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 1.1ویرایش:  189199تاریخ: 

 

 مقدمه

 سراسر در تسالم متولیان های دغدغه مهمترین و اولین جز همیشه دارویی نسخ به مربوط فرآیندهای سازی الکترونیکی     

 و تولید شورک سطح در دارویی نسخه میلیون چندین روزانه و بوده پزشکی سند ترین عمده دارویی نسخ که چرا بوده دنیا

 ودیحد تا تواندمی کشوری هر سالمت نظام بومی فرآیندهای به بسته دارو الکترونیکی نسخه شود. می جا جابه

 باشد داشته مختلفی هاینیازمندی

 ثبت یبرا هیرو وحدت لزوم و سالمت خدمات دهنده ارائه مراکز یاطالعات سامانه تنوع به تیعنا با دستورالعمل این     

 هیرو جادیا و سازیکسانیمنظور به کشور، سالمت خدمات دهنده ارائه مراکز یاطالعات سامانه در اطالعات یکیالکترون

 است. دهیگرد نیتدو درمانی مراکز در االجراالزم هایچارچوب و اطالعات یکیالکترون تیریمد در مشترک

 محدوده

 نددهمی ارائه پیچیخدمت نسخه که کشور سالمت خدمات دهنده ارائه مراکز یتمام شامل دستورالعمل نیا محدوده     

 ،یولتد سالمت خدمات دهنده ارائه مراکز است یهیبد .باشدمی تجهیزات و دارو الکترونیکپیچی نسخه برای و بوده

 سالمت یکیالکترون پرونده یقانون مواد یاجرا یراستا در دستورالعمل نیا یاجرا به موظف موارد سایر و هیخیر خصوصی،

باشند.می 79و  74 قانون بودجه 14قانون برنامه ششم توسعه کشور و بند ج تبصره  47در ماده 

 تعاریف

کی سالمت، بر اساس تعریف ارائه شده در کتاب پرونده الکترونی :(یرانا سالمت یکیالکترون پرونده )سامانه سپاس

ا مجموعه کلیه اطالعات مرتبط بمفاهیم، استانداردها و راهکار توسعه، منظور از پرونده الکترونیکی سالمت در اینجا 

( اهیه لقاح آزمایشگمانند اطالعات مربوط ب -سالمت شهروندان، از پیش از تولد )شامل اطالعات دوران جنینی و ماقبل آن 

تا پس از مرگ )مانند اطالعات بدست آمده از اتوپسی، محل دفن و...( است که به صورت مداوم و با گذشت زمان به 

گردد و در صورت نیاز، بدون ارتباط با مکان یا زمان خاص، تمام یا بخشی از آن به سرعت شکل الکترونیکی ذخیره می

میان افزار سامانه پرونده الکترونیکی سالمت )سپاس( یک زیر ساخت و واسط  د گرفتدر دسترس افراد مجاز قرار خواه
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 باشد. این میان افزار بر اساس مفاهیمنرم افزاری برای اتصال سیستم های اطالعاتی مراکز ارئه دهنده خدمات سالمت می

 .پرونده الکترونیکی سالمت را پوشش دهدهای طراحی شده است تا بتواند نیازمندی 19039و  10131استانداردهای ایزو 

 فنی ضوابط راستای در سالمت اطالعات تبادل یکپارچه درگاه :سالمت( اطالعات تبادل یکپارچه )درگاهدیتاس

 خدمات یازن مورد اطالعات تبادل محل و شده ایجاد سالمت خوشه تبادل مرکز عنوان به الکترونیکی دولت توسعه اجرایی

 هاییامپ تبادل یا الکترونیکی خدمات شیوه به اطالعات تبادل است. سالمت خوشه ذیل هایدستگاه الکترونیکی

 ذخیره و هدارینگ الکترونیکی تبادالت ترافیک جز به درگاه این در اطالعاتی محتوای هیچ شود.می انجام الکترونیکی

 نفعانذی مامیت برای گیریگزارش امکان و داشته را الکترونیکی تبادالت برای نظارت و پایش امکان مرکز این شود.نمی

 کند.می فراهم را

گیرد و ارائه خدمات سالمت صورت می گردد که در آنبه محلی اطالق می :1سالمت خدمات دهنده ارائه مراکز

های باشد. این مراکز شامل خانهنامه/پروانه از مقام ذیصالح در ساختار بهداشتی درمانی کشور میدارای مجوز/گواهی

در بخش دولتی و غیره  ها وها، داروخانهها، مطبها، آزمایشگاهمراکز جامع خدمات سالمت، بیمارستانبهداشت، 

 .و مؤسسات و مراکز خصوصی ارائه دهنده خدمات سالمت می باشد غیردولتی

 :باشند.می بهداشتبیمارستان، درمانگاه، مطب و مراکز این مراکز شامل  مراکز تجویزگر 

 گویند.پیچی دارو میمراکز نسخه هاانواع مختلف داروخانهبه  پیچ دارو:مراکز نسخه 

و روانه طبابت پپزشکان دارای  که شامل را داشته باشد تجویزگر گویند نسخه نویسی مجوزبه شخصی که تجویزگر: 

 باشد.میدارندگان پروانه مامایی 

 سالمت خدمات دهنده ارائه مراکز اطالعاتی هایسامانه :سالمت خدمات دهنده ئهاار مراکز اطالعاتی سامانه

 ها،بیمارستان مانند سالمت خدمات دهنده ارائه مراکز در که هستند اطالعاتی هایسیستم و افزارهانرم تمامی شامل

 و درمان اطالعات از قسمتی و بوده نصب غیره و بهداشت خانه برداری، تصویر مراکز بالینی، هایآزمایشگاه ها،درمانگاه

                                                             
1 Health Facilities 
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 متسال خدمات دهنده ئهاار مراکز اطالعاتی سامانه اختصار به کنند.می مدیریت و ذخیره خود در را شهروندان بهداشت

  نامیم.می POCS0 را

های درگاه یکپارچه ای از سرویسپرونده الکترونیکی سالمت، مجموعهآداپتور  سالمت: الکترونیکی پرونده آداپتور

های اطالعاتی های توسعه دهنده سامانهبه شرکت (SDK) افزاریتبادل اطالعات سالمت بوده که در قالب کیت توسعه نرم

د، ارائه کی سالمت هستنمراکز ارائه دهنده خدمات سالمت که دارای گواهینامه مطابقت با استانداردهای پرونده الکترونی

 .شودمی

امضای دیجیتال که شامل گواهی معتبر منطبق با  توکن سخت افزاری توکن سخت افزاری امضای دیجیتال:

داپتورهای آاین توکن ها سازگار با  .است (PKI) زیرساخت کلید عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 باشند.پرونده الکترونیکی سالمت می

 با ارتباط رقراریب جهتمجوزی  گواهینامه این :پرونده الکترونیکی سالمتتطابق با استانداردهای  گواهینامه

 ی مذکورهاسامانه .باشدمی سالمت خدمات دهنده ئهاار مراکز اطالعاتی هایسامانه انواع برایسالمت  یالکترونیک پرونده

 وزارت ارهمک افزارنرم ارزیابی هایآزمایشگاه یا بهداشت وزارت اطالعات فناوری و آمار مدیریت مرکز توسط بایستمی

 روندهپ با اطالعات تبادل امکان ،نامهگواهی عدم دریافت صورت در نمایند. دریافت نامهگواهیو شده ارزیابی بهداشت

 توسط سامانه اطالعاتی وجود نخواهد داشت. سالمت یالکترونیک

تنظیم مقررات، استانداردها و صدور پروانه مرکز مدیریت آمار و فناوری  سامانه در نامهگواهی دارای هایسامانه لیست     

  «Http://Regulatory.it.behdasht.gov.ir»به نشانی  اطالعات وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 باشد.موجود می

 خدمات دهنده ارائه مراکز هایشناسه ثبت و مدیریت جهت ایسامانه مراکز )سیام(: اطالعات یکپارچه سامانه

 سالمت، خدمات دهنده ارائه مرکز یک برای شده صادر مختلف هایشناسه ارتباط بر عالوه سامانه، این. باشدمی سالمت

 .باشدمی مرکز یک هویتی مشخصات خصوص در مختصر پروفایل یک دارای

با  گریرود. به عبارت دیبه صورت منحصر به فرد به کار م ءیش کیاشاره به  یبرا کتایشناسه  یبه طور کل :کتایناسه ش

 .گردد یم ییشناسا کتایبه صورت  ءیاستفاده از شناسه، آن ش
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 خدمات دهنده ارائه مراکز اطالعات تبادل جهت که باشدمی سیام سامانه توسط شده ارائه یکتای شناسه :سیام ناسهش

 تمامی اتصال برای سیام شناسه همچنین. باشدمی ماشینی و کاراکتری 03، شناسه این. گیردمی قرار استفاده مورد سالمت

 .گیردمی قرار استفاده مورد سالمت خدمات دهنده ارائه مرکز یک واقعی دنیای هایشناسه

در ابالغیه دستورالعمل شناسه گذاری مراکز ارائه دهنده خدمات سالمت در خصوص نحوه دریافت شناسه سیام      

توسط مقام محترم وزارت  39/31/1079مورخ  133/93توضیحات مکفی ارائه شده است. این ابالغیه طی نامه شماره 

 .زیرمجموعه این وزارت ابالغ شده استبهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کلیه سازمان های 

حت پوشش ای افراد تهای مرتبط با استعالم اطالعات هویتی و بیمهکلیه سرویسسنجی درمان: استحقاق سرویس

سنجی  ای درمان، تحت عنوان سرویس استحقاقهای مربوط به ارایه شناسه یکتای بیمههای بیمه و همچنین سرویسشرکت

 ند.شودرمان معرفی می

 صیخصت یطیبه افراد در هر مراجعه تحت شرا گرمهیب یها است که توسط سازمان ییکتایشناسه  (:HID) شباد شناسه

بوده  گرهمیسازمان ب دییدهنده خدمت، مورد تا هیموضوع است که فرد مراجعه کننده به مرکز ارا نیو نشان دهنده ا ابدییم

نه به ساما گرمهیشناسه توسط سازمان ب نی. ادینما افتیها درو مجاز است خدمات مورد نظر را بر اساس دستورالعمل

دستورالعمل  نیا است. در مهیهر برگه دفترچه ب الیشناسه معادل شناسه سر نی. اشودینده ماستعالم کننده بازگردا یافزارنرم

است استفاده شده  Health IDکه کوتاه شده عبارت   «HID شناسه»از اصطالح معادل « شناسه شباد»اصطالح  یبه جا

 .است

نده خدمات خدمت دریافتی/قابل دریافت در مراکز ارائه ده :(HICA) تحلیل قواعد بیمه گری سالمت سرویس

های خرید راهبردی خدمات، راهنماهای های تعریف شده و قواعد و قوانین بیمه ای، دستورالعملسالمت را براساس تعرفه

 .رداندگرا در قالب پیام های استاندارد باز می کند و نتیجهها به صورت الکترونیکی بررسی میتجویز و گایدالین

در ثبت اطالعات  نفعان دخیلامضای الکترونیک جهت انکارناپذیری ذی الکترونیک:نویسی اجرایی نسخهگامهای 

 باشد. امضای الکترونیک شامل سه گام متفاوت بوده که در ادامه توضیح داده شده است:پرونده الکترونیک می

  :صحت ارسال  در سطح مرکز ارائه دهنده خدمات سالمت خواهد بود و  انکارناپذیریگام شامل اولین گام اول

 .شودو تایید میافزاری مراکز اعمال ستفاده از توکن سختبا ا اطالعات از جانب مراکز ارائه دهنده خدمت
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نمودار گام اول را  ( امکان فراخوانی خواهند داشت.HICAهمچنین در این گام قواعد الکترونیکی بیمه سالمت )

 مشاهده نمایید. 1در پیوست 

  :گام انکارناپذیری عالوه بر تایید اصالت مراکز، هویت پزشکان با استفاده از کارت دومین در گام دوم

 همچنین عالوه بر قواعد الکترونیکی سازمان بیمه سالمت، سرویس خواهد شد. انجامنیز  الکترونیکی نظام پزشکی

نمودار  باشد.ها قابل فراخوانی میدارو سازمان غذا و دارو و نظایر آن در داروخانه UIDاستعالم و استهالک کد 

 مشاهده نمایید. 3گام دوم را در پیوست 

  :این مرحله عالوه بر احراز هویت گامهای قبل، بیماران نیز با استفاده از کارت ملی الکترونیکی احراز در گام سوم

رویسهای فوق قواعد الکترونیکی سازمان بیمه تامین اجتماعی و نظایر آن همچنین عالوه بر س هویت خواهند شد.

 مشاهده نمایید. 0نمودار گام سوم را در پیوست  قابل فراخوانی خواهد بود.

 پیچیدستورالعمل نسخه

پیچی نویسی  و نسخهنسخهاجرایی سازی فرآیندهای  جهتموظفند مراکز ارائه دهنده خدمات سالمت  -۱ ماده

 بهره برداری نمایند. ات با دیتاسدارای گواهینامه معتبرتبادل اطالع یهاسامانه ازالکترونیکی 

خود  یکتاناسه توانند شمراکز می .باشندینم کیالکترون پرونده با اطالعات تبادل به قادر امیس شناسه فاقد مراکز -۲ماده

 به آدرس زیر دریافت نمایند. سیامرا از سامانه 

http://siam.behdasht.gov.ir/ 

ل سازی فرایند تبادکلیه مراکز ارائه دهنده خدمات سالمت موظف به تهیه توکن سخت افزاری جهت اجرایی -۳ ماده

. لیست دفاتر باشندتوکن سخت افزاری، دفاتر پیشخوان دولت منتخب می مرجع صدور هستند.بر بستر دیتاس اطالعات 

 باشد.منتخب در آدرس زیر قابل دسترس می

https://sra.epishkhan.ir/ 

 آورده شده است. 7فرآیند تهیه توکن سخت افزاری از طریق دفاتر پیشخوان در پیوست 
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 نسخهیا کد ملی بیمار،  HID شناسه با استفاده از، ثبت شده باشد یدر صورتی که برای بیمار نسخه الکترونیک -۲ماده 

 .باشدمیریافت قابل دکه دارای گواهینامه معتبر تبادل بر بستر دیتاس است اطالعاتی داروخانه از طریق سامانه تجویز شده 

جهت  و شده چاپنسخه،  توسط سامانه اطالعاتی مرکز تجویزگربر اساس استانداردهای ابالغ شده  HIDشناسه : 1تبصره

 گیرد.ارائه به داروخانه در اختیار بیمار قرار می

نوشته شده باشد  (یا دفترچه بیمه )بر روی سربرگ پزشک تجویزگربه صورت کاغذی  نسخه بیمار در صورتی که: 3تبصره

و تبادل بت باشد، سامانه اطالعاتی مرکز قادر به ثوجود نداشته به هر دلیلی شده و یا امکان بازیابی نسخه الکترونیکی ثبت 

 باشد.اطالعات نسخه پیچیده شده با سپاس می

امانه تواند با استفاده از ساز و کاری که در سمی مسئول فنی داروخانه ،به سپاسپیچیده شده قبل از ارسال نسخه  -۳ماده 

، استعالم HICAبا استفاده از سرویس  دریافت شدهای و بالینی را برای نسخه دیده شده است، قواعد بیمه داروخانهاطالعاتی 

بیمه  سهمتوان می HICAه از سرویس با استفاد، مثالبه عنوان  مشاهده نماید. را های بازگشتی سرویس مذکورکرده و پیام

 نمود.نسخه پیچیده شده را دریافت مربوط به اقالم و بیمار 

، فرآیند ثبت نسخه پیچیده شده وجود نداشته باشد HICAتبصره: در صورتی که به هر دلیلی امکان استفاده از سرویس 

 پذیرد.بدون استفاده از سرویس مذکور صورت می

پیچی ترمینولوژی مورد استفاده در نسخه 13/31/1079تاریخ  034/113مطابق با ابالغ شماره در حال حاضر  -4 ماده

ین از ا پیچیسخههای مدیریت اطالعات مورد استفاده مراکز جهت نسامانهباشد. لذا باید تمامی می IRC الکترونیکی دارو،

 پشتیبانی نمایند. ترمینولوژی

 در سامانه اطالعاتی مرکز و تبادل موفق آن داروخانهتوسط  پیچیده شدهدر صورت ثبت و ارسال صحیح نسخه  -5 ماده

د را گری و رسیدگی خوامور بیمه گر توانایی فراخوانی کلیه اطالعات ثبت شده و اجرایبا سپاس، سازمان های بیمه

رد تایید اند موسنجی طبق استانداردهای سپاس قرار گرفتهخواهند داشت. بر این اساس نسخ دارویی که مورد استحقاق

 باشند.گر نیز میهای بیمهسازمان
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