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 سپاس و اهداف آن
 بخش اول



 سپاس چیست؟

 یکپارچه سازی منظور به “سالمت الکترونیکی پرونده سامانه” مخفف “سپاس”•
 فناوری و آمار مدیریت مرکز توسط کشور سطح در شهروندان سالمت اطالعات
  توسعه و تحقيق معاونت را آن اجراي مسئوليت و  شده تعریف بهداشت وزارت اطالعات

  بهتر خدمات ارائه امکان سالمت اطالعات سازي یکپارچه .دارد عهده بر مركز این
   .می سازد فراهم را كشور سالمت نظام بهتر مدیریت و درمانی-بهداشتی

 

 



 ابعاد طرح سپاس

  هماهنگی و دقيق برنامه ریزي نيازمند بُعد هر در توسعه كه است گوناگونی ابعاد داراي طرح این
  زیرساخت افزاري، نرم افزاري، سخت ابعاد تمامی سپاس طرح در .می باشد ابعاد سایر با

  بنيادین، تحقيقات فرهنگ سازي، آموزش، مقررات، و قوانين استانداردها، ارتباطی، شبکه
 .است شده گرفته نظر در زیستی و پزشکی انفورماتيک مراكز توسعه و كاربردي، و توسعه اي

 اسالمی جمهوري پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت در ویژه اي اولویت با طرح این
 .می شود پيگيري كشور در سالمت حوزه اطالعات فناوري طرح بزرگ ترین عنوان به ایران

 



 چشم انداز

 كيفيت با سالمت خدمات ارایه تسهيل زمينه در جهانی رقابت قابل موقعيت طرح این انداز چشم
  دانش توليد براي مستحکم زیرساخت ایجاد و كشور سالمت نظام بهينه مدیریت برتر،

  پرونده طریق از شده ایجاد سالمت اطالعات یکپارچه نظام به وسيله زیستی و پزشکی
 .باشد می سالمت الکترونيکی

 



 ماموریت

  الکترونيکی پرونده طریق از الکترونيکی سالمت پيشرفته خدمات ارائه براي الزم بستر ایجاد•
 سالمت

 سالمت خدمات ارائه كيفيت بر نظارت براي الزم بستر ایجاد•

 یکپارچه و دقيق اطالعات بر مبتنی كشور سالمت حوزه مدیریت براي الزم بستر ایجاد•

 زیستی و پزشکی دانش توليد كيفيت و سرعت افزایش براي الزم بستر ایجاد•

 سالمت منابع عادالنه توزیع براي الزم بستر ایجاد•

 



 ارزش

 :است زیر موارد شامل طرح محوري ارزش هاي

 شهروندي حقوق از صيانت•

 عدالت محوري•

 اطالعات امنيت و محرمانگی حفظ•

 



 اهداف سپاس

 شهروندان سالمت اطالعات یکپارچه سازي•
 درمانی و بهداشتی خدمات كيفيت ارتقاي•
 سالمت منابع عادالنه توزیع•
 با و دقيق صحيح، اطالعات بر كشورمبتنی سالمت نظام مدیریت اصالح و سالمت منابع مصرف بهينه سازي•

 سریع دسترسی قابليت
 زیستی و پزشکی دانش مدیریت و توليد تسهيل و تسریع•
 شواهد بر مبتنی پزشکی توسعه به كمک•
 پزشکی پرسنل اشتباهات از ناشی عوارض كاهش•
 درمانی بهداشتی خدمات هاي هزینه كاهش•
 سالمت اطالعات امنيت افزایش•
   سالمت نظام در نظارت نقش تقویت•
   پزشکی آموزش كيفيت بهبود•
 الکترونيکی نوین خدمات ارائه•
 كشور سالمت نظام كار و كسب سازي بهينه•



 معرفی حوزه های سپاس

 :است شده بندي تقسيم زیر اصلی محور هفت در طرح هاي حوزه

     طرح نظارت و راهبری مدیریت، حوزه .1

 معتبر متدولوژیهاي بر منطبق انجام دست در هاي پروژه بر نظارت و مشاوره–

 سالمت الکترونيکی پرونده راهبري طرح بروزرسانی–

 معتبر متدولوژیهاي بر منطبق انجام دست در هاي پروژه بر نظارت و مشاوره–

 سالمت الکترونيکی پرونده طرح توسعه روند كيفيت كنترل و پروژه كنترل–

   اجراي زمينه سازي منظور به طرح راهبري و مدیریت براي منسجم سازمان ایجاد–

 

 



 ...ادامه  –معرفی حوزه های سپاس

 فرهنگ سازی و آموزش حوزه .2

 آموزش استاندارد مدل تدوین–

 سالمت الکترونيکی پرونده طرح تخصصی و عمومی كاربران ذینفعان، آموزش–

  مجازي آموزش سيستم هاي توسعه و طراحی–

 طرح آینده كاربردهاي نمایش جهت سالمت الکترونيکی پرونده نمایشگر توسعه و طراحی–

 سالمت الکترونيکی پرونده حوزه در ذینفعان سازي فرهنگ–

 سالمت الکترونيکی پرونده با مرتبط همایش هاي و سمينارها برگزاري–

 



 ...ادامه  –معرفی حوزه های سپاس

 حوزه استانداردها، قوانین و مقررات  . 3
 تدوین و تامين ملزومات حقوقی، قوانين و مقررات طرح پرونده الکترونيکی سالمت–

 تدوین دستورالعملها و آیين نامه هاي اجرایی طرح پرونده الکترونيکی سالمت–

 تدوین و بروزرسانی استانداردهاي ملی پرونده الکترونيکی سالمت و ضمانت هاي اجرایی آن–

 حوزه توسعه و استقرار سیستم. 4
 ایجاد معماري بومی پرونده الکترونيکی سالمت كشور  –

 توسعه زیر سيستم هاي مدیریت آركه تایپ و آنتولوژي–

 بروز رسانی معماري پرونده الکترونيکی سالمت–

 تدوین و بروزرسانی ساختارها و الگوهاي اصلی اطالعات سالمت–

 توسعه زیر سيستم هاي پرونده الکترونيکی سالمت–

 توسعه و بروزآوري سيستم هاي اطالعاتی مراكز سالمت به منظور اتصال به پرونده الکترونيکی سالمت–

 توسعه و استقرار سرویس هاي پرونده الکترونيکی سالمت–

 مدیریت و بروزرسانی داده هاي سالمت و صحت سنجی آنها–

 

 



 ...ادامه  –معرفی حوزه های سپاس

 حوزه تحقیق و پژوهش  . 5

 تدوین و تاليف كتب و مقاالت مرتبط با پرونده الکترونيکی سالمت–

 كمک به ایجاد و راه اندازي مراكز تحقيقاتی در حوزه طرح پرونده الکترونيکی سالمت–

 مطالعات بنيادي، توسعه اي و كاربردي در حوزه پرونده الکترونيکی سالمت–

 كمک به ایجاد و راه اندازي مراكز رشد به منظور توسعه پرونده الکترونيکی سالمت–

كمک به ایجاد و راه اندازي مركز توسعه سالمت الکترونيکی به منظور پيشبرد اهداف طرح پرونده –
 الکترونيکی سالمت

 راه اندازي آزمایشگاه هاي تخصصی در حوزه سالمت الکترونيکی –

 



 ...ادامه  –معرفی حوزه های سپاس

 حوزه زیرساخت فنی حوزه سالمت. 6
 پياده سازي، توسعه و پشتيبانی مراكز داده پرونده الکترونيکی سالمت–

 پياده سازي، توسعه و پشتيبانی بستر ارتباطی پرونده الکترونيکی سالمت–

 بروزرسانی، پشتيبانی و مدیریت امنيت اطالعات پرونده الکترونيکی سالمت–

 حوزه توسعه طرح در دانشگاهها و واحدهای تابعه. 7
 پياده سازي، توسعه و پشتيبانی مخازن داده پرونده الکترونيکی سالمت در دانشگاه ها و واحدهاي تابعه–

 توسعه بستر ارتباطی پرونده الکترونيکی سالمت در دانشگاهها و واحدهاي تابعه–

 فرهنگسازي در حوزه پرونده الکترونيکی سالمت توسط دانشگاهها و واحدهاي تابعه–

 آموزش مخاطبان، ذینفعان و كاربران عمومی و تخصصی–

 برگزاري سمينارها و همایش هاي تخصصی پرونده الکترونيکی سالمت  –

 انجام فعاليت هاي پژوهشی مرتبط با حوزه پرونده الکترونيکی سالمت–

 تامين و بروزآوري تجهيزات فنی براي توسعه طرح در دانشگاه ها و واحدهاي تابعه–

 مدیریت و بروزرسانی داده هاي سالمت در دانشگاهها و واحدهاي تابعه–

 

 



 ذینفعان طرح سپاس 

 

 شهروندان كليه•

 سالمت خدمات دهنده ارائه مراكز•

   كشور سالمت نظام مدیریت در دخيل نهادهاي و سازمان ها•

 بيمه گر سازمان هاي•

 سالمت خدمات ارائه دهندگان•

 پزشکی علوم دانشجویان و اساتيد•

 پژوهشگران و محققين•

 



 فواید پرونده الكترونیكی سالمت

 سهولت دسترسی به اطالعات سالمت  •
 افزایش دسترسی به اطالعات یکپارچه بيماران–

 بهبود دسترسی مناطق دور افتاده و روستایی به مراقبت هاي سالمت–

 صرفه جویی در زمان بیماران و پرسنل سالمت•

 کاهش خطاهای پزشکی•
 كاهش خطا در نسخه نویسی–

 كاهش خطا در تفسير نتایج آزمایشات و تصاویر تشخيصی–

 كاهش آزمایشات و نسخه هاي تکراري–

 نقش موثر در درمان بیماران•
 بهبود نتایج درمان–

 افزایش مشاركت بيمار در مراقبت از خودش در منزل –



 ...ادامه  –فواید پرونده الكترونیكی سالمت

 تسهیل در آموزش و پژوهش•
 تسهيل در آموزش پزشکی –

 تسهيل در پژوهشهاي حوزه سالمت–

 ترمدیریت و نظا•
 بهبود مدیریت منابع انسانی و فيزیکی در حوزه سالمت–

 بهبود مدیریت بيماري هاي مسري–

 بهبود نظارت بر خدمات بهداشتی درمانی–



 انواع شناسه

 شناسه نرم افزار•

 شناسه بيمارستان•

 شناسه بيمار•
شناسه منحصر به فرد بيمار است كه پس از اولين ارسال داده هاي بيمار، از جانب سپاس ایجاد می شود و –

 .به سيستم ارسال كننده داده فرستاده می شود

 شناسه مراجعه•
شناسه منحصر به فرد مراجعه به مركز ارائه دهنده خدمت سالمت است كه تحت عنوان سریال پذیرش –

به عبارت دیگر، این شناسه یک . نيز در مراكز ناميده می شود این شناسه نيز توسط سپاس توليد می گردد
 .نوع سریال پذیرش و یا شماره پرونده مراجعه می باشد كه در سطح ملی منحصر به فرد است

 



 مدل مفهومی اطالعات خدمات داده



 ...ادامه  –مدل مفهومی اطالعات خدمات داده 

 (AdmDisBillSummary)1سطح •
این سطح شامل كل هزینه هاي مربوط به داده پيام می باشد كه می تواند تقسيم بندي هاي خاص خود را داشته 

 ...كل سهم بيمه پایه، كل سهم بيمار، كل سهم بيمه تکميلی و: به عنوان مثال.باشد

 (AdmDisBill)2سطح •
می توان سهم  2در سطح . این سطح شامل هزینه هاي كل، به تفکيک گروه هاي خدمت در داده پيام می باشد

 .سهم بيمار از خدمات رادیوگرافی: به عنوان مثال. بيمار را براي گروه خاصی از خدمات مشخص كرد

 (AdmDisBillDetail)3سطح •
سهم بيمار از رادیوگرافی مچ دست : به عنوان مثال. این سطح شامل ریز خدمات، به تفکيک هر خدمت است

 .چپ



 ...ادامه  –مدل مفهومی اطالعات خدمات داده 



 زیرساخت سپاس

 ثبت آدرس نود دانشگاهی خود براي هر سرویس در پایگاه داده شفا و بررسی وجود دسترسی به آن ها•

 



 :جهت کار با برنامه سپاس کاربر مورد نظر باید دسترسی الزم در مدیریت سیستم را داشته باشد



 (نوع بیمه)کدینگ استاندارد

 تامين اجتماعی•
 بيمه اجباري–
 مشاغل آزاد–
 بيمه اختياري–

 خدمات درمانی•
 كاركنان دولت–
 خویش فرما–
 روستایی–
 بيمه سالمت همگانی–
 سایر اقشار–

 كميته امداد•
 مددجویان عادي شهري–

 بيماران تصادفی•
 92ماده –

 سایر بيمه ها•



 (گروه بیمه)کدینگ استاندارد 



 (تخصص پزشكان)کدینگ استاندارد 

 



 (بخش های بیمارستان)کدینگ استاندارد 

 



 (گروه های خدمات)کدینگ استاندارد 



 (علت مراجعه)کدینگ استاندارد 



 (آزمایشگاه)کدینگ استاندارد 



 (نوع تخت)کدینگ استاندارد 



 (تعاریف خدمات)کدینگ استاندارد 



 (تعاریف خدمات)کدینگ استاندارد 



 سرویس روکش اسناد 

 بخش دوم



 سرویس روکش

 اطالعات پرونده بیماران بستری و سرپایی ترخیص شده•

 اطالعات دموگرافیک بیماران•

 اطالعات بیمه بیماران•

 اطالعات بالینی •
 



 (اطالعات جدید و ارسال شده)سرویس روکش



 (اطالعات نامعتبر و خطا در ارسال)سرویس روکش



 (اطالعات نامعتبر)سرویس روکش



 (خطا در ارسال)سرویس روکش



 (ارسال یک مورد)سرویس روکش



 (ارسال خودکار)سرویس روکش



 سرویس آزمایشگاه

 بخش سوم



 (ارسال گروهی)سرویس آزمایشگاه



 (ارسال یک مورد)سرویس آزمایشگاه



 سرویس پاتولوژی

 بخش چهارم



 جوابدهی پاتولوژی



 (ارسال گروهی)سرویس پاتولوژی



 (ارسال یک مورد)سرویس پاتولوژی



 سرویس مرگ و میر

 بخش پنجم



 گواهی فوت



 (ارسال گروهی)سرویس مرگ و میر



 (ارسال یک مورد)سرویس مرگ و میر



HIS LIVE 

 بخش ششم



 His Liveسرویس 

 .شامل سرویس های پذیرش بر خط و تخت می باشد•
اطالعات دموگرافیک بیمار و تغییر وضعیت تخت بیمار بستری پذیرش شده در  •

 .ارسال شود قالب این سرویس باید به صورت برخط
برای افزایش درصد اطالعات پذیرش فرد برای هر تخت و فرآیند صحیح چرخش •

 .تخت این سرویس باید به صورت خودکار ارسال شود
 

 



 His Liveاهداف سرویس 

امکان رصد چرخه پذیرش بیماران جهت مشاهده و پایش آمار مراجعه کنندگان به •
 مراکز ارائه دهنده خدمت

 ...امکان جستجوی بیماران تصادفی،مفقودین و •
 مدیریت توزیع بیماران در مراکز ارائه دهنده خدمت•

 



 (ارسال گروهی)سرویس پذیرش بر خط 



 (ارسال یک مورد)سرویس پذیرش بر خط 



 (ارسال خودکار)سرویس پذیرش بر خط 



 سرویس تخت



 رفع خطاهای متداول ارسال به سپاس

 بخش هفتم



DO_CODED_TEXT 

• Error at InitialMessagePrepare. MessagePrepare. Validation. Error at 
Archetype Validator PatientBillMessageVO. BillPatientCompositionVO. 
AdmissionVO. HospitalWardVO. DO_CODED_TEXT. DO_CODED_TEXT is 
not Complete. 

 

-<AdmissionWard> 

<Name> />درمانگاه -بيهوشی عصر Name> 

<Type Coded_string="0" Terminology_id="thritaEHR.wardType“ Value=""/> 

<Room/> 

<Bed>-</Bed> 

</AdmissionWard> 

 

 



• Error at InitialMessagePrepare. Error at Archetype Validator 
PatientBillMessageVO .BillPatientCompositionVO. DiagnosisVO. 

DO_CODED_TEXT. DO_CODED_TEXT is not Complete 

 
1.<Diagnosis Coded_string="" Terminology_id="ICD10" Value=""/> 

<Status Coded_string="1" Terminology_id="thritaEHR.daignosis.status" 
Value=" “تشخيص اوليه /> 

2.<Diagnosis Coded_string="Z53.8" Terminology_id="ICD10" 
Value="PROCEDURE NOT CARRIED OUT FOR OTHER REASONS"/> 

<Status Coded_string="3" Terminology_id="thritaEHR.daignosis.status" 
Value=" </"تشخيص نهایی  



• Error at InitialMessagePrepare. MessagePrepare. Validation. Error at 
Archetype Validator PatientBillMessageVO. BillPatientCompositionVO. 
AdmissionVO. DO_CODED_TEXT. DO_CODED_TEXT is not Complete 

 
-<AdmittingDoctor LastName=" شستشوي "=FirstName="-" FullName "شستشوي گوش

<>"گوش  

Specialty Coded_string="0" Terminology_id="thritaEHR.specialty" Value=""/> 

<Identifier Type="Med_ID" ID="000000" Assigner="Med_Council" 
Issuer="Med_Council"/></AdmittingDoctor> 



Time 
 

• Error at InitialMessagePrepare.MessagePrepare.Validation. Error at archetype 
Validator. >PatientBillMessageVO. ServiceDetailsVO. DO_TIME is not valid. Hour 
is not valid. 

<StartTime> 

<Hour>24</Hour> 

<Minute>0</Minute> 

<Second>0</Second> 

</StartTime> 

 

 

 

 



• Error at InitialMessagePrepare. MessagePrepare. Validation. Error at 
archetype Validator. >PatientBillMessageVO. ADT range is not valid.  

 
<AdmissionDate> 

<Year>1396</Year> 

<Month>5</Month> 

<Day>22</Day> 

</AdmissionDate> 

<DischargeDate> 

<Year>1396</Year> 

<Month>5</Month> 

<Day>21</Day> 

</DischargeDate> 

 



• AdmissionDate is out of range 

<BirthDate> 

<Year>1396</Year> 

<Month>8</Month> 

<Day>18</Day> 

</BirthDate> 

<AdmissionDate> 

<Year>1396</Year> 

<Month>8</Month> 

<Day>17</Day> 

</AdmissionDate> 



 بیمه

 

• InsurerBox Is Invalid 

كد معادل نوع بيمه به غير از صندوق هاي تامين اجتماعی، . به نام سازمان بيمه گر و صندوق هاي تحت پوشش آن دقت كنيد
 .خدمات درمانی، كميته امداد و بيماران تصادفی باید صفر باشد

 

• Insurer Is Invalid 

• Error at InitialMessagePrepare.InsuranceVO. Term (thritaEHR.Insurer:0) is not 
register for Insurer. 

 .تعریف نمود 0در قسمت تعاریف پایه سپاس،  نبایستی براي گروه بيمه كد معادل 

 

• Error at InitialMessagePrepare.messageprepare.validation.error at archetype 
validator. Error at Archetype. BillPatientmessageVO.Insurancevo.Insured Number 
is mandatory in basic Insurer.  

 .شماره بيمه بيمار براي بيمه مکمل اختصاص داده نشده است

 



 کدملی

 

• Nationality is nothing. 

• Nationality is mandatory. 

• Error at InitialMessagePrepare.MessagePrepare .Patient info is not matched 
with nationalcode. 

• Error at LocateEHR .Person Identifier do not match with EHR . 

• Error at GetPersonFromCivilService2. Server was unable to process request. -
--> Error at GetPerson ---> err.field.required 

 .سال تولد بيمار وارد نشده است

 



• Error at InitialMessagePrepare.MessagePrepare.Server was unable to 
process request. ---> Error at VerifyPerson. Error at 
GetPersonFromResourceIntegrator .Error at 
GetPersonFromCivilService2. Server was unable to process request. --
-> Error at GetPerson --->  err.record.not.found 

 .تاریخ تولد بيمار اشتباه وارد شده است

• Error at InitialMessagePrepare.MessagePrepare.Server was unable to 
process request. ---> Error at VerifyPerson.Person not found. 

 

 



• Error at InitialMessagePrepare.MessagePrepare.Server was unable to process request. ---> 
Error at VerifyPerson.Error at GetPersonFromResourceIntegrator..Error at 
GetPersonFromCivilService2. Server was unable to process request. ---> Error at 
GetPerson --->  result.rec.invisibl 

• Error at InitialMessagePrepare.MessagePrepare.Server was unable to process request. ---> 
Error at VerifyPerson.Error at GetPersonFromResourceIntegrator. .Error at 
GetPersonFromCivilService2. Server was unable to process request. ---> Error at 
GetPerson ---> Array cannot be null.Parameter name: bytes 
 

 در گيرد می صورت پشتيبان اطالعاتی بانک از استعالم گرداند برنمی را فرد اطالعات و است خارج دسترس از احوال ثبت سرور كه زمانی در
   سپاس مسئول با را مراتب داشت وجود خطا هنوز كه صورتی در و دهيد انجام ارسال مجددا لطفا .باشد می اي لحظه خطا این نتيجه

 .گذارید ميان در خود دانشگاه

 

 



Other 
 

• Error at InitialMessagePrepare. MessagePrepare.Validation.Error at Archetype 
Validator PatientBillMessageVO. 
BillPatientCompositionVO.AdmissionVO.HealthcareProviderVO. Med_ID invalid. 

 

• Unable to connect to the remote server  
An operation on a socket could not be performed because the system lacked 
sufficient buffer space or because a queue was full  

 .این خطا به دليل باالرفتن ارسال ها در بازه زمانی خاصی است 

• Node is under stress 
به این معنی كه در برخی از مقاطع زمانی كه حجم تراكنش . خطاي مذكور به علت بار غيرمتعارف روي نودهاي سپاس می باشد

ها روي نودهاي سپاس بسيار زیاد باشد، نودهاي سپاس قادر به پاسخگویی به تراكنش ها در زمان منطقی نبوده و در 
 .نتيجه خطاي فوق صادر می گردد

 



• Validation.Error at Archetype Validator PatientBillMessageVO.Message 
Validation.Edit process is not valid 

• Composition Does not exist.  

• The request failed with HTTP status 404: Not Found. 

• The request failed with HTTP status 503: Service Unavailable. 

• The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a 
receive. 

 



 داشبورد مدیریتی سپاس

 بخش هشتم



 فیلتر وضعیت تشخیص



 اعتبار سنجی کد خدمت



 تعداد بیماران



 آمار مدارک پزشكی



 با تشكر فراوان


