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مقاله پژوهشی

چکیده
مقدمه و هدف :بخش مدارک پزشکي از مهمترين مراجع دستيابي به اطالعات مربوط به بيماري افراد ،چگونگي درمان
آن ها و نحوه مديريت و عملکرد کارکنان مراکز بهداشتي درماني مي باشد .ارزيابي کفايت و تناسب خدمات ارائه شده به
بيمار با استفاده از مدارک پزشکي صورت مي گيرد .اين پژوهش به منظور تعيين عملکرد بخش مدارک پزشکي بيمارستان
ها در دانشگاه علوم پزشکي همدان در سال  1390انجام گرفت.
مواد و روش ها :اين مطالعه به صورت توصيفي -مقطعي و با استفاده از چک ليست هاي روا و پايا از طريق مشاهده و
مصاحبه انجام گرفت .در اين مطالعه عملکرد بخش مدارک پزشکي و واحدهاي چهارگانه آن در پنج بيمارستان آموزشي
دانشگاه علوم پزشکي همدان مورد ارزيابي قرار گرفت و در نهايت بين بيمارستان ها مقايسه اي صورت گرفت.
یافته ها :نتايج پژوهش نشان مي دهد که بخش مدارک پزشکي بيمارستان بعثت داراي باالترين امتياز عملکرد (91/2
درصد) و بخش مدارک پزشکي بيمارستان بهشتي داراي کمترين امتياز عملکرد ( 44/7درصد) مي باشد .نازلترين شاخص
مربوط به «برخورداري از فضاي مناسب و کافي» در تمام واحدها مي باشد.
بحث و نتیجه گیری :براي بهبود عملکرد بخش مدارک پزشکي موارد زير توصيه مي گردد :استفاده از نيروهاي تحصيل
کرده و متخصص در رشته مدارک پزشکي ،برگزاري کارگاه ها و دوره هاي بازآموزش و ضمن خدمت براي پرسنل بخش
مدارک پزشکي و اختصاص فضاي و تجهيزات مناسب براي واحد هاي بخش مدارک پزشکي.
واژه های كليدي :ارزيابي عملکرد ،مراکز آموزشي درماني ،مدارک پزشکي
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 1گروه آموزشی كتابداري و اطالع رسانی پزشکی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
 2کارشناس ارشد MBA
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جدول  : 1مشخصات دموگرافيک مسئولين واحدهاي بخش مدارک
پزشکي دانشگاه علوم پزشکي همدان

مواد و روش ها
اين مطالعه يک بررسي توصيفي – مقطعي مي باشد که در سال 1390
انجام شد .پنج مرکز اموزشي درماني دانشگاه علوم پزشکي همدان
جامعه پژوهش را تشکيل مي دهند .براي گردآوري داده ها از چهار
چک ليست استفاده شد که به صورت مشاهده مستقيم پژوهشگر و
مصاحبه با مسئولين بخش مدارک پزشکي با مراجعه به بخش مورد نظر
در شبفت صبح تکميل شدند .پايايي و روائي چک ليستها در دو پژوهش
مشابه قبلي تاييد شده بود( .)5-4هر چک ليست شامل دو قسمت بود:
مشخصات فردي مسئول واحد مورد نظر  ،و سواالت بسته و باز مربوط
به واحد مورد نظر .در طراحي چک ليست از مقياس ليکرت استفاده شد.
اين چک ليست ها در قالب  34سوال بسته و  8سوال باز که در مجموع
داراي  170امتياز بودند تهيه شدند .امتياز دهي به گزينه هاي چک ليست
به روش زير صورت مي گيرد  :بسيار زياد ( ، )5زياد ( )4؛ متوسط (، )3
کم ( )2؛ بسيار کم ( .)1بر اين اساس هر يک از سواالت داراي حداقل 1
و حداکثر  5امتياز مي باشند .تحليل داده هاي اين پژوهش با استفاده از
آمار توصيفي انجام شد.
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مقدمه
يکي از مهمترين ارکان اداري هر نظام که موجبات ارتقاي سطح کيفي
خدمات ارائه شده توسط آن نظام را فراهم مي آورد نظارت و ارزيابي
مستمر و مداوم آن است .زيرا به کمک نظارت مداوم مي توان اشکاالت
موجود را به سرعت شناسايي و در رفع آنها اقدام نمود .ارزيابي کمک
موثري به شناخت نقاط قوت و ضعف کار ارائه شده مي نمايد .به همين
دليل الزم است در هر نظامي امکانات الزم جهت نظارت و ارزيابي
صحيح وجود داشته باشد .از اين رو ارزيابي مراقبتهاي بهداشتي درماني
امري ضروري است (.)1
هر مرکز بهداشتي درماني به منظور تحقق سيستمهاي اطالعاتي و اعمال
مديريت نياز به بخش سازمان يافته موسوم به مدارک پزشکي دارد .اين
بخش ضمن آنکه محتويات مدارک پزشکي را در مقابل افشاي غير مجاز
حفظ مي کند ،استفاده از آنرا نيز تسهيل مي نمايد ( .)2مهمترين وظايف
بخش مدارک پزشکي پشتيباني از فعاليتهاي زير مي باشد :حمايت از
مراقبت فعلي و آينده بيمار ،فعاليتهاي اداري سازمان ،برنامه هاي آموزش
مستمر ،پژوهش هاي بهداشتي و درماني ،حسابرسي و اقدامات مالي
مرتبط با بيماران ،مديريت بهره برداري و مديريت خطرات ،برنامه هاي
تضمين کيفيت خدمات ،نيازهاي قانوني و شبه قانوني و خدمات مرتبط
با بيمار (.)3
ارزيابي کيفيت و کميت خدمات ارائه شده به بيمار با استفاده از اطالعات
مدارک پزشکي صورت مي گيرد و کارکنان اين بخش با تامين اطالعات
مورد نياز مديران و مسئوالن بيمارستانها  ،در برنامه هاي ارزيابي نقش
مهمي ايفا مي نمايند  ،لذا ارزيابي بخش مدارک پزشکي و آگاهي از نحوه
عملکرد آنها ضروري است (.)1
اين پژوهش به منظور بررسي عملکرد بخش مدارک پزشکي مراکز
آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشکي همدان در سال  1390انجام شد.

یافته ها
يافته هاي مربوط به مشخصات دموگرافيک مسئولين واحدهاي مدارک
پزشکي جامعه مورد مطالعه همانگونه که در جدول  1نشان داده شد،
حاکي از آن است که اغلب مسئولين واحدهاي مدارک پزشکي داراي
جنس مونث ( 75درصد) ،سن  40-31سال ( 65درصد) و تحصيالت
ليسانس ( 60درصد) هستند.
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عملکرد واحد پذيرش بيمارستانهاي مورد مطالعه در جدول  2ارائه شده است و همانگونه که مشاهده مي شود واحد پذيرش بيمارستان بعثت (91/1
درصد) داراي باالترين امتياز عملکرد و واحد پذيرش بيمارستان بهشتي ( 58/7درصد) داراي پايين ترين امتياز عملکرد مي باشد .بهترين شاخص در
واحد پذيرش مربوط به شاخص "تکميل و ارسال برگه هاي پذيرش" با ميانگين امتياز  5مي باشد .نازل ترين شاخص ها در واحد پذيرش "مشارکت در
تهيه آمار روزانه" و "برخورداري از فضا و محل مناسب" با ميانگين  2/6مي باشند.

جدول  3عملکرد واحد آمار بيمارستانهاي مورد مطالعه را نشان مي دهد .واحد آمار بيمارستان بعثت ( 87/5درصد) داراي باالترين امتياز عملکرد و واحد
آمار بيمارستان بهشتي ( 40درصد) داراي پايين ترين امتياز عملکرد مي باشد .نازلترين شاخص واحد آمار مربوط به شاخص "مربوط بودن تحصيالت
مسئول واحد" و "برخورداري از فضاي مناسب" با ميانگين امتياز  2/8مي باشد.
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جدول  : 2عملکرد واحد پذيرش بخش مدارک پزشکي بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي همدان
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جدول : 3عملکرد واحد آمار بخش مدارک پزشکي بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي همدان
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عملکرد واحد بايگاني بيمارستانهاي مورد مطالعه در جدول  4ارائه شده است .واحد بايگاني بيمارستان بعثت ( 91/1درصد) داراي باالترين امتياز عملکرد
و واحد بايگاني بيمارستان بهشتي ( 37/8درصد) داراي پايين ترين امتياز عملکرد مي باشد .بهترين شاخص واحد بايگاني مربوط به شاخص "شرکت
در دوره هاي بازآموزي" با ميانگين  4/2مي باشد .نازلترين شاخص مربوط به شاخص "برخورداري از فضاي مناسب و کافي" با میانگين  2/6مي باشد
جدول :4عملکرد واحد بايگاني بخش مدارک پزشکي بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي همدان
اکباتان

فرشچيان

فاطميه

بعثت

بهشتي

ميانگين امتياز

1

وجود دستورالعمل مدون

4

5

5

5

1

4

2

انجام ارزيابي کمي پرونده ها

5

4

2

5

3

3/8

3

استفاده از کارتهاي توصيه شده در واحد

4

3

5

4

1

3/4

4

راکدکردن پرونده ها طبق ضوابط

3

3

5

5

3

3/8

5

برخورداري نرم افزار بايگاني از قابليت الزم

3

2

3

3

4

3

سواالت ( 9سوال)
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7

شرکت در دوره هاي بازآموزي

5

5

5

5

1

4/2

8

برخورداري از تجهيزات ضروري و مورد نياز

4

3

4

5

2

3/6

جمع کل امتيازات (از  45امتياز)

35

32

36

41

17

درصد امتيازات

77/8

71/1

80

91/1

37/8

9

برخورداري از فضاي مناسب و کافي

2

3

3

4

1

2/6

در جدول  5عملکرد واحد کدگذاري بيمارستانهاي مورد مطالعه ارائه شده است .واحد کدگذاري بيمارستان بعثت ( 95درصد) داراي باالترين امتياز
عملکرد و واحد کدگذاري بيمارستان بهشتي ( 42/5درصد) داراي پايين ترين امتياز عملکرد مي باشد .بهترين شاخص واحد کدگذاري مر بط به شاخص
"مربوط بودن تحصيالت مسئول واحد" با ميانگين  4/8امتياز و نازلترين شاخص مربوط به شاخص "برخورداري از فضاي مناسب و کافي" با ميانگين
 2/8امتياز مي باشد
جدول 5عملکرد واحد کدگذاري بخش مدارک پزشکي بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي همدان
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بحث و نتیجه گیری
نتايج نشان دهندۀ آن است که در اغلب بيمارستانها و واحدها ،شاخص
هاي "برخورداري از تجهيزات ضروري و مورد نياز" و "برخورداري از
فضاي مناسب و کافي" داراي کمترين امتياز بود .حاجوي وجود وسايل
ايمني کافي و تجهيزات ضروري ،محل مناسب بايگاني از نظر نور ،رطوبت
و هوا و همچنين فضاي مناسب جهت توقف بيمار در واحد پذيرش را از
نشانگرهاي مطلوب اين واحدها مي داند ( .)6بر همين اساس و با توجه
به اينکه بخش مدارک پزشکي اولين نقطه در بيمارستان است که بيمار
به آنجا رجوع مي کند ،در نظر گرفتن فضايي مناسب براي اين بخش و
واحدهاي آن توصيه مي گردد.
نتايج پژوهش نشان داد که اکثر مسئولين واحدهاي مدارک پزشکي
داراي تحصيالت نامرتبط بودند .ربيعي در پژوهش خود در سال 1380
با اشاره به نقش کارکنان داراي صالحيت حرفه اي در بهبود عملکرد
و افزايش کارايي واحد هاي زيربط ،بکارگيري و استخدام مسئولين و
کارکنان واحدهاي بخش مدارک پزشکي از ميان فارغ التحصالن مدارک
پزشکي را توصيه مي کند ( .)4حاجوي نيز استفاده از کارشناسان مدارک

سپاسگزاري
در پايان الزم است تا از مسئولين و کارکنان بخش هاي مدارک پزشکي
بيمارستانهاي آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشکي همدان تشکر و
قدراداني نمايم .همچنين از معاونت محترم پژوهشي دانشگاه علوم
پزشکي همدان به خاطر حمايت مالي از اين پژوهش قدرداني به عمل
مي آيد.
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عملکرد کلي بخش مدارک پزشکي بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي
همدان نشان مي دهد که بخش مدارک پزشکي بيمارستان بعثت(91/2
درصد) داراي باالترين عملکرد بوده و بيمارستان بهشتي( 44/7درصد)
داراي کمترين عملکرد مي باشند .بيمارستانهاي فاطمه ،اکباتان و
فرشچيان به ترتيب با  81/8درصد 78/2 ،درصد و  75/3درصد در
رديفهاي دوم تا چهارم قرار دارند.

پزشکي را به عنوان مسئولين واحدهاي چهار گانه بخش مدارک پزشکي
پيشنهاد مي کند .بر همين اساس استفاده از فارغ التحصالن رشته مدارک
پزشکي براي واحدهاي اين بخش توصيه مي گردد.
در خصوص مشارکت در تهيه آمار روزانه ،واحد پذيرش از عملکرد خوبي
برخوردار نبود .مقدسي اظهار مي دارد که سرشماري روزانه بيماران از
لحاظ عملکرد سودمند و روز به روز بيمارستان ،مهم و اساسي مي باشد
( .)7با توجه به اهميت آمار پيشنهاد مي شود تا در خصوص دستورالعملهاي
مشارکت واحدها در تهيه آمار روزانه تجديد نظر شود.
با توجه به اينکه بخش مدارک پزشکي از مهمترين مراجع دستيابي به
اطالعات مربوط به بيماري افراد  ،چگونگي درمان آنها و نحوه مديريت
و عملکرد کارکنان مراکز بهداشتي درماني مي باشد ،اين بخش زماني
کارايي خود را به طور موثر و مفيد نشان خواهد داد که استانداردهاي
حرفه اي مربوط به ساختار و تشکيالت  ،تجهيزات و نيروي انساني،
خط مشي ها و دستورالعملها  ،عملکرد و خدمات رعايت گردند .با توجه
به نتايج پژوهش ،توصيه مي گردد مديران بيمارستانها براي ارتقاي
کيفي خدمات به اين بخش توجه ويژه اي داشته باشند .همچنين ارزيابي
مستمر اين بخش نيز توصيه مي گردد.

