شاخص های ارزیابی عملکرد سیستم های اطالعات بیمارستانی

 .1قبل از اینکه به موضوع درخواستهای این معاونت در خصوص تغییر و ساماندهی سامانه HIS
بیمارستانهای دانشگاهی پرداخته شود ،ضروری است شاخصهای ارزیابی سیستم اطالعات
بیمارستانی به دو دسته «شاخصهای پایه» و «شاخصهای غیرپایه» تقسیم و در صورتی که هر
یک از شرکتهای توسعهدهنده  HISفاقد شاخصهای پایه باشند از فعالیت و ارائه مجوز جهت
عقد قرارداد با مراکز درمانی اجتناب گردد .به عبارت دیگر شاخصهای پایه ،شاخصهایی الزامی
باشند که بدون آنها ماهیت  HISبه طور کلی مورد تایید قرار نگیرد.
 .2پیشنهادات این معاونت در خصوص شاخصهای ارزیابی سیستم اطلالعات بیمارستانی به شرح
ذیل اعالم میگردد:
 :1-2شاخصهای «قابلیت ثبت دستورات پزشک»« ،امکان ثبت سایر گزارشات پاراکلینیک»،
«امکان ثبت نوار قلب و موارد رادیوگرافی» و« قابلیت ثبت و بازخوانی آزمایشات انجام شده بیمار
و جواب آزمایشات» از زیرمجموعه پرونده الکترونیک پزشکی ،به عنوان شاخص پایه تعریف
گردند و محاسبات درآمد در سیستم  HISبه وجود چنین گزارشاتی متصل گردد.
 :2-2در زیرمجموعه پرونده الکترونیک پزشکی ،شاخص «درج زمان ثبت دستورات پزشک و
خدمات ارائه شده به طور اتوماتیک توسط سیستم  »HISبه عنوان شاخص پایه اضافه گردد.
 :3-2در زیرمجموعه پرونده الکترونیکی پرستاری ،دو شاخص به شرح ذیل در زیرگروه اصلی به
عنوان شاخص پایه اضافه گردد:
•

« امکان ایجاد کارتابل اختصاصی برای هر یک از پرستاران با امکان دسترسی به پرونده
بیمار جهت ثبت و مستندسازی اقدامات انجام شده»

•

شاخص «درج زمان ثبت دستورات پزشک و خدمات ارائه شده به طور اتوماتیک توسط
سیستم » HIS

 :4-2در زیرمجموعه سیستم اطالعات مدیریت تخت ،دو شاخص پایه به شرح ذیل در زیرگروه
اصلی اضافه گردد:


«امکان تخصیص تخت به بیمار»؛ توضیحات :بدون تعیین شماره تخت برای بیمار در
سیستم  ،HISامکان رویت بیمار در سیستم  HISبخش و امکان ثبت خدمات برای بیمار در
آن بخش وجود نداشته باشد.
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«امکان صدور صورتحساب موقت برای بیماران در صورت انتقال بیمار از بخشی به بخش
دیگر»

 :5-2در زیرمجموعه سیستم اطالعات بخش ،شاخصهای پایه ذیل در زیرگروه اصلی اضافه
گردد:


«درج نام بخش ارائه کننده خدمت به صورت اتوماتیک در هنگام ثبت اطالعات در
پرونده بیمار»



«صدور صورتحساب موقت در هنگام جابجایی بیمار از بخشی به بخش دیگر»



«تعیین وضعیت درخواستهای نیازمند گزارش در سامانه و امکان بررسی نقایص پرونده
بیمار در هنگام انتقال بین بخشی»

 :6-2در زیرمجموعه سیستم اطالعات آزمایشگاه ،شاخصهای پایه ذیل در زیرگروه اصلی اضافه
گردد:


«اتصال محاسبات درآمد خدمات آزمایشگاه به گزارش خدمات مربوطه در سامانه »HIS



«امکان محاسبه جزء حرفهای بر حسب هر پزشک»



«عدم امکان انتخاب و محاسبه جزء فنی برای پزشک»

 :7-2در زیرمجموعه سیستم اطالعات رادیولوژی ،شاخصهای پایه ذیل در زیرگروه اصلی اضافه
گردد:


«اتصال محاسبات درآمد خدمات رادیولوژی به وجود گزارش خدمات مربوطه در
سامانه »HIS



«امکان محاسبه جزء حرفهای بر حسب هر پزشک»



«عدم امکان انتخاب و محاسبه جزء فنی برای پزشک»

 :8-2در زیرمجموعه سیستم اطالعات اتاق عمل ،شاخصهای پایه ذیل در زیرگروه اصلی اضافه
گردد:


« امکان انتخاب بخش و شماره تخت بستری پس از عمل جراحی در هنگام انتقال به بخش
بعدی ،توسط بخش اتاق عمل»
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«اتصال محاسبات درآمد اتاق عمل به وجود گزارش شرح عمل در سامانه »HIS



«عدم امکان انتخاب و محاسبه جزء فنی برای پزشک»



«امکان انتخاب شرایط ارائه خدمت در هنگام ثبت هر خدمت»؛ توضیحات :شرایط ارائه
یک خدمت میتواند شامل گزینههای توسط پزشک ،توسط دستیار با نظارت پزشک،
توسط دستیار بدون نظارت پزشک و ارائه توسط غیرپزشک با دستور پزشک باشد.



در صورت تغییر در خدمات ارائه شده توسط واحدهای ترخیص و یا درآمدوبیمهگری
گزارش تغییرات به کارتابل اختصاصی هر پزشک ارسال گردد.

 :9-2در زیرمجموعه سیستم اطالعات ترخیص ،شاخص «امکان بازگرداندن بیمار از حالت ترخیص
به بخشهای بستری با سطح دسترسی» به «عدم امکان بازگرداندن بیمار از حالت ترخیص به
بخشهای بستری با سطح دسترسی» تغییر یابد.
 :10-2در زیرمجموعه سیستم اطالعات ترخیص ،شاخصهای پایه ذیل در زیرگروه اصلی اضافه
گردد:


عدم امکان حذف سرویس از پرونده بیماران



وجود نام کاربری و رمز عبور به تفکیک هریک از کارکنان و امکان ارائه گزارش تغییرات
صورت گرفته در پرونده بر حسب هر کاربر



ارائه گزارش تغییرات صورت گرفته در پرونده بیماران پس از ترخیص قطعی به
بخشهای مربوطه

 :11-2در زیرمجموعه سیستم اطالعات حسابداری درمان ،شاخص «امکان ایجاد گزارشات درآمد
ایجاد شده توسط واحدهای ارائه دهنده خدمات به تفکیک سهم بیمه ،بیمار و تخفیفات» به عنوان
شاخص پایه لحاظ گردد.
 :12-2در زیرمجموعه سیستم اطالعات حسابداری درمان ،شاخصهای پایه ذیل در زیرگروه اصلی
اضافه گردد:


امکان محاسبه خدمات هتلینگ و خدمات پرستاری به صورت اتوماتیک توسط سیستم
HIS؛ توضیحات :هتلینگ و خدمات پرستاری بیمار باید براساس جابجائیهای ثبت شده
در سیستم  HISمحاسبه شده و واحد ترخیص و درآمد و بیمهگیری مجوزی برای اصالح
جابجایی بیمار و محاسبه هتلینگ نداشته باشد.
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امکان درج کلیه درآمدهای وصولی به تفکیک نوع بیمه و نقدی در سیستم  HISوجود
داشته باشد و سیستم  HISسند حسابداری درآمد دوبل به طور ماهیانه ارائه نماید.
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