
 

 

 

 

 وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

 دستورالعمل اجرایی در زمینه امکان دسترسی به فایل های بخش پاراکلینیک

از آنجائیکه فایل های رادیولوژی،نتایج آزمایشات و...یکی از منابع آموزشی مهم می باشد و از طرفی با توجه به اصل مهم 

بیماران دستورالعمل نحوه دسترسی فراگیران به فایل های پاراکلینیک در مرکز آموزشی رعایت حقوق بیمار و حفظ اسرار 

 درمانی آل جلیل آق قال  تدوین گردید

جدا  Passwordو usar nameبیمارستان  ITبرای رده های مختلف فراگیران در سطح کارآموز،کارورز و دستیار توسط -

در بیمارستان و  Pacsفراگیران از این طریق می توانند به سیستم  ار می گیرد.ساخته شده و در اختیار نمایندگان مربوطه قر

یماران را مورد مطالعه قرار دهند.بدیهی است در ب کترسی یابند و فایل های رادیولوژیهمچنین در خارج بیمارستان دس

اخذ رضایت از بیمار ستفاده نمایند صورتی که فراگیران بخواهند از این اطالعات برای تحقیقات ،چاپ مقاله موردی و ... ا

 مربوطه الزامی از اصول مهم رعایت اخالق حرفه ای می باشد.

وجود دارد که  HISجداگانه ای برای دسترسی به سیستم  Passwordو  Usar nameهمچنین از انجائیکه در تمامی بخش ها -

اطالعات آزمایشگاهی بیماران در آن موجود است.لذا فرگیران در هر بخش امکان دسترسی به آزمایشات بیماران را از این 

ممکن است  و...( HIVطریق دارند.بدیهی است با توجه به اینکه دست یابی به برخی آزمایشات از جمله تستهای ویرال ) 

گیران بر اظ اسرار بیمار در این موارد الزامی است و الزم است در برنامه های توجیهی فرتبعات مهمی داشته باشد اصل حف

 این موضوع تاکید گردد.

درصورت نیاز به دسترسی به سرم و پالسمای بیماران و الم خون محیطی ،الم ادراری،نتایج پاتولوژی بیماران و یا بلوک -

ح های تحقیقاتی و یا هر علت دیگر( باید طی درخواستی توسط استاد مربوطه و یا هر اطالعات دیگر )برای طر بیمارانبافتی 

 از آزمایشگاه کسب اجازه گردد.

در تمامی موارد فوق رعایت اصول اخالقی به فراگیران تاکید و در صورت هر گونه اقدام مغایر با اصول اخالقی موارد الزم 

 ستورالعمل فوق تکمیل گردد.است از طریق گروه های مربوطه گزارش تا براساس آن د

 

 


