دانشگاه علوم پزشکي خدمات بهداشتي درماني جهرم

عنوان روش اجرايي:

کدPR-IM-64:

روش اجرایی شرایط و معیارهای دسترسی درون
سازمانی ،برون سازمانی به اطالعات بیماران

تاريخ بازنگری59/8/11 :

مرکز آموزشي درماني پیمانیه -بهبودکیفیت

تاريخ ابالغ :يکسال بعد
تعداد صفحه1 :

دامنه (محدوده) :مدارک پزشکي -

هدف :جلوگیری از دسترسي افراد و ارگان های غیر مجاز به اطالعات

بايگاني  -مديريت

پرونده بیمار و حفظ محرمانگي ازالعات پرونده

ابزار و روش پايش :نظارت

تعاريف :ندارد
مسئولیت ها و اختیارات :مسئول مدارک پزشکي و مديريت اطالعات سالمت:نظارت بر ورود و خروج پرونده -حفاظت از پرونده بیماران

روش اجرايي:
 -1متصدی پاسخگو در مدارک پزشکي به محض در خواست پرونده و اطالعات شخصي بیمار مراحل زير را انجام مي دهد:
 دريافت نامه رسمي از سازمان مورد نظر يا درخواست کتبي بیماررويت دستور مديريت بر روی نامه يا درخواست شخصيدرخواست کارت شناسائي جهت تعیین هويت و نسبت شخص مراجعه کننده با بیماردر مواردی که مراجعه حضوری بیمار ممکن نبود با اجازه نامه کتبي بیمار کپي ،پرونده در اختیار نزديکان درجه يك قرار مي گیرد.تهیه کپي از پرونده و ممهور نمودن اوراق با مهر برابر اصل درصورتي که اصل پرونده توسط مراجع قانوني( دادگاه – پزشکي قانوني – نظام پزشکي )درخواست شده باشد از کلیه اوراق رونوشت تهیه شده ،داخل پوشهگذاشته شده ،در محل خودش بايگاني مي شود و اصل پرونده ارسال مي شود.
-2تنظیم پاسخ نامه
ارسال اصل و رونوشت نامه جهت امضا به مديريت و جهت گرفتن شماره به دبیر خانه -الصاق اصل نامه دريافت شده يا درخواست کتبي بیمار در پرونده

منابع/مراجع :کتاب مديريت اطالعات سالمت ودستورالعملهای واحد مدارک پزشکي و فناوری اطالعات دانشگاه وساير جزوات اساتید رشته مدارک پزشکي

مستندات مرتبط  :مستندات.مشاهده.مصاحبه
نام و سمت تهیه کننده/تهیه کنندگان:

نام و سمت تأيید کننده:

نام و سمت تصويب کننده:

الهام سلیماني-کارشناس دفتر بهبودکیفیت
نجمه مصلي نژاد -مددکار اجتماعي
مريم عدناني – مديردفتر پرستاری
سهیالساماني جهرمي-مديربهبودکیفیت
محمدحسین صداقت-مسئول مدارک پزشکي

عبدالعظیم جوکار -مديربیمارستان

دکتر قهرمان بمانا-رياست

