
 

 چک لیست کنترل صحت داده های ثبت شده درسیستم اطالعات بیمارستان

 

بیمار: شماره پروندهنام و نام خانوادگی بیمار:                                                                        

بخش بستری :                                                                                  :بیمار پزشک معالج  

:تاریخ بررسی                              :                                      سی چک لیست رمسئول بر  

 عنوان بله خیر توضیحات

مطابق با دستورات پزشک معالج یا  HIS.داروهای درخواستی ثبت شده در1   

 مشاور در پرونده بیمار می باشد؟

با آزمایشات درخواستی پزشک در پرونده بیمار  HIS.آزمایشات درخواستی در 2   

 مطابقت دارد؟

با خدمات درخواست شده توسط پزشک  HIS.خدمات درخواستی ثبت شده در 3   

 در پرونده بیمار مطابقت دارد؟)نوارقلب،اسپیرومتری، تزریق خون،نبوالیزر....( 

با  HISدر.خدمات آندوسکوپی ، کلونوسکوپی،تست ورزش و اکو ثبت شده 4   

 خدمات درخواست شده در پرونده بیمار مطابقت دارد؟

با  HIS .رادیوگرافی های درخواستی)سونوگرافی و رادیولوژی( ثبت شده در5   

 درخواست موجود در پرونده بیمار مطابقت دارد؟

با ویزیت های انجام شده توسط پزشک معالج  HIS.تعداد ویزیت ثبت شده در 6   

 در پرونده بیمار مطابقت دارد؟

با مشاوره های انجام شده و موجود در  HIS.تعداد مشاوره های ثبت شده در7    

 پرونده مطابقت دارد؟ 

 با تعداد روزهای بستری بیمار مطابقت دارد؟ HIS.تعداد روزهای اقامت بیمار در 8   

با تغییرات تخت  HIS.تغییرات تخت های انجام شده)انتقال بین بخش ها( در9    

 های فیزیکی بیماردر بخش های مختلف بیمارستان مطابقت دارد؟

با پزشک درخواست کننده خدمات بیمار مطابقت  HIS.نام پزشک ثبت شده در10   

 دارد؟



 

 بیمارستانچک لیست کنترل صحت داده های ثبت شده درسیستم اطالعات 

 

 بیمار: شماره پروندهنام و نام خانوادگی بیمار:                                                                      

 پزشک معالج بیمار:                                                                                  بخش بستری :

:                                                                   تاریخ بررسی : مسئول بررسی چک لیست  

 عنوان بله خیر توضیحات

مطابق با دستورات پزشک معالج  HIS.داروهای درخواستی ثبت شده در1   

 یا مشاور در پرونده بیمار می باشد؟

با آزمایشات درخواستی پزشک در  HIS.آزمایشات درخواستی در 2   

 پرونده بیمار مطابقت دارد؟

با خدمات درخواست شده  HIS.خدمات درخواستی ثبت شده در 3   

توسط پزشک در پرونده بیمار مطابقت دارد؟)نوارقلب،اسپیرومتری، 

 تزریق خون،نبوالیزر....( 

.خدمات آندوسکوپی ، کلونوسکوپی،تست ورزش و اکو ثبت شده 4   

 با خدمات درخواست شده در پرونده بیمار مطابقت دارد؟ HISدر

 .رادیوگرافی های درخواستی)سونوگرافی و رادیولوژی( ثبت شده در5   

HIS با درخواست موجود در پرونده بیمار مطابقت دارد؟ 

با ویزیت های انجام شده توسط  HIS.تعداد ویزیت ثبت شده در 6   

 پزشک معالج در پرونده بیمار مطابقت دارد؟

با مشاوره های انجام شده و  HIS.تعداد مشاوره های ثبت شده در7    

 موجود در پرونده مطابقت دارد؟ 

با تعداد روزهای بستری بیمار  HIS.تعداد روزهای اقامت بیمار در 8   

 مطابقت دارد؟

با تغییرات  HIS.تغییرات تخت های انجام شده)انتقال بین بخش ها( در9    

 تخت های فیزیکی بیماردر بخش های مختلف بیمارستان مطابقت دارد؟

با پزشک درخواست کننده خدمات بیمار  HIS.نام پزشک ثبت شده در10   

 مطابقت دارد؟


