بسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایالم
مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره)

دستورالعمل اجرایی در زمینه امکان دسترسی به فایل هاي بخش پاراکلینیك
از آنجائیکه فایل هاي رادیولوژي،نتایج آزمایشات و ...یکی از منابع آموزشی مهم می باشد واز طرفی با
توجه به اصل مهم رعایت حقوق بیمار و حفظ اسرار بیماران دستورالعمل نحوه دسترسی فراگیران به فایل
هاي پاراکلینیك در مرکز آموزشی امام خمینی (ره) ایالم تدوین گردید .
براي رده هاي مختلف فراگیران در سطح کارآموز ،کارورز ودستیار توسط  ITبیمارستان user name
و Passwordجدا ساخته شده ودراختیار نمایندگان مربوطه قرار می گیرد.فراگیران و اعضاي هیئت علمی
از این طریق می توانند به سیستم  pacsدر بیمارستان وهمچنین در خارج بیمارستان دسترسی یابند وفایل
هاي رادیولوژیك بیماران را مورد مطالعه قرار دهند.بدیهی است در صورتی که فراگیران بخواهند از این
اطالعات براي تحقیقات ،چاپ مقاله موردي و....استفاده نمایند اخذ رضایت از بیمار مربوطه الزامی از
اصول مهم رعایت اخالق حرفه اي می باشد.
همچنین از آنجائیکه در تمامی بخش ها usernameو  passwordجداگانه اي براي دسترسی به سیستم
 HISوجود دارد که اطالعات آزمایشگاهی بیماران در آن موجود است .لذا فراگیران در هر بخش امکان
دسترسی به آزمایشات بیماران را از این طریق دارند .بدیهی است با توجه به اینکه دست یابی به برخی
آزمایشات از جمله تستهاي ویرال ( HIVو )...ممکن است تبعات مهمی داشته باشد اصل حفظ اسرار بیمار
دراین موارد الزامی است و ﻻزم است در برنامه هاي توجیهی فراگیران بر این موضوع تاکیید گرد .

در صورت نیاز به دسترسی به ﻻم خون محیطی ،ﻻم ادراري،نتایج پاتولوژي بیماران و یا بلوك بافتی
بیماران نیز فرایندي طراحی شده است که پیوست می باشد.
در تمامی موارد فوق رعایت اصول اخالقی به فرگیران تاکید و در صورت هرگونه اقدام مغایر با اصول
اخالقی موارد ﻻزم است از طریق گروه هاي مربوطه گزارش تا بر اساس آن دستورالعمل فوق تکمیل
گردد.
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