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ورود اطالعات پایه :
منوی اطالعات پایه :

.1مشخصات مرکز :
در این بخش مشخصات مرکز درمانی مانند نام و آدرس و شماره تلفن نگهداری
میشود برای تغییر هر کدام از فیلدها ابتدا فیلدهای مورد نظر را تغییر داده و سپس
بر روی گزینه ویرایش کلیک نمایید .

.2مدیریت پزشکان :
این قسمت برای ورود یا ویرایش اطالعات پزشکان شامل نام و نام خانوادگی و
نظام پزشکی و مدرک تحصیلی و ...مرکز درمانی میباشد .
ثبت پزشک جدید :
برای ثبت پزشک جدید ابتدا گزینه پزشک جدید را میزنیم سپس مشخصات پزشک
را وارد مینماییم سپس کلید ثبت پزشک را انتخاب میکنیم و برای ویرایش اطالعات
وارد شده یک پزشک ابتدا پزشک مورد نظر را از لیست پایین سمت راست انتخاب
میکنیم سپس فیلد های مورد نظر را تغییر داده و گزینه ویرایش را انتخاب میکنیم.
ثبت تخصص:

برای ثبت مدراک تحصیلی یک پزشک ابتدا پزشک موردنظر را از لیست پایین انتخاب
نموده و سپس با انتخاب یکی از گزینه ها رشته سطح و تخصص پزشک مورد نظر در
سمت چپ صفحه گزینش میکنیم و گزینه ثبت تخصص را کلیک میکنیم .اگر
بخواهیم تخصص مورد نظر را از لیست حذف کنیم گزینه حذف تخصص را میزنیم .

.3

مدیریت خدمات:
در این قسمت خدمات ارائه شده در مرکز را میتوان تعریف یا ویرایش نمود
اطالعات پایه > مدیریت خدمات

پس از کلیک صفحه خدمات پزشکی نمایش داده می شود

برای اضافه نمودن خدمت جدید ابتدا برروی خدمت جدید کلیک نمایید و از قسمت
گروه نوع مجموعه مورد نظررا نسبت به درمان مورد نظر انتخاب نمایید سپس
درفیلد نام خدمت ،درمان مورد نظر را وارد نمایید در صورتی که این درمان شامل
بیمه می باشد ابتدا تیک گزینه بیمه را فعال کنیدوسپس گروه بیمه مورد نظر را
انتخاب نمایید.
توجه داشته باشید تیک قسمت فعال حتما خرده شده باشد.
مبلغ متغیر  :اگر تیک این گزینه خرده باشد هنگام پذیرش میتوان هزینه خدمت را
تغییر داد
هزینه تعدادی :برای خدمت های تعدادی تعدادی تیک این گزینه باید زده باشد .

کارعملی :برای اعمال سرپایی یا خدمات دندان پزشکی این گزینه باید فعال باشد .
درپایان بر روی ثبت کلیک نمایید.
برای ویرایش خدمت (درمان) ابتدا خدمت مورد نظر را انتخاب نمایید پس از اعمال
تغییرات بر روی آیکون ویرایش کلیک نمایید.
در قسمت توضیحات میتوان توضیحات مورد نظر را تایپ نمود.

بخش مدیریت خدمات سربرگ اطالعات بیمه ای خدمات :
در این قسمت اطالعات بیمه ای برای لیست بیمه را وارد مینماییم.

در این قسمت خدمت هایی که شامل بیمه میشوند را نمایش میدهد و میتوان سهم
بیمار و سهم سازمان را مشخص نمود به این صورت که ابتدا از نوار کشویی سرویس
های نمایشی در جدول گروه خدمتی مورد نظر را انتخاب نموده و سپس از لیست

پایین صفحه خدمت مورد نظر را انتخاب نموده و سهم بیمار و سهم سازمان ومبلغ
کل را مقدار دهی نمایید و در آخر گزینه ویرایش را انتخاب نموده

بخش مدیریت خدمات سربرگ طبقه بندی خدمات :

با اسفاده از این بخش میتوان خدمت های ارائه شده در مرکز را طبقه بندی نمود و از
هر طبقه هزینه متفاوتی برای خدمت دریافت نمود

به این صورت که ابتدا طبقه مورد نظر خود را از نوار کشویی طبقه بندی انتخاب نموده
و سپس گروه خدمتی مورد نظر را انتخاب کرده درصد مشخص شده را وارد نمایید و
سپس گزینه ثبت را انتخاب میکنید
.3بیمه های طرف قرارداد :

در این قسمت بیمه های طرف قرارداد مرکز درمانی مشخص میگرددکه میتوان
بیمه های موجود را ویرایش ویا بیمه جدیدی را اضافه نمود با برای فعال نمودن
بیمه های طرف قرارداد ابتدا بیمه موردنظر را از لیست پایین صفحه انتخاب نموده و
سپس تیک گزینه طرف قرارداد را زده و بر روی

کلیک نمایید .

 .4ساعت کاری پزشکان :

در این قسمت ساعات کاری پزشکان مرکز مشخص میشود

برای تعیین ساعات کاری یک پزشک ابتدا روی

کلیک کرده سپس پزشک مورد

نظر را از لیست کشویی پزشک انتخاب نموده سپس روز مورد نظر را مشخص کرده
ساعت شروع به کار پزشک و ساعت پایان کار پزشک و تعداد تقریبی بیمار های ویزیت
شده در یک روز پزشک را وارد نموده نوع نوبت و شیوه را انتخاب کرده و روی
کلیک مینماییم
.5تخفیف بیمه:
در این قسمت میتوانیم گروه پزشکی خود را از لیست کشویی وارد مینماییم سپس
نام بیمه مورد نظر به همراه مبلغ تخفیف بیمه وارد میشود وگزینه ویرایش را انتخاب
کنیم.در صورت موجود نبودن در لیست گزینه جدید ,وارد کردن اطالعات(گروه
پزشکی,نام بیمه ,مبلغ تخفیف)وسپس دکمه ثبت را کلیک مینماییم.

.6تعطیالت :
این بخش تعطیالت مرکز درمانی را میتوان مدیریت نمود همچنین میتوان روز تعطیلی
را ویرایش و خذف یا اضافه نمود

.7اطالعات پایه :
در این بخش اطالعات پایه برنامه نگهداری میشود

.8اطالعات پایه عمل :
در این قسمت اطالعات وروند اقدامات قبل و بعد از عمل نگهداری میشود

سیستم پذیرش :

پنل پذیرش :
لیست منتظرها:
در این قسمت بیمارانی را که در مطب حاضرند و منتظر ویزیت شدن توسط دکتر هستند ،مشاهده می نمایید.
برای دیدن ویزیتهای همان روز میتوانید بر روی دکمه

کلیک نمایید.

لیست انجام شده:
لیست کسانی که ویزیت شده اند و پزشک برای آنها درمان ثبت نموده است را نمایش می دهد.

لیست لغو :
لیست بیمارانی که ویزیت آنها لغو شده را نمایش می دهد.

در این قسمت امکان مشاهده پذیرش های تارخ های گذشته نیز وجود دار .به این صورت که تاریخ را از لیست کشویی
انتخاب نموده

با کلیک بر روی فلش رو به پایین و انتخاب تاریخ مورد نظر این کار امکان پذیر

می شود.

کلیک راست بر روی پنل ویزیت و نوبت :

شما با کلیک راست بروی اسم هر بیمار قادر به انجام اعمالی از قبیل  :لغو پذیرش  ،چاپ مجدد فیش پذیرش  ،چاپ
فاکتور  ،ثبت آرشیو  ،ثبت معاینه و.....
لغو پذیرش:
با کلیک روی گزینه لغو پذیرش پنجره زیر باز می شود:

حتما بایستی علت لغو را نوشت و گزینه لغو ویزیت را زد.در صورت انصراف روی دکمه بستن فرم کلیک نمایید.
همچنین اگر تیک گزینه پرینتر فیش زن زده شده باشد یه فیش برای لغو این پذیرش چاپ مینماید.
چاپ مجدد فیش پذیرش:
شما در اینجا میتوانید برای پذیرش های صورت گرفته فیش پذیرش را برای پذیرش جاری یا کل پذیرش های روز
بیمار مجددا چاپ نمایید .

چاپ فاکتور :
شما میتوانید با کلیک بروی چاپ فاکتور میتوانید فاکتور پذیرش جاری ،فاکتور پذیرش های امروز یا کل اقدامات انجام
شده را چاپ نمایید .

ارسال برای پزشک :
با کلیک بروی گزینه ارسال برای پزشک نام بیمار از لیست منتظر به لیست انجام شده ها منتقل میشود .
ثبت آرشیو :
با کلیک بر روی این گزینه پنجرا ثبت آرشیو برای بیمار مورد نظر باز شده و امکان ثبت آرشیو از طریف فایل یا اسکنر
وجود دارد .

 .1از فایل:

برای ثبت آرشیو از طریق فایل ابتدا بروی

کلیک کرده تا پنجره انتخاب فایل باز شود

سپس به مسیر مورد نظر خود رفته و عکس یا عکس های مورد نظر خود را انتخاب نموده و بروی
کلیک نمایید
حال نوع سند را مشخص نمایید برای اینکار لیست کشویی نوع سند را باز کرده و نوع سند مورد نظر خود را انتخاب
نماییدهمچنین میتوانید برای آنها توضیحاتی ثبت نمایید برای اینکار برری کادر توضیحات کلیک کرده که به صورت
خودکار توضیحاتی ثبت میشود میتوانید توضیحات خود را در ادامه آن ثبت نمایید یا توضیحات را پاک نموده و
توضیحات مورد نظر خود را وارد نمایید

و در آخر بروی

کلیک نمایید آرشیو برای بیمار ثبت گردد پس از ثبت آرشیو پیغام زیر نمایش داده میشود

اگر برای همین بیمار آرشیو دیگری میخواهید ثبت نمایید Yesرا زده و روند را دوباره تکرار نمایید .
 .2اسکنر:

برای ثبت آرشیو با اسکنر پس از قرار دادن سند در اسکنر بر روی

کلیک کرده و صبر نمایید تا اسکن تمام

شود سپس نوع سند و توضیحات را مشخص نموده و در ایان بروی

کلیک نمایید .

اگر کیفیت ،اندازه و رنگ اسکن درست نبود تیک گزینه نمایش دیالوگ تنظیمات را زده و سپس بروی
کلیک کرده تا پنجره تنظیمات باز شود

حال شما میتوانید یکی از گزینه های تعریف شده را انتخاب نمایید و یا حالت شخصی خود را تنظیم نموده سپس بروی
دکمه

کلیک کرده و منتظر بمانید تا اسکن تمام شود

در آخر ماننده مراحل قبل نوع سند و توضیحات را مشخص نموده و دکمه

بزرگنمایی تصویر بیمار :
با کلیک بروی این گزینه تصویر ثبت شده بیمار نمایش داده میشود.
ثبت تصویر بیمار با وبکم :

را زده .

مدیریت کارت هوشمند بیمار :
با کلیک بروی این گزینه پنجره مدیریت کارت هوشمند باز میشود که شما میتوانید در این صفحه کارت هوشمند به
بیمار تخصیص داده یا کارت هوشمندی را از بیمار پس بگیرید

برای ثبت کارت هوشمند برای بیمار ابتدا کارت را به کارتخوان نزدیک کرده پس از خواندن کارت توسط دستگاه فیلد
شناسه کارت خودکار پر میشود حال گزینه اختصاص کارت به بیمار را انتخاب نمایید تا کارت برای بیمار ثبت گردد
برای پس گرفتن کار ابتدا کارت را به کارتخوان نزدیک نموده و پس از خوانده شدن اطالعات کارت و پر شدن فیلد
شناسه کارت گزینه پس گرفتن کارت را زده .

مدیریت اسناد بیمار (:)PDF
با کلیک بروی این گزینه پنجره ثبت فایل  PDFباز میشود که میتوانید برای بیمار فایل  PDFثبت نمایید

برای اینکار ابتدا بروی

کلیک کرده تا گنجره انتخاب فایل باز شود

حال به مسیر موردنظر خود رفته و فایل یا فایلها را انتخاب نموده و بروی دکمه

بر روی گزینه

کلیک نمایید و درآخر

کلیک کرده تا فایل برای بیمار ثبت گردد.

ثبت معاینه :
با کلیک بروی این گزینه پنجره معاینه عمومی باز میشود که در این پنجرا میتوانید اطالعاتی مثل :قد ،وزن،دور کمر ،
دور شکم  ،فشار خون و  ....را وارد نمایید

برای وارد کرد اطالعات از نوار کشویی نیز میتوانید استفاده نمایید  .همچنین میتوانید توضیحاتی نیز برای این معاینه ثبت
نمایید برای توضیحات قلم نوری روی آن کلیک کرده تا پنجره قلم نوری باز شده و در آنجا توضیحات خود را وارد
نمایی و برای ثبت توضیحات نوشتاری بروی توضیحات کلیک کرده و توضیحات خود را تایپ نموده و در آخر بروی
کلیک نمایید .
برای ویرایش معاینه ابتدا معایته موردنظر را از لیست پایین انتخاب نموده تا فیلدها با اطالعات آن معاینه پر شود سپس
تغییرات موردنظر خود را اعمال نموده و در آخر بروی

کلیک نمایید تا تغییرات ذخیره شوند .

برای حذ یک معاینه ابتدا معاینه موردنظر خود را از لیست پایین انتخاب نموده سپس بروی
کلیک نمایید تا معاینه به طور کامل حذف شود.

ثبت پاراکلینیک :
با کلیک بروی این گزینه پنجره اقدامات پاراکلینیک باز میشود که در آن میتوانید اقدامات پاراکلینیک انجام شده و یا
در دست انجام را وارد نمایید .

فعالیت های روزانه :

فعالیت هایی که در طول روز تکرار می شود و منشی با آنها سر و کار دارد.
برای پر کاربرد بودن و راحتی کار کاربر این فعالیت ها با کلیدهای میانبر تعریف شده اند.

دفتر کار منشی
میز کار منشی برای سهولت کار شما منشیان عزیز تهیه گردیده است .این دفتر کار طوری طراحی شده است که تمام فعالیت های اصلی
شما را پشتیبانی می کند.
شما میتوانید به راحتی دفترتان را از نوار ابزار باالی صفحه باز کنید.

ویا از منوی فعالیت های روزانه به آن دسترسی پیدا کنید..

معرفی بخش های مختلف دفتر کار منشی

 .1با باز کردن دفترکارمی توانید تاریخ شمسی ،میالدی و قمری را مشاهده بفرمایید.
.2مشخص کنید لیست بیماران به تفکیک کدام خدمت (ویزیت و یا کار عملی) نمایش داده شوند.
.3کنترل هایی دیگر برای نمایش لیست ها.
.4یادداشتی برای امروزتان ثبت کنید( .یادداشت از بین نمی رود).
 .5این دکمه برای ثبت ویزیت جدید طراحی شده تا بدون خروج ازدفتر کارتان ویزیت های جدید خود را نیز ثبت کنید.
.6برای نمایش و انجام عملیات روی ویزیت هایتان(مثل لغو ویزیت،ثبت پاراکلینیک و )..از این لیست استفاده کنید.
.7این تقویم کمک میکند تا به راحتی تاریخ مورد نظرتان را بازیابید.
. 8اگر شما منشی یک کلینیک هستید از این قسمت به راحتی بین نام پزشکان جا به جا شوید.

.9جمع درآمد روزانه مطب را میتوانید مشاهده کنید.
. 11اگر بخواهید درآمد و فیش آن به تفکیک پزشکان نمایش یابد این گزینه را فعال کنید در غیر این صورت جمع درآمد مطب(همه
پزشکان) نمایش داده می شود.
.11فیش درآمد روزانه را چاپ کنید.
.12با این دکمه به راحتی نوبت دهی های خود را انجام دهید.
.13برای نمایش لیست نوبت ها و عملیات پیشرفته روی آنها کلیک کنید.
.14لیستی از تمام ویزیت ها طبق تاریخ و پزشک انتخابی.
. .15لیستی از تمام نوبت ها طبق تاریخ و پزشک انتخابی.
.16اگر در ویزیت ثبت شده شما اشتباهی رخ داده با کلیک روی این دکمه به ویرایش آن بپردازید.
.17برای چاپ مجدد فیش هر ویزیت دکمه چاپ فیش آن را کلیک کنید.
. 18اگر بیمار شما که قبال نوبت گرفته برای ویزیت حاضر شد به جای ثبت جداگانه ویزیت از این دکمه برای تبدیل نوبتش به ویزییت
استفاده کنید.
 .19برای چاپ مجدد فیش هر نوبت دکمه چاپ فیش آن را کلیک کنید.
.21تعداد کل ویزیت های هر روز را میتوانید مشاهده کنید.
.22تعداد کل نوبت های هر روز را میتوانید مشاهده کنید.

تشکیل پرونده :
در این قسمت می توانید برای بیمار پرونده تشکیل دهید.

برای ایجاد یک فرم جدید جهت تشکیل پرونده و ورود اطالعات بیمار روی این شکل کلیک نمایید.
پس از پر کردن فرم با کلیک روی این شکل اطالعات بیمار ثبت و پرونده تشکیل می شود.
برای ویرایش کردن اطالعات بیمار ابتدا اسم بیمار را انتخاب کرده تغییرات را اعمال کنید و سپس روی این
شکل کلیک نمایید.
برای حذف پرونده ی بیمار ابتدا اسم بیمار را انتخاب کرده و سپس روی این شکل کلیک کنید.

پر کردن قسمت شماره پرونده و نام و فامیلی الزامی میباشد ،پر کردن بقیه قسمت ها اختیاری میباشد.اما داشتن شماره
موب ایل برای ارسال پیامک،جنسیت و تاریخ تولد در نوع نسخه پزشک تاثیر گذار است و بهتر است پر شوند.

نحوه پر کردن فرم:

نام و فامیلی  :ابتدا نام بیمار را وارد کرده ،یک فاصله گذاشته و سپس فامیلی بیمار را وارد نمایید.
کد ملی  :کد ملی  01رقمی بیمار را وارد نمایید.
جنسیت  :جنسیت بیمار را تعیین نمایید.
نام پدر  :نام پدر بیمار را وارد نمایید.
تاریخ تولد  :در این قسمت فقط سال تولد بیمار را وارد نمایید.
سن  :پس از وارد کردن سال تولد با زدن دکمه اینتر سن بیمار توسط نرم افزار محاسبه شده و به طور اتوماتیک
اختصاص می یابد.
تلفن منزل  :تلفن منزل بیمار را وارد نمایید.
موبایل  :شماره موبایل بیمار را وارد نمایید.
تلفن محل کار  :تلفن محل کار بیمار را وارد نمایید.
آدرس منزل  :آدرس منزل بیمار را وارد نمایید.
آدرس محل کار  :آدرس محل کار بیمار را وارد نمایید.
شناسه کارت:این قسمت مربوط به کارت های هوشمند می باشد.
برای درج عکس بیمار روی تصویر کلیک کرده و از پنجره باز شده عکس مورد نظر را انتخاب نمایید.

لیست بیماران :
در این قسمت به لیست بیماران دسترسی دارید .

جستجو در لیست بیماران:
یکی از امکانات  ،امکان جستجو در لیست بیماران است .این جستجو را می توانید در یک یا چند فیلد :شماره
پرونده ،بیماری ،نام و نام فامیلی  ،معرف  ،تلفن منزل  ،موبایل و کد ملی انجام دهید.
در صورتی که هیچکدام از فیلدها را پر نکرده باشید لیست تمام بیماران را نمایش می دهد.

 کلیک راست روی لیست بیماران:
 همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید می توان در لیست بیماران  ،بیمار مورد نظر را انتخاب و روی آن
کلیک راست نمایید.

گزینه های کلیک راست عبارتند از:
 -0ویرایش پرونده بیمار  :با انتخاب این گزینه سربرگ بیمار باز می شود  .در آنجا می توان اطالعات
موجود در پرونده بیمار را ویرایش کرد و سپس روی

کلیک کنید تا عمل ویرایش انجام شود.

 -2حذف پرونده بیمار:می توان پرونده بیمار را حذف نمود.
 -3نمایش دفترچه های بیمار:اطالعات مربوط به دفترچه بیمار را نمایش می دهد.
 -4نمایش ویزیت های بیمار:ویزیت های انجام شده برای بیمار را نمایش می دهد.
 -5نمایش نوبت های بیمار:نوبت های گرفته شده توسط بیمار را نمایش می دهد.
 -6ثبت آرشیو  :پنجره ثبت آرشیو باز شده و میتوانید برای بیمار آرشیو (عکس) ذخیره نمایید.

پذیرش مطب :

برای ایجاد یک فرم جدید جهت صدور ویزیت روی این شکل کلیک کنید.

نحوه پر کردن فرم:
قسمت تعیین تاریخ ویزیت:
تاریخ ویزیت  :در این قسمت به طور خودکار تاریخ روز جاری ثبت می شود ولی می توان تاریخ مورد نظر را وارد کرد.

قسمت تشکیل پرونده:
نام وفامیلی  :برای وارد کردن نام و فامیل اگر در قسمت تشکیل پرونده بیمار تعریف شده باشد یا قبال پذیرش شده باشد ،
با وارد کردن چند حرف اول اسم  ،نام و فامیل نمایش داده می شود که با کلید های جهت نما بروی نام بیمار رفته و
Enterرا زده یا با موس بر روی نام بیمار کلیک کرده تا بیمار انتخاب شده و قسمت اطالعات اولیه بیمار پرشود .در
غیر این صورت نام و فامیل بیمار را کامل وارد کنید.
کد ملی  :کد ملی  01رقمی بیمار را وارد کنید.
نام پدر  :نام پدر بیمار را وارد نمایید .
تاریخ تولد  :تاریخ تولد بیمار را وارد نمایید .
موبایل  :شماره موبایل بیمار را وارد کنید.
جنسیت  :جنسیت بیمار را مشخص کنید.
شماره پرونده  :شماره پرونده به صورت خودکار توسط سیستم اختصاص می یابد که میتوان آنرا تغییر نیز داد .
تلفن ثابت  :شماره تلفن بیمار را وارد کنید .
معرف  :برای ثبت معرف ابتدا تیک گزینه معرف را زده سپس کد معرف یا نام معرف را وارد نمایید
اگر پس از رد شدن از این مرحله متوجه اطالعات اشتباه شده و قصد ویرایش آنرا داریدبه روی دکمه نیاز به ویرایش
کلیک کرده

اطالعات مورد نظر را تغییر داده و به روی دکمه ویرایش پرونده کلیک نمایید تا تغییرات ذخیره شوند .

قسمت انتخاب پزشک ،خدمت و زمان:
نام پزشک  :نام پزشک را انتخاب کنید.
نام خدمت  :نام خدمت را انتخاب کنید.
زمان ویزیت  :اولین زمان خالی توسط سیستم اختصاص می یابد ولی می توان زمان مورد نظر خود را نیز وارد کرد.

قسمت ثبت دفترچه بیمه :
در این قسمت چند حالت وجود دارد.
در صورتی که پنجره زیر باز شود.

اگر بیمار دفترچه بیمه دارد

را میزنیم و اطالعات بیمه را به روش زیر وارد می کنیم.

نام بیمه  :نام بیمه را انتخاب کنید.
سریال دفترچه  :سریال دفترچه بیمه بیمار را وارد کنید.
تاریخ اعتبار  :تاریخ اعتبار دفترچه بیمه بیمار را وارد کنید.
شماره صفحه  :برای بیمه خدمات درمانی شماره صفحه و برای سایر بیمه ها عدد صفر را وارد نمایید.
اگر بیمار دفترچه بیمه ندارد
کلمه آزاد نوشته می شود.

را میزنیم؛ در این صورت در قسمت نام بیمه و سریال دفترچه توسط سیستم

در صورتی که پنجره زیر باز شود.

اگر بیمار دفترچه بیمه همراه دارد

را می زنیم و پنجره زیر باز می شود.

اگر بیمه مورد نظر موجود بود تایید را می زنیم در غیر این صورت عدم انتخاب و خروج را می زنیم و پنجره زیر باز می

اگر بیمار دفترچه بیمه جدید دارد

را می زنیم و اطالعات بیمه را به روش زیر وارد می کنیم.

نام بیمه  :نام بیمه را انتخاب کنید.
سریال دفترچه  :سریال دفترچه بیمه بیمار را وارد کنید.
تاریخ اعتبار  :تاریخ اعتبار دفترچه بیمه بیمار را وارد کنید.
شماره صفحه  :برای بیمه خدمات درمانی شماره صفحه و برای سایر بیمه ها عدد صفر را وارد نمایید.
اگر بیمار دفترچه بیمه ندارد

را میزنیم؛ در این صورت در قسمت نام بیمه و سریال دفترچه توسط سیستم

کلمه آزاد نوشته می شود.

قسمت حسابداری:
آزاد  :در این قسمت هزینه ویزیت توسط سیستم اختصاص می یابد.
سایر تخفیفات  :مبلغ تخفیف از طرف دکتر مربوطه را وارد کنید.
بدهی قبلی  :در این قسمت مبلغ بدهی قبلی بیمار توسط سیستم اختصاص می یابد.
قابل پرداخت  :در این قسمت مبلغ پرداختی توسط سیستم محاسبه شده و اختصاص می یابد.
مبلغ نقد  :مبلغ پرداختی به صورت نقدی را وارد کنید.
مبلغ کارت  :مبلغ پرداختی توسط کارت را وارد کنید.
باقیمانده  :در این قسمت باقیمانده هزینه از این ویزیت به عنوان بدهی مشخص می شود.

پس از پر کردن فرم با کلیک روی این شکل ویزیت صادر می شود.

پذیرش کلینیک و دندان پزشکی :

برای ایجاد یک فرم جدید جهت صدور ویزیت روی این شکل کلیک کرده یا
کلید F7را فشار میدهیم .

نحوه پر کردن فرم:
قسمت تعیین تاریخ ویزیت:
تاریخ ویزیت  :در این قسمت به طور خودکار تاریخ روز جاری ثبت می شود ولی می
توان تاریخ مورد نظر را وارد کرد.
قسمت تشکیل پرونده:
نام وفامیلی  :برای وارد کردن نام و فامیل اگر در قسمت تشکیل پرونده بیمار تعریف
شده باشد یا بیمار در گذشته در سیستم پذیرش شده باشد؛ با وارد کردن چند حرف
اول اسم ؛ نام و فامیل نمایش داده می شود که با انتخاب آن به وسیله  Enterیا
کلیک بروی آن اطالعات قسمت تشکیل پرونده خودکار پر میشوند .در غیر این
صورت نام و فامیل بیمار را کامل وارد کنید.
کد ملی  :کد ملی  01رقمی بیمار را وارد کنید.
شماره پرونده  :شماره پرونده به صورت خودکار توسط سیستم اختصاص می یابد.
تلفن ثابت  :شماره تلفن بیمار را وارد کنید .
موبایل  :شماره موبایل بیمار را وارد کنید .
جنسیت  :جنسیت بیمار را مشخص کنید.
معرف :ابتدا تیک گزینه معرف را زده سپس نام یا کد معرف را وارد نمایید.

قسمت انتخاب پزشک ،خدمت و زمان:
گروه درمان  :با توجه به خدمت مورد نیاز بیمار گروه درمانی مناسب را انتخاب
نمایید

نام پزشک  :نام پزشک را انتخاب کنید.
نوع خدمت  :اعمال یا ویزیت بودن خدمت مورد نظر را مشخص نمایید.
نوع هزینه  :نوع هزینه را انتخاب کنید .
با زدن ENTERیا کلیک بر روی

پنجره افزودن خدمت باز میشود

در این صفحه با زدن دکمه  Spaceتیک بیمه اصلی زده میشود که پس از زدن
تیک چند حالت وجود دارد.
در صورتی که بیمار جدید باشد یا قبال برای ایشان دفترچه بیمه ای ثبت نشده باشد
پیام زیرنمایش داده میشود.

اگر بیمار دفترچه بیمه دارد
می کنیم.

را میزنیم و اطالعات بیمه را به روش زیر وارد

نام بیمه  :نام بیمه را انتخاب کنید.
سریال دفترچه  :سریال دفترچه بیمه بیمار را وارد کنید.
تاریخ اعتبار  :تاریخ اعتبار دفترچه بیمه بیمار را وارد کنید.
شماره صفحه  :برای بیمه خدمات درمانی شماره صفحه و برای سایر بیمه ها عدد
صفر را وارد نمایید.
را میزنیم؛ در این صورت در قسمت نام
اگر بیمار دفترچه بیمه ندارد
بیمه و سریال دفترچه توسط سیستم کلمه آزاد نوشته می شود.
در صورتی که بیمار قبال در سیستم ثبت شده باشد و برای ایشان دفترچه بیمه ثبت
شده باشد پیام زیر نمایش داده میشد .

اگر بیمار دفترچه بیمه همراه دارد

را می زنیم و پنجره زیر باز می شود.

اگر بیمه مورد نظر موجود بود تایید را می زنیم در غیر این صورت بروی دکمه
زردرنگ دفترچه جدید کلیک میکنیم .
و اطالعات بیمه را به روش زیر وارد می کنیم:
نام بیمه  :نام بیمه را انتخاب کنید.
سریال دفترچه  :سریال دفترچه بیمه بیمار را وارد کنید.
تاریخ اعتبار  :تاریخ اعتبار دفترچه بیمه بیمار را وارد کنید.
شماره صفحه  :برای بیمه خدمات درمانی شماره صفحه و برای سایر بیمه ها عدد
صفر را وارد نمایید.

سپس خدمت مورد نظر خود مشخص کرده پرستار مربوطه را انتخاب نموده و اگر
خدمت موردنظر تعدادی بود تعداد را وارد نموده و بر روی دکمه
کلیک نمایید برای اضافه کردن خدمت جدید بروی دکمه درمان جدید کلیک نموده
و خدمت دیگری را همانند مرحله قبل اضافه نمایید و در آخر بر روی دکمه
کلیک نمایید
*در خدمت های دندانپزشکی پس از انتخاب خدمت مورد نظر برای مشخص نمودن
تعداد و اینکه کار بروی کدام دندان انجام میشود در پایین صفحه دندان های مورد
نظر خود را با کلیک کردن بروی شماره دندان انتخاب نمایید پس انتخاب هر دندان
رنگشماره دندان سبز شده برای عدم انتخاب پس سبز شدن رنگ آن یکبار دیگر
بروی شآن کلیک نمایید تا رنگ آن به حالت عادی برگردد

در صورتی که درمان مورد نظر شامل دندان انتخابی باشد با کلیک بر روی هرکدام از
دندانهای باال (عدد) به حالت انتخاب درمی آید.

سپس با کلیک بر روی
بر روی

خدمت را به لیست اضافه و برای تایید نهایی
کلیک نمایید

توجه
درصورتی که درمان مورد نظر در مجموعه ها نبود می توان آن از بخش مدریت
خدمات در منو اطالعات پایه اضافه نمایید.

قسمت حسابداری:
آزاد  :در این قسمت هزینه ویزیت توسط سیستم اختصاص می یابد.
تخفیف بیمه  :مبلغ تخفیف بیمه را وارد کنید.
سایر تخفیفات  :مبلغ تخفیف از طرف دکتر مربوطه را وارد کنید.
بدهی قبلی  :در این قسمت مبلغ بدهی قبلی بیمار توسط سیستم اختصاص می
یابد.
قابل پرداخت  :در این قسمت مبلغ پرداختی توسط سیستم محاسبه شده و
اختصاص می یابد.
مبلغ نقد  :مبلغ پرداختی به صورت نقدی را وارد کنید.
مبلغ کارت  :مبلغ پرداختی توسط کارت را وارد کنید.
باقیمانده  :در این قسمت باقیمانده هزینه از این ویزیت به عنوان بدهی مشخص می
شود.

پس از پر کردن فرم با کلیک روی این شکل ویزیت صادر می شود.

لیست پذیرش :

در قسمت جستجو می توان لیست ویزیت ها را بر اساس موارد زیر جستجو کرد:
 -0تاریخ ویزیت
 -2شماره پرونده
 -3نام و نام فامیلی
 -4نام بیمه
 -5نام پزشک ( در صورتی که تعداد پزشکان از یکی بیشتر باشد می توانید از لیست پزشکان  ،پزشک مورد نظر را
انتخاب نمایید).
 -6نام خدمت ( خدمت مورد نظر را از لیست خدمات انتخاب نمایید).
 -7علت مراجعه
 -8ویزیت شده  :جستجوی ویزیت هایی که ویزیت شده اند.
 -9لغو شده  :جستجوی ویزیت هایی که لغو شده اند.
 -01نقدی :جستجوی ویزیت هایی که مبلغ آنها نقداً پرداخت شده است.
 -00کارتی :جستجوی ویزیت هایی که مبلغ آنها با استفاده از کارت پرداخت شده است.
 -02بدهی :جستجوی ویزیت هایی که بدهی دارند.
 -03تخفیفی :جستجوی ویزیت هایی که تخفیف گرفته اند.
سپس روی شکل

کلیک نمایید :

حال با راست کلیک روی ویزیت ها می توان:

 لغو ویزیت:

با کلیک روی گزینه لغو ویزیت پنجره زیر باز می شود:

میتوان علت لغو را نوشت و گزینه لغو ویزیت را زد.در صورت انصراف روی دکمه بستن فرم کلیک نمایید.
برای لغو ویزیت های آن روز در پنل سمت چپ لیست ویزیت های آن روز را می توان لغو کرد.با کلیک راست روی
ویزیت مورد نظر پنجره زیر باز میشود.
فعال نمودن ویزیت:
با انتخاب گزینه فعال نمودن ویزیت پنجره زیر باز میشود و میتوان ویزیت را فعال کرد.و میتوان در پنل سمت چپ آنرا
دید.

ارسال مجدد برای پزشک:
با انتخاب گزینه ارسال مجدد برای پزشک پنجره زیر باز می شود.

اگر گزینه

را انتخاب نمایید ویزیت برای دکتر ارسال می شود و پیغام زیر نشان داده می شود.

ویرایش دفترچه بیمه:
با انتخاب گزینه ویرایش دفترچه بیمه استفاده شده پنجره زیر باز میشود.

در این پنجره هم میتوان بیمه جدیدی برای شخص مورد نظر ایجاد کرد و هم میتوان بیمه شخص را ویرایش کرد.
با کلیک بر روی عالمت ستاره میتوان بیمه مورد نظر را پیدا کرده و ویرایش کرد.
سپس با کلیک بر روی دکمه تایید آبی رنگ پنجره زیر باز میشود.

الزم به ذکر است که ستاره آبی برای جایگزین شدن ویرایش هاست.و اگر که مطمئن هستید از ویرایش ها دکمه yes
را کلیک نمایید.سپس پنجره زیر را مشاهده می نمایید.

و اگر نیاز به ایجاد یک بیمه جدید برای شخص است با کلیک بر روی ستاره میتوان یک فرم جدید ایجاد کرد.
و سپس دکمه تایید سبزرنگ را کلیک نمایید تا پنجره زیر را مشاهده نمایید.

ویرایش ویزیت:

شما در این پنجره میتوانید پذیرش صورت گرفته را ویرایش نمایید
به این صورت که ابتدا تغییر در قسمت مربوطه را انجام داده سپس بر روی
کلید

را بزنید

همان مرحله کلیک نمایید و در آخر

نوبت دهی:
ابتدا نام پزشک را انتخاب نموده سپس تاریخ مورد نظر و یا تعداد روز را انتخاب میکنیم.

الف -تاریخ :در این قسمت می توان تاریخ روزی را که می خواهیم نوبت بدهیم مشخص نمود(یا با تایپ کردن یا
زدن عالمت فلش

و انتخاب روز).

ب-تعداد روز :در این قسمت می توان نوبت را با تعداد روز داد مثال برای  5روز دیگر ،عدد  5را در کادر تایپ می
نماییم.
حاال روی دکمه نمایش نوبت های خالی

کلیک می کنیم.

تا در کادر پایین تعداد نوبت های خالی مربوط به آن روز را به ما نمایش دهد(.اگر آن روز ،روز کاری دکتر نباشد یا
تعطیل باشد پیغام خطایی مبنی بر تعطیل بودن آن روز به ما می دهد و اجازه نوبت دهی را نمی دهد).
با انتخاب ساعت مورد نظر برای نوبت دادن کادر سبز رنگ جزئیات را نمایش می دهد.

مرحله سوم :حال مشخص می کنیم که این نوبت را به کدام بیمار می خواهیم اختصاص دهیم.مشخصات بیمار را در
کادر وارد می کنیم اگر از قبل بیمار پرونده داشت که از داخل لیست نام او را مشخص می کنیم ،اگر بیمار جدید می
باشد خود سیستم با وارد کردن مشخصات ،ابتدا خودکار برای او تشکیل پرونده می دهد سپس ویزیت برای او تعیین می
کند.
در آخر نوع خدمت مورد نظر را انتخاب کرده و ثبت نوبت می زنیم.

در کادر مربوط به پرینت با انتخاب گزینه

فیش نوبت به شکل زیر برای بیمار چاپ می شود.

قسمت دوم خالصه آماری نوبت:

در این بخش با انتخاب تاریخ میتوان نوبت های داده شده را مشاهده نمود.

لیست نوبت :

در این قسمت می توان لیست نوبت ها را بر اساس بازه زمانی،شماره پرونده بیمار،نام بیمار،کد رهگیری،نام پزشک،نام
خدمت،نوبت های لغو شده،نوبت های تبدیل به ویزیت شده ،مشاهده نمود.
با پر کردن یکی از فیلد ها و زدن دکمه جستجو

در کادر باالیی نمایش داده می شوند.

با کلیک راست روی نوبت داده شده در پنل نوبت ها در سمت چپ:

لغو نوبت :
برای لغو نوبت در پنل سمت چپ سربرگ نوبت دهی روی نام بیمار مورد نظر راست کلیک کرده ،سپس گزینه لغو
نوبت را کلیک نمایید.
تبدیل نوبت به ویزیت :
برای تبدیل نوبت به ویزیت در پنل سمت چپ سربرگ نوبت دهی روی نام بیمار مورد نظر راست کلیک نمایید ،سپس
گزینه تبدیل نوبت به ویزیت را کلیک نمایید.
چاپ مجدد فیش نوبت:
می توان مجدد برای نوبت داده شده فیش چاپ نمود.
ارسال پیامک یادآوری:
این گزینه برای ارسال پیامک به بیمار برای یادآوری نوبتش می باشد.

سیستم پزشک:
پزشک می تواند برای بیمار خود کارهای زیر را انجام دهد:
 تجویز دارو و ثبت درمان برای بیماران با استفاده از قلم نوری مشاهده و جستجو سابقه مراجعات بیمار به همراه داروها و درمان های تجویز شده مشاهده و جستجو مراجعه کنندگان بر اساس آیتم های متنوع و دلخواه مدیریت درآمد مطب  ،مشاهده و گزارش گیری از آن در بازه های زمانی مختلف آمار بیماران بر اساس روز کاری  ،خدمت خاص و ... استفاده از Plan،Assessment،Chief Complaint -استفاده از چارت های تخصصی

با اجرای برنامه کلینیک  24صفحه زیر نمایان می شود:

و بعد از انتخاب ورود به سیستم پزشک پنجره زیر ظاهر میشود:

در این پنجره نام کاربر را انتخاب و رمز عبوررا وارد نمائید ،با فشردن

در صورت معتبر بودن رمز عبور کاربر

وارد سیستم می شود .در غیر این صورت پیام “رمز عبور اشتباه است“ به نمایش در می آید و منتظر رمز عبور صحیح
باقی می ماند.
صفحه اصلی شامل بخش های زیر می باشد:

پنل پذیرش :
لیست منتظرها:
در این قسمت بیمارانی را که در مطب حاضرند و منتظر ویزیت شدن توسط دکتر هستند ،مشاهده می نمایید.

برای دیدن ویزیتهای همان روز میتوانید بر روی دکمه

کلیک نمایید.

لیست انجام شده:
لیست کسانی که ویزیت شده اند و پزشک برای آنها درمان ثبت نموده است را نمایش می دهد.

لیست لغو :
لیست بیمارانی که ویزیت آنها لغو شده را نمایش می دهد.

در این قسمت امکان جستجو نیز وجود دارد مثال ممکن است پزشک بخواهد لیست بیمارانی را که در روزهای قبل
ویزیت شده اند ،مشاهده نماید .به این صورت که تاریخ را از لیست کشویی انتخاب نموده
کلیک بر روی فلش رو به پایین و انتخاب تاریخ مورد نظر این کار امکان پذیر می شود.

با

پذیرش سریع :
با کلیک بروی این گزینه پنجره پذیرش سریع باز شده که خود دکتر نیز میتواند بیمار را پذیرش کند.
نام بیمار و اطالعات مورد نظر را وارد کرده نام پزشک و نوع خدمت را مشخص نموده و بروی
کرده تا پذیرش انجام گیرد

پنل سوابق:
که می توان با جستجو براساس نام بیمار سوابق ثبت شده(قلم نوری و متنی) را برای او مشاهده نمود.

کلیک

لیست آرشیو
در این قسمت پزشک می تواند لیست آرشیو های ثبت شده ی بیماران را مشاهده نماید.

با کلیک بر روی نام بیمار ،از پنل پذیرش ،پنجره ی مدیریت درمان برای بیمار باز میشود.

توضیح آیتم درج سابقه جدید:

ثبت درمان با قلم نوری
همانطور که میدانید شما میتوانید به وسیله ی قلم نوری درمان های خود را برای بیمار ثبت نمایید.

همچنین از درمان هایی که در قسمت چپ فرم وجود دارد استفاده کنید .توجه داشته با شید که تمام این
گزینه ها قابل تغییر و خصوصی ساز بوده وهمانند بخش های دیگر با استفاده از دکمه ی

شما می

توانید به ویرایش این گزینه ها دسترسی پیدا کنید.
برای ویرایش روی

کلیک نمایید با توجه به نوع فعالیت می توان مجموعه جدیدی ایجاد نمود یا

برای اضافه نمودن مورد جدیدی مجموعه مورد نظربا دوبار کلیک نمودن بر روی آن مجموعه به زیر
مجموعه ها آن دسترسی پیدا نموده ومی توانید تغییراتی اعمال نماییدبرای ساخت مجموعه ویا

موردجدیداز آیتم
و...می توان ازآیتم

استفاده نمودبرای ثبت تغییرات بر روی

کلیک نماییدبرای ویرایش مجموعه

استفاده نماید توجه داشته باشیدبرای ویرایش ابتدا عنوان مورد نظر را انتخاب

نموده وسپس ویرایش نماییدو بری روی آیتم کلیک نمایید برای حذف عنوان مورد نظربر روی
کلیک نماییدبرای مشاهده صفحه اول بر روی

کلیک نمایید وبرای بازگشت از مجموعه از

استفاده

نمایید.
توجه داشته باشید برای مشاهده آیتم جدید وارد شده حتما تیک قسمت فعال مقابل عنوان فارسی
خورده باشد.

در سربرگ شرح حال متنی شما می توانید درمان های انتخابی خود را به صورت جداگانه ببینید
وهمچنین در قسمت توضیحات نیز ،توضیحات مربوط به شرح حال بیمار را تایپ کنید.

همانطور که مالحظه میکنید شما از قسمت پایین فرم به طور مستقیم میتوانید برای بیمار،معاینه عمومی،
درمان دارویی مناسب ویا اقدامات پاراکلینیکی برای این جلسه معاینه را ثبت نمایید.

بخش انجام درمان متنی:

دراین صفحه شما میتوانید درمان مناسب را در کادر پایین به صورت متن وارد نمایید وثبت نمایید.
بخش مدیریت سوابق:

در سربرگ مدریت سوابق می توانید تمام سوابق ثبت شده برای بیمارتان را مشاهده  ،ویرایش و در
صورت نیاز چاپ کنید.

بخش جستوجوی سوابق:
سربرگ جستجوی سوابق برای سهولت دسترسی شما به تمامی سوابق موجود می باشد .شما در این
بخش می توانید بر اساس آیتم های موجود به جستجوی سوابق مورد نظرتان بپردازید.

همان طور که مالحظه می شود در این پنجره چندین فیلد برای جستجو وجود دارد که با وارد کردن
اطالعات هر کدام و زدن دکمه
جستجو در پنجره ظاهر میشود.

بسته به این که برروی چه فیلدی جستجو انجام می شود نتایج

بخش :chief complain

در این صفحه میتوان علت مراجعه را به صورت متن یا انتخاب موراد پیش فرض ثبت نمود در صورتی
که مورد مورد نظر در لیست سمت چپ نبود میتوان با انتخاب آیکون

آن را ویرایش یا اضافه

نمایید.
برای ویرایش روی

کلیک نمایید با توجه به نوع فعالیت می توان مجموعه جدیدی ایجاد نمود یا

برای اضافه نمودن مورد جدیدی مجموعه مورد نظربا دوبار کلیک نمودن بر روی آن مجموعه به زیر
مجموعه ها آن دسترسی پیدا نموده ومی توانید تغییراتی اعمال نماییدبرای ساخت مجموعه ویا
موردجدیداز آیتم
و...می توان ازآیتم

استفاده نمودبرای ثبت تغییرات بر روی

کلیک نماییدبرای ویرایش مجموعه

استفاده نماید توجه داشته باشیدبرای ویرایش ابتدا عنوان مورد نظر را انتخاب

نموده وسپس ویرایش نماییدو بری روی آیتم کلیک نمایید برای حذف عنوان مورد نظربر روی
کلیک نماییدبرای مشاهده صفحه اول بر روی

کلیک نمایید وبرای بازگشت از مجموعه از

استفاده

نمایید.
توجه داشته باشید برای مشاهده آیتم جدید وارد شده حتما تیک قسمت فعال مقابل عنوان فارسی
خورده باشد.

بخش : sing
این بخش تمامی عالئمی که بیمار دارد را شامل می شود.

برای اضافه نمودن علت مراجعه می توان به صورت متن یا انتخاب موراد پیش فرض ثبت نمود در
صورتی که مورد مورد نظر در لیست سمت چپ نبود میتوان با انتخاب آیکون

آن را ویرایش یا

اضافه نمایید.
برای ویرایش روی

کلیک نمایید با توجه به نوع فعالیت می توان مجموعه جدیدی ایجاد نمود یا

برای اضافه نمودن مورد جدیدی مجموعه مورد نظربا دوبار کلیک نمودن بر روی آن مجموعه به زیر
مجموعه ها آن دسترسی پیدا نموده ومی توانید تغییراتی اعمال نماییدبرای ساخت مجموعه ویا
موردجدیداز آیتم
و...می توان ازآیتم

استفاده نمودبرای ثبت تغییرات بر روی

کلیک نماییدبرای ویرایش مجموعه

استفاده نماید توجه داشته باشیدبرای ویرایش ابتدا عنوان مورد نظر را انتخاب

نموده وسپس ویرایش نماییدو بری روی آیتم کلیک نمایید برای حذف عنوان مورد نظربر روی
کلیک نماییدبرای مشاهده صفحه اول بر روی
نمایید.

کلیک نمایید وبرای بازگشت از مجموعه از

استفاده

توجه داشته باشید برای مشاهده آیتم جدید وارد شده حتما تیک قسمت فعال مقابل عنوان فارسی
خورده باشد.

بخش :Diagnosis

برای ثبت تشخیص مناسب می توان به صورت متن یا انتخاب موراد پیش فرض اقدام نمود و بر روی
ثبت مورد کلیک نمایید در صورتی که مورد مورد نظر در لیست سمت چپ نبود میتوان با انتخاب آیکون
آن را ویرایش یا اضافه نمایید.
برای ویرایش روی

کلیک نمایید با توجه به نوع فعالیت می توان مجموعه جدیدی ایجاد نمود یا

برای اضافه نمودن مورد جدیدی مجموعه مورد نظربا دوبار کلیک نمودن بر روی آن مجموعه به زیر
مجموعه ها آن دسترسی پیدا نموده ومی توانید تغییراتی اعمال نماییدبرای ساخت مجموعه ویا
موردجدیداز آیتم
و...می توان ازآیتم

استفاده نمودبرای ثبت تغییرات بر روی

کلیک نماییدبرای ویرایش مجموعه

استفاده نماید توجه داشته باشیدبرای ویرایش ابتدا عنوان مورد نظر را انتخاب

نموده وسپس ویرایش نماییدو بری روی آیتم کلیک نمایید برای حذف عنوان مورد نظربر روی

کلیک نماییدبرای مشاهده صفحه اول بر روی

کلیک نمایید وبرای بازگشت از مجموعه از

استفاده

نمایید.
توجه داشته باشید برای مشاهده آیتم جدید وارد شده حتما تیک قسمت فعال مقابل عنوان فارسی
خورده باشد.

مدیریت درمان

با کلیک بر روی نام بیمار ،از پنل پذیرش ،پنجره ی مدیریت درمان برای بیمار باز میشود.

که شامل قسمت های زیر میباشد :
-

مشخصات بیمار  :شماره پرونده،تاریخ پذیرش،نام بیمار،کد ملی،موبایل میباشد .

 معاینه عمومی  :شامل سال تولد،وزن،قد،فشار خون و همچنین آزمایشات پر کاربرد پزشک میباشد .ایناطالعات را هم پزشک و هم پرستار یا پذیرش میتواند وارد کند.
 فرمول های محاسبه شده  :این قسمت شامل GFR ,BSA,BMI,MDRD,corected MDRDمیباشد که با محاسبه اطالعات وارد شده در معایه عمومی و پاراکلینیک به صورت خودکار پر میشود.

-

سوابق پذیرش  :در این بخش ویزیت های قبلی بیمار قابل مشاهده میباشد که با کلیک بر روی هر کدام پنجره
مدیریت درمان مربوط به آن تاریخ باز میشود .

 چارت تخصصی  :با کلیک بر روی این گزینه چارت تخصصی مورد نظر خود باز میشود . تجویز دارو  :با کلیک بر روی این گزینه پنجره تجویز دارو باز میشود که امکان مشاهده داروهای ثبت شده درویزیت های قبلی و ثبت دارو برای ویزیت کنونی وجود دارد.

تجویز دارو شامل بخش های زیر میباشد :
سربرگ تجویز دارو بصورت درخت :
در این بخش شما میتوانید دارو های مورد نظر خود را از لیست سمت راست انتخاب و برای بیمار دارو ثبت نمایید.

برای ثبت دارو ابتدا داروهای موردنظر را از فرم دارو در سمت راست انتخاب نموده و توضیحات مورد نظر را چه به
صورت متنی و چه قلم نوری وارد نموده و سپس برروی
روبرو انتقال یابند .

کلیک نمایید تا داروهای انتخابی به جدول

برای مشخص نمودن نحوه مصرف  ،مقدار مصرف و زمان مصرف بر روی فلش رو به پایین مربوط به هر گزینه کلیک

نمایید تا نوار کشویی باز شود و مقدار مورد نظر خود را انتخاب نمایید و در آخر بر روی
تجوز داروها ذخیره گردند.

کلیک نمایید تا

با کلیک کردن بر روی گزینه های زیر پنجره جدیدی باز میشو که میتوان برای هر کدام از قسمت های نحوه
مصرف،زمان مصرف و مقدار مصرف گزینه های جدیدی اضافه و یا گزینه های موجود را ویرایش نمود .

برای اضافه کردن گزینه جدید به ترتیب زیر عمل مینماییم
ابتدا گزینه بر روی

کلیک نمایید

سپس گزینه مورد نظر خود را در عنوان فارسی وارد نمایید و توجه داشته باشید که تیک فعال زده شده باشد سپس بر
روی

کلیک نمایید تا گزینه مورد نظر ذخیره شود .

برای ویرایش گزینه های موجود ابتدا گزینه مورد نظر را از جدول انخاب نموده وسپس تغییرات مورد نظر را در عنوان و
یا فعال و غیر فعال بودن آن اعمال کرده و در آخر بر روی
برای اضافه کردن و یا ویرایش دارو در فرم دارو ابتدا بر روی

کلیک نمایید تا تغییرات ذخیره شوند
در فرم دارو کلیک نمایید تا پنجره زیر باز گردد

برای اضافه کردن گزینه جدید به ترتیب زیر عمل مینماییم
ابتدا گزینه بر روی

کلیک نمایید

سپس گزینه مورد نظر خود را در عنوان فارسی وارد نمایید و توجه داشته باشید که تیک فعال زده شده باشد سپس بر
روی

کلیک نمایید تا گزینه مورد نظر ذخیره شود .

برای ویرایش گزینه های موجود ابتدا گزینه مورد نظر را از جدول انخاب نموده وسپس تغییرات مورد نظر را در عنوان و
یا فعال و غیر فعال بودن آن اعمال کرده و در آخر بر روی

کلیک نمایید تا تغییرات ذخیره شوند

سربرگ تجویز دارو بصورت لیست :

در این قسمت میتوانید داروهای را به صورت لیست ذخیره نمایید
ابتدا نام دارو و زمان مصرف ومقدار مصرف و نحوه مصرف را وارد نمایید و در آخر بر روی
کلیک نمایید
برای تغییر یا اضافه کردن موارد جدید به هر کدام از لیست های زمان مصرف،مقدار مصرف و نحوه مصرف به روی
لینک های آبی موجود در صفحه کلیک نمایید تا پنجره آن باز شده و تغییرات خود را اعمال نمایید

*توجه داشته باشید که لیست داروهای این سربرگ با سربرگ تجویز دارو به صورت درخت متفاوت میباشد .
برای اضافه کردن دارو به لیست داروها به سربرگ تعریف دارو ها رفته .

برای اضافه کردن داروی جدید ابتدا بر روی
در آخر بر روی

کلیک نمایید سپس فیلد های مورد نظر را پر کرده و

کلیک نمایید تا داروی مورد نظر ذخیره گردد

برای ویرایش کاال ابتدا کاالی مورد نظر خود را از جدول پایین صفحه انتخاب نموده و تغییرات مورد نظر خود را در
فیلدها اعمال کرده و در آخر بر روی

کلیک نمایید تا تغییرات ذخیره شوند .

ثبت آزمایشات :

در این قسمت امکان مشاهده آزمایشات ثبت شده در جلسات قبلی پذیرش و همچنین ثبت آزمایش جدید وجود دارد

برای ثبت آزمایش جدید ابتدا بر روی

کلیک کرده و سپس نام آزمایش و نتیجه و واحد را

مشخص نموه و در آخر برای ذخیره اطالعات بر روی

چاپ گواهی :
شما در این بخش میتوانید گواهی استعالجی برای بیمار نوشته و آنرا چاپ نمایید

کلیک نمایید .

با کلیک بر روی

مقدار فیلد تاریخ درخواست با تاریخ روز پر میشود .

علت استعالجی و مدت استعالجی را مشخص نموده و در آخر روی
گواهی درمان :

کلیک نمایید

در این قسمت میتوانید برای بیمار گواهی تحت درمان ثبت و چاپ نمایید
معرفی نامه :

در این قسمت میتوانید برای بیمار معرفی نامه به پزشک دیگر ثبت و چاپ نمایید .
ابتدا نام پزشک را از نوار کشویی نام پزشک انتخاب نموده و سپس علت ارجاع را مشخص کره و در آخر بروی
کلیک نمایید
برای اضافه کردن یا ویرایش پزشکان این لیست برروی تعریف مرکز کلیک نمایید

برای اضافه کردن پزشک جدید در فرم زیر بروی

کلیک کرده و سپس اطالعات پزشک جدید را

وارد نمایید
*توجه داشته باشید که ورود آدرس الزامی میباشد

و در آخر بروی

کلیک نمایید تا پزشک جدید ثبت گردد.

برای وی رایش اطالعات یک پزشک ابتدا پزشک مورد نظر را از لیست باال انتخاب نموده و سپس بروی دکمه
کلیک کرده اطالعات مورد نظر را تغییر داده و دکمه

را زده تا تغییرات ذخیره

شوند.

اتمام درمان :
با فشرد این دکمه بخش درمان ،ثبت و ذخیره میشود و مدیریت درمان برای این بیمار بسته شده و نام بیمار از لیست منتظر
به لیست انجام منتقل میشود .

سربرگ خالصه پرونده :
این سربرگ شامل قسمت های
پرونده بیمار  :که شامل اطالعات اولیه بیمار میباشد را نمایش میدهد که امکان ویرایش پرونده نیز میباشد
برای ویرایش پرونده ابتدا فیلدهای موردنظر را تغییر داده و سپس بروی

کلیک نمایید .

سابقه درمان :
این بخش امکان مشاهده سوابق ثبت شده در جلسات قبلی پذیرش و ثبت سابقه جدید برای بیمار وجود دارد
شامل جلسات قبلی پذیرش و  Chief complaint ,sign ,Diagnosis,plan ,Treatmentمیباشد که با
کلیک بر روی تاریخ جلسات پذیرش قبلی اطالعات ثبت شده در آن جلسه نمایش داده میشود
برای ثبت سابقه جدید بر روی

کلیک نموده تا فرم مربوط به آن بخش باز شود .

علت های مراجه –: -Chief Complaint

در این بخش میتوانید علت مراجعه بیمار را ثبت نمایید
برای ثبت علت مراجعه ابتدا علت مراجعه را ازعلت های مراجعه انتخاب نموده و توضیحات مورد نظر خود را چه متنی و

چه قلم نوری را وارد نموده و در آخر بروی

کلیک نمایید

برای ثبت توضیحات قلم نوری بر روی کادر قلم نوری کلیک نمایید تا پنجره ثبت قلم نوری باز شود

برای ثبت توضیحات قلم نوری بروی
بروی

کلیک نمایید .

سربرگ جزویات شکایت اصلی :

کلیک نمایید و برای بستن و یا عدم ذخیره توضیحات قلم نوری

در بخش میتوانید برای علت مراجعه جزئیاتی را ذخیره نمایید

نشانه ها :-Sign-

برای ثبت نشانه ابتدا نشانه مورد نظر را ازبخش  signانتخاب نموده و توضیحات موردنظر را وارد کرده ودر آخر بر

روی

کلیک نمایید .

جزئیات خدمات :
در این قسمت نام خدمت و نوع بیمه و مقدار پرداختی بیمار قابل مشاهده میباشد

: SAOP

نمایش سوابق ثبت شده در جلسات گذشته که با کلیک بر روی هر کدام فرم مربوط به آن باز میشود .

پنل : SOAP
این پنل برای دسترسی سریع به بخش های  SOAPمیباشد که با کلیک روی هر کدام فرم مربوط به آن باز میشود

سربرگ اسناد بیمار :
مشاهده و نمایش اسناد ثبت شده برای بیمار
برای مشاهده سند ثبت شده بر روی نوشته آبیرنگ در جلوی سند مربوطه کلیک نمایید .

امکانات:
در اینجا به جز امکاناتی که در هر سیستم اعم از سیستم پزشک و سیستم منشی وجود دارد به صورت مجزا امکانات
مشترکی برای دو سیستم موجود است از قبیل مدیریت درآمد که هم پزشک و هم منشی می تواند به آن دسترسی داشته
باشد و در هر دو سیستم در منوی امکانات می توان آنها را مشاهده نمود.
با کلیک بر روی منوی امکانات منوی زیر را مشاهده می نمایید.

که می توانید به بخش آمارگیری نرم افزار ،بخش لیست بیمه،مدیریت آرشیو ،ورود و خروج ،ارسال پیامک دفترچه
تلفن ،کارت هوشمند و مدیریت وبکم دسترسی داشته باشید.

آمار :
در این قسمت گزارشات آماری از بیماران حاضر در مطب ،بیماران ویزیت شده ،بیماران روز جاری ،بیماران ماه جاری و
بیماران سال جاری ارائه می شود.

در این قسمت می توانید لیست بیمه آخر ماه تهیه نمایید.

نحوه پر کردن فرم:
نام بیمه  :نام بیمه مورد نظر را وارد نمایید .
نام پزشک  :در این قسمت نام پزشک مورد نظر را انتخاب نمایید.
از تاریخ  :تاریخ روز ابتدای ماه را وارد نمایید .
تا تاریخ  :تاریخ روز انتهای ماه را وارد نمایید.
سپس با کلیک روی دکمه

با کلیک روی دکمه

لیست کلیه نسخه های بیمه مشخص شده برای پزشک مورد نظرنمایش داده می شود.

لیست بیمه شدگان مانند تصویر زیر به نمایش درمی آید.

با کلیک روی دکمه

می توانید برگه

روکش مخصوص ارسال به بیمه خدمات درمانی را آماده نمایید؛ با انتخاب یکی از انواع بیمه های خدمات درمانی ،برگه
روکش برای همه بیمه های خدمات درمانی آماده می شود.
با کلیک روی دکمه می توانید فایل ایکس ام ال بیمه خدمات درمانی را آماده نمایید.

پنجره زیر

پس از کلیک روی این دکمه
باز می شود.

فولدر موردنظر را برای ذخیره فایل ایکس ام ال انتخاب کرده و روی دکمه
ظاهر شده را خوانده و

کنید .در آخر فولدری که در آن فایل ایکس ام ال را ذخیره نموده اید را روی

فلش مموری یا سی دی انتقال دهید.

مدیریت آرشیو:
در این قسمت می توانید برای بیمار عکس را انتخاب نمود.
عکس زیر مسیر چگونگی اختصاص عکس به هر بیمار را نشان می دهد.
اولین کار زدن کلید

کلیک نمایید سپس پیغام های

است.

حال می توان بیمار را از طریق جستجو پیدا کرد بیمار را انتخاب می کنیم وبه دو صورت به بیمار عکس اختصاص داد.

 .1از طریق فایل

 .2از طریق اسکنر

با انتخاب نوع اسکنر

ارسال پیامک :
امکان ارسال پیامک نوبت دهی  ،حسابداری و ..

در قسمت ارسال پیام میتوان یکی از سه گزینه زیر را به عنوان گیرندگان پیام انتخاب کنیم.
 .1بیمارن:
در این قسمت می توانیم به تمام بیمارانی که شماره برای آنها وجود دارد.
میتوان جستجو را بر اساس جنسیت،تاریخ تولد،نام بیمار،ورود دستی شماره انجام داد.
و در پایان باید متن پیام تایپ شود یا از الگوها استفاده نمود که می توان الگی جدیدی اضافه نمود و یا الگوی
موجود را ویرایش کرد .
برای ویرایش و یا اضافه کردن الگوی جدید به الگوها ابتدا بروی
انتخاب الگو باز شود .

سپس بر روی دکمه

کلیک کرده تا بخش ویرایش باز شود

برای اضافه کردن گزینه جدید به ترتیب زیر عمل مینماییم
ابتدا گزینه بر روی

کلیک نمایید

کلیک کرده تا پنجره

سپس گزینه مورد نظر خود را در عنوان فارسی وارد نمایید و توجه داشته باشید که تیک فعال زده شده باشد سپس بر
روی

کلیک نمایید تا گزینه مورد نظر ذخیره شود .

برای ویرایش گزینه های موجود ابتدا گزینه مورد نظر را از جدول انخاب نموده وسپس تغییرات مورد نظر را در
عنوان و یا فعال و غیر فعال بودن آن اعمال کرده و در آخر بر روی

کلیک نمایید تا تغییرات ذخیره شوند

 .2نوبت دهی:
می توان گیرندگان پیام را در بازه زمانی که نوبت گرفته اند انتخاب کرد.

.3بدهکاران:
در این قسمت می توان پیام را برای لیست بدهکاران ارسال نمود.

گزارش تحویل:
این قسمت تحویل داده شدن یا نشدن پیامک های ارسالی را به ما نشان میدهد.

تنظیمات:
این قسمت بسته به نحوه ارسال(مودم،وب سرویس)تنظیمات را انجام میدهیم.
برای مودم کافیست درگاه را نوشته و اتصال را چک کنیم.
برای وب سرویس هم میتوانیم از مقدار شارژ باقی مانده خود مطلع شویم.

حسابداری:
این امکان برای منشی و پزشک وجود دارد که بتوانند درآمد ها و هزینه ها را مشاهده و مدیریت و حتی در صورت
امکان گزارش هایی را تهیه نمایند.
برای دسترسی به این امکانات کافی است بر روی منوی درآمد در لیست منوها کلیک نماید تا منوی زیر را مشاهده
نمایید.

مدیریت درآمد:
اتوماسیون مطب این امکان را به پزشک و منشی می دهد که بتوانند هر زمان که بخواهند درآمد مطب را مشاهده
نمایند.می توان با وارد کردن تاریخ مورد نظر,درآمد را بدست آورد.
و با کلیک بر روی مدیریت درآمد پنجره زیر را مشاهده مینمایید.

در اینجا توضیحاتی راجع به فیلد های این پنجره ارائه می دهیم.
ریز درآمدهای همان روز را نشان می دهد.

.
تاریخ را با کلیک کردنروی فلش رو به

می توانید با وارد کردن تاریخ در فیلد
پایین انتخاب نمود.

و با انتخاب نام پزشک در فیلد

و با کلیک بر روی دکمه

مربوط به تاریخ انتخابی و پزشک انتخابی در لیست درآمد لیست می شود.

لیست درآمد

مدیریت هزینه ها:

این امکان برای شما وجود دارد که بتوانید هزینه های خود را مدیریت نمایید.به این صورت که هزینه ها را مشاهده و یا
هزینه ی جدیدی را به ثبت برسانید.با کلیک بر روی مدیریت هزینه ها در منوی درآمد پنجره زیر ظاهر می شود.

با کلیک روی این دکمه فیلد ها آماده می شوند تا شما بتوانید هزینه جدیدی را به ثبت برسانید.
با کلیک این دکمه هزینه جدید وارد شده ثبت می شود.
با کلیک این دکمه هزینه ی انتخابی ویرایش می شود.

با کلیک این دکمه هزینه ی انتخابی در بخش نمایش هزینه ها حذف می شود.
با کلیک این دکمه پنجره مدیریت هزینه ها بسته می شود.
جستجوی هزینه ها:
 جستجو بر اساس تاریخ هزینه
 جستجو بر اساس نوع هزینه(گروه های هزینه)
 جستجو بر اساس محل مصرف (نام پزشک)
 جستجو بر اساس محل مصرف (نام پزشک)
 جستجو بر اساس مبلغ
در صورتی که بخواهید هزینه های بین دو تاریخ را جستجو نمایید می توانید تاریخ را در دو فیلد تاریخ وارد نموده
و سپس بر روی دکمه

کلیک نمایید.

در صورتی که تمایل داشته باشید گروه هزینه خاصی را جستجو نمایید می توانید نام گروه را در فیلد نوع هزینه
وارد نموده و بر روی دکمه

کلیک نمایید.

جستجو می تواند بر اساس نام پزشک نیز باشد.در این صورت پس از انتخای نام پزشک و کلیک دکمه

کل

هزینه هایی که برای آن پزشک به ثبت رسیده را مشاهده خواهید نمود.
ثبت هزینه جدید:
ثبت هزینه جدید به این معناست که شما در فیلد نوع هزینه گروه و یا زیر گروه را انتخاب نموده و مبلغ هزینه ای را در
فیلد هزینه وارد نمایید و حتی متنی را به عنوان توضیح برای هزینه ی وارد شده در فیلد شرح وارد نمایید.
پس از آن نوبت به انتخاب تاریخ برای آن هزینه می رسد.شما با کلیک بر روی فلش روبه پایین در دو فیلد تاریخ می
توانید تاریخ را تنظیم نمایید.
ودر آخر نوبت به انتخاب پزشک در فیلد نام پزشک می رسد.با کلیک بر روی فلش رو به پایین در فیلد نام پزشک این
کار امکان پذیر است.
قدم اخر برای ثبت نهایی هزینه کلیک بر روی دکمه

است.

ویرایش هزینه ها:
به شما این امکان داده شده است که بتوانید هزینه های به ثبت رسیده را ویرایش نمایید.به این صورت که با انتخاب یک
هزینه در قسمت نمایش هزینه ها فیلد هزینه پر می شود و همچنین تاریخ ثبت هزینه و شما می تولنید در صورت نیاز همه
ی فیلد ها را ویرایش نمایید و در آخر با کلیک بر روی دکمه

ویرایش را انجام دهید.

حذف هزینه ها:
در صورتی که تمایل به حذف هزینه ای داشته باشید می توانید در ابتدا بر روی آن هزینه در قسمت نمایش هزینه کلیک
نمایید و پس از انتخاب آن با کلیک دکمه

در صورتی که بر روی

پیغام زیر به شما نمایش داده می شود.

کلیک نمایید هزینه حذف می شود و در غیر اینصورت هزینه ای حذف نمی

شود.
لیست بدهکاران:

در این پنجره می توانید لیست بدهکاران به پزشک را جستجو نمایید.

با کلیک بر روی این دکمه به صفحه ی ارسال پیام هدایت می شوید.

جستجو در بیماران بدهکار:

نام بیمار:در این فیلد نام بیمار را وارد نمایید.
نام پزشک :در این فیلد نام پزشک را وارد نمایید.
مبلغ بدهی:در این فیلد مقدار بدهی که می خواهید جستجو شود را وارد نمایید.برای وارد کردن مقدار بدهی می
توانید از عملگرهای مقایسه که با کلیک روی منوی کشویی به آن دسترسی دارید استفاده نمایید.
با کلیک روی این دکمه می توانید نتیجه جستجو را در قسمت نمایش بدهکاران مشاهده نمایید.
با کلیک بر روی این دکمه می توانید لیست تمام بدهکاران را مشاهده نمایید.

گزینه های کلیک راست بر روی لیست بیماران بدهکار:

ارسال پیام/عالمت دار کردن:با انتخاب این گزینه بیمار مورد نظر عالمت دار شده و به لیست ارسالی پیام ارسال
می شود.
ارسال پیام/عالمت دار کردن همه:با انتخاب این گزینه تمام بیماران بدهکار انتخاب می شود و به لیست ارسالی
پیام انتقال داده می شوند.
ارسال پیام/بی عالمت کردن همه:با انتخاب این گزینه تمام بیماران بدهکار ازحالت انتخاب خارج می شود .
نکته:در صورتی می توان بیماران را انتخاب و به لیست ارسال پیام انتقال داد که برای بیمار شماره
تماس تلفن همراه ثبت شده باشد.

بازایاب یا معرف ها :
شما میتوانید برای هر معرف روی هر خدمت درصد متفاوتی را تعیین نمایید و گزارشگیری از کارکرد معرفان
تعریف معرفین :
برای اینکار به منوی امکانات >دفترچه تلفن > اشخاص رفته

در این فرم شما میتوانید اطالعات معرفین را مشاهده ،ویرایش ،حذف و اضافه نمایید اطالعاتی از قبیل نام ،آدرس،شماره
تماس  ،شماره حساب و...

برای اضافه کردن معرف جدید به این لیست ابتدا گزینه

را زده سپس فیلدهای موردنظر را پر کرده

برای اضافه کردن شماره تلفن ،فکس و یا شماره حساب ابتدا بر روی

باال هر فرم کلیک کرده سپس شماره تلفن یا

فک یا شماره حساب را وارد نمایید و در پایان برای ذخیره اطالعات بروی دکمه

کلیک نمایید .

برای ویرایش اطالعات یک معرف ابتدا معرف مورد نظر خود را از لیست باالی صحفه یا از طریق جستجو پیدا نموده و
کلیک کرده و اطالعات را ویرایش نموده و در پایان برای ذخیره تغییرات بروی

سپس بروی دکمه
کلیک نمایید

*فیلدهای کد شخص  ،نام و نام خانوادگی و آدرس حتما باید پر شوند .
پس از تعریف معرف ها نوبت به مشخص نمودن مقدار درصد از هر خدمت برای معرف میباشد
برای اینکار به منوی اطالعات پایه > تعریف درصد بازاریاب رفته

در فرم باز شده شما میتوانید برای هر خدمت و هر معرف درصد جداگانه ای تعریف نمایید

برای اینکار ابتدا بروی

کلیک نمایید سپس معرف مورد نظر خود را از لیست کشویی نام بازاریاب انتخاب

نمده یا از فیلد باالی آن اقدام به جستجوی نام آن کرده
سپس خدمت موردنظر خود را نیز مانند نام بازاریاب یا از لیست کشویی نام خدمت انتخاب نموده یا با استفاده از فیلد
باالی آن اقدام به جستجو در خدمتها وانتخاب خدمت موردنظر خود نمایید

سپس سهم بازاریاب را به صورت درصدی وارد نمایید و در آخر بروی

کلیک نمایید تا اطالعات ذخیره شوند

.
برای گزارش گرفتن از کارکرد بازایابان به منوی حسابداری > کارکرد بازاریاب ها رفته

در پنجره باز شده

برای محاسبه کارکرد بازاریابان در مدت مشخص ابتدا تیک گزینه انتخاب تاریخ را زده و سپس بازه زمانی مورد نظر
خود را مشخص نموده و بروی

کلیک نمده تا کارکرد را محاسبه نماید سپس بازایاب موردنظر را از

لیست سمت راست انتخاب نمایید در آخر بروی

کلیک نمایید تا کارکرد بازایاب را نمایشد دهد

برای چاپ کارکرد تمام بازاریابان پس از تعیین تاریخ برروی

کلیک کرده و در آخر

زده تا کارکرد تمام بازاریابان را چاپ نماید.

گزارشات:
در این پنجره شما می توانید گزارشات مورد نیازتان را تهیه نمایید.

برای گرفتن گزارش قدم اول کلیک بر روی این دکمه تا فیلد ها آماده ورود اطالعات شوند.

با کلیک بروی این گزینه گزارش نمایش داده میشود .

با کلیک بر روی این دکمه گزارش به صفحه پرینتر ارسال می شود.
همان طور که مال حظه می نمایید این پنجره از  4قسمت تشکیل شده است.
 تاریخ گزارشات
 انتخاب نوع گزارش
 انتخاب مقادیر
 چاپ گزارش
تاریخ گزارشات:برای گرفتن هر گزارشی ابتدا نیاز است که تاریخ و شیفت گزارش تنظیم شود.برای این کار باید دو
تاریخ را انتخاب نموده به این صورت که با کلیک بر روی فلش رو به پایین می توانید تاریخ ها را انتخاب نمایید.

بعد از انتخاب تاریخ بر روی دکمه

کلیک نموده تا به بخش بعدی هدایت شوید.

انتخاب نوع گزارش :بسته به اینکه چه گزارشی می خواهید در فیلد نوع گزارش یکی از موارد را انتخاب می نماییدو
بسته به نوعی که انتخاب کرده اید در فیلد به تفکیک مواردی را مشاهده می نمایید که بعد از انتخاب مورد مناسب در
این فیلد بر روی دکمه

کلیک نمایید.

انتخاب مقادیر:در این بخش بسته به اینکه چه تفکیکی انتخاب شده است باید در این فیلد مقدار دهی شود.با فرض
مثال اگر نوع گزارش درآمد انتخاب شود و همچنین در فیلد تفکیک پزشک انتخاب شود به این ترتیب باید نام پزشک
مورد نظر در این قسمت انتخاب گردد وسپس کلیک دکمه

نمایش گزارش:با زدن

.

می توان گزارش را مالحضه نمود.

چاپ گزارش :بعد از تنظیمات گزارش نوبت به چاپ گزارش میرسد که با کلیک دکمه
پرینتر ارسال می شود.
مدیریت هزینه های خدمت
با کلیک بر روی منوی حسابداری و مدیریت هزینه های خدمت

گزارش به صفحه

این امکان برای شما وجود دارد که بتوانید هزینه های خدمت برای هر بیمار را مدیریت نمایید بر فرض مثال می توانید
هزینه خدمت برای بیمار را درج,حذف و ویرایش نمایید.

با کلیک بر روی این دکمه فیلد ها آماده می شوند تا شما بتوانید هزینه خدمت جدیدی برای بیمار مورد نظر
ثبت نمایید.
با کلیک این دکمه هزینه خدمت جدید برای بیمار ثبت می شود.

شما می توانید در صورت نیاز با کلیک هزینه ی خدمت بیمار را ویرایش نمایید.
با کلیک این دکمه شما می توانید هزینه خدمت انتخابی را حذف نمایید.
گزینه های جستجو:
 جستجو بر اساس نام بیمار
 جستجو بر اساس هزینه ی خدمت
 جستجو بر اساس نام پزشک
 جستجو بر اساس نام خدمت
در صورتی که بخواهید هزینه هایی که برای بیمار خاصی ثبت شده است را مشاهده نمایید می توانید با وارد نمودن نام
بیمار در فیلد نام بیمار و کلیک دکمه

نتیجه ی جستجو را در قسمت نمایش هزینه ی خدمت ها مشاهده نمایید.

در صورتی که تمایل داشته باشید بیمارانی را جستجو نمایید که هزینه ی خدمت آنها برابر مقداری خاص باشد می توانید
با وارد نمودن آن مقدار در فیلد هزینه ی خدمت و کلیک دکمه

لیست بیمارانی که هزینه ی خدمتشان برابر با ان

مقداری که شما وارد نموده اید را مشاهده نمایید.برای مثال اگر هزینه خدمت را  21111تومان وارد نمایید.

شما می توانید جستجوی بیماران را بر اساس نام خدمتشان انجام دهید به این صورت که با انتخاب نام خدمت و کلیک
دکمه

لیست بیماران خدمت انتخابی را مشاهده نمایید.با فرض اینکه نام خدمت کشیدن همواک انتخاب شود.

درج هزینه ی خدمت برای بیمار:
این امکان برای شما وجود دارد که بتوانید هزینه ی خدمت جدیدی برای بیمار ثبت نمایید.به ترتیب زیر:
 .0به این صورت که در ابتدا نام بیمار را وارد کرده .در این قسمت کافی است اول نام بیمار را وارد نمایید تا
لیست بیمارانی که با آن نام شروع می شوند را نمایش دهد سپس می توانید بیمار را انتخاب نمایید.
 .2در این مرحله نام پزشک را انتخاب نمایید.
 .3در مرحله بعد نوبت به انتخاب نام خدمت می رسد که با کلیک بر روی فلش رو به پایین می توانید آنرا انتخاب
نمایید.
 .4مرحله آخر وارد نمودن مقدار هزینه ی خدمت است که به صورت دستی در فیلد هزینه خدمت وارد می
نمایید.
 .5و در آخر کلیک بر روی دکمه

باعث ثبت هزینه ی خدمت می شود.

ویرایش هزینه ی خدمت:
برای ویرایش هزینه خدمت کافی است بیمار مورد نظر را در قسمت نمایش هزینه ی خدمت ها انتخاب نموده تا
اطالعات آن درون فیلد ها نمایش داده شود سپس می توانید ویرایش ها را درون فیلدها انجام دهید و در آخر با کلیک
دکمه

پیغام زیر را مشاهده می نمایید.

حذف هزینه ی خدمت :
برای حذف هزینه ی خدمت ابتدا بیمار مور نظر را انتخاب نموده و سپس با کلیک دکمه
نمایید.

در صورتی که بر روی

مدیریت سیستم:

کلیک شود هزینه ی خدمت حذف می شود.

پیغام زیر را مشاهده می

در این منو یکسری تنظیمات مربوط به مدیریت برنامه انجام می شود.
راهنمای برنامه:
این بخش از نرم افزار برای راهنمایی شما پزشک و منشی محترم تهیه شده است که اگر در هنگام استفاده از نرم افزار با
مشکلی برخورد نمودید ازاین راهنما استفاده نموده و مشکلتان برطرف شود.
برای دسترسی به راهنما ابتدا بر روی منوی مدیریت سیستم کلیک نموده و سپس گزینه راهنما را انتخاب نمایید.

پس از انتخاب این گزینه پنجره اصلی راهنما را مشاهده می نمایید.

و می توانید در هر قسمت که به مشکل برخورد نموده اید با انتخاب آن از پنل سمت راست و دیدن صفحه ی مربوطه
مشکل را رفع نمایید.

مدیریت بانک اطالعاتی:

تهیه نسخه پشتیبان:

در این قسمت می توانید از بانک اطالعاتی یک نسخه پشتیبان تهیه نمایید .برای این کار روی دکمه

کلیک

نموده سپس در کادر باز شده مسیر ذخیره فایل پشتیبان و نام فایل پشتیبان را مشخص کرده و ذخیره نمایید.
نکات مهم :
در آخر هر روز کاری یا حداکثر در آخر هر هفته از اطالعات ،نسخه پشتیبان تهیه نمایید ،با این کار در صورتی که برای
سیستم شما مشکلی بو جود آید ،با نسخه پشتیبان می توانید اطالعات را بازیابی نمایید ولی اگر نسخه پشتیبان نداشته باشید
اطالعات شما از دست می رود.
نکته دیگر این که نسخه پشتیبان خود را روی فلش مموری یا سی دی ذخیره نمایید.

بازگردانی نسخه پشتیبان:
برای بازگردانی نسخه پشتیبان به بانک اطالعاتی روی دکمه

کلیک نموده سپس در کادر باز شده فایل پشتیبان

خود را انتخاب نمایید.
نکته مهم  :این کار را فقط در موقع لزوم انجام دهید زیرا تمام اطالعاتی که بعد از تهیه نسخه پشتیبان وارد نموده اید از
دست می رود.

سطوح دسترسی:
در این بخش می توانید ب رای کاربران سطح دسترسی تعیین نمایید به این معنا که تعیین نمایید که کاربران از کدام بخش
ها در نرم افزار میتوانند استفاده کنند و مجاز به استفاده از کدام بخش ها نمی باشند.
برای دسترسی به این بخش در ابتدا بر روی منوی مدیریت سیستم کلیک نموده و سپس گزینه سطوح دسترسی را انخاب
نمایید.

با کلیک این گزینه پنجره زیر را مشاهده می نمایید.

در این قسمت می توانید دسترسی کاربران را تعیین کنید.با انتخاب نام کاربر از پنل سمت راست و انتخاب سطح ان از
قسمت چپ.
تنظیمات برنامه:
این امکان برای شما پزشک و منشی محترم وجود دارد که بسته به نیاز و یا سلیقه ی خود یکسری تنظیمات مربوط به بر
نامه را تغییر دهید.
برای دسترسی به این تنظیمات کافی است بر روی منوی مدیریت سیستم کلیک نموده و سپس گزینه تنظیمات برنامه را
انتخاب نمایید.

در آخر برای ثبت تنظیمات روی دکمه تایید تنظیمات کلیک کرده و برنامه را باز و بسته می کنیم.
تنظیمات سیستم منشی:
این امکان برای منشی وجود دارد که بتواند یکسری تنیمات برنامه را به صورت دلخواه تغییر دهد.
با کلیک بر روی زبانه سیستم منشی پنجره زیر را مشاهده می نمایید.

تنظیمات سیستم پزشک:
این امکان برای پزشک وجود دارد که بتواند یکسری تنظیمات پیش فرض بر روی برنامه خود اعمال کند.
با کلیک بر روی زبانه سیستم پزشک در پنجره تنظیمات برنامه ,پنجره زیر را مشاهده می نمایید.

در آخر برای ثبت تنظیمات روی دکمه تایید تنظیمات کلیک کرده و برنامه را باز و بسته می کنیم.

تنظیمات کلینیک :24
در این پنجره یکسری تنظیمات مربوط به برنامه وجود دارد که پزشک و منشی میتوانند به این تنظیمات دسترسی داشته
باشند.

 .0مدت تایمر سیستم چت:این زمان برحسب میلی ثانیه بوده و زمان  refreshچت سیستم را نمایش می دهد.
 .2فعال بودن چت داخلی:این امکان وجود دارد که بین سیستم منشی و پزشک چت انجام شود.
 .3نام مرکز:در اینجا نامی که کلینیک یا مطب دارند را مشخص می کنیم.
 .4نوع مرکز:بسته به نوع کلینیک بودن یا مطب بودن انتخاب می کنیم.
در آخر برای ثبت تنظیمات روی دکمه تایید تنظیمات کلیک کرده و برنامه را باز و بسته می کنیم.

تنظیمات برنامه کودکان:

سیستم پیامک هوشمند:
شما میتوانید پیامک های یادآوری نوبت بییماران،برنامه تغذیه کودک،برنامه واکسن کودک،مراقبت های قبل از عمل و
بعد ازعمل،برنامه مراقبتی کودک،تبریک تولد بیماران و فرزندان،برنامه مراقبت خانم های باردار و همچنین فراخوانی
بیماران برای خدمات دارای دوره تکرار را به صورت خودکار ارسال نمایید .

برای فعال نمودن پیامک هوشمند به منوی مدیریت سیستم > تنظیمات برنامه سربرگ سیستم پیامک هوشمند رفته

ابتدا در بخش زمان ارسال پیامک خودکار ساعتی را وارد نمایید که سیستم روشن و برنامه کلینیک  24باز باشد .
برای فعال نمودن پیامک هوشمند برای هر کدام از قسمت ها تنظیم بغش مربوطه ارسال خودکار پیامک  ...رابه ارسال
تغییر داده و بر روی تایید تنظیمات در پایین صفحه کلیک نمایید.
*برای اعمال تغییرات برنامه خودکار بسته میشود .
نکات مهم در سیستم پیامک هوشمند :
 .0برای ارسال خودکار تبریک تولد بیماران حتما باید تاریخ تولد بیمار به صورت کامل هنگام پذیرش وارد شده
باشد .برای واردنمودن تاریخ تولد بیماران ثبت شده پرنده بیمار مورد نظر را ویرایش نمایید
 .2برای ارسال خودکار تبریک تولد فرزندان حتما باید تاریخ تولد نوزاد در چارت زنان سربرگ اطالعات تولد
وارد شده باشد
 .3برای ارسال خودکارپیامک فراخوانی بیمار حتما باید دوره تکرار خدمت موردنظر وارد شده باشد .برای وارد
نمودن دوره تکرار خدمت به منوی اطالعات پایه > مدیریت خدمات رفته و از لیست پایین صفحه خدمت مورد
نظر خود را انتخاب نموده و دوره تکرار موردنظر خود را به صورت روز وارد نماییدیه طور مثال اگر دوره
تکرار خدمتی  3ماه میباشد شما میبایستی دوره تکرار را  91وارد نمایید و در انتها بر روی دکمه ویرایش کلیک
نمایید

 .4برای ارسال خودکار پیامک تبریک تولد مادران باید تاریخ تولد مادر و پدر نوزاد به صورت کامل در چارت
اطفال>سربرگ پرونده نوزادی > مشخصات والدین وارد شده باشد.
 .5برای ارسال خودکار پیامک برنامه مراقبتی خانم های باردار حتما باید اطالعات سونوگرافی بیمار را در
آزمایشات > سونوگرافی وارد نمایید.

سواالت متداول:
در این بخش سواالت مت داولی که ممکن است به ذهن شما برسد و یا حتی در حین اجرای برنامه با آن مواجه شده باشید
وجود دارد و می توانید از پاسخ آنها برای حل مشکالتتان استفاده نمایید.
ویزیت دهی:
 سوال :من در حین وارد کردن اطالعات درون فبلد ها با خطای ابتدا یک ویزیت جدید ایجاد نمایید مواجه
شدم مشکل کجاست؟
پاسخ :این پیغام به معنای اینست که فراموش کرده اید برای ویزیت جدید کلید  f7ویا دکمه ستاره را کلیک نمایید.

 سوال:من در حین ویزیت زدن متوجه شدم که فیلد زمان ویزیت خالیست مشکل را چگونه رفع کنم؟
پاسخ:اگر به این مشکل برخورد نموده اید ابتدا تاریخ ویزیت را مشاهده نمایید و با روزهای هفته تطبیق دهید.احتماال
تاریخ روزی که وارد نموده اید روز کاری پزشک نیست.

 سوال  :من در حین ویزیت زدن بعد از کلیک دکمه تایید با پیغام مبلغ دریافتی بیش از مبلغ قابل پرداخت
است مواجه شدم.چرا؟
پاسخ :شما باید بررسی نمایید مبالغی را که در قسمت حسابداری وارد نموده اید .احتماال مبلغ وارد شده در قسمت مبلغ
نقد و یا مبلغ کارت بیش از مبلغ پرداختی است که سیستم به شما نشان می دهد.

تشکیل پرونده:
 سوال :من در حین تشکیل پروند برای بیمار و کلیک دکمه تایید با پیغام این بیمار قبال ثبت شده است مواجه
شدم.لطفا مرا راهنمایی نمایید.
پاسخ :شما برای یک بیمار نمی توانید  2بار تشکیل پرونده انجام دهید.و این بیمار یکبار ثبت شده است.
آرشیو الکترونیکی:
 سوال:من دربخش آرشیو الکترونیکی بعد از وارد کردن فیلدها متوجه شدم که نمی توانم از
کامپیوتر خود تصویر انتخاب کنم به عبارتی آیکن

غیر فعال است.مشکل چیست؟

پاسخ :شما در زمان ثبت آرشیو الکترونیکی فراموش کرده اید که ابتدا دکمه

را کلیک نمایید و سپس

اطالعات را وارد نمایید.در این صورت دیگر مشکلی ندارید برای انتخاب تصویر.
 سوال :هنگامی که می خواهم تصاویر هر بیمار را ببینم روی آن که کلیک می کنم آنرا به صورت
کشیده نشان می دهد.چگونه می توانم تصویر را به وضوح ببینم؟
پاسخ:برای اینکه بتوانید تصویر را در ابعاد خود مشاهده نمایید کافی است بر روی عکس دابل کلیک نموده تا
به گالری تصویر وارد شوید.

:PRM
 سوال :من می خواهم برای بدهکاران به مطب پیام کوتاه بفرستم منتها زمانی که در بخش لیست
بدهکاران می خواهم آنها را عالمت دار کنم متوجه میشوم که آن بیمار به لیست ارسال پیام در
 CRMفرستاده نمی شود.دلیل آن چیست؟
پاسخ :توجه داشته باشید که شما تنها برای بیمارانی می توانید پیام ارسال نمایید که در پرونده آنها شماره
موبایل ثبت نموده اید و اگر بیمارانی که شما انتخاب می نمایید به لیست ارسالی انتقال داده نمی شوند به دلیل
نداشتن شماره موبایل در پرونه خود است.

درمان:

 سوال :من در قسمت درمان ها نیاز دارم که تعدادی از آنهارا حذف نمایم منتها بعد از اینکه حذف
پیغام حذف می دهد متوجه می شوم که حذف نشده.چرا؟
پاسخ :در صورتی که حذف نمی شود به این دلیل است که از آن درمان در ثبت سوابق بیماران استفاده شده
است و این کار امکان پذیر نیست مگر آنکه تمام سوابقی که آن درمان را شامل می شده را حذف نمایید.در
این صورت می توانید درمان را نیز حذف نمایید.

متفرقه:
 سوال :چرا من نمیتوانم سربرگ های باز را ببندم؟ به عبارتی من روی بستن سربرگ کلیک می کنم
منتها بسته نمی شوند.
پاسخ :توجه داشته باشید برای بستن سربرگ ها باید ابتدا بر روی هر سربرگ کلیک نمایید تا سربرگ فعال
شود سپس می توانید با راست کلیک بر روی سربرگ آنرا ببندین.

خروج :

با کلیک روی گزینه خروج

پنجره زیر باز می شود.

