 .1برنامة

استراتژیک

 .1-1نسخهاي از برنامة استراتژیک بیمارستان در این واحد در دسترس است.
 .2-1در واحد مدارک پزشکی ،نسخهاي خوانا و قابشده از رسالت بیمارستان ،در محلی مناسب و قابل
رؤیت ،نصب شدهاست.
 .3-1تمام کارکنان واحد مدارک پزشکی ،از رسالت بیمارستان و نقش این واحد در راستای دستیابی به
اهداف استراتژیک آن اطالع دارند.

 .2مسئول

 .1-2مسئول واحد مدارك پزشكي بهترتيب ارجحيت واجد شرايط ذيل است:
دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد مدارک پزشکی و  1سال سابقة کار در واحد مدارك پزشكي وگذراندن
 40ساعت دورههاي مدیریت عمومی ،بهبود کیفیت و عملکرد و دورههاي فناوری اطالعات
دارا بودن مدرک کارشناسی مدارك پزشكي و گذراندن  40ساعت دورههاي مدیریت عمومی ،بهبود
کیفیت و عملکرد و دورههاي فناوری اطالعات

 .3پروندة

 .1-3پروندة پرسنلی(كاغذي /الکترونیک) هر یک از کارکنان واحد مدارک پزشکی ،حداقل شامل موارد

واحد

پرسنلی

(كاغذي/

الکترونیک)

ذيل بوده و یک نسخه از آن در دسترس مسئول واحد است:

نام و نام خانوادگی ،جزئيات تماس(شامل تلفن و آدرس فرد و خویشاوندان یا دوستانی که درصورت
لزوم ،ازطریق آنها بتوان با وي تماس گرفت) و سمت سازماني

شرح وظایف شغلی امضاشده توسط فرد

چكليستهای گذراندن دورة توجیهی بدو ورود ،مباحث ایمنی و سالمت شغلي و بهداشت محیط
امضاشده توسط فرد

کپی آخرين مدرک تحصیلی

کپی مدارك دورههاي آموزشی طیشده

مستندات مربوط به آزمونهاي اولیه و دورهاي توانمندی کارکنان بهمنظور انجام مسئوليتهای محوله
مستندات مربوط به آزمونهاي دورهاي ارزيابي حرفهاي و غيرحرفهاي كاركنان

مستندات مربوط به سنوات خدمت به تفکیک محل خدمت
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 .4لیست

 .1-4در واحد مدارک پزشکی ،لیستي از تمامی کارکنان شامل موارد ذيل در تمامی ساعات شبانهروز در
دسترس است.
نام و نام خانوادگي
تلفن تماس و آدرس(شامل تلفن و آدرس خویشاوندان یا دوستانی که در صورت لزوم ،از طریق
آنها بتوان با فرد تماس گرفت).
سمت سازماني
 .2-4یک جدول مکتوب از اسامی و سمت افراد جهت برنامة نوبت کاری ماهانة واحد مدارک پزشکی
وجوددارد.
 .3-4مستندات نشانميدهند که تعداد و چینش نیروی انسانی ،متناسب با حجم کار است.
 .4-4براي مواردي كه نیاز به حضور اورژانسي پرسنل ،خارج از لیست نوبت کاری شبانهروزی ميباشد،
برنامهريزي انجام شدهاست.

 .5دورة

 .1-5در بخش مدارک پزشکی ،یک كتابچه /مجموعة توجیهی برای آشناسازي پرسنل جدید با شرایط
عمومی بیمارستان و ويژگيها و نکات اختصاصی این واحد ،موجود است که حداقل شامل موارد
ذیل است:
معرفی کلی بیمارستان(ازجمله نقشة ساختمان ،موضوعات مربوط به رعایت حقوق گیرندگان خدمت،
ایمنی بیمار ،برنامة کنترل عفونت ،موضوعات آتشنشاني ،مديريت بحران ،مدیریت خطر ،ويژگيهای
فرهنگی و بومی مردم منطقه ،نمودار و سلسله مراتب سازمانی ،قوانین مربوط به رعایت استانداردهای
پوشش ،امور اداری و مالی همچون مرخصيها ،تأخير و تعجیل ،حضور و غیاب ،حقوق و مزایا ،پاداش
و اضافهكار ،روند ارتقای شغلی و امکانات رفاهی)
معرفي جزئيات و آخرین دستورالعملها ،آييننامهها و بخشنامههای خاص این واحد و موارد
مرتبط با مسئوليتها و شرح وظایف هر فرد
زيرمجموعهاي که اطالعات مربوط به تمام تجهیزات اختصاصی این واحد را دربر ميگيرد.

کارکنان

توجیهی

بدو ورود

 .1-6مستندات نشانميدهند که آزمون اولیه /دورهاي توانمندی کارکنان با توجه به نقشها و مسئوليتهای
 .6آزمون
صالحیت و
آنان ،انجامميشود.
توانمندی  .2-6مستندات نشانميدهند که آزمونهاي توانمندی دورهاي حداقل سالي يك بار ،برای تمام کارکنان
کارکنان
برگزار میشوند.
 .3-6مستندات نشانميدهند که اقدامات اصالحی بهمنظور رفع نارساييهاي شناساییشده در آزمون
توانمندي دورهاي کارکنان انجامميگيرد.
 .4-6مستندات نشانميدهند كه اثربخشي اقدامات اصالحي انجامشده در جهت ارتقای توانمندي دورهاي
كاركنان مورد بررسي قرارميگيرند.
 .7آموزش و  .1-7واحد مدارک پزشکی ،یک گزارش ارزیابی ساالنه از نيازهاي آموزشی کارکنان این واحد ،در راستای
توانمندسازی
تحقق اهداف برنامة استراتژیک و برنامة بهبود كيفيت بیمارستان ،به واحد آموزش یا کمیتة بهبود
کارکنان
کیفیت بیمارستان ،ارائهمینماید.
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 .2-7مستنداتی که نشانميدهند تمام کارکنان این واحد ،دورههاي آموزشی الزم را حداقل سالي يك بار
گذراندهاند ،در پروندة پرسنلی آنان ،موجود است.
 .3-7مستنداتی که نشانميدهند کلیة کارکنان این واحد در فواصل زمانی مناسب ،آموزشهاي الزم در
زمينة اجرای صحیح احياي قلبي ـ ريوي پایه را دريافت مينمايند موجود است.
 .4-7مستنداتی که نشانميدهند تمام کارکنان این واحد در زمينة نقش خود در تشخيص ارزشها و
عقايد گیرندگان خدمت و رعايت حقوق آنان بهطور مستمر آموزش ميبينند موجود است.
 .5-7مستنداتی که نشانميدهند تمام کارکنان این واحد در زمينة ارتقای مهارهای رفتاري و ارتباطی خود
بهطور مستمر آموزش ميبينند موجود است.
 .6-7مستنداتی که نشانميدهند تمام کارکنان این واحد در زمينة ایمنی بیمار ،کنترل عفونت ،بهداشت
محيط ،ايمني و سالمت شغلی ،آتشنشاني ،مديريت خطر و مدیریت بحران ،ساالنه آموزش ميبينند
موجود است.
 .7-7تمام کارکنان این واحد حداقل يك بار در سال ،تمرین( )Drillآتشنشاني انجامميدهند.
 .1-8كتابچه /مجموعة ايمنی و سالمت شغلی و بهداشت محیط ،در این واحد موجود و شامل موارد
 .8كتابچه/
ذیل است:
مجموعةايمنی
اطالعات عمومی در ارتباط با ایمنی و سالمت شغلی و بهداشت محیط
و سالمت
شغلی و
اطالعات اختصاصی برای این واحد ،شامل وجود و استفاده از وسایل حفاظت فردی
بهداشت محیط  .2-8اطالعرساني درخصوص جديدترين نكات و روشهاي ايمن عملكرد و سالمت شغلي ويژة اين
واحد ،با هدف كاهش خطرات شناساييشدة واحد ،ازطريق بروشور(جزوة آموزشی) انجامميشود.
 .9خطمشيها  .1-9یک کتابچه /مجموعة خطمشيها و روشها در واحد مدارک پزشکی وجوددارد که موضوعات
مدیریتی و عملیاتی این واحد را توصیفمینماید:
و روشها
خطمشيها و روشها در تمام بیمارستان دارای قالب یکسان و یکنواخت هستند.
خطمشيها و روشها بهطور منظم بازنگری ميشوند.
خطمشيها بهروشنی مشخص هستند.
روشها بهروشنی مشخص هستند.
كتابچه /مجموعه دارای يك فهرست دقیق است.
كتابچه /مجموعه دارای نماية مشخص است.
 .2-9خطمشيها و روشهای واحد مدارک پزشکی ،حداقل شامل موارد ذیل است:
محافظت و امنیت ،سیستمهای ذخیره و بازیابی اطالعات
شرايط و معيارهاي دسترسي به مدارك پزشكي
حفظ حريم خصوصي و اسرار بيماران
بايگاني پروندهها و امحاي آنها پس از يك دورة زماني تعيينشده
فواصل و دفعات تهية نسخه پشتيبان از دادهها
مشخص بودن ترتيب محتويات پروندة بيمار(مث ً
ال تفكيك از طريق رنگ برگهها)
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انواع دستورات تلفنی یا شفاهی که باید تأيید شود و چارچوب زمانی تأيید آنها
تعیین صالحیت فردی که در پروندة پزشکی بیمار نوشتهای ثبت مینماید
ارسال پرونده در زمان انتقال بیمار به واحد یا بیمارستان دیگر
برگة دستورات پزشک
چكليست مميزي كلية اوراق پرونده در زمان ترخيص
کنترل و رفع نقص در چارچوب زمانی مشخصشده توسط کمیتة مدارک پزشکی بیمارستان
فايلها و پروندههاي پزشكي ناقص
ختم پروندة پزشكي ناقص
مديريت و طراحي سایر فرمهاي بیمارستانی مورد نیاز(عالوهبر  18برگ اصلي پرونده) طبق مصوبات
کمیتة مدارک پزشکی بیمارستان
پیگیری و احیاي اطالعات پروندههای مفقودشده و آسیبدیده
فهرست اصلي بيماران
سيستم بايگاني متناسب با نیاز واحد مدارک پزشکی(ازجمله حجم بایگانی ،تعداد پذیرش ،ترخیص
و درخواست پرونده)
پذيرش مجدد بيمار با استفاده از پروندة قبلي
کنترل خروج پرونده از واحد مدارک پزشکی
شناسايی بیماران حداقل با  2شناسه که هیچ یک شامل شمارة اتاق یا تخت بیمار نباشد(بهویژه در
موارد تشابه اسمی و گروههاي درمعرض خطر)

 .10تشکیل
پرونده

 .1-10بیمارستان برای هر بیمار ارزيابي یا درمانشده(اورژانسی ،سرپایی ،بستری) یک پروندة مخصوص
به خود تشکیلمیدهد.
 .2-10هر بيمار يك شمارة پروندة اختصاصي دارد.
 .3-10شمارة پرونده و نام و نام خانوادگي هر بيمار در فهرست اصلي بيماران موجود بوده و به سرعت
قابل بازیابی است.
 .4-10واحد پذیرش بیمارستان ،قسمت مربوطه را بهطور کامل پر میکند.
 .5-10از دادههاي موجود در رايانه ،در فواصل زماني منظم نسخههاي پشتيبان تهيهميشود.

 .11مشخصات  .1-11پروندة پزشكي در يك پوشة مناسب و ايمن نگهداري ميشود.
پروندة بیمار  .2-11محتواي همة پروندههاي پزشكي به روشی از پيش تعيينشده ،ذخيره ميگردد.
 .3-11مشخصات بيمار روي تمامي برگههاي پروندة پزشكي در محلی مشابه(ترجيح ًا در گوشه باال و سمت
راست هر صفحه) ،ثبت شدهاست.
 .4-11مشخصات بيمار به شكل تايپشده ،مهرشده يا روي يك برچسب كامپيوتري در تمام صفحات
پروندة پزشكي درج شدهاست.
 .12برگ

شرح حال

 .1-12فرم شرح حال بیماردر پروندة وی موجود است و حداقل موارد ذيل در آن ثبت شدهاند:
مشخصات دموگرافیک(جمعیتشناختی) بيمار
جزئیات بیماری و شكايت فعلي
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تاريخچة شكايت فعلي
تاريخچهاي از وضعيت سالمت و بیماری در گذشته
سوابق مربوط به پرونده یا پذیرش قبلی در این بیمارستان و سوابق جراحی
وضعيت حساسیت بيمار
داروهايي كه مصرف ميكند
حساسیت و ناسازگاری دارویی
نتايج معاينات باليني
تشخيصهاي افتراقي
برنامة درماني
تاریخچة روانی ـ اجتماعی بیمار شامل واکنشهای احساسی ـ هیجانی ،رفتاری و وضعیت اجتماعی
تاریخچة فامیلی
 .2-12حداقلهای قابل قبول برای نوشتن شرح حال و معاینة فیزیکی ،برای تمام کارکنان پزشکی و
پیراپزشکی ،تعیینگردیده که میتواند بنا به نيازهاي بیمار و وضعیت وی ،متفاوت باشد ،اما در موارد
ذیل تعیین حداقلها الزامی است:
بستری جهت انجام عمل جراحی
جراحیهای سرپایی و سایر اقدامات تهاجمی که نیاز به بستری شدن ندارند
گزارش ارزیابیهای قبل و پس از عمل جراحی
بیماران بخش اورژانس
پذیرش روانپزشکی
پذیرش مامایی
پذيرش چشمپزشكي
 .3-12فرم ترياژ
 .4-12بستری کوتاهمدت(کمتر از  24ساعت)
 .5-12ویزیت بیماران سرپایی(درمانگاهها)
پروندههای سرپایی از نظر دسترسی و سایر مقررات مربوط با پروندههای بستری انطباق دارند.
پروندههای سرپایی از نظر درج مشخصات بیماران ،برگة رضایت بیمار ،شرح حال ،شرح اقدامات
پزشکی و پرستاری ،آزمایشها و نتایج تصویربرداری ثبت نتیجة نهایی تکمیل است.
 .6-12گزارشهاي سیر بیماري
 .13اصول  .1-13در ثبت گزارشها در پروندة بیماران ،موارد ذيل رعایت ميگردد:
تمام مستندات خوانا هستند.
مستندسازي
پروندة بيمار
تمام دستورات شفاهی توسط افراد با صالحیت(با ذکر نام دریافتکننده و دستوردهنده) با ذکر
تاریخ و ساعت طبق قوانین و مقررات پزشکی ثبت و تأیید ميگردد.
تمام اطالعات ثبتشده در پرونده مهر و امضا دارند.
تمام گزارشها تاريخ و ساعت دارند.
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در تمام اطالعات ثبتشده در پرونده ،نام و نام خانوادگی و سمت ثبتکننده موجود است.
ثبت اطالعات در فرمهاي شرح حال ،شرح عمل و مشاورة بالفاصله انجامميگيرد.
تمام فرمهای پرونده اصل بوده و عناصر اطالعات موجود تکمیل شدهاست.
يك زبان واحد(بهعنوان مثال فارسی یا انگلیسی) جهت ثبت تمامي گزارشهاي پزشكي در كل
بيمارستان مشخص شدهاست.
گزارشهاي روزانه توسط پزشك معالج ،ثبتشدهاند.
 .2-13حداقل يك گزارش پرستاري در هر شيفت روزانه كه توسط کارشناس پرستاری نوشته شدهاست
وجوددارد.
 .3-13اطالعات و نتايج تمامي بررسيها و مراقبتهاي كلينيكي و پاراكلينيكي ،بهترتيب زماني در پروندة
پزشكي بيماران درج ميگردند.
 .4-13گزارشهاي پيشرفت بيماري ،متناسب با وخامت وضعيت بيمار ،تنظيم ميشوند(از جهت فواصل
و حجم گزارشها)
 .5-13تمام تشخیصهای احتمالی مطرحشده در سیر بیماری ،در پروندة بیمار ثبت شدهاند.
 .6-13مستندات ارائة آموزش به بیمار یا همراه وی ،در ارتباط با آزمونهای تشخیصی ،درمانها ،داروها و
استفاده از هرگونه وسیلة پزشکی ،در پروندة وی ثبتشده و به امضاي بيمار يا همراه وي رسيدهاست.
 .7-13برگههاي رضايت بيمار تكميل شدهاند و حاوي امضاي بيمار و پزشك معالج هستند.
 .8-13اطالعات سربرگ اوراق شامل :نام و نام خانوادگی ،شماره پرونده ،نام بخش ،تاریخ پذیرش و نام
پزشک معالج ،هستند.
 .9-13اطالعات پرونده بيمار موارد ذیل را نشانمیدهد:
مشخصات بیمار شامل نام و نام خانوادگی ،جزئيات تماس(شامل تلفن و آدرس فرد و خویشاوندان یا
دوستانی که درصورت لزوم ،ازطریق آنها بتوان با وي تماس گرفت) ،شغل بيمار و تاریخ تولد
یکپارچگی و تداوم مراقبت درمانی
تأیید تشخیص
اندیکاسیون درمان
مستندات سیر بیماری و نتایج درمان
برخی از موارد ،خاص ثبت کاغذی هستند و درصورت ثبت الکترونیک اطالعات،
تذکر:
بررسی نخواهندشد.

 .14خالصه  .1-14يك برگة خالصه پرونده موجود است كه حداقل شامل موارد ذيل ميباشد:
تاريخ پذيرش
پرونده
تاريخ ترخيص
خالصهاي از شرح حال و معاينات باليني
نتايج آزمايشها و تصاوير راديولوژي
نتايج آزمايشها و تصاوير راديولوژي كه به ترخيص بيمار منجرشدهاند
درمانها ،اقدامات درماني ،اسکوپیها و جراحيهاي انجامشده ونتایج آنها
خالصهاي از وضعيت بيمار در طول مدت بستري در بيمارستان
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عوارض احتمالي كه بيمار به آنها دچار شدهاست
توضيح جابهجايي بيمار در بخشها
وضعيت بيمار در زمان ترخيص
نحوة پيگيري بيمار
دستورالعملها و داروهاي بيمار در زمان ترخيص و آموزشها و توضيحات ارائهشده به وي و همراهان.
تشخيص اوليه
تشخيص ثانويه
تشخيص نهايي
تشخيص بيماری براساس سيستم طبقهبندي بينالمللي بيماريها(آخرين ويرايش )ICD
امضاي پزشك معالج
 .2-14تمام موارد فوق حداكثر ظرف  14روز پس از ترخيص ،كامل ميشوند.
 .15بازبینی  .1-15بیمـارستان بـرای بازبینی پرونـدة بیمار دارای یک فـرآیند مشخص است که موارد ذیل در آن
رعایت میشوند:
پرونده
مشارکت نمایندگان همة تخصصهای مختلف که در پروندة پزشکی ،اطالعاتی واردکردهاند.
بازبینی از جهت خوانا بودن مندرجات و کامل بودن محتوای پرونده
مستندات مربوط به سیر ارزیابی ،مراقبت و درمان بیمار و نتایج و گزارشهاي مربوط به آزمایشات،
تصویربرداریها و ...با رعایت توالی زمانی ،در پروندة بیمار ثبت و نگهداری میشوند.
بازخورد نتایج حاصل از بازبینی پروندههـا بـه افرادی که مجاز بـه ثبت اطالعـات در پروندة
بیماران هستند.
 .16بايگاني  .1-16بيمارستـان بـراي بازبيني پروندة بيمار داراي يك فـرآيند مشخص است كـه مـوارد ذيل در آن
رعايت ميشوند:
بايگاني مناسب برای نگهداري مدارك پزشكي در كوتاهمدت(فعال) و درازمدت(راكد) ،موجود است.
محل نگهداري پروندهها خشك ،داراي تهويه و نور مناسب و عاري از جانوران موذي است.
بازيابي مدارك پزشكي در كمتر از يك ساعت امكانپذير است.
سيستم به نحوي طراحي شدهاست كه پرونده يا محتويات داخل آن هر زمان كه برداشته يا خارج
ميشوند ،قابل بازيابي هستند.
مـدارك پزشكي در تمام  24ساعت توسط پرسنل آموزشديده قابل بازيابي هستند.
یک کپی از برگة ترخیص در بایگانی نگهداری ميگردد.
در زمان انتقال بیمار ،اصل گزارش در پروندة بيمار در بیمارستان بایگانی ميگردد و رونوشتی از
خالصه گزارش انتقال جهت ارائه به بيمارستان مقصد به همراه بیمار انتقالمیباید.
 .2-16از دادههاي موجود در رايانه ،در فواصل زماني منظم نسخههاي پشتيبان تهيهميشود.
 .3-16بيمارستان داراي سيستم کدگذاری رنگی( )Color Codingاست.
 .4-16امكانات اعالم آتشسوزي و آتشنشاني ،موجود است.

استانداردهاي اعتباربخشي
بيمارستان در ايران
246

 .17كدگذاري  .1-17کدگذاری پرونده براساس آخرين ويرايش  ICDدر واحد مدارك پزشكي(طبق دستورالعمل کشوری)
و طبقهبندي
انجامميشود.
بيماريها و  .2-17كدگذاري همة تشخیصها و اقدامات درمانی(علل خارجی حوادث و مسمومیتها و علت زمینهای
اقدامات درماني
مرگ) ،صورتمیپذیرد.
 .3-17ثبت و گزارش تمام اطالعات کدگذاری شده تشخیصی و اقدامات درمانی انجامميشود.
 .4-17برای انجام تحقیقات ،از اطالعات کدگذاریشده استفادهمیشود.
 .5-17از منابع علمی و کتب مرتبط در واحد مدارک پزشکی استفادهمیشود.

 .18بهبود
کیفیت

 .1-18بخشی از برنامة بهبود کیفیت بیمارستان که مربوط به این واحد میباشد در دسترس است.
 .2-18برنامة بهبود کیفیت این واحد هماهنگ با برنامة بهبود کیفیت بیمارستان است.
 .3-18برنامة بهبود کیفیت این واحد شامل موضوعات بالینی و مدیریتی است.
 .4-18برنامة بهبود کیفیت باید دارای شاخصهاي عملكردي اختصاصی ،قابل اندازهگيري ،واقعبينانه و
دارای زمانبندي باشد.
 .5-18مستندات نشانميدهند که اجرای برنامههاي بهبود کیفیت و مداخالت اصالحی ،بهطور دائمی
پایش میشوند.

 .19جمعآوري  .1-19دادههای واحد مدارک پزشکی جمعآوري و رايانهاي ميشوند.
 .2-19علت منطقی جمعآوري هر داده ،شرحداده شدهاست.
و تحلیل
 .3-19چكليست برای ممیزی داخلی واحد وجوددارد.
دادهها
 .4-19ممیزی داخلی انجامميشود.
 .5-19تحلیل نتايج مميزي داخلی و طراحی و اجرای برنامة مداخلهاي مناسب براساس آن ،مستند شدهاند.
 .6-19درخصوص نتايج بررسيها و تحليلهاي صورتگرفته ،به مديران و دستاندركاران ،اطالعرساني ميشود.

