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 مقدم ه   

 

نيازمندي هاي دارويي نظام سالمت از ديد  با توجه به اهميت مديريت مصرف دارو در چرخه سالمت و همچنين رصد 

كالن و سياست گذاري، به جهت شفاف سازي و ايجاد وحدت رويه در روند ثبت و تبادل الكترونيكي اطالعات دارويي  

 ده است. در پرونده الكترونيكي سالمت، دستورالعمل پيش رو تدوين گردي

   محدود ه 

 محدوده اين دستورالعمل شامل:   

تمام سامانههاي ارائه دهنده خدمات سالمت و مراكز ارائه دهنده خدمات سالمت   ✓

است. بديهي است مراكز ارائهدهنده خدمات سالمت دولتي، خصوصي، خيريه و  

به اجراي اين دستورالعمل در راستاياجراي مواد قانوني پرونده    ساير موارد موظف

 قانون برنامه ششم توسعه ميباش ند.  74الكترونيكي سالمت در ماده 

 تمام سامانه هاي مديريت اطالعات سالمت سازمان هاي بيمه درماني پايه و تكميلي    ✓

به بعد و دستورالعمل هاي ضروريات ارسااللكترونيكي    5.6  پيش نياز استفاده از اين مستند، سند داده پيام خدمات سالمت ويرايش 

 داده پيام خدمات سالمت به منظور رسيدگي الكترونيكي اسناد بيمه اي مي باشد. 

 
   ف تعاري  



 

پيام    يا  1داده  اطالعات  واقعه،  نمادي از  هر  فناوريهاي جديد اطالعاتتوليد  :  يا  و  نوري  الكترونيكي،  با وسائل  مفهوم است كه 

   .،ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش ميشود

ارائه دهنده خدمات سالمت  بهارائه 2مراكز  بهداشتي درماني، كه در سه سطح ارجاع  دهنده خدمات  : كليه مراكز ارائه 

 خدمات سالمت مشغول هستند .  

  
1 Data Message  
2 Health Facilities  

  
    محتوا: ارسال پرونده الكترونيكي سالمت   ٢ از ٢ صفحه   990631آخرين به روز آوري: 

  
  
  



 

تاريخ: 

29/07/99   

دستورالعمل ثبت و تبادل الكترونيكي انديكاسيون داروها  

 يتجويز ي با پرونده  الكترونيكي سالمت  



  
  

 سامانه هاي اطالعاتي مراكز ارائه دهنده خدمات سالمت ت:    سامانه اطالعاتي مراكز ارائه دهنده خدمات سالم   

در   كه  هستند  اطالعاتي  هاي  سيستم  و  افزارها  نرم  تمامي  بيمارستان  شامل  مانند  سالمت  خدمات  دهنده  ارائه  مراكز 

ها،درمانگاه ها، آزمايشگاه هاي باليني، مراكز تصوير برداري، خانه بهداشت و غيره نصب بوده و قسمتي از اطالعات درمان  

ت سالمترا  وبهداشت شهروندان را در خود ذخيره و مديريت مي كنند. به اختصار سامانه اطالعاتي مراكز ارائه دهنده خدما

POCS33  . مي ناميم 

درگاه يكپارچه تبادل اطالعات سالمت در راستا ي ضوابط    درگاه يكپارچه تبادل اطالعات سالمت)دي تاس(:

فنياجرايي توسعه دولت الكترون يك ي به عنوان مركز تبادل خوشه سالمت ايجاد شده و محل تبادل اطالعات مورد ن ياز  

هاي  ذيل  خوشه سالمت است.  تبادل اطالعات به ش يوه  خدمات الكترون يكي  يا    خدماتالكترون يك ي  دستگاه   

تبادل پ يام  هاي الكترون يك ي انجام مي شود. ه  يچ محتواي اطالعات ي در اين مراكز به جز تراف يك تبادالت  

الكترونيكي را داشته و    الكترون يكي نگهداري و ذخ يرهنمي شود. اي ن مركز امكان پاي ش و نظارت براي تبادالت

 امكان گزارش گ يري براي تمامي ذينفعانرا فراهم مي كند.   

بر اساس تعريف ارائه شده در كتاب پرونده الكترون يك ي   سامانه پرونده الكترون يكي سالمت ايران )سپاس:(

نجا «مجموعه كليه اطالعات مرتبط  سالمت،مفاهيم ،استانداردها و راهكار توسعه، منظور از پرونده الكترونيكي سالمت در اي

آن    ماقبل  و  يني   جن  دوران    اطالعات  )شامل  تولد  از  پيش   از  شهروندان،   به     -باسالمت  مربوط  اطالعات  مانند 

( تا پس از مرگ )مانند اطالعات بدست آمده از اتوپسي، محل دفن و...( است كه به صورت مداوم و  -لقاحآزمايشگاهي 

كل الكترون يك ي ذخ  يره مي گردد و در صورت ن ياز، بدون ارتباط با مكان يا زمان خاص،  ب ا گذشت زمان به ش

تمام يا بخشي از آن به سرعت در دسترس افراد مجاز قرار خواهد گرفت. سامانه پرونده الكترون يكي سالمت )سپاس(  

دهنده خدمات سالمت مي باشد. اي  يك زير ساخت وواسط نرم افزاري براي اتصال سيستم هاي اطالعات ي مراكز ارئه  

ايزو   استانداردهاي  اساسمفاهيم  بر  افزار  يان  م  پرونده   18308و    13606ن  يازمندي هاي  ن  بتواند  تا  طراحي شده است 

 الكترون يكي سالمت را پوش شدهد. 

  
3 Point of Care System  
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آداپتور پرونده الكترون يك ي  سالمت، مجموعه ا ي  از سرويس  هاي       آداپتور پرونده الكترون يك ي  سالمت:  

( به شركت هاي توسعه دهنده  SDKدرگاهيكپارچه تبادل اطالعات سالمت بوده كه در قالب ك  يت توسعه نرم افزاري )

سامانههاي اطالعاتي مراكز ارائه دهنده خدمات سالمت كه داراي گواه ينامه مطابقت با استانداردهاي پرونده الكترون يك  

   ي سالمتهستند، ارائه مي شود .

 
 فن ي   اصول و ضوابط



 

   ثبت اطالعات دارويي در پرونده بيمار و تبادل الكترونيكي با ديتاس الزامي مي باشد . -1ماده  

تجويزي    -2ماده   داروهاي  انديكاسيون  ثبت  جهت  استفاده  مورد  كدينگ  تجويزي،  داروهاي  اطالعات  ثبت  منظور  به 

 بهپيوست اين دستورالعمل مي باشد.  

به منظور  اعتبارسنجي  ثبت اطالعات داروهاي تجويزي، موتور تحليلگر قواعد سيستم مي بايست قوانين ذكر شده    -3ماده  

   ، افرادصاحب (Admission Type))نام دارو، حوزه ثبت دارو  1در هر سطر فايل كدينگ پيوست را مطابق شكل شماره  

 ( را رعايت كند.   SNOMEDو   ICD10،  صالحيت تجويز دارو )كد تخصص(، انديكاسيون

   قوانين انديكاسيون دارو  و تجويزگر   - 1شكل 
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 براي ثبت اطالعات قلم دارويي در سرويس داده پيام خدمات سالمت موجود در آداپتورهاي  پرونده الكترونيكي  -4ماده 

 كالس    Serviceدر ويژگي    DO_Coded_Textقلم مذكور طبق الگوي    eRx سالمت بايستي كد

 . ثبت گردد  ServiceDetailsVO 

اطالعات   -5ماده   ثبت  خدمات   براي  پيام  داده  سرويس  در  دارويي  تجويز  انديكاسيون  بر  منطبق  دارو  تجويز  حوزه 

بايستي كد الكترونيكي سالمت  پرونده  آداپتورهاي   در  مذكور    EHR.admissionTypethrita  سالمتموجود  قلم 

 ثبت گردد .  AdmissionVOكالس  AdmissionType  در ويژگي  DO_Coded_Textطبقالگوي  

تخصص مجاز منطبق بر انديكاسيون تجويز دارويي در سرويس داده پيام خدمات سالمتموجود در   براي ثبت اطالعات  -6ماده  

 قلم مذكور طبق الگوي  thritaEHR.specialty دآداپتورهاي  پرونده الكترونيكي سالمت بايستي ك

 DO_Coded_Text در ويژگي  ServiceProvider كالس  ServiceDetailsVO ثبت گردد. 

پرونده   انديكاسيون  براي ثبت اطالعات  -7ماده   پيام خدمات سالمت موجود در آداپتورهاي  تجويز دارويي در سرويس داده 

 در ويژگي  DO_Coded_Textقلم مذكور طبق الگوي     ICD10الكترونيكي سالمت بايستي كد

 Diagnosis  كالس   DiagnosisVO ثبت گردد . 

مي باشد . اگر سلولي  از هر سطر خود شامل چندسطر باشد ارتباط     ANDرابطه قوانين موجود در يك سطر به صورت  -  9ماده  

 مي باشد.   ORآن ها به صورت 

پياده سازي شده اند، لذا  Archetype ها  بر پايه ي   SDKن كه تمامي كالس هاي موجود در : با توجه به اي   1تبصره 

اين نرم افزار قادر   (  استفاده نمود. GDL Editor  )   OpenEHRمي توان براي ساخت قوانين از ابزار پيشنهادي

 مي باشد.  htmlو  gdl ، droolsبهايجاد خروجي هايي با فرمت  

  

 :     GDL Editorنرم افزارلينك دانلود 

 https://github.com/openEHR/gdl-tools 
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 فايل هاي پيوست شامل موارد زير مي باشد: 

 اكسل قوانين تجويز دارو    -١

    GDL Editorراهنماي استفاده ي  -٢

  GDL Editorهاي پياده سازي قوانين با استفاده از نمونه مثال  -٣
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