گضاسش ًَیسی دس INFINITT PACS

 تشسسی اجوالی:
دس سیسسنّای گضاسش ًَیسی سادیَلَطی تشٍص دًیا ،اص یک خشٍسِ هطخص ٍ هشحلِ تِ هشحلِ ٍ ّش هشحلِ دس اسزثاط تا
کاستش هطخص ،اسسفادُ هی ضَد .تذیي زشزیة کِ زصاٍیش خس اص اخز اص دسسگاُ زصَیشتشداسی ٍ اصالح زَسظ
زکٌَلَطیسر ،تا  exam statusهطخص (ٍ )Examined or Modifiedاسد  worklistسیسسن  PACSضذُ ٍ
تعٌَاى یک  studyسیدَسذ ًطذُ (کاس اًجام ًطذُ) کاهال هطخص ّسسٌذ .خضضک سادیَلَطیسر هیزَاًذ خشٍفایل
خَد سا تگًَِای سفاسضی ًوایذ کِ ّویطِ ّ studyای سیدَسذ ًطذُ هشزثظ تا خَد سا دس خَضِای هطخص ٍ حسی
تِ ًام خَد خضضک سادیَلَطیسر لشاس دّذ  .سادیَلَطیسر خس اص سٍیر زصاٍیش تیواس  ،الذام تِ گضاسش اص عشیك
 Dictationهیًوایذ ٍ تذیي زشزیة  exam statusتِ  ٍ Dictatedتا سًگ هسوایضضًَذُ ،زغییش خیذا هیکٌذ ٍ اص
خَضِ کاسی خضضک (کاسزاتل خضضک) تعٌَاى یک  studyکِ دیکسِ ضذُ ،خاسج هیضَد ٍ تِ خَضِای کِ کاستش
 Transcriberسفاسضی ًوَدُ زا ّ studyای دیکسِ ضذُ دس آى لشاس گیشًذٍ ،اسد هیضَد .دس هشحلِ تعذی ،هٌطی
خضضک سادیَلَطیسر یا ّواى ً Transcriberیض تا سفاسضی ًوَدى خشٍفایل خَد ٍ ساخر خَضِای کِ exam
ّای دیکسِ ضذُ اص سَی سادیَلَطیسر سا دستش گیشد ،تشاحسی کاسّای اًجام ًطذُ یا ّواى ّ studyای Transcribe
ًطذُ سا دسسِ تٌذی کشدُ ٍ الذام تِ زایح آًْا (تشاساس فایل صذای خیَسر ضذُ زَسظ خضضک سادیَلَطیسر)
هیًوایذ .خس اص زایح زَسظ هٌطی exam status ،تِ  Transcribedزغییش خیذا کشدُ ٍ  Studyاص خَضِ کاسی
هٌطی (کاسزاتل هٌطی) خاسج ٍ ٍاسد خَضِ دیگشی کِ خضضک سادیَلَطیسر دس خشٍفایل خَد زحر عٌَاى study
ّای  Transcribeضذُ ایجاد ًوَدُ ،هیگشدد (کاسزاتل خضضک سادیَلَطیسر تشای  ٍ Approveزاییذ گضاسش
آهادُ ضذُ زَسظ هٌطی)  .دس ایي هشحلِ خضضک سادیَلَطیسر خس اصهمایسِ فایل  voiceتا آًچِ کِ
 Transcriberزایح کشدُ ٍ دسصَسذ ًیاص ،اًجام اصالحاذ ،الذام تِ ً Approveوَدى سیدَسذ تیواس ًوَدُ ٍ
 exam statusتِ  Approvedتا سًگ هسوایض زغییش خیذا خَاّذ کشد ٍ اص کاسزاتل خضضک تعٌَاى یک کاس اًجام
ضذُ ،خاسج خَاّذ ضذ.
حسي سٍش فَق دس سشعر تاالی اًجام ،لاتلیر اًجام دس ّشجا ٍ ّشصهاى (تشای زواهی کاستشاى حسی Transcriber
ٍ حسی تذٍى ًیاص تِ حضَس دس هشکض) ،داضسي کاسزاتل اص کاسّای اًجام ًطذُ ٍ گشدش کاسی هٌظن ٍ الکسشًٍیکی ٍ
صشفِجَیی دس صهاى هیتاضذ .دس سیسسن  ، INFINITT PACSاص خشٍسِ فَق تِ جْر ایجاد گضاسش ًَیسی اسسفادُ
هیگشدد.

سیسسن گضاسش دس  INFINITT PACSتِ ضوا اجاصُ خَاًذى ٍ ًَضسي گضاسش دس حیي هطاّذُ
زصاٍیش ٍ یا دس هحیظ  Worklistهی دّذ .گضاسش ّا ضاهل زصاٍیش تیواس ٍ اعالعاذ هشتَط تِ آى
هی تاضذ کِ ضوا هی زَاًیذ تش سٍی سشتشگ ً ، Reportام ٍ Approver, Dictator, Transcriber
یا  Creator Of The Reportsسا لشاس دّیذ.
ٌّگاهی کِ ضوا یک  Examگضاسش ضذُ سا اص صفحِ  Work listاًسخاب هی کٌیذ  ،گضاسش ّا تِ عَس
خَدکاس دس خاییي صفحِ ٍ دسلسور  Information Navigatorلاتل هطاّذُ اسر( .الثسِ گضیٌِ
 updateتایسسی زیک خَسدُ تاضذ)

 هطاّذُ گضاسش زَسظ سایش کاستشاى  :تجض کاستش سادیَلَطیسر ،سایش کاستشاى دس صَسذ داضسي
دسسشسی ،زٌْا اهکاى هطاّذُ گضاسش تذٍى اهکاى ٍیشایص سا داسًذ  .دس صَسذ داضسي
دسسشسی تشای خشیٌر اص صفحِ  ،Reportتشٍی آیکَى  Printکلیک ًواییذ.

 ساخسي Report
تشای تاص کشدى ٍ ٍاسد ضذى تِ صفحِ  Reportهیسَاًیذ سٍی آیکَى
کلیک ًواییذ ٍ یا تا اسسفادُ اص ( Hot Keyکلیذ  )Rفشا خَاًی ًواییذ.

هَجَد دس Toolbar

هعشفی صفحِ Report

ًَ .1اس تاالی خٌجشُ  Reportتیاًگش اعالعاذ کاهل تیواس ( … )Age,Sex,Study Date,ID,Patient Name,هی-
تاضذ.
 .2اص عشیك آیکَى  Related Examهی زَاًیذ دیگش ّExamای هشتَط تِ تیواس سا تاص کٌیذ.
 .3دس ایي لسور هی زَاًیذ ًوًَِ  Appropriate Readingاص گضاسش ّای اسساًذاسد هَجَد ٍ اص لثل ٍاسد ضذُ
سا اًسخاب کٌیذ.
 .4تا کلیک تش سٍی دکوِ  ،Updateهحسَیاذ  CONCLUSION ٍ READINGگضاسش اسساًذاسد اًسخاب ضذُ ،تِ
صفحِ سیدَسذ کدی هیضًَذ.
 .5ضوا هی زَاًیذ  Current Reportسا تعٌَاى یک لالة جذیذ گضاسش رخیشُ ٍ تِ لالثْای لثلی اضافِ ًواییذ.

 .6تعذ اص اًجام  ، Reportاهکاى زعشیف عولیاذ تعذی سا فشاّن هیآٍسد( .تعٌَاى هثال تاصضذى صفحِ
 worklistخس اص اًجام سیدَسذ تیواس)
 .7گضیٌِ  ، Suspendاهکاى رخیشُ  Reportای کِ ٌَّص ًْایی ًطذُ ٍ تعذا ًْایی خَاّذ ضذ سا فشاّن هیآٍسد.
 .8زاییذ کشدى ًْایی .Report

Direct Reading 
تشای ساخر  Reportتشای کیس ّای ًشهال  INFINITT PACS ،اص عشیك  Direct Readingایي اهکاى سا فشاّن آٍسدُ
اسر.

 .1سٍی  studyهَسدًظش ساسر کلیک ًوَدُ ٍ اص هٌَی تاص ضذُ Direct Reading ،سا اًسخاب ًواییذ.

 .2ضوا هی زَاًیذ اص لیسر تاص ضذُ صیشهجوَعِ  ،Direct Readingگضیٌِ هٌاسثی کِ اص لثل زعشیف ًوَدُایذ
سا اًسخاب ًواییذ.
 .3گضیٌِ ّای زعشیف ضذُ اص لثل دس صیشهٌَ ظاّش هیضًَذ.
 .4تا اًسخاب  Exam Status ،Direct Readingاص حالر  Examinedتِ حالر  Transcribedزغییش خیذا هی کٌذ.
 .5خس اص اًسخاب ،سیدَسذ دس خاییي صفحِ  ٍ Worklistدس سور چح ًوایاى هیگشدد.

زٌظیواذ Direct Reading
تش سٍی  Examهَسد ًظش ساسر کلیک کشدُ ٍ دس هٌَی  ،direct Readingگضیٌِ  Configسا اًسخاب ًواییذ.

ًحَُ ساخر ٍ ٍیشایص  Standard Reportدس Direct Reading

 .1اًسخاب گشٍُ اص لیسر ٍ یا ساخر گشٍُ جذیذ تا اًسخاب گضیٌِ ”.“Config
ٍ .2اسد کشدى کذ ٍ یا ًام هٌاسة تشای .direct Reading
 .3زایح  ACR Codeدس صَسذ ًیاص.
ٍ .4اسد کشدى زَضیحاذ دس صَسذ ًیاص.
ٍ .5اسد کشدى ّ Contentای  Reportدس خٌجشُ .Conclusion ٍ Reading
 .6تشای رخیشُ ” “Saveسا اًسخاب ًواییذ.
 .7اًسخاب ازفاق خس اص رخیشُ گضاسش اص لیسر هَجَد.
 .8اًسخاب ازفاق خس اص رخیشُ گضاسش اص لیسر هَجَد.
 .9اًسخاب  Statusتشای  ،Examخس اص رخیشُ آى.

زاییذ  Reportتش سٍی چٌذیيExam
تشای زاییذ  Reportتشٍی چٌذ  ،Examکافیسر هغاتك زصَیش ریلّExam ،ا سا تا ًگِ داضسي کلیذ ”“Ctrl
اًسخاب کشدُ سدس ساسر کلیک ٍ دس هٌَی  ،Direct Readingزٌظین اص خیص زعشیف ضذُ سا اًسخاب
هی ًوایین.

Direct Approve 
. اسسفادُ ًواییذDirect Approve ٌِ اص گضیExam  هسسمین یکApprove تشای زاییذ

Dictation 
 کاستش، Record  خس اص. تیواس خیَسر هیضَدexam ِ گضاسش تصَسذ فایل صَزی ت، INFINITT PACS دس
Transcriber - Specialized Worklist

 ضثظ ضذُ ی ضوا سا تا اسسفادُ اصReport  هی زَاًذTranscriber
. سًٍَیسی ًوایذ

general sound ٍ Philips Speech Mike  تغَس هسسمین اصINFINITT PACS Voice Dictation سیسسن
. هیکشٍفي ٍ اسدیکش لح زاج) تِ خَتی خطسیثاًی هی ًوایذ:  (تعٌَاى هثالcards

