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  مقدمه

  .استرا عطا نموده  مجموعه حاضرتوفيق تدوين ما به سپاس پروردگار يكتا را كه 

 هاي متنوع، قابليتبا  مختلفاستفاده از اين فناوري منجر به توليد محصوالت  بوده وناپذير  توسعه فناوري اطالعات سالمت در جامعه امروز انكار
 ديگر از طرف بوده و داربر هزينه گير و وقت استفاده از محصوالت موجود در كشور براي ذينفعان حوزه سالمت معموالً انتخاب و. شده است

و قابليت يي كارآدسته بندي شناسايي محصوالت، بر آن شديم تا با در نتيجه . گونه محصوالت ارئه نشده است استانداردهاي مناسبي براي اين
  .برداريمسالمت الكترونيكي در كشور گامي در جهت توسعه گونه سيستم ها  اين

  همكاران

  :اندمند ساختههمكاراني كه در انجام اين طرح ما را از نظرات ارزشمند خود بهره

اردشير  مهندس ،حاتميعليرضا  مهندس ،جعفريحسين  دكتر، جان محمديمحمد دكتر ،پورنيكاميد  دكتر، بيطرف احسان دكتر
 ناصر شاكر حسيني، مهندس ،سليمانيمهرداد  دكتر، زراعتكارابراهيم  مهندس ،رياضيحسين  دكتر، دهقانعليرضا  دكتر ،خسروي
 عليرضا مهندس، طالبيرضا  دكتر، صيديمعصومه  مهندس، صميميعبدالرضا  دكتر، صفري مهراليكا ، مهندس شمسكورش  مهندس

  كراني دكتردكتر مرعشي، ، فتحي بابك  دكتر، عازمي خواهآرش  مهندس، عابديان سميهمهندس ، طباطبايي

  محدوده وكاربرد

هاي اطالعات بيمارستاني  سيستماز آنجايي كه . شده استتنظيم ) HIS( يهاي اطالعات بيمارستان سيستماين مجموعه جهت ارزيابي 
 از كاركردهايفهرستي آوري گرد. ارزيابي دقيق آنها كار مشكلي خواهد بود شناخته مي شوند،ي پيچيده سازماني به عنوان سيستم ها

ها  قابليتاين سند ساختاري براي طبقه بندي  به همين علت در. اينگونه سيستم ها معموال به اختالف نظر ذينفعان مي انجامد مختلف
  . لف مورد ارزيابي قرار دهيمايجاد شده است تا بتوانيم اين محصوالت را از محورهاي مخت

هاي اطالعات بيمارستاني طيف گسترده اي از افراد را شامل مي شوند و اين طيف گسترده داراي  سيستماز آنجايي كه ذينفعان 
 در اين .هاي كاركردي مناسب مشكل بوده و نياز به يك چهارچوب دارد جمع آوري نيازمندي، ها و ساليق متنوعي مي باشند نيازمندي

شده و درقالب چارچوبي براي ساير مولفه ارائه سند سعي شده است تا اجزاء كاركردي براي يك سيستم اطالعات بيمارستاني نمونه 
  .تر نمايد تا ارزيابي را آسان. داده شود رهاي كاركردي اين گونه سيستم ها قرا

خود را با اين تغييرات بايستي يستم هاي اطالعاتي موجود سنمايد و  ميهاي حوزه سالمت در طي زمان تغيير  از آنجايي كه نيازمندي
، ذينفعانكليه رو از  از اين. هاي كاركردي موجود در اين سند اجتناب ناپذير مي باشد قابليتفهرست تغيير و تكميل  ،راستا نمايند هم
به  ات خود را براي تكميل چارچوب حاضرگردد تا پيشنهادها و نظر آفرينان حوزه سالمت الكترونيكي دعوت مي برداران و نقش بهره

  .نمايندارسال  »هاي اطالعات بيمارستانيارزيابي سيستم«با عنوان ir.gov.behdasht@215tc.isiriپست الكترونيكي 
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  اجزاء مفهومي

 بخشي ازبه عنوان يا و بوده بيمارستان ساختار در اصل ارائه دهنده خدمت خاصي است كه مي تواند منطبق با قسمتي از  ءجزهر 
  .باشدارائه دهنده خدمت  سيستم

  .مي كند كه نيازمنديهاي كاربردي هر جزء چگونه مي تواند باشد تعيينو شناخت ارتباطات بين اجزاء بوده وظايف هر جزء مشخص 

  :به صورت قرار دادي به دو صورت زير تقسيم بندي و نام گذاري مي گردنداجزاء 

  اجزاء سازماني
اين اجزاء معموال به صورت يك سيستم . اجزايي هستند كه با قسمت مشخصي از بيمارستان به طور معمول قابل انطباق مي باشند

  .)1شكل (جداگانه با كاركرد هاي مخصوص به خود در نظر گرفته مي شوند (Information System)اطالعاتي 

  اجزاء سرويس دهنده
اجزاء سرويس دهنده در قسمت خاصي از بيمارستان استفاده نمي شوند ممكن است در اجزاء سازماني گوناگون قرار داشته باشند و 

مي توانند هم به  اين اجزاء . ارتباطات بين اين اجزاء را نشان مي دهد 2شكل  .كاركرد ها و سرويسهاي مخصوصي را ارائه مي دهند
ر معموال ه .باشند) Service Provider(و هم به صورت سرويس دهنده خدمت ) Information System(صورت سيستم اطالعاتي 

ارتباط دهنده دو جزء ممكن است يك جزء سرويس دهنده  .جزء سرويس دهنده با يك يا چندين جزء سازماني در ارتباط مي باشد
معموال يك جزء سازماني از چندين جزء سرويس دهنده كه به صورت يكچارچه كار مي كنند تشكيل شده از طرف ديگر  .دسازماني باش

  .است

  

  :اجزاء سازماني عبارتند از
 Admission Information System ( سيستم اطالعات پذيرش ) 

 Outpatient Information System ( سيستم اطالعات بيماران سرپايي ) 

 Hospital Ward  Information System  ( سيستم اطالعات بخشهاي بيمارستاني ) 

 Pharmacy Information System ( سيستم اطالعات داروخانه ) 

 Laboratories Information System ( سيستم اطالعات آزمايشگاه ) 

 Radiology Information System ( سيستم اطالعات راديولوژي ) 

 Operating Room Information System ( سيستم اطالعات اتاق عمل ) 

 Medical Document Information System ( سيستم اطالعات مدارك پزشكي ) 

 Discharge Information System ( سيستم اطالعات ترخيص ) 

 Accounting System (  حسابداريسيستم اطالعات  ) 
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 Hospital Nutrition System(سيستم اطالعات تغذيه) 

  
  :اجزاء سرويس دهنده عبارتند از

 Electronic Medical Record ( پرونده الكترونيك پزشكي ) 

 Electronic Nursing Record (  پرونده الكترونيك پرستاري ) 

 Personnel Staffing and Scheduling Information System ( سيستم اطالعات پرسنلي ) 

 Decision Support Systems, Management ( سيستم هاي كمك در تصميم گيري ) 

 Terminology Service ( سرويس واژه شناسي ) 

 Security Service ( سرويس امنيتي ) 

 Communication Service ( سرويس ارتباطي ) 

 Telemedicine Service ( سرويس دورا پزشكي ) 

 Resource Management Information System ( سيستم اطالعاتي مديريت منابع ) 

  

  :ارتباطات اجزاء و نيازمنديهاي كاربردي براي اجزاء
و در اين ساختار . آنها نيازهاي كاربردي براي هر جزء استخراج مي گردد با استفاده از اجزاء سازماني و اجزاء سرويس دهنده و ارتباطات

اين ساختار به علت طبقه بندي نيازها قابليت زيادي براي . بدين صورت ساختار درختي بر اساس اجزاء پديد مي آيد. قرار مي گيرد
طالعات بيمارستاني برقرار مي كنند زيرا كه بر اساس اين نيازمنديها ارتباط نزديكتري با سازندگان سيستم هاي ا. توسعه خواهد داشت

با اين وجود نبايد به اين اجزاء به عنوان اجزا و . سازندگان قابل فهم و درك مي باشد معماري و اجزائي طبقه بندي شده اند كه براي
   .افزار نگاه كردهاي معماري نرمماژول

ارتباطات بين اين دو سطح كامل كننده مفهوم سيستم اطالعات . مختلف قرار دارنداجزاء سازماني و اجزاء سرويس دهنده در دو سطح 
  .)3 شكل(بيمارستاني مي باشد
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  ارتباطات بين اجزاي سازماني -1شكل 

  

  

  بين اجزاي سرويس دهنده اتارتباط -2شكل 
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  ارتباطات بين اجزاء سازماني و اجزاء سرويس دهنده -3 شكل
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  9]62از9صفحه [
 ]آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دفتر [

  هاي اطالعات بيمارستاني شاخص هاي ارزيابي سيستم
  :روش محاسبه امتياز  براي هر زير سيستم

داراي تعدادي معيار و شاخص جهت ارزيابي عملكرد سيستم اطالعات بيمارستاني در آن زير زير سيستم درنظرگرفته شده است كه هر يك  21هاي اطالعات بيمارستاني، جهت ارزيابي سيستم
  . باشدسيستم مي

عنوان باشد كه در محاسبه امتياز دريافتي در زير سيستم، بهدر نظر گرفته شده است كه نشان از اهميت آن شاخص در زير سيستم مربوطه مي 30تا  1همچنين براي هرشاخص، وزني در بازه 
  .شودنسبتي از وزن شاخه اصلي باالتر در نظر گرفته مي

نمايد كه بتواند حداقل يك سيستم اطالعاتي حداقل قابل قبول را كسب مي ين شده نيز معيار اجباري و يا اختياري بودن در نظر گرفته شده و در صورتييتع در اين خصوص براي هر شاخص
  .يدهاي اجباري را كسب نماامتياز شاخص
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  10]62از10صفحه [
 ]آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دفتر [

  1ريت منابعسيستم اطالعات مدي
انبار  ار دارويي،  انبار وسايل مصرفي،مانند انب. در بيمارستان نيز انبارهاي مختلفي قابل تصور ميباشد. داري در هر سازماني فرايندهاي انبارگرداني سازمان را خودكار ميكنندسيستم هاي انبار
ي اطالعات از آنجايي كه اطالعات مرتبط با انبارگرداني در ساير اجزا استفاده مي باشد؛ يكپارچكي اين اطالعات با اطالعات ساير اجزا در سيستم ها. نمونه هايي از آن مي باشد تجهيزات پزشكي

با اين وجود . بسياري از بيمارستانها سيستم جداگانه اي براي اين منظور استفاده مي شوداين قسمت در قابليتهاي مربوط به انبارگرداني را نشان مي دهد هر چند كه در . بيمارستاني اهميت دارد
  .براي اجتناب از دوباره ثبت نكردن اين اطالعات بايد اين اينگونه اطالعات قابليت اشتراگ گذاري را داشته باشند

  

  توضيحات    زير گروه فرعي زيرگروه اصلي

      قابليت تعريف انبارهاي مختلف 
دارويي،  يي مانند انبارهاانبار منظور از تعريف انبارهاي مختلف امكان تعريف

  .مي باشد و بانك خون تجهيزات پزشكيانبار  ،وسايل مصرفيانبار 

       قابليت درخواست انتقال بين انبارها
سيستم توانايي ثبت اطالعات  ،در صورت نياز به تبادل كاال ميان انبارها

انتقال كاال از قبيل اطالعات شناسايي كاال، تعداد، تاريخ و غيره را  مربوط به
   .داشته باشددر قالب فرم درخواست انتقال 

  در انبار امكان تعريف كاال
  

     امكان گروه بندي كاال
مانند  هاي مربوطه طبقه بندي كاالها در گروه ها و زير گروه سيستم قابليت

  .را داشته باشد اموال و غيرهگروه دارو، تجهيزات پزشكي، 
امكان ثبت تاريخ توليد و  انقضاء كاال 

 در هر انبار
      

امكان ثبت نحوه نگهداري و محل 
 نگهداري كاال در هر انبار

    
سيستم بايد  ،باشندخاصي شرايط نگهداري نيازمند  الها در مواردي كه كا

به خصوص در مورد .  نحوه نگهداري كاال را در سيستم ثبت نمايد قادر باشد

                                                            
١ Resource Management Information System 
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  11]62از11صفحه [
 ]آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دفتر [

  توضيحات    زير گروه فرعي زيرگروه اصلي
محلهاي سرد يا  نيازمند نگهداري در تدارو ممكن اس داروها بسته به نوع

  .باشندگرم 

    قابليت آگاه كردن در هنگام كم شدن موجودي انبار

براي آن  در سيستم ي كهدر صورتي كه موجودي كااليي در انبار به حداقل
 .سيستم با نشان دادن هشدار كاربر را آگاه نمايد گرددنزديك  تعريف شده

 100 در انبار دارو وفنداروي استامينموجودي براي مثال در سيستم حداقل 
واحد برسد  150واحد در نظر گرفته شده و در صورتي كه تعداد آن به 

 .سيستم نمايش هشدار به كاربر را آغاز نمايد

      كاال اتمام تاريخ انقضاءقبل از گاه كردن آقابليت 
مسئول به كاربر  ي كاالبا نزديك شدن به زمان تاريخ انقضابه  اين معني كه 
يك كاال يك ماه در صورتي كه تاريخ انقضاي  مثال، براي هشدار داده شود

   .كاربر هشدار دهد ديگر باشد سيستم بطور اتوماتيك به

  انبارگرداني دارويي
  

الكترونيك در خواست داروخانه  ارجاع
پس از تأييد مدير فني داروخانه به 

 انبار دارويي

   
بايد با تاييد مسئول مربوطه صورت انبار دارويي درخواست گرفتن دارو از 

 .گيرد و اين امر بايد در جريان كاري درخواست دارو لحاظ گردد

امكان مقايسه موجودي انبار و 
براي  بخش داروخانه بامينيمم استوك

 هردارو و اعالم هشدار 

   
شود بايد در در استوك بخش ذخيره مي دارو با توجه به اينكه مقداري

صورت نزديك شدن موجودي دارو به مينيم استوك سيستم هشدار الزم را 
 .به كاربر اعالم نمايد

قابليت اعالم پيغام عدم موجودي در 
 انبار و عدم ثبت درخواست دارو 

   

قابليت اعالم سيستم بايد  باشدمواقعي كه داروي درخواستي موجود نميدر 
براي كاربر  ثبت درخواست دارو امكان را داشته و پيغام عدم موجودي در انبار

درخواست دارو، سيستم قبل از ثبت  اين معني كهبه. وجود نداشته باشد
پيغام مناسب به  ،در صورت عدم موجودي و  موجودي كاال را بررسي نمايد
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  12]62از12صفحه [
 ]آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دفتر [

  توضيحات    زير گروه فرعي زيرگروه اصلي
 .متوقف گردد كاربر نمايش داده شود و ادامه عمليات

امكان ليست كردن و چاپ ليست 
موجودي دارويي داروخانه و انبار 

  دارويي
   

براي اهدافي چون بازرسي فني، انبارگرداني و غيره الزم است سيستم قادر 
به توليد گزارشات ليستي از داروهاي موجود در داروخانه يا انبار دارويي 

 .باشد

امكان ثبت داروهاي مرجوعي با ذكر 
  علت آنها و ثبت ضايعات دارو

   

و برگشت توسط  ضايعات دارو داروهاي مرجوعي و يا در صورت وجود
برگشت  با ذكر علت به عنوان كاالي برگشتي سيستم آن دارو  در ،داروخانه

در صورتي كه دارو قابل استفاده مجدد باشد تعداد برگشت داده  .گرددثبت 
شده در محاسبه موجودي كاال  لحاظ گردد و در مواردي مانند ضايعات دارو 

برگشت خورده ها در محاسبه تعداد كه دارو غيرقابل استفاده مي گردد 
    موجودي لحاظ نمي گردد

       قابليت ايجاد گزارشات خاص انبار 

. مانند گزارشات گردش كاال، موجودي كاال در انبار و ساير گزارشات مورد نياز
پارامترهاي الزم را داشته باشد تا كاربر بتواند گزارشات متنوع گزارشات بايد 

هاي زماني دلخواه و به تفكيك انبارها و گروه كاالها و دلخواه خود را در بازه 
 .و پارامترهاي ديگر توليد نمايد
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  13]62از13صفحه [
 ]آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دفتر [

  2پرونده الكترونيكي پزشكي
هر .  نظر اطالعاتي تامين مي كندرا از ... يكي از نياز هاي مهم بيمارستان است كه تمام بخش هاي بيمارستان اعم از بخش هاي درماني مراقبت هاي ويژه، كلينيك و غيره پزشكي يپرونده الكترونيك

با اين وجود حفظ يكپارچگي اين اطالعات براي  چند كه موجوديتهاي اطالعاتي اين قسمت براي فرد مراجعه كننده به بيمارستان در واحد ها و قسمت هاي مختلفي از بيمارستان انجام مي شود
  .فرد مراجعه كننده حتي در مراجعات بعدي اهميت دارد

  

  

  توضيحات    زير گروه فرعي زيرگروه اصلي

       هاي استاندارد بيمارستانيهاي اطالعاتي فرمقابليت پشتيباني تمامي فيلد
هاي استاندارد بيمارستاني، فرم هايي مانند منظور از فرم

و  حالشرحثبت عاليم حياتي، فرم فرم پذيرش بيمار، فرم 
  .مي باشد غيره

      Birth Certificates -امكان ثبت تولد 

 اطالعاتدر ثبت تولد مواردي مانند تاريخ و ساعت تولد، 
شماره سريال  نوزاد، ارگآپ ،و پدر نوزاد مادر دموگرافيك
-درج ميغيره ، وزن نوزاد و نام پزشك يا ماما گواهي تولد،

  .شود

       Death Certificates -امكان ثبت مرگ 
فوت بيمار، علت  دي مانند تاريخ و ساعتدر ثبت مرگ موار

و شناسه پزشك تاييد كننده مرگ و آدرس بيمار ، نام مرگ
  .درج مي شود

       تشخيص امكان ثبت و بازخواني انواع 
 نهاييبايد امكان ثبت تشخيص اوليه، در حين درمان و 

پزشك با استفاده از كدينگ هاي بين المللي مانند 

                                                            
٢ Electronic Medical Record 
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  14]62از14صفحه [
 ]آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دفتر [

  توضيحات    زير گروه فرعي زيرگروه اصلي
SNOMED  وICD10 وجود داشته باشد. 

       زشكپامكان ثبت تاريخ و زمان انواع  تشخيص بيماري توسط 
، در حين درمان و 3شامل تشخيص اوليه تشخيصانواع 
  .پزشك مي باشد كه بايد تاريخ و زمان آنها ثبت شود 4نهايي

پيشرفت انجام شده و امكان ثبت  معاينات بالينيامكان ثبت و بازخواني 
       )استفاده از سرويس واژه شناسيبا ( بيمار طي دوره درمان معالجات

منظور مديريت و نمايش وضعيت بيمار درحالت هاي 
  ماني است مختلف در

      اتانجام شده بيمار و جواب آزمايش آزمايشاتقابليت ثبت و بازخواني 

سيستم پرونده الكترونيكي پزشكي بايد توانايي ثبت نتايج 
را داشته باشد موارد مشابه  آزمايش و زمان انجام آزمايش و

در مورد  و بتواند در مواقع مورد نياز اطالعات ثبت شده
به عبارتي ديگر توانايي  .آزمايشات را بازخواني نمايد

بازخواني جواب آزمايشات از سيستم آزمايشگاه را داشته 
  .باشد

      راديوگرافيو موارد  نوارقلبامكان ثبت 
ارقلب به تفسير و نو، مواردي مانند گزارشات نوارقلبدر ثبت 

  .صورت ديجيتال ثبت گردد

       ساير گزارشات پاراكلينيكامكان ثبت 
پاتولوژي، سونوگرافي، : شامل گزارشات گزارشات پاراكلينيك

اندوسكوپي، كلنوسكوپي، آنژيوگرافي، اكو 
  .باشدو ماموگرافي مي  EEG – EMGكارديوگرافي،

براي هر بيماري خاص، پزشك دستورات ثابتي ارائه مي كند      مختلف از دستورات ثابت ايجاد دستجات 5 دستورات پزشكقابليت ثبت 

                                                            
٣ Primary  Diagnosis 

٤ Secondary Diagnosis 
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  15]62از15صفحه [
 ]آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دفتر [

  توضيحات    زير گروه فرعي زيرگروه اصلي
 اني كه اين نوع بيماري را دارندكه در روند درماني همه بيمار

  .اجرا مي شود
توانند براي هر  بدستورات ثابت امكان اينكه 

 .دنپزشك، اختصاصي باش
   

     ، نظام پرستاري و شماره مامايي ثبت شماره نظام پزشكي

سيستم بايد قابليت ثبت شماره نظام پزشكي، نظام مامايي و 
نظام پرستاري شاغلين در بيمارستان را دارا بوده و با توجه 

صورت هاي مذكور بايد اين ويژگي بهبه اهميت شماره
 .اجباري در سيستم لحاظ گردد

      . . . )اورژانس، نيمه اورژانس و(درخواست مشاوره از پزشكان قابليت 
اين ويژگي به معني قابليت سيستم جهت ثبت فرم مربوط 

  .به مشاوره مي باشد

      ) متني -اتوماتيك ( خالصه پرونده قابليت بازخواني 

خالصه پرونده اتوماتيك به اين صورت تعريف مي گردد كه 
بر اساس بخش هاي مهمي از سوابق قبلي بيمار كه در طي 

صه اي به صورت خالمراجعات قبلي بيمار ثبت شده است، 
و در مراجعات بعدي بيمار براي  شود اتوماتيك ساخته
  .پزشك ارائه گردد

قابل اعم از بستري، سرپايي و اورژانس  ) پرونده قبلي(  بيمار سوابق قبلي
 رديابي باشد

     
سوابق قبلي پرونده الكترونيك اطالعات قابل بازخواني بوده و 

در پرونده اطالعاتي مانند سوابق بيماري يا سوابق آلرژي 
  .جديد قابل رويت باشد

واكنش هاي  جانبي داروها ايجاديك نوع خاص از عوارض       دارا بودن سيستم گزارش حساسيتهاي دارويي بيمار 
                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 درتصميم گيري باشد پشتيباني از سرويس كمكبايد با  دستورات پزشك ٥
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  16]62از16صفحه [
 ]آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دفتر [

  توضيحات    زير گروه فرعي زيرگروه اصلي
هاي سيستم بايد قابليت ثبت حساسيت .حساسيتي است

  .دارويي بيمار و عالئم مشاهده شده در بيمار را داشته باشد

  6پرونده الكترونيكي پرستاري
هاي مختلف در مانند پرونده الكترونيكي پزشكي جهت تامين اطالعات بخشپردازد و مي بررسي چگونگي اطالعات ثبت شده در گزارشات پرستاري مندرج در پرونده بيماراناين بخش به  

  .ذينفع اين جزء پرستاران مي باشند .بيمارستان در طول دوره درمان به كار ميرود

  

     زير گروه فرعي زيرگروه اصلي

  توضيحات

امكان ثبت عالئم حياتي در زمان و تاريخ مشخص و 
 در واحد زمان قابليت بازخواني به صورت نمودار

     

نبض، تعداد تنفس، فشار خون و درجه   ،منظور از عاليم حياتي
حرارت بدن مي باشد كه بايد امكان ثبت و مقايسه آنها در بازه 
هاي زماني مختلف وجود داشته باشد و امكان نمايش به كاربران 

  .وجود داشته باشد

      هاي كمي  اندازه گيريبازخواني  امكان ثبت و
مايعات  - ادرار -زنو - قدشامل ثبت هاي كمي  اندازه گيري
بازيابي آنها در ثبت و مي باشد كه بايد امكان غيره  .دريافتي و

  .صورت نياز وجود داشته باشد
 ستميسهاي  موجود در كارگيري قابليتامكان به

 تخت تيرياطالعات مد
    

زيرسيستم پرونده الكترونيكي پرستاري بايد قابليت استفاده از 
برخي از امكانات و قابليت هاي موجود در زيرسيستم مديريت 

                                                            
٦ Electronic Nursing Record 
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  17]62از17صفحه [
 ]آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دفتر [

     زير گروه فرعي زيرگروه اصلي

  توضيحات

  .تخت را داشته باشد

        و امكان چاپ آن گزارش پرستاريامكان ارائه 
سيستم پرونده الكترونيكي پرستاري بايد گزارشات پرستاران را 

داشته  شناسهگزارش هاي گرفته شده بايد  .نمايدارائه و چاپ 
  .باشند و قابل پيگيري باشند

       مالحظات پرستاري هنگام ورود به بخشثبت 
ل ثبت مواردي مانند شام مالحظات پرستاري هنگام ورود به بخش

مي ... حال عمومي، سطح هوشياري، عالم حياتي بيمار و  ثبت
  .باشد

سيستم هاي  موجود در كارگيري قابليتامكان به
 اطالعات پرسنلي و زمان بندي

     
ي بايد قابليت استفاده از زيرسيستم پرونده الكترونيكي پرستار

امكانات و قابليت هاي موجود در زيرسيستم اطالعات  برخي 
  .پرسنلي و زمانبندي را داشته باشد

هاي  موجود در سيستم تغذيه كارگيري قابليتامكان به
 بيمارستان

     
زيرسيستم پرونده الكترونيكي پرستاري بايد قابليت استفاده از 
برخي از امكانات و قابليت هاي موجود در زيرسيستم تغذيه را 

  .داشته باشد

امكان گذاشتن يادداشت، يادآوري براي خود و ساير 
 همكاران

    

امكان و موارد مشابه، بايد  تعويض شيفت در مواردي مانند
دآوري زمان ارائه دارو  به يا مواردي چون در گذاشتن يادداشت

خود و يادآوري وقايع رخ داده در شيفت قبلي براي  ، بيمار
 .وجود داشته باشدهمكاران 
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  18]62از18صفحه [
 ]آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دفتر [

  7سيستم اطالعات مديريت تخت
به طوري كه در هر زمان امكان  ،وترخيص بيمارستان داردمديريت تختهاي بخش هاي مختلف بيمارستان نياز به ارتباط الكترونيكي موثر  فيمابين بخش هاي مختلف و قسمت پذيرش 

  .گزارشگيري از وضعيت تختهاي بخش هاي مختلف بيمارستان وجود داشته باشد

  توضيحات    زير گروه فرعي زيرگروه اصلي

    قابليت ثبت مرخصي بيمار

به  يا بيمار به مرخصي، امكان ثبت مرخصي ساعتي و   در صورت نيازدر موارد خاص و 
 ،در اين صورت در اين بازه زماني .وجود داشته باشد در سيستم تعداد روزهاي مشخص

 .تخت مي تواند آزاد شده و در اختيار ديگران قرار بگيرد و يا به صورت رزرو باقي بماند

    هاامكان استخراج درصد اشغالي تخت

ها، استخراج درصد اشغالي مورد نياز در بيمارستانمديريتي و آماري  از جمله گزارشات
بايد سيستم قابليت ارائه درصد اشغالي تخت در بازه زماني مشخص و به تخت بوده و 

 .تفكيك بخش را داشته باشد

    8انتقال بيمار به بخش ديگرامكان 

مثال از بخش مراقبت  .گرددهاي مختلف جابجا به هر دليلي ممكن است بيمار بين بخش
در اين صورت بايد بتوان تخت مربوطه را آزاد  .و عروق منتقل شودهاي ويژه به بخش قلب 

 .نمودو در بخش جديد براي بيمار تخت انتخاب 

    امكان غيرقابل استفاده كردن موقت تخت

بايد اين امكان  .گرددغير قابل استفاده مانند تعمير و نظافت تخت براي مدتي ممكن است 
كه در آن بازه زماني مشخص تخت مربوطه خارج از  وجود داشته باشددر سيستم 

 .گردددهي تعريف سرويس

مثال در صورت بيشتر شدن تعداد (ممكن است به داليل خاصي نياز به افزودن تخت باشد    9) Extra(مانند تخت اضافي - امكان افزودن تخت به سيستم

                                                            
٧ Bed Management Information System 

 ). به صورت الكترونيك(قابليت انتقال اطالعات پرونده الكترونيك بيمار به بخشي كه منتقل مي گردد  8
 . امكان ايجاد تخت اضافي در سيستم به صورتي كه تمام قابليتهاي انفورماتيكي و ديجيتالي مانند ساير تختها براي آن نيز فراهم باشد 9
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  19]62از19صفحه [
 ]آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دفتر [

  توضيحات    زير گروه فرعي زيرگروه اصلي
در اين صورت بايد )بيمار بيماران از تعداد تخت هاي موجود و يا افزودن تخت براي همراه

 .نمود، تخت جديد تعريف و اضافه )با رعايت ضوابط(بتوان در زير سيستم مديريت تخت

امكان رزرو تخت هايي كه از قبل قابل رزرو تعريف شده اند و 
 امكان لغو رزرو 

   

مثال تخت هاي اشغال  .به اين نكته توجه شود كه همه تخت ها قابل رزرو شدن نيستند
نبايد اين امكان را داشته باشند ولي تخت هاي در حال انتقال،  و يا از قبل رزرو شدهشده 
ارتباط متقابل اين سيستم با  - نمودرا مي توان قابل رزرو تعريف  غيرهال ترخيص و در ح

 .سيستم پذيرش برقرار است

قابليت مشخص كردن تخت هايي كه هزينه همراه بطور 
 شوداتوماتيك لحاظ مي

   

در مواردي كه بيمار شخصي را به عنوان همراه با خود دارد و اين شخص از تخت 
هاي هزينه رويهزينه هاي تخت فرد همراه ممكن است ، نمايدبيمارستان استفاده مي 
  .تخت بيمار لحاظ گردد

    ي فعالهامشخص كردن تخت

داراي هاي فعال تخت .گردندكه در آمارگيري لحاظ مي هستند تخت هاييهاي فعال تخت
در حال ترخيص  ، آماده پذيرش بيمار واشغال شده، رزرو شده، در حال انتقال وضعيت

 .باشندمي

    وجود اعمال شرايط خاص در انتخاب تخت و اتاق بيمار

شرايطي مثل  سن، جنس، اين ويژگي بيانگر  قابليت سيستم  براي درنظر داشتن 
 15مانند اتاق بيماران زير . باشدميتشخيص پزشك و غيره در انتخاب تخت و اتاق بيمار 

 .)تخت ايزوله(سال و يا تخت بيماران مسري

    قابليت تعريف نوع تخت
، اتباع  ICU،CCUنوع تخت مي تواند شامل يك تختي، دو تختي، نوزاد سالم، ايزوله، 

 .خارجي، روان حاد، بيمار سوختگي و غيره باشد

    قابليت ثبت وضعيت تخت و زمان تغيير وضعيت

وضعيت تخت مي تواند شامل اشغال شده، خارج از سرويس دهي، آماده پذيرش، رزرو 
هاي سيستم بايد قابليت ثبت وضعيت. باشد ميدر حال ترخيص  و شده ، درحال انتقال

 .داشته باشدمذكور را 
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  20]62از20صفحه [
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  10سيستم تغذيه بيمارستان
    .بكار ميرود  و پرسنل براي مكانيزه كردن سفارشات غذايي براي بيماران بستري سيستم تغذيه

     زير گروه فرعي زيرگروه اصلي

  توضيحات

       ارائه برنامه غذايي  ثبت و قابليت
را داشته و برنامه غذايي پرسنل و بيماران  به اين معني كه سيستم بايد امكان ثبت

  .نمايند و انتخاب كاربران بتوانند برنامه غذايي را مشاهده
سيستم در  هاي  موجودكارگيري قابليتامكان به

 اطالعات پرسنلي و زمان بندي
    

زيرسيستم تغذيه بايد قابليت استفاده از برخي از امكانات و قابليت هاي موجود در 
  .اطالعات پرسنلي و زمانبندي را داشته باشد زيرسيستم

-قابليت ثبت رژيم هاي غذايي بيماران بستري
Diet Records 

    
متناسب هاي خاصي را دارند بايد رژيم غذايي در برنامه غذايي بيماران بستري كه بيماري

مثال در مورد بيماراني كه فشار خون باال دارند بايد مقدار . لحاظ شود با دستور پزشك
  .قابليت ثبت اين رژيم ها را داشته باشدبايد  نمك كمتري استفاده شود و سيستم 

 در ثبت شده غذاي درخواست تغيير قابليت
      بيمار وضعيت و حال تغيير هنگام

ر ، سيستم بايد توانايي تغييو حال عمومي بيمار تغيير مي كند در مواقعي كه وضعيت
  .)طبق نظر پزشك(كه قبال براي بيمار ثبت شده است را داشته باشد درخواست غذايي

موجود در زير  هايكارگيري قابليتامكان به
 سيستم مديريت تخت

     

قابليت هاي موجود در زيرسيستم تغذيه  بايد قابليت استفاده از برخي از امكانات و 
در درخواست غذاي ارائه شده از  طور مثالبه .زيرسيستم مديريت تخت را داشته باشد

بيمار براي كاربر بخش تغذيه قابل مشاهده و دسترسي شماره تخت بخش براي بيماران، 
    .باشد

                                                            
١٠ Hospital Nutrition System 
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  21]62از21صفحه [
 ]آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دفتر [

  11سيستم اطالعات پرسنلي و زمان بندي
اي از اطالعات مربوط به كاركردهاي اصلي را جهت به هاي مختلف  در اين سيستم، هر يك دستهزيرگروه. وجود دارد درجات و طبقات شغلي، مشاغلدر اين بخش امكان ثبت اطالعات استخدامي 

  .هاي كاري را در بانك اطالعاتي كل درج ميكندهاي ديگر ازجمله حقوق و دستمزد و يا تعين شيفتكارگيري در بخش
  

  توضيحات    رعيزير گروه ف زيرگروه اصلي

       پرسنلي كامل اطالعاتقابليت ثبت 
سيستم امكان ثبت اطالعات كامل پرسنل شامل سوابق كاري، مدارك تحصيلي، نوع 

  .داشته باشد را،شماره نظام پزشكي براي پزشكان و موارد مشابه قرارداد
       كارت تايمكس

     12پرسنل ورود و خروجامكان ثبت 
سيستم قابليت ثبت ورود وخروج پرسنل را وهمچنين قابليت ارائه گزاش حضور و غياب 

  . پرسنل بر اساس نياز بخش مالي يا مديريت را داشته باشد
و امكان جابجايي كشيك ها و شيفتها امكان ثبت 

       آنها توسط بخش هاي مسئول
و توسط افراد قابليت ثبت شيفتهاي پرسنل وجابجايي آنها را در مواقع نياز  بايد سيستم

  .داشته باشدمجار 
 ازبيمارستان خارج ماموريتهاي ثبت امكان
       پرسنل

پرسنل را با تاييد مسئول  ماموريتهاي خارج ازبيمارستانبايد امكان ثبت و درج  سيستم
  .مربوطه داشته باشد

       پرسنل مرخصيهاي ثبت امكان
 ساعتي، استحقاقي روزانه، سيستم امكان ثبت مرخصيهاي پرسنل كه شامل استحقاقي

  .مي باشد را داشته باشدغيره و روزانه استعالجي
         استخدامي احكام مديريت وثبت  امكان

                                                            
١١ Personnel Staffing And Scheduling Information System 

 . مي تواند با سيستم هاي كارت تايمكس يكپارچه شود  12
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  توضيحات    رعيزير گروه ف زيرگروه اصلي
  .باشدميحق اشعه  و جانبازيمنظور امكان تعريف مواردي مانند شرايط و قوانين        كاري خاص قوانين و ازشرايط پشتيباني

هاي ورود و خروج كاركنان و قابليت ارائه گزارش
  برنامه شيفت ها

  .سيستم قابليت گزارش دهي ورود و خروج كاركنان و برنامه شيفت ها را داشته باشد     
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  23]62از23صفحه [
 ]آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دفتر [

  13ياري هاي تصميم سيستم
اي دارند و يك مورد انتخابي در ستردهاينگونه سيستم ها طيف گ. ه مي شودجانبي در سيستم هاي اطالعات بيمارستاني شناختاستفاده از رايانه براي كمك در تصميم گيريها به عنوان يك ابزار 

  .بيمارستان مي باشنداين دو جزء معموال در ارتباط با جزء پرونده الكترونيكي سال مت در  .استقسمت دو نوع ساده از آن آورده شده  اين در. هاي سيستم محسوب مي شوندقابليت

  

     زير گروه فرعي زيرگروه اصلي

  توضيحات

 ياري تشخيصي سيستم تصميم

    تي علمي در دسترساوجود منابع اطالع

و  هادستورالعمل ،هاي الكترونيكيمنابع اطالعاتي روزآمد مانند كتابخانه
و قابليت دسترسي  غيره، مستندات و ي پزشكي و تشخيصيراهنماها

 .هاي اطالعاتي مرتبط از درون سيستممستقيم به پايگاه

توانايي دريافت و ذخيره اسناد خارجي جهت كمك 
     در تصميم گيري

وجود ها و اسناد معتبر در سيستم بايد قابليت اضافه كردن دستورالعمل
  . ممكن باشدهاي مرتبط در بخشبراي كاربران و دسترسي آنها  داشته

تر  قابليت ارائه تشخيصهاي افتراقي و محتمل
    براساس  عالئم باليني بيمار

هاي افتراقي مختلفي را شامل شود،  عالئم باليني بيمار مي تواند تشخيص
د قادر باشد مجموعه اين تشخيص ها را به همراه محتمل ترين يسيستم با

تواند درد ميدلبراي مثال بيماري با عاليم  .تشخيص به كاربر نشان دهد
  .باشدهاي افتراقي آپانديسيت و يا سنگ كليه داراي تشخيص

قابليت هشدار موردي در موارد غير طبيعي بودن 
  نتايج آزمايشگاهي

   

داراي عوامل تاثيرگذار  ديگر  براساس سن و جنس وات،  نتايج آزمايش
و انحراف از اين معيارها مي تواند نشانه  است يمتفاوت محدوده نرمال
اين مقادير ثابت هستند و بايد اطالعات آنها در . باشد يبيماري خاص

سيستم موجود باشد، نتايج هر آزمايش بايد با اين مقادير مقايسه شود و در 

                                                            
١٣ Decision Support System 
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     زير گروه فرعي زيرگروه اصلي

  توضيحات

بايد سيستم با نشان دادن  ز معيار و غيرطبيعي بودن نتيجهصورت انحراف ا
  .نمايد و در پاسخ آزمايش درج شگاه را مطلعهشدار كاربر آزماي

دسترسي به درمانهاي رايج يك تشخيص و 
 پروتكلهاي درماني آن

   
را به تفكيك هر ليستي از درمانهاي رايج  بايد قابليت ارائه سيستم

 .تشخيص به كاربر مربوطه ارائه دهد

  ياري درماني سيستم تصميم
  
  
  
  
  
  
  
  
 

و  و درماني داروييتداخالت قابليت تشخيص 
  هشدار آن
  دارو -دارو 

  آزمايش -دارو 

  غذا –دارو 

  پروسيجر -دارو 

   

بسيار اتفاق مي افتد كه استفاده از دارويي با دارويي ديگر مضرات و 
داشته باشد و يا ممكن است مصرف دارو با تغذيه  يعوارض غيرقابل اجتناب

بالفاصله بعد از غذا صورت بايد خاص مثال مصرف دارويي  .باشد در ارتباط
در . ث منع مصرف ماده غذايي خاصي گرددگيرد و يا استفاده از دارويي باع

تمام اين موارد سيستم بايد قادر به ارائه هشدار باشد تا باعث كاهش بروز 
مانند فراموشي كاربر و يا نياز به آزمايش مجدد و (خطاي انساني و پزشكي 

 .گردد) غيره 

ميزان مصرف داروها بر اساس بعضي  ارائهقابليت 
  پارامترها و توانايي تبديل واحدها براي مصرف

    

 دوز مصرفي دارو را براساس پارامترهايي مانند قابليت ارائه پيشنهادسيستم 
نحوه و داشته و امكان ارائه پيشنهاد درخصوص سطح بدن، نارسايي كليه وزن، 

بيمار بايد داروي آنتي  نمايد پيشنهادمثال  داشته باشد را زمان مصرف دارو
  .شام مصرف نمايد صرف هيستامين را روزانه يك عدد بعد از 

بسته به سطح  دارويي اجازه ابطال تداخالتقابليت 
 امنيت كاربر

   

تداخل دو  دارو ممكن است كاربر  ماننددر صورت وجود تداخالت دارويي 
همزمان اين داروها براي  تشخيص دهد استفاده) ال يك پزشكمث(سيستم

در باشد، ميآن  عوارضو سود استفاده از آن بيشتر از  بودهبيمار اضطراري 
سيستم پيشنهاد اين صورت بايد كاربراني با سطح دسترسي خاص بتوانند 

با سطح دسترسي  به طور مثال(مبني بر تداخل دارويي را ابطال نمايند 
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  25]62از25صفحه [
 ]آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دفتر [

     زير گروه فرعي زيرگروه اصلي

  توضيحات

). دسترسي نداشته باشدستار يك پر يك پزشك اين امكان وجود داشته و
 باردار بانوان تجويز آنتي بيوتيك براي مانند

انجام  رايب استفاده از بانك اطالعات داروييامكان 
  مطالعات

    
چون تداخالت  شامل مطالعاتي تخصصي مطالعات امكان سيسم بايد قابليت ارائه

  .باشد را دارا دارويي، دوزاژ مصرف، طريقه مصرف، مالحظات پرستاري و غيره

   مقايسه قيمتي داروهاي مشابهقابليت 

در ليست داروهاي تجويز شده براي بيمار، درصورت وجود داروي مشابه در 
، سيستم امكان مقايسه قيمتي اين )داروي ثبت شده  در سيستم(داروخانه

طور مثال از يك دارو به. داروها را داشته و به كاربر داروخانه اعالم نمايد
تواند با نمونه داخلي و خارجي وجود دارد كه در اين صورت بيمار مي

 .مشورت پزشك يكي را انتخاب نمايد
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 ]آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دفتر [

  14سرويس واژه شناسي
  هاي اطالعات بيمارستانيسيستمها و فرآيندهاي پزشكي يكي از مهمترين موارد در هاي بين المللي و يكي كردن درك افراد در تشخيصجهت هماهنگي با سازمان هاي كدينگسيستم كارگيريبه

تعريف كدهاي بومي در سيستم  فراواني زيادي برخوردار گرديدند ، از تنوع وكه اقالم موجود در يك محيط همگونضرورت استفاده از سيستمهاي كدگذاري زماني احساس گرديد . باشدمي 
باشد در آينده براي تبادل اطالعات با ساير سيستم ها امكان نگاشت  15ISO5964و  ISO 2788مبتني بر استاندارد اطالعات بيمارستاني بالمانع مي باشد در صورتي كه تعريف آنها مشخص و 

نگاشت بين سيستم هاي مختلف  با اين وجود توصيه مي گردد تا از سيستم هاي بين المللي در هر حوزه استفاده شود تا در صورت تبادل اطالعات برون بيمارستاني مشكلي در. وجود خواهد داشت
  . پيش نيايد

     زير گروه فرعي زيرگروه اصلي

  توضيحات

     امكان كدينگ تشخيصهاي باليني

 ،واژگانگنجينه  طالعات مربوط به تشحيص بيماري ازسيستم بايد قادر باشد در ثبت ا
 همگان ، دركاطالعات تبادلبه  تا در صورت نياز استاندارد استفاده نمايد و كدهاي اتحاصطال

مثال سيستم كدينگ  بطور .به آساني صورت گيرداز اطالعات ) و ديگر سيستم هاكاربران (
ICD-10 چنينو هم هابراي كدينگ تشخيصIV-DSM- هاي هاي بيماريبراي تشخيص

   رواني

 هاي بالينيپروسيجرمكان كدينگ ا
 )اقدامات درماني(

 

    

يعني سيستم بايد قادر باشد در ثبت اطالعات مربوط به اقدامات درماني و دستورات پزشك 
 استفاده نمايد استاندارد و كدهاي اصطالحات ،واژگانگنجينه از  ،مراقبت از بيماردوره مربوط به 

از اطالعات به ) كاربران و ديگر سيستم ها(، درك همگان اطالعات تبادلبه  تا در صورت نياز
از  CPT(Current Procedural Terminology)طور مثال به .اني صورت گيردآس

  .باشدمياستانداردهاي جهاني در زمينه اقدامات درماني 
                                                            

١٤ Terminology Service 

١٥ Guidelines for the establishment and development of multilingual thesauri 
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  27]62از27صفحه [
 ]آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دفتر [

     زير گروه فرعي زيرگروه اصلي

  توضيحات

  .باشد كه استفاده از آن توصيه مي گرددمي 

    امكان كدينگ آزمايشات باليني

از هاي بيماران آزمايشآزمايشگاه و  يعني سيستم بايد قادر باشد در ثبت اطالعات مربوط به
 تبادلبه  استاندارد استفاده نمايد تا در صورت نياز و كدهاي اصطالحات ،واژگانگنجينه 
. از اطالعات به آساني صورت گيرد) كاربران و ديگر سيستم ها(، درك همگان اطالعات

 .براي اقدامات آزمايشگاهي توصيه ميگردد LOINCدر اين زمينه استاندارد بطورمثال 

     امكان كدينگ داروها

و  اصطالحات ،واژگانگنجينه از دارو ها  يعني سيستم بايد قادر باشد در ثبت اطالعات مربوط به
كاربران و (، درك همگان اطالعات تبادلبه  استاندارد استفاده نمايد تا در صورت نياز كدهاي

 NDC (Nationalاستاندارد، به طور مثال .از اطالعات به آساني صورت گيرد) ديگر سيستم ها

Drug Code)  باشدمي كدينگ داروهادر زمينه.  

     امكان كدينگ عالئم باليني

تب  مانند درجه(يعني سيستم بايد قادر باشد در ثبت اطالعات مربوط به عالئم باليني بيمار 
به  استاندارد استفاده نمايد تا در صورت نياز و كدهاي اصطالحات ،واژگانگنجينه از  )بيمار
. از اطالعات به آساني صورت گيرد) كاربران و ديگر سيستم ها(، درك همگان اطالعات تبادل

كه مربوط به اصطالحات باليني است توصيه  SNOMED در اين زمينه استاندارد طور مثال به
  .مي گردد

ضريب (امكان تعريف ضريب تعرفه ها 
K (هامفاهيم واژه شناسي عمل براي      

اي نظير آن ضريب تعرفه شناسي،هاي استاندارد در حوزه مفاهيم واژهبراي كدبه اين معني كه 
از آن ها و سهم پزشك و متخصصين  صورتحساب اتدر محاسبدر آينده تا  گرددتعريف عمل 

- رايج مي California استاندارد كدينگطور مثال در اين زمينه استفاده از به.  استفاده گردد

   .باشد
 هاي كدگذاريرساني سيستمبروزقابليت 

      هاي جديد جهاني و استفاده از كدينگ
هاي كدگذاري مورد استفاده در سيستم و نگاشت سيستم بايد قابليت بروزرساني سيستم

كه از كدينگ هاي  ICD10 PC5 براي مثال استفاده از كدينگ. كدهاي قبلي را دارا باشد
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     زير گروه فرعي زيرگروه اصلي

  توضيحات

  .گرددشخيص و اقدامات درماني را شامل ميو كدينگ مربوط به تجديد جهاني است 

هاي قابليت پشتيباني از كدينگ
سامانه پرونده (سپاس استاندارد

  )الكترونيكي سالمت
    

تعامل داشته باشد كه ) پرونده الكترونيك سالمت ايران سامانه(سپاس با  سيستم بايد بتواند 
هايي استفاده از كدينگسيستم بايد   الزامي بوده وكدينگ هاي سپاس استفاده از ين منظور بد

نمايد كه از طريق استانداردهاي تبادل پيام امكان تبديل و درك متقابل از كدها وجود داشته 
  .باشد
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  16سرويس امنيتي
 مديريت همچنين .دارد عهده بر را الزم راهكارهاي ارائه و اهداف اين به رسيدن راه سر موانع بررسي و امنيت اهداف تعيين وظيفه كه است اطالعات مديريت از بخشي اطالعات امنيت مديريت

سرويس امنيت سرويسي است كه در ارتباط  .دارد نگه روزآمد هميشه را سيستم تا كند تالش بايد نهايت در و داشته عهده بر را سازمان امنيت سيستم عملكرد كنترل و سازي پياده وظيفه امنيت
مگر اينكه اجزاء خارج از حوزه سيستم باشند كه دراين صورت . از طريق اين سرويس فراهم ميايد ورود هر كاربري به هر جزء. ميكند با تمام اجزاء اين چارچوب بوده و به صورت يكپارچه عمل 

  . يردگانتقال پيام با استفاده از سرويس امنيتي صورت مي

  توضيحات    زير گروه فرعي زيرگروه اصلي

  سطوح دسترسي طبقه بندي شده
  
  
  
  
  
  
  
 

امكان ارائه سطح دسترسي بر اساس اليه بندي اطالعات 
 جهت حفظ اطالعات با ارزش

  
به عنوان مثال محدود كردن دسترسي كاربران مختلف بر اساس 

 مكان و زمان دسترسي آنها به سيستم

هويت كاربري با قرار دادن نام كاربري و رمز  قابليت ارائه
 ورود با توجه به سطح دسترسي كاربر

   
به آنها ...) كاربر معمولي، مدير، مدير ارشد و (بر اساس نوع كاربر 

هاي نام كاربري و رمز عبور تخصيص يابد و بر اساس پروفايل
  .دگردتخصيص داده شده سطوح دسترسي مختلف تعريف 

  .كاربر امكان تغيير رمز عبور خود را در هر زماني داشته باشد    قابليت تنظيم مجدد رمزعبور در زمان استفاده از رمز عبور 
كه شامل  17قابليت ايجاد يك پرونده اطالعات شخصي

مشخصه هاي مورد نياز كاربر براي تعيين سطح امنيت 
 سيستم باشد

     

       متنيصورت قابليت نمايش رمز عبور به
برخي از اطالعات به عنوان مثال يك كاربر معمولي مجاز به تغيير    اجازه به كاربرهاي مجاز، جهت به روز رساني پرونده 

                                                            
١٦ Security Service 

١٧ Profile 
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  توضيحات    زير گروه فرعي زيرگروه اصلي
در سطح باالتر مدير سيستم به پرونده .باشدپرونده شخصي خودش   اطالعات شخصي

  .اي همه كاربران دسترسي خواهد داشته

امكان تعريف نقشهاي كاركردي و 
 18ارتباط با سطوح دسترسي

   

مثال فقط  .كاربران متفاوت سطوح دسترسي متفاوت خواهند داشت
پرستار اجازه ويرايش كردن اطالعات پرونده الكترونيك پرستاري را 
خواهد داشت و اين قابليت براي كاربر بخش مدارك پزشكي غير 

 .فعال است

ساعت هاي كليه  نامكان هماهنگ كرد
پردازش اطالعات با سيستم هاي 

استفاده از يك مبدا زماني مورد توافق 
 جهت گزارشگيري از عمليات كاربران

   

- هب(با توجه به اهميت زمان در عمليات انجام شده توسط كاربران
هماهنگ بودن ساعت كليه سيستم ها ) خصوص در مسائل حقوقي

 . امري ضروري است

امكان گزارش گيري از عملياتي كه 
توسط كاربران در تاريخ و ساعات 

 مشخص انجام مي شود 

   

 IPاين عمليات مي تواند با استفاده از نام كاربري افراد و يا آدرس 
به عنوان مثال گزارش گيري از  - پايانه هاي مختلف صورت پذيرد

از زيرسيستم پرونده الكترونيك پزشكي، /ورود و خروج كابر مجاز به
 و يا اعمال هر گونه تغيير در داده هاي مربوط به يك بيمار خاص

قابليت ارائه برنامه نگهداري و بايگاني 
اطالعات به صورت الكترونيكي در 

 ني مشخصفواصل زما

    

در فرم هاي مختلف و ثبت اطالعات پزشكي امضاي پزشك و ساير     قابليت پشتيباني از  امضا ديجيتال

                                                            
  . امكان تعريف كاربران و گروه كاربران و سطح دسترسي آنها براي عمليات گوناگون و اطالعات پرونده الكترونيك بيماران 18
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  توضيحات    زير گروه فرعي زيرگروه اصلي
ارائه دهندگان مراقبت از اهميت بااليي برخوردار بود و مي تواند 

. دعاوي حقوقي باشد و مرجع رسيدگي به خطاهاي پزشكي
بنابراين در صورتي كه سيستم قابليت پشتيباني از امضاي 
الكترونيك را داشته باشد در فرم هاي الكترونيك نيز مانند فرم 
دستي عالوه بر مشخصات ارائه دهنده خدمات امضاي او را نيز 

- در حال حاضر اين امكان به صورت وب. ميتوان لحاظ نمود

بت احوال كشور در اختيار متقاضيان قرار سرويس، توسط سازمان ث
 .گيردمي
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  19سرويس ارتباطي
اين . ند تا در اين بستر انتقال اطالعات با سرعت و امنيت صورت گيردسرويس ارتباطي زير ساختي را براي انتقال اطالعات بين اجزاي سازماني و اجزاي سرويس دهنده  در سطح ارتباطات درون بيمارستاني ايجاد ك

ك استفاده كنند ارتباطات اين دو جزء مفهوم كاملي ندارد زيرا كه سمت در صورتي مفهوم پيدا مي كند كه دو جزء داراي دو سيستم اطالعاتي مجزا باشند و در صورتي كه اين دو جزء از يك بانك اطالعاتي مشترق
  .اطالعات مورد نياز را بين اجزاء منتقل كنند SOAPد با پروتكل هاي  استانداردي چون هر چند كه سرويس هاي نرم افزاري ميتوانن. اين دو جزء در اصل يكي مي باشند

اين ارزيابي توليد  البته در. دريافت پيام درقالب استاندارد و همواره عبارتست از ارسال و) ISO 13606و  HL7مانند ( انتقال برون بيمارستاني بر پروتكل هاي انتقال اطالعات در حوزه بهداشت و درمان تاكيد دارد
  .ساختارهاي اطالعاتي غير استاندارد مانند ديسكت بيمه نيز ميتواند جزء اين قابليت ها محسوب كردد

  

     زير گروه فرعي زيرگروه اصلي

  توضيحات

 درون بيمارستاني ارتباطات

   قابليت انتقال اطالعات از جزئي به جزء ديگر 
مانند امكان انتقال دستورات آزمايشات از بخشها به واحد آزمايشگاه و 

 بيمارپرونده الكترونيكي پزشكي انتقال جواب آزمايشات به 

توانايي سيستم در اينكه كاربرها بطور همزمان بتوانند 
  نمايند يك پرونده را مشاهده

   
-ميمثال در حالي كه يك پرستار پرونده الكترونيكي بيمار را مشاهده 

، در همان زمان يك پزشك به اطالعات همان بيمار دسترسي نمايد
  .داشته باشد

امكان دسترسي به اطالعات ساير اجزاء از مكانهاي 
 ديگر با توجه به سطح دسترسي

   
هاي آزمايش به طور مثال مدير يك بخش اجازه دسترسي به اطالعات

بيماران بخش خود را داشته و دسترسي به اين اطالعات عمال براي وي 
  .از همان بخش امكان پذير باشد

                                                            
١٩ Communication Service 
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     زير گروه فرعي زيرگروه اصلي

  توضيحات

 ارتباطات برون بيمارستاني

مبتني (هاي سپاسقابليت تبادل اطالعات با سرويس
 )13606براساس استانداردايزو 

    
HIS  بايد قابليت نوشتن اطالعات يك بيمار خاص در پرونده الكترونيك

 سالمت

قابليت بازخواني پرونده الكترونيكي بيمار از طريق 
هاي سپاس و نمايش آن در سيستم اطالعات سرويس

  بيمارستاني
      

هاي قابليت ويرايش اطالعات تبادل شده با سرويس
 سپاس و ارسال مجدد آن

     

هاي سپاس در سيستم براي هر شناسه قابليت ثبت
  هاي سپاسبيمار بعد از تبادل با سرويس

    

بعد از هربار تبادل اطالعات با سپاس، دو كد تحت عنوان 
CompositionUID وPatientUID شود به سيستم برگردانده مي

. كه بايد قابليت ثبت و نگهداري اين كدهاي يكتا وجود داشته باشد
هاي بعدي براي جهت ويرايش اطالعات در ارشالاستفاده اين كدها 

  .باشدبيمار مربوطه مي
قابليت ثبت گزارشات موفق و ناموفق در تبادل 

در  عدم موفقيت هاياطالعات با سپاس و ثبت علت
  ارسال

      

قابليت سيستم درفراخواني سرويس هاي تدوين شده 
  ضروري 

    
بايد بتواند سرويس تعيين هويت اشخاص از  HISبه عنوان مثال  

  .سازمان ثبت احوال را فراخواني كند
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    20سرويس دوراپزشكي
تصوير پزشكي  براي اين منظور اطالعات پزشكي كه مي تواند مثال يك. پزشكي از راه دور گفته مي شود تله مديسين يا دوراپزشكي به كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات به منظور ارائه خدمات

اقداماتي براي تشخيص، درمان، يا  ارتباطات به نقاطي دور ارسال مي گردد و تبادالت اطالعاتي الزم برقرار مي گردد تا باشد با استفاده از فناوري هاي اطالعات و...) شامل تصوير راديولوژي و (
  .پيشگيري از بيماري انجام گيرد
  توضيحات    زير گروه فرعي زيرگروه اصلي

  درون بيمارستاني
 

هاي متفاوت امكان ثبت و تغيير دستورات در قسمت
ها با بيمارستان و امكان دسترسي از اين ايستگاه

 21توجه به امنيت و سطح دسترسي

   

 برون بيمارستاني

   امكان برقراري ارتباط صوتي تصويري از راه دور

و از راه دور با ) نرم افزارهاي جانبياستفاده از و نه با ( سيستمبايد بتوان از درون 
ارتباط  ،جهت به اشتراك گذاشتن اطالعات هاي مختلف بيمارستانبخشكاربران 

پزشك،  –ميتواند به صورت ارتباطات پزشك اين ارتباط  .نمودصوتي و تصويري برقرار 
 پزشك باشد –پرستار، بيمار  –پزشك 

متخصصين كان و امكان انجام مشاوره و ارتباط با پزش
   )ارتباط صوتي و تصويري(خارج از بيمارستان 

   
باشد قابليت ارسال تصاوير پزشكي بيمار داراي  درصورتيكه سيستمبطور مثال 

. استفاده نمايداز مشاوره متخصصين راديولوژي ساير مراكز درماني  دتوانميپزشك 
  .)باشدانتقال اطالعات نبايد محدود به اطالعات متني در اين خصوص (

                                                            
٢٠ Telemedicine Service 

 . استفاده از سيستم هاي مبتني بر وب توصيه مي شود 21
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  22سيستم اطالعات پذيرش
دمت از پذيرش آغاز مي شود در سيستم هاي سيستم اطالعات پذيرش اولين سيستمي مي باشد كه با مراجعه كننده به مركز ارائه دهنده خدمت سالمت برخود دارند ومعموال فرايند ارائه خ

و حتما بايدبين اين سيستم و سيستم هاي اجزاء سازماني كه در اين چارچوب ذكر شده است ) ADT(درنظرگرفته مي شوداطالعات بيمارستاني معموال سيستمي يكپارچه با ترخيص وانتقال بيمار 
  .مطرح شده استدراين سند براي سادگي ارزيابي آن، جداگانه . يكپارچكي وهماهنگي وجود داشته باشد

     زير گروه فرعي زيرگروه اصلي

  توضيحات

و توانايي  دموگرافيكاطالعات امكان ثبت 
 اصالح آن ها

      اطالعات هويتي بيمار
آدرس ، نام پدر، شماره شناسنامه، محل تولد، انوادگيخ نام و ناملطالعات هويتي شامل 

 و زبان، مذهب بيمار، وضعيت تاهل، شغل، جنس، مليت، تلفن دسترسي، محل سكونت
  .باشدمي ربيما گويش

      قابليت ثبت كدملي بيماران
توجه به يكتا بودن شناسه كد ملي، سيستم بايد امكان ثبت كدملي بيماران را داشته و با 

سيستم به نحوي مديريت گردد كه تا قبل از ترخيص، شناسه ملي بيمار در پرونده وي 
  .ثبت گردد

امكان بررسي خودكار ساختار كد ملي 
      ثبت شده در سيستم

در اين خصوص  .نمايدمنظور اينكه سيستم از ثبت ساختاركدملي اشتباه خودداري 
دستورالعملي توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه شده است كه به 

  .ابالغ گرديده استهاي علوم پزشكي كشور دانشگاه
  .باشد م خانوادگي، شماره تلفن دسترسي نا ت همراه بيمار مي تواند شامل نام،اطالعا    بيمار اطالعات همراهثبت 

  .نمايش دهد سيستم بتواند سن بيمار را بر اساس تاريخ تولد بيمار محاسبه و     امكان محاسبه سن بر اساس تاريخ تولد

                                                            
٢٢ Admission Information System 
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  36]62از36صفحه [
 ]آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دفتر [

     زير گروه فرعي زيرگروه اصلي

  توضيحات

ر و بيمه گ هايو سازمان شركتهاثبت 
 كد بيمه

    
بيمه  مانندبيمه هاي اوليه . تواند شامل اوليه و ثانويه باشدگر ميبيمه هايسازمان

ايران، (بيمه هاي تكميلي مانندخدمات درماني و بيمه تامين اجتماعي و بيمه هاي ثانويه 
  .باشندمي...) دانا، و 

        قابليت الصاق عكس بيمار به پرونده

 بيمار اطالعات ارجاعامكان ثبت 

     پزشك ارجاع دهنده
پزشكي كه دستور ارجاع بيمار را صادر كرده است داشته اطالعا سيستم امكان ثبت 

  )نام و شماره نظام پزشكي(باشد

     اطالعات ارجاع بيمارستانيقابليت ثبت 
بيمارستاني كه دستور ارجاع بيمار را صادر كرده است اطالعات سيستم امكان ثبت 

  .داشته باشد
براي  منحصر به فردامكان توليد شماره پرونده 

  بيمار
    

منظور اينكه سيستم بتواند جهت هر بيمار فقط يك شماره پرونده واحد اختصاص دهد و 
  .نمايدخودداري در مراجعات مختلف از توليد شماره جديد 

قابليت اختصاص يك كد يكتا به پرونده بيمار 
  براي هربار مراجعه وي

    
عالوه بر شماره پرونده كه (براي مراجعه بيمار سيستم بايد قابليت اختصاص يك كد يكتا

  )باشددر مراجعات مختلف بيمار به بيمارستان ثابت مي

توانايي بازخواني اطالعات از پرونده قبلي در 
 صورت وجود

      
پرونده پذيرش درصورتيكه بيمار داراي پرونده قبلي مي باشد سيستم بتواند اطالعات 

 ،در صورت تغيير اطالعات .ورود مجدد اطالعات انجام نگرددنموده تا قبلي را بازخواني 
  .باشدكاربر پذيرش قادر به بروز رساني مي

قابليت جستجو در ليست سياه و دادن پيغام 
  هشدار هنگام پذيرش مجدد

      
براي بيماراني كه بنا به هر دليلي از بيمارستان ترخيص  ليست سياه در واحد ترخيص
فرد  سيستم پذيرش بايد قادر باشد. گردداند ايجاد ميشده ولي تسويه مالي ننموده

  .پذيرش شده را در آن ليست جستجو نموده و در صورت وجود به كاربر اعالم نمايد
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  37]62از37صفحه [
 ]آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دفتر [

     زير گروه فرعي زيرگروه اصلي

  توضيحات

هاي  موجود در كارگيري قابليتامكان به
       تختسيستم مديريت 

زيرسيستم اطالعات پذيرش  بايد قابليت استفاده از برخي از امكانات و قابليت هاي 
تا در صورت مراجعه بيمار به پذيرش باشد  داراموجود در زيرسيستم مديريت تخت را 

  .باشد ممكنها وضعيت تختبررسي  با بيمار بيمارستان امكان پذيرش

بيماران استفاده از طرحي متفاوت براي امكان 
 بستري نسبت به بيماران سرپايي

   

. باشدميپذيرش بيماران بستري نسبت به پذيرش بيماران سرپايي متفاوت  نحوه
هايي در پرونده پزشكي آنها وجود اطالعات دريافتي از اين بيماران كمتر بوده و تفاوت

 .دارد

امكان اجازه حذف، تغيير و يا اصالح دستورات 
     انجام اولين اقدام بخشپذيرش تا قبل از 

مانند دادن (بخش بر روي بيمار درماني اقدامانجام  هرگونه بدين معني كه تا قبل از 
طور به. دستورات خود را اصالح نمايد، پذيرش بتواند در مواردي كه موردنياز است )دارو

 است در بخشيمثال در مواردي كه بيمار به اشتباه در يك بخش پذيرش شده و نياز 
 .ديگر بستري گردد

امكان استفاده از باركد شناسايي بر روي كارت 
بند شناسايي شناسايي، پرونده و توليد مچ

 RFIDو يا استفاده از  بيمار

   
بتواند مچ بندشناسايي بيمار را توليد  و دارا بوده قابليت استفاده از باركد رابايد سيستم 

 .نمايد

موجود در هاي  كارگيري قابليتامكان به
     23سيستم واژه شناسي

زيرسيستم اطالعات پذيرش  بايد قابليت استفاده از برخي از امكانات و قابليت هاي 
طور مثال كدتشخيص اوليه كه در به .موجود در زيرسيستم واژه شناسي را داشته باشد

ند هاي كدگذاري استاندارد مانگردد با استفاده از سيستمبرگه پذيرش بيمار ثبت مي

                                                            
 ).مانند تشخيص اوليه(باشداين زير سيستم به معني استفاده از سيستم كدينگ استاندارد در هنگام ثبت اطالعات پذيرش ميهاي  موجود در كارگيري قابليتامكان به  ٢٣
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  38]62از38صفحه [
 ]آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دفتر [

     زير گروه فرعي زيرگروه اصلي

  توضيحات

ICD10 ثبت گردد.  

    پذيرش اتوماتيك نوزادانقابليت 
سيستم بتواند با استفاده از اطالعات بستري مادر، نوزادان را بصورت اتوماتيك پذيرش 

 .نمايد

هاي سرپايي و بستري به امكان ارتباط پرونده
 يكديگر

     
پرونده بيمار به  درصورتيكه بيمار با عنوان بيمار سرپايي پذيرش شده باشد امكان تبديل

  .بستري وجود داشته باشد

نمايش پيغام خاتمه اعتبار بيمه بصورت 
     هوشمند

هاي طرف قرارداد به پايان اعتبار بيمارستان با هركدام ازبيمه مدت قرارداد درصورتيكه
رسيده باشد و بيمه مورد نظر جهت تمديد قرارداد جديد اقدامي نكرده باشد، سيستم 

 .نمايدبصورت هوشمند خودداري  موردنظربتواند ازپذيرش بيماران داراي بيمه بايد 

      پذيرش تاريخ و زمان امكان ثبت 
سيستم  قابليت ثبت تاريخ و زمان پذيرش بيمار را بصورت اتوماتيك و غير اتوماتيك 

  .داشته باشد
بيش از يك مفهوم براي تشخيص امكان ارائه 
 هويت بيمار

     
اطالعات از سيستم قابليت جستجوي شماره پرونده بيمار را از طريق بيش از يك مفهوم  

  .داشته باشد نامه رامانند كدملي و شماره گذرنامه و شماره گواهي دموگرافيك
 پذيرش كليه واحدهاي پاراكلينيكي قابليت

 توسط سيستم
     

توسط سيستم امكان  مانند راديولوژي و سونوگرافي پذيرش كليه واحدهاي پاراكلينيكي
  .پذير باشد

اجازه عمل، ذخيره  و اجازه نامه هاامكان ثبت 
 غيره قطع عضو و

     
. سيستم بايد قابليت ثبت اجاره نامه هاي مختلف در سيستم را به نحوي پشتيباني نمايد

  .موارد تصادفي ، فرم اورژانس يا كروكي پليس دربطور مثال ثبت اسكن اجاره عمل
دهي و قابليت درج تقويم تعطيلي در نوبت

         پذيرش
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  39]62از39صفحه [
 ]آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دفتر [

  24سيستم اطالعات بيماران سرپايي
بعضي از  .تاني تبادل اطالعات مناسبي صورت گيردبسياري از بيمارستانها سيستم جداگانه اي براي درمانگاه هاي سرپايي دارند كه نياز است بين اينگونه سيستم ها و سيستم اطالعات بيمارس

  . كنندبيمارستاني مديريت مي هاي سرپايي را در سيستم اطالعاتبيمارستانها نيز به صورت يكپارچه قسمت درمانگاه

  توضيحات    زير گروه فرعي زيرگروه اصلي

امكان پشتيباني از سيستم اطالعات پرسنلي و 
 زمان بندي 

     
زيرسيستم اطالعات بيماران سرپايي  بايد قابليت استفاده از برخي از امكانات و قابليت 

مديريت برنامه كاري  جهتهاي موجود در زيرسيستم اطالعات پرسنلي و زمانبندي 
  .را داشته باشد و پرستاران پزشكان

     و قابليت ويرايش آنها نوبت دهي سرپاييامكان 
صدور نوبت براي بيماران را داشته و در صورت نياز به لغو  سيستم امكانبدين معني كه 

  .يا هر گونه تغييري سيستم قابليت اعمال تغييرات در نوبت دهي را داشته باشد

     25پرونده قبلي قابليت مشاهده
درصورتيكه بيمار داراي پرونده قبلي باشد سيستم بتواند اطالعات پرونده قبلي را 

  .دهدو نمايش  نموده بازخواني
         26معاينات باليني سرپاييقابليت ثبت 

        امكان ثبت درمانهاي سرپايي

       امكان فيلتر كردن نام پزشكان 
پزشكان با توجه به درمانگاه تخصصي انتخاب شده در سيستم قابليت فيلتر كردن نام

  .هنگام پذيرش را داشته باشد

       امكان فيلتر كردن گروه خدماتي
فيلتر كردن گروه خدماتي با توجه به درمانگاه تخصصي انتخاب شده در سيستم قابليت 

  .هنگام پذيرش را داشته باشد
                                                            

٢٤ Out patient Information System 

 امكان دسترسي به پرونده هاي قبلي بستري و سرپايي 25
 ) EMR( ونيك پزشكي پشتيباني از سيستم پرونده الكتربا  26
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  40]62از40صفحه [
 ]آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دفتر [

  27سيستم اطالعات بخش
بعضي از . اندكي تفاوت داردميتواند داراي بخشهاي ويژه اي باشد كه فرايند ها و موجوديتهاي اطالعاتي در آن با ساير بخشها هر بيمارستان  .بيمارستانها داراي بخش هاي متفاوتي مي باشند

  .و بعضي از قابليت ها نيز عمومي بوده ودر تمامي بخشها به يك شكل صورت ميگيرد. سيستم هاي اطالعات بيمارستاني قابليتهاي خاصي را براي بخش هاي بخصوصي توسعه داده اند
 

     زير گروه فرعي زيرگروه اصلي

 توضيحات

و  بخش كنترل موجودي دارو و لوازمقابليت 
 منابعارتباط با سيستم اطالعات مديريت 

     
شود بايد بتوان موجودي را در استوك بخش نگهداري مي همواره مقداري دارواز آنجا كه 

  .كنترل و از امكانات سيستم مديريت منابع جهت ارتباط با انبارهاي دارويي استفاده نمود

 بخشهاي ويژه مورد نياز اطالعاتقابليت ثبت 
)ICU, CCU,Dialysis,NICU( 

    

منظور از بخشهاي ويژه بخشهايي است كه در آنها بايد امكانات خاصي در نظر گرفته شود 
  ICU, CCU,Dialysis,NICU از جمله بخشهايي مانند

در ) چه از نظر باليني و چه از باب مديريتي(كه مختص به بخشهاي ويژه مي شود امكاناتي 
  آيا سيستم تدابير خاصي براي اين گونه بخشها دارد؟. اين گروه قرار داده مي شود

هاي  موجود در كارگيري قابليتامكان به
  منابع سيستم اطالعات مديريتزير

   

تجهيزات و وسايل دارو، سيستم اطالعات بخش بايد بتواند از امكاناتي همچون انبارگرداني 
كه در سيستم مديريت منابع موجود است  و يا درخواست دارو از بخش مصرفي بخشها
 .استفاده نمايد

و توانايي كنار  بيماران بستريتجويز دارو براي 
گذاشتن يك دارو از ليست داروهاي فعلي و 

  مدون كردن دليل هر عمل
    

دوره مصرف آن به اتمام مي رسد و يا بايد است،  گاهي دارويي كه براي بيمار تجويز شده
عالمت گذاري كردن  بادر چنين مواقعي بايد داروي مربوطه  گردد،تعويض و جايگزين 

كارهايي از اين قبيل بدون اينكه حذف شود از ليست داروهاي فعلي  بعنوان انجام شده، قطع شده و
 .كنار گذاشته شود

                                                            
٢٧ Hospital Ward Information System 
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  41]62از41صفحه [
 ]آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دفتر [

     زير گروه فرعي زيرگروه اصلي

 توضيحات

پرونده الكترونيكي اطالعات قابليت ارسال 
       پزشكيمدارك باليني بيمار به زيرسيستم 

پرونده  هاي  موجود دركارگيري قابليتامكان به
      الكترونيكي پزشكي

سيستم اطالعات بخش بايد بتواند از امكانات و قابليتهاي موجود در پرونده الكترونيكي 
بيمار  و يا دسترسي به  خالصه پروندهقابليت بازخواني طور مثال به . استفاده نمايد پزشكي

 پرونده مراجعات قبلي

هاي  موجود در پرونده كارگيري قابليتامكان به
      الكترونيكي پرستاري

سيستم اطالعات بخش بايد بتواند از امكانات و قابليتهاي موجود در پرونده الكترونيكي 
طور مثال بازخواني اطالعات عالئم حياتي بيمار و يا اطالعات به. استفاده نمايد پرستاري

 تخت و اتاق وي

هاي  موجود در قابليتكارگيري امكان به
 سيستم اطالعات پرسنلي و زمان بنديزير

     
سيستم اطالعات سيستم اطالعات بخش بايد بتواند از امكانات و قابليتهاي موجود در زير

پزشكان و پرستاران  طور مثال قابليت مشاهدهبه. استفاده نمايد پرسنلي و زمان بندي
  شيفت بخش
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  42]62از42صفحه [
 ]آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دفتر [

  28يستم اطالعات داروخانهس
هر چند كه در بعضي از بيمارستانها دو برنامه كامال جدا مي باشند با اين وجود براي كاركرد مناسب نياز به انتقال اطالعات . اين جزء سازماني مربوط به قسمت داروخانه داخل بيمارستان مي شود

  .بين دو سيستم وجود دارد

     زير گروه فرعي زيرگروه اصلي

  توضيحات

 هاي سرپايينسخه امكان ثبت 

      امكان وارد كردن اقالم دارويي و مقدار مصرف آن 

بر اساس نسخه بايستي مياقالم دارويي و مقدار مصرف آنها 
دريافتي از بيمار با ذكر مشخصات پزشك معالج، تاريخ نسخه 

سيستم بايد توانايي تجويز . گرددغيره در سيستم ثبت  و
  )قرص 2/1مانند ( .مقادير كسري دارو را داشته باشد

زيرسيستم كمك  هاي موجود دركارگيري قابليتامكان به
 گيري تشخيصيدر تصميم

   
زيرسيستم داروخانه بايد قابليت استفاده از برخي از امكانات و 

هاي موجود در زير سيستم تصميم ياري تشخيصي را قابليت
  مانند اعالم تداخالت دارويي .داشته باشد

ورود و خروج و ميزان ارتباط آن با انبار امكان كنترل 
 مصرف در داروخانه سر پايي و دارويي

    

 داروهاي مصرفي بخشها امكان ثبت

و توانايي كنار گذاشتن يك  بيماران بستريتجويز دارو براي 
    دارو از ليست داروهاي فعلي و مدون كردن دليل هر عمل

ا فعلي، داروها ربراي كنار گذاشتن يك دارو از ليست داروهاي 
و  نمودهعالمت گذاري با عنوان انجام شده و يا قطع شده 

  .گرددنيز ثبت   دليل كنار گذاشتن دارو
 به تفكيك داروهاي مصرفي صورتحسابتوانايي محاسبه 

 بيمار و بخش و محاسبه حق بيمه بيمار 
   

براي بيماران به تفكيك بخش و صورتحساب داروهاي مصرفي 
 هاي فعليليست داروچاپ  بررسي بوده و امكانبيمار قابل 

                                                            
٢٨ Pharmacy Information System 
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  43]62از43صفحه [
 ]آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دفتر [

     زير گروه فرعي زيرگروه اصلي

  توضيحات

  .وجود داشته باشد

     امكان فرستادن يك كپي از نسخه به پرونده بيمار
زير سيستم داروخانه بايد يك كپي از نسخه دارويي بيمار را 

  .وي انتقال دهدپزشكي به پرونده 

      غيره و بيمار، بخش، پزشك تفكيك به گزارش اخذ امكان
، يد از داروهاي مصرفي، ميزان مصرفداروخانه بازير سيستم 
بيمار، بخش،  تفكيك بهغيره  و داروهاي مصرفي صورتحساب

  .نمايدپزشك و غيره گزارش ارائه 
هاي  موجود در كارگيري قابليتامكان به

انبارگرداني ( سيستم اطالعات مديريت انبارزير
 )دارويي

     
از برخي از امكانات و  زيرسيستم داروخانه بايد قابليت استفاده

را  اطالعات مديريت انبارهاي موجود در زيرسيستم قابليت
  .داشته باشد

اي  و اطالعات مرتبط امكان ثبت دارو هاي بيمه
       با آن

بايد  در سيستم اطالعات بيمارستاني، زيرسيستم داروخانه
هاي مختلف قرار دارد را به داروهايي كه تحت پوشش بيمه

  .نمايدثبت همراه ميزان فرانشيز آن 

امكان ثبت اتالف و ضايعات دارو و اعالم آن به 
       انبار

دارو ... در مواقعي كه  به داليلي از قبيل شكستن، سوختن و 
، زيرسيستم داروخانه  بايد بتواند اين ضايعات ن مي روداز بي

  .دارويي گزارش دهدرا ثبت كند و به انبارگرداني 

قابليت ثبت داروهاي تركيبي و اعمال حق 
       ساخت

از  بنا بر دستور پزشك هاي تركيبي داروهايي هستند كهدارو
زيرسيستم داروخانه . تركيب دارو هاي ديگر ساخته مي شوند

ريز داروهاي  بايد بتواند حق ساخت اين دارو ها و مشخصات
  .تركيبي راا ثبت نمايد

تومان  500حق فني در مورد نسخه هاي زير به طور مثال        محاسبه حق فنيقابليت 
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  44]62از44صفحه [
 ]آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دفتر [

     زير گروه فرعي زيرگروه اصلي

  توضيحات

درصد 10در شيفت شب با درنظر گرفته شود و يا تومان  400
همچنين در محاسبه  .گرددتومان دريافت مي 440افزايش، 

حق فني قوانيني وجود دارد كه سيستم بايد بتواند اين 
ورودي به داروخانه هاي ها را ثبت و در نسخهدستورالعمل
درصد  15  براي فروش بدون نسخه طور مثالبه. اعمال نمايد

دريافت  عنوان حق فنيبه تومان 200حداكثر  قيمت دارو تا
اقالم بهداشتي و    حق فني به تجهيزات پزشكي، گردد و يامي

مواردي كه نياز به مشاوره و (ن داروهاي گياهي همچني
    .تعلق نمي گيرد) بررسي دكتر داروساز ندارند

       امكان ثبت داروهاي ويژه تجويز متخصصين
بندي داروها را داشته و يكسري از سيستم بايد قابليت گروه

هاي مربوطه، نامهها و آييندستورالعمل اساس بر بايدداروها 
  .گردد تحويلمتخصصين  درصورت تجويزفقط 

       قابليت تهيه تاريخچه كامل دارويي بيمار

باسد قادر باشد درصورت جستجوي يك بيمار با سيستم 
مشخصات خاص، كل داروهاي ارائه شده به وي را براي مدت 

به طور مثال ارائه تاريخچه دارويي . زمان مشخص ارائه نمايد
  سالبيمار براي يك

       امكان ارائه گزارش بصورت انتخابي 

موجودي : اين گزارشات مي توانند  بر اساس مواردي مانند
دارو، سفارشات دارو، رسيدهاي دارو، داروهاي وارد شده، 
مصرف بر اساس دارو، حداقل موجودي دارو، نقطه سفارش 
دارو، مصرف وسايل، حواله هاي صادره ورود و خروج دارو، 
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  45]62از45صفحه [
 ]آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دفتر [

     زير گروه فرعي زيرگروه اصلي

  توضيحات

  .دتنظيم شون غيرهكاركرد داروها، خالصه كاردكس داروها و 

امكان تعريف ميزان مجاز تجويز هر دارو در 
جدول پايه و اعالم هشدار الكترونيك در صورت 

  درخواست خارج از محدوده مجاز
     

امكان ثبت حداكثر ميزان تجويز  زيرسيستم داروخانه بايد
را داشته و در هنگام ثبت ) معموال براي داروهاي خاص(دارو

كه داروهاي تجويزي بيش از حد  نمابدكنترل درخواست دارو 
  .مجاز نباشد

امكان تعريف تداخالت دارويي، موارد هشدار و 
منع مصرف و عوارض هر دارو در جدول پايه و 

  اعالم هشدار هاي الزم هنگام درخواست
     

با قابليت  تمام حالتهاي تداخالت و هشدارها به نحويبايد 
لحاظ شود تا در هنگام افزار در نرمپيامهاي سيستمي  ارائه

  .به كاربر ارائه گرددبروز تداخالت دارويي هشدار الزم 

       امكان ثبت تفاوت تعرفه 
تفاوت تعرفه در مواردي كه قيمت فروش داروها از تعهد 

  .گرددسازمان و يا سازمان هاي بيمه گير باالتر باشد ثبت مي 

و  خريد داروامكان نگهداري و نمايش اطالعات 
       به روز رساني آنها 

شامل مواردي مانند قيمت خريد دارو،  خريد دارواطالعات 
فاكتورهاي خريد و غيره مي باشد كه زيرسيستم داروخانه بايد 

و در  نمايداطالعات خريد دارو را نگهداري و به روز  رساني 
  .صورت نياز به كاربران نمايش دهد

طور خودكار قابليت ارائه پيشنهاد خريد دارو به 
       با رسيدن به حد سفارش يا بر اساس نياز

در مواقعي كه ميزان داروهاي موجود به حد سفارش ميرسد 
خانه بايد خاصي موردنياز است زيرسيستم داروهاي يا دارو

  .قابليت ارائه پيشنهاد خريد دارو را داشته باشد
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  46]62از46صفحه [
 ]آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دفتر [

  29سيستم اطالعات آزمايشگاه
تواند پذيرش سرپايي نيز داشته باشد ولي درخصوص پذيرش هرچند كه آزمايشگاه داخل بيمارستان مي. كه امكان پذيرش آزمايش و انجام آزمايش را فراهم ميĤوردآزمايشگاه جزء سازماني است 

  . زمان ترخيص محاسبه گردد ه آنها درهاي بيماران بستري بايد اين يكپارچكي وجود داشته باشد كه جواب آزمايشات به پرونده الكترونيكي بيماران منتقل شود و هزين
  

  توضيحات    زير گروه فرعي زيرگروه اصلي

امكان انتقال دستورات آزمايشات از بخشها به واحد 
 آزمايشگاه

     
درخواست آزمايش از قابليت دريافت زيرسيستم آزمايشگاه بايد 

آزمايشگاه مربوطه در و به واحد  داشتهبخشهاي مختلف بيمارستان را 
  .انتقال دهد

       پذيرش آزمايشات سرپاييامكان 
هاي  موجود در سيستم ارتباطي كارگيري قابليتامكان به

 اطالعات درون بيمارستاني
     

قابليت مشخص كردن بيمار اورژانسي و  اولويت دادن به 
      آزمايش هاي او

منظور بدين .هاي بيماران اورژانسي بايد در اولويت قرار گيردآزمايش
كه اولويت آزمايش ها را  انديشيده شودبايد تمهيدي در سيستم 

ها اولويت آزمايشات با شماره و مثال در برخي سيستم. متمايز نمايد
  .گردديا رنگ مشخص مي

هاي خاص در آزمايشگاه و تخصيص امكان تعريف گروه
        هاي درخواستي به آنهااتوماتيك آزمايش

در حال انجام  - شدن درخواست انجامشامل  انجام آزمايشاتوضعيت      انجام آزمايشاتاعالم وضعيت امكان ثبت و  

                                                            
٢٩ Laboratory Information System 
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  47]62از47صفحه [
 ]آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دفتر [

  توضيحات    زير گروه فرعي زيرگروه اصلي
مرحله و وضعيت آزمايش درحال انجام بايد به  .باشدمي انجام شدهو 

نحوي در سيستم نمايش داده شده و از سمت مرجع درخواست 
  .كننده قابل پيگيري باشد

-س واژهموجود در سرويهاي قابليت كارگيريامكان به

 شناسي استاندارد
     

كدهاي در كدگذاري مفاهيم آزمايشات، از بدين معني كه از 
 .استفاده نمايد LOINC استاندارد حوزه آزمايشگاه مانند

        امكان تعريف تست هاي گوناگون در سيستم

امكان تعريف محدوده نرمال و محدوده هشدار تستهاي 
     خارج از محدوده نرمال  هشدار در مواردكان اعالم كمي و ام

در آزمايشات مختلف بايد محدوده نرمال و محدوده هشدار براي تست 
هاي كمي مانند گلوكز خون تعريف شده باشد و درصورتي كه نتيجه 
آزمايش خارج از محدوده نرمال باشد زيرسيستم آزمايشگاه هشدار 

  .دهد
در  آزمايش نتيجهسيستم قبل از ارائه دهي هشدار امكان

  زشك آزمايشگاهپمانند درخواست آزمايش مجدد توسط        .آزمايش هاي اضافي مورد نياز است مواقعي كه

به فارسي و التين ذيل هر  Commentو  Note امكان درج
  تست، بخش يا فرم جوابدهي

        

امكان استفاده از متن هاي آماده و نيم آماده و آزاد به 
  هاي پاتولوژيگزارشفارسي و التين در 

        

          امكان صدور برچسب نمونه گيري به صورت خودكار

      پزشك درخواست كنندهامكان ثبت مشخصات 
پزشك درخواست زيرسيستم آزمايشگاه بايد امكان ثبت مشخصات 

  .آزمايش را داشته باشد كننده
       و صدور فرم رسيد  تاريخ و زمان انجام تستقابليت ثبت 
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  48]62از48صفحه [
 ]آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دفتر [

  توضيحات    زير گروه فرعي زيرگروه اصلي
 تعيين زمان پاسخ دهيبيمار جهت 

      اي امكان تعريف هزينه انجام آزمايشات و مالحظات بيمه
اي را به زيرسيستم آزمايشگاه  بايد هزينه آزمايشات و مالحظات بيمه

  .نمايدصورت كد تعريف 
سيستم اطالعات هاي  موجود در كارگيري قابليتامكان به

انبارداري تجهيزات آزمايشگاه و وسايل و مواد ( مديريت انبار
 )مصرفي

     
زيرسيستم آزمايشگاه  بايد قابليت استفاده از برخي از امكانات و 

را داشته  اطالعات مديريت انبارقابليت هاي موجود در زيرسيستم 
  .باشد

آزمايشات انجام شده بيمار و  از امكان گزارش گيري
 مشخص آزمايشات انجام شده بخش در دوره زماني

     
هاي زماني دوره قابليت تهيه گزارش دربايد  زيرسيستم آزمايشگاه

از آزمايشات انجام شده بيمار و آزمايشات انجام شده بخش  ،مشخص
  .را داشته باشد

نظر امكان استخراج گزارش با فرمت و نوع اطالعات مورد 
  گرها بيمه

     
زيرسيستم آزمايشگاه بايد توانايي ارائه گزارش با فرمت موردنظر 

گرها را داشته باشد و گزارشات را بر اساس نوع اطالعاتي كه بيمه
  .سازمان هاي بيمه گر درخواست مي كنند تنظيم كند

هاي رسم منحنيآماري و  و آناليز امكان استخراج اطالعات
       در آزمايشگاه كنترل كيفي

تحليل آماري اطالعات مورد درخواست  به انجامدر سيستم بايد قا
هاي شاهد و كنترل بوده و اعم از نتايج بيماران و محلولكاربر، 

  .هاي مربوطه را دارا باشدتوانايي رسم منحني
نمايش نتايج آزمايشهاي قبلي و آزمايشهاي جديد غير 

       عددي به صورت داده هاي متني
زيرسيستم آزمايشگاه بايد بتواند نتايج آزمايش هاي غيركمي مانند 

  .رنگ ادرار و ميزان پروتئين ادرار را به صورت متني نمايش دهد

امكان اتصال به دستگاهها وتجهيزات آزمايشگاهي و درج 
       خودكار جواب آزمايش در پرونده پزشكي بيمار

اطالعات بايد امكان به منظور حذف خطاهاي ناشي از ثبت دستي 
گيري آزمايشگاهي با پايگاه داده هاي اندازهتبادل داده بين دستگاه

  .جوابدهي ممكن باشد



 4.3نگارش - (Hospital Information Systems) - بيمارستاني اطالعات هاي سيستم ارزيابي هاي شاخص
 

  

  

  49]62از49صفحه [
 ]آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دفتر [

  توضيحات    زير گروه فرعي زيرگروه اصلي
و ميكروسكوپي در  30قابليت ثبت شرح ماكروسكوپي

         آزمايشات پاتولوژي

         قابليت ثبت نوع نمونه دريافت شده براي انجام آزمايش

پاتولوژيست در آزمايشات قابليت ثبت تشخيص نهايي 
       مربوطه

شود و منظور تشخيص نهايي است كه توسط پاتولوژيست تكميل مي
و مورفولوژي ) توپوگرافي(محل برداشت نمونه جزئياتي چون شامل 

  .باشدمي

       قابليت درج تقويم تعطيلي در جوابدهي
روزهاي تعطيلي امكان ارائه جواب آزمايش وجود با توجه به اينكه در 

ندارد و زيرسيستم آزمايشگاه بايد  تقويم تعطيلي را در جوابدهي 
  .نمايدلحاظ 

   

                                                            
٣٠ Gross 
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  50]62از50صفحه [
 ]آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دفتر [

  31سيستم اطالعات راديولوژي
هستند و ديگر روشها از جمله راديوگرافي ساده و سونوگرافي به بسياري از روشهاي تصويربرداري جديد ديجيتال . راديولوژي تشخيصي و درماني نوين از مفاهيم انفورماتيك جدايي ناپذير است

تبط با اين در اين راستا در اين بخش موارد مهمي همچون ثبت اين تصاوير ديجيتال و ثبت درخواست انجام خدمات مرتبط با راديولوژي و تمامي موارد مر.صورت روزافزوني ديجيتالي مي شوند
  . در ارتباط مستقيم با اين جزء از نرم افزار سيستم اطالعات بيمارستاني مي باشد PACSتم هاي سيس .سيستم درنظر گرفته شده است

  
 توضيحات    زير گروه فرعي زيرگروه اصلي

  امكان ثبت درخواستهاي راديوگرافي
 در خواستهاي بخشها 

 درخواستهاي سرپايي 

    

به امكان ذخيزه سازي تصاوير به صورت ديجيتال و امكان اتصال 
 )DICOMمبتني بر پروتكل استاندارد (هاي راديولوژي دستگاه

   

سيستم اين امكان را داشته باشد كه تصاوير را با فرمت استاندارد 
DICOM به منظور باال بردن قابليت تعامل اجرايي ذخيره، 

 .بازيابي و منتقل نمايد

     امكان ثبت گزارشات راديولوژي

هاي  موجود در سرويس ارتباطي درون كارگيري قابليتامكان به
 32بيمارستاني

   

به طور مثال بايد امكان ارسال تصوير پزشكي بيمار از واحد 
راديولوژي به بخش مربوطه جهت تبادل و به اشتراك گذاري 

 .اطالعات وجود داشته باشد

سيستم اطالعات راديولوژي بايد قابليت استفاده از امكانات    هاي  موجود در سيستم اطالعات كارگيري قابليتامكان به

                                                            
٣١ Radiology Information System 

  امكان انتقال تصاوير راديوگرافي و گزارشات به سيستم پرونده الكترونيك بيمار 32
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  51]62از51صفحه [
 ]آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دفتر [

 توضيحات    زير گروه فرعي زيرگروه اصلي
انبارداري تجهيزات و وسايل مصرفي راديولوژي در سيتم اطالعات  مديريت منابع 

 .مديريت منابع را داشته باشد

هاي  موجود در سيستم اطالعات كارگيري قابليتامكان به
 پرسنلي و زمانبندي

    

    هاي مختلف خدمات تشخيص تصويري امكان تعريف گروه

خدمات تشخيص تصويري مي توانند شامل خدمات راديولوژي، 
افزار در آي براي كاربري نرم. آر. سونوگرافي، سي تي اسكن و ام

 .باشندميواحدهاي مختلف تشخيص تصويري پزشكي 

مانند فيلم، سرنگ، (امكان درج اقالم مصرفي در ارائه هر سرويس 
 . . ). دستكش و
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  52]62از52صفحه [
 ]آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دفتر [

  33سيستم اطالعات اطاق عمل

كه در ذيل به موارد مهمي از آنها كه بايد در يك سيستم اطالعات  .به خاطر قابليت هاي خاص در اين محدوده براي مديريت اطاق عمل جزء سازماني با اين عنوان در نظر گرفته شده است 
   .تبيمارستاني لحاظ شود اشاره شده اس

 توضيحات    گروه فرعيزير  زيرگروه اصلي
         امكان تعريف اتاق هاي عمل و مشخصات مربوطه

      امكان نوبت دهي اتاقهاي عمل و قابليت ويرايش آنها
براي بيماران را داشته باشد و در صورت عمل سيستم امكان صدور نوبت 

نياز به لغو يا هر گونه تغييري سيستم قابليت اعمال تغييرات در نوبت 
  داشته باشددهي را 

     امكان برنامه ريزي اتاق هاي عمل براي متخصصين
سيستم بايد برنامه . تعداد اتاق هاي عمل در بيمارستان محدود است

عملهاي متخصصين را داشته و با توجه به ساعات حضور متخصص و 
  .عوامل ديگر زمانبندي اعمال جراحي و اختصاص اتاق عمل را انجام دهد

     شرح عمل ساختاريافته قابليت ثبت

هاي در فرمطبق فرمت و ساختار مشخص شده بايد ثبت شرح عمل 
امكان  همچنين .در سيستم وجود داشته باشد استاندارد بيمارستاني

  گزارش فرم براساس فرمت استاندارد وجود داشته باشد

     شرح بيهوشي ساختاريافتهقابليت ثبت 

هاي ساختار مشخص شده در فرم ثبت شرح بيهوشي بايد طبق فرمت و
امكان  همچنين .استاندارد بيمارستاني در سيستم وجود داشته باشد
  گزارش فرم براساس فرمت استاندارد وجود داشته باشد

                                                            
٣٣ Operating Room Information System 
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  53]62از53صفحه [
 ]آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دفتر [

 توضيحات    گروه فرعيزير  زيرگروه اصلي
قابليت تعريف تخصص ويژه به اتاق هاي عمل و 

        تخصيص پزشكان متخصص به آنها

مكانيزه بودن فرآيند محاسبات خدمات جراحي و 
        بيهوشي

هاي  موجود در پرونده كارگيري قابليتامكان به
       34الكترونيكي پزشكي بيمار

 بايد قابليت استفاده از امكانات موجود در اطاق عملسيستم اطالعات 
  .را داشته باشدپرونده الكترونيكي پزشكي بيمار 

هاي  موجود در سيستم كارگيري قابليتامكان به
 منابعاطالعات مديريت 

     
سيستم اطالعات اطاق عمل بايد قابليت استفاده از امكانات موجود در 

  را داشته باشد سيستم اطالعات مديريت منابع
هاي  موجود در سيستم كارگيري قابليتامكان به

       اطالعات پرسنلي و زمان بندي
سيستم اطالعات اطاق عمل بايد قابليت استفاده از امكانات موجود در 

  را داشته باشد اطالعات پرسنلي و زمان بندي سيستم

  

   

                                                            
 . . . ) خون، دارو، آزمايش و(به منظور ثبت درخواست ها در سيستم و ديدن پاسخ آنها  34
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  54]62از54صفحه [
 ]آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دفتر [

  35سيستم اطالعات مدارك پزشكي
ريزان ها و تحليل نتايج انها بمنظور استفاده مديران و برنامه، نمودارماري بصورت جداولآتهيه گزارشات  ، پاراكلينيكي و بستري به بيماران وق تعداد خدمات ارائه شده كلينيكيتهيه اطالعات دقي

  .هاي اطالعات بيمارستاني در نظر گرفته شده و بايد امكاني براي ثبت و پاسخگويي به آنها وجود داشته باشداز جمله موارد مهمي است كه در سيستم بيمارستان و سطوح باالتر مديريتي
  توضيحات    زير گروه فرعي زيرگروه اصلي

قابليت يكي كردن و ادغام سوابق گوناگون 
 بيماربستري يك 

     
سيستم  قابليت ادغام سوابق گوناگون بستري يك بيمار و ايجاد پرونده بستري 

  .متمركز جهت دسترسي آسانتر و سريعتر به اطالعات آن را داشته باشد
سيستم  هاي  موجود دركارگيري قابليتامكان به

 واژه شناسي
    

سيستم سيستم اطالعات مدارك پزشكي بايد قابليت استفاده از امكانات موجود در 
  .و از كدهاي استاندارد حوزه مدارك پزشكي استفاده نمايدرا داشته  واژه شناسي

    36تعامل با سازمانهاي بيمه گرقابليت 
گر، قابليت تعامل با سازمانهاي بيمهعالوه بر سيستم اطالعات مدارك پزشكي بايد 

  .ها را داشته باشددر موارد مورد درخواست امكان ارائه گزارشات مورد نياز بيمه
پرونده هاي تشكيل قابليت جستجوي وضعيت 

     شده در بيمارستان
مانند ترخيص (هاي تشكيل شده در بيمارستانقابليت جستجوي وضعيت پرونده

  .براي واحدهاي مجاز در بيمارستان فراهم باشد )شده، بستري در بخش و غيره

      امكان گزارشگيري از اطالعات موجود 
سيستم قابليت گزارشگيري از اطالعات موجود جهت اهداف تحقيقاتي و مديريتي را 

  .داشته باشد

                                                            
٣٥ Medical Document Information System 

 محاسبه مطالبات بيمه اي و تشكيل گزارشات دوره اي و مستنداتي است كه براي گرفتن مطالبات نياز استمنظور  36
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  55]62از55صفحه [
 ]آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دفتر [

  37سيستم اطالعات ترخيص
هاي در اين سند اين سيستم به علت قابليت. شناخته مي شود) 38ADT(پذيرش مي باشد كه معموال با عنوان  سيستم اطالعات سيستم اطالعات ترخيص در اصل سيستم يكپارچه اي همراه با 

  .جدا ديده شده استخاص 

  توضيحات    زير گروه فرعي زيرگروه اصلي

امكان مشاهده ليست انتظار بيماران آماده ترخيص ارسال شده از 

 بخشهاي بستري
      

براي كاربران واحد كارتابل ليست بيماران آماده ترخيص بدين معني كه 
بيمار سيستم كارهاي مربوط به ترخيص كاربر تا  ترخيص موجود باشد

  .معرفي شده به ترخيص را انجام دهد

        رساني ترخيصارتباط با سيستم اطالع
نمايش جهت سيستم اطالع رساني ترخيص سيستم قابليت ارتباط با 

را داشته  غيره درحال ترخيص، ارسال به صندوق ووضعيت بيماران 
  .باشد

تشخيص خودكار بيماران تحت نظر با اقامت بيش از  شش 

  ساعت در بيمارستان و تبديل به بستري
    

درصورتيكه بيمار بيش از شش ساعت بستري باشد بعنوان بيمار بستري 
از  سيستم بايد قابليت تبديل بيماران تحت نظر بيش. گرددتلقي مي

  .شش ساعت را به بيمار بستري داشته باشد
امكان ارسال الكترونيكي پرونده مالي بيمار به سيستم مدارك 

  ارسال كننده و تحويل گيرتده اطالعات كاربر  پزشكي با درج
      

پرونده پس از ترخيص بيمار براي بايگاني و نگهداري به بخش مدارك 
  .گرددپزشكي تحويل مي

، رهگيري پرونده مالي بيمار بوده منظور از رهگيري پرونده فيزيكي بيمار        )پرونده مالي(در بيمارستان پرونده فيزيكي بيمارقلبليت رهگيري 

                                                            
٣٧ Discharge Information System 

٣٨ Admission, Discharge & Transfer 
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  56]62از56صفحه [
 ]آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دفتر [

  توضيحات    زير گروه فرعي زيرگروه اصلي
كه پس از تاييد ترخيص بيمار از بخش براي انجام امور مربوطه به واحد 

در اين خصوص نياز است با اعالم سيستمي بيمار . يابدترخيص انتقال مي
وضعيت  و با قرارگيري وي در ليست بيماران ترخيصي،جهت ترخيص 

  .فيزيكي وي قابل پيگيري باشدپرونده 
امكان بازگرداندن بيمار  از حالت ترخيص به بخشهاي بستري با 

  سطح دسترسي
        

      بيمار امكان ثبت و نمايش نوع ترخيص
 يفوت، انتقالبهبودي نسبي، ، بهبودي كاملنوع ترخيص مي تواند شامل 

  .باشد... و 
ثبت و بازيابي فرم گواهي فوت و خودكشي براي بيماران قابليت 

         فوتي

       امكان آماده ساختن صورت حساب 
سيستم قابليت تنظيم صورتحساب را پس از اعالم ترخيص بيمار توسط 

  .پزشك داشته باشد

امكان محاسبه خودكار صورتحساب جهت بيماراني كه از چند 
       .بطور همزمان استفاده مي نمايند) تكميلياصلي و ( بيمه

هم بيمه  طور مثالبه( چند بيمه درماني باشد داراي درصورتيكه بيمار
ها و بيمارستان با هر دو اين بيمه) خدمات درماني و هم بيمه تكميلي

، سيستم قابليت محاسبه صورتحساب را با توجه به ه باشدقرارداد داشت
  .بيمه هاي مذكور داشته باشدتعهدهاي خود نسبت به 

امكان انتقال صورتحساب يك بيمار بر بيمار ديگر در صورت 
       داشتن دسترسي 

منظور از امكان انتقال صورتحساب مثال انتقال صورتحساب دهنده و 
  .باشدمي گيرنده كليه

منظور اينكه پس از اعالم ترخيص بيمار از بخش سيستم امكان ثبت      امكان دريافت  اعالم ترخيص از بخش و امكان بسته شدن 
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  57]62از57صفحه [
 ]آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دفتر [

  توضيحات    زير گروه فرعي زيرگروه اصلي
  .خدمت جديد را نداشته باشد  ارائه خدمتحساب ها در كليه واحدهاي 

       درج خودكار نام بيمار در ليست انتظار صندوق
سيستم قابليت انتقال  ،پس از اتمام فرايند ترخيص و تنظيم صورتحساب

  .نام بيمار را به ليست انتظار صندوق بصورت خودكار داشته باشد
اي و تشكيل گزارشات و مستنداتي قابليت محاسبه مطالبات بيمه

  كه براي گرفتن مطالبات نياز است 
        

امكان ثبت كسورات اعمال شده از سازمانهاي بيمه گر بر روي 

  صورتحساب بيماران و پزشكان
      

خدماتي است كه بيمه نسبت به آن خدمات تعهدي  ،منظور از كسورات
  .گرددبعنوان خارج از تعهد بيمه تلقي ميندارد و 

       در هنگام ترخيصخدمات بدون پاسخ  قابليت دادن پيغام براي
هاي بدون پاسخ، موارد تواند شامل آزمايشخدمات بدون پاسخ مي
  .باشدموارد مشابه راديولوژي بدون پاسخ و 

       امكان ثبت و اضافه كردن خدمات 
خدماتي كه به اشتباه ثبت نشده و يا حذف موارد به امكان ثبت منظور 

  .باشدمي اشتباه ثبت شده

       امكان صدور معرفي نامه بيمه بيمار
جهت ارائه به  صدور معرفي نامه بيمه بيمارمنظور اينكه سيستم قابليت  

  .را داشته باشد تكميليبيمه هاي 

       امكان صدور برگه خروج بيمار
منظور از برگه خروج برگه اي است كه نشان مي دهد بيمار صورتحساب 

  .تواند مركز درماني را ترك نمايددرمان خود را تصويه كرده و مي 
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  58]62از58صفحه [
 ]آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دفتر [

  درمان يدارحسابسيستم اطالعات 
در اين سند اين سيستم به علت . شناخته مي شود درمان –حسابداري ترخيص مي باشد كه معموال با عنوان  سيستم اطالعات همراه باسيستم اطالعات حسابداري در اصل سيستم يكپارچه اي 

  .قابليتهاي خاص جدا ديده شده است
  توضيحات    زير گروه فرعي زيرگروه اصلي

 پرداخت –دريافت  -چك  - عمليات صندوق 

    قابليت تعريف صندوق ها و صندوق داران 

      قابليت دريافت و پرداخت در تمامي صندوق ها

قابليت انتخاب نحوه دريافت وجه و ثبت اطالعات 
  آن 

  

معني كه همراه با اطالعات دريافت و پرداخت، نحوه پرداخت يا بدين
به صورت  براي مثال نقدي، چك بانكي،. دريافت پول نيز ثبت گردد

از طريق شبكه و يا ) نقدي به همراه چك بانكي مانند مثال( تركيبي
و متناسب با ثبت نحوه تبادل هزينه،  اطالعات مربوطه ثبت  شتاب
مثال در صورت دريافت پول از طريق شبكه شتاب شماره (گردد

 )تراكنش ثبت گردد يا در صورت دريافت چك تاريخ و شماره چك

جهت دريافت  POSقابليت اتصال به دستگاه هاي 
  نقدي

    

امكان ثبت صورت حسابهايي كه با تاخير پرداخت 
   مي شوند

   

در مواردي كه به هر دليلي بيمار صورت حساب خود را پرداخت 
 گردد، بايدمايد و از بيمارستان زمان گرفته و يا قسط بندي انجام نن

سيستم قادر باشد چنين جريان كاري را پشتيباني نموده و اطالعات 
 .مربوطه را ثبت نمايد

     قابليت اعالم سررسيدهاي بيماران به طورخودكار
در صورت رسيدن زمان سررسيد و دريافت پول از بيمار سيستم به 

 ميتوانطور مثال به. كاربر اطالع دهد تا اقدامات الزم  انجام گردد



 4.3نگارش - (Hospital Information Systems) - بيمارستاني اطالعات هاي سيستم ارزيابي هاي شاخص
 

  

  

  59]62از59صفحه [
 ]آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دفتر [

  توضيحات    زير گروه فرعي زيرگروه اصلي
كارتابلي در نظر گرفت تا ليستي از سررسيدها را براساس تاريخ در 

 آن مشاهده نمود

     قابليت استرداد وجه به بيماران در صورت لزوم

در مواقعي كه به هر دليلي مثال عدم حضور پزشك، مراقبت از بيمار 
لغو گردد بيمارستان بايد اطالعات استرداد وجه را ثبت نمايد تا در 

 .محاسبه موجودي ها محاسبات دقيق ثبت گرددهنگام 

هاي بيمه اي و تعرفه هاي امكان تعريف انواع قرارداد
 بيمه و قوانين خاص آنها

     
، وضعيت حق فني داروخانه منظور از قوانين خاص مواردي چون 

  .مي باشندغيره جغرافيايي و شرايط تمام وقت 
براي  تعريف درصد فرانشيز بيماران سرپايي و بستري

         بيمه هاي پايه

محاسبه اتوماتيك حق بيمه گر اول و بيمه مكمل و 
         سهم پرداختي بيمار

به بيماران  امكان ارائه گزارشات خدمات ارائه شده
 گر در قالبهاي درخواستيسازمانهاي بيمهارائه به براي 

     

سازمان هاي بيمه گر براي گزارشاتي كه از موسسات دريافت مي 
نمايند فرمت خاص خود را داشته كه اين فرمتها را به موسسات 
اعالم نموده و تنها گزارشات در قالب اين فرمتها براي آنها قابل قبول 
است بنابراين سيستم بايد قادر باشد از اين فرمتها پيروي نموده و 
گزارشات خاص سازمانهاي بيمه گر را در قالب اين فرمتها توليد 

  .نمايد

 بهصورتحساب ارسال مودن وضعيت مشخص ن
       بيمه سازمانهاي بيمه گر به تفكيك

شوند گر ارسال ميوضعيت صورتحسابهايي كه به سازمانهاي بيمه
بايد در سيستم قابل رديابي بوده و در صورت پيگيري قابل 

، آماده در حال رسيدگيها مي توانند اين وضعيت. پاسخگويي باشد
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  60]62از60صفحه [
 ]آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دفتر [

  توضيحات    زير گروه فرعي زيرگروه اصلي
  .دباشن شده و غيرهارسال، ارسال شده، وصول 

گر در پرونده امكان درج كسورات سازمانهاي بيمه
         بيمار

         خدمات مشاوره مددكاريهزينه امكان ثبت 

امكان تعريف تعرفه هاي رايگان در وضعيت هاي 
       خاص 

هاي خاص ممكن است از بيماري تعرفه اي دريافت در وضعيت
از پرسنل بيمارستان نگردد براي مثال بيمار بستري شخص خاصي 

در چنين مواردي سيستم . يا معرفي شده از واحد ممدكاري باشد
بايد قادر باشد مراحل بستري چنين بيماري را انجام دهد ودر ادامه 
از ثبت اطالعات مربوط به بيمار، به دليل عدم پرداخت هزينه 

  .جلوگيري نگردد

قابليت ثبت تخفيف در مواقع خاص و ثبت مرجع 
       تخفيف

بدين معني كه سيستم قادر باشد در صورتي كه مدير يا مسئول يا 
پزشكي تشخيص دهد به بيماري بايد تخفيف داده شود و درصدي از 
تعرفه از بيمار گرفته نشود، جزئيات اين مورد در سيستم ثبت گردد 
و همچنين مشخصات تخيف دهنده ثبت گردد تا درصورت نياز 

  پيگيري گردد

اراني كه تسويه حساب كامل انجام امكان ثبت بيم
       ) و قرار گرفتن در ليست سياه(ندادند 

سيستم بايد قادر به تهيه ليست سياه از كاربراني كه به اصطالح 
خوش حساب نيستند باشد و ليست مذكور در اختيار پذيرش قرار 
گيرد تا در صورت مراجعه مجدد بيمار و وجود مشخصات او در 

   .قوانين مربوطه رفتار گرددليست سياه مطابق 
زمانيكه بيمار وجه فرانشيز بستري را نتواند سيستم بايد قادر باشد        امكان ثبت اطالعات سند تضمين گرفته شده از بيمار
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  61]62از61صفحه [
 ]آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دفتر [

  توضيحات    زير گروه فرعي زيرگروه اصلي
، اطالعات سند تضميني گرفته شده از )با دستور مديريت(بدهد 

  .بيمار را ثبت نمايد
توسط امكان ايجاد گزارشات درآمد ايجاد شده 

واحدهاي ارائه دهنده خدمات به تفكيك سهم بيمه، 
  بيمار و تخفيفات

       

امكان ارائه گزارش درآمد بيمارستان به تفكيك پزشك 
         معالج و بستري كننده بيماران

و اعمال امكان ارتباط با سيستم كارانه  پزشكان 
         كسورات بر كاركرد پزشك يا واحد مربوطه

در ميزان كسورات بر اساس هر  امكان ارائه گزارش
هاي بيمارستان جهت بررسي و تصميم گيريهاي بخش

  مديريتي
     

امكان گزارش گيري از ميزان كسورات به تفكيك هر بخش و با 
پارامترها و فيلترهاي زماني وجود داشته باشد تا براساس آن مديران 

مواقع لزوم هاي هر بخش مطلع بوده و در بتوانند از عملكرد و هزينه
  .مبادرت به تصميم گيري و چاره انديشي نمايند

مقايسه عملكرد واحدهاي بيمارستان و روند  قابليت
       اي كاهش يا رشد آنها در بازه زماني مشخصمقايسه

سيستم بايد گزارشاتي جهت آناليز داده ها به تفكيك واحدها و 
و كيفيت كارها پارامترهاي زماني مختلف ارائه دهد تا بتوان عملكرد 

را بررسي نموده و با يك روند مقايسه اي به كاهش يا رشد كيفيت 
برد تا در صورت نياز چاره جويي و تحليل هاي مديريتي انجام پي

  .گردد
سهم پزشكان در ارائه خدمات در ي امكان تعريف مجزا

       شيفت هاي صبح و عصر
تعرفه خدمات شيفت هاي گوناگون بيمارستان با هم متفاوتند 
سيستم بايد در محاسبه حقوق و دستمزد پزشكان با توجه به شيفت 
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  62]62از62صفحه [
 ]آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دفتر [

  توضيحات    زير گروه فرعي زيرگروه اصلي
  .هاي كاري و تعرفه هر شيفت محاسبات را انجام دهد

امكان اعمال سهم پرسنل، سهم بيمارستان، كسورات 
و ساير موارد در محاسبه كاركرد  ، مبلغ كارانهقاتوني

  زشكانپ
       

محاسبه حقوق و دستمزد بر اساس اطالعات پرسنلي، 
       حضور و غياب و برنامه هاي شيفت كاركنان

 سيستم حسابداري بايد در هنگام محاسبه حقوق و دستمزد بتواند 

زير سيستم اطالعات پرسنل و ساعات حضور و غياب آنها را از طريق 
در دسترس داشته با شد و از اطالعات و قابليت  پرسنلي و زمانبندي

  هاي آنها استفاده نمايد

هاي مربوط به قابليت پردازش و استخراج گزارش
ارتباط با اجزاء پذيرش و (پرداخت كارانه عوامل درمان 

  )ترخيص
     

سيستم حسابداري بايد از اطالعات و  امكانات و قابليت هاي موجود 
استفاده نمايد تا بتواند از  ترخيص پذيرش وهاي زير سيستمدر 

اطالعات بيماران مجموعه كارهايي را كه هر يك از كاركنان روي 
استخراج و گزارش گيري ) به تفكيك كاركنان(بيماران انجام داده اند

نمايد تا سهم پرداختي به هر يك از عوامل و بازدهي كار آنها قابل 
  .پيگيري باشد

  
  


