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  چکیده
ه دتفاسا. دباش میپزشکی رك دامخش بیماران در  بندهپرو هی بیاب دستد  کلی،ارمندکس بی ارتکا :و هدف سابقه 

رغم علی. کند ماران را تسهیل مییب هدنورپ يوجتسز اهمیت بوده و جائن کارت در سیستم اطالعات بیمارستانی حز ایا
 نیایگاب و دلیت تو کیفیکاهشاز آنجا که . داردود نآن وج به یتسیاحسا ه یج تو، بازیابی پروندهن کارت درت ایاهمی

 داركم     خشب رد دوجوم ياه عه کارت اندکسلطان میر ادد، ریگ یم راقره باربخشی نیز مورد توجاعت وندر رد اه تراک
ثبت  نحوه(نویسی  تسرهین فنواق ريیگارک هب ر میزان ز نظ انارمازند یکعلوم پزش هاگ آموزشی دانشياه انمارست بییشکپز
  .دگیر ی می قراربررس دمور نآ ینایگا بو) رتات و تولید کاطالعا

 کارت 1999ازندران و بر روي  مشی درمانی دانشگاه علوم پزشکیزآمو  مرکز5حقیق درتین ا :ها  مواد و روش
ک  چا بست المیع ياه ملرالعدستوتهیه کارت مطابق با  حوهن لما که شاه ه داد ازخشیب. شدم جاان تريسب مارانیب اندکس

را سنجش می نمود،  سکي انداه ین کارتلوئ و مساه بخشلین ئوس م باطرتب مملواکه ع نامهسشپر با گربخش دی و ستلی
  .یز شدآنالنباطی ت اسوی فیصتو يرامآ ياه ونمز آیريرگا کو به SPSS ار آماريافز ماده از نرفتسا اب اه داده .آوري شد جمع

 ویپلم د وق فها دکسنا ارت کنی و بایگاتهیهن رصد مسئولی د20ن تحصیالت زایا مهد که تندا نا نشجتاین :ها  یافته
تفاده عی اسرجا ادکساناکز از کارت راهنما و مر درصد 100هم چنین در . ودی بشکپزدارك م اآنه ه تحصیلیترش

شته ، ر)=001/0P(ان سابقه کارزیمودن ب کم ،)=003/0P (عداد بیماران بستريیش تا افزا نویسی بستهر فايخط. دش نمی
 افزایش یافتپزشکی رك مداي اه بخشلین مسئو تیالص تحنیزامتحصیلی غیر مدارك پزشکی و پایین بودن 

)000/0P= 2=03/9وx (بودتر  یشند بودب ه در کت شرکتدمخن ضمش وزوره آم ده در کارکنانی کر دا خطنزایمن یچن هم 
)05/0P= 2=84/3وx .(ي اه یگانی در کارتاب  درصد خطاي9 نویسی و  اي فهرستد خط درص2/64ج نشان داد که نتای

  .وجود داشت سکاند
 يو گنجاندن نیازهان انرکا کشزومآ ،شبخدر خصص متل سنپریري ارگک ش بههي پژواه با توجه به یافته :استنتاج

د و یدج منابع علمی با استفاده از موزل ردوم ياه لملعراوستدجاد  ای،هدش رداص ياه ارت کيا  کنترل دوره،یددج زشیوآم
  .دردگ یه متوصیگانی ای ب وفهرست نویسی نی قوانرت قیق درگیرياک هو ب رزهاي کشوانی ی برنمبت

  
  ارستانیطالعات بیم ا،یی بیمار، بایگانتهوی ستمی، ستاعطال ایریتندکس، مدا رتکا :هاي کلیدي  واژه

  
  
E  در شوراي پژوهشی دانشگاه ثبت شده و با حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شده است83 -99این تحقیق طی شماره .  

  انری مازندشکعلوم پز دانشگاه )مربی(عضو هیات علمی زشکیپ اركدش مزو آمدارشناس شارک *
    معاونت پژوهشی دانشگاه-میدان معلم: ي ارس +*   ندرانی دانشگاه علوم پزشکی ماز پزشکاركمدس نارشکا **
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  نرادنازمشکی زدانشگاه علوم پ) مربی(می علت یا هضو، عارم آشدارس نارشکا ****   زشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندرانپ اركدش مزو آمدارشناس شکار ***
E 3/13/84:              تاریخ تصویب27/9/84:               تاریخ ارجاع جهت اصالحات 11/8/84: تاریخ دریافت  
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              آذر کبیرزاده و همکاران                    پژوهشی  
  

 
 

 126  1385 و تیر   ، خرداد52مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                              دوره شانزدهم ، شماره 

  مقدمه
 ه ادامدر دلیل استفاده به مارانبیکی زش پايه روندهپ

 وزش موآ ،قانونی -ئل حقوقی مسا، حلان بیمارمدر
نها ابی آیزبا و ودهب اروردرخ باي هژیویت مها زا هشژوپ

 هآنچ. )1-2(ستا پزشکی گانیف واحد باییوظا ازیکی 
نماید، استفاده از  یلسه ترا اه روندهپی بازیباد انتو یه مک

  .)3-6(ر استاندکس بیمکارت ا
ا ه ت موجود در کارتالعات اطیاهم حاظلبه 

ه اصل پرونده و ایجاد وحدت رویه، ب یترسدسجهت 
. تسه اده شتوصیارد تانداستفاده از کارت اندکس اس

ام وهداري شده و به منظور د نگور دائمطا به ه این کارت
ب با ابعاد کارت و تهیه اساي متنه  قفسهازستفاده آنها، ا

ر سای.  استأکید شدهکارت از جنس کاغذ مرغوب ت
ر اطالعاتی چاپی و صاننکات مورد توجه، خوانایی ع

ه تفاد، اس)3(ها درج شده، تداوم و پشتیبانی رنگ کارت
ـن چنی هم. )6(دـباش ـاها و ارجاعـات متقابل میماهنراز 
قـع ر واکـه دها  تعـات در کـاربت اطالثـور  منظبه

فاده از ستاشد، اب ونده بیمار میرپ العاتطا چکیده
اما پس از . ی توصیه شده استمي علها دستورالعمل

آنها جهت بایگانی و بازیابی مطرح م ا تنظیه ید کارتلوت
  .ودش می

 ای یگاهآدم ع(ست نویسی رفه لوت اصرعایعدم 
 یناگبایه نحوه جهی ب تو، کم)اه کارت هیهت رد دقت

راي را باي  مدهت عشکالمره  اشاموردکات ر نسای  واهنآ
نشان  Hoffackerه علاطم. دآور د میوجو بهها  بیمارستان

ک  یندا دهش ردصا ی که دوبلهایه کل کارتشم کهاد د
. )7(داشب می یپزشک اركمد خشب ياهمیشگی بر مشکل

 بخشکه ند ک یه م توصیهمچنین در مقاله دیگري
 براي رایی ها ینههز و نا زمهکاین ازس پ یشک پزكدارم

ا ود ر، باید توجه خاد داصتصاخا ه رتاصالح کا
  .)8(معطوف به حفظ شرایط نماید

ق ریا از طه موفقیت بازیابی پروندهعدم ورت در ص
اجعه به دفتر را مبواقع از مرخی در بکارت اندکس، 

ا آنهیابی زید باکل انتو پذیرش و با مشکالت فراوان می
این وضعیت منجر به اتالف وقت و . دآورست د بها ر
 پرونده یاناضتقي مراب ارانتظ نچنی همنرژي کارکنان و ا
  .دگرد یم

عدم ه و زمیندم پیشینه تحقیقاتی در این عه ه بوجتبا 
ارت اندکس کیت عتوجه به ابعاد مشکل در کشور، وض

و  یسیست نوفهر رعایت اصول یزانظر ماز نبیماران 
ل صاح جیاتن. دریگ  میررا قرسیر بوردی مایفبل ایگانیبا

 تهن جیئولسراي مبید مف اريز ابدناوت یق میاز این تحق
 ،اه هدرونپتر  احتمالی، بازیابی سریعهاي  خطاشهکا

 ه،دنورپ زجا مانضیقامت  بهت وقفتالا نودب خساپ
 ر،تادف ،ها تارک (صالحات از ایشان ياه نهزی هذفح
  . دانشجویان باشدیه آموزش عرصبهبود  و... )ه و ندروپ

  

  مواد و روش ها
 ،ساندک ارتک 1999داد تعی صیفه تولعاطم نیادر

 هشدی انیگبا يها ارتبین کساده از یدفاص تترصو هب
ه اگشنای دانرم دیوزشمز آرک م5 اران بستري دربیم
نین  نظر قوااز س سپو جاخرن استزندرامای کوم پزشعل
ستفاده از ابا .نددبررسی شنی و بایگانویسی ت رسفه

و  شد ردوبرآ ارت ک1999 ،نمونهآماري حجم فرمول 
به ) 1382 (عالفخت اد تتعد و رشی پذنیانگی ماساسبر
، 393ی لوع ب،498) هر(ی نمیخمام  اتانسبه بیمار بیرتت
رت ا ک308اء رهفاطمه الز و 322 عراز، 478 زيار

ت  لیس و چکشنامهسپر  بااه داده.  داده شدیصتخص
 زیست با استفاده الچک  اول بخش .ري شدوآ جمع
بر تعم منابع زکس ات اندکاره  تهیجرای ياه عملالردستو

  سایر فاکتورها  در بخش دوم نیز د وردیگی حاعلمی طر
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ت کـارري ـیکـارگ ه ب،ـاهآنر ـ ظاه رنگ،داومماننـد تـ
، ـینیگااـه بس قفاب ارتـه کزداـان ـیاندارد، همخوانستا
. دش سیبررما اهن رتار و کیعرجااس دکن اازه داستفا
روش با  ایدکه بها  تکار بقیز تطا نیگانیبا حلهر مرد

. انین مربوطه بررسی شدوق ند بادش  مییناایی بایگالفب
اکتورهاي فیر اعالوه بر موارد یاد شده براي بررسی س

ئول  مسپرسنل و سئول بخشم ت وضعیلمامرتبط ش
 ري صاداه ارتکارت بر نظه کارت ها، نحوه و شیو

ل الهویه، نوزادان مجهوران بیماده، نحوه تهیه کارت ش
  کهنیرامابی وارجیخ ی با اساماران بیمده وبدنیا آمازه ت
توسط  که فااید وه خماشنسرز پانیزد نهد غییر نام میت

 اییور. د گردیادهفست ا،دش بخش تکمیل می لینومسئ
رك داصصین مخمت سطو تهماسشنر پوست لیچک 
 ،هرست نویسیحوه فسی نجهت برر. د شدی تاییپزشک
 فسهقفی از تصاد ارت به صورت کباختناز ا پس

ي قرار ودمت عرو صهبی قف الت حااز ا رنآ ،هطوربم
نده ورپاج رستخا زا سپ و) اه  کارتریاز سایز مامت (هداد
ی تاعاطالر صان، عینگابای حدا ورت ازاان کم هباط بومر

 را دب مندرج در پرونده تعاال اطابت ده در کارشبت ث
. شد ی مدهادت قبطامتن اصول فهرست نویسی ف گررنظ

 ظر گرفتن با در نترن کایز هما نیگانیبا یررسبدر 
 نینچ مه و فینرط ياه ارت کای بفبایل ایگانیقوانین با

 ،مانی، گدنوام خاب ناحس بر به ترتیب وطه وب مريکشو
ده ادقت مطابد لویخ تراورت تر ضورتر صو در پدنام 
ر ماآ ريیگارک هو ب SPSS افزار رما با نه هد دا.شد
  .دشز لیآناباطی ناستو  صیفیتو

  
  ها  یافته
ستخراج ر امابی سدکنا ترا ک1999 هالعطن مای در

 .رونده بود پهشمارفاقد ) صددر3/0 (رتکا 7 ادعدکه ت
  ینی درماشزو آمزکرم 5ر دد  داانشش نهویج پژانت

نیز ر مای ب46702د تعدا ه وتاشد دوجل و فعاتتخ 950

 نیلئوسمد صدر 60ت صیالح تنایزم. ندبود ه شدتريسب
صد رد 40 و مپلید قوف دارك پزشکیم هاي شخب

ك  مدارنهاآصد در 80 رشته تحصیلی  وسنلیسا
صیلی تحرشته  ه کیمسئولینصد در 20و  هدوبشکی پز

 من ضايه طریق آموزش زاد نشتاددارك پزشکی مغیر 
ش وزآما ه ارتک نظیمتو یسوین تسفهره ینزمدر  تخدم

 سال 6/13ه کار مسئولین بخش ق سابگیننمیا. نددبو یدهد
د ص در20 یمیزان تحصیالت و رشته تحصیل. است

ته ش ر ودن هستلمیپدو بقیه م پلدیوق فا ه کسدن انلیئومس
 نینچمه . پزشکی استركامد نهاآ دص در20لی تحصی

کی شپز كداریرمغ هتش رهکس کد اننیلصد مسئورد80
ر دو بقیه  زومخودآکتب طریق  زاها آن دص در40 ،نددار

 ابقه سننگییام. دان موزش دیدهآ دمت خنضمي اه رهود
  .شدبا میل ا س2/18ا ه ن اندکسیلوئسکار م
 يهدارگحل نم ره ازنظکد دا انش نهشوژپ ايه افتهی

 40ی، شکایگانی پز بدر دصر د60 ا،ه کسدناکارت 
د درص 100 ان،مر مدت زنظز  اش وریذ پدرصد در

تکمیل اطالعات  نظر از. دشون ی ميراهدم نگ دائرطو به
 زا زمراک دصر د40 قطفرش، یذگ پ بررد اریم بهویتی

د صدر 60 و هدوممیل نا تکر تاعالطروي منبعی موثق ا
 اخذ  ازس پعاتطالان دمو نحصالاي ارب اهنآ
 رد نچنی  هم.دنیامن  میمادار اقمیب از بوتکست ماخورد

اهنما ر تعی و کاراجردکس انا کز ازارمدرصد  100
ا ه ل کارت اندکسرتکن تجه ننیچ مه. شد استفاده نمی

 اقدام ادفیتص رتصو  و بههشتنداوجود  خصمشي ندرو
ا ه ارتک درصد 5/75که د ادشان  نشوهپژج اینت. دش یم

 الًکامی ندرجات چاپ مرصد د5/81و ب خوي ظاهر
س نوی ست دکهها  ترد کاصدر 7/95 از  ود داشتنناواخ
  . بود اخوان  کامالًهارصد آن د1/45 مندرجات ودند،ب

ده همشا ها رتاگ در کرنشتیبانی پ و ماوتدد رص د3/76
 دبعاا ات بارکه زاد انانیخو مه زین دصر د3/86 و هشد

 زا شیب اه درصد کارت 7/4 نینچمه .اشتدجود وه فسق
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 128  1385 و تیر   ، خرداد52مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                              دوره شانزدهم ، شماره 

 اه ترارصد کد62   و شدهردصا ) نج پو تان دبی( بار  یک
ي طاد خ درص2/64  کلیطور به.  نبودندداردانتاسیز ن

ت ارکه تهی ياین خطرت شبی  کهتهشا دود وجیه کارتته
 1اره مش دولج. ودبصد رد 4/30 تولد، خیرا تبت ثرد

  .ن می دهدشاا را نه کارتی سینوست  فهرايخط
  

ر صاعنب سبرح ییسنو  خطاي فهرستانیوفراع یتوز  :1جدول شماره 
 دانشگاه یشزي آمواه ن بیمارستانماراس بیکاند کارتدرتی اعالطا

  1383علوم پزشکی مازندران، سال 
  

  طاان خمیز
  اتی طالعصر اعنا

  مینانطفاصله ا  )دصدر(اد دعت
   درصد95

  08/0 -12/0  134) 4/10(  یگداوناام خن
  14/0 -17/0  200) 5/15(  امن
  0 -05/0  36) 9/2(  ام پدرن
  28/0 -32/0  391) 4/30(  اریخ تولدت

  21/0 -25/0  300) 4/23(  ماره شناسنامهش
  0 -04/0  26) 2(  درسآ
  03/0 -07/0  63) 9/4(  لفنت
  02/0 -06/0  46) 6/3(  شیرذپریخ ات
  02/0 -06/0  52) 4(  اریخ ترخیصت
  0 -05/0  36) 9/2(  خشب

  -  1284) 100(  معج

  
  
و آزمون تفاده از ضریب همبستگی پیرسون سا اب
یسی نو فهرست خطاي  کهددا نشانهش و پژجتایندو  کاي

 ندوبم ک ،)=003/0P(يرتسد بیماران باعدتایش زاف با
ـه تحصیلـی غیر ت رش،)=001/0P( ابقه کاران سمیز

ن میزان تحصیالت مسئول دوبایین پمدارك پزشکی و 
 درکارکنانی و) 2x=03/9و=000/0P(تیاف ایشزبخش اف

ی را در سیون کسد اند ونودبدکس ان رت کاولسئمکه 
 يرتي بیشاطخ ،ت آموزش دیده خدماي ضمنه رهدو

  ).2x=84/3 و=05/0P(مشاهده گردید 
 خطايها  تراک دصدر 9که د دااننشش هوپژ جاینت

) دصرد 50(ایگانی اي بن خطتری گانی داشتند و بیشبای
 ر خطايدد و موجادیقمص. ودیماران بام بنمربوط به 

ی گانوادخهاي دو اسمی، نام  نام ؛امیس اییگاناب

ن یک اقاب به عنوالده از فاست و اگیريکار ه بر،انددپسو
عدم رعایت  2اره  شملجدو. دوبواحد و اسامی خارجی 

  .هدد ن میشاا را نه کارت انی الفباییگیابه ب ل مربوطواص
  
  

گانی الفبایی یا بلواص تایعر مدع یاوانفرع یتوز  :2جدول شماره 
 هاي نکس بیماران بیمارستات اندراعاتی در کالطا رصا عنبسحرب

  1383 سال ،ی مازندرانشکلوم پز عدانشگاهزشی آمو
  

  صولیت ا رعاعدم
  ی العات اطعناصر

  )صددر (دعدات
  مینانطفاصله ا

   درصد95
  2/0 -33/0  48) 6/26(  ام خانوادگین
  43/0 -57/0  90) 50(  ام ن
  15/0 -26/0  37) 5/20(  ام پدرن
  0 -037/0  3) 7/1(  ردام و نام پن
  0 -03/0  1) 6/0(  اریخ تولدت
  0 -03/0  1) 6/0(  دم ثبتع
  -  180) 100(  معج

  
  

رت اک ه تهیوصصخ در هک  داداننش یجانین نتچ هم
 شخص یامه، دستورالعمل یوهلا لاران مجهوبیم سکدنا

س دکارت ان کتهیه هنر زمیو دته شود نداوج ینومد
ز نی با اسامی خارجی ان بیمارده وما آدنی ه بزهاان تدنوزا
  .دش ینم هترفار گک هبی کنواخت یشرو

  
  بحث

 ی،کونی الکترایي ذغکا تورص هه بکس چاند کارت
 یتواند مرجع یمود، شل یکمت ققیدور ط هبچه ن ناچ
 نیباط ب کارت ارتنیا اریز. دشنی باادرم زکار در مبرتعم
قرار ره بدرونپصل ا اشخاص مجاز و مراقبین را با ،اریمب
 ریما بام نندان ماتالعل اطحداقا ین برااببن. دکن یم

  .)9-10( فتت یا دسهدنورپ ه بانتو می
هت  جترومپیاازک ادهفردد استگ ور تصت اسنممک

د، دهش اهد را کجوهاي موطاخد وانتت برکا دورص
یا ستی د بهی ارتباط ولی بحث ورود اطالعات اصوالً
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 ه چاتالعط اودوري طا خد وردا نآنبودن  تريامپیوک
  را دچار اشکالابییزاب ،يرتویمپا کم دستی و یاستیس در

  .نمایدمی 
 تهیه کارت با ايط خ که داد نشانحقیقیج تنتا
، عدم تالیحصتح ، سطاران بستريیمعداد ب تافزایش

 رکاقه بان سدوب نارتباط رشته تحصیلی با شغل و پایی
 ندنرابدیهی است گذ. مسئول بخش افزایش یافت

 درك باالتر از دیجااسبب هاي آموزش تخصصی  دوره
 .)8(دگرد د کیفیت کار میبهبوت کارت اندکس و یاهم
رکنانی کاطا در خ یج تحقیق حاکی از افزایش نتاچنین هم

 ضمن خدمت را گذرانده بودند، زشاي آموه هدورکه 
ی رسد استمرار دوره هاي آموزشی  مرنظ به نیابنابر. بود

  .ددع گر واقواند مفیدبت
ه هی تاي خطنبیش تری که اد داد نشققیحتج ینتا

د صرد 100ر که د دان بوریماب دخ تولیراثبت تررت دکا
ص وخصر د. دو بدهش تب ثلدوت خیتاري اج به ن سواردم

بیمار ت اندکس ج در کارطالعاتی مندر اصرانعت میاه
. ودنم هجتو اآنه  آتیهاي ريابرد هربه به ولا جهدر  دردیبا

شود   تاکید مینشاناراهمک و Fernandesیج تحقیق درنتا
 عنصر اطالعاتی کی ناونعه ب لدوت ریخات که جهت ثبت

مهم باید قید شود که تاریخ مذکور تقریبی یا حقیقی 
ی اتعطالااصر ه عنکی ترصو ر دتی اسهدیب .)11(است

ر و بیما در مورد دام پدر نو یوادگنخا منا مانند؛ نام،
 یدف مياربزا انعنو بهد ناتو  میلدتوخ ریاشد تمشابه با

 .)5(شودرفته ارگک به گرز یکدی انرامایبق فتراهت اج
 باهشتان بیماراس ا، آدره کارت ازرصد  د2در نین چ مه

ه ب دمواررصد  د100ر  دتسا ر ذک بهزمال. شده بود ثبت
ردي از بستگان ف ادگیوانخنام  ،رابیم آدرس درججاي 

 رد زینن شایا ارک لمحو د ان ودهبمار یب فرعم  کهوي
 ات بسی اهبدی .ست اهیدگرد ید قهبود یمارستانب نامه

  وهدش ر چالش دچاار بیمی بهیاب  دستلجابجایی پرسن

د شو نرمیسمکان ا این گر ا،یاتیح مهم و در موار دبعضاً
  .ردل داانبد هب رابیم راي باري راپذی نرانبات جارسخ

 رانایم بدکس انصوص تهیه کارتخ در هفانسمتأ
در برخی کتب، ر ختص ميا هشارازء جبه  هیهوال مجهول

ر ایـن تحقیق د. )12(دداروجـود نـی ونـدـل ممرالعوستـد
 ازی ـــکـزشپ كراــدمـــاي ه شخب نــولیسئ مهمـــه

ان ـدر زم و هاشتـدنی ـعالطا روذکـ مـايه لمعلـوراستد
 رفعي ارب. ند بوددهندیوزش مآ هنیم زز در اینتحصیل نی

موزشی ي آاید به نیازها، بابهمش وارد مول  مشکنای
 مت خـدمن ضزشمـو آياهـ رنامـه برده و ـجدید توج

و  Moczygembaو  Hoffaker .ودنده شندان گنجارمکا
ش مـدارك خبن یلئـوسمه ک دـنا هدومن داـهنشپی همکار

اي ه هامنر بيرا براالعات جدیدتري پزشکی باید اط
 رتوص به ها شزآمو نیو ا  کردهمهافر نلسرپی زشموآ 

  .)13،8( دشور رارق باي هورد
ز ا که اه همه مسئولین بخشر  نظرظهااغم رعلی

  دادشانیق نقج تحایتنند نک فاده میتکارت استاندارد اس
ن امر یند که اد نبورددانستااا ه کارترصد د 2/6که 

و  دایز ریر استاندارد در مقدا غايه ناشی از چاپ کارت
  .اشدب ه از آنها میاستفاد
ا ـه کارت اتـعح اطالالـد اصـنور وصـ خصرد

وید، گد را نی خوحقیق یمارنامب نکهایدننماج یرا تاهابتشا
 ی را با دقت کافاه خیرابرد، تبار بکرا  خود ارعیا نام مست

، یودگننام یا نام خا ریغیت ندمان التی حار و یا دیان نکند،ب
 ندوب هیوهلا هولمج ،تر جنسیی تغید،ونسن پداضافه نمو

 طیست شرایمکن ا مالحره به، )رخیتات با ویز هرا احو(
 ستبدیهی ا. شدباا ه  کارتیاز به اصالحن  کهیدآ ودوجب

 تساوخرمار دبی ز ایدباور مذکارد ر تمام مو دکه
و پس از  دوم نتیافر دم الزتدانمکتوب به همراه مست

ه نگوهراز  حات کرد تاصال انمودنام به لحاظ داق نآ
فعلی بیمار ممکن و ی لبق  اطالعاتینبدر  هشکافی ک

تحقیق فقط این در. )12(ودم نريگییش پیددآوجوه است ب
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 رامیب تالعاطا بعی موثقني مرو ازاکز رصد مرد40در 
الحات صا تهج رمایبزرد اامو صددر60ر د وهشد لمیتک

 اي برتاس هییدب. ددرگ یم یافتدر بوت مکياضاقت
در ایستی  بسبنا میهه یک رو ببییادستو ایط ح شرصالا

 زمالي ها لرالعمغ دستو ابالا باها ر روش لزومورت ص
  .دشی بخدوهبب

 ار اه تد کاردرص 7/4 که د دانوهش نشاژج پینتا
ر گیدتی اربعبه  و دنادد ایی تشکیل می تي چنداهت راک

. ت داشوجوداز یک کارت بیش بیمار یک براي 
دو د ایجایک کارت،   از بیشدورز صا اشیب ناقعو
 ،اه ارهمش هیور یافزایش ب، رایم یک بايبره ندوپر
 نتفرز دست ا ر،امیبه یک بفی ره اضاامش صاصتخا

وم ـس ،ارت دومـابطال ک زا یشنا(د شده ا آزياه هرشما
 ايبر رفیص زمان م،فیت اضاار کلاطبا ياه هنزیه ،...)و 

. شداب یمه دنوپر و ترادف ردحات الصالحاظ نمودن 
ی  ناشهزینهه د کن دا نشارهمکاو  Fernandesات بسامح

 20 ات 5 هطوبرمحات صالاو  ییاتود ياه تاز ابطال کار
ن کارکنان از عواقب دومن آگاه. دشاب میر الد

 يارب مستسی رجو دتسج موزش، آییاتدن چياه کارت
یب غرعث تبای گانی بايا ی دورهسررب ،یلبق ياه ارتک

ا ه هنهزی اهشک یک کارت و ز ادهفاست ابه اننکارک
  .)14(دوش یم

ه و ی تهيخطا گرفت این که یجهان نتوت می هآنچ
تر  شبیت اره کی تهيداشته و خطاد ت وجورا کیگانیبا
گی دیچیل پیدل ه باستن مکرمما نیا. دشاب ی مینایگابز ا

 ینایگابد نیآسبت به فرن ترا کهیهت ياه عملالدستور
 یهوصت. شدبا) یساراخر حروف الفباي فتو  مدتق(
ن کناارش کوزآمم گاهنع ووض مین اه کددرگ یم

طابق با شکی مرك پزمدا ش بخنولیئ مسوصاًخص
مهم توجه  نکته ن یکاعنو هجدید ب و ینیازهاي علم

ر ی ساها ب رن آدنناوت نیز مین آناشده و بدیهی است که 
 دومب کصصو خري است دوررض. هنددال انتقرکنان کا

 و هیوهلا لران مجهوه کارت بیماهیتتانداردها جهت سا
 ادنی هزه بن تامیل اندکس نوزاداتکحدت رویه و مدع
تبوع اقدامات الزم را م م وزارتسئولین محتره مدمآ
  .دنآور عمل هب
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