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کارآمددهینوبتوپذیرشبابتپزشکیتصویربرداریمراکزمتفاوتنیازوفرایند
ورالذکفوقاهدافجهتایسامانهبهنیازپزشکجوابدهیوگزارشهمچنینوبیمار

تامشدیآنبرروایناز.داردسهلوامنصورتبهپزشکیمدارکبایگانیهمچنین
ازجملهمراکزیمدیریتجهترایطبپزشکیتصویربرداریمدیریتسامانه

CTسونوگرافی،رادیولوژی،) Scan،MRIرویبرکاملیپوششتانماییمطراحی(...و
اهیمخوبیانراسامانهاینامکاناتازچندمواردیذیلدر.باشیمداشتهفرارونیازهای

:کرد



مناسباوریفنگیریکاربهباروایناز.باشدمیتصویربرداریمراکزرویفرارکهاستنیازیبیماراندهینوبت
.نماییمبرطرفرامهماینایمتوانستهجامعسنجینیازچنینهموروزبهو



شپذیرهنگامدرهاآنبارگذاریونوبتدرنظرموردخدمتوبیمارپرداختپیشمشخصات،ثبتامکان
.گردداخذبیمارازمبلغالتفاوتبهماطوریکهبهبیمار

هانآخودکاربکارگیریوپزشکتعاریفازفرضپیشمقادیرازاستفادهبانوبتهرزمانمدتمدیریت

افزارنرمدرموجودهایوضعیتبهتوجهباشدهدادههاینوبتتفکیک

خودکارصورتبهشده،مشخصساعتبهتوجهبابیماربهنوبتیادآوریپیامکارسال

مختلفتساعادرشدهدادههاینوبتمدیریتبابتکاربرتوسط(ماهانههفتگی،روزانه،)دیدگاهتغییرامکان

کاربرتوسطشدهمشخصهایتاریخوپزشکهرهاینوبتبابتگزارشگیریامکان

هانوبتلیستازبیمارنوبتخواندنوآنالینهاینوبتکردنمشخص



هاینیازبههتوجبابایستمیکهباشدمیپذیرشفرایندتصویربرداریمراکزاصلیهایفرایندجملهازشکبی
بهباالکارسرعتوافزارنرمازاستفادهبافرایندتسهیلدیگرطرفازوبیمارشخصیاطالعاتدریافتوایبیمه

ازامکاناتبرخیمورددرتوضیحاتیادامهدر.شودمیدادهپوششخوبیبهرایطبافزارنرمداخلجامعصورت
.نماییممیبیانفراینداینبابتشدهگذاشتهقرار

عرفه امکان محاسبه سهم بیمار و سهم سازمان های بیمه، براساس استانداردهای بیمه ای و پزشکی با استفادهاز ت•

:های اعالم شده از طرف وزارت بهداشت در همه حاالت زیر 

.امکان محاسبه سهم ها چنانچه مبلغ تعرفه سال خدمت ، متفاوت با مبلغ تعرفه پایه باشد–

قبل شده امکان محاسبه سهم ها در صورت عدم تقبل تعرفه خدمت توسط سازمان بیمه ، با استفاده از تعرفه ت–

.توسط سازمان انجام می شود 

.باشد 2kامکان محاسبات الزم در بدست آوردن سهم سازمان بیمه ، در صورتیکه پزشك مشمول طرح–

ت خودکارامکان محاسبه سهم بیمار و سهم بیمه با در نظرگرفتن تخفیف ها و قراردادهای بسته شده به صور–

ه منظور امکان تشکیل پرونده برای بیمارپس ازاولین مراجعه و استفاده از اطالعات پرونده جهت مراجعات بعدی ب•

سرعت بخشیدن به پذیرش بیمار



مراکزهمهایهزیرسیستموهابخشتمامیدرکارگیریبهمنظوربهبیمارانبرایالکترونیکپروندهتوسعهوایجادامکان
درمانی

مربوطهسازمانسهموتخفیفدرصدنمودنمشخصوقراردادهاهمهذخیرهوثبتامکان

مربوطههزینهآنتعدادوواحدقیمتازاستفادهباهاهزینهکلمبلغمحاسبهوهاهزینهثبتامکان

خدماتمصرفیموادبابتانبارداری،فرایندکاملمدیریت

الزمقراردادهایبستنجهتمعرفیناطالعاتذخیرهوثبتامکان

ازجملهمختلفجستجوهایامکان:

...وپزشکیرشته،پزشکینظامکدخانوادگی،نام:مانندهاییآیتمبراساسپزشکجستجویامکان-

وهزینهناموصندوقکدودریافتیوپرداختیمبالغ:مانندهاییآیتمبراساسصندوقدرامورمالیجستجوامکان-
...وپرداختنوع

،معرف،تولدتاریخ،بیمهشماره،ملیکد،خانوادگینام،نام:مانندهاییآیتماساسبربیمارانجستجویامکان-
...وپزشکنام



گیردمیپرداختمرحلهچنددرکهخدماتیبرایکهپکیجیوپرداختیچندصورتبهمحاسبهامکان.

پکیجیهایپذیرشبابتصندوقبهپذیرشازمبلغارسالوبدهکاربیمارانگزارش

شدهپذیرشخدماتمبلغازبیشدریافتازجلوگیری

بیمارپرداختبابتتخفیفاختصاصوبیمارازآزاددریافتامکان

وایبیمهاطالعاتبارگذاریبرایبارکدبهاتصال...

کاربردسترسیداشتنصورتدرپذیرشحقکردناضافهیاوتخفیفاعمال

تمایلصورتدربیمهلیستازنظرموردپذیرشکردنخارجامکان

خدماترویبربیمهتعرفهاعمالوتکمیلیوپایهبیمهتعیینامکان

آیتمهراساسبراطالعاتبندیگروهوسازیمرتبامکانهمراهبهجستجونتایجچاپ

مانندرایجهایفرمتبهگزارشنتایجنمودنصادرامکانPDF،Excel،JPEG،CSVو...



آیتماخلدهاآنازبرخیکهداردبیمارالکترونیکپروندهنگهداریوایجادبابتامکاناتیرایطبدرمانیسامانه
:نمایدهاستفادذیلامکاناتازتواندمیآنداخلکهاستپزشککاربردسترسدرآیتماین.باشدمیویزیت

بابتواندتمیپزشکقبلازشدهثبتهایتشخیصتعریفباکهصورتبدینپیامکطریقازبیمارپیگیریامکان
کندیممشخصکهروزیچندازپسبیماربرایپزشکیهایتوصیهویادآوریهایآیتمحاویمتنیشدهدادهتشخیص

.نمایدارسال

بیمارمصرفیدستوراتهمراهبهپزشکداروییتجویزاتثبتامکان

پزشکهرپرکاربرددستوراتبازیابیوذخیرهامکان

پرستاریاپزشکتوسطآناستفادهوسازفرمقسمتدرنیازموردهایفرمطراحی

درمانیهایفرممشاهدهوآرشیوقابلیت



بیمارقبلیهایدرمانومراجعاتسوابقمشاهده

نمایندمیمراجعهپزشکیکبهکهبیماراننوبتخواندن

بیماربرایبعدینوبتثبت

درآمادهالگوهایازاستفادهامکانMS Worldآمادههاینسخهچاپبابت

کاربرتوسطبیماردرمانیفرمچاپامکان

دیگرکاربریاوپزشکبهبیمارپروندهارجاع

وتیروئیدکاریکمنظیرمواردیبابتبیماریسابقهثبتامکان...

نسخهثبتبابتنوریقلمبهاتصالوبیماراننسخومدارکآرشیوامکان

افزارنرمدرشدهثبتمواردیادآوری



هتجدرسالمتنظامتحولطرحباهمگامنیزسامانهاینخدماتوبیمهتعرفهتعریفعمدهنقشبهتوجهبا
:ایمدادهقرارسامانهدررازیرامکاناتدرمانیمراکزهاینیازبرآوردن

ضریبازاستفادهبابتخدماتتعرفهتعریفKتعریفامکانسامانهایندرکهKودولتیKداردوجودخصوصی

پزشکانتوسطبکارگیریوپزشکیکاربردبهتوجهباخدماتبندیگروه

ضریبازاستفادهباخدماتتعریفامکانKدستیصورتبهیاوایحرفهوفنیجزو

نظردرکپزشبرایسهمیشودپذیرشخدمتاینتوسطبیماریچنانچهکهبدینصورتخدمتبابتپزشکسهمتعریف
بگیریم

درصدیصورتبهخدماتمبالغایدستهرسانیبروزامکان

فرانشیزدرصدوهابیمهسرگروهتعیینوبیمهمحدودناتعریفانمکان

خدماتهایگروهتفکیکبهکلیصورتبههاتعرفهدقیقبسیاروآسانمدیریتامکان

ایبیمهخدماتلیستازخدمتکردنفیلترامکان



خودکارصورتبهبیماروبیمهسهمسازمان،سهممازاد،مبالغمحاسبه

وسطتشدهتقبلتعرفهازاستفادهبا،بیمهسازمانتوسطخدمتتعرفهتقبلعدمصورتدرهاسهممحاسبهامکان
.شودمیانجامسازمان

2طرحمشمولپزشکصورتیکهدر،بیمهسازمانسهمآوردنبدستدرالزممحاسباتامکانkباشد.



تگهایدرریساختاتغییراتصورتدرتغییراتاعمالامکانوسیستمبهکاربرتوسطبیمههایتگکلیهتعریفامکان
گربیمههایسازمان

گربیمهزمانهایساسویازمختلفمقادیربهتوجهباسیستمفیلدهایومختلفهایبیمهتگهایبینارتباطتعریفامکان
مختلف

شدهفیلتریاوکلیصورتبهفرانشیزدرصدبیمه،خدمات،تعرفهتغییرامکان

پایینیاباالبهکردنگردصورتبهکلیصورتبهیاودستیصورتبهمبالغگردهگردامکان

دیگربیمهبهیکبرایموجودهایتعرفهکپی

ایبیمهگزارشاتبابتجدیدشدهاعمالایبیمهایتعرفهبابتوشدهانجامقبلازهایپذیرشرسانیبروز



رانیازمندیاینرایطبتصویربرداریسامانهکه.باشدنمیپوشیدهمرکزیهیچازمالینیازهایومدیریتبهتوجه
ایندرکهامکاناتیبهروایناز.نمایدبرطرفرامهماینممکنحدتاتوانستهجامعسنجینیازوروزبهفناوریبا

:پردازیممیایمگذاشتهقسمت

درمانیمرکزسیاستبهتوجهباپذیرشوصندوقسازییکپارچه

صندوقبهسریعترارسالجهتخوانبارکدازاستفادهباشدهپذیرشبیماراطالعاتخواندن

غیرحالتدرصندوقبهارسالبابتبیمارسریعجستجویولیستیصورتبهشدهپذیرشبیمارانتخابورویتامکان
یکپارچه

محدودناصورتبهکاربرنیازمودهایپارامتراساسبرصندوقبهمختلفهایواریزیکردنفیلتروجستجو

هافیلدهماندادنقراربانیازموردگزارشاتگرفتنودلخواهفیلدهایکردناضافه

هاابطالیگزارشگرفتنوکاربرداشتندسترسیصورتدردقیقوآسانصورتبهصندوققبضابطالامکان



وشدهامانجهایپذیرشتفکیکبهدرمانیاوخدمتیکبرایبیمارهایپرداختبابتپکیجیپرداختودریافتامکان
نظرموردبخشوپزشک

بیمارمختلفهایپکیجبابتپرداختودریافتگزارشامکان

کلیصورتبهتخفیفارائهونیازموردبخشوپزشکبابتبیمارازآزادپرداختودریافت

بیمارپکیجازبیشپرداختودریافتازجلوگیری

خدمتازپزشکشدهتعریفسهماساسبرمالیامورداخلازپزشکاستانداردکارانهگزارش

کاربرتوسطکارانهگزارشاتبراینیازمرودفیلدهایکردنیاواضافه



ودموجهایسیاستبهتوجهبادرمانیمراکز
هبنیازمرکزداخلشدهمنعقددادهایقرارو

زابعضیکهدارندافزارنرمازگزارشاتاخذ
دتوانمیمختلفمراکزبینگزارشاتاین

هالعادفوقامکاناتروایناز.باشدمتفاوت
ربمنطبقویژهگزارشاتطراحیبابتای

فرمتدرتصویربردایمراکزهایخواسته
سلیقهبهتوجهبانیازموردمختلفهای

.ایمدادهقرارافزارنرمدرکاربران

فیلدهایتغییراتنموداراستخراجامکان
نیزمابازهیکدربیماربهمربوطتخصصی

.است



دستهویکتفکوداردوجودسیستمپویایسازگزارشبخشدربیمارانتخصصیفیلدهاییکلیهازگزارشگیریامکان
هاآنبندی



سازگزارشبخشدر)همکارانسایریاوپزشکانها،درمانگاه(مختلفمخاطبینبهایمیلصورتبهگزارشارسالامکان
.سیستمپویای

رانمدیبرایداشبوردیگزارشاتتولید
ایشانهایخواستهبامطابق

بهگزارشنتایجنمودنصادرامکان
،PDF،Excelمانندرایجهایفرمت

JPEG،CSVو...



خصصتنوعو(..ودندانپزشکماما،)پزشکنوعدانشگاهی،سطحتخصص،اساسبرپرستارانوپزشکانتعریفامکان

ودهینوبتدراستفادهوپرستارانوپزشکانبرایکاریشیفتتعریف...

2طرحمشمولپزشکانکردنمشخصk

پزشکفرضپیشخدمتوخدمتموردگروهوبخشتعیین

کاربرتوسطشدهمشخصفیلدهایاساسبرپزشکانوپرسنلاطالعاتچاپ

برداریتصویرمراکزقراردادهایگروهیتخفیفاتبابتمالیقراردادهایتعریف

مبلغییاودرصدیصورتبهقراردادشاملهایبیمهوخدماتنمودنمشخصوقراردادهاتعریف

کلیصورتبهیاوقراردادهربابتمعرفینتعریف

نظرموردسمتدرکاربرهرگرفتنقراروکاربرانوهاسمتتعریف

کاربرانهایدسترسیبابتدقیقوجامعامنیتیمدلسازیپیاده

افزارنرمفیلدهایتغییراتبابتحتیکاربرانفعالیتجزئیاتثبت



افزارنرمدرشدهمشخصمواردبابتدقیقوسهلمدیریتونظرموردسمتبهتوجهبادسترسیاعمال

کاربرانهایدسترسیبابتدقیقوجامعامنیتیمدلسازیپیاده

افزارنرمگزارشطراحازاستفادهباگزارشاتنمایطراحی

کاربرخودتوسطکاربرهربرایفرضپیشتنظیماتقراردادن

افزارنرمطریقازگفتگووآنالینکاربرانمشاهدهامکان

کاربرتوسطافزارنرمگرافیکیپوستهوزمینهپستغییرامکان

مخاطبینبندیگروهاساسبردلخواههایتماسشمارهثبت

اتوماتیک در امکان اعالم نوبت توسط پزشک، بدین صورت که بیمارانی که برای پزشک مورد نظر پذیرش شده اند به صورت
.وانی نمایدکامپیوتر پزشک قابل مشاهده هستند و پزشک می تواند بیمار مورد نظر را از صف انتظار توسط نرم افزار فراخ

در این حالت، اعالم نوبت به صورت یک (امکان تنظیم سیستم اعالم نوبت در محیط شبکه و دارای بیش از یک پزشک
)سیستم مورد نظر ارسال خواهد شد IPفرمان تحت شبکه به آدرس 

افزارنرمدرشدهمشخصمواردبابتدقیقوسهلمدیریتونظرموردسمتبهتوجهبادسترسیاعمال



امکان تنظیم برنامه درمانی توسط خود پزشک با توجه به برنامه های درمانی مختلف
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