
 

دستورالعمل تعیین تعرفه پشتیبانی 

 های اطالعات بیمارستانیامانهس

 حوزه وزارتی

آمار و فناوری  مرکز مدیریت

 اطالعات

 1398ماه  تیر :تاریخ

 

 مقدمه

از  و به منظور ثبت الکترونیکی پرونده بیماران بیمارستانپشتیبانی از فرایندهای  برایهای کشور بیمارستان

 نمایند.های اطالعات بیمارستانی استفاده میسامانه

مانی زهای کشور و پراکندگی جغرافیایی و فرایندهای متفاوت داخل سابیمارستان هایتعدد نیازمندیبا توجه به 

بطور  مراکز بیمارستانیو یا  کشور توسط دانشگاههای علوم پزشکیکه پشتیبانی و  خریدقراردادهای ، هابیمارستان

سازی این دسته همسان براین وجود چارچوب یکساو  گوناگونی و پیچیدگی زیادی دارد ،شودمنعقد می مستقیم

 .نمایدمیالزامی از قراردادها 

ت رویه در نگهداری و دوحایجاد و به منظور  درمان و آموزش پزشکی ،وزارت بهداشتاین دستورالعمل توسط 

 74ماده  در راستای اجرای بند الف ی کشورهابیمارستانی اطالعات بیمارستانی مستقر در هاامانهپشتیبانی از س

ای کشور ا همکاری سازمان نظام صنفی رایانهباستقرار سامانه اطالعاتی مراکز سالمت،  برایقانون برنامه ششم توسعه 

آیین  65ماده  12بند عطف به ) اته اطالعات و ارتباطزگذاری حوبه عنوان متولی قانونی ابالغ تعیین مبانی قیمت

بخشی سازماندهی و نظممبنی بر  79چهارم دی ماه  ی کشور مصوبازمان صنفی رایانهنامه اجرایی تشکیل سا

   تدوین گردیده است. ،(بازار تجاری رایانه کشور

 

 تعاریف

های اطالعاتی مرتبط به ای از سیستمسیستمی کامپیوتری است که از مجموعه :اطالعات بيمارستاني امانهس

 .یک بیمارستان تشکیل شده است هم، به منظور حمایت و بهبود کیفیت مراقبت بهداشتی در

درگاه یکپارچه تبادل اطالعات سالمت در راستای ضوابط  :)درگاه یکپارچه تبادل اطالعات سالمت( دیتاس

محل تبادل اطالعات مورد  وعنوان مرکز تبادل خوشه سالمت ایجاد شده فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی به

ل خوشه سالمت است. تبادل اطالعات به شیوه خدمات الکترونیکی یا های ذینیاز خدمات الکترونیکی دستگاه

 شود.های الکترونیکی انجام میدل پیامتبا
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مراجعین ده ش: به منظور تسهیل در فرآیند ارسال الکترونیکی اطالعات ثبت آداپتور پرونده الکترونيکي سالمت

فراهم « نیکی سالمتآداپتور پرونده الکترو»افزاری با عنوان در سامانه های اطالعاتی، مجموعه ای از کتابخانه نرم

بادل اطالعات دهنده خدمات سالمت، امکان تهای اطالعاتی مراکز ارائهها در سامانهشده است که با بکارگیری آن

   شود.اهم میبین مراکز و زیر ساخت پرونده الکترونیکی سالمت فر

به  SDK2ای است که در قالب شده1آوری جمع هایوابع و کتابخانهآداپتور پرونده الکترونیکی سالمت مجموعه ت

 شود. دهنده خدمات سالمت ارائه میافزارهای اطالعاتی مراکز ارائهکنندگان نرمتولید

 خدمات مختلفکی الکترونی پیام دادهدل تبا :پرونده الکترونيک سالمتاستانداردهای فني تبادل اطالعات با 

نی تبادل فاستانداردهای باشد که تحت عنوان در حوزه سالمت می13606المللی ایزو بین استانداردمبتنی بر 

های سامانه یها از طریق آداپتور تجمیعفراخوانی سرویس .گرددمعرفی میاطالعات با پرونده الکترونیک سالمت 

 پیام داده، خدمات سالمتپیام دادهاستعالم هویت، ها، سرویس جمله این شود. ازجام میاطالعات بیمارستانی ان

 باشد. می پذیرش برخط

و لکردی های عمنامه بر اساس حداقل قابلیتاین گواهی اطالعات بيمارستاني: امانهنامه ارزیابي سگواهي

آمار و یریت مد مرکزهای اطالعات بیمارستانی کشور، توسط امانهسازی در سپیاده برایمورد نیاز عملکردی غیر

 گردد.فناوری اطالعات وزارت بهداشت صادر می

پشتیبانی و  در جریان فرایند ،گذار در حجم اقداماتی متغیرهای تاثیرد: مقدار ثابت از جزء عملکرضریب آلفا

 باشد.ی اصلی محاسبه قیمت تمام شده ریالی قرارداد میامبن

 محدوده

های ستانتعامل بیمار و خدمات نگهداشت، پشتیبانی فرایندهای جاری تمامیمحدوده این دستورالعمل  :1ده ما

 باشد.می اطالعات بیمارستانی و یا شرکت پشتیبانامانه دهنده ستوسعهکشور با شرکت 

دهنده این دسته فعال توسعهاطالعاتی خود را از یک شرکت  امانهمحصول سباید هر بیمارستان در کشور   :2ماده 

 باشد: ذیلدارای خصوصیات باید خریداری نماید و این شرکت افزاری )بخش خصوصی ( از محصوالت نرم

                                                           
1 Compile 

2 Software Development Kit 
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 کشورای نظام صنفی رایانهسازمان یت در عضو .1

 بندی شرکتهای انفورماتیکی از مرجع ذیصالح رتبهنامه گواهیداشتن  .2

 برای محصولاز مرجع ذیصالح  افزارثبت نرمگواهی داشتن  .3

از  برای محصول دارای اعتبار زمانی اطالعات بیمارستانیامانه سرهای افزانرمارزیابی نامه گواهیداشتن  .4

 آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت  مرکز مدیریت

 برای محصول دارای اعتبار زمانیپرونده الکترونیک سالمت  انداردهایمطابقت با استنامه گواهیداشتن  .5

  وزارت بهداشتآمار و فناوری اطالعات مرکز مدیریت  ازافزاری نرم

 ل و ضوابط اصو

پذیرش مسئولیت  لزوم و شهروندانهای محرمانه و شخصی اهمیت نگهداشت اطالعات و دادهبا توجه به  :3ماده 

باشد. در این الزامی می اطالعات بیمارستانیسامانه دهنده شرکت توسعهانعقاد قرارداد پشتیبانی ساالنه با ای، حرفه

  .استکار واحد الزامی وگذاری، پیروی از دستورالعمل حاضر برای ایجاد سازراستا برای ایجاد نظام هماهنگ تعرفه

اطالعات های سامانهانعقاد قرارداد پشتیبانی  سقف ریالیدر این خصوص، مبلغ مصوب پیرو اجرای این دستورالعمل، 

های کشور، افزار و بیمارستاندهنده نرمهای توسعهباشد و هیچ یک از شرکتبیمارستانی به ازای هر بیمارستان می

 پشتیبانی الزحمهحق پرداخت در ریتاخالزم به ذکر است باشند. مجاز به انعقاد قرارداد باالتر از سقف مصوب نمی

 گردد.های کشور مارستاندر بی یبانیپشت خدمات اختالل ای و لغو موجب دینبا

های تی در بیمارستانهای عملیاکه تفاوت استای افزاری پیچیدهسیستم نرم ،اطالعات بیمارستانی سامانه :4ماده 

به منظور مدیریت  در این چارچوب ود دارای مالحظات خاصی خواهد بو گذاریچارچوب تعرفه بنابراین دارد مختلف

های ساالنه متناسب با رشد تورم و رسانی قیمتروزبهبرای  آلفاضریب از  عملکردی،های ساختاری و این تفاوت

 ها استفاده خواهد شد.هزینه

ای کشور و وزارت نظام صنفی رایانهسازمان ی بین کتوسط کمیته مشتر ،پشتیبانی آلفاضریب سالیانه  :5ماده 

 گردد.بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعیین و ابالغ می
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 های موثر در چارچوب تعرفه پشتيباني شاخص

گذاری تعرفه قیمت مهم یکی از معیارهای ،تعداد تخت بیمارستان به عنوان معیاری از بزرگی بیمارستان :6ماده 

دهنده تعداد پایانه کاربری در بیمارستان نشان ،فعال تختعداد ت .باشدمیاطالعات بیمارستانی سامانه پشتیبانی 

 نماید.تر میپیچیدهافزاری را اطالعات بیمارستانی و پشتیبانی نرمسامانه فرآیندهای مدیریت  با افزایش آن است که

 :خواهد داشت زیرهای بر اساس شاخص منحصر به خود را آلفاضریب  ،هر گروه

 تخت 64تا  .1

   تخت 100 تا .2

  تخت 250 تا .3

  تخت 400 تا .4

  تخت 600 تا .5

  تخت 600 از بیش .6

-ایباشد. علیاطالعات بیمارستانی میسامانه پشتیبانی  از عوامل قابل ارزیابی در خدمات نوع بیمارستان :7ماده 

 گردد.های کشور یکسان ارزیابی میبیمارستان تمامیحال این موضوع در دستورالعمل حاضر برای 

 به باشد ومیافزاری نرم امانهسعملکرد اطالعات بیمارستانی،  سامانه پشتیبانیهزینه یکی از معیارهای  :8ماده 

 ارتباط دارد.اطالعات بیمارستانی  سامانهخدمات 

 د.شومیرسانی روزههای اطالعات بیمارستانی کشور بسامانهارچوب ارزیابی اساس چبرذکر شده محدوده و خدمات  

و های خدمات گروهروزرسانی همسئول ب وزارت بهداشت، آمار و فناوری اطالعاتمرکز مدیریت در این خصوص 

 ،افزاریبه محصول نرم شرایط مشخص شده، تمامیدر صورت برآورده نمودن  و درنهایتبود خواهد ای دورهارزیابی 

به طوری که وضعیت هر  ،شدخواهد  اعطا های اطالعات بیمارستانی(سامانهنامه ارزیابی )گواهی مربوطه نامهگواهی

بر اساس  در این خصوص، .است شدههای مورد ارزیابی مشخص شاخصبر اساس نامه مذکور ماژول در گواهی

 یهاسامانه یابیارزهمچنین  باشد.پشتیبانی متفاوت می آلفاضریب ، سیستم  توانمندی عملکرد وضعیت احراز

 .شد خواهد انجام ر محورهای مختلفد یمارستانیب اطالعات
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به  افزار،در نرم برای استفاده از عملکرد اضافه شده 3مجوزرا به عنوان حق  ایجداگانهبیمارستان هزینه  :9ماده 

، آلفاضریب ذکر شده در جدول محاسبه در این خصوص، تمام امکانات  پرداخت نخواهد کرد. شرکت پشتیبان

 بردار می باشد. استفاده از آن عملکرد در بیمارستان بهره مجوزشامل حق معنوی 

های اصلی ز فعالیتا درگاه یکپارچه تبادل اطالعات سالمت )دیتاس( بر روی بستر پیام دادهگهداری ن :10ماده 

تبادل اطالعات  درگاه یکپارچهپشتیبانی  حوزه هایباشد. فعالیتمی اطالعات بیمارستانی سامانه پشتیبانشرکت 

 عبارتند از: سالمت )دیتاس(

 ( تاسید) متسال اطالعات تبادل کپارچهی درگاه بستر یرو برتبادل اطالعات  هایروز نگهداشتن ماژولهب .1

 پیام دادههای باشد که احراز صالحیت هریک از سرویسمیتبادل اطالعات  پیام دادههای شامل سرویس

مده است. آنامه مطابقت با استانداردهای پرونده الکترونیک سالمت به تفکیک در کارنامه ضمیمه گواهی

 سالمت اطالعات لتباد یکپارچه درگاه بستر روی برتبادل اطالعات  پیام دادههای سرویسوضعیت ارزیابی 

  ، مشخص شده است.گیرند می قرار ارزیابی مورد که( دیتاس)

دانشگاه  سپاساصلی  تبادل اطالعات با نمونه بین ماژولالکترونیکی ارتباط برجا بودن پااطمینان از  .2

 مربوطه

وی بستر ربر  افزار و بیمارستان در ماژول تبادل اطالعاتنرم شناسه انحصاری اطمینان از تعریف درست .3

 (تاسید) سالمت اطالعات تبادل کپارچهی درگاه

شده از  بازگشت دادهها و خطاهای ارسال وضعیتای به بیمارستان در خصوص ارائه گزارش دورهقابلیت  .4

 (تاسید) سالمت اطالعات تبادل کپارچهی درگاه

 کپارچهی درگاهتر بر روی بس پیام دادههای سرویسدر  بیمار از جاگذاری صحیح اطالعات پروندهاطمینان  .5

 (تاسید) سالمت اطالعات تبادل

و  4های منحصر به فرد مراجعهسپاس بر اساس شناسه ی ارسالی بههامدیریت درست ویرایش پرونده .6

 5بیمار

 می دانشگاهدر بازه زمانی اعال های جدید ابالغیسها و اجرای سرویرسانی تغییرات ساختاری سرویسروزهب .7

                                                           
3 License 
4 CompositionUID 
5 PatientUID 
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به صورت رایگان ، های اعالمیاعمال نیازمندی وافزار های وزارت بهداشت در نرمسازی ابالغیهپیاده :11ماده 

 گردد. می انجام

آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت مرکز مدیریت خرین ابالغیه بر اساس آتغییراتی که  -1تبصره

های سیستمها و زیراطالعات بیمارستانی در سرویس سامانهمورد انتظار  نیازمندیهایدرخصوص حداقل 

در  اطالعات بیمارستانی اعمال گردد. سامانهباشد باید به صورت رایگان در می عملکردیو غیر عملکردی

مبلغ  مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات های ابالغیدستورالعملخارج از سازی درخواست پیادهصورت 

 به صورت توافقی تعیین شود.

به صورت مبلغ ریالی  ،های ابالغیاعمال نیازمندیهای آموزشی خارج از دستورالعمل برای -2تبصره 

 گردد.توافقی تعیین می

های ابالغی وزارت بهداشت و قوانین بر خالف دستورالعملباید ن ،سامانهاعمالی در  تغییرات -3تبصره

مرکز مدیریت از  باید ،باشد. در صورتی که شرکت در این مهم ابهام داردایران جاری جمهوری اسالمی 

 استعالم رسمی نماید. ، درمان و آموزش پزشکیآمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت

که خروجی آن ) افزارسازی شده در نرمشخصیجهت انجام تغییرات نفر ساعت در طی سال  20میزان  :12ماده 

 باشد.، بدون دریافت هزینه و بصورت رایگان می(مورد تائید کارفرما قرار گیرد

اطالعاتی بیمارستانی فردی است که از طرف کارفرما انتخاب شده و مسئولیت دارد امور  سامانهمسئول  :13ماده 

این فرد نماینده کارفرما  .نمایدبرطرف  در بیمارستان ه پشتیبانیاطالعات بیمارستانی را در طی دور سامانهجاری 

 باشد.میطرف قرارداد برای شرکت 

آموزش پرسنل ، اطالعات بیمارستانی در طول دوره پشتیبانی سامانهیادگیری استفاده و مدیریت  برای: 14ماده 

گردد. ی آموزشی برطرف میهاهکارگاهای آموزشی و باشد. این نیازمندی با جلسهنیاز میمورد بیمارستان 

 توسط شرکتآموزش پرسنل های هزینه و شده باشد قبال توسط شرکت فراهم بایدمستندات راهنما و دستورالعمل 

 محاسبه می گردد: ذیل صورتبه 

 باشد.می آموزش در محل شرکت به صورت رایگان 
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  نفرساعت در ماه  5تا سقف گردد. محاسبه میمحل بیمارستان به صورت نفر ساعت آموزش در محاسبه

درخواست  برای. مبلغ ریالی باشد، بدون هزینه و رایگان میتائید کارفرما( با) آموزش در محل بیمارستان

 گردد.نفر ساعت در ماه به صورت توافقی محاسبه می 5بیشتر از 

 رکت باشد.کارشناس آموزش شرکت باید از افراد باتجربه و دارای سابقه فعالیت آموزش در ش 

 باشد.می کارفرما هزینه ایاب و ذهاب مدرس بر عهده 

در  ، آموزش پرسنلاطالعات بیمارستانی سامانه اولیهاندازی و راههای خدمات نصب هزینه -4تبصره 

 باشد.رایگان می، سامانه اولیه زمان نصب و راه اندازی

اطالعات بیمارستانی بر عهده مسئول  سامانهگیری از سرورها و تجهیزات مربوط به پشتیبانی و پشتیبان :15ماده 

 باشد.میمسئول رایانه بیمارستان  و یا اطالعات بیمارستانی سامانه

باشد با بر عهده شرکت می موضوعدر قرارداد پشتیبانی ذکر شده باشد که این درصورتیکه  -5تبصره

-در این خصوص شرکت متعهد است، آخرین فناوری باشد.سبه میمحا در امتیازات قابلضریب مشخصی 

 های پشتیبان گرفته شده مورد استفاده قرار دهد.های روز را برای حفظ محرمانگی در داده

بیان می شود که ارتباط با شرایط و امکانات  ازاتیامت در یمشخص بیضرای به صورت ضریب منطقه :16ماده 

منطقه فناوری اطالعات و ارتباطات محیطی شهری است که بیمارستان در آن واقع شده است. هر چه امکانات 

 بیشتر خواهد بود. امتیاز ،کمتر باشدجغرافیایی که بیمارستان در آن واقع شده است 

تواند شرکت یا دانشگاه با شرکت پشتیبان می نیازمندی و توافق بنابرنیروی متخصص مقیم در بیمارستان : 17ماده 

محاسبه مابین کارفرما و پیمانکار های توافقی فیهزینه آن جداگانه بر اساس تعرفه گردد و در قرار داد تعیین

گیرد و هزینه ایاب و ذهاب توسط د. ارسال کارشناس در موارد لزوم توسط شرکت پیمانکار صورت میردگیم

 سال مصوب ،یدولت معامالت در کارکنان مداخله منع مشمول گرددمی متعهد مانکاریپ گردد.کارفرما پرداخت می
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ای را با کارشناسان واسطهای باشد که کارفرما بتواند ارتباط سریع و بینحوه ارتباط با مشتری باید به گونه :18ماده 

 های ارتباط با مشتری شامل:روشمسئول شرکت پیمانکار برقرار کند. 

 برقراری ارتباط از طریق مرکز تماس به صورت تلفنی 

 برقراری تماس از طریق سامانه ارتباط با مشتری و دریافت کد رهگیری 



 یمارستانیاطالعات ب یها ستمیس یبانیتعرفه پشت نییدستورالعمل تع
 1398ماه  تیر تاریخ

 8 صفحه

 
 یا نامه رسمیی ارتباط از طریق پست الکترونیکی و فاکس و برقرار 

 ، الزم است هاو افزایش هزینهل بیمارستان در محبه منظور عدم حضور کارشناسان شرکت پیمانکار  :19ماده 

از راه  غیرهاطالعات بیمارستانی برای خطایابی، رفع اشکاالت احتمالی، تنظیمات مدیریتی و  سامانهدسترسی به 

 پذیر باشد.دور امکان

اطالعات بیمارستانی بر عهده شرکت پیمانکار  سامانههای امن برای اتصال از راه دور به لزوم استفاده از روش 

آمار و فناوری  مرکز مدیریتهای مربوطه ابالغی از باشد و شرکت موظف است بر اساس آخرین دستورالعملمی

ها . هر گونه ارسال و یا دریافت بانک اطالعاتی و اطالعات پروندهدر این خصوص اقدام نماید اطالعات وزارت بهداشت

 باشد.حل شرکت پیمانکار ممنوع میبه مو یا  از

 ضروریات اجرا

با عنوان  پیوست حاوی فرم باید ،گرددمنعقد میحاضر قراردادهای پشتیبانی که بعد از ابالغ دستورالعمل  :20ماده 

بر ، فرماین . توسط طرفین به دقت تکمیل و امضاء گردند و دباشن دستورالعملاین  پیرو« قرارداد تعرفه مصوب»

 الکترونیکی آدرس در «های اطالعاتی حوزه سالمتسنجی سامانهاعتبار» اطالعات ثبت شده در سامانه اساس

http://pocssupport.behdasht.gov.ir در  گردد. بدیهی است، خروجی تولید شدهبه صورت خودکار تولید می

عنوان به ،منابع وزارتو مدیریت  و معاونت توسعهآمار و فناوری اطالعات مرکز مدیریت  مورد تایید  ،مذکور سامانه

 باشد. بر اساس دستورالعمل حاضر می ،مصوبسند مالک تعرفه 

 گردد.در کلیه مراکز بیمارستانی کشور ابالغ میاجرا  برایتدوین و  ماده 20این دستورالعمل در 

 

http://pocssupport.behdasht.gov.ir/

