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 شيوه نامه شماره يك تهيه سيستم پكس براي بيمارستان هاي دانشگاهي

و راه اندازي سيستم پكس در مراكز درماني موارد ذيل مد نظر قرار گيردخريد، احتراما مقتضي است در خصوص :تجهيز

و گواهينامه هاي خدمات شركت ارائه دهنده.1 و ساير مجوزها مورد تاييد پكس مي بايست داراي گواهينامه سپاس
و ماركوپكس در استان لرستان ارائه3در حال حاضر.وزارت بهداشت باشد شركت مدال الكترونيك، پيوند داده

و مورد تاييد مي باشند .خدمت داشته
و پشتيباني نحوهو قرارداد ،رقم ابزارهاي نمايش اكثر نرم افزارهاي سيستم پكس مشترك مي باشدنظر به اينكه.2

.بعنوان مهمترين بخش قرارداد مد نظر قرار گيردوش خدمات پس از فر
با پكس مورد نظر نرم افزار.3 .باشد را داراموجود در بيمارستان HISسيستم مي بايست قابليت اتصال
آي.4 و پيش از عقد قرارداد نرم افزار پكس مي بايست بستر شبكه بيمارستان توسط تيم كارشناسي شبكه دانشگاه

.و امكان سنجي صورت پذيردتي بيمارستان بررسي 
آن تصاوير دايكامپيوست نمودن با توجه به الزامات برخي سازمان هاي بيمه گر در خصوص.5 بيماران در سامانه

كه اين ويژگي مي بايست در بيمارستانم افزار با مشخصات بيمار مي باشد، سازمان،نياز به دريافت خروجي از نر
.انجام فرآيند گردد

اف.6 و سيستم پكس با مجري خواهد بودپيشنهاد سخت و راه اندازي سرور از اين رو عواقب.زار بهينه براي نصب
و اتالف هزينه هاي مربوط به  عملكرد پايين در سطح نرم افزار يا پيش بيني سخت افزاري بيش از حد نرمال

.سخت افزار به عهده شركت مجري مي باشد
و راه اندازي سيستم.7 مي بايست جلساتپكس در بيمارستان پيش از شروع پروسه نصب

و استفاده از  و در خصوص پذيرا بودن اين تكنولوژي و آموزشي براي پرسنل مرتبط با سيستم، برگزار كارشناسي
و در اختيار دانشگاه قرار گيرد بديهي است موافقت دانشگاه براي راه اندازي سيستم.آن صورتجلسات مربوط تنظيم

و اعضاي كميته داخلي بيمارستان مي باشدپكس منوط به موافقت ريا .ست،مديريت
و.8 به منظور انتخاب شركت انجام دهنده سيستم پكس در بيمارستان حتما بايد كارگروهي با حضور مديران

و راهنمايي هاي كارشناسان ستادي دانشگاه تشكيل تا نسبت به برگزيدن سيستم پكس  كارشناسان بيمارستان
.منتخب اقدام نمايند

و انتخاب شده بيمارستان مي بايست حتما قبل از تاييد بيمارستان به رويت.9 قرارداد نهايي با شركت مورد ارزيابي
و فناوري اطالعات(كارشناسان .دانشگاه برسد)درمان

و كيفيت نرم افزار پكس با ماژول هاي تصويربرداري موجود در بيمارستان تاييد.10 و سازگاري در زمينه مديريت
و پزشك راديولوژيست بيمارستان الزامي مي باشدكارشنا .سان تصوير برداري مركز


