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دارد

رياست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی...                                      فوري-مهم

موضوع: الزام پیاده سازی سرویس اصالت سنجی در سامانه های اطالعات بیمارستانی 

با سالم واحترام؛

پیرو نامه شماره ۴۰۰/۲۳۲۲۹ د مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ در خصوص اصالت سنجی دارو، ملزومات و تجهیزات 

پزشکی از طریق سامانههای اطالعات بیمارستانی (HIS)، آخرین گزارش وضعیت پیاده سازی سرویس اصالت سنجی 

( سرویس TTAC) به تفکیک دانشگاه/دانشکده، نوع مرکز، سامانه و تعداد تراکنشها  ارسال میگردد.

       با  تشکر از جنابعالی و همکاران محترم آن دانشگاه / دانشکده در خصوص اقدامات به عمل آمده،  به استحضار 

می رساند تنها مسیر استاندارد و مورد تائید به منظور اصالت سنجی، پیاده سازی آن در سامانههای اطالعات 

بیمارستانی است که تاکنون در کلیه مراکز  اجرا نگردیده است. لذا خواهشمند است دستور فرمائید در اسرع وقت در 

سایر مراکز نیز اقدامات الزم صورت گرفته و بهره گیری مستقیم از سامانه TTAC متوقف گردد. 

      الزم به ذکر است با توجه به اینکه امکان تبادل الکترونیک اطالعات اقالم اصالت سنجی شده از سایر روش ها به 

غیر از فرآیند یادشده وجود ندارد، عدم پیاده سازی آن منجر به بار کاری مضاعف در واحد های ارائه دهنده خدمات، 

عدم یکپارچگی اطالعات پرونده بیماران و ارسال مستندات کاغذی به سازمان های بیمهگر خواهد شد و الزام قانونی 

در زمینه تبادل الکترونیک اطالعات اسناد هزینه ای محقق نخواهد شد.

      بدیهی است با توجه به راه اندازی سامانه رسیدگی الکترونیکی اسناد حوادث ترافیکی و پرداخت این برنامه بر 

اساس رسیدگی اسناد در سامانه مذکور و اینکه یکی از نیازهای اساسی این سامانه اصالت سنجی دارو و لوازم 

میباشد، از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ کلیه پرداختهای برنامه حوادث ترافیکی منوط به پیادهسازی سرویس  TTAC در 

سیستم اطالعات بیمارستانی خواهد بود. مسئولیت عدم اتصال و در نتیجه عدم تخصیص منابع بر عهده آن مقام 

محترم میباشد. 

رونوشت:

معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی......


