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 پيش نيازها:

- HIS  بيمارستان گواهينامه مطابقت با استاندارد فنی تبادل اطالعات با پرونده الكتروينک سالمت كه توسط مركز

 فناوری اطالعات وزارت ارائه می شود را داشته باشه.

انجام  http://paygah.behdasht.gov.irكدگذاری ها و نگاشت ها مطابق با ترمينولوژی های رائه شده در پايگاه  -

 شده باشد.

 سرويس های روكش اسناد بستری و نتايج آزمايشات بالينی آماده ارسال باشد. -

 ان از صحت آن توسط دانشگاه )بيمارستان( مبدأ صورت پذيرد.كنترل محتوای پرونده ها و اطمين -

 مراحل آماده سازي:

برای سرويس های فوق )روكش اسناد بستری و نتايج آزمايش های بالينی(، از نود دانشگاه علوم پزشكی شيراز  -1

 يگزين شود(جا  ehr.sums.ac.irبا عبارت  ehr.behdasht.gov.irاستفاده شود. )در نشانی سرويس ها، عبارت 

وضعيت هنگام  "برای آيتم  "انتقال به بيمارستان ديگر"، گزينه ای تحت عنوان HISدر صفحه ترخيص بيمار در  -2

اضافه خواهد شد. هنگامی كه بيمار، بيمار ارجاعی  "انتقال به بيمارستان..."و همچنين آيتمی تحت عنوان   "ترخيص

 ، بيمارستان مقصد را انتخاب"انتقال به بيمارستان"ده و در جعبه است در هنگام ترخيص گزينه مذكور را انتخاب كر

 ليست می شوند( "انتقال به بيمارستان"و ثبت می كند. )تمامی بيمارستان های كالن منطقه جنوب، در جعبه 

 

 گزينه هاي اضافه شده در صفحه ترخيص بيمار

برای دريافت اطالعات و مشاهده اطالعات بيماران ارجاعی برای دانشگاه هايی كه متقاضی دريافت اطالعات برخط بيماران 

ارجاعی خود هستند، نيز پس از كسب مجوزهای الزم، سرويس های مذكور توسط مديريت آمار و فناوری اطالعات دانشگاه 

در  قسمت  "پرونده خدمات متمركز"ظور الزم است گزينه ای تحت عنوان شيراز در اختيار قرار خواهد گرفت. برای اين من

اضافه گردد. در اين حالت بر اساس كدملی بيمار، اطالعات پرونده بيمار ارجاعی قابل دريافت و مشاهده  HISمربوطه در 

 خواهد بود:

http://paygah.behdasht.gov.ir/
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 صفحه دريافت اطالعات متمرکز بيماران

 

 ترخيص شود، پرونده ايشان )سرويس روكش اسناد "تقال به بيمارستان ديگران"در صورتيكه بيمار با انتخاب گزينه  -3

 بستری و نتايج آزمايشات بالينی( به صورت آنی به سپاس ارسال گردد. 

: با توجه به اينكه ممكن است تشخيص نهايی بيمار، مشخص نشده باشد، تشخيص پيش فرض برای پرونده 1نكته 

و پس از اطمينان از ارسال درست پرونده، تشخيص خودكار درج شده، حذف می ثبت شده و پرونده ارسال می گردد 

شود و پس از تكميل تشخيص صحيح، دوباره به سپاس )ويرايش پرونده( ارسال می گردد. يادآوری می گردد كه 

دريافت شده پرونده حذف نشود، زيرا منجر به دريافت پرونده   CompositionUIDتحت هيچ شرايطی شناسه 

 رايشی به عنوان پرونده جديد شده و درنهايت باعث ناسازگاری پرونده ها می گردد.وي

 : برابر با پروتكل های ابالغی وزارت، در صورت ويرايش پرونده، ارسال دوباره آن اجباری است.2نكته 

يا سرويسی در  viewبرای مشاهده كليه نتايج آزمايشی بيمار و تا زمان اتمام نگاشت نتايج آزمايشات، نياز است  -4

HIS :بيمارستان با مشخصات زير ايجاد شود 

 موجود برای ذخيره سازی جواب تست در ديتابيس )قابليت گزارش گيری با گروه آزمايش( Unicكد 

 موجود برای گروه آزمايش تست ها Unicكد 

 كد پذيرش بيمار

 كد داخلی برگه

 كد برگه

 شماره آزمايشگاه
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 كد بخش

 كد تست

 برگه تاريخ

 تاريخ نسخه

 تاريخ جواب

 نام خانوادگی بيمار

 نام بيمار

 نام خدمت

 شماره ليست كار

 نام بخش

 كد بخش درخواست دهنده

 زن -2مرد  -1  كد جنسيت بيمار

 سال تولد بيمار

 ماه تولد بيمار

 روز تولد بيمار

 جواب ندارد -0جواب دارد  -1وضعيت جوابدهی تست 

 پرداخت شده -4عودت شده  -3آماده عودت -2دريافت شده  -1پرداخت نشده  -0  برگه بيمار وضعيت پرداختی

 بستری -2ساعت  6بستری زير  -1پذيرش مستقل  -0كد نوع پذيرش 

 كد برنامه آزمايشگاه

 كد داخلی ركورد ذخيره شده در ديتابيس

 نوع پذيرش

 جنسيت بيمار

 نتيجه تست

 نام تست

 كد ملی بيمار

 تاريخ پذيرش

 كد بيمه

 كد پرونده بيمار

 نام بيمارستان

، كد ملی بيمار و شماره پذيرش )جدا از پارارمترهای امنيتی از قبيل نام  viewپارامترهای ورودی اين سرويس يا 

 كاربری و رمزعبور( می باشد.

 راهنمای فنی جداگانه ای ارائه خواهد شد. PACS*** در خصوص دريافت تصاوير 

*** در صورت وجود سوال فنی، می توانيد با مديريت آمار و فناوری اطالعات دانشگاه علوم پزشكی شيراز تماس 

 حاصل فرمائيد.

 


