معرفی واحد مدیریت اطالعات سالمت(مدارک پزشکی)
اطالعات در سیستم سالمت حیاتی بوده و مدارک پزشکی ،به شکل دستی یا ماشیییی در برییردیده اطالعیات پزشیکی اسیت
پزشکان ،پرستاران و سایر دست اددرکاران مراقبتهای بهداشتی و درمادی برای درمان بیمار به اطالعات پزشکی احتییا داردید
مدارک پزشکی به عیوان حلقه اتصال بین دست اددرکاران مراقبت به کار می رود همچیین مستیدات مدارک پزشکی جهت حفظ
حقوق قادودی بیمار ،مراقبت کییدیان سالمت و مراکز درمادی مورد استفاده قرار می ییرد از کاربردهای دیگر میدارک پزشیکی،
فراهم آوردن تسهیالت برای تحقیقات پزشکی  ،آموزش  ،مطالعات بهاشتی عمومی وبازبییی کیفی می باشد
درواقع مدارک پزشکی به عیوان محک ذیقیمتی از فعالیتهای یروه بهداشتی و پزشیکی و شیا ف فعالییت کیادر بیمارسیتان،
واالترین و با ارزشترین اهرم بردامه ریزی و تصمیم ییری های مدیریتی در رده های بهداشتی ،اقتصیادی ،آموزشیی و پووهییی
است مدارک پزشکی مهمترین ابزار ذ یره و بازیابی اطالعات و آدالیز مراقبتهای بهداشتی و درمادی است و بیادگر کلیه اطالعیات
مربوط به تاریخچه بهداشتی بیمار ،بیماریها ،مخاطرات بهداشتی ،تیخیصها ،معاییات ،روش های درمادی و پیگیریهیای الزم میی
باشد ودر عصر فیاوری اطالعات و اطالع رسادی به عیوان مهمترین و واقعیترین میبع اطلع رسادی پزشکی و بهداشتی است زییرا
مبتیی بر واقعیات پزشکی است و به عیوان ابزار ارزیابی اقدامات درمادی ،کیترل فعالیت پزشکان و پیراپزشکان ،کمک به فرآییید
درمان جهت افزایش کیفیت دمات و کاهش هزییه ها و برای احقاق حقوق بیمار ،پزشک ،پیراپزشیک و بیمارسیتان در محافیل
قضایی و حقوقی بوده و از آن به عیوان سید رسمی استفاده می یردد
اهداف :

 oتهیه مستیدات از جریان بیماری و درمان بیمار
 oبردامه ریزی برای ادامه مراقبت ازبیمار
 oوسیله ای برای ارتباط بین پزشکان وسایرکارکیان سهیم در مراقبت بیمار
 oمبیای مطالعه ،بررسی و ارزیابی فعالیتهای درمادی
 oحامی قادودی از بیمار ,بیمارستان و کارکیان
 oتامین میبعی برای آموزش و پووهش های پزشکی و پیراپزشکی
 oجهت تهیه اسیاد مالی برای استفاده در هزییه های درمادی
اهمیت :

بخش مدارک پزشکی این مرکز با هدف ارائه دمات به بیماران  ،پزشکان  ،مدیران ارشد مرکز و ارائیه یدمات آموزشیی و
پووهیی و حفظ مطلوب کیفیت دمات درمادی و بهداشتی و حقوق بیماران و رعایت استادداردها با اهداف ا تصاصی زیر از
مهمترین بخیهای بیمارستادی به شمار می آید:
 )1ایجاد یک سیستم کارآمد برای دگهداری پرودده کامل بیمار به ازای تمام مراجعات بستری و سرپایی و اورژادسی
 )2یردآوری و جمع بیدی آمار عملیات تیخیصی و درمادی ادجام شده و ترسیم دمودار های مربوطه
 )3پاسخگویی به مکاتبات قادودی به میظور کمک به مراجع قادودی در احقاق حق متقاضیان
 )4کمک به امرتصمیم ییری های مدیریتی از قبیل توسعه امکادات و تجهیزات و جذب پرسیل و غیره با استفاده ازآمارها

ط میی کلی واحد مدیریت اطالعات سالمت

ط میی کلی واحد مدیریت اطالعات سالمت میطبق با استاددارد های اعتبار بخیی و در راستای اهداف کالن بیمارستان
بوده که عبارت از مدیریت علمی اطالعات مراقبتی بیماران است که در  6مورد ذیل باید عملیاتی یردد

 -1ذ یره و بازیابی اطالعات مراقبتی بیماران به صورت مکادیزه جهت اهداف درمادی ,آموزشی,پووهیی,حقوقی و قضائی
 -2محاسبه و تجزیه و تحلیل شا ف های بهداشتی درمادی و ارتقا عملکرد بیمارستان به لحاظ کمی و کیفی
 -3تالش در جهت ارتقای رضایت میدی بیماران از طریق بر ورد میاسب و احترام آمیز با مراجعین و دیز تالش در جهت راه
های کوتاه کردن زمان پذیرش بیماران و سرعت و دقت همراه با کیفیت ادجام پذیرش بیماران
 -4اجرای فرآیید مراقبت از پرودده های بیماران و الصه برداری و امحا در زمان مقرر و مطابق قوادین سازمان اسیاد ملی
 -5کددهی تیخیف و اقدام های جراحی بر اساس کتاب های  ICD-10و ثبت آمار و مدیریت داده ها در استفاده از آدها برای
موارد تصمیم ییری های کالن مدیریتی و تحقیقات و پووهش های الزم

