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  ربابلس رجائی شهید پرتودرمانی و پزشکی مرکز پزشکی هاي میزان تکمیل پرونده بررسی

13 سال 95  

  

  2رجبی ، رمضانعلی2قربانپور ثریا ،1منصوري طیبه ،*1زاده مهدي حکیمه

  

   بابل پزشکی علوم دانشگاه بابلسر، رجائی شهید پرتو درمانی و پزشکی مرکز پزشکی، مدارك کارشناس - 1

   بابل پزشکی علوم دانشگاه بابلسر، رجائی شهید درمانیپرتو  و پزشکی مرکز اداري، امور کارشناس - 2

  

 است خل آندا محتویات کیفیت به وابسته دقیقاً آماري و علمی اطالعات ، تحقیقاتی ، مطالعاتی نظر از پرونده یک: و هدف سابقه

 جهت ر بناییزی ضروریات از یکی پزشکی مدارك مستندسازي و ثبت در استاندارد اصول رعایت. شود می ثبت مستندسازان توسط که

 رجائی شهید بیمارستان پزشکی هاي پرونده بررسی میزان تکمیل منظور به مطالعه این .می باشد پزشکی مدارك بخش نمودن مکانیزه

  . است گردیده انجام 1390-1394 سالهاي در بابلسر

 کیلتش هاي پرونده کل پژوهش جامعه و بوده مقطعی–توصیفی مطالعه نوع نظر از و کاربردي هدف، نظر از مطالعه این : کار روش

ان و مورگ جدول اساس بر ها نمونه تعداد. است بوده بابلسر رجائی شهید پزشکی و پرتودرمانی مرکز در 1390-1394سالهاي در شده
 خراجاست بیماران پزشکی و درمان ازپرونده بهداشت وزارت تایید مورد لیست چک براساس هاي داده. شد به روش تصادفی انتخاب

  .گرفت قرار پردازش مورد آماري آزمونهاي از استفاده با سپس. وارد گردیدند 22 ورژن با spss  افزار نرم در و شده

پرونده  75، 1391پرونده مربوط به سال  79، 1390پرونده مربوط به سال  67قرار گرفت. ( بررسی مورد پرونده 379 تعداد : ها یافته
 داده ثبت فراوانی میانگین درصد بوده است.) 1394پرونده مربوط به سال  81و  1393پرونده مربوط به سال  74، 1392مربوط به سال 

 و) درصد 40( حال شرح برگ به مربوط نواقص موارد بیشترین. درصد) بود 50بالینی ( اطالعات درصد) بیشتر از 65هویتی ( هاي
 .است بوده) درصد 80(پرستاري  گزارش و )درصد75( پزشک دستورات برگ به مربوط نقص مورد وکمترین) درصد45( پرونده خالصه

درصد) بوده 40( 1390درصد) و کمترین درصد تکمیل پرونده مربوط به سال 70( 1394بیشترین درصد تکمیل پرونده مربوط به سال 
  . داشت وجود داري معنی ارتباط آن اوراق هاي داده تکمیل میزان سال تشکیل پرونده و است. بین

 اطالعات یفیتک ارتقاه همراه به درمانی بهداشتی مراقبت کیفیت ارتقا بر درمانی و سطوع عالی بهداشتی مدیران امروزه،: نتیجه گیري

 اقدامات جامان و آن علل شناسایی جهت ریزي برنامه به نیاز ها، پرونده اطالعات ثبت بودن متوسط بنابراین. اند شده متمرکز سالمت

  .باشد می ضروریات از نقایص این ساختن برطرف جهت الزم

     : مستندسازي، پرونده هاي پزشکی، بیمارستان شهید رجائیواژه هاي کلیدي
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