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«سال حمایت از کاالی ایرانی»

جناب آقای دکتر صدرالسادات
 معاون محترم توسعه مدیریت و منابع

  با سالم و احترام؛
          پیرو نامه شماره ١٠١/۲۷٦٠/د مورخ ١٣۹۷/٠۹/١١ در خصوص در نظر گرفتن فضای مناسب جهت 
بایگانی مدارک پزشکی، به استحضار میرساند بایگانی می بایست به گونهای طراحی شود که ضمن ایجاد 
امکان استفاده بهینه از فضای موجود و تسهیل جریان کار، منابع با ارزش را در مقابل عوامل آسیبرسان 
حفظ کند از این رو رعایت اصول حفظ و نگهداری و تامین شرایط محیطی و فیزیکی مناسب برای منابع 
آرشیوی در تمامی مراحل نگهداری از اهمیت فراوانی برخوردار است. با توجه به مشاهدات متعدد مراکز 
درمانی تازه تاسیس دانشگاههای علوم پزشکی مبنی بر عدم اختصاص فضای کافی جهت بایگانی مدارک 
پزشکی و مشکالت نگهداری پرونده در بیمارستانها، دستور فرمائید ضمن اختصاص فضای بایگانی مناسب 
جهت بایگانی مدارک پزشکی به نسبت تختهای بیمارستانی، به جهت الزام نگهداری پرونده بیماران در 
شرایط مطلوب و همچنین اختصاص اعتباری جهت بهسازی و ساماندهی به فضاهای بایگانیهای قدیمی، 

موکدا در دستورکار قرار گیرد.     

رونوشت:
رئیس/ سرپرست محترم دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی .................................... 
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  جناب آقاي دکتر صدرالسادات

  معاون محترم توسعه مدیریت و منابع
 

        ؛با سالم واحترام
طی بازدیدهاي بعمل آمده توسط کارشناسان اسناد این حوزه از مراکز درمانی دانشگاههاي علوم         

پزشکی سراسر کشور، مشاهده گردیده است که در بیمارستانهاي تازه تاسیس، حجم فضاي بایگانی مدارك 
توجه به اهمیت اسناد و باشد. لذا با بسیار محدود می ،ها و وسعت بیمارستانبه تعداد تختنسبت پزشکی 

ها در شرایط مناسب و مطلوب در عمرهاي مختلف و مدارك پزشکی و درمانی بیماران و الزام نگهداري پرونده
بعضا طوالنی مدت، دستور فرمائید از این پس در ساخت و ساز بیمارستان، فضاي مناسب جهت بایگانی 

  ه شود.مدارك پزشکی به نسبت تختهاي بیمارستانی در نظر گرفت
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