دليل املرض ى لبوابة راحـة اإللكترونية  -قسم التغذية اإلكلينيكية
 )١تسجيل الدخول :يتم تزويدك بحساب جديد للدخول إلى بوابة راحة اإللكترونية من قبل فريق املشروع.
-

قم بفتح الرابط التالي  https://patient.rahah.ksu.edu.saعبر متصفح  Google Chromeأو  Firefoxعلى جهازك.

-

ادخل بريدك اإللكتروني” “Usernameوكلمة املرور ” ، “Passwordثم اضغط على زر تسجل الدخول ”.“Login

-

بعد تسجيل الدخول يمكنك تحويل اللغة إلى العربية بالنقر على زر "عربي" على يمين الشاشة.
ستظهر لك الصفحة الرئيسية للبوابة اإللكترونية والتي تحتوي على شريط املهام.

 )٢التعليم :تهدف بوابة راحة إلى تمكين املرض ى من خالل تثقيفهم بمواد تعليمية صحية متنوعة.
 تحتوي عالمة التبويب "التعليم" (التثقيف) على الصفحتين التاليتين" :املوسوعة" و"محتويات املستخدم" (املقاالت).

املوسوعة:

-

انقر على "عربي" لالطالع على املوسوعة باللغة العربية .سوف تظهر لك مجموعة متنوعة من املواضيع فيمكنك البحث عن املوضوع
الذي يهمك في خانة "البحث" أو اختيار موضوع معين من القائمة لتتصفحه وتتطلع على املواضيع ذات الصلة.

-

يرفق مع كل موضوع "البرنامج التعليمي التفاعلي" و "امللخص املصور" الذي يظهر املحتوى التثقيفي كملف .Pdf



محتويات املستخدم (املقاالت):

-

لتصفح املقاالت واملواضيع املضافة من قبل أخصائي التغذية ،انقر على "التعليم" في أعلى الصفحة ،ثم "محتويات املستخدم" ثم
"إدارة املواد" ثم "عام" سوف تظهر لك عدة مواضيع يمكنك قراءتها ،وتحميلها على جهازك.

 )٣التطبيب عن بعد :يمكن للمريض التواصل مع الطاقم الطبي للحصول على االستشارت الطبية والصحية عن بعد بالتنسيق املسبق.
-

انقر على عالمة تبويب "التطبيب عن بعد" في الصفحة الرئيسية ،ستفتح صفحة "املواعيد" الخاصة بك.

-

لحضور املوعد انقر على أيقونة "الكاميرا" (قد تض يء باللون األحمر) باملوعد املحدد (يظهر لك التاريخ والوقت) وستبدأ جلسة التطبيب
عن بعد.

-

الطبيب/أخصائي التغذية لديه خيار تسجيل الجلسة كفيديو بعد موافقتك.

-

بمجرد االنتهاء من الجلسة ،يمكنك تحميل ملخص االستشارة كملف  ،Pdfباإلضافة إلى الفيديو املسجل إن وجد ،من خالل النقر على
أيقونة "التحميل" والضغط على امللف املطلوب.

 )٤املحاضرات :لحضور املحاضرات املسجلة من قبل الفريق الطبي:
-

انقر على عالمة تبويب "املحاضرات" (نقاش عبر الويب) ثم على زر "
لك قائمة بجميع القنوات الصحية .اختر قناة "التغذية اإلكلينيكية".

-

سوف تظهر لك مجموعة من املحاضرات بمختلف املواضيع مسبقة التسجيل من قبل الطاقم الطبي.

أحدث املحاضرات " على يسار الشاشة .سوف تظهر

 )٥الرسائل :يمكن للمريض استخدام ميزة الرسائل في بوابة راحة إلرسال واستقبال الرسائل من وإلى الفريق الطبي.


إلرسال رسالة جديدة :انقر على "مراسلة املمرضين" أو " "Message Nurseثم اكتب العنوان ومحتوى الرسالة ،ثم انقر على
"إرسال رسالة" أو "."Send Message



للرد على رسالة واردة :انقر على الرسالة ثم انقر على زر "رد" أو ” .”Replyاكتب محتوى الرسالة ومن ثم انقر على "إرسال رسالة"
أو "."Send Message

