
  مدارك پزشكيواحد

 مديريت و سازماندهي

  استراتژيكءبرنامه )1

 

  استراتژيك بيمارستان در اين واحد در دسترس است.ء  نسخه اي از برنامه )1-1

 

در واحد مدارك پزشكي، نسخه اي خوانا و قاب شده از رسالت بيمارستان، در محلي مناسب و   )1-2

 قابل  رؤيت، نصب شده است.

 
 

  كاركنان واحد مدارك پزشكي،از رسالت بيمارستان و نقش اين واحد  در راستاي دستيابي به اهداف استراتژيك آن اطالع دارند.تمام  )1-3

 

 

 مسئول واحد  )2

 

 )    مسئول واحد مدارك پزشكي  به ترتيب ارجحيت واجد شرايط ذيل است:2-1

 

 )  مدرك تحصيلي 2-1-1

  

 ) سابقه كار2-1-2

 

      ) دوره هاي مديريت عمومي2-1-3

        



 )   دوره هاي بهبود كيفيت 2-1-4    

 

 )  دوره هاي بهبود عملكرد 2-1-5     

 

 ) دوره هاي فناوري اطالعات  2-1-6     

 

                    مديريت و توانمندسازي منابع انساني 

  پرسنلي ( كاغذي/الكترونيك)ءپرونده )3

 

 پرسنلي ( كاغذي/الكترونيك)هر يك از كاركنان واحد مدارك پزشكي، حداقل  شامل موارد ذيل بوده و يك  نسخه از آن در ء پرونده )3-1

 دسترس مسئول واحد است:

 

نام و نام خانوادگي، جزئيات تماس (شامل تلفن و آدرس فرد و خويشاوندان يا دوستاني كه در صورت لزوم، از طريق آنها بتوان با وي  )3-1-1

 تماس گرفت) و سمت سازماني

 

 شرح وظايف شغلي امضا شده توسط فرد  )3-1-2

 
  توجيهي بدو ورود، مباحث ايمني و سالمت  شغلي و بهداشت محيط امضا شده توسط فردءچك ليست هاي گذراندن دوره  )3-1-3

 
 كپي  آخرين مدرك تحصيلي   )3-1-4

 
 كپي مدارك دوره هاي آموزشي طي شده   )3-1-5

 
مستندات مربوط به آزمونهاي اوليه و دوره اي توانمندي كاركنان به منظور   )3-1-6

  انجام مسئوليت هاي محوله



 

 مستندات مربوط به آزمون هاي دوره اي ارزيابي حرفه اي و غير حرفه اي كاركنان  )3-1-7

 
 مستندات مربوط به سنوات خدمت به تفكيك محل خدمت  )3-1-8

 
 

 ليست كاركنان )4

 

  در واحد مدارك پزشكي، ليستي از تمامي كاركنان  شامل موارد ذيل در تمامي ساعات شبانه روز در دسترس است. )4-1

 

 نام و نام خانوادگي )4-1-1

 

تلفن تماس و آدرس (شامل تلفن و آدرس خويشاوندان يا دوستاني كه در صورت لزوم، از طريق آنها بتوان با فرد تماس گرفت).  )4-1-2

   سمت سازماني )4-1-3

  واحد مدارك پزشكي وجود دارد.ء نوبت كاري ماهانهء يك جدول مكتوب از اسامي و سمت افراد جهت برنامه )4-2

 

  مستندات نشان مي دهند كه تعداد و چينش نيروي انساني، متناسب با حجم كار است. )4-3

 

 شبانه روزي           نوبت كاريبراي  مواردي كه نياز به حضور اورژانسي پرسنل خارج از ليست     )4-4

ت  مي باشد، برنامه ريزي انجام شده اس

 
 

 دوره توجيهي بدو ورود )5

 

براي آشنا سازي كاركنان جديد با شرايط عمومي بيمارستان و ويژگي ها و   توجيهيءدر بخش مدارك پزشكي،  يك  كتابچه/مجموعه )5-1

 نكات اختصاصي  اين واحد، موجود است  كه حد اقل شامل موارد ذيل است:



 

 ساختمان، موضوعات مربوط به رعايت حقوق گيرندگان  ءمعرفي كلي بيمارستان (ازجمله نقشه )5-1-1

مديريت  مديريت بحران،  كنترل عفونت، موضوعات آتش نشاني، ء، برنامهايمني بيمار     خدمت، 

     خطر، ويژگي هاي فرهنگي و بومي مردم منطقه، نمودار و سلسله مراتب سازماني، قوانين  

خير و  ء     مربوط به رعايت استانداردهاي پوشش، امور اداري ومالي همچون مرخصي ها، تا 

     تعجيل، حضور وغياب، حقوق و مزايا، پاداش و اضافه كار، روند ارتقاي شغلي و  

      امكانات رفاهي )

 

معرفي جزئيات و آخرين دستورالعمل ها، آيين نامه ها و بخش نامه هاي خاص اين واحد و      )5-1-2

      موارد مرتبط با مسئوليت ها و شرح وظايف هر فرد

 
 

    زير مجموعه اي كه اطالعات مربوط به تمام تجهيزات اختصاصي اين واحد را دربرمي گيرد. )5-1-3

 

 

 آزمون صالحيت و  توانمندي  كاركنان )6

 

 )    مستندات نشان مي دهند كه آزمون اوليه/دوره اي توانمندي كاركنان با توجه به نقش ها و مسئوليت هاي آنان، انجام مي شود.6-1

 

 حداقل سالي يك بار، براي تمام كاركنان   دوره اي)    مستندات نشان مي دهند كه آزمونهاي توانمندي6-2

           برگزار مي شوند.

 

)    مستندات نشان مي دهند  كه اقدامات اصالحي به منظور رفع  نارسايي هاي شناسايي شده در آزمون 6-3

 انجام مي گيرد. كاركنان  دوره اي          توانمندي

 

 كاركنان مورد بررسي  قرار مي  دوره اي)     مستندات نشان مي دهند كه اثربخشي اقدامات اصالحي انجام شده در جهت ارتقاي توانمندي6-4

 .گيرند

 

 )آموزش و توانمندسازي كاركنان7



 

 استراتژيك و برنامه ء، يك گزارش ارزيابي ساالنه از نياز هاي آموزشي كاركنان اين واحد، در راستاي  تحقق اهداف برنامه مدارك پزشكي)   واحد 1 -7
 بهبود كيفيت  بيمارستان، ارائه مي نمايد.ء بهبود كيفيت بيمارستان، به واحد آموزش يا كميته ء 

 

 مستنداتي كه نشان مي دهند تمام كاركنان اين واحد ، دوره هاي آموزشي الزم را حداقل سالي يك بار، گذرانده اند، در پرونده پرسنلي آنان، ) 7-2

 موجود است.

 

 اجراي صحيح احياي قلبي - ءكاركنان اين واحد در فواصل زماني مناسب، آموزش هاي الزم در زمينهء مستنداتي كه نشان مي دهند كليه   )7-3

 ريوي پايه را دريافت مي نمايند موجود است.

 
 

رعايت حقوق   نقش خود در تشخيص ارزش ها و عقايد گيرندگان خدمت وءدر زمينه  مستنداتي كه نشان مي دهند كليه كاركنان اين واحد )7-4

 آنان به طور مستمر آموزش مي بينند موجود است.

 

 ارتقاي مهارت هاي رفتاري و ارتباطي خود به طور مستمرآموزش مي بينند ءمستنداتي كه نشان مي دهند تمام كاركنان اين واحد در زمينه  )7-5

 موجود است.

 
 

 ايمني بيمار، كنترل عفونت، بهداشت محيط، ايمني و سالمت شغلي، آتش ءزمينه در  مستنداتي كه نشان مي دهند تمام كاركنان اين واحد )7-6

  موجود است.آموزش مي بينند نشاني، مديريت خطر و مديريت بحران، ساالنه

 

  ) آتش نشاني انجام مي دهند.Drillتمام كاركنان  اين واحد حداقل يك بار در سال، تمرين( )7-7

 
 

 

  ايمني و سالمت شغلي و بهداشت محيطء)كتابچه/مجموعه8

 

  ايمني و سالمت شغلي و بهداشت محيط، در اين واحد موجود و شامل موارد ذيل است:ء)   كتابچه/مجموعه 8-1



 

 اطالعات عمومي در ارتباط با  ايمني و سالمت شغلي و بهداشت محيط )8-1-1

 

 اطالعات اختصاصي براي اين  واحد، شامل وجود و استفاده از وسايل  حفاظت فردي )8-1-2

 
 

 اين  ء)    اطالع رساني در خصوص جديدترين نكات و روش هاي ايمن عملكرد و سالمت شغلي ويژه 8-2

 آموزشي)  ء واحد، از طريق بروشور(جزوه ء                   واحد، با هدف كاهش خطرات شناسايي شده 

                   انجام مي شود.  

 

 ) خط مشي ها وروش ها9  

 

  خط مشي ها و روش ها در واحد مدارك پزشكي وجود دارد كه موضوعات مديريتي و عملياتي اين واحد را ء يك كتابچه/ مجموعه  )9-1

 توصيف  مي نمايد: 

 

 خط مشي ها و روش ها در تمام بيمارستان داراي قالب يكسان و يكنواخت هستند. )9-1-1

 

 خط مشي ها و روش ها به طور منظم بازنگري مي شوند. )9-1-2

 
 خط مشي ها به روشني مشخص هستند. )9-1-3

 
 روشها به روشني مشخص هستند. )9-1-4

 
 كتابچه /مجموعه داراي يك فهرست دقيق است.  )9-1-5

 
  مشخص است.ءكتابچه /مجموعه داراي نمايه  )9-1-6

 
 

 خط مشي ها و روش هاي  واحد مدارك پزشكي، حداقل شامل موارد ذيل است: )9-2



 

 محافظت و امنيت، سيستم هاي ذخيره و بازيابي اطالعات )9-2-1

 

 شرايط و معيارهاي دسترسي به مدارك پزشكي  )9-2-2

 
 حفظ حريم خصوصي و اسرار بيماران )9-2-3

 
  زماني تعيين شدهءبايگاني پرونده ها و امحاي  آنها پس از يك دوره   )9-2-4

 
   نسخه پشتيبان از داده هاءفواصل و دفعات تهيه  )9-2-5

 
خص بودن ترتيب محتويات پرونده  )6-2-9  بيمار(مثالً تفكيك از طريق رنگ برگه ها)ءمش

 
 انواع دستورات تلفني يا شفاهي كه بايد تأييد شود و چارچوب زماني تأييد آنها  )9-2-7

 
تعيين صالحيت فردي كه در پرونده  )2-8-   پزشكي بيمار نوشته اي ثبت مي نمايد ء9

 
 ارسال پرونده در زمان انتقال بيمار به واحد يا بيمارستان ديگر   )9-2-9

 
  دستورات پزشك ءبرگه )9-2-10

 
  اوراق پرونده در زمان ترخيص ءچك ليست مميزي كليه )9-2-11

 
  مدارك پزشكي بيمارستان ءكنترل و رفع نقص در چارچوب زماني مشخص شده توسط كميته )9-2-12

 
 فايل ها و پرونده هاي پزشكي ناقص )9-2-13

 
  پزشكي ناقص ءختم پرونده )9-2-14

 
 مدارك  ء برگ اصلي پرونده)  طبق مصوبات كميته18مديريت و طراحي ساير فرم هاي بيمارستاني مورد نياز(عالوه بر  )9-2-15

 پزشكي بيمارستان 



 

 پيگيري و احياي اطالعات پرونده هاي مفقود شده وآسيب ديده )9-2-16

 
 فهرست  اصلي بيماران )9-2-17

 
 سيستم  بايگاني متناسب با نياز واحد مدارك پزشكي (از جمله حجم بايگاني، تعداد پذيرش، ترخيص و درخواست پرونده) )9-2-18

 
  قبلي ءپذيرش مجدد بيمار با استفاده از پرونده )9-2-19

 
 كنترل خروج پرونده از واحد مدارك پزشكي )9-2-20

 
 و   اتاق يا تخت بيمار نباشد (به ويژه درموارد تشابه اسمي ء شناسه كه هيچ يك شامل شماره2شناسائي بيماران حداقل با  )9-2-21

   ) گروه هاي در معرض خطر 

 

 )  تشكيل پرونده 10

 

  مخصوص به خود تشكيل مي دهد. ء   بيمارستان براي هر بيمار ارزيابي يا درمان شده (اورژانسي، سرپايي، بستري) يك پرونده )10-1

  پرونده ي اختصاصي دارد.ء)   هر بيمار يك شماره10-2

 پرونده و نام و نام خانوادگي هر بيمار در فهرست اصلي بيماران موجود بوده و ء   شماره )10-3

 به سرعت  قابل بازيابي است.

 

   واحد پذيرش بيمارستان، قسمت مربوطه را به طور كامل پر مي كند. )10-4

 
 

   از داده هاي موجود در رايانه، در فواصل زماني منظم نسخه هاي پشتيبان تهيه مي شود. )10-5

 

  بيمار ء مشخصات پرونده )11



 

  مناسب و ايمن نگهداري مي شود. ء پزشكي در يك پوشه ء   پرونده )11-1

 

  پرونده هاي پزشكي به روشي از پيش تعيين شده، ذخيره مي گردد. ء   محتواي همه )11-2

 

 پزشكي در محلي مشابه (ترجيحاً  در  ء   مشخصات بيمار بر روي تمامي برگه هاي پرونده )11-3

   گوشه باال و سمت راست هر صفحه)، ثبت شده است.

 

   مشخصات بيمار به شكل تايپ شده، مهر شده يا بر روي يك بر چسب كامپيوتري در تمام  )11-4

  پزشكي درج شده است. ء  صفحات پرونده

 

 

 برگ  شرح حال  )12

 

  وي موجود است و حداقل موارد ذيل در آن ثبت شده اند: ءفرم شرح حال  بيماردر پرونده) 12-1

 

  مشخصات دموگرافيك (جمعيت شناختي) بيمار )12-1-1

 

 جزئيات بيماري وشكايت فعلي )12-1-2

 
  شكايت فعلي ء  تاريخچه )12-1-3

 
  تاريخچه اي از وضعيت سالمت و بيماري در گذشته )12-1-4



 

سوابق مربوط به پرونده يا پذيرش قبلي دراين بيمارستان وسوابق جراحي   )12-1-5

 

    وضعيت حساسيت بيمار  )12-1-6

 
    داروهايي كه مصرف مي كند )12-1-7

 
   حساسيت و ناسازگاري دارويي )12-1-8

 
    نتايج  معاينات باليني  )12-1-9

 
    تشخيص هاي افتراقي  )12-1-10

 درماني  ء   برنامه)12-1-11

 وضعيت اجتماعي   اجتماعي بيمار شامل واكنش هاي احساسي هيجاني، رفتاري و– رواني  ءتاريخچه  )12-1-12

 

    تاريخچه فاميلي )12-1-13

 

 فيزيكي، براي كليه كاركنان پزشكي و پيراپزشكي، تعيين گرديده كه مي تواند بنا به  ءحداقل هاي قابل قبول براي نوشتن شرح حال و معاينه ) 12-2

 نياز هاي بيمار و وضعيت وي، متفاوت باشد،  اما درموارد ذيل تعيين حداقل ها الزامي است:

    بستري جهت انجام عمل جراحي  )12-2-1

 

    جراحي هاي سرپايي و ساير اقدامات تهاجمي كه نياز به بستري شدن ندارند )12-2-2

 
 

    گزارش ارزيابي هاي قبل و پس از عمل جراحي )12-2-3

 

    بيماران بخش اورژانس )12-2-4

 



    پذيرش روانپزشكي )12-2-5

 
    پذيرش مامايي )12-2-6

 
   پذيرش چشم پزشكي  )12-2-7

 
 فرم ترياژ  )12-3

 

  ساعت)24بستري كوتاه مدت(كمتر از  )12-4

 
  ويزيت بيماران سرپايي (درمانگاه ها) )12-5

 
 پرونده هاي سرپايي از نظر دسترسي و ساير مقررات مربوط با پرونده هاي بستري انطباق دارند. )12-5-1

 

پرونده هاي سرپايي از نظر درج مشخصات بيماران، برگه رضايت بيمار،   )12-5-2

  نهايي تكميل مي باشد. ءشرح حال، شرح اقدامات پزشكي و پرستاري، آزمايش ها و نتايج تصوير برداري ثبت نتيجه

 
 

 گزارش هاي  سير بيماري )12-6

 

  اصول مستند سازي پرونده بيمار )13

 

  بيماران، موارد ذيل رعايت مي گردد: ءدرثبت گزارش ها در پرونده )13-1

 

 تمام مستندات خوانا مي باشند.   )13-1-1

 

 تمام دستورات شفاهي توسط افراد با صالحيت (با ذكرنام دريافت كننده و   )13-1-2

   دستور دهنده) با ذكر تاريخ و ساعت طبق قوانين و مقررات پزشكي ثبت و  

    تأييد مي گردد.

 



 دارند.   تمام اطالعات ثبت شده در پرونده مهر و امضا )13-1-3

 
    تمام گزارش ها تاريخ و ساعت دارند.  )13-1-4

 
 در تمام اطالعات ثبت شده در پرونده، نام ونام خانوادگي وسمت ثبت كننده    )13-1-5

    موجود است. 

 
    ثبت اطالعات در فرم هاي شرح حال، شرح عمل و مشاوره بالفاصله انجام مي گيرد.  )13-1-6

 
    تمام فرم هاي پرونده اصل بوده و عناصر اطالعات موجود تكميل شده است.  )13-1-7

 
   يك زبان واحد (به عنوان مثال فارسي يا انگليسي) جهت ثبت تمامي گزارش هاي   )13-1-8

    پزشكي در كل بيمارستان مشخص شده است.

 
   گزارش هاي روزانه توسط پزشك معالج، ثبت شده اند. )13-1-9

 
 حداقل يك گزارش پرستاري در هر شيفت روزانه كه توسط كارشناس پرستاري نوشته شده است وجود دارد. )13-2

 

ء  اطالعات و نتايج تمامي بررسي ها و مراقبت هاي كلينيكي و پاراكلينيكي، به ترتيب زماني در پرونده  )13-3

 پزشكي بيماران درج مي گردند.

 
 

 گزارش هاي پيشرفت بيماري، متناسب  با وخامت وضعيت بيمار، تنظيم مي شوند.  )13-4

  (از جهت  فواصل و حجم گزارش ها)

 

  بيمار ثبت شده اند.  ء   تمام تشخيص هاي احتمالي مطرح شده  در سير بيماري، درپرونده )13-5

 
 



   مستندات ارائه آموزش به بيمار يا همراه وي، در ارتباط با آزمون هاي تشخيصي،   )13-6

   درمان ها، داروها واستفاده از هر گونه وسيله پزشكي، در پرونده وي ثبت شده و به  

   امضاي بيمار يا همراه وي رسيده است.

 

  برگه هاي رضايت بيمار تكميل شده اند و حاوي امضاي بيمار و پزشك معالج   )13-7

            مي باشند.

 
 

  اطالعات سربرگ اوراق شامل: نام ونام خانوادگي، شماره پرونده، نام بخش،  )13-8

               تاريخ پذيرش و نام پزشك معالج، مي باشند.

 

   اطالعات پرونده بيمار موارد ذيل را نشان مي دهد: )13-9

 
 

مشخصات  بيمار شامل نام و نام خانوادگي، جزئيات تماس (شامل تلفن و آدرس   )13-9-1

فرد و خويشاوندان يا دوستاني كه در صورت لزوم، از طريق آنها بتوان با وي 

  و تاريخ تولدشغل بيمار ، تماس گرفت) 

 

 يكپارچگي و تداوم مراقبت درماني )13-9-2

 
 تأييد تشخيص )13-9-3

 
انديكاسيون درمان  )13-9-4

 مستندات سير بيماري و نتايج درمان )13-9-5

 

                                تذكر: برخي موارد، خاص ثبت كاغذي هستند و در موارد ثبت الكترونيك اطالعات،  

                                 بررسي نخواهند شد.

  خالصه پرونده )14



 

  خالصه پرونده موجود است كه حداقل شامل موارد ذيل مي باشد:  ءك برگهي )14-1

 

 تاريخ پذيرش  )14-1-1

 

 تاريخ ترخيص )14-1-2

 
 خالصه اي از شرح حال و معاينات باليني )14-1-3

 
 نتايج آزمايش ها و تصاوير راديولوژي  )14-1-4

 
 نتايج آزمايش ها و تصاوير راديولوژي كه منجر به ترخيص بيمار شده اند )14-1-5

 
 درمان ها، اقدامات درماني، اسكوپي ها و جراحي هاي انجام شده ونتايج آنها )14-1-6

 
 خالصه اي از وضعيت بيمار در طول مدت بستري در بيمارستان )14-1-7

 
 عوارض احتمالي كه بيمار به آنها دچار شده است )14-1-8

 
 توضيح جابه جايي بيمار در بخش ها  )14-1-9

 
 وضعيت بيمار در زمان ترخيص )14-1-10

 
 پيگيري بيمار ء  نحوه )14-1-11

 
دستورالعمل ها و دارو هاي بيمار در زمان ترخيص و آموزشها و توضيحات  )14-1-12

        ارائه شده به وي و همراهان. 

 
 تشخيص اوليه  )14-1-13

 



 تشخيص ثانويه  )14-1-14

 
 تشخيص نهايي )14-1-15

 
 )ICDتشخيص بيمار بر اساس سيستم طبقه بندي بين المللي بيماريها (آخرين ويرايش  )14-1-16

 
 امضاي پزشك معالج )14-1-17

 
  روز پس از ترخيص، كامل مي شوند.14تمام موارد فوق حد اكثر ظرف  )14-2

 

  بازبيني پرونده )15

 

  بيمار داراي يك فرآيند مشخص مي باشد كه موارد ذيل در آن رعايت مي شوند: ء  بيمارستان براي بازبيني پرونده )15-1

 

 پزشكي، اطالعاتي   ء تخصص هاي مختلف كه در پرونده ءمشاركت نمايندگان همه) 15-1-1

   وارد كرده اند. 

 

بازبيني از جهت خوانا بودن مندرجات و كامل  بودن محتواي پرونده  ) 15-1-2

 

مستندات مربوط به سير ارزيابي،  مراقبت و درمان بيمار و نتايج و گزارش هاي  ) 15-1-3

 بيمار  ثبت و نگهداري مي شوند.   ء   مربوط به آزمايشات، تصويربرداري ها و.... با رعايت توالي زماني، در پرونده

 

بازخورد نتايج حاصل از بازبيني پرونده ها به افرادي كه مجاز به ثبت اطالعات در ) 15-1-4

    بيماران هستند. ء   پرونده

 

   بايگاني )16

 



  بيمار داراي يك فرآيند مشخص مي باشد كه موارد ذيل در آن رعايت مي شوند: ءبيمارستان براي بازبيني پرونده )16-1

 

   بايگاني مناسب براي نگهداري مدارك پزشكي در كوتاه مدت (فعال) و دراز مدت    )16-1-1

     (راكد)، موجود است.

 

 محل نگهداري پرونده ها خشك، داراي تهويه و نور مناسب و عاري از جانوران   )16-1-2

    موذي است.

 
 

   بازيابي مدارك پزشكي در كمتر از يك ساعت امكان پذير مي باشد. )16-1-3

 

   سيستم به نحوي طراحي شده است كه پرونده يا محتويات داخل آن هر زمان كه  )16-1-4

    برداشته يا خارج مي شوند، قابل بازيابي هستند.

 
  ساعت توسط پرسنل آموزش ديده قابل بازيابي هستند.24  مدارك پزشكي در تمام  )16-1-5

 
  ترخيص در بايگاني نگهداري مي گردد. ء يك كپي از برگه )16-1-6

 
 بيمار در بيمارستان   ء  در زمان انتقال بيمار، اصل گزارش در پرونده )16-1-7

   بايگاني مي گردد و رونوشتي ازخالصه گزارش انتقال بوسيله پزشك به همراه  

    بيمار انتقال مي بايد.

 
 

 از داده هاي موجود در رايانه،در فواصل زماني منظم نسخه هاي پشتيبان   )16-2

  تهيه  مي شود.

 

  است. (Color coding)   بيمارستان داراي سيستم كدگذاري رنگي )16-3



 

 

   امكانات اعالم آتش سوزي و آتش نشاني، موجود است. )16-4

 

  كدگذاري وطبقه بندي بيماريها واقدامات درماني )17

 

 درواحد مدارك پزشكي  ICD كدگذاري پرونده بر اساس آخرين ويرايش     )17-1

 (طبق دستورالعمل كشوري) انجام مي شود.

 

 كليه تشخيص ها و اقدامات درماني (علل خارجي حوادث و مسموميت ها  كدگذاري   )17-2

   وعلت  زمينه اي مرگ)،  صورت مي پذيرد. 

 
 

  ثبت و گزارش كليه اطالعات كد گذاري شده تشخيصي و اقدامات درماني   )17-3

           انجام مي شود.

 

   براي انجام تحقيقات، از اطالعات كد كذاري شده استفاده مي شود. )17-4

 
 

   از منابع علمي و كتب مرتبط در واحد مدارك پزشكي استفاده مي شود. )17-5

 

 بهبود كيفيت و جمع آوري داده ها

 بهبود كيفيت )18

 

 بهبود كيفيت بيمارستان كه مربوط به اين واحد مي باشد ءبرنامه)   بخشي از 18-1

                                    در دسترس مي باشد.



 

 بهبود كيفيت بيمارستان مي باشد. ء بهبود كيفيت اين واحد هماهنگ با برنامهءبرنامه)   18-2

 

 بهبود كيفيت اين واحد شامل موضوعات باليني ومديريتي مي باشد. ءبرنامه)   18-3

 

داراي شاخص هاي عملكردي اختصاصي،  بهبود كيفيت بايد ء برنامه18-4

                                   قابل اندازه گيري، واقع بينانه و داراي زمان بندي باشد. 

 

)   مستندات نشان مي دهند كه اجراي برنامه هاي بهبود كيفيت و مداخالت اصالحي،  18-5

                                    به طور دائمي پايش مي شوند.

 

 

 جمع آوري و تحليل داده ها )19

 

 )   داده هاي واحد مدارك پزشكي جمع آوري و رايانه اي مي شوند.19-1

 

 )   علت منطقي جمع آوري هر داده، شرح داده شده است.19-2

 

 )   چك ليست براي مميزي داخلي واحد وجود دارد.19-3

 

 )   مميزي داخلي انجام مي شود.19-4



 

 مداخله اي مناسب  بر اساس  ءبرنامه)   تحليل نتايج مميزي داخلي و طراحي و اجراي 19-5

                                    آن، مستند شده اند.

 

)   در خصوص نتايج بررسي ها و تحليل هاي صورت گرفته، به مديران ودست اندركاران، 19-6

 مي شود.                                   اطالع رساني
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