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  1383 –ميزان رعايت استانداردهاي بخش مدارك پزشكي بيمارستانهاي شهرستان كاشان 
  

  1رضا ربيعي، 2سعيد آصف زاده، *1مهرداد فرزندي پور
  

  خالصه
در اين راستا  .امروزه بهبود عملكرد مراكز درماني جهت افزايش كارايي و اثربخشي، يكي از اهداف مهم مراكز درماني است: سابقه و هدف

اين پژوهش به منظور تعيين ميزان رعايت استانداردها در  ،لذا .جاد و پيروي از استانداردها نقش مهمي در افزايش كارايي مراكز درماني دارداي
  . انجام پذيرفت1383هاي شهرستان كاشان در سال نبخش مدارك پزشكي بيمارستا

ها با هگردآوري داد .كليه مراكز درماني شهرستان كاشان بوده است جامعه پژوهش، .ي توصيفي استامطالعه اين پژوهش،: هاشمواد و رو
ي در چهار بخش استانداردها شامل استانداردهاي خط مشي و روندكاري، تجهيزات و وسايل، موقعيت و فضاي فيزيكي ااستفاده از پرسشنامه

ي و با توجه به بندندي و درصدگيري از امتيازات دستههاي گردآوري شده با امتيازبهو نيروي انساني به روش مشاهده مستقيم انجام و داد
خوب در نظر گرفته   درصد و بيش از آن،75 درصد متوسط و 75 تا 50و درصد ضعيف 50 تا 25  درصد خيلي ضعيف،25كمتر از  امتيازات،

  .شد و مورد تحليل قرار گرفت
در بين مراكز درماني، بيمارستان  .شودميماني تحت پژوهش رعايت  در بخش مدارك پزشكي مراكز در درصد61 استانداردها به ميزان :نتايج
در بين  .انده درصد بيشترين ميزان را داشته است و هر دو در حد متوسط بود8/69 درصد كمترين و بيمارستان اخوان با 60اني با خوشبيه

 درصد 5/53واحد آمار با  .د اختصاص داده استكمترين ميزان را به خو ، درصد52ا خط مشي و روندكاري ب استانداردهاي تحت بررسي،
  . بيشترين ميزان رعايت استانداردها را داشته است درصد2/65كمترين ميزان رعايت استانداردها و واحد كدگذاري با 

ش امتياز مهمترين عامل كاه.  ميزان رعايت استانداردها در بخش مدارك پزشكي مراكز تحت پژوهش در حد متوسط بوده است:ي گيرنتيجه
سد عدم وجود متولي خاص رنظر ميه ب. فقدان خط مشي و روندكاري استاندارد در واحدهاي بخش مدارك پزشكي بوده است استانداردها،

لذا  .دليل اصلي اين نقطه ضعف باشد ،استانداردي مدون و هادر اين خصوص در حوزه معاونت سالمت و عدم صدور و پيگيري دستورالعمل
  .شوديمتشكيالتي در حوزه سالمت وزارت بهداشت و درمان توصيه ايجاد ساختار 

استاندارد بخش  استاندارد واحد بايگاني پزشكي،،  استاندارد واحد آمار، استاندارد واحد كدگذاري، استاندارد واحد پذيرش:واژگان كليدي
  مدارك پزشكي

  
 .اندانشگاه علوم پزشكي كاشگروه مدارك پزشكي دانشكده پزشكي مربي  -1

   .دانشگاه علوم پزشكي قزوينگروه بهداشت و پزشكي اجتماعي دانشكده پزشكي دانشيار  -2

              .پوريمهرداد فرزند :نويسنده مسوول* 
  . بلوار قطب راوندي، دانشكده پيراپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي، گروه مدارك پزشكي5كاشان، كيلومتر  :آدرس

 farzandipor_M@kaums.ac.ir :پست الكترونيك

 16/8/84: تاريخ دريافت                0361 5550021 :تلفن

 22/7/85: تاريخ پذيرش نهايي              0361 5558883 :دورنويس

  
  مقدمه

 افزايش منظوره بامروزه بهبود عملكرد مراكز درماني 
بررسي بخش  .، يكي از اهداف مهم مراكز درماني استوريهبهر

ه بدهد كه مير نشان هاي كشونمدارك پزشكي برخي بيمارستا
هاي ذخيره و شكارگيري پرسنل كافي و متخصص، استفاده از رو

بازيابي علمي و صحيح و وجود ابزار كار و فضاي فيزيكي 
 ه خدمات بهنگام ويطبق اصول استاندارد باعث ارا مناسب،

هاي ندر اكثر بيمارستا. شودميتر در بخش مدارك پزشكي بمطلو
خوش اعمال سليقه شخصي ستكشور، بخش مدارك پزشكي د

شده است كه مسلما عدم رعايت استانداردها در اين بخش باعث 
وري بهينه خواهد هي غير ضروري و كاهش بهرهاافزايش هزينه

برقراري  توان در قالب يك مفهوم كلي،مي استاندارد كردن را .شد
ضوابط و قواعد صحيح براي يكنواخت كردن امور مشابه و يكي 
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  هر روش و عملي كه متضمن منابع اقتصادي،كردن مشخصات در
كفايت و تناسب خدمات  .]1 [فني و اجتماعي باشد تعريف كرد

 .شودميه شده به بيمار با استفاده از مدارك پزشكي بررسي يارا
كاركنان بخش مدارك پزشكي با فراهم كردن اطالعات مورد نياز 

ارزيابي والن مراكز بهداشتي درماني به آنان در ومديران و مس
اطالعات  .اي مينمايندهكارايي و صالحيت كاركنان كمك ارزند

مدارك پزشكي همچنان در ارزيابي كيفيت و آگاهي از ميزان 
 گيردميي پزشكي مورد استفاده قرار ارعايت استانداردهاي حرفه

رعايت اصول استاندارد يكي از ضروريات زيربنايي جهت  .]2[
 در تحقيقي كه .]1[باشد مي مكانيزه نمودن بخش مدارك پزشكي

مين اجتماعي تهران صورت گرفت اهاي سازمان تنبيمارستادر 
 دست آمده ب% 7/59 هاي ملي،كميزان رعايت استانداردها طبق مال

همچنين در بررسي انجام شده در بخش مدارك پزشكي  .]3[
هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي تهران، عدم مطابقت نبيمارستا

ها با اصول استاندارد جهاني و نكي اين بيمارستازشپبخش مدارك 
از آنجا كه  .]4[اصول پذيرفته شده داخلي گزارش شده است 

استانداردها معيار معتبري هستند كه جهت انجام ارزيابي مورد 
توان گفت بدون وجود استانداردها، مي ،دگيرنمياستفاده قرار 
 موثري ارزيابي كمك. ]5 [پذير نيستنور امكاـارزيابي ام

نمايد به ميه شده يشناخت نقاط قوت و ضعف خدمات ارابه 
همين دليل الزم است در هر نظامي امكانات الزم جهت نظارت و 

تحقق اين موارد مستلزم  .]3 [ارزيابي صحيح وجود داشته باشد
 بنابراين اگر استانداردها، .داشتن مدارك پزشكي استاندارد است

اي در زمينه مدارك هيرفته شدي پذها و دستورالعملهاخط مشي
پزشكي در سراسر كشور وجود داشته باشد و اين بخش نيز موظف 
به رعايت آنها شود نه تنها پرسنل بخش مدارك پزشكي قادر به 

باشند بلكه معياري نيز براي مقايسه ميانجام صحيح وظايف خود 
كمترين ميزان رعايت استانداردها را داشته است و هر دو در حد 

اين  با توجه به موارد فوق، .]1 [شودمي با آنها يافت هاليتفعا
تحقيق به منظور تعيين ميزان رعايت استانداردها در بخش مدارك 

 1383هاي شهرستان كاشان در سال نپزشكي بيمارستا
  .پذيرفتانجام 

  
  هاشمواد و رو

جامعه پژوهش را  .ي توصيفي استامطالعه اين پژوهش،
شهرستان كاشان تشكيل داده  ،يشي درمانهاي آموزنكليه بيمارستا

براي هر يك از واحدهاي  جهت گردآوري اطالعات، .است
بايگاني و آمار بخش مدارك پزشكي مراكز  پذيرش، كدگذاري،

 بخش شامل استانداردهاي خط مشي و 4ي در اپرسشنامه درماني،

موقعيت و فضا و نيروي انساني  تجهيزات و وسايل، روند كاري،
ده از مقياس بلي و خير و با امتيازدهي به هر يك از با استفا

استانداردها و امتيازات آنها بر اساس  .سواالت طراحي شد
ي علمي موجود و چك ليست ارزيابي مراكز درماني هارفرنس

 4موعا مج. ]1[ مصوب وزارت بهداشت و درمان تعيين شد
د واح ال بسته،و س20پرسشنامه شامل پرسشنامه واحد پذيرش با 

ال و س28واحد بايگاني پزشكي با  ال بسته،و س19كدگذاري با 
ضمنا در خصوص  ،ال بسته تهيه گرديدو س15بسته و واحد آمار با 

استانداردهاي موقعيت و فضاي فيزيكي واحدهاي آمار مراكز 
دليل عدم دسترسي به منابع علمي و فقدان استاندارد در ه درماني، ب

بي وزارت بهداشت، از آن صرفنظر اين زمينه در چك ليست ارزيا
ها با مراجعه به واحدهاي مذكور و به روش هگردآوري داد .گرديد

 سپس اطالعات گردآوري شده، .مشاهده مستقيم انجام شد
بندي شده و با توجه به حداكثر امتياز اختصاص يافته به هر لجدو

ها به تفكيك نيك از واحدهاي بخش مدارك پزشكي بيمارستا
اقدام به درصدگيري از امتيازات  هاي تحت بررسي،استاندارد

 درصد خيلي 25كمتر از  با توجه به امتيازات، .كسب شده گرديد
 75 درصد متوسط و 75 تا 50  درصد ضعيف،50 تا 25 ضعيف،

  .درصد و بيش از آن خوب درنظر گرفته شد
  

 نتايج
 آمده است 1شماره نمودار ي پژوهش كه در هايافته

دها را به تفكيك بيمارستانهاي تحت پژوهش نشان رعايت استاندار
ميزان رعايت استانداردها در بخش حاكي از آن است كه دهد و مي

 .استو در حد متوسط  درصد 61، حدود مدارك پزشكي
ا  بيشترين ميزان رعايت 8/69بيمارستان اخوان ب  درصد، 

 درصد، 60استانداردها را داشته است و بيمارستان شبيه خواني با 
  .متوسط بوده اند

6161/4
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در   توزيع ميزان رعايت استانداردهاي بخش مدارك پزشكي-1 نمودار

  1383سال ـ هاي شهرستان كاشاننبيمارستا
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 حاكي از آن است كه بيشترين 1ي جدول شماره هاهيافت
ها، مربوط به استاندارد نميزان رعايت استانداردها در بيمارستا

و كمترين ميزان رعايت در حد خوب % 5/83ات و وسايل با تجهيز
در % 52استانداردها مربوط به استاندارد خط مشي و روندكاري با 

استاندارد خط مشي و روندكاري در بيمارستان  .استحد متوسط 
بيشتر رعايت شده است و در ) در حد متوسط (% 7/58اخوان با 

كمتر رعايت شده ) ضعيفدر حد (% 7/46اني با خوبيمارستان شبيه
اني و خواستاندارد تجهيزات و وسايل در بيمارستان شبيه .است

بيشترين ميزان و در بيمارستان ) در حد خوب(% 85متيني با حدود 
كمترين ميزان را داشته ) در حد خوب(% 6/81شهيد بهشتي با 

استاندارد موقعيت و فضا در بيمارستان نقوي و اخوان با  .است
بيشترين ميزان و در بيمارستان متيني با )  حد خوبدر(% 2/88
استاندارد  .كمترين ميزان را داشته است) در حد متوسط(% 8/58

بيشتر ) در حد خوب(% 7/76با نيروي انساني در بيمارستان اخوان 
در حد (% 6/63رعايت شده و در بيمارستان شهيد بهشتي با 

  .كمتر رعايت شده است) متوسط
  

شهرستان  هاينبيمارستادر رعايت استانداردها  درصد -1جدول 
  1383  ـ سال دركاشان

  درصد ستانداردها
خط مشي و   ها بيمارستان

 روند كاري

تجهيزات 
 و وسايل

موقعيت 
 و فضا

نيروي 
 انساني

 6/63 7/76 6/81 5/52 د بهشتييشه

 3/75 2/88 7/82 2/52 نقوي

 7/76 2/88 4/82 7/58 اخوان

 75 7/64 8/58 7/46 انيخوشبيه

  8/69  8/58  85  7/50  متيني
  72  3/75  5/83  52  ميانگين

 
، استانداردهاي پذيرش در 2بر اساس جدول شماره 

بيشترين ميزان ) در حد متوسط(% 5/73بيمارستان شهيد بهشتي با 
كمترين ) در حد متوسط(% 58را داشته و در بيمارستان متيني با 

ارد واحد كدگذاري بيماريها در عايت استاندر .ميزان را داشته است
بيشترين ميزان و ) در حد خوب(% 9/77اني با خوبيمارستان شبيه

كمترين ) در حد متوسط(% 3/56در بيمارستان شهيد بهشتي با 
% 7/75استانداردهاي واحد بايگاني پزشكي با  .ميزان را داشته است

در بيمارستان نقوي بيشتر رعايت شده است و در ) در حد خوب(
كمتر رعايت شده ) در حد متوسط(% 3/69بيمارستان متيني با 

در ) در حد متوسط(% 8/72استانداردهاي واحد آمار با  .است

% 6/37بيمارستان اخوان بيشتر رعايت شده و در بيمارستان متيني با 
  .كمتر رعايت شده است) در حد ضعيف(
  

بخش   واحدهاير حسبرعايت استانداردها برصد  د-2جدول 
  1383سال ـ شهرستان كاشان  هاين بيمارستاارك پزشكي درمد

  درصد استانداردها
  بيمارستانها

 آمار بايگاني كدگذاري پذيرش

 50 2/72 3/56 5/73 شهيد بهشتي

 48 7/75 5/58 5/67 نقوي

 8/72 8/74 2/67 62 اخوان

 3/62 7/71 9/77 4/58 شبيه خواني

  6/37  3/69  6/72  58  متيني
  5/53  1/59  2/65  64  ميانگين

  
 آمده است نشان 3ي پژوهش كه در جدول شماره هايافته

هد كه استاندارد خط مشي و روند كاري در واحد بايگاني دمي
بيشتر رعايت شده ) در حد متوسط(% 60ها با نپزشكي بيمارستا

كمتر رعايت شده ) در حد ضعيف(% 8/46است و در واحد آمار با 
در حد (% 2/93زات و وسايل با رعايت استاندارد تجهي .است
در واحد كدگذاري بيشترين ميزان را داشته است و در ) خوب

 .كمترين ميزان را داشته است) در حد خوب(% 5/77واحد آمار با 
در ) در حد خوب(% 100استاندارد موقعيت و فضاي فيزيكي با 

) در حد ضعيف(% 7/46واحد پذيرش بيشترين ميزان را داشته و با 
 .حد كدگذاري بيماريها كمترين ميزان را داشته استدر وا

در واحد ) در حد خوب(% 4/90استاندارد نيروي انساني با 
در حد (% 2/56كدگذاري بيماريها بيشتر رعايت شده است و با 

  .در واحد بايگاني پزشكي كمتر رعايت شده است) متوسط
  

بخش واحدهاي ر حسب رعايت استانداردها بدرصد  -3جدول 
 1383  سالـشهرستان كاشان  هاينارك پزشكي بيمارستامد

  درصد استانداردها
خط مشي و   واحدها

 روند كاري

تجهيزات 
 و وسايل

موقعيت 
 و فضا

نيروي 
 انساني

 9/67 100 2/84 9/55 پذيرش

 4/90 7/46 2/93 8/59 گذاري كد

 2/56 5/87 8/81 60 بايگاني پزشكي

 4/61 - 5/77 8/46 آمار
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  بحث
 در مجموع، ميزان رعايت استانداردها در هااساس يافتهبر 

 وش ـت پژوهـهاي تحنمارستاــكي بيــدارك پزشــش مــبخ
در استانداردهاي خط مشي و روند كاري در بخش مدارك پزشكي 

 .اندهدرحد خوب بود و استاندارد تجهيزات و وسايلحد متوسط 
هاي آموزشي درماني تهران نشان نمطالعه انجام شده در بيمارستا

 ي مدارك پزشكيهادهد كه در اكثر قريب به اتفاق موارد بخشمي
 هاها، خط مشي و يا دستورالعملي مبني بر نحوه فعاليتنبيمارستا

ربيعي در  .]4[ندارند و شرح وظايفي نيز براي پرسنل وجود ندارد 
  در پژوهشي با عنوان ارزيابي عملكرد بخش مدارك1380سال 

هاي دانشگاه علوم پزشكي ايران، عملكرد نپزشكي بيمارستا
ي ها كه با يافته]6[ي مذكور را متوسط گزارش كرده است هابخش

 در مطالعه انجام شده توسط .اين پژوهش همخواني دارند
Chesser نتايج حاصله حاكي از آن است كه  ،1997 در سال

ن و شرح وظايف ارتباط معنادار آماري بين ارزيابي عملكرد كاركنا
سد عدم وجود متولي خاص در رنظر ميه ب. ]7 [آنان وجود دارد

خصوص ايجاد و اصالح قوانين بخش مدارك پزشكي و صدور 
ي اين ها فعاليتيي مدون جهت ارتقاهااستانداردها و دستورالعمل

درمان و آموزش  ،بخش در حوزه معاونت سالمت وزارت بهداشت
 عدم انطباق كامل خط مشي و يكي از مهمترين داليل پزشكي،

توصيه  .روندكاري بخش مدارك پزشكي با استانداردهاست
شود ضمن ايجاد تشكيالت سازماني در حوزه وزارت بهداشت مي

و درمان، تحت عنوان مديريت اطالعات بهداشتي درماني و يا 
كارگيري نيروهاي متخصص مدارك ه مديريت مدارك پزشكي و ب
الح ساختار تشكيالتي بخش مدارك پزشكي در اين حوزه و اص

ها، در جهت تقويت هپزشكي مراكز تحت پوشش دانشگا
ي اين بخش و نقش آن در حوزه بهداشت و درمان، گام هافعاليت

دهد كه ميزان رعايت ميي پژوهش نشان هايافته .برداشته شود
و %) 64(استانداردها در واحد پذيرش در حد متوسط بوده است 

خط مشي و روندكاري  اي مورد بررسي،در بين استاندارده
بررسي انجام شده %). 9/55(كمترين ميزان را داشته است  پذيرش،

در كرمان حاكي از آن است كه عملكرد واحد پذيرش در حد 
يند پذيرش آفر متوسط بوده است و مهمترين نواقص مشاهده شده،

همچنين بررسي  .]8 [ذكر گرديده است ،هابيمار و دستورالعمل
هاي آموزشي تخصصي دانشگاه علوم پزشكي نبيمارستاري در ديگ

در  .عملكرد پذيرش را در حد متوسط ارزيابي كرده استايران 
كمترين  وجود دستورالعمل مدون در بخش پذيرش، اين بررسي،

ي اين پژوهش همخواني ها كه با يافته]6[را داشته %) 20(ميزان 
مين اجتماعي ااي تهن بيمارستا77ي پژوهش سال هايافته .دارند

دهد كه ميزان رعايت استانداردها در واحد پذيرش ميتهران نشان 
كه ] 5[ درصد درحد خوب بوده است 5/73مراكز تحت پژوهش با 

 عدم رعايت كامل .ي اين پژوهش همخواني نداردهابا يافته
استانداردهاي خط مشي و روندكاري در بخش پذيرش مدارك 

مترين عاملي است كه موجب مه پزشكي مراكز تحت پژوهش،
بنابراين به نظر  . اين بخش شده استكسب شدهكاهش امتيازات 

مين اجتماعي نسبت به صدور خط اسد مديران مراكز ترمي
ه مراقبت در يارا .اندهي استاندارد براي پذيرش اقدام نمودهامشي

هاي صحيح پذيرش ش و روهابه سياست يك مركز درماني،
موقع و دقيق بيمارستان به عملكرد ه رد ب و عملك]9[بستگي دارد 

 كار منظم ودقيق واحد پذيرش .صحيح پذيرش بستگي دارد
. ]10[ بيمارستان اثرات مثبتي از قبيل اداره مطلوب بيمارستان دارد

 رسد وجود خط مشي و روند كاري مصوب و استاندارد،ميبه نظر 
ثير بسزايي در عملكرد بخش پذيرش دارد و الزم است ات
ي استاندارد هاها به ايجاد دستورالعملهي درمان دانشگاهااونتمع

تجربه نشان داده است كه وظايف اين بخش  .اهميت بيشتري دهند
صورت مدون تهيه و به ه براي ايجاد استمرار و اطمينان بايد ب

در اين خصوص وجود كارشناسان . ]9 [كاركنان رسما ابالغ گردد
 ها و تهيههرمان دانشگابا تجربه مدارك پزشكي در حوزه د

 .گرددميي مدون و نظارت بر اجراي آنها پيشنهاد هادستورالعمل
 حاكي از آن است كه ميزان رعايتژوهش  ي اين پهايافته

استانداردها در واحد كدگذاري مراكز تحت پژوهش در حد 
موقعيت و فضاي واحد كدگذاري با كمترين  .متوسط قرار دارد

و خط مشي و روند كاري واحد  است و در حد ضعيف بودهميزان 
در بررسي واحد كدگذاري  .قرار دارددر حد متوسط كدگذاري 

و در حد متوسط % 55 امتياز اين واحد، هاي كرمان،نبيمارستا
 گزارش شده است و عدم وجود دستورالعمل در برخي موارد،

پژوهش انجام شده در واحد . ]8 [مهمترين نقص بوده است
 هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي ايران،نكدگذاري بيمارستا

يعني در حد متوسط نشان داده است % 6/64عملكرد اين واحد را 
بيشترين % 3/74برخورداري از محل مناسب و فضاي كافي با كه 

كمترين  ،%20دستورالعمل مدون در اين بخش با ميزان را داشته و 
فضاي واحد ي استثنابه ي مذكور هايافته. ]6 [ميزان را داشته است
 ي اين پژوهش،هابا يافتههاي دانشگاه ايران نكدگذاري بيمارستا

مين اجتماعي اهاي تن بيمارستا77پژوهش سال  .همخواني دارد
 دهد كه ميزان رعايت استانداردها در واحد كدگذاري،مينشان 

ي ها و با يافته]5[باشد ميبوده كه در حد خيلي ضعيف % 4/13
سد اهميت واحد رنظر ميه ب .داين پژوهش همخواني ندار

هاي دانشگاهي به دليل استفاده نكدگذاري بيماريها در بيمارستا
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آموزشي و پژوهشي از اطالعات بيماريها توسط محققين و 
موجب گرديده كه  هاي مختلف علوم پزشكي،هدانشجويان رد

عملكرد اين واحد نسبت به مراكز غير دانشگاهي در حد 
 واحد كدگذاري مراكز درماني كاشان از طرفي .تري باشدبمطلو

امتيازات كمتري كسب  نسبت به تهران از نظر موقعيت و فضا،
نموده است كه دليل عمده آن احتماال اختصاص بيشترين حجم 

ولين وفضاي فيزيكي به بايگاني پزشكي و پذيرش بوده و مس
مراكز فضاي فيزيكي كمبود مدارك پزشكي با توجه به مشكل 

واحد كدگذاري را در  ،دليل بافت قديمي آنهاه  بدرماني كاشان
محل كدگذاري بهتر است نزديك به بخش  .اندهاولويت قرار نداد

محيطي آرام و كم رفت و آمد براي  و مدارك پزشكي باشد
با توجه به اهميت واحد . ]8، 11[ كدگذاري در نظر گرفته شود

توصيه  كدگذاري در طبقه بندي بيماريها براي آموزش و پژوهش،
اين  شود در تجديد نظرها يا گسترش آتي فضاهاي فيزيكي،مي

بر اساس  .موضوع براي واحد كدگذاري در نظر گرفته شود
ميزان رعايت استانداردها در واحد بايگاني  ي پژوهش،هايافته

در حد متوسط بوده است كه نيروي انساني با % 1/59پزشكي با 
به ر دو در حد متوسط ه% 60و خط مشي و روند كاري با % 2/56

ي پژوهشي مراكز درماني هايافته .نداداشته كمترين ميزان را ترتيب،
هاي كرمان را نعملكرد واحد بايگاني پزشكي بيمارستا كرمان،

 و ميزان رعايت ]8[و در حد متوسط گزارش كرده است % 52
گزارش شده % 5/55مين اجتماعي اهاي تناستانداردها در بيمارستا

 نظره ب .ي اين پژوهش همخواني داردهاه با يافت كه]5[است 
كارگيري نيروهاي متخصص در واحد بايگاني ه با ب سدرمي

بتوان اقدام به بهبود  ي مدون،اهپزشكي و صدور دستورالعمل
ي پژوهش نشان هايافته .عملكرد واحد بايگاني پزشكي كرد

ر ، د%5/53دهد كه ميزان رعايت استانداردها در واحد آمار با مي
با  ،%8/46حد متوسط بوده است كه خط مشي و روند كاري با 

همچنين در خط مشي و  .استدر حد ضعيف بوده كمترين ميزان 
در حد خيلي % 5/13 با هاكنترل آمار روزانه بخش روند كاري،

در حد ضعيف % 40ي آماري با هاو محاسبه شاخصضعيف 

ش انجام پژوه .اندهباعث كاهش امتياز اين بخش شداند و هبود
هاي آموزشي تخصصي دانشگاه علوم پزشكي نشده در بيمارستا

در حد  ،%50حاكي از آن است كه عملكرد واحد آمار با  ايران،
در اين %) 40(ي مدون هامتوسط بوده است كه وجود دستورالعمل

كمترين امتياز را كسب %) 20(واحد و محاسبه شاخصهاي آماري 
هاي تهران نرايه در بيمارستاهمچنين در پژوهش د. ]6 [اندهكرد
، پژوهش ]12[ هااستخراج و محاسبه شاخص نظر از آمار واحد
  و]13[ نحوه گردآوري اطالعات آماري ، كاشان1379سال 

  ،]14[ي آماري هاشاخص، ميزان استفاده از  كاشان81پژوهش سال 
ي اين پژوهش همخواني هادر حد متوسط بوده است كه با يافته

هاي كرمان حاكي از آن نجام شده در بيمارستاپژوهش ان .دارد
امتياز در حد خوب بوده است % 73است كه عملكرد واحد آمار با 

سد رنظر ميه ب .ي اين پژوهش همخواني نداردها كه با يافته]8[
غم بهبود وضعيت محاسبه رعدم كنترل و نظارت بر آمارها و علي

ه ي آماري مراكز تحت بررسي در كاشان نسبت بهاشاخص
ضعف عمده واحد آمار مراكز تحت پژوهش  اين موارد گذشته،

ي آماري به نحو مطلوب مورد استفاده هاهستند و هنوز شاخص
ولين آمار وشود كه مسميند و اين خود موجب گيرقرار نمي

  و كنترل و نظارت بر آمارها،هاواحدها نسبت به محاسبه شاخص
ي واحدهاي هايتگردد ضمن ارزيابي فعالميپيشنهاد  .قصور كنند

ي مدوني در اين خصوص تهيه و بر اجراي هادستورالعمل آمار،
  .آنها نظارت گردد

  
  يگيرنتيجه

ميزان رعايت استانداردها در بخش مدارك پزشكي 
مهمترين عامل  .باشدميهاي كاشان در حد متوسط نبيمارستا

، فقدان خط مشي و روندكاري كاهش رعايت استانداردها
رسد عدم ميبه نظر  .باشدميمدارك پزشكي استاندارد در بخش 

وجود متولي خاص در حوزه معاونت سالمت وزارت بهداشت، 
توجهي به ايجاد استانداردهاي بيدرمان و آموزش پزشكي موجب 

  .ملي در اين زمينه و پيگيري و نظارت بر اجراي آنها گرديده است
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