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  کنترل صحت داده های ثبت شده در سیستم اطالعات بیمارستانی  
 رتوـص حيحـص تطالعاا پايه بر ارههمو صحيح اريگذ سياستو  ستي اورضرو  زمال ربسيا يهاارذـگ سياستو  زيسا تصميم ايبر ليهاو تطالعاا هدف:

 منجر اردمو شترـبيدر  اتيـطالعا ماـنظ عفـض .باشد ها يگير تصميمدر  هدــعم تيااطرــمخ ءشاــمن دــناتو يــم مــمه نــيا هــببي توجهي  درـگي يـم

 تــسو در افيــك تطالعاا مندزنيا شتيابهد قبتامر منظا خصوصاو  سالمتبنابراين نظام  دوـش مي رمواداره ادر عفـض عـقو در وا يرـگي صميمـت ضعف به

و براي استفاده از داده ها در مسير تصميم گيري هاي صحيح بايستي  به منظور ارتقاي كيفيت مستندسازي الکترونيکي (1)دباش يــم يزــير هــبرنام ايرــب

 بررسي و كنترل شود. سامانه اطالعات بيمارستانصحت ثبت داده ها در 

 تعاریف: 

ها پشتيباني و كنترل را در سازمان يريگميتا بتواند تصم شوديصورت فني به مجموعه به هم وابسته از اجزا اطالق مسيستم اطالعاتي به سیستم اطالعات:

العاتي اط يهاو اطالعات را توزيع كند. عالوه بر پشتيباني در اتخاذ تصميم، هماهنگي و كنترل در سامانه ي نمايدسازرهيها را دريافت، پردازش و ذخنمايد، داده

كنند، موضوعات پيچيده را در نظر داشته باشند و محصوالت جديدي  ليوتحلهيبه مديران و كارمندان كمک كند تا مشکالت را دريابند و تجز توانديم نيچنهم

در درون سازمان يا در محيطي كه آن را احاطه كرده،  ييهاها و موضوعاطالعاتي مربوط به افراد مهم، مکان رندهياطالعاتي دربرگ يهاستميخلق كنند. س

 .(2)هستند

 يا و يآورجمع براي سيستم يک"كند: يمگونه تعريف يناسيستم اطالعات سالمت را  (NLM) 1كتابخانه ملي پزشکي آمريکا سیستم اطالعات سالمت:

 .(3)"باشد الکترونيکي يا كاغذ اساس بر توانديم بهداشتي كه خدمات مديريت و گذاريياستس براي اطالعات از استفاده و مختلف منابع ازها داده پردازش

منظور گردآوري، ثبت، پردازش، بازيابي و اشاعه اطالعات بهداشتي و درماني كه به باشنديمنسجم و يکپارچه م هايييستماطالعات سالمت س هاييستمس

 هبودب و سالمت اطالعات مديريت تسهيل براي كه هستند اييانهرا هاييستمس سالمت، اطالعات هاييستمس تريعوس طوربه .(4) شونديم ياندازطراحي و راه

 بهشده ائهار خدمات مستندسازي پزشکي، دستورات انتقال و ثبت مانند متعددي هاييتقابل داراي هايستمس اين. اندشدهيشده طراحارائه يهامراقبت كيفيت

 نمودن هبرآورد براي سالمت اطالعات سازييکپارچه ها،يستمس اين كلي هدف. باشنديم آماري دقيق يهاگزارش تهيه و باليني گيرييمتصم به كمک بيمار،

 اين از استفاده. است سالمت اطالعات مديريت سهولت و هزينه كاهش كاري،موازي از پرهيز اپيدميولوژيک، يهاپژوهش انجام ،كنندگانمراجعه نيازهاي

 .(5)شود مراقبت كيفيت ارتقاي يت،درنها و اطالعات به دسترسي تسهيل باليني، خطاهاي كاهش به منجر توانديم هايستمس

مارستان از قبيل بيسيستم اطالعات بيمارستاني يک سيستم كامپيوتري طراحي شده براي مديريت همه جنبه هاي عملياتي  سیستم اطالعات بیمارستان:

 .(6)فعاليتهاي باليني، اداري و مالي هستند

در زمان درست و توسط فرد داده هاي درست  از اينکهباشد و به معني اطمينان ز ويژگي هاي كيفيت داده مي ا(: Data Veracity ) داده صحت

براساس موارد ذكر شده در پرونده هاي باليني بيماران و  HISدرست وارد شده است. منظور از صحت ثبت داده هاي ثبت شده، مطابقت موارد ثبت شده در 

 يها سيستم يدـمرآكا موجب هاآوري داده  جمعو   ثبت صحت .مي باشد HISهمچنين مطابقت تحويل موارد دريافتي براساس درخواست ثبت شده در 
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 .(1)هدد مي يشافزا سالمت زهحورا در  يزيهار برنامه قتو د هشد سالمت

 صاحبان فرآیند:

 سرپرستاران و مسئول سيستم اطالعات بيمارستان و  كادر باليني مديران باليني

 ذینفعان:

 ، پژوهشگرانبيماران مديران بيمارستان، پرسنل باليني و

 فرد پاسخگو:

 مسئول سيستم اطالعات بيمارستان 

 دامنه: 

 واحد فناوري و مديريت اطالعات سالمت، واحد بيمه گري، كليه بخش هاي باليني و درماني 

 )چه فعالیتی، چه زمانی در چه محلی و توسط چه کسی( شیوه انجام کار :

بيمارستان ثبت مي كنند.  HISمطابقت با عکس بيماران در  با استفاده از دفترچه بيماران و. پرسنل پذيرش ويزيت و خدمات سرپايي را 1

 . درصورت عدم وجود دفترچه پرسنل پذيرش تا حد امکان از كارت شناسايي بيمار جهت ثبت صحيح اطالعات بيماران استفاده مي كنند

از ثبت  HISدر زمان ثبت اطالعات پرسنل پذيرش با استفاده از كد ملي بيماران اطالعات دموگرافي و بيمه اي بيماررا از طريق  د. در بدو ورو2

 احوال و سازمان بيمه اي استعالم و استحقاق مي گيرند . 

 از نظر مالکيت دفترچه مطابقت مي دهند .. نماينده مقيم بيمه هاي بيمارستان با حضور در بالين بيمار دفترچه بيماران را با خود شخص 3

ثبت مي كنند . همچنين در زمان ترخيص  HIS. پرسنل بخش هاي باليني اطالعات را براساس مستندات موجود در پرونده هاي باليني در 4

 ود.بيمارستان به منظور صحت ثبت مطابقت داده مي ش HISكليه اطالعات درخواستي در پرونده توسط منشي بخش ها با 

 اليني را كنترل و تاييد مي كند.داروخانه كليه درخواستي هاي بخش هاي ب كارشناسان. 5

و همچنين كليه اطالعات ثبت شده در  در زمان ترخيص تمامي اطالعات بيمه اي و صورتحساب بيماركارشناسان واحد بيمه گري و ترخيص .6

HIS  مي كند. را براساس مستندات موجود در پرونده كنترل و تاييد 

بيمارستان مطابقت  HISو همچنين آمارهاي ماهانه بخش ها را با واحد بيمه گري . مسئول مديريت اطالعات سالمت كليه گزارشات دريافتي از 7

 مي دهد . 

مطابقت  HIS.مسئول واحد بيمه گري پرونده هاي ترخيص شده جهت ارسال به سازمان هاي بيمه گر را با تعداد پرونده هاي ترخيص شده در 8

 و درصورت عدم تطابق موارد پيگيري مي شود . 

را تهيه و در كميته  HISچک ليست كنترل صحت ثبت داده هاي ثبت شده در  به همراه مسئول مديريت اطالعات سالمت HIS.مسئول 9



يني يند به مسئولين بخش هاي بالفرآاري براساس شماره سنجه وضرورت تاييد وسپس از طريق اتوماسيون اد  مديريت اطالعات سالمت تصويب و

 و همچنين كليه واحدهاي مربوطه ارسال مي كند. 

ه واحد بچک ليست را تکميل و به صورت هفتگي  و تصادفي طوربه  و كارشناسان بيمه گري و ترخيص مسئولين بخش ها و واحد هامديران/ .10

 فناوري و مديريت اطالعات سالمت تحويل مي دهند . 

به صورت دوره اي الزامات مستندسازي در سامانه اطالعات بيمارستاني را براساس آخرين ابالغيه هاي وزارت بهداشت كنترل  HIS. مسئول 11

 و به روزرساني مي كند . 

 ي. چک ليست هاي ارسال شده به واحد مديريت اطالعات سالمت بررسي و به صورت ماهانه در كميته مديريت اطالعات سالمت اطالع رسان12

 يند برنامه هاي الزم تدوين مي شود . براي بهبود فرآ و

 نحوه نظارت بر اجرای روش اجرایی : 

  واحدها و ها بخش كليه به آن اعالم و بهبودكيفيت دفتر اجرايي توسط روش پايش برنامه تنظيم -

 به صورت فصلي پايش ومسئول فناوري اطالعات سالمت و مديريت اطالعات سالمت  توسط پايش ليست چک تدوين -

 بررسي چک ليست ها و استخراج  موارد عدم انطباق -

 واحدها و ها بخش مسئولين به  توسط مدير پرستاري اي مداخله هاي برنامه ابالغ -

  فصلي مجدد پايش در شده انجام مداخالت ارزيابي  -

 :مسئول پیگیری اجرا

 و مسئول واحد مديريت اطالعات سالمت  HISمسئول 

 منابع، امکانات و کارکنان مورد نیاز:

 چک ليست پايش  -تجارب بيمارستان 
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