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آمار و فن آوري وزارت متبوع در دفتر مشاور وزير و مسئول محترم  22/12/90د مورخ /1323/110با عنايت به نامه شماره  �

تا قبل از  HISانهاي تابعه دانشگاه در پرونده كاغذي و الزام ثبت كد ملي بيماران مراجعه كننده به بيمارستخصوص 

بيمارستانهاي HIS در ابتدا كليه سوپروايزرهاي برنامه . جلسه اي با حضور اعضاي كميته سپاس دانشگاه تشكيل گرديد ترخيص

 : تابعه دانشگاه گزارشي از وضعيت موجود، ثبت كدملي بيماران قبل از ترخيص بشرح ذيل ارائه نمودند

 

بيمارستان  شهيد 

 بهشتي

و پرونده ي كاغذي توسط  واحد پذيرش و  HISدر سامانه ي  01/03/91كد ملي بيماران از تاريخ 

  :ولي مشكالت زير نيز وجود دارد. واحد ترخيص ثبت مي گردد

 .عدم درج كد ملي در دفترچه هاي بيمه به غير از تامين اجتماعي و خدمات درماني -1

 .ملي و يا شماره ي ملي بيماران اورژانسي مراجعه كنندهبه همراه نداشتن كارت  -2

 .اتباع خارجي كه فاقد كد ملي مي باشند -3

بيماران ( عدم توانايي درج كد ملي در پرونده هاي جديد به علت باز بودن پرونده ي قبلي  -4

زايمان و  NSTارجاعي از ترياژ جهت بستري شدن، مراجعه كنندگان جهت انجام 

  ). كموتراپي

ارستان بيم

 سيدالشهداء

در بيمارستان سيدالشهداء از ابتداي خرداد ماه ) HIS(با راه اندازي سيستم اطالعات بيمارستاني 

  .سالجاري، كد ملي بعنوان آيتم ستاره دار در هنگام پذيرش بيماران اخذ و در سيستم ثبت مي گردد

بيمارستان شهيد 

 رجايي

در هنگام مار و فن آوري اطالعات دانشگاه مقرر گرديد مركز آ 31/04/91از ابالغ نامه مورخ پس  

  .پذيرش بيماران، كد ملي بيمار در برگه پذيرش وي ثبت شود

 بيمارستان متيني
)  HIS(كد ملي بيماران بستري در اين بيمارستان در پرونده كاغذي و سامانه اطالعات بيمارستاني 

  .گردد ثبت مي

 بيمارستان نقوي
در برگه پذيرش كليه بيماران بستري ترخيص شده از  كد ملي 01/05/91يخ مقرر گرديد از تار

  .بيمارستان  ثبت گردد

كاغذي بيماران هايكننده در پروندهنبوده، لذا كد ملي بيماران مراجعه HISاين بيمارستان مجهز به  بيمارستان اخوان

  . گرددثبت مي

در بيمارستان هاي تابعه دانشگاه به  HISذي قبل از استقرار مقرر گرديد وضعيت ثبت كد ملي در پرونده هاي كاغ .1

 .مركز آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه ارسال گردد

مقرر گرديد براي مراجعين سرپايي كه به هر نحو براي آنها پرونده تشكيل مي گردد،  ثبت كد ملي براي كليه پرونده  .2
در اين راستا مقرر گرديد فيلد مربوط به كد ملي در واحد . مانند پرونده هاي بستري الزامي گرددهاي سرپايي نيز ه

 .    ترخيص اجباري گردد
 

02   

)سامانه پرونده الكترونيك سالمت(اولين صورت جلسه كميته سپاس   
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فيلد كه كد ملي در آنها ثبت نمي شود نيز موضوع از طريق اجباري شدن  ترچه برخي بيمه هامقرر گرديد در خصوص دف 03

 . پيگيري گرددكدملي در واحد ترخيص 

سرپايي و (اطالع رساني الزم در زمينه همراه داشتن كارت ملي جهت ترخيص بيماران ترتيبي اتخاذ گردد تا قرر گرديد م 04

 .دهاي تابعه دانشگاه انجام شودر سطح بيمارستان ) بستري

در . به عنوان كدملي استفاده گردد هامقرر گرديد از شماره گذرنامه يا شماره كارت اقامت آننيز در خصوص اتباع خارجي  05

 HISدر به صورت اجباري تحت يك عنوان خاص و جداي از فيلد كد ملي اين خصوص مقرر گرديد فيلدي جداگانه 

 .تعريف گردد

با استفاده از  HISدر بيمارستانهاي دانشگاه در خصوص امكان ثبت كد ملي  HISمقرر گرديد مكاتبه اي با شركت مجري  06

توسط  ،HISجلوگيري از ثبت كد ملي نادرست طبق الگوريتم مربوط به صحت كد ملي در برنامه  باركدخوان و همچنين

 .مركز آمار و فن آوري اطالعات صورت گيرد

، مقرر گرديد موضوع از طريق معاونت درمان وزارت متبوع حوادث ترافيكيبراي مراجعين با در خصوص ثبت كد ملي  07

 . پيگيري گردد

  

 مرتضي نادي

 سرپرست مركز آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه

 مهندس موسي طائي

  بيمارستان شهيد بهشتي ITكارشناس 

  عليرضا دعاخوانمهندس 

 مركز آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه  ITكارشناس 

وعيمهندس هادي طل  

  بيمارستان سيدالشهداء ITكارشناس 

 

 مهندس مجيد دامن افشان

  بيمارستان متيني ITكارشناس 

 سيد محمد طاهري

 مسئول واحد مدارك پزشكي بيمارستان نقوي


