
درمانیوبهداشتیسوابقوپزشکیمدارك	خدمات اسکن
سریع + ایمن + کم هزینه + امکان اسکن تنها اوراق اصلی+ نرم افزار تخصصی تحت وب و تحت 

ویندوز

اسکن مدارك بیمار

وابستههايدستگاهسایروخصوصی	اکثر مراکز خدمات درمانی مانند بیمارستان ها، مراکز جراحی، دندانپزشکان، مطب هاي
و آن ها را به صورت الکترونیکی ذخیره کنند. این امر عالوه بر سوابق بیماران خود را اسکن کردهکهدارندنیازايبگونه

افزایش رتبه مرکز درمانی شما، سبب کاهش شدید هزینه هاي دسترسی، نگه داري و بازیابی پروندها می شود. طبق تحقیقات 
بیشتر پرونده هایی که گمان به مفقودي آن ها می رود، به صورت نادرست و اشتباه بایگانی شده انجام شده در سال هاي اخیر، 

صفرمرزبه	و مدیریت الکترونیکی آنها کمک می کند اشتباهات رایج در روش بایگانی قدیمیاسکن مدارك پزشکیاند، 
اسکن 	تخصصیتیمیکما	.استدسترسیدربلقاسرعتبهوجاهمهدربیماراطالعاتتمامیسازيدیجیتالازپس. رسد

فرآیند اسکن ما با آخرین تکنولوژي ها و با نظارت فوق العاده هستیم که در شهرستان جهرمقر مست	اسناد و مدارك پزشکی
استقرار و انجام پروسه دقیق انجام می شود. حتی اگر طبق ضوابط امکان خروج پرونده ها به بیرون نیز نباشد، تیم ما قادر به

.باشدمی	اسکن در محل شما

برگ هاي 	حتیو	مکاتبات اداري	،مالی	،اسناد اداري	،مدارك پزشکی	تیم ما اسکن و الکترونیک سازي پرونده هاي
.استرساندهاتمامبهوگرفتهعهدهبهرااستشدهذکرشدهانجامهايپروژهبخشدرکهمختلفیدرمانیمراکز	رادیولوژي

.است	دسترسی آنی به پرونده ها و اطالعات بیماران	اسکن و دیجیتالی سازي پرونده هاي پزشکیاز مهترین مزیت

عبارتنددرمانی–دیگر از مزایاي اسکن اسناد و پرونده هاي پزشکی 

:از

 ایجاد فهرستی از فیلدهاي قابل جستجو (شماره پرونده، شماره پذیرش، نام خانوادگی، نوع و…(

 (در سند هاي متنی) به انواع یک عامل بازیابیامکان جستجوي متن

ذخیره سازي اختیاري تصاویر رنگی



 امکان لینک و مشاهده پرونده هاي دیجیتال (اینترنت، شبکه داخلی و…(

امکان انتقال راحت و سریع اسناد و تبادل اطالعات با دیگر پزشکان

(وب سایت) قابلیت دسترسی از راه دور

دیگر برنامه هاي کاربردي (ذخیره سازي، بازیابی)امکان بسط و ادغام به

برخی از خدمات پروژه هاي اسکن مراکز خدمات درمانی توسط ما عبارتند از:

اسکن پروژه هاي بیمارستانی بزرگ با هزاران	پرونده

اسکن متوسط و کوچک جهت مطب هاي شخصی

نلی)اسکن و ذخیره سازي الکترونیکی منابع انسانی (پرونده هاي پرس

اسکن و گزارش سازي پس از بررسی هاي فرم پزشکی پزشکی

اسکن و دیجیتال سازي اسناد و نقشه هاي سایز بزرگ و برگ هاي رادیولوژي

 ورود فایل هاي اسکن شده جهت یکپارچه سازي به سیستم مدیریت بهداشت و درمانHISدر صورت نیاز


