سيستم جامع اطالعات دندانپسشكي ):Dental Information System (DIS
ثبت ٍ ًگْذاسي پشًٍذُّا ٍ اطالػات باليٌي بيواساى دس حَصُّاي هختلف خذهات سالهت ،سابقِ اي افضٍى بش چْل سال داسد مِ دس هقاطغ صهاًي هختلف ٍ با تَجهِ بهِ
اهناًات ٍ ضشٍسيات ّش دٍسُ ،بِ اَشنال گًَاگَى صَست پزيشفتِ است .تغييشات دسًٍي ًظامّاي سالهت ٍ تحَل ديذگاُ "بيمارينگر" بِ "سالمت نگر" ٍ "فردنگر"
بِ "جامعهنگر" دس سالياى اخيش ٍ پيششفت چشوگيش ٍ سشيغ في آٍسي اطالػات دس جْاى ،استفادُ اص ايي اهناًات دس استقاء ميفيت اسايِ خهذهات سهالهت سا بهِ دًبهال
داشتِ است" .سالمت الكترونيك" ( )E-Healthػشصِ جذيذي دس حَصُّاي اطالعسساًي پضشني ،سالهت ػوَهي ٍ اقتصاد سالهت است مِ بش ثبهت ،رخيهشُسهاصي،
فشاخَاًي ٍ اشتشاكگزاسي اطالػات سالهت افشاد با استفادُ اص بستشّاي استباطي ٍ فيآٍسيّاي هشتبط تأميذ داسد.
با تَجِ بِ اّويت هَضَع دس ثبت ٍ رخيشُ ساصي اطالػات بيواساى ،داًشنذُ دًذاًپضشني ّوذاى اقذام بِ اًجام بشسسيْاي فٌي دس خصهَ

ًهشم افضاسّهاي هَجهَد دس

حَصُ سيستنّاي جاهغ اطالػات دًذاًپضشني ،دّاى ،فل ٍ صَست پشداخت ،پس اص بشسسيْاي الصم ٍ پهس اص بستشسهاصيْاي شهبنِ ٍ سهخت افهضاس ههَسد ًيهاص جْهت
داًشنذُ ،دس هْشهاُ  3131هَفق بِ هٌؼقذ ًوَدى قشاسداد ٍ خشيذ ًشم افضاس هذيشيت جاهغ دًذاًپضشني ) (DISششمت تشاشِ َّشوٌذ ًَيي گشديذ.
دس ايي ساهاًِ مليِ دسهاًْاي بيواساى ّ ،ضيٌِ ّاي پشداختي ،طشح دسهاى ٍ ششح دسهاًْاي اًجام شذُ بشاي بيواساى دس بخش تخصصي دس ساهاًِ ثبت ٍ قابل اسصيابي هي
باشذ ٍ دستياساى هلضم بِ دسج طشح دسهاًْا بش سٍي پشًٍذُ بيواساى هي باشٌذ ٍ دس صَستي مِ طشح دسهاًْا تَسط استاد هشبَطِ هَسد تأييذ قشاس گيشد يا دس صَست ًيهاص
پس اص اقذام اصالحي بش سٍي طشح دسهاى هَسد ًظش ،اقذاهات دسهاًي صَست گشفتِ جْت بيواس سا بِ صَست النتشًٍيني ثبت هيًوايٌذ.
بش ايي اساس  Log bookػولي دستياساى اص سال  3131بش اساس ايي سيستن اسصيابي هيگشدد.
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