
                                                   شناسنامه شاخص ها                                                        
 

پرونده های بستری و تمامی خدمات ثبت شده در سیستم اطالعات بیمارستانی از جمله  میزان ارسال شاخص:تعریف 

 بستری موقت و خدمات سرپایی انجام شده در مرکز درمانی، به سامانه پرونده الکترونیک سالمت
 

 HIS ،HIXهایی نظیر  سیستمطالعاتی را از ا سامانه پرونده الکترونیک سالمت رو: اهمیت موضوع و چالش پیش .

،LIS ،DIS ،RIS ، مانند روکش اسناد الکترونیکی، نتایج  یر سرویس های متعددیو ز پرداخت مبتنی بر عملکرد

استعالم هویت ثبت و احوال و ... دریافت کرده و ضمن تجمیع  ، HIS Liveو میر، آزمایشگاهی، نتایج پاتولوژی، مرگ

نظارت  -2ارائه خدمات پیشرفته الکترونیکی و توزیع عادالنه منابع سالمت -1 ی مانند، امکاناتها و یکسان سازی داده

 را فراهم می نماید. دسترسی سریع به منابع اطالعاتی و پژوهشی و تولید دانش -3 بر کیفیت خدمات و مدیریت آنها

قطعی اینترنت و عدم پذیرش پروندههای ارسالی و قطع ارتباط به سرور ثبت احوال و سرور بیمه ها چالش های این 

 شخاص می باشد.

 

 

 . پیامدینوع شاخص )ساختاری ، فرایندی ، پیامدی (: 

 

 نسبت پرونده های موفق ارسال شده به کل پرونده های ارسالیفرمول شاخص: 

 

 به سامانه سپاس HISاز سیستم  ونده های ارسالی موفقپر تعریف صورت شاخص:.

 

 به سامانه سپاس  HISکل پرونده های ارسالی از تعریف مخرج شاخص: 

 

 

 

    99.92:    درصد  100*     تعداد پروندهای ارسال شده موفق گیری شاخص:نحوه اندازه

 تعداد کل  پروندهای ارسال شده                                

 HISسیستم  منبع و گردآورندة شاخص:

 بازه زمانی اندازه گیری : ماهانه

 

                                             بسمه تعالی                                                                               

                                                                                                                            

 درصد پرونده های ارسال شده به سپاس:  شاخصعنوان 

 02کد شاخص : 

 

 1400ارديبهشت تاريخ ابالغ : 

 28/01/1400 تاريخ بازبینی:

 دفتر حاکمیت بالینی

   بیمارستان زينبیه خورموج



 HISاطالعات سالمت، سوپروایزر  واحد مدیریت مسئولفرد مسئول: 

 گزارش سه ماهه به دفتر بهبود کیفیتنحوه و سطح گزارش دهی: 

 

 سه ماهه تناوب گزارش دهی: 

 

 بهبود کیفیتبازخورد سه ماهه به واحد نحوة ارائه بازخورد:. 

 

 سه ماههتناوب ارائه بازخورد: 

 

 )ایده ال( میزان هدف ارتقاء نسبت به دوره های زمانی قبل  درصد Target :100میزان هدف 

 

 

 

 کیفیت اطالعات: 
 

 برگزاری کمیته جهت بررسی شاخص و ارائه راه کار الزم برای رفع مشکالت موجود.اقدامات و ابتکارات اجرایی: 

 

 

 

 

 

 سمیه رضایی حقیقی )  مسئول واحد مدیریت اطالعات سالمت ( نام خانوادگی تهیه کننده:نام و 

 لیلی مظفری ) مسئول بهبود کیفیت( نام و نام خانوادگی تأيید کننده :

 (دکتر علی بهنام مجرد ) ریاست بیمارستان نام و نام خانوادگی تصويب کننده :
 


