ساهاًِ ایٌتزًتی پشضکاى(پشضک ًَتت) تا داضتي گَاّی ًواد اعتواد الکتزًٍیکی ٍ ّذف ارائِ خذهت تِ پشضکاى
ضزٍع تِ کار کزدُ است .در سیز هزاحل ثثت ًام  ،تعزیف ًَتت ٍیشیت ٍ ّشیٌِ کارهشد ساهاًِ تزای پشضکاى آٍردُ
ضذُ است.

هزاحل ثثت ًام پشضک
 -1درخَاست ثثت ًام تَسط پشضک اس طزیق ساهاًِ یا تلفٌی
 -2ثثت اطالعات پشضک در ساهاًِ تَسط هذیز ساهاًِ
 -3ثثت اطالعات هطة  ،کلیٌیک یا تیوارستاى پشضک
 -4تعزیف ّشیٌِ ّای ٍیشیت ّز کذام اس هطة  ،کلیٌیک یا
تیوارستاى
 -5ایجاد ًام کارتزی ٍ کلوِ عثَر پیص فزض تَسط هذیز ساهاًِ
ٍ -6رٍد پشضک تِ ساهاًِ تا ًام کارتزی ٍ کلوِ عثَر پیص فزض ٍ سپس تغییز کلوِ عثَر پیص فزض

ثثت ًَتت ّای هطة یا کلیٌیک
 -1ثثت دٍرُ ّای ًَتت دّی تِ صَرت هٌظن
 پشضک تا کوک پطتیثاًی ساهاًًَِ ،تت ّای ٍیشیت را در رٍسّای
ّفتِ ایجاد هی کٌذ.
 پشضک تا رفتي تِ هٌَی تعزیف ًَتت ٍیشیت  ،تا تَجِ تِ دٍرُ ّای
هٌظن ّفتگی ًَ ،تت ّای ٍیشیت را در یک تاسُ تاریخی تعزیف هی
کٌذ.
 قاتل تَجِ ّست کِ ّزیک اس ًَتت ّا هی تَاًذ قثل اس رسرٍ تیوار
حذف ضَدٍ ،لی تزجیحا در ٌّگام تعزیف ًَتت ٍیشیت ایي کار اًجام ضَد.

 -2ثثت دٍرُ ّای ًَتت دّی تِ صَرت غیز هٌظن


ایي رٍش تزای پشضکاًی کِ دٍرُ ّای ًاهٌظن ٍیشیت در طی هاُ یا سال دارًذ قاتل اعوال هی تاضذ.



پشضک تایذ طَری ًَتت ٍیشیت را تعزیف کٌذ کِ سهاى کافی تزای رسرٍ تیوار ٍجَد داضتِ تاضذ .

ایجاد حساب تاًکی ٍ تعزفِ ساهاًِ
 -1ایجاد حساب تاًکی تَسط پشضک در یکی اس ضعة تاًک پاسارگاد
ّ -2شیٌِ ٍیشیت پشضک تا کن ضذى کارهشد ساهاًِ در لحظِ تِ حساب
پشضک ٍاریش هی گزدد.
 -3درصَرتی کِ هثلغ ٍیشیت کوتز اس پاًصذ ّشار ریال تاضذ کارهشد
ساهاًِ یک درصذ هثلغ ٍیشیت هی تاضذ .
 -4در صَرتی کِ هثلغ تیطتز اس پاًصذ ّشار ریال ٍ کوتز اس یک هیلیَى
ریال تاضذ کارهشد ساهاًِ ّفت ّشارم هثلغ ٍیشیت هی تاضذ.
 -5در صَرتی کِ هثلغ تیطتز اس یک هیلیَى ریال تاضذ کارهشد ساهاًِ پٌج ّشارم هثلغ ٍیشیت هی تاضذ.

