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 دستورالعمل اجرايي در زمينه امكان دسترسي به فايل هاي  بخش پاراكلينيك

از آنجائيكه فايل هاي راديولوژي،نتايج آزمايشات و... يكي از منابع آموزشي مهم مي باشد واز طرفي با  

حقوق بيمار و حفظ اسرار بيماران دستورالعمل نحوه دسترسي فراگيران به فايل   رعايت  توجه به اصل مهم

  هاي پاراكلينيك در مركز آموزشي درماني شهيد صياد شيرازي تدوين گرديد

  user nameبيمارستان   ITبراي رده هاي مختلف فراگيران در سطح كارآموز ،كارورز ودستيار  توسط - 

اختيار نمايندگان مربوطه قرار مي گيرد.فراگيران از اين طريق مي توانند جدا ساخته شده ودر Passwordو

در بيمارستان وهمچنين در خارج بيمارستان دسترسي يابند وفايل هاي راديولوژيك بيماران   pacsبه سيستم 

بديهي است در صورتي كه فراگيران بخواهند از اين اطالعات براي تحقيقات را مورد مطالعه قرار دهند.

،چاپ مقاله موردي و....استفاده نمايند اخذ رضايت از بيمار مربوطه الزامي از اصول مهم رعايت اخالق 

  حرفه اي مي باشد.

جداگانه اي براي دسترسي به سيستم   passwordو usernameهمچنين از آنجائيكه در تمامي بخش ها  - 

HIS  است .لذا فراگيران در هر بخش امكان وجود دارد كه اطالعات آزمايشگاهي بيماران در آن موجود

بديهي است با توجه به اينكه دست يابي به برخي دسترسي به آزمايشات بيماران را از اين طريق دارند .

و...) ممكن است تبعات مهميداشته باشد اصل حفظ اسرار بيمار  HIVآزمايشات از جمله تستهاي ويرال (

  رنامه هاي توجيهي فراگيران بر اين موضوع تاكييد گرد .دراين موارد الزامي است و الزم است در ب

در صورت نياز به دسترسي به الم خون محيطي ،الم ادراري،نتايج پاتولوژي بيماران و يا بلوك بافتي - 

  بيماران نيز فرايندي طراحي شده است كه پيوست مي باشد.

در تمامي موارد فوق رعايت اصول اخالقي به فرگيران تاكيد و در صورت هرگونه اقدام مغاير با اصول  

 اخالقي موارد الزم است از طريق گروه هاي مربوطه گزارش تا بر اساس آن دستورالعمل فوق تكميل گردد.
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