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بررسی  میزان ثبت تشخیص اولیه وتکمیل خالصه پرونده در پرونده های تحت نظر اورژانس دربیمارستان 

 کوثرسمنان

 2،حمیده اروانه٥*سهیالسادات قضوی شریعت پناهی

 علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران، دانشگاه پیراپزشکیآوری اطالعات سالمت، دانشکده گروه فن.٥

 مدیریت اطالعات سالمت،بیمارستان کوثر، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران. 2

: اورژانس بیمارستانها نقش اساسی در تضمین سالمت و نجات جان انسان ها در حوادث و سوانح ایفاء می کنند. نوشتن مقدمه وهدف

 اهمیت حایز پرونده در اطالعات تك تك ثبت وردن حاصل زحمات کادر پزشکی برای بیمار است.خالصه پرونده در واقع به نگارش ا

ارزیابی فعالیت های .شود می ثبت بیماران ی پرونده در مسؤول پزشك كه توسط است اطالعاتی ترین مهم از یكی نهایی تشخیصاست

اطالعاتی و ثبت صحیح اطالعات میسر می باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین اورژانس و ارائه خدمات مطلوب به بیماران با ایجاد سیستم 

   .میزان ثبت تشخیصهادرپرونده اورژانس ووجودبرگ خالصه پرونده اورژانس در بیمارستان کوثرشهر سمنان انجام گرفت

پرونده تحت نظر اورژانس ٥402٣برروی:این مطالعه مقطعی بوده است. ابزارگردآوری اطالعات چک لیست بوده است که روش مطالعه

تجزیه و تحلیل SPSS16داده ها با استفاده از آمارتوصیفی و نرم افزاردربیمارستان کوثر شهرسمنان انجام شده است. ٣٥در نیمه اول سال

 شده است.

کان متخصص نوشته شده است توسط پزش%٥٥,٣0دارای تشخیص اولیه بوده ،%٥٣,٥٥پرونده مورد مطالعه  ٥402٣: نشان دادکه ازیافته ها

 دارای برگ خالصه پرونده بوده اند. %٥,5٥و فقط

 در شود دهندلذاپیشنهادمی نمی نشان تشخیصها و اقدامات معاینات، ودقیق كامل ثبت به ای عالقه پزشكان متأسفانه: نتیجه گیری

 .قرارگیرد موردمطالعه اشكال این بردن بین از برای الزم راهكارهای و بررسی شود عالقه عدم این علت دیگری پژوهشهای

 :تشخیص اولیه،خالصه پرونده،پرونده های تحت نظر،اورژانسکلمات کلیدی
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