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iPharm Clinic – Giải pháp quản lý phòng khám
Giới thiệu.
iPharm Clinic được nghiên cứu, xây dựng và phát triển bởi
đội ngũ kỹ sư, bác sỹ, có kinh nghiệm chuyên gia trong lĩnh vực
quản lý y tế. Với sự hiểu biết thấu đáo về các lĩnh vực trong hệ
thống phòng khám chúng tôi đã cho ra đời sản phẩm iPharm
Clinic, sản phẩm đã được triển khai thực tế tại hàng chục
phòng khám với các quy mô khác nhau trên toàn quốc. Qua mỗi
phòng khám triển khai chúng tôi đã đúc kết ra nhiều kinh nghiệm
mới và tối ưu hoàn thiện sản phẩm ngày càng tốt hơn iPharm
Clinic là một giải pháp tổng thể, khả năng tùy biến cao và
rất dễ sử dụng, được thiết kế để mang lại những hiệu quả
thực tế trong quản lý phòng khám. Hơn nữa, nó được hỗ trợ bởi
những dịch vụ chuyên nghiệp, hoàn hảo đáng tin cậy được
cung cấp bởi iPharm,. JSC.

Tiện ích ưu việt của iPharm Clinic.
Tiếp nhận nhu cầu khám chữa bệnh, lưu giữ hồ sơ bệnh nhân.
Quản lý việc thực hiện các dịch vụ điều trị và các xét nghiệm cận
lâm sàng.
Quản lý xuyên suốt quá trình khám bệnh, thông tin bệnh sử của
bệnh nhân.
Quản lý thông tin hẹn khám của bệnh nhân.
Sử dụng mã vạch, hệ thống thanh toán siêu thị trong quản lý
mua và bán dược phẩm.
Kiểm soát dễ dàng lượng thuốc, tiền nhập - xuất - tồn tại thời
điểm bất kỳ
Lập dự trù nhập thuốc nhanh chóng, không để xảy ra tình trạng
thiếu thuốc
Quản lý chặt chẽ lượng và tiền thuốc của từng ca, từng nhân
viên phòng khám
Theo dõi doanh số theo từng bác sỹ
Thống kê chi tiết, tổng hợp theo các loại khám, dịch vụ điều trị và
cận lâm sàng.
Quản lý tất cả các chi phí phục vụ cho hoạt động phòng khám
Hạch toán kết quả hoạt động của phòng khám.

Công ty cổ phần giải pháp công nghệ iPharm - http://ipharm.vn/
Mobile: 0903 245 124 – 0903 246 124

Cung cấp hệ thống báo cáo thống kê hoàn chỉnh đáp ứng yêu
cầu của phòng khám.

Giải pháp iPharm Clinic.
iPharm Clinic được xây dựng bởi đội ngũ bác sỹ, kỹ sư CNTT
có nhiều kinh nghiệm trong phát triển phần mềm quản lý y tế và
vận hành phòng khám.
iPharm Clinic tích hợp với hệ thống mã vạch giúp tự động hóa
quá trình lưu trữ thông tin bệnh nhân và xuất nhập dược phẩm.
iPharm Clinic có các chức năng hoàn toàn đáp ứng yêu cầu
quản lý của phụ trách phòng khám cũng như các quy chế quản lý
của cơ quan quản lý.
iPharm Clinic được phát triển bởi công nghệ C#.NET/
Microsoft SQL Server 2005.
iPharm Clinic hoạt động trên môi trường mạng, đảm bảo tự
động hóa quá trình tính toán, xử lý thông tin nhanh chóng,
đơn giản, dễ sử dụng.
iPharm Clinic có cơ chế phân quyền và đảm bảo an toàn dữ
liệu.
iPharm Clinic quản lý danh sách các bệnh nhân hẹn khám, tìm
kiếm thông tin nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, công sức, chi
phí.

Cam kết hỗ trợ và chính sách bảo hành.
Bảo hành sản phẩm trong 12 tháng (miễn phí)
Tư vấn phần cứng sử dụng kèm theo (miễn phí)
Sẵn sàng cung cấp dịch vụ bảo trì, dịch vụ nhập dữ liệu ban đầu.
Tài liệu hướng dẫn rõ ràng, dịch vụ hỗ trợ khách hàng trong suốt
quá trình sử dụng.
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Một số hình ảnh và tính năng chính của sản phẩm
1. Hệ thống: Chức năng này được người quản lý phòng
khám sử dụng để tạo và ấn định các quyền cho người
dùng khi sử dụng phần mềm. Ngoài ra hệ thống còn
cung cấp các tiện ích sao lưu, phục hồi dữ liệu…

2. Danh mục: Được sử dụng cho việc quản lý thống
nhất các danh mục được sử dụng trong phòng khám,
gồm có: danh mục thuốc, danh mục nhóm thuốc, danh
mục nơi sản xuất, danh mục khách hàng, danh mục
nhà cung cấp, danh mục nhân viên phòng khám, danh
mục kiểu khám, danh mục dịch vụ điều trị, danh mục
cận lâm sàng.

Hình 1: Danh mục dược phẩm – vật tư phòng khám
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3. Định giá bán: Chức năng này được sử dụng cho việc định giá bán thuốc và in
bảng giá theo yêu cầu của người quản lý phòng khám, ngoài ra người dùng có thể sử
dụng chức năng này để theo dõi biến động giá thuốc giữa các đợt nhập - xuất thuốc
và tra cứu giá thuốc. Thiết lập chính sách giá cho các đối tượng khác nhau
4. Khám bệnh: Chức năng này giúp người sử dụng phần mềm có thể theo dõi được
thông tin hành chính của bệnh nhân, thông tin khám bệnh của từng bệnh nhân bao
gồm: Ngày khám, Bác sỹ khám, Chẩn đoán, Xử trí, Dịch vụ điều trị, Dịch vụ cận lâm
sàng, Loại khám … Ngoài ra, chức năng này còn tra cứu được danh sách những bệnh
nhân đã khám và bệnh nhân hẹn khám.

Hình 2: Tiếp đón bệnh nhân - Khám bệnh
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5. Quản lý dược phẩm – vật tư phòng khám
 Nhập thuốc: thực hiện nhập thuốc theo các loại nhập: nhập mua, nhập
khuyến mại, nhập vay, nhập trả lại từ khách hàng và in ra các chứng từ nhập
theo yêu cầu của người quản lý.

Hình 2: Nhập thuốc
 Xuất thuố c: thực hiện xuất thuốc theo các loại xuất khác nhau: xuất bán,
xuất cho tặng, xuất kiểm tra kiểm nghiệm, xuất trả lại nhà cung cấp, xuất mất
hỏng vỡ. Việc xuất thuốc được tiến hành theo nguyên tắc nhập trước xuất
trước (First In Fisrt Out - FIFO) và cận hạn sử dụng xuất trước (First Expire
Fisrt Out - FEFO).
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Hình 3: Xuất thuốc
 Quản lý lượng hàng, tiền: theo từng ca bán hàng của từng nhân viên
phòng khám. Tại thời điểm bất kỳ chủ phòng khám đều có thể nắm bắt được
số lượng hàng bán, hàng còn và thành tiền tương ứng.

Hình 4: Bảng kê tình hình bán thuốc
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6. Công nợ: Giúp cho nhà quản lý nắm bắt được tình hình hoạt động thu chi, theo
dõi được công nợ của khách hàng, nhà cung cấp.
7. Phiếu chi: Quản lý tất cả các chi phí cần thiết cho hoạt động của phòng khám:
chi phí địa điểm, chi phí nhân công, chi phí tiền vốn, chi phí điện nước… Dựa trên
đó người quản lý có thể cân đối hoạt động kinh doanh của phòng khám.
8. Phiếu thu: Quản lý các nguồn thu gián tiếp khác để hạch toán hoạt động kinh
doanh.
9. Lập dự trù tự động: Quản lý số lượng tồn thuốc theo định mức tồn, khi số
lượng tồn thuốc nhỏ hơn số lượng định mức này chương trình tự động lập dự trù
thuốc.
10. Quản lý tồn kho – theo dõi hạn sử dụng thuốc: Chức năng này cung cấp
tiện ích quản lý chi tiết số lượng thuốc tồn kho theo từng đơn giá nhập và thống
kê – theo dõi hạn sử dụng thuốc.
11.

Tra cứu thông tin thuốc: theo hoạt chất, biệt dược hay nhà sản xuất. Từ

điển tra cứu gồm có các thuốc có trong danh mục của phòng khám và các
thuốc được Cục Quản lý Dược cung cấp thông tin trên website của Cục.

Hình 5: Tra cứu thông tin thuốc
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12.

Cập nhật công nợ đầu kỳ: Quản lý công nợ đầu kỳ của nhà cung cấp và

khách hàng, trên cơ sở công nợ đầu kỳ, các phát sinh trong kỳ tính toán và thống
kê công nợ cuối kỳ.
13.

Chốt số liệu: Chức năng này ghi nhận các số liệu đã được đối chiếu không

cho phép thay đổi số liệu sau mỗi đợt kiểm kê ghi nhận số liệu.
14.

Báo cáo thống kê: ( Tại thời điểm bất kỳ người quản lý có thể nắm bắt được

tình hình hoạt động của phòng khám)
 Bảng dự trù thuốc
 Bảng giá thuốc, dịch vụ khám chữa bệnh
 Danh sách hẹn khám
 Sổ khám bệnh
 Thống kê chi phí khám bệnh
 Thống kê chi phí khám bệnh chi tiết
 Bảng kê chi tiết nhập xuất tồn thuốc
 Bảng kê tổng hợp nhập xuất tồn thuốc
 Bảng kê tổng hợp nhập, chi tiết nhập
 Bảng kê tổng hợp xuất, chi tiết xuất
 Bảng kê Công nợ khách hàng
 Bảng kê Chi phí hoạt động
 Bảng theo dõi hạn sử dụng
 Thống kê doanh số bán theo nhân viên
 Thống kê doanh theo bác sỹ
 Thống kê doanh số bán theo từng nhóm thuốc, loại thuốc
 Kết quả hoạt động khám chữa bệnh
 Phân tích & Đánh giá doanh số, lợi nhuận
 Các báo cáo, thống kê khác theo yêu cầu của phụ trách phòng khám
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Hình 6: Danh sách hẹn khám

Hình 7: Sổ khám bệnh
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Hình 8: Thống kê chi phí khám bệnh

Hình 9: Thống kê chi phí khám bệnh chi tiết
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Hình 10: Báo cáo nhập xuất tồn tổng hợp

Hình 11: Bảng kê bán hàng tổng hợp
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Hình 12: Phân tích – đánh giá Doanh số lợi nhuận

Hình 13: Kết quả hoạt động khám chữa bệnh
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