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مقدمه

مقــدمه

نرم افزار آزمايشگاه از پنج قسمت  )1 :تعاريف  )2پرونده بيمار  )3گزارشات  )4بايگاني  )5امنيت تشكيل
شده است كه در منوهاي اصلي برنامه گنجانده شدهاند.
 .1تعاريف برنامه :شامل اطالعاتي كلي مربوط به آزمايش گاه م ي باش د(تعاريف مرب وط ب ه ص فحه
پذيرش و جوابدهي و برگه هاي كار مانند قيمت آزمايشات ،نرمالها ،قراردادها اصطالحات مربوط
به جوابدهي و .)...
 .2پرونده بيمار :شامل ورود اطالعات بيماران در قسمت هاي پذيرش و جوابدهي ميباشد.
 .3گزارشات :شامل گزارشات كاري ،آماري و گزارشات مالي و صندوق مي باشد.
 .4بايگاني :شامل سوابق از قبيل مشخصات فردي بيمار ،س وابق آزمايش ات و رس نم ودار س وابق
آزمايشات بيماران ميباشد.
 .5امنيت :شامل سطح دسترسي و امنيت كاربران و تعريف كاربران متعدد ميباشد.
نرم افزار آزمايشگاه از منو هاي اصلي شامل:
 )1پرونده
 )2اتصال دستگاه
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 )3برگه هاي كار
 )4گزارشات
 )5آماده سازي
 )6تعاريف جوابدهي
 )7بايگاني
 )8امنيت
 )9راهنما
تشكيل شده كه براي دسترسي آسان از بعضي زير بخش هاي اين بخش هاي اصلي به دليل اس تفاده
مكرر در صفحه اصلي نيز گذاشته شده اند.

جهت راه اندازي برنامه الزم است كليه تعاريف برنامه از قبل تكميل شده باشد لذا اين جزوه آموزشي تدوين
و در اختيار شما قرار گرفته است .
الزم به ذکر است که در اين برنامه اطالعات بيماران به همراه کليه تعاريف بصورت ساليانه و
مجزا نگهداري ميشوند ،در نتيجه در بدو ورود به سال جديد کليه تعاريف منتقل شده و
تغييرات يك سال تاثيري در ديگري نخواهد داشت و اطالعات هر سال مجموعه مستقلي را
تشكيل ميدهد.
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آماده سازي:
آزمايشات
تعريف بخش ها

در اين قسمت برنامه مي توانيد بخش هاي داخلي آزمايشگاه را تعريف نماييد .كه شامل بخش هاي اصلي
و فرعي مي باشد .بخش هاي اصلي رامي توان براساس تقسي كار درون ي آزمايش گاه ي ا ب ر اس اس نح وه
گزارش دهي آزمايشگاه تعريف نمود و هر بخش اصلي مي تواند تعدادي زير بخش داشته باشد  .بخش اصلي
داراي يک حق دسترسي ،يک وضعيت( ناقص،كامل و چاپ شده )و يک زير نويس ( )Commentمي باشد .
در ابتداي شروع كار با برنامه بايد سعي نمودكه تعريف اين قسمت بطور كامل با شرايط آزمايشگاه وفق داده
شود چرا كه تغيير در طول سال بسيار مشكلساز خواهد بود و فقط در ابتداي ه ر س ال م ي تواني د بط ور
كامل اين بخش را تغيير دهيد و در ميانه سال فقط برخي تغييرات جزيي ،عملي مي باشد.
بعنوان مثال ،اگر بخشي را بعنوان سرولوژي و ايمونولوژي تعريف نموديد اين بخ ش بعن وان ي ک برگ ه در
پرونده بيمار ضبط شده و فقط يک زير نويس و يک مورد وضعيتي(ناقص ،كامل و چاپ شده) خواهد داشت.
ليكن مي توانيد در صورت تمايل از ابتدا آنرا به صورت دو بخش مجزا تعريف نماييد  .به عنوان مث ال بخ ش
هماتولوژي و انعقاد مي توانند دو بخش مجزا باشند كه در آنص ورت ه ر ك دام ي ک ح ق دسترس ي ،ي ک
زيرنويس و يک وضعيت مجزا دارند يا اينكه مي توان يک بخش اصلي هماتولوژي تعريف نمود و انعقاد را در
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زير مجموعه آن تعريف نمود .تعداد  30بخش اصلي قابل تعريف مي باشد كه هر كدام مي توانند ب ه تع داد
نامحدود بخش هاي فرعي داشته باشند ( بخش هاي اصلي قابل حذف نمي باشند ).
نوع بخش اصلي بستگي به نوع برگه جوابدهي دارد ؛ مقدار صفر براي بخش هايكلينيكال ،مقدار يک ب راي
بخش هاي ميكروب ،پارازيتولوژي و متفرقه (آزمايشاتيكه جوابدهي آنها شامل برگه هاي خاص مي باشد) و
مقدار دو براي بخش هايي است كه آزمايشات آنها به جوابدهي منتقل نشده و ص رفا ب راي درياف ت هزين ه
بعنوان يک آزمايش تعريف ميشوند(مانند حق پذيرش ،حق فني ،تست هاي پاتولوژي اي كه در ن رم اف زار
آزمايشگاه فقط پذيرش شده و در نرم افزار پاتولوژي جواب دهي مي شود).
ترتيب تعريف بخش ها بايد بصورت زير باشد  :اول بخش هايي كه نوع آن ها صفر است ؛ دوم بخ ش ه ايي
كه نوع آن ها يک است ؛ و سوم بخش هايي كه نوع آن ها دو ميباشد .تمام بخش ه اي اص لي در قس مت
چپ تعريف شده و بخش هاي فرعي مربوط به آنه ا در قس مت راس ت تاي پ م ي ش وند .در اي ن قس مت
مي بايست عالوه بر نام بخش فرعي شماره رديف نيز تايپ شود  .اين شماره ها بايد به ترتيب باشند.
در اين قسمت مي توانيد براي هر بخش اصلي يک زيرنويس ثابت تعريف نماييد كه با انتخاب گزينه فارس ي
راست چين و در غير اين صورت چپ چين مي شود.
تعريف آزمايشات:
دراين قسمت آزمايشات را به تفكيک بخش هاي اصلي(كه به بخش هاي فرعي مجزا شده اند) مشاهده
مي نماييد  .اطالعات مربوط به هر آزمايش مانند نرمال ها و غيره در اين بخش تعريف ميشوند .
آزمايشات در يک بخش به ترتيب شماره رديف مرتب شده اند پس خصوصيت شماره ردي ف تعيين کننده

جايگاه يک آزمايش دركل برنامه مي باشد .ترتيب آزمايشات در پذيرش ،جوابدهي و چ اپ براس اس ش ماره
رديف خواهد بود .اگر مي خواهيد جاي آزمايشي را عوض كنيد كافي است كه شماره رديف آزم ايش را ب ه
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عددي كه مي خواهيد تغيير دهيد .فرض كنيد در تعاريف برنامه شما آزمايش  Uric Acidبا شماره ردي ف
 6در جاي نادرستي قرارگرفته است و ميخواهيد در رديف  12ق رار بگي رد ( بع د از ش ماره  11و قب ل از
شماره  12فعلي ) .شماره رديف آزمايش مورد نظر را به عدد  11تغيير دهيد  ،اكنون دو آزمايش ب ا ش ماره
رديف  11خواهيد داشت .حال براي مرتب كردن شماره رديف هاي يک بخش برروي دكمه شماره گ ذاري
كليک نماييد .تمامي آزمايشات داراي يک شماره رديف خاص و به ترتيب مورد نظر شما خواهند شد.
در ستون نام آزمايش ،نام كامل آزمايش قرار مي گيرد كه اين ستون وستون عالمت اختصاري را مي توانيد
به دلخواه خود تغيير دهيد .نام آزمايش در جواب بيمار عينا چاپ مي ش ود و عالم ت اختص اري در ق ب
بيمار ،برگه هاي كار و در چاپ برچسب مي آيد .
كد وروردي كدي مي باشد كه در هنگام پذيرش بيمار براي باال بردن سرعت در پ ذيرش م ي تواني د از آن
استفاده نماييد فقط دقت كنيد كه اينكد نم يتوان د تك راري باش د و برنام ه از در ك د ورودي تك راري
جلوگيري ميكند.
تعداد :اگر آزمايشي داراي يک زير مجموعه مرتبط باشد براي اينكه هنگام انتخاب آزمايش زير مجموعه آن
در پرونده بيمار ثبت شود كافي است تعداد را به مقدار تع داد آزمايش ات زيرمجموع ه تعي ين كني د .م ثال
آزمايش  Bilirubin Totalشامل  Direct ،Totalو  Indirectمي باشد ،پس كافيست در ستون تع داد
در مقابل آزمايش  Bilirubin Totalعدد  2را قرار دهيد .در اين صورت هر زمان كه آزم ايش Bilirubin
 Totalدر پرونده بيمار ثبت گرديد بطورخودكار زيرمجموعهآن(دو رديف زير آن) ه در پرونده بيم ار ثب ت
خواهد شد و فقط در صفحه جوابدهي بيمار نمايش داده مي شود و در پذيرش به نمايش در نميآيد .عالوه
برآن قيمت تست هاي زير مجموعه محاسبه نخواهد شد( اين مورد فقط براي آزمايشات داراي چند جواب و
آزمايشاتي كه شامل پارامتر مي باشند به كار مي آيند مانند .)CBC
ستون نمايش  :در اين ستون دو وضعيت را ميتوان انتخاب نمود يكي حالت "خالي" و ديگري "پذيرش".
در حالت اول(خالي) تست پذيرش شده ه در جوابدهي و ه در پ ذيرش نم ايش داده خواه د ش د و در
حالت دوم(پذيرش) تست فقط در پذيرش نمايش داده مي شود .معموال همه تست ها اين س تون خ الي را
دارند و به غير از تست  ،CBCكامل ادرار و  spermكه عنوان تست يعني  CBCفق ط در پ ذيرش ك اربرد
دارد و زيرمجموعه هاي آن در جوابدهي مي آيند و خود تست ( ) CBCدر جوابدهي نخواهد آمد .
قيمت :دراين برنامه 10ستون قيمت براي هر آزمايش گذاشته شده است كه مي توان بر اساس قرارداد هاي
مختلف تعريف نمود ولي بهتر است از روش زيرپيروي نماييد  :ستون قيمت آزاد را به تعرفه بخش خصوصي
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(كه وزارت بهداشت /اداره امور آزمايشگاه ها تعيين كرده است) اختصاص دهيد و تعرفه  1را به بيم ه ه اي
تامين اجتماعي ،خدمات درماني و ساير تعرفه ها را براي ساير قرارداد ها تعريف نماييد.
مابه التفاوت نرخ آزمايشات كه بيمار پرداخت مي نمايد همواره نس بت ب ه قيم ت من در در قيم ت آزاد
محاسبه خواهد شد البته قيمت خصوصي ه در قسمت تنظيمات كه در صفحه تعريف قراردادهاس ت قاب ل
تغيير است.
در ستون كد ،كد بين المللي آزمايش وارد شده است.

در بخش ميكروب شناسي ،پارازيتولوژي و متفرقه كه برگه هاي خاص دارند ستون
ديگري با عنوان نوع برگه وجود دارد .اين ستون براي كلي ه آزم ايش ه اي بخ ش
ميكروب و پارازيتولوژي بايد داراي عبارتي باشد .انواع برگه ها در بخش ديگري ب ه
عنوان برگه هاي خاص تعريف شده اند .براي ثبت برگه كافيست نش انگر م اوس را
در اين ستون و در مقابل تست مورد نظر قرار داده و كليک كنيد .برگه مورد نظر را
از ليست آشكار شده مي توانيد انتخاب نماييد .اين ليست ه در تعريف برگه هاي
خاص تعريف مي شود.
ستون بايگاني :اگر بخواهي آمارآزمايشي را از بايگ اني برنام ه اخ ذ نم ايي الزم
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
تست ارزش بايگاني دارد .ترتيب قرارگرفتن اعداد در خان ه بايگ اني آزمايش ات نش اندهن ده اولوي ت آنه ا
ميباشد .براي مثال دادن ارزش « »1به سه آزم ايش HBS ،HLAو  HBCباع م يش ود ت ا آنه ا در
قسمت بايگاني و ليست آزمايشات داراي اولويتي باالتر از بقيه تستها باشند.
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رديف بهداري :براي سهولت ورود قيمت آزمايشات ،ميتوان رديف تست در "دفترچه تعرفه قيمت ه ا" را
با رديف بهداري موجود درتعريف آزمايشات اين برنامه يكسان نمود .كافي است اعداد وارد شده به ازاي ه ر
تست در دفترچه را در ستون رديف بهداري وارد نمود .اكنون با كليک بر روي سرستون "ردي ف به داري"،
اين ليست به ترتيب دفترچه مرتب خواهد شد.
کد شناسايي :مورد استفاده اين كد «طرح غربالگري» وزارت بهداشت و درمان ميباشد.
غير فعال :در صورتي كه نخواهي آزمايشي را استفاده كني  ،ميتوان آن را حذف نمود .اما چنانچه آزمايش
مذكور پذيرش شده باشد ديگر نميتوان نسبت به حذف آن اقدام نمود .براي اين منظور ميتوان تست مورد
نظر را«غيرفعال» نمود .غيرفعال نمودن آزمايش به مفهوم عدم نمايش آن در پذيرش و جوابدهي ميباشد.
نرمال :براي تغيير ن رمال يک تست ابتدا مكان نما را روي تست قرار داده روي دكم ه «نرم ال ه ا »كلي ک
كنيد صفحه ديگري باز ميشود كه در اين صفحه  10سطر خالي براي وارد كردن نرمال هاي يک تس ت در
نظر گرفته شده است( هر خط به طول  45كاراكتر)،
به ترتيبي كه صالح ميدانيد نرمال ها را تايپ نماييد.
مطالبي كه در اين قسمت تاي پ م ي ش ود در برگ ه
جواب بيمار در مقابل آزمايش مربوطه چاپ خواه د
ش د .در بخ ش  Unitواح د ان دازه گي ري تس ت
مشخص مي ش ود .در قس مت  FlagRangeح دود
جواب نرمال به ترتيب براي آقايان ،خان ها ،كودكان
و نوزادان وارد مي شوند( حداقل و حداكثر ).
درصورتيكه گزينه  Flag Rangeتيک داشته باش د،
اگر جواب بيمارخار از محدوده باشد عالمت ( Hب ه
معني  (Highو ( Lبه معني  )Lowدر برگه جواب چاپ مي شود و اگر تيک نداشته باشد فق ط در هنگ ام
ورود جواب ،آزمايش مورد نظر رنگي نمايش داده مي شود.
الزم به توضيح است كه در صورت انتخ اب گزين ه " " Antibody+ي ا " " Antibody-ب ه ج اي  Lو H
مقادير "  " Posو "  " Negچاپ ميشود (انتخاب پيش فرض  Normalميباشد).
در قسمت  Result Rangeحدودي تعريف ميشود كه جواب آزمايش در خار از اين مح دوده ب ي معن ا
بوده و در نتيجه برنامه از ثبت اين جواب خ ودداري م يكن د؛ ب راي مث ال انتخ اب مح دوده  Min=30و
 Max=900براي آزمايش قند ،باع ميشود تا جواب خار از اين محدوده قابل ورود نباشد .دو قس مت
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فوق فقط در مورد تست هايي كه جواب عددي دارند به كار مي رود و ب راي جل وگيري از خط اي ك اربري
انجام مي شود.
توضيح اين نكته ضروري است که آزمايشات محاسباتي بايد فاقد مقدار  Result Rangeباشند.
در قسمت  Formula Threshold Rangeحدودي تعريف ميشود كه باع بياث ر ش دن محاس به ب راي
آزمايشات وابسته به اين تست خواهد شد .براي مثال در مقادير  100و  400به عنوان ح داقل و ح داكثر
در صفحه نرمال آزمايش  Triglyceridesباع عدم محاسبه فرمول "  " LDLدر صفحه جوابدهي بيماران
خواهد شد.
در قسمت جواب مي توانيد جواب هاي ممكنه را به صورت پيش فرض براي آزمايشات ثب ت نمايي د ،م ثال
براي آزمايش رنگ ادرار مي توانيد مقادير زير را وارد نمايي د .Yellow – Dark Bloody – Colorless :
به اينترتيب براي ثبت جواب اين آزمايش عالوه بر تايپ ميتوان با راست كليک ماوس به ليست جوابه اي
از قبل آماده ،دسترسي يافت.و اگر عنوان جواب تيک داشته باشد در هنگام پذيرش اين آزمايش ،جواب اول
بصورت جواب پيش فرض در پرونده بيمار ثبت خواه د ش د ك ه ب راي نمون ه در م ورد رن گ ادرار ج واب
 Yellowدر پرونده بيمار ثبت مي شود.
اين بخش برايآزمايشات ميكروب و پارازيتولوژي نوع نمونه ميكروب شناسي خواهد بود؛ مثال براي آزمايش
تست كشت ادرار در اين قسمت كلمه  Urineو براي كشت خلط بايد كلمه  Sputumتايپ شود كه دربرگه
جوابدهيدر جلوي  Specimenظاهر خواهد شد ،عنوان جواب حتما بايد تيک داشته باشد.
قسمت انجام آزمايش مربوط به زمان آماده شدن جواب بيمار مي شود .اگر آزمايشي هر روز انجام مي ش ود
و تا موقع ثبت دو روز طول مي كشد پس از انتخاب گزينه «هفتگي» در قسمت زمان آماده شدن عدد  2را
وارد كنيد و عنوان هر روز را عالمت بگذاريد .و ساعت انجام آزمايش را در قسمت مربوطه وارد كني د .اگ ر
آزمايشي در هفته دو بار ،مثال يكشنبه و چهارشنبه در ساعت  8صبح انجام مي شود و زمان انجام آن  1روز
بعد است عنوان هاي يكشنبه و چهارشنبه را عالمت زده و در گزينه زمان آماده شدن عدد  1را قرار دهي د.
در نتيجه اگر بيماري روز دوشنبه ساعت  9صبح مراجعه كند تاريخ آماده شدن جواب آزمايش يک روز بعد
از چهارشنبه يعني پنج شنبه ثبت خواهد نمود.
گزينه ماهانه جهت آزمايشات دوره اي كاربرد دارد .براي مثال اگر آزمايشي هر 10روز يكبار انجام م يش ود
درپنجره تكرار عدد 10را ثبت ميكني « .تاريخ شروع» زمان يكي از روزهاي انجام اين آزمايش خواهد بود.
براي دقيق تر شدن محاسبات مي بايست در ساعت انجام آزمايش ،ساعت مورد نظر وارد شود.
تعريف کيت ها :در اين قسمت مي توانيد براي يک آزمايش چند كيت مختلف را كه از نظر ح دود نرم ال
متفاوت هستند تعريف نماي يد و براي هر كدام يک نام شناسايي قرار دهيد .در اين ص ورت ه ر وق ت كي ت
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آزمايش مورد نظر تغيير يافت ديگر الزم نخواهد بود كه نرمال ها را پاك كنيد و نرمال جدي د وارد نمايي د.
مي توانيد از كيت هاي تعريف شده انتخاب كرده و نرمال هاي جديد را جايگزين نرمال قبلي نمايي د .فق ط
دقت كنيد كه هر مجموعه نرمال (هر كيت)حتما يک نام شناسايي داشته باشد و هيچكدام خ الي نباش ند.
عالوه بر آن با در عالمت " \ " در پنجره  Nameميتوان نام شناسايي را انتخابي كرد.
مثال :
بعد از چاپ نام شركت توليد كننده كيت \ نام متد
نام متد
اين تعريف معموال براي آزمايشاتي كه مكررا كيت آنها تغيير مي كند كاربرد دارد.
در قسمت  Unitواحد اندازه گيري آزمايش مورد نظر را وارد مي كني .
گروه هاي سن /جنس :در اين قسمت مي توان نرمال را به تفكي ک ج نس و گ روه ه اي س ني مختل ف
تعريف كرد .كه اگر بخواهي از اين صفحه استفاده كني بايد چاپ نرمال بر اساس سن/جنس تي ک داش ته
باشد.
اگر بخواهي به تفكيک جنس  Lowو  Highرا چاپ كند ،بايد چاپ نرمال بر اساس جنس تي ک داش ته
باشد.
اضافه کردن آزمايش :ابتدا از قسمت باالي صفحه بخش مورد نظر را انتخاب كرده ،سپس بخش فرعي را
مشخص نماييد .مكاننما را بر روي آخرينتست برده و فلش پايين را ( ) فشار دهيد يک خط خ الي ب از
مي شود كه در سمت چپ آن عالمت ستاره (* ) را مشاهده خواهيد نمود .شماره رديف آزمايش را ،عددي
قرار دهيد كه مي خواهيد در نهايت تست آن جا قرار بگيرد .سپس نام آزمايش و عالمت اختص اري و س اير
پارامتر هاي تست را وارد نماييد  .براي اينكه صفحه تست ه ا را مرت ب نمايي د دكم ه  Refreshرا ك ه در
سمت چپ و باالي تصوير است كليک نماي يد ،كليه تست ها ب ه ترتي ب ش ماره ردي ف ب ر روي ص فحه ب ه
نمايش در خوا هند آمد .از آنجا كه ممكن است دو تست با يک شماره رديف باشند با كلي ک دكم ه ش ماره
گذاري همه تست ها داراي يک شماره رديف خواهند شد و در جايگاه مورد نظر خود قرار مي گيرند.
حذف تست  :مكان نما را روي تست مورد نظر برده با كليک برروي دكمه ( ) -مي توانيد تس ت را ح ذف
نماييد( از دكمه هاي  Ctrl+Deleteه مي توانيد استفاده نماييد ) .دقت كنيد اگر در طول س ال ج اري
تستي درپرونده بيمار پذيرش شده باشد ديگر نمي توانيد تست را حذف نماييد و بايد تا ابتداي سال بع د از
اين تست در پرونده بيمار استفاده نكنيد.
جهت انتقال تست به بخش ديگركافياستكهمكان نما را روي تست
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مورد نظرب رده و س پس رويآن راس ت كلي ک
كنيد .صفحه ك وچكيك ه اس امي بخ ش ه اي
مختلف ميباشد (وشامل بخش هاي فرعي ني ز
م ي ش ود) ،نم ايشداده م يش ود .روي
هركدام كه كلي ک كني د تس ت م ورد نظ ر ب ه
داخلآن بخش منتقل مي شود .اگر تستي را از
يک بخش فرعي به يک بخش فرعي ديگ ر در داخ ل هم ان بخ ش منتق ل نمايي د و بخ ش اص لي تغيي ر
نكند(مثال تستي از بخش بيوشيمي خون به بيوشيمي ادرار منتقل شود) ،تست از بخش اول ب ه بخ ش دوم
منتقل شده و از جايگاه اوليه حذف ميشود ولي اگر تستي را از بيوشيمي به س رولوژي منتق لنماييدتس ت
ازجايگاه اولي به جايگاه دومكپيخواهد شد و بايد تست را از جايگاه اول حذف نماييد.
جهت چاپ آزمايشات همراه با قيمت ،روي دكمه ليست قيمت آزمايش ات كلي ک نمايي د و س پس ص فحه
نمايش داده شده را به چاپگر ارسال نماييد .
جهت چاپ آزمايشات همراه نرمال ،روي دكمه ليست نرمال هاي آزمايشات كليک نماييد و س پس ص فحه
نمايش داده شده را به چاپگر ارسال نماييد .
جهت چاپ آزمايشات همراه با كد و عالمت اختصاري ،روي دكم ه ليس ت نرم ال ه اي آزمايش ات كلي ک
نماييد و سپس صفحه نمايش داده شده را به چاپگر ارسال نماييد
به منظور جستجو كردن آزمايشي در صفحه تعاريف آزمايشات و اصالحات آن و مش اهده كلي ه آزمايش ات
ميتوانيد از بخش تمامي آزمايشات استفاده نماييد  .بر روي دكمه تمامي آزمايشات كليک نماييد ،ص فحه
باز شده وكليه آزمايشات را به شما نشان مي دهد .با كليک بر روي عنوان هر ستون مي توانيد آزمايشات را
بر اساس نام( حروف الفبا) ،عالمت اختصاري يا كد بين المللي مرتب نماييد.
براي تصحيح قيمت ها نيز مي توانيد از اي ن قس مت
اس تفاده كني د.كافي اس ت در قس مت I.Code
كدبينالملل ي را وارد ك رده و س پس دكم ه  Tabرا
بزنيد .كليه آزمايشات با كد بين المللي مربوطه نمايش داده مي شود .سپس چند نوع قيمت اين آزمايش را
در جاي خود وارد نماييد و دوباره به قسمت I.Codeمراجعه كرده و كد بين الملل ي آزم ايش ديگ ر را وارد
نماييد .اين روش به خصوص زماني كه مي خواهيد قيمت ها را از روي دفترچه وزارت بهداري(كه آزمايشات
همراه با كد بين المللي مشخص شده اند) وارد نماييد ،مورد استفاده قرار مي گيرد  .ب راي جس تجو ك ردن
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آزمايشات مي توانيد نام آزمايش را در كادر مورد نظر وارد كرده و سپس دكمه  Tabرا بزنيد آزمايش م ورد
نظر به همراه جايگاهش در صفحه تعريف آزمايشات ظاهر مي شود.
افزايش قيمت ها:
اين قسمت براي افزايش قيمت تعرفه ها به صورت درصدي كاربرد دارد ،كه در اين ص فحه س تون مب دا و
ستون مقصد را مشخص كرده و در كادر متوسط مقدار قابل افزايش به درصد را وارد ك رده و س پس دكم ه
تغيير را مي زنيد كه به مقدار وارد شده در كادر وسط افزايش ميابد .الزم به ذكر است ك ه در اي ن قس مت
مي تواني قيمت تست هاي بخش خاص و يا همه بخش ها را افزايش دهي .
به روز رساني قيمت ها:
در صفحه تعريف آزمايشات يک دكمه به اس به روز رساني قيمت ها ديده مي ش ود ك ه ب ه ك اربر كم ک
مي كند قيمت آزمايشات را به يكباره تغيير دهد .با كليک كردن روي آن يک پنجره باز شده ،از اين پنج ره
فايلي كه از طرف شركت تروند دانش با نام بيمه مورد نظر مثال  Azad90.TSTارسال شده و در ك امپيوتر
آزمايشگاه ذخيره شده است را انتخاب كرده و دكمه  Openرا مي زني تا پنجره انتخاب س تون مقص د ب از
شود .حال از اين كادر موجود در اين صفحه ستون قيمت ي را ك ه م ي خ واهي ب ه روز كن ي م ثال آزاد را
انتخاب كرده و دكمه انتقال را مي زني تا قيمت هاي تعرفه مورد نظر به روز شود.
اسامي قيمت ها:
در اين قسمت مي تواني براي هر كدام از ستون هاي قيمت ،نام تعريف كني  .براي مثال اگر مقاب ل تعرف ه
 ،1دولتي  89را تايپ كني  ،در صفحه تعريف آزمايشات به ج اي «تعرف ه « ، »1دولت ي  » 89را مش اهده
مي كني .
محاسبات :اين صفحه براي وارد كردن فرمول آزمايشات محاسباتي تنظي شده است .كه  3كادر در مقابل
 Expersionوجود دارد كه كادر اول براي وارد كردن عدد كادر دوم براي وارد كردن تس ت و ك ادر س وم
براي وارد كردن عالمت مي باشد .در قسمت دقت ه تعداد رق اعشار را تايپ مي كني .
انواع نمونه ها:
در اين قسمت انواع نمونه هاي موجود در يک آزمايشگاه را وارد مي كني  .مانند ادرار ،خون و ...
در باالي صفحه تعريف آزمايشات مجموعه عالمت هايي را مشاهده مي كنيد كه جهت كار با جدول اس امي
مورد استفاده قرار ميگيرند.
◄| كليک بر روي اين گزينه نوار انتخابي را بر روي اولين رديف مي برد.
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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►

كليک برروي اين گزينه نوار انتخابي را يک ركورد به جلو ميبرد.
كليک برروي اين گزينه اسامي پزشكان را يک صفحه به طرف جلو ميبرد.
|► كليک بر روي اين گزينه نوار انتخابي را بر روي آخرين رديف مي برد.

تعريف پانل ها:

كاربر مي تواند در اين قسمت چند آزمايش مختلف را در قالب يک مجموعه جمع آوري كرده و در زمان
پذيرش با استفاده از نام يا شماره پانل تمامي آزمايشات انتخاب شده را يک جا پذيرش نمايد .آزمايشاتي كه
در يک پانل قرار ميگيرند ،معموال آزمايشاتي هستند كه در نسخه بيمار معم وال ب ا ه م يآين د مانن د :
آزمايشات كبدي ،آزمايشات كنترل چربي يا آزمايشات  5تست( قند ،اوره ،اسيد اوريک و.) ...
جهت تهيه پانل كافيست به اين قسمت وارد شده ،نام پانل مورد نظ ر را در س مت چ پ وارد نمايي د و در
سمت راست صفحه روي عالمت "  " +كليک نماييد .پس از ظاهر شدن ليست آزمايشات و انتخاب بخ ش
مورد نظر ،آزمايش را با  2بار كليک كردن وارد ليست پانل نماييد .
براي حذف يک آزمايش يا يک پانل از دكمه هاي ( )Ctrl+Deleteيا عالمت " – " استفاده نماييد.
تعريف برگه هاي آزمايشات:
اين قسمت جهت گروه هاي آزمايشاتي تعريف مي شود كه در برگه ه اي ك ار م ورد اس تفاده خواهن د
داشت و معموال با توجه به تقسي كار پرسنل آزمايشگاه صورت مي گيرد.در ابت داي ورود و در ص فحه ب از
شده ،پنجره سمت چپ جهت وارد كردن نام برگه كار مي باشد .به منظور تعريف برگه جدي د در قس مت
چپ صفحه كليک مي كني تا اين قسمت فعال شود ،س پس ب ا اس تفاده از كلي دهاي جه ت دار كيب ورد
( )Arrow Keyنوار انتخاب را به سمت پايين حركت داده تا در آخرين خط قرار گيرد  .در فضاي خالي
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ايجاد شده نام برگه كار را وارد نموده با استفاده از كليد  Tabبه پنجره سمت راست وارد ميش ويد .س پس
روي عالمت "  " +كليک نماييد تا ليست آزمايشات ظاهر شود .پس از انتخاب بخش روي آزم ايش م ورد
نظر  2بار كليک نماييد(يا دكمه  Enterرا فشار دهيد) تا آزمايش انتخابي در ليست كار مورد نظر وارد شود.
گزينههاي « كنترل صفحه  »1و « كنترل صفحه  »2جهت در مقادير سرم كنترل يا افزودن رديف خالي
در چاپ برگه كار آزمايشات به منظور نوشتن اطالعات بيماران روزهاي قبل در اين برگه ميباشد.
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تست هاي برگهي پذيرش:
بر روي صفحه پذيرش بيمار 6برگه وجود دارد كه تست ها و پانل هايي را كه بيشتر مورد استفاده قرار م ي
گيرند مي توان بدون واردكردن كد وتنها با اشاره ماوسدر پرونده ي بيمار ثبت كرد .در ه ر ي ک از اي ن 6
برگه ميتوان  10تست يا پانل را قرار داد كه مجموع آن  60تست يا پان ل م ي ش ود ك ه در اي ن قس مت
مي توانيد تعريف نماييد.
در ابتداي ورود صفحه اي نمايش داده مي شود ك ه درآن 60
سطر وجود دارد .در باالي پنجره دكمه اي ب ا ن ام Change
وجود دارد كه به وسيله آن مي توانيد هر سطر را تغيير دهي د.
ابتدا نوار انتخاب را بروي سطر مورد نظر برده و بر روي دكم ه
 Changeكليک نماييد .از داخل صفحه جديد ،تست و يا پانل
مورد نظر را انتخاب و برروي آن دوبار كليک نماييد .سطر مورد
نظر تغيير كرده و سپس مي توانيد به سطر بعدي بروي د .ه ي
سطري ازاين قسمت حذف نمي شود و شما فقط مي توانيد تست ها را عوض كنيد.
تنظيمات برچسب:
كاربر مي تواند در اين قسمت گروههاي مورد نياز جهت چاپ برچسب و همچنين چاپگر مناسب براي اي ن
منظور را انتخاب و تعريف نمايد.
توضيح اين نكته ضروري است كه آ زمايشگاه متناسب با روش كاركرد خود بايد گروهه اي الزم را تعري ف و
آزمايشات هر گروه را انتخاب نمايد .براي مثال ميتوان گروهي تحت نام "  " Blood1تعريف و آزمايشاتي
از قبيل  ،Creatinine ،Uric Acid ،FBSو  ...را در آن قرار داد.
براي تعريف و اضافه كردن گروههاي فوق به روش بيان شده در «تعريف پانلها » اقدام نماييد.
گزينههاي «چاپگر »1و « چاپگر » 2جهت انتخاب پيش فرض چاپ بصورت محل ي( )Localي ا در مح يط
شبكه( )NetWorkميباشد .بهتر است چاپگر 1را چاپگر تنظي شده در محيط شبكه و چ اپگر 2را چ اپگر
محلي انتخاب نمايي  .انتخاب گزينه « چاپ خودكار همراه با قب »به اين منظور است ك ه چ اپ برچس ب
بالفاصله پس از چاپ قب در پذيرش بيمار انجام خواهد شد.

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
آزمايشگاه را بر اساس نرخ هاي تعريف شده جهت انجام محاسبات م الي بيم ار در زم ان پ ذيرش ،تعري ف
نماي يد .پس از ورود به اين قسمت قراردادهاي تعريف شده را كه بر اساس ش ماره ردي ف مرت ب ش ده ان د
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مشاهده خواهيدكرد .جهت تغيير و يا اضافه نمودن يک قرارداد ابتدا با نشانگر ماوس بر روي دكمه تص حيح
قراردادها كليک كرده و سپس اطالعات را در فضاهاي مورد نظر پر كنيد.
شماره رديف :جهت مرتب نمودن قراردادها ميباشد .با تغيير مقدار شماره رديف مي توانيد قراردادهايي
كه مورد استفاده بيشتري دارند را در صدر جدول قرار دهيد(مانند قرارداد آزاد) و ي ا قرارداه اي م رتبط را
پشت سره تعريف نماييد( مانند قرارداد تامين اجتماعي عادي ،ماما ،خاص).
نام قرارداد :نام سازمان يا مركز طرف قرارداد با آزمايشگاه وارد مي شود.
نوع بيمه :منظور كدهاي اعالمي از طرف سازمانهاي بيمه ميباشد .براي نمونه كد اع الم ش ده ب راي بيم ه
تامين اجتماعي عدد 103و براي نيروهاي مسلح عدد  104ميباشد.

درصد سه بيمار  :درصد فرانشيز پرداختي بيمار از كل قيمت آزمايشات مي باشد .اين مقدار ب راي بيم اران
آزاد  100و بيماران تامين اجتماعي  30٪مي باشد.
قيمت :اين ستون مبناي محاسبه فرانشيز آزمايشات ميباشد .جهت انتخاب يک قيمت كافيس ت روي اي ن
فضا كليک كرده و از ليست ظاهر شده ستون قيمت مورد نظر را انتخاب كنيد.
مابه التفاوت :مي تواند هركدام از ستونهاي قيمت تعريف شده در تعريف آزمايشها باش د ك ه ماب ه التف اوت
قيمت فرانشيز از اين ستون محاسبه مي گردد.
درصد اضافه بيمار :در حالت عادي مقدار اين ستون بايد عدد  100باشد .اگر مي خواهيد بيمار درص دي از
كل جمع را اضافه پرداخت نمايد مقدار اين ستون را بايد تغيير دهيد .عدد  110به اين معنا خواهد بود ك ه
بيمار عالوه بر سه بيمار  10درصد كل بهاي آزمايشات را نيز پرداخت نمايد.
درصد اضافه سازمان :درحالت عادي مقدار اين ستون بايد عدد  100باشد .اگر مي خواهي د ب ه جم ع ك ل
بهاي آزمايشات درصدي اضافه شود مقدار اين ستون را بايد تغيير دهيد .عدد  110به اين معنا خواهد ب ود
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كه به جمع كل  10درصد اضافه مي شود .فرانشيز بيمار از مبلغ اضافه شده محاسبه خواهد ش د .اگ ر ع دد
اين ستون  90باشد كل بهاي آزمايشات  10درصد كاسته خواهد شد.
تخفيف :ميزان تخفيف در نظر گرفته شده جهت مركز طرف قرارداد با آزمايشگاه را مي توانيد در اين ستون
وارد نماييد.
كد ورودي :جهت تسريع در پذيرش مي توانيد به هري ک از قرارداده ا ي ک ك د اختص اص دهي د و هنگ ام
پذيرش بيمار از كد براي ثبت نوع بيمه استفاده نماييد .
حداكثر :در اين گزينه مي توان حداكثر مبلغي كه بيمه متعهد به پرداخت مي باشد را وارد كرد .براي مث ال
اگر مبلغ  1000000ري ال را به عنوان سقف پرداخت در نظر گرفته است ،اين مبلغ را در اي ن قس مت وارد
مي كني .
نوع كاغذ :اين گزينه در صورت استفاده از چاپگر نسخه زن ،جهت تعيين اندازه جايگاه چاپ مبلغ آزمايشات
فاصله از باال ـ سهم سازمان
فاصله از باال ـ سهم بيمار
فاصله از باال ـ جمع
فاصله از راست

فاصله از باال ـ ستون قيمت

برروي نسخه بيمار ميباشد .ابتدا الزم است بر روي عبارت «تعريف نشده» كليک كرده و در پنج ره جدي د
تنظيمات مربوط به نسخه مورد نظر را انجام دهي  .پس از انجام مراحل فوق و تأييد آن عبارت ياد شده ب ه
«تعريف شده» تغيير ميكند .نمونهاي از تنظيمات نسخه در تصوير نشان داده شده است.
حذف يک قرارداد  :جهت حذف يک قرارداد از دكمه هاي  Ctrl+Deleteمي توانيد استفاده نماييد  .اگ ر از
قراردادي براي پذيرش بيماران استفاده كرده ايد بهتر است قرارداد تا آخر سال حفظ شود و بعد از ورود به
سال جديد قرارداد حذف شود .
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اضافه كردن يک قرارداد  :نشانگر را بر روي آخرين قرارداد ببريد و فلش پايين را فشار دهي د  .ي ک ردي ف
خالي كه سمت راست آن عالمت "*" قرار گرفته است را مشاهده خواهيد كرد  .كليه ستون هاي مربوط به
يک قرارداد را مي توانيد وارد نماييد .
در قسمت باالي صفحه نيز كادرهايي وجود دارد كه مربوط به مشخصات فرد مسيول در سازمان بيمه گ ذار
طرف قرارداد مي باشد.
تنظيمات :در اين قسمت تنظيمات مسير ذخيره فايل بيمه ،قيم ت خصوص ي ،مق دار گردك ردن و درص د
ضريب اورژانس را انجام مي دهند.
تست هاي پيش فرض:
گاهي ممكن يک تست يا يک پارامتر(حق فني -خونگيري اطفال و )...
براي بيماران يک يا چند قرارداد به طور ثابت پذيرش شود .در اين حالت تست ها در اي ن قس مت انتخ اب
مي شود تا هنگام پذيرش ،كاربر بي نياز از پذيرش مجدد اينگونه پارامتر ها باشد .همچنين اين امكان وجود
دارد ك ه براي گروه خاصي از بيماران اين تنظيمات اعمال گردد مثال براي افراد زير  5سال

تعريف قراردادهاي مكمل:
در اين قسمت تمامي قراردادهاي مكمل طرف قرارداد با آزمايشگاه را مي توان تعريف كرد.

تعريف اسامي پزشكان:
در اين بخش ميتوانيد اسامي پزشكانيكه هنگام پ ذيرش بيم ار اس تفاده مك رر دارن د راب ه هم راه س اير
مشخصات آن ها تعريف نماييد.
در ستون مربوط به جنس عنواني را كه مي خواهيد نام پزشک در برگه جواب بيمار همراه آن چاپ شود
واردكنيد ( براي نمونه آقاي دكتر يا سركار خان دكتر).
ستون رمز ه براي اختصاص دادن رمز به هر پزشک گذاشته شده كه جهت جوابدهي اينترنتي به كار
مي رود.
اضافه کردن پزشك  :نشانگر را روي آخرين رديف ببريد و فلش پايين صفحه كليد را فش ار دهي د  .ي ک
رديف خالي كه سمت راست آن عالمت "*" قرار گرفته ،مشاهده خواهيد نمود .كلي ه س تون ه اي الزم را
وارد برنامه نماييد .
حذف مشخصات پزشك  :جهت حذف از دكمه هاي  Ctrl+Deleteمي توانيد استفاده كنيد .
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تعريف سر برگ قبض :
در اين بخش مي توانيد اس وآدرس آزمايشگاه و همچنين تنظي زيرنويس را آن طورك ه م ي خواهي د در
قب بيمار چاپ شود ،تعريف نماييد .
نام مرکز :در اين قسمت نام آزمايشگاه را وارد نماييد .
نشاني مرکز :در اين قسمت آدرس آزمايشگاه و شماره تلفن هاي آزمايشگاه قيد مي گردد .
زير نويس :در اين قسمت مي توانيد توضيحات ديگري كه مربوط به پذيرش بيمار مي شود را قيد نمايي د
مانند ساعات مراجعه به آزمايشگاه براي گرفتن جواب و يا ساعات كار آزمايشگاه .
مشخصات بيمار :در اين قسمت مي توانيد فونت مربوط ب ه مشخص ات بيم ار ك ه در ق ب

بيم ار چ اپ

مي شود و همچنين اندازه ي آن را تعيين كنيد ،مشخصات بيمار عبارتند از  -1 :ن ام بيم ار
خانوادگي و ديگر موارد ......
آزمايشات :دراين قسمت ميتوانيد فونت مربوط به آزمايشات بيماررا كه در قب

 -2ن ام

چاپ م ي ش ود تعي ين

كنيد.
در كادر مقابل هر كدام از قسمت هاي فوق كه كليک كنيد به صورت جداگانه فونت  ،اندازه  ،سبک نگارش
و ...تغيير مي كند.
گزينه نام  :در اين قسمت ميتوان نوع خط را با انتخاب از ليست مشخص كرد .فقط مي توانيد از خطوطي
استفاده نماييد كه حروف فارسي و انگليسي را باه داشته باشند ( به پنجره  Sampleتوجه شود ) .
گزينه اندازه  :اين گزينه براي تغيير اندازه يعني بزرگ و كوچک شدن حروف استفاده م ي ش ود و هرچ ه
اعداد باالتر رود اندازه بزرگ تر و هرچه اعداد پايين تر باشد نوشته ها كوچكتر خواهند شد .
گزينه سبك نگارش :اين قسمت چهار گزينه دارد كه با انتخاب هر كدام تغييراتي در متن مربوطه اعم ال
خواهد شد :


ايتاليك  :در اين حالت كلمات كمي به سمت راست مايل ميباشد.



پررنگ  :اين گزينه كلمات را توپر نشان مي دهد.



خط زير حروف :اين گزينه زير حروف خط مي كشد.

« نكته :در موارد باال در هر لحظه فقط مي توان يک مورد را انتخاب نمود» .
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تعريف روزهاي تعطيل:
در اين قسمت شما مي توانيد روزهاي تعطيل يک سال را تعريف كنيد .اي ن
بخش براي تعيين تاريخ گزارش توسط نرم افزار كاربرد دارد .روزهاي جمع ه
به اين دليل كه در برنامه به ص ورت اتوماتي ک محاس به م ي ش ود ،دراي ن
قسمت قرار نخواهند گرفت و فقط روزهايي كه تعطيالت رسمي كشور (غي ر
روز جمعه) هستند در اين قسمت تعري ف م ي ش وند ت اريخ مراجع ه بيم ار
درصورت مصادف شدن با روز تعطيل به روزهاي بعد منتقل خواه د ش د .در
اين قسمت بر روي هر سطر كليک كني د ت ا ت اريخ را بص ورت روز/م اه وارد
نماييدو براي وارد كردن تاريخ بعدي دكمه فلش پايين را فشار دهيد تا سطر
جديد ايجاد شود و تاريخ بعدي را ه به همين صورت وارد نماييد .براي ح ذف ي ک ت اريخ از دكم ه ه اي
 Ctrl+Deleteاستفاده نماييد.

تعريف شماره ي سريال:
در اين برنامه مي توانيد چندين سريال براي شماره قب بيماران داشته باش يد .ش ما م ي تواني د در اي ن
قسمت سريال هاي مورد نياز را تعريف كنيد .يک سريال مي تواند از يک كاراكتر و خط فاصله تشكيل شده
باشد.به عنوان مثال شما مي توانيد براي بيماران فروردين ماه خود س ريال F-و ب راي بيم اران ارديبهش ت
سريال O-استفاده نماييد .عدد سمت راست خط فاصله هنگام پذيرش بيمار  ،بطور خودكار و پشت سر ه
در مي شود .و به اين صورت بيماران هر ماه توسط اين شماره سريال تفكيک مي شوند.
در بدو ورود به اين قسمت پنجره اي باز مي شود كه شامل دو كادر و  4دكمه به شرح زير ميباشد :
كادر سمت چپ سريال هاي ثبت شده را نمايش مي دهد و كادر باريک سمت راست جه ت تاي پ س ريال
جديد مورد استفاده قرار مي گيرد.
جهت ثبت يک سريال جديد كافي است آن را در كادر سمت راست تايپ ك رده و دكم ه اض افه را كلي ک
نماييد .
جهت تغيير سريال قبلي ابتدا در كادر سمت چپ آن را انتخاب كرده و دكمه تصحيح را كليک نماييد.
سريال مورد نظر در كادر سمت راست ظاهر مي شود ،بعد از تغيير دكمه جايگزين را كليک نماييد.
جهت حذف سريال قبلي ابتدا در كادر سمت چپ آن را انتخاب كرده و دكمه حذف را كليک نماييد.
نكات زير بايد رعايت شوند:
 .1بهتر است يک شماره سريال تعريف كنيد و هر ماه آن را تغيير دهيد .
 .2شماره سريال بدون خط فاصله در برنامه شما اشكال ايجاد مي كند.
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 .3عدد سمت راست خط فاصله را به هي وجه تعريف نكنيد چون ترتيب بيماران را دچار اش كال
ميكند.اين عدد بصورت خودكار در مي شود.
 .4ليست سريال ها را خالي نگذاريد.

بخشهاي فعال پذيرش:
جهت سهولت كاركاربران در پذيرش ،ميتوان تعدادي از خان هه اي اي ن
صفحه را غير فعال نمود .بدين مفهوم كه هنگام پذيرش بت وان خان هه اي
غير فعال را ناديده گرفت( .با فشار دادن كليد  tabدر صفحه كلي د از روي
اين خانه ها رد مي شود).
الزم به يادآوري است كه در صورت نياز ميتوان در خان هه اي ذك ر ش ده
كليک و به آنها دسترسي يافت.
البته با انتخاب خانه «غير فعال كردن گزينه ها» حتي با كليک كردن ني ز
نميتوان به خانه هاي ياد شده دسترسي پيدا كرد.

تعريف آزمايشگاههاي همكار:
جهت ارتب اط از طريق اينترنت بين مراكز داراي اين نرمافزار ميتوان از اين قسمت استفاده نمود .با تنظ ي
گزينههاي آن ميتوان نسبت به ارسال و دريافت جواب بين مراكز فوق اقدام نمود.

تغيير زبان:
اين گزينه جهت تنظي پيش فرض زبان مورد استفاده در قسمتهاي مشخص شده برنام ه م يباش د .بط ور
مثال شما ميتوانيد سربرگ گزارش را برروي گزينه انگليسي تنظي نماييد .اين عمل باع خواه د ش د ت ا
پيش فرض چاپ شما برروي انگليسي تنظي شود.

تغيير سال جاري:
اين گزينه جهت دسترسي مجدد به اطالعات بايگاني شده سالهاي گذشته ميباشد .پس از فعال كردن اين
گزينه كافيست عدد سال مورد نظر را وارد نماييد .كليد كمكي اين قسمت كليد  F9صفحه كليد مي باشد.

ايجاد سال جديد:
براي ايجاد سال جديد از اين گزينه استفاده مي شود.
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تعاريف جوابدهي:
سربرگ گزارش
دراين بخ ش م ي تواني د ن ام وآدرس آزمايش گاه را آنط ور ك ه م يخواهي د در برگ ه پاس خ بيم ار چ اپ
شود(همچنين ساير مشخصات و چگونگي چاپ نتايج بيماران ) تعريف نمائيد .ميتوانيد سر ب رگ را ب ه دو
حالت تعريف نمائيد :فارسي و انگليسي .بنابراين هنگامي كه خواستيد پاسخ بيمار را با س ر ب رگ انگليس ي
چاپ نمائيد احتياجي به پاك و دوباره وارد كردن سر برگ نخواهيد داشت.

نوع سربرگ را بر روي گزينه فارسي قرار دهيد .در قسمت عنوان نام آزمايشگاه و در پنجره آدرس ،آدرس و
تلفن آزمايشگاه را تعريف نمائيد .اين عبارت ه ا در س ر ب رگ فارس ي م ي توان د ه فارس ي باش د و ه
انگليسي(متناسب با سليقه آن مركز) .در قسمت زير نويس ه عناوين مربوط به امضاء كننده پاسخ بيم ار
را تايپ نمائيد .از كادر نام ،زبان مرتبط ،اندازه ،سبک نگارش  ،رنگ ،ميتوانيد اندازه و نوع ح روف چ اپ را
براي هر كدام جداگانه مشخص نمائيد( .توضيحات كادر هاي مربوطه در قسمت سربرگ قب به طور كامل
توضيح داده شده است.
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تنظيمات:
در اين قسمت محدوده چاپ پاسخ بيمار را مي توانيد تغيير دهيد اگر از مقدار موارد اي ن قس مت مطم ن
نمي باشيد مقدار  0/2براي همه آنها در بسياري از موارد صحيح مي باشد.

تعريف اصطالحات:
اصطالحات شامل عبارتها يا متنهايي است ك ه در برگ ه پاس خ بيم ار ك اربرد مك رر دارن د .جه ت ص رفه
جوييدرتايپ مي توانيد اين عبارات را دراين قسمت تعريف نمائيد و سپس با استفاده از كد و يا ماوس آنه ا
را در برگه پاسخ بيمار قرار دهيد .اصطالحات از نقطه نظر مكان مورد استفاده به  4گروه تقسي مي ش وند.
گروه اول( ) Resultب راي اس تفاده درج واب آزمايش ات م ي باش د،گروه دوم ( ) Commentدر قس مت
توضيحات برگه هاي مختلف ك اربرد دارد .گ روه س وم( )Direct Examدر بخ ش مس تقي برگ ه ه اي
ميكروب و پارازيتولوژي استفاده ميشود و گروه چهارم()Cultureدر ليست نتايج كشت برگه هاي ميكروب
استفاده مي شود .
 N/Aبه اينمعني است كه اينعبارت از نظر مكان استفاده مشخص نمي باش د ب ه هم ين دلي ل در ه ي
ليستي مشاهده نخواهد شد.
بعد از ورود به اين قسمت و مشاهده جدول مربوطه ،اطالعات مربوط به هر عبارت را در ستون مربوطه
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تايپ نمائيد .شماره رديف صرفا جهت چگونگي ترتيب نمايش اصطالحات است .كد ورودي عددي است كه
مي توانيد با استفاده از آن متن را در برگه بيمار قرار دهيد Type .نوع كاربرد متن را مشخص م ي نماي د.
اگر هي كدام از گروه هاي تعريف شده را انتخاب نكنيد متن در هيچك دام از ليس ت ه اي ش ما مش اهده
نخواهد شد .جهت اضافه كردن يک عبارت با ماوس روي عالمت" "+كليک نمائيد ،متن م ورد نظ ر را وارد
نمائيد و براي حذف روي عالمت " –"كليک نمائيد يا از دكمه  Ctrl+Deleteاستفاده كنيد .
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برگه هاي خاص:

اين قسمت مربوط به تعاريف برگه هايي مي شود كه در بخش مستقي ميكروب شناسي و پارازيتولوژي ك ه
نتايج ب 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
مانند( ) Bacteriologyوتعدادي پارامتر مي باشد.هر پارامتر مي تواند يک جواب پيش فرض ويک نرم ال
داشته باشد و به عنوان تيتر تعريف شود.برگه هاي مستقي ميكروب شناس ي و پ ارازيتولوژي وبرگ ه ه اي
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
جواب بصورت پر رنگ به عنوان تيتر برگه چاپ خواهد شد .بر روي هر كدام از نام برگه ه ا كلي ک نمايي د
پارامتر هاي آن برگه چاپ خواهد شد در صورت نياز به تغيير پارامتر با ماوس قسمت سمت راست را فع ال
نماييد و تغييرات الزم را وارد نماييد .در قسمت سمت راست ستون عنوان نام پ ارامتري اس ت ك ه هنگ ام
جوابدهي به آنها نياز داريد در ستون جواب ،نتيجه پيش فرض اين پارامتر را مي تواني د تاي پ نمايي د و در
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
مي شود كه اين پارامتر در برگه كار آزمايش مورد نظر بيايد .براي اضافه كردن پ ارامتر ب ه انته اي ليس ت
پارامترها رفته و فلش پايين را فشار دهيد .يک خط خالي نشان داده خواهد شد كه مي توانيد مطالب مورد
نظر را تايپ نمائيد .براي حذف از دكمه  Ctrl+Deleteاستفاده نمائيد .جه ت اض افه ك ردن ي ک برگ ه
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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كردن رديف و نام برگه ،بر روي قسمت سمت راست كليک نمائي د و پ س ازآن پارامتره اي دلخ واه را ب ه
ترتيب وارد نمائيد .اگر پارامتري بيش از يک خط جواب نياز داشته باشد بعد از تايپ ن ام پ ارامتر ،در خ ط
بعد به جاي نام پارامترخط تيره قرار دهيد .يک برگه را م يتواني د ب ا دكم ه ه اي  Ctrl+Deleteح ذف
نمائيد.

تعريف آنتي بيوتيك ها:
در اين بخش مي تواني د آنت ي بيوتي ک
هاي م ورد اس تفاده در برگ ه ميك روب
شناس ي را تعري ف كني د .ب راي اض افه
كردن با فلش پايين بر روي آخرين آنتي
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+Deleteاستفاده نمائيد .ترتيب قرار گرفتن آنتي بيوتيک ها در اين قسمت اهميتي ندارد .چرا كه در
هنگام جواب دهي بيمارآنتي بيوتيک ها بترتيب حروف الفبا نمايش داده خواهند شد.

تنظيمات چاپ بخش ها:
اين منو از  3بخش تشكيل شده است:
)1ترتيب چاپ :كاربر مي تواند از اين قسمت اولويت ترتيب چاپ را بر اساس سليقه ي خود مرتب كند

)2روش چاپ :اين بخش جهت تعيين روش چاپ بخ ش ه اي خ اص مانن د بخ ش هم اتولوژي و
بخش ادرار مي باشد.
)3ساير :در اين بخش چند روش براي چاپ جواب وجود دارد كه ب ا انتخ اب ه ر ك دام از آن ه ا
صفحه جوابدهي بيمار به يک روش چاپ گرفته مي شود.
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پرونده بيمار
پذيرش :
جهت دسترسي آسان به پذيرش و ثبت اطالعات بيماران كافيست روي كليد پذيرش كلي ک ك رده ي ا از
منويپرونده اينگزينه را انتخاب نماييد(كليد ميانبر F2نيز قابل استفاده است) .الزم به ذكر اس ت ك ه ورود ب ه
اين قسمت تنها به مفهوم پذيرش بيماري جديد نبوده بلكه جهت جستجو و دسترسي به اطالعات بيم اران
پذيرش شده نيز ميباشد .به همين منظور الزم است تا نوع فعاليت با انتخاب يكي از گزينهه اي «اول ين»،
«آخرين»« ،قبلي» و «، ...برگه كار» و«جديد» مشخص شود.
بيمار جديد  :روي گزينه «جديد» كليک كرده يا كليد  F3رامي زني  .در صورتي كه چند تا ش ماره س ريال
تعريف شده باشد ليستي ازآنها نمايش يافته و شما ميتوانيد يكي را انتخاب كني د ،اگ ر فق ط ي ک س ريال
تعريف كرده باشيد آن را به عنوان پيشوند در نظر گرفته و شروع به شماره گذاري بيماران مينمايد.
پس از آن مي توانيد با استفاده از دكمه  tabروي هر يک از كادرها وارد شده و اطالعات عمومي بيمار را
همراه با مشخصات پزشک معالج در فضاهاي مشخص شده وارد كنيد اگر خواستي پزشكي را براي اولين بار
وارد كني و براي هميشه در برنامه ذخيره شود ،پس از وارد كردن اطالعات پزشک دكمه ذخي ره را كلي ک
مي كني .
كادرهاي تاريخ پذيرش ،ساعت ،پذيرش كننده و تغيير به صورت اتوماتيک وارد مي شود ،قسمت اورژانس را
ه مي توان براي بيماران اورژانسي تيک دار كني تا در برگه كار از بقيه بيماران تفكيک شود.
تاريخ گزارش را مي توان به  3روش وارد ك رد :ت اريخ گ زارش ب ه ص ورت دس تي وارد ش ود ،و همچن ين
مي توان با وارد كردن عدد تعداد روزي كه طول مي كشد تا جواب آم اده ش ود در ك ادر ت اريخ گ زارش و
فشردن دكمه  tabتاريخ گزارش وارد مي شود ،و اگر زمان آماده شدن هر آزمايش را در ص فحه نرم ال آن
تعيين كرده باشي  ،پس از انتخاب آزمايش ها براي بيمار تاريخ گزارش به صورت اتوماتيک در كادر مربوطه
ظاهر مي شود.
نوع درخواست بيمار در بيمارستان ها مي تواند سرپايي يا بستري باشد و يا نام آزمايشگاه ه اي همك ار در
اين قسمت وارد مي شود.
مشخصات مربوط به بيمه همچون شماره صفحه و  ...را تكميل مي كني .
براي بايگاني كردن بيمار به منظور مشاهده سابقه ي او بايد شماره شناسنامه و يا ش ماره مل ي بيم ار را در
كادرهاي مربوطه وارد كرد تا با كليک كردن روي كلمه ي بايگاني به صورت اتوماتيک يک شماره بايگاني به
آن بيمار بدهد.
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نوع بيمه را بايد قبال تعريف كرده باشيد در نتيجه ميتوان از ليست تكميل شده قرارداد مورد نظر را انتخاب
نماييد يا از كد ورودي مشخص شده براي قراردادها اس تفاده كني د( .اي ن ك د هنگ ام تعري ف ق رارداد اختي ار
ميشود)

بعد از تكميل اطالعات بيمار ،براي ثبت آزمايشات درخواستي از  4روش مي توانيد استفاده نماييد :
روش اول :استفاده از كد ورودي تعريف شده در بخش تعريف آزمايشات
ك افي اس ت ك د
ورودي را در فض اي
مشخص شده ب ه ن ام
آزمايش تايپ ك رده و
دكمه  Enterرا كليک
كنيد.
روش دوم :گزين

ه

ليست آزمايشات
با انتخاب آن ليست تمامي آزمايشاتي كه در تعريف آزمايشات تعريف شده اند و داراي قيمت مي باشند ب ه
تفكيک بخش اصلي ظاهر مي شوند كه با كليک روي هر كدام از اين تست ها آن را انتخاب مي كني .



اين روش قابليت جستجو كردن را ه دارد
اين ليست بر اساس شماره رديف آزمايشها مرتب شده است

روش سوم :در زير دكمهي «آزمايشات» ،دكمهي «پانلها» وجود دارد كه ب ه كم ک آن م يتواني د پان ل
آزمايشهاي از پيش تعريف شده را فراخوانده و به ليست آزمايشهاي پذيرششدهي بيمار بيافزاييد.
توجه :براي درك تعريف پانل و شيوهي تعريف آن به بخش «آمادهسازي  آزمايش ات  تعري ف پان له ا»

مراجعه كنيد.
روش چهارم :انتخاب تستهاي از قبل تعريف شده
تعداد  60عدد تست يا پانل كه در بخش آمادهسازي (آمادهسازي  آزمايشات  تستهاي برگهي پ ذيرش)

تعريف كردهايد در صفحهي پذيرش نمايش داده شدهاند .با كليک كردن بر روي هر كدام ميتوانيد آزمايش
مورد نظر را در پرونده بيمار ثبت كنيد.
آزمايش ها پس از ثبت در پروندهي بيمار به دو صورت قاب ل مش اهده هس تند .يك ي ب ه ترتي ب بخ ش و
شمارهي رديف آزمايشها و ديگري به ترتيب ورود در پروندهي بيمار .نرماف زار ب ه ص ورت پ يشف رض ب ه
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ترتيب ورود آزمايشها را ثبت ميكند .براي تغيير ذخيره به ترتيب شماره رديف كافي است تيک «مشاهده
به ترتيب ورود» را برداريد و يا بگذاريد.
در بخش نمايش آزمايشات پرونده بيمار ،عالوه بر ستون نام آزمايشات سه ستون ديگر نيز وجود دارد تحت
عنوان قيمت ،بيمه . Stat ،ستون قيمت نمايش دهنده قيمت جاري آزمايش بدون در نظر گرفتن ما به
التفاوت آن ميباشد .پس اگر نوع بيمه بيمار آزاد باشد قسمت مشاهده شده بهايآزاد آزمايش مي باشد و
اگر نوع بيمه ،مثال" تامين اجتماعي باشد ،اين قيمت بهاي تعرفه  1آزمايش را نشان مي دهد( اين قيمت،
مبلغي است كه در دفترچه بيمه بيمار بايد ثبت شود) .اگر با ماوس روي اين قيمت كليک نماييد مبلغ اين
آزمايش صفر ميشود و در محاسبات نميآيد .در صورتي كه بيمار بيمه است و ميخواهيد آزمايشي را براي
آن آزاد حساب كنيد كافي است روي ستون بيمه در مقابل نام آزمايش كليک نماييد .عالمت  Xدر اين
ستون ظاهر مي شود و بهاي آزاد آزمايش نمايش داده مي شود و در جمع بيمه اي بيمار تاثيري نخواهد
داشت و فقط در پرداختي بيمار خواهد آمد .اگر بيمار پذيرش شده يک يا بيشتر از يک آزمايش اورژانسي
داشته باشد ،ستون Statمربوط به آن آزمايش را تيک مي زني  ،اين باع مي شود كه اورژانسي بودن اين
آزمايش دربرگه كار مشخص شود .براي حذف تست بايد ابتدا آزمايش مورد نظر را انتخاب نموده و سپس
توسط ماوس روي دكمه ( )-كليک نماييد(از Ctrl+Delنيز ميتوان استفاده كرد).

تعداد آزمايشات پرونده بيمار در باالي پنجره آزمايشات نمايش داده شده و اگر آزمايشي تكراري ثبت ش ود
اين عدد به رنگ قرمزدرميآيد.
در قسمت پرداخت ،بعد از ثبت آزمايشات ارقامي ظاهر مي شود كه وضعيت مالي بيمار را مشخص ميكند:
جمع  :مجموع بهاي آزمايشات بيمار را مشخص ميكند .اگر قرارداد بيمار آزاد باشد جمع ،بهاي آزاد و اگ ر
بيمه باشد جمع ،بهاي بيمه اي آزمايشات را نشان مي دهد .اين عدد در دفترچه بيمه بيمار به عنوان جم ع
ثبت مي شود .
سه بيمار  :مقدار بهاي فرانشيز پرداختي توسط بيمار است .اگر بيمار آزاد باش د اي ن ع دد مس اوي جم ع
خواهد شد و اگر بيمه باشد فرانشيز بيمارمي باشد( مثال"  %30جم ع در ص ورتيكه بيم ه ت امين اجتم اعي ي ا
درماني باشد).
سهم سازمان  :عبارت است از پرداختي بيمه به آزمايشگاه(اگر بيم ار بيم ه نباش د
اين رق صفر خواهد ش د) .درتمام موارداع ازاينكه بيمار بيم ه باش د ي اآزاد،جمع
مساوي خواهد بود با سه بيمار +اضافهسه سازمان .رق هزينه مساوي است با
مجموع ما به التفاوت ه اي آزمايش ات ب ا قيم ت آزاد ك ه جزءپرداخت ي بيم ار
محسوب خواهدشد(اين رق براي بيماران آزاد صفر خواهد بود).
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جمع آزاد  :مساوي است با مجموع بهاي آزمايشاتي كه در ليست آزمايشات عالمت  Xخورده اند و خ ار از
بيمه حساب مي شوند .با اي ن توض يحات پرداخت ي بيم ار عب ارت خواه د ب ود از س ه بيم ار  +م ا ب ه
التفاوت( هزينه )  +جمع آزاد كه در قسمت مانده نوشته مي شود .همواره رق مانده مبلغي خواهد ب ود ك ه
بيمار بايد پرداخت نمايد .اگر به بيمار تخفيف تعلق گيرد( چه اين تخفيف از طريق قراردادها اعمال شده باش د و
يا مستقيما" عددي را وارد كرده باشيد) از مانده ك خواهد شد و مبلغ مانده مبلغ پرداختي بيمار خواه د ب ود.
درپرداختي ،رق پرداختي بيمار را وارد نماييد كه اگر مساوي مانده باشد ،باقيمانده بيمار صفر خواه د ش د.
اگر باماوس روي نوشته پرداختيكليک نماييد مانده بيمار را صفر خواهدكرد.
تاريخ گزارش  :در اين قسمت ميتوانيد تاريخ گزارش را به صورت ت اريخ روز مس تقيما" وارد نمايي د ي ا
مشخص كنيد كه چند روز ديگر جواب بيمار آماده خواهد ش د( م ثال"  7ب ه معن اي هف ت روز ديگ ر از ت اريخ

پذيرش را مي توانيد در كادر مورد نظر وارد كنيد) .در صورتي كه در بخش تعريف ،در ص فحه نرم ال آزمايش ات
تاريخ آماده شدن هر آزمايش را جداگانه تعريفكرده باشي با كليک روي تاريخ گزارش برنامه روز مراجعه را
بر اساس زمان آماده شدن آزمايشات پذيرش شده محاسبه خواهد كرد.
چاپ قبض  :با كليک روي دكمه چاپ قب ( ،) F4قب بيمار چاپ خواهد ش د و اطالع ات وارد ش ده ب ر
روي چاپگر ارسال مي شود .در قب بيمار جمع كل ،عبارت خواهد بود از بهاي كل آزمايش ات ك ه ش امل
جمع بيمه اي+ما به التفاوت و جمع آزاد خواهد بود .سه بيمار نيز مبلغي است ك ه بيم ار باي د پرداخ ت
نمايد.
دو روش براي جستجوي بيمار در صفحه پذيرش وجود دارد:
جستجو  :ميتوانيد بيمار را بر اساس نام و نام خانوادگي ،نام و نام خانوادگي پزشک ،و مواردي ديگر ك ه در
اين صفحه مشاهده مي شود ،جستجوكنيد .كافيست تنها بخشي از نام بيمار در قسمت مربوط ه را تاي پ و
دكمه جستجو را كليک نماييد .صفحه ظاهر شده شامل تمامي بيمارانيخواهد بود كه بخش ي از ن ام آنه ااز
حروف وارد شده تشكيل شده است .مي توانيد با كليک بر روي سرستون نام خانوادگي ،تاريخ پذيرش ي ا ...
اين ليست را بر اساس حروف الفباء  ،تاريخ مراجعه يا  ...مرتب نماييد و بيمار مورد نظر را پيدا كنيد .دو بار
كليک بر روي هر بيمار صفحه پذيرش بيمار فوق را ظاهر خواهد كرد.
تصحيح پرونده بيمار  :به منظور مشاهده پرون ده بيماره اي قبل ي ب ر اس اس ش ماره بيم ار ،روي دكم ه
"تصحيح" كليک نماييد يا دكمه  F2را فشار دهيد .صفحه پذيرش خالي ميشود و ميتوانيد با دادن شماره
بيمار و سپس دكمه  Enterبيمار مورد نظر را روي صفحه آورده ،مشاهده نمايي د(ي ا در ص ورت تماي ل آن را
تغيير دهيد).
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دقت نماييد كه بعد از چاپ قب بيمار در پرونده پذيرش بيمار نمي توان تغييراتي داد مگر اينكه با داشتن
حق تصحيح به قسمت ليس ت بيم اران مراجع ه كني د(ي ا بن ا ب ر نظ ر م ديريت آزمايش گاه ح ق تص حيح در
اختيارتماميكاربران قرار گيرد) .در مورد حذف آزمايشات بايد توجه داشت كه اگر در قس مت جواب دهي ب راي
آزمايشي جواب وارد كرده باشيد اين آزمايش قابل حذف از پرونده بيمار نخواهد بود مگر اينك ه اول ج واب
آزمايش را حذف نماييد.
ب ا كلي ک روي عن اوينآخ رين( ،)F6+Ctrlاول ين(،)F6+Ctrl
قبلي()F6و بعدي( )F5مي توان آخرين و اول ين بيم ار و ني ز
بيمار قبلي و بعدي را مشاهده كرد.
حدود  :با مشخص كردن محدوده در اين قسمت ميت وان ب ه
اطالعات تعدادي از بيماران دسترسي پيدا نمود .براي مثال با
انتخاب نوع بيم ه "ت امين اجتم اعي " در ي ک ب ازه زم اني
خاص ،فقط اطالعات بيماران آن مح دوده در پ ذيرش قاب ل
رؤيت خواهد بود .سپس دكمه تائيد را كليک نماييد.

جوابدهي :
در اين بخش مي توانيد نتايج آزمايشات را وارد پرونده بيمار نماييد .قبل از ورود به اي ن قس مت م يت وان
حدود و مشخصات پرونده ها را مشخص كرد .اين كار باع س رعت در دسترس ي ب ه بيم اران م ورد نظ ر
ميشود .مي توانيد پرونده بيماران را بر اساس شماره قب يا تاريخ مراجعه محدود نماييد و ي ا از نظ ر ن وع
بيمه و نوع برگه هاي جوابدهي (بخش هاي آزمايش گاه) تفكيک نماييد .همچنين مي توان وض عيت برگ ه ه ا
( برگه هاي ناقص يا تمام برگه ها) را مشخص نمود .بعد از تعيين و صحت انتخاب ،دكمه تاييد را كليک نماييد
يا دكمه  Enterرا فشار دهيد .اگرهي اطالعات خاصي وارد نكرده باشيد ،اطالعات تم امي بيم اران نم ايش
يافته و پرونده اولين بيمار ظاهر ميگردد.
صفحه جوابدهي شامل دو بخش ميباشد:
 1قسمت مشخصات بيمار در باالي صفحه ،كه قابل ديدن ميباشد( )Read Onlyو در صورت نياز به تغيير
آنها ميتوانيد از پذيرش اقدام به اين كاركنيد.
 2قسمت آزمايشات درپايين صفحه ،كه در قالب بخش(بخشها) نمايش مييابد.
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شما مي تواني د ب ا انتخ اب ه ر بخ ش توس ط م اوس
يا( )Ctrl+Tabبه آزمايشات آن دسترسي يافته و نت ايج
را وارد نمايي د .در ص ورتيكه آزم ايش داراي جوابه اي
پيش فرض تعريف شده باشد ميتوانيد با راست كلي ک
بر روي قسمت جواب آزمايش ،ليست جواب را مشاهده
و از ميان آنها انتخاب نماييد.
با دكمه فلش پايين صفحه كليد( )Arrow Keysاز ي ک
سطر به سطر بع دي بروي د .هنگ ام ورود ج واب ي ک
آزمايش ،نرمال هاي يک آزمايش در مقابل آن و در بخش  Infoقابل مش اهده م ي باش ند .دراي ن قس مت
ميتوانيد با كليک بر روي عبارت "،" Reference Rangeصفحه تغيير نرمال را مشاهده ك رده و در ص ورت
لزوم نرمال آزمايش مربوطه را تغيير دهيد.
نمايش سابقه بيمار:
با كليک كردن در ستون  resultو فشار دادن دكمه هاي  ctrl+Hدر صفحه كليد مي توانيد سابقه ي
آزمايش بيمار مورد نظر را مشاهده كنيد.
حذف و اضافه کردن آزمايش در بخش جوابدهي  :فق ط م ي
تواني د آزمايش ات ب دون قيم ت را ب ه پرون ده بيم ار اض افه
نماييد( آزمايشاتي كه صرفا" براي در نتايج بك ار م ي رود ) و ي ا
چنين آزمايشاتي را از پرونده بيمار حذف كني د .ك افي اس ت
آزمايش مورد نظر را انتخاب كرده ،روي دكمه حذف آزمايش
كليک نماييد .همچن ين ب راي اض افه ك ردن آزم ايش ،روي
دكمه "اضافه كردن آزمايش" كليک وتس ت م ورد نظ ر را از
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
شوند كه قيمت آنها صفر باشد  .در ص ورتي ك ه آزمايش ي را
تكراركردهايد و مي خواهيد تكرار آن را ثبت نماييد ،بر روي نام آزمايش راست كليک نم وده و روي عالم ت
 Duplicateمجددا" كليک نماييد .آزمايش مورد نظر در پرونده ثبت خواه د
شد .
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در صورتي كه برگه بيمار(مثال" بيوشيمي) احتيا به توضيحات داشته باشد كافي است روي دكمه توضيحات
كليک نماييد( .) Alt+Mصفحه ديگري ظاهر مي شود كه م ي تواني د م تن خ ود را ب ه ص ورت فارس ي ي ا
انگليسي تايپ نماييد ،و يا از اصطالحات تعريف شده قبلي استفاده نمايي د  .ب راي اس تفاده از اص طالحات
قبليكافي است بر روي عبارت  Expressionsكليک نموده ،عبارت دلخواه را پيدا كرده و بر روي آن دو ب ار
كليک نماييد و يا (كد مورد نظر  )"#" +را داخل commentتايپ كني د و س پس دكم ه  Enterرا كلي ک
كنيد
( براي مثال)# 65:
پس از اتمام در نتايج و احيانا"توضيحات الزم در مورد برگه ،وضعيت برگه را مشخص نماييد .چهار حالت
وجود دارد  :ناقص ( ،)Incompleteكامل ( ،)Completeتاييد شده( )Approvedو چاپ ش ده ( . )Printedوض عيت
اول هنگام پذيرش در مورد برگه ثبت مي شود .پس در بدو ورود به جوابدهي تمامي برگه هاي پرونده بيمار
ناقص مي باشند .پس از اتمام ثبت نتايج آزمايشات وضعيت را بايد به حالت كامل ( )Completeتبديلنماييد.
در صورتي كه برگه هاي جواب نياز به تاييد توسط مس ول بخش داشته باشد ،پس از مرور توس ط مس ول
بخش يا پزشک آزمايشگاه ،بايد به حالت تاييد شده( )Approvedتبديل شود  .فقط برگه هاي تايي د ش ده،
قابل چاپ خواهد بود .بعد از چاپ ،برنامه وضعيت برگه را به حال ت چ اپ ش ده ( )Printedتب ديل خواه د
نمود .
الزم به يادآوري است كه براي تغيير وضعيت صفحه جواب ميتوان برروي گزينههاي حالت " "Statusكليک
يا از كليدهاي ميانبر زير استفاده نمود:





ناقص (: )Incomplete
كامل (Alt+C : )complete
آماده براي چاپ (Alt+A : )Approved
Alt+I

 چاپ (: )Printed
جوابدهي بخش هاي ميكروبيولوژي ،پارازيتولوژي و بخش هايي كه نوع آن ه ا  1اس ت ب ا س اير بخ شه ا
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
Alt+P

پارامترهاي مستقيم

تشكيل شده باشد.آزمايشات مختلف بخ ش ميك روب شناس ي را در
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قسمت پايين صفحه مي توانيد مشاهده كنيد( مثل كشت ادرار و كشت خلط ) ،پس ب ا كلي ک روي ه ر ك دام
مي توانيد اطالعات آن برگه خاص را مشاهده نماييد.
برگه ميكروب شامل سه قسمت مجزا مي باشد .بخش
اول پارامتر هاي بخش مستقي برگه ميباشد ك ه ب ر
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
تعريف شده را مشاهده نموده و از آن انتخاب نمايي د.
پ ارامتر ه اي بخ ش مس تقي در بخ ش "تع اريف
جوابدهي /برگ ه ه اي خ اص" تعري ف ش ده ان د .در
صورت نياز به تغيير دائمي اين پارامترها بايد به بخش
مربوطه مراجعه نماييد .ولي اگر در برخي موارد نياز به تغيير پارامترها بود مي توانيد با كليک كردن بر روي
دكمه تغيير پارامتر ،آن را تغيير دهيد و يا با كليک بر روي پ ارامتر جدي د م ي تواني د ي ک پ ارامتر را ب ه
مجموعه بخش مستقي اضافه نماييد .براي ثبت نتايج كشت بر روي عنوان كشت( )Culturesكليک نماييد،
بخش دوم و سوم برگه كه همان كشت و آنتي بيوگرام ميباشد در صفحه ديگري نمايش داده ميشودنتيجه
كشت را در قسمت  Cultureتايپ كرده يا با راست كلي ک ك ردن از ليس ت اص طالحات مربوط ه عب ارت
خاصي را در اين قسمت در نماييد .توجه نماييد تا زماني كه قسمت كشت خالي باشد نم ي تواني د آنت ي
بيوگرام كشت را وارد نماييد .بعد از ثبت اطالعات مربوط به كشت و در صورت نياز به ثب ت آنت يبي وگرام،
دكمه (  ) +را در باالي بخش  Antibiogramكليک نماييد .صفحه اي كه ظاهر مي شود كليه آنتي بيوتيک
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.
حساس (  ، ) Senمتوسط (  ، ) Intيا مقاوم ( . ) Resسپس از ليست آنتي بيوتيک ها آنت ي بيوتي ک م ورد
نظر را انتخاب نماييد در صورت متعدد بودن آنتي بيوتيک ها مي توانيد دكم ه  Ctrlرا پ ايين نگ ه داري د و
سپس با ماوس بر روي آنتي بيوتيک دوم  ،سوم و  ...كليک نماييد  .در نتيجه تعدادي آنتي بيوتيک حساس
را بصورت مجموعه انتخاب كرده و دكمه  Okرا كليک نماييد .
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
درون پرونده بيمار وجود نداشته باشد .بع د از اتم ام انتخ اب آنت ي بيوتي ک ه ا پنج ره  Antibiogramرا
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مي توانيد ببنديد .اكنون براي اين برگه ميكروب يک كشت و آنتي بيوگرام ثبت شده است .در صورتيكه نياز
به ثبت كشت و آنتي بيوگرام ديگري داشتيد بايد روي عالمت (  ) +در باالي بخش  Cultureكليک نماييد،
صفحه خالي 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
نماييد(كامل يا تأييد شده) .دقت كنيد كه در اين بخش( ميكروب شناسي) هر برگه و يا به عبارتي هر آزم ايش
داراي يک وضعيت كامل و ناقص مي باشد و برگه هاي بخش ميكروب در صورتي قابل چاپ خواهند بود كه
كليه برگه هاي (آزمايشات) آن تاييد شده باشند.
هر برگه ميكروب شناسي مي تواند يک  Commentداشته باشد .پس اگر بيماري دو آزم ايش كش ت ادرار و
كشت خلط داشته باشد هر كدام ميتوانند يک توضيح( )Commentداشته باشند.
بعد از اتمام نتايج آزمايشات بيمار با كليک كردن بر روي دكمه هاي قبلي ( ) F6و بع دي ( )F5م ي تواني د
پرونده بيماران ديگررا مشاهده نماييد .با كليک بر روي دكمه چاپ ( ،)F9نتايج بيمار چاپ خواهد شد .براي
چاپ يک بخش روي دكمه چاپ بخش كليک نماييد( .)Ctrl+F4با كليک بر روي تص حيح ي ا فش ار دكم ه
 ،F2صفحه را خالي كرده  ،اجازه مي دهيد با ورود شماره بيمار پرونده ديگري بر روي صفحه مشاهده شود .
دكمه هاي حدود و جستجو دقيقا" مانند پذيرش عمل ميكنند با اين تفاوت كه پرونده بيم ار را در بخ ش
جوابدهي به شما نشان خواهند داد .
جوابدهي تستي :
در صورتيكه بخواهيد يک يا چند تست را يكجا جوابدهي نماييد بهتر است از اين بخ ش اس تفاده كني د.
عالوه برآن به سهولت مي تواند مبنايي براي ورود ج واب از روي برگ ه ك ار( )Worklistق رار گي رد .بع د از
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
حرفي در آن تايپ نمي شود .با دكمه  Tabدر بين س تونها و
با دكمه فلش پايين مي توانيد از بيماري به بيمار بعدي مراجعه نماييد  .الزم به توضيح است كه ب راي ه ر
بار جوابدهي بيش از  10عدد تست انتخاب نخواهند شد .پس از اتمام جوابدهي برروي دكمه "ثبت نتايج"
كليک نماييد.
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چاب جوابهاي روتين :
در اين قسمت مي توانيد نت ايج بيم اران را چ اپ نمايي د  .وارد اي ن قس مت ش ويد و مشخص ات پرون ده
بيماراني كه قرار است چاپ شوند انتخاب نماييد .مي توانيد با مشخص كردن شماره شروع ،پاي ان ي ا ت اريخ
مراجعه بيماران ويا نوع بيمه ،محدوده پرونده بيماران را تعيين كنيد .حت ي م ي تواني د ن وع پرون ده ه اي
بدهكار و تسويه شده را مشخص و اين پرونده ها را جداگانه چاپ كنيد .بدين صورتكه يكب ار پرون دهه اي
بدهكار را چاپ نماييد و يكبار ديگر پرونده هاي تسويه حساب شده را و اين پرونده ها را در هنگام مراجع ه
بيمار جداگانه نگهداري نماييد.
در اين قسمت پرونده بيماراني چاپ خواهد شد كه كليه برگه هاي آزمايشات آنها در حالت تايي د ش ده ي ا
 Approvedباشد .پرونده هاي ناقص و يكبار چاپ شده در اين قسمت چاپ نخواهند شد.
چاپ بدون تيتر :
در اين قسمت مي توانيد نتايج بيماران به صورت كلي ولي بدون تيت ر آزمايش گاه چ اپ نمايي د .كافيس ت
مشخصات پرونده هاي بيماران را به برنامه بدهيد و دكمه تاييد را كليک نماييد .اين قسمت در مواقعي ك ه
مي خواهيد فقط جواب آزمايشات را براي نمونه هاي ارسالي يا ق راردادي چ اپ نمايي د ك اربرد دارد .تيت ر
آزمايشگاه و نرمال ها در اينجا چاپ نخواهند شد
مرور بيماران :
اين بخش وضعيت پرونده بيمار را به لحاظ آماده ب ودن نت ايج مش خص م يكن د .در ب دو ورود الزم اس ت
محدوده مورد نظر را مشخص نماييد(ازنظر شماره پرونده ،تاريخ پذيرش يا ت اريخ ج واب) .بع د از تايي د ش رايط
صفحهايكه نمايش داده مي شود شامل ليست بيماران مورد نظر خواهد بود .در مقابل ش ماره و ن ام بيم ار
وضعيت پرونده بيمار با حروف  I , C , Aو  Pمشخص شده اس ت  .اگ ر وض عيت  Iباش د يعن ي بيم ار
حداقل يک برگه ناقص دارد در نتيجه كل پرونده بيمار ناقص مي باشد  .در قسمت پايين برگه هاي موج ود
در پرونده بيمار مشخص مي باشد  ،سمت چپ برگه هاي كلينيكال و سمت راست برگ ه ه اي ميك روب و
پاراتيزولوژي نمايش داده شده اند  .اگر وضعيت پرونده  Cباشد بدين معني است كه پرون ده بيم ار ناقص ي
ندارد ولي حداقل يک برگه  Completeكامل و تاييد نشده
دارد  .اگر وضعيت  Aباشد يعني تمام برگه ها تايي د ش ده
است و آماده چاپ مي باشد .
اگر وضعيت  Pباشد يعني تمام برگ ه ه اي پرون ده بيم ار
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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دلخواه نمايش دهيد  .مثال" بيماراني كه پرونده ناقص دارند و امروز ق رار اس ت مراجع ه كنن د و ي ا ت اريخ
گزارش آنها فردا ميباشد را مشاهده نمائيد .با كليک روي دكمه چاپ ليست اين بيماران چاپ خواهد شد.
کارت گروه خون:
در اين صفحه يک دكمه به نام تنظيمات وجود دارد ك ه م ي بايس ت  Blood groupو  Rh Factorرا از
ليست آزمايشات اين صفحه انتخاب كرد.
در كادر شماره بيمار ،شماره بيمار مورد نظر را تايپ كرده سپس دكمه ي  Searchرا كليک كرده نام بيمار
به همراه مشخصات آن در اين صفحه ظاهر مي شود .اگر بخواهي عكس بيمار در كارت گروه خونش چ اپ
شود ،روي گزينه ي عكس كليک كرده و عكس اسكن شده ي بيمار را از مسير مورد نظر  loadمي كني .
سپس از گزينه هاي موجود كارت و پشت كارت را چاپ مي گيري
ارسال پيام:
براي ارسال پيام از طريق نرم افزار به تلفن همراه بيمار استفاده مي شود.
ارسال جوابها:
براي ارسال جواب بيمار به سايت آزمايشگاه و دريافت اينترنتي آن توسط بيمار استفاده مي شود.
فهرست پرونده هاي باز :
مدير سيست يا كاربران داراي حق دسترسي مي توانند به ارزيابي پرونده هاي باز ج اري(در بخ ش پ ذيرش و

جوابدهي) بپردازند .براي اين منظور پس از انتخاب رمز مدير سيست به قس مت فهرس ت پرون ده ه اي ب از
رفته و بر روي دكمه بازيابي كليک مينمائي  .مشخص ات بيم اري ك ه در ح ال وي رايش اس ت (ب ه هم راه
مشخصات كاربر) نمايش داده ميشود.عالوه بر آن ب ا كلي ک ك ردن ب ر روي دكم ه "آزاد ك ردن" م يت وان
بيماراني را كه به هر دليل دسترسي به صفحه جواب يا پذيرش آنها محدود شده ،باز و قابل پذيرش كرد.
خروج:
براي خرو از برنامه از اين گزينه استفاده ميكني
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برگههاي کار
ليستي از بيماران به همراه آزمايشات درخواستي به تفكيک بخش ،گروه بندي آزمايشها ،تجمع ي و  ...را در
اختيار پرسنل فني آزمايشگاه قرار ميدهد.
برگههاي كار شامل سه قسمت ميباشد :بخشها ،آزمايشات و تجمعي.

برگههاي کار بخشها:
از اين بخش ميتوانيد ليست اسامي بيماران به همراه آزمايشات آنها را اخذ و چاپ نماييد .در بدو ورود
محدوده پروندهبيماران را مشخصكرده(بر اساس تاريخ پذيرش يا شماره) ،و در قسمت بخش/آزمايشات
""Sectionبخش مورد نظر را انتخاب ميكني  .عالوه بر آن ميتوان گزينه " "All Sectionsبه مفهوم
تمامي آزمايشات بيماران را برگزيد.

اگر قسمت " "WorkListsرا انتخاب نمايي به ليست گروهي از آزمايشات دسترسيمييابي  .اين ليست در
قسمت آمادهسازي قابل تعريف است.
اگر قسمت " "Testsرا انتخاب كني به ليست آزمايشات بخشها دسترسي پيدا ميكني  .بنابراين ميت واني
يک يا تعدادي از آزمايشات اين ليست را انتخاب نمايي .
از قسمت قرارداد نيز مي توان محدوده هايي از بيماران را بر اساس بيمه پ ذيرش ش ده و ن وع درخواس ت
پذيرش شده ،آنان را انتخاب كرد و ليستشان را مشاهده كرد
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عالوه بر محدوده اي كه بر اساس شماره بيمار و تاريخ پذيرش مي توان انتخاب نمود قسمت شماره نيز
براي انتخاب دستي شماره بيمار مي باشد.

گزينههاي «برگههاي ناقص» و «چاپ جوابها» و «نمونه هاي تاخيري» بيم اراني ب ا اي ن خصوص يات را
مشخص ميكند.
همچنين در پايين صفحه پنجرهاي كشويي قرار دارد كه به صورت پيش فرض برروي «تمامي جواب ها»
قرار دارد و با باز كردن اين پنجره گزينه هايي ديگر در اختيار شما قرار ميگيرد.
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ودر قسمت پايين تر صفحه پنجره اي كشويي قرار دارد كه به صورت پيش فرض برروي «تمام بيماران» قرار
دارد .با باز كردن اين پنجره گزينه هايي ديگر در اختيار شما قرار ميگيرد.

بعد از مشخص كردن شرايط دكمه تأييد را كليک نماييد ،ليست بيماران ظاهر خواهد شد.
قبل از چاپ اين ليست مي توانيد مشخص نماييد كه هر بيمار با چه شرايطي چ اپ ش ود.در ب االي ص فحه
تعدادي گزينه وجود دارد كه با تيک زدن هر يک ،آن اطالعات در برگه كار چاپ خواهد شد .براي مث ال ب ا
انتخاب گزينه "نام پزشک"  ،مشخصات پزشک هر بيمار در ليست چاپ خواهد شد .عالوه ب ر آن م يت وان
سايز فونت برگه كار را تغيير داد .اين عدد به صورت پيش فرض « »14قرار گرفته است.
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برگههاي کار آزمايشات:
دراي ن بخ ش م يت وان ب ه بيم ارانيك ه داراي ليس ت مشخص ي از آزمايش ات هس تند،
دسترس ي پي دا كرد(ليس ت برگ ه ك ار آزمايش ات در قس مت آم ادهس ازي قاب ل تعري ف
م ي باش 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 نم وده و
سپس دكمه تأييد را فشار دهيد تا اسامي بيماران مورد نظر به نمايش درآيد.

قبل از چاپ مي توانيد شرايط موجود(از قبيل نام ،سن ،پزشک و  )...را تغيير دهيد .هر كدام از اي ن عن اوين
كه داراي تيک باشد در چاپ ظاهر خواهد شد.
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خانه هاي «كنترل صفحه  »1و «كنترل صفحه  »2باع ايجاد رديف خالي در ابتداي برگه كار خواهد ش د.
كافيست تا تعداد رديف مورد نظر را در اين خانهها وارد نمايي  .گزينه"كنترل ص فحه" جه ت در مق ادير
سرم كنترل در باالي صفحه برگه كار كاربرد دارد.

برگههاي کار تجمعي:
اين بخش ليست بيماران يک آزمايش را جداگانه مشخص مينماي د .در ب دو ورود مح دوده بيم اران را ب ر
اساس "تاريخ پذيرش" يا "شماره بيمار" مشخص نموده و گروه آزمايشات را مشخص كنيد(مشابه برگه ك ار
بخشها) .با انتخاب دكمه تأييد ليستي از آزمايشات انتخ ابي ب ه هم راه بيم اراني ك ه داراي اي ن آزمايش ات
هستند ،به ترتيب به نمايش در مي آيند كه با مشخص كردن شرايط قابل چاپ خواهند بود.
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گزارشات
ليست بيماران:
همانطور كه قبال توضيح داده شد اين قسمت جهت مشاهده و تصحيح ليست بيم اران ،تهي ه ليس ت ه اي
بيمه و ديسكت بيمه مي باشد .قبل از ورود ،بايد حدود و مشخصات بيماراني را كه مي خواهيد ليست آنه ا
را مشاهده كنيد ،مشخص نمود .بهتر است قبل از مشخص كردن حدود و شرايط بيماران يک بار دكمه لغ و
شرايط را بزني تا اگر حدودي از قبل انتخاب شده لغو شود .سپس در ص فحه جس تجو ح دود مشخص ات
را(كه مي تواند براساس شماره قب  ،تاريخ مراجعه يا نوع بيمه باش د) تكمي ل نمائي د و بع د از آن دكم ه
تائيد(يا  ) Enterرا فشار دهيد.
توضيح اينكه به منظور راحتي كاربر دكمههاي "روز قبل"" ،ماه قبل"" ،امروز" و "ماه جاري" تعبيه شده و
كاربر با كليک برروي هريک به محدوده تاريخ مورد نظر دسترسي مييابد .براي مث ال جه ت دس تيابي ب ه
بيماراني كه  2ماه قبل پذيرش شده اند ،ميتوان دو مرتبه برروي دكمه " ماه قبل " كليک نمود .همچنين
مي تواني از لبه هاي باالي صفحه قرارداد فرعي و يا نوع درخواست را نيز مشخص كني .
در اين مرحله ليستي از بيماران را مشاهده خواهيد نمودكه اطالعات هركدام از س تونها در كن ار ه ق رار
گرفته است.
براي تصحيح اطالعات يک بيمار كافي است پس از انتخاب ركورد وي ،گزينه تصحيح (يا كليد  )F8را بزني د.
پنجره پذيرش بيمار نمايش يافته و ميتوانيد اقدام به ويرايش اطالعاتكنيد .عالوه بر آن ب ا داش تن س طح
دسترسي كافي مي توان بدون نياز به گشودن پنجره پذيرش بيمار و از درون ليست بيماران اقدام به تصحيح
نمود.
ستونهاي اين ليست قابل جابه جا شدن هستند مثال ،ميتوانيد ستون شماره دفترچه بيم ه را ب ه مج اورت
تاريخ نسخه تغيير مكان دهيد ( با كليک كردن برروي عناوين ستونها و كشيدن آن ستون به س مت م ورد
نظر) و اين تغيير تا زماني كه مجددا تغييري نداده ايد باقي خواهد ماند  .ب ا كلي ک ك ردن ب رروي عن اوين
ستونها مي توانيد ليست خود را بر اساس مقادير آن ستون مرتب نمائيد(.صعودي يا نزولي) اي ن امكان ات ب ه
شما كمک خواهد كرد كه نواقص ليست را سريعتر پيدا نمائيد .به عنوان مثال مي خواهيد ليست بيماران را
از نقطه نظر نام پزشک يا تاريخ نسخه چک كنيد .كافيست روي عنوان س تون ن ام پزش ک كلي ک نمائي د،
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 .

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

و  )...نيز مي توانيد استفاده كنيد .براي مثال ستون نام خانوادگي را انتخاب نموده سپس برروي محتويات آن
ستون راست كليک نمائيد .در كادركوچک جستجو كه نمايان مي شود عبارت را تايپ نمائيد .تمام بيماراني
كه در نام خانوادگي آنها ،اين عبارت موجود باشد نمايان خواهند شد .
دکمه حدود  :جهت مشاهده ليست ديگري از بيماران الزم نخواهد ب ود ك ه پنج ره را بس ته و دوب اره ب ا
شرايط جديد ليست را بياوريد .ازصفحه فعلي بيماران مي توانيد دكمه حدود را كليک كرده و مجددا شرايط
بيماران را وارد نمائيد .
چاپ ليست بيماران  :دكمه چاپ ليست بيماران را كليک كنيد ،ليستي كه مشاهده خواهيد نمود اس امي
بيماران به همراه كليه مسائل مالي از قبيل جمع ،سه بيمار و غيره مي باش د( اي ن ليس ت بيش تر در م وارد
حسابداري داخلي آزمايشگاه كاربرد خواهد داشت و ميتوانيد ليست را به چاپگر ارسال نمائيد).
چاپ صورتحساب آزمايشگاه :با کليك برروي اين دکمه ليستي از بيماران داخـل محـدوده انتخـاب
شده را نمايش مي دهد که عالوه برسهم بيمه ،سهم بيمه مكمل را نيز نمايش مي دهد.

چاپ ليست بيمه :از آنجايي كه ادارات بيمه ليست هاي بيمه متفاوتي از آزمايشگاه درخواست مينمايند
اين قسمت داراي امكاناتي است كه ممكن است شامل حال همه آزمايشگاه ه ا نش ود ،بلك ه ش ما باي د ب ا
آگاهي از نوع ليست بيمه اي كه ميخواهيد ارسال نمائيد از اين قسمت استفاده كنيد .
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قبل از چاپ مطم ن شويد كه اطالعات بيماران كامال وارد شده است(دادههايي ار قبيل نظ ام پزش كي ،س ريال

دفترچه ،تاريخ نسخه و  )...سپس دكمه چاپ را كليک نمائيد .در پنجره كوچكي كه نمايان ميش ود تغيي رات
زير را اعمال نمائيد(در صورت نياز).
 .1اگر ليست بيمه بايد توام با آزمايش ات بيم ار باش د مرب ع كن ار
آزمايشات را تيک بزنيد و اگر آزمايشات بايد توام با قيمت باش د
مربع كناري قيمت آزمايشات را نيز تيک بزنيد.
 .2اگر سن بيمار يا تاريخ مراجعه( ت اريخ پ ذيرش) در ليس ت بيم ار
ضروري است كنار هر كدام مي توانيد تيک بزنيد ت ا در ليس ت
چاپي ظاهر شود.
 .3اگر صفحه(يا صفحات) بخصوصي را ميخواهيد چ اپ بگيري د در
قسمت «از صفحه تا صفحه» اعداد مورد نظر را وارد كنيد(مثال از
صفحه  7ال ي  ،)9صفحات انتخابي از ليست بيمه ،چ اپ خواه د
شد .
 .4اگر در پايان هر صفحه از ليست بيمه ،جمع آن صفحه ضروري است نقل از صفحه را تي ک م ي
زني .
 .5در برخي مراكز ،بيمه خدمات درماني ليست متفاوتي درخواست كرده است كه اگر ش امل ح ال
آزمايشگاه شما مي شود چاپ خدمات درماني را تيک زده و س پس ي ک ي ا ه ردو عن وان س ه
سازمان يا جمع كل را تيک بزنيد و در صورت نياز كد مدرك را وارد نماييد.
 .6همچنين در برخي مراكز ،بيمه كميته امداد درخواست ليست متفاوتي دارد كه ب ا توج ه ب ه آن
چاپ كميته امداد را تيک مي زني .
 .7بعد از اتمام كار دكمه تائيد را كليک نمائيد .صفحات آماده چاپ برروي مانيتور ظاهر ميشود .در
اين مقطع دوباره مي توانيد كليه مطالب را مورد بازرسي قرار داده و در صورت اطمينان از ص حت ك ار
آن را به چاپگر ارسال نمائيد  .دقت نمائيد كه در انتهاي هر صفحه جمع مب الغ بيم اران ي ک ص فحه
ظاهر خواهد شد و در انتهاي صفحه آخر جمع كل بيماران چاپ خواهد گرديد .
بعد از گرفتن هر خروجي نامه ليست بيمه مربوطه را مي توانيد مشاهده يا چاپ نمائيد  .دقت كنيد كه نامه
ليست بيمه براي هر قرارداد مجزا ب وده و فقط بال فاص له بع د از چ اپ آن ليس ت قاب ل مش اهده ي ا چ اپ
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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
مي خواهند در غير اين صورت گرفتن نامه ليست بيمه پيشنهاد نمي شود.
ديسكت بيمه  :در اين قسمت ني ز از آن جائيكه محتواي ديس كت آزمايش گاه ب راي ادارات بيم ه متف اوت
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 :
 .1تامين اجتماعي كه خروجي فايل آن به  OP.TXTميباشد .
 .2خدمات درمانيش امل 8ق رارداد متف اوتاس تك ه ب ه ترتي ب NOS1.TXTت ا NOS8.TXT
ميباشند .
 .3نيروهاي مسلح(ارتش)كه شامل  2فايل خروجي  AZM1.TXTجهت نيروهاي مسلح رس مي و
 AZM2.TXTجهت نيروهاي مسلح وظيفه ميباشد.
ديسكت را در درايو قرار داده و بعد از انتخاب حدود بيماران با كليک كردن روي ديس كت بيم ه ،خروج ي
مورد نظر را انتخاب نمائيد .در پنجره كوچكي كه ظاهر مي شود ماه مورد نظر را انتخاب كرده و دكمه تائي د
را كليک نمائيد .خروجي مورد نظر روي ديسكت شما ضبط خواهد شد .در صورتي كه تعداد بيم اران ش ما
زياد باشد ممك ن اس ت اطالع ات بيم ه روي ديس كت ج ا نش ود .در اي ن ص ورت م يتواني د در قس مت
"قراردادها/تنظيمات" مسير ذخيره فايل بيمه را تغيير داده ،فايل بيمه را برروي هارد ديسک خود ذخي ره و
پس ازآن اطالعات را روي  CDمنتقل نماييد .بعد از گرفتن هر خروجي نامه ديسكت بيمه مربوط ه را م ي
توانيد مشاهده يا چاپ نمائيد  .دقت كنيد كه نامه ديسكت بيمه براي هر قرارداد مجزا بوده و فقط بال فاصله
بعد از تهيه ديسكت قرارداد مورد نظر قابل مشاهده يا چاپ مي باشد.
بدهي  :در اين قسمت مي توانيد بيماران بدهكار را در محدوده ليس ت بيم اران مش اهده كني د .ب رروي "
دكمه بدهي" كليک نمائيد و در پنجره اي كه ظاهر مي شود حداقل رق بدهكاري كه مورد نظر شما اس ت
را وارد نمائيد و دكمه تائيد را كليک كنيد  .اگر رقمي وارد نكني د تم ام ب دهكاران حت ي آنه ائيك ه رق
بدهكاري كمي دارند ظاهر مي شوند .اگر در اين پنجره رق  5000وارد شود ،بيماران با بيش از 500توم ان
بدهكاري ظاهر خواهند شد.
تخفيف :در اين قسمت مي توانيد بيماراني را در محدوده ليست بيماران مشاهده كنيد كه مشمول تخفيف
شده اند .برروي " دكمه تخفيف" كليک نمائيد و در پنجره اي كه ظاهر مي شود حداقل رق تخفيف ي ك ه
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مورد نظر شما است را وارد نمائيد و دكمه تائيد را كليک كنيد  .اگر رقمي وارد نكنيد تمام بيم اراني ك ه از
تخفيف استفاده كردند ظاهر مي شوند.
چاپ بيماران :اين دكمه تمامي بيماران موجود در اين صفحه را با كليه اطالعات بيمه اي چاپ مي گيرد.
درج آخرين قيمت :اگر در اواسط ماه قيمت هاي يک تعرفه تغيير كند و يا بنا به داليلي بخواهي قيمت
ها را در محدوده ي مشخص از بيماراني كه قبال پذيرش شده اند تغيير دهي  ،از دكمه در آخ رين قيم ت
استفاده مي كني  .به اين صورت كه ابتدا قيمت ها را در( آماده سازي /تعريف آزمايشات) تصحيح مي كن ي
سپس در قسمت (گزارشات /ليست بيماران) محدوده مورد نظر را انتخاب م ي كن ي و دكم ه در آخ رين
قيمت را مي زني تا تمامي قيمت هاي بيماران موجود در اين ليست با جديد ترين قيمت هاي وارد شده در
برنامه به روز شود.

دفتر کل بيماران:
اين بخش جهت چاپ اطالعات بيماران همراه با آزمايشات و مبالغ مربوط به هزينه هاي هر بيمار مي باشد.
در واق ع اطالعات موجود در اين بخش خالصه اي از اطالعات موجود در ص فحات پ ذيرش هم ين بيم اران
است .در صفحه جستجو و حدود مشخصات و حدود بيماران مورد نظر را وارد نمائيد .در ص ورت تماي ل ب ه
چاپ مقادير قيمتي هر بيمار در پنجره بعدي دكمه  YESرا انتخاب و در غي ر اي ن ص ورت دكم ه  NOرا
كليک نماييد .صفحات قابل چاپ بر روي صفحه نمايش ظاهر مي شود كه تعداد كل صفحات آن در گوش ه
سمت چپ و پائين مشاهده مي شود .در صورت تمايل مي توانيد اين صفحات را به چ اپگر ارس ال نمائي د.
جمع كل ارقام هر صفحه در پايين همان صفحه چاپ خواهد شد و در پايين آخرين صفحه جمع كل تم ام
صفحات چاپ خواهد شد.

آمار کارکرد:
در اين قسمت ميتوانيد مجموع درآمديآزمايشگاه را(با توجه به حدود و مشخصات تعيين شده) به تفكيک نوع
بيمه مشاهده يا چاپ نمائيد .در پنجره جستجو و حدود ،مشخصات بيماران مورد نظر را وارد و سپس دكمه
تائيد را كليک نمائيد.
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در پنجره ظاهر شده اسامي قراردادها و در مقابل هر كدام تعداد مراجعين و مجموع مب الغ ه ر ك دام را در
ستونها مشاهده مي نمائيد .اين مجموعه كاركرد آزمايشگاه را در دوران معين يک روز يا يک ماه تشكيل مي
دهد .جهت اطالع از جمع كل ميتوانيد دكمه جمع را كليک نمائيد .اع داد ظ اهر ش ده مجم وع درآم دي
آزمايشگاه را تشكيل مي دهند و همچنين به تفكيک درآمد نقدي ،بدهكاري بيمه و بيم اران ب دهكار را در
دوران معين مشخص مي نمايد .جهت چاپ اين اطالعات دكمه چاپ را كليک نمائيد ،صفحه آماده به چاپ
را خواهيد ديد كه مي توانيد آنرا به چاپگر ارسال نمائيد.
با استفاده از دكمه تفكيک آزمايشات مي توانيد آمار آزمايشات مربوط به ه ر ق رارداد را مش اهده نمايي د .
بدينصورت مي توانيد از تعداد و تنوع آزمايشاتي كه يک قرارداد بخصوص جه ت آزمايش گاه ش ما اس تفاده
مي نمايد ،مطلع شويد .همچنين با زدن دكمه جمع مي تواني آمار را به تفكيک بخش هاي مختلف پذيرش
شده ببيني و با زدن چاپ جمع از اين صفحه چاپ بگيري .

كه شرح پارامترهاي آن به صورت زير مي باشد :
تعداد  :تعداد بيماران
جمع:حاصل جمع پارامترهاي "هزينه" " +جمع آزاد"
بيمه  :مجموع بدهكاري شركت هاي بيمه به آزمايشگاه
بيمار  :مجموع سه بيماران
هزينه  :مجموع ما به التفاوت ها
جمع آزاد  :مجموع قيمت آزمايشاتي كه به صورت آزاد براي بيماران بيمه اي پذيرش شده اند
پرداختي روز  :مجموع مبالغي كه از بيمار دريافت شده ،بصورت نقد و اعتباري
پرداختي با کارت  :مجموع مبالغي كه از بيمار با كارت اعتباري دريافت شده
پرداختي غير روز  :چناچه آمار كاركرد روزهاي قبل را مشاهده كنيد،تعدادي از بيماران هستند
كه زمان پذيرش بطور كامل
تسويه انجام نداده اند و در روزهاي بعد اقدام نموده اند ،اين پارامتر مجموع آن ارقام را نشان مي
دهد.
مانده بيماران  :مجموع بدهي بيماران
تخفيف  :مجموع تخفيفات
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تسويه نقد قبلي  :بيماراني كه در روزهاي گذشته پذيرش شده اند و امروز بصورت نقدي تسويه
نموده اند.
تسويه با کارت  :بيماراني كه در روزهاي گذشته پذيرش شده اند و امروز با كارت اعتباري تسويه
نموده اند.
اما  6پارامتر انتهايي جمع بندي سطور باال مي باشد كه به صورت خالصه در صفحه چاپ ميشود .
ليست کارکرد:
ليست مراجعين آزمايشگاه همراه با كل قيمت آزمايشات هر بيم ار و مب الغ پرداخت ي توس ط آنه ا در اي ن
قسمت قابل مشاهده يا چاپ مي باشد  .در پنجره جستجو و حدود  ،مشخصات بيماران مورد نظ ر را وارد و
سپس دكمه تائيد راكليک نمائيد.
در پنجره ظاهر شده اسامي بيماران و در مقابل هر كدام مجموع مبلغ بيمار را در س تونهاي ج دولي ش كل
مشاهده مي نمائيد  .از اين ليست ه مي توانيد به عنوان كاركرد روزانه آزمايشگاه استفاده كنيد و ه ب ه
عنوان صورت حساب آزمايشگاه هاي طرف قرارداد  .دكمه جمع را كليک نمائيد ؛ جم ع تم امي س تونها را
مشاهده خواهيد كرد  .دكمه چاپ  ،ليست را بصورت چاپ شده نمايش خواهد داد كه م ي تواني د آن را ب ه
چاپگر ارسال نمائيد .
از ديگر امكانات اين بخش جستجوي بيماران بر اساس پارامترهاي "نام خانوادگي بيمار" " ،ن ام بيم ار"" ،
نام خانوادگي پزشک"" ،نام پزشک" و " نظام پزشكي پزشک" ميباشد.كافي است عبارت(يا عبارات) م ورد
نظر را در پنجره هاي باالي صفحه وارد نموده و دكمه جستجو را كليک نماييد .ليستي از بيماران با ش رايط
انتخابي نمايش مييابد.
همچنين مس ول آزمايشگاه ميتواند تغييرات انجام گرفته در پرون ده بيم ار را بررس ي نماي د .ك افي اس ت
گزينه "بيماران تغيير كرده" را انتخاب نماييد تا اين بيماران مشخص شوند.سپس برروي عبارت " "4كليک
نماييد تا تغييرات مشاهده شود.

آمار مالي موارد:
تعداد تست هاي انجام شده و مبالغ درآمدي هر كدام و همچن ين آم ار م راجعين بخش هاي آزمايش گاه و
درآمد هر بخش قابل مشاهده و يا چاپ ميباشد .
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در پنجره جستجو و حدود  ،مشخصات بيماران مورد نظر را وارد نموده و سپس دكمه تائيد را كليک نمائيد.
در پنجره ظاهر شده  ،ليست آزمايشات و در مقابل هر كدام ،تعداد كل و مجموع بهاي آزمايش را مش اهده
مي كنيد .دكمه جمع ،مجموع مراجعين و درآمد هر بخش را نشان مي دهد و دكمه چاپ جمع ارقام ف وق
را به چاپگر ارسال مي كند .دكمه قراردادها آمار مربوط به قراردادهاي يک آزمايش ،و دكم ه پزش كان آم ار
مربوط به پزشكان يک آزمايش را به تفكيک نشان مي دهد .

آمار موارد:
مانند شماره ( 5آمار مالي مواردي) ميباشد و فقط فاقد مبالغ در آمدي آزمايشات و بخش ها ميباشد.
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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
جستجو و حدود  ،مشخصات بيماران مورد نظر را وارد نموده و سپس دكمه تائيد را كليک نمائيد  .قس مت
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:
تعداد مراجعين آزمايشگاه به تفكيک پزشكان معالج و آزمايشات درخواستي پزشكان معالج در اي ن قس مت
قابل مشاهده و چاپ ميباشد .در پنجره جستجو و حدود  ،مشخص ات بيم اران م ورد نظ ر را وارد نم وده و
سپس دكمه تائيد را كليک نمائيد  .در پنجره ظاهر شده  ،ليست اس امي پزش كان و در مقاب ل ه ر ك دام ،
تعداد و مجموع بهاي آزمايشات بيماران مربوط به يک پزشک را مشاهده مي نمائيد  .دكمه قرارداده ا آم ار
مربوط به قراردادها و دكمه آزمايشات آمار مربوط به آزمايشات يک پزشک را به تفكيک نشان مي دهد  .ب ا
كليک برروي عناوين ستون هاي جدول  ،مي توانيد اسامي پزشكان را ب ه ترتي ب ح روف الفب ا ب راي ن ام
پزشک ،و يا به ترتيب تعداد مراجعه كنندگان يک پزشک مرتب نمائيد.
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ليست بيمه پزشكان:
در اين بخش با توجه به محدوديت انتخاب شده در بخش حدود ميتواني ليست بيمه پزشكان را به صورت
كلي و يا به تفكيک نام پزشک ببيني و يا از اين ليست چاپ بگيري .

صورتحساب بيمار:
اين قسمت براي گرفتن گزارشي از صورتحساب آزمايشات بيماراني كه در بيمارستان بستري
هستند به كار مي رود.
ليست بيماران ترخيص شده:
در اين قسمت مي توان ليست بيماران ترخيص شده از بيمارستان را مشاهده كنيد و همچنين با
كليک روي گزينه ي صورتحساب بيمار مي توانيد به ليست صورتحساب آزمايشات بيمار دسترسي
داشته باشيد.
عملكرد بخش ها:
در اين بخش با توجه به محدوده تعيين شده در اول اين بخش مي تواني عملكرد بخش هاي آزمايشگاهي
را به صورت نمودار ببيني و يا چاپ بگيري .
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صندوق:
اين بخش را ميتوان به عنوان ص ندوق آزمايش گاه در نظ ر گرف ت مش روط ب ر اينك ه در قس مت امني ت
 /دسترسي كاربران،اين بخش فعال شود .عالوه بر آن آزمايشگاه مذكور داراي بخش مستقل ص ندوق جه ت
دريافت و پرداخت بيماران باشد .در غير اين صورت اين بخش صرفا ليست اسامي بيماران بدهكار ي ک روز
يا يک ماه را نشان خواهد داد .مي توان ليست يادشده راچاپ و جهت حسابداري آزمايشگاه استفاده نمود.
چنانچه در بخش امنيت براي اين قسمت رمز قرار داده باشيد مي توانيد دريافت هاي نقدي و نيز بدهكاري
بيماران را چه در روز جاري و چه در روزهاي قبل مشاهده نمائيد .در بدو ورود به اين قسمت ،ليست اسامي
بيماران بدهكار امروز را مشاهده مي كنيد و تاريخ ليست را كه در قسمت باالي صفحه مي باشد  ،مصادف با
امروز خواهيد ديد .مي توانيد از اين ليست براي تس ويه حس اب بيم اران ام روز و بيم اران روز ه اي قب ل
استفاده كنيد.ضمنا مجموع دريافتهاي بيماران در پايان روز بصورت موجودي نقدي صندوق از برنام ه قاب ل
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
بخواهيد كه پول را برگ ردانيد) در قسمت پرداخت وارد نمائيد .چنانچه در هنگ ام تس ويه حس اب ب ا بيم ار
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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
 Enterخاتمه دهيد كه در پرونده بيمار منعكس شود .مي توانيد قب بيمار را نيز از همين قسمت چاپ
نمائيد ( بعد از تسويه حساب )  .براي اين كار كافيست روي دكمه چاپ قب كليک نمائي د .هم انطور ك ه
قبال گفته شد در اين قسمت فقط بيماران بدهكار  ،كه بر اساس روز مراجعه تفكيک شده اند  ،قابلمش اهده
مي باشند  .كافيست تاريخ ليست را كه در قسمت راست باالي صفحه است ب ه روز ديگ ري تغيي ر دهي د و
بدهكاران روزهاي قبل را مشاهده كنيد .
براي اينكه اين قسمت صحيح كار كند الزم است كه بيمار را در ليست خود (كه در واقع روز مراجع ه م ي
باشد) پيدا كنيد و مبلغ دريافت يا پرداخت بيمار را در پرونده بيمار ثبت نمائيد  .كلي ه مب الغي ك ه از اي ن
طريق ثبت ميشود ضمن در در پرونده بيمار  ،در ليستي جداگانه كه هم ان ك اركرد روزان ه م يباش د،
جمع آوري خواهد شد.ليست كاركرد روزانه در واقع كلي ه درياف ت ه ا و پرداخ ت ه ا راص رف نظ ر از روز
مراجعه بيمار جهت صندوق امروز ثبت مي نمايد .به اين معني كه بيماراني كه امروز مراجع ه ك رده و پ ول
پرداخته اند يا بيماراني كه پذيرش آنها در روزهاي قبل ص ورت گرفت ه ول ي ام روز تس ويه نم وده ان د ،در
صندوق امروز (ليست كاركرد) جمع آوري خواهند شد .
دكمه كاركرد روزانه را كليک نمائيد  .ليست دريافت هاي امروز را در ستون دريافت  ،ليست پرداخت ه ا در
ستون پرداخت و ليست تخفيف ها درستون تخفيف مشاهده مي نمائيد .اين ليست شامل كليه پرداخته ا و
دريافتهاي امروز مي باشد .در انتهاي صفحه ،جمع هر س تون را مش اهده م ي نمائي د  .موج ودي ص ندوق
عبارت است از تفاضل دريافت و پرداخت( دقت نمائيد كه مبلغ تخفيف تاثيري در موجودي صندوق ن دارد)
مي توانيد در قسمت محدوده كنار نوشته امروز و يا روزهاي قبل كليک نمائيد در اينصورت ليس ت ك اركرد
امروز مربوط به بيماران امروز و يا دريافت هاي امروز مربوط به بيماران روزهاي قبل خواهد شد .
نكته اي كه بايد بدان توجه كرد اين است كه ؛ كاركرد روزانه در قسمت صندوق ربطي به درآمد آزمايش گاه
ندارد و اين ليست  ،دريافت ها و پرداخت هاي نقدي روزانه را كه بخشي مربوط به بيماران ام روز و بخش ي
مربوط به بيماران روزهاي قبل است را نشان مي دهد .دكمه وضعيت صندوق را كليک نمائي د  ،جم ع ك ل
مبلغ دريافت و پرداخت و نيزتفاضل اين دو رق كه همان موجودي صندوق است را به شما نشان
مي دهد .رق تخفيف در حساب صندوق هي تاثيري ندارد .
توضيح در مورد پارامترهاي دكمه صندوق روزانه را در ادامه مالحظه فرماييد
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کاربران و صندوق
براي استفاده از صندوق الزم است براي هر كاربر ،نام كاربري ) (user nameو رمز عبور ()Password
تعريف شود و هر كاربر تنها مي تواند صندوق روزانه خود را گزارشگيري كنند و تنها مدير سيست مي تواند
روي تمامي كاربران نظارت داشته باشد.

متفرقه
جهت هزينه هايي كه ممكن است صندوقدار آزمايشگاه مستقيما از صندوق پرداخت نمايد ،بخش ي بعن وان
مت فرقه در نظر گرفته شده است  .دكمه متفرقه را كليک كنيد و در قسمت شرح  ،موض وع هزين ه را تاي پ
نمائيد و در قسمت بدهكار رقمي كه از صندوق خر كرده ايد را وارد نمائيد  .در صورتيكه مبلغي را بصورت
متفرق ه درياف ت و ب ه ص ندوق اض افه نم وده اي د آن را در قس مت بس تانكار ليس ت نمائي د.

اين ارقام در قسمت وضعيت صندوق از كل مبلغ موجودي صندوق كسر (بدهكار) يا ب ه موج ودي ص ندوق
اضافه (بستانكار)خواهد شد .كليه قسمت ها داراي دكمه چاپ بوده و مي توانيد ليست هاي اين بخش را به

چاپگر ارسال نمائيد .

54

بايگاني:
شرط ايجاد بايگاني وارد كردن شماره شناسنامه يا كد ملي در صفحه پذيرش ميباشد .پس از آن به هنگ ام
چاپ قب يا دستيابي مجدد به صفحه پذيرش ،شماره بايگاني(به صورت سريال و توسط سيست ) به بيم ار
اختصاص مييابد .اين شماره نشان دهنده ثبت اطالعات آن بيمار در قسمت بايگاني برنامه ميباشد.
مزيت استفاد ه از بايگاني دسترسي سريعتر به سوابق بيماران(در صورت مراجعه مجدد به آزمايش گاه) و ني ز
دستيابي آسان به پرونده پزشكي اين بيمار در دفعات متعدد حضور در آزمايشگاه( بدون مراجعه ب ه قس مت
جوابدهي) ميباشد.
كاربر مي تواند با آگاهي از شماره بايگاني هنگام پذيرش مجدد بيمار (انتخاب گزينه جديد يا كليد )F3
عدد بايگاني را در خانه مربوطه تايپ و  Enterنماي د .در اي ن هنگ ام اطالع ات ثاب ت از قبي ل ن ام و ن ام
خانوادگي ،تلفن ،شماره شناسنامه ،اطالعات بيمه اي و  ...ظاهر مي شود و كاربر تنها نياز ب ه در اطالع ات
متغير بيمار از قبيل مشخصات پزشک ،آزمايشات و  ...دارد.
الزم به يادآوري است كه بدون آگاهي از شماره بايگاني بيمار نيز ميتوان مراحل ذكر شده باال را انجام داد.
كافي است اقدام به تايپ نام خانوادگي و نام بيمار نماييد .پس از عب ور از خان ه "ن ام" ،پنج ره اي آش كار
ميشود كه حاوي اطالعات مشابه بيمار فوق است .در صورتي كه اطالعات بيمار جديد با محتويات نم ايش
يافته همخواني داشت مي توانيد ركورد مورد نظر را انتخاب و تاييد نماييد.مجددا مشخصات ثابت بيم ار در
صفحه پذيرش ظاهر خواهد شد.
در صورت تمايل آزمايشگاه ميتوان "شماره بايگاني" را برروي برگه قب يا جواب بيمار چاپ كرد.
جهت دستيابي به سوابق و پرونده پزشكي بيمار منوي بايگاني راانتخاب نماييد .اين منو داراي قسمت ه اي
ذيل ميباشد.
 1مرور بايگاني
 2تصحيح بايگاني
 3چک ليست بيماران

مرور بايگاني :
اين قسمت حاوي اطالعات پزشكي مراجعين آزمايشگاه در سالهاي متوالي استفاده از اين نرمافزار ميباشد و
امكان جستجو بر اساس شماره بايگاني ،نام خانوادگي و نام بيمار را در اختيار شما قرار ميدهد .كافي است
يک يا تعدادي از اين موارد را تايپ و  Enterنماييد .ليستي از اسامي يافت شده ظاهر ميشود .ركورد مورد
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نظر را انتخاب و گزينه "بازيابي" را كليک نماييد .در قسمت پايين صفحه مشخصات مربوط به دفعات
مراجعه بيمار فوق نمايش مييابد .شما ميتوانيد با كليک بر روي گزينه "جزئيات قب " (يا دابل كليک بر
روي يكي از مشخصات يافت شده) از محتويات قب اين بيمار آگاهي يابيد.
پس از آن گزينه " انتخاب آزمايش" را كليک و از ليست ظاهر شده آزمايشاتي را كه مي خواهي نتايجشان
را ببيني  ،برمي گزيني (در ارتباط با نح وه نم ايش آزمايش ات در اي ن ليس ت ق بال هنگ ام آم وزشتعري ف
آزمايشات توضيح داده شد).
براي انتخاب بيش از يک تست كافي است كه پس از انتخاب اول ،دكمه  Ctrlصفحه كليد را فشار ده ي و
در اين زمان اقدام به انتخاب ساير آزمايشات نمايي  .ب ا كلي ک ب ر روي دكم ه "تايي د" ب ه ص فحه نت ايج
دسترسي مييابي .مي توان اطالعات بيمار و همچنين نتايج حاص ل از مراجع ات قبل ي را مش اهده و چ اپ
كرد.عالوه بر آن برنامه نتايج عددي را بر روي محور  XYنمايش و چاپ مي نمايد.

56

تصحيح بايگاني :
بديهي است براي داشتن يک بايگاني كامل نياز به تصحيح و بروزرساني اطالعات بيماران ميباشد.به هم ين
منظور پس از ورود به اين قسمت و مشخص نمودن بيمار مورد نظر ،ب رروي مشخص ات وي" داب ل كلي ک
ميكني  .پنجره مشخصات فردي بيمار نمايش يافته و كاربر ميتواند اقدام به تصحيح دادههاي وي نمايد.

چك ليست بيماران :
همانطوركه مي دانيد شرط ايجاد شماره بايگاني در پذيرش و در نتيجه انتقال بيمار به قسمت بايگ اني ،در
"شماره شناسنامه" يا "كد ملي" براي بيماران ميباشد.
ليكن گاهي اوقات نياز به بايگاني تعدادي از بيماران داري كه به دلي ل محق ق نش دن ش رايط ذك ر ش ده،
بايگاني نشدهاند.
دراينصورت با مراجعه به قسمت "چک ليست بيم اران" و انتخ اب مح دوده م ورد نظ ر ب ه اي ن بيم اران
دسترسي مي يابي .بيمار مورد نظر را برگزيده و برروي "انتقال به بايگاني" كليک ميكني  .بيمار م ورد نظ ر
به بايگاني برنامه انتقال يافته و داراي "شماره بايگاني" خواهد شد.
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امنيت:
از اين قسمت مي توان سطح دسترسي به بخش هاي گوناگون برنام ه توس ط ك اربران را كنت رل و مح دود
نمود .جهت استفاده از اين قسمت ابتدا بايد مشخص شود كه چه قسمتهايي ني از ب ه كلم ه عب ور( رم ز )
دارند(دسترسي كاربران) ،سپس در قسمت تعريف كاربران افرادي كه حق دسترس يه اي مشخص ي دارن د
تعريف شوند .مشاهده و ويرايش تمام موارد اين قسمت ( امنيت ) فقط در اختيار مدير سيست ( يا كسانيكه
به رمز مدير سيست دسترسي دارند ) ميباشد .
دسترسي کاربران:
در ابتداي ورود ،ليستي از كليه قسمتهاي برنامه مشاهده ميكنيد كه در كنار هر كدام مرب ع ك وچكي ق رار
گرفته است .هر قسمتي كه به نظر شما احتيا به رمز دارد در داخل مربع كليک نمائي د ت ا عالم ت تي ک
ظاهر شود .دقت نمائيد كه انتخاب نشدن يک يا تعدادي از گزينه ها به منزل ه ع دم ني از ب ه رم ز در اي ن
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
دسترسي هر كدام را مشخص نمائي د .در ص فحه اي ك ه ظ اهر م يش ود ن ام ك اربران در قس مت راس ت ق رار دارد،
درصورتيكه كاربري تعريف نكرده باشيد فقط مدير سيست قابل مشاهده اس ت(مدير سيس ت ك اربري اس ت ك ه قاب ل
حذف نمي باشد و به تمام قسمتهاي برنامه دسترسي دارد و تنها تغييري كه مي توانيد در م ورد م دير سيس ت اعم ال
نمائيد ،تغيير رمز آن است) .دكمه تغيير رمز مدير سيست را انتخاب نمائيد و در صفحه جديد دوبار رمز دلخ واه را وارد
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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كاربر گشوده ميشود .پس از تايپ نام كاربر و رمز مرتبط با آن ( رمز در خانه تكرار مجددا تايپ ش ود )  ،الزم اس ت ت ا
حقوق كاربر مربوطه مشخص شود .براي اين منظور در مقابل بخشهايي كه اين كاربر حق دسترسي دارد عالم ت تي ک
را قرار دهيد .
به عنوان مثال كاربر تروند حق پذيرش بيمار را دارد ولي حق تصحيح پرونده بيمار را بعد از چاپ قب
پذيرش بيمار را تيک زده و تصحيح قب را بدون تيک بگذاريد

ن دارد .بن ابراين

.

در صورتيكه رمز و تكرار آن صحيح تايپ شده باشد ،دكمه تائيد فعال ميشود و مي توانيد آن را كليک نمائيد .الزم ب ه
يادآوري است كه نام كاربر نبايد از  15كاراكتر بيشتر باشد .جهت تغيي ر مشخص ات ي ک ك اربر ابت دا ن ام ك اربر را در
ليست انتخاب كرده و سپس دكمه تغيير را كليک نمائيد .در صفحه جديد م ي تواني د ن ام ك اربر ،رم ز ورودي و ح ق
دسترسي آنرا تغيير دهيد .جهت حذف نام يک كاربر ابتدا نام كاربر را در ليست انتخاب كرده و سپس دكم ه ح ذف را
كليک نمائيد .

امنيت بخش ها:
اين قسمت جهت مشخص كردن محدوده عملياتي پرسنل جوابدهي آزمايشگاه ميباشد.
بدين معني كه ممكن است بخواهيد مس ول بخش شيمي نتواند در بخش هم اتولوژي تغيي رات ده د ول ي بتوان د آن
بخش را مشاهده كند و در عين حال نتواند نتايج بيماران را در بخش س شناسي مشاهده كند  .استفاده از اين قس مت
به شرط ي است كه در قسمت اول ( دسترسي كاربران ) بخش جواب دهي را مل زم ب ه داش تن رم ز نم وده باش يد و در
قسمت دوم ( تعريف كاربران ) تعدادي كاربر با "حق جوابدهي" داشته باشيد .
ابتدا وارد اين قسمت شده ( با رمز مدير سيست ) ،اسامي كاربراني كه حق جوابدهي دارند را در قس مت ب االي ص فحه
انتخاب نمائيد ،در طول صفحه اسامي بخش هاي آزمايشگاه را مشاهده مينمائيد كه مقابل هر كدام و در چه ار س تون
حقوق قابل تغيير مشاهده ميشود ،شرح اين حقوق به صورت زير ميباشد :
.1

 :Viewاجازه نمايش صفحه جوابدهي در بخش مورد نظر را مي دهد.
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.2

 : Editحق ويرايش (شامل اضافه كردن ،پاك كردن جواب ،اضافه و حذف آزم ايش و اض افه ك ردن
توضيحات) را در اختيار كاربر ميگذارد.

.3

 : Approveاجازه تائيد برگه جواب را به بخش مورد نظر كاربر مي دهد.

.4

 : Normal Editحق ويرايش نرمال ها را در اختيار كاربران هر بخش قرار مي دهد.

 : Sign .5حق تاييد امضا در برگه جواب را به كاربر انتخاب شده مي دهد.
كافيست تا در اين بخش نام كاربر را انتخاب و ب رروي ه ر ك دام از گزين ه ه اي "، "Approve"،"Edit"،"View
"Normal Edit"،و ""Signكه مورد نياز است كليک نمائي  .عالوه بر آن ميتوان مشخص نمود ك ه ك اربر ب ه ك دام
بخش هاي جوابدهي دسترسي داشته باشد

امضاي کاربران :
در اين قسمت اگر مدير سيست تمايل به استفاده از امضاي ديجيتال داشته باشد ميتواند امضاي خود را پ س از اس كن
كردن در سايز مناسب بازخواني كند و سپس با تاييد امضا در صفحه جوابدهي ،امضاء در پايين برگه هاي ج واب چ اپ
مي شود.
ورود  /خروج :
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 وارد نماي د .
بنابراين با كمک گزينه ورود( )Alt+Lمي توان نام و كلمه عبور را وارد نمود .در ضمن پس از اتم ام ك ار الزم اس ت ت ا
كاربر برروي گزينه خرو ( )Alt+Uكليک نمايد .الزم به يادآوري است كه گزين ه ه اي ورود /خ رو ب رروي ص فحه
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 :
هر كاربري كه حق گرفتن پشتيبان داشته باشد مي تواند با زدن اين قسمت ك ه روي ص فحه اص لي ه

ق رار دارد در

آخر هرروز كه كار با نرم افزار تمام مي شود يک پشتيبان از تمام اطالعات برنامه تا آن لحظه بگيرد.
تنظيمات پشتيبان :
در اين قسمت مي توان (با داشتن حق دسترسي) مسير گرفتن پشتيبان را تغيير داد .و با عالمت زدن پشتيبان دوم و
انتخاب مسير براي پشتيبان دوم مي توان يک پشتيبان ديگر در كامپيوتر ديگري كه تحت شبكه است ه گرفت.
كادر تعداد نشان دهنده آن است كه وقتي پشتيبان به آن مقدار رسيد براي جلوگيري از اشغال كردن فضاي اضافي
قبلي ها را پاك كرده و پشتيبان هاي جديد را جايگزين مي كند .بررسي وجود پشتيبان اگر تيک داشته باشد ،به اين
منظور است كه اگر بعد از مدتي پشتيبان گرفته نشد براي هشدار به كاربر در قسمت آخرين پشتيبان پيغام "
پشتيبان وجود ندارد" را مي دهد.
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