(HP) Hanging Protocol
 تررظی اجوالی
اـطالح  (HP) Hanging Protocolتِ هجوَػِ ػولیات ـَرت گرفتِ در ظیعتن
 PACSجْت هؽاّذُ تْیٌِ ٍ دلخَاُ تفاٍیر تیواراى در قالة اظتاًذارد قاتل تؼریف اؼارُ
دارد.
اظتفادُ از  HPاظتاًذارد تِ هتخففیي اجازُ هؽاّذُ ٍ هطالؼِ تفاٍیر تیواراى در فرهت
پیػتیٌی ؼذُ را فراّن هیآٍرد کِ تالطثغ هٌجر تِ تررظی دقیقتر تؼذاد تیؽتری از
ّStudyا خَاّذ ؼذ .در هقایعِ تا رٍغ هؼوَل چیذهاى تفاٍیر تفَرت دظتی HP ،تا
ـرفِجَیی در زهاى ،کارایی پسؼکاى رادیَلَشیعت را تاالتر خَاّذ ترد HP .تراظاض ًَع
هَدالیتی ،body part ،دپارتواى ،ترجیحات کارتر ...ٍ ،قاتل تؼریف ٍ اظتفادُ هیتاؼذ.
تؼریف ٍ اظتفادُ از  HPتؼٌَاى یک گام اظاظی در ارزیاتی هیساى هَفقیت ظیعتن
ً PACSفة ؼذُ در یک هرکسّ ،وَارُ در ًظر گرفتِ هیؼَد .تخفَؾ در هراکسی کِ از
ظیعتن  PACSتفَرت  Mobile ٍ Web-accessاظتفادُ هیؼَد HP ،تؼٌَاى یک
آیتن ضرٍری ٍ جسء الیٌفک هؽاّذُ تفاٍیر از طریق ٍب ترای رادیَلَشیعت تؽوار هیآیذ تا
تٌْا تا یک کلیک ،تفاٍیر را تا چیذهاى از پیػ تؼریف ؼذُ ٍ از طریق ٍب هؽاّذُ ًوایٌذ.
 INFINITT PACSتا تَجِ تِ اّویت اظتفادُ از  ، HPتِ رادیَلَشیعت ّا ٍ هتخففیي
ایي اهکاى را هی دّذ تا تا تَجِ تِ ًیاز خَد تفاٍیر را از طریق ( Hanging Protocolتِ
ٍیصُ در هحیط ّای هجْس تِ چٌذیي هاًیتَر جْت تؽخیؿ) چِ در داخل هرکس ٍ چِ از طریق
ٍب ،هؽاّذُ ٍ تؽخیؿ ًوایٌذ .ضوي ایٌکِ اهکاى  Import ٍ Exportتواهی ّHPا
ٍجَد داؼتِ ٍ درًتیجِ تا یکثار ظاخت  ،HPتراحتی هیتَاى آًْا را در دظترض ظایر کارتراى
قرار داد .ؼوا هی تَاًیذ ایي پرٍتکل را تر اظاض هَاردی ّوچَى AETitle, Bodypart ,
 ...ٍ Modality,Study description in detailتعازیذ.

 چگًَگی ظاخت  HPترای هَدالیتی  CRیا DR

 .1هطاتق تفَیر ریل در  ،worklistترٍی آیکَى

کلیک ًواییذ تا ٍارد هحیط

پرٍتکل ؼَیذ .

 .2در ـفحِ ظاخت پرٍتکل ترٍی گسیٌِ ” “Newهطاتق ؼکل زیر کلیک ًواییذ:

 .3هطاتق ؼکل زیر ،پط از اًتخاب گسیٌِ  Newهیتَاًیذ هؽخفات پرٍتکل جذیذ را
تؼریف ًواییذ تا رٍی ّ Studyایی تا ایي هؽخفات اػوال گردد.

 .4در پٌجرُ ظوت راظت ٍ در قعوت تاالً ،ام دلخَاُ خَد را ترای پرٍتکل ًَؼتِ ٍ
هَدالیتی هَرد ًظر خَد را اًتخاب ًواییذ ( .اگر ایي پرٍتکل را ترای Body Part
خاـی هی ظازیذ ،در قعوت  ، Body Partارگاى هَرد ًظر را هطاتق تفَیر ریل
تایپ ًواییذ).

چٌاًچِ پرٍتکل را تفَرت  Generalهی ظازیذ ،تا ترای کلیِ آزهَى ّا ٍ ّر Body
 partقاتل اظتفادُ تاؼذ ،در قعوت ، Bodypartگسیٌِ ” “Noneرا اًتخاب ًواییذ.

.5درقعوت  Layout ،step2تفَیر را تر رٍی حالت  1x2قرار دّیذ.

 .6در ایي هرحلِ  ،پط از اًتخاب(کلیک)  Boxظوت راظت ،هَدالیتی را  CRقرار دّیذ .
( چٌاًچِ هی خَاّیذ آزهَى  CRفؼلی را تا آزهَى  CRقثلی تیوار هقایعِ ًواییذ در
قعوت  ،Historic Orderگسیٌِ  Prior 1را اًتخاب ًواییذ).

 .7در پایاى ،اتتذا رٍی گسیٌِ ” ٍ “Saveظپط ” “Applyکلیک ًواییذ تا پرٍتکل رخیرُ
گردد.

 .8پط از اًتخاب گسیٌِ  ، Applyهطاتق تفَیر زیر ٍارد هحیط  worklistؼذُ ٍ ظپط
رٍی یک  CR Examداتل کلیک ًواییذ .

 .9پط از تاز ؼذى ـفحِ  ، Viewingتا کلیک ترٍی  ٍ Default Layoutاًتخاب پرٍتکل
ظاختِ ؼذُ از لیعت Layout ،را هطاتق  HPظاختِ ؼذُ( )1x2هؽاّذُ هی ًوایین.

.11پط از اًتخاب  ، Hpتفَیر ریل ًوایاى هی گردد:

