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 یکتا به نام هستی بخش

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 پیراپزشکی دانشکده 

  2 تعداد واحد :                          (2)سالمت  اطالعات مديريت نام درس :

  1198-1197 دوم :تحصیلی نیمسال                            (1سالمت ) اطالعات مديريت پیش نیاز :

 نظری نوع درس :       فن آوری اطالعات سالمتكارشناسي : /رشتهمقطع

 گروه فن آوری اطالعات سالمتعضو هیئت علمي دكتر تحويلدارزاده،  : مدرس

  هدف کلی :

 اطالع رساني و و بهداشتي اطالعات پردازش های مكانیزم با آشنايي و بهداشتي اطالعات مديريت حرفه با آشنايي

 آن قانوني ابعاد

   

  ی :اختصاصاهداف 

 پس از اتمام برنامه دانشجويان قادر خواهند بود : 

 كنند.  تشريحرا  يتشداهب اطالعات سازماندهي های روش -

 را توضیح دهند .  بیمارستاني مختلف های ايندكس -

 را بیان كنند . آمار و شاخص های بیمارستاني  -

 را تشريح نمايند. خاص هایی بیمار رجیستری های سیستم -

 را توضیح دهند . نحوه بازيابي و گزارش دهي اطالعات بهداشتي  -

 ند .بازگو كنرا  جنبه های قانوني اطالعات بهداشتي -

 نمايند .را طرح  بهداشتي اطالعات امنیت و محرمانگيمسائل  -

  را توضیح دهند .گواهي نامه های پزشكي  و رضايت نامه ها  -

 و استانداردهای آن را بیان نمايند. اطالعات نگهداری زمان مدت -

 شرح مختصر درس : 

 اطالعات سازماندهياز قبیل  بهداشتي اطالعات مديريتدر اين درس دانشجويان با مباحث مقدماتي و پايه 

 آشنا مي شوند. شاخص های بیمارستانيو  جنبه های قانوني ، منابع اطالعاتي،يتشداهب
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 نحوه ارائه درس : 

 ، پرسش و پاسختعامليسخنراني 

 رسانه ها یا وسایل کمک آموزشی :

 و...، تابلوی سفید ديتاپروژكتور اورهد،

 تاريخ                                    نمره                                                                        :              نحوه ارزیابی 

 1                و فرهنگ علميحضور منظم و شركت فعال در كالس   -1

 بعد از جلسه هشتم              جمع پايان ترم                                             گزينه ای 4امتحان میان ترم  -2

                                  17                                       گزينه ای 4پرسش امتحان پايان ترم  -1

 2                                              )شفاهي و كتبي( Paperارائه  -4

 امتیاز كالسي                                         پرسش كالسي                    -5

 مقررات آموزشی :

  ركت فعال در كالساشمحضور منظم و 

 رعايت فرهنگ كالسي و علمي 

 انجام تكالیف علمي 

  منابع :

-Abdelhak , Mervat , Grostick , Sara , Hanken , Mary Alice & Jacobs , Ellen 

(2001) . Health Information: Management of a Strategic Resource (2nd ed.). USA 

, Philadelphia: W.B.Saunders Company . 

- Davis, Nadinia & LaCour, Melisa(2002).Introduction to Health Information 

Technology. Philadelphia: W.B. Saunders Company. 

-Huffman , Edna k (1994) Health Information Management (10th ed .) . USA , 

Berwyn , Illinos: Physicans Record Company .  
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-Skurka Margaret A . (1998).Health Information Management : Principles and 

Organization  For Health Record Services ( Rev.ed.) (Reprint ) . USA , 

Sanfrancisco : Jossey-Bass , A Wiley Company .  

 - Johns, Merida L.(Latest Edition). Health Information Management.USA: 

AHIMA. 

-  Green, Michelle A. ; Bowe, Mary Jo. (Last edition). Essentials of Health 

Information Management Principles & Practices. Delmar. 

- Latour, Kathleen M.(Last edition). Health Information Management: Concepts, 

Principles. AHIMA. 

- Wager, Karen A.; Lee, Frances Wickham; Glaser, John P. (Last edition, 2009). 

Health Care Information Systems: A Practical Approach for Health Care 

Management (2 ed.). USA: Jossey-Bass. 

 - Other Books About Health Information Management. 

- library.ahima.org 

- www.ahima.org 

- www.cihi.org 

- www.ihrim.org 

- www.himaa.org 

 و سایر مجالت، کتب و منابع الکترونیکی مرتبط

 عنوان تاریخ روز جلسه

 ( SOMR, POMR, IMR)يتشداهب اطالعات سازماندهي های روش -    1

 

)دستي و و بیمار  پزشكان  ،بیماری ، جراحي   :بیمارستاني مختلف های ايندكس -

 الكترونیک(

http://www.ahima.org/
http://www.cihi.org/
http://www.ihrim.org/
http://www.himaa.org/
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 آمار و شاخص های بیمارستاني  -   3و  2

 شاخص های آمار بیمارستاني 

 شاخص های آمار بیمار 

  شیوه های مناسب ارائه آمارها 
 خاص هایی بیمار رجیستری های سیستم -   6و 5، 4

 بازيابي و گزارش دهي اطالعات بهداشتي  -

 بازيابي و تحلیل داده ها از ايندكس ها  -

 
 بهداشتي جنبه های قانوني اطالعات -    7

  بهداشتي اطالعات امنیت -   9و  8

 سطح دسترسي به اطالعات بهداشتي)كاربران داخلي و خارجي( 

 امنیت فیزيكي ، مديريتي و پرسنلي 

 

 اطالعات بهداشتيمحرمانگي  -

 مالكیت اطالعات بهداشتي 
 رضايت نامه ها -   11و11

 ابعاد قانوني اخذ رضايت نامه ها   

    اخذ رضايت نامه ها زمینه در ايران قوانین مجموعه   

 رضايت نامه افشای اطالعات    

 اطالع رساني و سیاست های افشای اطالعات    

 افشای اطالعات  زمینه در ايران قوانین مجموعه    

 
  اطالعات نگهداری زمان مدت    13و 12

 يعوامل مؤثر بر مدت زمان نگهداری اطالعات بهداشت   

 ابقا اطالعات بهداشتي    

 امحا اطالعات بهداشتي    

 
استانداردهای بین المللي در زمینه مدت نگهداری ، محرمانگي ، دسترسي و امنیت  -   15و 14

 (AHIMA, ACHS, CCHSA, JCAHO, HIPAAاطالعات )
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 ابعاد قانوني صدور گواهي نامه های پزشكي -   16

 پزشكي  های گواهي رصدوايران در زمینه  قوانینمجموعه  

  مصدومین به كمک از خودداری نانوق 

 

 


