شيوه نامه اجراي توسعه سﻼمت الكترونيكي

شماره

دفتر آمار و فناوري اطﻼعات
تاريخ

960509

 ٩مرداد ١٣٩٦

مقدمه
اين شيوه نامه به منظور وحدت رويه در اجراي برنامه عملياتي سال  ٩٦ابﻼغي معاونت امور حقوقي و مجلس
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ارائه مي گردد .شيوه نامه مذكور مربوط به فصل  ١٢با هدف كمي
»توسعه خدمات الكترونيكي سﻼمت« در برنامه توسعه سﻼمت الكترونيكي تدوين شده است.

تعاريف
ماده  :١سامانه پرونده الكترونيكي سﻼمت )سپاس( در راستاي اجراي ماده  ٧٤قانون برنامه ششم توسعه و
تشكيل پرونده الكترونيكي سﻼمت براي شهروندان اجرا مي گردد .ساختار پرونده الكترونيكي سﻼمت )سپاس(
يك ساختار سرويس گرا و توزيع شده مي باشد .دانشگاههاي علوم پزشكي داراي زير ساخت نود سپاس براي
تشكيل پرونده الكترونيكي سﻼمت مي باشند .
ماده  :٢نود سپاس عبارت است از يك زير ساخت نرم افزاري كه معموﻻ در دانشگاه هاي علوم پزشكي نصب مي
گردد و اين زير ساخت براي تبادل اطﻼعات و تشكيل پرونده الكترونيكي سﻼمت استفاده مي شود .سيستم هاي
اطﻼعاتي مراكز ارائه دهنده خدمات سﻼمت )شامل بيمارستانها ،مراكز پاراكلينيك و غيره ( اعم از دولتي و
غيردولتي به نود سپاس مربوط به منطقه جغرافيايي خود و دانشگاه مربوطه متصل مي گردند .
ماده  :٣سرويس هاي پرونده الكترونيكي سﻼمت يا سرويس هاي سپاس شامل سرويس هاي نرم افزاريي مي

باشند كه بيمار-محور بر روي نودهاي سپاس نصب مي گردند و فرايندهاي مشخصي يا قسمتي از فرآيندها و
اطﻼعات پرونده الكترونيكي سﻼمت افراد را ايجاد و تبادل مي نمايند .تعدادي از سرويس هاي سپاس كه موضوع
اين شيوه نامه مي باشند عبارتند از سرويسهاي گزارش آسيب شناسي ،ارسال نتايج آزمايشگاه باليني ،نسخه
الكترونيكي ،پذيرش بر خط ،مرگ و مير ،سرويس هاي نظام ارجاع  ،بازخوراند و مراقبت هاي بهداشتي )سياب(،
اورژانس پيش بيمارستاني ،سيستم هاي آرشيو و مخابره تصاوير پزشكي).(PACS
ماده  :٤سرويس هاي غيربيمارمحور ،آن دسته از سرويس هاي تبادل اطﻼعات هستند كه داده هاي مربوط به
حوزه سﻼمت را در بر مي گيرند اما شامل داده هاي مرتبط با شهروندان نيستند .از جمله اين سرويس ها ،مي
توان به سرويس مديريت تخت هاي بيمارستاني ،نوبت دهي الكترونيكي و سرويس هاي پايه اشخاص اشاره
نمود.

شماره
شيوه نامه اجراي توسعه سﻼمت الكترونيكي

960509

تاريخ 9مرداد ١٣٩٦
صفحه ٢

ماده  :٥گواهينامه مطابقت با استانداردهاي سپاس شامل گواهينامه اي مي باشد كه دفتر آمار و فناوري اطﻼعات
وزارت بهداشت به محصول هاي نرم افزاري ارائه مي كند كه توانايي تبادل اطﻼعات با نود هاي دانشگاهي را براي
تشكيل پرونده الكترونيكي سﻼمت دارا باشند .
ماده  :٦سرويس پايه اشخاص در اين شيوه نامه به سرويس هايي گفته مي شود كه اطﻼعات پايه افراد همچون
اطﻼعات هويتي و يا بيمه اي را استعﻼم مي نمايد .سرويس استعﻼم هويت و سرويس استحقاق درمان دو نمونه
از اين سرويس ها مي باشند.
ماده  :٧منظور از فعاليت در برنامه عملياتي سال  ،١٣٩٦آن دسته از اقداماتي مي باشد كه مي بايست توسط
دانشگاه علوم پزشكي در سطح دانشگاه و يا مراكز ارائه دهنده خدمت تابعه انجام شده و اجراي آن منجر به
خروجي مشخص مي گردد .مبناي پايش و ارزيابي عملكرد دانشگاه در برنامه عملياتي سال  ،١٣٩٦ارائه خروجي
هاي مورد نظر مطابق با آخرين ويرايش مستند برنامه عملياتي مي باشد.
ماده  :٨منظور از بيمارستان برخط ) ،(HIS Liveتبادل اطﻼعات بﻼدرنگ اطﻼعات ضروري مرتبط با مراجعات
شهروندان به مراكز ارائه دهنده خدمات بيمارستاني در بدو مراجعه افراد مي باشد .بيمارستان برخط مشتمل بر
دو مولفه پذيرش برخط و مديريت تختهاي بيمارستاني ميباشد .سرويس پذيرش برخط )بيمار-محور( به
صورت برخط و به محض پذيرش بيمار در بيمارستان ارسال مي گردد .سرويس مديريت تختهاي بيمارستاني
)غير بيمار-محور( به صورت برخط در هنگام هرگونه تغيير در وضعيت تختهاي بيمارستاني ارسال ميگردد.
ماده  :٩شناسه يكتاي مراكز ارائه دهنده خدمات سﻼمت ) ،(SystemIDشناسهاي است كه توسط دفتر آمار و
فناوري اطﻼعات براي مراكز ارائه دهنده خدمت كه در حوزه سﻼمت فعاليت مي كنند صادر ميگردد .كليه
مراكزي كه ارائهدهنده خدمات سﻼمت به شهروندان بوده و اطﻼعات مرتبط با شهروندان را توليد و ثبت ميكنند
بايستي داراي شناسه مذكور باشند.
ماده  :١٠شناسه يكتاي سامانه هاي مراكز ارائه دهنده خدمات سﻼمت ) ،(POCS IDشناسهاي است كه توسط
دفتر آمار و فناوري اطﻼعات براي سامانه هاي مورد تاييد اين دفتر و يا سامانه هايي كه اقدام به دريافت گواهي
مي نمايند صادر مي كند.
ماده  :١١به منظور حفظ يكپارچگي در مديريت دانش و اطﻼعات حوزه سﻼمت ،كميته مرجع كدينگ سﻼمت
ايران )مكسا( در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي تشكيل و در محل دفتر آمار و فناوري اطﻼعات مستقر
گرديده است .كليه كدهاي مورد استفاده در حوزه سﻼمت بايستي مورد تاييد كميته مذكور باشند.

شماره
شيوه نامه اجراي توسعه سﻼمت الكترونيكي

960509

تاريخ 9مرداد ١٣٩٦
صفحه ٣

ماده  :١٢سامانه سيام ،سامانه يكپارچه اطﻼعات مراكز سﻼمت مي باشد .هدف از طراحي اين سامانه ،مديريت
اطﻼعات مراكز و صدور و مديريت شناسه يكتاي تخصيص يافته به آنها مي باشد.
ماده  :١٣سامانه برنامه عملياتي ،سامانه اي است كه در آن كليه فعاليت هاي مرتبط با برنامه عملياتي سال
 ١٣٩٦مشخص شده و دانشگاه مي بايست نسبت به ارائه خروجي هاي هر فعاليت در سامانه مذكور در پايان هر
فاز اقدام نمايد.

مﻼحظات اجرايي
ماده  :١٤كليه فعاليت هاي هدف شيوه نامه حاضر ،در  ٢فاز كلي ) ٦ماهه( ارزيابي خواهند شد .دانشگاه موظف
به ارائه مستندات و خروجي هاي ﻻزم در انتهاي فازهاي مذكور مي باشد.
ماده  :١٥فعاليت هاي مرتبط با توسعه پرونده الكترونيكي سﻼمت در  ٣گروه كلي استقرار نرم افزار استاندارد،
استقرار و راه اندازي سامانه ها و رقومي نمودن فعاليت هاي جاري مراكز ارائه دهنده خدمات سﻼمت قرار مي-
گيرند.
ماده  :١٦گروه فعاليتهاي استقرار نرم افزار استاندارد در برنامه عملياتي سال  ١٣٩٦شامل موارد ذيل مي باشند:
-

استقرار نرم افزارهاي استاندارد در مراكز سطح يك ارائه دهنده خدمات بهداشتي
استقرار نرم افزار استاندارد در مراكز راديولوژي و تصوير برداري پزشكي
استقرار نرم افزار استاندارد در مراكز آزمايشگاه هاي باليني و پاتولوژي
استقرار نرم افزار استاندارد در مراكز بيمارستاني
استقرار نرم افزار استاندارد در مراكز درمانگاهي

ماده  :١٧فعاليت هاي موضوع ماده  ،١٦مربوط به تهيه و استقرار نرم افزار استاندارد و داراي گواهينامه معتبر
تبادل اطﻼعات با سپاس مي باشند .در اين گروه فعاليت ها ،دانشگاه موظف به اعﻼم مشخصات مراكز داراي نرم
افزار استاندارد مطابق با فرم شماره  ١مي باشد كه در پيوست شماره  ١شيوه نامه ارائه مي گردد.
تبصره  :١در صورتيكه مركز /مراكزي فاقد نرم افزار باشد )باشند( ،دانشگاه موظف است نسبت به تهيه نرم افزار
استاندارد و راه اندازي آن در مراكز مربوطه اقدام نمايد.
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تبصره  :٢در صورتيكه نرم افزار مستقر در مركز/مراكز استاندارد نبوده و فاقد گواهينامه معتبر تبادل اطﻼعات با
سپاس باشند ،دانشگاه موظف است نسبت به اخذ گواهينامه معتبر اقدام و يا پيگيري هاي ﻻزم تا اخذ گواهينامه
معتبر را از شركت توسعه دهنده نرم افزار مربوطه را به عمل آورد.
تبصره  :٣مراكز هدف هر يك از فعاليت هاي موضوع ماده  ١٦در پيوست شماره  ٢شيوه نامه آمده است .دانشگاه
موظف به تكميل فرم مشخصات مراكز با توجه به پيوست مذكور مي باشد.
ماده  :١٨اخذ تاييديه مراكز موضوع ماده  ١٧منوط به دارا بودن شناسه يكتاي سپاس در سامانه سيام مي باشد.
كليه دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور موظف به درج شناسه يكتاي سپاس مراكز در فرم شماره  ١و ارائه به دفتر
آمار و فناوري اطﻼعات از طريق ايميل سپاس به نشاني  sepas@behdasht.gov.irمي باشند.
ماده  :١٩گروه رقومي نمودن فعاليت هاي جاري مراكز ارائه دهنده خدمات سﻼمت شامل:
 رقومي نمودن گزارشات پاتولوژي رقومي نمودن نتايج آزمايشات باليني رقومي نمودن مراقبتهاي بهداشتيماده  :٢٠منظور از رقومي نمودن ،ثبت الكترونيكي اطﻼعات مربوطه در مراكز ارائه دهنده خدمت مي باشد .در
اين گروه فعاليت ها ،كليه دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور موظف به اعﻼم مشخصات مراكزي هستند كه اقدام
به ثبت الكترونيكي اطﻼعات مربوطه مي كنند.
تبصره  :١كليه مراكز ارائه دهنده خدمت موضوع ماده  ١٩بايستي نسبت به ثبت الكترونيكي اطﻼعات اقدام كنند.
انواع اين مراكز ،سيستم هاي اطﻼعاتي مربوطه و مرجع اقﻼم اطﻼعاتي هريك از اين فعاليت ها در پيوست شماره
 ٢شيوه نامه آمده است.
ماده  :٢١نرم افزار موضوع ماده  ،١٩بايستي داراي گواهينامه به روز تبادل اطﻼعات با سپاس بوده و كليه دانشگاه
هاي علوم پزشكي كشور موظف به ارائه گواهينامه مذكور به عنوان مستندات خروجي فعاليت هاي مربوطه در
برنامه عملياتي مي باشند.
تبصره  :١در صورتيكه مركز/مراكزي فاقد نرم افزار باشد )باشند( ،دانشگاه موظف است نسبت به تهيه نرم افزار
استاندارد و راه اندازي آن در مراكز مربوطه اقدام نمايد.
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تبصره  :٢در صورتيكه نرم افزار مستقر در مركز/مراكز استاندارد نبوده و فاقد گواهينامه معتبر تبادل اطﻼعات با
سپاس باشند ،دانشگاه موظف است نسبت به اخذ گواهينامه معتبر اقدام و يا پيگيري هاي ﻻزم تا اخذ گواهينامه
معتبر را از شركت توسعه دهنده نرم افزار مربوطه را به عمل آورد.
ماده  :٢٢گروه استقرار و راه اندازي سامانه ها شامل فعاليت هاي زير مي باشد:
 راه اندازي نسخه الكترونيكي -فاز يك استقرار سامانه پايش برخط بيماران در مراكز بستري)(HIS Live راه اندازي نظام ارجاع و سطح بندي خدمات سﻼمت الكترونيكيماده  :٢٣دانشگاه موظف به شناسايي و ارسال مشخصات مراكز ارائه دهنده خدمت هدف فعاليت هاي موضوع
ماده  ٢٢در قالب فرم شماره  ١مي باشد.
ماده  :٢٤كليه مراكز ارائه دهنده خدمت موضوع ماده  ٢٢موظف به ثبت الكترونيكي اطﻼعات مطابق با مرجع
اقﻼم اطﻼعاتي مربوطه مي باشند .مرجع اقﻼم اطﻼعاتي موضوع اين ماده در پيوست شماره  ٢شيوه نامه آمده
است.
ماده  :٢٥نرم افزارهاي موضوع ماده  ،٢٢بايستي داراي گواهينامه به روز تبادل اطﻼعات بوده و دانشگاه موظف به
ارائه گواهينامه مذكور به عنوان مستندات خروجي فعاليت هاي مربوطه در برنامه عملياتي مي باشند.
تبصره  :١در صورتيكه مركز/مراكزي فاقد نرم افزار بودند ،دانشگاه موظف است نسبت به تهيه نرم افزار استاندارد
و راه اندازي آن در مراكز مربوطه اقدام نمايد.
تبصره  :٢در صورتيكه نرم افزار مستقر در مركز/مراكز استاندارد نبوده و فاقد گواهينامه معتبر تبادل اطﻼعات با
سپاس باشند ،دانشگاه موظف است نسبت به اخذ گواهينامه معتبر اقدام و يا پيگيري هاي ﻻزم تا اخذ گواهينامه
معتبر را از شركت توسعه دهنده نرم افزار مربوطه را به عمل آورد.
ماده  :٢٦دانشگاه موظف به ارائه گزارش ميزان تبادل اطﻼعات بابت هريك از فعاليت هاي برنامه عملياتي به
تفكيك سرويس هاي تبادل اطﻼعات مربوطه مي باشند.
تبصره :فعاليت » استقرار نرم افزار استاندارد در مراكز راديولوژي و تصوير برداري پزشكي« استثنا بوده و ارائه
گزارش ميزان تبادل اطﻼعات در اين خصوص الزامي نمي باشد.
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ماده  :٢٧دانشگاه موظف به تكميل كليه اطﻼعات مراكز در فرم شماره  ١مي باشد .عدم تكميل اطﻼعات مراكز
مطابق با استانداردهاي اعﻼمي منجر به عدم تاييد مستندات در سامانه برنامه عملياتي خواهد شد .اطﻼعات
مراكز بايستي كامل بوده و حتما داراي كد پستي باشند.
ماده  :٢٨كليه مراكز ارائه دهنده خدمت بايستي داراي شناسه يكتاي سپاس باشند .در صورت عدم وجود شناسه
يكتاي سپاس براي مركز ،دانشگاه موظف به اخذ شناسه سپاس براي مركز مورد نظر مي باشد.
ماده  :٢٩اطﻼعات شهروند محور مرتبط با پرونده الكترونيكي سﻼمت داراي درجه باﻻيي از محرمانگي و حريم
خصوصي مي باشد و الكترونيكي شدن اين اطﻼعات خطر سهولت دسترسي الكترونيكي و تحديد حريم خصوصي
افراد را به دنبال خواهد داشت ،از اين رو هر گونه تبادل الكترونيكي اطﻼعات شهروند محور مرتبط با پرونده
الكترونيكي سﻼمت افراد تنها از طريق نود سپاس دانشگاه ميسر مي باشد .
ماده  :٣٠دانشگاه موظف است هماهنگي هاي ﻻزم را به منظور توسعه سرويسهاي استعﻼم هويت و استحقاق
درمان )سرويس هاي پايه اشخاص( در مراكز بيمارستاني تحت پوشش خود انجام دهد .سرويس هاي استعﻼم
هويت و استحقاق درمان متمركز بوده و نيازي به فعالسازي بر روي نود سپاسي ندارند .نماينده سپاس هر
دانشگاه قادر به دسترسي دادن به مراكز براي سرويس استعﻼم هويت ثبت احوال مي باشد .
ماده  :٣١دانشگاه موظف است ساز و كارهاي ﻻزم را براي ثبت اطﻼعات ،بصورت الكترونيكي بر اساس آخرين
بروز رساني سيستم هاي كدگذاري ابﻼغي وزارت بهداشت در مراكز ارائه دهنده خدمات سﻼمت پشتيباني نمايد.
سيستم هاي كدگذاري ابﻼغي وزارت بهداشت از طريق آدرس اينترنتي http://coding.behdasht.gov.ir
قابل دسترس ميباشد .نيازمنديهاي جديد در خصوص ايجاد كدهاي حوزه سﻼمت مي بايست از طريق كميته
مرجع كدينگ سﻼمت )مكسا( پيگيري گردد
ماده  :٣٢دانشگاه موظف به معرفي رسمي نماينده/نمايندگان خود در راستاي »توسعه سﻼمت الكترونيكي« به
دفتر آمار و فناوري اطﻼعات وزارت بهداشت مي باشند .قالب فرم معرفي نماينده برنامه عملياتي »توسعه سﻼمت
الكترونيكي« در پيوست شماره  ٣شيوه نامه آمده است.

