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 بررسی کاربردهای مختلف پرونده های پزشکی بیماران بستری در بیمارستان کوثر شهرسمنان

 ٥،سیده زهرا حسینی2،دکترمهدی کاهویی٥پناهیسهیالسادات قضوی شریعت 

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.٥

 علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران ، دانشگاهپیراپزشکیگروه فنآوری اطالعات سالمت، دانشکده .2

پرونده های پزشکی اوراق ذیقیمتی هستندکه به منظورتداوم مراقبت از بیمار، آموزش وپژوهش، ارزیابی مراقبت  :مقدمه و هدف

وخدمات اراعه شده به بیمارتوسط فراهم کنندگان مراقبت های بهداشتی درمانی تنظیم ونگهداری میشوند.استفاده ی صحیح و مناسب 

وقت وهزینه اضافه می کاهد.این تحقیق به منظور تعیین میزان استفاده از پرونده های  ازپرونده های پزشکی از دوباره کاری ها وصرف

پزشکی به تفکیک استفاده های اداری ، قانونی ،پژوهشی ،آموزشی ودرمانی ،برحسب تخصص ومدت زمان طی شده اززمان تشکیل 

 پرونده صورت پذیرفت.

پرونده انجام پدیرفت.کلیه موارداستفاده از پرونده های پزشکی  400روی پژوهش حاضر به روش توصیفی_مقطعی بر  :مواد و روش ها

به تفکیک استفاده آموزشی ، اداری ،پژوهشی ، درمانی وقانونی  33لغایت شهریور33بیماران بستری درطول مدت تحقیق ازفروردین 

وت بین مدت زمان طی شده اززمان پذیرش ازطریق چک لیست جمع اوری فراوانی ودرصدموارد استفاده با آمارتوصیفی محاسبه وتفا

 بیمار انواع استفاده وبیمارستان موردتجزیه وتحلیل قرار گرفت.

درصدبیشترین استفاده را داشته است. و کمترین ٥/42دراین مدت استفاده قانونی واداری هرکدامپرونده های مورداستفاده :از یافته ها

درصد می باشد.بیشترین میزان استفاده ازپرونده هامربوط به بخش جراحی تخصصی ٥,7٥میزان استفاده مربوط به استفاده پژوهشی با 

اق مربوط به برگ پذیرش وخالصه ترخیص و کمترین میزان استفاده از اوراق و بیشترین میزان استفاده از اوردرصدمیباشد. 7٥/٥2مردان با

 مربوط به حسابداری وسایر اوراق می باشد.

سال ازبین نرفته بلکه نوع استفاده ازان ها به جای استفاده های پژوهشی به استفاده  23میزان استفاده ازپرونده ها پس از :نتیجه گیری

سال ودربیمارستان های غیر آموزشی  23یشنهاد میگردد پرونده های پزشکی دربیمارستان های آموزشی بیش ازدرمانی تبدیل میگردند.لدا پ

 سال نگهداری گردند. 23نیز تا

 کاربردهاپرونده پزشکی. کلمات كلیدی:
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