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 بيمارستان در بستری بيماران پرونده خالصه و پذیرش اوراق در اطالعات ثبت ميزان ارزیابی

 کوثرسمنان
 1پناهي شريعت قضوي سهيالسادات

  سمنان، پزشکي علوم دانشگاه -سمنان پزشکي علوم دانشگاه-1 

 توياتمح و هانوشته كيفيت به وابسته دقيقاآماري، و علمي اطالعات و تحقيقاتي و مطالعاتي نظر از پرونده يک كيفيت: . هدف و مقدمه 
 مدارک راقاو در شده خواسته اطالعات دقيق ثبت با. شودمي ثبت پزشکي مدارک اوراق كنندگان تکميل توسط كه است پرونده داخل گزارشات
 در اتاطالع ثبت ميزان تعيين باهدف حاضر مطالعه. نمود هدايت شده تعيين پيش از اهداف به نيل جهت در را بيمارستان توان مي پزشکي

 . است شده انجام سمنان كوثر آموزشي،پژوهشي،درماني بيمارستان در پرونده خالصه و ترخيص خالصه و پذيرش اوراق
 فنآوري واحد پژوهشگربه حضوري مراجعه با كه بوده ليست چک اطالعات گردآوري ابزار.است بوده مقطعي مطالعه اين :مواد و روش ها

 93سال اول ششماهه در پرونده خالصه و ترخيص خالصه و پذيرش اوراق و پرونده300تعداد به سمنان شهر كوثر بيمارستان سالمت اطالعات

 .است گرديده تحليل و تجزيه استنباطي آمار از استفاده با و شده واردspss16 افزار نرم در اطالعات و است گرديده اوري جمع به اقدام
 املش هويتي اطالعات و پرونده شماره: ترخيص خالصه و پذيرش برگ در ثبت ميزان بيشترين مطالعه مورد پرونده300از دادكه نشان:ها يافته 

 ميزان نبيشتري باليني اقدامات قسمت در ، بوده انتقل تاريخ و ترخيص ثبت عدم به مربوط ثبت ميزان وكمترين %100...و خانوادگي نام و نام
 بهامضاء ثبت ميزان بيشترين امضاءها قسمت در ، داشته اختصاص %100آزمايشات ثبت عدم به كمترين و %100اوليه تشخيص به مربوط ثبت

 اطالعات قسمت در ثبت ميزان بيشترين:پرونده خالصه برگ در. است داشته اختصاص %66/47امضاءرزيدنت به كمترين و %100بخش مسئول
 ،%80معالج پزشک امضاء و نام به ثبت ميزان بيشترين باليني اطالعات قسمت ،در%1شغل به كمترين و %80خانوادگي نام به مربوط هويتي

 . است داشته اختصاص %27سيربيماري به ثبت ميزان كمترين و %75 نهايي تشخيص
 برنامه و سياستگذاريزمينه در اعتماد قابل و ارزش بامطمئن، بسيار اهرمي آن در موجود اطالعات و پزشکي هاي پرونده كه آنجا از: گيري نتيجه
 ايه كميته دانشگاه،تقويت محترم رياست حوزه در پزشکي مدارک مركزي شوراي تشکيل لذااست، درماني و بهداشتي مديران هايريزي

 پرونده سازي مستند اصول بازآموزي هاي دوره اجراي و ها پرونده تکميل نحوه با رابطه در اجرايي دستورالملهاي و سالمت اطالعات فنآوري

  .گردد مي توصيه پزشکي دانشجويان حتي و پزشکان بويژه و مسنتدسازان كليه براي پزشکي هاي
  بستري پرونده، بيماران خالصه ، پذيرش كلمات كليدي: ارزيابي،
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