How to Create a Search Filter
بررسی اجمالی

 INFINITT PACSایي اهکاى را تِ کارتراى هیدّذ تا در هحیط  Worklistتا تَجِ تِ تواهی ّذرّای دایکام
(اطالعات هَجَد در سیستن پکس) از جولِ ،Study Description ،Body Part ،Study Date ،Modality
،Specialty ،Radiologist Name ،Department ،On-call ،Patient ID ،Exam Status ،Comment
 ... ٍ Report Textاقذام تِ طثقِتٌذی ّ Studyا در فَلذرّای ساختِ شذُ تر اساس اعوال یک یا ترکیثی از
هَارد اشارُ شذُ ًوَدُ ٍ تذیي ترتیة در فَلذرّای ساختِ شذُ تِ سرعت تِ جستجَی  Studyدلخَاُ تپردازًذ .تا
استفادُ از ایي اهکاى ،فَلذرّای ساختِ شذُ حاٍی ّ Studyایی تا شرایطی کِ تصَرت دلخَاُ رٍی فَلذر اعوال
شذُ ،خَاٌّذ تَد کِ کار جستجَ را تسیار تسریع هیتخشذ .از دیگر کارتردّای ایي فَلذرّا دستِ تٌذی Study
ّای هرتثط تا ّر کارتر تراساس فیلتر اعوالی ٍ قراردادى ایي ّ Studyا در پَشِ ساختِ شذُ تِ ًام کارتر (کارتاتل
کارتر) خَاّذ تَد.
در ایي فایل آهَزشی ًحَُ ساخت  Search filterتِ اختصار تَضیح دادُ شذُ است.
روش ساخت:

ٍ ارد صفحِ  Worklistشذُ ٍ در پٌل سوت چپ ) (spectra folderتر رٍی گسیٌِ  Newکلیک
ًواییذ.

 پس از اًتخاب  NEWپٌجرُ زیر تاز هیشَد.

 در قسوت ً Folder nameام دلخَاُ را تایپ ًواییذ (تِ طَر هثال در ایٌجا هیخَاّین فَلذری ایجاد کٌین
کِ حاٍی تصاٍیر  Ctاهرٍز تاشذ ٍ ّر رٍز تصاٍیر ّ Ctواى رٍز را در ایي فَلذر تثیٌین) .در قسوت ًام
فَلذر Ct-Today ،را ٍارد ًوَدُ ٍ از هٌَی هقاتل گسیٌِ  ، Study Dateگسیٌِ  Todayرا اًتخاب هی-
کٌینّ .وچٌیي تا کلیک رٍی فیلذ هقاتل گسیٌِ  ،Modalityاز لیست تازشًَذُ گسیٌِ  CTرا اًتخاب هی-
کٌین( .هطاتق شکل زیر) ٍ در ًْایت گسیٌِ  Okرا کلیک هیکٌین.

 اکٌَى فَلذر دلخَاُ شوا در  Worklistتا ًام  Ct-Todayساختِ شذُ است ٍ تا کلیک تر رٍی آى فقط
لیست تیواراى  CTاهرٍز را هشاّذُ هیًواییذ( .شکل زیر)

هثال دیگر ساخت فَلذری است کِ حاٍی ّ Studyایی است کِ در سیستن پکس ریپَرت شذُ اًذ .تذیي
هٌظَر فَلذری را تا ًام "گسارش شذُ یا  "Approvedایجاد ٍ از قسوت فیلترّای قاتل اعوال تا داتل کلیک
رٍی یکی از گسیٌِ ّا ،از لیست تاز شذُ هطاتق شکل زیر گسیٌِ  ٍ Exam Statusاز فیلذ هقاتل آى گسیٌِ
 Approvedرا اًتخاب ٍ  Okهیکٌین.

تذیي ترتیة ایي فَلذر تٌْا حاٍی ّ Studyایی است کِ ریپَرت شذُاًذ ٍ ترای اطویٌاى از ایٌکِ تیواری
ریپَرت شذُ یا خیر ،کافیست کِ هحذٍدُ جستجَ را تِ ایي فَلذر هحذٍد ًوایین.

ّوچٌیي هی تَاًیذ در صَرت لسٍم فَلذر خَد را ٍ Editیا ً Deleteواییذ.

