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   بیمارستان در سالمت اطالعات مدیریت ارتقاء راهکارهاي بررسی ملی همایشنکاتی در خصوص محورهاي 

  :ي همایش در بخش مقاالتمحورها              

 بهبود  فرایند جمع آوري آمارهاي بیمارستانی  •
 توسعه فناوري اطالعات سالمت در بیمارستان هاي کشور  •
 بهبود صحت و دقت کدگذاري تشخیص ها و اقدامات درمانی   •
مدارك (استانداردسازي بخش مدیریت اطالعات سالمت •

 در بیمارستان هاي کشور  ) پزشکی
 بهبود مستندسازي اطالعات پزشکی  •
ارتقاء کیفیت مراقبت از طریق مدیریت اطالعات  •

  ) مدارك پزشکی(سالمت
اطالعات  توانمندسازي کارکنان بخش مدیریت   •

  ) مدارك پزشکی(سالمت
 ایجاد مجموعه داده هاي حداقل براي بیماري •
  هاي مختلف در کشور 

 سالمت اطالعات یاخالق و یقانون يها جنبه •
   اطالعات سالمت امحاء و ينگهدار ،یدسترس بهبود  •

 
 

  

  :محورهاي همایش در تجارب کاري برتر      

 
 بهبود فرایند جمع آوري آمارهاي بیمارستانی   •
 در الکترونیک، و سالمت سالمت اطالعات فناوري بکارگیري  •

 بیمارستان
بهبود فرایندهاي کاري بخش مدیریت اطالعات  •

 بیمارستان در ) مدارك پزشکی(سالمت
بکارگیري استانداردها در واحدهاي مختلف بخش مدیریت  •

  ) مدارك پزشکی(اطالعات سالمت
 بهبود صحت و دقت کدگذاري تشخیص ها و اقدامات درمانی •
     بهبود مستندسازي اطالعات پزشکی •

 اطالعات مدیریت ارتقاء راهکارهاي بررسی همایش
  92 اسفندماهتهران،  کشور هاي بیمارستان در سالمت

  و مسئولین مدارك پزشکی  کارشناسان کشوري همایشسومین  

 دانشگاه هاي علوم پزشکی 
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  نکاتی درخصوص محورهاي همایش ملی بررسی راهکارهاي ارتقاء مدیریت اطالعات سالمت در بیمارستان

  :کشور هاي
تجارب کاري برتر و بخش بخش . محورهاي این همایش در دو بخش کلی قرار می گیرد •

 .مقاالت
مورد پذیرش قرار می گیرد و مقاالت مروري  مقاالت پژوهشی اصلدر بخش مقاالت، تنها  •

 .مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت
فرایندها، بخش تجارب کاري برتر، که در آن بیمارستان هایی که با نوآوري، اصالح  •

، در بیمارستان سالمت اطالعات مدیریت ارتقاء بکارگیري استانداردها و غیره موفق  به
 ،هدف. خود شده اند، تجارب خود را در  یک قالب مشخص براي همایش ارسال می کنند

. آشنایی شرکت کنندگان همایش با دستاوردها و ابتکارات، سایر بیمارستان می باشد
تجارب برتر سایر بیمارستان ها در استانداردسازي مدارك پزشکی همچنین می توان از 
  . کشور، نیز استفاده کرد

، از بخش مقاالت این فرض بود که در قالب مقاله آوردن تجارب کاري برترعلت جدا شدن  •
در بیمارستان هاي کشور مشکل  براي کارکنان بخش مدارك پزشکیتجارب کاري برتر،  

وظیفه . لذا بجاي قالب مقاله آنها این فرایندها را در  یک قالب ساده تر بیان می کنند. است
 .است معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مربوطه کاري برتر تجربهتایید صحت انجام 

  
  

  


