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 توضیح کلی

پس از آنکه بیمار برای یکی از بخش های بستری پذیرش شد ، نوبت آن است تا بخش بستری مربوطه وی را پذیرش نموده و تخت مورد 

نظر را برای وی ا ختصاص دهد و همچنین بر اساس دستور پزشک دارو ، آزمایش و یا سایر خددمات پداراکلینیکی را بدرای وی درخواسدت     

 نماید . 

 ن برنامه می توان به موارد زیر اشاره نمود :از قابلیت های ای

 ثبت دستورات پزشکی برای بیماران 

 PaperLess کردن درخواست خدمات 

 انتقال بیماران به بخش های دیگر 

 ثبت آمار روزانه بخش 

 ثبت خدمات انجام شده در بخش برای بیمار 

 ثبت لیست انتظار برای اتاق عمل 

 ....و 

صفحه شما میتوانید نام بخش های بستری تعریف شدده در سیسدتر را مشداهده     راستاز می شود . در سمت با ورود به برنامه صفحه زیر ب

،  راسدت نمایید. همانطور که مشاهده می نمایید نام بخش ها بصورت درختی قابل مشاهده است. با انتخاب نام هر بخش از سدتون سدمت   

را که در کنار نام هربخش است  ست قابل مشاهده است . همچنین اگر کلید لیست اتاق ها و تخت هایی که برای هر اتاق تعریف شده ا

 بزنید ، لیست اتاق های موجود و تعریف شده را می توانید مشاهده نمایید .
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صفحه اتاق ها و تخت های تعریف شده و بیماران بستری در بخش را مشاهده می نماییدد . بدا کلیدک روی ندام هدر       چپدر لیست سمت 

 قسمت پایین  صفحه نام بخش به همراه  تعداد تختها )آمار تختهای بخش انتخابی ( نمایان می گردد. بخش در

  هشت آیتر  و در سمت چپمشخصات بیمار با کلیک روی نام هر بیمار در پایین صفحه سمت راست  همان طور که در شکل زیر می بینید 

 .یر باز می شود که در ادامه به توضیح هر آیتر می پرداز
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توسط این برنامه می توان دستورات پزشکی نتایج آزمایش و خدمات را مشاهده و بررسی نمود. یکی از ویژگدی هدای مهدر و برتدر برنامده      

بخش های بستری ، ثبت درخواست های پزشکی بصورت آنالین و مشاهده تایید و یا عدم تایید درخواست از طریق برنامه می باشدد . بده   

 نمودن ثبت درخواست بیماران از ویژگی های مهر این برنامه است .  PaperLessعبارتی دیگر 

 توجه کنید هر بخش قابلیت آن را دارد که تنها بخش خود و تخت های موجود در بخش خود را مشاهده نماید . 

 

 

 

 

 

 رویت تختهای بخش
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قابل تشخیص  در صفحه اصلی برنامه در سمت راست، شما نام بخش های بستری تعریف شده را مشاهده می نمایید که با آیکون 

قابل تشخیص هستند. بدا انتخداب هدر اتداق      هستند . با انتخاب هر بخش نام اتاق های آن را در زیر مشاهده می نمایید و با آیکون 

 قابل تشخیص هستند . اق قابل مشاهده اند که با آیکون تخت های تعریف شده برای این ات

  

 لیست انتظار بستری

پس از آنکه واحد پذیرش بستری ، اطالعات اولیه بیمار را ثبت نمود و برای وی پرونده بستری تشکیل داد ، برای وی تختی بصورت پیش 

 برای تخت مورد نظر خود پذیرش نمایند .فرض اختصاص می دهد . حال نوبت آن است که بخش بستری مربوطه وی را 

توجه نمایید تختی که واحد پذیرش بستری تعیین نموده است تنها جنبه پیشنهادی دارد و مدی تواندد بدا تختدی کده بخدش بسدتری         

 انتخاب می نماید متفاوت باشد.

در ایدن لیسدت هدر     چپ صفحه کلیک کدرده،  می توانید روی فلش  نوار سمت همانطور که در شکل زیر می بینیدلیست انتظاربرای رویت 

وی بخش می تواند اسامی بیمارانی را که در لیست انتظار آن وجود دارد را مشاهده نماید و آنها را پذیرش نماید . شما می توانید برای جستج

را بزنیدد تدا ندام او را در    enterوارد نموده کلیدد   در قسمت جستجوی بیمار  وی را در پایین همین صفحه کدپذیرش بیمار مورد نظر خود 

کافیست از  موجود در لیست انتظار روزهای قبل را نیز مشاهده نماییدبخواهید اسامی لیست انتظار مشاهده نمایید . توجه نمایید در صورتی  

 تمام بیماران را انتخاب کنید.باکس کنار جستجوی بیمار 
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پایین صدفحه  همانطور که در شکل باال می بینید پس از باز شدن لیست انتظار و انتخاب نام بیمار مورد نظر مشخصات فرد در سمت راست 

 ،در مقابل مشخصات بیمار چهار آیکون نمایان می شود  :نمایان می شود

 یید . بیمار را برای همان تخت پیشنهادی پذیرش نما  شما میتوانید با انتخاب دکمه 

را فشرده و فلش کنار آن را انتخاب نمایید. با این عمل لیست بخش های بسدتری تعریدف شدده را مشداهده مدی       دکمه  .0

نمایید.با انتخاب نام هر بخش لیست تخت های خالی آن بخش را میتوانید مشاهده نمایید. بخش مقصد و تخدت مدورد نظدر را    

 انتخاب نمایید. 

کردن )کشیدن( توسط ماوس روی تخت مورد نظر کشیده ، سدپس دکمده مداوس را      Dragسپس بابیمار مربوطه را انتخاب و  .1

 رها کرده ، می بینید که بیمار روی تخت مربوطه منتقل می شود. 

 

 پس ازاین عمل بیمار مورد نظر از لیست انتظار حذف شده و شما می توانید نام وی را در بخش مقصد و تخت انتخابی مشاهده نمایید.

پس لطفدا بده محد      .برای وی محاسبه می گردد روز-هزینه تخت نماییدبستری می ، از لحظه ای که شما بیمار را از لیست انتظار  

 حضور بیمار در بخش جهت بستری نسبت به بستری وی از طریق سیستر اقدام نمائید .

 

باز می شود.در زیر به شدر      صفحه  پایین با کلیک روی نام هر بیمار

 ی هر آیتر پرداخته و در ادامه به شر  کامل آن میردازیر :کل

 از این گزینه برای انتقال بیمار به سایر بخش های بستری می توان استفاده نمود. 

 برای دیدن انتقالی های بیمار از این گزینه استفاده می شود.

 استفاده می شود.از این گزینه برای ثبت درخواست خدمات بیمار 

 از این گزینه برای مشاهده پرونده نتایج پاراکلینیک می توان استفاده نمود.  

 از این گزینه میتوانید برای ثبت خدماتی که در بخش برای بیمار انجام می شود استفاده نمایید. 

 از این گزینه میتوانید برای ثبت تولد نوزاد استفاده نمایید. 

 خدمات بیمار و انتقالی تخت وی می توان استفاده نمود. از این گزینه برای مشاهده کاردکس  

 از این گزینه برای ثبت درخواست عمل جراحی برای بیمار استفاده می شود. 
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 بیمار استفاده می شود. مشخصات تکمیلیاز این گزینه برای ثبت 

 از این گزینه برای ثبت درخواست خدمات بیمار استفاده می شود.

 بخشهای دیگرانتقال بیمار به 

وقتی روی این گزینه کلیک کنیدد لیسدت تمدام    از این گزینه برای انتقال بیمار به سایر بخش های بستری می توان استفاده نمود. 

 بخشها را مشاهده می نمایید ، بخش مورد نظر راانتخاب و بیمار را منتقل نمایید.

 اطالعات انتقال بیمار

بیمار برای مدیریت بهتر انتقاالت و اطالع از صدحت و نحدوه ی جابده جدایی در بخدش و همچندین       برای مشاهده اطالعات انتقالی 

 پرسنل های انتقال دهنده بیمار از این گزینه استفاده می شود.

 مانند :

 

 

 ثبت درخواست خدمات

طریق سیستر کامپوتری می باشد.  یکی از ویژگی های مهر برنامه بخش های بستری ارسال درخواست خدمات به واحدهای پاراکلینیکی از

 را انتخاب  نمایید. صفحه زیر باز می شود :    بیمار مورد نظر را انتخاب ، برروی نام کلیک نموده و آیتر
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 در این صفحه شما می توانید کلیه درخواست های ارسالی برای بیمار را به واحد های پاراکلینیک مشاهده نمایید. در کنار هر درخواست شما

نشان دهنده درخواسدت آزمایشدگاه مدی     تصویری را مشاهده می نمایید که نشان دهنده نوع درخواست می باشدو بطور مثال تصویر 

باشد . شما از خالصه ای از وضعیت محتوای درخواست در روبروی هر تصویر مطلع می شوید. در صورتی کده درخواسدت ارسدالی شدما از     

 را مشاهده می نمایید.د درروبروی هر درخواست عالمت طرف واحد مربوطه تایید شده باش

 کلیک نمایید . صفحه زیر باز می شود : برای ثبت درخواست جدید بر روی دکمه 

 

از صفحه باز شده نوع درخواست را از سمت راست  انتخاب کرده و درخواست خود را بخش مورد نظر و پزشک درخواست دهنده را انتخاب 

نمایید. در صورتی که درخواست شما اورژانسی می باشد ، آیتر اورژانس را تیک بزنید سیستر بطور خودکار برای شما یک شماره درخواست 

ن صفحه شما می توانید بر اساس کد خدمت و یا نام خدمت ، خدمت مورد نظر خود را جستجو نمایید سپس آن را تشکیل میدهد. در ای
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)اینتر ( ، خدمت مورد نظر را به لیست اضافه نمایید . در صورت نیاز برای ثبت یادداشت برای هر خدمت در  Enterانتخاب و با زدن کلید 

اریخ انجام ، تاریخی که میبایست این درخواست انجام شود را مشخص نمایید و در پایان کلید قسمت یادداشت وارد نمایید. در قسمت ت

را بزنید و برای ویرایش خدمت  را بزنید. برای حذف خدمات تا قبل از تایید ،روی خدمت مورد نظر کلیک کرده و دکمه  F2ذخیره و یا 

 هید ، در این حالت تغییری که شما انجام داده اید برنامه به شما نشان می دهد. را انتخاب کرده و خدمت مورد نظر را تغییر د نیز دکمه

دقت کنید تا زمانی که خدمات داخل درخواست تایید نشده باشد در کنار نام آن تیک نخورده است . اما هنگامی که خدمات تاییدد شدوند در   

   کنار نام خدمت تیک زده می شود

لتدددر نمدددودن درخواسدددت هدددا جهدددت مشددداهده در لیسدددت از بددداالی صدددفحه در قسدددمت همچندددین در صدددفحه اصدددلی بدددرای فی

 .فیلترهای مورد نظر را تنظیر نمایید 

تغییر در سایر قسمتها امکانپذیر نمی باشد ، جهدت تغییدر در سدایر قسدمتها بدا       قابلیتتا زمانیکه در صفحه درخواست می باشید  

 از صفحه درخواست خارج شوید.  استفاده از کلید بازگشت

در بعضی مواقع پیش می آید که درخواست بیمار نیاز به  تکرار داشته باشد، اگر در یدک درخواسدت جدیدد خددمت      نکته حائز اهمیت :

با ظاهر می شود. این آیکن نشان دهنده این است که خدمت مورد نظر تکرار شده است ، اگر  تکراری ثبت شود در کنار خدمت آیکن 

روبرو می شوید ، با زدن دکمه ذخیره اگر خدمت برای بیمار  موس روی آیکن باستید با 

 در طول دوره بستری مجاز باشد ثبت می شود اما اگر مجاز نباشد سیستر به شما خطا می دهد و اجازه ثبت به شما نمی دهد.

 

 مشاهده نتایج خدمات

 بیمار مورد نظر را انتخاب ، برروی نام کلیک نموده و آیتر  رای مشاهده نتایج خدمات ثبت شده و تایید شده توسط واحد مربوطه ، ب

 نصب باشد . صفحه زیر باز می شود : Microsoft Wordرا از پایین صفحه انتخاب نمایید .توجه نمایید بر روی سیستر شما 
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لیست سمت چپ صفحه ، شما می توانید برگه های آزمایش بیمار را مشداهده نماییدد و در روبدروی هدر     در :  اتصفحه نتایج آزمایش

تست جواب آن را مشاهده نمایید. با انتخاب هر تست شما نموداری را در سمت راست صفحه مشاهده می نمایید . در قسمت زیر آن تداریخ  

ی نمایید . نمودار مشاهده شده نموداری مقایسه ای  می باشد. به ایدن معندا کده    و جواب همان تست در سایر برگه های بیمار را مشاهده م

سدتون بدوده و    1انجام داده است ، نمودار شدما دارای   C.B.Cبار تست  1بطور مثال در صورتی که بیمار تا به حال در طی زمان بستری 

برای آنکه برگه های روز بخصوصی را می خواهید مشاهده کنیدد از  .میزان هر باز جواب تست را بصورت ستونی برای شما نمایش می دهد

تاریخ مورد نظر را انتخاب نمایید. در صورتی که میخواهید گروه آزمایشدی بخصوصدی را مشداهده     قسمت  

در  .انتخاب وگروه آزمایشی مورد نظر را مشداهده نماییدد  گروه مورد نظر خود را  نمایید از قسمت 

 مورد نظدر خدود را  شماره برگه  آزمایشی بخصوصی را مشاهده نمایید از قسمت  برگه صورتی که میخواهید

 مشاهده نمایید. از قسمت پیش نمایش چاپ نیز می توانید فرمت جوابدهی آن را مشاهده نمایید. انتخاب و

 ثبت  خدمات انجام شده در بخش

در صورتی که منشی بخش بستری می بایست خدمات انجام شده در بخش برای بیمار همانند ویزیت ، همراه و یدا سدایر خددمات را ثبدت     

 را انتخاب نموده ، صفحه زیر باز می شود : نماید می تواند آیتر 
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 در این صفحه همانطور که مشاهده می نمایید ، لیست خدمات ارائه شده به بیمار به تفکیک تاریخ برگه نمایش داده می شود. 

 را بزنید.  +و سپس دکمه را  برای بیمار ثبت نمایید  شما می توانید با انتخاب نام پزشک ، خدمت و تعداد مورد نظر در بخش خدمات بیمار 

 ثبت شده به لیست خدمات انجام شده برای بیمار اضافه می گردد.خدمت  با این کار 

 را بزنید (-)برای حذف خدمت از لیست ، آن را انتخاب نموده و دکمه حذف 

در پایان توجه نمایید کلیه خدماتی که در بخش برای بیمار در این قسمت ثبت می شود ، در صورتحساب بیمار در هنگام ترخیص محاسدبه  

 می شود .

 

 ت  تولد نوزادثب

از پایین صفحه کلیک نمایید، صفحه ایی مانند زیر باز می شود که شدما   برای ثبت تولد نوزاد، مادر را از صفحه انتخاب و روی آیتر 

 نموده و ذخیره نمایید.می توانید  در آن مشخصات نوزاد را ثبت 
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 پرونده خدماتی بیمار

بیمار مورد نظر را انتخاب ، برروی نام کلیک نموده و آیتر  را مشاهده نمایید ، کلیه خدمات انجام شده برای بیمار  در صورتی که میخواهید

 را انتخاب نمایید . صفحه زیر باز می شود : 

 

 .در این صفحه کلیه خدمات انجام شده برای بیمار به تفکیک تاریخ برگه را می توانید مشاهده نمایید 

 

 

 لیست عمل

را از پایین صفحه  انتخاب نماییدد . صدفحه    بیمار کلیک نموده و آیتر  برای تشکیل لیست عمل جراحی شما می توانید ، برروی نام

 زیر باز می شود :
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سوپروایزر  اطالعات مورد نظر را تکمیل نمایید و سپس دکمه ذخیره  را بزنید . در مواردی که بیمار  نیاز به تخت ویژه داشته باشد حتما باید

 بخش عمل مربوطه را تایید نماید.

 

 ثبت  مشخصات تکمیلی بیمار

 برای ثبت مشخصات تکمیلی بیمار ، بینار مورد نظر را انتخاب نمایید صفحه ایی مانند زیر باز می شود:

 

 کلیک نمایید ، صفحه زیر باز می شود:  برای ثبت و یا ویرایش مشخصات تکمیلی بیمار روی  آیتر 
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 در این صفحه به راحتی می توانید مشخصات مورد نظر را ثبت و یا ویرایش نمایید.

 ترخیص بیمار

را از پایین صفحه انتخاب نماییدد،  برای ترخیص بیمار از تخت و پایان دوره بستری وی بر روی بیمار مورد نظر کلیک نموده ، آیتر    

کلیک کنید بیمار به واحد ترخیص ارسال می شود ، در غیراینصورت  yesوی گزینه اگر ردر این صورت پیغام زیر برای شما ظاهر می شود.

 ترخیص بیمار کنسل میشود.

 

 

 جستجوی بیمار و لیست بیماران

قسمتی که باالی صفحه برنامه بخش وجود دارد استفاده نمایید، همانطور که در شکل می  برای جستجوی بیمار و دیدن لیست بیماران از

-این قسمت شامل دو آیتر می باشد، در قسمت جستجوی بیمار می توان براساس کد پذیرش ، نام خانوادگی  بینید 

 ( ، بیمار  را جستجو کرد.151130(، شماره پرونده )پ 0131517395(، شماره بیمه )ب 013151نام پدر، کد شناسایی)ش-نام

فیلترهایی که در پایین صفحه وجود دارد لیست در آن میتوان براساس وقتی روی آیتر ذره بین کلیک نمایید صفحه زیر باز می شود که 

 بیماران را مشاهده نمود.
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 ثبت همراه برای بیمار

 را  از باالی صفحه انتخاب نمایید، صفحه ایی مانند زیر باز می شود: رای ثبت همراه برای بیمار آیتر ب

 

 

 توان بخش و تاریخ مورد نظر را هر انتخاب نمود.همانطور که در شکل می بینید در باالی صفحه می 

 آیتر ثبت همراه برای بیمار را انتخاب نموده و مشخصات همراه بیمار را ثبت نمایید. ابتدا بیمار مورد نظر را انتخاب نر.ده و در این صفحه

 

 هاارسال  پرونده 

تحویل دهنده مدارک و تحویل گیرنده کامال مشخص بوده و برای ارسال پرونده از بخش به نقاط مختلف بیمارستان به نحوی که فرد 

 امنیت گردش پرونده ها برقرار شود یکی از موارد مهر و حیاطی بیمارستان می باشد .

 می توان جابجایی و انتقال پرونده ها را ساماندهی نمود. در این نرم افزار با استفاده از گزینه 

 در زیر روش کار بررسی شده است :

 انتخاب گزینه ذکر شده پنجره زیر نمایان می شود : پس از
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 در قسمت باال انتخاب بخش بخش مورد نظر برای ارسال پرونده را مشخص می کنیر .
 

  
 

 می کنیر .  Enterو در قسمت کد پذیرش کافی است کد پذیرش بیماری را که قرار است پرونده آنرا ارسال کنیر وارد کرده و 

 
 
 ند شکل به لیست باال اضافه شودتا پرونده مان 

.  
 
 پرونده بیمار را به بخش مورد نظر ارسال می کنیر. ، استفاده از گزینه ار سال پروندهبا 

 
 کنیر. الزم به ذکر است که برنامه این امکان را در اختیار ما قرار می دهد که کد پذیرش چند بیمار را وارد کرده و با هر پرونده ها را ارسال

 گزینه های دیگر این قسمت به شر  زیر می باشد :

 

 برای پاک کردن تمامی لیست پرونده های ارسالی از گزینه زیر استفاده میشود.

این گزینه برای حذف مورد انتخابی در لیست که مایل به ارسال پرونده اش نیستیر و یا به اشتباه به لیست اضافه شده است استفاده 
 می کنیر .

 استفاده می شود.  Enterبرای ارسال پرونده به لیست یا همان 
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 نمای کلی :

 
 

 دانستنی های مفید :
  با زدن کد پذیرش بیمار در قسمت جستجوی لیست انتظار می توانید بیمار را مجددا به لیست انتظار اضافه نموده یا اینکه محل

 دقیق بیمار را مشخص کنید.

 لیست بیماران استفاده کنید . نام پزشک را انتخاب کرده نوع ترخیص را ترخیص نشده و نوع  برای دیدن برنامه پزشکان از
پذیرش را بستری انتخاب کنید . با این روش می توانید برنامه پزشک و بیماران موجود در بستری و بخش بستری را به پزشک 

 مربوطه ارایه دهید.


