
 ١٧من  ١الصفحة 

 

 :الخاص بالمستشفيات برنامج اركاب المرضى

  

  صالحيات المستشفيات:

  إلى المستشفى   آليامريض التحويل ملف  -
 ادخال  الموعد -

 ادخال بيانات المرافقين -

 تغيير خط السير -

 نقالة) –أفق  –(سياحي  تغيير درجة السفر -

 ركابالطباعة امر ا -

 ل بيانات المريض عبر شاشة المشرفتعدي -

  المرافقينوإيقاف تعديل بيانات  -

  

  ) مالحظة هامة(

  

قرار سريان فترة صالحية  خاللالمدخل الموعد أن يكون  يجب  -١
  من تاريخ االجتماع بسنتينأو بسنة ة الطبية والمحددة حاليا ئالهي

 المستشفى ىإل محواليكون ملف المريض أن  -٢

 غير موقوف من قبل مدير النظام يكون ملف المريضأن  -٣

درجة لى الجديد تم إيقاف صرف أوامر اركاب عحسب التعميم  -٤
أو في حالة عدم تحمل ند منح المريض نقالة وهناك ضوابط ع األفق

 )فيجب التواصل مع إدارة الهيئة الطبية(المريض السفر بالطائرة 

قتصار المرافقة للمرضى المحولين خارج االتعميم الجديد حسب  -٥
أو ا سواء كان المريض ذكرمناطق إقامتهم على مرافق واحد فقط 

وال يستثنى من ذلك إال في حالة وجود أمر سامي كريم يقضي  أنثى
سنة  ١٥ويستثنى من ذلك الطفل أقل من ضافة أكثر من مرافق إب

  لمرافقين.تذاكر له وفيصرف 

  
   



 ١٧من  ٢الصفحة 

 

  المريض آلية تحويل ملف

  

  

  )حويلت(  زر عن طريق االستعالم عن المريض ثم ضغط

يفضل الخروج من ملف المريض ثم االستعالم من جديد لضمان تنفيذ تنبيه: 
  التحديثات على الملف بالشكل المطلوب .

  
  

 

  بواسطة موظف االركاب في الهيئة الطبية عبر الخطوات التالية: أو

  االستعالم عن المريض المطلوب تحويل ملفه

فه تحويل مل) وتحديد المستشفى المطلوب جهة طباعة االركابثم اختيار (
  اليه

  

  و يجب مراعاة التالي عند تحويل ملف مريض إلى أحد المستشفيات:

  التأكد من صحة البيانات المدخلة الخاصـة بالمريض -

  رقم وتاريخ القرار) –السجل المدني  –تاريخ الميالد  –(االسم          

 ان يكون تاريخ القرار ساري المفعول -

  



 ١٧من  ٣الصفحة 

 

  بالمستشفياتبرنامج االركاب الخاص تعليمات 

  

  شاشة الدخول وشاشة تغيير كلمة المرور:

  

  

  : (وهي عبارة عن قوائم منسدلة)سية للبرنامجيالشاشة الرئ

  

   



 ١٧من  ٤الصفحة 

 

 االستعالم عن مريض:

  

  

  

  

  

بحث باالسم مع وضع 
 عالمة % بين أجزاء االسم

 بحث برقم الهوية

بحث عن مريض حسب الجهة 
التي سبق وان تقدم لها بطلب 

 النثريةنفقاته 

  بحث برقم قرار المريض

 نفيذ البحثلت

بحث عن المرضى الذين تم 
 للمستشفى  ملفاتهمتحويل 

  إللغاء عملية البحث



 ١٧من  ٥الصفحة 

 

  

  

  مثال بحث باالسم:

  

  

  

  المطلوب ضيمرتين بالفارة على السجل المدني لفتح ملف المر الضغطثم 

  

  ) بواسطة السجل المدنيالبحث  دائمايفضل ( 

   



 ١٧من  ٦الصفحة 

 

  ستظهر لنا عدة تبويبات مثل:بعد اختيار المريض 

  )تبويب معلومات المريض(

  .من اختصاص الهيئة الطبيةوهذه الشاشة 

  

  

  

   

 تحويل ملفل

المستشفى الذي 
تم تحويل ملف 
 المريض اليه



 ١٧من  ٧الصفحة 

 

  إلدخال بيانات المرافقين )تبويب المرافقين(

  

  من مرافق ثم االختيار منهم الحقا مع كل موعد يمكن تسجيل اكثر

  

 

  

   

 الختيار جنسية المرافق



 ١٧من  ٨الصفحة 

 

على أي سجل مدني ثم  الضغطضافة مرافق جديد فيمكن في حالة عدم وجود خانة فارغة إل
  )-(عالمة ط وللتراجع اضغ ) في اعلى الصفحة+( الضغط على عالمة

  

  

   

)إلضافة حقل +(
 جديد

 ) للحذف-(



 ١٧من  ٩الصفحة 

 

  ل رقم وتاريخ قرار الهيئة الطبيةدخاإل) قرار الهيئةتبويب (

فقط  مويمكنكأو شاشة المشرف الهيئة الطبية شاشة تعديل هذه القائمة من اختصاص 
  االطالع على المعلومات

  

  

طباعة أي أمر اركاب ما لم يكن تاريخ القرار ساري ادخال الموعد أو ولن يتم 
  المفعول

  سنتان من تاريخ االجتماعسنة أو القرار هي  علما أن مدة سريان

   



 ١٧من  ١٠الصفحة 

 

  مواعيد المريضدخال إل)  اإلركابتبويب  (

في هذا الجدول يمكنك ادخال موعد المريض في أي حقل فارغ وعند عدم وجود 
على أي  حقل لموعد سابق ثم الضغط على  طيمكنك إضافة حقل بالضغفارغة حقول 
  )-) في أعلى الصفحة وللتراجع اضغط (+( عالمة

  

  

  

أن يكون  بشرطإذا دعت الضرورة خط السير ب وادرجة اإلركيمكنك كذلك تغيير 
موعد المريض وذلك بالضغط على االيقونة و قرار الهيئة الطبيةذلك مطابقا ل

عد الحفظ أو الطباعة انقر مرتين بولتعديل خط السير  خط السير بتغييرالخاصة 
  . اختر خط السير الصحيحعلى الموعد ثم 

   

 خط السير تغييرايقونة 



 ١٧من  ١١الصفحة 

 

  

  )تبويب بيانات اركاب المرافق(

الذي سيختارهم المريض لمرافقته خالل هذا في هذا التبويب يمكن اختيار المرافقين 
بشرط ان ينص قرار الهيئة الطبية على وجود مرافق أو إذا دعت الضرورة الموعد 

  .لذلكالصحية 

  

  

  

  

  

  

  

  

ايقونة اختيار المرافق من جدول 
 المرافقين

 اعة أمر االركابايقونة طب



 ١٧من  ١٢الصفحة 

 

  

  

  )شاشة المشرف(

  

  إلضافة رقم وتاريخ القرار أو تعديل بيانات المريض:

  مشرف -من الشاشة الرئيسة: الشاشات والتقارير ثم معلومات المريض 

  لفتح االستعالم  F7في خانة رقم البطاقة اضغط 

  االستعالم عنهثم اكتب سجل المريض الذي تريد 

  لالستعالم    F8ثم اضغط 

  مثل: التعديل المطلوببإجراء ثم قم 

  االفتراضيتاريخ الميالد أو  تثبيت خط السير 

  إضافة رقم وتاريخ قرار الهيئة الطبية الجديد 
  

  

   



 ١٧من  ١٣الصفحة 

 

  

  )تعديل معلومات المرافقين(

  

  لتعديل بيانات مرافقي المريض:

  ثم تعديل معلومات المرافق من الشاشة الرئيسة: اإلضافة والتعديل

  لفتح االستعالم  F7في خانة رقم البطاقة اضغط 

  تعديل بيانات مرافقيهثم اكتب سجل المريض الذي تريد 

  لالستعالم    F8ثم اضغط 

  بعد ظهور اسم المريض

  قم بتعديل اسم المرافق

  تعديل تاريخ الميالد

ب بسب بيانات اركاب المرافقوفي حالة رغبتكم عدم ظهور اسم المرافق في جدول 
  في خانة حالة المرافق . موقوفوفاته مثال الخ فيمكنكم اختيار 

  

  

   



 ١٧من  ١٤الصفحة 

 

  

  

  تنبيهات  عامة

  

  مرافقة المريض:

  مع والديهما.  :سنة  ١٥ ذكر و أنثى أقل مناألطفال 

  .مع محرم واحد فقط  النساء البالغات:

  بدون مرافق ما لم يوصي قرار الهيئة بغير ذلك. الرجال البالغون:

  :في حالة التنويمالمرافقة 

  .واحد فقط مرافقذكرا أو أنثى يمنح المريض البالغ 

  )يوصي بذلكتى وان كان القرار ال ح دون الرجوع إلى الهيئة الطبية( 

  

  

  في برنامج اركاب المرضىيجب االعتماد على القرار وليس على البيانات المسجلة 

لموعد واحد فقط حسب  في برنامج اإلركاب  احيانا تسجل بيانات لمريض
بمتابعة المريض  في مستشفى الملك فهد او بعد ذلك رأي اللجنة ثم توصي 

 بيانات مسجله في برنامج االركابال ولكن تبقى االمير محمد بن ناصر بجازان
ركاب مرة أخرى اال بشروط ومنها اأمر و هذا ال يعطيه الحق في اصدار 

بالعالج في المستشفى المعني أو العامة صدور قرار صريح من الهيئة الطبية 
  . موافقة خطية من اللجنة لهذا الموعد

  

   



 ١٧من  ١٥الصفحة 

 

  

  

 أسفل ئللى الرسافي حالة عدم التمكن من إتمام تسجيل الموعد فيجب االنتباه إ
  بسبب:المشكلة كون تالشاشة فقد 

  هي الصالحيةتمنللمريض المسجل الطبية قرار الهيئة  -
ساري المفعول لكن الموعد المدخل بعد نهاية صالحية الطبية قرار الهيئة  -

  .القرار
  .الموعد المدخل ليس في الفترة المسموحة بها لقبول المواعيد -
 .تاريخ الموعد غير منطقي  -
قرار صالحية التأكد دائما من نهاية (قرار الهيئة لم يسجل أو يحفظ بالشكل الصحيح  -

 )في معلومات المريض
  لةالتعديالت المدخ إتمامالخروج من ملف المريض ثم العودة للتأكد من يفضل  -

  
  



 ١٧من  ١٦الصفحة 

 

  :تنبيه

  

فنود التنبيه ان  عض الزمالء االعزاء واجهوا مشكلة اثناء تسجيل مرافق جديدب
  :كالتالي اغلب المشاكل عند تسجيل مرافق جديد هي

  

اوراكل غير قادر على ادراج السجل :  ظهور رسالة  خطأ اسفل الشاشة مفادها
)insert(  

  

سببها ان السجل المدني مسجل لمرافق آخر مع هذا المريض فيرجى  وهذي المشكلة
  تصحيح الخطأ من خالل تعديل معلومات المريض

  

  المشكلة األخرى

المرافق موجود ضمن قائمة المرافقين سابقا لكن ال يظهر في قائمة اختيار المرافق 
  عند تسجيل الموعد

  

ن م  غير موقوفعليك اختيار  لذا السبب ان المرافق تم ايقافه من قبل موظف آخر
  خالل تعديل معلومات المريضً 

  

  

   



 ١٧من  ١٧الصفحة 

 

  

  متطلبات تشغيل برنامج االركاب:

  

  ان يكون الكمبيوتر مربوط ومتصل بشبكة المديرية -
  تحميل برنامج جافا االصدار السادس -
سفاري لوجود بعض المشاكل التي قد تظهر مع يفضل تحميل متصفح  -

 او الكروم المتصفحات األخرى مثل االكسبلورر
  ٨مع الجافا اإلصدار  ١١أو  ١٠اكسبلورر اإلصدار تحميل متصفح ويمكن  -
 PDFتحميل أي برنامج قارئ ملفات   -

  

لمزيد من المعلومات يرجى التكرم بزيارة موقع الهيئة الطبية و
  العامة بجازان على االنترنت: 

www.jazangmc.org.sa  
  

  ) دعم المستشفيات تبويب (

  

  

  أخوكم/ عبدالرزاق علي الحازمي            

  

  الهيئة الطبية العامة بجازان                                                  


