How To Use Refer
بررسی اجوبلی
گبّی اٍقبت در ٌّگبم بررسی تػبٍیر بیوبراى بخػَظ کیسّبی خبظ ،پسضک رادیَلَشیست ترجیح هیدّذ تب
ًظر ّوکبر رادیَلَشیست خَد را بِ جْت تطخیع دقیقتر ٍ هطوئيتر جَیب ضَد(Consultation).
 INFINIT PACSایه امکان را بٍ رادیًلًشیست میدَد تا با استفادٌ از قابلیت  Referبتًاود  Studyمًردوظر را
بٍ سایر کاربران از جملٍ َمکاران رادیًلًشیست ارجاع دادٌ ي خًاستار وظر آوان گردد ي ایشان ویس پس از بررسی تصايیر
بیمار ،وظر خًد را بٍ پسشک رادیًلًشیست درخًاست دَىدٌ مشًرت ،با گسیىٍ َایی َمچًن study ، user comment
 commentي یا  Radiology commentي ارجاع مجدد بیمار (بٍ پسشک رادیًلًشیست درخًاست دَىدٌ) اعالم -
ومایىد.

رٍش ارجبع تػبٍیر :
ابتذا در غفحِ  Work Listبررٍی  Studyهَرد ًظر کلیک راست ًوبییذ ٍ سپس گسیٌِ  Referرا اًتخبة ًوبییذ.

در پٌجرُ  ،Refer Studyکبربر (پسضک رادیَلَشیست ارجبع ضًَذُ) هَرد ًظر خَد کِ هی خَاّیذ  Studyبِ ایطبى
ارجبع ضَد را اًتخبة ًوَدُ ٍبر رٍی گسیٌِ  Referکلیک ًوبییذ).در ایي جب بِ طَر هثبل کبربر  adminجْت
ارجبع اًتخبة ضذُ است)

اطالع از تػبٍیر  Referضذُ ٍ بررسی آى ): (Referred Images
بِ دٍ رٍش اهکبى اطالع از تػبٍیر ارجبع ضذُ بِ ضوب ٍ بررسی آى ٍجَد دارد :
رٍش اٍل  :در غفحِ  ٍ Worklistدر قسوت  Find Criteriaبب اًتخبة گسیٌِ ٍ ٍ Consulting Doctorاردًوَدى ًبم
کبربری خَد در ببکس پبییي ٍ سپس گسیٌِ  ،Searchدرغَرت ٍجَد ّرگًَِ  Studyارجبع ضذُ بِ ضوب ،در غفحِ
ً Worklistوبیص دادُ خَاّذ ضذ.

رٍش دٍم:
 در قسوت  Search Filterیک فَلذر بِ ًبم ( Referred Studiesیب ّر اسن دلخَاُ دیگر) بسبزیذ.
 در قسوت ّ Conditionوبًٌذ ضکل زیر  Consulting Doctorرا اًتخبة ٍدر فیلذ هقببل ًبم کبربری ) (IDخَد را
(هثال در ایٌجب کبربر ٍ )adminارد ًوَدُ ٍ در پبیبى ًOKوبییذ.

 حبل فَلذر سبختِ ضذُ را در قسوت  Search Filterدر سوت چپ هطبّذُ هی ًوبییذ ٍ بب اًتخبة آى ّ Studyبی
 Referضذُ را در  Work Listخَاّیذ دیذ.

 پس از بررسی تػبٍیر ،هیتَاًیذ بب ًَضتي  commentالزم (کلیک راست رٍی  Studyدر  ٍ Worklistاًتخبة گسیٌِ
 ٍ User comment ،Study commentیب  Study ،)Radiology commentرا هجذداً بِ ّوکبر درخَاست دٌّذُ
هطَرت ،ارجبع ًوبییذ.

