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 پاراکلینیک تعیین کرده و سپس تع.اد نوبدت هدای پدیر در
برای پزشک را تعیین نمایی .و بر اساس آن برای بیماران نوبت رزرو نمایی .همچنین مدی توانید .زمدان ورود و ردرو
پزشک را مشخص نموده و از وضعیت حضور پزشک در درمانگاه مطلع شوی .شما در هر لحظه می توانید .از وضدعیت
صف بخر ر.مت دهن.ه رود مطلع شوی.
توجه داشته باشی .که مسئول سیستم در ابت.ا بای .دسترسی الزم به پاراکلینیک را برای نوبت دهی بده واحد.
شما داده باش( .برای این منظور به راهنمای استفاده از برنامه تعارف کاربران مراجعه نمایی ) .و یا در قسمت پیکربند.ی
آیتم دسترسی به همه درمانگاه ها را برای شما تنظیم نموده باش.
با شردن آیکن

برنامه صفحه زیر نمایر داده می شود در این صفحه با توجه به زمان حضور پزشدک کده

قبال در برنامه پزشکان تعریف نموده ای .میتوان نوبت های داده ش.ه به پزشک و یدا رد.مت بخصوصدی را مشداه.ه
نمایی .با کلیک روی نام هر ر.مت نوبت های رالی و اشغال را می توان مشاه.ه نمدود همچندین از وضدعیت صدف
موجود در بخر ر.مت دهن.ه نیز میتوانی .مطلع شوی.

در ادامه به توضیحات بیشتر در مورد نحوه کار با برنامه می پردازیم
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و بدرای انتخداب پزشدک

برای انتخاب گروه ر.ماتی راص از یل.

استفاده کرده و کلی .ر رش را می شاری.

مرد نظر از یل.
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 گروه ر.متی  ،قابل مشاه.ه اسدت بدرای اضدا ه
کردن برنامه ج.ی .حضور پزشک دکمه اضا ه

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 ر.مات و پزشک  ،نام گروه ر.مات و نام پزشک را نیز تعیین کنی .ساعت حضدور پزشدک  ،تعد.اد نوبدت
عادی و راص( باتوجه به شرایط بیمارستان برای بیمه های راصی در نظر گر ته می شود) و متوسط زمان مراجعه هدر
بیمار را می توان مشخص کرد در کادر گنجان.ه ش.ه در پنل می توان درص .و تع.اد نوبت ها برای بیمه ای رداص را
تعیین کرد و در پایان دکمه اضا ه 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
رود را انتخاب کنی.
 در صددورتی کدده شددما تن ددا میخواهیدد .سدداعت حضددور و بخددر حضددور پزشددک در آن روز را تغییددر دهیدد.
دکمه

را بزنی .صفحه زیر باز می شود :
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روزهای حضور پزشک با آیکون

نمایر داده می شود

 در صورتی که می رواهی .گروه ر.متی و یا پزشک انتخابی را با گروه ر.متی و یا پزشک دیگری در بازه زمدانی
مشخصی تعویض نمایی .از دکمه

استفاده نمایی: .

 در صورتی که میخواهی .بطور کلی روز مورد نظر را حذف نمایی .گزینه
با این عمل رکورد مورد نظر بطور کلی حذف می شود
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را در پنل برنامه پزشکان بزنید.

گروه بندی خدمات

در ابت.ای امر و قبل از تعریف برنامه پزشکان ابت.ا ر.مات را گروه بن.ی می کنیم وارد نوبت دهی ش.ه و
کلیک کرده و وارد صفحه زیر می

پنجره برنامه پزشکان را باز می کنیم بر روی آیکن
شویم

در این قسمت با کلیک کردن روی گزینه تعاریف گروه ر.مت پنجره زیر نمایر داده می شود

در پنجره وق با توجه به نشانگر قرمز عمل کرده و پس از وارد کردن نام گروه ر.مت تایی .را می شاریم و
از پنجره ها رار می شویم حال دوباره پنجره شکل قبل نمایان می شود در این قسمت گروه ر.مت را از
یل .مقابل آن انتخاب کرده
ر.مت ؛ ر.مات مربوط به آن گروه را اتخاب کرده

ودر یل.
و درن ایت با شردن کلی .اضا ه ر.مت را اضا ه می کنیم
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نوبت دهی به بیماران

ابت.ا از صفحه اصلی برنامه نام گروه ر.مت مورد نظر  ،نام پزشک و بازه زمانی را که میخواهی .نوبت دهدی نمایید .را
انتخاب نمایی .و کلی.

را بزنی .با توجه به تعریف برنامه پزشک که قبال انجام داه ای ، .شما زمان هدای حضدور

پزشک را در لیست مشاه.ه رواهی .نمود
توجه کنی : .با انتخاب نام گروه ر.متی می توان برنامه نوبت های این پاراکلینیک 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  ،رالی 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 رالی بودن نوبت است توجه کنی .شماره ای که در کنار آیکون ها وجود دارد نشدان
دهن.ه شماره نوبت می باش.



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



 :این شکل نشان دهن.ه اشغال بودن نوبت می باش.



 :این شکل نشان دهن.ه اشغال بودن و پذیرش نوبت و حضور رد در بخر رد.مت دهند.ه
می باش.



 :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 ر دتن بده اتداق
پزشک انصراف داده است



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

با کلیک روی نوبت های رالی پنجره ای برای شما باز می شود که شما می بایست اطالعات اولیه بیمدار را در آن وارد
نمایی .اطالعاتی از قبیل نام رانوادگی  ،نام  ،شماره تلفن  ،نام پ.ر  ،نوع بیمه و شماره بیمه را برای بیمار ثبت نمود
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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 علی حذف نموده و به یک نوبت دیگر انتقال دهی .و
یا مایلی .برای وی در روز دیگری نیز نوبت دیگری ارتصاص 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 گر ته 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 :

در بعضی مواقع است که پزشک تع.اد نوبت بیشتری از تع.ای که بدرای وی در آن روز در نظدر گر تده شد.ه اسدت را
دررواست می نمای .برای ا زایر لیست انتظار در برنامه حضور پزشدک در صدفحه اصدلی پاراکلینیدک مدورد نظدر را
انتخاب نموده کلی.

را زده و تع.اد نوبت های اضا ی را تعیین می کندیم توجده کنید .نوبدت هدای

اضا ه بصورت  +در کنار تع.اد نوبت در صفحه اصلی نمایر داده می شود
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ثبت زمان ورود و خروج پزشک :

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

می توان اطالعات الزم

را ثبت نمود با این عمل از وضعیت ورود و ررو پزشکان میتوانی .مطلع شوی .و در بازه زمانی دلخواه از میزان تاریر
و تعجیل پزشکان با گزارشات آماری مطلع شود

چاپ لیست :

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

اسدتفاده

نمایی.

دقت نمایی .با کلیک روی هر روز حضور پزشک در صفحه اصلی در نوار پایین صفحه رالصه ای از وضعیت آن روز را
مشاه.ه می نمایی .به صورت زیر :
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جستجوی بیماران نوبت داده شده

پس از آنکه نوبت دهی بیمار را انجام دادی .و اطالعات اولیه بیمار را وارد نمودی ، .در هنگام مراجعه بیمار  ،هرگاه شما
رواستی .بیمار را پذیرش نمایی ، .ابت.ا می بایست بیمار مورد نظر رود را جستجو و انتخاب نمایید .بدرای جسدتجوی
بیمار دکمه

را بزنی .در صفحه باز ش.ه اطالعات مورد نظر رود را وارد نمایی .ایدن اطالعدات شدامل بدازه

زمانی دلخواه  ،نام و نام رانوادگی بیمار و سایر اطالعات دلخواه از قبیدل شدماره تلفدن بیمدار  ،کداربر نوبدت دهدی و
وضعیت نوبت ها که شامل عال و غیر عال است پس از یا تن نام مورد نظر دکمه بازیابی را بزنید .تدا نوبدت وی را
مشاه.ه نمایی.

 تو جه 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 عال در سیستم باقی می مان .در صفحه جستجو با انتخاب نوبت های
غیر عال میتوانی .نوبت های حذف ش.ه را جستجو نمایی.
پس از مشاه.ه نام بیمار  ،روی نام بیمار کلیک نموده دکمه بازیابی را بزنی .با زدن این دکمه صفحه زیر باز می شود
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سپس بر روی دکمه پذیرش کلیک کرده و درپنجره ظاهر ش.ه مانن .شکل زیر سایر مشخصات بیمار را وارد می کنیم
در صورت تمایل و پرکردن یل.ها دکمه پذیرش یا  F4و در غیر این صورت کلی .انصراف را می شاریم

پس از آنکه بیمار را پذیرش نمودی ، .در این مرحله برای بیمار ر.مات ثبت می کنیم
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
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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.

استفاده از سیستم صف

پس از پذیرش بیمار  ،در صورتی که بخر شما از سیستم صف استفاده می نمای ، .بیمار را می بایست به صف انتظدار
انتقال دهی .برای این عمل پس از پذیرش بیمار  ،نام بیمار در لیست سمت چپ پایین صفحه نوبت دهدی قدرار مدی
گیرد همانن .شکل زیر :

دو روش برای ارسال بیمار به صف وجود ارد که با توجه به نحوه عملکرد بخر شما از یکدی از روش هدا مدی توانید.
استفاده نمایی.
روش اول  :در صورتی که به پزشک معالج یک اتاق ارتصاص داده ش.ه است و کار درمان را انجام 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 نمایید .و دکمده
تایی .را بزنی .برای ارسال بیمار به سیستم صف  ،ابت.ا بیمار را از لیست سمت چپ انتخاب نمایی .و سپس کلید.
بزنی .تا به لیست صف اضا ه شود پس از این عمل در کنار نام بیمار عالمت

را

ظاهر می شود کده نشدان دهند.ه

حضور بیمار در صف است در ستون نوبت رزرو  ،شما شماره رزروی که بیمار برای نوبت دهی داشته است را مشداه.ه
می نمایی .در ستون نوبت صف  ،شماره نوبتی که در صف برای وی ارتصاص داده ش.ه است مشاه.ه مدی نمایید.
توجه کنی .در ستون نوبت صف شما

را مشاه.ه می نمایی .در این مثال ع.د  3شدماره اتداق و عد.د  1شدماره

نوبت صف برای ارسال به این شماره اتاق است هنگامی که پزشک توسط دستگاهی کده در ارتیدارش گذاشدته شد.ه
است  ،شماره نوبت بیمار را ص.ا میزن ، .سیستم یک شماره بع .از آررین شماره ای که ص.ا زده ش.ه را ص.ا میزن.
روش دوم  :در صورتی که به پزشک معالج بیر از یک اتاق برای درمان ارتصاص داده ش.ه باشد( ، .بطدور مثدال 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 ][ نمایر داده ش.ه است نشان دهن.ه تع.اد ا رادی 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 ر تن 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 ایل چاپ بیماران نوبت دهی در پیکربن.ی در قسمت مسیر ایدل

های چاپ به صورت زیر تنظیم نمای: .
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انتقالی بیماران نوبت داده شده

توجه داشته باشی .در صورتی که بخواهیم بیماران نوبت داده ش.ه را از تاریخی به تاریخ دیگر به هر دلیلی
را انتخاب کرده و در صفحه ظاهر ش.ه مانن .شکل

مثال مررصی پزشک انتقال دهی .آیکن

زیر بخر و پزشک مورد نظر را انتخاب کرده و با تیک زدن رادیو باکس کنار بیمار تیک زده و آیتم اعمال
لیست را می شاری .و پس ارز تایی .نوبت ها به روز تعیین ش.ه که از قسمت تاریخ مشخص تعیین می گردد
انتقال می دهیم
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