ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻄﺐ اﯾﻠﯿﺎر
وﺟﻮد دﺷﻮاری در ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﯿﻤﺎران،ﻧﮕﮭﺪاری وﺟﺴﺘﺠﻮی ﭘﺮوﻧﺪه،ﺗﮭﯿﮫ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﯿﻤﮫ
ﻣﺎھﯿﺎﻧﮫ،ﺻﻮرت ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﭼﺎپ ﻧﺴﺨﮫ،ﻣﺎ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺗﮭﯿﮫ
ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺎﻻ،ﺑﺎ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی آﺳﺎن و زﯾﺒﺎ،ﻧﮕﮭﺪاری آﺳﺎن و
ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻠﯿﮫ ﻓﺮآﯾﻨﺪھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻄﺐ ﭘﺰﺷﮑﺎن اﻗﺪام ﺑﮫ ﺗﮭﯿﮫ ﻧﺮم اﻓﺰار))اﯾﻠﯿﺎر((ﻧﻤﻮده
اﯾﻢ ﮐﮫ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش ﻣﺎ اﮐﻨﻮن آﻣﺎده اراﺋﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎﺳﺖ.
ﻣﺰﯾﺖ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﻧﻮاع ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺧﻮد ﺳﺎدﮔﯽ در ﮐﺎر ﺑﺎ آن اﺳﺖ ﻣﺎ ﺳﻌﯽ
ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎی دﯾﮕﺮو اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت آﻧﮭﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ اﯾﯽ
اراﺋﮫ ﺑﺪھﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺘﻮان ﺑﮫ راﺣﺘﯽ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدو ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻣﺰﯾﺘﯽ ﮐﮫ ھﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ اﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ دارا ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﺮﯾﻊ وراﺣﺖ آن اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
از آن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺑﺮوﺷﻮر ﺑﮫ ﻧﮑﺎﺗﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ را در اﺳﺘﻔﺎده ﺑﮭﺘﺮ از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
ﯾﺎری ﮐﻨﺪ.
Web site:www.illyar.ir
Tel:09121826891-09123815620-09121814021

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه:
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻤﺎر)ﻧﺎم ،ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ،ﻧﻮع ﺑﯿﻤﮫ،ﺷﻤﺎره ﺑﯿﻤﮫ ،و اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﻗﺮار داده ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﯽ ﺗﻮان در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮد( را در ھﻨﮕﺎم
ﻣﺮاﺟﻌﮫ اوﻟﯿﮫ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺎر درﺑﺮﻧﺎﻣﮫ وارد ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ در ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﻌﺪی ﻓﻘﻂ در ھﻨﮕﺎم
ﭘﺬﯾﺮش آن را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ.در اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﻗﺴﻤﺘﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ازآن ﺑﮫ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎی ﺑﯿﻤﺎران را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﮐﺮده و ﺗﻐﯿﯿﺮﯾﺎ اﺻﻼح
اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﮫ را اﻧﺠﺎم داد.
ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﻤﺎر:
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻨﺸﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮر درﻣﺎﻧﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﮐﺮده
و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﻮﺑﺖ وﯾﺰﯾﺖ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﯿﻤﺎرﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎراﮐﺘﺮ ھﺎی ﻧﺎم،
ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ،ﺷﻤﺎره ﺑﯿﻤﮫ وﯾﺎ ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه و اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎﻋﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻧﻮﺑﺖ آﻧﮭﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد..در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻮﺑﺖ داده ﺷﺪه را
ﺣﺬف ﮐﺮد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺒﻠﻎ درﯾﺎﻓﺘﯿﺎز ﺑﯿﻤﺎر را ﻋﻮدت داده ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﮏ در اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.در ھﺮ ﻟﺤﻈﮫ
ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎ زدن ﮐﻠﯿﮏ ﮔﺰارش ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ازﺗﻌﺪاد ﻣﺮﯾﺾ وﯾﺰﯾﺖ ﺷﺪه ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺘﯽ و ﺗﻤﺎم ﮔﺰارش ﮔﯿﺮی ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮدو در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﺎ زدن
دﮐﻤﮫ وﯾﺰﯾﺖ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺮﯾﺾ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎز ﺷﺪه و آﻣﺎده ورود اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ ﺷﻮد
اﺳﮑﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻤﺎر:
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ زدن ﯾﮏ دﮐﻤﮫ و اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺎﯾﻞ اﺳﮑﻦ ﺷﺪهٰٔ؛اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﯾﺾ را درﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰاری ﮐﮫ در اﯾﻦ
ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت را ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاری ﮐﺮده ،ﻧﮑﺎت ﻣﮭﻢ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد و درﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺮﯾﺾ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ در
دﺳﺘﺮس ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد
دورﺑﯿﻦ:در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺑﯿﻤﺎران ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﮫ وﯾﺎﻓﯿﻠﻢ ﺗﮭﯿﮫ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ در ﭘﺮوﻧﺪھﺜﺒﺖ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺟﮭﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی روﻧﺪ درﻣﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮔﯿﺮد.

وﯾﺰﯾﺖ:
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﮐﮫ ﺧﺎص وﯾﺰﯾﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ اﺳﺖ ﺑﺎ زدن ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ در آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻠﻢ ﻧﻮری و ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ درج
اﻃﻼﻋﺎت در ﮐﺎﻏﺬ در ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺮﯾﺾ ﻧﯿﺰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب دﮐﻤﮫ ذﺧﯿﺮه ﻣﻮارد
وارد ﺷﺪه ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در ﻗﺴﻤﺖ ﭼﭗ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺎرﯾﺦ ھﺎی ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺸﺎھﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺎاﻧﺘﺨﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ درج ﺷﺪھﺮا ﻣﺸﺎھﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ.
در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺻﻔﺤﮫ ﻗﺴﻤﺘﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮد را ﮐﮫ
ﻗﺒﻼ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻤﺎر:
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻤﺎری ﮐﮫ در ﺣﺎل وﯾﺰﯾﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ اﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده
ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر دارو ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﺮدٰٔ؛ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺻﻼح دﯾﺪ
ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎ زدن دﮐﻤﮫ ﻧﺴﺨﮫ ﺟﺪﯾﺪ داروھﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻟﯿﺴﺖ داروھﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ اﻧﺘﺨﺎب و در ﻧﺴﺨﮫ درج ﻧﻤﻮد ﮐﮫ در ھﺮ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان داروھﺎی ﺗﺠﻮﯾﺰی ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺪارک:
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻣﺪارک اﺳﮑﻦ ﺷﺪه ﺑﯿﻤﺎران ﻃﺒﻖ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاری و ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﺪارک ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮ روی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮد.
ﻟﯿﺴﺖ ﺑﯿﻤﮫ:
ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻄﺐ اراﺋﮫ ﻟﯿﺴﺖ و دﯾﺴﮑﺖ ﺑﯿﻤﮫ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﮫ ﮔﺬار اﺳﺖ.
در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ اﯾﻠﯿﺎر ﺑﮫ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﯿﻤﺎر وﯾﺰﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﯿﻤﮫ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش اﺿﺎﻓﮫ ﺷﺪه و در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﯿﻤﮫ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻤﮫ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﺸﺎھﺪه اﺳﺖ.در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮔﺰارش ﮔﯿﺮی ﮐﻠﯽ ھﺮ ﺑﯿﻤﮫ ﯾﺎ درﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎص ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﮭﯿﮫ ﻟﯿﺴﺖ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

درﯾﺎﻓﺖ اﻋﺘﺒﺎری:
اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ درﻣﺎﻧﯽ از ﻣﺮﯾﺾ ﺑﮫ ﺻﻮرت اﻋﺘﺒﺎری در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان از ھﺮﺟﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺖ و
ﮐﮫ درﻗﺴﻤﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد.اﺑﺘﺪا ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻞ ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ را وارد ﮐﺮده ودر ﺑﺨﺶ ﻣﺒﺎﻟﻎ درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺑﯿﻤﺎر
ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﮫ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و درﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻧﻮع ﭘﺮداﺧﺖ )ﻧﻘﺪی،ﻋﺎﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏ و(...وارد ﺷﺪه ﮐﮫ درﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﺷﻮد ،در
ﻗﺴﻤﺖ راﺳﺖ ﺻﻔﺤﮫ ﺑﺎ زدن ﮐﻠﯿﮏ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﮐﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه را ﺣﺴﺎب ﮐﺮده و ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎری و ﺑﺪھﮑﺎری را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان:
در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﭼﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﻧﻮﺷﺘﺎری ﺑﯿﻦ ﭘﺰﺷﮏ و ﻣﻨﺸﯽ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه ﮐﮫ ﺑﺎ
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺘﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،در ﻣﯿﺎن ﺻﻔﺤﮫ ﮐﺎرﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﺳﺎﯾﺖ:
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده وﺑﺎ زدن ﯾﮏ دﮐﻤﮫ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﻧﻮﺑﺖ دھﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ:
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﮫ ﻓﺮد اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ اﺳﺖ ﺑﮫ دﻟﺨﻮاه ﭘﺰﺷﮏ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.
در ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺗﻤﺎم ﭘﺰﺷﮑﺎﻧﯽ ﮐﮫ از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺼﻮرت ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﻗﺮاردارﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از وارد ﺷﺪن ﺑﮫ ﺻﻔﺤﮫ
ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻧﻮﺑﺖ ھﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای اﻃﻼع از ﻧﻮﺑﺖ ھﺎی ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ دﮐﻤﮫ
ﻧﻮﺑﺖ دھﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را زده ﺗﺎ ﻧﻮﺑﺖ ھﺎی داده ﺷﺪه ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد
اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﮫ:
ﺑﺨﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ در آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ راﺣﺘﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ را وارد ﮐﺮد.
در ﺑﺨﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺑﯿﻤﮫ ھﺎ)ﻧﺎم ﺑﯿﻤﮫ ،ﺣﻖ ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪه،ﺑﯿﻤﮫ ﮔﺮ و ﮐﻞ ﻣﺒﻠﻎ(و ﺳﺎﻋﺎت ﻧﻮﺑﺖ دھﯽ)در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﺎﻋﺎت
وﯾﺰﯾﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﺸﻮد(
ﻋﻠﺖ ھﺎی ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﮫ ﻣﻄﺐ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎری و داروھﺎی ﺗﺠﻮﯾﺰی ﺑﮫ ﺻﻼح دﯾﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه وﻗﺎﺑﻠﯿﺖ وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮔﺰارﺷﺎت:
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺰارش ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺰارش ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻠﺖ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎری وداروھﺎی
ﺗﺠﻮﯾﺰی ...ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﮔﺰارش وﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ زدن ﯾﮏ ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯿﺘﻮان آن را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد.
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ:
ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺧﻮب داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻗﻮی و ﺳﺮﯾﻊ اﺳﺖ .در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ زدن ﯾﮏ دﮐﻤﮫ از ﻣﺸﮑﻞ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﮫ واﻣﮑﺎن ارﺳﺎل ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﺮای ﺗﯿﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻧﯿﺰ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻼش اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺘﻮار ﺷﺪه.
در ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﻣﺸﮑﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ:
ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﮫ ھﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺤﺚ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﺴﺨﮫ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ و اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﺎه ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ
ﻣﺴﺎﻓﺖ ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﻣﻌﻀﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد } .ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺣﻀﻮری و ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ زدن ﯾﮏ دﮐﻤﮫ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد{.

اﯾﻠﯿﺎر
ﯾﮏ راه ﺣﻞ ﺳﺎده
ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن

