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 سیستم ثبت داده های بالینی

 *سهیالسادات قضوی شریعت پناهی

 فناوری اطالعات سالمت،دانشکده پیراپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی سمنان،سمنان،ایران*

یک سیستم ثبت داده های بالینی اطالعات پرونده ها در خصوص وضعیت سالمت بیماران است.مراقبت سالمتی که  :مقدمه و هدف

آنها در طی زمانهای مختلفی دریافت می کنند.ثبت کنندگان داده های بالینی بطور مشخص برروی بیمارانی تمرکز می کنند که به یک 

ت دارند.آنها به حرف مراقبت سالمت و سایرین اجازه می دهند که ببینند که چه درمانهایی در دسترس دلیل مشترک نیاز به مراقبت سالم

است و چطور بیماران با ویژگیهای مختلف به درمانهای مختلف پاسخگو هستند.این اطالعات می تواند برای اطالع بیماران و حرف 

 رای درمان و بهبود مراقبت بیماران در آینده بگیرند. مراقبت سالمت استفاده شود تا آنها بهترین تصمیمن را ب

:این مطالعه مروری سیستماتیک بوده است.اطالعات از طریق مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی تخصصی مربوط به سالهای روش مطالعه

 تاکنون جمع آوری شده است.1020

ت کنند.هرزمانی که بیمار در سیستم ثبت مشارکت داردیا حرف مراقب :بیماران اغلب مراقبت را از سازمانهای مختلف دریافت مییافته ها

سالمت آنهارا می بینندیا در بیمارستان پذیرش می شوند.ازآنجا که داده ها درثبت داده های بالینیوارد می شوندبررسیهای کیفی آنبرای 

ازدامنه مورد انتظار قرارداشت کادر ثبت با پذیرش  تضمین از جهت کامل بودن داده ها انجام می شود.اگر چیزی از بین رفته یا خارج

مراقبت سالمت سالمت تماس گرفته و از آنها می خواهد آنها را بررسی و داده ها را تغییر دهند.مراحل راهنمای فراوانی در برنامه ریزی 

هزینه می  یت،قابلیت انعطاف و امنیتثبت بیمار وجودداردکه شامل:هدف از ایجاد ثبت بیمار،شناسایی شاخصها،تعیین جنبه و هدف جمع

 باشد.

محتوای امنیت داده های در دسترس،انتشارات، ،عملیات، راهنماها برنامه ریزی جهت ثبت باید بوضوم موضوعاتی را نظیر :نتیجه گیری

 علمی و تغییر مدیریت را مد نظر قراردهد.

 سیستم،ثبت،داده های بالینی:کلمات کلیدی

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

