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 مدیریت مطب اختصاصی تحت وب

، ارپرونده الکترونیک بیم، و ارجاع به پزشک ماریب رشیثبت پذ)

پزشک و  آنلاینقابلیت گفتگو -استفاده از تکنولوژی قلم نوری، 

 (ی و ...منش

 

 اینترنتى ینوبت ده

 ساعته(42)
 
 
 

 

 فرم دلخواه یفرم ساز جهت طراح

اعم از پرسش های  طراحی داینامیک هر نوع فرم)

(ثبت نام، تقاضا، نظرسنجی و... مربوط به هر بیماری،  

 ینسبپزشکان براساس کتاب ارزش  یمحاسبات جراح

 



 

  

 ANY TIME 

 ALWAYS AVAILABLE 

 ANYWHERE 

 

دسترسی به پرونده بیمار بصورت لحظه ای در هر مکان و زمان 

امکان جستجو و یافتن جزئیات پرونده بیمار 

 

پژوهش و مطالعه آماری بیماریها با استفاده از گزارش ساز و داشبورد 

مدیریت موثر زمان و نوبت دهی 

مدیریت ساده و آسان خدمات دهی به بیمار 

)قابلیت اختصاصی بودن)قابل رویت صرفا توسط همان پزشک 

 



 

مطب اختصاصی تحت وبمدیریت     

در کمال درایت، سرعت و هوشمندی با تعریف  کارمامدیریت مطب تحت وب 

ک، )پزشهای متنوع، متناسب با سطح اختیار کاربران تخصصی سطح دسترسی

ی های مدیریتکارکنان و...( مخفی از نگاه کاربران عمومی )بیماران و...( به فعالیت

پردازد و با ارائه گزارشات متنوع، دقیق و حساب شده در زمان و و نظارتی می

کند. مطب تحت وب، تمامی امکانات و خدمات جویی میها بشدت صرفههزینه

ه فرایند داخلی یک مطب در کنار تهیه و پشتیبانی یک بانک مورد نیاز برای ادار

ا هاطلاعاتی کامل و جامع از مراجعه کنندگان و بیماران را دارا می باشد و شلوغی

 بخشد.و ازدحام بایگانی در محیط کار را سامان می

مهمترین مزیت در این سیستم، دسترسی و مدیریت این امکانات بدون      

محدودیت زمان و مکان می باشد که بالاترین حسن در کار پزشکی است چرا که 

ا جان و سلامت بیماران در ارتباط اند و گاهی ثانیه ها در کسب اطلاع از سابقه ب

 گردد.بیمار و... موجب نجات و بهبود شخص می

نات نرم افزارامکا  



 

 

 

  

 

 )ثبت مشخصات کامل پزشک )قابل استفاده برای چند پزشک در یک مطب 

 ثبت مشخصات منشی و کاربران سیستم به همراه تعریف سطح دسترسی 

 ها بر اساس گروه مبتلایان و نوع بیماریامکان تعریف انواع بیماری 

 امکان تعریف انواع خدمات به تفکیک نوع 

  های خدمات تشخیصی و درمانی قابل ارائه در مطببندی انواع تعرفهطبقهامکان تعریف و 

 های جراحیبندی انواع تعرفهامکان تعریف و طبقه 

  امکان تعریف نواحی بدن بیماران با توجه به تخصص پزشک 

 های مراجعه بیمارانامکان تعریف علت 

 امکان تعریف انواع داروها 

 جانبی بیمار جهت پذیرشهای امکان تعریف انواع هزینه 

 امکان ثبت مشخصات بیمار 

 درج تصویر بیمار از طریق اسکن و یا دوربین وب کم 

 های زمانی خاصامکان مشاهده لیست بیماران رزرو شده روز و یا بازه 

  پذیرش بیمار با ثبت جزئیات کامل 

   1کینیکل ی.امکان ثبت اتاق ها 

 2شده  رشیپذ مارانیاتاق به ب صی.امکان تخص 

 3کیبه اتاق، به صورت اتومات ماریپزشک مختص هر اتاق، بعد از ارجاع ب توریدر مان ماری.امکان مشاهده اطلاعات ب 

  طبق تعرفهامکان ثبت جراحی بیمار به همراه کد و محاسبات مربوط به جراحی 

 داشبورد مدیریتی برای پزشک 

 TimeLine   درمان 

 امکان استفاده از قلم نوری در ثبت پرونده بیمار 

 علت های مراجعه،پیوست فایل های مربوط به بیمار...(،پرونده الکترونیک بیمار)ثبت بیماری،خدمات پاراکلینیک 

  بیمار و اسکن مدارکامکان ذخیره تصاویر اسکن شده ، کلیپ های پزشکی در پرونده 

 جستجو در پرونده بیمار 

 



 

  

 

 

  پزشکی دیگر(امکان ثبت ارجاع بیمار در هنگام پذیرش )زمانی که بیمار ارجاعی از 

  کارتابل پزشک 

 ثبت پرونده بیمار در کمترین زمان و سهولت و دقت و سرعت بالا 

 توسط پزشک  مشاهده تمام بیماران در حال انتظار معاینه و ویزیت شده 

 ارشغل بیم-مشاهده اطلاعات پذیرش بیمار برای پزشک جهت اطلاع از مشخصات تکمیلی بیمار از جمله )معرف بیمار-

 (…علت مراجعه و-آدرس بیمار

 امکان مشاهده تعداد دفعات مراجعات بیمار 

 که معاینه شد و اضافه کردن معالجه انجام شده به پرونده بیمار انتخاب پرونده بیمار 

 ال انتظارانتخاب بیمار دلخواه جهت معالجه از میان بیماران در ح 

 گفتگوی آنلاین پزشک با دستیاران، منشی 

 امکان ثبت یادداشت در تاریخ های مختلف و یادآوری آن توسط سیستم 

  اعلان صوتی –امکان تعریف و ارسال هشدار از پزشک به منشی 

 لاگ فایل عملیات 

  استفاده از سال نمای شمسی ، میلادی 

 مت امکان گرفتن خروجی اطلاعات از همه قسمت های برنامه به فر Excel , Word    

 قابلیت صدور فاکتور خدمات به بیمار 

 ی جراحی با لیست بیمارستانامکان مغایرت گیری کدها 

 



[Grab your reader’s attention with a great quote from the document or 

use this space to emphasize a key point. To place this text box anywhere 

on the page, just drag it.] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

وب سایت اطلاع رسانی  و نوبت دهی 

 اینترنتی

 

سایت و نوبت دهی مطب آنلاین، وجه عمومی این سیستم است که بر روی دامنه مورد نظر پزشک یا کلیینک  وب

مقالات، نوبت دهی ها، امکانات، اخبار و قابلیت ،قرار گرفته و بر حسب دلخواه پزشک یا کلینیک، فعالیت ها

 دهد.آنلاین، پرسش و پاسخ و ... را در دسترس کاربران قرار می

وجود یک سایت با امکان بازدید بالا توسط موتورهای جستجو، طراحی کاربرپسند و روال نوآورانه به فرایندهای 

 نماید. بخشد و در یافتن پزشک مرتبط و دلخواه به بیماران کمک شایانی میکاری سرعت بیشتری می

 تنظیم زمان تعیین نوبت با تنظیم فقط امروز یا روزهای دیگر 

 دهی در سه حالت فقط صبح، فقط عصر، صبح و عصرتنظیم شیفت نوبت 

  دهی آنلاین  با ارائه جدول کاری پزشکسیستم نوبتبرخورداری از یک 

 سایتبارگذاری اخبار مقالات و سوالات متداول و... در وب 

 پرسش و پاسخ آنلاین 

 اطلاع موارد اورژانسی به پزشک 



 

  

  یمحاسبات جراح

 دلخواه یفرمها یجهت طراح 

  جهت توسعه فرمهای ورودی و اضافه کردن فیلدهای جدید 

                                                                 امکان تعریف فرم برای هر بیماری به صورت

 داینامیک بر حسب بیمار

  ،افزودن هر نوع فیلدهای اطلاعات شامل متن، عددی، تصویر

 بی و چند انتخابی به فرم ها                                                      انتخا

 فرم ساز

  یکتاب ارزش نسببر اساس  

  هزینه هر عمل جراحی بر اساس کدهای کتاب

 ارزش نسبی طبق تعرفه

  جدول شامل کد جراحی ، عنوان و ضریب کا و

 درصد محاسبه
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