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 کارا وب گستر سگال

 

 دکتر مطب مدیریت برنامه

 آپادانا

 

 شرکت کارا وب گستر سگال
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های ارتقای ثبت اطالعات بیمار که در حرفه پزشکی از اهمیت باالیی برخوردار است یکی از مهمترین زیر ساخت

شود که متاسفانه در کشور ما بسیار ضعیف است چرا که به صورت سطح سالمت و توسعه اجتماعی محسوب می

افزار طراحی گذاری مناسب نیز برای آن انجام نشده است. این نرمشود و سرمایهروشمند علمی به آن توجه نمی

افزار امکان استفاده از آن شده است تا پاسخگوی تمام نیازهای یک مطب باشد. ساختار ساده و قابل فهم این نرم

توانند از نی که آشنایی چندانی با کامپیوتر ندارند میها فراهم آورده است و تمامی افراد حتی کسارا در همه مطب

مند شوند.با توجه به پیشرفت سریع علم پزشکی و نیاز مبرم این علم به ثبت اطالعات بیماران مزایای آن بهره

افزار ثبت اطالعات بیماران طراحی و به های اقتصادی و شناخت الگوهای اجتماعی، نرمجهت انجام برنامه ریزی

 .ر عرضه شدبازا

 

 :مزایای نرم افزار پزشکی به شرح زیر می باشد

 تشکیل پرونده برای هر بیمار –

 حسابداری –

 سابقه بیمار –

 طرح درمان –

 تعیین زمان مالقات –

 پذیرش –

 جزئیات درمان –

 یادگیری و کاربری آسان –

 دخل و خرج –

 تعریف بیمه –

 تعریف تعرفه –

 استفاده از برنامه در شبکه –

دارای تاریخ شمسی –



3 

 کارا وب گستر سگال

 راهنما و معرفی بخشهای برنامه :

 

 بق زیر مشاهده می نمائید:بعد از خرید نرم افزار و اجرا آن پنجره ای مطا

 
فرستاده و پس از تایید صحت خرید  فعال سازی فرمکه باید شما کد خرید و سریال نرم افزاری را به ایمیل یا 

نرم افزار کد فعال سازی برای شما ارسال گردد، سپس با وارد کردن کد فعال ساز و کلیک بر روی دکمه ثبت، 

 نرم افزار برای شما راه اندازی گردد.

 

 

 

 

 

http://9site.ir/%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1/
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 پنجره اول نرم افزار

 

های رزرو شده برای امروز را مشاهده کنید. در توانید لیستی از پذیرشخوب شما در فرم اصلی برنامه می

های کنسل توانید تاریخ شمسی روز، تعداد پذیرش برای این روز و تعداد پذیرشقسمت باالی فورم شما می

باشد که شما کنید. در قسمت پایین فورم چندین گزینه موجود میرا مشاهده  (شده برای روز موردنظر )امروز

 .توانید برای هر پذیرش مورد استفاده قرار دهیدمی

 پذیرش دیگری را برای بیمار رزرو کنید :پذیرش. 

 (پذیرش را کنسل کنید )مثال در صورت مراجعه نکردن بیمار :لغو پذیرش 

 ید. مثال تاریخ مراجعه را به زمان دیگری تغییر پذیرش را مورد ویرایش قرار ده :ویرایش پذیرش

دهید و یا نوع تعرفه را برای بیمار تغییر دهید. و یا حتی مقدار وجه دریافتی )تخفیف( را مورد تغییر 

 .قرار دهید

 را در برنامه وارد  این ویزیتتوانید شرح کاملی از بعد از ویزیت بیمار توسط پزشک می: ثبت معاینه

 … کنید. مثال تشخیص بیمار، دارو، توضیحات و
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 تواند توانید اطالعات کاملی را در مورد بیمار موردنظر وارد برنامه کنید که میشما می :سابقه بیمار

هنگام ویزیت به پزشک کمک کند. مثال عادات بیمار، بیماریهای مهم خانوادگی بیمار، داروهای مصرفی 

 … ، سوابق شغلی ومهم بیمار

 توانید تعداد مراجعات بیمار را همراه با توضیحات برای هر مراجعه را در شما می :مراجعات بیمار

 .های مشخص مشاهده کنیدتاریخ

 پرونده بیمار را مورد ویرایش قرار دهید. مثال تعویض نوع بیمه، تغییرات نام و نام  :ویرایش پرونده

 … خانوادگی بیمار و

 پرونده برای هر بیمارتشکیل 

 
توانید برای بیمار یک تاریخ ویزیت رزرو توانید برای هر بیمار یک پرونده تشکیل دهید. در ضمن هنگام تشکیل پرونده میشما می

 .کنید. هیچ محدودیتی هم در تشکیل پرونده وجود ندارد
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 جستجو

 
توانید پس از جستجو و یافتن موردهای موردنظر تغییرات الزمه را در میای در بین هزاران پرونده شما یک جستجوی کامال حرفه

 … مثله ثبت پذیرش، سابقه بیمار، مراجعات بیمار و .همان فورم جستجو اعمال کنید

 لیست پذیرش
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مشاهده کنید. و های کنسل شده را در روزهای گوناگون ها را همراه با تعداد پذیرشتوانید لیستی از پذیرششما در این فورم می

 .های مختلفی در اختیار شما قرار داردهمانند فورم اصلی برنامه گزینه

 هالیست بیمه

 
کنید قابلیت کند را در این فورم قرار دهید. همانطور که مشاهده میهایی را که مطب شما از آن پشتیبانی میتوانید نام بیمهشما می

 .است ها هم امکانپذیرحذف و ویرایش نام بیمه

 هالیست تعرفه
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 هم هاتعرفه ویرایش و حذف امکان …هایی همانند ویزیت کردن، عمل کردن و گیرد. تعرفهها در این فورم قرار مینام تعرفه

 است امکانپذیر

 لیست مربوط به نرخ

 
نوعی از بیمه و تعرفه نرخی را وارد توانید برای هر های خود را کامل کردید شما میها و تعرفهپس از اینکه لیست مربوط به بیمه

باشد. امکان حذف و کنید. شما باید دو نوع نرخ را وارد برنامه کنید که یکی مربوط به سهم بیمه و دیگری مربوط به سهم بیمار می

 .ها هم امکانپذیر استویرایش نرخ
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 مشخصات دکتر

 
 .استمشخصات عمومی دکتر در این قسمت قابل مشاهده و ویرایش 

 مشخصات مطب

 
 .مشخصات مطب در این قسمت قابل مشاهده و ویرایش است
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 کارکرد ریالی پزشک

 
های توانید درآمد مطب را بر حسب نوع بیمه در تاریخباشد. در این قسمت شما میاین قسمت مربوط به گزارشات برنامه می

 .مشخص بدست بیاورید. امکان چاپ گزارش هم موجود است

 به تفکیک بیمه لیست پذیرش

 
 .های مشخص قابل مشاهده استها بر حسب نوع بیمه در تاریخدر این قسمت لیستی از پذیرش
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 ر آپادانامدیریت مطلب دکت نام برنامه

 C#.Net نویسیزبان برنامه

 اکسس بانک اطالعاتی

 کارا وب گستر سگال شرکت

 09186454537 شماره تماس

 http://9site.ir  سایت

 [  clinic@9site.ir ] ایمیل

 

http://9site.ir/

