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مقدمه
نگهداری و حفاظت از اطالعات و مستندات بیمار در سیستم اطالعات بیمارستانی ( )HISاز تعهدات موسسه مراقبت سالمت
می باشد .اطالعات موجود در پرونده بهداشتی متعلق به شخص بیمار بوده و در واقع جزء حریم شخصی 1وی محسوب
می شود و استفاده از آن ها به جز موارد درمانی و پرداخت هزینه مرتبط با درمان بیماران ،پیگیری های قانونی و قضایی،
ارزیابی های مربوط به حوزه سالمت ،برنامه های مرتبط با سالمت همگانی و یا در موارد تهدید جدی برای سالمت عمومی،
منوط به اجازه کتبی بیمار است .در این راستا موسسات مراقبت سالمت باید با در نظر گرفتن تمهیدات و دستورالعمل های
مناسبی نسبت به صیانت از اطالعات بیمار در برابر دسترسی ،اشتراک گذاری و استفاده افراد مختلف از اطالعات بیماران
اقدام نمایند .الزم به ذکر است در صورت عدم حفظ محرمانگی اطالعات و افشاء اطالعات بیمار ،فرد بیمار یا نماینده
قانونی وی حق هر گونه پیگیری اخالقی ،قانونی و قضایی را دارا می باشد بنابراین می بایست نسبت به امنیت اطالعات و
حریم شخصی افراد احترام گذاشته شود.
امنیت اطالعات 2به رعایت سه مقوله محرمانگی اطالعات ،3سالم بودن اطالعات 4و در دسترس بودن 5اطالعات اشاره
دارد .به منظور حفظ امنیت اطالعات بیمار الزم است اطالعات بیمار فقط در اختیار کاربران و درخواست کنندگان
مجازقرار گیرد (محرمانگی اطالعات) ،از اعمال تغییر غیرمجاز یا آسیب به اطالعات ممانعت شود (سالمت اطالعات) و
اطالعات مورد نیاز در هنگام نیاز در دسترس کاربران و درخواست کنندگان مجاز باشد (در دسترس بودن اطالعات).
حفظ حریم شخصی بیمار بیانگر حق بیمار در خصوص تعیین نحوه استفاده یا به اشتراک گذاری اطالعات مرتبط با سالمت
وی است .منظور از حریم شخصی بیمار ،رعایت حریم شخصی وی از لحاظ استفاده و واگذاری اطالعات پزشکی
است .به این معنا که بیمارحق دارد تعیین کند چه افراد حقیقی یا حقوقی و تا چه حدودی مجاز به استفاده از اطالعات
پرونده وی می باشند .براین اساس ،این که اطالعات بیمار ،چه زمان ،چطور و تا چه حدودی در اختیار سایر افراد حقیقی
یا حقوقی قرار گیرد ،به جز در موارد تعیین شده فقط با اجازه کتبی بیمار مجاز می باشد.
براین اساس و در راستای تحقق تکلیف ماده  42قانون برنامه ششم توسعه در خصوص استقرار پرونده الکترونیک سالمت
و لزوم برقراری رویه های استاندارد و یکپارچه به منظور حفظ حریم شخصی و امنیت اطالعات بیمار؛ گروه مدیریت آمار
و اطالعات درمان وزارت بهداشت ،اقدام به بازنگری دستورالعملهای موجود در این زمینه و اخذ نظرات مراجع قانونی از
قبیل سازمان نظام پزشکی کشور ،سازمان پزشکی قانونی کشور و دفتر حقوقی وزارت بهداشت نموده است.
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تعاریف
تعاریف تمامی واژه هایی که در سند حاضر به کار رفته یا مفاهیمی که به منظور درک دقیق تر محتوای سند مورد نیاز
است ،در این بخش ارایه شده است.
بیمارستان :منظور از بیمارستان در این دستورالعمل ،تمامی مراکز ارایه دهنده مراقبت بیمارستانی فارغ از نوع وابستگی
)دولتی ،خصوصی و خیریه (یا نوع فعالیت) آموزشی یا درمانی ( می باشد که در این سند به اختصار" بیمارستان "نامیده
شده اند.
بخش مدیریت آمار و اطالعات درمان :منظور بخش مدیریت آمار و اطالعات بیمارستان میباشد که نقش نظارتی
آن بر نحوه ارایه اطالعات و دسترسی به پرونده بیماران در این سند مورد تاکید است.
سامانه اطالعات بیمارستان  1(HIS) :عبارتست از سامانه جامع اطالعات بیمارستانی به منظور مدیریت اطالعات
پرونده الکترونیکی بیمار و سایر اطالعات پایه ای منابع داده ای و مدیریتی بیمارستان .در واقع سامانه اطالعات بیمارستانی
در برگیرنده مجموعه ای از داده ها و اطالعات ،فرایندهای کاری ،افراد و فناوری های اطالعاتی است که در تعامل با
یکدیگر و به منظور پشتیبانی از بیمارستان در ابعاد مختلف بالینی ،مالی ،حقوقی ،آموزش ،پژوهش و بهبود کیفیت ،داده
هایی را اخذ ،پردازش و ذخیره سازی کرده و خروجی های اطالعاتی مورد نیاز را ارائه می کنند.
پرونده کاغذی :پرونده پزشکی شامل تمامی مستندات مربوط به خدمات ارائه شده به بیمار از بدو پذیرش تا ترخیص
از مرکز ارائه دهنده مراقبت می باشد .پرونده پزشکی کاغذی در قالب مجموعه ای از فرم های کاغذی زنجیره خدمات
ارائه شده به بیمار در فاصله پذیرش تا ترخیص بیمار را مستند نموده و دربرگیرنده اطالعات دموگرافیک بیمار ،اطالعات
شناسایی ارائه دهندگان مراقبت ،اطالعات بالینی ،اداری و مالی مرتبط با بیمار هم چنین انواع اجازه نامه ها و رضایت
آگاهانه بیمار جهت اقدامات درمانی و اعمال جراحی می باشد .اطالعات بالینی پرونده حداقل مشتمل بر شرح حال بیمار
و معاینات فیزیکی ،تشخیص ،طرح درمان ،یادداشتهای سیر بیماری ،نتایج تستهای تشخیصی و اقدامات درمانی و وضعیت
بیمار هنگام ترخیص و توصیه های حین ترخیص بیمار می باشد.
مستندساز :منظور از مستندساز تمامی افرادی می باشند که در مستند سازی خدمات ارائه شده به بیمار در پرونده پزشکی
و یا  HISسهیم هستند .شامل پزشکان ،پرستاران ،ارائه دهندگان خدمات تشخیصی یا کمک درمانی ،مددکاران ،کارکنان
مدیریت اطالعات و ترخیص که خدمات مرتبط را در قالب پرونده پزشکی بیمار و یا  HISمستند می نمایند .مستندسازی
عبارتست از مشخص نمودن این که چه کسی ،چه خدمت /مراقبتی را ،به چه دلیل ،در چه مکانی و چگونه انجام داده
است .مستندساز پس از ثبت داده های مرتبط در پرونده بیمار ،تاریخ و زمان ثبت را درج نموده و در انتها ،داده های ثبت
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شده را از طریق درج نام و امضای خود تصدیق می نمایند .تمامی افرادی که مستندسازی را انجام می دهند باید دارای
صالحیت الزم در این زمینه بوده و در چارچوب سیاست ها و دستورالعملهای مدون ،خدمات خود را مستند نمایند .تمامی
این افراد باید در زمینه اصول مستندسازی و استانداردهای مستندسازی قانونی آموزش دیده و از آنها تبعیت نمایند.
صالحیت افراد مستندساز براساس دوره های آموزشی طی شده و کنترل مستمر مستندات آن ها از لحاظ میزان رعایت
استانداردها تعیین می شود.
اطالعات محافظت شده( : 1)PHIمفهوم اطالعات محافظت شده در چارچوب حفظ حریم شخصی بیمار و حق
بیمار در این رابطه اشاره دارد .منظور از اطالعات محفاظت شده بیمار ،مجموعه اطالعات مرتبط با سالمت جسمی یا
روانی فرد ،خدمات ارایه شده به او یا پرداختهای صورت گرفته در قبال این خدمات می باشد مشروط بر آن که هویت
فرد از طریق شناسه های هویتی ،به صورت صریح یا ضمنی ،قابل شناسایی باشد .بر مبنای اصل حفظ حریم شخصی
بیمار ،اطالعات محافظت شده فقط با اجازه کتبی بیمار یا نماینده قانونی وی قابل استفاده یا واگذاری هستند مگر در
صورتی که در اختیار خود بیمار قرار گیرند یا به منظور درمان خود بیمار یا پرداختهای مرتبط به وی ،پیگیریهای قانونی
و قضایی ،یا به منظور ارزیابی ،تایید صالحیت و اعتباربخشی؛ یا در قالب برنامه های مرتبط با سالمت همگانی یا نظارت
بر سالمت یا در موارد تهدید جدی برای سالمت عمومی استفاده شوند. 2شناسه های هویتی بیمار که امکان تشخیص
هویت او را فراهم میکنند عبارتند از :نام بیمار ،تاریخ تولد ،فوت یا درمان بیمار یا هر تاریخ دیگری مربوط به بیماری
یا مراقبت بیمار ،آدرس ،شماره تلفن و سایر اطالعات تماس با فرد ،شماره بیمه ،شماره پرونده ،تصویر بیمار ،اثر انگشت /
سایر ویژگیهای بیومتریک بیمار و سایر شناسه های منحصر به فرد بیمار.
سطوح دسترسی :در راستای حفظ امنیت اطالعات بیمار  ،سطوح دسترسی به اطالعات ثبت شده در  HISتعیین و
کنترل میگردد .تعیین سطح دسترسی به  HISبه معنای سازوکار مجاز نمودن کاربران جهت دسترسی به اطالعات بیمار
می باشد .پس از تایید حساب کاربری 3اجازه دسترسی بر حسب سطوح تعریف شده برای کاربران مختلف صادر
میشود. 4در واقع در فرایند تعیین سطوح دسترسی ،این که کدام کاربر مجاز به چه اطالعاتی از  HISدسترسی داشته
باشد مشخص میگردد .رویکردهای مختلفی به منظور تعیین سطح دسترسی موجود هستند .در سند حاضر ،از میان
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.2محدودیت مربوط به استفاده /واگذاری اطالعات پرونده بیمار تا زمانی مصداق دارد که هویت بیمار از طریق شناسهه ای هویتی) نام بیمار ،کد ملی ،شماره

پرونده ،آدرس ،شماره تلفن ،تاریخ مراجعه یا ترخیص و ( ...قابل شناسایی باشد .بدیهی است در صورتی که تدابیر الزم به منظور مخفی نمودن اطالعات
هویتی بیمار از سوی مرکز ارایه دهنده خدمت) بیمارستان (اعمال گردد ،محدودیت مورد اشاره مصداق نداشته و اطالعات بالینی قابل به اشتراک گذاری
هستند.
. 3هر یک از کاربران پرونده الکترونیک دارای نام کاربری مشخص جهت شناساندن خود به سامانه و کار با  HISمی باشند .رمز ورود جهت تایید هویت
کاربر به کار می رود .به این معنی که سامانه تایید میکند کاربر مورد نظر همان کاربری است که خود را به سامانه معرفی کرده است.
4عالوه بر تایید هویت کاربر در سامانه الزم است میزان دسترسی کاربر مجاز به انواع اطالعات پرونده تعیین شود در سند کنترل دسترسی ،محدوده مجاز
دسترسی به اطالعات برای نقشهای مختلف داخل و خارج از بیمارستان مشخص شده است .

رویکردهای مذکور ،رویکرد کنترل دسترسی مبتنی بر نقش (  1) RBACبه دلیل انعطاف آن مورد استفاده بوده است .
در این رویکرد کاربران مختلف بر حسب نقش های خود گروه بندی شده و برای هر نقش میزان دسترسی به انواع
اطالعات بیمار تعیین میگردد.
نقش ها :منظور از نقشها در سند حاضر ،گروههای مختلف کاربران مجاز به دسترسی به اطالعات بیمار می باشد .این
گروه بندی معموال براساس نوع وظایف صورت گرفته و تعیین کننده میزان و نوع دسترسی به اطالعات بیمار می باشد .
نقشهای تعریف شده در سند دسترسی به اطالعات بیمار عبارتند از :پزشک معالج ،پزشک مشاور ،پزشک مقیم یا آنکال
بیمارستان ،پرستار /ماما ،سرپرستار ،سوپروایزربالینی /آموزشی /کنترل عفونت ،متخصصان پاراکلینیک ،کارشناسان
واحدهای پاراکلینیک ،منشی های واحدهای پاراکلینیک ،متخصص/کارشناس ارشد /کارشناس تغذیه ،رئیس بیمارستان
/مدیر عامل ،مسئول فنی بیمارستان ،مدیربیمارستان ،مدیر پرستاری ،فراگیران در سطح دستیار /فلوشیپ /اینترنی،
دانشجویان پیراپزشکی و پرستاری /مامایی ،منشی بخشهای بالینی ،دبیران کمیته های بیمارستانی ،وکیل حقوقی
بیمارستان ،کارشناس ترخیص ،کارشناس درآمد ،مقوم بیمه ،کارشناس صندوق ،مدیر و کارشناسان امور مالی ،مددکار،
داروساز بالینی /داروساز ،کارشناس داروخانه ،مسئول درمانگاه ،مسئول بخش مدیریت اطالعات بیمارستان ،کارشناس
پذیرش ،کارشناس مدارک پزشکی ،کارشناس کدگذاری ،کارشناس فناوری اطالعات ،بازرسان و کارشناسان وزارت
بهداشت و دانشگاه مربوطه ،بیمارستانها و مراکز درمانی دیگر ،دادگستری /پزشکی قانونی/کمیسیون
پزشکی ،سازمانهای بیمه گر ،بیمار/قیم/نماینده قانونی ،پژوهشگر ،ثبت احوال ،نیروی انتظامی ،فرمانداری
انواع دسترسی :انواع دسترسی به مستندات بیمار شامل دسترسی فقط خواندنی ،درج اطالعات در ، HISلغو اطالعات
و ویرایش اطالعات است.
الف -دسترسی فقط خواندنی  2:عبارت است از دسترسی در حد مشاهده اطالعات اعم از اطالعات
جداول پایه ای سیستم بدون امکان درج ،ویرایش و لغو اطالعات با نام کاربری و کلمه عبور منحصر به فرد.
ب-درج اطالعات : 3به طور کلی سه نوع درج در سامانه اطالعات بیمارستان مطرح می باشد:
 -1درج اطالعات در : HISعبارت است از ورود یا تایید اطالعات مرتبط با بیمار توسط افراد مجاز به ثبت
اطالعات با نام کاربری و کلمه عبور منحصر به فرد در سیستم اطالعات بیمارستانی.
 -2ایجاد جدول/اطالعات پایه ای سیستم :ایجاد جدول /اطالعات پایه شامل تعریف پارامتر ها ،جداول پایه و
تنظیمها مربوط به عملکرد)  HISایجاد جداول پایه ای پایگاه داده سیستم نظیر پزشکان و کارکنان ،بخش،
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تخت ،خدمات مرتبط با پرونده و  ...؛ تعاریف شیوه محاسبه عملیات های مرتبط با پرونده و ( ..می باشد .این
دسترسی تنها در اختیار کارشناس مقیم /غیرمقیم شرکت ارایه دهنده و پشتیبان  HISمی باشد.
 -3تعریف محتوی جداول  /اطالعات پایه ای سیستم :درج محتوا و مقادیر مجاز برای یک جدول پایه ای در زیر
سیستم های HISتوسط مسئولین هر واحد امری اجتناب ناپذیر است ،از این موارد می توان به تعریف مقادیر
مجاز برای یک خدمت ،دوز مصرفی دارو یا واحد کاال ،نرمال رنج آزمایش ،تعریف قرارداد کاری پزشکان
و کارکنان یا محتوای گزارشات آماده و ...اشاره نمود .این سطح دسترسی بر اساس نیاز و حجم باالی تغییرات
باید در اختیار مسئولین هر واحد قرار گرفته که شامل ایجاد جداول پایه ای در  HISنمیباشد)  .ورود محتوی
انواع کدهای استاندارد و ابالغی وزارت بهداشت میتواند با همکاری شرکت پشتیبان به صورت اتوماتیک به
بانک اطالعاتی بیمارستان صورت پذیرد( .


تبصره  :در مواردی که مسئول واحدهای کلینیکی ،پاراکلینیکی ،مالی و  ...از نظر فنی توانایی
مدیریت محتوی اطالعات جداول پایه ای زیر سیستم واحد خود را دارا نباشد ،این امر با نظر ریاست
بیمارستان به شرکت پشتیبان یا ناظر اجرایی HISسپرده میشود.

ج -لغو اطالعات  :1سه نوع لغو اطالعات در ارتباط با اطالعات بیمار مطرح می باشد:
 -1لغو اطالعات  :HISتوقف دستور یا اقدام /گزارش درج شده توسط مستند ساز مجاز)(Userدر  HISدرج و
ذخیره گردیده است .این عمل باید به همراه ذکر علت لغو و در صورت لزوم ایجاد دستور یا اقدام /گزارش
جدید می باشد.
 تبصره : 1پس از اینکه مستند ساز مجاز دستور یا اقدام /گزارش پیشین خود را عمل لغو نمود،
سیستم می بایست به صورت هوشمند عالوه بر متمایز نمودن آن بصورت رنگ یا ظاهر گرافیکی
متفاوت ،نسبت به رد گیری اطالعات لغو شده و نگهداری نام کاربر لغو کننده و عدم اثر بخشی
عملیات لغو شده در زیر سیستم ها و محاسبات اقدام نماید)رویدادنگاری های الزم جهت ثبت
اطالعات لغو شده با ذکر مستندساز ،زمان و تاریخ و عملیات صورت پذیرفته انجام گیرد .در
صورت نیاز اسناد و فرم های اصالحیه الزم در برنامه  HISصادر گردد(.
 تبصره  2 :هیچگونه سطح دسترسی تحت عنوان حذف و پاک کردن اطالعات بعد از درج درHIS
یا ایجاد جداول پایه  HISیا درج محتوای جداول پایه  HISقانونی نمی باشد.
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 تبصره  :3در صورت نیاز به لغو تنظیمات منقضی شده در جداول یا محتوی آنها باشد ،تنها با تایید
ناظر فنی و اجرایی HISو توسط شرکت پشتیبان صورت می پذیرد.
 -2لغو جداول  /اطالعات پایه ای سیستم :عبارت است از عدم نمایش یا غیرفعال نمودن جداول  /اطالعات پایه ای
که پیش تر توسط کارشناس مقیم  /غیر مقیم شرکت پشتیبان  HISدرج و ذخیره گردیده است.
 -3محتوای جداول  /اطالعات پایه ای سیستم :عبارت است از عدم نمایش یا غیرفعال نمودن محتوی جداول پایه
ای سیستم که پیش تر توسط مسوولین هر واحد در  HISدرج و ذخیره گردیده است .این دسترسی شامل لغو
جداول پایه ای در  H I Sنمی شود
د -ویرایش اطالعات : 1سه نوع ویرایش اطالعات در ارتباط با اطالعات پرونده مطرح می باشد:
 -1ویرایش اطالعات بیمار :عبارت است تغییر اطالعات بیمار که پیشتر توسط مستند ساز مجاز در  HISذخیره
گردیده است.
 -2ویرایش جدول  /اطالعات پایه ای سیستم :عبارت است از تغییر جداول پایه ای  HISکه پیش تر ذخیره گردیده
است .این فرآیند می بایست همراه با سازوکاری قانونی ،ذکر دلیل وتنها توسط کارشناس مقیم  /غیرمقیم شرکت
پشتیبان HISبا نظارت ناظر اجرایی  HISامکان پذیر باشد.
 -3ویرایش محتوای جداول  /اطالعات پایه ای سیستم :عبارت است از تغییر محتوای جداول پایه ای  HISکه پیش
تر ذخیره گردیده است .این فرآیند می بایست همراه با سازوکاری قانونی توسط مسئول واحد مربوطه ،ناظر
اجرایی  HISیا کارشناس مقیم  /غیر مقیم شرکت پشتیبان  HISامکانپذیر میباشد.
نکته :الزم است تاریخچه 2تمامی فعالیتهای کاربران شامل درج ،ویرایش ،لغو و مشاهده خروجیها و
پرینت همراه با نام کاربری به طور خودکار در سیستم ثبت و طبق ضوابط نگهداری گردد .الگ
تغییرات هر پرونده به خود اطالعات بیمار در  HISالصاق شده و زمان نگهداری آن بر اساس زمان
قانونی نگهداری مستندات می باشد.
زمان دسترسی :منظور از زمان دسترسی ،حداکثر زمان دسترسی کاربران مجاز به محتوای پرونده بیمار می باشد.
جدول و اطالعات پایه سامانه :عبارت است از پارامتر ها ،جداول پایه و تنظیمهای مربوط به عملکرد  HISکه
بر اساس تعاریف مشخص بر روی عملکرد  HISاثر گذار می باشند) جداول پایه ای پایگاه داده سیستم نظیر پزشکان
و کارکنان ،بخش ،تخت ،خدمات مرتبط با پرونده) کاربران ،نقش ها و سطوح دسترسی کلیه سیستم های کدگذاری
و ترمینولوژیهای استاندارد نظیر انواع تشخیص ،کدهای  ، ICDاقدامات ، CPT ،کدینگ دارو ،کدهای ، IRC
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ژنریک ،ارزش نسبی خدمات  ، RVUسیستم های استاندارد تعریف شده در سامانه مکسا وزارت بهداشت (و  ...؛
تعاریف شیوه محاسبه عملیات های مرتبط با پرونده و...(.
محتوی جداول/اطالعات پایه ای سیستم  :عبارت است از محتوا و مقادیر مجازی که یک جدول پایه ای
نظیر) نام پزشک یا کارکنان ،شکل خدمت ،دوز مصرفی دارو یا واحد کاال  ،نرمال رنج آزمایش یا محتوای گزارشات
آماده ... (،می تواند دارا باشد .محدوده مقادیر سیستم های استاندارد و کدگذاری های تعریف شده در سامانه مکسا
وزارت بهداشت.
ناظر فنی ستادی  HIS :منظور از ناظر فنی ستادی  HISدر سند سطح دسترسی به اطالعات پایه ای سامانه،
پرسنل رسمی یا قراردادی شاغل در دفتر آمار و فناوری اطالعات ستاد سازمان /دانشگاه با حداقل مدرک کارشناسی
ارشد مهندسی کامپیوتر یا فناوری اطالعات سالمت یا انفورماتیک پزشکی با حداقل  5سال سابقه کاری در دفتر آمار
و فناوری اطالعات ستاد دانشگاه یا بیمارستان می باشد .وظیفه اصلی این جایگاه نظارت فنی بر قراردادهای پشتیبانی
 ،HISنظارت بر عملکرد ناظر اجرای  HISدر خصوص تعامل با شرکت پشتیبان در جهت پیشبرد بهتر فرآیند
پشتیبانی از  ، HISدریافت درخواست های ارتقاء و پشتیبانی نرم افزار از جانب بیمارستان های تابعه و پس از
کارشناسی و تحلیل فنی ،انتقال به شرکت پشتیبان برای اعمال در قراردادهای جدید پشتیبانی می باشد.
ناظر اجرایی  HIS :منظور از ناظر اجرایی  HISدر سند سطح دسترسی به اطالعات پایه ای سامانه ،پرسنل رسمی
یا قراردادی بیمارستان با حداقل مدرک کارشناسی مهندسی کامپیوتر یا فناوری اطالعات سالمت یا انفورماتیک
پزشکی با حداقل  3سال سابقه کاری در واحد فناوری اطالعات بیمارستان.وظیفه اصلی این ناظر پیاده سازی HIS
 ،مدیریت سیستم  HISو کاربران آن و دریافت درخواست های ارتقاء و پشتیبانی نرم افزار از جانب واحد های تابعه
بیمارستان و پس از کارشناسی و تحلیل فنی ،انتقال به شرکت پشتیبان می باشد .نظارت بر عملکرد مناسب نیروهای
ارائه دهنده خدمات شرکت نیز از وظایف اصلی ناظر اجرایی  HISبیمارستان می باشد.
کارشناس مقیم/غیرمقیم شرکت پشتیبان  : HISمنظور از کارشناس شرکت پشتیبان سامانه در سند سطح
دسترسی به اطالعات پایه ای سامانه ،نیروی انسانی مستخدم شرکت طرف قرارداد پشتیبانی  HISبا سازمان /
بیمارستان ،برای انجام امور پشتیبانی نرم افزاری در بیمارستان می باشد.
مقوم بیمه :منظور از مقوم بیمه در سند حاضر،کارشناسان ناظر سازمان های بیمه گر می باشد.
پورتال استعالم های مرکز :سامانه ای نرم افزاری تحت وب که بر بستر شبکه امن )… (SSL,HTTPS,توسط
شرکت توسعه دهنده نرم افزار  HISطرف قرارداد با بیمارستان طراحی و پیاده سازی میگردد.این سامانه به صورت
هوشمند میان افزاری بین کاربر و سیستم  HISبرای دریافت خروجی های مورد درخواست واحد های برون سازمانی
و بیمار می باشد.کاربران پس از دریافت شناسه)نام کاربری و رمز ورود (خود از بیمارستان می توانند صفحه مورد

درخواست خود را مشاهده نمایند .مدیریت کنترل دسترسی و ارائه شناسه به عهده مسئول  HISبیمارستان با همکاری
مسئول بخش مدیریت اطالعات سالمت می باشد.

فصل دوم :زیر سیستم های سیستم اطالعات بیمارستانی شفا (تیراژه)
در حال حاضر در بیمارستان های تابع دانشگاه علوم پزشکی کاشان سیستم اطالعات بیمارستانی شفا رایانه تهران( شرکت تیراژه )
استفاده می شود .زیر سیستم های فعال این سیستم در دانشگاه علوم پزشکی کاشان به شرح زیر هستند:

ماژول پذیرش و ترخیص

ماژول آمار و مدارک پزشکی

ماژول درمانگاه

ماژول آزمایشگاه

ماؤول رادیولوژی

ماژول داروخانه

ماژول بانک خون

ماژول درمانگاه

ماژول آندوسکوپی

ماژول پاتولوژی

ماژول فیزیوتراپی

ماژول اتاق عمل

ماژول تاالسمی

ماژول دیالیز

ماژول انبار

ماژول بستری

ماژول درآمد

ماژول تغذیه

ماژول مدیریت سیستم

ماژول مدیریت بیمارستان

میز کار پزشکی

ماژول انبار

ماژول مدد کاری

ماژول بایگانی تصویر

فصل سوم :سطح دسترسی به مستندات ثبت شده بیمار در HIS
در این فصل و در راستای ارتقای امنیت اطالعات پرونده بیمار ،سطوح دسترسی به محتوای  HISتعیین شده است .در
واقع در این بخش ،این که کدام نقشهای درون و برون سازمان مجاز به دسترسی به اطالعات بیمار می باشند و نوع ،میزان
و زمان دسترسی آنها مشخص شده است .رویکرد منتخب جهت تعیین سطوح دسترسی به پرونده پزشکی ،رویکرد مبتنی
بر نقش بوده است .در این رویکرد کاربران مختلف بر حسب نقش های خود گروه بندی شده و برای هر نقش میزان
دسترسی به انواع اطالعات بیمار تعیین میگردد.

جدول  .1سطح دسترسی "درون سازمانی" به پرونده بستری بیمار(کاغذی /الکترونیک) ( بر حسب نقشهای مختلف سازمانی)

HIS

HIS

HIS

HIS

HIS

HIS

HIS

HIS

HIS

HIS

HIS

HIS

HIS

HIS

HIS

HIS

HIS

جدول  .2سطح دسترسی "برون سازمانی" به پرونده بستری بیمار(کاغذی /الکترونیک) بر حسب نقشهای مختلف سازمانی

HIS

HIS

HIS

HIS

HIS

HIS

جدول  .3سطح دسترسی به اطالعات پایه سامانه اطالعات بیمارستانی

پیوست  : 1عناصر اطالعاتی مرتبط با" درج اطالعات "توسط هر یک از نقش ها
جدول زیر به منظور تعیین عناصر اطالعاتی مرتبط با ستون" درج اطالعات "توسط نقشهای مختلف در جداول" سطح
دسترسی "ارایه شده است .عناصر اطالعاتی زیر برگرفته از مجموعه عناصر اطالعاتی تعیین شده در فرمهای استاندارد
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی میباشد.

