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دانش گاه علوم زپشکی استان سمنان ،دانشکده دندانپزشکی

بررسی وضعیت ثبت اطالعات گزارش رادیولوژی،سونوگرافی وسی تی اسکن در پرونده های اورژانس
سرپایی بیمارستان کوثرسمنان
2

سهیالسادات قضوی شریعت پناهی*،٥صدیقه احمدی درجزینی،2منیره امیرجان،2صدیقه شریفی
.٥فناوری اطالعات سالمت،دانشکده پیراپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی سمنان،سمنان،ایران
 .2مدیریت اطالعات سالمت،بیمارستان کوثر ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان،سمنان،ایران

مقدمه و هدف :ثبت اطالعات رادیولوژی روشی مهم برای انتقال نتایج حاصل از یافته های رادیولوژی توسط پزشك است و
بنابراین تأثیر زیادی بر نحوه ی مراقبت ودرمان دارد .رادیولوژیست ها درهنگام تفسیر تصاویر رادیولوژی به اطالعات بالینی بیمار نیاز
دارند ،زیرا این اطالعات بر چگونگی تفسیرآن ها تاثیر می گذارد.ارائه اطالعات خالصه اما كامل از تاریخچه ی بالینی بیمار در
گزارش رادیولوژی ،سی تی اسکن و سونوگرافی منجر به مدیریت مراقبت از بیمار و تسهیل در تشخیص دقیق توسط پزشك معالج
می شود .لذا ایم مطالعه با هدف تعیین وضعیت ثبت اطالعات گزارش رادیولوژی،سونوگرافی و سی تی اسکندر پروندههای اورژانس
سرپایی انجام شده است.
روش مطالعه :این مطالعه مقطعی بوده است .ابزار گردآوری اطالت چک لیست بوده که با مراجعه به پرونده های اورژانس سرپایی به
تعداد  ٥555پرونده بستری بیمارستان کوثر تکمیل گردیده است.نتایج با استفاده از آمار توصیفی و نرم افزارspssتجزیه و تحلیل گردیده
است.
یافته ها:نشان دادکه ٦4,٣درصدازپرونده ها فاقدگزارش رادیولوژی2٩,٦،درصدفاقد گزارش سی تی اسکن بوده اند واما اکثر پرونده ها
دارای گزارش سونوگرافی بوده اند.
نتیجه گیری :با توجه به اهمیت گزار شهای رادیولوژی در تشخیص و مدیریت آتی مشكالت بالینی بیمار نوشتن اندارای
مزایاییاستکهنتایجاینمطالعهازارزشآنهانمی کاهداز این رو ارتقای كیفیت این گزارش ها برای تصمیم گیری در مراقبت بهداشتی
یكی ازتالش های ملی است كه باید از طریق ایجاد رو شهای مناسب انجام شود.
کلمات کلیدی:ثبت،گزارش رادیولوژی،سی تی اسکن ،پرونده های اورژانس سرپایی
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