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 فرد تکمیل کننده فرم: 

 مرکز تکمیل کننده: :تاریخ

 پاسخ سوال ردیف

 -1 اطالعات بیماران سرطان پستانبیمارستان های جمع آوری اسامی   .1

2- 

3- 

4- 

 ..............................:  1393 سرطان پستان در هر سالموارد تعداد تخمینی   .2

1394  ...............................: 

1395 .............................. : 

1396................................ :   

1397 .............................. :  

ی مختلف یک بیمار در بخش مدارک پزشکی داری پرونده هاهای نگهمحل  .3

  بیمارستان چگونه می باشد؟

: پرونده های مانند های یک بیمارتمام بخش های پرونده  □

 .شوند, رادیوتراپی در یک محل نگهداری میدرمان, جراحیشیمی

  باشندمیبایگانی  جداگانههای هر کدام از پرونده ها در بخش  □

 (.پزشکی بخش بستریپزشکی بخش سرپایی, مدارک) مدارک

در مدارک ها و نحوه آرشیوکردن پروندهنگهداری وضعیت حاضر حالدر   .4

 باشد؟چگونه میپزشکی 

 اساس نوع سرطان وجود دارد.بندی بردسته □

و تشکیل پرونده اساس سال مراجعه به بیمارستان بندی بردسته □

 وجود دارد.

های تمام بندی مشخصی وجود ندارد و پروندهگونه دستههیچ □

 اند.های مختلف در کنار یکدیگر قرار گرفتهها در سالسرطانانواع 

 پرستاری گزارشات□                    حال شرح برگه□ نگهداری میشود؟چه برگه هایی  در پرونده کاغذی بیماران   .5

                 آزمایش های برگه□                          مالی اوراق□

 فوت برگه □
 شامل: پاتولوژیک و کلینیکال تشخیصی گزارشات

 سونوگرافی□

 ماموگرافی□

 بیوپسی□

 پاتولوژی جراحی□

 اطالعات درمانی شامل: 

 شیمی درمانی □

 رادیوتراپی□

 جراحی □

 :......................................................موارد سایر

 بله □ می باشد؟ (بیمارستانی روکش) بیمارستان HISآیا بیمارستان شما دارای   .6

 خیر□

7.  HIS  شامل چه اطالعاتی از هر بیمار می  بیمارستانی( )روکشبیمارستان

 باشد؟

 

 پرستاری گزارشات□               اطالعات پذیرش□

  اطالعات دارویی و داروخانه □                      مالی اوراق□

  مراجعات تاریخمحل و  □اتاق عمل                       □
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 بخش تغذیه□تصویربرداری                   □

 آزمایشگاه □

 :......................................................موارد سایر

 آیا اسکن از پرونده های بیمارستان وجود دارد؟  .8

  

 بله □

 خیر□

هر بیمار شامل چه اطالعاتی از در صوررتی که اسکن پرونده ها وجود دارد,   .9

 ؟می باشد

 پرستاری گزارشات□                    حال شرح برگه□

                 آزمایش های برگه□                          مالی اوراق□

 فوت برگه □

 شامل: پاتولوژیک و کلینیکال تشخیصی گزارشات

 سونوگرافی□

 ماموگرافی□

 بیوپسی□

 پاتولوژی جراحی□

 اطالعات درمانی شامل: 

 شیمی درمانی □

 رادیوتراپی□

 جراحی □

 :......................................................موارد سایر

 استقرار برنامه ثبت مناسب جهت فضای  □ آیا امکانات الزم برای انجام برنامه ثبت سرطان پستان فراهم می باشد؟  .11

 ثبت برای کارشناس میز و کامپیوتر □

امکان دسترسی به منابع اطالعاتی بیماران ) پرونده های کاغذی  □

 و سایر منابع اطالعاتی موجود در بیمارستان(

منظور محلی می باشد که کارشناس ثبت )محل استقرار ثبت سرطان پستان   .11

در طی انجام پروژه در آن مکان مستقر و کار بررسی پرونده ها و ورود دیتا را 

 داد.(انجام خواهد 

 بخش مدارک پزشکی بیمارستان    □

 اتاقی مجزا در بیمارستان     □

 ساختمانی در خارج بیمارستان    □

 بله □ ؟امکان پیگیری تلفنی بیماران وجود دارد  .12

 خیر □

امکان استفاده از اطالعات مراکز خارج از بیمارستان ) کلینیک های خصوصی,   .13

 تصویربرداری و... وجود دارد؟مطب ها, آزمایشگاه ها و مراکز 

 بله □

 خیر □

به منظور تامین نیروی انسانی آیا دانشگاه امکان جذب نیرو به صورت موارد   .14

 ذکر شده را دارد؟

 کارشناس ثبت نیمه وقت  □

 کارشناس ثبت به صورت تمام وقت □

 دانشجویان پزشکی  □

 کارشناس ثبت به صورت نیروی طرحی □

 سایر توضیحات:  .15

 
 

 

 


