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 توضیح کلی : 

ویژگی های قابل ذکرر و   . ازبیماران سرپایی و بستری می باشد  برای ثبت نسخه ها و تست های آزمایشگاهی  برنامه آزمایشگاه

 مهم در این برنامه می توان موارد زیر را ذکر نمود :

  ارائه شماره آزمایشگاه بطور خودکار 

  .این برنامه بطور خودکار سهم بیمار و سهم سازمان هر نسخه را محاسبه میکند 

  امکان تشکیل لیست کار- WorkList 

 چاپ پشت نویسی بیمه 

 سکت بیمه امکان گرفتن لیست بیمه و دی 

 PaperLess کردن درخواست های بخش ها 

 ..... و 

 

پس از پذیرش بیمار ، برگه خدماتی که برای وی تشکیل می شود ، همان نسخه بیمار است که می بایست تست های موجود در 

 نسخه در این لیست ثبت شود.

شگاه در برنامه تعاریف خدمات همراه با تعرفه آنها قبل از انجام هر عملی ، الزم است تست های آزمایشگاهی قابل ارائه در آزمای

 ثبت شود. )برای توضیحات بیشتر جهت نحوه تعریف یک خدمت به راهنمای استفاده از برنامه تعاریف خدمات مراجعه نمایید (

 .توجه داشته باشید شما می توانید به تعداد آزمایشگاه های موجود سرپایی و بستری ، آزمایشگاه تعریف کنید 

 

 .زیر نمایش داده می شود با ورود به برنامه صفحه

 

تغییر بخش مشاهده می نمایید.این آیتم به ایرن معنری   در باالی صفحه شما آیتمی را مشاهده می نمایید بنام  توجه داشته باشید

ایشرگاه درمانگراه و ... .   گاه مرکزی ، آزماست که بیمارستان ممکن است چندین واحد آزمایشگاه داشته باشد ، بطور مثال آزمایش
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کاربر با انتخاب هر کدام از واحد ها می تواند وارد اطالعات بخش مرورد  .  خروجی بصورت زیر می باشد : 

 نظر خود شود.

 PrgCodeرا برابرر   PrgCodeAssignفیلرد   Part-Listبرای تنظیم این مورد بصرورت زیرر عمرل کنیرد : در جردول      

 )در سایر برنامه ها هم به همین منوال است.( ید.قرار ده 5آزمایشگاه یعنی عدد 

آیتم دسترسی به بخش ها را انتخاب نمایید و به بخرش هرای مرورد     Securityجهت دسترسی دادن کاربر به این واحد ها در 

 نظر دسترسی دهید. 

را  خدمات بیمار آیتم های  Tabدر صورتی که در پیکربندی از  توجه داشته باشید

باشید ، با ورود به برنامه ، صفحه لیست بیماران فرم ابتدایی برنامه خواهد بود. از طریق این فررم میتوانیرد مراحرل    انتخاب کرده 

بطور مثال میتوانید بر اساس وضعیت پرداخت بیمار ، وضعیت جواب ، بخش  پذیرش ، جوابدهی و انواع فیلترینگ را انجام دهید.

 ش و ... فیلترینگ های الزم را انجام دهید.بستری ، بخش خدمت دهنده ، شماره آزمای

 

 مشخصات بیمار

، وضرعیت فعلری بیمرار قابرل مشراهده اسرت .       در قسمت مشخصات بیمار در صفحه اصلی منظور از وضعیت بیمرار  

 وضعیت های ممکن شامل بستری در بخش ، بدهکار ، تسویه و بیماران خاص است . 

 ، به این معنی است که برگه فعلی ، برگه بیمار بستری می باشد.در صورتی که وضعیت بستری در بخش باشد 

در صورتی که وضعیت بدهکار باشد ، به این معنی است که برگه فعلی ، برگه بیمار سرپایی است و بیمار به صندوق هنوز مراجعه 

 نکرده است و شما قابلیت تغییر خدمات برگه را دارید.

این معنی است که برگه فعلی ، برگه بیمار سرپایی است و بیمار به صندوق مراجعه نموده  در صورتی که وضعیت تسویه باشد ، به

است و کاربران نباید به تغییر برگه دسترسی داشته باشند . توجه کنید تنظیمات الزم توسط مسئول سیستم در برنامره دسترسری   

 می بایست انجام شود.

معنی است که برگه فعلی ، برگه بیمار سرپایی و یرا بیمرار بسرتری بروده )از      در صورتی که وضعیت بیماران خاص باشد ، به این

قسمت نوع پذیرش سرپایی و بستری بودن را میتوان مشاهده نمود( منظور از بیماران خاص بیمارانی است کره وضرعیت وی برا    

، ارائه خدمات رایگان تنظریم شرود ،   سایر بیماران متفاوت بوده و در صورتی که در برنامه تعاریف خدمات برای این گروه خاص 

 قابل پرداخت وی صفر می شود.
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 ثبت نسخه سرپایی

بره صرفحه   مانند نام و نام خانوادگی بیمارو، نوع بیمه  مشاهده می کنید که تمام اطالعات ورودیپس از پذیرش بیمار سرپایی ، 

 . یافته استاصلی انتقال 

 

شرماره   .دهرد کدپذیرش را به بیمار اختصاص مری  ،شماره برگه  شماره آزمایشگاه، سیستم بصورت خودکارکه  توجه داشته باشید

در این نسخه از برنامه آزمایشگاه ، شماره آزمایشگاه بعد از ذخیرره برگره ارائره مری     برگه برای هر بخش آزمایشگاه ، واحد است.

 شود.

، بعرد از آن شرماره سرال     Lر ابتدای شماره حرر   د صورت است کهاین خودکار توسط سیستم به  نحوه ارائه شماره آزمایشگاه

در ابتدای هر ماه از صفر شروع می شود و تا پایان ماه برای هرر  جاری ، بعد از آن شماره ماه جاری و یعد از شماره ای است که 

  برگه که پذیرش می شود ، سیستم بطور خودکار یک شماره به قبلی اضافه می کند.

را  آزمایشگاه آیتم  Tabتی که از پیکربندی از در صور توجه داشته باشید

را در نظرر میگیررد و بصرورت زیرر      LabPaperCode3PartCodeفیلرد   Table:Part-Listانتخاب نمایید سیستم از 

 شماره دهی میکند :

 نام اختصاری ماه جاری + سال جاری + LabPaperCode3PartCode +  Counter 

 مثال :  

  در این مثالS اری شهریور ماه است.نام اختص 

 

 برای ثبت یک نسخه مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید :
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در صورتی که تاریخ نسخه ، تاریخ دیگری است آن را تغییر دهید ، سیستم بطور پیش فرض تاریخ نسرخه را معرادل    .1

را  F2خیرره و یرا   تاریخ برگه قرار می دهد و تاریخ برگه همان تاریخی است که برگه تشکیل شده است ، و دکمره ذ 

 بزنید.

نام پزشک ارجاع دهنده را از قسمت ارجاع دهنده مشخص نمایید . این پزشک همان پزشکی است که نسخه بیمار را  .2

ثبت نموده است. دقت کنید شما در لیست بیمه نیاز به نام پزشک ارجاع دهنده دارید پس ثبت آن ضروری است. ثانیا 

می ، متخصص و یا فوق تخصص بودن و با در نظر گرفتن نروع بیمره بیمرار    بر اساس وضعیت این پزشک یعنی عمو

    سیستم بطور خودکار سقف بیمه نسخه را بررسی میکند .)تنظیمات مربوط به ایرن مرورد در برنامره تعراریف خردمات     

 می باشد(

سیار مهم و قابل ذکرر  ولی نکته ب نسخه بیمار را وارد سیستم نمایید. تست های آزمایشگاهیحال زمان آن رسیده که  .3

در اینجا ان است که حتما به نحوه تعاریف تست ها خود در برنامه تعاربف خدمات توجه داشته باشید و از نحوه گرروه  

جستجو  نام و یا کدخود را بر اساس تست مورد نظر شما میتوانید  بندی و دسته بندی تست های خود مطمئن شوید .

را زده ، همانگونه که  Enterربوطه اطالع دارید در قسمت کد ، کد را وارد و کلید متست  کددر صورتیکه از نمایید. 

اولین حر   نام در صورتیکه در قسمت.  روی صفحه ظاهر می شودتست آزمایشگاهی مشاهده می کنید مشخصات 

  لیست باز شده شما قادر به انتخاب از لیست می باشید.از نام دارو را وارد نمائید 

را خردمات بیمرار آیرتم     Tabدر صرورتی کره از پیکربنردی از     ه باشیدتوجه داشت

فعال می شود. شما مری توانیرد    Service-List.Code2انتخاب نمایید قسمت کد بر اساس کد میانبر و یا همان 

 در قسمت کد میانبر برای خدمات خود کدی جداگانه از کدی که سیستم ارائه می دهد وارد نمایید.

میتوانید برای تست مورد نظر خود تعداد بیش از یک را وارد نمایید. با این کار در قسمت جوابدهی دو  در قسمت تعداد .4

Tab .برای جوابدهی این تست باز می شود 

را  آزاد به بیمرار ارائره گرردد گزینره      با تعرفهمورد نظر خود را خدمت در صورتی که شما می خواهید  .5

 برای آن انتخاب نمایید.

زده تا در لیسرت سرمت چرف صرفحه     و یا بعالوه را از صفحه کلید    کلید  ، تست آزمایشگاهی اب پس از انتخ .6

  ظاهر گردد.

 ( را بفشارید.F2)کلید فوری    در مرحله آخر برای ذخیره اطالعات کلید  .7
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را انتخراب  خدمات بیمار آیرتم   Tabدر صورتی در پیکربندی از  توجه داشته باشید

ذخیره برگه خدمات پیش فرضی که شما تعریف نموده اید ، به برگه بیمار اضافه میکند. بطرور مثرال    نمایید سیستم پس از

 فیلدها را تکمیل نمایید. PrgDefaultServiceListحق پذیرش . برای تنظیم این مورد در جدول 

لیست خردمات دسترسری داده    با کلیک بر روی لینک نام خدمت فرم زیر باز می شود و کاربر می  تواند توجه داشته باشید

 شده به واحد فعلی را مشاهده نماید :

 

با انتخاب هر تست میتوانید تست مورد نظر را تکرار نمایید و برای آن برگه ای جدیرد برا مبلرف صرفر تشرکیل       تکرار نمونه : 

انتخاب و آیتم تکرار نمونه  را انتخاب نمایید.برای تایید تکرار مجددا تست را دهید. تست مورد نظر را انتخاب و آیتم 

دلیل تکرار را ثبت نمایید. سیستم برگهای جدید برا مبلرف صرفر تشرکیل میدهرد. در برگره تکررار در قسرمت          را انتخاب نمایید.

 توضیحات شماره آزمایش اول بیمار و فرد تشکیل دهنده را نمایش میدهد.

 آزمایشات بیمار را انتخاب نمایید.فرم زیر باز می شود : از قسمت لیست بیماران ، آیتم لیست :  لیست آزمایشات بیمار

 

در این لیست میتوانید برگه هایی که وضعیت نمونه های آنها درخواست تکرار ، تکررار شرده و جمرو آوری نمونره انرد مشراهده       

 نمایید.

 در اینجا الزم است به چند مورد توجه کنیم :

 یشگاه را برای هر نسخه ارائه میدهد. توجه کنید که سیستم بطور خودکار شماره آزما .1
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شما می توانید یکسری اطالعات تکمیل کننده همانند ثبت کننده نسخه ، شماره بیمه ، پزشک معالج ، آدرس و تلفن  .2

 بیمار را در قسمت نمایش جزئیات مشاهده نمایید.

ایش جزئیررات در صررورتی کرره شررما بخواهیررد شررماره برگرره دفترچرره بیمرره را اصررالم نماییررد در قسررمت نمرر       .3

 را اصالم نمایید. 

 

 :شده   ارائه تست هایارائه به بیمار از لیست  تست های آزمایشگاهیمشاهده مشخصات 

 :تست آزمایشگاهیبا کلیک روی نام هر 

  با زدن دکمهF4 .مشخصات خدمت به صفحه اصلی انتقال می یابد 

 .در قسمت تعرفه ، تعرفه دولتی خدمت را مشاهده می نمایید 

 

 پ پشت نویسی بیمهچا

یکی از ویژگی های مهم برنامه آزمایشگاه ، چاپ پشت نویس بیمره اسرت. بررای جلروگیری از خطرای کراربری در محاسربه و        

همچنین سرعت بخشیدن در کار ، سیستم بطور خودکار پشت بیمه را چاپ میگیرد. فقط کافی است پرس از اتمرام کرار و ثبرت     

 را بزنید.  Ctrl+F9و یا کلید  1گذاشته و دکمه چاپ نسخه ، برگه بیمه را در پرینتر 

 نحوه محاسبه نسخه بیمار 

پس از ثبت نسخه بیمار ، سیستم بطور خودکار محاسبات مربوط به برگه را انجام میدهد و سهم بیمرار ، سرهم سرازمان و قابرل     

 پرداخت بیمار را محاسبه میکند.

 بررای توضریحات    تعریفف شفوند.   از قبل اریف خدمات بایدتوجه کنید تمامی این تعرفه ها در برنامه تع(

 بیشتر جهت نحوه تعریف یک خدمت به راهنمای استفاده از برنامه تعاریف خدمات مراجعه نمایید (

 نحوه محاسبه یک تست آزمایشگاهی در برنامه تعاریف خدمات توضیح داده شده است.

 مایید.در قسمت پایین صفحه شما جدول زیر را مشاهده می ن 

 

در قسمت جمو مبلف ، جمو کل صورتحساب بیمار قابل مشاهده است. دقت کنید در جمو مبلف ، مبلف ازاد نیز وجرود دارد . آیرتم   

مورد قبول بیمه ، مبلغی است که بیمه از جمو مبلف ، ان را قبول دارد و سهم سازمان از روی مورد قبول بیمه محاسبه می شرود.  

که سازمان بیمه گر آن را می بایست پرداخت نماید . قابل پرداخت ، مبلغی است که بیمار می بایسرت   سهم سازمان مبلغی است
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پرداخت نماید. دقت کنید در قابل پرداخت بیمار مبلف آزاد نیز وجود دارد. و در صورتی که بیمار به صندوق مراجعه نماید و هزینره  

 ا می توانید مشاهده نمایید.خود را پرداخت کند در قسمت پرداخت شده آن مبلف ر

دقت کنید پس از پرداخت هزینه به صندوق برگه بیمار دیگر قابل تغییر نمی باشد و این تنظیمات توسرط مسرئول سیسرتم و از    

 طریق برنامه دسترسی قابل انجام است.

 شما با زدن دکمه جزئیات از نحوه محاسبه برگه را مشاهده می نمایید

 

 می توانید جزئیات محاسبه هر دارو را مشاهده نمائید .ریز محاسبات روی  در صفحه باال با کلیک

 

 مبلغ پذیرش

به ازای هر برگه سرپایی و یا بستری بر روی مبلف برگه بیمار اضافه می شود . برای ، مبلغی است که  مبلف پذیرشمنظور از 

تنظیمات الزم را انجام  PrgDefaultServiceListدر جدول بر اساس سن می توانید در   نحوه محاسبه مبلف پذیرش

 .دهید

 تست آزمایشگاهیحذف و تغییر 

برگه بیمار  تست آزمایشگاهیدر برخی موارد است که پس از ثبت نسخه سرپایی و یا تایید نسخه بستری نیاز به تغییرو یا حذ  

 بستری کمی جلوتر توضیح داده شده است( تست آزمایشگاهیهستید. )مبحث تایید 

مربوطه را اشتباها ارائه نموده اید می توانید با انتخاب از لیست و  تست آزمایشگاهیدر صورتیکه  تست آزمایشگاهیپس از ثبت  

جدیردی   تست آزمایشرگاهی به شما این امکان را می دهد     کلید  همچنین  را حذ  نمائید. تستآن   فشردن کلید  
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را اشتباه وارد نموده اید و مایل به تغییرر آن هسرتید ،   تست بطور مثال اگر تعداد  ید .از لیست نمائ تست آزمایشگاهیرا جایگزین 

را بزنید . با این عمل اطالعات تست در قسرمت مشخصرات ظراهر مری شرود و         کلید  ست را از لیست انتخاب نمایید و ت

 را بزنید .   کلید  سپس شما با تغییر تعداد ، دوباره 

در پایین لیست  که شما می خواهید هم زمان همه خدمات داخل لیست را حذ  کنید از دکمه دقت کنید در صورتی 

 استفاده نمایید.

 بسته خدماتی  

تا اینجا ما توانستیم بیمار سرپایی خود را پذیرش و نسخه وی را همراه با خدماتش ثبت کنریم . در زیرر یرک روش بررای شرما      

 بت خدمت برای بیمار را سریعتر می کند.توضیح داده می شود که این روش امر ث

منظور از بسته های خدماتی مجموعه ای از خدمات است که از نظر کاربردی در یک سطح قرار داردند و می تروان انهرا را کنرار    

ار به هم قرار داد. هد  از ایجاد بسته های خدماتی سرعت بخشیدن در امر ارائه خدمت به بیمار و ثبت نسخه وی است. با این ک

جای ارائه تک به تک خدمات به بیمار ، یک جا و بصورت مجموعه ای می توان به بیمار ارائه داد. همچنین هنگرامی کره شرما    

بسته های خدماتی ایجاد میکنید ، این بسته ها در بخش نیز قابل مشاهده است. بنابراین میتوان بسرته هرای خردماتی روترین و     

. )برای توضیحات بیشتر به راهنمای استفاده از برنامه بخرش هرای بسرتری مراجعره      مخصوص بخش های بستری ایجاد نمود

 کنید(

 

 : ایجاد بسته های خدماتیروش 

 . صفحه زیر باز می شود :را بفشارید دکمه 

 

ت در سمت راست صفحه شما می توانید لیست پنل های موجود خود را مشاهده نمایید. با کلیک بر روی نرام هرر بسرته ، خردما    

 موجود در این بسته را در سمت چف مشاهده می نمایید.
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نمرودن   را بزنید. بررای اضرافه   وارد نموده و دکمه  "عنوان"قسمت برای تعریف بسته جدید نام بسته مورد نظر خود را در 

دکمره اضرافه را    تست به بسته ، ابتدا بسته مورد نظر را انتخاب و از قسمت سمت چف پایین صفحه تست مورد نظر را انتخاب و

 بزنید.

را انتخاب نمایید ، این پنل برای همه بخش ها فعال می شرود.  در صورتی که آیتم  توجه داشته باشید

 پنل تعریف شده ، فقط برای بخش فعلی فعال است.در غیر اینصورت 

 :به بیمارروش ارائه بسته های خدماتی 

است . در قسرمت مشخصرات    11یص می دهد . فرض کنید کد بسته پس از ایجاد بسته ها ، سیستم به هر بسته یک کد تخص

و سپس کلید اینتر را بزنیرد. توجره کنیرد سیسرتم      11حو یا    P11خدمت ، در قسمت کد خدمت ، بصورت زیر وارد نمایید : 

ی بره بیمرار ارائره    در نظر میگیرد. با این عمل کل خدمات داخل این بسته خدمات 11بطور خودکار هر دو را بسته خدماتی شماره 

 میدهد.

 

 

 

 

 تغییر مشخصات بیمار 

در برخی موارد برای بیماران سرپایی ممکن برخی مشخصات همانند نوع بیمه ، آدرس ، وضعیت بیماران خراص و... را بخواهیرد   

را انتخراب  از سمت راست صفحه در قسمت عملیات معمول / تغییر مشخصات بیمار  این عملشما می توانید جهت تغییر دهید. 

 نمائید .

 
 6شکل 
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 تغییرات شما ذخیره می شود   در این صفحه پس از اعمال هر گونه تغییر با انتخاب گزینه 

 : و قابل توجه نکات مهم

ارسرتان  در صرورتی کره سروپروایزر بیم    مراجعه نموده است ،در صورتیکه نسخه ای برای بیمار وارد کردید و بیمار را به صندوق 

 تغییر تنها سن ، جنسیت و تلفن بیمار را دارید.امکان  دسترسی داده باشد تنها "تغییر مشخصات بیمار" کاربر را به

 

 جستجوی بیمار 

برای جستجوی بیمار سرپایی و یا بستری ،  شما چندین راه دارید . با توجه به اطالعاتی که در دست دارید میتوانیرد از یرک یرا    

 چند روش زیر استفاده نمایید :

 

بیمار می باشد . در این روش شما  شماره آزمایشگاهبهترین و سریعترین روش برای جستجوی بیمار ، جستجو بر اساس  .1

 راه دارید : 2

شماره آزمایشگاه مورد نظر خود  در صفحه اصلی برنامه ، در قسمت شماره آزمایشگاه   .1.1

 مار در صفحه اصلی نمایش داده می شود.طالعات بیرا وارد نمایید و کلید اینتر را بزنید و با این عمل ا

شماره  را بزنید در صفحه لیست برگه ها در قسمت  (F8)کلید فوری  کلید   .1.2

را بزنید و سپس دکمه بازیابی را  آزمایش مورد نظر خود را وارد نمایید و سپس کلید اینتر و یا دکمه 

 بزنید.

داشته ترخیص بیمار را به همراه نام خانوادگی بیمار و یا نام بیمار اطالعاتی از قبیل نوع پذیرش و نوع  در صورتی که شما .2

را بزنید و  (F8)کلید فوری  کلید این روش برای جستجوی بیمار روش مناسبی است . به این ترتیب که اید 

وجود و پس از کامل کردن هر یک از ماطالعات خود را در صفحه لیست بیماران در قسمت های تعیین شده وارد نمایید 

  ( مشخصات بیمار روی صفحه ظاهر می شود پس با فشردن کلید  Enter) فشردن کلید 
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برگه بیمار را انتخاب نمایید و کلید اینتر را بزنید و  امکان مشاهده صفحه لیست برگه های مربوط به بیمار ظاهر می شود.

 سپس دکمه بازیابی را بزنید.

 
 11شکل 

)کلید فوری  ه در زیر میخواهیم توضیح دهیم ، پس از بازیابی ، کلیدهای در تمامی حاالت ک : 1نکته 

F11,F12 شما را جهت برگشت به بیمار قبلی )F11  و حرکت به بیمار بعدیF12 . یاری می کند 

را مشاهده می نمایید . این به معنای  پس از بازیابی در صفحه اصلی در قسمت مشخصات برگه عکس :  2نکته 

 ن اطالعات است . توجه کنید با کلیک روی این عکس ، اطالعات از حالت فیلتر در آمده و به حالت اولیه بر می گردد.فیلتر شد

 را ه برای جستجوی بیمار دارید :3بیمار را دارید ،  کد پذیرش و یا کد برگهدر صورتی که شما  .3

کد  ت کد پذیرش ، در پنل مشخصات بیمار ، در قسم:  اصلی روش سریعتر ، جستجو در صفحه  .3.1

در پنل مشخصات برگه ، در  پذیرش بیمار را وارد نمایید و کلید اینتر را بزنید .همچنین برای وارد کردن کد برگه ، 

کد برگه بیمار را وارد نمایید و کلید اینتر را بزنید دقت کنید در صورتی که شما کد قسمت کد برگه 

های این کد پذیرش را می آورد و در صورتی که کد برگه بیمار را وارد  پذیرش بیمار را وارد نمایید ، کلیه برگه

 نمایید فقط این برگه بخصوص با این کد برگه را می آورد.

را بزنید در قسمت لیست برگه ها ، کد پذیرش و کد  (F8)کلید فوری  کلید استفاده از گزینه لیست بیماران :   .3.2

شما کلیه برگه های بیمار نمایش داده می شود . برگه بیمار را انتخاب نمایید و  برگه بیمار را وارد نمایید. در لیست به

 کلید اینتر را بزنید و سپس دکمه بازیابی را بزنید.

کد پذیرش بیمار را در قسمت کد پذیرش وارد نمایید و سپس دکمه بازیابی را بزنید .توجه  استفاده از دکمه بازیابی :  .3.3

ه های مربوط به این کد پذیرش بازیابی می شود . در صورتی که می خواهید برگه هایی کنید با این عمل کلیه برگ

را از یک شماره برگه تا یک شماره برگه مشاهده نمایید از قسمت کد برگه واقو در این صفحه استفاده نمایید. برای 

 مراجعه نمایید. بازیابی برگه های خدماتیتوضیحات بیشتر به توضیحات منوی 
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 را ه برای جستجوی بیمار دارید :2بیمار را دارید ،  کد شناساییرتی که شما در صو .4

شما می توانید در صورتی که کد شناسایی بیمار را میدانید و می خواهید کلیه برگه های استفاده از دکمه بازیابی :   .4.1

 پس دکمه بازیابی را بزنید .این کد شناسایی را مشاهده نمایید ، کد شناسایی وی را در این قسمت وارد نمایید و س

را بزنید در قسمت لیست برگه ها و یا لیست بیماران  (F8)کلید فوری  کلید استفاده از گزینه لیست بیماران :  .4.2

، کد شناسایی بیمار را وارد نمایید. در لیست برگه ها به شما کلیه برگه های بیمار نمایش داده می شود . برگه بیمار 

 کلید اینتر را بزنید و سپس دکمه بازیابی را بزنید. را انتخاب نمایید و

را بزنید در قسمت لیست بیماران در  (8F)کلید فوری  کلید بیمار را دارید  شماره پروندهدر صورتی که شما  .5

مشخصات بیمار روی صفحه ظاهر می شود پس با قسمت شماره پرونده ، شماره پرونده را وارد نمایید کلید اینتر را بزنید 

برگه بیمار را  امکان مشاهده صفحه لیست برگه های مربوط به بیمار ظاهر می شود.  فشردن کلید  

 انتخاب نمایید و کلید اینتر را بزنید و سپس دکمه بازیابی را بزنید.

 

 بازیابی برگه های خدماتی

نیاز دارد فورا به برگه های خدماتی بیمار با فیلترهای مختلف دسترسی پیدا کند . بطور  در برخی موارد هست که کاربر آزمایشگاه

مثال برگه های ایجاد در بازه زمانی خاص . و یا برگه های ایجاد شده برای یک بخش بستری بخصوص و .... . برای این عمرل  

 پردازیم :  استفاده نمایید. در زیر به توضیح هر آیتم از این صفحه می کلید از 

 
 9شکل 

 : با فعال کردن این آیتم ، و سپس زدن دکمه بازیابی تمامی برگه ها قابل نمرایش اسرت.در واقرو در     همه برگه ها

 این حالت شما از فیلتر بخصوصی استفاده نکرده اید.
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بره معنرای    را مشاهده می نمایید . این پس از بازیابی در صفحه اصلی در قسمت مشخصات برگه عکس :  1نکته 

 فیلتر شدن اطالعات است . توجه کنید با کلیک روی این عکس ، اطالعات از حالت فیلتر در آمده و به حالت اولیه بر می گردد

)کلیرد فروری    در تمامی حاالت که در زیرر میخرواهیم توضریح دهریم ، پرس از بازیرابی ، کلیردهای         : 2نکته 

F11,F12 شما را جهت برگشت به بیمار قبلی )F11  و حرکت به بیمار بعدیF12 . یاری می کند 

 

 : با فعال کردن این آیتم ، شما می توانید کد برگه های مورد نظر خود را از یک شماره تا یک شرماره وارد   کد برگه

 ، یعنی بازیابی کد برگره هرای از شرماره    21تا  11نمایید و سپس دکمه بازیابی را بزنید. بطور مثال منظور از کد برگه 

  . 21تا  11

 : با فعال کردن این آیتم ، شما می توانید برگه های خدماتی را در یک بازه زمانی معین بازیابی نمایید. تاریخ برگه 

  : با فعال کردن این آیتم ، شما می توانید در صورتی که کد پذیرش بیمار را میدانید و می خواهید کلیه کد پذیرش

کد پذیرش وی را در این قسمت وارد نمایید و سپس دکمه بازیرابی را بزنیرد . توجره    برگه های او را مشاهده نمایید ، 

کنید این عمل معادل وارد کردن کد پذیرش در صفحه اصلی ، در پنرل مشخصرات بیمرار ، در قسرمت کرد پرذیرش       

 می باشد.  

 : ر را میدانید و مری خواهیرد   با فعال کردن این آیتم ، شما می توانید در صورتی که کد شناسایی بیما کد شناسایی

کلیه برگه های این کد شناسایی را مشاهده نمایید ، کد شناسایی وی را در این قسرمت وارد نماییرد و سرپس دکمره     

 بازیابی را بزنید .

 : با فعال کردن این آیتم ، شما می توانید در صورتی که شماره پرونده بیمار را میدانید و می خواهید  شماره پرونده

 برگه های او را مشاهده نمایید ، شماره پرونده وی را در این قسمت وارد نمایید و سپس دکمه بازیابی را بزنید .کلیه 

 : با فعال کردن این آیتم ، شما می توانید برگه های ثبت شده برای یک بخش را مشاهده نمایید .  بخش مربوطه

مشاهده نمایید. برای این کار در این قسمت نام بخش بطور مثال شما میخواهید کلیه برگه های بخش آی سی یو را 

را انتخاب نموده و سپس دکمه بازیابی را بزنید. نکته ای که در اینجا قابل ذکر است این است که روش دیگر برای 

( را بزنید ، از قسمت لیست برگه ها ، F8)کلید فوری  مشاهده برگه های ثبت شده برای یک بخش ، کلید 

 .آن بخش نمایش داده می شوداز قسمت بخش انتخاب نمایید و در صفحه لیست برگه ها ، برگه های نام بخش را 

 برگه مورد نظر را انتخاب نمایید و کلید اینتر را بزنید و سپس دکمه بازیابی را بزنید.

 بستریتایید نسخه  –درخواست خدمات بخش 
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کردن درخواست های بخش می باشد . به این معنا که دیگر  PaperLessیکی از کاربردهای مهم برنامه آزمایشگاه ، 

درخواست های تست های آزمایشگاهی بخش ها بصورت دستی و در برگه به آزمایشگاه ارائه نشود و از طریق بخش به 

ها پس از آزمایشگاه ارسال شود. برنامه آزمایشگاه این امکان را دارد که درخواست های بخش های بستری را مشاهده نموده و آن

 بررسی تائید نماید. در زیر به بررسی روند مشاهده و تائید درخواست ها می پردازیم.

کلیک نمایید. در این صفحه شما می توانید لیست درخواست هرای بخرش هرای     درخواست ها از منوی باال روی آیتم  

 بستری را به تفکیک بخش مشاهده نمایید .

 
 13شکل 

 خواست ها بصورت زیر است :روش کار برای تایید در 

بخش و بازه زمانی مورد نظر خود را جهت تایید درخواست ها تعیین نمایید . توجه کنیرد کره بطرور     میتوانید ابتداشما  .1

پیش فرض سیستم لیست درخواست های کلیه بخش های امروز را در صفحه درخواسرته هرا نمرایش مری دهرد. در      

 را تغییر دهید در قسمت باالی صفحه تنظیمات دلخواه را انجام دهید.صورتی که می خواهید تنظیمات پیش فرض 

 

کلیک روی نام هر بیمار می توانید لیست تست های آزمایشگاه درخواستی را در سمت چف صفحه مشاهده دو باربا    .2

ننرده ،  اطالعاتی نظیر شماره درخواست ، تاریخ درخواست ، بخش ، ثبرت ک نمایید. همچنین در قسمت باالی صفحه 

 .پزشک درخواس کننده و.. را مشاهده نمایید

 . در صورتی یک یا چند آیتم از یک درخواست را قبول ندارد دکمه را بزنید  ، دکمه  برای تایید درخواست .3

موجود در روبروی هر تست را زده و دلیل حذ  خود را وارد نمایید و سپس دکمه ذخیره را بزنید. در صورتی که کرل  

 را زده و دلیل حذ  را وارد نمایید. دکمه کناری آن یعنی  ا تایید نمیکنید به جای زدن دکمه درخواست ر
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هر گونه دلیل حذ  و توضیحاتی که واحد آزمایشگاه وارد می نماید در بخش بستری و در کنار درخواست وی  توجه داشته باشید

 قابل مشاهده است.

خواست و تشکیل برگه برای وی ، مری خواهیرد از مشخصرات درخواسرت مطلرو      در صورتی که پس از تایید در : 1 نکته مهم

 را بزنید . شوید ، از قسمت نمایش جزئیات آیتم 

را مشاهده نمایید. با قرارگیرری   فحه درخواست های بیمار شما ممکن است در کنار هر تست آیکون در ص : 2 نکته مهم

واهیرد نمرود. همران    مشراهده خ  موس بر روی آن پیغامی مشابه پیغام 

 به کاربر هشدار میدهد که این خدمت در قبال برای بیمار درخواست شده است.طور که واضح است ، 

کراربر  آیرتم مری باشرد.     3ایرن   در صفحه رسیدگی به درخواست های بیمار ، آیتم ترتیب شامل  : 3 نکته مهم

درخواسرت ، تراریخی اسرت کره     نمرود. منظرور از تراریخ     sortآیتم لیست درخواست هرا را   3میتواند بر اساس هر کدام از این 

درخواست توسط بخش برای واحد آزمایشگاه ارسال شده است. تاریخ انجام ، تاریخی است که بخش درخواست انجام درخواست 

 را در آن تاریخ داده است.

مشاهده مینمایید. منظرور از  را بعنوان فیلتر   در صفحه رسیدگی به درخواست های بیمار ، آیتم  : 4 نکته مهم

تایید شده است. منظور از درخواست تایید نشده درخواست هایی است  واحددرخواست تایید شده درخواست هایی است که توسط 

واحد بره آن رسریدگی نمروده ولری کرل      که هنوز تایید و رسیدگی نشده است. منظور از درخواست لغو شده درخواستی است که 

 وده است.درخواست را لغو نم

 

 چاپ برچسب

، سیستم بطور خودکار برای شما برچسب  چاپ نماییدلوله های آزمایشگاهی بیمار ، برچسب  برایدر صوتی که شما می خواهید 

ایجاد میکند . کافی است پس از وارد کردن کامل نسخه بیمار بستری و سرپایی برچسب مورد نظر را در پرینتر گذاشته و سرپس  

 با انتخاب هر یک از آیتم هارا انتخاب نمایید.در لیست باز شده یکی از آیتم های د. را بزنی دکمه 

 فایل تهیه شده برای برچسب ، بر اساس گروه های تعریف شده لیبل چاپ میکند سیستم با توجه به

 

 WorkList -لیست کار 
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برای این کار از منوی  است. WorkListهمان  یکی از مهمترین مواردی که در هر آزمایشگاه مطرم است ، تهیه لیست کار یا

 آیتم لیست کار را انتخاب نمایید. صفحه زیر باز می شود.گزارش ، 

 

 لیست کار مورد نظر خود را تنظیم و چاپ نمایید. به صورت زیر عمل کنید :شما می توانید با تنظیم آیتم ها ی موجود در صفحه 

، زمران  از لیست باز شرده ، منظرور از زمران برگره     نظر خود را تعیین نمایید.  بازه زمانی مورد می بایستدر ابتدا شما  .1

تشکیل برگه آزمایشگاه می باشد که کاربر میتواند برای لیست کار سرپایی از آن استفاده نمایید. منظور از زمان جواب 

شرده بسرتری بررای انجرام     ، زمان جوابدهی برگه آزمایش بیمار است. منظور از زمان نسخه/انجام ، زمان درخواست 

 درخواست می باشد که کاربر میتواند برای لیست کار بستری از آن استفاده نمایید.

را بزنید  آیتم شماره آزمایش، بخصوصی میخواهید  شماره آزمایشلیست کار خود را در بازه و محدوده  در صورتی که .2

 شکل روبرو  بصورت مورد نظر خود را وارد نمایید . شماره آزمایشو محدوده 

برای هر تست و گروه آزمایشی ، آیتم سرتیتر جوابدهی را تنظریم  در تعاریف خدمات شما میتوانید  سر تیتر جوابدهی : .3

 نمایید.در واقو سرتیتر یک نوع گروه بندی تست ها می باشد.

 هبندی شده اند.منظور همان گروه های آزمایشی است که در برنامه تعاریف خدمات تست ها گرو گروه آزمایشی : .4

 فیلتر بر اساس بخش بستری بخصوص بخش بیمارستان : .5

شما میتوانید تست های آزمایشگاهی که نیاز به ارسال به آزمایشگاه های خارج بیمارستان هستند در  وضعیت ارسال : .6

ی بودن تست برنامه تعاریف خدمات تنظیم نمایید. در صفحه لیست کار هم میتوانید لیست کار بر اساس وضعیت ارسال

 ها مشخص نمایید.

در صورتی که چندین بخش برای آزمایشگاه تعریف شده باشرد ، صرفحه لیسرت     فقط برگه های آزمایشگاه انتخابی : .7

کار هر بخش مختص خودش می باشد . اگر میخواهید از طریق بخش جاری ، بخش های دیگر نیرز در لیسرت کرار    

 شما بیاید ، تیک این آیتم را بردارید.

 میتوانید بر اساس سرپایی،بستری و مستقل لیست کار خود را بگیرید. پذیرش : نوع .8
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وضعیت چاپ را همیشه بزنید . این به این منظور است که در صورتی که جواب ناقصی را حتی اگر چاپ گرفتره  تیک  .9

 اید در لیست کار شما بیاید.

نموده اید ، این بدان معنی است که شما لیست از قسمت نوع لیست کار در صورتی که لیست کار سفارشی را انتخاب  .11

، نرام لیسرت   از قسمت لیست کار سفارشی کار بر اساس تعاریف و دسته بندی که خودتان انجام داده اید ، میخواهید. 

نرام جدیرد را    کار خود را انتخاب نمایید . در صورتی که نام لیست کار خود در لیست موجود نمی باشد از قسمت 

در ایرن   را بزنید. صفحه زیر باز مری شرود .   دکمه ید . برای اضافه کردن تست به لیست کار خود تعریف نمای

صفحه تست مورد نظر خود را از قسمت آزمایش مورد نظر انتخاب نمایید و عنوان آن را در لیست کار خرود نیرز وارد   

 و سپس دکمه تایید را بزنید. نمایید.

 

استفاده نمایید . برای تنظیم ترتیب نمایش در لیست نیز از کلید های   برای حذ  آیتمی در لیست از دکمه

 استفاده نمایید. 

از قسمت نوع لیست کار در صورتی که تک تست آزمایشی را انتخاب نموده اید ، بر اساس یک تست بخصوص شرما   .11

 میتوانید لیست کار تهیه نمایید.

زمایشی را انتخاب نموده اید ، بر اسراس محردوده کرد میرانبر     از قسمت نوع لیست کار در صورتی که محدوده تست آ .12

 شما میتوانید لیست کار تهیه نمایید.

از قسمت نوع لیست کار در صورتی که سر تیتر آزمایش را انتخاب نموده اید ، بر اساس سر تیتر آزمایش شما میتوانید  .13

 لیست کار تهیه نمایید.

م را انتخاب نموده اید ، تنها بر اساس فیلترینگ های براالی صرفحه   از قسمت نوع لیست کار در صورتی که هیچکدا .14

 شما میتوانید لیست کار تهیه نمایید.

فایل چاپ در نظر گرفته شده که بر اساس هر کدام از فیلترینگ ها شما از یکی از این چاپ ها میتوانید  7برای شما  .15

 استفاده نمایید.

 زنید.را ب جهت ارسال اطالعات به دستگاه دکمه  .16
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 جوابدهی :

در برنامره   دو عامل مهرم در امرر جوابردهی مری باشرد.     و سرعت یکی از مباحث مهم در آزمایشگاه ، جوابدهی می باشد . دقت 

 صفحه زیر باز می شود .  با زدن دکمه آزمایشگاه کلیه موارد مورد نیاز برای جوابدهی گنجانده شده است . 

 

از طریرق برنامره   به توضریح نحروه جوابردهی    د نکته در خصوص جوابدهی می پردازیم و در ادامه در ابتدا به توضیح چندر زیر  

 می پردازیم :آزمایشگاه 

 

ید آزمایش ها بصورت گروه بندی شده دسته بندی می شوند و شما مری توانیرد   همانطور که مشاهده میکن : 1نکته 

هر گروه ، میتوانیرد تسرت هرای    یگر قرار گرفته اند . شما با کلیک روی نام هر سرگروه را مشاهده نمایید . گروه ها در کنار یکد

تسرت   Stool Examبطور مثال همانطور که در شکل میبینید برا کلیرک روی گرروه    را مشاهده نمایید .  موجود در این گروه

 (دمات قابل انجام می باشد.گروه بندی تست ها در برنامه تعاریف خ)های موجود در این گروه را می توانید مشاهده نمایید . 

تست در زیر هر گروه ، در راهنمای برنامه دادن هر ، نحوه گروه بندی و قرار  1با توجه به توضیحات نکته  : 2نکته 

کل یرک گرروه    ممکن استضمنا توجه کنید شما برای وارد کردن تست های یک بیمار  تعاریف خدمات توضیح داده شده است.

و یا تنها تعدادی از خدمات یک گروه ازمایشگاهی را پذیرش نمایید .مثال تنها چنرد تسرت از    C.B.Cال بطور مثآزمایشگاهی ، 

، سررگروه  با توجه به نحوه تعاریف شما در برنامه تعراربف خردمات   . در هر دو حالت سیستم بطور خودکار  C.B.Cداخل گروه 

یرک  زیرر  ت هایی که سرگرو های یکسان دارند در جوابردهی در  تستی که شما برای بیمار وارد نموده اید ، تشخیص داده و تس

 .و نام سرگروهشان را در باالی آن قرار میدهدگروه قرار میدهد 

 در صفحه جوابدهی بر همان اساسی که مشاهده می کنید در چاپ جوابدهی هم مشاهده می نمایید.  : 3نکته 
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 ارد :روش وجود د 4برای رسیدن به صفحه جوابدهی هر بیمار 

با توجه به روش های جستجوی یک بیمار همانطور که در باال توضیح داده شد ، پس از آنکه بیمار مورد نظر خرود را   .1

می    را بزنید . با این عمل صفحه جوابدهی همان بیمار باز F6و یا  در صفحه اصلی مشاهده نمودید ، دکمه 

 شود.

، شماره برگه بیمار را وارد نمایید و  ر قسمت درا بزنید . در صفحه باز شده  F6و یا  دکمه  .2

 سپس کلید اینتر را بزنید . با این عمل صفحه جوابدهی بیمارتان را مشاهده می نمایید .

، شماره آزمایش بیمار را وارد نمایید و  را بزنید . در صفحه باز شده در قسمت  F6و یا  دکمه  .3

 ه جوابدهی بیمارتان را مشاهده می نمایید .سپس کلید اینتر را بزنید . با این عمل صفح

 و انتخاب نام بیمار ، دکمه جوابدهی را بزنید.از طریق لیست بیماران  .4

 

 :شرح آیتم های جوابدهی 

 Name  : .نام هر تست در اینجا نمایش داده می شود 

 Result : .جواب هر تست در اینجا نمایش داده می شود 

 Unit : ایش داده می شود. این واحد بر اساس تعریفی است که شرما بررای آن تسرت در    واحد هر تست در اینجا نم

 برنامه تعاریف خدمات انجام دادید.

 H/L :    در صورتی که شما در برنامه تعاریف خدمات در قسمت جوابدهی آزمایشگاه برای تستی محدوده غیرر قابرل

و در صورتی  Hال باشد ، در جلوی این تست لغت نتایج تعریف نمایید ، در صورتی که جواب تست بیشتر از آن حد با

 نمایش داده می شود. Lکه جواب تست کمتر از حد پایین باشد ، لغت 

 Risk :  حدود طبیعی تعریف نمایید برای تستی  حدود طبیعیدر صورتی که شما در برنامه تعاریف خدمات در قسمت

 براالی  مایید ، در صورتی که جواب تست بیشتر از آن حدتعریف ن و آیتم مقایسه گردد را تیک بزنید و حد ریسک را 

در ایرن صرورت رنرگ     تیک می خرورد.  Riskآیتم باشد ، در جلوی این تست و یا کمتر از حد پایین ربسک  ریسک

 تست قرمز رنگ می شود.

 Sign :  ده کنرد  استفا از آیتم پس از وارد کردن و کامل نمودن جواب ، در صورتی که کاربر ارشد آزمایشگاه

توجه داشته باشید تنها افرادی که دسترسی به تغییر جوابهای امضا شرده دارنرد مری     تیک می خورد. Sign، قسمت 
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توانند از جواب های امضا شده را تغییر دهند . دسترسی به ایرن منظرور توسرط مسرئول سیسرتم و از طریرق برنامره        

Security .انجام میشود 

 Re : د چک شد بر روی آن تست دکمه در صورتی که جواب تستی مجدCtrl+F1    را بزنیرد . قسرمتRe   تیرک

 میخورد.

 Explain  : با زدن دکمهF4  ، صفحه ای باز می شود که میتوانید بررای هرر تسرت توضریحات     بر روی هر تست

 الزم را وارد نمایید.

  : با زدن دکمه تکمیل جوابF8 شود. جواب بیمار به حالت تکمیل شده در آمده و زرد رنگ می 

 Ctrl+F2  : در صورتی که تست مورد نظر شما بصورت فرمولی می بایست محاسبه شود ولی شما میخواهید آن را

 را بزنید. ctrl+F2دستی وارد نمایید ، کلیدهای 

 

 : وارد کردن جواب بیمارنحوه 

 تعاریف خدمات برای تست  در جلوی هر تست می توانید جواب آن را وارد نمایید . توجه کنید در صورتی که در برنامه

     مورد نظر جواب پیش فرض تعیین نموده بودید ، برای آن تست در جوابردهی شرما جرواب پریش فررض را مشراهده      

 و در پایان دکمه ذخیره را بزنید. می نمایید و در صورت نیاز ان را تغییر دهید.

 از متون جواب اماده این اسرت کره برخری     است . منظور تک تست روش دیگر استفاده از متون جواب اماده برای هر

جواب ها برای یک تست ، جوابی معمول بوده و شما می توانید آن را در جایی ذخیره نماییرد و بررای همره بیمراران     

 برای آن تست استفاده نمایید. در برنامه آزمایشگاه برای این منظور به این روش عمل نمایید . دکمه 

.سیستم بطور خودکار بره   Negativeمی شود نام جواب خود را وارد نمایید . بطور مثال  را بزنید . در صفحه که باز

اختصراص داده شرده اسرت . حرال بره صرفحه        1کرد   Negativeان متن ، کد اختصاص میدهد . فرض کنید بره  

# بتدا عالمت ااستفاده نماییم .   Negativeجوابدهی باز میگردیم . میخواهیم برای یک تست از این جواب آماده  

 را بزنید. Tabدر قسمت جواب وارد نموده و سپس کد متن خود را بنویسید و سپس کلید را 

  همانند توضیحی که در باال داده شد ،  است . کل تست های یک گروهروش دیگر استفاده از متون جواب اماده برای

رائره  ایجاد و ذخیره نمایید و سپس یکجا در این روش میتوانید جواب پیش فرضی را برای کل تست های یک گروه ا

با باز شدن صفحه یک نام برای جواب آماده خود وارد نمروده و سرپس تسرت     را بزنید . F3و یا  دهید . دکمه 

های موجود در آن گروه همراه با جواب پیش فرض ان تعریف نمایید . حال شما بسته جوابدهی پیش فررض خرود را   

است در هنگام نیاز این صفحه را باز کرده و بسته مورد نظر را انتخاب و بره بیمرار ارائره     تشکیل داده اید وتنها کافی
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همپنین می توانید برای ذخیره جواب های یک بیمار بصورت بسته پیش فرض ، پرس از وارد کرردن جرواب ،     دهید.

 را زده و آن را بعنوان بسته پیش فرض ذخیره نمایید. دکمه 

  های یک گروه وارد نشده است ، وضعیت جواب بیمار ناقص است . شرما برا زدن دکمره     که کلیه جوابتا زمانیF8 

 وضعیت جواب را به آماده امضا تغییر دهید.

  در قسمتComment  ی توانیرد در ایرن قسرمت    باشد مر  هر گروهپائین صفحه اگر نیاز به وارد کردن یادداشت در

و در پایان دکمه ذخیره را  وارد کنید  

توجه داشته باشید در صورتی که شما برای تست در قسمت جوابدهی در قسمت جوابدهی آزمایشگاه در قسمت  بزنید.

Explain  در نظر گرفته می شود و در چاپ جوابردهی روبرروی    تستتوضیحاتی را بنویسید ، این توضیح برای هر

 هر تست قابل مشاهده است .

 ی بایست محاسبه شوند ، به رنگ خاکستری رنگ هستند.تست هایی که بصورت فرمولی م توجه داشته باشید

 

 

 توضیحات سایر آیتم های موجود در صفحه جوابدهی :

 : در حالت های ناقص ، آماده چاپ ، چاپ شده  می باشد. وضعیت جواب 

 : یا استفاده از کلید فوری  با فشردن این کلید  نمایش نتایج قبلی آزمایشCtrl+F5   ی آزمایش میتوانید نتایج قبل

 بیمار را مشاهده کنید .

 : توجه کنید سیسرتم  . مشاهده نماییدشما می توانید تاریخ جواب را  در قسمت  تاریخ جواب

 با توجه به تنظیماتی که شما در برنامه تعاریف خدمات انجام داده اید تاریخ جواب را محاسبه میکند.

 : فحه پریش نمرایش میتوانیرد جرواب بیمراران را      را زده و در صر  دکمه پس از تکمیل جواب  پیش نمایش

 دو نوع پیش نمایش در نظر گرفته شده است : پیش نمایش گروه انتخابی ، پیش نمایش تمام گروه ها .مشاهده نمایید.

 : را  جواب گروهی را که مشاهده میکنیرد  میتوانیدو سپس انتخاب آیتم چاپ گروه ا نتخابی ،  با زدن دکمه  چاپ

 چاپ بگیرید.

 : چراپ  تمام گرروه هرای بیمرار جراری را      میتوانیدو سپس انتخاب آیتم چاپ تمام گروه ها ،  با زدن دکمه  چاپ

 .بگیرید
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 : و سپس انتخاب آیتم چاپ گروهی ، فرم زیر باز می شود که کاربر میتواند با تنظیمات الزم  با زدن دکمه  چاپ

 ، چاپ گروهی را انجام دهد :

 

 فرم لیست کار می باشد. ین صفحه ، همانند آیتم های موجود در ا 

 

گرروه مرورد    ، برای یک بیمرار  آنتی بیوگرام های یک گروه تست آزمایشگاهی کردن برای وارد آنتی بیوگرام :ورود جواب های 

کروب و حساسیتهای با استفاده از این کلید در هر گروه که باشید می توانید می نظر را انتخاب کرده و گزینه آنتی بیوگرام را بزنید.

  مربوطه را ثبت و در نهایت در پائین برگه جواب مالحظه نمائید .

 

 از سمت چف صفحه میکروب مورد نظر را انتخاب نمایید ، فرم زیر باز میشود :

 

سیستم .میزان میکروب موجود را وارد نموده و سپس سیستم بصورت خودکار ستون آنتی بیوگرام ها را برای کاربر تشکیل میدهد

 به تعداد میکروب های انتخابی ستون آنتی بیوگرام ها را تشکیل میدهد.
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صورتیکه در لیسرت شرما وجرود نردارد از گزینره تعراریف آنتری بیوتیرک و         وتیکها و میکروبها می توانید در جهت تعریف آنتی بی

 میکروب استفاده نمائید 

 

 

 ود طبیعی آزمایشات در قسمت جوابدهی ، از پنجره سمت راسرت  جهت تعریف و یا تغییر حد : آزمایش حدود طبیعی یفرتع

 فرم زیر باز می شود :قسمت عملیات معمول / تغییر حدود طبیعی آزمایش را کلیک کرده 

 

برای تست مورد نظر کیت تعریف نمایید و در داخل کیت نرمال رنج مورد نظرر خرود را وارد نماییرد. از    در این قسمت می توانید 
بنابراین میتروان برگره   ممکن است در بازه زمانی های مختلف ، نرمال رنج تست متفراوت باشرد.  یف کیت این است که فواید تعر

 نسبت داد.های تشکیل شده در هر بازه زمانی را بر اساس کیت همان بازه تعریف شده نرمال رنج را 
رود نرمال رنج باز می شود. با توجه بره نروع   نحوه تعریف نرمال رنج به این صورت است که پس از تشکیل کیت جدید صفحه و

 صفحه ورود نرمال رنج باز می شود : محدوده طبیعی جواب 
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 اطالعات الزم را ورود و تایید نمایید.

 را بزنید و در صفحه باز شده تنظیمات الزم را انجام دهید : جهت اعمال کیت بر روی برگه ها ، دکمه 

 


