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1 Các khái niệm cơ bản 

 

Chủ phòng khám Là người sở hữu phòng khám hay là người được giao 
quyền để quản lý toàn bộ các hoạt động của phòng khám 

Nhân viên Là người tham gia vào hoạt động của phòng khám nhưng 
không phải là chủ phòng khám 

Chỉ định Là chỉ định mà bác sĩ xác định cần làm cho mỗi đợt khám. 
Ví dụ: Chữa răng sâu 

Điều trị Là cac công việc nhỏ trong từng Chỉ định.  

Ví dụ: Chỉ định “Chữa răng sâu” có thể bao gồm 2 Điếu 
trị là “Lấy tủy” và “Trám răng” 

 

2 Các thiết lập cần thiết ban đầu 

 

Bạn cần phải thiết lập các dữ liệu cơ bản ban đầu để có thể sử dụng cho toàn bộ hệ 

thống. Bạn cần phải thực hiện đầu đủ 4 bước này trước khi sử dụng chính thức các 

chức năng của hệ thống. 

 

 Bước 1: Tạo phòng khám mới 

 Bước 2: Tạo danh sách nhân viên 

 Bước 3: Tạo danh sách dịch vụ  

 Bước 4: Tạo danh sách thuốc và vật liệu 

3 Tạo phòng khám mới 

3.1 Tạo tài khoản chủ phòng khám 

 Click vào đường link sau: https://clinic.depa.vn/ 

 Click vào mục “Đăng ký phòng khám mới” 

 Tại màn hinh Đăng ký thông tin chủ phòng khám, nhập các thông tin sau: 

Họ và tên 
Có thể nhập tiếng Việt có dấu. Thông tin này sẽ hiển 

thị tại màn hình sau khi login. 

Tên đăng nhập 

Phải là tiếng Việt không dấu, không có khoảng cách 

và ký tự đặc biệt. Tên này được dùng để đăng nhập ở 

các lần sau. 

https://clinic.depa.vn/
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Email 

Nhập email mà bạn đang dùng, để hệ thống gửi có 

thể gửi email cho bạn xác thực để có thể bắt đầu khởi 

tạo hệ thống quản lý. 

Mật khẩu Từ 8 ký tự trở lên. 

 

 Sau khi nhập đủ thông tin, click vào “Đăng ký” và kiểm tra lại hộp thư email mà 
bạn đã đăng ký. Hệ thống sẽ gửi đến bạn một email thông báo, trong đó sẽ có 
một đường link để xác thực email của bạn. Hãy click vào đó để hoàn thành việc 
xác thực! 

 Sau khi click vào đường link tại email, hệ thống sẽ dẫn đến màn hình như dưới 
đây. Bạn click tiếp vào “Đăng nhập” để đăng nhập vào hệ thống lần đầu tiên (với 
tư cách là chủ phòng khám) 

 

 
 

 Tại màn hình “Đăng nhập”, nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu mà bạn mới vừa 
đăng ký, sau đó click vào nút “Đăng nhập”. 

3.2 Đăng ký thông tin phòng khám 

 Khi bạn đăng nhập lần đầu tiên thì bạn cần nhập các thông tin cơ bản liên quan 
đến phòng khám của bạn trước khi bắt đầu sử dụng, bằng cách điền các thông tin 
sau vào màn hình “Đăng ký thông tin phòng khám”. 
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 Sau khi nhập tất cả thông tin nêu trên, click “Đăng ký” để hoàn thành thao tác 
đăng ký phòng khám. 

 

Đến đây, bạn đã tạo cho mình được một không gian riêng để có thể bắt đầu quản 
lý toàn bộ các hoạt động trong phòng khám của mình! 

4 Tạo danh sách nhân viên 

 

Bước tiếp theo bạn cần phải làm là tạo danh sách bác sĩ và nhân viên phòng khám. 

Danh sách nhân viên (không phải là bác sĩ) có thể tạo sau, nhưng bạn phải tạo danh 

sách bác sĩ để có thể dùng cho phần đăng ký lịch hẹn của từng bác sĩ. 

 

 Bạn có thể chọn các hình thức cho nhân viên như sau: 

 Bác sĩ  

 Nhân viên phòng khám 

 

 Tại màn hình đăng ký nhân viên mới, nhập các thông tin cần thiết. 

 Nếu user mới là bác sĩ thì check vào mục “Nhân viên này là bác sĩ”. Nếu 
user mới là nhân viên phòng khám thì không check vào box này. 

 Nếu cho user mới có thể đăng nhập thì bạn vào hệ thống thì check vào mục 
“Cho phép nhân viên này đăng nhập vào hệ thống”. Khi đó sẽ có màn hình 
nhập thông tin đăng nhập cho user mới, bao gồm Username và Mật khẩu. 
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5 Tạo danh sách dịch vụ 

 

Bước tiếp theo, để tạo sự tiện lợi trong quá trình quản lý phòng khám, hệ thống 

khuyến khích các bạn tạo sẵn các dịch vụ mà phòng khám cung cấp, ví dụ: khám 

tổng quát, trám răng, nhổ răng, v/v.  

Dịch vụ được tạo ở đây nên là những dịch vụ ở mức cơ bản nhất và không chia ra 

được thành các dịch vụ nhỏ hơn nữa. 

Sau khi đã tạo danh sách các dịch vụ của phòng khám, bạn có thể chọn những dịch 

vụ đó để lập các chỉ định hoặc điều trị cho từng bệnh nhân rất nhanh chóng. 

 

Thông tin về từng dịch vụ gồm: 

Tên dịch vụ Có thể nhập bằng tiếng Việt có dấu. 

Giá cơ bản 
Nhập bằng đơn vị Đồng. Giá này chỉ mang tính tham 
khảo, và có thể thay đổi khi xuất hóa đơn. 

Đơn vị Chọn 1 trong các đợn vị sau: Lần/Răng/Miềng/Liều 
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6 Tạo danh mục sản phẩm 

 

Danh mục sản phẩm là các thuốc và vật liệu tiêu hao dùng tại phòng khám. Tạo 

danh mục sản phẩm để sau đó các bạn có thể quản lý kho một cách nhanh chóng và 

dễ dàng, dựa trên danh mục sản phẩm này. 

 

 
 

 

 

 

 

7 Quản lý dữ liệu bệnh nhân mới 

7.1 Tạo dữ liệu bệnh nhân mới 

Đối với các trường hợp nhận bệnh nhân mới và muốn tạo hồ sơ bệnh nhân từ đầu thì 

bạn có thể tạo bằng cách làm theo thứ tự sau: 

1. Click vào nút [Bệnh nhân] ở menu bên trái 

2. Chọn nút {Thêm bệnh nhân mới} 

3. Nhập các thông tin cần thiết và click nút {Thêm} 

7.2 Điều chỉnh dữ liệu bệnh nhân 

Trong màn hình danh sách bệnh nhân, chọn nút {Sửa} trong hàng tương ứng với 

bệnh nhân đó, điều chỉnh các thông tin cần thiết và click nút {Cập nhật} để lưu lại. 

7.3 Hồ sơ bệnh nhân 

DEPA Clinic quản lý hồ sơ bệnh nhân theo nguyên tắc như sau: 

- Mỗi trường hợp bệnh nhân đến khám bệnh sẽ được bác sĩ khám và đề xuất một 

Chỉ định cho tình trạng tương ứng. Nội dung của Chỉ định chính là nội dung các 

Dịch vụ mà bạn đã tạo sẵn phía trên. 

Ví dụ: bệnh nhân đến khám răng bị đau và bác sĩ sẽ ra một Chỉ định là Chữa sâu 

răng 

- Trong mỗi Chỉ định sẽ bao gồm một hoặc nhiều Điều trị. Điều trị chính là 

những dịch vụ cơ bản để có thể hoàn thành một Chỉ định. 

Ví dụ: Trong Chỉ định là Chữa sâu răng nêu trên, có thể bao gồm 2 Điều trị là 

Chữa tủy và Trám răng. 

Mã Đặt mã sản phẩm để dễ quản lý sau đó 

Tên Có thể nhập tên bằng tiếng Việt có dấu 

Nhãn hiệu  

Đơn vị Có thể nhập: hộp, ống, chai, v/v. (không hạn chế) 

Loại Chọn “Thuốc” hoặc “Thiết bị nha khoa” 

Ghi chú  
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7.3.1 Tạo chỉ định mới 

 

 Click nút [Bệnh nhân] ở menu màn hình chính bên trái 

 Tại màn hình danh sách bệnh nhân, tìm bệnh nhân tương ứng trong danh sách và  
click nút {Hồ sơ} ở bên phải dòng thông tin của bệnh nhân đó 

 Tại màn hình Hồ sơ bệnh nhân, click nút {Tạo chỉ định} tại góc trên bên phải 
và nhập các thông tin như hình bên dưới. 

 

 

7.3.2 Tạo điều trị mới 

 

 Tại màn hình Hồ sơ bệnh nhân, chọn tab {Chỉ định} 

 Click nút {Xem} của chỉ định tương ứng 

 

 Tại màn hình chi tiết của Chỉ định, click nút {Thêm điều trị} (gần cuối màn 
hình) để thêm Điều trị mới. 

Bạn không cần tạo Điều trị thì vẫn có thể xuất hóa đơn và theo dõi lịch hẹn của 
bệnh nhân đó, nhưng nếu bạn muốn ghi chép lại các chi tiết của từng lần điều trị 
thì bạn phải tạo Điều trị để lưu lại. 
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 Tại màn hình tạo điều trị mới, nhập các thông tin như sau. 

Nếu muốn tạo lịch hẹn cho Điều trị này thì check vào ô “Tạo lịch hẹn cho điều 
trị này”. 
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8 Quản lý lịch hẹn 

8.1 Tạo lịch hẹn mới 

Có 2 cách để tạo lịch hẹn mới như sau. 

 Cách 1:  Lịch hẹn mới trực tiếp bằng cách click vào menu bên trái [Lịch hẹn] 
sau đó click vào nút {Thêm lịch hẹn mới} 

 

Đối với cách tạo lịch này thì bạn không cấn phải có sẵn dữ liệu của bệnh nhân 
đặt hẹn, mà có thể tạo nhanh dữ liệu cơ bản cho bệnh nhân mới này bằng cách 
chọn ô “Bệnh nhân mới (khách vãng lai)” 

 

 

 

 Cách 2: Đặt lịch hẹn từ khi tạo điều trị mới cho từng bệnh nhân. (tại đây) 
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8.2 Cập nhật lịch hẹn 

Tại màn hình hiển thị tất cả lịch hẹn, bạn chọn click vào lịch hẹn cần cập nhật, sau 

đó cập nhật các thông tin cần thiết và  

- Click nút “Cập nhật” để cập nhật các thay đổi 

- Click nút “Xóa lịch hẹn” để hủy lịch hẹn  

 
 


