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تشكيل  ( امنيت5 ( بايگاني4 ( گزارشات3( پرونده بيمار  2( تعاريف  1 :  قسمت پنجنرم افزار آزمايشگاه از 

 اند.برنامه گنجانده شده ياصل شده است كه در منوهاي

فحه ف مرب وط ب ه ص    ي)تعارگاه م ي باش د  يش  شامل اطالعاتي كلي مربوط به آزما :تعاريف برنامه .1

ات مربوط دادها اصطالحار، قراهقيمت آزمايشات، نرمال كار مانند يو برگه ها يرش و جوابدهيپذ

 .(...و  يبه جوابده

 باشد.ود اطالعات بيماران در قسمت هاي پذيرش و جوابدهي ميشامل ور :پرونده بيمار .2

 مي باشد. و صندوق ات ماليو گزارش ، آماريگزارشات: شامل گزارشات كاري .3

ابق رس   نم ودار س و    بايگاني: شامل سوابق از قبيل مشخصات فردي بيمار، س وابق آزمايش ات و   .4

 باشد.مي مارانيشات بيآزما

 باشد.مي ف كاربران متعدديو تعر امنيت: شامل سطح دسترسي و امنيت كاربران .5

 شامل: ياصل يشگاه از منو هاينرم افزار آزما

 پرونده (1

 دستگاه اتصال (2
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 كار يبرگه ها (3

 گزارشات (4

 يآماده ساز (5

 يف جوابدهيتعار (6

 يگانيبا (7

 تيامن (8

 راهنما (9

ه ل اس تفاد يبه دل ياصل ين بخش هايا ير بخش هايز يآسان از بعض يدسترس يل شده كه برايتشك

 ز گذاشته شده اند.ين يمكرر در صفحه اصل

 

 

وين تدآموزشي  جزوهاين  لذا اشدشده ب تكميلجهت راه اندازي برنامه الزم است كليه تعاريف برنامه از قبل 

 است . و در اختيار شما قرار گرفته

 

 و هدر اين برنامه اطالعات بيماران به همراه کليه تعاريف بصورت ساليانالزم به ذکر  است که 

منتقل شده و در نتيجه در بدو ورود به سال جديد کليه تعاريف  ،شوندداري ميهمجزا نگ

خواهد داشت و اطالعات هر سال مجموعه مستقلي را نتاثيري در ديگري سال  تغييرات يك

 دهد.تشكيل مي
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 :آماده سازي

   شاتيآزما

 تعريف بخش ها

 

 ياصل يها كه شامل بخش توانيد بخش هاي داخلي آزمايشگاه را تعريف نماييد.در اين قسمت برنامه مي   

ح وه  نقسي  كار درون ي آزمايش گاه ي ا ب ر اس اس      مي توان براساس ترا بخش هاي اصلي باشد. يم يو فرع

اصلي  بخش اند تعدادي زير بخش داشته باشد .دهي آزمايشگاه تعريف نمود و هر بخش اصلي مي توگزارش

( مي باشد . Commentيک زير نويس ) و(كامل و چاپ شده ،يک وضعيت) ناقص، داراي يک حق دسترسي

اده دشگاه وفق زمايكه تعريف اين قسمت بطور كامل با شرايط آمودندر ابتداي شروع كار با برنامه بايد سعي 

د بط ور  ساز خواهد بود و فقط در ابتداي ه ر س ال م ي تواني     شود چرا كه تغيير در طول سال بسيار مشكل

 كامل اين بخش را تغيير دهيد و در ميانه سال فقط برخي تغييرات جزيي، عملي مي باشد.

اين بخ ش بعن وان ي ک برگ ه در     نوان سرولوژي و ايمونولوژي تعريف نموديد را بع يبعنوان مثال، اگر بخش

پرونده بيمار ضبط شده و فقط يک زير نويس و يک مورد وضعيتي)ناقص، كامل و چاپ شده( خواهد داشت. 

بخ ش   مث ال توانيد در صورت تمايل از ابتدا آنرا به صورت دو بخش مجزا تعريف نماييد . به عنوان ليكن مي

ي ک   توانند دو بخش مجزا باشند كه در آنص ورت ه ر ك دام ي ک ح ق دسترس ي،       ميلوژي و انعقاد هماتو

را در  زيرنويس و يک وضعيت مجزا دارند يا اينكه مي توان يک بخش اصلي هماتولوژي تعريف نمود و انعقاد
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نند ب ه تع داد   بخش اصلي قابل تعريف مي باشد كه هر كدام مي توا 30زير مجموعه آن تعريف نمود. تعداد 

 .) بخش هاي اصلي قابل حذف نمي باشند ( نامحدود بخش هاي فرعي داشته باشند

ب راي   يک كلينيكال، مقداربراي بخش هاي صفرمقدار  ؛ بستگي به نوع برگه جوابدهي دارد اصلي نوع بخش

باشد( و  مي اصكه جوابدهي آنها شامل برگه هاي خبخش هاي ميكروب، پارازيتولوژي و متفرقه )آزمايشاتي

ف ت هزين ه   و ص رفا  ب راي دريا  كه آزمايشات آنها به جوابدهي منتقل نشده  استبراي بخش هايي  دومقدار 

ف زار  اكه در ن رم   يا فني، تست هاي پاتولوژي مانند حق پذيرش، حق)شوندبعنوان يک آزمايش تعريف مي

 (.شود يم يجواب ده يرش شده و در نرم افزار پاتولوژيشگاه فقط پذيآزما

ش ه ايي  زير باشد : اول بخش هايي كه نوع آن ها صفر است ؛ دوم بخ  تيب تعريف بخش ها بايد بصورت تر

س مت  باشد .تمام بخش ه اي اص لي در ق  ميو كه نوع آن ها يک است ؛ و سوم بخش هايي كه نوع آن ها د

        اي ن قس مت   در قس مت راس ت تاي پ م ي ش وند. در      به آنه ا  چپ تعريف شده و بخش هاي فرعي مربوط

 باشند.  . اين شماره ها بايد به ترتيب شودنيز تايپ عالوه بر نام بخش فرعي شماره رديف  بايست يم

 يفارس   هگزين با انتخابيد كه يتوانيد براي هر بخش اصلي يک زيرنويس ثابت تعريف نمادر اين قسمت مي

 .شود يم چپ چين در غير اين صورتو راست چين 

 :اتتعريف آزمايش

  مشاهده (بخش هاي فرعي مجزا شده اندبه كه )بخش هاي اصلي کيبه تفكدراين قسمت آزمايشات را 

 وند .شنرمال ها و غيره در اين بخش تعريف مي مانند يد . اطالعات مربوط به هر آزمايشينما يم

ن کننده تعيي آزمايشات در يک بخش به ترتيب شماره رديف مرتب شده اند پس خصوصيت شماره ردي ف 

باشد. ترتيب آزمايشات در پذيرش، جوابدهي و چ اپ براس اس ش ماره    ل برنامه ميكدر جايگاه يک آزمايش

زم ايش را ب ه   آرديف خواهد بود. اگر مي خواهيد جاي آزمايشي را عوض كنيد كافي است كه شماره رديف 
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با شماره ردي ف   Uric Acidدر تعاريف برنامه شما آزمايش  فرض كنيد. تغيير دهيد عددي كه مي خواهيد

و قب ل از   11بگي رد ) بع د از ش ماره     ق رار  12در رديف  خواهيدگرفته است و ميقرار ينادرستدر جاي  6

ب ا ش ماره    تغيير دهيد ، اكنون دو آزمايش 11فعلي (. شماره رديف آزمايش مورد نظر را به عدد  12 شماره

 يشماره گ ذار دكمه برروي رديف هاي يک بخش مرتب كردن شماره  حال براي. خواهيد داشت 11رديف 

 خواهند شد.  ب مورد نظر شمايو به ترت يد. تمامي آزمايشات داراي يک شماره رديف خاصيكليک نما

مي توانيد  عالمت اختصاري را ستونون ستون يرد كه ايگ يش قرار مي، نام كامل آزمانام آزمايشدر ستون 

در ق ب    چاپ مي ش ود و عالم ت اختص اري   نا  يعش در جواب بيمار تغيير دهيد. نام آزمايخود دلخواه به 

 مي آيد . و در چاپ برچسب برگه هاي كار ،بيمار

از آن  رش م ي تواني د  يباال بردن سرعت در پ ذ  يكد وروردي كدي مي باشد كه در هنگام پذيرش بيمار برا

ك راري  تام ه از در  ك د ورودي   توان د تك راري باش د و برن   كد نم ي يد فقط دقت كنيد كه اينياستفاده نما

 كند.جلوگيري مي

اگر آزمايشي داراي يک زير مجموعه مرتبط باشد براي اينكه هنگام انتخاب آزمايش زير مجموعه آن  :تعداد

در پرونده بيمار ثبت شود كافي است تعداد را به مقدار تع داد آزمايش ات زيرمجموع ه تعي ين كني د. م ثال        

مي باشد، پس كافيست در ستون تع داد   Indirectو  Total  ، Directشامل    Bilirubin Totalآزمايش 

Bilirubin را قرار دهيد. در اين صورت هر زمان كه آزم ايش   2عدد   Total Bilirubinدر مقابل آزمايش 

Total ه  در پرونده بيم ار ثب ت    )دو رديف زير آن(آندر پرونده بيمار ثبت گرديد بطورخودكار زيرمجموعه

آيد. عالوه نمايش داده مي شود و در پذيرش به نمايش در نميمار يب جوابدهي صفحه اهد شد و فقط درخو

و  برآن قيمت تست هاي زير مجموعه محاسبه نخواهد شد) اين مورد فقط براي آزمايشات داراي چند جواب

 (.CBCند مانند يآ به كار مي باشند يكه شامل پارامتر م يشاتيآزما

 ."رشپذي"و ديگري  "خالي"توان انتخاب نمود يكي حالت در اين ستون دو وضعيت را مي : ستون نمايش

ر تست پذيرش شده ه  در جوابدهي و ه   در پ ذيرش نم ايش داده خواه د ش د و د      (ي)خالدر حالت اول

ي را شود. معموال  همه تست ها اين س تون خ ال   حالت دوم)پذيرش( تست فقط در پذيرش نمايش داده مي

برد فق ط در پ ذيرش ك ار    CBCكه عنوان تست يعني  sperm، كامل ادرار و CBCد و به غير از تست دارن

 ( در جوابدهي نخواهد آمد . CBCدارد و زيرمجموعه هاي آن در جوابدهي مي آيند و خود تست )

 

هاي  ر اساس قراردادكه مي توان ب گذاشته شده استقيمت براي هر آزمايش  ستون 10دراين برنامه: قيمت

تعرفه بخش خصوصي  ه: ستون قيمت آزاد را ب دنماييپيروي روش زيرولي بهتر است از نمود مختلف تعريف 



  

 

6 

 

ه بيم ه ه اي   را ب 1دهيد و تعرفه  اختصاص (اداره امور آزمايشگاه ها تعيين كرده است /كه وزارت بهداشت)

 يد.يها تعريف نما را براي ساير قراردادات درماني و ساير تعرفه ها خدم تامين اجتماعي،

يم ت آزاد  مابه التفاوت نرخ آزمايشات كه بيمار پرداخت مي نمايد همواره نس بت ب ه قيم ت من در   در ق     

ب ل  ه  در قسمت تنظيمات كه در صفحه تعريف قراردادهاس ت قا  يمت خصوصيالبته قمحاسبه خواهد شد 

 تغيير است.

 در ستون كد، كد بين المللي آزمايش وارد شده است.

 

ستون  دارند در بخش ميكروب شناسي، پارازيتولوژي و متفرقه كه برگه هاي خاص

نوع برگه وجود دارد. اين ستون براي كلي ه آزم ايش ه اي بخ ش     ديگري با عنوان 

. انواع برگه ها در بخش ديگري ب ه  داراي عبارتي باشدزيتولوژي بايد راميكروب و پا

را  بت برگه كافيست نش انگر م اوس  عنوان برگه هاي خاص تعريف شده اند. براي ث

. برگه مورد نظر را كنيد در اين ستون و در مقابل تست مورد نظر قرار داده و كليک

 يف برگه هايست ه  در تعرين ليا يد.ياز ليست آشكار شده مي توانيد انتخاب نما

 شود.  يف ميخاص تعر

اخ ذ نم ايي  الزم    بايگ اني برنام ه   ازاگر بخواهي  آمارآزمايشي را  :ستون بايگاني

است تا مقدار عددي بايگاني تنظي  گردد. قرار دادن عددي غير از صفر ب ه منزل ه آن اس ت ك ه ج واب آن      

دهن ده اولوي ت آنه ا    تست ارزش بايگاني دارد. ترتيب قرارگرفتن اعداد در خان ه بايگ اني آزمايش ات نش ان    

ش ود ت ا آنه ا در    باع   م ي    HBC وHLA  ،HBSبه سه آزم ايش   «1»براي مثال دادن ارزش  باشد.مي

 ها باشند.قسمت بايگاني و ليست آزمايشات داراي اولويتي باالتر از بقيه تست
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را  "ادفترچه تعرفه قيمت ه  "توان رديف تست در براي سهولت ورود قيمت آزمايشات، مي :رديف بهداري

ر ه  ه به ازاي ي است اعداد وارد شدتعريف آزمايشات اين برنامه يكسان نمود. كافدربا رديف بهداري موجود 

، "داريردي ف به   "اكنون با كليک بر روي سرستون  تست در دفترچه را در ستون رديف بهداري وارد نمود.

 اين ليست به ترتيب دفترچه مرتب خواهد شد.

 باشد.وزارت بهداشت و درمان مي «طرح غربالگري» اين كد مورد استفاده :کد شناسايي

 آزمايش انچهچن اماتوان آن را حذف نمود.  ، ميكنيتي كه نخواهي  آزمايشي را استفاده : در صورغير فعال

 توان تست موردن منظور ميتوان نسبت به حذف آن اقدام نمود. براي ايمذكور پذيرش شده باشد ديگر نمي

 باشد.يمهي نمود. غيرفعال نمودن آزمايش به مفهوم عدم نمايش آن در پذيرش و جوابد «غيرفعال»نظر را

كلي ک  «نرم ال ه ا   »دكم ه   رويرمال يک تست ابتدا مكان نما را روي تست قرار داده نبراي تغيير  :نرمال

در يک تس ت   يبراي وارد كردن نرمال هاسطر خالي  10شود كه در اين صفحه باز مي يكنيد صفحه ديگر

كاراكتر(،  45نظر گرفته شده است) هر خط به طول 

يد. يدانيد نرمال ها را تايپ نمامي به ترتيبي كه صالح

مطالبي كه در اين قسمت تاي پ م ي ش ود در برگ ه     

جواب بيمار  در مقابل آزمايش مربوطه چاپ خواه د  

ح  د ان  دازه گي  ري تس  ت وا   Unitش  د. در بخ  ش 

ح دود    FlagRangeدر قس مت  مشخص مي ش ود.  

، كودكان خان  ها ،جواب نرمال به ترتيب براي آقايان

 وارد مي شوند) حداقل و حداكثر (. و نوزادان

باش د،   اشتهد تيک  Flag Rangeگزينه درصورتيكه 

)ب ه   Hاگر جواب بيمارخار  از محدوده باشد عالمت 

نداشته باشد فق ط در هنگ ام    چاپ مي شود و اگر تيکدر برگه جواب ( Low)به معني  Lو   High) معني

 مي شود.ورود جواب، آزمايش مورد نظر رنگي نمايش داده 

 H و  Lب ه ج اي    "-Antibody "ي ا   " +Antibody"الزم به توضيح است كه در صورت انتخ اب گزين ه   

 باشد(.مي Normal)انتخاب پيش فرض شود چاپ مي " Neg  "و  " Pos "مقادير 

شود كه جواب آزمايش در خار  از اين مح دوده ب ي معن ا    حدودي تعريف مي  Result Rangeدر قسمت 

و  Min=30ب راي مث ال انتخ اب مح دوده     كن د؛  در نتيجه برنامه از ثبت اين جواب خ ودداري م ي  و  بوده

Max=900    ،دو قس مت  خار  از اين محدوده قابل ورود نباشدتا جواب  شودباع  ميبراي آزمايش قند .
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 يبرك ار  ياز خط ا  يريجل وگ  يو ب را  رود يبه كار م فوق فقط در مورد تست هايي كه جواب عددي دارند

 .شود يانجام م

 باشند. Range Resultبايد فاقد مقدار  آزمايشات محاسباتيتوضيح اين نكته ضروري است که 

اث ر ش دن محاس به ب راي     شود كه باع  بيحدودي تعريف مي Formula Threshold Rangeدر قسمت 

داكثر ح  ان ح داقل و  عنو به 400و  100آزمايشات وابسته به اين تست خواهد شد. براي مثال در  مقادير 

ان ماريب يدر صفحه جوابده " LDL "باع  عدم محاسبه فرمول  Triglyceridesآزمايش  در صفحه نرمال

 خواهد شد.

ثال  ي د، م   يثب ت نما  اتبراي آزمايشش فرض يبه صورت پمي توانيد جواب هاي ممكنه را  جواب در قسمت

 .Yellow – Dark Bloody – Colorlessي د :  ينما مي توانيد مقادير زير را واردبراي آزمايش رنگ ادرار 

 ت جوابه اي توان با راست كليک ماوس به ليسترتيب براي ثبت جواب  اين آزمايش عالوه بر تايپ ميبه اين

 ، جواب اولباشد در هنگام پذيرش اين آزمايش داشتهاگر عنوان جواب تيک  ودسترسي يافت. ،از قبل آماده

ب در م ورد رن گ ادرار ج وا    نمون ه  يب را  رونده بيمار ثبت خواه د ش د ك ه   بصورت جواب پيش فرض در پ

Yellow .در پرونده بيمار ثبت مي شود 

 راي آزمايشبميكروب و پارازيتولوژي نوع نمونه ميكروب شناسي خواهد بود؛ مثال  آزمايشات اين بخش براي

رگه تايپ شود كه درب Sputumو براي كشت خلط بايد كلمه  Urineتست كشت ادرار در اين قسمت كلمه 

 باشد. داشتهظاهر خواهد شد، عنوان جواب حتما  بايد تيک  Specimenدر جلوي جوابدهي

 ام مي ش ود قسمت انجام آزمايش مربوط به زمان آماده شدن جواب بيمار مي شود. اگر آزمايشي هر روز انج

را  2دد ر قسمت زمان آماده شدن عد «هفتگي» از انتخاب گزينه و تا موقع ثبت دو روز طول مي كشد پس

گ ر  ا د. ي  رد كنش را در قسمت مربوطه وايو ساعت انجام آزماوارد كنيد و عنوان هر روز را عالمت بگذاريد .

روز  1نجام آن انجام مي شود و زمان ا صبح 8در ساعت  مثال  يكشنبه و چهارشنبه ،آزمايشي در هفته دو بار

رار دهي د.  قرا  1 عدد زمان آماده شدندر گزينه شنبه را عالمت زده و عنوان هاي يكشنبه و چهاربعد است 

وز بعد ريک  جواب آزمايش مراجعه كند تاريخ آماده شدن صبح 9ساعت  در نتيجه اگر بيماري روز دوشنبه

 از چهارشنبه يعني پنج شنبه ثبت خواهد  نمود.

 ش ود نجام م ي روز يكبار ا 10اگر آزمايشي هراي كاربرد دارد. براي مثال گزينه ماهانه جهت آزمايشات دوره

 واهد بود.خزمان يكي از روزهاي انجام اين آزمايش  «تاريخ شروع» كني .را ثبت مي 10درپنجره تكرار عدد

 بايست در ساعت انجام آزمايش، ساعت مورد نظر وارد شود. يدقيق تر شدن محاسبات م يبرا

يک آزمايش چند كيت مختلف را كه از نظر ح دود نرم ال    در اين قسمت مي توانيد براي :تعريف کيت ها

يد و براي هر كدام يک نام شناسايي قرار دهيد. در اين ص ورت ه ر وق ت كي ت     يمتفاوت هستند تعريف نما
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ي د.  يآزمايش مورد نظر تغيير يافت ديگر الزم نخواهد بود كه نرمال ها را پاك كنيد و نرمال جدي د وارد نما 

ي د. فق ط   يجايگزين نرمال قبلي نماي تعريف شده انتخاب كرده و نرمال هاي جديد را مي توانيد از كيت ها

 يک نام شناسايي داشته باشد و هيچكدام خ الي نباش ند.  حتما  ت(ي)هر كيد كه هر مجموعه نرمال كندقت 

 نام شناسايي را انتخابي كرد.توان مي Nameدر پنجره  " \ "عالوه بر آن با در  عالمت 

 مثال : 

 نام متد \ نام شركت توليد كننده كيت بعد از چاپ ام متدن

 كند كاربرد دارد. ير مييت آنها تغيكه مكررا ك يشاتيآزما يف معموال براين تعريا

  .يكن يش مورد نظر را وارد ميآزما يريواحد اندازه گ Unitدر قسمت 

مختل ف   يس ن  يگ روه ه ا  ک ج نس و  ي  توان نرمال را به تفك ين قسمت ميدر ا سن/ جنس: يگروه ها

داش ته   کي  د چاپ نرمال بر اساس سن/جنس تي  باين صفحه استفاده كني  از ايف كرد. كه اگر بخواهيتعر

 باشد. 

ه ک داش ت ي  د چاپ نرمال بر اساس جنس تيرا چاپ كند، با   Highو  Low ک جنسي  به تفكياگر بخواه

 باشد.

پس بخش فرعي را مورد نظر را انتخاب كرده، سبخش صفحه  يابتدا از قسمت باال :اضافه کردن آزمايش 

يک خط خ الي ب از    (  فشار دهيد   )  ين رايبرده و فلش پاتست نما را بر روي آخرينيد. مكانيمشخص نما

را، عددي  شيآزماشود كه در سمت چپ آن عالمت ستاره )* ( را مشاهده خواهيد نمود. شماره رديف  مي

و عالمت اختص اري و س اير   ش يآزمانام نهايت تست آن جا قرار بگيرد. سپس قرار دهيد كه مي خواهيد در 

را ك ه در   Refreshي د دكم ه   ييد . براي اينكه صفحه تست ه ا را مرت ب نما  ياي تست را وارد نماهپارامتر 

يد، كليه تست ها ب ه ترتي ب ش ماره ردي ف ب ر روي ص فحه ب ه        يتصوير است كليک نماو باالي سمت چپ 

ش ماره  هند آمد. از آنجا كه ممكن است دو تست با يک شماره رديف باشند با كلي ک دكم ه   نمايش در خوا

 .رنديگ يگاه مورد نظر خود قرار ميو در جاهمه تست ها داراي يک شماره رديف خواهند شد   يگذار

ا ح ذف  رمي توانيد تس ت  (  -)دكمه برروي مكان نما را روي تست مورد نظر برده با كليک  حذف تست :

ال ج اري  س  (. دقت كنيد اگر در طول يد يه  مي توانيد استفاده نما  Ctrl+Deleteيد) از دكمه هاي ينما

از  ي سال بع د توانيد تست را حذف نماييد و بايد تا ابتداپذيرش شده باشد ديگر نمي تستي درپرونده بيمار

  استفاده نكنيد. اين تست در پرونده بيمار

 مكان نما را روي تست كهاستركافيجهت انتقال تست به بخش ديگ
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 كلي ک  راس ت  آنو س پس روي  ب رده مورد نظر

اس امي بخ ش ه اي    ك ه  ك وچكي . صفحهديكن

شامل بخش هاي فرعي ني ز  )و باشدمختلف مي

ش   ود. روي داده م   ينم   ايش (،م   ي ش   ود

تس ت م ورد نظ ر ب ه     د ي  كن كلي ک كههركدام

. اگر تستي را از مي شود منتقل آن بخشداخل

بخ ش اص لي تغيي ر    و  ي د ييک بخش فرعي به يک بخش فرعي ديگ ر در داخ ل هم ان بخ ش منتق ل نما     

دوم  ب ه بخ ش   ، تست از بخش اول(مثال  تستي از بخش بيوشيمي خون به بيوشيمي ادرار منتقل شود)نكند

يدتس ت  ينماتستي را از بيوشيمي به س رولوژي منتق ل   اگر ولي شودحذف ميه منتقل شده و از جايگاه اولي

 .يديتست را از جايگاه اول حذف نماخواهد شد و بايد كپيازجايگاه اولي به جايگاه دوم

ي د و س پس ص فحه    يآزمايش ات كلي ک نما   روي دكمه ليست قيمت ،راه با قيمتجهت چاپ آزمايشات هم

 يد .ينمايش داده شده را به چاپگر ارسال نما

ه يد و س پس ص فح  ينرمال هاي آزمايشات كليک نما همراه نرمال، روي دكمه ليستجهت چاپ آزمايشات 

 يد .ينمايش داده شده را به چاپگر ارسال نما

 ، روي دكم ه ليس ت نرم ال ه اي آزمايش ات كلي ک      يجهت چاپ آزمايشات همراه با كد و عالمت اختصار

 يدييد و سپس صفحه نمايش داده شده را به چاپگر ارسال نماينما

ايش ات  و مش اهده كلي ه آزم   آن اصالحات شات و يف آزماير صفحه تعارد يشيجستجو كردن آزمابه منظور 

يد، ص فحه  يمايد . بر روي دكمه تمامي آزمايشات كليک نياستفاده نما  تمامي آزمايشات  از بخش توانيدمي

ت را يد آزمايشابا كليک بر روي عنوان هر ستون مي توان .كليه آزمايشات را به شما نشان  مي دهدوباز شده 

 يد.يعالمت اختصاري يا كد بين المللي مرتب نما،اساس نام) حروف الفبا(  بر

توانيد از اي ن قس مت   براي تصحيح قيمت ها نيز مي

 I.Code في اس   ت در قس   مت.كااس   تفاده كني   د

را  Tabالملل ي را وارد ك رده و س پس دكم ه     كدبين

د. سپس چند نوع قيمت اين آزمايش را بزنيد. كليه آزمايشات با كد بين المللي مربوطه نمايش داده مي شو

مراجعه كرده و كد بين الملل ي آزم ايش ديگ ر را وارد     I.Codeيد و دوباره به قسمتيدر جاي خود وارد نما

كه آزمايشات )مي خواهيد قيمت ها را از روي دفترچه وزارت بهداريبه خصوص زماني كه  روشاين يد. ينما

جس تجو ك ردن    يب را  يد، مورد استفاده قرار مي گيرد .يوارد نما (همراه با كد بين المللي مشخص شده اند
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ش م ورد  يآزما را بزنيد Tabش را در كادر مورد نظر وارد كرده و سپس دكمه يد نام آزمايتوان يشات ميآزما

 شود. يشات ظاهر ميف آزمايگاهش در صفحه تعرينظر به همراه جا

 :مت هايش قيافزا

ب دا و  من ص فحه س تون   يكاربرد دارد، كه در ا يعرفه ها به صورت درصدمت تيش قيافزا ين قسمت برايا 

دكم ه   ش به درصد را وارد ك رده و س پس  يستون مقصد را مشخص كرده و در كادر متوسط مقدار قابل افزا

ت ن قس م ي  ر ادابد. الزم به ذكر است ك ه  يش ميد كه به مقدار وارد شده در كادر وسط افزايزن ير را مييتغ

 .  يش دهيا همه بخش ها را افزايبخش خاص و  يمت تست هايق  يتوان يم

 :مت هايق يبه روز رسان

     م ک كش ود ك ه ب ه ك اربر      يده ميمت ها ديق يک دكمه به اس  به روز رسانيشات يف آزمايدر صفحه تعر

 پنج ره  نيز ااک پنجره باز شده، يآن  يک كردن روير دهد. با كلييكباره تغيشات را به يمت آزمايكند ق يم

امپيوتر ك  ارسال شده و در  Azad90.TSTمه مورد نظر مثال يبا نام ب دانش از طرف شركت تروند هك يليفا

قص د ب از   تا پنجره انتخاب س تون م  را مي زني  Openآزمايشگاه ذخيره شده است را انتخاب كرده و دكمه 

زاد را آ  ب ه روز كن ي  م ثال    شود. حال از اين كادر موجود در اين صفحه ستون قيمت ي را ك ه م ي خ واهي    

  انتخاب كرده و دكمه انتقال را مي زني  تا قيمت هاي تعرفه مورد نظر به روز شود. 

 مت ها:يق ياسام

ف ه  قاب ل تعر مثال اگر م ي . برايف كنيمت، نام تعريق يهر كدام از ستون ها ي  برايتوان ين قسمت ميدر ا

 ش اهده  را م«  89 يدولت  »، « 1تعرف ه  » يشات به ج ا يزماف آي ، در صفحه تعريپ كنيرا تا 89 ي، دولت1

  .يكن يم

ر مقابل كادر د 3  شده است. كه يتنظ يشات محاسباتيوارد كردن فرمول آزما ين صفحه برايا محاسبات:

Expersion  در س وم  وارد كردن تس ت و ك ا   يوارد كردن عدد كادر دوم برا يوجود دارد كه كادر اول برا

  .يكن يپ ميدر قسمت دقت ه  تعداد رق  اعشار را تا باشد. يعالمت موارد كردن  يبرا

 انواع نمونه ها:

 و ...  . مانند ادرار، خونيكن يشگاه را وارد ميک آزمايموجود در  ين قسمت انواع نمونه هايدر ا

مي اس ا  را مشاهده مي كنيد كه جهت كار با جدول ييشات مجموعه عالمت هايف آزمايدر باالي صفحه تعر

 گيرند.مورد استفاده قرار مي

ف مي برد.يكليک بر روي اين گزينه نوار انتخابي را بر روي اولين رد ◄|  

 كليک بر روي اين گزينه نوار انتخابي را يک صفحه به عقب بر مي گرداند. 

 كليک برروي اين گزينه نوار انتخابي را يک ركورد به عقب برمي گرداند. ◄
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برد.ن گزينه نوار انتخابي را يک ركورد به جلو ميكليک برروي اي ►  

برد.كليک برروي اين گزينه اسامي پزشكان را يک صفحه به طرف جلو مي   

            . ردف مي بين رديكليک بر روي اين گزينه نوار انتخابي را بر روي آخر    ►| 

 

 

  :تعريف پانل ها

 

در زمان  وجمع آوري كرده يش مختلف را در قالب يک مجموعه كاربر مي تواند در اين قسمت چند آزما    

تي كه . آزمايشاآزمايشات انتخاب شده را يک جا پذيرش نمايدپذيرش با استفاده از نام يا شماره پانل تمامي

:  آين د مانن د  آزمايشاتي هستند كه در نسخه بيمار معم وال  ب ا ه   م ي     معموال  گيرند،در يک پانل قرار مي

 اسيد اوريک و... (. اوره، تست) قند، 5يا آزمايشات آزمايشات كنترل چربي ، ات كبديآزمايش

د و در ي  يجهت تهيه پانل كافيست به اين قسمت وارد شده، نام پانل مورد نظ ر را در س مت چ پ وارد نما   

ش يد. پس از ظاهر شدن ليست آزمايشات و انتخاب بخ  يكليک نما " + "عالمت سمت راست صفحه روي 

 يد .يبار كليک كردن وارد ليست پانل نما 2رد نظر، آزمايش را با مو

 د.يياستفاده نما " – "يا عالمت   (Ctrl+Delete) براي حذف يک آزمايش يا يک پانل از دكمه هاي

  :تعريف برگه هاي آزمايشات

هن د  خواكه در برگه ه اي ك ار م ورد اس تفاده      گروه هاي آزمايشاتي تعريف مي شود اين قسمت  جهت   

ز ر ص فحه ب ا  داشت و معموال  با توجه به تقسي  كار پرسنل آزمايشگاه صورت مي گيرد.در ابت داي ورود و د 

س مت  قدر . به منظور تعريف برگه جدي د  وارد كردن نام برگه كار مي باشدجهت  سمت چپ  پنجره  شده،

 كيب ورد  دارهاي جه ت  كلي د   پس ب ا اس تفاده از  س  صفحه كليک مي كني  تا اين قسمت فعال شود،  چپ

(Arrow Keyنوار انتخاب را به سمت )  . الي خدر فضاي پايين حركت داده تا در آخرين خط قرار گيرد 
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س پس   ش ويد. يبه پنجره سمت راست وارد م Tabبا استفاده از كليد  ايجاد شده نام برگه كار را وارد نموده

ورد م  شات ظاهر شود. پس از انتخاب بخش روي آزم ايش  يد تا ليست آزماييكليک نما " + "روي عالمت 

 نظر وارد شود. تا آزمايش انتخابي در ليست كار مورد را فشار دهيد( Enter)يا دكمه بار كليک نماييد 2نظر 

 اليرديف خيا افزودن  سرم كنترلجهت در  مقادير « 2كنترل صفحه » و  « 1كنترل صفحه »  هايگزينه

 باشد.به منظور نوشتن اطالعات بيماران روزهاي قبل در اين برگه مي شاتيدر چاپ برگه كار آزما
 
 

 

 



  

 

14 

 

 :ي پذيرشتست هاي برگه

اده قرار م ي  برگه وجود دارد كه تست ها و پانل هايي را كه بيشتر مورد استف 6بر روي صفحه پذيرش بيمار

 6 ک از اي ن ي  ار ثبت كرد. در ه ر  در پرونده ي بيمگيرند مي توان بدون واردكردن كد وتنها با اشاره ماوس

     س مت تست يا پان ل م ي ش ود ك ه در اي ن ق      60تست يا پانل را قرار داد كه مجموع آن  10توان برگه مي

 مي توانيد تعريف نماييد.  

 60در ابتداي ورود صفحه اي نمايش داده  مي شود ك ه درآن  

 Changeسطر وجود دارد. در باالي پنجره دكمه اي ب ا ن ام   

وسيله آن مي توانيد هر سطر را تغيير دهي د.  ه جود دارد كه بو

دكم ه   يبر روابتدا نوار انتخاب را بروي سطر مورد نظر برده و 

Change  تست و يا پانل  ،كليک نماييد. از داخل صفحه جديد

روي آن دوبار كليک نماييد. سطر مورد رمورد نظر را انتخاب و ب

به سطر بعدي بروي د. ه ي     نظر تغيير كرده و سپس مي توانيد

 سطري ازاين قسمت حذف نمي شود و شما فقط مي توانيد تست ها را عوض كنيد.

 :تنظيمات برچسب

اي ن   براي مناسبكاربر مي تواند در اين قسمت گروههاي مورد نياز جهت چاپ برچسب و همچنين چاپگر 

 منظور را انتخاب و تعريف نمايد.

تعري ف و   زمايشگاه متناسب با روش كاركرد خود بايد گروهه اي الزم را توضيح اين نكته ضروري است كه آ

زمايشاتي آتعريف و  " Blood1 "  توان گروهي تحت نامآزمايشات هر گروه را انتخاب نمايد. براي مثال مي

 و ... را در آن قرار داد.، FBS ،Uric Acid ،Creatinineاز قبيل 

 .اقدام نماييد «ها تعريف پانل»به روش بيان شده در براي تعريف و اضافه كردن گروههاي فوق 

( ي ا در مح يط   Localجهت انتخاب پيش فرض چاپ بصورت محل ي)  « 2چاپگر »و  «1چاپگر»هاي گزينه

پگر را چ ا  2را چاپگر تنظي  شده در محيط شبكه و چ اپگر  1بهتر است چاپگر باشد.( ميNetWorkشبكه)

رچس ب  بچ اپ   ن منظور است ك ه يبه ا«چاپ خودكار همراه با قب  »انتخاب گزينه محلي انتخاب نمايي . 

 خواهد شد. انجام بالفاصله پس از چاپ قب  در پذيرش بيمار

 :تعريف قراردادها
با انتخاب اين گزينه از منوي آماده سازي مي توانيد مشخصات س ازمانها ي ا مراك ز ط رف ق رارداد ب ا             

شده جهت انجام محاسبات م الي بيم ار در زم ان پ ذيرش، تعري ف       آزمايشگاه را بر اساس نرخ هاي تعريف

يد. پس از ورود به اين قسمت قراردادهاي تعريف شده را كه بر اساس ش ماره ردي ف مرت ب ش ده ان د      ينما
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مشاهده خواهيدكرد. جهت تغيير و يا اضافه نمودن يک قرارداد ابتدا با نشانگر ماوس بر روي دكمه تص حيح  

 رده و سپس اطالعات را در فضاهاي مورد نظر پر كنيد.كليک ك قراردادها

 اردادهاييباشد. با تغيير مقدار شماره رديف مي توانيد قرجهت مرتب نمودن قراردادها مي شماره رديف:

بط را داه اي م رت  كه مورد استفاده بيشتري دارند را در صدر جدول قرار دهيد)مانند قرارداد آزاد( و ي ا قرار 

 يد) مانند قرارداد تامين اجتماعي عادي، ماما ،خاص(.ينماپشت سره  تعريف 

 . شود يوارد م نام سازمان يا مركز طرف قرارداد با آزمايشگاه نام قرارداد:

راي بيم ه  ش ده ب   باشد. براي نمونه كد اع الم  منظور كدهاي اعالمي از طرف سازمانهاي بيمه مي نوع بيمه:

 باشد.مي 104سلح عدد م يروهاين يو برا103تامين اجتماعي عدد 

 
ان راي بيم ار : درصد فرانشيز پرداختي بيمار از كل قيمت آزمايشات مي باشد. اين مقدار ب  درصد سه  بيمار

 مي باشد. 30٪و بيماران تامين اجتماعي  100آزاد 

ي ن  روي اشد. جهت انتخاب يک قيمت كافيس ت  باآزمايشات مي اين ستون مبناي محاسبه فرانشيز قيمت:

 قيمت مورد نظر را انتخاب كنيد. ستون كليک كرده و از ليست ظاهر شدهفضا 

ت اب ه التف او  تواند هركدام از ستونهاي قيمت تعريف شده در تعريف آزمايشها باش د ك ه م  مي مابه التفاوت: 

 گردد. يممحاسبه  ن ستونياقيمت فرانشيز از 

ر درص دي از  باشد. اگر مي خواهيد  بيما 100در حالت عادي مقدار اين ستون بايد عدد  درصد اضافه بيمار:

واهد بود ك ه  خبه اين معنا  110كل جمع را اضافه پرداخت نمايد مقدار اين ستون را بايد تغيير دهيد. عدد 

 درصد كل بهاي آزمايشات را نيز پرداخت نمايد. 10بيمار عالوه بر سه  بيمار 

باشد. اگر مي خواهي د ب ه جم ع ك ل      100يد عدد : درحالت عادي مقدار اين ستون بادرصد اضافه سازمان

اين معنا خواهد ب ود  به  110بهاي آزمايشات درصدي اضافه شود مقدار اين ستون را بايد تغيير دهيد. عدد 
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درصد اضافه مي شود. فرانشيز بيمار از مبلغ اضافه شده محاسبه خواهد ش د. اگ ر ع دد    10 كل جمعبه كه 

 درصد كاسته خواهد شد. 10يشات باشد كل بهاي آزما 90اين ستون 

ن ر اين ستودداد با آزمايشگاه را مي توانيد رميزان تخفيف در نظر گرفته شده جهت مركز طرف قرا تخفيف:

 يد.يوارد نما

م توانيد به هري ک از قرارداده ا ي ک ك د اختص اص دهي د و هنگ ا       : جهت تسريع در پذيرش ميكد ورودي

 يد .يمه استفاده نماپذيرش بيمار از كد براي ثبت نوع بي

ث ال  م يبرا .دكر در اين گزينه مي توان حداكثر مبلغي كه بيمه متعهد به پرداخت مي باشد را وارد حداكثر:

ت وارد ن قس م ي  ن مبلغ را در ايال را به عنوان سقف پرداخت در نظر گرفته است، اير 1000000اگر مبلغ 

  .يكن يم

چاپ مبلغ آزمايشات  گاهياندازه جاجهت تعيين اده از چاپگر نسخه زن، در صورت استف اين گزينه نوع كاغذ:

كليک كرده و در پنج ره جدي د   « تعريف نشده»ابتدا الزم است بر روي عبارت  باشد.برروي نسخه بيمار مي

تنظيمات مربوط به نسخه مورد نظر را انجام دهي . پس از انجام مراحل فوق و تأييد آن عبارت ياد شده ب ه  

 اي از تنظيمات نسخه در تصوير نشان داده شده است.كند. نمونهتغيير مي« ريف شدهتع»

 

اگ ر از   .يد يمي توانيد استفاده نما Delete+Ctrlجهت حذف يک قرارداد از دكمه هاي  حذف يک قرارداد :

د به وعد از وربشود و  قراردادي براي پذيرش بيماران استفاده كرده ايد بهتر است قرارداد تا آخر سال  حفظ

 سال جديد قرارداد حذف شود .

 فاصله از باال ـ سهم سازمان

 بيمارفاصله از باال ـ سهم 

 جمعفاصله از باال ـ 

 راستفاصله از  تون قيمتفاصله از باال ـ س
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ي ف  رد د . ي ک دهي   ين را فشارينشانگر را بر روي آخرين قرارداد ببريد و فلش پا اضافه كردن يک قرارداد :

ربوط به م يستون ها . كليه كردقرار گرفته است را مشاهده خواهيد   ""*خالي كه سمت راست آن عالمت 

 يد . يد نماوار ديتوان يم يک قرارداد را

ه گ ذار  ميول در سازمان بيوجود دارد كه مربوط به مشخصات فرد مس ييز كادرهايصفحه ن يدر قسمت باال

 باشد. يطرف قرارداد م

 ، مق دار گردك ردن و درص د   يم ت خصوص   يمه، قيل بيره فاير ذخيمات مسين قسمت تنظيدر ا :ماتيتنظ

 دهند. يب اورژانس را انجام ميضر

 ش فرض:يپ يتست ها

 خونگيري اطفال و ...( -گاهي ممكن يک تست يا يک پارامتر)حق فني

ت انتخ اب  براي بيماران يک يا چند قرارداد به طور ثابت پذيرش شود. در اين حالت تست ها در اي ن قس م  

جود ين امكان واهنگام پذيرش، كاربر بي نياز از پذيرش مجدد اينگونه پارامتر ها باشد. همچنين  تامي شود 

 سال  5ه براي گروه خاصي از بيماران اين تنظيمات اعمال گردد مثال براي افراد زير دارد ك

 مكمل: يف قراردادهايتعر
 ف كرد.يتوان تعر يشگاه را ميمكمل طرف قرارداد با آزما يقراردادها ين قسمت تماميدر ا

 :پزشكانتعريف اسامي 
اير س  راب ه هم راه    ر اس تفاده مك رر دارن د   كه هنگام پ ذيرش بيم ا  پزشكانيتوانيد اسامي مي در اين بخش

 يد. يمشخصات آن ها تعريف نما

بيمار همراه آن چاپ شود  جوابدر ستون مربوط به جنس عنواني را كه مي خواهيد نام پزشک در برگه 

آقاي دكتر يا سركار خان  دكتر(. نمونه ) برايد يكنوارد  

   به كار  ينترنتيا يته شده كه جهت جوابدهاختصاص دادن رمز به هر پزشک گذاش يستون رمز ه  برا 

رود. يم  

. ي ک   را فش ار دهي د   ديصفحه كل ينيببريد و فلش پا فيرد نشانگر را روي آخرين : پزشك اضافه کردن

را  زمال يس تون ه ا  قرار گرفته، مشاهده خواهيد نمود. كلي ه    ""*آن عالمت  رديف خالي كه سمت راست

 يد .يوارد برنامه نما

   مي توانيد استفاده كنيد . Delete+Ctrlجهت حذف از دكمه هاي  پزشك : صاتمشخ حذف
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 :تعريف سر برگ قبض 
ي د در  را آن طورك ه م ي خواه  س يرنوي  زين تنظيو همچندر اين بخش مي توانيد اس  وآدرس آزمايشگاه 

 يد .يقب  بيمار چاپ شود، تعريف نما

 يد .يد نمانام آزمايشگاه را واردر اين قسمت  :نام مرکز

 گردد . يم در اين قسمت آدرس آزمايشگاه و شماره تلفن هاي آزمايشگاه قيد :مرکز ينشان

ي د  يمانقيد  را توضيحات ديگري كه مربوط به پذيرش بيمار مي شود مي توانيد در اين قسمت زير نويس:

 به آزمايشگاه براي گرفتن جواب و يا ساعات كار آزمايشگاه . همانند ساعات مراجع

      در اين قسمت مي توانيد فونت مربوط ب ه مشخص ات بيم ار ك ه در ق ب  بيم ار چ اپ        مار:يمشخصات ب

ن ام   -2        ن ام بيم ار     -1را تعيين كنيد، مشخصات بيمار عبارتند از :  آن ين اندازه يو همچن مي شود

 نوادگي و ديگر موارد ......خا

ي ين  ش ود تع  كه در قب  چاپ م ي  ط به آزمايشات بيمارراتوانيد فونت مربودراين قسمت مي :آزمايشات

 كنيد.

بک نگارش سفونت ، اندازه ،  به صورت جداگانه ديک كنيكه كلهر كدام از قسمت هاي فوق در كادر مقابل 

 كند.  ير مييتغو... 

 

خطوطي ز اانتخاب از ليست مشخص كرد. فقط مي توانيد  باتوان نوع خط را در اين قسمت مي : نامگزينه 

 ( . توجه شود Sampleيد كه حروف فارسي و انگليسي را باه  داشته باشند ) به پنجره ياستفاده نما

و هرچ ه   اين گزينه براي تغيير اندازه يعني بزرگ و كوچک شدن حروف استفاده م ي ش ود   : اندازهگزينه 

 .د وچكتر خواهند شين تر باشد نوشته ها كيدازه بزرگ تر و هرچه اعداد پانباالتر رود ااعداد 

ه اعم ال  مربوط گزينه دارد كه با انتخاب هر كدام تغييراتي در متن چهار قسمتاين  :سبك نگارشگزينه 

 شد : خواهد

 باشدراست مايل ميسمت در اين حالت كلمات كمي به :  كيتاليا. 

 دهد.اين گزينه كلمات را توپر نشان مي :  پررنگ 

 كشد. يخط مر حروف يز اين گزينه :ر حروفيخط ز 

  « .نكته: در موارد باال در هر لحظه فقط مي توان يک مورد را انتخاب نمود»   
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 :هاي تعطيلتعريف روز

ن ي  ا سال را تعريف كنيد. يک در اين قسمت شما مي توانيد روزهاي تعطيل

 روزهاي جمع ه  خ گزارش توسط نرم افزار كاربرد دارد.ين تارييتع يبخش برا

 اي ن در ش ود،  يک محاس به م   ي  ر برنامه به ص ورت اتومات ل كه دين دليبه ا

قسمت قرار نخواهند گرفت و فقط روزهايي كه تعطيالت رسمي كشور )غي ر  

اريخ مراجع ه بيم ار   تعري ف م ي ش وند ت     روز جمعه( هستند در اين قسمت 

به روزهاي بعد منتقل خواه د ش د. در   شدن با روز تعطيل درصورت مصادف 

يخ را بص ورت روز/م اه وارد   ت ا ت ار   كليک كني د  اين قسمت بر روي هر سطر

كردن تاريخ بعدي دكمه فلش پايين را فشار دهيد تا سطر و براي وارد نماييد

براي ح ذف ي ک ت اريخ از دكم ه ه اي      جديد ايجاد شود و تاريخ بعدي را ه  به همين صورت وارد نماييد. 

Ctrl+Delete   يد.ياستفاده نما  

 :ي سريالف شماره يتعر
 ني د در اي ن  قب  بيماران داشته باش يد. ش ما م ي توا   اين برنامه مي توانيد چندين سريال براي شماره  در 

شكيل شده تكاراكتر و خط فاصله قسمت سريال هاي مورد نياز را تعريف كنيد. يک سريال مي تواند از يک 

 بهش ت يدار ب راي بيم اران  و F -لبراي بيماران فروردين ماه خود س ريا باشد.به عنوان مثال شما مي توانيد 

سر ه   ، بطور خودكار و پشت بيمارعدد سمت راست خط فاصله هنگام پذيرش  د.ياستفاده نماي O-سريال

    شوند. يک ميال تفكين شماره سريماران هر ماه توسط اين صورت بيو به ا مي شود.در   

 :باشد به شرح زير ميدكمه  4در بدو ورود به اين قسمت پنجره اي باز مي شود كه شامل دو كادر و  

ثبت شده را نمايش مي دهد و كادر باريک سمت راست جه ت تاي پ س ريال    كادر سمت چپ سريال هاي 

 جديد مورد استفاده قرار مي گيرد.

ي ک  و دكم ه اض افه را كل   جهت ثبت يک سريال جديد كافي است  آن را در كادر سمت راست تايپ ك رده 

 يد .ينما

 يد.يارده و دكمه تصحيح را كليک نمخاب كرا انت لي ابتدا در كادر سمت چپ آنجهت تغيير سريال قب

 د.نماييبعد از تغيير دكمه جايگزين را كليک ، شود سريال مورد نظر در كادر سمت راست ظاهر مي

 .را انتخاب كرده و دكمه حذف را كليک نماييد جهت حذف سريال قبلي ابتدا در كادر سمت چپ آن

 رعايت شوند: نكات زير بايد

 بهتر است يک شماره سريال تعريف كنيد و هر ماه آن را تغيير دهيد . .1

 شما اشكال ايجاد مي كند.شماره سريال بدون خط فاصله در برنامه  .2
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كال عدد سمت راست خط فاصله را به هي  وجه تعريف نكنيد چون ترتيب بيماران را دچار اش   .3

 كند.اين عدد بصورت خودكار در  مي شود.مي

 ليست سريال ها را خالي نگذاريد. .4

 :هاي فعال پذيرشبخش
ه اي اي ن   توان تعدادي از خان ه ميكاركاربران در پذيرش،  جهت سهولت 

ه اي  غير فعال نمود. بدين مفهوم كه هنگام پذيرش بت وان خان ه  صفحه را 

 يد از روي  در صفحه كل tabد ي)با فشار دادن كل غير فعال را ناديده گرفت.

 شود.( يها رد م ن خانهيا

ه اي ذك ر ش ده    توان در خان ه الزم به يادآوري است كه در صورت نياز مي

 كليک و به آنها دسترسي يافت.

ني ز  ک كردن يبا كلحتي  «غير فعال كردن گزينه ها»البته با انتخاب خانه 

 توان به خانه هاي ياد شده دسترسي پيدا كرد.نمي

 :هاي همكارتعريف آزمايشگاه
نظ ي   مود. با تنتوان از اين قسمت استفاده افزار مياط از طريق اينترنت بين مراكز داراي اين نرمجهت ارتب

 توان نسبت به ارسال و دريافت جواب بين مراكز فوق اقدام نمود.هاي آن ميگزينه

  :تغيير زبان
باش د. بط ور   اين گزينه جهت تنظي  پيش فرض زبان مورد استفاده در قسمتهاي مشخص شده برنام ه م ي  

ه د ش د ت ا    توانيد سربرگ گزارش را برروي گزينه انگليسي تنظي  نماييد. اين عمل باع  خوامثال شما مي

 پيش فرض چاپ شما برروي انگليسي تنظي  شود.

 :تغيير سال جاري
دن اين كرباشد. پس از فعال الهاي گذشته مياين گزينه جهت دسترسي مجدد به اطالعات بايگاني شده س 

 باشد. يمد يصفحه كل F9  ديكل يد. كليد كمكي اين قسمتينه كافيست عدد سال مورد نظر را وارد نماگزي
 

 ايجاد سال جديد:
   .شود براي ايجاد سال جديد از اين گزينه استفاده مي
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 :تعاريف جوابدهي

 سربرگ گزارش
ه پاس خ بيم ار چ اپ    خواهي د در برگ   تواني د ن ام وآدرس آزمايش گاه را آنط ور ك ه م ي      دراين بخ ش م ي  

ا ب ه دو  توانيد سر ب رگ ر شود)همچنين ساير مشخصات و چگونگي چاپ نتايج بيماران ( تعريف نمائيد. مي

ي رگ انگليس  ب  حالت تعريف نمائيد: فارسي و انگليسي. بنابراين هنگامي كه خواستيد پاسخ بيمار را با س ر  

 نخواهيد داشت. چاپ نمائيد احتياجي به پاك و دوباره وارد كردن سر برگ 

 
 

و  درس، آدرسنوع سربرگ را بر روي گزينه فارسي قرار دهيد. در قسمت عنوان نام آزمايشگاه و در پنجره آ

ه     وه ا در س ر ب رگ فارس ي م ي توان د ه   فارس ي باش د          آزمايشگاه را تعريف نمائيد. اين عبارت تلفن

ر اسخ  بيم ا عناوين مربوط به امضاء كننده پ انگليسي)متناسب با سليقه آن مركز(. در قسمت زير نويس ه 

اپ را چ  نوع ح روف   توانيد اندازه ومياز كادر نام، زبان مرتبط، اندازه، سبک نگارش ، رنگ ،را تايپ نمائيد. 

كامل  )توضيحات كادر هاي مربوطه در قسمت سربرگ قب  به طور براي هر كدام جداگانه مشخص نمائيد.

 توضيح داده شده است.
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 نظيمات:ت
در اين قسمت محدوده چاپ پاسخ بيمار را مي توانيد تغيير دهيد اگر از مقدار موارد اي ن قس مت مطم  ن    

 براي همه آنها در بسياري از موارد صحيح مي باشد. 2/0نمي باشيد مقدار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  اصطالحات تعريف
فه ر ك اربرد مك رر دارن د. جه ت ص ر     هايي است ك ه در برگ ه پاس خ بيم ا    عبارتها يا متنشامل اصطالحات

ه ا  ا ماوس آنيتوانيد اين عبارات را دراين قسمت تعريف نمائيد و سپس با استفاده از كد و درتايپ ميجويي

قسي  مي ش وند.  گروه ت 4را در برگه پاسخ بيمار قرار دهيد. اصطالحات از نقطه نظر مكان مورد استفاده به 

( در قس مت   Commentدرج واب آزمايش ات م ي باش د،گروه دوم )    ( ب راي اس تفاده    Resultگروه اول)

( در بخ ش مس تقي  برگ ه ه اي     Direct Examتوضيحات برگه هاي مختلف ك اربرد دارد. گ روه س وم)   

ميكروب  (در ليست نتايج كشت برگه هايCultureشود و گروه چهارم)ميكروب و پارازيتولوژي استفاده مي

 استفاده مي شود . 

N/A از نظر مكان استفاده مشخص نمي باش د ب ه هم ين دلي ل در ه ي      عبارتاست كه اين عنيمبه اين  

 ليستي مشاهده نخواهد شد.

 ربوطهمبعد از ورود به اين قسمت و مشاهده جدول مربوطه، اطالعات مربوط به هر عبارت را در ستون 
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حات است. كد ورودي عددي است كه تايپ نمائيد. شماره رديف صرفا  جهت چگونگي ترتيب نمايش اصطال

نوع كاربرد متن را مشخص م ي نماي د.    Typeمي توانيد با استفاده از آن متن را در برگه بيمار قرار دهيد. 

اگر هي  كدام از گروه هاي تعريف شده را انتخاب نكنيد متن در هيچك دام از ليس ت ه اي ش ما مش اهده      

كليک نمائيد، متن م ورد نظ ر را وارد    "+"اوس روي عالمتنخواهد شد. جهت اضافه كردن يک عبارت با م

 استفاده كنيد . Ctrl+Deleteكليک نمائيد يا از دكمه "– "نمائيد و براي حذف روي عالمت 
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  :برگه هاي خاص

شود كه در بخش مستقي  ميكروب شناسي و پارازيتولوژي ك ه  اين قسمت مربوط به تعاريف برگه هايي مي

يم اران بص ورت مجموع ه اي از پارامتره ا م ي باش د،كاربرد دارن د. ه ر برگ ه ش امل ي ک عن وان             نتايج ب

( وتعدادي پارامتر مي باشد.هر پارامتر مي تواند يک جواب پيش فرض ويک نرم ال  Bacteriology)مانند

ه اي   داشته باشد و به عنوان تيتر تعريف شود.برگه هاي مستقي  ميكروب شناس ي و پ ارازيتولوژي وبرگ ه   

خاص مانند آزمايشات مايعات و سنگ همه در اين قسمت تعريف مي شوند. در ب دو ورود ب ه اي ن قس مت     

تعدادي  برگه از قبل تعريف شده اند، قسمت سمت چپ مربوط به عنوان برگه مي باشد ك ه هنگ ام چ اپ    

ه ه ا كلي ک نمايي د    جواب بصورت پر رنگ به عنوان تيتر برگه چاپ خواهد شد. بر روي هر كدام از نام برگ

پارامتر هاي آن برگه چاپ خواهد شد در صورت نياز به تغيير پارامتر با ماوس قسمت سمت راست را فع ال  

عنوان نام پ ارامتري اس ت ك ه هنگ ام      ستون نماييد و تغييرات الزم را وارد نماييد. در قسمت سمت راست

اين پارامتر را مي تواني د تاي پ نمايي د و در     جوابدهي به آنها نياز داريد در ستون جواب، نتيجه پيش فرض

ستون نرمال،رنج نرمال پارامتر مربوطه وارد مي شود. اگر پارامتري الزم است كه از بقيه متن پررنگ تر باشد 

 تا بصورت تيتر چاپ شود با ماوس ستون تيتر را عالمت بگذاريد. همين عالمت در ستون برگ ه ك ار باع      

در برگه كار آزمايش مورد نظر بيايد. براي اضافه كردن پ ارامتر ب ه انته اي ليس ت      مي شود كه اين پارامتر

پارامترها رفته و فلش پايين را فشار دهيد. يک خط خالي نشان داده خواهد شد كه مي توانيد مطالب مورد 

گ ه  استفاده نمائيد. جه ت اض افه ك ردن ي ک بر     Ctrl+Delete نظر را تايپ نمائيد. براي حذف از دكمه 

 جديد در قسمت نام برگه ها وارد شويد و نشانگر را بر روي آخرين برگه برده و فلش پائين بزنيد. بعد وارد
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ا ب ه  ركردن رديف و نام برگه، بر روي قسمت سمت راست كليک نمائي د و پ س ازآن پارامتره اي دلخ واه     

خ ط   ارامتر، دربعد از تايپ ن ام پ    نياز داشته باشدترتيب وارد نمائيد. اگر پارامتري بيش از يک خط جواب 

ذف ح   Ctrl+Deleteتواني د ب ا دكم ه ه اي     بعد به جاي نام پارامترخط تيره قرار دهيد. يک برگه را م ي 

 نمائيد.

   :تعريف آنتي بيوتيك ها 
مي تواني د آنت ي بيوتي ک     در اين بخش

هاي م ورد اس تفاده در برگ ه ميك روب     

شناس  ي را تعري  ف كني  د. ب  راي اض  افه 

با فلش پايين بر روي آخرين آنتي  كردن

بيوتيک رفته و يكب ار ديگ ر آن را فش ار    

دهي  د و ن  ام آنت  ي بيوتي  ک را تعري  ف  

نمايي  د. ب  راي ح  ذف از دكم  ه ه  اي    

Ctrl+Delete  استفاده نمائيد. ترتيب قرار گرفتن آنتي بيوتيک ها در اين قسمت اهميتي ندارد. چرا كه در

 ها بترتيب حروف الفبا نمايش داده  خواهند شد. دهي بيمارآنتي بيوتيک جوابهنگام 

 

 مات چاپ بخش ها:يتنظ
 :است بخش تشكيل شده 3اين منو از 

 ب كند قه ي خود مرتيب چاپ را بر اساس سليت ترتيكاربر مي تواند از اين قسمت اولو: ترتيب چاپ(1

و  روش چاپ بخ ش ه اي خ اص مانن د بخ ش هم اتولوژي       تعيين ن بخش جهتيا :روش چاپ(2

 .بخش ادرار مي باشد

ن ه ا  در اين بخش چند روش براي چاپ جواب وجود دارد كه ب ا انتخ اب ه ر ك دام از آ      :ساير(3

  صفحه جوابدهي بيمار به يک روش چاپ گرفته مي شود.
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 ماريه بپروند

 رش :يپذ

از  اي  رده ک ك  ي  رش كليد پذيكل يست رويماران كافيرش و ثبت اطالعات بيآسان به پذ يجهت دسترس   

س ت ك ه ورود ب ه    . الزم به ذكر ا(ز قابل استفاده استين F2انبريد مي)كلديينه را انتخاب نمايگزنيپرونده ايمنو

يم اران  جهت جستجو و دسترسي به اطالعات بد نبوده بلكه يجد يماريرش بيبه مفهوم پذ تنها ين قسمتا

، «نياول  » يه ا نهياز گز يكيت با انتخاب يفعالن منظور الزم است تا نوع يباشد. به هميمپذيرش شده نيز 

 مشخص شود.  « ديجد»و« برگه كار»و ... ،« يقبل»، «نيآخر»

ال يره س ر كه چند تا ش ما  ي . در صورتيزن يرام F3د يا كليک كرده يكل« ديجد»نه يگز يرو د :يمار جديب 

ال يس ر  کي  د، اگ ر فق ط   ي  تخاب كنرا ان يكيد يتوانيافته و شما ميش يازآنها نما يستيف شده باشد ليتعر

 د. ينمايماران ميب يشوند در نظر گرفته و شروع به شماره گذاريد آن را به عنوان پيف كرده باشيتعر

را مار يب يعموم ک از كادرها وارد شده و اطالعاتيهر  يرو tabد با استفاده از دكمه يتوان يپس از آن م   

ولين بار اگر خواستي  پزشكي را براي ا ديمشخص شده وارد كن يدر فضاهاهمراه با مشخصات پزشک معالج 

را كلي ک   وارد كني  و براي هميشه در برنامه ذخيره شود، پس از وارد كردن اطالعات پزشک دكمه ذخي ره 

 مي كني .

 ورژانس راكادرهاي تاريخ پذيرش، ساعت، پذيرش كننده و تغيير به صورت اتوماتيک وارد مي شود، قسمت ا

 ود.شتوان براي بيماران اورژانسي تيک دار كني  تا در برگه كار از بقيه بيماران تفكيک  ه  مي

ين        روش وارد ك رد: ت اريخ گ زارش ب ه ص ورت دس تي وارد ش ود، و همچن          3تاريخ گزارش را مي توان به 

ارش و خ گ ز مي توان با وارد كردن عدد تعداد روزي كه طول مي كشد تا جواب آم اده ش ود در ك ادر ت اري    

رم ال آن  تاريخ گزارش وارد مي شود، و اگر زمان آماده شدن هر آزمايش را در ص فحه ن  tabفشردن دكمه 

وطه كادر مرب تعيين كرده باشي ، پس از انتخاب آزمايش ها براي بيمار تاريخ گزارش به صورت اتوماتيک در

 ظاهر مي شود.

 در همك ار  ياه   شگاهيآزما نام ايباشد و  يا بستري يياتواند سرپ يمارستان ها ميمار در بينوع درخواست ب

 اين قسمت وارد مي شود.

   مشخصات مربوط به بيمه همچون شماره صفحه و ... را تكميل مي كني .

ا در رل ي بيم ار   براي بايگاني كردن بيمار به منظور مشاهده سابقه ي او بايد شماره شناسنامه و يا ش ماره م 

به  ه بايگانيد تا با كليک كردن روي كلمه ي بايگاني به صورت اتوماتيک يک شماركادرهاي مربوطه وارد كر

     آن بيمار بدهد.
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ا انتخاب ورد نظر رل شده قرارداد ميست تكميتوان از ليجه ميد در نتيف كرده باشيد قبال  تعريمه را باينوع ب

ار ي  د اختف ق راردا ي  ن ك د هنگ ام تعر  ي  ا. )دي  قراردادها اس تفاده كن  يمشخص شده برا يا از كد وروديد يينما

 شود(يم

 د : يياد استفاده نميتوان يروش م 4از  يشات درخواستيثبت آزما يمار، برايل اطالعات بيبعد از تكم

 شاتيف آزمايف شده در بخش تعريتعر ياستفاده از كد ورود روش اول:

اس   ت ك   د  يك   اف 

 يرا در فض    ا يورود

مشخص شده ب ه ن ام   

ك رده و  پ يش تايآزما

ک يرا كل Enter دكمه 

 د.يكن

گزين     ه  روش دوم:

 شات يآزما ليست

ه باشند ب   يمت ميق يف شده اند و دارايشات تعريف آزمايكه در تعر يشاتيآزما يست تماميبا انتخاب آن ل

  . يكن ين تست ها آن را انتخاب ميهر كدام از ا يک رويشوند كه با كل يظاهر م يک بخش اصليتفك

 ت جستجو كردن را ه  دارديلن روش قابيا 

 ها مرتب شده استشيف آزمايست بر اساس شماره ردين ليا 

 

د پان ل  ي  توانيوجود دارد كه ب ه كم ک آن م    « هاپانل» ي، دكمه«شاتيآزما» ير دكمهيدر ز روش سوم:

 د.ييافزايمار بيب يشدهرشيپذ يهاشيست آزمايف شده را فراخوانده و به ليش تعرياز پ يهاشيآزما

 «ه ا ف پان ل ي  تعر ش ات  يآزما  يسازآماده»ف آن به بخش يتعر يوهيف پانل و شيدرك تعر يبرا توجه:

 د.يمراجعه كن

 ف شدهياز قبل تعر يهاتستانتخاب  روش چهارم:

 رش(يپ ذ  يبرگه يهاتست شات يآزما  يساز)آماده يسازا پانل كه در بخش آمادهيعدد تست  60تعداد  

ش يد آزمايتوانيهر كدام م يک كردن بر روياند. با كلش داده شدهيرش نمايپذ يد در صفحهياف كردهيتعر

 د. يمار ثبت كنيمورد نظر را در پرونده ب

ب بخ ش و  ي  ب ه ترت  يك  يمار به دو صورت قاب ل مش اهده هس تند.    يب يها پس از ثبت در پروندهشيآزما 

ف رض ب ه   شياف زار ب ه ص ورت پ     مار. نرميب يدر پروندهب ورود يبه ترت يگريها و دشيف آزمايرد يشماره
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مشاهده »ک ياست ت يف كافيب شماره رديره به ترتير ذخييتغ يكند. برايها را ثبت مشيب ورود آزمايترت

 د. يا بگذاريد و يرا بردار« ب وروديبه ترت

تحت  اردديز وجود گر نيستون د يشات سهمار، عالوه بر ستون نام آزمايشات پرونده بيآزما در بخش نمايش

ا به دون در نظر گرفتن مش بيآزما يمت جاريش دهنده قيمت نماي. ستون ق Statيمه، ب يمت،عنوان ق

 باشد و يش ميآزاد آزمايمار آزاد باشد قسمت مشاهده شده بهايمه بيباشد. پس اگر نوع بين مالتفاوت آ

مت، ين قيا )دهد يش را نشان ميآزما 1تعرفه  يمت بهاين قيباشد، ا ين اجتماعيتام "مه، مثالياگر نوع ب

ن يغ اد مبلييک نمايمت كلين قيا ياگر با ماوس رو د ثبت شود(.يمار بايمه بياست كه در دفترچه ب يمبلغ

 يا برار يشيد آزمايخواهيمه است و ميمار بيكه ب يد. در صورتيآيشود و در محاسبات نميش صفر ميآزما

ن يا در  Xد. عالمت ييک نمايكليش مه در مقابل نام آزمايستون ب ياست رو يد كافيآن آزاد حساب كن

خواهد ن يريمار تاثيب يمه ايدر جمع بنمايش داده مي شود و  شيآزما ي آزادشود و بها يستون ظاهر م

 اورژانسي اگر بيمار پذيرش شده يک يا بيشتر از يک آزمايش .ار خواهد آمدميب يداشت و فقط در پرداخت

بودن اين  مربوط به آن آزمايش را تيک مي زني ، اين باع  مي شود كه اورژانسيStat باشد، ستون داشته

ه و سپس ش مورد نظر  را انتخاب نموديد ابتدا آزمايحذف تست با يبراآزمايش دربرگه كار مشخص شود. 

  توان استفاده كرد(.يز مين Ctrl+Del)ازدييک نماي( كل-دكمه ) يتوسط ماوس رو

ود ثبت ش   يارتكر يشيش داده شده و اگر آزماينما شاتيپنجره آزما يمار در بااليشات پرونده بيد آزماتعدا

 د. يآيدرمه رنگ قرمزن عدد بيا

 كند: يممار را مشخص يب يت ماليشود كه وضع يظاهر م يشات ارقاميدر قسمت پرداخت، بعد از ثبت آزما

آزاد و اگ ر   يباشد جمع،  بها مار آزاديكند. اگر قرارداد بيمار را مشخص ميشات بيآزما يمجموع بها : جمع

م ع  عنوان ج مار بهيمه بين عدد در دفترچه بيدهد. ا يشات را نشان ميآزما يمه ايب يمه باشد جمع، بهايب

 شود .  يثبت م

ع ي جم  اون ع دد مس   ي  مار آزاد باش د ا يمار است. اگر بيتوسط ب يز پرداختيفرانش يمقدار بها مار :يسه  ب

ا ي   يم اع ن اجتيم ه ت ام  يكه بيجم ع در ص ورت    %30 ") مثالباشد يميمارز بيمه باشد فرانشيشد و اگر بخواهد 

 .باشد( يدرمان

م ه نباش د   يم ار ب ي)اگر بشگاهيمه به آزمايب يعبارت است از پرداخت : سهم سازمان

مع اآزاد،جي  م ه باش د   يمار بينكه بي. درتمام موارداع  ازان رق  صفر خواهد ش د( يا

است با  ينه مساويسه  سازمان. رق  هزاضافه +ماريخواهد بود با سه  ب يمساو

م ار  يب يم ت آزاد ك ه جزءپرداخت    يش ات ب ا ق  يآزما يمجموع ما به التفاوت ه ا 

 ماران آزاد صفر خواهد بود(.  يب ين رق  براي)امحسوب خواهدشد
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خ ار  از   خورده اند و Xشات عالمت ياست آزميكه در ل يشاتيآزما ياست با مجموع بها يمساو جمع آزاد :

 م ا ب ه   +م ار  يم ار عب ارت خواه د ب ود از س ه  ب     يب يحات پرداخت  ين توض  ي  شوند. با ا يمه حساب ميب

هد ب ود ك ه   خوا يشود. همواره رق  مانده مبلغ ينوشته م قسمت مانده جمع آزاد كه در +نه ( ي) هزالتفاوت

و  اش د شده بعمال اق قراردادها يف از طرين تخفي) چه اتعلق گيرد فيتخف ماريب به د. اگريد پرداخت نمايمار بايب

ود. ر خواه د ب   مايب يمبلغ پرداختاز مانده ك  خواهد شد و مبلغ مانده  د(يرا وارد كرده باش يعدد "مايمستق يا

ش د.   ه د صفر خوا ماريمانده بيمانده باشد، باق يد كه اگر مساوييمار را وارد نمايب ي، رق  پرداختيدرپرداخت

 مار را صفر خواهدكرد. يد مانده بييک نمايكلينوشته پرداخت ياگر باماوس رو

ا ي  د يي  اوارد نم "مايخ روز مس تق يخ گزارش را به صورت ت ار يد تاريتوانين قسمت ميدر ا : تاريخ گزارش

خ يارت  گ ر از  يهف ت روز د  يب ه معن ا   7 ") م ثال مار آماده خواهد ش د يگر جواب بيد كه چند روز ديمشخص كن

ش ات  يزماآ ، در ص فحه نرم ال  فيكه در بخش تعر ي. در صورت(را مي توانيد در كادر مورد نظر وارد كنيدرش يپذ

عه را روز مراج خ گزارش برنامهيتار يک روي  با كليكرده باشفيش را جداگانه تعريخ آماده شدن هر آزمايتار

 كرد. محاسبه خواهد  پذيرش شده شاتيبر اساس زمان آماده شدن آزما

ر مار چاپ خواهد ش د و اطالع ات وارد ش ده ب     ي(، قب  ب F4دكمه چاپ قب  ) يک رويبا كل : چاپ قبض

امل ش  ش ات ك ه   يكل آزما يعبارت خواهد بود از بها ،مار جمع كليشود. در قب  ب يچاپگر ارسال م يرو

د پرداخ ت  ي  م ار با يب است ك ه  يز مبلغيمار نيما به التفاوت و جمع آزاد خواهد بود. سه  ب+يمه ايجمع ب

 د.ينما

 دو روش براي جستجوي بيمار در صفحه پذيرش وجود دارد:

ه در ك  دي ديگر ، و موارپزشک ينام و نام خانوادگ ي،مار را بر اساس نام و نام خانوادگيد بيتوانيم : جستجو

و اي پ  ت را در قسمت مربوط ه  بيمار نام تنها بخشي از  ستيد. كافيجستجوكن اين صفحه مشاهده مي شود،

از آنه ا  از ن ام  يخواهد بود كه بخش  يمارانيبتمامي  د. صفحه ظاهر شده شاملييک نمايدكمه جستجو را كل

. ا ..ي  رش يخ پذي، تاريسرستون نام خانوادگ يک بر رويد با كليتوان يم ل شده است.يحروف وارد شده تشك

د. دو بار يدا كنيرا پ مار مورد نظريد و بييب نماا ... مرتيخ مراجعه  يست را بر اساس حروف الفباء ، تارين ليا

 .مار فوق را ظاهر خواهد كرديرش بيمار صفحه پذيهر ب يک بر رويكل

م ه  دك ي، روي ب ر اس اس ش ماره بيم ار    قبل   يماره ا يبه منظور مشاهده پرون ده ب  : تصحيح پرونده بيمار 

ن شماره د با داديتوانيشود و ميم يلرش خايد. صفحه پذيرا فشار ده  F2ا دكمه يد ييک نمايكل "حيتصح"

ل آن را ي  اا در ص ورت تم ي  )ديي  صفحه آورده، مشاهده نما يمار مورد نظر را رويب  Enterو سپس دكمه  ارميب

 .د(ير دهييتغ
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نكه با داشتن يداد مگر ا يراتييتوان تغ يمار نميرش بيمار در پرونده پذيد كه بعد از چاپ قب  بييدقت نما 

ح در يش گاه ح ق تص ح   يت آزمايريا بن ا ب ر نظ ر م د    ي  )دي  م اران مراجع ه كن  يس ت ب يقسمت ل ح  بهيحق تصح

 يب را  يد توجه داشت كه اگر در قس مت جواب ده  يشات باي. در مورد حذف آزمارد(يكاربران قرار گيارتمامياخت

اول ج واب  نك ه  يمار نخواهد بود مگر ايش قابل حذف از پرونده بين آزمايد ايجواب وارد كرده باش يشيآزما

 د. ييش را حذف نمايآزما

(، Ctrl+F6ن)ي(، اول  Ctrl+F6ن)يآخ  رنيعن  او يک روي  ب  ا كل

ز ي  م ار و ن ين بين و اول  يتوان آخر ي( مF5)ي(و بعدF6)يقبل

 را مشاهده كرد.  يو بعد يمار قبليب

ت وان ب ه   ين قسمت ميدر ا با مشخص كردن محدوده حدود :

مثال با  يدا نمود. برايپ يماران دسترسياز ب ياطالعات تعداد

 يک ب ازه زم ان  ي  در  " ين اجتم اع يت ام "م ه  يانتخاب نوع ب

رش قاب ل  يماران آن مح دوده در پ ذ  يخاص، فقط اطالعات ب

 د.ييک نمايد را كليت خواهد بود. سپس دكمه تائيرؤ

 

 جوابدهي : 
ت وان  س مت م ي  قبه اي ن   توانيد نتايج آزمايشات را وارد پرونده بيمار نماييد. قبل از ورود در اين بخش مي

ر حدود و مشخصات پرونده ها را مشخص كرد. اين كار باع  س رعت در دسترس ي ب ه بيم اران م ورد نظ       

وع ن  ا از نظ ر  ي  توانيد پرونده بيماران را بر اساس شماره قب  يا تاريخ مراجعه محدود نماييد و شود. ميمي

گ ه ه ا   يک نماييد. همچنين مي توان وض عيت بر تفك)بخش هاي آزمايش گاه(  بيمه و نوع برگه هاي جوابدهي 

اييد ا كليک نمرا مشخص نمود. بعد از تعيين و صحت انتخاب، دكمه تاييد ر ) برگه هاي ناقص يا تمام برگه ها(

ران نم ايش  را فشار دهيد. اگرهي  اطالعات خاصي وارد نكرده باشيد، اطالعات تم امي بيم ا   Enterيا دكمه 

 گردد. يمار ظاهر مييافته و پرونده اولين ب

 باشد:صفحه جوابدهي شامل دو بخش مي

تغيير  ( و در صورت نياز بهRead Onlyباشد)  قسمت مشخصات بيمار در باالي صفحه، كه قابل ديدن مي 1

 توانيد از پذيرش اقدام به اين كاركنيد.آنها مي

 يابد.نمايش ميها( )بخش  قسمت آزمايشات درپايين صفحه، كه در قالب بخش 2
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 تواني د ب ا انتخ اب ه ر بخ ش توس ط م اوس       شما مي

( به آزمايشات آن دسترسي يافته و نت ايج  Ctrl+Tab)يا

را وارد نمايي  د. در ص  ورتيكه آزم  ايش داراي جوابه  اي 

توانيد با راست كلي ک  پيش فرض تعريف شده باشد مي

بر روي قسمت جواب آزمايش، ليست جواب را مشاهده 

 اب نماييد.و از ميان آنها انتخ

از ي ک   (Arrow Keys)با دكمه فلش پايين صفحه كليد 

سطر به سطر بع دي بروي د. هنگ ام ورود ج واب ي ک      

 قابل مش اهده م ي باش ند. دراي ن قس مت      Infoآزمايش، نرمال هاي يک آزمايش در مقابل آن و در بخش 

مشاهده ك رده و در ص ورت    ،صفحه تغيير نرمال را" Reference Range"توانيد با كليک بر روي عبارت مي

 لزوم نرمال آزمايش مربوطه را تغيير دهيد. 

 :ماريش سابقه بينما

 يد سابقه يتوان يد ميدر صفحه كل ctrl+H يفشار دادن دكمه ها و resultبا كليک كردن در ستون 

 .ديمشاهده كن رامار مورد نظر يش بيآزما

 فق ط م ي   : حذف و اضافه کردن آزمايش در بخش جوابدهي

تواني  د آزمايش  ات ب  دون قيم  ت را ب  ه پرون  ده بيم  ار اض  افه 

و ي ا  براي در  نتايج بك ار م ي رود (    ") آزمايشاتي كه صرفانماييد

چنين آزمايشاتي را از پرونده بيمار حذف كني د. ك افي اس ت    

آزمايش مورد نظر را انتخاب كرده، روي دكمه حذف آزمايش 

م ايش، روي  كليک نماييد. همچن ين ب راي اض افه ك ردن آز    

كليک وتس ت م ورد نظ ر را از     "اضافه كردن آزمايش"دكمه 

ليست انتخاب ك رده و ب ا دو ب ار كلي ک ك ردن ب ر روي آن،       

 آزمايش را در پرونده بيمار ثبت نماييد .

توجه داشته باشيد در اين ليست فقط آزمايشاتي ظ اهر م ي    

باشد . در ص ورتي ك ه آزمايش ي را     صفرشوند كه قيمت آنها 

خواهيد تكرار آن را ثبت نماييد، بر روي نام آزمايش راست كليک نم وده و روي عالم ت   ايد و ميراركردهتك

Duplicate كليک نماييد. آزمايش مورد نظر در پرونده ثبت خواه د   "مجددا

 شد . 
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ات وضيحتاحتيا  به توضيحات داشته باشد كافي است روي دكمه  بيوشيمي( ")مثالدر صورتي كه برگه بيمار

(. صفحه ديگري ظاهر مي شود كه م ي تواني د م تن خ ود را ب ه ص ورت فارس ي ي ا         Alt+Mكليک نماييد)

ت ز اص طالحا اانگليسي تايپ نماييد، و يا از اصطالحات تعريف شده قبلي استفاده نمايي د . ب راي اس تفاده    

آن دو ب ار   رده و بر رويكليک نموده، عبارت دلخواه را پيدا ك  Expressionsكافي است بر روي عبارت قبلي

ک را كلي   Enter  تايپ كني د و س پس دكم ه     comment را داخل"( #" +و يا )كد مورد نظر   دكليک نمايي

 كنيد

  (# 65:) براي مثال
. چهار حالت را مشخص نماييد در مورد برگه، وضعيت برگه الزم توضيحات"پس از اتمام در  نتايج و احيانا

ت . وض عي  (Printed)و چاپ ش ده   (Approved)، تاييد شده(Complete)، كامل (Incomplete)وجود دارد : ناقص 

ار رونده بيماول هنگام پذيرش در مورد برگه ثبت مي شود. پس در بدو ورود به جوابدهي تمامي برگه هاي پ

لنماييد. دي( تبCompleteناقص مي باشند. پس از اتمام ثبت نتايج آزمايشات وضعيت را بايد به حالت كامل )

س  ول  مدر صورتي كه برگه هاي جواب نياز به تاييد توسط مس ول بخش داشته باشد، پس از مرور توس ط  

د ش ده،  ( تبديل شود . فقط برگه هاي تايي  Approvedبخش يا پزشک آزمايشگاه، بايد به حالت تاييد شده)

واه د  ( تب ديل خ Printedده )قابل چاپ خواهد بود. بعد از چاپ، برنامه وضعيت برگه را به حال ت چ اپ ش    

 نمود .
كليک  "Status"هاي حالت الزم به يادآوري است كه براي تغيير وضعيت صفحه جواب ميتوان برروي گزينه

 يا از كليدهاي ميانبر زير استفاده نمود:

 ( ناقصIncomplete : )Alt+I 

 ( كاملcomplete : )Alt+C 

 ( آماده براي چاپApproved : )Alt+A 

 ( چاپPrinted : )Alt+P 

ه ا  ب ا س اير بخ ش    اس ت  1و بخش هايي كه نوع آن ه ا   پارازيتولوژي يولوژي،ميكروب بخش هاي جوابدهي

تفاوتهايي دارد. در قسمت جوابدهي ميكروب هر آزمايش يک برگه كامل را به خود اختصاص م ي ده د. در   

 نتيجه بخش ميكروب مي تواند از چندين برگه 

 

 

 

زمايشات مختلف بخ ش ميك روب شناس ي را در    تشكيل شده باشد.آ

 پارامترهاي مستقيم
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 ب ا كلي ک روي ه ر ك دام     ) مثل كشت ادرار و كشت خلط (، پس قسمت پايين صفحه مي توانيد مشاهده كنيد

 مي توانيد اطالعات آن برگه خاص را مشاهده نماييد. 

باشد. بخش برگه ميكروب شامل سه قسمت مجزا مي

باشد ك ه ب ر   اول پارامتر هاي بخش مستقي  برگه مي

روي ص  فحه قاب  ل مش  اهده اس  ت. ك  افي اس  ت ك  ه 

اطالعات مربوط به هر پ ارامتر را در مقاب ل آن تاي پ    

نماييد. مي توانيد با راست كليک، ليست اص طالحات  

انتخاب نمايي د.   تعريف شده را مشاهده نموده و از آن

تع  اريف "پ  ارامتر ه  اي بخ  ش مس  تقي  در بخ  ش  

ان د. در  ري ف ش ده  تع "جوابدهي/ برگ ه ه اي خ اص   

صورت نياز به تغيير دائمي اين پارامترها بايد به بخش 

مي توانيد با كليک كردن بر روي  بودمربوطه مراجعه نماييد. ولي اگر در برخي موارد نياز به تغيير پارامترها 

متر را ب ه  دكمه تغيير پارامتر، آن را تغيير دهيد و يا با كليک بر روي پ ارامتر جدي د م ي تواني د ي ک پ ارا      

( كليک نماييد، Culturesمجموعه بخش مستقي   اضافه نماييد. براي ثبت نتايج كشت بر روي عنوان كشت)

شودنتيجه باشد در صفحه ديگري نمايش داده ميبخش دوم و سوم برگه كه همان كشت و آنتي بيوگرام مي

اص طالحات مربوط ه عب ارت    تايپ كرده يا با راست كلي ک ك ردن از ليس ت      Cultureكشت را در قسمت 

خاصي را در اين قسمت در  نماييد. توجه نماييد تا زماني كه قسمت كشت خالي باشد نم ي تواني د آنت ي    

بي وگرام،  بيوگرام كشت را وارد نماييد. بعد از ثبت اطالعات مربوط به كشت و در صورت نياز به ثب ت آنت ي  

اييد. صفحه اي كه ظاهر مي شود كليه آنتي بيوتيک كليک نم  Antibiogramدكمه ) + ( را در باالي بخش 

هاي تعريف شده را به صورت حروف الفبا مرتب كرده و به شما نشان م ي ده د. در قس مت پ ايين ص فحه      

 مشخصه آنتي بيوتيک هايي را كه مي خواهيد در پرونده بيمار در  كنيد مشخص نماييد. 

ک م ورد  آنت ي بيوتي   ک ها ( . سپس از ليست آنتي بيوتي Res( ، يا مقاوم ) Int( ، متوسط )  Senحساس ) 

گ ه داري د و   را پ ايين ن  Ctrlدر صورت متعدد بودن آنتي بيوتيک ها مي توانيد دكم ه  د نظر را انتخاب نمايي

س يوتيک حساسپس با ماوس بر روي آنتي بيوتيک دوم ، سوم و ... كليک نماييد . در نتيجه تعدادي آنتي ب

 كليک نماييد .  راOk تخاب كرده و دكمه را بصورت مجموعه ان

كليه آنتي بيوتيک هاي انتخاب شده به پرونده بيمار منتقل خواهد شد و در هم ان لحظ ه از ليس ت آنت ي     

بيوتيک ها حذف خواهد شد، اين عمل باع  مي شود كه امكان اشتباه در ثبت دوب اره ي ک آنت ي بيوتي ک     

را   Antibiogramد از اتم ام انتخ اب آنت ي بيوتي ک ه ا پنج ره        درون پرونده بيمار وجود نداشته باشد. بع  
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توانيد ببنديد. اكنون براي اين برگه ميكروب يک كشت و آنتي بيوگرام ثبت شده است. در صورتيكه نياز مي

كليک نماييد،  Cultureروي عالمت ) + ( در باالي بخش د به ثبت كشت و آنتي بيوگرام ديگري داشتيد  باي

شده و مي توانيد مراح ل ب اال را تك رار كني د. بع د از اتم ام ك ار وض عيت برگ ه را مش خص            صفحه خالي

هر برگه و يا به عبارتي هر آزم ايش  ) ميكروب شناسي( دقت كنيد كه در اين بخش)كامل يا تأييد شده(. نماييد

ند بود كه داراي يک وضعيت كامل و ناقص مي باشد و برگه هاي بخش ميكروب در صورتي قابل چاپ خواه

 آن تاييد شده باشند. )آزمايشات( كليه برگه هاي 

ر و داشته باشد. پس اگر بيماري دو آزم ايش كش ت ادرا   Commentهر برگه ميكروب شناسي مي تواند يک 

 ( داشته باشند. Commentتوانند يک توضيح)كشت خلط داشته باشد هر كدام مي

( م ي تواني د   F5( و بع دي )  F6كردن بر روي دكمه هاي قبلي )بعد از اتمام نتايج آزمايشات بيمار با كليک 

واهد شد. براي (، نتايج بيمار چاپ خF9پرونده بيماران ديگررا مشاهده نماييد. با كليک بر روي دكمه چاپ )

(. با كليک بر روي تص حيح ي ا فش ار دكم ه     Ctrl+F4چاپ يک بخش روي دكمه چاپ بخش كليک نماييد)

F2شاهده شوده ، اجازه مي دهيد با ورود شماره بيمار پرونده ديگري بر روي صفحه م، صفحه را خالي كرد  . 

در بخ ش   كنند با اين تفاوت كه پرونده بيم ار را مانند پذيرش عمل مي "دكمه هاي حدود و جستجو دقيقا

 جوابدهي به شما نشان خواهند داد . 

 جوابدهي تستي : 

را يكجا جوابدهي نماييد بهتر است از اين بخ ش اس تفاده كني د.    كه بخواهيد يک يا چند تست در صورتي  

( ق رار گي رد. بع د از    Worklistتواند مبنايي براي ورود ج واب از روي برگ ه ك ار)   عالوه برآن به سهولت مي

انتخاب محدوده پرونده بيماران و بخش مربوطه  ليست كليه 

آزمايشات بخش را در صفحه انتخابي مشاهده خواهيد ك رد.  

ب  راي ش  روع كافيس  ت روي آزمايش  ات م  ورد نظ  ر كلي  ک 

نماييد . بعد از انتخاب آزمايشات دكمه تاييد را كليک نماييد 

، صفحه اسامي بيماران به همراه آزمايش ات ك ه ب ه ص ورت     

ستون مرتب شده اند ظاهر مي شود.  اگر بيماري آزمايش ي  

را نداشته باشد آن مستطيل به رنگ مش كي خواه د ب ود و    

در بين س تونها و   Tabدر آن تايپ نمي شود. با دكمه  حرفي

با دكمه فلش پايين مي توانيد از بيماري به بيمار بعدي مراجعه نماييد . الزم به توضيح است كه ب راي ه ر   

 "ثبت نتايج"عدد تست انتخاب نخواهند شد. پس از اتمام جوابدهي برروي دكمه  10بار جوابدهي بيش از 

 كليک نماييد. 
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 : ي روتينجوابهاچاب 

ن ده  در اين قسمت مي توانيد نت ايج بيم اران را چ اپ نمايي د . وارد اي ن قس مت ش ويد و مشخص ات پرو        

خ ن ي ا ت اري  كه قرار است چاپ شوند انتخاب نماييد. مي توانيد با مشخص كردن شماره شروع، پاي ا بيماراني

اي پرون ده ه    ن كنيد. حت ي م ي تواني د ن وع    مراجعه بيماران ويا نوع بيمه، محدوده پرونده بيماران را تعيي

ه اي  كه يكب ار پرون ده  بدهكار و تسويه شده را مشخص و اين پرونده ها را جداگانه چاپ كنيد. بدين صورت

راجع ه  ر هنگام مبدهكار را چاپ نماييد و يكبار ديگر پرونده هاي تسويه حساب شده را و اين پرونده ها را د

 د. بيمار جداگانه نگهداري نمايي

 ي د ش ده ي ا   در اين قسمت پرونده بيماراني چاپ خواهد شد كه كليه برگه هاي آزمايشات آنها در حالت تاي

Approved  .باشد. پرونده هاي ناقص و يكبار چاپ شده در اين قسمت چاپ نخواهند شد 

 چاپ بدون تيتر : 

كافيس ت   يش گاه چ اپ نمايي د.   در اين قسمت مي توانيد نتايج بيماران به صورت كلي ولي بدون تيت ر آزما 

ه ك  ر مواقعي دمشخصات پرونده هاي بيماران را به برنامه بدهيد و دكمه تاييد را كليک نماييد. اين قسمت 

 ارد. تيت ر خواهيد فقط جواب آزمايشات را براي نمونه هاي ارسالي يا ق راردادي چ اپ نمايي د ك اربرد د    مي

 شد آزمايشگاه و نرمال ها در اينجا چاپ نخواهند

 مرور بيماران : 

كن د. در ب دو ورود الزم اس ت    اين بخش وضعيت پرونده بيمار را به لحاظ آماده ب ودن نت ايج مش خص م ي    

. بع د از تايي د ش رايط    )ازنظر شماره پرونده، تاريخ پذيرش يا ت اريخ ج واب(  محدوده مورد نظر را مشخص نماييد

ورد نظر خواهد بود. در مقابل ش ماره و ن ام بيم ار    كه نمايش داده مي شود شامل ليست بيماران مايصفحه

باش د يعن ي بيم ار     Iمشخص شده اس ت . اگ ر وض عيت      Pو    I , C , Aوضعيت پرونده بيمار با حروف 

حداقل يک برگه ناقص دارد در نتيجه كل پرونده بيمار ناقص مي باشد . در قسمت پايين برگه هاي موج ود  

سمت چپ برگه هاي كلينيكال و سمت راست برگ ه ه اي ميك روب و     در پرونده بيمار مشخص مي باشد ،

باشد بدين معني است كه پرون ده بيم ار ناقص ي     Cپاراتيزولوژي نمايش داده شده اند . اگر وضعيت پرونده 

كامل و تاييد نشده  Completeندارد ولي حداقل يک برگه 

باشد يعني تمام برگه ها تايي د ش ده    Aدارد . اگر وضعيت 

 و آماده چاپ مي باشد . است 

باشد يعني تمام برگ ه ه اي پرون ده بيم ار      Pاگر وضعيت 

چاپ شده است . با تغييرات در شرايط كه در باالي صفحه 

قرار دارد ميتوانيد ليست اسامي بيم اران را طب ق ش رايط    
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ن د و ي ا ت اريخ    بيماراني كه پرونده ناقص دارند و امروز ق رار اس ت مراجع ه كن    "دلخواه نمايش دهيد . مثال

 گزارش آنها فردا ميباشد را مشاهده نمائيد. با كليک روي دكمه چاپ ليست اين بيماران چاپ خواهد شد.

 

 کارت گروه خون:

ز را ا Rh Factorو  Blood groupدر اين صفحه يک دكمه به نام تنظيمات وجود دارد ك ه م ي بايس ت    

 ليست آزمايشات اين صفحه انتخاب كرد.

ه نام بيمار را كليک كرد  Searchره بيمار، شماره بيمار مورد نظر را تايپ كرده سپس دكمه ي در كادر شما

چ اپ   به همراه مشخصات آن در اين صفحه ظاهر مي شود. اگر بخواهي  عكس بيمار در كارت گروه خونش

 ني .ك مي  loadشود، روي گزينه ي عكس كليک كرده و عكس اسكن شده ي بيمار را از مسير مورد نظر 

 سپس از گزينه هاي موجود كارت و پشت كارت را چاپ مي گيري 

 ام:يارسال پ

 شود. يمار استفاده ميق نرم افزار به تلفن همراه بيام از طريارسال پ يبرا

 :جوابهاارسال 

 .ودش ياستفاده م جواب بيمار به سايت آزمايشگاه و دريافت اينترنتي آن توسط بيمارارسال  يبرا

 ده هاي باز :فهرست پرون

پ ذيرش و   )در بخ ش توانند به ارزيابي پرونده هاي باز ج اري مدير سيست  يا كاربران داراي حق دسترسي مي

 اي ب از  فهرس ت پرون ده ه     بپردازند. براي اين منظور پس از انتخاب رمز مدير سيست  به قس مت جوابدهي( 

اه )ب ه هم ر  ك ه در ح ال وي رايش اس ت     نمائي . مشخص ات بيم اري   رفته و بر روي دكمه بازيابي كليک مي

ت وان  م ي  "آزاد ك ردن "شود.عالوه بر آن ب ا كلي ک ك ردن ب ر روي دكم ه      نمايش داده ميمشخصات كاربر( 

     ذيرش كرد.بيماراني را كه به هر دليل دسترسي به صفحه جواب يا پذيرش آنها محدود شده، باز و قابل پ

 خروج: 

 استفاده ميكني  براي خرو  از برنامه از اين گزينه
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 هاي کاربرگه

در  و ... را ليستي از بيماران به همراه آزمايشات درخواستي به تفكيک بخش، گروه بندي آزمايشها، تجمع ي 

 دهد.اختيار پرسنل فني آزمايشگاه قرار مي

 باشد: بخشها، آزمايشات و تجمعي.هاي كار شامل سه قسمت ميبرگه

 هاي کار بخشها:برگه

د ر بدو ورودتوانيد ليست اسامي بيماران به همراه آزمايشات آنها را اخذ و چاپ نماييد. ن بخش مياز اي

شات كرده)بر اساس تاريخ پذيرش يا شماره(، و در قسمت بخش/آزمايبيماران را مشخصمحدوده پرونده

"Section"توان گزينه كني . عالوه بر آن ميبخش مورد نظر را انتخاب مي"All Sections" وم به مفه

 تمامي آزمايشات بيماران را برگزيد.

 

يست در يابي . اين لميرا انتخاب نمايي  به ليست گروهي از آزمايشات دسترسي "WorkLists"اگر قسمت 

 سازي قابل تعريف است. قسمت آماده

ت واني   يبراين مكني . بنارا انتخاب كني  به ليست آزمايشات بخشها دسترسي پيدا مي "Tests"اگر قسمت 

 يک يا تعدادي از آزمايشات اين ليست را انتخاب نمايي .

درخواس ت   از قسمت قرارداد نيز مي توان محدوده هايي از بيماران را بر اساس بيمه پ ذيرش ش ده و ن وع    

 آنان را انتخاب كرد و ليستشان را مشاهده كرد ،پذيرش شده
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اره نيز ار و تاريخ پذيرش مي توان انتخاب نمود قسمت شمعالوه بر محدوده اي كه بر اساس شماره بيم

 براي انتخاب دستي شماره بيمار مي باشد.

 
ت را بيم اراني ب ا اي ن خصوص يا    « نمونه هاي تاخيري»و  « هاچاپ جواب»و « هاي ناقصبرگه»هاي گزينه

 كند.مشخص مي

 «اتمامي جواب ه» فرض برروي اي كشويي قرار دارد كه به صورت پيشهمچنين در پايين صفحه پنجره

  گيرد.با باز كردن اين پنجره گزينه هايي ديگر در اختيار شما قرار ميقرار دارد و 
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قرار « انتمام بيمار»اي كشويي قرار دارد كه به صورت پيش فرض برروي صفحه پنجره ودر قسمت پايين تر

  گيرد.يار شما قرار ميبا باز كردن اين پنجره گزينه هايي ديگر در اخت دارد.

 

 
 

 بعد از مشخص كردن شرايط دكمه تأييد را كليک نماييد، ليست بيماران ظاهر خواهد شد.

فحه ص  توانيد مشخص نماييد كه هر بيمار با چه شرايطي چ اپ ش ود.در ب االي    قبل از چاپ اين ليست مي

ا اي مث ال ب   كار چاپ خواهد شد. بر تعدادي گزينه وجود دارد كه با تيک زدن هر يک، آن اطالعات در برگه

ت وان  ، مشخصات پزشک هر بيمار در ليست چاپ خواهد شد. عالوه ب ر آن م ي  "نام پزشک"انتخاب گزينه 

 قرار گرفته است.« 14»سايز فونت برگه كار را تغيير داد. اين عدد به صورت پيش فرض  
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 هاي کار آزمايشات:برگه

ك   ه داراي ليس   ت مشخص   ي از آزمايش   ات هس   تند،   يت   وان ب   ه بيم   اران دراي   ن بخ   ش م   ي 

س   ازي قاب   ل تعري   ف  دسترس   ي پي   دا كرد)ليس   ت برگ   ه ك   ار آزمايش   ات در قس   مت آم   اده   

م  وده و نباش  د(. در ب  دو ورود ب  ه اي  ن بخ  ش مح  دوده و برگ  ه ك  ار م  ورد نظ  ر را انتخ  اب         م  ي

   .درآيدنمايش  به بيماران مورد نظر اسامي سپس دكمه تأييد را فشار دهيد تا

 

 
 
 

ن اوين  از اي ن ع  توانيد شرايط موجود)از قبيل نام، سن، پزشک و ...( را تغيير دهيد. هر كدامقبل از چاپ مي

 كه داراي تيک باشد در چاپ ظاهر خواهد شد.
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اهد ش د.  باع  ايجاد رديف خالي در ابتداي برگه كار خو« 2كنترل صفحه »و « 1كنترل صفحه »خانه هاي 

  مق ادير  جه ت در  "كنترل ص فحه "گزينهها وارد نمايي . د رديف مورد نظر را در اين خانهكافيست تا تعدا

 .كاربرد دارددر باالي صفحه برگه كار سرم كنترل 

 هاي کار تجمعي:برگه

ا ب ر  رنماي د. در ب دو ورود مح دوده بيم اران     اين بخش ليست بيماران يک آزمايش را جداگانه مشخص مي

رگه ك ار  )مشابه بمشخص نموده و گروه آزمايشات را مشخص كنيد  "شماره بيمار"ا ي "تاريخ پذيرش"اساس 

 ن آزمايش ات با انتخاب دكمه تأييد ليستي از آزمايشات انتخ ابي ب ه هم راه بيم اراني ك ه داراي اي       بخشها(. 

 كه با مشخص كردن شرايط قابل چاپ خواهند بود. در مي آيندنمايش  به هستند، به ترتيب
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 گزارشات

 :ليست بيماران

اي ه  همانطور كه قبال  توضيح داده شد اين قسمت جهت مشاهده و تصحيح ليست بيم اران، تهي ه ليس ت    

ا ليست آنه   بيمه و ديسكت بيمه مي باشد. قبل از ورود، بايد حدود و مشخصات بيماراني را كه مي خواهيد

مه لغ و  كردن حدود و شرايط بيماران يک بار دك را مشاهده كنيد، مشخص نمود. بهتر است قبل از مشخص

ت ح دود مشخص ا   در ص فحه جس تجو   شرايط را بزني  تا اگر حدودي از قبل انتخاب شده لغو شود. سپس 

 ز آن دكم ه ارا)كه مي تواند براساس شماره قب ، تاريخ مراجعه يا نوع بيمه باش د( تكمي ل نمائي د و بع د     

 ا فشار دهيد.( ر  Enterيا)تائيد

عبيه شده و ت "ماه جاري"و  "امروز"، "ماه قبل"، "روز قبل"هاي ضيح اينكه به منظور راحتي كاربر دكمهتو

ابي ب ه  يابد. براي مث ال جه ت دس تي   كاربر با كليک برروي هريک به محدوده تاريخ مورد نظر دسترسي مي

همچنين  ود.كليک نم "ه قبل ما "توان دو مرتبه برروي دكمه ماه قبل پذيرش شده اند، مي 2بيماراني كه  

 مي تواني  از لبه هاي باالي صفحه قرارداد فرعي و يا نوع درخواست را نيز مشخص كني .

ار ن ار ه   ق ر   در اين مرحله ليستي از بيماران را مشاهده خواهيد نمودكه اطالعات هركدام از س تونها در ك 

 گرفته است.

را بزني د.   (F8)يا كليد نتخاب ركورد وي، گزينه تصحيح براي تصحيح اطالعات يک بيمار كافي است پس از ا

طح ا داش تن س   كنيد. عالوه بر آن ب  توانيد اقدام به ويرايش اطالعاتپنجره پذيرش بيمار نمايش يافته و مي

ح م به تصحيتوان بدون نياز به گشودن پنجره پذيرش بيمار و از درون ليست بيماران اقدادسترسي كافي مي

 نمود.

توانيد ستون شماره دفترچه بيم ه را ب ه مج اورت    شدن هستند مثال ، مي جاه اين ليست قابل جاب ستونهاي

و كشيدن آن ستون به س مت م ورد    تاريخ نسخه تغيير مكان دهيد ) با كليک كردن برروي عناوين ستونها

ردن ب رروي عن اوين   ايد باقي خواهد ماند . ب ا كلي ک ك    نظر( و اين تغيير تا زماني كه مجددا  تغييري نداده

اي ن امكان ات ب ه     .)صعودي يا نزولي(ستونها مي توانيد ليست خود را بر اساس مقادير آن ستون مرتب نمائيد

شما كمک خواهد كرد كه نواقص ليست را سريعتر پيدا نمائيد. به عنوان مثال مي خواهيد ليست بيماران را 

ست روي عنوان س تون ن ام پزش ک كلي ک نمائي د،      از نقطه نظر نام پزشک يا تاريخ نسخه چک كنيد. كافي

تمامي بيماراني كه نام پزشک آن ها خالي باشد در باالي ليست قرار خواهند گرفت. از آن جا كه ليست ب ر  
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اساس نام پزشک مرتب شده است مي توانيد بيماراني كه پزشک بخصوصي دارند را پشت س ره  مش اهده   

 .  نمائيد

 

 
 

بيم ه ، جم ع    )مانند نام بيمار،  ن ام پزش ک،  و بر اساس محتويات تعدادي از ستون ها از اين ليست براي جستج

ات آن روي محتويتوانيد استفاده كنيد. براي مثال ستون نام خانوادگي را انتخاب نموده سپس برنيز مي و ...(

بيماراني  تمامشود عبارت را تايپ نمائيد.  ستون راست كليک نمائيد. در كادركوچک جستجو كه نمايان مي

 كه در نام خانوادگي آنها، اين عبارت موجود باشد نمايان خواهند شد .

ره ب ا  بس ته و دوب ا   جهت مشاهده ليست ديگري از بيماران الزم نخواهد ب ود ك ه پنج ره را    : دکمه حدود

يط ا  شراجددمشرايط جديد ليست را بياوريد. ازصفحه فعلي بيماران مي توانيد دكمه حدود را كليک كرده و 

 بيماران را وارد نمائيد .

س امي  ان را كليک كنيد، ليستي كه مشاهده خواهيد نمود ادكمه چاپ ليست بيمار : چاپ ليست بيماران

رد تر در م وا ) اي ن ليس ت بيش    بيماران به همراه كليه مسائل مالي از قبيل جمع، سه  بيمار و غيره مي باش د 

 توانيد ليست را به چاپگر ارسال نمائيد(.داشت و مي حسابداري داخلي آزمايشگاه كاربرد خواهد

با کليك برروي اين دکمه ليستي از بيماران داخـل محـدوده انتخـاب     :صورتحساب آزمايشگاهچاپ 

 شده را نمايش مي دهد که عالوه برسهم بيمه،  سهم بيمه مكمل را نيز نمايش مي دهد.

نمايند مي اي بيمه متفاوتي از آزمايشگاه درخواستاز آنجايي كه ادارات بيمه ليست ه :چاپ ليست بيمه

ي د ب ا   اين قسمت داراي امكاناتي است كه ممكن است شامل حال همه آزمايشگاه ه ا نش ود، بلك ه ش ما با    

 خواهيد ارسال نمائيد از اين قسمت استفاده كنيد .آگاهي از نوع ليست بيمه اي كه مي



  

 

44 

 

 

ل ش كي، س ريا  هايي ار قبيل نظ ام پز )دادهكامال  وارد شده است قبل از چاپ مطم ن شويد كه اطالعات بيماران

ش ود تغيي رات   سپس دكمه چاپ را كليک نمائيد. در پنجره كوچكي كه نمايان مي دفترچه، تاريخ نسخه و ...(

 )در صورت نياز(.زير را اعمال نمائيد

 

بيم ار باش د مرب ع كن ار      اگر ليست بيمه بايد توام با آزمايش ات  .1

ا تيک بزنيد و اگر آزمايشات بايد توام با قيمت باش د  آزمايشات ر

 مربع كناري قيمت آزمايشات را نيز تيک بزنيد.

در ليس ت بيم ار    ) ت اريخ پ ذيرش(  اگر سن بيمار يا تاريخ مراجعه .2

ت ا در ليس ت    بزنيدضروري است كنار هر كدام مي توانيد تيک 

 چاپي ظاهر شود.

د چ اپ بگيري د در   خواهيبخصوصي را مي )يا صفحات(اگر صفحه .3

)مثال  از اعداد مورد نظر را وارد كنيد« از صفحه تا صفحه»قسمت 

، صفحات انتخابي از ليست بيمه،  چ اپ خواه د   (9ال ي   7صفحه 

 شد .

ي اگر در پايان هر صفحه از ليست بيمه، جمع آن صفحه ضروري است نقل از صفحه را تي ک م    .4

 زني .

ل ت متفاوتي درخواست كرده است كه اگر ش امل ح ا  در برخي مراكز، بيمه خدمات درماني ليس .5

شود چاپ خدمات درماني را تيک زده و س پس ي ک ي ا ه ردو عن وان س ه        آزمايشگاه شما مي

 سازمان يا جمع كل را تيک بزنيد و در صورت نياز كد مدرك را وارد نماييد.

آن  ب ا توج ه ب ه   همچنين در برخي مراكز، بيمه كميته امداد درخواست ليست متفاوتي دارد كه  .6

 چاپ كميته امداد را تيک مي زني .

شود. در ر ميبرروي مانيتور ظاه آماده چاپ بعد از اتمام كار دكمه تائيد را كليک نمائيد. صفحات .7

 ز ص حت ك ار  توانيد كليه مطالب را مورد بازرسي قرار داده و در صورت اطمينان ااين مقطع دوباره مي

ک ص فحه  ي  دقت نمائيد كه در انتهاي هر صفحه جمع مب الغ بيم اران    آن را به چاپگر ارسال نمائيد .

 ظاهر خواهد شد و در انتهاي صفحه آخر جمع كل بيماران چاپ خواهد گرديد .

يد كه نامه كنبعد از گرفتن هر خروجي نامه ليست بيمه مربوطه را مي توانيد مشاهده يا چاپ نمائيد . دقت 

        وده و فقط بال فاص له بع د از چ اپ آن ليس ت قاب ل مش اهده ي ا چ اپ        ليست بيمه براي هر قرارداد مجزا ب
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       مي باشد. همچنين به ياد داشته باشيد نامه ليست بيم ه را فق ط ب راي مراك زي بگيري د ك ه اي ن نام ه را         

 خواهند در غير اين صورت گرفتن نامه ليست بيمه پيشنهاد نمي شود. مي

 

    ز از آن جائيكه محتواي ديس كت آزمايش گاه ب راي ادارات بيم ه متف اوت     در اين قسمت ني ديسكت بيمه :

مي باشد، بايد از نوع ديسكت مورد درخواست اداره بيمه مورد نظر آگ اهي  

 داشته باشيد .

 سه نوع فرمت فايل در اين برنامه گنجانده شده است :

 

 باشد .مي OP.TXTتامين اجتماعي كه خروجي فايل آن به   .1

   NOS8.TXTت ا  NOS1.TXTك ه ب ه ترتي ب   اس ت ق رارداد متف اوت   8ش امل انيخدمات درم .2

 باشند .مي

جهت نيروهاي مسلح رس مي و    AZM1.TXTفايل خروجي   2كه شامل )ارتش(نيروهاي مسلح .3

AZM2.TXT باشد.جهت نيروهاي مسلح وظيفه مي 

ه، خروج ي  ن روي ديس كت بيم   ديسكت را در درايو قرار داده و بعد از انتخاب حدود بيماران با كليک كرد

ائي د  و دكمه ت نظر را انتخاب نمائيد. در پنجره كوچكي كه ظاهر مي شود ماه مورد نظر را انتخاب كردهمورد

ن ش ما  را كليک نمائيد. خروجي مورد نظر روي ديسكت شما ضبط خواهد شد. در صورتي كه تعداد بيم ارا 

تواني د در قس مت   نش ود. در اي ن ص ورت م ي     روي ديس كت ج ا   زياد باشد ممك ن اس ت اطالع ات بيم ه    

ره و ک خود ذخي  مسير ذخيره فايل بيمه را تغيير داده، فايل بيمه را برروي هارد ديس "قراردادها/تنظيمات"

را م ي   منتقل نماييد. بعد از گرفتن هر خروجي نامه ديسكت بيمه مربوط ه  CDپس ازآن اطالعات را روي 

فاصله  و فقط بال يد كه نامه ديسكت بيمه براي هر قرارداد مجزا بودهكنقت توانيد مشاهده يا چاپ نمائيد . د

 بعد از تهيه ديسكت قرارداد مورد نظر قابل مشاهده يا چاپ مي باشد.

 "رروي توانيد بيماران بدهكار را در محدوده ليس ت بيم اران مش اهده كني د. ب      در اين قسمت مي بدهي :

ما اس ت  اي كه ظاهر مي شود حداقل رق  بدهكاري كه مورد نظر ش كليک نمائيد و در پنجره "دكمه بدهي

ك ه رق     ه ائي را وارد نمائيد و دكمه تائيد را كليک كنيد . اگر رقمي وارد نكني د تم ام ب دهكاران حت ي آن    

توم ان   500زوارد شود، بيماران با بيش ا 5000شوند. اگر در اين پنجره رق  بدهكاري كمي دارند ظاهر مي

 اهر خواهند شد.بدهكاري ظ

توانيد بيماراني را در محدوده ليست بيماران مشاهده كنيد كه مشمول تخفيف در اين قسمت مي تخفيف:

كليک نمائيد و در پنجره اي كه ظاهر مي شود حداقل رق  تخفيف ي ك ه    "دكمه تخفيف "شده اند. برروي 
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اگر رقمي وارد نكنيد تمام بيم اراني ك ه از   مورد نظر شما است را وارد نمائيد و دكمه تائيد را كليک كنيد . 

 تخفيف استفاده كردند ظاهر مي شوند.

 .اپ مي گيرداين دكمه تمامي بيماران موجود در اين صفحه را با كليه اطالعات بيمه اي چ چاپ بيماران:

 

 قيمت واهي اگر در اواسط ماه قيمت هاي يک تعرفه تغيير كند و يا بنا به داليلي بخ درج آخرين قيمت:

رين قيم ت  ها را در محدوده ي مشخص از بيماراني كه قبال پذيرش شده اند تغيير دهي ، از دكمه در  آخ  

ي  حيح مي كن  استفاده مي كني . به اين صورت كه ابتدا قيمت ها را در) آماده سازي/ تعريف آزمايشات( تص

ين دكم ه در  آخ ر   ي كن ي  و سپس در قسمت )گزارشات/ ليست بيماران( محدوده مورد نظر را انتخاب م  

ر ارد شده دقيمت را مي زني  تا تمامي قيمت هاي بيماران موجود در اين ليست با جديد ترين قيمت هاي و

 برنامه به روز شود.

 

 :دفتر کل بيماران

د. ار مي باشاين بخش جهت چاپ اطالعات بيماران همراه با آزمايشات و مبالغ مربوط به هزينه هاي هر بيم

ران ع اطالعات موجود در اين بخش خالصه اي از اطالعات موجود در ص فحات پ ذيرش هم ين بيم ا    در واق

اي ل ب ه   است. در صفحه جستجو و حدود مشخصات و حدود بيماران مورد نظر را وارد نمائيد. در ص ورت تم 

را  NOرا انتخاب و در غي ر اي ن ص ورت دكم ه       YESچاپ مقادير قيمتي هر بيمار در پنجره بعدي دكمه 

وش ه  كليک نماييد. صفحات قابل چاپ بر روي صفحه نمايش ظاهر مي شود كه تعداد كل صفحات آن در گ

مائي د.  ا به چ اپگر ارس ال ن  اين صفحات ر مي توانيد سمت چپ و پائين مشاهده مي شود. در صورت تمايل

ام تم  جمع كل آخرين صفحه  ارقام هر صفحه در پايين همان صفحه چاپ خواهد شد و در پايين جمع كل

 چاپ خواهد شد.صفحات 

 

 

   :آمار کارکرد
يک نوع به تفك )با توجه به حدود و مشخصات تعيين شده(آزمايشگاه راتوانيد مجموع درآمديدر اين قسمت مي

 سپس دكمه بيمه مشاهده يا چاپ نمائيد. در پنجره جستجو و حدود، مشخصات بيماران مورد نظر را وارد و

 يد. تائيد را كليک نمائ
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 دام را درك  ه ر  در پنجره ظاهر شده اسامي قراردادها و در مقابل هر كدام تعداد مراجعين و مجموع مب الغ  

ي اه تشكيل مممشاهده مي نمائيد. اين مجموعه كاركرد آزمايشگاه را در دوران معين يک روز يا يک ستونها 

م دي  اع داد ظ اهر ش ده مجم وع درآ    توانيد دكمه جمع را كليک نمائيد. دهد. جهت اطالع از جمع كل مي

 كار را درآزمايشگاه را تشكيل مي دهند و همچنين به تفكيک درآمد نقدي، بدهكاري بيمه و بيم اران ب ده  

ه چاپ دوران معين مشخص مي نمايد. جهت چاپ اين اطالعات دكمه چاپ را كليک نمائيد، صفحه آماده ب

 نمائيد. را خواهيد ديد كه مي توانيد آنرا به چاپگر ارسال

ي د .  اهده نمايبا استفاده از دكمه تفكيک آزمايشات مي توانيد آمار آزمايشات مربوط به ه ر ق رارداد را مش    

 س تفاده  توانيد از تعداد و تنوع آزمايشاتي كه يک قرارداد بخصوص جه ت آزمايش گاه ش ما ا   صورت ميبدين

ف پذيرش ر را به تفكيک بخش هاي مختلمي نمايد، مطلع شويد. همچنين با زدن دكمه جمع مي تواني  آما

 شده ببيني  و با زدن چاپ جمع از اين صفحه چاپ بگيري .

 باشد : ير ميآن به صورت ز يكه شرح پارامترها

 ماران ي: تعداد ب تعداد

 "جمع آزاد"+    "نهيهز"  ي:حاصل جمع پارامترهاجمع

 شگاه يمه به آزمايب يشركت ها ي: مجموع بدهكار بيمه

 مارانيمجموع سه  ب : بيمار

 : مجموع ما به التفاوت ها هزينه

 اند رش شدهيپذ يمه ايماران بيب يكه به صورت آزاد برا يشاتيمت آزماي: مجموع ق آزاد جمع

 يافت شده ،بصورت نقد و اعتباريمار دريكه از ب ي: مجموع مبالغ روز پرداختي

 افت شدهيدر  يعتبارمار با كارت ايكه از ب ي: مجموع مبالغ کارت با پرداختي

ن هستند ماراياز ب يد،تعداديقبل را مشاهده كن ي: چناچه آمار كاركرد روزها روز غير پرداختي

 رش بطور كامل يكه زمان پذ

 يشان مرقام را نن پارامتر مجموع آن ايبعد اقدام نموده اند، ا يانجام نداده اند و در روزها تسويه

 دهد.

 مارانيب ي: مجموع بده بيماران مانده

 فاتي: مجموع تخف تخفيف
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ه يسوت يرش شده اند و امروز بصورت نقديگذشته پذ يكه در روزها يماراني: ب قبلي نقد تسويه

 نموده اند.

ه يتسو يباررش شده اند و امروز با كارت اعتيگذشته پذ يكه در روزها يماراني: ب کارت با تسويه

 نموده اند.

 شود .يم باشد كه به صورت خالصه در صفحه چاپ يور باال مسط يجمع بند ييپارامتر انتها 6اما 

 

  :ليست کارکرد
در اي ن   ليست مراجعين آزمايشگاه همراه با كل قيمت آزمايشات هر بيم ار و مب الغ پرداخت ي توس ط آنه ا     

ا وارد و قسمت قابل مشاهده يا چاپ مي باشد . در پنجره جستجو و حدود ، مشخصات بيماران مورد نظ ر ر 

 كمه تائيد راكليک نمائيد.سپس د

دولي ش كل  در پنجره ظاهر شده اسامي بيماران و در مقابل هر كدام مجموع مبلغ بيمار را در س تونهاي ج   

  ب ه  ه  ه كنيد و مشاهده مي نمائيد . از اين ليست ه  مي توانيد به عنوان كاركرد روزانه آزمايشگاه استفاد

نها را . دكمه جمع را كليک نمائيد ؛ جم ع تم امي س تو    قراردادعنوان صورت حساب آزمايشگاه هاي طرف 

ن را ب ه   مشاهده خواهيد كرد . دكمه چاپ ، ليست را بصورت چاپ شده نمايش خواهد داد كه م ي تواني د آ  

 چاپگر ارسال نمائيد .

 "، "م بيم ار ن ا  "، "نام خانوادگي بيمار"از ديگر امكانات اين بخش جستجوي بيماران بر اساس پارامترهاي 

م ورد  ( )يا عباراتباشد.كافي است عبارتمي "نظام پزشكي پزشک "و  "نام پزشک"،  "نام خانوادگي پزشک

ايط ران با ش ر هاي باالي صفحه وارد نموده و دكمه جستجو را كليک نماييد. ليستي از بيمانظر را در پنجره

 يابد.انتخابي نمايش مي

افي اس ت  ك  م گرفته در پرون ده بيم ار را بررس ي نماي د.     تواند تغييرات انجاهمچنين مس ول آزمايشگاه مي

 كليک "4"ت را انتخاب نماييد تا اين بيماران مشخص شوند.سپس برروي عبار "بيماران تغيير كرده"گزينه 

 نماييد تا تغييرات مشاهده شود.

   :آمار مالي موارد
گاه و جعين بخش هاي آزمايش   تعداد تست هاي انجام شده و مبالغ درآمدي  هر كدام و همچن ين آم ار م را   

 درآمد هر بخش قابل مشاهده و يا چاپ ميباشد .
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د. ليک نمائيدر پنجره جستجو و حدود ، مشخصات بيماران مورد نظر را وارد نموده و سپس دكمه تائيد را ك

 ا مش اهده ايش ردر پنجره ظاهر شده ، ليست آزمايشات و در مقابل هر كدام، تعداد كل و مجموع بهاي آزم

ف وق   مي كنيد. دكمه جمع، مجموع مراجعين و درآمد هر بخش را نشان مي دهد و دكمه چاپ جمع ارقام

ر زش كان آم ا  پكند. دكمه قراردادها آمار مربوط به قراردادهاي يک آزمايش، و دكم ه  را به چاپگر ارسال مي

 مربوط به پزشكان يک آزمايش را به تفكيک نشان مي دهد .

 

   :مواردآمار 
 باشد.باشد و فقط فاقد مبالغ در آمدي آزمايشات و بخش ها ميمي)آمار مالي مواردي(  5مانند شماره 
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  :منحني درآمد

درآمد كل آزمايشگاه و تعداد مراجعين را به تفكيک ماههاي سال برروي منحني نشان ميده د . در پنج ره   

وارد نموده و سپس دكمه تائيد را كليک نمائيد . قس مت   جستجو و حدود ، مشخصات بيماران مورد نظر را

    باالي صفحه ، جمع درآمد و قسمت پائين ، تعداد مراجعين آزمايشگاه ب ه تفكي ک ماهه اي س ال را نش ان     

 . مي دهد . مي توانيد هر نمودار را جداگانه چاپ نمائيد

 

 

   :آمار پزشكان
ي ن قس مت   لج و آزمايشات درخواستي پزشكان معالج در اتعداد مراجعين آزمايشگاه به تفكيک پزشكان معا

م وده و  قابل مشاهده و چاپ ميباشد .در پنجره جستجو و حدود ، مشخص ات بيم اران م ورد نظ ر را وارد ن    

ك دام ،   سپس دكمه تائيد را كليک نمائيد . در پنجره ظاهر شده ، ليست اس امي پزش كان و در مقاب ل ه ر    

ار رداده ا آم   بيماران مربوط به يک پزشک را مشاهده مي نمائيد . دكمه قرا تعداد و مجموع بهاي آزمايشات

ا ي دهد . ب  ممربوط به قراردادها و دكمه آزمايشات آمار مربوط به آزمايشات يک پزشک را به تفكيک نشان 

ي ن ام  كليک برروي عناوين ستون هاي جدول ، مي توانيد اسامي پزشكان را ب ه ترتي ب ح روف الفب ا ب را     

 ، و يا به ترتيب تعداد مراجعه كنندگان يک پزشک مرتب نمائيد.پزشک
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 ليست بيمه پزشكان:
ه صورت در اين بخش با توجه به محدوديت انتخاب شده در بخش حدود ميتواني  ليست بيمه پزشكان را ب

 كلي و يا به تفكيک نام پزشک ببيني  و يا از اين ليست چاپ بگيري .

 

 ر:صورتحساب بيما

 يمارستان بستريكه در ب يمارانيشات بيصورتحساب آزما ي گرفتن گزارشي ازن قسمت برايا

 .رود يهستند به كار م

 ليست بيماران ترخيص شده:

ين با در اين قسمت مي توان ليست بيماران ترخيص شده از بيمارستان را مشاهده كنيد و همچن

رسي يست صورتحساب آزمايشات بيمار دستكليک روي گزينه ي صورتحساب بيمار مي توانيد به ل

 داشته باشيد. 

 

 عملكرد بخش ها:
يشگاهي در اين بخش با توجه به محدوده تعيين شده در اول اين بخش مي تواني  عملكرد بخش هاي آزما

 را به صورت نمودار ببيني  و يا چاپ بگيري .

 



  

 

52 

 

  :صندوق
 

 ر گرف ت مش روط ب ر اينك ه در قس مت امني ت      توان به عنوان ص ندوق آزمايش گاه در نظ    اين بخش را مي

جه ت   دسترسي كاربران،اين بخش فعال شود. عالوه بر آن آزمايشگاه مذكور داراي بخش مستقل ص ندوق /

ز كار ي ک رو دريافت و پرداخت بيماران باشد. در غير اين صورت  اين بخش صرفا  ليست اسامي بيماران بده

 .فاده نموديست يادشده راچاپ و جهت حسابداري آزمايشگاه استيا يک ماه را نشان خواهد داد. مي توان ل

ي يز بدهكارچنانچه در بخش امنيت براي اين قسمت رمز قرار داده باشيد مي توانيد دريافت هاي نقدي و ن

امي ، ليست اسبيماران را چه در روز جاري و چه در روزهاي قبل مشاهده نمائيد. در بدو ورود به اين قسمت

ا ب، مصادف  كنيد و تاريخ ليست را كه در قسمت باالي صفحه مي باشدهكار امروز را مشاهده ميبيماران بد

ه اي قب ل    امروز خواهيد ديد. مي توانيد از اين ليست براي تس ويه حس اب بيم اران ام روز و بيم اران روز     

ب ل  رنام ه قا ق از باستفاده كنيد.ضمنا  مجموع دريافتهاي بيماران در پايان روز بصورت موجودي نقدي صندو

 دريافت مي باشد .
 

 
 

 

نوار انتخابي را برروي بيمار مورد نظرببريد و ميزان دريافتي از بيمار را در قسمت دريافت وارد نمائيد، اگر از 

صندوق پولي به بيمار پرداخت نموديد) ممكن است بيمار بعد از دادن پول و تسويه حساب منصرف ش ود و  

ردانيد( در قسمت پرداخت وارد نمائيد. چنانچه در هنگ ام تس ويه حس اب ب ا بيم ار      بخواهيد كه پول را برگ
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بخواهيد تخفيفي وارد نمائيد،كليه اطالعات وارد شده در قسمت پرداخت ، دريافت ي ا تخفي ف را ب ا دكم ه     

Enter   پ خاتمه دهيد كه در پرونده بيمار منعكس شود .مي توانيد قب  بيمار را نيز از همين قسمت چا

نمائيد ) بعد از تسويه حساب ( . براي اين كار كافيست روي دكمه چاپ قب  كليک نمائي د .هم انطور ك ه    

تفكيک شده اند ، قابلمش اهده   قبال  گفته شد در اين قسمت فقط بيماران بدهكار ، كه بر اساس روز مراجعه

روز ديگ ري تغيي ر دهي د و    مي باشند . كافيست تاريخ ليست را كه در قسمت راست باالي صفحه است ب ه  

 بدهكاران روزهاي قبل را مشاهده كنيد .   

راجع ه م ي   مبراي اينكه اين قسمت صحيح كار كند الزم است كه بيمار را در ليست خود )كه در واقع روز  

ز اي ن  اب الغي ك ه   مباشد( پيدا كنيد و مبلغ دريافت يا پرداخت بيمار را در پرونده بيمار ثبت نمائيد . كلي ه  

باش د،  يم  طريق ثبت ميشود  ضمن  در  در پرونده بيمار ،  در ليستي جداگانه كه هم ان ك اركرد روزان ه    

ز روز جمع آوري خواهد شد.ليست كاركرد روزانه در واقع كلي ه درياف ت ه ا و پرداخ ت ه ا راص رف نظ ر ا       

ل رده و پ و مراجع ه ك    مراجعه بيمار جهت صندوق امروز ثبت مي نمايد. به اين معني كه بيماراني كه امروز

 ه ان د، در پرداخته اند يا بيماراني كه پذيرش آنها در روزهاي قبل ص ورت گرفت ه ول ي ام روز تس ويه نم ود      

 صندوق امروز )ليست كاركرد( جمع آوري خواهند شد .

ر درداخت ه ا  پدكمه كاركرد روزانه را كليک نمائيد . ليست دريافت هاي امروز را در ستون دريافت ، ليست 

خته ا و  تون پرداخت و ليست تخفيف ها درستون تخفيف مشاهده  مي نمائيد. اين ليست شامل كليه پرداس

ندوق دريافتهاي امروز مي باشد. در انتهاي صفحه، جمع هر س تون را مش اهده م ي نمائي د . موج ودي ص       

دارد( ن  ندوق عبارت است از تفاضل دريافت و پرداخت) دقت نمائيد كه مبلغ تخفيف تاثيري در موجودي ص

 س ت ك اركرد  مي توانيد در قسمت محدوده كنار نوشته امروز و يا روزهاي قبل كليک نمائيد در اينصورت لي

 هد شد .امروز مربوط به بيماران امروز و يا دريافت هاي امروز مربوط به بيماران  روزهاي قبل خوا

ه د آزمايش گا قسمت صندوق ربطي به درآمنكته اي كه بايد بدان توجه كرد اين است كه ؛ كاركرد روزانه در 

ش ي  م روز و بخ ندارد و اين ليست ، دريافت ها و پرداخت هاي نقدي روزانه را كه بخشي مربوط به بيماران ا

م ع ك ل   مربوط به بيماران روزهاي قبل است را نشان مي دهد .دكمه وضعيت صندوق را كليک نمائي د ، ج 

 و رق  كه همان موجودي صندوق است را به شما نشان مبلغ دريافت و پرداخت و نيزتفاضل اين د

 مي دهد .رق  تخفيف  در حساب صندوق هي  تاثيري ندارد .

 دييدكمه صندوق روزانه را در ادامه مالحظه فرما يح در مورد پارامترهايتوض
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 کاربران و صندوق
( Passwordو رمز عبور ) (user name)براي استفاده از صندوق الزم است براي هر كاربر، نام كاربري 

واند يست  مي تتعريف شود و هر كاربر تنها مي تواند صندوق روزانه خود را گزارشگيري كنند و تنها مدير س

 روي تمامي كاربران نظارت داشته باشد. 

 متفرقه 
عن وان  بجهت هزينه هايي كه ممكن است صندوقدار آزمايشگاه مستقيما  از صندوق پرداخت نمايد، بخش ي  

ا تاي پ  رفرقه در نظر گرفته شده است . دكمه متفرقه را كليک كنيد و در قسمت شرح ، موض وع هزين ه   مت

 صورتبرا  بلغينمائيد و در قسمت بدهكار رقمي كه از صندوق خر  كرده ايد را وارد نمائيد . در صورتيكه م

 ائي   د.متفرق   ه درياف   ت و ب   ه ص   ندوق اض   افه نم   وده اي   د آن   را در قس   مت بس   تانكار ليس   ت نم

 
 

 

وق اين ارقام در قسمت وضعيت صندوق از كل مبلغ موجودي صندوق كسر )بدهكار( يا ب ه موج ودي ص ند   

ه بخش را ب اضافه )بستانكار(خواهد شد. كليه قسمت ها داراي دكمه چاپ بوده و مي توانيد ليست هاي اين

 . چاپگر ارسال نمائيد
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  :گانييبا

ه هنگ ام  بآن باشد. پس از ره شناسنامه يا كد ملي در صفحه پذيرش ميبايگاني وارد كردن شما ايجادشرط 

بيم ار   بايگاني)به صورت سريال و توسط سيست ( به شمارهيا دستيابي مجدد به صفحه پذيرش،  چاپ قب 

 .باشدبرنامه مي بايگاني قسمتبيمار در ثبت اطالعات آن . اين شماره نشان دهنده يابداختصاص مي

ي ز  ش گاه( و ن ه از بايگاني دسترسي سريعتر به سوابق بيماران)در صورت مراجعه مجدد به آزمايمزيت استفاد

ب ه قس مت    آسان به پرونده پزشكي اين بيمار در دفعات متعدد حضور در آزمايشگاه) بدون مراجعهدستيابي

 باشد. جوابدهي( مي

  (F3ا كليد يمار )انتخاب گزينه جديد هنگام پذيرش مجدد بي كاربر مي تواند با آگاهي از شماره بايگاني

ن ام و ن ام    نماي د. در اي ن هنگ ام اطالع ات ثاب ت از قبي ل       Enterعدد بايگاني را در خانه مربوطه تايپ و 

ع ات   ه در  اطالب  و كاربر تنها نياز  اي و ... ظاهر مي شودعات بيمهخانوادگي، تلفن، شماره شناسنامه، اطال

 ت پزشک، آزمايشات و ... دارد.ر بيمار از قبيل  مشخصامتغي

نجام داد. اال را  اتوان مراحل ذكر شده بالزم به يادآوري است كه بدون آگاهي از شماره بايگاني بيمار نيز مي

ش كار  نج ره اي آ پ ،"ن ام "كافي است اقدام به تايپ نام خانوادگي  و نام بيمار نماييد. پس از عب ور از خان ه   

ت نم ايش  به بيمار فوق است. در صورتي كه اطالعات بيمار جديد با محتوياكه حاوي اطالعات مشا شودمي

در  بت بيم ار مشخصات ثا مجدداتوانيد ركورد مورد نظر را انتخاب و تاييد نماييد.يافته همخواني داشت  مي

 صفحه پذيرش ظاهر خواهد شد.

 رد.كا جواب بيمار چاپ را برروي برگه قب  ي "شماره بايگاني"توان در صورت تمايل آزمايشگاه مي

اي اي قسمت ه  جهت دستيابي به سوابق و پرونده پزشكي بيمار منوي بايگاني راانتخاب نماييد. اين منو دار

 باشد.ذيل مي

 مرور بايگاني    1

 تصحيح بايگاني    2

 چک ليست بيماران   3

 

 : ايگانيمرور ب
باشد و افزار ميمتوالي استفاده از اين نرماي مراجعين آزمايشگاه در ساله قسمت حاوي اطالعات پزشكياين 

دهد. كافي است امكان جستجو بر اساس شماره بايگاني، نام خانوادگي و نام بيمار را در اختيار شما قرار مي

شود. ركورد مورد نماييد. ليستي از اسامي يافت شده ظاهر مي Enterيک يا تعدادي از اين موارد را تايپ و 
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را كليک نماييد. در قسمت پايين صفحه مشخصات مربوط به دفعات  "بازيابي"و گزينه نظر را انتخاب 

)يا دابل كليک بر  "جزئيات قب "توانيد با كليک بر روي گزينه يابد. شما ميمراجعه بيمار فوق نمايش مي

 روي يكي از مشخصات يافت شده( از محتويات قب  اين بيمار آگاهي يابيد.

 نتايجشان ه مي خواهي را كليک و از ليست ظاهر شده آزمايشاتي را ك "نتخاب آزمايشا "پس از آن گزينه 

تعري ف  آزمايش ات در اي ن ليس ت ق بال  هنگ ام آم وزش      گزيني )در ارتباط با نح وه نم ايش  ، برميرا ببيني 

 آزمايشات توضيح داده شد(. 

و  ده ي   صفحه كليد را فشار Ctrlبراي انتخاب بيش از يک تست كافي است كه پس از انتخاب اول، دكمه 

ه نت ايج  ب ه ص فح   "تايي د "در اين زمان اقدام به انتخاب ساير آزمايشات نمايي . ب ا كلي ک ب ر روي دكم ه     

چ اپ   توان اطالعات بيمار و همچنين نتايج حاص ل از مراجع ات قبل ي را مش اهده و    يابي .ميدسترسي مي

 نمايش و چاپ مي نمايد. XYمحور كرد.عالوه بر آن برنامه نتايج عددي را بر روي 
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 : ايگانيب تصحيح

 باشد.به هم ين داشتن يک بايگاني كامل نياز به تصحيح و بروزرساني اطالعات بيماران ميبديهي است براي

 داب ل كلي ک   "منظور پس از ورود به اين قسمت و مشخص نمودن بيمار مورد نظر، ب رروي مشخص ات وي  

 هاي وي نمايد.تواند اقدام به تصحيح دادهفردي بيمار نمايش يافته و كاربر ميكني . پنجره مشخصات مي

 

 
 

 چك ليست بيماران :
ر   ايگ اني، د بدانيد شرط ايجاد شماره بايگاني در پذيرش و در نتيجه انتقال بيمار به قسمت همانطوركه مي

 باشد. براي بيماران  مي "كد ملي"يا  "شماره شناسنامه"

ك ر ش ده،   ذبه بايگاني تعدادي از بيماران داري  كه به دلي ل محق ق نش دن ش رايط      اوقات نياز ليكن گاهي

 اند.بايگاني نشده

ان و انتخ اب مح دوده م ورد نظ ر ب ه اي ن بيم ار        "چک ليست بيم اران "دراينصورت با مراجعه به قسمت 

نظ ر   كني . بيمار م ورد كليک مي "انتقال به بايگاني"يابي .بيمار مورد نظر را برگزيده و برروي دسترسي مي

 خواهد شد. "شماره بايگاني"به بايگاني برنامه انتقال يافته و داراي 
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 امنيت: 

ود توان سطح دسترسي به بخش هاي گوناگون برنام ه توس ط ك اربران را كنت رل و مح د     از اين قسمت مي

) رم ز (  يي  ني از ب ه كلم ه عب ور    نمود. جهت استفاده از اين قسمت ابتدا بايد مشخص شود كه چه قسمتها

 ه اي مشخص ي دارن د   دارند)دسترسي كاربران(، سپس در قسمت تعريف كاربران افرادي كه حق دسترس ي 

كه يا كساني )تعريف شوند. مشاهده و ويرايش تمام موارد اين قسمت ) امنيت ( فقط در اختيار مدير سيست  

 . باشدبه رمز مدير سيست  دسترسي دارند ( مي

 رسي کاربران: دست

 وچكي ق رار ك  كنيد كه در كنار هر كدام مرب ع  ، ليستي از كليه قسمتهاي برنامه مشاهده ميدر ابتداي ورود

الم ت تي ک   گرفته است. هر قسمتي كه به نظر شما  احتيا  به رمز دارد در داخل مربع كليک نمائي د ت ا ع  

 ز در اي ن ني از ب ه رم     نه ها به منزل ه ع دم  ظاهر شود. دقت نمائيد كه انتخاب نشدن يک يا تعدادي از گزي

 .قسمت ها است

 
 

 تعريف کاربران:

پس از مشخص نمودن بخشهايي كه احتيا  به رمز دارند وارد اين قسمت ش ويد ت ا ك اربران را تعري ف ك رده و س طح       

رد، ش ود ن ام ك اربران در قس مت راس ت ق رار دا      دسترسي هر كدام را مشخص نمائي د. در ص فحه اي ك ه ظ اهر م ي     

درصورتيكه كاربري تعريف نكرده باشيد فقط مدير سيست  قابل مشاهده اس ت)مدير سيس ت  ك اربري اس ت ك ه قاب ل       

باشد و به تمام قسمتهاي برنامه دسترسي دارد و تنها تغييري كه مي توانيد در م ورد م دير سيس ت  اعم ال     حذف نمي

ا انتخاب نمائيد و در صفحه جديد دوبار رمز دلخ واه را وارد  نمائيد، تغيير رمز آن است(. دكمه تغيير رمز مدير سيست  ر

كرده و دكمه تائيد را كليک كنيد. جهت تعريف كاربر جديد دكمه كاربر جديد را كليک نمائيد، پنجره اي با ن ام تغيي ر   
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د ( ، الزم اس ت ت ا   شود. پس از تايپ نام كاربر و رمز مرتبط با آن ) رمز در خانه تكرار مجددا  تايپ ش و كاربر گشوده مي

حقوق كاربر مربوطه مشخص شود. براي اين منظور در مقابل بخشهايي كه اين كاربر حق دسترسي دارد عالم ت تي ک   

 .  را قرار دهيد

ن ابراين    ن دارد. ب حق پذيرش بيمار را دارد ولي حق تصحيح پرونده بيمار را بعد از چاپ قب تروندبه عنوان مثال كاربر 

 تيک زده و تصحيح قب  را بدون تيک بگذاريدپذيرش بيمار را 

 . 

 
 

زم ب ه  مائيد. النشود و مي توانيد آن را كليک در صورتيكه رمز و تكرار آن صحيح تايپ شده باشد، دكمه تائيد فعال مي

در م ك اربر را  كاراكتر بيشتر باشد. جهت تغيي ر مشخص ات ي ک ك اربر ابت دا ن ا       15يادآوري است كه نام كاربر نبايد از 

دي و ح ق  ليست انتخاب كرده و سپس دكمه تغيير را كليک نمائيد. در صفحه جديد م ي تواني د ن ام ك اربر، رم ز ورو     

ا كم ه ح ذف ر  ددسترسي آنرا تغيير دهيد. جهت حذف نام يک كاربر ابتدا نام كاربر  را در ليست انتخاب كرده و سپس 

 كليک نمائيد .

 

 امنيت بخش ها:

 باشد.ن محدوده عملياتي پرسنل جوابدهي آزمايشگاه مياين قسمت جهت مشخص كرد 

د آن بدين معني كه ممكن است بخواهيد مس ول بخش شيمي نتواند در بخش هم اتولوژي تغيي رات ده د ول ي بتوان       

س مت  از اين ق بخش را مشاهده كند و در عين حال نتواند نتايج بيماران را در بخش س  شناسي مشاهده كند . استفاده

در  وي است كه در قسمت اول ) دسترسي كاربران ( بخش جواب دهي را مل زم ب ه داش تن رم ز نم وده باش يد        به شرط

 داشته باشيد . "حق جوابدهي"قسمت دوم ) تعريف كاربران ( تعدادي كاربر با 

فحه ي ص  ت ب اال ابتدا وارد اين قسمت شده ) با رمز مدير سيست  (، اسامي كاربراني كه حق جوابدهي دارند را در قس م 

ن چه ار س تو   نمائيد كه مقابل هر كدام و درانتخاب نمائيد، در طول صفحه اسامي بخش هاي آزمايشگاه را مشاهده مي

 باشد : شود، شرح اين حقوق به صورت زير ميحقوق قابل تغيير مشاهده مي

1. View.اجازه نمايش صفحه جوابدهي در بخش مورد نظر را مي دهد : 
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2.  Editن مل اضافه كردن، پاك كردن جواب، اضافه و حذف آزم ايش و اض افه ك رد   : حق ويرايش )شا

 گذارد.توضيحات( را در اختيار كاربر مي

3.  Approve.اجازه تائيد برگه جواب را به بخش مورد نظر كاربر مي دهد : 

4.  Normal Edit.حق ويرايش نرمال ها را در اختيار كاربران هر بخش قرار مي دهد : 

5. Sign مضا در برگه جواب را به كاربر انتخاب شده مي دهد.: حق تاييد ا 

 ، "View"،"Edit"،"Approve"كافيست تا در اين بخش نام كاربر را انتخاب و ب رروي ه ر ك دام از گزين ه ه اي      

،"Normal Edit" و"Sign"    ه ك دام  كه مورد نياز است كليک نمائي . عالوه بر آن ميتوان مشخص نمود ك ه ك اربر ب

 ي دسترسي داشته باشدبخش هاي جوابده

 
 امضاي کاربران :

س كن  ا پ س از ا د امضاي خود رندر اين قسمت اگر مدير سيست  تمايل به استفاده از امضاي ديجيتال داشته باشد ميتوا

پ ي ج واب چ ا  كردن در سايز مناسب بازخواني كند و سپس با تاييد امضا در صفحه جوابدهي، امضاء در پايين برگه ها

 مي شود.

 :/ خروج  ورود

 .رد نماي د  پس از ايجاد كاربران جهت دسترسي به بخش هاي برنام ه الزم اس ت ت ا ك اربر ن ام و رم ز عب ور خ ود را وا        

ار الزم اس ت ت ا   توان نام و كلمه عبور را وارد نمود. در ضمن پس از اتم ام ك   ( ميAlt+Lبنابراين با كمک گزينه ورود)

ي ص فحه  ايد. الزم به يادآوري است كه گزين ه ه اي ورود /خ رو   ب ررو    ( كليک نمAlt+Uكاربر برروي گزينه خرو )

 . اصلي برنامه نيز قابل دسترسي است
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 تغيير رمز :
 هر كاربر در اين قسمت مي تواند رمز خود را تغيير دهد.

 

 
 تهيه پشتيبان :

ارد در دص فحه اص لي ه   ق رار      هر كاربري كه حق گرفتن پشتيبان داشته باشد مي تواند با زدن اين قسمت ك ه روي 

 .دآخر هرروز كه كار با نرم افزار تمام مي شود يک پشتيبان از تمام اطالعات برنامه تا آن لحظه بگير

 

 بان :يمات پشتيتنظ

و  تيبان دومدر اين قسمت مي توان )با داشتن حق دسترسي( مسير گرفتن پشتيبان را تغيير داد. و با عالمت زدن پش

 فت.گر ديگر در كامپيوتر ديگري كه تحت شبكه است ه راي پشتيبان دوم مي توان يک پشتيبان انتخاب مسير ب

اي اضافي كادر تعداد نشان دهنده آن است كه وقتي پشتيبان به آن مقدار رسيد براي جلوگيري از اشغال كردن فض

ين باشد، به ا يبان اگر تيک داشتهبررسي وجود پشت هاي جديد را جايگزين مي كند.  قبلي ها را پاك كرده و پشتيبان

 "غام منظور است كه اگر بعد از مدتي پشتيبان گرفته نشد براي هشدار به كاربر در قسمت آخرين پشتيبان پي

 را مي دهد. "پشتيبان وجود ندارد

 

 

 

 

 

 


