
1382، تابستان 73 الي 67، صفحه 2مجلة دانشگاه علوم پزشكي بابل، ويژه نامه مقاالت آموزش پزشكي، شمارة ����

8/4/82: ، پذيرش11/3/82:  دريافت

ميزان آگاهي و عملكرد دستياران و دانشجويان پزشكي نسبت به مستندسازي مراقبت هاي 

)1379-80دانشگاه علوم پزشكي سمنان، (ارائه شده به بيمار از ديدگاه نظام پزشكي 

4، سيف اهللا كيقبادي3، حسن بابامحمدي2عباس علي طاهريان، ∗1مهدي كاهويي

 عضو هيأت علمي -3 عضو هيأت علمي گروه آناتومي دانشگاه علوم پزشكي سمنان -2 عضو هيأت علمي گروه پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي سمنان -1

 عضو هيأت علمي گروه بهداشت دانشگاه علوم پزشكي سمنان     -4گاه علوم پزشكي سمنان گروه داخلي ـ جراحي دانش

با توجه . پزشك نتوانسته از خود دفاع كند، عدم تكميل پرونده بيمار بوده استاز جمله عواملي كه در طرح دعاوي، :دف هوسابقه

ملكرد دانشجويان و دستياران پزشكي در بيمارستانهاي آموزشي به حوزه اختيارات نظام پزشكي هر شهرستان وضعيت آگاهي و ع

.دانشگاه علوم پزشكي سمنان در اين زمينه مورد بررسي قرار گرفت

 دانشجوي دستيار پزشكي نسبت به اصول مستند 134در اين مطالعه توصيفي ـ تحليلي وضعيت آگاهي و عملكرد :روشهاو مواد

 سؤالي مربوط به آگاهي 12ابزار اندازه گيري يك پرسشنامه .  مورد بررسي قرار گرفت79-80ال سازي مراقبت هاي ارايه شده در س

داده ها از طريق مصاحبه با . و يك چك ليست مربوط به عملكرد بوده كه پس از تأييد اعتبار و روايي آن مورد استفاده قرار گرفت

.دستياران و مطالعه پرونده هاي پزشكي بيماران جمع آوري شد

نحوه كاربرد اختصارات در ثبت % 8/74. دستياران از جنبه هاي قانوني مستند سازي بي اطالع بودند% 60نتايج نشان داد كه :هايافته

آنان نمي دانستند سقف مدت زمان تأُييد دستورات شفاهي چند ساعت % 8/85. تشخيص نهايي و اعمال جراحي را نمي دانستند

پرونده بيمار را  خوب تكميل مي % 10تنها ). >05/0p(ره آموزشي رابطه معني داري مشاهده گرديدبين ميزان آگاهي و دو. است

اكثراً گرايش به ثبت  اطالعات باليني داشته و نسبت به ساير اطالعاتي كه در مراجع قانوني حايز اهميت است بي توجه . كردند

).>05/0p(ي داري مشاهده گرديدبين وضعيت عملكرد، دوره آموزشي و آگاهي رابطه معن. بودند

با توجه به نتايج اين مطالعه ضروري است فرآيند آموزش باليني از قبيل هماهنگي بين دروس تئوري و عملي، تأكيد بر :گيرينتيجه

ي جنبه هاي قانوني  پزشكي، بررسي كمي و كيفي گزارش صبحگاهي و نظارت دقيق اساتيد و پزشكان معالج بر فرآيند مستند ساز

.پرونده پزشكي و باز خورد آن به دانشجويان و دستياران مد نظر قرار گيرد

.   آگاهي، عملكرد، دانشجويان و دستياران پزشكي، مستندسازي، نظام پزشكي: ي كليدهاياژهو

مقدمه

از نظر قانون سند عبارت است از نوشته اي كه در مقـام             

 عليـرغم تـالش   امـروزه ). 1(دعوي، قابل دفاع و اسـتناد باشـد     

پزشـكي و كـادر بهداشـتي و درمـاني و نيـز پيشـرفت               جامعه  

تقدس خاص اين رشته، متأسـفانه ميـزان        تكنولوژي درماني و    

از كـادر پزشـكي رو بـه افـزايش          نارضايتي و شكايت بيماران     

615 نشـان داد از      78مطالعـه انجـام شـده در سـال          ). 2(است

حـان عمـومي و     ، بيشـترين شـكايت بـه جرا       ت  پرونده شـكاي  
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نگـاهي گـذرا بـه      ).3(پزشكان عمومي اختصاص داشته است      

آمار و كيفيت پرونده هاي جرائم پزشكي نشان مي دهد، يكـي   

از علل افزايش ميزان شكايت ها، عدم آگاهي صاحبان حـرف            

پزشكي از مسايل حقوقي و مقررات حاكم بر حرفه پزشكي و           

كي از مسـئوليت   ي). 4(مسئوليت پزشكان در قبال بيماران است     

هاي پزشك در قبال بيمـار، تكميـل پرونـده پزشـكي بيمـار و           

).5(تأييد گزارشات آن است

پرونده بيمار، در مراجع قانوني به عنـوان قاضـي، نقطـه            

عطف دعاوي گروههاي ذينفع مـي باشـد و از حقـوق بيمـار،              

كادر درمـاني و بيمارسـتان حمايـت نمـوده و موجـب كسـب            

 در مقابـل دعـاوي بيمـاران مـي          كي   گروه پزش  مصونيت براي 

از جمله عواملي كه توانسـته در طـرح شـكايت از             ).6( گردد

 يـا نـاقص     پزشكان، پزشك را مورد اتهام قرار دهـد نگـرفتن           

بيمار مـي باشـد      عدم تكميل پرونده      و شرح حال بيمار  گرفتن  

 در مورد سوانح اولـين اقـدام درك صـحيح از ماهيـت و               ).3(

ا ثبـت دقيـق ماهيـت و ميـزان آسـيب            لـذ . شدت ضايعه است  

). 7(ديدگي عضو مربوطه از اهميت ويژه اي برخـوردار اسـت          

در بيمارســتان هــاي آموزشــي پــس از اتمــام دوره آمــوزش و 

كسب مهارت عملي و ارتباط با بيماران اين انتظار مي رود كـه      

دستياران و دانشجويان پزشكي نسبت به تكميل پرونـده بيمـار    

 و مستند سازي آن، آگـاهي الزم را داشـته           و اصول اعتباردهي  

با توجه به اهميت پرونده بيمار در مراجـع قضـايي،           ). 8(باشند

ميزان آگاهي و عملكـرد دانشـجويان و دسـتياران پزشـكي در             

بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي سمنان نسبت بـه         

.گرفتاصول مستند سازي پرونده بيمار مورد بررسي قرار 

 روشها مواد و

 تحليلي وضعيت آگـاهي و عملكـرد    ـ اين مطالعه توصيفيدر 

از )  نفر دسـتيار   19 نفر اينترن و     67 نفر استاجر ،     48( نفر   134

دانشــجويان و دســتياران پزشــكي در بيمارســتانهاي آموزشــي 

ــه مســتند ســازي   دانشــگاه علــوم پزشــكي ســمنان  نســبت ب

ورد بررسـي    مـ  79-80مراقبتهاي ارائه شده به بيمـار در سـال          

پرسشـنامه اي مربـوط بـه     اطالعات از طريق     .گرفته است قرار  

افـراد تكميـل     عملكـرد    در ارتبـاط بـا      آگاهي و چك ليسـتي      

گـه اعتبار و روايي آنها براساس اطالعات مندرج در بر        . گرديد

 مشورت بـا  ،مرجعكتب  مراجعه به   ،هاي مصوبه وزارت متبوع   

رك پزشـكي ايـران و      ييد انجمن علمـي مـدا     أ ت ،اساتيد مربوطه 

پايـايي پرسشـنامه توسـط      .  اسـت  بوده  استفاده از نظرات آنان     

 و پايايي چك ليست با استفاده از روش بـين           T-Retestآزمون  

  مــورد بررســي قــرار گرفــت كــه ضــريب (Intra-rater)نــاظر

.درصد بدست آمد95همبستگي 

 امتيازي بود كه    5 سوال   12مشتمل بر   پرسشنامه آگاهي، 

اهي جامعه آماري را نسبت به ثبت حداقل اطالعـات          ميزان آگ 

هويتي بيمار، نـوع اطالعـات منـدرج در گزارشـات پزشـكي،             

نحوه ثبت گـزارش در صـورت فقـدان بـرگ مربوطـه، نحـوه               

اصــالح منــدرجات پرونــده، مســئول اصــلي تكميــل پرونــده، 

استفاده از اختصـارات در گـزارش تشـخيص نهـايي و عمـل              

ييـد دسـتورات شـفاهي و نحـوه         أجراحي، سقف مدت زمان ت    

.اعتباردهي به گزارشات، مورد بررسي قرار داد

وضعيت آگاهي با توجه بـه پاسـخ هـاي مثبـت جامعـه              

گـروه  .  گروه دسته بندي شـده اسـت      3در،آماري به سئواالت  

 امتيـاز در  25-40 امتياز در دسته ضعيف، گروه دوم   0-20اول  

.  قرار گرفتنـد    در دسته خوب   45-60دسته متوسط، گروه سوم     

 مـورد بـوده كـه       40همچنين چك ليست عملكرد مشتمل بـر        

وضعيت ثبت اطالعات هويتي، اداري و بـاليني بيمـار و نحـوه          

منظـور از   .اعتباردهي به گزارشات را مـورد بررسـي قـرار داد          

اطالعات اداري، ثبت تاريخ و ساعت مواردي از قبيل پذيرش،          

همچنـين  . ي مي باشد  دارويات   دستور  و ترخيص، انتقال، فوت  

منظور از اعتباردهي، خوانا بودن گزارش، وجود مهر و امضا و           

ضـعيت  . شماره نظام پزشكي و تـاريخ در گـزارش مـي باشـد       

عملكرد با توجه به ميزان انعكاس اطالعات مربوطه در پرونده          

در % 0-50 گـروه دسـته بنـدي شـدند، گـروه اول          4دربيمار،  

در دسـته ضـعيف،     % 1/50-70دسته خيلي ضعيف، گروه دوم      

-100در دسته متوسط و گروه چهـارم        % 1/70-90گروه سوم   
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در سنجش عملكرد   . دسته خوب دسته بندي شدند    در  %  1/90

به ترتيب براي استاجرها اوراق شرح حال، بـراي دسـتياران و            

اينترنها، شرح حـال، دسـتور پزشـك، خالصـه پرونـده مـورد              

 هـر بيمارسـتان ابتـدا    در ايـن مطالعـه در   . بررسي قرار گرفـت   

تــاريخ شــروع و خاتمــه دوره آموزشــي دانشــجويان پزشــكي 

بـه  (ال شد   ؤاز طريق سوپروايزر آموزشي س    ) استاجر و اينترن  (

بـا  ) استثناء دستياران كه در بخشهاي تخصصـي ثابـت هسـتند          

بدست آوردن فهرستي از اسامي دانشجويان يك هفتـه قبـل از            

شيك يا آخرين كـارورزي     پايان دوره آموزش، تاريخ آخرين ك     

با اطمينـان از اينكـه      .يا كارآموزي هر دانشجو مشخص گرديد     

دانشجو يا دستيار مورد نظر در بخش يـا درمانگـاه تخصصـي             

حاضر است و با اطمينان از مصاحبه با بيماران و تحت درمـان             

بــدون اطــالع آنهــا قــرار گــرفتن بيمــاران و تكميــل پرونــده 

در صـورت   ( در زمان بستري بيمار      ، پرونده بيماران  دانشجويان

، يا به هنگام ترخيص از بيمارستان در واحد حسابداري          )امكان

و يا پس از ترخيص بيمار، در بخش مـدارك پزشـكي، مـورد              

از بين چنـد پرونـده پزشـكي كـه توسـط            . بررسي قرار گرفت  

بطور تصـادفي يـك پرونـده       جامعه پژوهش تكميل شده بود،      

ياران با مشخص شدن تاريخ كشيك      در مورد دست  . انتخاب شد 

آنان در درمانگاه هاي تخصصي و بخشهاي بسـتري، وضـعيت    

. عملكرد آنان همانند دانشجويان مـورد بررسـي قـرار گرفـت           

چون توزيع پرسشـنامه آگـاهي همزمـان بـا بررسـي عملكـرد              

لذا توزيع . ممكن بود بر روي رفتار جامعه آماري تاًثير بگذارد       

. بعد از اتمام بررسي عملكرد شروع شد      پرسشنامه هاي آگاهي    

از طريق روشهاي آماري توصيفي و استنباطي و آزمون         داده ها   

X2 و تاوكندال Cمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .

يافته ها 

در مورد وضعيت آگاهي دانشـجويان و دسـتياران پزشـكي در            

يافتـه هـا   بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي سمنان،     

جامعه آماري از سقف مدت زمان تكميل       % 1/6ن داد  تنها     نشا

آنـان نمـي    % 5/85همچنين  . برگ شرح حال بيمار مطلع بودند     

.دانستند سقف مدت زمان دستورات شفاهي چند ساعت است

از نحوه اصـالح منـدرجات در       % 1/6از بين جامعه آماري فقط    

از نحوه كـاربرد اختصـارات     % 8/74گزارشات اطالع داشتند و     

.  در ثبت تشخيص نهـائي و عمـل جراحـي بـي اطـالع بودنـد           

رابطه معني  دوره آموزشي   آزمونهاي آماري بين ميزان آگاهي و       

 از آگاهي بيشتري    اينترن  داري نشان داد، بطوريكه دانشجويان      

ــد ســازي از اصــول مســتند%  05/0p<( .60(برخــوردار بودن

 برخـوردار   هاي ارائه شده به بيماران از آگاهي ضعيفي       مراقبت

در بررسـي وضـعيت عملكـرد دانشـجويان         ). 1جدول  (بودند

امـا در   . اينترن و دستياران تفـاوت معنـي داري مشـاهده نشـد           

بررسي مقايسه اي عملكرد استاجرها و اينترنها و دسـتياران در           

تكميل برگ شرح حال ، تفاوت معنـي داري مشـاهده گرديـد             

 اوراق شرح حـال     بطوريكه دانشجويان استاجر بهتر از سايرين     

تنها نيمـي   ). 2جدول  ) (>05/0p(بيماران را تكميل مي كردند    

ــه   ــاردهي ب ــور اطالعــات هــويتي و نحــوه اعتب از جامعــه مزب

 آنـان  %71گزارشات را بطور كامل ثبت كرده بودند و حـداكثر        

در بررسـي   . نوشته بودند اطالعات باليني را در اين برگ كامالً        

نترنها و دستياران، از بـين افـراد        برگ خالصه پرونده در بين اي     

 اطالعـات بـاليني را      %84 اطالعات هـويتي و      %50مذكور، تنها 

همچنـين در بررسـي بـرگ دسـتورات      .كامالً درج كرده بودند   

بطـور  .  كرده بودنـد    ثبت    اطالعات هويتي را   %38پزشك تنها   

% 10كلي در بررسي وضعيت عملكرد، نتـايج نشـان داد فقـط             

همچنين بـين  . لكرد خوب برخوردار بودند   جامعه آماري از عم   

) >05/0p(آگاهي و عملكرد رابطه معني داري مشاهده گرديـد        

).2جدول (
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توزيع فراواني آگاهي و عملكرد دانشجويان و دستياران پزشكي نسبت به اصول مستندسازي. 1جدول 

1379-80مراقبتهاي ارائه شده به بيماران در سال 

                  وضعيت آگاهي و عملكرد

مقطع آموزشي

)عملكرد(آگاهي 

 ضعيف            ضعيف              متوسط                خوب      خيلي

)10(-)26(12)3(36)9(-استاجر

)2(10)23(27)18(30)24(-انيترن

)1(-)4(4)7(15)7(-دستيار

)13(10)53(43)28(81)40(-جمع

79-80بطه بين عملكرد و آگاهي دانشجويان و دستياران نسبت به مستندسازي پرونده پزشكي بيمار در سال را. 2جدول 

                    آگاهي 

عملكرد

ضعيف

(%)تعداد

متوسط 

(%)تعداد 

خوب 

(%)تعداد 

جمع 

(%)تعداد 

)30(40)0(0)0(0)50(40خيلي ضعيف

)21(28)0(0)0(0)34(28ضعيف

)39(53)0(0)93(40)16(13متوسط

)10(13)100(10)7(3)0(0خوب

)100(134)100(10)100(43)100(81جمع

)                      05/0p<                 (

بحث 

 از اندكي   كه تنها تعداد     يافته هاي اين پژوهش نشان داد     

ال در   از اهميت پر كردن برگ شرح حـ        دانشجويان و دستياران  

الزم بـه  . ساعت اول پذيرش بيمار آگـاه بودنـد  24مدت زمان  

ذكر است ، اين زمان هم از نظر معاينـات بـدني در تشـخيص               

بيماري و ادامه درمان توسط ساير پرسنل درمان و هـم از نظـر     

).5(مسايل قانوني از اهميت ويژه اي برخوردار است 

سـتور  د و صدور     اضطرار در صورت نمي دانستند   اًاكثر

 حداكثر پس از چند ساعت بايد دستور مزبور در برگ           ،شفاهي

بي اطالعي اين افراد ناشـي      شايد  . دستورات پزشك ثبت گردد   

نبـودن مقـررات      و يـا      يلمساگونه  با اين   از عدم برخورد آنها     

بحـث  . محـل خـدمت آنهـا بـوده اسـت         مارستان  خاص در بي  

ك پزشـكي  پيرامون جنبه هاي پزشكي و قانوني اسـناد و مـدار   

سسـات  ؤمستلزم اطالع از استانداردهاي تعيين شـده توسـط م         

ذيربط و شناخت قوانين و مقررات جاري بيمارسـتان، آگـاهي           

از قوانين حرفه اي و مقررات هر يك از گروههـاي اجتمـاعي             

).6(نسبت به پرونده پزشكي است 

حاكي از ايـن    همچنين  اطالعات حاصل از اين پژوهش      

عدودي از دانشجويان و دستياران از نحـوه        تعداد م  فقط   كهبود  

همچنـين اكثـر    . اصالح مندرجات در گزارشات اطالع داشـتند      

آنان در ارتباط با استفاده از اختصارات در ثبت تشخيص نهايي    

بـه منظـور جلـوگيري از       . و عمل جراحـي بـي اطـالع بودنـد         

بيماري و اعمال جراحي انجام شده       هرگونه ابهام در تشخيص     

بيمــار، مراجــع قضــايي الــزام كــرده انــد كــه از كــاربرد بــراي 

ــايي و عمــل جراحــي    اختصــارات در گــزارش تشــخيص نه

). 5(خودداري گردد
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دانشجويان اينترن بيش از همه آگـاهي  يافته ها نشان داد     

 به سبب تجربـه     ،انتظار مي رود دستياران   داشتند درصورتي كه    

ش از اينترنهـا    موزي، بي آكاري بيشتر در محيط كارورزي و كار      

از اصول مستند سازي پرونـده پزشـكي بيمـار آگـاهي داشـته              

شايد آگاهي ضـعيف دسـتياران بـه خـاطر حجـم زيـاد              باشند  

بخش هاي سرپايي و بسـتري بـه آنـان          كارهاي محول شده در   

باشد كه سبب شده به مرور زمان ايـن گونـه اطالعـات را بـه                

.فراموشي بسپارند

ستاندارد بـودن  ا،ر اسناد پزشكي  شرايط اعتبا از آنجاييكه   

ثبـت مشخصـات و   و نسخه اصـلي بـودن گـزارش، امضـاء و      

نظـام پزشـكي، صـحت مطالـب، ثبـت تـاريخ و          و مهر   شماره  

ساعت دقيق علي الخصوص ساعت و تاريخ پـذيرش، اجـراي      

دستورات پزشك، عمل جراحـي، تـرخيص و فـوت و نـاقص      

يم لــذا علــي رغــم تنظــ) 6(نبــودن اطالعــات پزشــكي اســت 

امضـاي نويسـنده    كه حـاوي    گزارشات توسط جامعه پژوهش     

ييـد  تأتنها امضاي پزشـك و      هما نطور يكه اشاره شد      بود ولي   

 بر اساس نتايج    .توسط وي، دليل اعتبار گزارش پزشكي نيست      

تعداد كمي گزارشات پزشكي را در سـطح خـوب      اين مطالعه،   

اري از جملـه نحـوه برقـر      وامـل متعـددي     ع. تنظيم كرده بودند  

ثر باشـد  ؤدر ناقص بودن گزارشات مـ ارتباط با بيمار مي تواند  

).2(از جمله نحوه برقراري ارتباط با بيمار 

 دانشـكده   نتايج ارزيابي دروني، گروه آموزشـي داخلـي       

نشان , پزشكي سمنان كه توسط موسوي و همكاران انجام شد         

چگــونگي مهــارت ايجــاد  دوره هــاي كــارآموزي در  كــه داد

ايجـاد   بـا بيمـار و دوره هـاي كـارورزي در            ارتبـاط   برقراري  

ــاموفق  ــه فيزيكــي ن ــدبودمهــارت معاين ــديهي اســت ).9(ه ان  ب

منجر به كسب اطالعـات نـاقص مـي         ارتباطات ناقص با بيمار     

 و همكاران بـه منظـور بررسـي         Pauچنانكه مطالعه   ). 10(شود

ميــزان ثبــت حساســيت دارويــي بيمــاران توســط پزشــكان و  

49دانشجويان پزشكي بر روي بـرگ شـرح حـال           دستياران و   

 درصد از موارد حساسيت هاي دارويي در        20بيمار، نشان داد،    

 اين مطالعـه نشـان داد،   .بودبرگ شرح حال بيماران ثبت نشده    

آنهـا  كه موارد ثبت نشده به خاطر عدم توانايي بيماران در ذكر          

ــتياران و    ــوده اســت، بلكــه بخــاطر قصــور پزشــكان و دس نب

شجويان پزشكي در كسب اطالعات كامل از بيمـاران بـوده           دان

مطالعه انجام شده در پزشكي قانوني تهـران نشـان    ).11(است  

ــه 1266، 1373-78داد كــه طــي ســالهاي   پرونــده، مربــوط ب

شكايت از قصور پزشكي مورد بررسي قرار گرفته، كه از ايـن             

).2( درصد دستياران متهم شناخته شدند 10ميان 

  پرونده هاي پزشكي  دانشجويان و دستياران         در بررسي 

بيماراني كـه بخـاطر سـوانح تحـت درمـان قـرار           , اين مطالعه   

گرفته بودند، در اكثر پرونده ها اطالعات مربوط به نوع ضايعه           

گاهي اوقات  .و علت درگيري خيلي مختصر گزارش شده بود       

اينگونه مـي تـوان فـرض كـرد كـه دانشـجويان و دسـتياران،                

مي كنند ولي همه اطالعـات را        از بيماران كسب   يت كامل اطالعا

 و همكـاران بـا      Moranبطوريكـه   . در گزارش ثبت نمي كننـد     

فيلم برداري از مصاحبه دستياران با بيماران متوجه شدند كه از           

آنها در پرونده بيمار    % 50تمامي مصاحبه هاي انجام شده فقط       

).12(ثبت شده است

نتـايج  ل توسط كـارورزان نحوه تهيه شرح حامورد در 

، حاكي از آن دانشگاه شهيد صدوقي يزد   انجام شده در    مطالعه  

 بـرگ شـرح حـال بيمـاران در پرونـده            وجـود  كه عليرغم    بود

). 13(ه اسـت   اطالعات مفيدي در آن ثبت نمـي شـد         متأسفانه  

درج شـده در پرونـده بيمـار توسـط          بررسي كيفي گزارشـات     

داد كـه دسـتياران پزشـكي        اصـفهان نشـان      در شـهر  دستياران  

).14(نده بودپرونده بيمار را بطور ناقص تكميل كرد

البته عوامل ديگري هستند كه تأثير غير مستقيم بـر روي           

از جملـه ، فـرم و محتـواي سـئواالت        . ثبت گزارشـات دارنـد    

موجود در گزارشات است، بطوريكه فرم هاي خوب طراحـي          

ــد فر ــي توان ــد ثبــت اطالعــات را ســا آشــده م ــود ين ده و بهب

). 5و15(بخشد

در بررسي برگ خالصه پرونده بيماران يافتـه هـا نشـان           

داد كه در تشـخيص نهـايي و اعمـال جراحـي از اختصـارات               

مطالعه انجـام شـده در اسـپانيا بـه منظـور            . استفاده شده است  

مشخص كردن ميزان استفاده از اختصـارات در بـرگ خالصـه       

سـمت از منـدرجات بـرگ       پرونده بيماران، نشان داد، در هر ق      
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مزبور، ميزان استفاده از اختصـارات عبـارت بـود از اطالعـات          

 و توضـيحات تكميلـي      %2/87، معاينـات بـدني      %74شخصي  

بطوريكه زياده روي در بكـارگيري اختصـارات كـامال      ،  8/95%

).16(واضح و مشخص بود

از مسايل مهم ديگري كه مي تواند عالوه بر ايجاد عـدم            

عـدم  , ت درماني و قانوني به همراه داشته باشد       مشكال, اعتماد

ثبت عوارض احتمالي در حين درمان، در خالصه پرونده بيمار         

ــين ). 17(و مخفــي كــردن از همراهــان وي مــي باشــد  همچن

تشخيص هاي نهايي غلط و يا عدم تطاق با طبقه بنـدي هـاي              

بين المللي از جمله مواردي اسـت كـه مـي توانـد پيگردهـاي               

مطالعه اي كه به همـين منظـور        دنبال داشته باشد در   قانوني را ب  

از تشـخيص هـاي نهـايي و        % 40در فرانسه انجام شده اسـت       

ــت    % 32 ــي مطابق ــين ا لملل ــاي ب ــدي ه ــه بن ــا طبق ــا ب از آنه

). 18(نداشتند

 عملكـرد ضـعيف اكثريـت جامعـه      آگاهي و با توجه به  

و فرآيند آموزش بـاليني دانشـجويان       بررسي و ارزيابي    آماري،  

دستياران پزشكي در بخش هاي سـرپايي و بسـتري در سـطح             

از . الزم و ضروري بـه نظـر مـي رسـد          بيمارستانهاي آموزشي   

جمله مي توان به هماهنگي بين دروس تئوري و عملي، تاكيـد   

بر جنبه هاي قانوني پزشكي، بررسـي كمـي و كيفـي گـزارش              

و آمـوزش مهـارت عملـي     بررسي شيوه آموزشي   ،صبحگاهي  

).9(نموداشاره 

، طـرح سرپرسـتي دانشـجويان       Mentorship طرح   شايد

سال اول پزشكي توسط دانشجويان سال باالتر كه در برخي از           

بـه منظـور رفـع بعضـي از         دانشگاههاي اروپا انجام مي گيرد،      

بق مطالعه انجـام شـده در       ط. اثر بخش باشد  , نواقص ذكر شده  

 نظـر  دانشگاه علوم پزشـكي قـزوين، بـا اجـراي ايـن طـرح و       

 از ايـن شـيوه      دانشجويان  سنجي دانشجويان، نتايج نشان داد،      

كيـد  أهدايت دانشـجويي اسـتقبال كردنـد و بـه مـداومت آن ت         

 نظـارت دقيـق اسـاتيد و پزشـكان       ضـمن اينكـه     ). 19(داشتند

معالج بر فرآيند مستند سازي پرونده هاي پزشكي و بـازخورد           

چنانكـه   كـرد     را نبايـد فرامـوش     آن به دانشجويان و دستياران    

مطالعات نشان داده ايـن عمـل، فرآينـد ثبـت اطالعـات را در               

 درصد بهبـود مـي بخشـد     80 تا 60دانشجويان و دستياران بين     

 با توجه به اينكه نظام پزشكي هر شهرسـتان مـي توانـد              ).20(

مجازات هايي از تذكر يا توبيخ شفاهي تا محروميـت دايـم از             

ه در تمـام كشـور بـراي        اشتغال به حرفه هاي پزشكي و وابست      

لذا اميد اسـت بـا رفـع نـواقص و     , كادر پزشكي در نظر بگيرد   

شاهد سير نزولي شكايت از پزشكان و گـروه         , موارد ذكر شده  

.پزشكي باشيم

تقدير و تشكر

از همكـاري شـوراي محتــرم پژوهشـي دانشـگاه علــوم     

ــرم     ــاي محت ــالي و رؤس ــت م ــت حماي ــمنان جه ــكي س پزش

. كمال تشكر را داردبيمارستان هاي آموزشي

���������� 
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