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 دانشکده علوم پزشکي  رياست محترم دانشگاه/

 هاي کشوربيمارستان HISافزارهاي : تامين خدمات پشتيباني نرم موضوع

 ؛ با سالم و احترام

، که در نهمين ماه سال هنوز ر های کشوتانبيمارس HISافزارهای در خصوص قرارداد تامين خدمات پشتيباني نرم

 : کند، توجه آن رياست محترم را به نکات بشرح زير جلب مي های جدی استمواجه با چالش

از سوی معاونت  HISهای های دقيق و صريح در مورد قرارداد پشتيباني سامانهرغم وجود دستورالعملعلي (1

بهداشت،  اطالعات وزارت   محترم مرکز مديريت آمار و فناوری، معاونت محترم درمان و رياست  محترم توسعه

        های در اکثر قريب به اتفاق بيمارستان 98، عقد قرارداد پشتيباني سال  درمان و آموزش پزشکي

. سازمان نظام صنفي  در حال حاضر بالتکليف مانده است« برخي ابهامات»دانشگاهي کشور با ادعای وجود 

، معاونت محترم درمان و رياست محترم  با معاونت محترم توسعه 18/08/98ر در جلسه مورخ ای کشورايانه

ها ، مشکالت فراروی شرکت ، درمان و آموزش پزشکي مرکز مديريت آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت

های صادره لعملسازی برخي نکات مبهم در دستورا، و اين مقامات برای شفاف ها را مطرح کردهو بيمارستان

 . قول همکاری و مساعدت دادند

         و الزامات « پرونده الکترونيک سالمت»نظر به اهميت تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در حوزه  (2

های کشور، هشت ماه بيمارستان HISافزارهای کننده نرمهای تامين، شرکت هاافزاری آن در بيمارستاننرم

  های قبل( ها )و پرداخت مطالبات معوق سالين تکليف قرارداد پشتيباني اين سامانهرا بدون تعي 98اول سال 

 21     توان به ارائه، مي . از جمله اين خدمات اندهد نيازها بيمارستان را ارائه کردبه شکل مستمر خدمات مور

مان و آموزش پزشکي ، در ای ابالغ شده از سوی معاونت محترم درمان وزارت بهداشتهای توسعهسرويس

 اشاره کرد.

های مربوط به قرارداد های علوم پزشکي کشور برای استنکاف از اجرای دستورالعملابهامات مورد اشاره دانشگاه (3

               د /201448، معطوف به برخي نکات دستورالعمل شماره 98 در سال  HISهای پشتيباني سامانه

         ؛ عه مديريت و منابع وزارت بهداشت )و پيوست سه امضايي( استمعاونت محترم توس 12/05/98مورخ 

 : از جمله

  در حالي که محاسبات مربوط  استفاده شده« ٪40تا »از عبارت  98ی سال «آلفا»در مورد رقم ،

بر اساس رقم دقيق   http://pocssupport.behdasht.gov.irبه مبلغ قرارداد در سامانه 

های موجود ها و کنايه. با توجه به برخي اعتراض شودمحاسبه و استخراج مي  98ی سال «آلفا»

             ، الزم به ذکر است که فقط  رقم آلفا نسبت به سال قبل ٪40در مورد افزايش 

نسبت  %100، بيش از  98درمان در شش ماه اول سال ارجاعي معاونت « ایهای توسعهسرويس»

های ، تامين سرويس افزاریهای نرم، شرکت .  در عين حال به سال قبل افزايش داشته است

   ،  مدخل در امور بهداشت و درمان از جمله بيمه تامين اجتماعيای نهادهای ديگر ذیتوسعه

http://pocssupport.behdasht.gov.ir/
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.  اندها و... را برعهده داشته، بانک غذا و دارو، سازمان  های مکمل، بيمه بيمه نيروهای مسلح

افزاری ، به اقتضای الزامات نرم «دستورالعمل پشتيباني مبتني بر ضريب آلفا»شايان ذکر است که 

برنامه تحول نظام سالمت و حاصل يک سال مطالعه و بررسي کارشناسي مشترک بين سازمان 

          ، درمان  ار و فناوری اطالعات وزارت بهداشتای کشور و مرکز مديريت آمنظام صنفي رايانه

. انتظار اين بوده  در سطح کشور اجرا شده است 97و  96، که در سال  و آموزش پزشکي بوده

                   ، اصالح ربطهای علوم پزشکي و مديران محترم ذیکه اين ضريب با مشارکت دانشگاه

، مستندات  های موردی و پراکندهسف بجز برخي اعتراضات و گلهسازی شده که با کمال تاو بهينه

 .  قابل اعتنايي به اين سازمان ارائه نشده است

  98مبنای مبلغ قرارداد ( در سايت وزارتيhttp://pocssupport.behdasht.gov.ir)  امتيازات ،

 98گواهي عملکردی موجود )دوردوم ارزيابي( و رقم آلفای اعالمي برای سال مکتسبه بر اساس 

، هيچ شرطي برای عقد قرارداد پشتيباني در خصوص گواهينامه دور سوم ارزيابي  . بنابراين است

HISدستورالعمل پيوست نامه  2مندرج در تبصره « مهلت آبان ماه».  ها وجود ندارد             

،  معاونت محترم توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت 12/05/98مورخ د /201448شماره 

کنند اقدام به اخذ گواهينامه دور سوم مي 98هايي است که بعد از عقد قرارداد مربوط به شرکت

 دهند، درخواست تجديد نظر در مبلغ قرارداد به کارفرما مي و بر اساس امتيازات مکتسبه جديد

          ، اين بند آغاز نشده« ارزيابي دور سوم عملکردی»، حتي فرآيند  ا امروز. با توجه به اينکه ت

                      ، اقدامي مستقل  98منتفي و عقد قرارداد پشتيباني سال « فعالً»از دستورالعمل هم 

 . است« HISهای ارزيابي دور سوم سامانه»از 

 د /201448دستورالعمل پيوست نامه شماره  1ماده  1: بر اساس تبصره  هانامهدر مورد گواهي

، مهلت تهيه و تقديم  معاونت محترم توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت 12/05/98مورخ 

                             .  تعيين شده است« تا قبل از پايان مدت قرارداد»،  های مورد نظرنامهگواهي

 : الزم به توضيح است که

  عملي است« گواهي سپاس»مهلت برای اين . 

  گواهي دور سوم ارزيابي »اين مهلت برایHIS » فقط در صورتي عملي است که عمليات

 . آغاز شود 98تا اول دی ماه  HISدور سوم ارزيابي سامانه های 

  فرآيند تهيه و تقديم  مطلقاً قابل عملي نيست« گواهي امنيت»اين مهلت برای .           

ها منظور گواهينامه طوالني است و در اين مورد بايد فرصتي دو ساله برای شرکتاين 

شود. اين سازمان از مديريت محترم مرکز آمار و فناوری وزارت بهداشت تقاضای اقدام 

. مشروط کردن عقد قرارداد يا پرداخت  در اين خصوص کرده است« استمهال»برای 

به معنای عدم تمايل « عمالً »،  «گواهي امنيت»، به تهيه و تسليم  هامطالبات شرکت

http://pocssupport.behdasht.gov.ir/
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. شايان ذکر است که در حال  افزاری مورد تعامل استبه ادامه همکاری با شرکت نرم

 . اندنشده« گواهي امنيت»های کشور موفق به دريافت HISيک از حاضر، هيچ

باخت و تهديد  - با رويکرد برد ، شودها پيشنهاد ميبه شرکت HISهايي که برای قرارداد پشتيباني تمام متن (4

. در اجرای تکاليف برنامه  . در اين رويکرد بايد تجديد نظر اساسي انجام شود شودو جريمه و... تدوين مي

، شريک و همکار وزارت بهداشت  افزاریهای نرمهای بستری و سرپايي(، شرکتششم توسعه )اعم از سرويس

 . نيت و تفاهم و ... در چارچوب ضوابط قانوني تهيه شوندهستند و قراردادها بايد بر اساس حسن

    های انفورماتيکي ارائه شده تا پايانها در مورد سرويسهای علوم پزشکي و بيمارستانهای دانشگاهبدهي (5

 . اقدامات الزم آغاز شود 98. در مورد پرداخت وجوه شش ماه اول سال  تسويه شود 97سال 

، که به روالي رايج برای اجتناب  و غير آن HISافزارهای حوزه سالمت اعم از رمن« تعويض و جايگزيني»به  (6

،  . در اين مورد ، پايان داده شود افزاری طرف قرارداد قبلي تبديل شدهاز پرداخت مطالبات شرکت نرم

    مرکز مديريت آمار و فناوری اطالعات وزارت  20/06/1398د مورخ /1570/110دستورالعمل شماره 

           ، شرايط الزم افزاری جديد، ضمن به رسميت شناختن حق مشتريان برای انتخاب طرف نرم بهداشت

 . ، هم اعالم شده است افزاربرای تغيير و جابجايي نرم

 

 HISهای ، خواهشمند است دستور فرمائيد نسب به تعيين تکليف قرارداد پشتيباني سامانه الذکربا عنايت به نکات فوق

                      HISهای افزاری پشتيبان سامانههای نرم. شرکت اقدام عاجل به عمل آيد 15/09/98تا تاريخ  98در سال 

)به ويژه سرويس  98های طرف قرارداد ای بيمارستانکننده نيازهای توسعهصرفاً تامين 16/09/98از تاريخ 

ای را های توسعهد و مسئوليت خسارات احتماليِ عدم تامين سرويسپيچي الکترونيکي( خواهند بونسخه-نويسينسخه

 . کننداز خود سلب مي

 

 با سپاس                                                                                                      
 محمدباقر اثني عشري                                                                                             

 رييس سازمان                                                                                                    

 

 : رونوشت

 درمان و آموزش پزشکي  ، وزارت بهداشت ، معاون محترم توسعه مديريت و منابع نژادجناب آقای دکتر تقوی ، 

 درمان و آموزش پزشکي ، وزارت بهداشت ، معاون محترم درمان ييجناب آقای دکتر جان بابا ، 

 درمان و آموزش  ، وزارت بهداشت ، رييس محترم مرکز مديريت آمار و فناوری اطالعات خانيجناب آقای دکتر صفي ،

 پزشکي

 و آموزش پزشکي، درمان  ، وزارت بهداشت مديرکل محترم حراست 


