معاونت درمان

دستورالعمل و راهنماي كنترل ثبت و بروزرساني
اطالعات پرسنل و تجهيسات پسشكي
در
سامانه مديريت آمار و اطالعات بيمارستاني

دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني
گروه آمار و فناوري اطالعات درمان
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تجهيسات پسشكي

در هنوي عوليات آيتن تجهيسات پسشكي را انتخاب نوائيذ .

ثشاي ٍسٍد اطالعبت خذيذ تدْيضات پضضكي ثش سٍي دكوِ ثجت كليك ًوَدُ ٍ فشم هشثَطِ سا تكويل ًوبئيذ .

توجه  :الزم به ركر است در تكويل اطالعات فرم فوق آيتن هاي ستاره دار الساهي هي باشذ .
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تعريف عبارات:
عٌَاى دستگبُ  :اًَاع هختلف تدْيضات پضضكي ثب كبسايي ّبي هتفبٍت است.
هثبل :سي تي اسكي  64اساليس
ًبم ثخصٍ :احذ يب ثخطي كِ دستگبُ هَسد ًظش دس آى كبسايي داسد .ثذيْي است يك دستگبُ خبظ هوكي است دس
چٌذ ثخص كبسايي داضتِ ثطذ كِ دس ايي غَست ثب ضوبسُ اهَال دستگبُ ثخص ٍ خبيگبُ دستگبُ هطخع
هي ضَد.
ضوبسُ اهَال :ضوبسُ اي است كِ اص اداسُ اهَال داًطگبُ ثِ غَست ثشچست ثش سٍي ّش دستگبُ ًػت هي ضَد .ثذيْي
است ضوبسُ اهَال ّش دستگبُ ثِ غَست اختػبغي هي ثبضذ.
كبسخبًِ تَليذ كٌٌذُ :كبسخبًِ سبصًذُ تدْيضات پضضكي هي ثبضذ ٍ ضبهل كبسخبًدبت داخلي ٍ خبسخي هي ثبضذ.
ضشكت فشٍضٌذُ :ضشكت يب هَسسِ اي است كِ تدْيضات هَسد ًظش اص آى خشيذاسي ضذُ است.
ضشكت سشٍيس دٌّذُ :ضشكت يب هَسسِ اي است كِ خذهبت پس اص فشٍش اعن اص پطتيجبًي ،خذهبت تعويش ٍ
ًگْذاضت تدْيضات سا اًدبم هي دّذ.
تبسيخ ثْشُ ثشداسي :صهبًي است كِ تدْيضات پضضكي هَسد ًظش ثب هدَص سسوي ٍصاست ثْذاضت ضشٍع ثِ كبس كشدُ
است .ثذيْي است هذت صهبًيكِ دستگبُ ثِ علتي( ًجَدى هتخػعً ،ذاضتي هدَص ٍ  )....ثالاستفبدُ ثَدُ است دس
صهبى ثْشُ ثشداسي ًوي گٌدذ.
اسقبطي :دستگبّي است كِ اص ًظش كبسايي قبثل استفبدُ ًجَدُ ٍ تعويش آى هقشٍى ثِ غشفِ ًوي ثبضذ.
عولكشد هطلَة :تدْيضاتي است كِ دس حبل حبضش فعبل ثَدًُ ،يبص ثِ تعويش ًذاسد ٍ كليِ ّoptionبي دستگبُ فعبل
ثَدُ ٍ ًتبيح كبسكشد دستگبُ هطلَة هي ثبضذ.
عولكشد ًبهطلَة :تدْيضاتي است كِ دس حبل حبضش فعبل ثَدُ ٍلي ًيبص ثِ تعويش يب سشٍيس داضتِ  ،ثشخي اص
ّoptionبي آى غيش فعبل ثَدُ ٍ يب كبسكشد آى هطلَة ًوي ثبضذ.
ثال استفبدُ :تدْيضات پضضكي است كِ ثِ داليلي( ًذاضتي هدَص ثْشُ ثشداسي يب سطح ثٌذيً ،جَدى هتخػع
هشثَطِ ٍ )...ثِ كبس گشفتِ ًوي ضَد.
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تجهيسات پسشكي سرهايه اي
در هنوي عوليات آيتن هربوط به تجهيسات پسشكي سرهايه اي را انتخاب نوائيذ .

ثشاي ٍسٍد اطالعبت خذيذ تدْيضات پضضكي سشهبيِ اي ثش سٍي دكوِ ثجت كليك ًوَدُ ٍ فشم هشثَطِ سا تكويل
ًوبئيذ .
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ثشاي اغالح اطالعبت هشثَط ثِ تدْيضات پضضكي سشهبيِ اي تدْيضات هَسد ًظش سا اًتخبة ٍ ثش سٍي دكوِ اغالح
كليك ًوبئيذ .

خْت ٍسٍد اطالعبت آهبس فعبليت تدْيضات پضضكي سشهبيِ اي دستگبُ هَسد ًظش سا اًتخبة ٍ آيتن آهبس فعبليت سا
اًتخبة ًوبئيذ .

غفحِ اي ثِ ضكل صيش ًوبيص دادُ هي ضَد كِ دس آى اطالعبت هشثَط ثِ آهبس فعبليت دستگبُ سا ثِ تفكيك هبُ ٍ
تعذاد ثيوبس ٍاسد ٍ سپس دكوِ اعوبل تغييشات سا اًتخبة ًوبئيذ .

توجه  :الزم به ركر است در تكويل اطالعات فرم فوق آيتن هاي ستاره دار الساهي هي باشذ .
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پرسنل و پسشكاى
در هنوي عوليات آيتن هربوط به پرسنل و پسشكاى را انتخاب نوائيذ .

ثشاي ٍسٍد اطالعبت هشثَط ثِ پشسٌل ٍ پضضكبى ثخص يب ٍاحذ هشثَطِ سا اًتخبة ٍ ثش سٍي دكوِ ثجت كليك
ًوبئيذ .

توجه  :الزم به ركر است در تكويل اطالعات فرم فوق آيتن هاي ستاره دار الساهي هي باشذ .
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تعريف عبارات:
كليِ اطالعبت ضٌبسٌبهِ اي فشم ،هٌطجق ثب اطالعبت پشسٌلي هَخَد دس احكبم كبسگضيٌي تكويل هي ضَد.
ضوبسُ كبست :ضوبسُ كبست ضٌبسبيي پشسٌلي كبسكٌبى هي ثبضذ.
كذ هلي :ضوبسُ  10سقوي هختع ثِ ّش فشد هي ثبضذ كِ دس كبست هلي پشسٌل دسج گشديذُ است.
كذ استخذاهي :ضوبسُ هستخذم پشسٌل هي ثبضذ كِ دس حكن كبسگضيٌي ثجت ضذُ است.
ضوبسُ ثيوِ :ضوبسُ ثيوِ اختػبغي ّش پشسٌل هي ثبضذ كِ دس دفتشچِ ثيوِ پشسٌل تحت عٌَاى كذ ضٌبسبيي ثيوِ
دسج گشديذُ است.
ًبم ثخصً :بم ثخطي كِ پشسٌل دس آى هطغَل ثِ كبس هي ثبضذ.
ضوبسُ ًظبم  :ضوبسُ ًظبم پضضكي ،فيضيَتشاپي ٍ  ....هي ثبضذ .
ٍضعيت:
ٍضعيت فعبل  :پشسٌل دس ثيوبسستبى هطغَل ثِ كبس هي ثبضذ.
ٍضعيت غيش فعبل :پشسٌل ثِ ّش دليلي خبسج اص ثيوبسستبى ثَدُ ٍ اضتغبل ثِ كبس ًذاسد.
هثبل :هأهَسيت آهَصضي ،هشخػي استعالخي طَالًي هذت،هأهَسيت ثِ سبصهبى ديگش ٍ...
دس غَست اتوبم كبس پشسٌل دس ثيوبسستبى ( ثبصًطستگي ،پبيبى دٍسُ طشح  ،اخشاج ٍٍ )....ضعيت غيش فعبل سا
اًتخبة كشدُ ،دس قسوت تَضيحبت ،هَاسد الصم سا ضشح دّيذ.
توجه:

 دقت ًوبييذ كِ پس اص ثجت اطالعبتِ ّش يك اص پشسٌل  ،قبثليت حزف ثسبدگي ٍخَد ًذاسد .ثٌبثشايي سعي
كٌيذ اطالعبت فشدي سا كِ ضبغل دس ثيوبسستبى ًيست ثي خْت ٍ ثِ هٌظَس توشيي ٍاسد ًٌوبئيذ.
 دس غَست اضتجبُ ٍاسد كشدى هطخػبت يكي اص پشسٌل هي تَاًيذ پس اص ثجت اٍليِ  ،هدذداً ثب استفبدُ اص
آيكَى اغالح ،اطالعبت ًبغحيح سا اغالح ًوبئيذ
 اطالعبت كليِ پشسٌل ضبغل دس ثيوبسستبى اعن اص سسوي – پيوبًي – قشاسدادي – ضشيت كب – ّيئت علوي
–ضشكتي – طشحي ٍ ...هي ثبيست دس ايي فشم قشاس گيشد.
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 پشسٌل هبهَس اص سبيش ٍاحذّب كِ دس حبل حبضش دس ثيوبسستبى ضبغل ّستٌذ هي ثبيست هٌظَسگشدد.


پشسٌلي كِ ٍاخذ پست دس ثيوبسستبى ثَدُ ٍلي دس حبل حبضش خبسج اص ثيوبسستبى ثػَست هبهَس هي ثبضٌذ
ثبيذ هٌظَسگشدد.اهب دس ريل فشم ثعٌَاى كبسثش غيش فعبل تٌظين هي ضَد هطخػبت ايي پشسٌل پس اص پبيبى
هبهَسيت ٍ ضشٍع ثِ كبس هدذد دس سيستن ثعٌَاى كبسثش فعبل ثجت هي ضَد

پايان
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