فرآینذ و فلوچارت طراحی و اصالح فرم های
پرونذه پسضكی 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:
 -1ابتذا هتقبضی طراحی یب اصالح فرم بب رکر بیبى ّذف از ایجبد یب اصالح فرم ،درخَاظت ٍ ًوًَِ
اٍلیِ فرم را بِ رئیط بیوبرظتبى بؼٌَاى رئیط کویتِ هذارک پسؼکی ٍ فٌبٍری اطالػبت
بیوبرظتبى اػالم ًوبیذ.
 -2رئیط بیوبرظتبى فرم را بِ هعئَل بخػ هذارک پسؼکی بؼٌَاى دبیر کویتِ ارجبع هی دّذ.
 -3رئیط بخػ هذارک پسؼکی فرم را از ًظر ظبختبر بب هطبلؼِ تطبیقی بررظی ظپط هَضَع را
بِ کویتِ بؼٌَاى دظتَر جلعِ ارجبع ًوبیذ.
 -4ایي کویتِ هَظف اظت فرم را بب ّوکبری ًوبیٌذُ گرٍُ تخصصی بیوبرظتبى بررظی ٍ ًعبت
بِ اصالح یب رد فرم براظبض هطبلؼِ تطبیقی بب فرهْبی هؽببِ بررظی ًوَدُ ٍ تصوین گیری ًوبیذ.
 -5بؼذ از بررظی ٍ تبئیذ ،فرم بب ًبهِ رظوی بِ هؼبًٍت درهبى داًؽگبُ جْت بررظی در کویتِ
هرکسی آهبر ٍ هذارک پسؼکی ارظبل گردد.
 -8بررظی اٍلیِ فرم هربَطِ تَظط کبرؼٌبظبى گرٍُ آهبر ٍ هذارک پسؼکی(گرٍُ فٌبٍری
اطالػبت ظالهت) ٍ بب ّوکبری ًوبیٌذُ گرٍّْبی تخصصی اًجبم گردد.
 -9بررظی ًْبیی در کویتِ هرکسی آهبر ٍ هذارک پسؼکی هؼبًٍت درهبى بب حضَر هذیر یب ًوبیٌذُ
گرٍّْبی تخصصی اًجبم ؼَد.
 -10در صَرت تبئیذ ٍ تصَیب فرم بب رػبیت قَاػذ طراحی ٍ اصالح فرم در صَرتیکِ پیؽٌْبد
دٌّذُ درخَاظت ًوَدُ کِ فرم بصَرت کؽَری اظتفبدُ ؼَد  ،فرم بب ًبهِ رظوی هؼبًٍت درهبى
داًؽگبُ بِ هؼبًٍت درهبى ٍزارت بْذاؼت درهبى ٍ آهَزغ پسؼکی ،دفتر هذیریت بیوبرظتبًی ٍ
تؼبلی خذهبت ببلیٌی ،گرٍُ هذیریت آهبر ٍ فٌبٍری اطالػبت بِ اًضبم هعتٌذات ارظبل گردد.
 -11کویتِ کؽَری آهبر ٍ هذارک پسؼکی ٍزارتخبًِ بب لحبظ کردى ّوِ جَاًب ػلوی ٍ حقَقی
هَضَع را هَرد بررظی قرار هی دّذ.
 -13در صَرت تصَیب ،فرم از طریق ٍزارتخبًِ جْت بْرُ برداری بِ داًؽگبّْبی ػلَم پسؼکی
ٍ خذهبت بْذاؼتی درهبًی کؽَر ابالؽ هی گردد.
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