
 

 

شیوه نامه ثبت و تبادل الکترونیکی داده های تریاژ 
 بیمارستانی با سامانه پرونده الکترونیکی سالمت 

 

۰۱/۹۹/ ۱۶تاریخ ابالغ:   

 

 مقدمه

ابتال به بیماری  مشکوک یا قطعی مواردپیگیری رصد و  واهمیت داده های تریاژ در شناسایی زودهنگام بیماران با توجه به  
و تبادل  داده های تریاژ بیمارستانیبه جهت شفاف سازی و ایجاد وحدت رویه در روند ثبت ، نوظهورهای خاص یا 
 تدوین گردیده است.ماده  ۱۷در ، دستورالعمل پیش رو سامانه پرونده الکترونیکی سالمتالکترونیکی با 

 محدوده

  و ( HIS)  مدیریت اطالعات بیمارستانیهای های توسعه دهنده سامانه تمام شرکت محدوده این دستورالعمل شامل 
و سایر موارد موظف به اجرای   دولتی، خصوصی، خیریه  بیمارستان هایبدیهی است  .  بیمارستان های سراسر کشور می باشد

 د. باشنمیه  قانون برنامه ششم توسع ۷۴ماده ونده الکترونیکی سالمت در این دستورالعمل در راستای اجرای مواد قانونی پر 

را و اصول راه دستورالعمل اجو  به بعد ۳.۰ویرایش د راهنمای داده پیام پذیرش برخط پیش نیاز استفاده از این مستند، سن
 می باشد. ۱۳۹۴ابالغی  در بخش اورژانس یمارستان یب اژیسامانه تر  یانداز

 تعاریف

از منابع و  ی کهعبارت است از دسته بندی بیماران و اولویت بندی آن ها براساس شدت جراحت و بیماری به نحو :تریاژ
تریاژ قبل   نات موجود بهترین استفاده و بهره وری برای ارائه بهترین خدمات به بیشترین تعداد از بیماران صورت گیرد.مکا ا

توسط پرستار مجرب،  معموال  ان(، بیمارEMSرود به بخش اورژانس )بدو وبیمارستان در در از پذیرش صورت گرفته و 
مرحله  ۵در  . فرآیند تریاژ معموالشده و میزان الویت آن ها جهت انتظار برای دریافت خدمت مشخص می گردد تریاژ

 فنی پذیرش برخط جزییات آن شرح داده شده است. انجام می شود و در سند راهنمای

های جدید اطالعات  هر نمادی از واقعه، اطالعات یا مفهوم است که با وسائل الکترونیکی، نوری و یا فناوری: 1داده پیام
 .شود، ذخیره یا پردازش میدریافت ارسال،تولید، 

سیستم اطالعاتی که تمامی فرایندهای اجرائی و اداری و بالینی بیمارستان را  : 2( HISسیستم اطالعات بیمارستانی )
 می کند. مدیریت 

کالس های ثبت داده در تبادل اطالعات    .رودبکار می داده    ءبه عنوان قالبی برای تولید شی  سی کهکال:کالس ثبت داده
 استفاده می گردد و در اسناد فنی تشریح شده است.

  ی ضوابط فن یتبادل اطالعات سالمت در راستا کپارچهیدرگاه  (:تاسیتبادل اطالعات سالمت)د کپارچه یدرگاه 
خدمات   ازیشده و محل تبادل اطالعات مورد ن  جادیبه عنوان مرکز تبادل خوشه سالمت ا  یکیتوسعه دولت الکترون  ییاجرا

  ی ها  امیتبادل پ ای  یکیخدمات الکترون وهیخوشه سالمت است. تبادل اطالعات به ش لیذ یها دستگاه یکیالکترون
 رهیو ذخ ینگهدار ی کیتبادالت الکترون کیمراکز به جز تراف نیدر ا ی اطالعات یمحتوا چی. هشود یانجام م یکیالکترون

 نفعان یذ  یتمام  یبرا  یر یگ  را داشته و امکان گزارش  یکیتبادالت الکترون  یو نظارت برا  شیمرکز امکان پا  نی. اشود  ینم 
 .کند یم فراهم را

 
1 Data Message 

2 Hospital Information System 
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2صفحه   پرونده الکترونیکی سالمت ارسالمحتوا:   ۹۹۰۱۱۶آخرین به روز آوری:  

 
 

 

سالمت،   یکیارائه شده در کتاب پرونده الکترون  فیبر اساس تعر   )سپاس(:  رانیسالمت ا  یکیسامانه پرونده الکترون
اطالعات مرتبط با   هی»مجموعه کل نجایسالمت در ا ی کیاستانداردها و راهکار توسعه، منظور از پرونده الکترون م،یمفاه

- یشگاهیمانند اطالعات مربوط به لقاح آزما  -و ماقبل آن    ینیجن  وراناز تولد )شامل اطالعات د  شیسالمت شهروندان، از پ
گذشت زمان به   محل دفن و...( است که به صورت مداوم و با ،ی( تا پس از مرگ )مانند اطالعات بدست آمده از اتوپس

از آن به سرعت  یبخش ایزمان خاص، تمام  ایبدون ارتباط با مکان  از،یگردد و در صورت ن یم رهیذخ یکیشکل الکترون
  ی ساخت و واسط نرم افزار  ر یز  کیسالمت )سپاس(    ی کینه پرونده الکتروندسترس افراد مجاز قرار خواهد گرفت. ساما در  
  ی استانداردها  میافزار بر اساس مفاه  انیم  ن یباشد. ا  یارئه دهنده خدمات سالمت م  راکز م  یاطالعات  یها  ستمیاتصال س   یبرا

 دهد. سالمت را پوشش یکیپرونده الکترون یها یازمندی نشده است تا بتواند  یطراح ۱۸۳۰۸و  ۱۳۶۰۶ زویا

درگاه  یها سیاز سرو یسالمت، مجموعه ا یکیآداپتور پرونده الکترون سالمت: یکیآداپتور پرونده الکترون
توسعه دهنده سامانه   ی( به شرکت هاSDK) یتوسعه نرم افزار تیتبادل اطالعات سالمت بوده که در قالب ک کپارچهی

سالمت    یکیپرونده الکترون  یمطابقت با استانداردها  نامهیگواه  یمراکز ارائه دهنده خدمات سالمت که دارا  یاطالعات  یها
 شود. یهستند، ارائه م

 فنی  ضوابطاصول و 

مرحله ای  ۵ک الگوی تریاژ از یفرآیند  فرآیند تریاژ باید در سامانه مدیریت اطالعاتی بیمارستان مدیریت گردد. -۱ ماده
 تبعیت می کند. 

در بخش  یمارستانیب اژیسامانه تر  یدستورالعمل اجرا و اصول راه اندازفرآیند پنج مرحله ای تریاژ بر اساس  –۲ماده 
 به صورت خالصه به شکل زیر می باشد.  ۱۳۹۴ابالغی  اورژانس
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3صفحه   پرونده الکترونیکی سالمت ارسالمحتوا:   ۹۹۰۱۱۶آخرین به روز آوری:  

 
 

 

کاهش دخالت نیروی انسانی در ورود داده و عدم نیاز به ثبت  به جهت حصول حداکثر یکپارچگی اطالعات و  -۳ ماده
داده ها، بخش مربوط به ثبت اطالعات تریاژ در سامانه های مدیریت اطالعات بیمارستان باید با بخش ثبت   تکراری

 فرد در تریاژ و بستری یکپارچه گردد.عات پذیرش، همگام و یکپارچه باشد. به گونه ای که اطالعات  اطال

پر اهمیت تریاژ که بعضا نیاز به مالحظات و دسترسی کادر درمانی بیمارستان به داده های سهولت در به جهت  -۴ماده 
-Webبیمارستان به صورت    اطالعات  دارد، پیشنهاد می شود بخش تریاژ سامانه مدیریت  کادر درمان  مداخالت اورژانسی

Based توسعه پیدا کند. داخل بیمارستانی 

می باشد و این فرایند به نحو مطلوب و کاربر پسند در سامانه اطالعاتی   ۲مطابق با ماده فرایند استاندارد تریاژ  -۵ماده 
 بیمارستانی ایجاد گردد.

 اطالعات ثبت شده در حین تریاژ با استفاده از داده پیام پذیرش برخط ارسال می گردد. -۶ماده 

اکز ارائه دهنده خدمات سالمت  دستورالعمل اجرایی نحوه ثبت و تعامالت الکترونیکی مر   ۱۲عطف به ماده شماره    -۷ماده  
سرویس پذیرش برخط به صورت برخط و به محض پذیرش بیمار در بیمارستان ارسال می گردد. تراکنش های ، کشور

این سرویس بایستی به صورت خودکار و به محض پذیرش بیمار صورت پذیرد. بیمارستان موظف به پایش برپایی دائمی 
پذیرش برخط باید به  داده پیام بستری نگردد،یاژ تعیین تکلیف شود اما به هر دلیلی در صورتی که بیمار در تر  ت.آن اس

 صورت خودکار و برخط به سپاس ارسال گردد.

تعریف شده در  موظف هستند هرگونه اعتبارسنجی بیمارستانی های توسعه دهنده سامانه های اطالعاتی شرکت -۸ماده 
 آداپتور پرونده موجود در (SepasValidatorصحت سنجی سپاس ) سامانه را غیرفعال کنند و به جای آن از تابع

حل به ازای هر پرونده استفاده کرده و هر سه قسمت خروجی سرویس )خطا، توضیح فارسی و راه (SDKالکترونیکی )
مدیریت مناسب صف   رسال شود.پیام را ار صورت عدم وجود خطا، داده رفع( را برای کاربر قابل نمایش ساخته و تنها د

(Queue.در ارسال داده پیام در زمان های عدم برقراری ارتباط بر عهده شرکت می باشد ) 

بعد از ارسال به سپاس به سیستم اطالعات بیمارستانی برگردانده می شود که به  3شناسه های فرد و شناسه مراجعه  –۹ماده 
 این شناسه ها امکان ویرایش اطالعات را فراهم می سازد.با ذخیره سازی شود.  یدمناسب می با نحوه

تریاژ می توان از سرویس استعالم هویت استفاده نمود اما استحقاق سنجی،    قسمتسنجی بیماران در    برای هویت  -۱۰  ماده
 از تریاژ و در هنگام پذیرش و در واحد پذیرش بیمارستان صورت می گیرد. پس

به بیمار اختصاص می یابد که به عنوان شناسه تریاژ در  بیمارستاندر هنگام تریاژ، شماره یا شناسه ای توسط  -۱۱ماده 
ثبت می گردد. الزم به ذکر است شناسه تریاژ با شماره پرونده  TriageSummaryدر کالس  TriageIDویژگی 

می یابد و در ویژگی  متفاوت بوده و شماره پرونده پس از پذیرش بیمار ایجاد شده و به بیمار اختصاص
MedicalRecordNumber کالس  درAdmission .ثبت می گردد 

 
3 CompositionUID 
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4صفحه   پرونده الکترونیکی سالمت ارسالمحتوا:   ۹۹۰۱۱۶آخرین به روز آوری:  

 
 

 

عالئم »، «سیانوز»، «تنفسی دیسترس»، «مخاطره راه هوایی»، «وضعیت بارداری بیمار»: نظیر  یافته های بالینی سایر  -۱۲ه ادم
 طبق سند راهنمای فنی پذیرش برخط در کالس ،  «شدید  دیسترس»  « ولتارژی و خواب آلودگی»،  «شرایط پر خطر »،  «شوک

ClinicalFindingVO ثبت می گردد. 

یک یافته بالینی که ذکر پذیرش برخط، در صورت عدم وجود فنی اساس توضیحات موجود در سند راهنمای  بر  تبصره:
 Trueبا مقدار  NillSignificantشده و ویژگی  ثبت Finding، عالمت در ویژگی پرونده بیمار اهمیت دارد آن در

 تکمیل می گردد.

و یا میزان درد  (AVPU ،GCS)سطح هوشیاری ارزیابی ر ممکن است برای بیمار ارزیابی های مختلفی نظی -۱۳ ماده
از کالس  TotalValue ویژگی درآمده از ارزیابی  غیره صورت بگیرد. امتیاز یا مقدار کل به دست

GeneralAssessmentVO  شده و جزییات آن در کالس ثبتScoreDetailsVO  و ارسال می گرددثبت. 

طبق موارد مشروح در سند  AdmissionVOدر کالس  ArrivalModeنحوه مراجعه بیمار در ویژگی  -۱۴ ماده
 راهنمای فنی پذیرش برخط تکمیل می گردد.

تاریخ و ساعت مراجعه بیمار به بیمارستان )اعم از مراجعه شخصی یا با آمبوالنس و سایر موارد(، در ویژگی  -۱۵ماده 
OtherDateTime  کالسAdmissionVO  و با استفاده از کالسDateTimePointVO   مطابق با کدهای

و ساعت پذیرش  مشخص شده در سند راهنمای فنی پذیرش برخط ثبت می گردد. الزم به ذکر است این موارد با تاریخ
 ثبت می گردند، متفاوت می باشد.  AdmissionTimeو  AdmissionDateکه در ویژگی های 

 ر به تشخیص مسئول تریاژ یا پزشک پذیرش کننده بیمار، در ویژگیعلت مراجعه بیما -۱۶ ماده

ReasonForEncounter  کالس    درAdmissionVO   مطابق با موارد ذکر شده در سند راهنمای فنی پذیرش برخط
می گردد. الزم به ذکر است علت مراجعه توسط کادر درمان مشخص شده و می تواند با شکایت اصلی بیمار    ثبت و ارسال

 گردد، متفاوت باشد.   ثبت می  ChiefComplaintدر کالس  Symptomsه از زبان بیمار بیان می شود و در ویژگی  ک

در کالس  AdmissionTypeبعد از تریاژ و در صورت پذیرش بیمار، نوع پذیرش معین شده و در ویژگی  -۱۷ماده 
AdmissionVO گردد. همچنین بخش پذیرش کننده بیمار در ویژگی  ثبت میAdmissionWard مشخص می 

 گردد.
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