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 تحذیرات واحتیاطات السالمة .۱
وفقًا لتوجیھات األجھزة  Provizio SEM Scanner Sو  Provizio SEM Scannerتم تصمیم جھاز 

الطبیة داخل أوروبا ومتطلبات ولوائح الوالیات المتحدة المعمول بھا، باإلضافة إلى المعاییر األمریكیة والدولیة 
 لتشغیل المعدات الكھربائیة، والتوافق الكھرومغناطیسي، ومتطلبات السالمة المنصوص علیھا.

ذلك، یمكن أن یؤدي االستخدام أو المناولة غیر الصحیحة إلى حدوث تلف و/أو إصابة. لمنع تلف الجھاز،  ومع 
. احتفظ بھذه التعلیمات  Provizio SEM Scannerیرجى قراءة تعلیمات التشغیل ھذه بعنایة قبل استخدام جھاز 

 ھاز.في مكان آمن. اتبع اإلرشادات أدناه لضمان التشغیل اآلمن والسلس للج

تنبیھ: یقید القانون الفیدرالي (الوالیات المتحدة) بأنھ یمنع بیع ھذا الجھاز إال عن طریق طبیب أو ممارس صحي 
 مرخص لھ أو بناًء على طلب أیًا منھما. 

 تحذیرات  ۱-۱
تحذیر: یجب اتباع معیار الرعایة للحد من خطر اإلصابة بإصابات/تقرحات الضغط. یمكن استخدام القراءات 

 لدعم التدخل المتزاید؛ ولكن ال ینبغي اعتبارھا أساًسا لتقلیل التدخل. Provizio SEM Scannersمن جھاز 

 تقرحات الضغط.تحذیر: ھذا الجھاز غیر ُمخصص لیُستخدم للكشف عن أو تشخیص اإلصابة ب 

 على الجلد المجروح أو المعرض للخطر. Provizio SEM Scannersتحذیر: ال تستخدم جھاز 

 .Provizio SEM Scannerتحذیر: تُستخدم فقط مع مكونات جھاز 

وتطھیرھا وفقًا لإلرشادات   Provizio SEM Scannersتحذیر: لمنع انتشار العدوى، یجب تنظیف أجھزة 
 .Provizio SEM Scannerیل المستخدم الخاص بجھاز الواردة في ھذا دل

تحذیر: لمنع انتقال العدوى بین المرضى، استخدم مستشعًرا أحادي االستخدام جدید مرة واحدة لكل مریض، في كل 
جلسة. یمكن فحص مواقع تشریحیة متعددة باستخدام نفس المستشعر في جلسة واحدة، غیر أنھ یجب التأكد من  

مستشعر جدید لكل جلسة جدیدة. یمكن تحدید الجلسة بأنھا عملیة فحص العَُجز، والكعب األیسر والكعب استخدام 
 األیمن لنفس المریض. 

 تحذیر: ال تحاول تنظیف أو تطھیر مستشعر أحادي االستخدام متسخ.

مالمسة الجھاز لألسطح الملوثة (على سبیل المثال، إذا سقط على األرض)، یجب تنظیفھ وتطھیره تحذیر: في حالة 
قبل استخدامھ للحصول على قراءة مریض آخر.
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أو تعدیلھ ألن ذلك قد یؤدي التعرض لخطر بشكل  Provizio SEM Scannerتحذیر: ال تحاول تفكیك جھاز  
إال من الشركة المصنعة   Provizio SEM Scannerة غیر مقصود. ال یمكن الحصول على خدمة أجھز

)Bruin Biometrics أو مركز خدمة معتمد من (Bruin Biometrics یرجى االتصال بالمختص بمنتج .BBI 
 أو خدمة العمالء حول أي مشكلة تتعلق بعمل الجھاز. 

 داد مؤرض. تحذیر: لتجنب خطر التعرض لصدمة كھربائیة، یجب توصیل ھذا الجھاز فقط بمصدر إم

في وجود عوامل تخدیر  Provizio SEM Scannerتحذیر: لتجنب خطر االنفجار، یُمنع استخدام جھاز 
 قابلة لالشتعال. 

بشكل صحیح إذا لم تُثبت رأس المستشعر   Provizio SEM Scanner Sتحذیر: لن یعمل جھاز 
 أحادي االستخدام أوالً. 

 تحذیر: تأكد من عدم وجود مواد غریبة في فتحة وحدة الشحن قبل وضع الماسح في وحدة الشحن.

 تنبیھات  ۱-۲
للكشف عن التلف أو الحواف الحادة قبل كل استخدام. في حال  Provizio SEM Scannerتنبیھ: افحص جھاز 

أو حواف حادة، یرجى االتصال بخدمة العمالء أو المختص في المنتج الخاص بك. ال تحاول استخدام  وجود أي تلف
 الجھاز.

 تنبیھ: تأكد من توصیل سلك الطاقة بمصدر اإلمداد الرئیسي وشحن الجھاز بالكامل قبل االستخدام. 

المسح الضوئي إلى تلفھ  في أي سوائل. قد یؤدي غمر جھاز  Provizio SEM Scannerتنبیھ: ال تغمر جھاز 
 ویمنعھ من العمل بشكل طبیعي. 

 مستشعر أحادي االستخدام بالجھاز.  تنبیھ:  تأكد أن موصل المستشعر جاف تماًما قبل توصیل
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 عام .۲

 الغرض  ۲-۱
 المختلفة.ھذا المستند یوضح كیفیة االتصال بتطبیق البوابة الُمثبت في مؤسسة، وتوجیھ المستخدم عبر الشاشات 

 المتطلبات ۲-۲
 ). VMاالفتراضیة ( Bruin Biometricsآلة خادم ویب 

 المصطلحات  ۲-۳
االفتراضیة الُمثبتة على الخادم الذي توفره المؤسسة، ویوفر  Bruin Biometricsآلة افتراضیة: آلة خادم ویب 

 .Bruin Biometricsبیئة عمل لتطبیق ویب 
 قرح االستلقاء أو تقرحات الفراش أو تقرحات الضغط.وتسمى قرح الضغط أیًضا بإصابات الضغط أو 

 مؤشرات االستخدام ٤-۲
 Provizio SEM Scanner Sوجھاز  Provizio SEM Scannerجھاز   -بالنسبة للوالیات المتحدة

مخصص لالستخدام من قبل أخصائیي الرعایة الصحیة كعامل مساعد لمعیار الرعایة عند تقییم كعوب وعجز  
 طر متزاید لإلصابة بتقرحات الضغط.المرضى المعرضین لخ

 موانع االستخدام ٥-۲
 ال یجب استخدامھ على جلد مجروح ومصمم لالستخدام على الكبار فقط. 

 الملف الشخصي للمستخدم المقصود  ٦-۲
 إن الجھاز ُمصمم الستخدامھ على ید متخصصي الرعایة الصحیة. 

 اآلثار السلبیة  ۲-۷
 . Provizio SEM Scanner ال توجد آثار سلبیة معروفة نتیجة استخدام جھاز 

 الضمان وإخالء المسؤولیة ۲-۸
.  یجب استخدامھ بعد Provizio SEM Scannerیھدف ھذا الدلیل إلى تقدیم إرشادات حول االستخدام الصحیح لجھاز 

 الخضوع للتدریب المناسب. 
الء المحلي.  قد تختلف  لطلب اإلصالح أو االستبدال بموجب ھذا الضمان، یجب على المشترین االتصال بمقدم خدمة العم

 شروط الضمان في بعض البلدان.  اتصل بمقدم خدمة العمالء لالطالع على شروط الضمان. 
قد یؤدي استخدام األداة بطریقة مختلفة عن تلك الموضحة في ھذا الدلیل إلى عمل الجھاز بصورة خاطئة.  یقتصر محتوى ھذا 

 .Provizio SEM Scannerالضمان على العیوب والمواد التي یمكن أن تكون بسبب خطأ أو عیب داخل جھاز 
للضمان: (أ) تعرضت لسوء االستخدام أو اإلھمال أو الحوادث، ال یشتمل ھذا الضمان على أي منتجات أو أجزاء منھا تخضع 

أو (ب) تعرضت للتلف ألسباب لم ترد في ضمان المنتج، أو (ج) تم استخدامھا بشكل یخالف تعلیمات االستخدام الخاصة 
) تم إجراء  ، أو (د) تمت إزالة الرقم التسلسلي منھا أو تم التسبب في عدم قراءتھ، أو (ھـBruin Biometricsبشركة 

أو مركز الخدمة المعتمد، ما لم یتم التصریح قبل إجراء   Bruin Biometricsتعدیالت علیھا من أي جھة أخرى غیر شركة  
، أو (و) كمعدات تُباع على أنھا مستعملة، أو (ز) تتعرض للعوامل الموضحة في  Bruin Biometricsھذه الخدمة من شركة 

 .Provizio SEM Scannerالعوامل التي قد تضر سالمة جھاز  لیست قائمة شاملة على كل ۱ جدولأدناه.  ۱ جدول
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 غیر موصى بھا  -األثر الشدید 
 ٪۷۰ -حمض النیتریك   الكیروسین  حلقي الھكسان بنزین 

 رباعي كلورو اإلیثیلین ثالثي كلورو اإلیثیلین كلورید اإلیثیل رابع كلورید الكربون
 التولوین  (ورنیش)غطاء اللك  غاز الفریون كلوروبنزین
 زیلین النفط جازولین خالي من الرصاص كلوروفورم

 Provizio SEM Scannerالعوامل التي یُمنع استخدامھا مطلقًا على جھاز  ۱جدول 
 

أو تحمیل   Bruin Biometricsال یجوز ألي موزع أو تاجر أو طرف ثالث تقدیم أي ضمان نیابةً عن شركة  -ملحوظة 
 .Provizio SEM Scannerأیة مسؤولیة مالیة أخرى فیما یتعلق بجھاز  Bruin Biometricsشركة 

 
 ال تُمثل محتویات دلیل المستخدم ھذا ضمانًا. 

 



 العربیة 

OTH-SEM250-0358 Rev H 

 

 
۸ 

 جدول الرموز    ۲-۹

 
 

 جدول الرموز ۲جدول 
 

 المعنى الرمز

 اسم أو رقم كتالوج الشركة المصنعة 
 الرقم التسلسلي  

 رقم القطعة 

 وفقًا لتوجیھات األجھزة الطبیة داخل أوروبا  CEعالمة  

 ممثل االتحاد األوروبي المعتمد  

 
تنبیھ: یقید القانون الفیدرالي (الوالیات المتحدة) بأنھ یمنع بیع ھذا الجھاز إال عن طریق 

 طبیب أو ممارس صحي مرخص لھ أو بناًء على طلب أیًا منھما. 

 اتباعھاتُدرج التعلیمات مع وجوب  

 تنبیھ أو تحذیر  

 
تخلص من ھذا الجھاز وفقًا للوائح المحلیة الخاصة بالتخلص من النفایات الكھربائیة  

 واإللكترونیة

 الشركة المصنعة 

الحمایة ضد    Provizio SEM Scanner: یوفر جھاز  IPX1معدات مقاومة التنقیط   
 ) IEC 60529، طبقًا لمعیار IPX1اآلثار الضارة لوصول السوائل إلیھ. (

 IEC-60601-1وفقًا لمعیار  BFالجزء التطبیقي من نوع  

 یُحفظ بعیًدا عن ضوء الشمس  

 یٌحفظ جافًا  

 
مكسور أو ال تستخدم الجھاز إذا كانت عبوتھ تالفة ویبدو علیھ وھو بداخل العبوة أنھ 

 مشقق أو لم یُشحن، وعلیك اتباع إرشادات االستخدام التالیة 

 
 حدود درجات الحرارة (مثال الحدود الموضحة)

 حدود الرطوبة (مثال الحدود الموضحة) 

 محتویات الحزمة 

 استخدام مریض واحد فقط 

 غیر معقم  

 جھاز طبي   
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 قد تختلف المیزات وفقًا إلصدار لوحة معلومات البوابة الُمثبتة.  -ملحوظة 
 

 تسجیل الدخول .۳
 یبدأ تسجیل الدخول إلى البوابة بنفس الطریقة مھما كانت االمتیازات التي لدیك على البوابة.

 إدخال بیانات االعتماد ۳-۱
ة داخل شبكة المؤسسة. یجب أن تظھر شاشة تسجیل الدخول من للبواب URLافتح متصفًحا وقم بإدخال عنوان 

 البوابة. 
 

 قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور المستخدمین في التطبیقات األخرى داخل المؤسسة الخاصة بك. انقر على زر  
 تسجیل الدخول.

 حدد لغة ۳-۲
ؤول. ومع ذلك، فھذا یسمح لكل مستخدم  یعرض تحدید لغة البوابة لغة إعداد المرفق أثناء التكوین من قِبل المس

 باختیار اللغة المناسبة عند تسجیل الدخول إلى جلساتھم. 
 
 

 
 تحدید لغة المستخدم ۱شكل 

 

عند النقر على زر تسجیل الدخول ستنتقل إلى الشاشة األولى للدور الخاص بك.           
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 الدور اإلكلینیكي   .٤

 قائمة المرضى ۱-٤
 تعرض ھذه الشاشة قائمة بكل المرضى الذین یتلقون الرعایة في المؤسسة الخاصة بك. 

وین حقوق الوصول ھذه بواسطة تقتصر قائمة المرضى على حقوق وصول المستخدم إلى المرفق والجناح. یتم تك 
 مسؤول النظام بناًء على المھمة والدور الخاص بك.

أیام بشكٍل افتراضي. ورغم ذلك، إال أن القائمة تتیح لك الفرز بواسطة  ۳تُظھر قائمة المرضى البیانات الخاصة بـ 
 نطاق التاریخ لتوسیع أو تقلیص قائمة المرضى الخاصة بك.

االطالع على بیانات مریض محدد عن طریق إدخال اسم المریض أو ھویة المریض. یمكنك أیًضا  كما تُتیح لك 
 إدخال أسماء عدة مرضى أو ھویة مجموعة من المرضى، مفصولة بفاصلة.

          
 لتحدیث البیانات على الشاشة الخاصة بك. ”تحدیث البیانات“بعد تغییر أي خیارات، یجب النقر على 

إلى المزید من خیارات الفرز بالنقر على زر الفرز. سیؤدي ھذا إلى فتح نافذة منبثقة لتحدید  یمكنك الوصول  
 خیارات الفرز منھا. 

 
 شاشة فرز قائمة المرضى  ۲شكل 

 الخیارات ھي: 
 یُتیح لك فرز بیاناتك بواسطة مرفق واحد  –المرفق 

 بواسطتھاتُتیح لك تحدید عدة أجنحة لفرز البیانات  –األجنحة 
الحظ أن الجھاز یشیر إلى   –تُتیح لك اختیار عدة أجھزة لفرز البیانات الخاصة بك بواسطتھا  –األجھزة 
 كل على حدة Provizio SEM Scannerأجھزة 

 –تُتیح لك إدخال عدة ھویات للمرضى یمكن فرز بیانات نوع القراءة بواسطتھا  –ھویة (ھویات) المرضى 
 استخدامھا بشكٍل مستقل لتحدید العَُجز، أو الكعب األیمن، أو الكعب األیسریمكن 

 

 من اإلجراءات الخاصة بشاشة الفرز:  ۲ھناك 
 لتجاھل التغییرات التي قمت بھا وإغالق شاشة الفرز –إغالق 
 لتطبیق عامل الفرز الخاص بك وإغالق الشاشة وتحدیث قائمة المرضى –تطبیق 

 على أي صف لعرض سجل المریض.  "النقر"رضى ستُتیح لك قائمة الم
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 سجل المریض ۲-٤
رسًما بیانیًا لقیم دلتا في فترة زمنیة یمكن تحدیدھا من الزر الموجود أسفل الصفحة.    تعرض صفحة سجل المریض

لدلتا قابلة للتنفیذ، مثل   ۰٫٦یُظھر ھذا المثال رسًما بیانیًا لفترة أسبوعین. الخط البرتقالي ھو الحد األدنى بمقدار 
 . یظھر رمز اإلیضاح أعلى الصفحة. ۰٫٦>∆دلتا 

 الرموز سیتم عرض التفاصیل الرقمیة لنقطة البیانات ھذه.عند التمریر فوق أحد 

 
 تفاصیل نقطة البیانات  ۳شكل 

 التي تم جمعھا إلنشاء قیمة دلتا ھذه.  SEMعند النقر فوق رمز ستُعرض نافذة منبثقة مع رسم بیاني لقیم 
 

 
 لنقطة البیانات  SEMقیم  ٤شكل 

 

إلنھاء الجلسة.أغلق نافذة المتصفح 
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 تصدیر البیانات  ۳-٤
للخیارات  CSVبصیغة  SEMللمستخدمین بتحدید المعیار وتصدیر بیانات  تسمح خاصیة تصدیر البیانات

 الُمحددة. 
 

 الُمصدرة SEMعرض بیانات  ٥شكل 

 

 تُتیح لك شاشة تصدیر البیانات عرض البیانات بناًء على اختیاراتك قبل التصدیر. 
 الخیارات یتم تحدیدھا افتراضیًا: من  ۲ھناك 

 تصدیر البیانات لكل المرضى
 (ُموصى بھ، اسم وھویة غیر محددین للمریض)  –تشفیر البیانات  

عند تصدیر بیانات المریض. ویجب توفیر تدابیر احترازیة   "غیر ُمشفر "سیتم عرض تحذیر 
 مناسبة لتأمین البیانات. 

 تُتیح لك قائمة تصدیر البیانات إضافة نطاق التاریخ لتوسیع أو تقلیص قائمة المرضى الخاصة بك.
 المریض. كما تُتیح لك أیًضا االطالع على بیانات مریض محدد عن طریق إدخال اسم المریض أو ھویة 

 یمكنك أیًضا إدخال أسماء عدة مرضى أو ھویة مجموعة من المرضى، مفصولة بفاصلة. 
 

 لتحدیث البیانات على  "تحدیث البیانات"بعد تغییر أي خیارات، یجب النقر على 
 الشاشة الخاصة بك

منبثقة لتحدید   یمكنك الوصول إلى المزید من خیارات الفرز بالنقر على زر الفرز. سیؤدي ھذا إلى فتح نافذة
 خیارات الفرز منھا. 

 
 فرز بیانات التصدیر ٦شكل 
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 الخیارات ھي: 
 یُتیح لك فرز بیاناتك بواسطة مرفق واحد  –المرفق 

 تُتیح لك تحدید عدة أجنحة لفرز البیانات بواسطتھا –األجنحة 
الحظ أن الجھاز یشیر إلى   –تُتیح لك اختیار عدة أجھزة لفرز البیانات الخاصة بك بواسطتھا  –األجھزة 
 كل على حدة Provizio SEM Scannerأجھزة 

 –تُتیح لك إدخال عدة ھویات للمرضى یمكن فرز بیانات نوع القراءة بواسطتھا  –ھویة (ھویات) المرضى 
من اإلجراءات   ۲دید العَُجز، أو الكعب األیمن، أو الكعب األیسر. یوجد یمكن استخدامھا بشكٍل مستقل لتح

 الخاصة بشاشة الفرز: 
 لتجاھل التغییرات التي قمت بھا وإغالق شاشة الفرز –إغالق 
 لتطبیق عامل الفرز الخاص بك وإغالق الشاشة وتحدیث قائمة المرضى –تطبیق 

 

 یانات في جدول بیانات التصدیر.فقط عند وجود أي صف ب "CSVتنزیل "سیتم تمكین 
أو مضغوط) في مجلد التنزیل على القرص   CSV، سیتم تنزیل الملف (بصیغة "CSVتنزیل " عند النقر على 

 . Excelالصلب في جھاز الكمبیوتر الخاص بك. یمكن فتح ھذا الملف باستخدام برنامج  
 أغلق نافذة المتصفح إلنھاء الجلسة.

 

 ابلة للتكوین)تحریر اسم المریض (میزة ق ٤-٤
ال تتوفر المیزة القابلة للتكوین لتحریر اسم المریض إال إذا قام المسؤول عن المنشأة بإعداد ھذه المیزة في شاشة  

 مسؤول البوابة. حیث تسمح للمستخدم بإضافة أسماء المرضى أو تصحیحھا حسب الحاجة. 
 

 
 تحریر اسم المریض (میزة قابلة للتكوین)  ۷الشكل 

 
أو  "إضافة"ضمن صف خاص بالمریض، تتیح شاشة تحریر اسم المریض للمستخدم  "تعدیل"عند نقر المستخدم على رمز 

 اسم المریض إذا كان متوفًرا.  "تحریر"
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 (أ) شاشة تحریر اسم المریض (میزة قابلة للتكوین) ۷الشكل 

 
 . راتانقر على تحدیث إلضافة التغییرات سیظھر مربع حوار لتأكید التغیی

 

 
 ب التأكید بتحریر اسم المریض (میزة قابلة للضبط) ۷الشكل 

 
 قم بتأكید أو إلغاء التحدیث إلغالق مربع الحوار. 
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 دور المسؤول .٥
وتخطیط البیانات  LDAPو  لوحة المعلومات والمنشآتتتضمن قائمة المسؤول عدة خیارات للسماح بإدارة 

 واألجھزة واإلعداد وإعدادات اللغة وخیارات اسم المریض.  
 
 

 
 قائمة المسؤول ۸الشكل 

 
 ."القابلة للضبط"میزة تحریر اسم المریض   "تمكین"القدرة على  "قائمة اإلعدادات"تعرض

 

 
 أ اسم المریض  ۸الشكل 

 
  انقر على حفظ إلضافة تغییراتك.
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 المعلوماتلوحة  ۱-٥
وتم تصنیفھم   Provizio SEM Scannerیُظھر المخطط البیاني أدناه توزیع المرضى الذین تم فحصھم باستخدام جھاز 

 ) في یوٍم محدد.۰٫٦>∆أنھم معرضون لخطر متزاید (

 
 مخطط لوحة المعلومات  ۹الشكل 

أیام    ۷یعرض المخطط البیاني للتحلیل الرقم اإلجمالي لعدد قراءات دلتا للمرضى في المخطط البیاني الدائري في فترة  
)  ۰٫٦>∆) أو كخطر متزاید (خط كھرماني،  ۰٫٦<∆األخیرة، والتي یتم تصنیفھا إما كخطر منخفض (خط أخضر،  

 على أساٍس یومي. 
 
 
 

 
 

 للتحلیل أ المخطط البیاني  ۹الشكل 
حیث إن الرسوم البیانیة تُعتبر تمثیل بیاني   – أ ھي أمثلة على البیانات  ۹و ۹البیانات الواردة في الشكلین  –ملحوظة 

 وال تعكس البیانات الحقیقیة للمریض 

 خیار المؤسسة (المنشآت) ۲-٥
 ھم. ستُتیح شاشة المرافق للمستخدمین المسؤولین إدخال/تحریر المرافق في المؤسسات الخاصة ب

 اختیار قائمة المرافق إلدارة المرافق واألجنحة

 إلضافة مرفق جدید
 انقر على إضافة مرفق إلضافة سجل مرفق جدید. البیانات المطلوبة: اسم المرفق 

 حالة وصف المرفق نشط / غیر نشط
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 شاشة إضافة المرفق ۱۰شكل 

 األمر باتباع الخطوات المذكورة أعاله.انقر على حفظ إلضافة سجل المرفق وإدخال المزید، إذا لزم 
 لتحریر المرفق الحالي

 انقر على تحریر المرفق لتحدیث سجل المرفق الحالي. البیانات المطلوبة: 

 اسم المنشأة 
 وصف المنشأة 

 حالة النشاط/عدم النشاط 
 سیؤدي النقر فوق تحدیث إلى عرض تأكید التغییرات وإغالق شاشة التحریر. 

 
 شاشة تحریر المرفق  ۱۱شكل 

 سیُتیح النقر على األجنحة للمستخدمین المسؤولین إدخال/تحریر األجنحة للمؤسسة الخاصة بھم.  

 شاشة األجنحة ۱۲الشكل 
 
 

 إلضافة جناح جدید
 انقر على إضافة جناح إلضافة سجل جناح جدید. البیانات المطلوبة:  
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 اسم الجناح
 وصف الجناح

 اسم المرفق الذي تم تعیین الجناح لھ  
 الحالة نشط / غیر نشط

 
 شاشة إضافة جناح ۱۳شكل 

 المذكورة أعاله.انقر على حفظ إلضافة سجل الجناح وإدخال المزید، إذا لزم األمر باتباع الخطوات 
 لتحریر الجناح الحالي

 انقر على تحریر الجناح لتحدیث سجل الجناح الحالي. البیانات المطلوبة: 
 اسم الجناح

 وصف الجناح
 اسم المنشأة التي تم تعیین حالة الجناح بھا إلى  

 نشط/غیر نشط 
 سیؤدي النقر على تحدیث إلى عرض تأكید التغییرات وإغالق شاشة التحریر. 

 
 شاشة تحریر جناح  ۱٤الشكل 
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 LDAPتخطیط  ۳-٥
یُتیح للمستخدم المسؤول تطبیق حقوق الوصول إلى المرفق واألجنحة على أدوار المستخدم في تخطیط 

LDAP 

 
 LDAPشاشة تخطیط  ۱٥شكل 

 للمؤسسة  LDAPسیُحدد المستخدم المسؤول أوًال دور 
 LDAPثم یُحدد المستخدم المسؤول دور البوابة إلقران دور البوابة بدور 

 وبعد ذلك یُحدد المستخدم المسؤول مرفق أو أكثر (قابل للبحث) إلتاحة الوصول إلى دور البوابة المحدد
 وبعد ذلك یُحدد المستخدم المسؤول جناح أو أكثر (قابل للبحث) إلتاحة الوصول إلى دور البوابة المحدد

 سیعرض زر الحفظ رسالة تأكید ویسمح بمزیٍد من المخططات، حسب الحاجة. 
یتحكم ھذا اإلعداد في كیفیة رؤیة مستخدمي البوابة للمریض (المرضى) في قائمة المرضى الخاصة بھم أو قائمة 

ت  تصدیر البیانات. وسیحصر الوصول إلى المنشآت واألجنحة قائمة المرضى المقرر تواجدھم داخل المنشآ
 واألجنحة المسموح بھا.

 تخطیط البیانات  ٤-٥
یُتیح تخطیط البیانات للمستخدم تصحیح ھویة المریض التي قد یكون تم إدخالھا بشكل غیر صحیح، أو تم تحدیثھا بعد  

 المسح، مثل التغییر من ھویة مؤقتة إلى ھویة دائمة. 

 
 تخطیط البیانات  ۱٦شكل 

 البیانات الذي حددتھ.انقر فوق زر حفظ لحفظ تخطیط 

 حالة الجھاز    ٥-٥
، والرقم  MACتاریخ التفعیل، وعنوان معلومات األجھزة الُمفعلة وتتضمن  قائمة حالة الجھاز تعرض 

 یمكن فرز كافة األعمدة. التسلسلي، والمرفق، والجناح، والحالة النشطة، واإلجراءات.
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 حالة الجھاز ۱۷الشكل 

 

حث أعلى الیمین لعرض المعلومات التي تطابق سلسلة البحث. یمكن البحث عن المعلومات من أدخل كلمة أساسیة في مربع الب
 كل األعمدة.

 
 نتائج بحث الجھاز ۱۸شكل 

 

 إلضافة جھاز جدید
 انقر على إضافة جھاز إلدخال جھاز جدید. البیانات المطلوبة:

 دون (:)  –  MACعنوان 
 على الملصق الموجود في الجزء الخلفي من الجھاز. یتیح النص الحریمكن إیجاد ھذا الرقم  –الرقم التسلسلي 

 اسم المرفق (حدد من القائمة) الذي سیتم تعیین الجھاز لھ  
 اسم الجناح (حدد من القائمة) الذي سیتم تعیین الجھاز لھ الحالة نشط / غیر نشط
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 إضافة جھاز ۱۹شكل 

 جھاز. انقر على حفظ إلضافة ال
 

 لتحریر جھاز حالي
 انقر فوق تحریر جھاز لتحریر الجھاز الحالي. البیانات المطلوبة:

 دون (:)  –  MACعنوان 
 یمكن إیجاد ھذا الرقم على الملصق الموجود في الجزء الخلفي من الجھاز. یتیح النص الحر –الرقم التسلسلي 

 اسم المرفق (اختر من القائمة) الذي سیتم تعیین الجھاز لھ  
 اسم الجناح (حدد من القائمة) الذي سیتم تعیین الجھاز لھ الحالة نشط / غیر نشط

 

 
 تحدیث الجھاز ۲۰شكل 

 

 انقر فوق زر التحدیث لتحدیث الجھاز. 



 العربیة 

OTH-SEM250-0358 Rev H 

 

 
۲۲ 

 
 

 اإلعداد    ٦-٥
الخادم، ومنفذ الخادم، واسم المستخدم،   فیما یخص LDAPمعلومات قاعدة البیانات وتعرض شاشة اإلعداد 

 التي تم تعیینھا في البدایة.وكلمة المرور 

 
 LDAPشاشة معلومات قاعدة البیانات و ۲۱الشكل 

 

، فانقر على زر  البیاناتمعلومات قاعدة ال یمكن إجراء أي تعدیالت ھنا، ولكن إذا أردت التأكد من صحة 
باألسفل یساًرا. إذا كانت المعلومات صحیحة،   LDAPاختبار اتصال قاعدة البیانات و/ أو اختبار اتصال 

 فستظھر رسالة تأكید أعلى الیمین.

 
 LDAPو  DBنجاح اختبار اتصال  ۲۲شكل 

لمسؤول من التحقق من االتصال، ولكن ال یمكن ملحوظة: ھذه شاشة للقراءة فقط، حتى یتمكن المستخدم ا
للمستخدم تغییر أي من بیانات اإلعداد. 
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 اإلعدادات   ۷-٥
للمستخدم بتحدید لغة افتراضیة للبوابة. وسیتم استخدام ھذه اللغة على الموقع ألي  اإلعدادات تسمح صفحة 

 مستخدم مل لم یقم المستخدم بتغییرھا عند تسجیل الدخول إلى جلسة ما. 
 
 

 شاشة اإلعدادات ۲۳شكل 
 حدد اللغة المطلوبة

 لحفظ اإلعدادات.حفظ انقر على زر 

 تصدیر البیانات    ۸-٥
للخیارات  CSVبصیغة  SEMللمستخدمین بتحدید المعیار وتصدیر بیانات تصدیر البیانات تسمح خاصیة 

 الُمحددة. 

 
  SEMعرض تصدیر بیانات  ۲٤شكل 

 

 البیانات بناًء على اختیاراتك قبل التصدیر. تُتیح لك شاشة تصدیر البیانات عرض 
 من الخیارات یتم تحدیدھا افتراضیًا:  ۲ھناك 

 تصدیر البیانات لكل المرضى
 (ُموصى بھ، اسم المریض وھویة المریض غیر محددین) –تشفیر البیانات  

عند تصدیر بیانات المریض. ویجب توفیر تدابیر احترازیة مناسبة لتأمین البیانات.  "غیر ُمشفر"سیتم عرض تحذیر 
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 تُتیح لك قائمة تصدیر البیانات إضافة نطاق التاریخ لتوسیع أو تقلیص قائمة المرضى الخاصة بك.

أیًضا  كما تُتیح لك االطالع على بیانات مریض محدد عن طریق إدخال اسم المریض أو ھویة المریض. یمكنك 
 إدخال أسماء عدة مرضى أو ھویة مجموعة من المرضى، مفصولة بفاصلة.

 
 الشاشة الخاصة بك. لتحدیث البیانات على "تحدیث البیانات"بعد تغییر أي خیارات، یجب النقر فوق 

ید  یمكنك الوصول إلى المزید من خیارات الفرز بالنقر فوق زر الفرز. سیؤدي ھذا إلى فتح نافذة منبثقة لتحد 
 خیارات الفرز منھا. 

 
 شاشة تصدیر عامل الفرز ۲٥شكل 

 الخیارات ھي: 
 یُتیح لك فرز بیاناتك بواسطة مرفق واحد  –المرفق 

 تُتیح لك اختیار عدة أجنحة لفرز البیانات الخاصة بك بواسطتھا  –األجنحة 
ملحوظة، یشیر الجھاز إلى   –تُتیح لك اختیار عدة أجھزة لفرز البیانات الخاصة بك بواسطتھا  –األجھزة 
 الفردیة Provizio SEM Scannersأجھزة 

تُتیح لك إدخال مجموعة من ھویات المرضى التي یمكن فرز بیانات نوع القراءة   –ھویة (ھویات) المرضى 
 مھا بشكٍل مستقل لتحدید العَُجز، والكعب األیمن، أو الكعب األیسر یمكن استخدا –الخاصة بك بواسطتھا 

 من اإلجراءات الخاصة بشاشة الفرز:  ۲ھناك 
 لتجاھل التغییرات التي قمت بھا وإغالق شاشة الفرز –إغالق 
 لتطبیق عامل الفرز الخاص بك وإغالق الشاشة وتحدیث قائمة المرضى –تطبیق 

 فقط عند وجود أي صف بیانات في جدول بیانات التصدیر. "CSVتنزیل "سیتم تمكین 
أو مضغوط) في مجلد التنزیل على القرص   CSV، سیتم تنزیل الملف (بصیغة "CSVتنزیل " عند النقر على 

 . Excelالصلب في جھاز الكمبیوتر الخاص بك. یمكن فتح ھذا الملف باستخدام برنامج  
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٥-۹   MIRTH  واجھة)HL7( 
والخیارات. ویُتیح أیًضا للمسؤول اختبار اتصال   MIRTHللمسؤول إعداد خادم  MIRTHیُتیح خیار قائمة  

 إعدادات الخادم.الخادم وتحدیثھ إذا تم تغییر 

 
 قائمة المسؤول ۲٦شكل 
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 الخیارات ھي: 
 

 
 Mirthشاشة   ۲۷شكل 

 
 MIRTHلخادم  IPعنوان  –للخادم  IPعنوان 

 MIRTHمنفذ االتصال بخادم  –منفذ الخادم 
 للتحقق من صحة االتصال – MIRTHاختبار اتصال  

 
 SEMنقطة نھایة للحصول على قیم دلتا  –) FHIRالسریعة (موارد إمكانیة التشغیل المتداخل للرعایة الصحیة 

 FHIRباستخدام واجھة برمجة تطبیقات 
 حصر النتائج للحصول على أداء أفضل –الحد األقصى للقراءات بالطلب  

 لحفظ الخیارات التي تم تكوینھا.  –حفظ 
 

 أغلق المتصفح للخروج من الجلسة. 
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 األخطاء وإصالحھا استكشاف  .٦
إذا تعذر حل أي موقف، یُرجى االتصال بمسؤول النظام أو إدارة تكنولوجیا المعلومات المؤسسیة. إذا لم 

 یتم حل الموقف بعد، فیُرجى االتصال بأخصائي المنتجات أو خدمة العمالء الخاصة بك. 
 استكشاف األخطاء وإصالحھا ۳جدول 

 

 القرار مشكلة

 تسجیل الدخول 

صحیح  URLتواصل مع مدیر النظام لتثبیت عنوان  لالتصال بالبوابة.  URLال أعرف عنوان 
 للمؤسسات الخاصة بك. 

الصحیح من مدیر   URLتأكد أن لدیك عنوان  ، لكن المتصفح الخاص بي ال یتصل. URLلدي عنوان 
 النظام الخاص بك.

تأكد مع مدیر النظام الخاص بك أن جھاز الكمبیوتر  
الخاص بك وشبكة اإلنترانت تمت تھیئتھم لالتصال 

 ھذا. URLبعنوان 

تستخدم البوابة نفس معلومات تسجیل الدخول التي   ال أتمكن من تسجیل الدخول.
 تستخدمھا لألنشطة األخرى. 

مدیر ربما لم تقم بتعیین دور على البوابة. اطلب من 
 النظام التأكد من أنك قمت بتعیین دور على البوابة.

 نتائج وبیانات المرضى 

ربما لم یتم تحمیل البیانات حتى اآلن. یتم تحمیل  أنا ال أرى مریض ُمدرج. 
 Provizio SEMالبیانات فقط عند وضع جھاز 

Scanner  .في وحدة الشحن مرةً أخرى 
الُمدخلة/ أو الممسوحة تستخدم البوابة ھویة المریض 

ضوئیًا لجمع أسماء المرضى. تأكد من إدخال ھویة 
 المریض بشكل صحیح.
 Provizio SEMیجب تسجیل كل جھاز 

Scanner   من خالل البوابة قبل التمكن من تحمیل
  Provizio SEM Scannerالبیانات. تأكد أن 

 ُمدرج في نتائج الجھاز.
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 القرار المشكلة 

تستخدم البوابة ھویة المریض الُمدخلة/ أو الممسوحة  تم إدراج ھویة مریض، لكن بدون اسم المریض. 
ضوئیًا لجمع أسماء المرضى. تأكد من إدخال ھویة 

 المریض بشكل صحیح.

ربما لم یتم تحمیل البیانات حتى اآلن. یتم تحمیل  لم یتم إدراج مسح ضوئي للمریض. 
 Provizio SEMالبیانات فقط عند وضع جھاز 

Scanner  .في وحدة الشحن مرةً أخرى 
تستخدم البوابة ھویة المریض الُمدخلة/ أو الممسوحة 
ضوئیًا لجمع أسماء المرضى. تأكد من إدخال ھویة 

 المریض بشكل صحیح.
 Provizio SEM Scannerیجب تسجیل كل جھاز 

مع البوابة. تأكد أن الماسح الضوئي ُمدرج في نتائج 
 الجھاز.

 نتائج الجھاز 

 Provizio SEM Scannerیجب تسجیل كل جھاز  غیر ُمدرج.  Provizio SEM Scannerجھاز 
مع البوابة قبل التمكن من تحمیل البیانات. تأكد أن 

 الماسح الضوئي ُمدرج في نتائج الجھاز. 

 إعداد التطبیق 

اتصل بمسؤول النظام الخاص بك للتأكد أن معلومات   .BDفشل اختبار اتصال 
 اتصال قاعدة البیانات في البوابة صحیحة وُمحدثة.

اتصل بمسؤول النظام لدیك للتأكد من أن معلومات   . LDAPفشل اختبار اتصال 
 في البوابة صحیحة وُمحدثة.  LDAPاتصال 

 Provizioعندما أضع جھاز  ”X“ تظھر عالمة 
SEM Scanner   في وحدة الشحن بعد فحص

 المریض. 

جّرب مرة أو مرتین حیث قد تكون المشكلة في اتصال 
بمسؤول  الشبكة، وإذا استمر حدوث المشكلة، فاتصل 

النظام: سیرجع إلى الدلیل للحصول على رسالة الخطأ  
 التي تم فك ترمیزھا واستكشاف ھذه المشكلة وإصالحھا.
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 محمیة ببراءة اختراع أو أكثر.  Bruin Biometricsمنتجات 
 لوماتلمزیٍد من المع scanner.com/patents-https://semموقع الویب  یُرجى الرجوع إلى 

 

 .Bruin Biometricsشركة 
10877 Wilshire Blvd, Suite 

1600 Los Angeles, CA 90024, 
USA Phone (310) 268-9494 

 info@bruinbiometrics.comالبرید اإللكتروني: 
   scanner.com-www.sem موقع الویب:

Emergo Europe BV 
Prinsessegracht 20 2514 AP, The 

Hague The Netherlands 
 +۳۱ ۷۰ ۳٤٥  ۸٥۷۰ھاتف: 

 
۱٦۳۹ 

الراعي األسترالي إمیرغو  
، البرج الثاني  ۲۰الدور 

  ۲۰۱دارلینج بارك 
 شارع ساسكس، سیدني، 

 ۲۰۰۰نیو ساوث ویلز  
 أسترالیا 
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