


راهنمای سنجه های اعتبار بخشی

مدیریت اطالعات سالمت: محور

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی
فناوری اطالعات سالمتگروه مدیریت آمار و 



تقویم و شیوه انجام ارزیابی

یرزهایبیمارستاناولویتباجاریسالماهآذرازمیدانیهایارزیابی•
1398سالپایانتابیمارستانهاتمامیتدریجبهوآغازتختخواب100

.شدخواهدصادرسالهدوهاینامهگواهیوارزیابی

طیصتخصنوعوفعالتختتعدادبراساسبیمارستاننهاییارزیابی•
انارزیابتعدادوترکیبشودمیاجراوریزیبرنامهروزسهالییک

رزیابیاتقویمدرهابیمارستانازهریکگرایشوتخصصبامتناسب
شدخواهداعالموتعیینمربوط



اصلیهایمؤلفهعنوانبهمحور19اعتباربخشی،چهارمدورهدر•
تفکیکبهسنجه514واستاندارد110برمشتملکهاندشدهشناسایی

سطحدرسنجه86ودوسطحدرسنجه214یک،سطحدرسنجه214
استسه



محور فناوری و مدیریت اطالعات

سطح سه سطح دوسطح یک

1693

28استاندارد و 6محور فناوری و مدیریت اطالعات مشتمل بر 
سنجه می باشد



سنجه های اعتبار بخشی در سه سطح طبقه بندی می شوند

ود اهمیت، حساسیت و امکان تحقق باال و در حد: سنجه های سطح یک •
انتظارات اولیه و پایه فعالیت هر بیمارستان

یت امکان تحقق متوسط و در حدود انتظارات وضع: سنجه های سطح دو •
فعلی بیمارستانها

ظارات امکان تحقق پایین تر و فرا تر از حدود انت: سنجه های سطح سه •
نسبت به وضعیت فعلی بیمارستانها



تر و سنجه های سطح سه صرفا در بیمارستان های درجه یک، یک بر

عالی مالک رتبه بندی است



استالفعانتظارموردهایقابلیتبابیمارستاناطالعاتسامانه1-5-الف

یدتائموردعملکرد،ارزیابیگواهیبیمارستانیاطالعاتسامانه1-1-5الف
(یکسطح).استنمودهاخذرابهداشتوزرات

ماقالارائهوپشتیبانیامکانبیمارستانیاطالعاتسامانه2-1-5-الف
(کیسطح).نمایدمیفراهمبیمارانبرایرامربوطضوابطمطابقاطالعاتی



اقالمارائهوپشتیبانیامکانبیمارستانیاطالعاتسامانه5-1-2-الف

(یکحسط).نمایدمیفراهمبیمارانبرایرامربوطضوابطمطابقاطالعاتی

بستریپروندهاطالعاتیاقالمحداقلازسامانهپشتیبانیقابلیت

سرپاییپروندهاطالعاتیاقالمحداقلازسامانهپشتیبانیقابلیت

تریاژرمفواورژانسپروندهاطالعاتیاقالمحداقلازسامانهپشتیبانیقابلیت

نوزادومادرپروندهاطالعاتیاقالمحداقلازسامانهپشتیبانیقابلیت

هانامهرضایتانواعشدهاسکننسخهازسامانهپشتیبانیقابلیت



:شواهد

اطالعاتیبند3حداقلبیماران،سرپاییپروندهدردرمانگاهاطالعاتسیستمدر•
راهنمادرمذکور

وتریاژفرم3و2و1سطحبیماراناورژانسپروندهدراورژانساطالعاتسیستمدر•
یبراگرفتهصورتاقداماتتناسببهراهنمادرمذکوراطالعاتیبند10حداقل
تریاژفرم5سطحو(پروسیجرنداشتنشرطبه)4سطحبیمارانبرایوبیمار،



:شواهد

اطالعاتیبند13مشاهدهبستریپروندهدربستری،بخشاطالعاتسیستمدر•
(13الی4بند10ازدرصد50حداقل-2و1بند)راهنمادرمذکور

یماربپروندهدراطالعات،مدیریتواحددربیمارستاناطالعاتسیستمدر•
3بندمشاهدهشدهترخیصبستری



یماران اطالعات باطالعات بیمارستانی امکان بازیابیسامانه 5-1-5الف
نمایدرا فراهم می

پزشکیهایپروندهسوابقبازیابیامکان
وپاییبستری،سرپزشکیپروندهمشاهدهوفراخوانیشاملبازیابیامکان

یماربملیکدوپزشکیپروندهخانوادگی،شمارهناموناماساسبراورژانس
تمامرداورژانسموارددربیمارپروندهبهدسترسیوبازیابیامکان

تعطیلایاموروزشبانهساعات
بیماراصلیایندکسمحتوایدائمینگهداریورسانیروزبه



شواهد مربوط به حصول نتیجه 

،پروندهمارهشاساسبراورژانسوبستری،سرپاییپروندهفیزیکیبازیابی•
بیمارملیکدوخانوادگی،نامونام

پروندهبهدسترسینحوهخصوصدراجراءقابلومدونفرایندوجود•
کادرونپزشکاکلیهآگاهیوتعطیلایاموشبوعصرشیفتدربیماران
.بیمارانپروندهبهساعته24دسترسیفرایندازدرمان

ارزیابتوسطرویتامکانوسیستمدرسوابقبازیابیالگوجود•



نواع گیری از اسازی و گزارشاطالعات بیمارستانی امکان گزارشسامانه 7-1-5الف 

.نمایداطالعات پرونده پزشکی بیماران را فراهم می

 بیماران اطالعات پرونده پزشکی انواع گزارشگیری از و امکان گزارش سازی

جود عاتی موامکان اخذ خروجی از هریک از فرمهای پرونده الکترونیک یا اقالم اطال
در سامانه اطالعات بیمارستان



:شواهد

اطالعاتیسامانهدروتریاژفرمازPDFاورژانس،خروجیاطالعاتسامانهدر•

آزمایشاتنتایج)بیمارپروندهفرم4حداقلازPDFخروجیمشاهدهبستریبخش

(باشدمیقبولموردآزمایشگزارشفرمعنوانبه



سامانه های اطالعات بیمارستانی امکان گزارش سازی و 5-1-8-الف 

.نمایدگیری از انواع اطالعات مدیریتی را فراهم میگزارش

 عه و ر مراجگزارش سازی و گزارش گیری از سامانه اطالعات بیمارستانی در خصوص آماامکان
عمل اقدر بخشهای مختلف بیمارستان شامل درمانگاه ها، اورژانس، بستری، اتشده خدمات انجام 

.  و بخشهای پاراکلینیک موجود می باشد

زامالی/مدیریتیداشبوردهایایجادواطالعاتانواعازگزارشگیریوسازیگزارشامکان
بیمارستاناطالعاتسامانه

ربیماآزمایشنتایجروندماننددادههاروندبررسیبرایگرافیکیگزارشهایاخذامکان



:شواهد

 مصداق از گروه های 2مشاهده اخذ گزارش از عناوین گزارشات مذکور در راهنما ، حداقل
:به شرح ذیل

شدهمراجعه و خدمات انجام آمار -

شاخص های مدیریت تخت-

بار بیماریها و اعمال جراحی-

عملکرد مالی بیمارستان و مدیریت مصرف منابع -

ش بیمارگزارش های گرافیکی برای بررسی روند داده ها مانند روند نتایج آزمای-



افزارنرمHISبهاطالعاتمدیریتداشبوردیاوباشدپویاسازگزارشسیستمزیردارای

نمایددایجارادرخواستموردجدیدگزارشبتواندایدادهاقالمفیلترباارزیابکهایگونه

نمایدمشاهدهراآنپشتیبانشرکتسازیسفارشوتمهیداتبدون



اطالعاتسامانهدرهادادهصحیحورودمدون،ایشیوهاساسبر1-2-5-الف
.شودمیکنترلونظارتبیمارستانی

اطالعاتسامانهدرشدهثبتهایدادهصحتکنترلاجراییروشتدوین
فرایندصاحبانمشارکتبابیمارستانی

اجراییروشاساسبرمرتبطکارکنانعملکردوآگاهی

حداقلبیمارستانیاطالعاتسامانهدرشدهثبتهایدادهصحتکنترلوارزیابی
واحدهاوهابخشمسئوالن/مدیرانتوسطهفتگیصورتبه

مدیریتواحدمسئولبههادادهصحتکنترلوارزیابینتایجرسانیاطالع
اطالعات



:شواهد

مشاهده روش اجرایی تدوینی با مشارکت صاحبان فرایند•

مشاهده چک لیست تکمیلی توسط بخشها •

اشتساختارمند نمودن ورود داده ها بر اساس آخرین ابالغیه های وزارت بهد•

س سابه روز نمودن الزامات مستند سازی درسامانه اطالعات بیمارستانی بر ا•
یمه کدینگ تشخیص ها و اقدامات،الزامات ب)آخرین ابالغیه های وزارت بهداشت

ای  و رگوالتوری

کنترل اقدامات اصالحی انجام شده توسط کمیته مدیریت اطالعات•



اطالعاتوآمارسامانهاطالعاتیهایفقرهبامرتبطهایداده2-2-5-الف
.شودمیرسانیروزبهوثبتمربوطضوابطاساسبربیمارستانی،

تانیبیمارسبخشهایوایشناسنامهاطالعاتبهمربوطهایدادهثبت

پزشکانوپرسنلبهمربوطهایدادهروزرسانیبهوثبت

اتتجهیزوپزشکیتجهیزاتمربوطهایدادهروزرسانیبهوثبت
ایسرمایه



های سطوح دسترسی به اطالعات بیماران با شرایط و معیار1-4-5الف
.شودریزی و رعایت میمعین و مبتنی بر اصل محرمانگی برنامه

مارانبیسوابقبهدسترسینحوهخصوصدردرمانیپرسنلکلیهآگاهی
ندهپرواطالعاتبهدسترسیبرایمجازافرادخصوصدردرمانکادرآگاهی

بیمار
بهاتاطالعارائهوتلفنیبصورتبیمارانبالینیاطالعاتارائهممنوعیت

بیمارهمراهان
تورالعملدساساسبربیمارستاندرمختلفنقشهایدسترسیسطحتعریف

ابالغی



اختصاصیکدبابیمارانومراجعینتمامیپذیرش1-5-5-الف
.پذیردمیصورتبعدیهایمراجعهدربازیابیقابلیتباوالکترونیک

اساسبربستریواورژانسسرپایی،مختلفهایمراجعهپذیرش
عدیبهایمراجعهدربازیابیقابلیتبامشخصدهیشمارهسیستم

.گیردمیصورت

بستریوسرپای،اورژانسهایمراجعهتمامیآل،ایدهحالتدر
.گیردمیصورتفردبهمنحصرشمارهیکبیماربا



قبلیسابقهداشتنبرمبنییادآور،ارائهقابلیتبیمارستان،اطالعاتسامانه•
.داردراپروندهشمارهوسوابقتاریخنمایشو

شناسهدوبامراجعهدودربیماریکپذیرشامکانعدموهوشمندی•
بیمارستاناطالعاتسامانهدرمتفاوت

هایشمارهاختصاصموارداصالحوکنترلمنظوربهمدونیهایرویه•
وطراحیبیمارچندبهپروندهشمارهیکاختصاصیابیماریکبهمتعدد
.شودمیاجرا



غیابالهایفرمازاستفادهبابیمارانپروندهاطالعاتثبت2-5-5الف
.پذیردمیصورتکشوریشناسهدارای

لوکبستری،سرپایی،اورژانس،ب)پزشکیهایپروندهابالغیفرمهای
.دباشمیموجودپروندهدرنیازحسببر(...وزایمان،تغذیه،مددکاری

اشدبمیممنوعدانشگاهوبیمارستانسطحدرابالغیفرمهایتغییر.



اس های پزشکی بر اسمحل نگهداری سوابق پرونده3-5-5-الف
.ضوابط مربوط است

واورژانسسرپایی،)هاپروندهتمامینگهداریجهتکافیفضای
ومقررهایزمانمدتبامطابقراکد،وجاریوضعیتدر(بستری

.داردوجودمراجعهمیزانبامتناسب

عملدستورالسومفصلبراساسهاپروندهنگهداریمحلشرایطرعایت
مورددر89/12/25مورخ307682شمارهنامهموضوعاسنادساماندهی

وجاریبایگانیدر(بستریواورژانسسرپایی،)هاپروندهانواعتمام
راکد



اس های پزشکی بر اسمحل نگهداری سوابق پرونده3-5-5-الف
.ضوابط مربوط است

نامهشیوهبراساسهاپروندهنگهداریمحلشرایطرعایت
3592شمارهنامهموضوعبایگانیدراسنادنگهداریوحفظ
ردوزارتیدفترمحترمکلمدیرووزیرمشاور97/11/10مورخ
در(بستریواورژانسسرپایی،)هاپروندهانواعتماممورد

راکدوجاریبایگانی



ه های پزشکی پس از دورخالصه برداری و امحاء پرونده5-5-4-الف
.زمانی مقرر، بر اساس ضوابط مربوط است

دستورالعملهایدرمقررهایزمانحداقلطیازبعدپزشکیهایپروندهامحای
مورخد/19/101شمارهنامهموضوع)شودمیانجاممتبوعوزارتابالغی

د/1644/101شمارهنامه،08/10/95مورخد/2448/101شمارهنامه،17/01/92
شمارهنامه،09/08/95مورخد/1906/101شمارهنامه،14/07/95مورخ

پسو(12/08/97مورخد/2450/101شمارهنامهو16/11/97مورخد/3648/101
فتردازمجوزاخذوبیمارستاناطالعاتفناوریومدیریتکمیتهدرتصویباز

213ارهشمجلسهمصوبدستورالعملبامطابق)کشورملیاسنادسازمانووزارتی
.گیردمیصورت(ملیاسنادشورای12/9/84مورخ



های پزشکی پس از دوره خالصه برداری و امحاء پرونده5-5-4-الف
.زمانی مقرر، بر اساس ضوابط مربوط است

اصلیهایفرمشاملحداقلایخالصهمشمول،بستریهایپروندهمورددر
گزارشوعملشرحشاملمخصوصفرمهایپرونده،خالصهوپذیرش

ت،فوگواهینوزاد،آپگارزایمان،شرحشاملتخصصیفرمهایوپاتولوژی
.شودمینگهداریبیمارسوختگیسطحنموداروالدت،گواهی

دارنداطالعپروندهبرداریخالصهنحوهازمربوطهکارکنان.



دورهازپسپزشکیهایپروندهامحاءوبرداریخالصه5-5-4-الف
.استمربوطضوابطاساسبرمقرر،زمانی

قوانینابعتنهادهاوسازمانهابهوابستهخصوصیدولتی،ازاعمبیمارستانهاکلیه
امحاءنحوهونگهداریزمانمدتخصوصدربهداشتوزارتابالغیمقرراتو

.باشندمی

برایالزامیزمانحداقلابالغیهایمهبخشنادرشدهقیدهایزمانمدت
ازیشتربتوانندمیکافیفضایداشتنصورتدرمراکزوبودهپروندهنگهداری
.نماینداقدامهاپروندهنگهداریبهنسبتابالغیزمانهای



یهابخشدروترخیصفرآیندحینپزشکیهایپرونده5-5-5-الف
.آیدمیعملبهمؤثراصالحیاقداماتوشدهبازبینیکمینظرازبالینی

هاپروندهیممیزلیستچکبراساسوبیمارترخیصازقبلپزشکیهایپروندهکلیه
پرستارک،پزشبهنقصمواردوگیرندمیقراربازبینیمورد(کمیبررسیلیستچک)
.شودمیدادهبازخوردبیمارپروندهمستندسازیدرسهیمافرادسایریا

تصویبنبیمارستااطالعاتمدیریتکمیتهدرپزشکیهایپروندهممیزیلیستچک
وخشبمنشیتوسطپروندهمحتواینهاییواولیهکنترلدربرگیرندهحداقلوشده

از،نیموردگزارشاتوهافرمتمامیوجودلحاظازاطالعاتمدیریتبخشکارشناس
امضایومهرثبتمستندات،زمانوتاریخثبتها،فرماطالعاتیاقالمتمامتکمیل

.باشدمیمستندسازان



های پزشکی حین فرآیند ترخیص و در بخش های پرونده5-5-5-الف
آیدبالینی از نظر کمی بازبینی شده و اقدامات اصالحی مؤثر به عمل می

وبستریبخشدروبیمارترخیصازقبلممیزیلیستچکاولیهکنترلبخش
سالمتاطالعاتمدیریتبخشدروبیمارترخیصازبعدآننهاییکنترلبخش

.شودمیتکمیلبیمارستان

میستندمپروندههایفرمممیزیلیستچکدرنقصمواردرفعبهمربوطنتایج
.شود

دموروشدهطراحیدستییاالکترونیکبصورتاستممکنلیستچک
.گیردقراراستفاده



ازسپپزشکی،هایپروندهازمعینیتعدادکیفیوکمیبازبینی6-5-5-الف
.آیدمیعملبهمؤثراصالحیاقداماتنیازصورتدروشدهانجامترخیص

اینطتوسسالمتاطالعاتمدیریتبخشبهارسالازپسپزشکیهایپروندهکلیه
.رندگیمیقرارمجددکمیبازبینیموردپرونده،ممیزیلیستچکبراساسوواحد

جهسندرشدهذکرمواردبرعالوهاطالعاتمدیریتبخشدرپروندهکمیبازبینی
.باشدمینیزکاغذیپروندهفرمهایگرفتنقرارترتیبشامل5-5-5-الف

بیمارروندهپمستندسازیدرسهیمافرادسایریاوپرستارپزشک،بهپروندهنقصموارد
میصورتروزچهاردهمدتظرفحداکثرنواقصرفعجهتپیگیریوشدهاعالم
.پذیرد



پسکی،پزشهایپروندهازمعینیتعدادکیفیوکمیبازبینی6-5-5-الف
عملبهمؤثراصالحیاقداماتنیازصورتدروشدهانجامترخیصاز

.آیدمی

گرددمیمستندپروندهفرمهایممیزیفرمدرپروندهنواقصرفعنتیجه.

بتثدرسهیمگروههایوافرادبهپروندهنقصمواردبازخوردومستمرپایش

ندهپرونواقصکاهشجهتمناسبمداخالتوگرفتهصورتپروندهدراطالعات

.گرددمیاجراوطراحیبیمارستاناطالعاتمدیریتکمیتهقالبدرپزشکیهای



قالبدروهاپروندهازقبولیقابلنمونهمورددرپزشکیهایپروندهمحتوایکیفیبررسی
مدیریتخشبوبالینیگروههاینمایندگانمشارکتباپزشکیمستنداتکیفیکنترلتیم

.شودمیانجاممشخصزمانیهایبازهدراطالعات

ثبتکیفیتاظلحازبالینیمستنداتارتقایمنظوربهپزشکیپروندهمحتوایکیفیبررسی
شده،ثبتاطالعاتهمخوانیشده،ثبتاطالعاتصحتودرستیجملهاز)شدهانجاممحتوا

موردستلیچکو(شدهثبتاطالعاتبودنکافیوبودندقیقاطالعات،ثبتبودنموقعبه
.استمتفاوتباشد،نظرموردکیفیویژگیکدامکهآنحسببرنظر

پروندهبتثدرسهیمبالینیهایگروهوافرادبهپزشکیهایپروندهکیفیبررسینتایج
درزشکیپپروندهمستندسازیکیفیارتقایمنظوربهنیازموردمداخالتوشدهدادهبازخورد

.گرددمیاجراوطراحیبیمارستاناطالعاتمدیریتکمیتهقالب



حداقل موارد مورد بررسی در بازبینی کیفی شامل موارد زیر می باشد
داردهمخوانیومطابقتپروندههایفرمسایرسربرگدرشدهثبتاطالعاتباپذیرشفرمدربیمارهویتیاطالعات.

وولوژیپاتگزارشجراحی،عملگزارشحال،شرحدرشدهثبتمواردباترخیصخالصهوپذیرشفرمدرشدهثبتهایتشخیص
.داردهمخوانیترخیصخالصه

بالینیگیریتصمیممنطقیروالدهندهانعکاسبیمارحالشرحفرم(رویکردSOAP)بدنیمعایناتوهابررسیبیمار،اظهاراتشامل
.دباشمیدرمانطرحو(افتراقیتشخیصیااحتمالیتشخیصقطعی،تشخیص)پزشکارزیابینتیجهپزشک،توسط

کنندهتاییدبالینیحاظلازوباشدمیبیمارسالمتیوضعیتپیشرفتسیربیانگرشده،ثبتروتینصورتبهبیماریسیریادداشتهای
.باشدمیبیمارمراقبتمورددرشدهاخذتصمیماتتوجیهیاپزشکیمداخالتلزوم

باشدمیموجودپزشکدستوراتتمامانجاممورددرکافیمستندات.

شودمیتاییدمعالجپزشکتوسطمشاورپزشکدستورات.

ردبایدداروتجویزدلیلودارومصرفزمانمدتتکرار،دفعاتمصرفی،دوزدارو،مصرفروشدارو،نامدارویی،دستوراتدر
.استالزمنیزمصرفدرتوقفتاریخذکرهابیوتیکآنتیمورددرویژهبه.گرددمستنددستورمتن

شوندمیمستندوثبتمستندسازیدستورالعملبامطابقتلفنیدستورات.

باشدمیبیمارترخیصضرورتبیانگرترخیصدستور.



حداقل موارد مورد بررسی در بازبینی کیفی شامل موارد زیر می باشد

بهاخیریتثبتهایواطالعاتکردناضافهاطالعات،تصحیحشاملاطالعاتویرایشبهمربوطدستورالعملهای
.استشدهرعایتدرستی

اقدامگزارشدریافتوپزشکدستوراتبینزمانیفاصلهTAT))میمحاسبهقابلپروندهمستنداترمبنای
.باشد

گرددمیرعایتپروندهمستندسازیدراختصاراتونمادهاازاستفادهبامرتبطدستورالعملهای.

باشدیمویهمراهیابیمارسویازهاآندرکازاطمینانوترخیصهنگامهایتوصیهبیانگرترخیصخالصه.

استدهشتاییدوگرفتهقراربازبینیمورداتندپزشکتوسطفراگیران،توسطشدهثبتمستندات.

شودمیثبتجراحیعملازبعدبالفاصلهجراحیعملگزارش.

دهدمیانعکاسبستریطیدررابیماراستقرارمحلآنمستنداتونبودهزمانیهایوقفهدارایبیمارپرونده.

داردمطابقتبیماربهشدهارایهداروهایباداروخانهدربیمارداروییپروفایلدرشدهثبتداروهای.



لینیباهایپروندهازصیانتوکنترلبرایمعینفرآیندی1-5-5-الف
اماقدآناساسبروریزیبرنامهواحدها/هابخشبینانتقالونقلدر

(مشیخط).شودمی

العاتاطمدیریتبخشبهورودیهایپروندهفهرستباشدهپذیرشبیمارانفهرستتطابق
.شودمیانجامبیمارانترخیصازبعدبیمارستان

سریعردیابیامکان(TRACKING)پروندهدقیقمحلتعیینو(LOCATING)سامانهدر
.داردوجودبیمارستانیاطالعات

شوندمیتکلیفتعیینوشدهاعالمبیمارستانمدیریتبهمفقودیهایپرونده.

وداشتهوجوداطالعاتمدیریتبخشازپروندهخروجکنترلخصوصدرمدونیسازوکار
.شودمیاقدامآنمطابق



نیک ثبت کتروثبت درخواست پرونده از سوی درخواست کننده مجاز در دفتر یا سیستم ال
ت سحداقل شامل شماره پرونده، نام بیمار، نام درخواست کننده، علت درخوا)خروج پرونده 

است، تاریخ ، تاریخ درخوپرونده،  نام فرد تحویل دهنده پرونده، نام فرد تحویل گیرنده پرونده
(  واگذاری پرونده، تاریخ عودت پرونده

 یمار عدم تحویل پرونده به همراه ب) پرونده  توسط فرد یا افراد معین و ذی صالح انتقال
(جهت نقل و انتقال بین بخشی پرونده

 حاظ عات از لمستمر سیستم ثبت خروج پرونده توسط کارشناس بخش مدیریت اطالکنترل
عودت به موقع پرونده های تحویلی به واحدهای مختلف

 ش از جمله گزار)کنترلی الزم به منظور اطمینان از الصاق گزارش های تاخیری تدابیر
.  پس از ترخیص به پرونده کاغذی بیمار اتخاذ شده است(  پاتولوژی



المللی های بالینی بر اساس طبقه بندی بینکد گذاری پرونده5-5-8-الف 
.  شوندها و ضوابط مربوط انجام میبیماری

ویرایشآخریناساسبراقداماتو(ICD10-2016)بیماریهاکلیهگذاریکد•
.گیردمیصورتهابندیطبقهابالغی

وشدهانجامبیمارترخیصازبعدساعت48تاحداکثرنهاییتشخیصگذاریکد•
.شودمیثبتبیمارستانیاطالعاتسامانهدر



لیمکداساسبربیمارانقبلیهایمراجعهردیابیقابلیت5-5-9الف
.استفراهمواحدها/هابخشتمامیدربیمارستانیاطالعاتسامانهدر

ستری،ب،سرپایی)بیمارپروندهردیابیقابلیتبیمارستانیاطالعاتسامانه
.باشدمیداراملیکدطریقازرا(اورژانس

امانهسدربیمارترخیصزمانتاحداکثرملیکدثبتمنظوربهالزمتدابیر
.استشدهاتخاذبیمارستانیاطالعات

تاسشدهاتخاذالهویهمجهولبیمارپروندهردیابیمنظوربهمشخصیرویه.
یص،ترخپایانتاملیکدفاقدهایپروندهکاهشوپایشجهتمشخصیرویه

.دمیباشموجودآنمستنداتواستشدهاتخاذبیمارستانیاطالعاتسامانهدر



برنامهانبیمارستدرخدماتبایگانیوثبتها،فرمنمودنالکترونیکفرایند
.میشوداجراوشدهریزی

ورالعملدستاساسبرونمودهلیستراخوداطالعاتیفرمهایکلیهبیمارستان
.ایدنممیاقدامخودهایسامانهداخلدرآننمودنالکترونیکبهنسبتوزارتی

نظامقبیلازملیهایبرنامهازغیر)فرم4وخدمت3حداقلکهصورتیدر
.گیردمیتعلقکاملامتیازباشندشدهالکترونیک(...ونویسینسخه–ارجاع


