
HIS چیست ؟ 

را سیستم اطالعاتي بھداشتي ھم مي گويند. واقعیت آن  HIS معناي گسترده تر سیستم اطالعات بیمارستاني. در
بیمار را انجام  امروزه يك بیمارستان نمي تواند ھمچنان بصورت سنتي كار پروسه پرونده بستري يا سرپائي است كه

نويسي و درخواستھاي پاراكلینیكي ،  ORDER دھد. پائین آوردن زمان پذيرش ، زمان ترخیص ، زمان انتقال بیمار ،زمان
اطالعات قبلي پرونده ، باال بردن میزان دقت در درج اطالعات و درخواستھا كه در  زمان اخذ جوابھا ، زمان مراجعه به

بیمار ، ارائه خدمات  ، تسريع ارتباطات بین بخشي و در نھايت باالبردن میزان رضايت دستي ناخوانا و ... ھست حالت
درآمد و ھزينه بیمارستان ، تعديل نیروھا و غیره مسائلي  بھتر ، دريافت آمار و گزارشات روزانه و زماني ، اطالع از وضعیت

در  دقت و تسريع در ارائه خدمات به بیمار ، تسريع را دو چندان مي كنند. براي افزايش HIS ھستند كه نیاز بیمارستان به
ھمچون تحقیقات و مطالعه دانشجويان  تشكیل و گردش پرونده دربیمارستان ، بازيابي سريع پرونده براي اھداف گوناگون

ل تمامي اين مسائ HIS .درھر بیمارستاني ضروري است HIS وجود ... ذيربط و امكان استفاده آسان از مدارك پزشكي و
  .كند و بیمارستان را از يك سازمان سنتي به يك مركز مدرن درماني تبديل مي كند را براي بیمارستان حل مي

استانداردھاي فناوري و علوم  اگر بدون توجه به HIS بايد بر اساس استانداردھاي معتبرجھاني باشد. يك HIS اما
 HL7 جوابگوي آينده بیمارستان نخواھد بود. استانداردھاي كار كند LOCAL پزشكي جھاني نوشته شده باشد و فقط

ازجمله  ( استاندارد انتقال تصاوير پزشكي) DICOMالمللي تبادل اطالعات بھداشتي ودرماني) و پروتوكل استاندارد بین)
دن آن بو WEB BASE ، به HIS يك مي باشد. ھمچنین از جمله خصوصیات الزم براي HIS استانداردھاي الزم براي يك

و داراي قابلیت نصب روي  SQL غني بر اساس آخرين متد مانند بايد داراي بانك اطالعاتي HIS مي توان اشاره كرد. يك
  .آخرين سیستم عامل باشد

  

 


