راهنمای استفاده از برنامه پذیرش
توضیح کلی
بیمار در بدو ورود به بیمارستان به یکی از قسمت های  :پذیرش بستتری پتذیرش سترپایی درگاه تای و یتا وایتد هتای
پاراکلینیک گراجعه گیکند  .بیماری که به واید پذیرش بستری گراجعه گیکند با در دست داشتن دستور بستری در یکی
از بخش های بستری بستری گی گردد  .بیماری که به واید پذیرش سرپایی درگاه ای گراجعه گی کنتد بترای یکتی از
درگاه ای ها هوبت دهی و یا پذیرش گی شود . .بیماری که به واید پاراکلینیک گراجعه گی کند در همان واید پذیرش گتی
شوهد .
توجه داشته باشید برهاگه پذیرش برای پذیرش بیمار سرپایی و بستری گی باشد.

در ابتدا الزم است با برخی اصطالیات گوجود در سیستم آشنا شوید :
کد هایی که برای یک بیمار پس از پذیرش وی تشکیل می شود :
کد پذیرش  :کدی است که به ازای هر بار گراجعه بیمار سیستم بصورت خودکار به بیمار ارائه گی دهد که گتفتاوت از کتد
گراجعه قبلی او است.
کد شناسایی  :کدی است که با اولین گراجعه بیمار به بیمارستان سیستم بصورت خودکار ارائه گیدهد در صورت گراجعتات
بعدی بیمار ثابت گی گاهد (گاهند شماری گلی).
شماری پروهدی  :در صورتیکه بیمار گربوطه بستری شود سیستم بصورت خودکتار ایتن شتماری را اختصتاص گتی دهتد کته
هماهنگ با شماری های بای اهی گرکز گی باشد  .و برای بیماران سرپایی هیز شماری پروهدی سرپایی سیستم بطتور خودکتار
ارائه گی دهد.

نوع پذیرش :
پذیرش سرپائی  :در صورتیکه اطالعات بیمار در پذیرش گرکز وارد شود و بیمتار بصتورت سترپایی گراجعته کنتد گاهنتد
گراجعه به درگاه اهها و اورژاهس سرپایی هوع پذیرش وی سرپائی است .
پذیرش گستقل  :بیماران بدون اینکه به پذیرش گراجعه کنند گستقیما به بخش هتای پاراکیلینیتک گاهنتدی آزگایات ای
داروخاهه رادیولوژی و غیری گراجعه گی کنند و کد پذیرش به خود اختصاص گی دهند.
پذیرش بستری  :بیمار به بیمارستان با دستور بستری به گرکز گراجعه کردی و بستری گی شود.
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بیماران خاص :
به بیماراهی اطالق گی شود که دارای شرایط خاص باشند گاهندی بیماران هموفیلی تالسمی پرسنل و غیری که با توجه به
تبصری ارائه شدی از طرف بیمارستان از قبل در سیستم تعریف شدی که دارای تخفیفات و اگکاهات خاص گی باشند.

پزشکان : 2k
به پزشکاهی اطالق گی شود که به طور تمام وقت گقیم در بیمارستان گی باشند که در این صورت خدگات گربوط به ایتن
پزشکان  2برابر خواهند شد.

پذیرش بیمار سرپایی و بستری
هماهطور که در باال توضیح دادی شد دو هوع پذیرش برای بیمار داریم  :پتذیرش بستتری و پتذیرش سترپایی  .گنظتور از
پذیرش بیمار ثبت اطالعات اولیه بیمار ثبت خدگات سرپایی و یا بستری ارائه شماری پروهدی سرپایی و یا بستری و . ...
توجه همایید شما در برهاگه پذیرش گی تواهید هم بیماران سرپایی پذیرش شدی را گااهدی همایید و هتم بیمتاران
بستری پذیرش شدی .
در زیر به توضیح هر یک از دو هوع پذیرش از طریق برهاگه گی پردازیم :
پذیرش سرپایی بیمار
برای پذیرش سرپایی یک بیمار هیاز به ثبت هام هام خاهوادگی هام پدر جنسیت سن هتوع بیمته شتماری پروهتدی
پزشک گعالج و خدگات ارائه شدی به وی گی باشد .با ورود به برهاگه صفحه زیر همایش دادی گی شود.
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هحوی پذیرش بیمار سرپایی بطور کلی به شرح زیر است :
 .1گریله اول ثبت اطالعات اولیه بیمار
 .2گریله دوم ثبت خدگات ارائه شدی به بیمار
 .3گریله سوم ارسال بیمار به صندوق

در زیر به توضیح هر قسمت گی پردازیم .
مرحله اول  :ثبت اطالعات اولیه بیمار است  .برای این عمل کلید

(کلیتد فتوری  F4از صتفحه کلیتد ) را زدی

صفحه زیر باز گی شود  .با دو گزینه در ابتدای صفحه گواجه گی شوید :
 .1گزینه اول  :بیمار کد گراجعه قبل هدارد .گنظور این است که بیمار قبالبه بیمارستان گراجعه هکردی استت و در
هیچ وایدی پذیرش هادی است.
 .2گزینه دوم  :بیمار کد گراجعه قبل دارد .گنظور این است که بیمار قبال به بیمارستان گراجعه همودی استت و در
یکی از وایدهای بیمارستان پذیرش شدی است و دارای کد شناسایی در سیستم دارای گی باشد.

گزینه اول  :بیمار کد گراجعه قبل هدارد این گزینه

برای بیماراهی است که برای اولتین

بار به بیمارستان گراجعه گی همایند این گزینه بطور پیش فرض فعال گی باشد  .در قسمت هام خاهوادگی و هتام اطالعتات
بیمار را وارد همایید.
سوپروایزر سیستم  :جهت تغییر این پیش فرض در پیکربندی تنظیم همایید .
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 توجه داشته باشید بهتر است برای یرکت بین خاهه ها از کلید  Tabاستفادی همائید .
نکته مهم  :هن اگی که شما هام خاهوادگی و هام بیمار را وارد گتی هماییتد سیستتم بطتور خودکتار بتر استا

ایتن

اطالعات در صورتی که اساگی ای گاابه با این اطالعات وجود داشته باشد را برای شما همایش گی دهد .در صتورتی کته
شما پس از وارد کردن هام خاهوادگی و هام کلید اینتر را بزهید هیز به همین صورت عمل گیکند .با کلیک روی هر کتدام از
اساگی کد شناسایی آدر

هوع بیمه شماری بیمه را گااهدی گی همایید .توجه کنید از درستی اطالعتات گطمت ن شتوید

که بیمار گورد هظر شما باشد  .در صورتی که بیمار گورد هظر در لیست بود آن را اهتخاب کنید با این عمتل کتد شناستایی
گراجعه قبلی به وی اختصاص دادی گی شود .اگا اگر بیمار شما هیچ یک از بیمتاران گوجتود در لیستت همتی باشتد دکمته
را اهتختتتاب کنیتتتد  .توجتتته کنیتتتد بطتتتور پتتتیش فتتترض بتتتر روی دکمتتته

رادیتتتوئی

تنظیم شدی است .توجه کنید در صورتی که شما از لیست هاگی را اهتخاب همایید با پیغتام
زیر گواجه گی شوید.

پس از این عمل با وارد همودن تاریخ تولد بیمار سن بصورت خودکار و با وارد همودن سن بیمار تاریخ تولد به روز بصتورت
خودکار اعمال گی شود .
 توجه کنید هوع پذیرش را پذیرش سرپایی اهتخاب همایید.
جنس هوع پذیرش هوع بیمه بخش و پزشک گعالج را هیز تکمیل همایید  .برای تکمیل این آیتم هتا روش هتای زیتر
گمکن است  .به توضیحات زیر توجه همائید .جهت وارد همودن هر یک از گوارد گذکور از سه روش استفادی گی کنیم :
 .1روش اول  :در صورتیکه کد گربوطه به هر یک از قسمتها را گی داهید کد را در خاهه

(کوچکتر) تایت

و با کلید  Tabیرکت کنید تا هام آن ظاهر شود.
 .2روش دوم  :در صورتیکه در خاهه

(بزرگتر) یرف ابتدایی گربوطه را وارد تا لیست بتاز

شود و با کلید  Enterگی تواهید اهتخاب همائید .
 .3روش سوم  :در یالت آخر با کلیک بر روی

گی تواهید گزینه گربوطه را اهتخاب همائید .
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پس با توجه به روشهای باال گیتواهید هر یک از فیلدهای جنس هوع پذیرش هوع بیمه بخش و پزشک گعالج را کاگتل
همائید .
پتتس از کاگتتل کتتردن کلیتته اطالعتتات در صتتورتی کتته گایتتل بتته تاتتکیل پروهتتدی بتترای بیمتتار گتتی باشتتید کلیتتد
(کلید فوری  ) F4را بفاارید و در صورتی کته گتی خواهیتد پروهتدی بیمتار را بازیتابی هماییتد کلیتد
را بزهید.
پس از اینکه بیمار را پذیرش یا بازیابی کردید به طور اتوگاتیک به صفحه اصلی اهتقال گی یابد در ایتن یالتت بیمتار در
یالت ویرایش گی باشد که شما گی تواهید سایر اطالعات بیمار را وارد کنید و با زدن دکمه
کنید .در صورت اهصراف از دکمه

این اطالعتات را خخیتری

استفادی همایید.

گزینه دوم  :بیمار کد گراجعه قبل دارد این گزینه

بترای بیمتاراهی استت کته قتبال بته

بیمارستان گراجعه همودی و شما اطالعاتی هماهند کد پذیرش کد شناسایی شماری پروهدی شماری بیمه کتد گلتی و یتا
شماری بیمه بیمار کد گلی بیمار و یتا یتتی شتماری گوبایتل

شماری گوبایل بیمار را دارید  .برخی از بیمارستاههای بر اسا

بیمار جستجوی بیمار را اهجام گی دهند .در این قسمت گی توان بدون وارد کردن گاخصات فردی بیمتار فقتط یکتی از
عناوین فوق را درج و جستجو را اهجام داد .در این صورت در آیتم ها ی گربوطه اطالعات بیمار را وارد همایید کلید اینتتر
را بزهید و بیمار گورد هظر خود را اهتخاب همایید و هماهند باال سایر اطالعات را وارد هماییتد و کلیتد
اهتخاب کنید .
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را

نکته  : 1برای پذیرش بیمار اورژاهسی باید تیک اورژاهس خوردی باشد و پس از پذیرش برهاگه به صورت اتوگاتیک
به بیمار شماری پروهدی اورژاهس اختصاص گی دهد.

نکته  : 2همچنین گی توان برای بیمار در هن ام گراجعه کارت و برگه ای را صادر همود که یتاوی کتد شناستایی
وی گی باشد و در گراجعات بعدی با درج شماری شناسایی وی جستجو را برای او صورت داد .این اگر همچنتین بتا صتدور
بارکد برای بیمار هیز گیسر گی باشد.
برای اینکه بصورت پیش فرض بیماران بر اسا

کد گراجعات قبلی جستجو شوهد گی توان در پیکربنتدی

سیستم گزینه «بصورت پیش فرض بیمار گراجعات قبلی دارد» را تیک بزهید.
نکته  : 3تا اینجا گریله اول پذیرش بیمار سرپایی را اهجام دادید  .برای گریله  2گریله ثبت خدگات به قستمت
توضیح ثبت خدگات سرپایی در زیر گراجعه همایید.
پذیرش بستری بیمار
گرایل پذیرش بیمار بستری کمی گتقاوت از پذیرش بیمار سرپایی گی باشد  .هحوی پذیرش بیمار بستتری بطتور کلتی بته
شرح زیر است :
 .1گریله اول ثبت اطالعات اولیه بیمار
 .2گریله دوم ثبت سایر اطالعات بیمار
 .3گریله سوم ثبت خدگات اولیه بیمار بستری (هماهند لبا
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ساک و) ...

مرحله اول  :صفحه بیمار جدید را گی زهید تماگی اطالعات را هماهند باال که توضیح دادی شتد تکمیتل هماییتد ولتی در
قسمت هوع پذیرش هوع پذیرش را پذیرش بستری اهتخاب همایید و

(کلید فوری  )F4را بفاارید.

مرحله دوم  :پس از این عمل گاخصات بیمار در صفحه اصلی اهتقال گی یابد و شما گتی بایستت ستایر اطالعتات
گورد هیاز بستر ی بیمار را در اینجا تکمیل همایید .اطالعاتی از قبیل گرکزی که بیمار گراجعه همودی است وضعیت تاهتل
ش شناسناگه گحل تولد و  . .....از جمله گواردی که در این قسمت شما یتما گی بایست تکمیل همایید هام بخای کته
بیمار گی بایست بستری گردد همرای با تخت پیانهادی برای وی است  .دقت همایید که تختی کته بترای بیمتار در هظتر
گرفته گی شود تنها جنبه پیانهادی دارد ولی هن اگی که بخش بستری بیمار را از لیست اهتظار پتذیرش گتی همایتد گتی
تواهد تخت گورد هظر خود را اختصاص دهد .
 توجه همائید که در قسمت تخت فقط اگکان گااهدی تختهای خالی بخش گربوطه گیسر گی باشد .
 توجه همایید اگر شما تخت برای بیمار اهتخاب هکنید هن ام خخیری بیمار برهاگه بته طتور اتوگاتیتک بته بیمتار تختت
پیانهادی ارائه گی دهد.
 توجه همایید در قسمت گراجعه از گحل گراجعه بیمار را تعیین همایید  .بطور پیش فرض ارجاع از گطت

ارجتاع از

اورژا هس و سایر در این قسمت وجود دارد .با این کار گس ول آگار و گدارک پزشکی گتی تواهتد گزارشتی آگتاری از
بیماران گراجعه کنندی به بیمارستان داشته باشد.
سوپروایزر سیستم گیتواهد در جدول  ReferTypeListسایر آیتم های گورد هیاز برای قسمت گراجعه از تعریتف
هماید .
 توجه همایید در صفحه اصلی برهاگه پزشک گعالج با پزشک بستری کنندی گیتواهتد گتفتاوت باشتد  .پزشتک بستتری
کنندی پزشکی است که دستور بستری بیمار را صادر همودی است.

هماهطور که گااهدی گی کنید در باالی صفحه تاریخ بستری بیمار گاخص است همچنین در قسمت پیش پرداخت تعیین
شدی ودیعه ای که بیمار گی بایست پرداخت هماید را وارد کنید .توجه کنیتد بیمتاران ختاص در ایتن صتفحه گربتوط بته
بیماراهی است که پرسنل تاالسمی و  ...که هیج هزینه ای از آهها دریافت همی گردد .این عمتل را گتی تواهیتد در یالتت
ویرایش بیمار قسمت بیمه بیمار اهتخاب همایید.
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هکته  :در صورتیکه بیمه بیمار را اشتبای وارد همودید گی تواهید با زدن دکمه ویرایش بیمار

بیمه بیمتار را تغییتر

دهید  .اگر بیمار بیمه گکمل داشته باشد هیز گی تواهید آن را وارد کنید:

در صورتی که گی خواهید تاریخ اعتبار دفترچه بیمه بیمتار بیمتار سترپایی و یتا بستتری را ثبتت هماییتد در قستمت
تاریخ گورد هظر را وارد همایید و یا از قسمت تقویم تاریخ گورد هظر را اهتخاب همایید.
هکته  :هماه وهه که گااهدی گی همائید کدهای پذیرش شناسایی و شماری پروهدی بستری بصورت خودکار بته بیمتار
دادی گی شود.
در این قسمت بیمه جدید بیمار شماری بیمه وی را وارد و در صورتیکه بیمار شما بیمه گکمل دارد اگکان وارد و یتا تغییتر
آن هیز در این صفحه وجود دارد  .پس جهت خخیری شدن دکمه خخیری را بفاارید .
 توجه  : 1در صورتی که بیمار شما اورژاهسی است و هیاز به پذیرش اورژاهستی بیمتار گتی باشتید در صتفحه اصتلی
گزینه

را عالگت بزهید.

 توجه  : 2در صورت تغییر شماری پروهدی کنار شماری پروهدی دکمه

را بزهید .با صفحه زیر گواجه گی شوید:

شما  2رای برای تعیین شماری جدید به بیمار را دارید:
 شماری پروهدی را به صورت دستی وارد کنید :
 از لیست شماری پروهدی های خالی یکی را به دلخوای به بیمار ارائه دهید
گمکن است شما با  2پیغام گواجه شوید :پیغام بزرگتر از اخرین شماری پروهدی به این گعناست که شما شماری پروهدی را
اشتبای و بزرگتر از آخرین شماری پروهدی گی باشد .پیغام تکراری بودن شماری پروهدی بیمار به گعنای این است که این
شماری پروهدی قبال به فرد دی ری اختصاص دادی شدی است.
در اهتها دکمه اعمال را بفاارید.
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 توجه  : 3در صورتی که گی خواهید برای بیمار بستری همترا وارد هماییتد در یالتت ویترایش بیمتار در قستمت
همرای بیمار با زدن تیک

گی تواهید گاخصات همرای بیمار را وارد همایید.

 توجه  : 5در قسمت تاخیص اولیه

پرسنل پذیرش گی تواهتد تاتخیص

اولیه بیماری فرد را در اینجا گاخص هماید .

مرحله سوم  :در صورتی که برای بیمار هیاز به ثبت خدگاتی گاهند لبا

ساک و  ....هستید در قسمت درگاه ای گتوارد

را ثبت همایید .توضیحات تکمیلی در زیر در قسمت توضیح ثبت خدگات سرپایی ارائه شدی است.
 هکته  :در صورت تغییر و یا تکمیل گاخصات بیمار کلید

(کلید فوری  )F2را بفاارید تا اطالعات شما خخیری

شود.
 هکته  :در صورتی که بیمار را بصورت سرپایی پذیرش همودی اید و بیمار باید بصورت بستری پذیرش شتود
تواهیتتتد از آیتتتتم

گتی

استتتتفادی کنیتتتد  .بتتتا زدن ایتتتن دکمتتته یتتتک زیتتتر گنتتتو بتتتاز گتتتی شتتتود.

 ت وجه همایید در صورت استفادی از پذیرش گجدد به صورت سرپایی باید هام پزشک بخش و بیمه جدید بیمتار را وارد
همایید.

 توجه همایید در صورت استفادی آیتم هوع گراجعه کنوهی بیمار بستری گردد بیمار بتا همتان کتد پتذیرش بصتورت
بستری پذیرش گی شود و در صورتی که برای بیمار خدگات سرپایی ثبت شدی باشد کلیه این خدگات ثبت شدی بته
صورتحساب بستری بیمار اهتقال پیدا گی کند و کلیه گحاسبات آن بر اسا
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فراهایز بستری خواهد بود.

 توجه  :شما پس از پایان تکمیل آیتم های گورد هیاز گی تواهید با استفادی از کلید  F9و یا

برگه بستری بیمار

را چاپ همایید .دقت همایید شما به  2صورت اگکان پرینت برگه بستری را داریتد .در صتورتی کته وایتد شتما برگته
بستری آگادی دارد گیتواهید آن برگه ها را در پرینتر گذاشته و سپس چاپ ب یرید  .و در صورتی که برگه هتای چتاپ
شدی و آگادی هدارید از برگه های سفید  A4استفادی همودی و سیستم برای شما برگه بستری را چاپ گی هماید.
 توجه  :در کلیه قسمتهای برهاگه در صورتی که هر یک از قسمتها را کاگل هکنید سیستم هاتاهه

را در کنتار آن

فیلد ظاهر گی سازد .
 توجه  :کلیدهای

(کلید فوری  )F11,F21شما را جهت برگات به بیمار قبلی  F22و یرکت بته بیمتار

بعدی  F21یاری گی کند .
 توجه  :در صورتی که پس از بستری همودن بیمار گیخواهید بیمار را به یالت سرپایی باز گرداهید از دکمه
گنوی

را اهتخاب کنید  .با این عمل بیمار به سرپایی تبدیل

گی شود  .این

عمل به شرطی قابل اهجام است که قبال برای وی خدگتی ثبت هادی باشد.
معرفینامه بیمه مکمل بیمار بستری :
برای تکمیل و صدور گعرفیناگه بیمه گکمل بیمار از گنوی سمت راست بعد از ویرایش بیمار روی گعرفیناگه
کنید .صفحه زیر باز گی شود.
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کلیک

با توجه به گعرفیناگه بیمار این قسمت را تکمیل همایید .توجه کنید در هن ام ترخیص هیتز در برهاگته تترخیص گتی تتوان
گعرفیناگه بیمار را تنظیم همود.
 توجه  :دقت فرگایید اگر برای بیمار بیمه پایه ثبت شود گعرفیناگه بیمه پایه برای شما فعال گیاود و اگتر بیمتار
بیمه گکمل داشته باشد گعرفیناگه بیمه گکمل فعال گی شود.
به  3صورت گی توان گعرفی هاگه را تکمیل کرد:
 -1از طرف سازگان سقف درصدی تعیین شدی باشد.
 -2از طرف سازگان سقف گبلغ تعیین شدی باشد.
 -3از طرف سازگان درصد و سقف گبلغ تعیین شدی باشد.

پذیرش مجدد بیمار
هن اگی که بیماری برای بار دوم به بعد به بیمارستان گراجعه گیکند یکی از رای های گمکن برای پذیرش بیمار استتفادی از
همان روشی است که در باال توضیح دادی شد  .اگا رای سریعتر و آسان تر استفادی از گزینه پذیرش گجدد در همان صتفحه
اصلی است  .به این صورت که ابتدا بیمار گورد هظر خود را روی صفحه اصلی آوریتد و ستپس از طریتق گزینته پتذیرش
گجدد

بیمار گی تواهد هم به صورت سرپایی و هم بستری با همتین گاخصتات و کتد شناستایی

پذیرش شود  .توجه کنید با زدن فلش  2هوع پذیرش برای شما باز گی شود .پذیرش گجدد بصتورت سترپایی پتذیرش
گجدد بصورت بستری  .با کلیک روی این آیکون صفحه پذیرش گجدد باز گیاود  .اطالعتات گوجتود در ایتن صتفحه را
تکمیل همایید و سپس دکمه تایید را بزهید .اگر بیمار اورژاهس یا خصوصی بود آن را هیز هعیین کنید.
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هکته  :هن اگی شما از گزینه پذیرش گجدد استفادی گی همایید برای بیمار کد پذیرش جدیتد و بتا همتان کتد
شناسایی تاکیل گی گردد.

وضعیت تخت ها
در صورتی ک ه شما بخواهید از وضعیت تخت ها پر و خالی بودن و بخش های بستری بیمارستان گطلع شوید

گی تواهید از گنوی سمت راست قسمت وضعیت تخت ها این اطالعات را کس همایید  .با کلیتک بتر روی ایتن آیکتون
صفحه زیر باز گی شود .

این صفحه بر اسا

هر بخش تختهای پر و خالی را همایش گی دهد که شما گی تواهید با استفادی از گزینه
تختهای پر آن بخش را گااهدی هکنید و فقط تختهای خالی را ببینید.

 توجه  :یک آیتم با آیکن

وجود دارد که هوع همایش را تغییر گی دهد.
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جستجوی بیمار
در صورتی که شما گی خواهید بیماری را جستجو همایید چند روش گوجود است :
به روشهای زیر گی توان بیمار را جستجو کرد

 .1در قسمت

 :1-1روی جستجوی بیمار کلیک کنید و با کد پذیرش جستجو کنید
 :1-2جستجو بر اسا

هام خاهوادگی – هام به عنوان گثال ایمدی – ایمد را به همین صورت جستجو کنید.

 : 1-3جستجو براسا

شماری بیمه  :در قسمت جستجو با فرگت "ب شماری بیمه " گی باشد به عنوان گثال شماری

بیمه  1111را بخواهید جستجو کنید به صورت "ب  "1111گی باشد.
 : 1-4جستجو براسا

کد شناسایی  :در قسمت جستجو با فرگت "ش کد شناسایی"

 :1-5جستجو براسا

شماری پروهدی  :در قسمت جستجو با فرگت "پ شماری پروهدی"

 .2در صورتی که شما اطالعاتی هماهند هام هام خاهوادگی هام پدر شماری پروهدی و یا شماری بیمه را در دست داریتد
کلید

(کلید فوری  )F8را بزهید .توجه داشته باشید در لیست بیماران به دو روش گی تواهید جستجو هماییتد :

براسا

گراجعته شتما تمتاگی گراجعتات بیمتاران را گاتاهدی

گراجعه بیمار و بر اسا

گیکنید و در قسمت براسا

بیمار  .در قسمت بر اسا

بیمار بر اسا

آیتم های گوجود و فاردن کلید

گراجعات هر بیمار دسته بندی گی شود  .پس از کاگل کردن هر یک از
( )Enterگاخصات بیمار روی صفحه ظاهر گی شود .
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پروهدی بیمار گربوطه روی صفحه ظاهر گی شود.

سپس روی بیمار گورد هظر کیلیک کردی و با فاردن کلید

نکته  : 1در تماگی یاالت که در زیر گیخواهیم توضیح دهیم پس از بازیابی کلیدهای

(کلید فوری

 )F11,F12شما را جهت برگات به بیمار قبلی  F11و یرکت به بیمار بعدی  F12یاری گی کند .
عملیات انجام شده بر روی بیمار
برای پی یری آن که بر روی پروهدی هر بیمار چه عملیاتی اهجام شدی است گی تواهید از گنتوی ستمت راستت عملیتات
اهجام شدی بر روی بیمار استفادی همایید .صفحه زیر باز گی شود .شما گیتواهید تاریخ تغییرات کاربری که ایتن تغییترات را
اهجام دادی است و هوع تغییرات را گااهدی همایید.

موارد خاص
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درصورتی کته

هن ام ویرایش بیمار در قسمت گوارد خاص
بیمار جزو گوارد خاص باشد در این قسمت گاخص همایید .
ثبت خدمت برای بیمار

پس از ورود اطالعات اولیه بیمار سرپایی هوبت به ثبت خدگات بیمار گی باشد  .برای این عمل روش زیر وجود دارد .
 .1روش اول  :استفادی از قسمت درگاه ای

نکته مهم  :دقت کنید برای ارائه خدگت برای بیمار بستری تنها از روش دوم گیتواهید استفادی همایید.

استفادی از قسمت خدگات بیمار  .از صفحه اصلی گنوی سمت راست آیکون

را بزهیتد .بتا زدن ایتن دکمته

صفحه زیر باز گی شود .

برای ایجاد یک برگه جدید روی دکمه ایجاد برگه جدید کلیک کنید با این کار سیستم یک کد برگه بته بیمتار اختصتاص
گی دهد و بقیه اطالعات آن برگه در قسمت گاخصات برگه همایش دادی گی شود

 توجه  :برای ثبت اعمال جرایی بیمار روی درگاه ای کلیک کردی و اتاق عمل را اهتخاب کنید
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در این صورت آگادی برای ورود خدگت گی باشد  .قسمت پایین سمت راست صفحه باید گاخصات خدگت گورد هظتر وارد
شود .در قسمت کد اگر کد خدگت گورد هظر در دستر

باشد کد را وارد گیکنیم با زدن  Enterهام خدگت و قیمتت ختام

آن همایان گی شود.
در غیر این صورت گی توان قسمتی از هام خدگت گورد هظر را در قسمت هام وارد کرد که در این صورت تمتام ختدگاتی
که با یروف وارد شدی آغاز گیاوهد برای گا لیست گیاوهد .

سپس روی

(کلید فوری  +روی صفحه کلید) .خدگت به رهگ آبی همایان گی شود سپس روی

(کلید گیتان

بر  )F2کلیک گی کنیم .

توجه کنید تا زگاهی که خدگت گورد هظر خخیری هاود جمع گبلغ و قابل پرداخت برای بیمار همایان همی شود و خدگتی
برای بیمار ثبت هخواهد شد لذا دقت داشته باشید که یتما بعد از ورود خدگت آن را خخیری همایید.
توجه کنید در پایین صفحه درگاه ای هام پرسنل ثبت خدگات را گی تواهید گااهدی همایید .این کاربر گی تواهد بتا
کاربر پذیرش کنندی گتفاوت باشد.
درمان بیمار
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در واید تریاژ اورژاهش یکی از گهمترین اطالعاتی که گی بایست برای هر بیمار تکمیل گتردد اطالعتات درگتان بیمتار
را از گنوی سمت راست صفحه اصلی اهتخاب همایید .

اورژاهسی گی باشد  .برای این کار گنوی درگان بیمار
در این قسمت اطالعات گربوط به درگان بیمار ثبت گی شود.

برای ورود اولیه اطالعات گیتوان از آیکن

با کیلیک بر روی آیکن

کنار گزینه ها استفادی کرد .با کیلیک بر روی آن صفحه زیر باز گیاود

گیتوان گزینه جدید ایجاد کرد.

پس از وارد کردن هر یک از اطالعات و اهتخاب کلید
یک از اطالعات و اهتخاب کلید

گی تواهید گزینه را خخیری کنید .پس از وارد کردن هر

این درگان در پروهدی بیمار باقی گی گاهد .
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یکی نمودن بیماران
در صورتیکه بیماری که قبال به گرکز گراجعه همودی در گراجعه بعدی اشتباها وی را به عنوان بیماری جدید بستری همودی
اید و کد شناسایی و شماری پروهدی جدیدی به وی اختصاص دادی اید گیتواهید جهت اصالح از آیکن

– یکی همودن

بیماران را اهتخاب همائید .با این عمل صفحه زیر برای شما باز گی شود

.
هماهطور که گااهدی گی کنید این صفحه دارای دو قسمت گاخصات بیمار هادرست و گاخصات بیمار صحیح گتی باشتد
پس در قسمت گاخصات هادرست کد پذیرش کد پذیرش هادرست را وارد و با کلید  Tabیرکت کنید سپس در قسمت
گاخصات بیمار صحیح کد پذیرش بیمار صحیح را وارد همائید در پایان پتس از اطمینتان از صتحت عملکترد ختود کلیتد
را اهتخاب کنید .
در صورتیکه کد پذیرش بیمار را همی داهید گی تواهید با استفادی از کلید

که همان صفحه لیست بیماران (قتبال

توضیح دادی شد ) است بیمار گربوطه را جستجو همائید.
پیکربندی
این قسمت گخصوص سوپروایزران سیستم گی باشد .
بطور کلی پیکربندی به چند قسمت کلی تقسیم گی شود .برخی آیتم ها برای اجباری همودن برخی فیلدها برختی بترای
پیش فرض بودن برخی فیلدها تنظیم فایل های چاپ گی باشد  .گمکن است آیتم هایی هیز وجود داشته باشد که شتاگل
این گوارد هبودی ولی جهت تنظیمات برهاگه گی باشد.
 جستجوی هوشمند  :گنظور از جستجوی هوشمند به این گعناست که جستجو با وستعت بیاتتر اهجتام گیاتود.
بطور گثال در صورتی که از این آیتم استفادی همایید و بیماراهی با هام خاهوادگی گیرزایی را جستجو همایید سیستم
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تماگی بیماران با هام بطور گثال گیرزایئ گیرزائی غالگی گیرزایی و اگثال آن را جستجو گتی همایتد .در غیتر
اینصورت اگر از این آیتم استفادی هنمایید در این جستجو تنها بیمتاران بتا هتام ختاهوادگی گیرزایتی را گتی آورد.
بدیهی است جستجوی هوشمند کاگلتر و دقیق تر از جستجوی عادی گی باشد.
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