راهنمای استفاده از بر نامه داروخانه
توضیح کلی
بیمار در بدو ورود به بیمارستان به یکی از قسمت های  :پذیرش بستری  ،پذیرش سرپایی درمانگاا و یاا وا اد هاای
پاراکلینیک مراجعه میکند  .بیماری که به وا د پذیرش بستری مراجعه میکند  ،با در دست داشتن دساترر بساتری  ،در
یکی از بخش های بستری  ،بستری می گردد .بیماری که به وا د پاراکلینیک مراجعه می کند در همان وا د پاذیرش
می شرند .
در ابتدا الزم است با برخی اصطال ات مرجرد در سیستم آشنا شرید :
کد هایی که برای یک بیمار پس از پذیرش وی تشکیل می شود :
کد پذیرش  :کدی است که به ازای هر بار مراجعه بیمار سیستم بصررت خردکار به بیمار ارائه می دهد کاه متاااوت از
کد مراجعه قبلی او است.
کد شناسایی  :کدی است که با اولین مراجعه بیمار به بیمارستان سیساتم بصاررت خردکاار ارائاه میدهاد در صاررت
مراجعات بعدی بیمار ثابت می ماند (مانند شمار ملی).
شمار پروند  :در صررتیکه بیمار مربرطه بستری شرد سیستم بصررت خردکار این شمار را اختصاص مای دهاد کاه
هماهنگ با شمار های بایگانی مرکز می باشد  .و برای بیماران سرپایی نیاز شامار پروناد سارپایی سیساتم بطارر
خردکار ارائه می دهد.

نوع پذیرش :
پذیرش مستقل  :بیماران بدون اینکه به پذیرش مراجعه کنند مستقیما به بخاش هاای پاراکیلینیاک مانناد ،پاترلرژی
آزمایشگا  ،داروخانه  ،رادیرلرژی و غیر مراجعه می کنند و کد پذیرش به خرد اختصاص می دهند.
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نحر پذیرش بیمار بطرر کلی به شرح زیر است :
 .1مر له اول ثبت اطالعات اولیه بیمار
 .2مر له دوم ثبت خدمات ارائه شد به بیمار
 .3مر له سرم ارسال بیمار به صندوق

در زیر به ترضیح هر قسمت می پردازیم .

مرحله اول  :ثبت اطالعات اولیه بیمار است  .برای این عمل  ،کلید

(کلید فرری  F5از صااحه کلیاد ) را

زد  ،صاحه زیر باز می شرد  .با دو گزینه در ابتدای صاحه مراجه می شرید :
 .1گزینه اول  :بیمار کد مراجعه قبل ندارد .منظرر این است که بیمار قبالبه بیمارستان مراجعه نکرد اسات و
در هیچ وا دی پذیرش نشد است.
 .2گزینه دوم  :بیمار کد مراجعه قبل دارد .منظرر این است که بیمار قبال به بیمارستان مراجعه نمرد اسات و
در یکی از وا دهای بیمارستان پذیرش شد است و دارای کد شناسایی در سیستم دارای می باشد.
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گزینه اول  :بیمار کد مراجعه قبل ندارد این گزینه

برای بیمارانی است که بارای اولاین

بار به بیمارستان مراجعه می نمایند این گزینه بطرر پیش فار

فعاال مای باشاد  .در قسامت ناام خاانرادگی و ناام

اطالعات بیمار را وارد نمایید.
سرپروایزر سیستم  :جهت تغییر این پیش فر

در پیکربندی تنظیم نمایید .

 ترجه داشته باشید بهتر است برای رکت بین خانه ها از کلید  Tabاستااد نمائید .
نکته مهم  :هنگامی که شما نام خانرادگی و نام بیمار را وارد می نمایید سیستم بطارر خردکاار بار اساان ایان
اطالعات در صررتی که اسامی ای مشابه با این اطالعات وجرد داشته باشد را برای شما نمایش می دهاد .در صاررتی
که شما پس از وارد کردن نام خانرادگی و نام ،کلید اینتر را بزنید نیز به همین صررت عمل میکند .با کلیاک روی هار
کدام از اسامی کد شناسایی ،آدرن  ،شناسنامه  ،نرع بیمه  ،شمار بیمه را مشاهد می نماییاد .ترجاه کنیاد از درساتی
اطالعات مطمئن شرید که بیمار مررد نظر شما باشد  .در صررتی که بیمار مررد نظر در لیست برد آن را انتخاب کنید با
این عمل کد شناسایی مراجعه قبلی به وی اختصاص داد می شرد .اما اگر بیمار شما هیچ یاک از بیمااران مرجارد در
لیست نمی باشد دکمه رادیرئی

را انتخاب کنید  .ترجه کنید بطرر پیش فر

بر روی دکماه

تنظیم شد است .ترجه کنید در صررتی که شما از لیست ،نامی را انتخاب نمایید با پیغام زیر
مراجه می شرید.
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پس از این عمل با وارد نمردن تاریخ ترلد بیمار سن بصررت خردکار و با وارد نماردن سان بیماار تااریخ ترلاد باه روز
بصررت خردکار اعمال می شرد .
جنس  ،نرع بیمه  ،بخش و پزشک معالج را نیز تکمیل نمایید  .برای تکمیل این آیتم ها روش های زیر ممکن است .
به ترضیحات زیر ترجه نمائید .جهت وارد نمردن هر یک از مرارد مذکرر از سه روش استااد می کنیم :
 .1روش اول  :در صررتیکه کد مربرطه به هر یک از قسمتها را می دانید کاد را در خاناه

(کارککتر)

تایپ و با کلید  Tabرکت کنید تا نام آن ظاهر شرد.
 .2روش دوم  :در الت آخر با کلیک بر روی

می ترانید گزینه مربرطه را انتخاب نمائید .

پس با ترجه به روشهای باال میترانید هر یک از فیلدهای جنس  ،نرع بیمه  ،بخش و پزشک معالج را کامل نمائید .
پس از کامل کردن کلیه اطالعات در صررتی که مایل به تشکیل کد پاذیرش جدیاد بارای بیماار مای باشاید  ،کلیاد
(کلید فرری  )F4را باشارید و در صررتی که می خراهید پروند بیمار را بازیابی نمایید یا اینکاه
برای بیماران بستری ای که درخراستی از جانب بخش برایشان فرساتاد نشاد اسات از کلیاد
استااد می کنیم تا برگه ای جدید برای بیمار اما با کد پذیرش بستری وی تشکیل می شرد.

گزینه دوم  :بیمار کد مراجعه قبل دارد این گزیناه

بارای بیماارانی اسات کاه قابال باه

بیمارستان مراجعه نمرد و شما اطالعاتی همانند کد پذیرش  ،کد شناسایی  ،شمار پروند  ،شمار بیمه  ،کد ملی و یا
شمار مربایل بیمار را دارید  .برخی از بیمارستانهای بر اسان شمار بیمه بیمار ،کد ملی بیمار و یا تی شمار مربایال
بیمار جستجری بیمار را انجام می دهند .در این قسمت می تران بدون وارد کردن مشخصات فردی بیمار ،فقط یکی از
عناوین فرق را درج و جستجر را انجام داد .در این صررت در آیتم ها ی مربرطه اطالعات بیمار را وارد نماییاد  ،کلیاد
اینتر را بزنید و بیمار مررد نظر خرد را انتخاب نمایید و روند باال را طی می کنید.
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در صررتی که بیمار بستری باشد شما کد پذیرش بستری بیمار را وارد کرد و ساسس بعاد از فشاردن کلیاد  Enterو
انتخاب بیمار از لیست کلید

را می فشاریم.در این صررت برگه جدید برای بیمار تشاکیل مای

شرد و می تران خدمت برای بیمار درج کرد.

برای اینکه بصررت پیش فر  ،بیماران بر اسان کاد مراجعاات قبلای جساتجر شارند ،مای تاران در
پیکربندی سیستم گزینه «بصررت پیش فر  ،بیمار مراجعات قبلی دارد» را تیک بزنید.
تا اینجا مر له اول پذیرش بیمار را انجام دادید  .برای مر له  ، 2مر له ثبت خدمات  ،باه قسامت ترضایح ثبات
خدمات در زیر مراجعه نمایید.
نکته  :همانگرنه که مشاهد می نمائید کدهای پذیرش  ،شناسایی و شمار پروند بساتری بصاررت خردکاار باه
بیمار داد می شرد.
 ترجه  :در صررتی که بیمار شما اورژانسی است و نیاز به پذیرش اورژانسی بیمار مای باشاید  ،در صااحه اصالی
گزینه

را عالمت بزنید.

 نکته  :در صررت تغییر و یا تکمیل مشخصات بیمار کلید
ذخیر شرد.
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(کلید فرری  )F2را باشارید تاا اطالعاات شاما

 ترجه  :در کلیه قسمتهای برنامه در صررتی که هر یک از قسمتها را کامل نکنید سیستم نشاانه

را در کناار

آن فیلد ظاهر می سازد .
 ترجه  :کلیدهای

(کلید فرری  )F11,F21شما را جهت برگشت به بیمار قبلی  F22و رکت به بیماار

بعدی  F21یاری می کند .
 ترجه  :برای تبدیل بیمار دولتی به خصرصی از منری پذیرش بیمار  ،تبدیل بیمار به خصرصی را انتخاب نماییاد .
ترجه نمایید پس از این عمل در کنار نام بیمار عالمت V

ظاهر می شرد.

جستجوی بیمار
در صررتی که شما می خراهید بیماری را جستجر نمایید کند روش مرجرد است :
 .1در صررتی که شما اطالعاتی همانند نام  ،نام خانرادگی  ،نام پدر  ،شمار پروند و یا شمار بیمه را در دست دارید
 ،کلید

(کلید فرری  )F8را بزنید .ترجه داشته باشید در لیست بیمااران باه دو روش مای ترانیاد جساتجر

نمایید  :براسان لیست بیمار لیست برگه  .در قسمت بر اسان لیست بیماار  ،شاما تماامی مراجعاات بیمااران را
مشاهد میکنید و در قسمت لیست برگه  ،بر اسان کد برگه های ثبت شد برای بیمار جستجر می کنید  .پس از
کامل کردن هر یک از آیتم های مرجرد و فشردن کلید
ظاهر می شرد .
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( )Enterمشخصات بیماار روی صااحه

پروند بیمار مربرطه روی صاحه ظاهر می

سسس روی بیمار مررد نظر کیلیک کرد و با فشردن کلید
شرد.

شما می ترانید جستجری خرد را فیلتر شد انجام دهید تا به اطالعات بیمار مررد نظر سریع تر دست یابیاد باه عناران
مثال در شکل باال از فیلد بخش بستری که نمایانگر بخشی است کاه بیماار در آن بساتری شاد و از قسامت وا اد
ساایر فیلادهای

خدمات که نشان دهند وا د خدمت دهناد اسات

مرجرد در پنل جستجر نیز برای فیلتر کردن جستجر مایدند  .در قسمت پایین صاحه رنگ های خاصی مشخص شد

آماد عردت به این معناست که از جانب

اند که نشاندهند وضعیت پرداختی بیمار به صندوق است.

پاراکلینیک اجاز عردت مبلغ پرداختی بیمار صادر شد است و صندوق می تراند پرل بیمار را عردت دهاد کاه در ایان
صررت نام بیمار به رنگ عردت شد تغییر می کند.
نکته  : 1در تمامی االت که در زیر میخراهیم ترضیح دهیم  ،پس از بازیابی  ،کلیدهای

(کلید فرری

 )F11,F12شما را جهت برگشت به بیمار قبلی  F11و رکت به بیمار بعدی  F12یاری می کند .
نکته  : 2پس از بازیابی در صاحه اصلی در قسمت مشخصات برگه عکس

را مشاهد می نمایید  .این به

معنای فیلتر شدن اطالعات است  .ترجه کنید با کلیک روی این عکس  ،اطالعات از الت فیلتر در آمد و به الت
اولیه بر می گردد.
 .2در صررتی که شما کد پذیرش و یا کد شناسایی بیمار را دارید  2 ،را برای جستجری بیمار دارید :
 .2.1کلید

(کلید فرری  ) F8را بزنید و در قسمت کد پذیرش و کد شناسایی  ،پس از کامال کاردن هار
( )Enterمشخصات بیمار روی صاحه ظاهر

یک از آیتم های مرجرد و فشردن کلید
می شرد  .بیمار مررد نظر خرد را انتخاب نمایید .

و

 .2.2در صاحه اصلی برنامه در قسمت

کد مررد نظر را وارد نمارد .

اطالعات بیمار مررد نظر در صاحه ظاهر می شرد  .ترجه کنید در صررتی که بر اسان کد شناسایی فیلتار
نمایید کلیه مراجعات بیمار با آن کد شناسایی را برای شما نمایش می دهد.
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صدور اجازه عودت
برای صدور اجاز عردت در پنل ثبت خدمات ازگزینه زیر استااد می کنیم.

ثبت خدمت برای بیمار
پس از ورود اطالعات اولیه بیمار  ،نربت به ثبت خدمات بیمار می باشد  .برای این عمل از روش زیر بهر می جرییم:
پس از پذیرش؛ بیمار در صاحه ظاهر شد از قسمت نام ،خادمت ماررد نظار را انتخااب کارد و کلیاد

را مای

فشاریم.
ودر نهایت از  F2یا کلید ذخیر بر روی پنل برنامه استااد می کنیم .
برای ذف خدمت می تران از دکمه

استااد کرد .

در غیر اینصررت دو گزینه دیگر وجرد دارد :
در قسمت تعداد

می ترانید به هر تعداد این خدمت را وارد کنید.

 در صررتی که می خراهید خدمت را بصررت آزاد به بیمار ارائه دهید آیتم

را انتخاب نمایید.

 ترجه کنید تا زمانی که خدمت مررد نظر ذخیر نشرد جمع مبلغ و قابل پرداخت برای بیماار نمایاان نمای شارد و
خدمتی برای بیمار ثبت نخراهد شد لذا دقت داشته باشید که تما بعد از ورود خدمت آن را ذخیر نمایید.
درخواست خدمات
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برای مشاهد درخراست ابتدا بر روی آیکن مربرطه کیلیک کرد و در پنجر ظاهر شد مطابق شکل زیر بارای تاییاد
درخراست روی نام بیمار دابل کلیک کرد و در صررت نیاز به ذف و تغییر درخراست از آیکن های
استااد می کنیم .و در ادامه برای تایید یک بار مداد را فشار داد و بعد از نمایان شدن

آن را می فشاریم که

در این صررت درخراست از جانب بخش پاراکلینیک تایید شد محسرب می شارد و تیاک سابز رناگ در ابتادای ناام
خدمت نمایان می گردد .
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رخدادها

برای اطالع از تغییراتی که در برگه یک بیمار ترسط کاربران صررت می پذیرد از این گزینه می تاران بهار جسات و
همچنین در تب تنظیمات  Paper Int Codeدر غالب کد داخلی برگه نشان داد می شرد.
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تغییر بخش

روش تغییر بخش ها مختلف یک پارا کلینیک به صررت زیر (در شکل نماد گذاری با رنگ قرمز) است .

پیکربندی
این قسمت مخصرص سرپروایزران سیستم می باشد .
بطرر کلی پیکربندی به کند قسمت کلی تقسیم می شرد .برخی آیتم ها برای اجباری نماردن برخای فیلادها  ،برخای
برای پیش فر

بردن برخی فیلدها  ،تنظیم فایل های کاپ می باشد  .ممکن است آیتم هایی نیز وجرد داشاته باشاد

که شامل این مرارد نبرد ولی جهت تنظیمات برنامه می باشد.
در پیکربندی و در تب خدمات بیمار می ترانید تاریخ جرابدهی را بر اسان کند روز آیند تعیین کنید.
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