
و تابستان/ي اول شماره/ چهارمي دوره/ مديريت اطالعات سالمت 8671بهار

و اطالعات پزشكي در تحقيقات از ديدگاه پژوهشگر *انكاربرد مدارك

3، مهناز كبيري2، فائزه كلباسي1سيما عجمي

 چكيده
و شايان توجه جهت ارزيابي آخرين دستاوردهاي علمي به كار:مقدمه امروزه تحقيقات در علوم مختلف به عنوان ابزاري قدرتمند

مح ترين ابزار راه مهم. رود مي و اطالعات پزشكي بيماران در بايگاني انجام تحقيقات، ققين در علوم پزشكي برايگشاي هاي مدارك

مي بيمارستان هدف كلي اين پژوهش نيز تعيين كاربرد مدارك پزشكي در انجام تحقيقات پژوهشي از ديدگاه پژوهشگران.باشد ها

.هاي آموزشي شهر اصفهان بوده است بيمارستان

هاي نفر شامل پژوهشگران بيمارستان300 در اين مطالعه افراد نمونه. مقطعي بود- توصيفيي وهش يك مطالعهاين پژ:روش بررسي

و تابستاني با استفاده از پرسشنامه.ه كه به صورت تصادفي انتخاب شدندآموزشي شهر اصفهان بود  محقق ساخته بر اساس اهداف، در بهار

شد اطالعات جمع1384 پر. آوري ت سشنامه به وسيلهروايي و پايايي پرسشنامه نيزأي متخصصان مربوط باالي  Cronbach Alfaبا ضريب ييد

. صورت گرفتSPSSافزارو نرم) درصد فراواني(ها به كمك آمار توصيفي تحليل يافته.شد درصد پذيرفته75

پري از نقطه نظر جامعه:ها يافته ها ها، اطالعات ناقص پرونده هاي پزشكي در پژوهش ونده پژوهش، علت استفاده نكردن پژوهشگران از

.بود) درصد31(هاو ناخوانا بودن اطالعات پرونده) درصد5/37(

و خوانا بودن براساس نتايج به دست آمده،:گيري نتيجه سازي هاي پزشكي در فرآيند مستند پرونده لزوم نظارت بر صحت، كامل

پژ نه و ميزان استفاده و اعتماد نتايج پژوهش؛هاي پزشكي را افزايش خواهد داد وهشگران از پروندهتنها انگيزه كه بلكه پايايي هايي را

مي بر .دهد گيرند نيز افزايشمي اساس اين اطالعات انجام

.كاركنان پژوهشي؛ دبيزشپژوهش؛ مدارك پزشكي؛:هاي كليدي واژه

يقيتحق:نوع مقاله

11/3/87:پذيرش مقاله30/10/86:يياصالح نها17/7/86: مقالهدريافت

در تحقيقـات از ديـدگاه پژوهـشگران. عجمي سيما، كلباسي فائزه، كبيري مهناز:ارجاع و اطالعات پزشكي مـديريت اطالعـات. كاربرد مدارك
.79-71):1(4؛1386سالمت 

 مقدمه
و امروزه پژوهش پيشرفت جامعه به شمار زير بناي توسعه

مي.رود مي  بدون پژوهشكهتوان اذعان داشت به طوري كه

و توسعه از.)2و1( اي نخواهيم بود شاهد رشد با استفاده

و اطالعاتي كه در گذشته ثبت شده مي توان به اختراعات

و مفيدي در آينده دسترسي پيدا كرد براي. اكتشافات جديد

دهرانجام  هايي كه صحيح اده نياز است، دادهگونه پژوهش به

و  اي. آوري شده باشد به نحو مطلوبي جمعو دقيق بوده رو،ناز

باشد كه توسطمي284014ي اين مقاله حاصل طرح تحقيقاتي شماره*

.معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان حمايت گرديده است

و.1 استاديار مديريت اطالعات بهداشتي درماني مركز مطالعات مديريت

 اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

 E-mail: Ajami@mng.mui.ac.ir) نويسنده مسوول(

 دانا اصفهاني بيمه مدارك پزشكيكارشناس.2

 رسيدگي به اسناد نطنزمدارك پزشكي كارشناس.3
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و ارزشي كه دارند باي د با روشياطالعات با تمام اهميت

و اصولي ثبت و تحليلداري نگه، صحيح . شوند، بازيابي

در اطالعات پزشكي ابزاري كليدي مي باشند كه

هاي، ارزشيابي مراقبتهاي نظام مديريت سالمت ريزي برنامه

ب و، آموزش پزشكي، جنبهيمارانارائه شده به هاي حقوقي

و مورد استفاده قرار مي  گيرند پژوهشي همواره مفيد بوده

در بنابراين شايسته است كه از داده).3و2( هاي مندرج

از هاي باليني موجود در بايگاني پرونده هاي پزشكي كه يكي

به عوامل درون داد نظام پژوهشي كشور محسوب مي شود

).4( استفاده شوديا نحو بهينه

و تهيه يكي از اهداف اوليه مدارك پزشكييي ايجاد

ي منابعي مستند از هزاران نوع بيماري است كه براي ارائه

و برنامه  هاي آموزش پزشكي بسيار مفيد است پژوهشگران

كه بيمارستانهاي پزشكي بايگاني).5(  داري مركز نگهها

بميي پزشكيها پرونده ي استزرگي از اطالعاتباشد، مخزن

ميتوليد شدهروز آمد طورهبكه دردتوانو  نقش مهمي

و توسعه از طرفي،.)7و6(ايفا كندسالمت جامعهي پيشرفت

ميآموزش  و همراه با بهبود پزشكي زماني تواند كاربردي

پزشك درمانگر. با پژوهش آميخته گرددمستمر باشد كه

مب وقتي مي و تني بر شواهد ارائه كند كه تواند خدمات مؤثر

و مهارت انجام قدرت درك داده  هاي پژوهشهاي پژوهشي

).9و8(باليني را داشته باشد

و مطالعات انجام پژوهش زيست تكنولوژي براي تعيين ها

براي. اندو مداواي بيماران به اطالعات پزشكي وابستهدرمان 

و توسعه از پژوهشي انجام و استفاده مناسب هاي فراوردهها

زيست تكنولوژي براي درمان بيماران، دسترسي به اطالعات 

و به روز تعيين كننده  هاي محدوديت. استپزشكي صحيح

امكان دارد فرآيند انجام هاي مهم بيمار دسترسي به داده

).10(و حتي مانع انجام آن گردد پژوهش را كند نمايد 

 ذخيره شده در بنابراين با توجه به اهميت اطالعات پزشكي

هاي پزشكي به عنوان بخش بزرگي از منابع مورد پرونده

تا استفاده در پژوهش هاي پزشكي، پژوهشگران بر آن شدند

را ديدگاه پژوهشگران بيمارستان هاي آموزشي شهر اصفهان

در خصوص كاربرد مدارك پزشكي در فرآيند انجام 

.پژوهشهايشان بررسي نمايند

 روش بررسي

جمعيت مورد. مقطعي بوده است- حاضر توصيفيي مطالعه

 هاي آموزشي شهر اصفهان مطالعه، شامل پژوهشگران بيمارستان

و( و مكان انجام ...) پزشكان، پرستاران، پيراپزشكان، دانشجويان

براي. هاي آموزشي شهر اصفهان بوده است پژوهش بيمارستان

هاي انجام اين پژوهش از بين كل پژوهشگران بيمارستان

 نفر به صورت تصادفي ساده 300آموزشي شهر اصفهان تعداد 

و تابستان زمان انجام اين مطالعه. انتخاب شدند . بود1384، بهار

باي آوري اطالعات پرسشنامه ابزار جمع  محقق ساخته بود كه

 سوال25پرسشنامه شامل. توجه به اهداف پژوهشي طراحي شد

آ5و بسته بوده كه باز ن شامل اطالعات فردي سوال اول

كه19قسمت بعدي. استپاسخگويان بوده  سوال بسته بوده

و ويژه در. طراحي شده بود پژوهشي با توجه به اهداف كلي

را به يكي ديگر از باز وجود داشت كه ما پايان نيز يك سوال

در ضمن نظرات پژوهشگران در مورد. رساندمياهداف پژوهشي 

از بسيار زياد تا بسيار« Likert مقياس كاربرد مدارك پزشكي با

شد اندازه)اي گزينه5(»كم به منظور تعيين روايي. گيري

پرسشنامه با نظر سنجي از افراد متخصص روايي آن تأييد گرديد 

 مقدماتي با توزيع پرسشنامهيو پايايي آن نيز بر روي يك نمونه

و با ضريب20در بين Cronbach Alfa ،75 نفر انجام گرفت
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ت شدأدرصد  مورد SPSSافزار ها با استفاده از نرم داده.ييد

و تحليل قرار گرفتپ و تجزيه هاي روش تحليل داده. ردازش

، درصدي به صورت محاسبهپژوهشي به صورت آمار توصيفي 

و .بوده است ...فراواني

ها يافته

 نفر بودند كه 300 آماري مورد پژوهش شاملي جامعه

ان128 و فر ا172 زآنها را مردان زآنها را زنان تشكيل نفر

فوق( مورد پژوهشي سطح تحصيالت در جامعه. دادند مي

 تخصص، متخصص، پزشك عمومي، دكتراي تخصصي،

و سايرين كارشناسي ارشد،  داراي بيشترين فراواني)كارشناس

و) درصد30( نفر90 پزشك عمومي با فراواني گروه در

با كم يندر گروه ساير) درصد3( نفر9فراواني ترين ميزان

و ديپلمينگروه ساير( سمت.ودب) است شامل افراد كاردان

دررا بيشترين فراواني،انجام شدههاي زمان پژوهشافراد در 

كم) درصد44( نفر 233طرح با فراواني گروه همكار ترينو

. بوددر گروه استاد راهنما) درصد12( نفر63ميزان با فراواني 

 توزيع فراواني نظرات پژوهشگران خصوص در نتايج

در بيمارستان و مورد عللهاي آموزشي شهر اصفهان  استفاده

در عدم استفاده از پرونده  نشان دادها پژوهشهاي پزشكي

 نفر 247 تعداد،ها در حال حاضر پروندهبرخالف وضعيت

 مورد پژوهش ترجيحي از محققين جامعه) درصد5/82(

هاي پزشكي در تحقيقات خود استفاده دادند كه از پرونده مي

هاي پژوهشگران از پروندهي علل استفادهمورددر. كنند

ب،پزشكي در تحقيقات ازدسه نتايج  300ت آمده نشان داد كه

و به تمركز دادهدرصد2/74نفر، به2/52ها درصد

ذجويي در زمان صرفه كر شده اشاره داشتند كه بيشترين موارد

ي علل عدم استفادهخصوصدر.توسط پژوهشگران بود

ب،هاي پزشكي در تحقيقات پژوهشگران از پرونده ه نتايج

به5/37 نفر، 300دست آمده نشان داد كه از  درصد

و اطالعات ناقص پرونده درصد به ناخوانا بودن31ها

ها اشاره داشتند كه بيشترين موارد ذكر شده اطالعات پرونده

. بودي مورد مطالعه جامعهتوسط 

حداقليي پژوهش درباره جامعه فراواني نظرات توزيع

كه پزشكيي پروندهاطالعات مورد نياز در يك  ازنشان داد

به، نفر300 بيشترين موارد ذكر شده توسط پژوهشگران

و اقدامات اطالعات هويتيترتيب  ، نتايج آزمايشات انجام شده

).1ولجد( انجام شده بود

 در خصوص پژوهشگرانتوزيع فراواني نظرات:1جدول
هاي پزشكي براي انجام حداقل اطالعات مورد نياز در پرونده
 تحقيقات

 حداقل اطالعات فراواني

 اطالعات هويتي 147

 هاي قبليي بيماري سابقه 27

 بيماري فعلي 11

 نتايج آزمايشات 137

 هاي ارائه شده نتايج درمان 47

 شرح حال 134

 هاي خانوادگيي بيماري سابقه 11

 تشخيص نهايي 103

 سير بيماري 131

 مشاوره 22

 اقدامات انجام شده 136

 جمع 906

 ميزان جوابگوييي درباره فراواني نظرات توزيع

از پرونده  300هاي پزشكي به نيازهاي تحقيقاتي نشان داد كه

ا به ميزانه درصد معتقد بودند كه محتويات پرونده8/50 نفر،

به درصد معتقد بودند كه محتويات پرونده3/3و متوسط ها

 كه به بودهميزان بسيار كم جوابگوي نيازهاي تحقيقاتي 
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و اطالعات پزشك  ... در تحقيقات از ديدگاهيكاربرد مدارك
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و كم ي جامعهترين موارد ذكر شده توسط ترتيب بيشترين

. بودپژوهش

هاي ميزان تأثير پروندهي در زمينه فراواني نظرات توزيع

و صحيح  و روادرپزشكي كامل  نتايج تحقيقات اعتباريي

درصد به ميزان بسيار زياد اشاره65 نفر، 300نشان داد كه از

به داشته ي جامعهذكر شده توسط مورد بيشترين ترتيباند كه

.)2جدول( بودپژوهش

اي پژوهش در خصوص نقش پرونده توزيع درصد فراواني نظرات جامعه:2جدول و و صحيح در روايي  عتبار نتايج تحقيقاتهاي كامل

 ميزان تأثير

 بسيار زياد زياد متوسط كم بسيار كم جمع كل

300 0 13 7  فراواني 195 85

100 0 3/4 3/2  درصد 65 3/28

هاي نقش پرونده

و صحيح  كامل

 هاي ناقص در نتايج پروندهنامطلوبي اثر شناساي

مي6/67، نفر300تحقيقات نشان داد كه از زان درصد به

بسيار زياد اشاره داشت كه بيشترين مورد ذكر شده توسط 

. بودي پژوهش جامعه

هاي پزشكي در موارد نقش پروندهي درباره نظرات

به3/16 درصد به تحقيقات،18د كه مختلف نشان دا  درصد

و  درصد به درمان بيمار اشاره داشت16مراجعات بعدي بيمار

 بودي پژوهش امعهجكه بيشترين موارد ذكر شده توسط

.)3جدول(
ي پژوهش در خصوص توزيع فراواني نظرات جامعه:3جدول

 هاي پزشكي در موارد مختلف نقش پرونده

 نقش پرونده ها فراواني درصد
 درمان بيمار 227 16

3/16  مراجعات بعدي 233
 تحقيقات 257 18

8/9  آموزش دانشجويان 140
5/11 نيبررسي عملكرد تيم درما 165

 بررسي كيفيت خدمات 200 14
4/14  هاي قانوني جنبه 205

 جمع 1427 100

هاي مختلف بخشدر مورد فراواني نظرات توزيع

 نفر، 300بيمارستاني در كمك به محققين نشان داد كه از 

ي اشاره داشتند كه پزشك درصد به بخش مدارك3/56

. بودي پژوهش جامعهبيشترين مورد ذكر شده توسط

و پرستاران در بهبودهب  منظور شناسايي نقش پزشكان

ب مستند سازي پرونده نشان داد كه از دست آمدهه ها نتايج

را، نفر300 و56 نقش پزشكان  درصد به ميزان بسيار زياد

 درصد به ميزان زياد اشاره داشتند كه بيشترين موارد3/43

راي پژوهش جامعهذكر شده توسط و نقش پرستاران  بود

و7/40  درصد به ميزان بسيار زياد36 درصد به ميزان زياد

ي جامعهاشاره داشت كه بيشترين موارد ذكر شده توسط

. بودپژوهش

 بحث

و پژوهشگران بيمارستان هاي آموزشي شهر اصفهان نظرات

هاي پزشكي را به صورت زير دليل استفاده خود از پرونده

: عنوان نموده بودند

و بنابراين ات آنها از نوع گذشتهغالب نوع مطالع نگر بوده

هاي پزشكي به عنوان منبع اطالعاتي استفاده نموده پروندهاز 

توكلي نيز در تحقيقي به اين نتيجه رسيد كه بيشتر. بودند

) درصد58(پژوهشگران دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
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و همكاران سيما عجمي

و تابستان/ي اول شماره/ چهارمي دوره/ مديريت اطالعات سالمت 8675بهار

هاي پزشكي همواره براي انجام تحقيقات خود از پرونده

).5(اند بخش مدارك پزشكي استفاده كردهموجود در

و«در تحقيقي با عنوان نقش ثبت سرطان

 نتايج»شناسي در مركز سرطان آمريكا رساني آسيب اطالع

 هاي تحقيقاتي درصد از داده70نشان داد كه

University of Pittsburgh Medical Center از 

.)11( شده است مدارك پزشكي الكترونيكي استخراج مي

آوري بيماران براي جمعي به دليل اينكه دسترسي به همه

و هزينه اطالعات بسيار وقت بر است بنابراين به لحاظ گير

مي اقتصادي استفاده از پرونده در. باشد هاي بيماران به صرفه

در«پژوهشي تحت عنوان بررسي كاربرد مدارك پزشكي

اي»حقيقات دانشگاه علوم پزشكي مشهدت ن نتيجه، محقق به

 مورد مطالعهي درصد از افراد جامعه75دست يافت كه بيش از

كه هاي خود از مدارك پزشكي استفاده نموده در پژوهش اند

).12( هاي پژوهش حاضر است خود تأييدي بر يافته

هاي آموزشي شهر اصفهان نظرات پژوهشگران بيمارستان

زهاي زشكي به نياپهاي در مورد ميزان جوابگويي پرونده

ي تحقيقاتي نشان داد كه بيش از نيمي از پژوهشگران جامعه

ها به ميزان متوسطي آماري معتقدند كه محتويات پرونده

كه. باشد پاسخگوي نيازهاي تحقيقاتي آنها مي به اين معني

هاي پزشكي پژوهشگران تنها با استفاده صرف از پرونده

و اطال توانند به تمامي نمي عات مورد نياز خود دست يابند

 ناچار به استفاده از منابع ديگر براي تكميل اين اطالعات

از اطالعات مي و علت را نيز همان موارد عدم استفاده باشند

مي پرونده .دانند هاي پزشكي

 نقش مدارك پزشكيي مطالعه«در تحقيقي تحت عنوان

ت و خدمات بهداحدر - شتيقيقات دانشگاه علوم پزشكي

كه»درماني استان اصفهان  محقق به اين نتيجه دست يافت

ها به ندرت پاسخگوي درصد موارد، محتواي پرونده43در

بر نيازهاي تحقيقاتي محققين مي باشد كه خود تأكيدي

مي نتيجه ).5(باشدي ياد شده

تقريباً تمامي پژوهشگران عنوان كردند كه در صورت

هاي كلينيكي، ها، اعم از بخش مراجعه به هر يك از بخش

و پاراكلينيكي هدف آنها دستيابي به ...، مدارك پزشكي

هاي پزشكي بيماران در اين اطالعات موجود در پرونده

مي بخش كه درصد از آنها عنوان كرده22حدود. باشد ها اند

يابي به ها، جهت دست ها عالوه بر پرونده در اين بخش

هاي مربوطه پزشكان، كاركنان بخش(اطالعات بيشتر به افراد 

مي)و يا بيماران البته اين امر در زماني. كنند نيز مراجعه

هاي پزشكي حاوي اطالعات كامل گيرد كه پرونده صورت مي

و پاسخگوي نيازهاي تحقيقاتي محققين  و جامعي نبوده

در. نباشد ي باال ذكر شد، اهميت پروندهبا توجه به مطالبي كه

ميصحيح، كامل و علمي كامالً مشخص .شود، جامع

 باليني يكي از مسائليي ثبت ناقص مستندات در پرونده

ها بيمارستاناست كه همواره كاركنان بخش مدارك پزشكي

مي. باشند با آن مواجه مي كه نتايج تحقيق نشان علت دهد

هاي پزشكي، متمركز بودن پژوهشگران از پروندهي استفاده

يكاطالعات مورد ني مي از آنها در و معتقدند كه تمركز جا باشد

و هزينهجويي ها باعث صرفه داده مي در زمان طبق. شود ها

هاي انجام شده بسياري از پژوهشگران علت عدم بررسي

و وجود اطالعات استفاده از پرونده ها را كاهش اعتبار پژوهش

و اين نشانگر آن است كه داده و ناقص ذكر نموده بودند  ها

ها هاي پزشكي موجود در بايگاني بيمارستان اطالعات پرونده

و مطابق با قوانين مستند سازيهب و صحيح صورت كامل

مي اطالعات موجود در پرونده. شود ثبت نمي و ها ناقص باشد

در بسياري از موارد جوابگوي نيازهاي تحقيقاتي پژوهشگران 
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اه زيرا كه مستند سازان پرونده. باشد نمي ميت چنداني به ها

و دقيق اطالعات در پرونده با ها نمي ثبت صحيح و يا دهند

در اين.د سازي پزشكي آشنايي كافي ندارندقوانين مستن

ميي خصوص توكلي در مقاله ترين علت مهم: گويد خود

و جراحان بر اين ناقص بودن پرونده ها اين است كه پزشكان

 مورد نياز بيمار بسيار هاي پزشكي يا جراحي باورند كه مراقبت

بهت ولي بهبود مستند سازي اطالعات حياتي اس مربوط

و مراقبت فرها نيست دراآن را به عنوان بخشي از يند درمان

يا نظر نمي گيرند، در حالي كه مدت زماني را كه براي ثبت

هاي ارائه شده صرف بيمار در خصوص مراقبتي تكميل پرونده

).5( بخشي از فرآيند مراقبت در نظر گرفتشود بايد به عنوان مي

و ضوابط ارزشيابي بيمارستان هاي بر اساس رهنمود استاندارد

و آموزش پزشكي 1376كشور، مصوب   وزارت بهداشت درمان

شرح وظايف كارورزان رشتهي جمهوري اسالمي ايران، كتابچه

و خدمات درماني كشور پزشكي دانشگاه هاي علوم پزشكي

وو بر اساس نقش افراد در رون1376مصوب  د ايجاد درمان

و وقايع پزشكي،: مراقبت از بيمار اولين مسوول در ثبت اعمال

و شخص پزشك معالج است كه مي تواند، متخصص، رزيدنت

).13(يا پزشك عمومي باشد

هاي از طرفي، اطالعات نوشته شده در بيشتر پرونده

و يادداشت  شده كه اين امر پزشكي به صورت ناخوانا ثبت

و اتالف وقت كار پژوهشگران هنگام بازيابي  موجب سختي

و اطالعات. شود اطالعات مي در بسياري از موارد اصطالحات

و موازين علمي برابر  و مختص به ثبت شده با استاندارد نبوده

كه. باشد پزشك خاصي مي اطالعات:نتايج تحقيق نشان داد

ات مراقبتي انجام شده، شرح حال هويتي، نتايج آزمايشات، اقدام

هاي ارائه كامل، سير بيماري، تشخيص نهايي، نتايج درمان

،)past history=PH(هاي قبلي بيماريي شده، سابقه

 هاي بيماريي هاي انجام شده، سابقه مشاوره

و بيماري فعلي ) family history=FH(خانوادگي

)present illness=PI (هاي پروندهترين محتويات از مهم

و ثبت تمامي موارد باال در يك پرونده پزشكي مي باشند

و كامل منجر به تشكيل پروندهو پزشكي الزم بوده ي مستند

.شودميشكي بيمار از اطالعات پز

 گيري نتيجه

تقريباً تمامي پاسخگويان معتقد بودند كه بخش مدارك

ب به پزشكي نقش ه سزايي در كمك به آنها براي دستيابي

اين امر نشانگر آن است. نيازهاي تحقيقاتي آنها داشته است

كه بايگاني اين بخش، مخزن بزرگي از اطالعات است كه 

و مي تواند به راحتي در دسترس پژوهشگران قرار گيرد

از طرف ديگر. راهگشاي مشكالت تحقيقاتي آنها باشد

به ها نسبت به ساير راه استفاده از پرونده هاي دستيابي

و هزينه طالعات، وقتا اين امر در صورتي. بر نيست گير

ها تضمين خواهد شد كه مدارك پزشكي موجود در بايگاني

و توسط كاركنان اين و كاملي باشد حاوي اطالعات صحيح

و بازيابي شود در اين صورت. بخش به نحو مطلوبي ذخيره

به هاي پزشكي بيمارستان توان از بايگاني است كه مي ها

و مخزن با ارزشي از اطالعات ياد ان حافظهعنو ي بيمارستان

كاركنان بخش مدارك پزشكي نيز بايد بر روند تكميل. كرد

داري ها از زمان ورود بيمار به بيمارستان تا زمان نگه پرونده

پرونده در بايگاني بيمارستان نظارت دقيقي داشته باشند تا 

و نقص براي تك  ميل پرونده مطابقبتوانند از هر گونه كمبود

و قواعد علمي جلوگيري كنند .اصول

 پيشنهادات

:گردد با توجه به نتايج حاصل از اين پژوهش پيشنهاد مي
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 دو واحد درس اصول مستند سازي پزشكي براي تمام-

و پيراپزشكي در نظر گرفته شوددانشجويان پزش .كي

هاي آموزشي ضمن خدمت براي مستندسازان برگزاري دوره-

و روندهپ و پرستار به منظور باال بردن ... ها اعم از پزشك

و مستندسازي صحيح  و توان علمي آنها براي تكميل آگاهي

.هاي پزشكي پرونده

و سمينارها به صورت منظم براي برگزاري كالس- ها

و آشنايي هرچه بيشتري كليه و درمان  كاركنان كادر بهداشت

بر، آنها از اهميت ثبت دقيق اطالعات قوانين ناظر

و  .مستندسازي مدارك پزشكي ... 

و كاربردهاي كدگذاري بيماري- ها آموزش مدارك پزشكي

و پرستاران با برگزاري كنفرانس هاي علمي توسط به پزشكان

.كاركنان مدارك پزشكي

هاي پزشكي با اصالح سيستم بهبود فرايند ثبت پرونده-

و ترخيص بيمار به شرط  ي تكميل شدن پروندهترخيص بيمار

.پزشكي او

و ثبت اطالعات پرونده- هاي پزشكي نظارت الزم در تكميل

و حضور پزشكو كامل نمودن آنها در دوره ي بستري بيمار

و ساير كادر درماني بيمار در بيمارستان .معالج

.ها اي جهت رفع نواقص پرونده همچنين تشكيل كميته-

و قدرداني  تشكر

ك و جناب شايسته است ه از سركار خانم دكتر پرستو گلشيري

، ما آقاي مهندس علي فرزان كه در طول انجام تحقيق

.نمائيمگزاري پژوهشگران را راهنمايي نمودند صميمانه سپاس

 منابع

1. Huffman E.   Medical Records Management. Ninth Edition. American: Physicians' Record Company; 1990: 314-
319. 
2.Abdolhak M, et al . Health Information: Management of a Strategic Resource. USA :W.B. Saunders Company; 
2001: 438-439. 

و پزشكان شاغل در بيمارستانهاي دانشگاهي اصفهان در سـال. توكلي ناهيد.3 و پيشنهادات مديران يريت اطالعـات مـد. 1383علل ناقص ماندن پرونده هاي پزشكي

.15):1(2؛1384سالمت 

و پرسنل مدارك پزشكي بيمارسـتان هـاي منتخـب آموزشـي دانـشگاه علـوم پزشـكي شـيراز در مـورد. احمدزاده فروزنده، احمدزاده غالمحسين.4 ديدگاه مديران

.27):2(2؛1384مديريت اطالعات سالمت. كاربردهاي مدارك پزشكي

م. توكلي ناهيد.5 و خـدمات بهداشـتي درمـاني: تهـران.]پايان نامه[دارك پزشكي در تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي اصفهان مطالعه نقش دانـشگاه علـوم پزشـكي

.105-26و19-12: 1376ايران؛ 

.1371؛انتشارات معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان: اصفهان. در آمدي بر شناخت مدارك پزشكي. باطني سيد محمد رضا.6

و آموزش پزشكي_وزير بهداشت. 5/3/1383 مورخ 31157،تهران. هاي علوم پزشكي نامه وزير بهداشت به كليه رؤساي دانشگاه. پزشكيان مسعود.7 .درمان

8. WordNet.U.S. Gazetteer (1990). Available at: http://dict.die.net/register/ 
9. Standards that drive the business of communications.2008. Available at: http://www.atis.org/tg2k/-identification-
information.htm 
10. Chubb Group of insurance company. Confidentiality of Patient Medical Records 2008. Available at: 
http://www.bio.org/ bioethics/ background/ confidentiality.asp. 

www.mui.ac.ir

http://www.mui.ac.ir


و اطالعات پزشك  ... در تحقيقات از ديدگاهيكاربرد مدارك

و تابستان/ي اول شماره/ چهارمي دوره/ مديريت اطالعات سالمت 78 86بهار

11. Becich M.  Role of the Cancer Registry and Pathology Informatics in the Cancer Center NAACCR Cancer 
Informatics Symposium: Essential Technologies & Methodologies for Registries .Toronto, Canada, Sunday, june 
9th,2002. Available at: http://www.naaccr.org/ filesystem/pdf/ michaelbecich.pdf 

و خـدمات: تهـران.]پايـان نامـه[ بررسي ميزان كاربرد مدارك پزشكي در تحقيقات دانـشگاه علـوم پزشـكي مـشهد.مرادي غالمرضا.12 دانـشگاه علـوم پزشـكي

.48-1373:25بهداشتي درماني ايران؛ 

و حقوقي اطالعات پزشكي. عجمي سيما. 13 .1386معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان؛: اصفهان.كارگاه پزشكي قانوني. جنبه هاي درماني

www.mui.ac.ir

http://www.mui.ac.ir


و همكاران سيما عجمي

و تابستان/ي اول شماره/ چهارمي دوره/ مديريت اطالعات سالمت 8679بهار

Application of Medical Records in Research from the Viewpoint of 
Isfahan Educational Hospitals' Researchers* 

Sima Ajami, PhD1; Faeze Kalbasi2; Mahnaz Kabiri3

Abstract 
Introduction: Nowadays, researches are used in various disciplines of science as a powerful 
means of evaluating the latest scientific achievements. The most important source in medical 
studies, however, seems to be patients' documents in hospitals' archives. The basic aim of this 
study was to determine the importance and the application of medical records in doing researches 
from the viewpoint of Isfahan's educational hospitals' researchers.  
Methods: This research was descriptive – cross sectional. A sample of 300 researchers was 
randomly chosen and studied in our survey. Data collection was performed via use of self-
questionnaire according to the research aims during spring and summer of 2005. Findings were 
analyzed with descriptive-statistical methods within the SPSS. 
Results: The cause of researchers' reluctance to use medical records in their studies was 37.5% 
due to incomplete information of the records and illegible documents in 31% of cases. The case 
that researchers used medical records in research was centralized information and easy access. 
Conclusion: Accuracy, complements and legibility of medical records during documentation 
process not only enhances use of medical records by researchers but also enhances validity and 
reliabilities of finding of researches based on these records.  
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