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 اطالعات اولیه 

 

برای برای ارایه خدمات به بیمارانی استفاده می شود که خدمت مورد نظر آنها جزء  خزدمات چزیک یز  ا       این برنامه

 بخش چا ی ما نمی باشد . بدیم معنی که برنامه ای امکان وارد کردن این خدمت را ندارد .مثال لباس بیمار 

ده اند و احتیاج به خدمت سزرپایی دارنزد .   صورت استفاده این برنامه پذیرش بیمارانی است که در بیمارستان بستری ش

را باید بصورت سرپایی پرداخزت کنزد یعنزی ایزن       NSTبه عنوان مثال بیمار در بلوک  ایمان بستری است و خدمت 

 خدمت برای او انتخاب شود و بیمار قیمت خدمت را پرداخت کند تا این خدمت به او ارایه شود.

 تفاوت این برنامه نمایش و توضیح داده شود.در  یر سعی بر آن شده است قسمتهای م

 : اصطالحات موجود در سیستم آشنا شوید برخی است با در ابتدا ال م 

 :پس از پذیرش وی تشکیل می شود بیمار هایی که برای یک کد 

: بیمار پس ا  پذیرش ی  کد برگه اختصاص می یابد که در این کد برگه خدمتهای بیمار ثبت  

 شده است . 

کدی است که به ا ای چر بار مراجعه بیمار سیستم بصورت خودکار به بیمار ارائه  کد پذیرش:

 می دچد که متفاوت ا  کد مراجعه قبلی او است.

 

نکته : در برنامه متفرقه شماره شناسایی ، شماره پرونده وجود ندارد.  یرا این خدمتهای متفرقه جدای ا  پرونده بیمار *

 ه ثبت اطالعات آن در پرونده بیمار نمی باشد.خواچد بود و نیا ی ب

 نوع پذیرش :

یمار به صورت مستقل پذیرش شده احتیاج به خدماتی دارد که چمانگونه که توضیح داده شد در چیک ب پذیرش مستقل :

متفرقزه  برنامه ای نمی توان آنرا وارد نمود . جء  خدمات آن قسمت نمی باشد . بنابر این به صورت مستقل در برنامزه  

 پذیرش می شود تا خدمات مورد نیا  برای بیمار اضافه شود.
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 ShafaOtherشکل : نمای کلی 

 به شرح  یر است :بطور کلی نحوه پذیرش بیمار 

 ثبت اطالعات اولیه بیمار مرحله اول .1

 ثبت خدمات ارائه شده به بیمارمرحله دوم  .2

 ارسال بیمار به صندوقمرحله سوم  .3

 

 توضیح چر قسمت می پردا یم .در  یر به  

ا  صزفحه کلیزد ر را   F5 )کلید فوری   کلید ،  عملثبت اطالعات اولیه بیمار است . برای این :  مرحله اول

 با دو گءینه در ابتدای صفحه مواجه می شوید : صفحه  یر با  می شود . ده ، 

منظور این است که بیمار قبالبه بیمارستان مراجعه نکرده اسزت و   بیمار کد مراجعه قبل ندارد. گزینه اول : .1

 در چیک واحدی پذیرش نشده است.

منظور این است که بیمار قبال به بیمارستان مراجعه نموده اسزت و   بیمار کد مراجعه قبل دارد. گزینه دوم : .2

 تم دارای می باشد.در سیس کد شناسایی  یکی ا  واحدچای بیمارستان پذیرش شده است و دارای در 
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برای بیمارانی است که بزرای اولزین    این گءینه  بیمار کد مراجعه قبل ندارد گزینه اول :

در قسزمت نزام خزانوادگی و نزام      این گءینه بطور پیش فزر  فعزال مزی باشزد .     نمایندبار به بیمارستان مراجعه می 

 اطالعات بیمار را وارد نمایید.  

 .جهت تغییر این پیش فر  در پیکربندی تنظیم نمایید سوپروایءر سیستم :  

 

 شکل : پذیرش بیمار دارای کد مراجع قبل

 

 باشید بهتر است برای حرکت بین خانه چا ا  کلید  توجه داشتهTab . استفاده نمائید 

چنگامی که شما نام خانوادگی و نام بیمار را وارد می نمایید سیستم بطزور خودکزار بزر اسزاس ایزن       : مهمنکته 

اطالعات در صورتی که اسامی ای مشابه با این اطالعات وجود داشته باشد را برای شما نمایش می دچزد. در صزورتی   

با کلیز  روی چزر    به چمین صورت عمل میکند.نیء کلید اینتر را بءنید ،پس ا  وارد کردن نام خانوادگی و نام که شما 

کدام ا  اسامی کد شناسایی، آدرس ، شناسنامه ، نوع بیمه ، شماره بیمه را مشاچده می نماییزد. توجزه کنیزد ا  درسزتی     

با  در لیست بود آن را انتخاب کنیدبیمار مورد نظر در صورتی که  اطالعات مطمئن شوید که بیمار مورد نظر شما باشد .

کد شناسایی مراجعه قبلی به وی اختصاص داده می شود. اما اگر بیمار شما چیک یز  ا  بیمزاران موجزود در     عمل این

را انتخاب کنید . توجه کنید بطور پیش فر  بر روی دکمزه   لیست نمی باشد دکمه رادیوئی 

پیغام  یر  توجه کنید در صورتی که شما ا  لیست ،نامی را انتخاب نمایید با تنظیم شده است. 

 مواجه می شوید.
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پس ا  این عمل با وارد نمودن تاریخ تولد بیمار سن بصورت خودکار و با وارد نمزودن سزن بیمزار تزاریخ تولزد بزه رو        

 بصورت خودکار اعمال می شود .

 ممکن است .تکمیل نمایید . برای تکمیل این آیتم چا روش چای  یر نیء را  جنس ، نوع بیمه ، بخش و پءش  معالج 

 جهت وارد نمودن چر ی  ا  موارد مذکور ا  سه روش استفاده می کنیم :ئید .به توضیحات  یر توجه نما

)کزوککترر   در صورتیکه کد مربوطه به چر ی  ا  قسمتها را می دانید کد را در خانزه   روش اول : .1

 حرکت کنید تا نام آن ظاچر شود. Tabتایپ و با کلید 

 می توانید گءینه مربوطه را انتخاب نمائید . آخر با کلی  بر روی  در حالت : دومروش  .2

 

 پس با توجه به روشهای باال میتوانید چر ی  ا  فیلدچای جنس ، نوع بیمه ، بخش و پءش  معالج را کامل نمائید .

کلیزد   بزرای بیمزار مزی باشزید ،      کد پزذیرش جدیزد  در صورتی که مایل به تشکیل  پس ا  کامل کردن کلیه اطالعات

یا اینکزه   ر را بفشارید و در صورتی که می خواچید پرونده بیمار را با یابی نماییدF4)کلید فوری   

 کلیزد   ا  جانب بخش برایشان فرسزتاده نشزده اسزت ا     برای بیماران بستری ای که درخواستی 

 پذیرش بستری وی تشکیل می شود. استفاده می کنیم تا برگه ای جدید برای بیمار اما با کد

 

بزرای بیمزارانی اسزت کزه قزبال بزه        این گءینزه   بیمار کد مراجعه قبل دارد گزینه دوم :

، کد ملی و یا شماره بیمه  ،بیمارستان مراجعه نموده و شما اطالعاتی چمانند کد پذیرش ، کد شناسایی ، شماره پرونده 

برخی ا  بیمارستانهای بر اساس شماره بیمه بیمار، کد ملی بیمار و یا حتی شماره موبایزل   بیمار را دارید .شماره موبایل 

بیمار جستجوی بیمار را انجام می دچند. در این قسمت می توان بدون وارد کردن مشخصات فردی بیمار، فقط یکی ا  

، کلیزد   اطالعات بیمار را وارد نماییزد  در این صورت در آیتم چا ی مربوطه عناوین فوق را درج و جستجو را انجام داد.

 و روند باال را طی می کنید.و بیمار مورد نظر خود را انتخاب نمایید  اینتر را بءنید
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و  Enterدر صورتی که بیمار بستری باشد شما کد پذیرش بستری بیمار را وارد کرده و سزسس بعزد ا  فشزردن کلیزد     

.در این صورت برگه جدید برای بیمار تشزکیل مزی   را می فشاریم انتخاب بیمار ا  لیست کلید 

 .شود و می توان خدمت برای بیمار درج کرد

 

 شکل : انتخاب بیمار

برای اینکه بصورت پیش فر ، بیماران بر اساس کزد مراجعزات قبلزی جسزتجو شزوند، مزی تزوان در         

 ءنید.را تی  ب« بصورت پیش فر ، بیمار مراجعات قبلی دارد»پیکربندی سیستم گءینه 

ثبزت  توضزیح  بزه قسزمت    ، ، مرحله ثبت خدمات 2مرحله برای را انجام دادید . تا اینجا مرحله اول پذیرش بیمار 

 مراجعه نمایید. در  یرخدمات 

 .چمانگونه که مشاچده می نمائید کدچای پذیرش بصورت خودکار به بیمار داده می شود : نکته

  :  کلید فوری   در صورت تغییر و یا تکمیل مشخصات بیمار کلید نکته(F2    ر را بفشارید تزا اطالعزات شزما

 ذخیره شود.

  :  را در کنزار    در کلیه قسمتهای برنامه در صورتی که چر ی  ا  قسمتها را کامل نکنید سیستم نشزانه  توجه

 آن فیلد ظاچر می سا د .

 کلید فوری  کلیدچای :  توجه(F11,F21شما را جهت برگشت به بیمار قبلی  رF22   و حرکت به بیمزار

 یاری می کند . F21بعدی 
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  : تبدیل بیمار به خصوصی را انتخاب نماییزد .  برای تبدیل بیمار دولتی به خصوصی ا  منوی پذیرش بیمار توجه ،

  ظاچر می شود.   Vتوجه نمایید پس ا  این عمل در کنار نام بیمار عالمت 

 

  بیمارجستجوی 

 در صورتی که شما می خواچید بیماری را جستجو نمایید کند روش موجود است :

در صورتی که شما اطالعاتی چمانند نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، شماره پرونده و یا شماره بیمه را در دست دارید  .1

ر را بءنید. توجه داشته باشید در لیست بیمزاران بزه دو روش مزی توانیزد جسزتجو      F8)کلید فوری  ، کلید 

شزما تمزامی مراجعزات بیمزاران را     ، لیست بیمزار  بر اساس . در قسمت  لیست برگهلیست بیمار نمایید : براساس 

. پس ا   کد برگه چای ثبت شده برای بیمار جستجو می کنید، بر اساس  لیست برگهمشاچده میکنید و در قسمت 

ر مشخصات بیمزار روی صزفحه   Enter) کامل کردن چر ی  ا  آیتم چای موجود و فشردن کلید 

 ظاچر می شود .

 

 شکل : جستجو بیمار

 

پرونده بیمار مربوطه روی صفحه ظاچر می   سسس روی بیمار مورد نظر کیلی  کرده و با فشردن کلید  

 شود.

شما می توانید جستجوی خود را فیلتر شده انجام دچید تا به اطالعات بیمار مورد نظر سریع تر دست یابیزد بزه عنزوان    

و ا  قسزمت واحزد   مثال در شکل باال ا  فیلد بخش بستری که نمایانگر بخشی است کزه بیمزار در آن بسزتری شزده     



8 

 

 

سزایر فیلزدچای    دچنده است خدمات که نشان دچنده واحد خدمت 

موجود در پنل جستجو نیء برای فیلتر کردن جستجو مفیدند . در قسمت پایین صفحه رنگ چای خاصی مشخص شده 

آماده عزودت بزه ایزن معناسزت کزه ا         است.به صندوق  نشاندچنده وضعیت پرداختی بیمار اند که

جانب پاراکلینی  اجا ه عودت مبلغ پرداختی بیمار صادر شده است و صندوق می تواند پول بیمار را عودت دچد کزه در  

 این صورت نام بیمار به رنگ عودت شده تغییر می کند.

)کلید فوری  کلیدچای  در تمامی حاالت که در  یر میخواچیم توضیح دچیم ، پس ا  با یابی ، : 0نکته 

F11,F12 ر شما را جهت برگشت به بیمار قبلیF11  و حرکت به بیمار بعدیF12 . یاری می کند 

را مشاچده می نمایید . این به  پس ا  با یابی در صفحه اصلی در قسمت مشخصات برگه عکس :  2نکته 

، اطالعات ا  حالت فیلتر در آمده و به حالت معنای فیلتر شدن اطالعات است . توجه کنید با کلی  روی این عکس 

 اولیه بر می گردد.

 را ه برای جستجوی بیمار دارید : 2بیمار را دارید ،  کد پذیرش و یا کد شناساییدر صورتی که شما  .2

ر را بءنید و در قسمت کد پذیرش و کد شناسایی ، پس ا  کامزل کزردن چزر    F8)کلید فوری  کلید   .2.1

 ر مشخصات بیمار روی صفحه ظاچر Enter) ی  ا  آیتم چای موجود و فشردن کلید 

 می شود . بیمار مورد نظر خود را انتخاب نمایید .

مزورد   اطالعات بیمزار  .کد مورد نظر را وارد نموده   در صفحه اصلی برنامه در قسمت   .2.2

نظر در صفحه ظاچر می شود . توجه کنید در صورتی که بر اساس کد شناسایی فیلتر نمایید کلیه مراجعزات  

 بیمار با آن کد شناسایی را برای شما نمایش می دچد.
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 عودت 

 برای صدور اجا ه عودت در پنل ثبت خدمات  ا گءینه  یر استفاده می کنیم. 

 

 عودتشکل : محاسبات بیمار و 

 

 اضافه نمودن خدمت 

 

  یر بهره می جوییم: روش ا   برای این عملپس ا  ورود اطالعات اولیه بیمار  ، نوبت به ثبت خدمات بیمار می باشد . 

ا  گءینززه  خززدمت مززورد نظززر را انتخززاب کززرده  ،کززداچر شززده ا  قسززمت ظززبیمززار در صززفحه  ؛پززس ا  پززذیرش

و کلیزد  یا با اسزتفاده ا  گءینزه     

 را می فشاریم. 

 یا کلید ذخیره بر روی پنل برنامه استفاده می کنیم . F2ودر نهایت ا  

 استفاده کرد . برای حذف خدمت می توان ا  دکمه 

 : در غیر اینصورت دو گءینه دیگر وجود دارد

 ر تعداد این خدمت را وارد کنید. می توانید به چ در قسمت تعداد 

  را انتخاب نمایید. در صورتی که می خواچید خدمت را بصورت آ اد به بیمار ارائه دچید آیتم 

تا  مانی که خدمت مورد نظر ذخیره نشود جمع مبلغ و قابل پرداخت برای بیمزار نمایزان نمزی شزود و      توجه کنید

در صزورتی   خدمت آن را ذخیره نماییزد. خدمتی برای بیمار ثبت نخواچد شد لذا دقت داشته باشید که حتما بعد ا  ورود 

  که خدمت دارای نوع باشد بعد انتخاب خدمت به لیست خدمات اضافه می کنیم.
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 رخدادها 

 

 

برای اطالع ا  تغییراتی که در برگه ی  بیمار توسط کاربران صورت می پذیرد ا  این گءینه می تزوان بهزره جسزت و    

 در غالب کد داخلی برگه  نشان داده می شود.  Paper Int Codeتب تنظیمات چمچنین در 

 

 شکل : عملیات انجام شده

 

 شکل : تنظیمات نمایش رخدادچا
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 پیکر بندی  

 این قسمت مخصوص سوپروایءران سیستم می باشد .

 بطور کلی  پیکربندی به کند قسمت کلی تقسیم می شود. برخی آیتم چا برای اجباری نمزودن برخزی فیلزدچا ، برخزی    

برای پیش فر  بودن برخی فیلدچا ، تنظیم فایل چای کاپ می باشد . ممکن است آیتم چایی نیء وجود داشزته باشزد   

 که شامل این موارد نبوده ولی جهت تنظیمات برنامه می باشد.

 در پیکربندی و در تب خدمات بیمار می توانید تاریخ جوابدچی را بر اساس کند رو  آینده تعیین کنید.

 

 : نمای پیکر بندیشکل 

 

 

 

 


