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  کارشناسMCMC 

  ورود به سامانه: 

 ابتدا جهت ورود به سامانه باید به آدرس زیر وارد شد.

http://mcmc.sums.ac.ir 

 مي شویم.   MCMCوارد سامانه  کلمه عبورو  نام کاربری وارد کردنبعد از 

 

   

 

                               

                                            
 :زیر سیستم اعزام  

 ثبت الکترونیکی فرایند اعزام بیمارهدف : 

 قسمت استفاده مي شود. در این زیر سیستم ، از این  شود بستریو چنانچه الزم باشد یک بیمار  به دالیل مختلف به بیمارستان دیگری منتقل 

مشاهده و سپس اقدام به  درخواست های ثبت شده را  MCMCاطالعات درخواست اعزام بیمار توسط بیمارستان ها ثبت و کارشناسان  مستقر در مرکز 

 )کلیه اعزام های بین بیمارستان ها باید در سامانه ثبت گردد.(نمایند . ش برای بیمار مياخذ پذیر

 لیست بیماران ثبت شده در سامانه مشاهده مي شود.  سامانه اعزامبا انتخاب  "ثبت اطالعات"در سر برگ 

مایش جو و نبه همراه امکان جست و مي باشد که : نمایش لیستي از بیماران اعزامي ثبت شده در سامانه لیست اطالعات ثبت شده 

 تشریح شده است.که در ادامه اطالعات مختصری از آنهاست 

http://mcmc.sums.ac.ir/
http://mcmc.sums.ac.ir/
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استفاده مي شود  طالعات ثبت شده مربوط به بخش اعزامتنظیم پارامترهای جست و جو برای فیلتر کردن ااز این کادر جهت : جست و جو*

 که پس از تنظیم پارامترهای جست و جو نتایج قابل مشاهده مي باشد .

 

تنها مي توانند بیماران مربوط به دانشگاه اطالعات نمایش داده شده در قسمت جست و جو بر اساس قطب و دانشگاه انتخابي است و کاربران هر دانشگاه 

چنانچه بیماری در یک بیمارستان به غیر از بیمارستان های دانشگاه انتخابی ثبت شده باشد و الزم به اخذ پذیرش  ". خود را مشاهده نمایند

می توان از دکمه  جهت مشاهده اطالعات بیمار در دانشگاه های دیگر ارستان های دانشگاه انتخابی باشددر یکی از بیم

بصورت تلفنی از بیمارستان مبدا  ین شناسه را می توانا )وارد کردن شناسه اعزام با  .استفاده کرد 

  ".اه مورد نظر انتقال داده می شودپرونده بیمار به دانشگ کلیک بر روی دکمه  و (نمود دریافت 

در این قسمت لیست بیماران اعزامي با اعمال فیلتر های جست و جو نمایش داده مي شود. مي توان با کلیک بر نمایش لیست بیماران اعزامی:      

بعد از مشاهده فرم اعزام بیمار موارد ثبت   MCMCکارشناس  .ثبت شده بیمار رفته و اطالعات کلي آن را تغییر داد به صفحه اطالعات روی آیکون 

 اعزام ویرایش انجام مي شود. ک نماید در صورت مشاهده نواقص توسط کارشناس مرکز یا بیمارستان درخواست کنندهشده در آن را باید با دقت چ

 ستون مي باشد. 13جدول مربوط به لیست اطالعات ثبت شده شامل 
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از اطالعات کلي بیمار است که بعد از ثبت اطالعات توسط بیمارستان مبدا و اخذ پذیرش توسط  PDFفایلي  :دوم ستون 

به عنوان  رچاپ مي شود و به همراه بیما)بیمارستان مبدا( ، توسط کاربری که اطالعات اولیه بیمار را ثبت کرده MCMCکارشناسان

Transfer note مي گردد تحویل بیمارستان مقصد. 

 .شناسه یکتای فرم درخواست اعزام است  :ستون سوم

 ثبت اطالعات اولیه بیمار اعزامي تاریخ تماس )کاری( :چهارمستون 

 شیفت کاری ثبت اطالعات اولیه :پنجمستون  

 بیمار نام و نام خانوادگي :ششمستون  

 که اطالعات بیمار را ثبت نمودهان مبدا نام بیمارست : هفتمستون 

 مورد نیاز بیمارستان مبداسرویس درماني  نمایش: هشتمستون  

پذیرش توسط کارشناس )در صورت اخذ  و نام فرد پذیرش دهندهسرویس درماني  ، نمایش نام بیمارستان پذیرش دهنده : نهم ستون

MCMC) 

 نمایش داده مي شود. نپیوست باشد در این ستو مار دارایدر صورتي که فرم بی :دهمستون 

 MCMC یا نشدن فرم توسط کارشناسوضعیت خوانده شدن نمایش   :یازدهم ستون 

 آیکون های نمایش داده شده به شرح زیر است: اعزام نمایش داده مي شود که هر یک ازوضعیت فرم  در این ستون: دوازدهمستون 

 .فرم توسط بیمارستان مبدا ثبت شده است: 

 و فرم تکمیل شده است. فرم توسط بیمارستان مبدا ثبت شده است :

 : پذیرش

 .: پذیرش و فرم تکمیل شده است 

 : عدم پذیرش

 .: عدم پذیرش و فرم تکمیل شده است

 : عدم اعزام

 .:عدم اعزام و فرم تکمیل شده است

 : پذیرش و انصراف

javascript:__doPostBack('ctl00$cphSite$gvResult','Sort$WorkingDate')
javascript:__doPostBack('ctl00$cphSite$gvResult','Sort$WorkingDate')
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 .: پذیرش و انصراف و فرم تکمیل شده است

 اعزام : پذیرش و

 .: پذیرش و اعزام وفرم تکمیل شده است

 :پذیرش و اعزام به همجوار و سایر استان ها

 .: پذیرش و اعزام به همجوار یا سایر استان ها و فرم تکمیل شده است

 : پذیرش مشروط

 .: پذیرش مشروط و فرم تکمیل شده است

 : پذیرش و کانسالت

 .است: پذیرش و کانسالت و فرم تکمیل شده 

 فرم اعزام مورد نظر حذف خواهد شد. با کلیک بر روی آیکون  :سیزدهمستون 

 تشکیل شده است: قسمت 9از  این بخش: اعزام بیمارثبت اطالعات 

 اطالعات بیمارستان مبدا-1 

 مستقیم و اعزام پذیرش-2 

 پذیرش-3 

 دانشگاه بررسی کننده اعزام-4 

 نتیجه عدم پذیرش/عدم پذیرش -5  

 عدم اعزام-6 

 انتقال و تحویلمسیر -7 

 توضیحات-8 

 وضعیت فرم-9 
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 :اطالعات بیمارستان مبدا 

 زمان ثبت فرم و بیمارستان  مارستان مبدافرم در بی افراد ثبت کننده؛ این قسمت اطالعات مربوط به در : اطالعات بیمارستان مبدا ،

 داده مي شود.نمایش  ؛ ثبت کننده درخواست

 

  تقسیم مي شود. علت اختصاصیو علت عمومی  قسمت دوعلت اعزام بیمار از بیمارستان مبدا ، که به  اعزام:علت 

 

 :تصادفي ، مادرپرخطر ،  چنانچه بیمار جز موارد ویژه ) موارد ویژه STEMI(ST Elevation MI)و                     

NSTEMI( Non ST Elevation ) شود مشخص ميدر این قسمت ،  باشد. 

 

  

 

  MCMCکارشناس انتخاب شده باشد  فوق موارد هر یک از گزینه بلی توسط بیمارستان مبدا برای بیمار یک در صورتی که در  فرم اعزام

                                                             د.ز رنگ در باالی فرم مشاهده می کنرا به صورت یک نوار قرمآن در زمان باز نمودن فرم اعزام 
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 :در این قسمت مشخصات کلي بیمار از جمله نام و نام خانوادگي و شماره ملي بیمار و از این دست اطالعات توسط  مشخصات بیمار

 شود. بیمارستان مبدا ثبت مي

 

 :قابلیت  ).نمي باشد قادر به ارائه این سرویسسرویس درماني که بیمار الزم دارد و بیمارستان مبدا ثبت  سرویس درمانی مورد نیاز

 زمان چند سرویس درماني وجود دارد.( انتخاب هم

 

 در این قسمت سطح هوشیاری بیمار،  عالیم حیاتي اولیه و عالیم حیاتي ثانویه بیمار توسط و عالیم حیاتی:  سطح هوشیاری

 بیمارستان مبدا ثبت مي شود.
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 :در این قسمت اطالعات اینتوبه بودن بیمار و مشخصات دستگاه ونتیالتور، در صورت استفاده از این دستگاه توسط بیمارستان  اینتوبه

 مبدا ثبت مي گردد.

 

 :در این توسط بیمارستان مبدا ، یافته های آزمایشگاهي و یافته های رادیولوژی اطالعات تکمیلي مربوط به بیمار از جمله  سایر موارد

 قسمت وارد مي شود.
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 :زمان و  رستان مبدا به همراه میزان دارو ،در این قسمت تمامي داروهای ثبت شده در دستور دارویي پزشک بیما داروهای مصرفی

 مدت زمان مصرف دارو توسط بیمارستان مبدا ثبت مي شود. 

 

و گزارش بیمار را اعالم  بگیرد تماس  MCMCبعد از ثبت اطالعات بیمار توسط بیمارستان مبدا جهت درخواست پذیرش، باید بیمارستان مبدا با مرکز 

اطمینان از کامل بودن و عدم نیاز به ویرایش  و بعد از نموده با دقت بررسيباید فرم اعزام ثبت شده در سامانه را  MCMCکارشناس در قدم اول  نماید.

فرم درخواست اعزام را تغییر  اطالعات ي نمي تواندبیمارستانکاربر ، MCMC توسط کارشناس را قفل نماید . بعد از قفل فرم مربوطه فرم  ، اطالعات

 توضیح داده خواهد شد.(  "مشخص نمودن وضعیت فرم". )نحوه قفل نمودن فرم در قسمت دهد
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  به دلیلآن دسته بیمارستان هایي باشد که  ءجز در صورتي که بیمارستان درخواست کننده اعزام مستقیم: و اعزام پذیرشسربرگ 

 این سربرگ ؛ بیماران خود را به نزدیک ترین مرکز درماني مجهزتر اعزام مي کند ، بدون اخذ پذیرش  و تجهیزات کافي تخصصمنداشتن 

نمایند بیمار به  این سربرگ مشخص در MCMCسامانه  بعد از ثبت اطالعات بیمار خود درباید بیمارستان ها نوع این  .مي شودمشاهده 

 MCMCبال توسط مدیر سیستم )لیست بیمارستان هایي که آنها مي توانند بیمار خود را اعزام کنند قکدام بیمارستان اعزام شده است. 

 انتخاب راپذیرش از طریق مرکز پایش  گزینه باید ست اعزام بیمار به سایر بیمارستان ها باشد . در صورتي که درخواتعریف شده است(

 برای اخذ پذیرش بیمار  اقدام مي کند.  MCMCکارشناسکه در این موارد نمایند 

 

 بايد اعزام  فرم" اعزام مستقیمپذیرش و ": بعد از ورود اطالعات بیماران نیازمند اعزام توسط این بیمارستان ها و تکمیل سربرگ توجه

                                                                        قفل شود.  MCMCتوسط كارشناس 
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 کارشناس پذیرش سربرگ :MCMC  لیک و فرم پذیرش را تکمیل باید در این سربرگ روی قسمت پذیرش جدید کپس از اخذ پذیرش

 .نماید

 بعد از ثبت فرم اعزام در سامانه که بیمارستان مبدا خودش از بیمارستاني پذیرش گرفته و  مواردی ممکن استدر :  1توجه

در این موارد ندارد، را   MCMCمرکز پذیرش توسط دهد و اعالم کند که نیاز به تایید اطالع   MCMCبه مرکز پذیرش را 

وپروایزر بیمارستان مبدا را از سپذیرش  اطالعات موجود در سربرگباید ابتدا فرم را قفل نموده سپس  MCMCکارشناس 

انتخاب گزینه پذیرش مستقیم  .گزینه پذیرش مستقیم انتخاب شود همچنین باید تیک، و در این صفحه ثبت نماید گرفته

سط بیمارستان انتقال بیمار و پذیرفتن بیمار تونبوده است و مسئولیت   MCMCبدین معناست که اخذ پذیرش توسط مرکز 

هماهنگي با بیمارستان مقصد و اخذ  چنانچه بیمارستان مبدا اعالم نماید با وجود. مقصد برعهده بیمارستان مبدا مي باشد

پذیرش دهنده که توسط بیمارستان مبدا اعالم  فردبا   MCMCدارد باید کارشناس   MCMCپذیرش نیاز به تایید مرکز 

 اما این بار نیاز به انتخاب گزینه، فرم مربوط به سربرگ پذیرش را پر نموده  مي شود تماس گرفته و در صورت تایید پذیرش

 مربوط به پذیرش مستقیم نمي باشد.

 امکان برقراری ارتباط تلفني  د )انس شوا پزشک پذیرش دهنده تلکنفردر صورتي که پزشک درخواست کننده اعزام ب :2توجه

( باید در زمان ثبت پذیرش در سربرگ  به عنوان نفر سوم  MCMCدو پزشک با هم و شنیدن صحبت ها توسط کارشناس 

 و در کادر مقابل آن نام دو پزشکي که تلکنفرانس شده اند ثبت شود. یرش گزینه تلکنفرانس انتخاب گرددپذ
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 در مواردی که پزشک پذیرش دهنده همکاری زیادی جهت پذیرش بیمار با مرکز  : 3توجهMCMC  دارد مي توان طبق نظر

در زمان  MCMCبرای این کار کارشناس  .، پیامک تشکر برای پزشک پذیرش دهنده ارسال نمود  MCMCمسئول مرکز 

  تخاب نماید. تکمیل فرم پذیرش بیمار در سامانه باید گزینه ارسال پیامک را نیز ان

 بیمارستان مقصد با مرکز  ؛ در صورتي که بعد از اخذ پذیرش و ثبت آن در سامانه: 4توجهMCMC   گرفته و پذیرش را تماس

  باید فرم مربوط به پذیرش را باز نموده و گزینه لغو پذیرش را انتخاب نماید.  MCMCکارشناس ؛  دلغو اعالم نمای

    : با کلیک بر در این قسمت اطالعات مربوط به بیمارستان هایي که پذیرش نداده اند ثبت خواهد شد . سربرگ عدم پذیرش

در زیر صفحه اطالعات عدم  روی دکمه عدم پذیرش جدید ، مي توان یک عدم پذیرش جدید برای درخواست اعزام ثبت کرد.

  پذیرش نمایش داده شده است.

 

 در هر زماني که جهت اخذ پذیرش اقدام شود و پذیرش داده نشود )حتي اگر علت عدم پذیرش یکسان باشد( کارشناس  :توجهMCMC   باید

 عدم پذیرش جدید را ثبت نماید.
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  اگرکارشناسMCMC   از هفته  1بررسي کننده اعزام وضعیت فرم را در حالت عدم پذیرش قرار دهد، بیمارستان مبدا موظف است بعد از

، نتیجه عدم پذیرش را ثبت نماید برای این منظور باید وارد سربرگ عدم پذیرش شده و نتیجه عدم پذیرش را ثبت  زمان ثبت اولیه درخواست

 در هفته اول هر ماه ثبت نتیجه عدم پذیرش توسط بیمارستان ها در ماه قبل را چک مي نماید.(   MCMCنماید. )کارشناس 

 

  د نظر در این قسمت مي توان مشخص نمود که کدام دانشگاه علوم پزشکي درخواست اعزام مور کننده اعزام: دانشگاه بررسیسربرگ

با انتخاب دانشگاه مقصد  MCMCکارشناس ، نیاز به درخواست اخذ پذیرش توسط سایر دانشگاه ها باشد در صورتي که . نمایدرا بررسي 

بعد از ارسال  .دانشگاه مدنظر ارسال خواهد کرد  MCMC مرکزبرای را عزام ، درخواست ا ارسال درخواستو کلیک بر روی دکمه 

 . به آنها اطالع داده شود و اه بررسي کننده اعزام تماس گرفتهدانشگ  MCMCدرخواست باید با مرکز 

 

             



 

 

 سازمان اورژانس کشور– (ویرایش اول)  MCMC راهنمای استفاده از سامانه کشوری

 

  در صورتي که به دالیلي بیمار اعزام نشود باید دلیل عدم اعزام بیمار در این صفحه ثبت شود. عدم اعزام :سربرگ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 سازمان اورژانس کشور– (ویرایش اول)  MCMC راهنمای استفاده از سامانه کشوری

 

 انتقال بیمار  اطالعات مربوط به بیمار و آمبوالنس و افراد مسئول، اعزام شود بعد از اخذ پذیرش چنانچه بیمار  مسیر نقل و انتقال: سربرگ

بعد از انتقال بیمار به بیمارستان  یاتکمیل شود و در این سربرگ  ي بیمارستان مبدابیمارستانکاربر توسط  مي تواند ، به بیمارستان مقصد

دانشگاه بررسي کننده اعزام ثبت  MCMCکارشناس تماس بگیرد و فرم مربوطه توسط  MCMCبا مرکز   پرسنل درماني همراه بیمارمقصد 

 شود.

 

 چنانچه الزم به ثبت توضیحات یا فایل پیوستي برای درخواست اعزام باشد از این سربرگ استفاده مي شود. توضیحات : سربرگ 

فایل پیوستي مانند برگه رضایت مالي برای بیمارستان  ) با کلیک بر روی دکمه جدید مي توان توضیحات یا فایل پیوست جدید ثبت نمود.

 خصوصي(

 

 



 

 

 سازمان اورژانس کشور– (ویرایش اول)  MCMC راهنمای استفاده از سامانه کشوری

 

  : نوار خاکستری باالی این قسمت نشان دهنده وضعیت فعلي فرم است. برای تغییر یا مشاهده وضعیت فرم مي توان در وضعیت فرم

کلیک کرد و در صفحه ارجاع شده وضعیت های ثبت شده برای درخواست را مشاهده یا  اینجایا  وضعیت فرمبر روی  سربرگ ها

 هت قفل نمودن فرم و مشخص نمودن سایر وضعیت ها مانند پذیرش،ج MCMC  کارشناس وضعیت فعلي درخواست را ثبت نمود.

 روی دکمه ثبت کلیک)بعد از اعمال هرگونه تغییر باید .نمایدکانسالت و ... باید از این قسمت استفاده انصراف بیمارستان مبدا، پذیرش ، 

 شود(

حتما باید وضعیت فرم را در سربرگ عدم پذیرش ، عدم پذیرش  ثبت و یا در سربرگ پذیرش بعد از ثبت پذیرش MCMCکارشناس  :1توجه

 "در دست پیگیری" وضعیت فرم عدم پذیرش شود ولي نیاز به پیگیری در سایر شیفت ها داشته باشد باید در صورتي که بیمار) مشخص کند.

 (.باشد

برگ کانسالت فرستاده شود تا در  که بیمار همراه بااعالم نماید زماني انتخاب مي شود که پزشک پذیرش دهنده  "پذیرش و کانسالت": 2توجه

صورتي که بعد از ویزیت ایشان بیمار نیاز به بستری در سرویس مربوطه را داشته باشد در بیمارستان مقصد بستری و در غیر این صورت جواب 

 کانسالت نوشته مي شود و بیمار باید به بیمارستان مبدا بازگردد. 

 

 

 

 

                                                                               

                                                                    

 

 

 

 

 



 

 

 سازمان اورژانس کشور– (ویرایش اول)  MCMC راهنمای استفاده از سامانه کشوری

 

 اطالعات پایان شیفت  زیر سیستم 

 مار و گزارش یفت سوپروایزر به منظور استخراج آثبت الکترونیکی گزارش پایان شهدف : 

 :. این اطالعات شاملباید در سامانه ثبت کنندباشد که سوپروایزر ها معموال در پایان شیفت  ميزیر سیستم اطالعات پایان شیفت، شامل اطالعاتي 

 اطالعات گیرندگان خدمات در فوریتهای بیمارستان 

 در بخش های مختلف تعداد تخت های خالی 

 تعداد بیماران در انتظار تخت 

 کمبود دارو و لوازم مصرفی 

 مشکالت موجود در شیفت 

 موارد فوت و اطالعاتی از راند اساتید 

مورد استفاده  دانشگاه علوم پزشکي بیمارستان ثبت کننده   MCMCاین اطالعات توسط بیمارستان ها در پایان هر شیفت ثبت و توسط کارشناسان 

 گیرد . قرار مي

 : بخش تشکیل شده است 2 اززیر سیستم اطالعات پایان شیفت، 

 لیست اطالعات ثبت شده  -1

 ثبت اطالعات پایان شیفت  -2 

 از آنبه همراه جست و جو و نمایش اطالعات مختصری مي باشد که ثبت شده در سامانه  اطالعات پایان شیفت : لیستي ازلیست اطالعات ثبت شده 

 در زیر تشریح شده است. و است

 تنظیم پارامترهای جست و جو برای فیلتر کردن اطالعات ثبت شده مربوط به این بخش ، استفاده : از این کادر جهت جست و جو

 مي شود که پس از تنظیم پارامترهای جست و جو نتایج قابل مشاهده مي باشد .

 

 



 

 

 سازمان اورژانس کشور– (ویرایش اول)  MCMC راهنمای استفاده از سامانه کشوری

 

نمایش داده شده در این صفحه  در این قسمت لیست اطالعات پایان شیفت بیمارستان ها با اعمال فیلتر های جست و جو نمایش داده مي شود. جدول

  ستون مي باشد: 6این جدول شامل . مي باشدهر شیفت  یان شیفت مربوط به هر بیمارستان درنشان دهنده وضعیت پرشدن اطالعات پا

 نام بیمارستان دانشگاه علوم پزشکي انتخاب شده در قسمت جست و جو  .1

 تاریخ ثبت اطالعات .2

 تلفن بیمارستان )در صورت وجود( .3

 ) این ستون وضعیت پر شدن اطالعات پایان شیفت در شیفت صبح تاریخ درج شده برای بیمارستان در ردیف مورد نظر است( صبح .4

 عصر ) این ستون وضعیت پر شدن اطالعات پایان شیفت در شیفت عصر تاریخ درج شده برای بیمارستان در ردیف مورد نظر است( .5

 ن شیفت در شیفت شب تاریخ درج شده برای بیمارستان در ردیف مورد نظر است(شب ) این ستون وضعیت پر شدن اطالعات پایا .6

 شود به صورت زیر است: آیکون هایي که در ستون صیح، عصر و شب نمایش داده مي

 .: اطالعات پایان شیفت وارد نشده است

 : اطالعات پایان شیفت وارد شده است.

ای ویرایش یا ثبت وجود داشته باشد مي توان اطالعات شیفت را برای بیمارستان مورد نظر ویرایش و یا با کلیک بر روی هر آیکون، چنانچه دسترسي بر

 ثبت کرد.

 

مي توان اطالعات شیفت  ؛ باشد ساعت تکمیل فرم ساعت فعلي در بازه چنانچه ؛ ورود اطالعات شیفت جاریدر این صفحه با کلیک بر روی دکمه 

 .جاری یک بیمارستان را وارد نمود



 

 

 سازمان اورژانس کشور– (ویرایش اول)  MCMC راهنمای استفاده از سامانه کشوری

 

 ثبت یا عدم ثبت اطالعات پایان شیفت بیمارستان ها را چک مي نماید.با ورود به این زیر سیستم   MCMCکارشناس 

   زیر سیستم ثبت اطالعات شاخص های اورژانس 

 ثبت الکترونیکی داده های مربوط به شاخص های اورژانس هدف : 

در اورژانس بیمارستان  فوت رستاني، شامل اطالعاتي در مورد تعداد بیماران مراجعه کننده و بستری شده یا موارداانس بیمروزانه اورژزیر سیستم فرم 

 موارد زیر مي باشد.است. این اطالعات شامل 

 تعداد کل مراجعین به اورژانس

 تعداد بیماران سرپایی 

 تعداد بیماران بستری 

 ساعت 6ماران تعیین تکلیف شده ظرف مدت تعداد بی

 .ساعت از اورژانس ترخیص شده و اورژانس راترک کرده اند 6تعداد بیماران بستری که ظرف مدت 

 ساعت در بخش اورژانس 12تعداد بیماران بستری با ماندگاری بیش از 

 .اند ه پزشک اورژانس را با مسئولیت شخصی ترک کردهیتعداد بیمارانی که علیرغم توص 

 .تعداد بیماران بستری که از بخش اورژانس به یکی از بخشهای عادی و یا ویژه همان بیمارستان منتقل شده اند 

 تعداد موارد فوت بدون عالیم حیاتی هنگام مراجعه به اورژانس 

 نسساعت در بخش اوژا 12تعداد موارد فوت بعد از و  ژانسرساعت اول در بخش او 12تعداد موارد فوت در  

 قابل مشاهده و گزارش دانشگاه علوم پزشکی بیمارستان ثبت کننده MCMC کارشناسان ثبت و توسط  بیمارستان هااین اطالعات توسط 

 .شد یری مي باگ

 :بخش تشکیل شده است 2از ، فرم روزانه اورژانس بیمارستانيزیر سیستم 

 بیمارستان در یک روزانس ثبت اطالعات اورژ -2لیست اطالعات ثبت شده   -1 

 است.آن اطالعات مختصری از  مي باشد که به همراه جست و جو و ثبت شده در سامانه اطالعات روزانه  لیستي از نمایش :لیست اطالعات ثبت شده 

 



 

 

 سازمان اورژانس کشور– (ویرایش اول)  MCMC راهنمای استفاده از سامانه کشوری

 

 استفاده مي شود که  طالعات ثبت شده مربوط به این بخش: از این کادر جهت تنظیم پارامترهای جست و جو برای فیلتر کردن اجست و جو

 یج قابل مشاهده مي باشد.پس از تنظیم پارامترهای جست و جو نتا

 

ده در این قسمت لیست اطالعات اورژانس بیمارستان ها به صورت روزانه با اعمال فیلتر های جست و جو نمایش داده مي شود. جدول نمایش داده ش    

 اورژانس مربوط به هر بیمارستان در هر روز است. ستون های این جدول به شرح زیر است:  نشان دهنده وضعیت پرشدن اطالعات، در این صفحه 

 نام بیمارستان دانشگاه علوم پزشکي انتخاب شده در قسمت جست و جو  :ستون اول

 تاریخ ثبت اطالعاتستون دوم: 

  تعداد کل مراجعین به اورژانسستون سوم: 

  تعداد بیماران سرپایيستون چهارم: 

  تعداد بیماران بستریستون پنجم: 

 وضعیت پرشدن اطالعات بیمارستان در تاریخ درج شده ستون ششم: 

 شود به صورت زیر است: نمایش داده مي 6آیکون هایي که در ستون 

 .: اطالعات اورژانس در روز مورد نظر برای بیمارستان وارد نشده است

 بیمارستان وارد شده است.در روز مورد نظر برای  : اطالعات اورژانس

مي توان اطالعات اورژانس آن روز را برای بیمارستان مورد نظر ویرایش  ، با کلیک بر روی هر آیکون، چنانچه دسترسي ویرایش یا ثبت وجود داشته باشد

 یا ثبت نمود.



 

 

 سازمان اورژانس کشور– (ویرایش اول)  MCMC راهنمای استفاده از سامانه کشوری

 

 

یک  باشد مي توان اطالعات روزجاری ساعت تکمیل فرم ساعت فعلي در بازه ، چنانچهجاری روزورود اطالعات در این صفحه با کلیک بر روی دکمه 

 ساعته گذشته نسبت به تاریخ ثبت شده در سامانه مي باشد( 24)اطالعات ثبت شده مربوط به .بیمارستان را وارد نمود

 با ورود به این زیر سیستم ثبت اطالعات فرم روزانه اورژانس را توسط بیمارستان ها چک مي نماید.  MCMCکارشناس 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 سازمان اورژانس کشور– (ویرایش اول)  MCMC راهنمای استفاده از سامانه کشوری

 

  زیر سیستم مشاهدات دوربین 

 MCMCثبت موارد مشاهده شده در دوربین ها توسط کارشناسان هدف : 

 :بخش تشکیل شده است 2از مشاهدات دوربین زیر سیستم 

 اطالعات ثبت شدهلیست  -1

 ثبت اطالعات مشاهدات دوربین  -2 

به همراه جست و جو و نمایش اطالعات مختصری از مي باشد که ثبت شده در سامانه مشاهدات دوربین  : لیستي ازاطالعات ثبت شدهلیست     

 است. مشاهده های ثبت شده

 استفاده مي شود که عات ثبت شده مربوط به این بخش جست و جو : از این کادر جهت تنظیم پارامترهای جست و جو برای فیلتر کردن اطال

 قابل مشاهده مي باشد . پس از تنظیم پارامترهای جست و جو نتایج

 

 در این قسمت لیست مشاهدات دوربین با اعمال فیلتر های جست و جو نمایش داده مي شود.     

 

 

 

 



 

 

 سازمان اورژانس کشور– (ویرایش اول)  MCMC راهنمای استفاده از سامانه کشوری

 

قسمت های مختلف یک مشاهده دوربین عبارت  .در این قسمت اطالعات مشاهدات دوربین ثبت مي گردد: ثبت اطالعات مشاهدات دوربین      

      ،  راند اساتید،  مشاجره،  ، تکریم ارباب رجوع ، مراقبتهای پزشکي ، مراقبتهای پرستاری ، حفظ حریم بیمار ، ایمني بیمار اطالعات کلي است از :

 است.  اقدام کارشناس و عدم رعایت شئونات اسالمي


