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ف
ردب

 

زمان اجرا / مدت  نام برنامه
مسئول  واحد  هدف از اجراي برنامه اجرا

 شاخص دستيابي منابع مورد نياز/ روش اجرا اجرائي/ مجري

1 
برگزاري جلسات درون بخشي با پرسنل   

جهت آشنا سازي  پرسنل ذيربط با 
 برنامه استراتژيك بيمارستان

 هر سه ماه يكبار

آگاهي پرسنل  از ماموريت 
و برنامه استراتژيك 

بيمارستان  و  نقش اين 
واحد در دستيابي به  اهداف 

 –از پيش تعيين شده 
برنامه ريزي جهت  

دستيابي بهتر به اهداف  
  مشاركت كاركنان –بخش 

در اداره  هرچه مطلوبتر  
 بخش مدارك پزشكي

 احمد رجب زاده
تدوين برنامه زمانبندي 

برگزاري جلسات   - 
دعوت از پرسنل ذيربط 
 جهت  شركت در جلسات

تعداد صورتجلسات و 
مصوبات اجرا شده   - 

آگاهي  پرسنل از 
ماموريت  اين  

بيمارستان و نقش 
واحد مدارك پزشكي  
در راستاي دستيابي به 

اهداف استراتژيك 
 بيمارستان

2 
تدوين شرح وظائف شغلي براي هريك 

از رده هاي شاغل در بخش مدارك 
 پزشكي و توجيه آنها

 خرداد

آشنائي پرسنل با شرح 
 آگاهي –وظايف خود 

پرسنل از ميزان اختيارات و 
مسئوليت هاي محوله به 

 آنها

 احمد رجب زاده
 محمد  مرادي

بهره برداي از كتاب طرح 
طبقه بندي مشاغل 

مستخدمين دستگاههاي 
اجرايي -  تصميمات 

مسئول بخش بر اساس 
شرايط اختصاصي كاري 

 هر پرسنل

موجود بودن شرح 
وظايف شغلي امضاء 

شده هر يك از پرسنل 
بخش مدارك پزشكي 
در پرونده پرسنلي و 
اجراي كارهاي داخلي 
 بخش به نحو مربوط

تدوين كتابچه مجموعه مقرارات و قوانين  3
 تير ماه داخلي بخش مدارك پزشكي

شفافيت دستورالعمل ها  و  
ضوابط ادراي كار در بخش 

 مدارك پزشكي
 احمد رجب زاده

بهره برداري از 
دستورالعمل ها و قوانين و 
مقررات مصوب اداري و 

دستور العمل هاي هر واحد 
 بصورت مكتوب

تعهد پرسنل به ضوابط 
 و مقررات داخلي بخش

4 
آشنا سازي پرسنل جديدالورود با قوانين 

و مقررات بيمارستان و بخش مدارك 
 پزشكي

همزمان با شروع 
 بكار پرسنل جديد

وحدت رويه در نحوه انجام 
كارها توسط پرسنل جديد 

 الورود با ساير پرسنل
 احمد رجب زاده

دستورالعملها و قوانين و 
مقررات مصوب اداري و 

 دستور العمل هاي هر واحد

ميزان آشنايي پرسنل 
جديد الورود از قوانين 
و مقررات بيمارستان و 

 بخش

تدوين دستورالعمل نحوه محافظت و  5
نگهداري مطمئن داد ه ها و  فروردينامنيت سيستم هاي ذخيره و بازيابي 

تهيه نسخه پشتيبان از 
احمد رجب زاده  

 حسين رجبي
تدوين دستورالعمل با در 

نظر گرفتن كليه 
تهيه نسخه پشتيبان از 
اطالعات بصورت منظم 
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اطالعات  و فواصل و دفعات تهيه نسخه 
پشتيان از داده هاي پرونده الكترونيك 

 بيماران

اطالعات پرونده الكترونيك 
 بيماران

و اجراي صحيح و  استانداردها
 كامل دستورالعمل

6 

تدوين خط مشي شرايط و معيارهاي 
دسترسي به مدارك پزشكي بيماران با 

در نظر گرفتن نحوه حفظ حريم 
خصوصي  و اسرار بيماران و محرمانه 

 بودن اطالعات پرونده باليني بيمار

 خرداد - تير

رعايت حقوق بيمار و 
اطمينان از اين امر كه تنها 

افراد مجاز در چارچوب 
ضوابط بيمارستان به 

اطالعات پرونده باليني 
بيمار دسترسي خواهند 

 داشت

احمد رجب زاده 
 غالمرضا محمدي

تدوين دستورالعمل با در 
نظر گرفتن كليه 

استانداردها و اجراي آن 
پس از توجيه كامل عوامل 

 مرتبط

تحويل مدارك به 
بيماران در چارچوب 
ضوابط بيمارستان و 
اجراي صحيح و كامل 

 دستورالعمل

7 
تدوين دستورالعمل اجازه خروج پرونده 
از بخش مدارك پزشكي با پيش بيني 
 كليه مواردي كه ممكن است نياز باشد.

ايجاد وحدت رويه و پيروي  ارديبهشت
 احمد رجب زاده از قوانين مرتبط

تهيه دستورالعمل خروج 
پرونده بيمار از بخش بر 
اساس دستورالعمل ها و 

 تهيه ليستي از –قوانين 
پرونده هايي كه از بخش 
خارج مي شود به همراه 
تاريخ و فرد درخواست 

 كننده پرونده

اجراي صحيح و كامل 
 دستورالعمل

8 
تعيين دستورالعمل نحوه تشكيل پرونده 

بستري و سرپائي و اختصاص شماره 
شناسايي به بيمار براي تمام مراجعات 

 بستري و سرپائي بعدي
ايجاد وحدت رويه و پيروي  تا پايان سال

 از قوانين مرتبط
 احمد رجب زاده
 حسين  رجبي

پيش بيني  امكان اجراي 
 HISاين برنامه در سيستم 

دسترسي به كليه 
اطالعات بستري و 
سرپائي بيمار در 
 مراجعات متعدد

تدوين خط مشي پذيرش مجدد بيمار با  9
 فروردين استفاده از شماره پرونده قبلي

يكپارچه سازي اطالعات 
پزشكي بيمار در مراجعات 

 متعدد
 احمد رجب زاده

 
پيش بيني  امكان اجراي 

 HISاين برنامه در سيستم 

دسترسي به كليه 
اطالعات پزشكي و 

درماني بيمار در 
 مراجعات متعدد

10 

 
تعيين دستورالعمل اصول بايگاني پرونده 
ها و امحاء آنها پس از يك دوره زماني 

 تعيين شده
 
 

 تير
يكپارچه سازي اطالعات 

پزشكي بيمار در مراجعات 
 متعدد

 احمد رجب زاده
 

بهره برداري از 
دستورالعمل مصوب امحاء 

 و اسكن

امحاء بموقع و 
استاندارد پرونده هاي 
واحد بايگاني و ايجاد 

فايل الكترونيكي 
 اطالعات پرونده ها
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تدوين خط مشي مديريت و طراحي فرم  11
 هاي بيمارستاني مورد نياز

ارديبهشت - 
 مرداد

 –تعيين ميزان نياز هر فرم 
طراحي فرم هاي جديد با 
 توجه به شرايط بيمارستان

 احمد رجب زاده
 برات اهللا  اكبري

مصوبات كميته مدارك 
 پزشكي

تدوين جامع و كامل 
 دستورالعمل

تدوين دستورالعمل نحوه اخذ رضايت  12
 مرداد آگاهانه از بيمار

تعريف فرآيندي قانوني و 
استاندارد جهت اخذ 

رضايت آگاهانه در جهت 
 اجراي مناسب حقوق بيمار

 احمد رجب زاده
 غالمرضا  محمدي

بهره برداري از قوانين و 
استانداردهاي اخذ رضايت 

 آگاهانه

اخذ رضايت به صورت 
استاندارد به خصوص 
جهت اقدامات درماني 
پر خطر و اطالع كادر 
باليني بيمار از شرايط 
اخذ رضايت آگاهانه از 
بيماران و انجام فرآيند 
اخذ رضايت آگاهانه از 
بيماران توسط كاركنان 

 آموزش ديده

ترسيم نمودار فرآيندهاي بخش مدارك  13
بررسي و تجديد نظر در  سه ماهه دوم پزشكي

 فرآيندها
 احمد رجب زاده

 - محمد عباس زاده
تعداد فرآيند هاي 

ترسيم شده در طي 
 سال

تهيه آمار عملكرد بيمارستان و شاخص  14
 هاي آماري

هر ماه- پايان 
 –شش ماهه اول 

 پايان سال

استفاده از اطالعات آماري 
در تصميم گيري هاي 

 مديريتي
 احمد رجب زاده

 محمد مرادي
آمار ماهيانه كل فعاليت 

 هاي بيمارستان
مجموعه هاي آماري 

 تهيه شده

15 
هماهنگي با واحد آمار و مدارك پزشكي 
معاونت درمان جهت برگزاري دوره هاي 

 آموزشي تخصصي
 احمد رجب زاده توانمند سازي كاركنان تير ماه

هماهنگي با سوپروايزر 
آموزشي و پيگيري هاي 

 الزم در اين خصوص

موجود بودن مستندات 
مربوط به نيازسنجي 

آموزشي در پرونده هر 
 يك از نيروها

16 
هماهنگي با واحد سوپروايزر آموزشي 
جهت برگزاري دوره هاي آموزشي 

 عمومي
 احمد رجب زاده توانمند سازي كاركنان تير ماه

هماهنگي با سوپروايزر 
آموزشي و پيگيري هاي 

 الزم در اين خصوص

ارتقاء مهارت هاي 
رفتاري ، ارتباطي، 
بهداشتي ، علمي ، 

 فرهنگي پرسنل
 


