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صاحبان فرایند :مدیر بیمارستان  ،رئیس بیمارستان

هدف:كسب اطمينان از حفظ محرمانگی اطالعات ومدارک پزشکی بيمار به نحو مطلوب
تعاریف :محرمانگی اطالعات به حفاظت از اطالعات و به حداقل رساندن دسترسی غير مجاز به آنها اشاره می كند.
مسئولیت ها واختیارات:

رئیس یا مدیر بیمارستان  :تایيد درخواست تيم درمان ،مراجع قانونيو بيمار یا ولی قانونی وی جهت دریافت اطالعات پرونده بيمار
مسئولین بخش ها  :تایيد و نظارت بر دسترسی افراد مجاز در بخش ها
مسئول مدیریت اطالعات سالمت  :دراختيار قرار دادن اطالعات پرونده به افراد مجاز پس از تایيد ریاست و مدیریت
شیوه انجام کار:
فعالیتی که باید انجام شود

مرحله

انجام دهنده

هيچ گونه اطالعات درمورد بيماری بيمارشان به افراد همراه بيمارداده نمی شودبه جز
مواردی كه پزشک معالج تایيد می كندكه به همراه درجه یک بيمار اطالع داده شود .در
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بخشهاروی پرونده بيمار نام و مشخصات بيمار نوشته نمی شود و در تابلو باالی سر بيمار نيز
مشخصات بيمار و تشخيص به هيچ عنوان نوشته نمی شود و بورد ایستگاه پرستاری نيز در

مسئول بخش و پرسنل
بخش های بستری

معرض دید عموم نميباشد.
در مواردی می توان اطالعات پرونده را بدون اخذ رضایت بيمارواگذار نماید:


لزوم بررسی مستندات پرونده توسط كميته های بيمارستان(مانند كميته های رسيدگی
به شکایت،كنترل عفونت ،مرگ ومير،ایمنی بيمار و)...
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مسئول بخش

در فوریتهای پزشکی برای ارزیابی مراقبت پزشکی
برای صدور رأی در مراجع قانونی و دادگاهها

در خصوص محرمانه بودن مستندات پرونده بيمار و اینکه تنها گيرنده خدمت ،گروه
درمانی،افراد مجازازطرف بيمار(سرپرست قانونی )وافرادی كه به حکم قانون مجازتلقی می
3

شوند(افراد مذكور در ليست ابالغ شده در بخش ها)می توانند به اطالعات دسترسی داشته

مسئول بخش

باشند واطالع رسانی نماید.
پس از تایيدكتبی مسئول بخش مبنی بر اعالم رضایت بيمار جهت ارائه پرونده به همراه،
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تصویر تمامی مدارک پرونده را تهيه و به همراه بيمار ارائه كند.

منشی بخش
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در مورد بيماران خاص مانند  Addiction, HIVو  ...به هيچ عنوان پرسنل در مورد

مسئول بخش
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بيماری وی ،به همراهان (حتی همسر) اطالع رسانی ننمایند و در این موارد پس از اطالع به
سوپروایزر كنترل عفونت ،بيمار به مركز مشاوره های رفتاری ارجاع و ایشان پس از آمادگی
های الزم به خانواده بيمار اطالع رسانی می نمایند.
در هنگام ترخيص رعایت حفظ محرمانگی اطالعات بيماررا می نمایند و فقط اطالعات
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هویتی نام ونام خانوادگی بيمار رادرصورت لزوم ا عالم می نمایند.

وحسابداری

درمواردی كه اطالعات برای بيمه ها وپزشک قانونی باشد نياز به اجازه پزشک معالج
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پرسنل ترخيص

وبيمارنمی باشد ودرخواست كتبی توسط ریاست ومدیریت بيمارستا ن تایيد وبه واحد
مدارک پزشکی ارسال ومدارک پزشکی كپی برابربااصل به اداره مربوطه ارسال می نماید.

مدیر یت و پرسنل
مدارک پزشکی

پرونده های بيماران در بخش ها و مدارک پزشکی در محلی محفوظ و دور از دسترس
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مراجعين قرار داده شوند و كليه مراحل حفظ محرمانگی به صورت دستورالعمل در واحد

مسئول مدارک پزشکی

مدارک پزشکی اجرا می شود.

منابع :تجربيات آموخته شده
امکانات و کارکنان مرتبط  :كليه كادر درمان و پرسنل مدارک پزشکی  ،ترخيص و حسابداری
تایید کنندگان

تهیه کنندگان

ابالغ کننده

نام و نام خانودگی

سمت و امضا

نام و نام خانوادگی

سمت و امضا

نام و نام خانوادگی

سمت و امضا

نجمه جندقی جعفری

مسئول رعایت حقوق گيرندگان خدمت

محمد الهی پور

مدیر پرستاری

دكتر انوشيروان

رئيس

صادقی

بيمارستان

مریم مظاهری

سوپروایزر ارشد

مرضيه شاهعلی

سرپرستار بخش داخلی جراحی مردان

مرضيه قربانعلی نژاد

هادی كریمی

مسئول مدیریت اطالعات سالمت
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مدیر بيمارستان

