(Emergency Department Radiology Tracking) ER Note
 تشسسی اجوالی
ٌّگام هشاجعِ تیواس تِ تخش اٍسطاًس تا ششایط اضطشاسی ٍ کوثَد صهاى ،دپاستواى اٍسطاًس تشای استفادُ تْیٌِ اص صهاى،
ًیاصهٌذ سیپَستگزاسی تصَست سادُ ٍ سشیع ٍ دسعیي حال کسة ًظش پضشک سادیَلَطیست تصَست هفیذ ٍ هختصش هیتاشذ.
 INFINITT PACSتا استفادُ اص ” “ER Noteایي اهکاى سا تشای تثادل ًظش تیي سادیَلَطیست ّا ٍ پضشکاى دپاستواى
اٍسطاًس فشاّن آٍسدُ است.

How to active ER Note 
پس اص ٍسٍد تِ صفحِ  Worklistسٍی  Titlebarکلیکساست ًواییذ .گضیٌِ  ER Noteسا تیکداس ًوَدُ ٍ سپس
دکوِ ENTERتش سٍی کیثَسد سا تضًیذ.

سپس گضیٌِ ERدس  Titlebarصفحِ ً Worklistوایاى هی شَد.

How to make ER Note 
تشای ساخت  ER Noteصفحِ  Worklistسا تاص ًواییذ .تش سٍی  Examهَسد ًظش کلیک ساست ًوَدُ ٍ گضیٌِ  ER Noteسا
اًتخاب ًواییذ.

هطاتق شکل ریل ،صفحِ  ER Noteتاص هی شَد.



دٍ هذل  ER Noteتصَست هعوَل سٍی ّ Studyا اعوال هیگشدد:

 ER Only .1کِ فقط ) ED Impression (Emergency Department Impressionسا شاهل هیشَد.
.2

 ER&RADکِ ّن ّ ٍ ED Impressionن  Radiologist Impressionسا شاهل هیشَد.

دس قسوت  ED Impressionپضشک اٍسطاًس یک ًَت اٍلیِ تشای کسة ًظش پضشک سادیَلَطیست هیگزاسد ٍ هیتَاًذ
ًظشات خَد سا دس تاکس هشخص شذُ تایپ ًوایذ ٍ تذیي تشتیة دس صفحِ  ٍ Worklistدس ستَى ،ERگضیٌِ  ERتِ سًگ سثض
ظاّش هیگشدد .دس قسوت ً RAD Impressionیض ،سادیَلَطیست هیتَاًذ ًظشات خَد سا ٍاسد ًوایذ ٍ تذیي تشتیة دس صفحِ
 ٍ Worklistدس ستَى ،ERگضیٌِ  ERتِ سًگ صسد ظاّش هیگشدد.

فقط ًظش ER

ًظش RAD ٍ ER

ّوچٌیي  USERهی تَاًذ  ER Noteدلخَاُ سا تا تَضیحات ٍ گشٍُ تٌذی اختصاصی تِ جْت تسشیع سیپَستگزاسی تساصد:

تا اًتخاب  CONFIGصفحِ صیش تاص هی شَد .سپس  NEWسا اًتخاب ًواییذ.

دس صفحِ تعذ ٍ دس قسوت  Group,Code,Typeعٌاٍیي هَسد ًظش خَد سا ٍاسد ًوَدُ ٍ ً SAVEواییذ.

شوا هی تَاًیذ ER Noteایی کِ ساختِ ایذ سا دس لیست ٍ ED Impressionیا  ER Impressionتثیٌیذ.

تشای اعوال  EDیا  ERساختِ شذُ ،دس صفحِ  Worklistتشسٍی  Examکلیک ساست ًواییذ ٍ تشسٍی ER Note Macro
کلیک ًوَدُ ٍ  ERساختِ شذُ سا اًتخاب ًواییذ .

سادیَلَطیست هطاتق شکل هی تَاًذ تا تاص ًوَدى آصهَى هَسد ًظش (تا ً ، ) ER ONLY Statusظشات اص قثل گزاشتِ شذُ
سا تائیذ ،سد ٍ یا هَاسد الصم سا اضافِ ًوایذ.

پس تائیذ ٍ اعوال ًظش Status ،اص حالت



Different Types Of ER NOTE

تِ

تغییش خَاّذ کشد.

