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ررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملكرد  دانشجويان پزشكي نسبت ب
 درماني دانشگاه علوم -به اصول پرونده نويسي  در مراكز آموزشي

  ١٣٨٣پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران در سال 
  

  (.M.Sc)* كبري عليگلبندي (.M.Sc)** حسن صياميان    (.M.Sc)*+آزيتا باالغفاري

 (.M.Sc)***** جمشيد يزداني چراتي (.M.Sc)**** مهدي كاهويي (.M.Sc)*** زاده  منيژه زكي

 (.B.S)******سيده شهربانو رشيدا

 

  چكيده 
كليه اقدامات انجام شده و پاسخ بيمار به درمان   ،يافته هاي فيزيكي, تاريخچه ،در مدارك باليني :سابقه و هدف 

روشن و منظم تهيه  ،اگر مدارك باليني به طور دقيق. باشد  پزشك مييها نمايانگر نحوه ارزياب ثبت مي شود و محتواي آن
اين مدارك نقش مهمي در . نمايد شده باشد، بر تفكر باليني منطقي داللت دارد و فرايند تشخيص بيماري را تسهيل مي

 - كه در مراكز آموزشي  اينهبا توجه ب. كند ايفا مي ،اي كه در مراقبت از بيمار سهم دارند هماهنگي بين كاركنان حرفه
درماني، پزشكان و دانشجويان پزشكي بيش از ساير كاركنان بيمارستان در پرونده نويسي دخالت دارند، ضرورت بررسي 

  .گردد ها نسبت به رعايت اصول  پرونده نويسي مطرح مي ميزان آگاهي، نگرش و  نحوه عملكرد آن
 دانشجوي ٢٠٧يزان آگاهي، نگرش و عملكرد مي آن طباشد كه  في مييژوهش از نوع مطالعه توصپ :ها  مواد و روش

ها از  پزشكي بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران مورد بررسي قرار گرفت و جهت تجزيه و تحليل داده
  .فاده شدستا B آزمون تاوكندال زهاي آمارتوصيفي و استنباطي وجهت تعيين ارتباط بين آگاهي، نگرش وعملكرد ا روش

نويسي، آگاهي ضعيفي داشتند و اكثريت  نسبت به اصول پرونده)  درصد٨/٧٧(اكثريت جامعه مورد بررسي  :ها  يافته
نسبت به كامل بودن پرونده پزشكي بيماران، اهميت و جايگاه آن در عرصه درمان، آموزش و )  درصد١/٥٤(پاسخگويان

  .داشتند) درصد٨/٢١(نويسي،عملكردضعيفي اصول پرونده العه نسبت به جامعه مورد مطمچنينه.دخوبي داشتن پژوهش نگرش
تايج حاكي از آن است كه ناقص بودن پرونده هاي پزشكي در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم ن :استنتاج 

جه به چنين عدم تو هم. ه نويسي استدپزشكي مازندران ناشي از آگاهي ضعيف دانشجويان نسبت به اصول و فنون  پرون
  .ها تاثير بگذارد كامل بودن پرونده در ارزيابي دانشجو از جمله عواملي است كه مي تواند بر عملكرد آن

  
  صول پرونده نويسي، آگاهي،  نگرش، عملكردا :هاي كليدي  واژه

  
  

*  ارشناس ارشد مدارك پزشكي، عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي مازندرانك *
   دانشكده پيراپزشكي ساري-شيرازيخيابان وصال : ساري  +

  ارشد آموزش پرستاري، عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي مازندران  كارشناس***  ه علوم پزشكي مازندراناارشناس ارشد اطالع رساني پزشكي، عضو هيات علمي دانشگك **
  شد آمار زيستي ، عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي مازندرانر كارشناس ا*****   كارشناس ارشد مدارك پزشكي، عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي سمنان****
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   كارشناس مدارك پزشكي، كارشناس آموزشي گروه مدارك پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مازندران******
E ٢٨/٢/١٣٨٤:  صويب             تاريخ ت١٢/١١٠/١٣٨٣:               تاريخ ارجاع جهت اصالحات ١١/٨/١٣٨٣: تاريخ دريافت  
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  مقدمه
اريخ پرونده نويسي را بايد به موازات تاريخ طب و ت
 و در ارتباط با آن مورد بررسي قرار داد، نطور همزما به

پزشكي براي امر طبابت داراي همان  زيرا اسناد ومدارك
كه دارو براي درمان با مطالعات  ارزش واهميتي است

روزهاي آغازين شود كه از  گسترده چنين استنباط مي
مدارك و اسناد مربوط به آن به نوعي وجود  ،طبابت

ها  صراحت نوشته اگرچه امروزه شايدنتوان به. داشته است
هاي پزشكي قديم را به عنوان  و تصاوير مربوط به پرونده

بندي كرد، همه آنها گواه صادق و  مدارك پزشكي طبقه
صامتي از اهميت و ارزش نگهداري پرونده نويسي 

  .)١(وسط مولفان خود و در زمان خود هستندت
ر مساله درمان به تنهايي جزو اهداف گمروزه ديا

باشد، بلكه نكته مهم سعي  بيمارستان ومراكز درماني نمي
در طول دهه اخير بسياري . كيفيت درمان است در ارتقاي

 درماني -از مديران و برنامه ريزان سطوح عالي بهداشتي
عوامل موثر بركيفيت درمان  تندرهركشوري در صدد ياف

و ميزان تاثير آنها مي باشند و در همين راستا است كه 
پي به اهميت اطالعات بهداشتي  ،جمعي ازصاحب نظران

هاي  كيفيت مراقبت ارتقاي((و درماني برده و تحقق شعار 
 را ))بهداشتي و درماني از طريق ارتقاي كيفيت اطالعات

مساله به نوبه خود  اين.اند هخود قرار داد اصلي جزو اهداف
. كند ها را ايجاب مي رل كيفي دربيمارستانتهاي كن برنامه

در راستاي ارتقاي كيفيت اطالعات، تكميل پرونده هاي 
  .)٢(پزشكي بيماران از اهميت خاصي برخوردار است

كيفيت بيمارستان از ابزارهاي مختلفي  ارتقاء ربرنامهد
ري و نحوه مراقبت براي ارزيابي نحوه تشخيص كدگذا

يكي از اين ابزارها، استفاده . ودشاز بيماران استفاده مي 
  .)٣(از پرونده هاي پزشكي بيماران است

پزشكي نه تنها وسيله اي است ارتباطي  پرونده مروزها
براي تمامي افرادي كه در امر درمان اشتغال دارند، بلكه 

  .)٤(كند نحوه مراقبت و درمان بيمار را منعكس مي

د و از رپرونده نويسي در درمان بيمار نقش مهمي دا
اهداف آن كسب اطمينان از ارائه مراقبت به بيمار، 
ارتباط بين پزشكان و ديگر كاركناني كه در مراقبت از 

مستند ازجريان بيماري  مدارك باشند، تهيه بيمار سهيم مي
 درماني -اي بهداشتي هارزيابي مراقبت ،و درمان بيماري

هاي  اي استفاده در هزينهره تهيه اطالعات بو باالخر
پرونده پزشكي، مخزن علم و آگاهي . باشد درماني مي

در ارتباط با بيمار و تاريخچه پزشكي اوست كه هم 
پرونده . علت شناسي و هم معالجه را در بر مي گيرد
 و مكتوب، پزشكي كامل بايد حاوي اطالعات كافي

 آنها جهت تصديق و به ترتيب وقوع ،متوالي از اتفاقات
. ها و مجوز درمان و نتايج نهايي باشد توجيه تشخيص

پزشك يا جراح در خالل مراقبت از بيماري كه پذيرفته 
دار مسووليت مدارك پزشكي  شود، مقدمتاً عهده مي

صحيح و كافي براي هر يك از بيماران خود بدون توجه 
ون چ ،به كوتاهي اقامت آنها در بيمارستان نيز مي باشد

تفاده در مراقبت و ساصوال براي ا ،مدارك پزشكي
اي  شود، به عنوان وسيله معالجه بيماران گردآوري مي

ارتباطي بين پزشكان معالج و تمام همكاران پزشكي و 
بنابراين مدارك . رود كار مي كارمندان پيراپزشكي به

 از دوره هاي بيماري بيمار و انواع مراقبت هاي كيپزش
همين  هب. كند ده مداركي مستند تهيه ميارائه ش پزشكي
پزشكي ارائه  كيفيت مراقبت سنجش براي مدارك اين دليل
  ).٥(وكادرپزشكي قابل ارزش است توسط بيمارستان شده،

 نفر دانشجوي ١٨٨از ) ١٣٧٨-٧٩(اهويي كبررسي 
دانشگاه علـوم پزشكـي سمنان نشـان داد كـه  پزشكـي

نويسي   اصول پروندهاكثريت جامعه موردبررسي نسبت به
گاهي ضعيفي داشته و نسبت به كامل بودن پرونده آ

 درمان، صهپزشكي بيماران، اهميت و جايگاه آن در عر
ژوهش، نگرش مثبت داشته و همچنين نسبت  پآموزش و

  به رعايت اين اصول در تكميل پرونده پزشكي بيماران، 
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  .)٦(اشتنددعملكرد ضعيفي 
 پزشكان و دانشجويان  درماني،-ر مراكز آموزشيد

نويسي  پزشكي بيش ازسايركاركنان بيمارستان در پرونده
نگرش ، بنابراين ضروري است تا آگاهي. دخالت دارند

و عملكرد آنان در ارتباط با اصول پرونده نويسي مورد 
بررسـي قـرار گيـرد تا از ايـن طـريق با مشخص شدن 

شي مناسب نسبت به  تدوين برنامه هاي  آموزا، ه كاستي
  .جهت رفع آنها اقدام نمود

  
  ها مواد و روش

در اين . باشد ين پژوهش از نوع مطالعه توصيفي ميا
پژوهش كل جامعه شامل دانشجويان پزشكي اعم از 

 به تعداد ١٣٨٣كارآموز، كارورز و دوره تخصص سال 
)  درصد١٨/٨١(نفر ٢٠٧باشد كه از اين تعداد  نفر مي٢٥٥

 پرسشنامه گيري شامل اندازه ابزار. درمطالعه شركت داشتند
 سوال ١٠ امتيازي مربوط به آگاهي، ٤سوال١٠مشتمل بر(

و چك ليستي مربوط )  امتيازي مربوط به نگرش٢تا٠بين 
به عملكرد است كه براساس اطالعات مندرج در اوراق 

مشتمل (استاندارد مدارك پزشكي مصوبه وزارت متبوع 
صه پرونده، شرح پذيرش وخالصه ترخيص، خال بر برگ

باشد و تعيين روايي آن نيز  مي) حال و دستورات پزشك
گيري با اساتيد مربوطه و  بر اساس مطالعه ابزار اندازه

استفاده از نظرات همكاران گروه مدارك پزشكي انجام 
  .گرفته است

 -راكزآموزشيمپزشكي  آگاهي دانشجويان ضعيتو
 به اصول درماني دانشگاه علوم پزشكي مازندران  نسبت

  متوسط، )٠-١٠(پرونده نويسي با مقياس هاي ضعيف 
 سنجش شده )٣١-٤٠(الي ع، و )٢١-٣٠(وب خ ،)١١-٢٠(

هاي  وضعيت نگرش دانشجويان پزشكي بيمارستان. است
 درماني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات –آموزشي
نويسي  ماني مازندران نسبت به اصول پروندهربهداشتي د
) ١١-١٥(خوب ،)٦-١٠(متوسط ،)٠-٥(هاي ضعيف با مقياس

عملكرد دانشجويان . اند  سنجش شده)١٦-٢٠(و عالي 
دانشگاه علوم پزشكي   درماني–كارآموز مراكز آموزشي

و خدمات بهداشتي درماني مازندران در زمينه تكميل 
 درماني با -كز آموزشيابرگ شرح حال به تفكيك مر

 و) ١١-١٥(خوب ،)٦-١٠(متوسط ،)٠-٥(هاي ضعيف مقياس
  . سنجش شده است)١٦-٢٠(اليع

عملكرد كارآموزان،  سنجش ذكراست درقسمت ابلق
اوراق شرح حال و براي كاروزان و دانشجويان دوره 
تخصص، اوراق پذيرش و خالصه ترخيص، خالصه 

  .ه گرفتعپرونده، شرح حال و دستور پزشك مورد مطال
ها از حيث رعايت اصول  براي مقايسه بيمارستان

پزشكي با  ه در زمينه تكميل اوراق مداركطرح شد
هاي تكميل شده از حيث تكميل اوراق  عنايت به فرم

پذيرش و خالصه ترخيص، خالصه پرونده، شرح حال و 
دستورات پزشك با استفاده از آزمون ليكرت با حداقل 

 امتياز از خيلي ضعيف تا عالي ٥داكثر حيك امتياز و 
اسبه و براي مقايسه بندي و سپس معدل امتياز مح رتبه

  .ها با يكديگر منظور گرديده است بيمارستان
هــاي آمــار  هــا از روش جهــت تجزيــه و تحليــل داده

توصيفي و استنباطي استفاده شده است و با تنظيم جداول        
ــسبي ــي مطلــق و ن  توصــيف و شهــاي پــژوه داده، فراوان

بندي شد وهمچنين جهت تعيين ارتباط بين آگاهي،        دسته
كردجامعه مورد مطالعه از آزمون تاوكندال      نگرش و عمل  

B در تجزيــه و تحليــل اطالعــات از نــرم افــزار آمــاري و 
SPSS شداستفاده .  
  

  ها  يافته
 درماني  - نفر در مراكز آموزشي    ٢٠٧ر اين مطالعه    د

هـا دانـشجوي     نفـر آن ٧٨ر گرفتنـد كـه   امورد بررسي قـر  
  نفر دانشجوي٤٢ نفر دانشجوي كارورز، و    ٨٧كارآموز،  

  .دوره تخصص بودند
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 گاهي در مورد اصول پرونده نويسيآ

ــاهي    ١ مارهشــدول جــ ــزان آگ ــي مي ــع فراوان توزي
 درمـاني دانـشگاه     -دانشجويان پزشكي مراكـز آموزشـي     

ل پرونده نويـسي   ودر مورد اص   را علوم پزشكي مازندران  
  .نشان مي دهد

  
  

وزيع فراواني وضعيت آگاهي دانشجويان پزشـكي     ت :١ مارهشدول  ج
 درماني دانشگاه علوم پزشكي مازندران نـسبت بـه     -مراكز آموزشي 

  .١٣٨٣اصول پرونده نويسي در سال 
  

  دانشجويان
  آگاهي وضعيت

  كارآموز
  )درصد(تعداد

  كارورز
  )ددرص(تعداد

  دوره تخصص
  )درصد(تعداد

  معج
  )درصد(تعداد

  عيفض
  متوسط
  خوب
  عالي
  جمع

١/٧٣ (٥٧(  
٣/٢٤ (١٩(  
٦/٢ (٢(  

-  
١٠٠ (٧٨(  

٣/٧٩( ٦٩(  
٧/٢٠(١٨(  

-  
-  
١٠٠(٨٧(  

٣/٨٣(٣٥(  
٧/١٦(٧(  

-  
-  

)١٠٠)٤٢  

٨/٧٧(١٦١(  
٢/٢١(٤٤(  
١(٢(  

-  
١٠٠(٢٠٧(  

  
  

 آگـاهي اكثـر  وضعيت شـود  مي نانچـه مشاهـده چ
) كارآموز،كارورز و دوره تخصص(شكي زدانشجويان پ

  . در سطح ضعيف قرار دارد
  
  گرش نسبت به پرونده نويسين

دانشجويان پزشكي نسبت به ه منظور تعيين نگرش ب
چگونگـي نگـرش جامعه مورد مطالعـه ، پرونـده نويسـي

درج  ٢شماره جدول نتايج در تحت بررسي قرارگرفت و
  .گرديد

 
  
واني وضعيت نگرش دانشجويان پزشكي اتوزيع فر :٢شماره  دولج
 -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني-آموزشي راكزم

  ١٣٨٣نسبت به اصول پرونده نويسي درسال درماني مازندران 
  

ضعيت و
  نگرش

  كارآموز
  )درصد(تعداد

  كارورز
  )درصد(تعداد

  دوره تخصص
  )درصد(تعداد

  جمع
  )درصد(تعداد

  عيفض
  متوسط
  خوب

٩(٧(  
٦/٣٤ (٢٧(  
٤/٥٦ (٤٤(  

٧/٥(٥(  
٤/٤١(٣٦(  
٩/٥٢(٤٦(  

٥/٩(٤(  
١/٣٨(١٦(  
٤/٥٢(٢٢(  

٧/٧(١٦(  
٢/٣٨(٧٩(  
١/٥٤(١١٢(  

  عالي
  جمع

-  
١٠٠(٧٨(  

-  
١٠٠(٨٧(  

-  
١٠٠(٤٢(  

-  
١٠٠(٢٠٧(  

  
  
كارآموز، كارورز، (ضعيت نگرش دانشجويان پزشكي و

 درصد در سطح خوب ١/٥٤با ميانگين ) و دوره تخصص
  . قرار دارد

  
  :ملكرد نسبت به اصول پرونده نويسيع

ه منظور تعيين عملكرد دانشجويان كارآموز در ب
مارستان هاي زمينه تكميل برگ شرح حال به تفكيك بي

 درماني چگونگـي تكميل شـرح حال توسـط -آموزشـي
  ).٣ماره شجدول (دانشجويان مورد بررسي قرار  گرفت 

  
  
جويان كارآموز مراكز نشا دفراواني عملكردوزيع ت . ٣ شماره دولج

 درماني دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني -آموزشي
ال به تفكيك مراكز مازندران در زمينه تكميل برگ شرح ح

  ١٣٨٣ درماني در سال -آموزشي
  

نوع 
 عملكرد

  سينا بوعلي
 )درصد(تعداد

  امام ره
 درصد(تعداد

  زهرا فغاطمه
 )درصد(تعداد

  زارع
 )درصد(تعداد

  رازي
 )درصد(تعداد(

  جمع
 )درصد(تعداد

 )٥/١١(٩ - - - )١٠(٣ )٤/٢١(٦ ضعيف

 )١/٣٢(٢٥ )٧/١٦(١ - )٦/٥٥(٥ )٧/٤٦(١٤ )٩/١٧(٥ سطمتو

 )٦/٣٤(٢٧ )٣/٨٣(٥ - )٤/٤/٤٤(٤ )٣٠(٩ )١/٣٢(٩ خوب

 )٨/٢١(١٧ - )١٠٠(٥ - )٤/٣/١٢ )٦/٢٨(٨ عالي

 )١٠٠(٧٨ - )١٠٠(٥ )١٠٠(٩ )١٠٠(٣٠ )١٠٠(٢٨ جمع

  
  

انشجويان كارآموز مورد ارزيابي در مقطع زماني د
) عالي(پژوهش در بيمارستان زارع از باالترين عملكرد 

ر ارتبـاط با عملكـرد د. بودنـد درصـد برخـوردار ١٠٠
ارورز و دوره تخصص نسبت بـه تكميـل  دانشجـويان كـ

 پـذيرش و خـالصه تـرخيص،(اوراق مـدارك پزشكـي 
، كارورزها )الصه پروندهخشرح حال، دستور پزشك و 

و دانشجويان دوره )  درصد٤/٤٥( درصد  ترين با بيش
 . درصد در سطح خوب قرار دارند٥/٣٧تخصص با 
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رابطه بين آگاهي و : ابطه بين آگاهي، نگرش و عملكردر
  اي بودن دو متغير از روش تاو كندال نگرش به دليل رتبه

B  ٩٦٧/٠با ٠٠٨/٠محاسبه شده كه برابرp value= بوده 
  .باشد دار نمي كه معني
آگاهي و عملكرد با استفاده از روش ابطه بين ر

 )=p-value ٩٣٨/٠(  با٠٠٥/٠حاسبه شده م Bتاوكندال 
 .باشد دار نمي باشد، كه با توجه به شرايط فوق معني مي
ابطه بين عملكرد و نگرش نيز با توجه به شرايط باال، ر

 p-value= ٩٦٧/٠    با ٠٠٣/٠آمار تاو كندال برابر با 
  .دار نمي باشد معني

  

  بحث
تايج اين تحقيق  نشان داد كه دانشجويان پزشكي ن

سي اطالع چنداني نداشته و نسبت به اصول پرونده نوي
از بين دانشجويان، : عنوان مثال به. آگاهي ضعيفي دارند

 درصد از سقف مدت زمان تكميل برگ شرح حال ٧/٩
ح حال ركه تكميل برگ ش ر حاليداطالع داشتند؛  بيمار

در معاينات فيزيكي بيمار در تشخيص بيماري و ادامه 
 لذا در .درمان توسط ساير كاركنان حائز اهميت است

كه برگ شرح حال بيمار تكميل نشده باشد،  صورتي
پزشك مسوول را بايد مطلع ساخت و اين برگ بايد در 

   ساعت بعد از بستري شدن بيمار تكميل گردد٢٤عرض 
اگر زماني به طور  طالع نداشتندااكثر دانشجويان . )٨،٧(

حداكثر ، اضطراري قرارباشد دستوري شفاهي داده شود
اعت بايد دستور شفاهي خود را در برگ پس از چند س

در ارتباط . رار دهندقتاييد  مورد دستور پزشك نوشته و
با استفاده از اختصارات در ثبت تشخيص نهايي و عمل 

به  اند؛ بي اطالعي كرده اكثر دانشجويان اظهار، جراحي
سيار متنوع و بجب استفاده از اختصارات وم كه طوري

و  ونده هاي پزشكي شده استر اكثر پرداي  گاهي سليقه
ه ايجاد مشكالت در ارتباط با تحقيق، پيگردهاي بمنجر 

وع بيماري يا نتشخيص  ، ردامه درمان بيمااقانوني يا 

ده ش يعمل جراحي توسط ساير همكاران گروه پزشك
  . است

كه انتظار مي رفت دانشجوي دوره تخصص  با اين
به علت ( موزتر از كارآ ها نيز بيش بيش از كارورز و آن

كار بيشتر درمحيط كارورزي  مقطع تحصيلي باال و تجربه
نويسي آگاهي داشته باشد،  ازاصول پرونده) وكارآموزي

، شايد علل آن حجم باالي كار، كس انتظار بودعنتايج 
نداشتن فرصت كافي جهت تكميل پرونده و عدم اطالع 

  . از مدت زمان معين باشد
) ١٣٧٩(ي مجدآبادينتايج مطالعه كاهويي و عسكر

در بررسي مقايسه اي ميزان آگاهي، نگرش، و عملكرد 
دانشجويان پزشكي و كاركنان پرستاري نسبت به اصول 

نويسي در بيمارستان هاي آموزشي حاكي ازآن  پرونده
ز وظايف خود و يكديگر در تكميل است كه آنان ا

  .)٦(داشتند پرونده پزشكي بيمار اطالع ناچيزي
دستياران از جنبه هاي قانوني  از صد در٦٠همچنين 
اربرد ك ازنحوه د درص٨/٧٤. اطالع بودند مستندسازي بي

اختصارات در ثبت تشخيص نهايي و اعمال جراحي 
اطالعي ازسقف مدت  درصد آنان ٨/٨٥ .اطالع بودند يب

آگاهي و  بين ميزان .نداشتند زمان تاييد دستورات شفاهي
 ).>٠٥/٠P(گرديد اهدهمش داري آموزشي رابطه معني دوره
اكثرا . كردند  را خوب تكميلربيما درصد، پرونده١٠تنها 

گرايش به ثبت اطالعات باليني داشته و نسبت به ساير 
توجه  كه درمراجع قانوني حايزاهميت است، بي اطالعاتي
بين وضعيت عملكرد، دوره آموزشي و آگاهي . بودند

  .)١٠() >٠٥/٠P(داري مشاهده گرديد  رابطه معني
 ه وضعيت نگرش جامعه مطالعه شد٢جدول شماره 

بررسي آماري نشان داد . دهد را مورد بررسي قرار مي
 درصد از دانشجويان پزشكي نسبت به پرونده ١/٥٤كه 

نويسي براي بيماران، نگرش خوبي دارند و اين حاكي از 
آن است كه خوشبختانه اكثريت جامعه مورد مطالعه 

ده كامل براي بيمار، نگرش نسبت به داشتن يك پرون
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 درصد از ٩/٨٨نتايج بررسي نشان داد كه . مطلوبي دارند
افراد نسبت به نوشتن گزارش باليني و تشكيل پرونده 

عنوان حمايت  و مراقبت صحيح و  پزشكي براي بيمار به
 درصد از افراد ٧/٦٥مطلوب از بيمار اعتقاد داشتند، 

يسي به عهده نو اعتقاد داشتند كه مسووليت پرونده
 درصد  از جامعه مورد مطالعه ٣/٤٩. پزشك معالج است

هاي  نويسي به منشي اعتقاد داشتند كه نبايد پرونده
هاي بيمارستان واگذار شود، زيرا اين افراد در  بخش

 درصد از جامعه مورد ١/٥٥. درمان بيمار نقشي ندارند
مطالعه، مخالف واگذاري پرونده نويسي به كاركنان 

هاي  ها نيزهمانند منشي پزشكي بودند، چراكه آن مدارك
. بخش، در ارتباط مستقيم با درمان بيمار قرار نمي گيرند

 درصد از جامعه مورد مطالعه عقيده دارند كه يكي ١/٦٨
از وظايف پزشك در درمان، تكميل كردن پرونده بيمار 

 درصد از جامعه مورد بررسي خواستار ٨/٦٨. است
ي آموزشي به منظور ارتقاء آگاهي و ها برگزاري كارگاه

اين نگرش حاكي از آن است . تغيير در نگرش، بودند
كه خوشبختانه اين افراد اين نياز را احساس كرده اند كه 

هاي آموزشي  نويسي، دوره در رابطه با اصول پرونده
 درصد بر اين عقيده بودند كه نوشتن ٧٢. برگزار گردد

 تك اوراق پرونده مشخصات هويتي بيمار بر روي تك
  . امري ضروري است

  عسكـري مجدآبـاديتايـج مطالعـات كاهـويي و ن
 ٧/٩ درصد پرستاران و ٢/٩ نشان داد كه فقط )١٣٧٩(

نويسي  درصد از دانشجويان پزشكي نسبت به پرونده
براي بيماران نگرش ضعيفي دارند و اين حاكي از آن 

نسبت به است كه خوشبختانه اكثر جامعه مورد مطالعه 
گرش مطلوبي نداشتن يك پرونده كامل براي بيمار 

در اين پژوهش در مقايسه  جامعه مورد مطالعه. )٦(دارند
با مطالعه كاهويي و عسگري مجد آبادي از سطح نگرش 

 درصد از كل ٧/٧ چون تنها  .باشد باالتري برخوردار مي
  . دانشجويان، نگرش ضعيفي داشتند

 مورد بررسي را وضعيت عملكرد جامعه٣جدول 
نشان داد كه عملكرد  بررسي آماري. دهد نشان مي

دانشجويان پزشكي در زمينه تكميل اوراق مدارك 
  : ك عبارتند ازكيپزشكي به تف

 درصد از كارآموزها در زمينه تكميل ٦/٣٤عملكرد 
 درصد از ٥/١١ها، در سطح خوب و  برگ شرح حال

رگ باهميت با توجه به . آنان در سطح ضعيف قرار دارد
شرح حال در تشخيص بيماري و اقدامات بعدي درماني 
بيمار، ضروري است كه تمامي دانشجويان اين برگ را 

 ٤/٤١در اين رابطه، . طور كامل و دقيق تكميل نمايند به
 درصد در ٥٠درصد از كارورزها در سطح خوب و 

اي  ، مطالعه١٣٧٥در سال . سطح متوسط قرار داشتند
تحليلي بر كيفيت : مكارانش با عنوانتوسط ضيايي و ه

پرونده پزشكي سه نوع بيماري گوارشي، در چهار مركز 
پزشكي شهيد بهشتي انجام شد، نتايج تحقيقات نشان 

هاي آموزشي  كه كارورزها دربيمارستان رغم آن داد،علي
گرفتند و گزارش آن را در پرونده  از بيمار شرح حال مي

ال حاوي اطالعات كردند، برگ هاي شرح ح درج مي
  .)٩(مفيدي نبود

بررسي آماري تكميل برگ شرح حال حاكي از آن 
است كه دانشجويان دوره تخصص، ازباالترين عملكرد 
و دانشجويان كارآموز از پايين ترين عملكرد برخوردار 

تر و مسووليت  بودند كه شايد علت آن سابقه كار بيش
تخصص  ورهدانشجويان د معالج به ترباشدكه پزشكان بيش
نيز ) ١٣٨٠(مطالعه مشعوفي و همكاران . كنند گذار مياو

ها وضعيت هنگام   درصد از پرونده٨/٦٨نشان داد كه در 
هاي پس از   درصد از آنها توصيه٣/٧٦ترخيص و در 

نتايج تحقيق نشان دادكه عملكرد .ترخيص ثبت نشده بود
هاي پزشكي توسط ارائه دهندگان  مستند سازي پرونده

 بنابراين ).١١(باشد  درماني ناقص مي-ت بهداشتيمراقب
مي توان گفت كه يافته هاي مطالعه حاضر در مقايسه با 

  .مطالعه نامبرده وضعيت مطلوب تري را نشان مي دهد
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 ٢/٦٣ر تكميل برگ پذيرش و خالصه ترخيص د
 درصد از دانشجويان دوره ١/٥٧درصد از كارورزها و 

درتكميل برگ . تخصص در سطح خوب قرار داشتند
درصد از كارورزها در سطح عالي  ٦/٥٠دستور پزشك 

 درصد از دانشجويان دوره تخصص در سطح ٣١و 
در مورد تكميل خالصه پرونده . خوب وعالي قرار دارند

  درصد ٣/٣٣درصد كاروزها در سطح خوب و  ٣/٤٨
  .دانشجويان دوره تخصص در سطح عالي قرار داشتند

  

تكميل اوراق مدارك  ازحيثها  رمقايسه بيمارستاند
ها به  از آزمون ليكرت معدل بيمارستان پزشكي با استفاده

  :ترتيب صعودي به شرح زير مي باشد
  ٤٣/١٤ساري ) ره(يمارستان امام ب

  ٥/١٥) س(بيمارستان حضرت فاطمه زهرا ء 
  ٣٣/١٦بيمارستان زارع ساري 

  ٢٢/١٧بيمارستان بوعلي سينا ساري 
  ٨٣/١٨بيمارستان رازي 

  

ز آن است كه ناقص بودن اتايج بررسي حاكي ن
 درماني -كه در مراكز آموزشي هاي پزشكي پرونده

دانشگاه علوم پزشكي مازندران به چشم مي خورد ناشي 
عدم تشريح اهميت اين امر براي دانشجويان پزشكي  از

 .دم آگاهي از مسووليت قانوني وجود داردعاست و 
ق ي لذا نوشتن دقپزشكان مشغله كاري زيادي دارند،

پرونده باليني بيمار كار پر زحمتي است و تاكيد الزم از 
بر اساس نتايج مذكور . طريق مسوولين و جود ندارد

  :موارد زير پيشنهاد مي شود
ختصاص رئوس مطالب اصول پرونده نويسي و ا -١

جنبه هاي قانوني آن در درس سميولوژي دانشجويان 
  . پزشكي
اي هازآموزي يا كارگاه هاي ب  برگزاري دوره-٢

  . نويسي براي دانشجويان پزشكي آموزشي پرونده
ارزشيابي  قوانين آموزشي درارتباط با نمره دوينت -٣

باليني دانشجويان پزشكي منوط به كامل بودن پرونده 
  .پزشكي تهيه شده توسط دانشجو

هاي مدارك پزشكي در مراكز   تقويت كميته-٤
  . درماني-آموزشي

  
  ابعفهرست من

مديريت مدارك  .مهدي  هديقليخان؛احمد اورپناهد .١

معاونت پژوهشي وزارت بهداشت، : تهران .پزشكي
 .١٧-٢٣. ، ص١٣٧٢

قش اطالعات بهداشتي درماني ن. رضا ،فدريص .٢
فصلنامه خبري .  هاي درماني دركنترل كيفيت مراقبت

 آموزشي مدارك پزشكي انجمن مدارك پزشكي
 .ص. ) ١٣٧٥زمستان  (٦. ش. ايران

3.  Huffman, Edna K. Manual for the 

Medical Records Librarians. Illinois: 

physion’s records co. Berwyn, Illinois: 

Physicians’ Records Company, 1994. p. 

57-124. 

4. Murphy B J. Principles of Good Medical 

Record Documentation. J. Med. Prac. 

Manage, 2001, pp. 258-260. 

ران هت .)٢(و )١(دارك پزشكيم. اباذر اجويح  .٥
معاونت پژوهشي وزارت بهداشت درمان و 

 .٦-٨. ص. ١٣٧٦آموزش پزشكي،

اهويي مهدي؛ عسكري مجد آبادي،  حسام ك .٦
ررسي مقايسه اي ميزان آگاهي،  نگرش،  ب. الدين

عملكرد دانشجويان پزشكي و پرسنل پرستاري 
هاي  ر بيمارستاننسبت به اصول پرونده نويسي د

و خدمات  آموزشي دانشگاه علوم پزشكي
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           آزيتا باالغفاري و همكاران                    پژوهشي  
 
  

 

 85  ١٣٨٤ ، آذر و دي ٤٩         دوره پانزدهم ، شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                          

بهداشتي درماني سمنان به منظور ارائه برنامه 
دانشكده پرستاري و : سمنان. آموزشي مناسب

پيراپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 
 .چكيده. ١٣٧٩بهداشتي درماني سمنان، 

7. Mogli G D. Standards for medical 

records. The journal of the institute of 

health record Information and management" 

2000, 41(2): 24- 27. 

استانداردهاي خدمات مدارك . "قلي جي ديم  .٨
ترجمه كبري عليگلبندي و حسن  ".پزشكي
 خبري كميته تخصصي -فصلنامه علمي .صياميان

پـائيــز و  (٨و ٧. ش، ســال دوم، مدارك پزشكي
 .١٣و ١٢و ١١-١٧. ص) . ١٣٧٩زمســتان 

 ؛ نوروزيم ياحسان؛ رايهد ،ث ياييض .٩

 داركم يفيتك رب حليليت .اهورديانش.ا

 رد ژوهشپ.وارشيگ يماريب وعن هس زشكيپ

 .٣٠. ص. ١٣٧٥اسفند . ٤. ، شزشكيپ

 
 
مهدي، طاهريان عباسعلي، بابامحمدي  اهوييك .١٠

آگاهي وعملكرد  يزانم. اهللا حسن، كيقبادي سيف
انشجويان پزشكي نسبت دستياران و د

شده به بيمار از  هاي ارائه مستندسازي مراقبت به
علوم پزشكي  دانشگاه (ديدگاه نظام پزشكي 

علوم پزشكي  مجله دانشگاه. )١٣٨٠-١٣٧٩سمنان، 

، ٢ ويژه نامه مقاالت آموزش پزشكي، شماره بابل،
 .٦٧-٧٣. ،ص١٣٨٢تابستان

شعوفي مهرناز، اماني فيروز، رستمي خليل، م .١١
اطالعات  ارزيابي ثبت.ردي افروزم

هاي دانشگاه علوم پزشكي  نادربيمارست
مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم .١٣٨٠،اردبيل

 سال سوم، شماره يازدهم، بهار پزشكي اردبيل،
 .٧٤ و ٤٤-٤٩. ص. ١٣٨٣
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