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 اطالعات مدیریت و وجود اهمیت بر اي مقدمه

. 

امروزه آمار و اطالعات به عنوان مهمترین منبع قدرت در جهان و همچنین یکی از منابع با ارزش و اصلی مدیران یک  

سازمان است. همانطور که منابع انسانی، مواد اولیه، و منابع مالی در روند تولید داراي نقش و ارزش خاصی هستند، 

 .اي هستنددر عصر اطالعات و ارتباطات، اطالعات داراي ارزش ویژه لکن

گیري و بطورکلی، منبع تمام فعالیتهاي مدیریتی اطالعات است. اطالعات جریان حیاتی و اساس فرایند تصمیم  

واهند گیري موثر نخریزي می باشد. مدیران بدون داشتن اطالعات کامل در مورد یک موضوع قادر به تصمیمبرنامه

باشیم، زیرا فرایند مدیریت بر کسب اطالعات مناسب بود. بنابراین، در مدیریت نیاز به یک سیستم اطالعاتی جامع می

 .و دقیق متکی است

گردد بستگی هایی که در سازمان اتخاذ میبا توجه به اینکه توانایی سازمان در انجام موثر وظایفش به کیفیت تصمیم  

آید و ما انبوهی از آمار و گیري بعمل میها تابع کیفیت اطالعاتی است که بر اساس آن تصمیمدارد و کیفیت تصمیم

اطالعات داریم که بدون بکارگیري فناوري نوین اطالعات قادر به گردآوري صحیح و تحلیل آنها نیستیم. فناوري 

ها و ایجاد اي و انتقال دادهات رایانههاي اخیر به واسطه رشد و گسترش روزافزون و بکارگیري امکاناطالعات در سال

گستر مانند اینترنت، بواسطه اطالعات ارزشمند و خدمات متنوع، محیطهاي تبادل اطالعات را به شدت هاي جهانشبکه

اي در دهه گذشته پدیده انفجار دچار تغییر کرده است. با توجه به اینکه، فناوري و ابزارهاي الکترونیک و رایانه

 .هایی را برپا کرد که بتواند اطالعات را تولید و آنها را مدیریت کنندا موجب شدند، لذا بایستی سیستماطالعات ر

رسانی در بخش بهداشت و درمان نیز فزونی چشمگیري یافته و باید تحت عنوان در این رابطه کاربردهاي نظام اطالع  

خدمات بهداشتی درمانی تقویت و حمایت نمایند.  گیري، مدیریت را در نظام عرضهسیستمهاي پشتیبان در تصمیم



ضرورت استفاده از اطالعات بهداشتی و درمانی براي تأمین مقاصد آموزشی، تحقیقات و توسعه علوم پزشکی و 

هاي مراکز، و سازي روشهاي مدیریتی مراکز بهداشت و درمان، کاهش هزینهپیراپزشکی، بهبود کیفیت درمان، بهینه

 .شودآوري اطالعات در مراکز بهداشتی و درمانی محسوب میترین دالیل جمعساسیغیره، بعنوان ا

رسانی، اطالعات نیروي حیاتی ارائه مراقبت بهداشتی و درمانی است . در در عصر تکنولوژي اطالعات و اطالع  

بخشی و کیفیت بخش بهداشت و درمان استفاده از سیستم هاي اطالعاتی کارآمد براي تحقق اهداف کارآیی، اثر

رود. شکی نیست که براي تأمین اهداف سیستم ناپذیر بشمار میخدمات و نیز رضایتمندي مراجعین ضرورتی انکار

هاي بهداشت روستایی تا سطح سوم رسانی جامع از سطح خانهبهداشت و درمان کشور نیاز مبرم به یک شبکه اطالع

 .باشدور و همچنین وزارتخانه میتخصصی کشسیستم ارجاع، یعنی مراکز تخصصی و فوق

پزشکان ،پرستاران، و سایر مراقبین بهداشتی براي درمان یک بیمار به اطالعات پزشکی نیاز دارند. در سازمانهاي   

بهداشتی و درمانی به دلیل نقشی که در تعیین و ارتقاي سطح سالمت جامعه بشري دارند, آزمون و خطا کاري بس 

ن است. بنابراین مدیریت بر پایه اطالعات صحیح، دقیق، و به موقع و برخورداري از یک نظام اشتباه و غیرقابل جبرا

 .مدیریت اطالعات اهمیتی خاص دارد

اي در بهبود وضعیت بهداشت کشور و ارائه بیمارستانها به عنوان یکی از مهمترین سازمانهاي اجتماعی نقش عمده  

باشند که براي اداره صحیح آنها باید اطالعات به حساسترین سازمانها می خدمات بهداشتی و درمانی دارند و یکی از

بندي و استنتاج به شکل مناسبی و در زمان مناسب در اختیار شکلی صحیح گردآوري شده، و پس از پایش و دسته

 .گیران بیمارستان به خصوص مدیران و روساي آن قرار گیردکلیه تصمیم

پیچیده با بخشهاي متعدد مانند بیمارستان نیاز به دسترسی به اطالعات دارد. اطالعات بنابراین عملکرد یک سازمان 

ممکن است مربوط به مراقبت از بیمار یا عملکرد خود بیمارستان باشد، لذا تفکیک بین اطالعات مربوط به بیماران و 



ادي اطالعات مربوط به بیماران اطالعات مربوط به خود بیمارستان حائز اهمیت است. از طرف دیگر طی سالهاي متم

از نظر حجم دستخوش تغییرات فاحشی شده است. این بدین جهت است که امکانات تشخیصی و درمانی مداوم در 

حال گسترش هستند. ویژگیها و نیازهاي بیمارستان نیز به علت رشد اطالعات عملیاتی دائماً در حال تغییر است. این 

آوري، ذخیره، دهد. تنها راه جمعکیه روزافزون بر سیستمهاي اطالعاتی کامپیوتري سوق میتغییرات، بیمارستانها را به ت

کنندگان را مرتفع نماید استفاده از کامپیوتر است. ارتباط، و ارائه مقادیر زیاد اطالعات بنحوي که نیازهاي مصرف

کند یا سرپرست دپارتمان یستم وارد میکننده ممکن است پرستاري باشد که اطالعات مربوط به بیماران را به سمصرف

نماید، یا عضوي از هیئت مدیره بیمارستان که از سیستم براي ریزي میبالینی که براي ارائه مراقبت در هفته آینده برنامه

پدید آمده  ( HIS ) جوید. براي پاسخ به همه این نیازها سیستم اطالعات بیمارستانیپشتیبانی مدیریت استفاده می

 .است

 )HISبیمارستانی( اطالعات سیستم مفهوم و تعریف  

. 

سازي اطالعات مربوط به بیمار جهت افزار جامع براي یکپارچه، یک نرم( HIS ) سیستم اطالعات بیمارستانی 

بیمار، ارسال و تبادالت اطالعات جامع بیمار بین بخشها و سایر مراکز درمانی بمنظور تسریع در فرایند مراقبت و درمان 

 .باشدها میبهبود کیفیت، افزایش رضایتمندي، و کاهش هزینه

دهی نتایج آزمایشات، ، براي خودکار نمودن امور بیمارستانها مانند؛ گزارش( HIS ) سیستم اطالعات بیمارستانی  

ره طراحی شده وارد نمودن دستورات پزشک، تجویز دارو، کنترل موجودي داروخانه، انبار مرکزي، واحد تغذیه، و غی

 . است



تشکیل  ( EMR/CPR ) ، براي هر بیمار یک پرونده الکترونیک( HIS ) در سیستم اطالعات بیمارستانی  

گردد، بطوریکه کلیه فعالیتهاي بیمارستانی (شامل؛ درمانی، تشخیصی، مالی، و غیره) بیمار از پذیرش تا ترخیص می

 .دهدتحت پوشش قرار می

مات درمانی، دستورات دارویی و خدمات تشخیصی از طریق سیستم به کلینیکها و پاراکلینیکها ، کلیه اقدا HIS در  

شود. و حتی مراکز اداري از قبیل حسابداري، داروخانه، انبارها، و سایر واحدها ارسال شده و پاسخ آنها دریافت می

 .است بنابراین، زمان شروع و خاتمه همه اقدامات در سیستم مشخص و قابل پیگیري

، سیستم اطالعاتی است که در آن اطالعات در بانک اطالعاتی بنحو ( HIS ) بنابراین سیستم اطالعات بیمارستانی  

کنندگان قرار جامعی ذخیره شده و از آنجا در زمان و مکان نیاز به اطالعات در فرمهاي ویژه در دسترس مصرف

 .گیردمی

د توسعه جهانی بخوبی شناخته شده است. اصل کلی آن است که تکنولوژي رسانی در روناهمیت کامپیوتر و اطالع    

- هاي عملی و ساحتاري زندگی اجتماعی اثر میرسانی یک تکنولوژي فراگیر است که بر جنبهکامپیوتري و اطالع

 .گذارد. امروزه کامپیوتر به یک ابزار کلیدي براي توسعه و پیشرفت مبدل شده است

ظام ملی بهداشت و درمان، بدون استفاده از کامپیوتر و بکارگیري تکنولوژي جدید براي تأمین اهداف بزرگ ن  

هاي مختلف امکانپذیر نیست. در قرن بندي، بایگانی، بازیابی و پردازش دادهآوري، طبقهسهولت و دقت در جمع

نی و غیره ناگزیر به استفاده از ویکم مدیریت نظام ملی بهداشت و درمان براي استفاده بهینه از منابع بیمارستابیست

 .کامپیوتر در بیمارستانها خواهد بود

آور خدمات درمانی و نارساییهاي موجود هاي سرسامافزایش درخواست خدمات بهداشتی درمانی، گرانی و هزینه  

ی درمانی از طرف در مراکز بهداشتی درمانی بعلت عدم توانایی در استفاده از اطالعات، و سیاست ایجاد پرونده بهداشت



دیگر موجب شده است که تمایل مدیران مراکز بهداشتی درمانی در استفاده از کامپیوتر بعنوان ابزار کمکی در دسترس 

 .به اطالعات و اتخاذ تصمیم بر اساس اطالعات واقعی حیطه مدیریت خود روزبروز بیشتر شود

اطالعات دائماً در حال تغییر است. این تغییرات بیمارستانها  همانطور که گفته شد نیازهاي بیمارستان نیز به علت رشد  

آوري، ذخیره، ارتباط، و ارائه دهد. تنها راه جمعرا به تکیه روزافزون بر سیستمهاي اطالعاتی کامپیوتري سوق می

 . کنندگان را مرتفع نماید استفاده از کامپیوتر استمقادیر زیاد اطالعات بنحوي که نیازهاي مصرف

 			بیمارستانی اطالعات سیستم از هدف  

، پشتیبانی از فعالیتهاي بیمارستانی در سطوح عملی، تاکتیکی، و   )HIS (هدف سیستم اطالعات بیمارستانی.  

، استفاده از کامپیوترها و وسایل ( HIS ) باشد. به عبارت دیگر هدف از سیستم اطالعات بیمارستانیاستراتژیکی می

سازي، پردازش، بازخوانی، و برقراري ارتباط بین مراقبت بیمار با اطالعات اداري در آوري، ذخیرهجمعارتباطی براي 

باشد. در بیمارستانهاي دانشگاهی، کنندگان مجاز سیستم میتمام فعالیتهاي بیمارستانی و برآوردن نیازهاي تمام مصرف

 .است ( HIS ) یمارستانیپشتیبانی از تحقیق و آموزش نیز از اهداف سیستم اطالعات ب

 .توان خالصه نمودرا در موارد زیر می ( HIS ) بطورکلی اهداف عمده سیستم اطالعات بیمارستانی  

 ارتقاء سطح کارایی پرسنل -1  

 هاي تکراري و غیرضروريحذف رویه -2  

 استفاده از کامپیوتر بعنوان ابزار کار -3  

 روشهاي سریعتر و دقیقتراستخراج آمار و اطالعات به  -4  

 بهبود کیفی وضع خدمات درمانی -5  

 ایجاد یک روش و سیستم کاري مدرن و استاندارد بیمارستانی -6  



 ها با سیستمهاي مهندسی پزشکیبرقراري ارتباط داده -7  

 برقراري ارتباط اطالعاتی بین بیمارستانها و مراکز درمانی در سطح کشور -8  

 هاي بهداشت جهانیبانک اطالعاتی توزیع شده در سطح کشور و ایجاد ارتباط آن با شبکه رسیدن به یک -9  

 ارتقاي سطح بهداشت جامعه -10  

 بیمارستانی اطالعات سیستم	اندازيراه	ضرورت	و اهمیت   

. 

می باشد.  ، یک سیستم مکانیزه مدیریت اطالعات و اسناد در بیمارستانهاي( HIS ) سیستم اطالعات بیمارستانی  

با توجه به تحوالت گسترده در تکنولوژي پزشکی و افزایش انتظارات بیماران، نیاز روزافزون به استفاده از سیستم 

در بیمارستان پدید آمده است. در دوران تکنولوژي و انفجار اطالعات در سطح  ( HIS ) اطالعات بیمارستانی

 ) ویکم بیمارستانهاي که فاقد سیستم اطالعات بیمارستانیستبهداشتی و درمانی، کارشناسان معتقدند در قرن بی

HIS ) باشد، حرفی براي گفتن ندارد و توانایی رقابت با سایر بیمارستانها را ندارد. سیستم اطالعات بیمارستانی ( 

HIS )انها و اتخاذ تواند مدیران بیمارستانها را در فرایند ادراه بیمارست، یک ابزار قدرتمند اطالعاتی است که می

 .هاي صحیح یاري نماید و عملکرد مثبت بیمارستانها را بنحو چشمگیري افزایش دهدتصمیم

هاي بازپرداخت هاي دستی، رشد تحقیقات پزشکی در جهان، پیشرفت صنعت بیمه و تغییر در روشناکارآمدي روش  

زات و امکانات پزشکی، افزایش سطح هاي نوین آموزش پزشکی، پیشرفت عظیم تجهیبه مراکز طرف قرارداد، روش

هاي درمانی، افزایش دهی و مدیریت بیمارستانی، رشد روزافزون هزینهتخصصی کارکنان و تحول در نحوه سرویس

ها انتظارات بیماران، ضرورت ارتباط مراکز پزشکی و متخصصان علوم پزشکی با یکدیگر و غیره از مهمترین ضرورت

باشد. همچنین وجود یک سیستم اطالعات مدیریتی خوب، براي طالعات بیمارستانی میو دالیل اتوماسیون سیستم ا

 .باشدارزیابی کیفیت مراقبت انجام شده براي بیمار ضروري می



ها و ارزشهاي افزوده بسیار دارد و می تواند انقالبی در خدمات ، قابلیت( HIS ) سیستم اطالعات بیمارستانی  

ارتقا کیفیت خدمات درمانی، ایجاد مدیریت علمی در اداره بیمارستان، بهبود اقتصاد درمان،  بیمارستانی ایجاد نماید.

رشد پژوهش در علوم پزشکی، اصالح سیاست گذاري کالن در بهداشت و درمان و توسعه آموزش پزشکی از جمله 

 .ؤید این تأثیرات مطلوب استثمرات این سیستم است. تحقیقات جهانی نیز م

درصد زمان کاري کارکنان بیمارستان  33نشان داد که  98هزار بیمارستان اتحادیه اروپا در سال  3ر روي تحقیق ب  

هاي درمانی درصد باقیمانده نیز صرف انجام فعالیت 42هاي اداري، و گیريدرصد پی 25صرف تبادل اطالعات، 

ها ن تبادل اطالعات در سطح بیمارستانها و کاهش مدت زمادر بیمارستان HIS شود، بنابراین اجراي سیستممی

 .موجب ارتقاي کیفییت خدمات بیمارستانی خواهد شد

 بیمارستانی اطالعات	سیستم	مزایایی

. 
 .باشدکلی کاربرد فناوري اطالعات در سیستم بهداشتی و درمانی داراي مزایاي زیر میبطور 

گیري بوده و به استفاده از یک فناوري به خصوص نسبت منافع مالی هستند که کامال قابل اندازه  :کمی منافع  1- 

جویی در زمان و کاهش شود. براي مثال استفاده از فناوري در ارائه الکترونیکی دعاوي پزشکی منجر به صرفهداده می

 .شودهزینه نیروي انسانی می

سترسی و ارتباط بین اجزاء مختلف ها، افزایش قابلیت دهاي صحیح و دقیق، ارسال سریع دادهمنافع کیفی: داده -2  

 .گیري نیستندها مزایایی هستند که به سادگی قابل اندازهداده

آوري و تحلیل در درازمدت بر سازمانهاي بهداشتی و درمانی مهم و اساسی هستند. جمع :استراتژیک منافع  3- 

ریزي استراتژیک و ه و اساس برنامهمدت پایشوند که در طوالنیاي براي سازمان محسوب میداده ها مزیت ویژه

 .تحقیقات بهداشتی و پزشکی می باشند



هاي آوري اطالعات در حوزههاي سیستم بهداشتی و درمانی: کاربرد فنآوري اطالعات در حوزهمزایاي کاربرد فن  

 .باشدیسیستم بهداشتی و درمانی براي بیماران، پرسنل بهداشتی درمانی، و مدیران داراي مزایاي زیر م

براي بیماران، فناوري ارتباطات و اطالعات تأثیرات مستقیم و قابل رویتی در نحوه تعامل آنها با : بیماران  1- 

سیستم بهداشتی درمانی و تجربه آنها به عنوان مشتریان خدمات بهداشتی درمانی دارد. بر این اساس، سوابق مربوط به 

قرار خواهد گرفت و کیفیت سوابق تغییري نخواهد کرد، در عوض بیماران بیمار همیشه و بسرعت در دسترس کارکنان 

 . شوندتر مینیز با مشاهده سیستمهاي فناوري ارتباطات و اطالعات با کیفیت باال، به کارکنان مطمئن

هاي جدید، سریع، و ایمن فناوري ارتباطات و پرسنل بهداشتی درمانی سیستم: درمانی بهداشتی پرسنل  2- 

عات را در اختیار خواهند داشت تا از کار روزمره آنان پشتیبانی کنند. بدین ترتیب آنان قادر خواهند بود پیشینه اطال

ریزي، داروها را تجویز، آزمایشها را بررسی و نتایج آن بیمار مورد نظر را بازبینی و طرحهاي مراقبت از وي را برنامه

 .را سریعاً و به راحتی مشاهده کنند

هاي صحیح و معتبر (مالی و بالینی)، تعیین نیروي کار بهتر، و اداره تأمین داده: درمانی بهداشتی دیرانم  3- 

یابد. سالمت عمومی، یابد و سطح کیفیت مراقبت از بیماران ارتقاء میشود. نظارت بالینی افزایش میمنابع راحتتر می

 .هاي با کیفیت بهتر خواهد بودلی بر اساس دادهریزي خدمات براي مردم، و نیز عملیات آماري و تحلیطرح

 توان بعنوان مزایایی سیستم اطالعات بیمارستانیالذکر، موارد زیر را بطور خالصه میبنابراین با توجه به موارد فوق  

( HIS ) ذکر نمود. 

 ایجاد مدیریت علمی در اداره بیمارستان -1  

 ایجاد نظم منطقی در واحدهاي مختلف -2  



افزایش سرعت و دقت در ارائه خدمات شامل؛ پذیرش، بستري، ترخیص، خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی،  -3  

 خدمات اداري و مالی

 مندي گیرندگان خدماتارتقاي کیفیت خدمات درمانی به همراه افزایش رضایت -4  

 افزایش دقت در تهیه، ثبت، نگهداري و ارسال به موقع گزارشهاي درمانی -5  

 آوري، تفکیک و استخراج اطالعات بیمارستانیسامان دادن به جمع -6  

 جویی در وقت پرسنل و جلوگیري از هدر رفتن مواد مصرفی و داروییبهبود اقتصاد و درمان با صرفه -7  

 افزایش امکان کنترل مدیریت بر فعالیت هاي روزمره بیمارستانی -8  

 هاي مختلف و نظارت مستقیم بر امور بیمارستانبخشامکان دسترسی به آخرین اطالعات  -9  

 امکان تهیه گزارشهاي مختلف مدیریت -10  

هاي پزشکی، دقیق و غیرقابل ثبت ساعات و فعالیت HIS کاهش تخلفات پزشکی: از آنجا که در سیستم -11  

 .یابدها کاهش میتغییر است، به طور حتم تخلفات پزشکی نیز در سطح بیمارستان

 کمک به انجام فعالیتهاي پژوهشی و آموزشی در بیمارستان -12  

 امکان طبابت از راه دور -13  

  آشنایی با نرم افزار :

 

  سیستم  بیمارستانی شامل برنامه هائی بشرح زیر میباشد :

      

  پذیرش .1



 ترخیص .2

 اتاق عمل .3

 مدارك پزشکی .4

 بخش .5

 تغذیه .6

 مددکاري  .7

  پرستاري .8

 گزارشات .9

a. مالی 

b . آماري 

c . گزارش تختها 

  اطالعات پایه .10

   



   ورود به سیستم

با انتخاب سیستم بیمارستان  و اجراي آن ابتدا در صفحه اي مشابه صفحه زیر اطالعات مربوط به کاربر و رمز آن 

  درخواست میگردد :

  

   صفحه اصلی سیستم

پس از ورود اطالعات صحیح مربوط به کاربر بنا به میزان دسترسی بیمار در صفحه دیگري بشکل زیر صورت برنامه 

  هاي سیستم نمایش داده میشود 



  

  پذیرش  – 1

  با انتخاب این برنامه صفحه زیر مشاهده خواهد شد : 



  

عمومی بیماران ، مشخصات مربوط به مراجعه و پذیرش آنها را ثبت در این بخش قادر خواهید بود مشخصات 

  نمائید .

با ثبت اطالعات بیمار در این قسمت شماره پرونده اي به بیمار اختصاص می یابد که از این پس این شماره 

ه براي بیمار در پرونده که براي هر بیمار منحصر به فرد است ، بعنوان شناسه بیمار تلقی شده و کلیه خدمات ارائه شد

  طی مدت بستري بیمار با این شماره در پرونده وي ثبت خواهد شد .

  در طی مراجعات مختلف بیمار به بیمارستان همین شماره پرونده به بیمار اختصاص خواهد یافت 

   



    اتاق عمل      - 3 .

  کلید صفحه زیر رویت میگردد : با فشار این 

  

  بیمارانی که ترخیص شده اند در این صفحه امکان ایجاد یا اصالح اطالعات آنها نمیباشد .

  جراحان اتاق عمل -3 – 1

در هنگام وارد نمودن مشخصات اتاق عمل بیمار در صورتیکه تعداد پزشکان از یکی بیشتر باشد با فشار دکمه 

  ه اي به شکل زیر اطالعات سایر پزشکان قابل ثبت میباشد :مقابل پزشکان در صفح

  



  

    درخواستها      - 3 – 2

کلید در صورتیکه بیماري که براي آن این دکمه فشار داده شده در قسمت بخشها درخواستی براي  با فشار این 

اتاق عمل داشته باشد  صفحه اي شامل درخواستهاي بیمار نمایش داده میشود در غیر اینصورت صفحه اي  خالی 

  بشکل زیر براي تعیین محدوده بیماران بشکل زیر رویت میگردد :



  

  ا تعیین محدوده بررسی درخواستها اطالعات بشکل صفحه زیر نمایش داده میشود :دراین مرحله ب



  

براي هر بیمار که خواسته باشید با فشار دکمه ثبت اطالعات درخواست آن بیمار در پرونده اتاق عمل ایجاد 

  میشود .

  بیمارانی که ترخیص شده اند در این صفحه امکان ثبت  اطالعات آنها نمیباشد .

    چاپ پرونده       - 3  – 3

  کلید در صفحه زیر براي بیمار انتخابی در صفحه اتاق عمل  نمایش داده میشود : با فشار این 



  

    ثبت لوازم مصرفی        - 3 – 4

  کلید  صفحه زیر  نمایش داده میشود : با فشار این  



  

  در این صفحه قادر خواهید بود اطالعات مربوط به اقالم مصرفی بیمار را ایجاد و اصالح یا حذف نمائید.

  بیمارانی که ترخیص شده اند در این صفحه امکان ایجاد یا اصالح اطالعات آنها نمیباشد .

    ثبت بیهوشی        - 3 – 5

  کلید صفحه زیر براي بیمار انتخابی در صفحه اتاق عمل  نمایش داده میشود : با فشار این 



  

  در این قسمت میتوانید اطالعات مربوط به بخش بیهوشی را تکمیل نمائید .

  . بیمارانی که ترخیص شده اند در این صفحه امکان ایجاد یا اصالح اطالعات آنها نمیباشد

    نمایش شرح عمل        - 3 – 6

  کلید در پائین صفحه محلی براي ثیت شرح عمل بشکل زیر  نمایش داده میشود  : با فشار این 



  

  بیمارانی که ترخیص شده اند در این صفحه امکان ایجاد یا اصالح اطالعات آنها نمیباشد .

    تشخیص بعد از عمل       - 3 – 7

  کلید  صفحه زیر  نمایش داده میشود : با فشار این 



  

  در این قسمت اطالعات مربوط به تشخیص عمل تکمیل و ویرایش میشود .

  نمیباشد .بیمارانی که ترخیص شده اند در این صفحه امکان ایجاد یا اصالح اطالعات آنها 

    تشخیص قبل از عمل       - 3 – 8

  کلید  صفحه زیر نمایش داده میشود : با فشار این 



  

  در این قسمت اطالعات مربوط به تشخیص قبل از عمل تکمیل و اصالح میگردد.

  طالعات آنها نمیباشد .بیمارانی که ترخیص شده اند در این صفحه امکان ایجاد یا اصالح ا

    ثبت عمل       - 3 – 9

  کلید  صفحه زیر  نمایش داده میشود : با فشار این 



  

  براي اعمالی که در این قسمت ثبت میشوند رکوردي در پرونده خدمات ایجاد میگردد .  

  اصالح اطالعات آنها نمیباشد . بیمارانی که ترخیص شده اند در این صفحه امکان ایجاد یا

   



   بخش          - 5

  کلید  صفحه زیر  نمایش داده میشود : با فشار این 

  
 

  پس از انتخاب بخش مورد نظر صفحه زیر نمایش داده میشود :

  



  
  

تختهاي اشغال آن بخش و عنوان بیماران مشاهده میگردد که میتوان با انتخاب تختهاي آزاد و یا در این مرحله 
  کل ، سایر اطالعات مربوط به  اتافهاي بخش مورد نظر را مالحظه نمود .

   



    پذیرش جدید          - 5 – 1

کلید  در صورتیکه براي بخش انتخابی شما درخواست پذیرشی در بخش انتقالی پذیرش ثبت  با فشار این 
شده باشد به شکل زیر نمایش داده میشود در غیر اینصورت یک صفحه خالی شامل تعیین محدوده تاریخ نمایش 

  داده میشود :

  
  

  

  

  

  

   



  مقابل هر بیمار اطالعات بیمار در زیر همان صفحه بصورت زیر مالحظه خواهد شد :با فشار کلید رویت در 

 

  
  در این قسمت میتوانید اتاق یا تخت بیمار را تغییر داده یا با همان شرایط بیمار را بستري نمائید .

  منعکس خواهد شد .در صورتیکه اطالعات اتاق یا تخت بیمار را تغییر دهید این تغییرات در پرونده انتقالی ها 

  

    نتایج پاراکلینیک           - 5 – 4

   

س در صفحه اي پکلید  باید بیمار مورد نظر براي چاپ نتایج  را انتخاب نموده باشید س فشار این  قبل از 
  بشکل

  



  
  

  چاپ نتایج پاراکلینیک - 5 – 4 – 1

  

در این مرحله پس از انتخاب بخش پاراکلینیک اطالعات مربوط به آن بخش با جواب نتایج آن در صفحاتی 
   بشکل زیر نمایش داده میشود .

  

  

  



  
  می توانید جواب مورد نظر را پرینت بگیرید .  ctrl+Pبا زدن کلید 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    درخواستها           - 5 – 5

   

س از آن در ÷کلید  باید بیمار مورد نظر براي ثبت درخواست  را انتخاب نموده باشید  فشار این  قبل از 
صفحه اي بشکل زیر مشخص مینمائید که ثبت درخواست جدید یا ویرایش درخواستهاي ایجاد شده و یا رویت 

  درخواستهاي قدیم مورد نظر است سپس مراحل بشکل زیر ادامه میباشد .

  

  
  

  

  

  



    درخواست جدید          - 5 -  5 – 1

   

  با انتخاب واحد مورد نظر و فشار دکمه درخواست جدید صفحه زیر مشاهده خواهد شد :

  

   
  

  این صفحه براي هر واحد شامل اطالعات مربوط به آن واحد میباشد .

نظر و فشار دکمه ارسال درخواست اطالعات این درخواست در پرونده  وردپس از ثبت درخواستهاي واحد م
  مربوط به درخواستها نگهداري میشود .

به هنگام ثبت درخواستها می توان از اطالعات فرم شده به صورت صفحه درخواست و یا درخواستهاي 
  اند استفاده نمود .روتین که هر یک با نظر مسئول بخش تنظیم شده 



  

    ویرایش درخواست           - 5 – 5 – 2

در این قسمت هم میتوان براي یک واحد هم راي کلیه واحدها درخواستهاي تائید نشده در واحدها را در  
  بشکل زیر رویت و ویرایش نمود :صفحه هاي 

  

  
  

  چنانچه درخواستی را در این قسمت مشاهده کنید بدان معنی است که پاراکلینیک مربوطه هنوز
درخواست شما را پذیرش نکرده است و لذا شما می توانید درخواست مزبور را تصحیح و یا حذف 

 کنید .

 و در ثبت درخواست خود اشتباه کرده اید د ولی چنانچه درخواستتان را در این قسمت مشاهده نکردی
در سایر پاراکلینیک ها ( مانند رادیولوژي و آزمایشگاه ) باید با پاراکلینیک خود بجز در داروخانه ، ، 



در خصوص حذف درخواست اشتباه تماس بگیرید . ولی در مورد داروخانه با منفی کردن درخواست 
  می توانید اشتباه خود را تصحیح کنید . 

             آمار درخواستها  – 5 – 5 – 3

را می توان با انتخاب بازه زمانی درخواستهائی که در واحدها ثبت شده اند آمار در این قسمت لیست از  
  : مشاهده نماییدبشکل زیر 

  
  

و یا همه این بیمار در تمام بخشها ،  این بیمار در این بخشهمچنین در این قسمت می توان با انتخاب گزینه 
  آمار درخواستهاي بیمار را بررسی کرد . بیماران بخش 



ه با استفاده از این گزین "حتماو بخصوص هنگام ترخیص بیمار توصیه می شود هنگام نقل و انتقال بیمار در بخشها 
  است هاي بیمار بررسی گردد.درخو

  چند نکته : 

درخواست هاي بیمار را با کاردکس وي مطابقت دهید  "هنگام بررسی آمار درخواست هاي بیمار ، حتما . 1
. 

در صورتی که دارویی اضافه ( و یا اشتباه ) براي بیمار درخواست شود همان شکل دارویی و دوز دارو با  . 2
 منفی کردن به داروخانه بازگردانده شود . 

 نباید تعداد داروي برگشتی به داروخانه بیش از تعداد داروي مصرفی (درخواستی ) بیمار باشد . . 3

منفی کردن دارو باید درنظر شابه دریافت نمایند ولی به هنگام بیمار در بخش شما داروي م 2ممکن است  . 4
  داشته باشید که اشتباهی رخ ندهد و داروي یکی را براي دیگري برگشت ندهید .

  درخواست عمل          - 5 – 6

در این قسمت لیست از درخواستهائی که براي این بیمار در اتاق عمل پذیرفته نشده اند بشکل زیر نمایش 
  میشود : داده

  



  
  

  

  

  

   



  ویرایش درخواستهاي اتاق عمل

در این مرحله هم امکان ثبت درخواست جدید و هم امکان تغییر درخواستهائی که هنوز در اتاق عمل پذیرفته 
  نشده اند را دارا هستید .

  

  
  

  

  

  

   



    ثبت خدمات           - 5 – 7

در این قسمت قادر خواهید بودید اطالعات مربوط به خدمات بیمار را در صفحه اي بشکل زیر ثبت تنمائید 
  بخش ترخیص قابل دسترسی میباشند :این اطالعات از طریق صفحه خدمات در 

  

  
  

در این صفحه در گزینه مشاهده ، می توان خدمات ثبت شده براي بیمار را مشاهده کرد . چنانچه این خدمت در 
بخش دیگري ثبت شده باشد ، شما نمی توانید آن را ویرایش کنید ولی چنانچه آن خدمت در بخش شما ثبت شده 

  نظر وجود دارد . تصحیح خدمت موردباشد امکان 

  در هنگام ثبت خدمت به نکات زیر توجه کنید : 

 نام پزشکی که خدمت را انجام داده است را به دقت از لیست پزشکان انتخاب کنید  "حتما  
  چنانچه خدمتی که براي بیمار انجام شده است در لیست خدمات موجود نیست با مسئول بخش هماهنگ

 شود . 

  شود .در ثبت تعداد خدمت دقت  



  داشته باشید که چنانچه خدمتی براي بیمار انجام می شود ، ثبت آن ضروري است . و در صورت به خاطر
  ثبت نشدن خدمت مسئولیت موضوع برعهده پرستار انجام دهنده خدمت می باشد .

پزشک  پس از چند روز بستري بیمار در بخش ، بیمار شما امکان ترخیص از بخش و یا بیمارستان را با اجازه
  خواهد داشت . لذا فرآیند انتقال و یا ترخیص از بخش را باید انجام دهید .
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کلید  باید بیمار مورد نظر براي انتقال را انتخاب نموده باشید سپس در صفحه اي بشکل زیر  فشار این  قبل از 
  شما قادر خواهید بود بیمار را ترخیص کامل یا ترخیص از بخش و انتقال به بخش دیگر نمائید .
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کلید  باید بیمار مورد نظر براي انتقال را انتخاب نموده باشید  پس از میتوانید در صفحه اي  فشار این  قبل از 
  را در همان بخش جابجا نمائید . بشکل زیر اتاق و یا تخت بیمار



   
  

  هنگام ترخیص بیمار از بیمارستان ، باید ابتدا گزینه آماده ترخیص را براي بیمار مربوطه انتخاب کنید .

بیمار شما در لیست انتظار ترخیص قرار می گیرد . پس از طی مراحل ترخیص و و صدور با انتخاب این گزینه 
   صورتحساب در واحد ترخیص ، پیغام مربوط به ترخیص بیمار بر روي مانیتور شما قابل رویت می باشد . 

  حال بیمار را براي پرداخت هزینه به واحد صندوق هدایت فرمایید . 


