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مقدمه
سند راهنماي کاربري برنامه دیناد مستندي است که کارکردهاي این برنامه برای نسخهنویسی در
درمانگاهها و بیمارستانها را تشریح مینماید .هدف از تهیه این سند ،راهنمایی کاربران به منظور
یکپارچهسازی سیستم نسخه الکترونیک بیمه سالمت و تامین اجتماعی میباشد.در برنامه دیناد از
تاریخ  ،1400/03/23سرویسهای نسخه نویسی تامین اجتماعی ,نیز اضافه شده است .در بروزرسانی
جدید این امکان برای پزشکان و مدیران درمانگاه فراهم شده که صورتحساب خود را از همین سامانه
و بدون نیاز به رجوع به سامانه  erxدر ابتدای هر ماه دریافت و چاپ نمایند .بدین منظور جزئیات
بروزرسانی جدید در این برنامه به صورت گام به گام توضیح داده میشود.

نکته :از آنجا که نسخه جدید منتشر شده است ،برای جلوگیری از بروز اختالل در روند نسخهنویسی
یا نوبتگیری ابتدا کلید  5ctrl+Fرا به صورت همزمان انتخاب نمایید تا تغييرات بر روی مرورگر شما
اعمال شود.
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ادغام پروفایلها
از آنجا که یک پزشک ممکن هست در چند درمانگاه فعالیت داشته باشند ،در نتیجه جهت جلوگیری
از تکرار در ایجاد پروفایل های ایشان ،ایشان می تواند پروفایل های خود را به تفکیک موسسه
مشا هده و اقدامات الزم را انجام دهد(الزم به ذکر است چنانچه پزشک از سامانه ساریتا به آدرس
 inst.krihio.irجهت کاربری مطب خود استفاده می کند نیز می تواند پروفایل خود را در اینجا
مشاهده نماید).

شکل1-1

شکل2-1
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مدیر درمانگاه
در پنل مدیر درمانگاه ،در قسمت "شناسه درمانگاه تامین اجتماعی" ابتدا باید کد سیام درمانگاه را
وارد نمایید .پس از تهیه کد سیام یکتا از دانشگاه علوم پزشکی و درج آن در صفحه مدیر درمانگاه
امکان نسخه نویسی برای بیمهشدگان تامین اجتماعی وجود خواهد داشت.

شکل3-1

پزشک
جهت نسخه نویسی و دریافت نوبت ،پزشک با انتخاب آیکن "اطالعات تامین اجتماعی" و وارد
کردن اطالعات نام کاربری و رمز عبور تامین اجتماعی خود میتواند برای بیمهشدگان تامین
اجتماعی نسخه نویسی را انجام دهد عالوه بر آن پس از وارد نمودن اطالعات کاربری پزشگ،
نوبتگیری برای بیمهشدگان تامین اجتماعی برای منشی فراهم میشود و منشی نیز
میتواند برای بیمه شدگان تامین اجتماعی جداگانه نوبتگیری را انجام دهد.

شکل2-1
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منشی
منشی بعد از استعالم کدملی ،در صورتی که مراجعه کننده از صندوق تامین اجتماعی باشد و اطالعات
تامین اجتماعی مربوط به پزشک نیز ثبت شده باشد مطابق تصویر زیر باید کادر شماره همراه بیمار
و دو گزینه "نوبت بیمه سالمت" و "نوبت تامین اجتماعی" برای آن فعال شود( .ورود شماره همراه
صحیح برای تامین اجباری می باشد).

شکل3-1

نسخه نویسی در پنل پزشک
پزشک با ورود به صفحه خود لیست مراجعین خود را مشاهده میکند .اگر مراجعه کننده نوبتگیری
بیمه سالمت داشته باشد ،با لوگو بیمه سالمت نمایش داده میشود و به نسخه نویسی بیمه سالمت
همانند قبل لینک میگردد .در صورتیکه مراجعهکننده نوبتگیری تامین اجتماعی داشته باشد با لوگو
سازمان تامین اجتماعی نمایش داده میشود و به نسخه نویسی تامین همانند صفحه زیر لینک
میشود.
دقت شود در نسخه نویسی تامین ویزیت ،دارو ،پاراکلینیک و خدمات پزشکان بصورت جداگانه
بایستی ثبت شود و به ازای هر خدمت یک کد رهگیری جهت اطمینان از ثبت نسخه خود به پزشک
ارائه میگردد.
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شکل4-1

پروفایل سازی
پزشکان برای ایجاد پروفایلهای بیمه سالمت و تامین اجتمای با انتخاب منوی پروفایل وارد صفحه
ایجاد پروفایل میشوند .با توجه به متفاوت بودن کدینگ خدمات بیمه سالمت و بیمه تامین
اجتماعی پزشکان میتوانند مطابق شکل( )5-1با انتخاب آیتم "پروفایل بیمه سالمت"برای بیمهشدگان
سالمت یا آیتم "پروفایل بیمه تامین اجتماعی" برای بیمهشدگان تامین پروفایل ایجاد نمایند.
به طور پیش فرض با انتخاب پروفایل سالمت ،کلیه پروفایل های ایجاد شده برای بیمه سالمت
قابل مشاهده میباشد و کاربر میتواند برای نسخهنویسی از آن استفاده نمایند .عالوه بر آن کاربر
میتواند جهت ایجاد پروفایل جدید نیز از این آیتم استفاده نماید.

شکل5-1
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کاربر با انتخاب آیتم "پروفایل تامین اجتماعی" میتواند پروفایل مورد نیاز خود جهت نسخهنویسی برای
بیمهشدگان تامین اجتماعی را مطابق شکل  6-1ایجاد نماید.

شکل6-1
کاربر پس از ایجاد پروفایل در بخش پروفایل ها میتواند مطابق شکل  7-1در صفحه نسخهنویسی از
پروفایلهای ایجاد شده استفاده نماید.

شکل7-1
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دریافت صورتحساب در پنل پزشک
پزشک در قسمت داشبورد پنل خود ،با انتخاب صورتحساب سالمت و مشخص کردن سال و ماه

مورد نظر که اجباری میباشد ،میتواند همانند تصویر زیر صورتحساب خود را مشاهده و چاپ
نماید.

شکل8-1

دریافت صورتحساب در پنل مدیر درمانگاه
مدیر درمانگاه جهت مشاهده صورت حساب کلی که در سامانه  erxدریافت میکرده میبایست
ابتدا کاربری خود را مطابق تصویر زیر یکبار ثبت نماید تا بتواند به صورتحساب درمانگاه دسترسی
داشته باشد.

شکل 9-1

سپس از قسمت داشبورد پنل خود ،با انتخاب گزارش "صورتحساب سالمت" می تواند آن را دریافت
و چاپ نماید.
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