توضیح کلی

منظور از نوبت دهی ارائه نوبت به بیماران بر اساس زمان های حضور پزشکان در بیمارستان و یا درمانگاه می باشد .در
برنامه نوبت دهی و در صفحه اصلی برنامه شما می توانی .با توجه به اطالعاتی که از قبل در رابطده بدا زمدان حضدور
پزشک تعریف نموده ای .در یک لیست  ،نوبت های رزرو ش.ه برای آن پزشک را را مشاه.ه نمایی .شما می توانی.
زمان حضور پزشک را در بازه زمانی دلخواه برای هر درمانگاه تعیین کرده و سپس تع.اد نوبت های پیش فرض بدرای
پزشک را تعیین نمایی .و بر اساس آن برای بیماران نوبت رزرو نمایی .همچنین می توانی .زمان ورود و خروج پزشک را
مشخص نموده و از وضعیت حضور پزشک در درمانگاه مطلع شوی .شما در هدر لحظده مدی توانید .از وضدعیت صدف
درمانگاه خود مطلع شوی.
توجه داشته باشی .که مسئول سیستم در ابت.ا بای .دسترسی الزم به درمانگاه ها را برای نوبت دهی به واحد.
شما داده باش ( .برای این منظور به راهنمای استفاده از برنامه تعاریف خ.مات مراجعه نمایی ) .و یا در قسمت پیکربن.ی
آیتم دسترسی به همه درمانگاه ها را برای شما تنظیم نموده باش.
با ورود به برنامه صفحه زیر نمایش داده می شود در این صفحه با توجه به زمان حضور پزشدک کده قدبال در برنامده
پزشکان تعریف نموده ای .میتوان نوبت های داده ش.ه به پزشک و یا درمانگاه بخصوصی را مشاه.ه نمایی .بدا کلیدک
روی نام هر درمانگاه نوبت های خالی و اشغال را می توان مشاه.ه نمود همچنین از وضعیت صف موجود در درمانگاه
نیز میتوانی .مطلع شوی.
توجه داشته باشی .نوبت ها ی تعریف ش.ه برای هر پزشک را میتوان به سه دسته نوبت های خاص  ،نوبت های عادی
و نوبت های اضافه تقسیم نمود نوبت های عادی نیز خود به سه دسته سپاه  ،طرف قراداد و عادی تقسیم می شود
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نوبت های خاص را تنها کاربر ارش .نوبت دهی میتوان .برای بیماران ارائه ده .کاربران نوبت دهی به نوبت های عادی
دسترسی دارن .و کاربران پذیرش نوبت دهی به نوبت های عادی و نوبت های اضافه دسترسی دارن.
تنظیمات مربوط به این دسترسی ها  ،در برنامه سطوح دسترسی قابل تنظیم می باش.
در ادامه به توضیحات بیشتر در مورد نحوه کار با برنامه می پردازیم
تعریف برنامه پزشک

با انتخاب آیتم برنامه پزشک

در صفحه اصلی می توان برنامه حضور پزشک را تعریف نمود با انتخاب

این آیتم صفحه زیر باز می شود

در این صفحه  ،برنامه حضور پزشک در یک بازه زمانی و برای هر درمانگاه  ،قابل مشاه.ه است برای اضافه کدردن
برنامه ج.ی .حضور پزشک دکمه اضافه

را زده صفحه زیر باز می شود
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شما در این قسمت می توانی .برنامه حضور پزشک را برای یک روز مشخص و یا در یک بازه زمانی تنظیم نمایید .در
صورتی که آیتم برنامه هفتگی را انتخاب می نمایی ، .روزهای حضور پزشک در هفته را نیز مشخص نمایی .در ادامده
از قسمت درمانگاه  ،نام پزشک و نام درمانگاهی را که پزشک در آن حضور دارد را نیدز تعیدین کنید .سداعت حضدور
پزشک  ،تع.اد نوبت عادی  ،تع.اد نوبت خاص  ،تع.اد نوبت اضافه و متوسط زمان مراجعه هر بیمار را مشخص نمایی.
تع.اد نوبت عادی  ،همان تع.اد نوبت هایی است که قابل استفاده برای تمامی بیماران می باش .نوبت های عادی به 3
دسته سپاه  ،طرف قرارداد و عادی تقسیم می شود شما می توانی .پس از تعیین تع.اد نوبت های عدادی  ،در جد.ول
پایین آن درص.ی که به هر ک.ام از  3دسته تعلق می گیرد را تعیین نمایی.
تع.اد نوبت خاص را نیز مشخص نمایی .نوبت دهی برای این نوبت تنها در اختیار کاربر ارش .نوبت دهی می باش.
نوبت اضافه نشان دهن.ه نوبت هایی است که پزشک عالوه بر نوبت های مشخص ش.ه دارد در پایان دکمه اضدافه را
بزنی.

تغییر برنامه حضور پزشک :

در صورتی که پس از تعریف برنامه پزشک نیاز به اصالح برنامه باش ، .از صفحه برنامه حضور پزشک  ،آیتم مورد نظر
خود را انتخاب کنی.
 اگر می خواهی .درمانگاه و پزشک مورد نظر را تغییر دهی .دکمه
می شود :
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را بزنی .صفحه زیر باز

 در صورتی که می خواهی .درمانگاه و یا پزشک انتخابی را با درمانگاه و یا پزشک دیگری در بازه زمانی مشخصی
تعویض نمایی .از دکمه

استفاده نمایی: .

 در صورتی که میخواهی .بطور کلی روز مورد نظر را حذف نمایی .گزینه

را بزنی .با این عمل رکورد مورد

نظر بطور کلی حذف می شود

 برای تعیین روزهای تعطیل و مشاه.ه تقویم و تعیین روزهای تعطیل از قسمت تقویم در برنامه حضور پزشک
می توان استفاده نمود در این صورت برای روزهای تعطیل امکان تعیین کردن روز حضور پزشک وجود ن.ارد
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برنامه روتین هفتگی
با انتخاب آیتم برنامه پزشک

در صفحه اصلی می توان برنامه روتین هفتگی حضور پزشکان را تعریف

نمود

م نظور از برنامه روتین پزشک  ،تعیین روزها و تع.اد نوبت هایی است که پزشک بطور معمول از آن پیروی میکن .شما
می توانی .با مشخص کردن آن  ،هر زمان که خواستی .با توجه به برنامه روتین برای پزشک در بازه زمانی مشخص ،
برنامه حضور در درمانگاه برای وی تعیین نمایی.
دکمه

را بزنی .در صفحه باز ش.ه روز  ،نام درمانگاه  ،نام پزشدک  ،سداعت حضدور و نوبدت هدای وی را

مشخص نمایی .و سپس دکمه اضافه را بزنی.

5

برای اعمال برنامه روتین و تشکیل برنامه حضور بر اساس آن  ،ابت.اد نام پزشک را از صدفحه برنامده روتدین هفتگدی
 ،بازه زمانی ای که میخواهی .در آن بدازه

انتخاب نمایی .و سپس در قسمت تاریخ
برنامه حضور پزشک تعریف نمایی .را انتخاب نمایی .و سپس دکمه

را بزنی.

انتقال نوبت های بیمار
در صورتی که پزشک درمانگاه در روز مشخصی مرخصی و یا حضور ن.اشدت میتوانید .نوبدت هدای وی را بده همدان
پزشک در رو ز دیگر و یا پزشک دیگر و یا حتی اولین نوبت خالی در درمانگاه دلخواه انتقال دهی .بدرای اسدن منظدور
پزشک مورد نظر را از لیست در صفحه اصلی انتخاب نمایی .سپس آیتم

را بزنی .صفحه زیر بداز مدی

شود در این صفحه شما نام افرادی که برای آن پزشک نوبت دهی ش.ه ان .را مشاه.ه مدی نمایید .تنظیمدات پدیش
فرض این صفحه آن است که نوبت ها به همان پزشک و همان درمانگاه انتقال یابد .کلید .جسدت وی نوبدت هداب
ج.ی .را برنی .سیستم بطور خودکار اولین نوبت خالی را بر اساس تنظمات ان ام ش.ه نمدایش مدی دهد .در صدورت
تایی .دکمه اعمال لیست را بزنی .توجه نمایی .پس از آنکه شما کلی .جست وی نوبتهای ج.ی .را می زنی ، .نوبت هدای
پیشنهادی بلوک می شود و کاربر دیگری نمی توان .برای آنها نوبتی رزرو نمای.
در صورتی که می خواهی .نوبت ها را به درمانگاه و یا پزشک دیگری انتقدال دهید .تنظیمدات الزم را ان دام دهید .و
سپس دکمه جست وی نوبت های خالی را بزنی.
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نوبت دهی به بیماران

ابت.ا از صفحه اصلی برنامه نام درمانگاه  ،نام پزشک و بازه زمانی را که میخواهی .نوبت دهی نمایی .را انتخاب نمایی .و
را بزنی .با توجه به تعریف برنامه پزشک که قبال ان ام داه ای ، .شما زمان های حضور پزشک را در لیست

کلی.

مشاه.ه خواهی .نمود
توجه کنی : .با انتخاب نام درمانگاه می توان برنامه نوبت های این درمانگاه را مشاه.ه نمود
توجه کنی : .با انتخاب نام پزشک می توان برنامه نوبت های این پزشک را مشاه.ه نمود
دقت کنی .شما میتوانی ، .تع.اد نوبت های اشغال  ،خالی و همچنین یکسری اطالعات دیگر را نیدز در جد.ول میتوانید.
مشاه.ه نمایی .با انتخاب هر ک.ام از رکوردها شما آیکون های زیر را مشاه.ه می نمایی: .


 :نشان دهن.ه خالی بودن نوبت های عادی است توجه کنی .شماره ای که در کنار آیکون ها وجود
دارد نشان دهن.ه شماره نوبت می باش.



 :نشان دهن.ه نوبت های مخصوص نوبت سپاه می باش.



 :نشان دهن.ه نوبت های مخصوص نوبت های خاص می باش.



 :این شکل نشان دهن.ه این است که شما در حال رزرو نوبت برای بیمار می باشی .و نوبت فوق بلوک
ش.ه است




 :این شکل نشان دهن.ه اشغال بودن نوبت می باش.
 :این شکل نشان دهن.ه اشغال بودن و پذیرش نوبت و حضور فرد در درمانگاه می باش.
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 :این شکل نشان دهن.ه ارسال بیمار به صف و انتظار وی برای ورود به اتاق پزشدک اسدت
(در زیر توضیحات الزم در این باره داده ش.ه است)



 :این شکل نشان دهن.ه این است که بیماری که در صف قدرار دارد  ،از رفدتن بده اتداق
پزشک انصراف داده است



 :این شکل نشان دهن.ه نوبت های اضافه ش.ه به لیست است

با کلیک روی نوبت های خالی پن ره ای برای شما باز می شود که شما می بایست اطالعات اولیه بیمدار را در آن وارد
نمایی .اطالعاتی از قبیل نام خانوادگی  ،نام  ،شماره تلفن  ،نام پ.ر  ،نوع بیمه و شماره بیمه را برای بیمار ثبت نمود
توجه کنی : .یکی از قابلیت های این قسمت در این است که هنگامی که شما اطالعات بیمار را در یک نوبت وارد
می نمایی ، .ممکن است بخواهی .اطالعات بیمار را از نوبت فعلی حذف نموده و به یک نوبت دیگر انتقال دهی .و
یا مایلی .برای وی در روز دیگری نیز نوبت دیگری اختصاص دهی .برای این عمل  ،بیمار را انتخاب کرده  ،دکمه
را زده این عمل به معنای کپی کردن تمامی اطالعات وارد ش.ه است سپس نوبدت ج.ید.ی را کده بدرای
بیمار در نظر گرفته ای .را انتخاب  ،روی نوبت ج.ی .کلیک نموده و سپس دکمه

را بزنی .با این عمل کلیده

اطالعات به نوبت ج.ی .انتقال می یاب .دقت کنی .در صورتی که میخواهی .نوبت اولیه بیمار حذف شود ،پس از
نوبت را حذف نمایی.

این عمل نوبت اولیه بیمار را انتخاب و با زدن دکمه

افزایش/کاهش لیست انتظار :
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در بعضی مواقع است که پزشک تع.اد نوبت بیشتری از تع.ای که بدرای وی در آن روز در نظدر گرفتده شد.ه اسدت را
درخواست می نمای .برای افزایش لیست انتظار در برنامه حضور پزشک در صفحه اصلی درمانگاه مورد نظر را انتخداب
نموده کلی.

را زده و تع.اد نوبت های اضافی را تعیین می کنیم توجه کنی .نوبت های اضافه بصدورت

 +در کنار تع.اد نوبت در صفحه اصلی نمایش داده می شود

ثبت زمان ورود و خروج پزشک :

برای ثبت زمان ورود و خروج حضور پزشک در صفحه اصلی با انتخاب آیتم

مدی تدوان اطالعدات

الزم را ثبت نمود با این عمل از وضعیت ورود و خروج پزشکان میتوانی .مطلع شوی .و در بازه زمانی دلخواه از میزان
تاخیر و تع یل پزشکان با گزارشات آماری مطلع شود

چاپ لیست :

در صورتی که میخواهی .از لیست نوبت دهی خود چاپ بگیری .از دکمه

استفاده نمایی.

دقت نمایی .با کلیک روی هر روز حضور پزشک در صفحه اصلی در نوار پایین صفحه خالصه ای از وضعیت آن روز را
مشاه.ه می نمایی .به صورت زیر :
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نوبت دهی هوشمند

کاربران نوبت دهی درمانگاه تنها به نوبت های عادی دسترسی دارن .این قسمت مخصوص این دسته از کاربران مدی
باش .آیتم

را از صفحه اصلی انتخاب نمایی .صفحه زیر باز می شود

بازه زمانی مورد نظر را انتخاب نمایی .نام درمانگاهی که برای آن می خواهی .نوبت وارد نمایی .نیز انتخاب کنید .در
صورتی که می خواهی .برای پزشک بخصوصی نوبتی را وارد نمایی ، .پزشک مورد نظر خود را نیز انتخداب نمایید .در
قسمت شماره بیمه  ،شماره بیمه بیمار را وارد نمایی .و کلی .اینتر را بزنی .سپس شما وضعیت بیمار از نظر عادی بودن
 ،سپاهی بودن و یا طرف قرارداد بودن را در قسمت اولویت میتوانی .مشاه.ه نمایی .در ج.ول پداین صدفحه اولدین 01
نوبت خالی موجود را بر اساس وضعیت بیمار می توانی .مشاه.ه نمایی .با دوبار کلیک بر روی نوبدت دلخدواه صدفحه
ورود اطالعات باز می شود اطالعات مورد نظر را تکمیل نمایی .و سپس دکمه تایی .را بزنی.
نوبت دهی اینترنتی

در این قسمت  ،در صورت نیاز مرکز  ،میتوان نوبت دهی اینترنتی نیز ان ام داد به این صورت که تع.ادی نوبت برای
نوبت دهی از طریق اینترنت در نظر گرفته می شود و بیماران با مراجعه به سایت بیمارستان برای خود نوبت رزرو
می نماین .با ورود به قسمت برنامه پزشکان  ،در صورتی که توسط سوپروایزر سیستم در پیکربن.ی دسترسی به نوبدت
دهی اینترنتی داده ش.ه باش ،.شما  2آیتم را مشاه.ه می نمایی .در زیر به توضیح هر ک.ام می پردازیم :
میتوانی .تع.اد نوبدت هدایی کده بدرای نوبدت دهدی

خروجی به اینترنت  :در این قسمت با زدن کلی.

اینترنتی در نظر گرفته ای .را مشخص نمایی .با زدن این دکمه صفحه زیر باز می شود
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پذیرش بیمار نوبت دهی شده

پس از آنکه نوبت دهی بیمار را ان ام دادی .و اطالعات اولیه بیمار را وارد نمودی ، .کاربر پذیرش نوبت دهی در هنگدام
مراجعه بیمار  ،هرگاه شما خواستی .بیمار را پذیرش نمایی ، .ابت.ا می بایست بیمار مورد نظر خود را جسدت و و انتخداب
نمایی .برای جست وی بیمار دکمه

را بزنی .در صفحه باز ش.ه اطالعات مورد نظر خود را وارد نمایی .ایدن

اطالعات شامل بازه زمانی دلخواه  ،نام و نام خانوادگی بیمار و سایر اطالعات دلخواه از قبیل شماره تلفن بیمار  ،کداربر
نوبت دهی و وضعیت نوبت ها که شامل فعال و غیر فعال است پس از یافتن نام مورد نظر دکمه بازیابی را بزنید .تدا
نوبت وی را مشاه.ه نمایی.
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 توجه نمایی .در سیستم نوبت دهی در صورتی که نوبت یک بیمار را حذف نمایی .و به جای آن بیمار دیگری را
نوبت دهی کنی ، .نوبت اولیه بطور غیر فعال در سیستم باقی می مان .در صفحه جست و با انتخاب نوبت های
غیر فعال میتوانی .نوبت های حذف ش.ه را جست و نمایی.
پس از مشاه.ه نام بیمار  ،روی نام بیمار کلیک نموده و در صفحه باز ش.ه دکمه پذیرش را بزنی .با زدن ایدن دکمده
صفحه زیر باز می شود در صفحه بیمار ج.ی ، .سایر اطالعات تکمیلی را وارد نمایی .و کلی F4 .ویدا همدان تشدکیل
پرون.ه را بزنی.

پس از آنکه بیمار را پذیرش نمودی ، .در صورتی که ارائه خودکار خ.مات درمانگاه برای شما تعریف ش.ه باشد .در ایدن
مرحله برای بیمار خ.مات پیش فرض ثبت می شود (برای تضیحات بیشدتر بده راهنمدای اسدتفاده از برنامده پدذیرش
مراجعه نمایی).
سوپروایزر مرکز می بایست از طریق برنامه تعاریف خ.مات  ،خ.مات پیش فرض درمانگاه را تعریف نمای.
پس از این عمل  ،نام بیمار در لیست سمت چپ پایین ظاهر می شود لیست سدمت چدپ پدایین بده معندای ترتید
پذیرش کاربر نوبت دهی می باش .به این معنا که ترتی و اولویت بیماران بر حس اولویت در پذیرش شماست نه بر
حس شماره نوبت بیمار مراکزی که از سیستم صف استفاده می نماین .می توانن .با ارسال نام بیمار به ج.ول سدمت
راست پایین  ،وی را در سیستم صف قرار دهن.
توجه کنی : .برای جابه جا کردن بیمار از سیستم صف به حالت غیر صف از کلی.
توجه کنی : .در صورتی که شما میخواهی .به بیماران ک .بایگانی ارائه دهی .از کلی.
12

استفاه نمایی.
استفاده نمایی.

توجه کنی : .برای چاپ برگه درمانگاه و نوبت دهی بیمار در این مرحله پس از انتخاب نام بیمار دکمده
را بزنی.

استفاده از سیستم صف

پس از پذیرش بیمار  ،در صورتی که درمانگاه شما از سیستم صف استفاده می نمای ، .بیمدار را مدی بایسدت بده صدف
انتظار انتقال دهی .برای این عمل پس از پذیرش بیمار  ،نام بیمار در لیست سمت چپ پایین صفحه نوبت دهی قدرار
می گیرد همانن .شکل زیر :

دو روش برای ارسال بیمار به صف وجود ارد که با توجه به نحوه عملکرد درمانگاه شما از یکی از روش ها مدی توانید.
استفاده نمایی.
روش اول  :در صورتی که به پزشک معالج یک اتاق اختصاص داده ش.ه است و کار درمان را ان ام می.ه ، .شما ابتد.ا
در ابت.ای روز از قسمت

شماره اتاقی که پزشک حضور دارد را برای وی در قسمت شدماره اتداق وارد

نمایی .و دکمه تایی .را بزنی .برای ارسال بیمار به سیستم صف  ،ابت.ا بیمار را از لیست سدمت چدپ انتخداب نمایید .و
سپس کلی.

را بزنی .تا به لیست صف اضافه شود پس از این عمل در کنار نام بیمار عالمت

ظاهر می شدود

که نشان دهن.ه حضور بیمار در صف است در ستون نوبت رزرو  ،شما شماره رزروی که بیمار برای نوبت دهی داشدته
است را مشاه.ه می نمایی .در ستون نوبت صف  ،شماره نوبتی کده در صدف بدرای وی اختصداص داده شد.ه اسدت
را مشاه.ه می نمایی .در ایدن مادال عد.د  3شدماره

مشاه.ه می نمایی .توجه کنی .در ستون نوبت صف شما

اتاق و ع.د  0شماره نوبت صف برای ارسال به این شماره اتاق است هنگامی کده پزشدک توسدط دسدتگاهی کده در
اختیارش گذاشته ش.ه است  ،شماره نوبت بیمار را ص.ا میزن ، .سیستم یک شماره بع .از آخرین شماره ای که ص.ا زده
ش.ه را ص.ا میزن.
روش دوم  :در صورتی که به پزشک معالج بیش از یک اتاق برای درمان اختصاص داده ش.ه باشد( ، .بطدور مادال در
یک اتاق پزشک حضور داشته باش .و در سایر اتاق ها رزی.نت ها حضور داشته باشن ).برای ارسدال بیمدار بده سیسدتم
صف  ،ابت.ا بیمار را از لیست سمت چپ انتخاب نمایی .و سپس کلی.
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را بزنی .صفحه زیر باز می شود :

سدددوپروایزر سیسدددتم مدددی بایسدددت در پیکربنددد.ی در قسدددمت نوبدددت دهدددی  ،تعددد.اد اتددداق را در
این قسمت مشخص نمایی.

در این قسمت کاربر نوبت دهی یکی از اتاق ها را انتخاب می نمای .و دکمه تایی .را میزن .دقت کنید .عد.دی کده در
کنار شماره هر اتاق در عالمت ][ نمایش داده ش.ه است نشان دهن.ه تع.اد افرادی است که در لیست انتظار این اتداق
قرار دارن .سایر توضیحات و ادامه رون .همانن .باال می باش.
توجه نمایی .در صورتی که بیماری که در لیست انتظار وجود دارد و لی از رفتن به اتاق پزشدک منصدرف میشدود شدما
میتوانی .نام بیمار را از لیست صف ا نتخاب نمایی .و دکمه
شکل

را بزنی .با این عمل در کنار نام بیمدار در لیسدت صدف

را مشاه.ه می نمایی.

سوپروایزر سیستم می بایست برای تنظیم فایل چاپ بیماران نوبت دهی در پیکربن.ی در قسمت مسیر فایدل
های چاپ به صورت زیر تنظیم نمای: .
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