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 مدیر یت اطالعات سالمت در بالیا
 ،دانشکده پرستاري و پيراپزشکي،دانشگاه علوم پزشکي سمنان،سمنان،ايرانسهيالسادات قضوي شريعت پناهي

تم موسسه مراقبت بهداشتي سيسخالصه مقدمه و هدف: باليا تاثير بسياري بر مديريت اطالعات سالمت دارند . بعنوان يک واحد حياتي از هر 
اطالعات بيمارستان بايد يک پاسخ برنامه ريزي شده براي بازيابي پرونده هاي پزشکي داشته باشد.مشکالت بايد شناسايي شوند و راه حلهاي 

ا ارائه شود. هدف اين مطالعه ارائه يک طرح استراتژي جديد براي مديريت اطالعات سالمت در باليا جهت پرونده هاي پزشکي رفع انه
 موسسات مراقبت سالمت است.

مواد و روش ها: مطالعه حاضرمروري سيستماتيک مي باشد.جهت جمع آوري داده ها از آخرين منابع موجودكتابخانه اي،الکترونيکي تخصصي 
 استفاده شده است.

اي  يا موارد ساخت بشر نظيرتروريسم،بيوتروريسم و وقايع شيميايي،راديولوژيکي و هسته يافته ها:بالياي طبيعي نظير هوا،شيوع بيماريهاي عفوني
انتظارند و  معموال غير قابلمي توانند صدمه گسترده ايجاد نمايند و اثر مخرب بر روي زيرساختهاي جامعه از جمله بيمارستانها داشته باشند.باليا 

ند. و براي شعالوه بر قربانيان بر سازمانهاي پاسخگو نيز تاثير مي گذارند.اين سازمانها بايد طرحي براي باليا در محلي كه اتفاق مي افتد داشته با
حليل باشد و امکان تجزيه و ت تمام وضعيتها قابل پيش بيني باشد.هدف بايد يک برنامه ريزي احتمالي بر اساس آمادگي وضعيت اضطراري

 خطرات و باليا را در هنگام وقوع مشکل داشته باشد و آن را اجرا نمايد.
ان  كه بطورعام براي ارائه دهندگان وجوداطالعات نتيجه گيري:وقتي كه مردم در اثر بالياي طبيعي جابجا مي شوند ارائه مراقبت پزشکي بدون

ال باليا به تنهايي ممکن است به پرونده هاي پزشکي موجودصدمه زده و دسترسي به اطالعات مشکل مي شود.بهر ح در دسترس مي باشد
 حياتي بيمار نظير داروها،آلرزيها،تشخيص ها و موضوعات ايمني بيمار را با چالش مواجه سازد.مواردي كه براي حفظ مراقبت مطلوب از بيمار

موجود باشد بلکه بايد بطور منظم آزمايش و به روز  ه با باليا بايد نه تنها در همه موسساتضروري مي باشد.لذا برنامه ريزيها و طرحهاجهت مقابل
 شود.

 كلمات كليدي:باليا،مديريت اطالعات سالمت
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