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  دليل استخدام برنامج نقطة مراكز الطبية
  

م املالية لذا قمنا بإنشاء نقطة مراكز   حتتاج املراكز الطبية إىل غالبًا ما إذ  طبيةبعض اخلصوصية بالنسبة حلسابا
كز الطبية حتديد الصالحيات اخلاصة بكل مستخدم من حيث حتديد احلسابات املالية ا ر نقطة املميكن ملستخدم 

  .نقطة حماسبيةاخلاصة بكل 

  :عند فتح برنامج نقطة مراكز الطبية نالحظ الشكل التايل

  
  

  :د ضمن نظام نقطة املركز الطبية الصفحات التاليةوجي
  

  :داخلية/م -1
عالجه على عدة مراحل أو على فرتات طويلة وبالتايل جيب فتح يقصد باملريض الداخلي أي املريض الذي يتم 

ذا املريض لكي يتم تسجيل كافة العمليات اليت تتم خالل فرتة معاجلته   .إضبارة خاصة 
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 :ت المعلقةااإلضبار  -2
 تحديد اإلجراءات اليتحترير اإلضبارات ل ميكن من خالل هذه الصفحة البحث عن إضبارة حمدد لتعليقها ومن مث

ا املريض وترحيلها   .قام 
  

 :خارجية/م -3
يقصد باملريض اخلارجي أي املريض الذي يتم عالجه يف نفس اليوم الذي يأيت فيه وال يوجد داعي لفتح إضبارة 
خاصة هلذا املريض ألننا سنقوم بتسجيل اإلجراءات اخلاصة باملريض عن طريق قيود املعاجلة اخلارجية اليت سيتم 

 ً   .شرحها الحقا
  

 :الغرف.إ -4
  .ومستوى الغرفة املطلوبةمن حيث رقم الغرفة ،ميكن من خالل هذه الصفحة حجز غرفة لكل مريض 

 

 :عمل اليوم -5
مثل توقيت العملية و اإلضبارة والطبيب وكود  .هذا اليوم خاللمتت  اليت االعماليظهر لنا هذه الصفحة 

  .....املريض
  

 :المفهوم -6
تتضمن هذه الصفحة إمكانية حتديد رقم النقطة ليتم التعامل مع نقطة املركز الطبية على أساس حتديد احلسابات 

  .الطبية ضمن إعدادات املركز الطيباالفرتاضية املوجود بربنامج املراكز 
  

  :لكل مستخدم محاسبية سوف نقوم بشرح آلية تحديد نقاط

  

 -املركز الطيب قسم  - الطبيةراكز املدخول إىل برنامج نقوم بال

  .بصفحة نقاط احملاسبة -إعدادات املركز الطيب 
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  :ظهور النافذة التاليةإعدادات املركز الطيب على  عند الضغط الحظ ن

  

وحتديد  حدىحيث نالحظ يف هذه الصفحة إمكانية حتديد مخس نقاط حماسبية إذ نقوم بتسمية كل نقطة على 
  ، قسم العالج و مخس حسابات مدينة ودائنة كما هو موضح بالشكل السابق

  .F10أو االختصار  احلفظ بعد االنتهاء من إنشاء نقاط حماسبية نقوم بالضغط على زر
  

  :ن بشرح عمل كل صفحة على حدىآلاسوف نقوم 

  :داخلية/مالصفحة األولى 

   داخلي عن طريق الضغط على زر البحث  إجراء قيد معاجلة ميكن من خالل هذه الصفحة

  .دينا نافذة البحث عن اإلضبارة احملاسبية للمريضفتظهر ل F5مفتاح االختصار  أو
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  ......)كود املريض   -رقم اإلضبارة  -اسم املريض (البحث عن املريض من خالل  حيث ميكننا

   البحث /ملريض نضغط على الزر مبإضبارة ا بعد حتديد مواصفات اخلاصة

 . F5االختصارمفتاح أو 

  :ذ يظهر لنا اسم املريض بقسم نتائج البحث كما موضح بالشكل التايلإ

  

  .ومن مث نقوم بالضغط على مفتاح موافق

  املريض نقوم بتحديد املبلغ حسب احلسابات احملدد سابقًا بإعدادات املركز الطيب  بعد االنتهاء من اختيار

فتظهر رسالة لتأكيد ترحيل املعاجلة  F10أو مفتاح االختصار  ومن مث نضغط على زر الرتحيل
  .موافقعلى زر فنضغط 

  :الصفحة الثانية اإلضبارات المعلقة

فتظهر لدينا  تعليق عدة إضبارات حماسبية عن طريق الضغط على زر البحث ميكن من خالل هذه الصفحة 
ضغط بالبنافذة البحث املوجودة ضمن قيد معاجلة داخلي حيث نبحث عن إضبارة املريض  شبيها حبثنافذة 

  :على مفتاح موافق فنالحظ الشكل التايل
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املعاجلة الداخلية بشكل فيتم نقل اإلضبارة إىل  لتحرير اإلضبارة املعلقة نقوم بالضغط على مفتاح 
  .نقوم بتحديد املبالغ ومن مث ترحيلهامباشر حيث 

  ):قيد معالجة خارجي(خارجية /الصفحة الثالثة م

  F5أو على مفتاح االختصار بإضافة إضبارة جديدة من خالل الضغط على زر البحثنقوم 

 

  :فتظهر لدينا النافذة التايل بعد االنتهاء من تسجيل معلومات املريض نقوم بالضغط على مفتاح التايل 
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إمكانية إضافة بطاقة مريض جديدة أو يف حال كان هذا املريض معرف سابقًا حيث نالحظ من الشاشة السابقة 
  .ببطاقات املرضى فتنتقل التحديد على قبول املريض املشار إليه

ا املريض   .ميكننا بعد االنتهاء من اختيار بطاقة املريض أن نقوم بتحديد مبالغ حسب اإلجراءات الذي قام 

 :الغرف/الصفحة الرابعة إ

  .نا من خالل هذه الصفحة إشغال الغرفة املعرفة مسبقا ضمن برنامج املراكز الطبية بإمكان
  

  :طريقة تعريف بطاقات الغرف 

إعدادات حجوزات  –نقوم بالدخول إىل قسم اجلدولة 
  الغرف 

  

  

  :عند الضغط على هذا اخليار يظهر لدينا الصفحة التالية 

 

فنقوم بإضافة معلومات البطاقة مثل  F7أو مفتاح االختصار  إلضافة غرفة جديدة نضغط على زر اإلضافة 
  ......).األجرة اليومية –عدد األسرة  –الفئة –كود الغرفة (
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ذه الغرفة بعد االنتهاء من حتديد معلومات    .F10أو مفتاح االختصار  نقوم بالضغط على زر احلفظ اخلاصة 

يف حال االنتهاء من حتديد الغرف املوجود لدينا ننتقل إىل برنامج نقطة املركز الطيب وندخل إىل صفحة إشغال 
 الغرف 

 

فتظهر  إلظهار مجيع الغرف الذي مت تعريفها بربنامج املركز الطبية نضغط على مفتاح الغرف املتوفرة 
كل مريض عن طريق الضغط على مفتاح نبدأ بتحديد حجوزات الغرفة لومن مث  الغرفع يلدينا مج
  :نافذة لتحديد املعلومات اخلاصة باملريض كما هو موضح بالشكل التايل ورظهفنالحظ إشغال 
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يف حال كان زر اإلشغال غري فعال نقوم بالدخول إىل صفحة املفهوم وحندد على اخليار السماح بإشغال الغرفة كما 
  :هو موضح بالشكل التايل 

  

يف  أمابعد االنتهاء من حتديد معلومات املريض نضغط على مفتاح التايل ونضيف إضبارة حماسبية جديدة للمريض 
  .حال وجود إضبارة غري مرحلة هلذا املريض فال يسمح لنا الربنامج بفتح إضبارة جديدة للمريض

ذا املريض وهنا نضغط على زر بعد االنتهاء من حتديد معلومات املريض ننتقل إىل إنشاء إضبارة حماسبية خا صة 

  :تظهر لدينا نافذة التالية F10أو مفتاح احلفظ 

  

  .ميكن من خالل هذه النافذة تغري وضع الغرفة حسب املفاتيح املوجود على يسار الشاشة السابقة
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  .F10أو مفتاح االختصار  نضغط على زر موافق 

ميكن من خالل جدول إشغال الغرف إصدار أشعار قبض فيظهر اسم املريض ضمن جدول إشغال الغرف حيث 

فتظهر لدينا نافذة لتحديد مبلغ القبض كما هو موضح  قبض /عن طريق الضغط على مفتاح إ
  :بالشكل التايل 

  

تسوية -الدفعات -املتوجبات (نالحظ عند الضغط على مفتاح نعم تظهر لدينا إضبارة هذا املريض ليبني لنا 
  ).الرصيد املتبقي-التأمني -

  

  :الصفحة الخامسة عمل اليوم

  
  .....). كود املريض-رقم اإلضبارة -توقيت العملية (من الشاشة السابقة عمل اليوم من حيث نالحظ 

   ميكن أيضًا االنتقال باأليام عن طريق الضغط على األسهم 
  . بعد االنتهاء من حتديد تاريخ عمل اليوم نضغط على مفتاح التحميل 
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  :الصفحة السادسة المفهوم

  .....وجتهيز ثوابت الربنامج ميكن من خالل هذه الصفحة حتديد رقم نقطة املركز الطيب 

  . يف حال االنتهاء من حتديد اخليارات املطلوبة نقوم بالضغط على مفتاح حفظ اإلعدادات

 

  

  فريق عمل بازار سوفت 

.......  

  


