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0…………مسئول احراز شرايط و حكم......11-1

21-21-1-2 to 6-1-2…آن مشخصات و ها روش و ها مشي خط كتابچه وجود ……

…… اطالعات وبازيابي ذخيره هاي سيستم وامنيت محافظت مشي خط...22-21-2-2

……بيمار اطالعات به دسترسي معيارهاي و شرايط مشي خط...22-22-2-2

……بيمار ی پرونده در موجود اطالعات محرمانگی رعايت مشي خط ...22-23-2-2

……خط مشي خالصه برداری و امحاء پرونده های پزشکي  ...22-24-2-2

خط مشي سازماندهي دروني پرونده های پزشکي ...22-25-2-2

…… پزشکي پرونده نقص رفع و کيفی و کمی بررسی مشي خط ...22-26-2-2

……  نياز مورد بيمارستانی هاي فرم رسانی بروز و طراحي مديريت مشي خط...22-27-2-2

…… شده مفقود پزشکی های پرونده اطالعات بازيابی و پيگيری مشي خط...22-28-2-2

…… ورودی های پرونده مطابقت و کنترل مشي خط...22-29-2-2

……  بايگاني سيستم سازی پياده و انتخاب مشي خط ...22-210-2-2

…… نياز بيماردرصورت هويتی مشخصات تغييرواصالح مشي خط...22-211-2-2

…… پزشکی پرونده خروج کنترل و ثبت مشي خط...22-212-2-2

…… دريافتی آمارهای صحت ها،کنترل داده درگردآوری همكاري نحوه مشي خط...22-213-2-2

…… بستري ، سرپايي ، اورژانسي بيمار هر براي پرونده تشكيل......31-3

……اورژانس و درمانگاه سرپايي هاي پرونده تكميل......32-3

…… اختصاصي پرونده شماره......33-3

……...به سرعت قابل بازیابي بودن پرونده ها ......34-3

…… تکمیل اطالعات هویتي و دموگرافیک بیمار در فرم پذیرش ......35-3

.........آمار و اطالعات بیمارستاني ثبت داده ها در سامانه مدیریت1...41-4

واحد مدارك پزشكي

مسئول واحد

تشكيل پرونده پذيرش 

خط مشي ها و روش ها

 (آواب)سامانه مديريت آمار و اطالعات بيمارستاني 



......... مطابقت فعالیت بخش ها با ثبت داده ها درسامانه آواب2...41-4

.........كنترل داده ها در سامانه مدیریت آمار و اطالعات بیمارستاني 3...41-4

......... ثبت داده ها در سیستم اطالعات بیمارستان 1...51-5

......(HIS)كنترل صحت آمارها و گزارش های دریافتي از سیستم 2...51-5

…… پرونده مستندات در خوانا ثبت...61-61-1-6

…… شفاهي دستورات ثبت... 61-62-1-6

……پرونده در كننده ثبت امضاي و مهر...61-63-1-6

…… پرونده در كننده ثبت ساعت و تاريخ ثبت...61-64-1-6

…… پرونده در كننده ثبت سمت و خانوادگي نام و نام...61-65-1-6

……  پرونده هاي فرم بودن اصل...61-66-1-6

…… پرونده اطالعات بودن كامل...61-67-1-6

……ثبت تشخیص نهایي درپرونده بیمارتوسط پزشک معالج ...61-68-1-6

…… ها پرونده ثبت در انگليسي يا فارسي زبان از استفاده...61-69-1-6

……ثبت در پرونده بیماربراساس فهرست ا فراد مجاز  ...61-610-1-6

……ثبت اطالعات و نتایج بررسي ها ومراقبت های كلینیکي و پاراكلینیکي...61-611-1-6

……تکمیل فرم های رضایت آگاهانه بیمار  ...61-612-1-6

71-71-1-7  to 11-1-7...حال شرح برگه قبول قابل هاي حداقل ثبت……

81-81-1-8 to 10-1-8...قبول قابل هاي حداقل با پرونده خالصه مندرجات بودن كامل……

91-91-1-9 to 5-1-91پرونده بودن تكميل از اطمينان……

91-91-1-9 to 5-1-92بخش منشي توسط ها پرونده بازبيني ……

91-91-1-9 to 5-1-93سالمت اطالعات مديريت واحد توسط ها پرونده بازبيني   ……

برگ شرح حال 

اصول مستند سازي پرونده بيمار 

خالصه پرونده

بازبيني پرونده پزشكي

سيستم اطالعات بيمارستاني



……ها پرونده بايگاني مدون فرآيند......101-10

…… جاري بايگاني1...102-10

…... راكد بايگاني2...102-10

103-101-3-10 to 8-3-101پزشکی های پرونده نگهداري درمحل سنجه در شده ذکر موارد حداقل ...……

103-101-3-10 to 8-3-102 پزشکی های پرونده نگهداری برای مناسب تجهيزات ……

……...  دقيقه ده از كمتر در پزشكي هاي پرونده بازيابي......104-10

…… ساعت 24 در پزشكي مدارك بودن بازيابي قابل......105-10

……رونوشتي ازخالصه گزارش انتقال به همراه بیمار ......106-10

…… پشتيبان نسخه زماني فواصل نمودن مشخص 1...107-10

…… پشتيبان نسخه تهيه2...107-10

…… پشتيبان نسخه نگهداري3...107-10

……...ها پرونده رنگي گذاري كد سيستم......108-10

……... نشاني آتش اعالم امكانات......109-10

…… ها پرونده نهايي تشخيص كدگذاري......101-10

…… درماني اقدامات و ها تشخيص كليه گذاري كد......102-10

…… شده كدگذاري اطالعات دهي گزارش......103-10

… شده كدگذاري اطالعات از استفاده......104-10

…… واحد اين در  كتب و علمي منابع از استفاده......105-10

بايگاني 

كدگذاري و طبقه بندي بيماري ها و اقدامات درماني 
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