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 دانشگاه علوم پزشکي خدمات بهداشتي درماني  جهرم

 بهبودکیفیت -مرکز آموزشي درماني پیمانیه
 

 11/8/59 تاريخ ابالغ:

 يکسال بعد تاريخ بازنگری:

 1 صفحه: تعداد

پايه گذاری ،پیاده سازی بهره برداری،نظارت ،بازبیني  هدف: نظارت روش پايش:ابزار و 

 .،نگهداری و بهبود امنیت اطالعات است

 کارکنان بیمارستان :)محدوده( دامنه

 

رار سیستم مديريت امنیت اطالعات بخشي از سیستم مديريت کلي و سراسری در يک سازمان است که بر پايه ای از رويکردهای  مخاطرات کسب و کار ق تعاريف:

 ارد.د
 

 HISمسئول  -مديرپرستاری مسئولیت ها و اختیارات:

 روش اجرايي:

با توجه به سیستم اطالعات بیمارستاني تمامي کارکنان که با سیستم سرو کار دارند و در ذخیره و بازيابي اطالعات نقش دارند دارای نام -1

 باشند.مي  کاربری و رمز عبور 

 کند.مي ور دريافت به طور اختصاصي برای خود نام کاربرورمز عب hisو مسئول  هر کاربر جديد با مراجعه به بخش فناوری اطالعات -2

، توسط مسئول در کاربراني که به هر دلیلي با سیستم ارتباط ندارند. ويا واحد را ترک نموده اند  عبورغیر فعال کردن نام کاربری و رمز  -3

his .و فناوری اطالعات  صورت مي گیرد 

کاربری ورمز عبور خود را غیر فعال کرده تا ديگران ازآن  کاربران بعد از هربار استفاده و اتمام کار حتما از برنامه خارج شده و نام -4

 استفاده ننمايند.

توسط مسئول فناوری اطالعات  بر روی کامپیوترها و سیستم های الکترونیک نصب شده  آنتي ويروس  مناسب و به روز رساني شده  -9

 است

 تهیه مي کند. ز پیامدهای ناگوارحوادث عمدی و غیر عمدینسخه پشتیبان بصورت روزانه برای جلوگیری ا مسئول فناوری اطالعات  -6

 را رعايت مي کنند.موارد الزم هنگام ترک موقت محل کار  کادر مدارک پزشکي -7

را همه روزه بر عهده  کنترل رفت و آمد سايرين به اين واحد و کاهش مراجعت غیر ضروری هم چنین پرسنل مدارک پزشکي وظیفه-8

 دارند.

 

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

 مستندات مرتبط : مستندات.مشاهده.مصاحبه

 نام و سمت تصويب کننده:

 

 رياست-دکتر قهرمان بمانا

 نام و سمت تأيید کننده:

 

 مديربیمارستان -عبدالعظیم جوکار

 نام و سمت تهیه کننده/تهیه کنندگان:

 کارشناس دفتر بهبودکیفیت-الهام سلیماني

 مددکار اجتماعي -نجمه مصلي نژاد

 مديردفتر پرستاری –مريم عدناني 

 مسئول مدارک پزشکي -محمدحسین صداقت

 


