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I. KHAI BÁO 

Danh sách khách hàng Lưu giữ thông tin khách hàng – Đăng ký khám cho khách hàng 

Danh sách nhà cung cấp Lưu thông tin nhà cung cấp hàng hóa 

Danh sách phòng ban Khai báo phòng ban nhằm phân loại khách đến khám cho bác sĩ phụ trách 

Danh sách nhóm dịch vụ Khai báo các nhóm dịch vụ của phòng khám 

Danh sách sản phẩm Khai báo sản phẩm cho nhà thuốc trực thuộc phòng khám 

Danh sách đơn thuốc mẫu Khai báo các mẫu đơn thuốc để lúc bác sĩ kê đơn có thể chọn mẫu sẵn cho nhanh 

Danh sách dịch vụ Khai báo sản phẩm cho nhà thuốc trực thuộc phòng khám 

Danh sách mẫu kết quả 
dịch vụ 

Cho phép thiết kế các mẫu kết quả của các dịch vụ. Để khi bệnh nhân đến khám bác sĩ 
sẽ chọn kết quả và đánh thêm chỉ số theo mẫu kết quả có sẵn 

 

KHÁCH HÀNG ĐẾN 

KHÁM HOẶC ĐẶT LỊCH 

Lễ tân sẽ vào danh mục 

khách hàng để tạo mới 

hoặc chọn khách hàng 

cũ để đăng ký dịch vụ 

khám – có thể chọn bác 

sĩ phụ trách và thu tiền 

dịch vụ 

MÀN HÌNH DANH SÁCH 

KHÁCH CHỜ KHÁM 

Khách hàng sau khi đăng 

ký khám ở lễ tân sẽ hiện 

ở màn hình KHÁCH CHỜ 

KHÁM ở máy tính của 

bác sĩ theo chỉ định theo 

phòng ban hoặc lễ tân 

đã chọn. Bác sĩ sẽ chọn 

bệnh nhân và khám ở 

màn hình này. 

IN KẾT QUẢ DỊCH VỤ VÀ 

KÊ ĐƠN THUỐC 

Bác sĩ sẽ đánh kết quả 

dịch vụ sau khi khám 

bằng cách chọn mẫu và 

kê đơn thuốc điều trị 

cho bệnh nhân. 

BÁN THUỐC Ở NHÀ 

THUỐC TRỰC THUỘC 

Nhân viên bán thuốc sẽ 

thấy đơn của bác sĩ kê 

đơn ở phòng khám và 

lấy thuốc theo yêu cầu 

của bệnh nhân – tiến 

hành bán thuốc. 

Có thể thiết lập mức CK 

cho bác sĩ kê đơn 

BÁO CÁO 

Thống kê doanh thu – lãi lỗ bán hàng 

Thống kê tồn kho thuốc 

Thống kê xuất dịch vụ theo bác sĩ 

Thống kê chi tiết bán hàng – CKBS 

Biểu đồ doanh thu bán hàng 

Báo cáo kết nối CSDL Dược Quốc Gia bán thuốc 

 



 

III. CHI TIẾT CÁC MÀN HÌNH HIỂN THỊ VÀ PHIẾU IN 

1. MÀN HÌNH QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VÀ ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ KHÁM 

 

2. MÀN HÌNH ĐĂNG KÝ HOẶC ĐẶT LỊCH KHÁM 

 

 



3. MÀN HÌNH KHÁCH CHỜ KHÁM 

 

4. MÀN HÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ VÀ KÊ ĐƠN CỦA BÁC SĨ 

 

 

 

 



5. MẪU PHIẾU KHÁM VÀ ĐƠN THUỐC 

 

 

 



 

6. MÀN HÌNH ĐƠN THUỐC TRONG NGÀY Ở NHÀ THUỐC SAU KHI BÁC SĨ KÊ ĐƠN 

 

 

 

 

 

 



7. MÀN HÌNH BÁN THUỐC 

 

 

 


