
۱۳۹۶/۰۶/۰۴
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۱۳۰/۱۲۸۳۲/ص/۹۶
تاریخ:

پیوست:

شماره:

ریاست محترم مجتمع آموزشی ، پژوهشی درمانی ...
ریاست محترم مرکز آموزشی درمانی ...                                                             

ریاست محترم بیمارستان ...
مسئول فنی محترم بیمارستان ...

مسئول فنی محترم مرکز جراحی  محدود...
مسئول فنی محترم درمانگاه ...

سالم علیکم
    با احترام، نظر به اصل صیانت از اسرار و اطالعات بیماران و مراجعین به مراکز درمانی و 
اهمیت سوابق بیماران در ادامه درمان ، محاکم قضایی و...، همانگونه که مستحضرید  نگهداری ، 
خالصه برداری و امحاء پرونده بیماران در بیمارستانها ( دولتی و غیر دولتی ) و مراکز جراحی 
محدود و درمانگاهها تابع مقررات و دستورالعمل های وزارت بهداشت و سازمان اسناد و 
کتابخانه ملی بوده و امحاء آنها باید از طریق اخذ مجوز از سازمان اسناد و کتابخانه ملی صورت 

گیرد.

لذا با توجه به ماده ۸ قانون وظایف وزارت متبوع و ماده ۵۴۴ و ۵۴۶ قانون تعزیرات و مجازات 
بازدارنده موارد ذیل جهت استحضار و دستور اجرا اعالم می گردد.

امحاء و خالصه برداری خارج از قوانین و دستور العمل های ابالغی بدون  اخذ مجوز از  .۱
سازمان اسناد و کتابخانه های ملی( از طریق هماهنگی با کارشناس اسناددانشگاه )  جرم 

بوده و مشمول ماده ۵۴۴ قانون تعزیرات  می گردد.
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پرونده پزشکی بیماران پس از اسکن به هیچ عنوان نباید امحاء گردد. امحاء و خالصه  .۲
برداری تابع مقررات و بخشنامه های سازمان اسناد و دفتر وزارتی می باشد.

کلیه مراکز  می بایستی نسبت به تامین فضای کافی با قفسه بندی مناسب برای نگهداری  .۳
پرونده های پزشکی اقدام نمایند. بدیهی است استانداردهای مربوط به شرایط فیزیکی 

محل نگهداری کامال الزم االجرااست . 
با توجه به محرمانه بودن اطالعات پرونده های پزشکی بیماران ، صرفاً افراد شاغل در  .۴
بایگانی اجازه دسترسی به محل نگهداری پرونده های پزشکی را دارند وباید تمهیدات 

الزم جهت جلوگیری از ورود افراد غیر مجاز به محیط بایگانی صورت گیرد.
گرفتن عکس از پرونده بیماران ( همراه با اطالعات هویتی ) و انتشار آن در فضای  .۵

مجازی و گروههای مختلف ممنوع بوده و مشمول ماده ۶۴۸قانون تعزیرات و مجازات 
بازدارنده  می گردد.

با توجه به بخشنامه شماره ۴۴۲۱ مورخ ۹۴/۰۳/۱۱ کلیه مراکز درمانی قبل از اعالم  .۶
درخواست تعطیلی و ابطال پروانه فعالیت می بایستی نسبت به تعیین تکلیف پرونده 
بیماران (از طریق واگذاری به نزدیکترین مرکز درمانی با هماهنگی  این معاونت) اقدام 

نمایند .
بدیهی است هرگونه تبعات حقوقی ناشی از امحاء خارج از قوانین در پرونده های پزشکی  

بر عهده آن مرکز می باشد.


