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بهبود ، مسئول اطالعات سالمت، ITمسئول 

 کیفیت 

 

 : کننده تآیید

 
 بیمارستان مدیر

 : کننده تصویب

 
 بیمارستان رئیس

 یها ستمیوارد شده در س یو کنترل از سقم و صحت داده ها نانیاطم هدف:

 مارستانیب یاطالعات

  بانیو پشت نیبال یواحد ها و بخش ها کاربرد: دامنه

 به تعریف ندارد.احتیاج : فیتعار

 مسئول واحد ها ) شخص کاربر( پاسخگو: فرد

 فیتعر یکاربرسطح دسترس تیبر اساس مسئول ITمسئول  :اراتیها و اخت تیمسئول

 کند . یم

 امکانات و کارکنان مرتبط: منابع،

  ستمیکاربران س :یانسان یروین

 ، هارد اکسترنال HIS،نرم افزار  UPSسرور  و امکانات: زاتیتجه

انجام کاربه صورت گام به گام همراه با مسئول، زمان  وهیانجام کار: )ش وهیش

 و مکان اجرا(

ثبت شده در سامانه  یمسئول هر بخش و واحد،مسئول صحت کنترل داده ها(1

 .باشدیم مارستانیب یاطالعات

به  تیفی/مسئوا واحد بهبود ک ی/مسئول مدارک پزشکی/منشصیمسئول واحد ترخ(2

ثبت شده توسط  یکنترل صحت داده ها تیبر رعا مارستانیب یدانیم نیعنوان ناظر

 ندینما یمسئول هر واحد نظارت م

ثبت و باز  یدانیم نیناظر ایموارد عدم تطابق توسط مسئول هر بخش/واحد (3

 .شودیداده م یخورد قرد

پرونده به صورت منظم و مستمر  لیو درآمد پس از تحو صیمسئول واحد ترخ (4

وزارت  یدستور العمل ها نیکه براساس آخر HIS مستیرا در س مارانیاطالعات ب

 ی=انجام شده است چک میو بر اساس آن ثبت داده ها شودیم یبهداشت به روز رسان

جهت اصالح نواقص اطالع  مربوطه یباشد در اسرع وقت به واحد ها یکند و اگر مورد

باالتر باشد با  یبه سطح دسترس ازیاصالح ن کهی. و در صورت دینما یم یرسان

 .  شودیهماهنگ م ITواحد 

 مهیها و الزامات ب نهیهز نییها و اقدامات تع صیمربوط به تشخ یکدها هیکل(5

 .گرددیو به روز رسان م میها وزارت بهداشت تنظ هیابالغ نیو...براساس آخر یا

سپاس موارد نقص را  ستمیبه س مارانیمسئول درآمد بعد از  ارسال اطالعات ب(6

رزدر کارتابل مسئول درآمد  بازگشت داده است را جهت رفع نقص به  ستمیکه س

باشد با مسئول  ازیباالتر ن یدسترس کهیمربوطه اعالم کرده و در صورت یواحد ها

IT شود . یهماهنگ م 

شده است که زمان وارد  یراه انداز مارستانیتوکن در ب تیاستعالم هو ستمیس(7

 یمشخص و خطا ماریاطالعات ب هیرا اعالم   وکل ماریب مهینوع  ب یکد ملکردن 

 رساند.  یرا به حداقل م یپیاطالعات تا

 یریگیلذا پ دینمایخود داده ها را ثبت م یهر فرد فقط با رمز و کاربر(8

 .ردیپذ یصورت م یبه راحت یثبت یخطاها

 یمارستانیب یها ستمیمستندات رفع نواقص و س مرتبط: مستندات

  Microsoft SQL server 2008-2012  ،Database maintenance :منابع


