فرآیند و فلوچارت طراحی و اصالح فرم های
پرونده پزشكی بيماران

تهیه و تنظیم:
گروه مديريت آمار و فناوري اطالعات
دفتر مديريت بیمارستاني و تعالي خدمات بالیني

فرایند زیر باید در طراحی فرم مدنظرقرار گیرد:
 -1ابتدا متقاضی طراحی یا اصالح فرم با ذکر بیان هدف از ایجاد یا اصالح فرم ،درخواست و نمونه
اولیه فرم را به رئیس بیمارستان بعنووان رئویس کمیتوه مودارپ شکیو ی و فنواور اطالاوا
بیمارستان ااالم نماید.
 -2رئیس بیمارستان فرم را به مسئول بخش مدارپ شکی ی بعنوان دبیر کمیته ارجاع می دهد.
 -3رئیس بخش مدارپ شکی ی فرم را از نظر ساختار با مطالعه تطبیقی بررسی سپس موضووع را
به کمیته بعنوان دستور جلسه ارجاع نماید.
 -4این کمیته موظف است فرم را با هم ار نماینده گروه تخصصی بیمارستان بررسی و نسوبت
به اصالح یا رد فرم براساس مطالعه تطبیقی با فرمها مشابه بررسی نموده و تصمیم گیر نماید.
 -5بعد از بررسی و تائید ،فرم با نامه رسمی به معاونت درمان دانشگاه جهت بررسوی در کمیتوه
مرکک آمار و مدارپ شکی ی ارسال گردد.
 -8بررسی اولیه فرم مربوطه توسط کاریناسان گروه آموار و مودارپ شکیو ی(گوروه فنواور
اطالاا سالمت) و با هم ار نماینده گروهها تخصصی انجام گردد.
 -9بررسی نهایی در کمیته مرکک آمار و مدارپ شکی ی معاونت درمان با حضور مدیر یا نماینده
گروهها تخصصی انجام یود.
 -11در صور

تائید و تصویب فرم با راایت قوااد طراحی و اصالح فرم در صوورتی ه شیشونهاد

دهنده درخواست نموده که فرم بصور کشور استفاده یود ،فرم با نامه رسمی معاونت درمان
دانشگاه به معاونت درمان وزار بهدایت درمان و آموزش شکی ی ،دفتر مدیریت بیمارسوتانی و
تعالی خدما بالینی ،گروه مدیریت آمار و فناور اطالاا به انضام مستندا ارسال گردد.
 -11کمیته کشور آمار و مدارپ شکی ی وزارتخانه با لحاظ کردن همه جوانب الموی و حقووقی
موضوع را مورد بررسی قرار می دهد.
 -13در صور

تصویب ،فرم از طریق وزارتخانه جهت بهره بردار به دانشگاهها الوم شکی ی

و خدما بهدایتی درمانی کشور ابالغ می گردد.
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