
 
 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار انشگاه علومد

 بیمارستان قمر بنی هاشم )ع(
 

 

 

 شرایط و معیارهای دسترسی درون سازمانی و برون سازمانی به اطالعات بیماران:  روش اجراییعنوان 

 ارگان های متقاضی پرونده )برون سازمانی( – بایگانی –مدارک پزشکی  دامنه روش اجرایی مدون :

 مسئول واحد مدیریت اطالعات سالمتفرد پاسخگو:  1 صفحه :  روش اجرایی مدون  :کد 

 تاریخ آخرین بازنگری:  تاریخ ابالغ: 

 

 تاریخ بازنگری مجدد :

 جلوگیری از دسترسی افراد و ارگانهای غیر مجاز به اطالعات پرونده و حفظ محرمانگی اطالعات بیمار هدف :

 - تعاریف :

 مراجع:منابع / 

 دستورالعملها و بخشنامه های وارده به واحد مدیریت اطالعات سالمت 

 مسئولیتها و اختیارات :

 مسئول مدیریت اطالعات سالمت : نظارت بر ورود و خروج پرونده 

 متصدی مدارک پزشکی : حفاظت از پرونده های بیماران، مجری دستورات قانونی در راستای دسترسی به اطالعات پرونده 

  (شیوه انجام کار  : )چه فعالیتی،چه زمانی،در چه محلی وتوسط چه کسی انجام میشود

 مراحل زیر را انجام می دهد:جهت درخواستهای برون سازمانی  پاسخگویی به ارباب رجوعمتصدی  -1

رویت و دریافت نامه رسمی سازمان مورد نظر و یا درخواست کتبی بیمار و راهنمایی ارباب رجوع چهت اخذ  -

 دستور دریافت کپی مدارک به مدیریت

 تعیین نسبت با بیمار و رعایت دستورالعملهای واگذاریاحراز هویت ارباب رجوع جهت  -

 تهیه کپی از پرونده بیمار و ممهور نمودن اوراق با مهر برابر با اصل ) در صورت لزوم( -

ام پزشکی ( درخواست شده باشد ، در صورتیکه اصل پرونده توسط مراجع قانونی )دادگاه، پزشکی قانونی و نظ -

بعد از برگ شماری اوراق پرونده ، از کلیه اوراق رونوشت تهیه می شود ، در محل خودش بایگانی می شود و و اصل 

 پرونده ارسال می شود

 تنظیم پاسخ نامه و ارسال جهت امضای مدیریت و گرفتن شماره نامه دبیرخانه -

 ت کتبی بیمار در پروندهالصاق اصل نامه دریافت شده یا درخواس -

 :دهدمتصدی پاسخگو  جهت درخواستهای درون سازمانی مراحل زیر انجام می  -2

پرکردن فرمهای درخواست پرونده )مخصوص درون سازمانی( قبل از ارائه به شخص درخواست کننده و اخذ امضا از  -

 وی به همراه ذکر تاریخ 

 د تا زمان برگشت پرونده به بایگانیجاگذاری فرم درخواست پرونده در پاکت مخصوص به خو -

 نظارت و پایش توسط مسئول بهبود کیفیت و مدیریت اطالعات سالمت :  روش نظارت

 تهیه کننده:

مسئول واحد مدیریت اطالعات سالمت: 

 ابراهیم آذری

 تایید کننده:

 مدیریت : حسین سید آبادی

 تصویب کننده:

 ریاست : دکتر علی یزدانی

 


