
 

 
 

 گلستان دانطگاه علوم پسضکی
 مرکسآموزضی درمانی ضهیذ صیاد ضیرازی

 
 

 دستورالعمل اجرایی در زمینه امکان دسترسی به فایل های  بخص پاراکلینیک

اس آًجائیىِ فایل ّای رادیَلَصی،ًتایج آسهایطات ٍ... یىی اس هٌابع آهَسضی هْن هی باضذ ٍ اس طزفی با تَجِ بِ اصل  

هْن رعایت حمَق بیوار ٍ حفظ اسزار بیواراى دستَرالعول ًحَُ دستزسی فزاگیزاى بِ فایل ّای پاراولیٌیه در هزوش 

 آهَسضی درهاًی ضْیذ صیاد ضیزاسی تذٍیي گزدیذ.

  user nameبیوارستاى  ITبزای ردُ ّای هختلف فزاگیزاى در سطح وارآهَس،وارٍرس ٍ دستیار  تَسط-

ٍPassword  ِجذا ساختِ ضذُ ٍ در اختیار ًوایٌذگاى هزبَطِ لزار هی گیزد. فزاگیزاى اس ایي طزیك هی تَاًٌذ ب

فایل ّای رادیَلَصیه بیواراى را  ّوچٌیي در خارج بیوارستاى دستزسی یابٌذ ٍ در بیوارستاى ٍ PACSسیستن 

هَرد هطالعِ لزار دٌّذ. بذیْی است در صَرتی وِ فزاگیزاى بخَاٌّذ اس ایي اطالعات بزای تحمیمات، چاپ همالِ 

 هَردی ٍ....استفادُ ًوایٌذ، اخذ رضایت اس بیوار هزبَطِ، الشاهی اس اصَل هْن رعایت اخالق حزفِ ای هی باضذ.

 HISجذاگاًِ ای بزای دستزسی بِ سیستن   username ٍpasswordر تواهی بخص ّاّوچٌیي اس آًجائیىِ د-

ٍجَد دارد وِ اطالعات آسهایطگاّی بیواراى در آى هَجَد است. لذا فزاگیزاى در ّز بخص اهىاى دستزسی بِ 

ت اس جولِ تست آسهایطات بیواراى را اس ایي طزیك دارًذ. بذیْی است با تَجِ بِ ایٌىِ دست یابی بِ بزخی آسهایطا

ٍ...( هوىي است تبعات هْوی داضتِ باضذ. اصل حفظ اسزار بیوار در ایي هَارد الشاهی است ٍ السم  HIVّای ٍیزال )

 است در بزًاهِ ّای تَجیْی فزاگیزاى بز ایي هَضَع تاوییذ گزدد.

یا بلَن بافتی بیواراى ًیش  در صَرت ًیاس بِ دستزسی بِ الم خَى هحیطی، الم ادراری، ًتایج پاتَلَصی بیواراى ٍ-

 فزایٌذی طزاحی ضذُ است وِ پیَست هی باضذ.

در تواهی هَارد فَق رعایت اصَل اخاللی بِ فزاگیزاى تاویذ ٍ در صَرت ّزگًَِ الذام هغایز با اصَل اخاللی هَارد  

 السم است اس طزیك گزٍُ ّای هزبَطِ گشارش تا بز اساس آى دستَرالعول فَق تىویل گزدد.
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