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 آشنایی و توضیحات کلی برنامه

 با تعرفه آن ها است.همانطور که از نام این برنامه پیداست ، این برنامه برای تعریف خدمات قابل ارائه در بیمارستان همراه 

 (1)شکل  با ورود به برنامه صفحه ، زیر نمایش داده می شود.

 

 : صفحه اصلی برنامه 1شکل 

شما میتوانید خدمات قابل ارائه بیمارستان را بصورت گروه بندی شده دسته بندی نمایید . همانطور که مشاهده میکنید در سمت چپ   

دیده میشود .هر گروه میتواند شامل زیر گروه هایی نیز باشد.بطور مثال گپروه آزمایشپهاه   صفحه ، گروه های خدماتی بصورت درختی 

شامل چندین زیر گروه بوده و هر زیر گروه نیز شامل تعدادی تست می باشد. با کلیک روی سرگروه این درخت ، لیسپت گپروه هپا را    

روه میتوان خدمات داخل ایپن گپروه را در سپمت راسپت     بصورت ردیفی در سمت راست مشاهده نمود . همچنین با کلیک روی هر گ

  مراجعه کنید.( "تعریف خدمت جدید" مشاهده نمود. )برای اطالعات بیشتر در نحوه ساخت گروه ها و زیر گروه ها به قسمت

 نمایش داده میشود.و خدمات هر گروه با عالمت   قابل توجه است که در سمت راست صفحه ، گروه ها با عالمت  

این صفحه شامل کلیدهای باالیی ، جستجو ، دسترسی ، انبار بخشها ، تنظیمات عمومی، پیکر بندی، خدمت جدید، مشخصات خدمت 

 ،غیر فعال کردن خدمت ،چاپ ،ترتیب نمایش و تنظیمات درآمد می باشد. 

بپرای   واقع در پایین صفحه توجه نماییپد .    به این قسمت

د روی گروه مربوطه در سمت چ  کلیک کرده . با این عمل خدمات داخل این گپروه در  یمیتوان جستجوی یک خدمت در یک گروه ،

یپا نوشپتن    سمت راست قابل مشاهده می باشد . سپس با نوشتن نام خدمت در قسمت راست آن و یا کد خدمت در قسمت چ  آن ،

 آیتم مورد نظر خود را جستجو نمایید .  کد میانبر خدمت 



 

4 

 

از  شما می توانید با فشردن گزینه جسپتجو   ستجوی یک خدمت استفاده از گزینه جستجو واقع در باالی صفحه استراه دیهر برای ج

میتوان به دو صورت انجام داد . جستجو کنید .جستجو را  در کل گرو ه های تعریف شده ،خدمت مورد نظر خود را  منوی باال 

جای نام . پس از یافتن خدمت مورد نظر آن را انتخاب کرده و سپس گزینه بازیپابی را  می توان انجام داد هم در هر هم از ابتدای نام 

 بزنید . با این عمل بطور خودکار خدمت مورد نظر در گروه مورد نظر مشخص میشود و نمایش میدهد.

 در زیر توضیحات منو های موجود در باالی صفحه داده شده است.

 

 جستجو 

از  شما می توانید با فشردن گزینه جستجو  خدمت استفاده از گزینه جستجو واقع در باالی صفحه استک راه  برای جستجوی یک ی 

میتوان به دو صورت انجام داد . جستجو کنید .جستجو را  در کل گرو ه های تعریف شده ،خدمت مورد نظر خود را  منوی باال 

پس از یافتن خدمت مورد نظر آن را انتخاب کرده و سپس گزینه بازیپابی را  می توان انجام داد هم در هر جای نام . هم از ابتدای نام 

 بزنید . با این عمل بطور خودکار خدمت مورد نظر در گروه مورد نظر مشخص میشود و نمایش میدهد.

 

 

 دسترسی

در برنامپه  شپان  دسترسی داشته تا بتوانند از خدمات مورد نیپاز   خودمی بایست به گروه های خدماتی  خدماتی یهر کدام از بخش ها

این قسمت بخش جدیپدی   دراستفاده نمایند .  شما می توانید با فشردن گزینه دسترسی ، این عمل را انجام دهید.  همچنین میتوانید 

 باز می شود.  رهکلیک کرده و مطابق شکل زیر پنج ابتدا بر روی گزینه تعریف نمایید . به این صورت که 
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 شکل  : دسترسی به خدمات

که مجموع تمام بخشها به همراه نام و کد بخش  و میزان دسترسی بخش هپا کپه   ، شما در این قسمت با گزینه های انتخاب بخش 

 روبه رو می شوید. ، کلیه بخش ها ی قابل دسترسی را دارا می باشد

بخش مورد نظر خود را با تای  کپردن نپام    همچنین شما می توانید از خانه

استفاده کرده و بخش جدید را وارد ، ذخیره ،حذف و یپا انتخپاب کنیپد.  در ایپن      آن جستجو کنید و یا از گزینه

 )شکل (ژانس را نیز مشاهده نمایید.  قسمت می توانید نوع بخش اعم از سرپایی، بستری، اداری و اور

 

 شکل : لیست بخش ها
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 صفحه زیر باز می شود. نام ، کد و نوع بخش جدید مورد نظر خود وارد کنید. دکمه  با زدن

 

 شکل : تعریف بخش جدید

 برای دسترسی دادن به بخش های مورد نظر ابتدا  :

 . بفشاریدرا  گزینه .1

 بخپش  به که هایی بخش توانید می شما پنجره، راست قسمت در که باشید داشته توجه. )نمایید انتخاب را خود نظر مورد بخش .2

 (نمایید مشاهده  دسترسی گروههای لیست در را  دارند دسترسی شما نظر مورد

 بروید بخشها دسترسی میزان به قسمت  کلید فشردن با .3

 .را بزنید   عالمت و کرده جستجو را نظر مورد های بخش یا و بخش .4

 

 خدمات بهی دسترس:  شکل
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 .را بفشارید گزینه بعدبرای ذخیره کردن تغییرات  کلیک کرده و   اعمال دکمه روی بر .5

 !کرد پیدا دسترسی شده انتخاب بخشهای یا بخش به شما نظر مورد بخش حال .6

 انبار بخشها

 نمود.تمامی بخشهای تعریف شده در سیستم میبایست انباری به آنها اختصاص داده شود. برای این منظور از این قسمت می توان استفاده 

 )شکل( پنجره زیر ظاهر می شود.با فشردن بر روی گزینه 

 

 شکل : اختصاص انبار بخش ها

 همان طور که مشاهده می کنید شما می توانید با انتخاب بخش مورد نظر خود انبار مربوطه به آن را انتخاب کرده و یا تغییر دهید .

 : برای این کار

 نمایید . بر روی بخش کلیک کرده و آن را انتخاب .1

 بر روی گزینه تغییر انبار بفشارید. .2

 انبار مورد نظر را با توجه به کد و یا نام انتخاب و سپس تأیید کنید. .3

 همچنین شما می توانید از گزینه لیست انبار نیز استفاده کرده و انبار جدید ایجاد ، حذف و ذخیره کنیم.  

 

 تنظیمات عمومی 

بخش هپای ایپن برنامپه اسپت تنظیمپات سپازمانهای بیمپه گپر ،         پرکاربرد ترین  که یکی از  با استفاده از این قسمت 

 های مربوط به خدمتهای مختلف و ... را ساماندهی می کنید. Kدسترسی های پزشکان ، 
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 در زیر سعی شده است تمامی بخشهای مختلف به صورت مبسوط توضیح داده شود .

 

 شکل : تنظیمات عمومی

 تنظیمات اختصاصی بیمه ها< -بیمه گر سازمانهای 

در این قسمت تنظیمات مربوط به هر بیمه را انجام میدهیم.اطالعات مربوط به نوع پذیرش سرپایی یا بستری بیمار ، این بیمه بعنوان بیمپه  

یپا خصوصپی ،وضپعیت حپق فنپی ،      پایه یا مکمل یا هر دو استفاده می شود ،برای بیماران ترخیصی و سرپایی از تعرفه دولتی استفاده شود 

ار وضعیت دارو و لوازم هتلینگ ، وضعیت دارو و لوازم آزاد ، وضعیت تعداد حق فنی دریافتی بیمار بستری ، تعداد مبلغ پذیرش آزمایشهاه بیم

 بستری .

 ود.در صورتی که این بیمه نیاز به چک کردن موارد خاص دارد ، تیک این بیمه نیاز به موارد خاص دارد زده ش
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 شکل : تنظیمات اختصاصی بیمه گر

جغرافیایی بر روی اضافه کلیک کرده و بعد نوع بیمه و گروه بیمه را نیز  قحق جغرافیایی ابتدابر روی قسمت حبرای تغییرات در استثناءهای 
 مشخص می کنیم و داخل مربع عالمت را می زنیم.سپس تأیید و ذخیره می کنیم.مطابق شکل زیر:

 
 استثنائات حق جغرافیاییشکل : 

 

در قسمت در صد برنامه ها نیز بر گزینه اضافه  کلیک کرده و نوع بیمه ،نوع برنامه،نوع پذیرش و در صد فرانشیز دلخواه را مشخص کرده و 
 سپس تأیید و ذخیره می کنیم.مطابق شکل زیر:
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 شکل : استثناء درصد برنامه

 

 تعاریف موارد خاص <-سازمانهای بیمه گر 

برای این کار در برخی مواقع برای شرایط بخصوصی خدماتی که به بیمار ارائه می شود بصورت رایهان برای بیمار می بایست لحاظ شود .  

مورد خاص مورد نظپر خپود را در صپورت وجپود      از قسمت ابتدا 

رایهپان  خپدمات   ، کنید.سپس برنامه هایی که بپرای آن استفاده نموده و آن را تعریف  "تعاریف"انتخاب نمایید در غیر اینصورت از قسمت 

 باید محاسبه شود ، تیک زده و سپس دکمه ذخیره را بزنید.

 

 شکل : تعاریف بیماران موارد خاص

 کپی تعاریف بیمه <-سازمانهای بیمه گر 
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در این قسمت میتوانیپد کلیپه   در برخی حاالت شما ممکن است بخواهید تعرفه های یک بیمه عینا همانند بیمه دیهری شود. برای این کار 

. در اینجا بیمه الهو بیمه ای است میخواهید تعرفه ها را از آن نمونه برداشپته و بیمپه   تعاریف یک بیمه را به یک بیمه دیهر نیز انتقال دهید

 یمه ای است که میخواهید تعرفه ها همانند بیمه الهو شود. )شکل (  تابع ب

 

 شکل : کپی تعاریف بیمه

 

 تعریف گروههای بیمه <-سازمانهای بیمه گر 

طبقه  این قسمت در نسخه جدید ارایه شده است ، برای مدیریت بهتر سازمانهای بیمه گر بیمارستان امکاناتی را در اختیار قرار میدهد .

 بندی سازمانهای بیمه گر از نظر زیرگروهای بیمه ای که با ذکر مثالی توضیحات کامل ارایه می شود . 

 

 شکل : تعاریف گروههای بیمه ای
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. با استفاده م برای مثال بیمه شاغل سپا را بررسی می کنیم . این بیمه از طبقه نیروهای مسلح می باشد بنابراین بهتر است یک گروه بیمه ای تعریف کینی

 از گزینه تعریف طبقه بیمه می توان یک گروه بیمه ای تعریف نمود :

 

 شکل : تعریف طبقات بیمه ای 

 

 شکل : اضافه شدن یک طبقه بیمه ای

پس با استفاده از گزینه تعاریف  یک طبقه بیمه ای تعریف شد . اما نیروهای مسلح خود به چندین قسمت تقسیم میشود مثال : ارتش ، نیروی انتظامی ، سپاه ... .حال 

 مورد نظر را تعریف میکنیم.گروهای بیمه در این طبقه گروههای 

را از لیست انتخاب کرده و که روش کار مانند تعریف طبقات بیمه ای می باشد. حا که یک گروه بیمه ای را تعریف نموده ایم بر روی گروه کلید کرده و بیمه مورد نظر 

 زنیم .دکمه اعمال را می 
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 اضافه کردن گروه بیمه ایشکل : 

 

 

مثال شاغلین سپاه ، وظیفه ها ی ،. در گزارشات بیمه ای برای اینکه چندین بیمه را با هم گزارش گیری کنید این قسمت نیز در ورژن جدید به برنامه اضافه شده است 

 در قسمت گزارشهیری همه ی برنامه ها قسمت گروه گزارش بیمه اضافه شده است.  گروه قرار دهید از این قسمت استفاده کنید.سپاه را در یک 

 

 استفاده می کنیم.  برای اضافه گردن یک گروه گزارش گیری مانند تمامی برنامه ها از دکمه 

  پس از اضافه کردن گروه بیمه ای مورد نظر از این قسمت خارج شده و با انتخاب گروه بیمه لیست زیر بیمه های آن باز می شود . مانند شکل

 گروهبندی بیمه ها جهت گزارشات  <-سازمانهای بیمه گر 
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 شکل : لیست بیمه های گروه گزارشات بیمه ای

در این زیر گروه قرار گیرد با زدن دکمه اضافه آن بیمه را حال می توانیم با انتخاب گروه مورد نظر در باال و با مشخص کردن نوع بیمه ای که قصد داریم 

 به لیست اضافه کنیم. با استفاده از دکمه حذف می توان بیمه را از لیست زیر گروه حذف کرد.

 

 گروه های خدماتی< -خدمات بیمار 

شما میتوانید برای هر کدام از درخواست های بخش های بستری بسته هپای خپدماتی تعریپف نماییپد . منظپور از بسپته هپای خپدماتی ،         

مجموعه ای از خدماتی است که میتوان آنها را کنار هم قرار دادو به صورت یک بسته ارائه داد و به منظور سهولت و سرعت بیشپتر از آنهپا   

ی این کار ابتدا باید نوع درخواست و بسته خدماتی را انتخاب کنیم و خدمت مورد نظر را با توجه به کد و یا نپام انتخپاب   برااستفاده نمود .  

 کلیک کنیم تا تغییرات به صورت خودکار ذخیره شود.،تعداد آن  را تعیین کرده و بر روی گزینه 

اسپتفاده   روبروی  برای تعریف بسته خدماتی جدید از آیتم 

 ید.کن

 بفشاریم تا خدمت حذف شود. برای حذف خدمتی هم می توانیم خدمت مورد نظر را انتخاب کرده و بر روی گزینه 

دستور جدید ، بطور مثال دستور آزمایشپهاه ، منپوی   پس از تعریف این بسته ها پیش فرض میتوانید آنها در برنامه بخش بستری در قسمت 

همچنین میتوانید در قسمت بسته های پیش فرض هر برنامه نیر آنها را مشپاهده   شاهده نمایید .خدمات پیش فرض ، بسته های خدماتی م

 برای توضیحات بیشتر به راهنمای برنامه بخش های بستری و راهنمای سایر برنامه ها مراجعه نمایید . نمایید .
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 شکل : بسته های خدماتی جدید

 گروه های لیست بیمه < -خدمات بیمار 

در واقع گروه های لیست بیمپه بپرای بیمپه گپری     ن قسمت ما می توانیم اطالعات پایه مربوط به لیست گروههای بیمه را وارد کنیم .در ای

مفید بوده و شما میتوانید موارد تعریف شده در اینجا را در برنامه ترخیص در قسمت صورتحساب بیمه مشاهده نمایید  و بپرای هپر پرونپده    

 خص نمایید. برای اطالعات بیشتر به راهنمای برنامه ترخیص مراجعه نمایید.گروه جداگانه ای مش

برای این کار کافی است بر روی گزینه گروههای لیست بیمه کلیک کرده تا پنجره ای جدید ایجاد شود.در این مرحله ما می توانیم گروهی  

 جدیدی ایجاد ،حذف وذخیره کنیم!
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 تعریف گروه لیست بیمه –شکل : اطالعات پایه 

 گروه و تعرفه تختها<-خدمات بیمار 

اطالعپاتی ماننپد گپروه لیسپت بیمپه و یپا گپروه صپورت          و مپی تپوانیم بپا توجپه بپه نپوع  تختهپا        رادر این قسمت گروه و تعرفه تختها 
ر دهپیم. توجپه داشپته باشپید     حساب آن تخت و جزئیاتی مانند کپد هپا و تعرفپه هپا را مشپاهده کنپیم و در صپورت نیپاز اصپال  و تغییپ          

که گروه بیمه هر تخپت مشپخص کننپده مکپان آن در صپورت حسپاب بیمپه و گپروه صپورت حسپاب نمایپانهر گپروه صپورت حسپاب               
 مالی بیمار است.در صورت نیاز میتوان گرو تخت جدیدی را از قسمت پایین صفحه تعریف نمود.

 
 شکل : گروه و تعرفه تخت ها

 پرستاری بیمه هاخدمات <-خدمات بیمار 

شما می توانید با توجه نوع تخت و نوع بیمه هزینه خدمات پرستاری را مشاهده کنید. باید توجپه داشپته   ، در قسمت خدمات پرستاری بیمه 
 %111هزینه تخت در ضریب بیمه برای نوع تخت می باشدو در صورت عدم وجود ضریب برای بیمه و تخت ، % 6باشید خدمات پرستاری 

 منظور می گردد.

 
 شکل : خدمات پرستاری بیمه

 

 سقف بیمه داروخانه<-خدمات بیمار 
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در این قسمت میتوان سپقف مپورد قبپول هپر سپازمان را بپر اسپاخ نپوع تخصپص پزشپک مشپخص نمپود و سپپس دکمپه ذخیپره را                
در اینصورت عملکرد برنامپه بپه ایپن صپورت خواهپد بپود کپه در برنامپه داروخانپه هنهپامی کپه برگپه جدیپدی ایجپاد میکنپیم ،                 فشرد.

هنهام ذخیره کردن برگه ، سیستم بطور خودکپار اطالعپات برگپه را بپا توجپه بپه نپوع تخصپص پزشپک و نپوع بیمپه ،  سپقف بیمپه را              
 چک میکند و هشدار الزم را میدهد.

 
 قف مورد قبول داروخانهشکل : س

 مبلغ پذیرش آزمایشگاه <-خدمات بیمار

 

با این کار در  در قسمت مبلغ پذیرش آزمایشهاه شما می توانید با توجه به گروه سنی ،جنسیت و سن بیمار مبلغ پذیرش بیمار را تغییر دهیم.

برنامه آزمایشهاه با تشکیل هر برگه برای یک بیمار سیستم بطور خودکار بر اساخ سن و جنسیت بیمار و با توجه بپه اطالعپات وارد شپده    

برای  برای این کار ابتدا سطر مورد نظر را انتخاب کرده و از گزینه دراین صفحه مبلغ پذیرش بیمار را محاسبه میکند . 

کلیک می کنیم تا اطالعات ذخیپره  غ مورد نظر استفاده کرده و  مبلغ دلخواه را وارد می نماییم و سپس بر روی تغییر مبل

 گردد.
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 شکل : مبلغ پذیرش آزمایشهاه

 

بیماران بستری  یقابل توجه است که با توجه به آنچه قبال نیز توضیح داده شد ، شما میتوانید تعداد دفعات دریافت مبلغ پذیرش را برا
در طول مدت بستری بودن بیمار در قسمت سازمانهای بیمه گر ،تنظیمات اختصاصی بیمه ها صفحه مبلغ پپذیرش ، بپرای هپر بیمپه     

 تنظیم نمود.

 در نسخه جدید برنامه سعی شده است هر قسمت تنها پزشکان مربوط به همان بخش را مشاهده نماید. برای تنظیمات پزشکان بخش
 از این گزینه استفاده می کنیم.

 
 شکل : انتخاب پزشک بخش ها

 

 پزشکان بخشها <-طالعات دسترسی ا
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برای اعمال پزشک بخشها ابتدا از قسمت بخش مربوطه 
بخش مورد نظر را انتخاب می کنیم. سپس از سمت چ  پزشک مورد نظر را مشخص می نماییم. نکته اینکه پزشکان بر اساخ تخصص 

استفاده کنید . و با تای  ابتدای فامیلی گروه بندی شده اند و اگر تخصص پزشک مورد نظر را نداریم از گزینه 
 پزشک را جستجو کنید.

پزشک بخش استفاده می کنیم و برای حذف پزشک از لیست با نتخاب برای انتقال پزشک به لیست  ه حا با انتخاب پزشک از دکم

 این اقدام را انجام می دهیم. آن از گزینه 

 
 

 شکل : انتقال پزشک به لیست پزشکان بخش
 
 

 دسترسی به درمانگاه هانوبت دهی <-دسترسی اطالعات 

تپوانیم بپه تغییپرات  پیکپر بنپدی درمانهپاه هپایی کپه قابپل دسترسپی جهپت نوبپت دهپی اسپت،               در دسترسی به درمانهاه هپا مپا مپی    
از طریپپق ایپپن قسپپمت شپپما میتوانیپپد از قسپپمت درمانهپپاه در برنامپپه پپپذیرش بپپه درمانهپپاه هپپا ی مختلپپف دسترسپپی داشپپته  بپپردازیم. 

باشپپید. طبیعپپی اسپپت چنانچپپه دسترسپپی بپپه درمانهپپاه هپپادر اینجپپا تنظپپیم نشپپود ، در قسپپمت نوبپپت دهپپی آهپپن را مشپپاهده نکپپرده و 
یپپن کپپار ابتپپدا بخپپش مپپورد نظپپر را مشپپخص کپپرده و بپپا توجپپه بپپه لیسپپت بپپرای ا نمیتوانیپپد بپپرای آن درمانهپپاه نوبپپت دهپپی نماییپپد.

در قسپمت راسپت آنهپا دسترسپی را ایجپاد مپی کنیم.حپال بپر          درمانهاههای قابل دسترسی وبپا زدن عالمپت تیپک در داخپل مربپع     

 می فشاریم تا تغییرات ذخیره گردد. روی گزینه 
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 شکل : درمانهاه های قابل دسترسی

 

 دسترسی به انبار ها <-ات دسترسی به اطالع

را بدهیم.برای این کار پرسنل مربوطه را انتخاب و بعپد بپا زدن عالمپت     هادر این قسمت ما می توانیم به پرسنل قابلیت دسترسی به انبار 

می فشپاریم تپا تغییپرات     دسترسی را ایجاد می کنیم. حال بر روی گزینه  تیک در داخل مربع در قسمت راست آنها
 با این عمل هر فرد پس از وارد شدن به برنامه انبار می تواند انبارهای دسترسی داده شده را مشاهده نماید. گردد. ذخیره

 
 شکل : دسترسی پرسنل به انبار

 

 دسترسی حواله خروج به بخش ها< -دسترسی اطالعات 

ندی در این قسمت می توانیم بخشهایی که انبار مورد نظر می تواند به آنها حواله خروج بدهد را وارد نماییم.برای این کار ابتدا بخش پیکر ب

 می فشاریم تا تغییرات ذخیره گردد. مورد نظر را وارد کرده بعد بخشهای قابل دسترسی را مشخص و بر روی گزینه 
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 های حواله خروجشکل : دسترسی بخش 

 

اینکه معموال در بیمارستان چندین صندوق موجود است و هر یک از این صندوقها وظیفه دریافت وجه از بخش های مشخصی برای 
 ی کنیم .را دارا می باشند و همچنین برای جلوگیری از تداخل حساب کاربران صندوق از این قسمت استفاده م

با بهره گیری از این قسمت می توانیم مشخص کنیم که صندوق مورد نظر مربوط به کدام بخش ها باشد و کاربر صندوق  در لیست 
 انتظار خود بیمار این بخش ها را مشاهده کند.

 
 شکل : صندوق بخش ها

 به بخش ها صندوقدسترسی < -دسترسی اطالعات 
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و تیک  همانهونه که در شکل مشاهده می کنید با نتخاب صندوق مورد نظر از گزینه 

 دسترسی به صندوق ها تنظیم می شود .زدن بخش های قابل دسترسی برای این صندوق سپس با زدن دکمه 
 مثال :

تمامی صندوق هایی که پیکربندی آنها بر روی صندوق درمانهاه است . بیمارانی را که مبلغی برای پرداخت دارند در آزمایشهاه 
 می کند. شکل زیل: درمانهاه و مرکزی در لیست انتظار مشاهده

 
 شکل: دسترسی صندوق دربخش ها

برای اینکه بتوان از یک برنامه به عنوان مثال برنامه آزمایشهاه چندین آزمایشهاه استفاده کنند به نحوی که انتخاب بخش ها بر 
 شود. عهده خود کاربران باشد از این گزینه استفاده می

برای انتخاب نوع برنامه استفاده می شود و به این منظور از گزینه 

تغییرات را اعمال از لیست پایین بخش هایی را که از این برنامه استفاده می کنند مشخص می کنیم .  با دکمه 
 می کنیم.

 مانند شکل : 

 تخصیص بخشها به نوع برنامه < -دسترسی اطالعات 
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 شکل : اختصاص بخش ها به نوع برنامه

نوع خدمت استفاده شده در هربرنامه را از این قسمت تنظیم می کنیم . الزم به ذکر است نوع هر خدمت را در زمان تعریف خدمت 
 مشخص می کنیم.

انتخاب کنید و با تیک زدن نوع حال کافی است برنامه مورد نظر را از 

 را فشار دهید. های مورد استفاده در این برنامه دکمه 

 
 شکل : تخصیص نوع خدمت به برنامه آندوسکوپی

 

 

 پیکربندی درخواست های خدمات بخش< ~درخواست های خدمات 

 برنامه  نوع خدمت در هر < -دسترسی اطالعات 
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 در این قسمت دسترسی بخش های بستری جهت  ارسال درخواست را می توان مشخص نمود.

 

 
 

 

 

 خدمات پیش فرض تخصص پزشکان درمانگاه <-درخواست های خدمات 

خدمات پیش فرض تعیین کنیم. )شکل ( . با ایپن عمپل در برنامپه    دراین قسمت ما  می توانیم با توجه به نوع تخصص پزشکان برای آنها 

پذیرش هنهام پذیرش بیمار جدید پس از تشکیل پرونده صفحه ای نمایش داده میشود و به شما خدمت پپیش فپرض پزشپک انتخپابی را     

 سهولت و سرعت در امر پذیرش بیمار می باشد. نمایش میدهد. این گزینه برای

 

 شکل : خدمات پیش فرض پزشکان
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 کلیک کرده و شاهد پنجره روبه میشویم! برای ایجاد سطر مورد نظر ابتدا بر روی گزینه 

 

 شکل : تعریف خدمات پیش فرض جدید

عنوان خدمت وتخصص پزشک  را در باالی پنجره وارد کرده و نوع خدمت مورد نظر وکد خدمت را کامل می نمپاییم .حپال بپر روی    

 می فشاریم تا اطالعات مورد نظر ذخیره  گردد .دکمه تأیید 

 می فشاریم.گزینه توجه داشته باشید برای حذف خدمت وارد شده در صفحه اصلی  بر روی سطر دلخواه کلیک کرده و بر روی

 

 تنظیمات خصوصی  <-محاسبات تعرفه های خصوصی 

این قسمت برای تعیین شپرایط   در این قسمت میتوان شرایط قرارداد های سازمان های بیمه گر را با بخش خصوصی تعریف و تنظیم کرد.

بیمه های مکمل از قبیل ضریب جراحی ، ضریب بیهوشی ، کمک جرا  و... قابل تنظیم است . در صورتی که در این قسمت برای بیمه ای 

 موارد فوق تکمیل گردد ، در محاسبات صورت حساب در هنهام ترخیص از روی این اطالعات محاسبات انجام میهیرد . 
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تغییر و اضافه    تعریف مورد جدید از قسمت پایین صفحه آیتمبرای 

 و با توجه به نوع بیمه اطالعات را تکمیل نمایید. نمودن قرارداد سازمانهای بیمه گر خصوصی را انتخاب نمایید

 

 تقویم و روزهای تعطیل< -سایر تنظیمات 

 
تعریف نموده تا در تاریخ جوابدهی بخش های پاراکلینک این روزها ت از قسمت لیست تعطیالدر این قسمت می توانید روزهای تعطیل را 

 محاسبه نشود.

 
 شکل : تقویم

 
 محاسبات جراحی

یکی از امکانات فوق العاده در نسخه جدید محاسبات جراحی بیماران می باشد. استفاده از این قابلیت به شما امکان می دهد که برای هر 
 یا قیمت ثابت تعریف کنید. در زیر به توضیح کامل این قسمت پرداخته شده است.  kبیمه بر اساخ معیار خود 

 نمای کلی : 
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 شکل : محاسبات جراحی

ریف محاسبات جراحی در سمت راست برنامه سازمانهای بیمهر قرار دارند و در سمت با کلید بر روی هر سازمان در سمت راست لیست تعا
 آن قرار دارد .

 به توضیح این موضوع می پردازیم .با ذکر یک مثال 

کلید کنید مشاهده خواهید کرد که در سمت راست لیست عموی تعاریف باز می شود . تعاریف اگر بر روی 
عمومی به این منظور در این قسمت گنجانده شده است که چنانچه برای سازمان بیمه گری تعریف اختصاصی صورت نهرفته بود از تعاریف 

 ود .پایه استفاده ش
 در اینجا به بررسی تعریف اعمال جراحی برای نموته بیمه صندوق رفاه کیش می پردازیم .

 با کلید بر روی سازمان بیمه گر در سمت را دو گزینه نمایان می شود :

 
 

 جراحی و هزینه جراحی و گزینه دوم برای محاسبه هزینه اتاق عمل استفاده می شود.  kگزینه اول برای محاسبه 
 

 ریف تعرفه واحدهای پایه تع
 

 در مقابل هر گزینه می توانیم تعاریف جدید را اضافه نمود. با استفاده از دکمه 

 
  گزینه پذیرش نوع پذیرش بیمار را مشخص می کند )سرپایی ، بستری ، مستقل ( . زیرا گاهی تعرفه عمل ها برای نوع پذیرش

 بیماران متفاوت است .
 احی را مشخص می کند . توضیح اینکه در برنامه گزینه گروه ، گروه آن جرOPR  زمانی که به ثبت اعمال جراحی بیمار می

رسیم گروه جراحی بیمار را نیز مشخص می کنیم . بر اساخ این آن انتخاب هزینه مورد نظر از این تعرفه بنا با این گروه 
 محاسبه می شود.

  شود .نوع واحد بر اساخ واحد های تعریف شده محاسبه می 
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  مبلغ واحد با این معنی که قیمت هرk  .چقدر باشد. 

 
 تعریف محاسبه اتاق عمل 

 برای تعریف محاسبات اتاق عمل از حق العمل اتاق ، بیهوشی ، کمک جرا  و... از این قسمت اسفاده می کنیم.
 .گزینه اول و دوم مانند باال می باشد 

 

  اتاق عمل می باشد . یعنی هزینه حق العمل ،  در این قسمت محاسبه هزینه کدام مورد ازآیتم
 بیهوشی ، ریکاوری و.. را محاسبه کند.

 

  هر مورد مقدار آن که می توان درصدی از حق العمل باشد یا مقدار ثابت یا با انتخاب

 اطالعات را ذخیره می کنیم .  .... انتخاب شود با استفاده از دکمه 

 
 
 

 تعرفه پایه 

در ایپپن قسپپمت تعرفپپه واحپپد جراحپپی ، بیهوشپپی، داخلپپی، فیزیپپوتراپی ، دندانپزشکی،شپپیمی درمپپانی ، سپپوختهی ، مبلپپغ پپپذیرش       
پپپاتولوژی و سپپیتولوژی را مپپی تپپوان تعریپپف نمپپود. در قسپپمت اسپپتثنائات مپپی تپپوانیم اسپپتثنائات سپپازمان هپپای بیمپپه گپپر را تغییپپر    

را بعپد نپوع بیمپه ،تعرفپه هپای سرپایی،بسپتری و بعپد دکمپه          را مشپخص میکنپیم  k دهیم،به صورتی که ابتپدا نپوع   
عملکپرد ایپن قسپمت در برنامپه بپه ایپن صپورت اسپت کپه در محاسپبات ، سیسپتم ابتپدا قسپمت               می فشاریم تا تغییرات ذخیپره شپود.  

میهیپرد در غیپر ا    استثنائات را برا ی تعرفه واحپد هپا چپک میکنپد ، در صپورت داشپتن اسپتثنا محاسپبات بپر اسپاخ اسپتثنائات انجپام            
ین صورت بپر اسپاخ تعرفپه پایپه واحپد هپا انجپام میشپود. مبلپغ پپذیرش پپاتولوژی و سپیتولوژی در اینجپا تعریپف میشپود و عملکپرد                 

 آن به این صورت است که سیستم بطور خودکار برای هر برگه این مبلغ پذیرش را محاسبه میکند.
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 شکل : تعرفه واحد ها

 

 
 سازمانهای بیمه گر –شکل : تعرفه واحدها 

 تعریف خدمت جدید –خدمتها 

 

 کلیک کرده تا پنجره رو به رو ظاهر شود. برای ایجاد گروه خدماتی جدید ابتدا بر روی دکمه 
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گروه برنامه ای دلخواه را انتخاب می کنیم .سپس با توجه به گروه برنامپه ای مپورد نظپر گپروه هپای دسترسپی ، بیمپه ،صورتحسپاب را          

پس از تایید ، خدمت ثبت شده با آیکون  سپس در قسمت مشخصات اصلی می توانیم نام گروه مورد نظر را وارد کنیم. مشخص می نماییم.

 میشود. در سمت چ  نمایش داده

 استفاده کرده و مشخصات خدمت را انتخاب می کنیم .برای ایجاد خدمت جدید ابتدا بر روی گروه کلیک کرده سپس از دکمه 
یر پس از وارد کردن کد و نام خدمت مورد نظر می توانیم تعرفه های دولتی ،آزاد ،قدیم آن  را وارد کرده و به سراغ جزئیات بیشتر آن در سا

 ره رجوع کنیم.بخش های پنج

 
 شکل : مشخصات خدمات

مشخص کننده مکان آن در صورت حساب بیمه و گروه صورت حساب نمایانهر گپروه صپورت    خدمتتوجه داشته باشید که گروه بیمه هر 

 تعریف نمود. جدیدی را از قسمت  صورتحساب و یا بیمه ایحساب مالی بیمار است.در صورت نیاز میتوان گرو 
صورتی که میخواهید این خدمت را برای همه واحد ها غیر فعال کنید تا آنها به این خدمت دسترسی نداشته باشند گزینه این توجه کنید در 

 خدمت برای همه غیر فعال است را انتخاب نمایید و اگر میخواهید فقط برای اتاق عمل غیر فعال شود از گزینه پایین آن استفاه نمایید.
عریپپپف نمپپپوده ایپپپد ویزیپپپت تمپپپام وقپپپت سپپپرپایی اسپپپت ، حتمپپپا تیپپپک گزینپپپه          در صپپپورتی کپپپه خپپپدمتی کپپپه ت   
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 را بزنید.

 در قسمت کلیشه و لوازم معمول می توانیم کلیشه /لوازم معمول خدمت مورد نظر را وارد کرده به این طور که از گزینه 

  ظر بر دکمه تایید کلیک می کنیم .استفاده می کنیم و پس از وارد کردن گروه دسترسی و نام کلیشه /لوازم معمول مورد ن

 
 

 شکل : کلیشه / لوازم مصرفی

حال کلیشه و لوازم معمول مربوط به خدمت مورد نظر ذخیره  شده است.جهت حذف کلیشه و لوازم معمول موجود در لیسپت آن را انتخپاب   
 کرده و بر دکمه حذف کلیک می کنیم.

 

 
 

 

 استثنائات بیمه –سازمان های بیمه گر 

در این قسمت می توانیم با توجه به نوع خدمت مورد نظر در صد فرانشیز سرپایی و بستری  آن را تغییر داده ،به این صورت که بیمه مپورد  

کلیک کرده و درصد فرانشیز های آن را تغییر می دهیم و یا عالمت مربع کلیپک کپرده و   نظر را انتخاب می کنیم سپس بر دکمه 
وارد و سپس تایید می نماییم.در صورتی که مبلغ مورد قبول این سازمان متفاوت است و یا بپرای بیمپاران ترخیصپی     مبلغ مورد قبول آن را

 متفاوت اخ در اینجا مشخص نمایید.
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 برای نهرفتن فرانشیز از بیمار یعنی فرانشیز و قابل پرداخت بیمار صفر میشود.گزینه 

 این بیماران صفر می باشد . به اینمنظور که سهم بیمه برایگزینه 

به این منظور استفاده میشود که کاربر قیمت خدمت را در همان لحظه وارد کند . به این گزینه 
 منظور قیمت خدمت مورد نظر را در تعداد وارد کرد و اضافه می کند.

 همچنین می توانیم سازمان ها بیمه گر جدید ایجاد و یا مشخصات آنها را تغییر دهیم .
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 آزاد نمودن یک خدمت

اگپپپپپپپپپر خپپپپپپپپپدمتی بپپپپپپپپپه طپپپپپپپپپور کامپپپپپپپپپل آزاد محاسپپپپپپپپپبه شپپپپپپپپپود در داخپپپپپپپپپل مربپپپپپپپپپع     

عالمت تیک را قرار داده تا گپروه هپا بپه سپمت       
 راست جدول انتقال پیدا کند، سپس تایید می کنیم.

 
 

 تغییر تعرفه خدمات بصورت گروهی

شما این امکان را دارید که تعرفه خدمات ثبت شده را بصورت گروهی و یکجا تغییر دهید.  ابتدا گروهی کپه میخواهیپد تغییپر تعرفپه     

را  روی خدمات موجود در گروه اعمال شود از ستون سمت چ  صفحه انتخاب نمایید . سپس گزینه 

 گزینه صفحه زیر باز می شود. )شکل ( از سمت پایین صفحه در سمت چ  انتخاب نمایید . با زدن این
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 شکل  : تغییر تعرفه خدمات بصورت گروهی

همانطور که مشاهده می کنید امکان تغییر تعرفه در سه حالت امکان پذیر است . اعمال بپر روی تعرفپه دولتپی ، تعرفپه آزاد ، تعرفپه      

نمایید و درصد افزایش تعرفه را مشخص و در کادر مپورد نظپر   خصوصی و یا برای یک بیمه مشخص . آیتم مورد نظر خود را انتخاب 

وارد نمایید . اگر مایلید مبلغ گرد شود ، تیک مبلغ گرد شود را بزنید و نوع گرد شدن مبلغ را مشخص نمایید. سپس دکمه تاییپد را زده  

 تا تغییرات اعمال شود.

 

 سوابق خدمت

ییرات خدمت مورد نظر را بر اساخ تاریخ آنها مشاهده کنیم و همچنین تعرفه آن خدمت در قسمت سوابق می توانیم سوابق شروع ،پایان،تغ
 نیز نمایان است.
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 تعیین نوع ، واحد ، مبلغ اضافه ، وضعیت ، کد معادل یک خدمت <-جزئیات خدمت 

نپام کامپل ، نپوع ، مبلپغ اضپافه،واحد،      در این قسمت تمامی جزئیات خدمت را می توان مورد بررسی و تغییر قرار داد، این جزئیپات شپامل   
 وضعیت ،کد معادل، توضیحات خدمت  می باشد.

 
 

 جراحی و بیهوشی  Kتعیین < -ضریب تعرفه 

 جراحی و بیهوشی را بر اساخ تعرفه پایه برای اعمال جراحی مشخص نمود. Kدر این قسمت میتوان 

 
 

 Normal Range –حدود طبیعی 

. حدود طبیعپی بپرای   شود ودارای حدود طبیعی می باشند است که از آنها به صورت جواب دهی استفاده میاین قسمت مخصوص خدماتی 
 آزمایشهاه ها نقش حیاتی دارد. 
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 شکل : تعریف حدود طبیعی

 

مت استفاده می کنپیم تپا فپرم زیپر بپاز شپود از ایپن فپرم در قسپ          کیت جدید تعریف نمود برای این منظور  از گزینه ابتدا باید 

نوع کیت مورد نظپر و در قسپمت   

 میتوانیم واحدهای جدید تعریف نماییم.واحد کیت را انتخاب می کنیم . همچنین با استفاده از گزینه 

بپرای  پس از تعریف کیت در سمت راست نمایش داده میشود . حال کافی است از گزینه 

 نوع محدوده استفاده می کنیم . محدوده های کامل را در شکل می بینید : 

 حدود طبیعی را تعریف نموده و تایید می کنیم.کلید کرده سپس مانند شکل زیر برای تعریف نوع ممحدوده بر روی گزینه 
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 شکل :تعریف حدود طبیعی

 

 استفاده می شود. برای فعال یا غیر فعال کردن کیت ها از این گزینه ها

برای دیدن تغییرات انجام شده بر روی نرمال رنج ها و اضافه نمودن نرمال رنج ها استفاده می شود .  
 کاربر و زمان تغییرات کامال در این قسمت قابل مشاهده است.

 
 

 جوابدهی آزمایشگاه

 غیر قابل بودن نتایج را مورد بررسی قرار داد . در جواب دهی آزمایشهاه می توانیم نوع جواب ، زمان جوابدهی ، و محدوده ی
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 غیر فعال کردن خدمت  

 

  
 از گزینه غیر فعال می توان خدمت مورد نظر را به دو صورت به طور کامل و  فقط عدم دسترسی گروه ها غیر فعال کرد.                 

 
 

 

 

 

 

 



 

39 

 

 سایر موارد 

 

 
 فشردن  این گزینه می توان به باالی گروه مراجعه کرد. با              

 

 
از این گزینه می توان در ایجاد تغییرات در شیوه ی نمایش خدمت ها با توجه به ترتیب آنها  در گزارشات استفاده کرد .برای                  

 آن را به صورت دلخواه در گزارشات  انجام می دهیم.ترتیب نمایش   این کار ابتدا خدمت مورد نظر  را انتخاب کرده سپس با دکمه

 
 

 توجه!
 در پایین پنجره اصلی می توانیم با وارد کردن نام  یا کد خدمت  مورد نظر آن را جستجو کنیم

 
 
 

 مشخصات
 

 

 را بفشاریم تا بتوانیم مشخصات آن را ببینیم. همچنین برای دیدن مشخصات خدمات می توان آن  را انتخاب کرده بعد گزینه
 
 

  درآمد
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برای تعریف نمودن واتحدهای درآمدی در برنامه مدیریت بیمارستان استفاده می شود . که از دو بخش بخشهای در آمدی)نمودار  
سپمت  برنامه مدیریت بیمارستان(  و گروه درآمدی بیمه استفاده مشود . با مراجعه به برنامه مدیریت بیمارستانی کامال با نحوه استفاده این ق

 آشنا می شوید.

برای تعریف یک بخش در آمدی مثال در آمد آزمایشهاه که در آن درآمد همه زیر گروههایی که بپرای   از گزینه 
 آزمایشهاه تعریف نموده ایم بیاید.

 برای تعریف زیر گروههای در آمدی استفاده می شود.از گزینه 
 

 
 

 م. برای قسمت گروه درآمدی بیمه نیز مانند بخش های بیمه ای عمل می کنی
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