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 چارت جراحی ) مدیریت عمل ها(
 

 

 

 بخش اول (  تنظیمات ساعات عمل پزشک

  برای هر پزشک و ساعات آنجراحی مشخص نمودن روزهای عمل 

 

 بخش دوم (  تنظیمات اطالعات پایه عمل جراحی

 کنترل قبل عمل -1

 مانند آزمایش ( ها در این بخش کلیه اعمالی که باید قبل از عمل صورت گیرد  ،MRI  ،SCAN  را برای هر عمل ) ... و

 جراحی مشخص می نمایید.

 برنامه مراقبتی -2

  ( ی باید اعمال تعویض چسب ، تزیق تبرای مثال برای عمل رینوپالسدر این بخش کلیه اعمال الزم بعد از عمل جراحی

 ( را مشخص می نمایید. روزه انجام گیرد 33و  11،  7،  3کرتون ، ماساژ و تجویز دارو بصورت 
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 بخش سوم (  مراحل ثبت عمل جراحی

 نوبت دهی عمل -1

 نوبت دهی عمل 

 با کلیک بروی گزینه نوبت دهی عمل وارد فرم نوبت دهی می شویم.

در این فرم پزشک را انتخاب نموده سپس تاریخ عمل جراحی را انتخاب نموده و نوع نوبت را عمل انتخاب کرده و دکمه 

 .نماییدنمایش نوبت های خالی را کلیک می 

 .از لیست نوبت های آزاد ساعت مورد نظر را انتخاب می نمایید

 .سپس بیمار را انتخاب می نمایید

 .در آخر گروه درمان و نام خدمت ) عمل جراحی ( را انتخاب می نمایید و بروی دکمه ثبت کلیک می نمایید

 

 
 

 مشاهده لیست نوبت های عمل 

 های عمل وارد فرم لیست نوبت های عمل می شویم.با کلیک بروی گزینه مشاهده لیست نوبت 

در این فرم لیست بیماران منتظر جهت انجام عمل جراحی را در باال و بیماران تایید شده جهت عمل جراحی را در پایین 
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 مشاهده می نمایید.

 جهت انتقال بیمار از لیست انتظار به لیست تایید شده بروی دکمه حسابداری کلیک نمایید.

 لغو عمل جراحی می توانید از دکمه لغو نوبت عمل استفاده نمایید.برای 

در لیست عمل های تایید شده می توانید بیمار را با کلیک بروی دکمه انجام عمل بدون کنترل به مرحله انجام عمل 

 بفرستید.

ل قبل عمل کلیک نمایید باید بروی دکمه کنتردر صورتی که برای عمل جراحی مورد نظر، نیاز به کنترل قبل عمل دارد 

 تا مراحل کنترل قبل از عمل را مشاهده و بررسی نمایید.

 

 
 

 تعیین هزینه عمل و دریافت بیعانه 

 با کلیک بروی گزینه تعیین هزینه عمل و دریافت بیعانه وارد فرم حسابداری عمل می شویم.

که با انتخاب بیمار مورد نظر و وارد نمودن در این فرم لیست بیماران منتظر جهت انجام عمل را مشاهده می نمایید 

هزینه عمل جراحی و مبالغ دریافتی بیمار و ثبت اطالعات بیمار از لیست منتظر خارج شده و به لیست بیماران تایید 

 شده اضافه می گردد.
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 مشاهده لیست عمل های تایید شده 

 لیست نوبت های عمل می شویم. با کلیک بروی گزینه مشاهده لیست عمل های تایید شده وارد فرم

 در قسمت پایین این فرم بیماران تایید شده جهت عمل جراحی قرار دارند.
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 چک کردن اقدامات قبل از عمل -2

 لیست اقدامات قبل از عمل 

با کلیک بروی دکمه کنترل قبل از عمل در فرم لیست نوبت های عمل اقدامات الزم قبل از عمل جراحی بسته به همان 

 مل جراحی نمایش داده می شود.ع

در این لیست بسته به عمل جراحی اقداماتی ضروری و اقداماتی غیر ضروری را کنترل می نمایید ) بیمار بایستی 

اقدامات ضروری را انجام داده باشد ( سپس با کلیک بروی تایید لیست، بیمار را به لیست بیماران آماده انجام عمل 

 جراحی انتقال می دهیم.

 ر این صفحه با کلیک بروی دکمه ارسال پیامک می توانید بیمار را از اقدام یا اقدامات الزم قبل از عمل مطلع نمایید.د

 

 
 

 لیست عمل های آماده انجام 

 در این فرم لیست بیماران آماده انجام عمل جراحی را مشاهده می نمایید.

مایید تا اطالعات عمل و توضیحات مربوط به آن را وارد پس از انجام عمل جراحی بروی دکمه انجام عمل کلیک می ن

 نمایید.
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 انجام عمل -3

 تکمیل مشخصات عمل 

 در این فرم اطالعات و توضیحات مربوط به عمل را پس از انجام عمل وارد می نمایید.

 ثبت آرشیو و گالری روی عمل ها 

 مربوط به بیمار را در سیستم ثبت و بایگانی نمایید.با کلیک بروی دکمه های آرشیو و گالری می توانید تصاویر 

 ساخت برنامه مراقبتی عمل 

در صورت داشتن برنامه مراقبتی برای عمل جراحی انجام شده با کلیک بروی دکمه برنامه مراقبتی وارد فرم مربوطه 

 می شویم.
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 برنامه مراقبتی بعد از عمل -4

 لیست بیماران دارای برنامه مراقبتی 

نتخاب گزینه برنامه مراقبتی لیست بیماران دارای برنامه مراقبتی در باال و لیست برنامه مراقبتی مربوطه به آن با ا

 بیمار در پایین فرم نمایش داده می شود.

برنامه مراقبتی بیمار را تنظیم و نمایش می دهد ) تاریج این لیست بصورت خودکار با توجه به عمل جراحی انجام شده 

 یک از اعمال مراقبتی را بصورت خودکار محاسبه و نمایش می دهد ( که بایستی بیمار آنها را انجام دهد. انجام هر

 در این صفحه با کلیک بروی دکمه ارسال پیامک می توانید بیمار را از اقدام یا اقدامات الزم بعد از عمل مطلع نمایید.
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 جراحی پالستیک -1

 لیست چارت جراحی پالستیک 

 اطالعات مربوط به عمل جراحی پالستیک بیمار در این فرم ثبت و بایگانی می گردد.
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 پروتز سینه -6

 لیست چارت پروتز سینه 

 اطالعات مربوط به عمل جراحی پروتز  سینه بیمار در این فرم ثبت و بایگانی می گردد.
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