانه بهداشت باشد و این خانه ها در مجموع  12بهورز داشته باشند ،هر یک از بهورزهای

مربوطه پس از ورود به محیط کار خود و کلیک بر روی منوی ((انتخاب پزشک خانواده)) و کلیک بر روی عنوان پزشکان مرکز آن
سه پزشک را مشاهده می نمایند
در مورد پایگاه های شهری بر خالف روستاها ،مشخصات پزشکان در داخل پایگاه تعریف شده است و متصدی پذیرش یک پایگاه
می تواند اسامی پزشکانی را مشاهده نماید که در همان پایگاه ثبت نام شده باشند.یادآوری می شود مشخصات پزشکانی که در
مطب های خود نیز کار می کنند باید در داخل پایگاهی(یا همان مرکز مجری برنامه پزشک خانواده) وارد شود که مطب مربوطه
بلحاظ مدیریت فنی در زیر مجموعه آن قرار می گیرد  .این عملیات موجب می شود متصدی پذیرش پایگاه مورد نظر بتواند اسامی
همه پزشکان ذیصالح جهت انتخاب شدن توسط خانوارها را ببیند
در باکس روبرویی(سمت چپ) می توان آخرین وضعیت تعداد خانوارها و افراد تحت پوشش هر پزشک را مشاهده نمایید .برای این
منظور  ،روی اسم پزشک خانواده در باکس سمت راست کلیک کنید تا کد ملی پزشک در باکس سمت چپ نمایش داده شود
(شکل زیر)

با کلیک بر روی عالمت محاسبه ،و پس از چند ثانیه انتظار سیستم تعداد جمعیت و تعداد خانوار ثبت نام شده آن پزشک را نشان
می دهد .طبیعی است که برای اولین بار این دو عدد صفر خواهد بود

با انتخاب اسم سایر پزشکان و کلیک بر روی آیکون محاسبه می توان اخرین وضعیت ثبت نامی هر پزشک را مشاهده نمود.
شروع فرایند انتخاب پزشک با کلیک بر روی اسم پزشک مورد نظر شروع می شود  .طبیعی است که انتخاب باید بر اساس نظر
سرپرست خانوار صورت پذیرد .نتیجه این انتخاب به سه طریق ممکن است به اطالع متصدی پذیرش برسد
 -1مراجعه سرپرست خانوار به مرکز مجری برنامه پزشک خانواده و مواجهه با متصدی پذیرش
 -2اعالم توسط سرپرست خانوار در زمان سرشماری (توصیه می شود در صورتیکه پزشکان عضو در تیم سالمت یک پایگاه
مشخص شده باشد ،پروفایل پرینت شده مشخصات هر پزشک شامل عکس-نام –نام خانوادگی –تاریخ تولد –شهرستان
محل تولد و سال فراغت از تحصیل پزشک در زمان سرشماری همراه با فرد سرشمار به خانوار عرضه شود تا پس از
انتخاب در زمان ورود اطالعات سرشماری  ،بخش مربوط به انتخاب پزشک نیز در نرم افزار تکمیل شود)
 -3اعالم توسط سرپرست خانوار از طریق سایت  . http://1590.irدر این سایت امکان انتخاب پزشک توسط سرپرست
خانوار گذاشته شده است .متصدی پذیرش می تواند کد ملی سرپرست را در سایت فوق وارد نموده و پزشک انتخاب
شده توسط هر خانوار را مشاهده نماید البته در این سامانه ممکن است انتخاب چند پزشک توسط سرپرست خانوار بر
اساس اولویت صورت پذیرفته باشد و متصدی پذیرش می بایست در صورت وجود ظرفیت ثبت نام جهت هر پزشک و
بشرط تکمیل نبودن ظرفیت ،اولین پزشک انتخاب شده توسط سرپرست خانوار را برای وی تعیین نماید و یا اینکه در
صورت تکمیل بودن ظرفیت پزشک اول به اولویت بعدی انتخاب شده توسط وی توجه نماید
پس از تعیین شدن پزشک توسط سرپرست خانوار (اعالم شفاهی و یا از یکی از طرق دیگر که در باال ذکر شد) ،کد ملی وی را در
داخل کادر مخصوص وارد نموده و عالمت جستجو را کلیک نمایید

در این حالت توضیحاتی در خصوص خانوار مربوطه در کادر پایینِ فیلد جستجئ ظاهر می شود

این توضیحات شامل خانوار یا خانوارهایی است که فرد نظر مورد سرپرست آن می باشد .و در واقع شامل شماره خانوار و نام
پایگاهی است که فرد در محدوده تحت مدیریت آن پایگاه زندگی می کند (به شکل باال توجه کنید)
در انتهای متن توضیحات ،یک جمله مشخص با یک عالمت بعالوه  +سبز رنگ می بایست نمایش داده شود (بجز مواردی که در
ادامه توضیحات بیان می گردد)
این جمله عبارت است

پزشک خانواده :ندارد

+

شما می توانید با کلیک روی عالمت بعالوه ،سرپرست و اعضای خانوار را به پزشک مورد نظر ملحق کنید (البته فقط افراد با
موقعیت اصلی به پزشک ملحق می شوند و افرادی از خانوار که دارای موقعیت غیر اصلی هستند به لیست افراد تحت پوشش
پزشک مورد نظر ملحق نخواهند شد ) (در صورت نیاز برای آشنایی با مفهوم اصلی و غیر اصلی به توضیحات مربوط به افراد اصلی و
غیر اصلی در بخش سرشماری مراجعه نمایید)

با الحاق اعضای خانوار به پزشک ،در پایین ترین بخش صفحه کار مشخصات اعضای خانوار مربوطه نمایش داده می شود  .ضمن
اینکه قبل از آن پیامی تحت این عنوان را مشاهده می نمایید
((افراد اصلی خانوار مورد نظر به جمعیت تحت پوشش پزشک خانواده اضافه گردیدند))

با کلیک روی عالمت بعالوه در ابتدای شماره خانوار می توانید اعضای خانوار اضافه شده به لیست پزشک را نیز ببنید

در مورد خانوار های بعدی نیز می توانید به همین طریق عمل نمایید و اگر خانوار بعدی نیز خواستار انتخاب همین پزشک اخیر
باشد  ،بدون اینکه نیاز به کلیک بر روی نام و نام خانوادگی پزشک باشید  ،کد ملی سرپرست خانوار جدید را وارد نموده و عملیات
فوق را تکرار کنید تا خانوار دوم نیز به پزشک ملحق شود
در صورتیکه خانوار دوم پزشک دیگری را انتخاب کند باید روی مشخصات پزشک بعدی در ابتدا کلیک نمایید تا کد ملی پزشک در
باکس سمت چپ نمایش داده شود  .سپس عملیات را بطریقی که در باال ذکر شد ادامه دهید .

در هر مرحله ای از کار و پس از تعیین تکلیف تعدادی از خانوارها  ،می توانید روی ایکون محاسبه کلیک نموده و تعداد افراد ثبت
شده هر پزشک را مشاهده نمایید

در صورتیکه فرد قبالً پزشک خانواده دیگری در هر جای کشور انتخاب کرده باشد ،سامانه اجازه انتخاب پزشک خانواده دوم بصورت
همزمان را از وی سلب می کند  .این حالت بوسیله یک پیغام خاص با رنگ قرمز مشخص می گردد((این خانوار دارای پزشک
خانواده است))
در این حالت نام پزشک خانواده فعلی وی نیز نوشته شده است

در این حالت بسبب نبودن عالمت  +سبز رنگ  ،امکان الحاق کردن خانوار به پزشک فعلی وجود ندارد مگر اینکه خانوار از پزشک
اول خود جدا شود (توضیحات الزم در این مورد در انتهای بحث ارائه خواهد شد)

یکی دیگر از پیغام هایی که ممکن است توسط سامانه داده شود و بعنوان یک مانع در انتخاب پزشک عمل نماید این پیغام است

((این خانوار تحت پوشش این مرکز نمی باشد))

در صورتی خانوار می تواند در این پایگاه ،پزشک خود را انتخاب نماید که در زمان سرشماری  ،موقعیت مسکونی آن خانوار در
منطقه سالمت تحت پوشش این پایگاه باشد .بنابراین اگر خانوار از یک شهر دیگر یا از منطقه سالمت دیگری در همان شهر مراجعه
کرده باشد و بخواهد در این منطقه پزشک خود را انتخاب کند  ،سیستم پیغام الزم را در مورد عدم امکان انتخاب پزشک خواهد
داد.
تذکر :در صورتیکه خانوار در زمان سرشماری در یک منطقه سالمت دیگر ثبت نام شده باشد ولی در حال حاضر مکان و محل
سکونت وی به منطقه سالمت جدید تغییر یافته باشد می تواند به طریقی که در انتهای بحث بیان خواهد شد عمل نماید تا مشکلی
در انتخاب پزشک در منطقه جدید بوجود نیاید
بدیهی است که اگر خانواری در منطقه سالمت تحت پوشش این پایگاه زندگی نکند و همچنین دارای پزشک خانواده در منطقه
دیگری باشد هر دو پیغام نمایش داده می شود یعنی :
این خانوار تحت پوشش این مرکز نمی باشد .این خانوار دارای پزشک خانواده است

نحوه تغییر پزشک خانواده انتخاب شده توسط خانوار :
در صورتیکه خانواری بخواهد پزشک خانواده خود را تغییر دهد ،چند حالت ممکن است رخ دهد
 -1تغییر پزشک اول به دوم در داخل همان پایگاه صورت می گیرد  .یعنی پزشک اول(پزشک فعلی خانوار) و دوم (پزشکی
که خانوار می خواهد آنرا بعنوان پزشک جدید انتخاب کند)هر دو در یک پایگاه قرار دارند
در این حالت متصدی پذیرش روی نام پزشک اول کلیک می نماید سپس مشخصات خانوارهای تحت پوشش وی را در
پایین تریین قسمت صفحه مشاهده می نماید
در مقابل هر خانوار تحت پوشش  ،یک عالمت ضربدر وجود دارد  .روی آن کلیک کنید تا پیغام زیر نمایش داده شود

پس از حذف خانوار از لیست پزشک اول  ،حاال روی اسم پزشک دوم کلیک کنید و با ورود کد ملی سرپرست خانوار در
فیلد مربوطه ،عنوان (پزشک خانواده ندارد  )+با رنگ سبز نمایش داده می شود و می توانید خانوار را به پزشک دوم
ملحق نمایید
-2تغییر بگونه ای است که پزشک اول در پایگاه دیگری است و دومین پزشک در داخل پایگاه فعلی
این حالت زمانی اتفاق می افتد که فرد در محل سکونت قبلی دارای پزشک خانواده بوده است و حاال با انتقال به منطقه
جدید (تغییر منطقه سالمت)بخواهد پزشک خود را تغییر دهد .برای این منظور چند مرحله متوالی الزم است

مرحله الف :متصدی پذیرش پایگاه جدید با ورود کد ملی سرپرست خانوار و روئیت این عنوان که فرد در منطقه سالمت
دیگری می باشد ،آدرس پایگاه مبداء را مشاهده می نماید.

مرحله ب :باید با هماهنگی بین پایگاهی یا از طریق خود سرپرست خانوار ،قطع ارتباط خانوار با پزشک اول صورت
پذیرد(با استفاده از عالمت ضربدر قرمز در مقابل شماره خانوارتوسط متصدی پذیرش پایگاه مبداء)پس از این خانوار فاقد
پزشک خانواده خواهد بود .

مرحله ج  :از سوی دیگر با ید خانوار نیز از منطقه مبداء به منطقه مقصد منتقل شود  .برای رسیدن به این هدف  ،شماره
ساختمان جدید توسط اپراتور در منطقه سالمت مقصد ایجاد می شود  .این قسمت در منوی سرشماری انجام می شود و
یک کد  14رقمی تحت عنوان شماره جغرافیایی ساختمان تولید می شود  .البته ممکن است انتقال خانوار به ساختمانی
باشد که قبالً کد آن در سامانه سرشماری وارد شده باشد و احتیاج به تولید جدید کد نباشد(مثالً ساختمانی که یکی از
واحدهای آپارتمانی آن به خانوار مورد نظر واگذار شده و قبالً بسبب وجود خانوارهای دیگر اطالعات آن در سامانه وجود
دارد) .این کد باید در اختیار فرد اپراتور پایگاه مبداء قرار گیرد تا انتقال خانوار را انجام دهد
مرحله د :اپراتور پایگاه مبداء به بخش سرشماری وارد شده و با ورود کد خانوار در بخش مربوطه و جستجو  ،شماره
ساختمان خانوار را در منطقه سالمت مبداء پیدا می کند

پس از آن خانوار مورد نظر را در ساختمان فوق انتخاب می نماید یعنی روی شماره خانوار کلیک کرده تا مشخصات عمومی خانوار
به فیلدهای زیرین منتقل شود

در انتهای فرم سرشماری یک فیلد خاص برای انتقال به ساختمان مبداء وجود دارد .اپراتور پایگاه مبداء باید کد  14رقمی
ساختمان را پایگاه مقصد دریافت نموده و شماره را در فیلد مربوطه وارد می نماید .سپس با کلیک عالمت سبز رنگ در مقابل فیلد
 ،خانوار به ساختمان مقصد منتقل می شود

مرحله آخر  :حاال متصدی پذیرش در پایگاه م قصد می تواند در بخش انتخاب پزشک ،کد ملی سرپرست خانوار را وارد نموده و
ثبت پزشک را برای خانوار مربوطه به انجام برساند  .بدیهی است پیغام قرمز رنگ (( این خانوار تحت پوشش مرکز نمی باشد))
دیگر ظاهر نمی شود چون حاال خانوار در ساختمانی زندگی می کند که در محدوده منطقه سالمت این پایگاه می باشد

