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چکیده

مقدمه و هدف: بخش مدارک پزشکي از مهمترین مراجع دستیابي به اطالعات مربوط به بیماري افراد، چگونگي درمان 
آن ها و نحوه مدیریت و عملکرد كاركنان مراكز بهداشتي درماني مي باشد. ارزیابي كفایت و تناسب خدمات ارائه شده به 
بیمار با استفاده از مدارک پزشکي صورت مي گیرد. این پژوهش به منظور تعیین عملکرد بخش مدارک پزشکي بیمارستان 

ها در دانشگاه علوم پزشکي همدان در سال 1390 انجام گرفت.
مواد و روش ها: این مطالعه به صورت توصیفي- مقطعي و با استفاده از چک لیست هاي روا و پایا از طریق مشاهده و 
مصاحبه انجام گرفت. در این مطالعه عملکرد بخش مدارک پزشکي و واحدهاي چهارگانه آن در پنج بیمارستان آموزشي 

دانشگاه علوم پزشکي همدان مورد ارزیابي قرار گرفت و در نهایت بین بیمارستان ها مقایسه اي صورت گرفت. 
یافته ها: نتایج پژوهش نشان مي دهد كه بخش مدارک پزشکي بیمارستان بعثت داراي باالترین امتیاز عملکرد )91/2 
درصد(  و بخش مدارک پزشکي بیمارستان بهشتي داراي كمترین امتیاز عملکرد )44/7 درصد( مي باشد. نازلترین شاخص 

مربوط به »برخورداري از فضاي مناسب و كافي« در تمام واحدها مي باشد.
بحث و نتیجه گیری: براي بهبود عملکرد بخش مدارک پزشکي موارد زیر توصیه مي گردد: استفاده از نیروهاي تحصیل 
كرده و متخصص در رشته مدارک پزشکي، برگزاري كارگاه ها و دوره هاي بازآموزش و ضمن خدمت براي پرسنل بخش 

مدارک پزشکي و اختصاص فضاي و تجهیزات مناسب براي واحد هاي بخش مدارک پزشکي.

واژه های كلیدي: ارزیابي عملکرد، مراكز آموزشي درماني، مدارک پزشکي
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مقدمه
یکي از مهمترین اركان اداري هر نظام كه موجبات ارتقاي سطح كیفي 
ارزیابي  و  نظارت  آورد  فراهم مي  را  نظام  آن  توسط  ارائه شده  خدمات 
مستمر و مداوم آن است. زیرا به كمک نظارت مداوم مي توان اشکاالت 
ارزیابي كمک  اقدام نمود.  آنها  موجود را به سرعت شناسایي و در رفع 
موثري به شناخت نقاط قوت و ضعف كار ارائه شده مي نماید. به همین 
ارزیابي  و  نظارت  جهت  الزم  امکانات  نظامي  هر  در  است  الزم  دلیل 
صحیح وجود داشته باشد. از این رو ارزیابي مراقبتهاي بهداشتي درماني 

امري ضروري است )1(. 
هر مركز بهداشتي درماني به منظور تحقق سیستمهاي اطالعاتي و اعمال 
مدیریت نیاز به بخش سازمان یافته موسوم به مدارک پزشکي دارد. این 
بخش ضمن آنکه محتویات مدارک پزشکي را در مقابل افشاي غیر مجاز 
حفظ مي كند، استفاده از آنرا نیز تسهیل مي نماید )2(. مهمترین وظایف 
از  باشد: حمایت  مي  زیر  فعالیتهاي  از  پشتیباني  پزشکي  مدارک  بخش 
مراقبت فعلي و آینده بیمار، فعالیتهاي اداري سازمان، برنامه هاي آموزش 
مالي  اقدامات  و  حسابرسي  درماني،  و  بهداشتي  هاي  پژوهش  مستمر، 
مرتبط با بیماران، مدیریت بهره برداري و مدیریت خطرات، برنامه هاي 
تضمین كیفیت خدمات، نیازهاي قانوني و شبه قانوني و خدمات مرتبط 

با بیمار )3(.
ارزیابي كیفیت و كمیت خدمات ارائه شده به بیمار با استفاده از اطالعات 
مدارک پزشکي صورت مي گیرد و كاركنان این بخش با تامین اطالعات 
مورد نیاز مدیران و مسئوالن بیمارستانها ، در برنامه هاي ارزیابي نقش 
مهمي ایفا مي نمایند ، لذا ارزیابي بخش مدارک پزشکي و آگاهي از نحوه 

عملکرد آنها ضروري است )1(.
مراكز  پزشکي  مدارک  بخش  عملکرد  بررسي  منظور  به  پژوهش  این 
آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشکي همدان در سال 1390 انجام شد.  

مواد و روش ها
این مطالعه یک بررسي توصیفي – مقطعي مي باشد كه در سال 1390 
همدان  پزشکي  علوم  دانشگاه  درماني  اموزشي  مركز  پنج  شد.  انجام 
چهار  از  ها  داده  گردآوري  براي  دهند.  مي  تشکیل  را  پژوهش  جامعه 
و  پژوهشگر  مستقیم  مشاهده  صورت  به  كه  شد  استفاده  لیست  چک 
مصاحبه با مسئولین بخش مدارک پزشکي با مراجعه به بخش مورد نظر 
در شبفت صبح تکمیل شدند. پایایي و روائي چک لیستها در دو پژوهش 
مشابه قبلي تایید شده بود)4-5(. هر چک لیست شامل دو قسمت بود: 
مشخصات فردي مسئول واحد مورد نظر ، و سواالت بسته و باز مربوط 
به واحد مورد نظر. در طراحي چک لیست از مقیاس لیکرت استفاده شد. 
این چک لیست ها در قالب 34 سوال بسته و 8 سوال باز كه در مجموع 
داراي 170 امتیاز بودند تهیه شدند. امتیاز دهي به گزینه هاي چک لیست 
به روش زیر صورت مي گیرد : بسیار زیاد )5( ، زیاد )4( ؛ متوسط )3( ، 
كم )2( ؛ بسیار كم )1(. بر این اساس هر یک از سواالت داراي حداقل 1 
و حداكثر 5 امتیاز مي باشند. تحلیل داده هاي این پژوهش با استفاده از 

آمار توصیفي  انجام شد.

یافته ها
یافته هاي مربوط به مشخصات دموگرافیک مسئولین واحدهاي مدارک 
داده شد،  نشان  در جدول 1  مورد مطالعه همانگونه كه  پزشکي جامعه 
داراي  پزشکي  واحدهاي مدارک  اغلب مسئولین  آن است كه  از  حاكي 
تحصیالت  و  درصد(   65( درصد(، سن 31-40 سال   75( مونث  جنس 

لیسانس )60 درصد( هستند. 

جدول 1 : مشخصات دموگرافیک مسئولین واحدهاي بخش مدارک 
پزشکي دانشگاه علوم پزشکي همدان

حمید بورقی و همکاران
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عملکرد واحد پذیرش بیمارستانهاي مورد مطالعه در جدول 2 ارائه شده است و همانگونه كه مشاهده مي شود واحد پذیرش بیمارستان بعثت )91/1 
درصد( داراي باالترین امتیاز عملکرد و واحد پذیرش بیمارستان بهشتي )58/7 درصد( داراي پایین ترین امتیاز عملکرد مي باشد. بهترین شاخص در 
واحد پذیرش مربوط به شاخص "تکمیل و ارسال برگه هاي پذیرش" با میانگین امتیاز 5 مي باشد. نازل ترین شاخص ها در واحد پذیرش "مشاركت در 

تهیه آمار روزانه" و "برخورداري از فضا و محل مناسب" با میانگین 2/6 مي باشند.

جدول 2 :  عملکرد واحد پذیرش بخش مدارک پزشکي بیمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي همدان

جدول 3 عملکرد واحد آمار بیمارستانهاي مورد مطالعه را نشان مي دهد. واحد آمار بیمارستان بعثت )87/5 درصد( داراي باالترین امتیاز عملکرد و واحد 
آمار بیمارستان بهشتي )40 درصد( داراي پایین ترین امتیاز عملکرد مي باشد. نازلترین شاخص واحد آمار مربوط به شاخص "مربوط بودن تحصیالت 

مسئول واحد" و "برخورداري از فضاي مناسب" با میانگین امتیاز 2/8 مي باشد.

ارزیابي عملکرد بخش مدارک پزشکي ...
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جدول3 : عملکرد واحد آمار بخش مدارک پزشکي بیمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي همدان

عملکرد واحد بایگاني بیمارستانهاي مورد مطالعه در جدول 4 ارائه شده است. واحد بایگاني بیمارستان بعثت )91/1 درصد( داراي باالترین امتیاز عملکرد 
و واحد بایگاني بیمارستان بهشتي )37/8 درصد( داراي پایین ترین امتیاز عملکرد مي باشد. بهترین شاخص واحد بایگاني مربوط به شاخص "شركت 
در دوره هاي بازآموزي" با میانگین 4/2 مي باشد. نازلترین شاخص مربوط به شاخص "برخورداري از فضاي مناسب و كافي" با میانگین 2/6 مي باشد

میانگین امتیاز بهشتي بعثت فاطمیه فرشچیان اكباتان سواالت )9 سوال(

4 1 5 5 5 4 وجود دستورالعمل مدون 1

3/8 3 5 2 4 5 انجام ارزیابي كمي پرونده ها 2

3/4 1 4 5 3 4 استفاده از كارتهاي توصیه شده در واحد 3

3/8 3 5 5 3 3 راكدكردن پرونده ها طبق ضوابط 4

3 4 3 3 2 3 برخورداري نرم افزار بایگاني از قابلیت الزم 5

جدول4:  عملکرد واحد بایگاني بخش مدارک پزشکي بیمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي همدان

31حمید بورقی و همکاران
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3/2 1 5 1 4 5 مربوط بودن تحصیالت مسئول واحد 6

4/2 1 5 5 5 5 شركت در دوره هاي بازآموزي 7

3/6 2 5 4 3 4 برخورداري از تجهیزات ضروري و مورد نیاز 8
2/6 1 4 3 3 2 برخورداري از فضاي مناسب و كافي 9

17 41 36 32 35 جمع كل امتیازات )از 45 امتیاز(

37/8 91/1 80 71/1 77/8 درصد امتیازات

امتیاز  باالترین  بعثت )95 درصد( داراي  بیمارستان  ارائه شده است. واحد كدگذاري  بیمارستانهاي مورد مطالعه  در جدول 5 عملکرد واحد كدگذاري 
عملکرد و واحد كدگذاري بیمارستان بهشتي )42/5 درصد( داراي پایین ترین امتیاز عملکرد مي باشد. بهترین شاخص واحد كدگذاري مر بط به شاخص 
"مربوط بودن تحصیالت مسئول واحد" با میانگین 4/8 امتیاز و نازلترین شاخص مربوط به شاخص "برخورداري از فضاي مناسب و كافي" با میانگین 

2/8 امتیاز مي باشد
جدول5  عملکرد واحد كدگذاري بخش مدارک پزشکي بیمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي همدان

32ارزیابي عملکرد بخش مدارک پزشکي ...
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عملکرد كلي بخش مدارک پزشکي بیمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي 
همدان نشان مي دهد كه بخش مدارک پزشکي بیمارستان بعثت)91/2 
درصد( داراي باالترین عملکرد بوده و بیمارستان بهشتي)44/7 درصد( 
و  اكباتان  فاطمه،  بیمارستانهاي  باشند.  مي  عملکرد  كمترین  داراي 
در  درصد   75/3 و  درصد   78/2 درصد،   81/8 با  ترتیب  به  فرشچیان 

ردیفهاي دوم تا چهارم قرار دارند.

بحث و نتیجه گیری
نتایج نشان دهندۀ آن است كه در اغلب بیمارستانها و واحدها، شاخص 
از  "برخورداري  و  نیاز"  مورد  و  تجهیزات ضروري  از  "برخورداري  هاي 
فضاي مناسب و كافي" داراي كمترین امتیاز بود. حاجوي وجود وسایل 
ایمني كافي و تجهیزات ضروري، محل مناسب بایگاني از نظر نور، رطوبت 
و هوا و همچنین فضاي مناسب جهت توقف بیمار در واحد پذیرش را از 
نشانگرهاي مطلوب این واحدها مي داند )6(. بر همین اساس و با توجه 
به اینکه بخش مدارک پزشکي  اولین نقطه در بیمارستان است كه بیمار 
به آنجا رجوع مي كند، در نظر گرفتن فضایي مناسب براي این بخش و 

واحدهاي آن توصیه مي گردد.
پزشکي  مدارک  واحدهاي  مسئولین  اكثر  كه  داد  نشان  پژوهش  نتایج 
داراي تحصیالت نامرتبط بودند. ربیعي در پژوهش خود در سال 1380 
بهبود عملکرد  به نقش كاركنان داراي صالحیت حرفه اي در  اشاره  با 
و  مسئولین  استخدام  و  بکارگیري  زیربط،  هاي  واحد  كارایي  افزایش  و 
كاركنان واحدهاي بخش مدارک پزشکي از میان فارغ التحصالن مدارک 
پزشکي را توصیه مي كند )4(. حاجوي نیز استفاده از كارشناسان مدارک 

پزشکي را به عنوان مسئولین واحدهاي چهار گانه بخش مدارک پزشکي 
پیشنهاد مي كند. بر همین اساس استفاده از فارغ التحصالن رشته مدارک 

پزشکي براي واحدهاي این بخش توصیه مي گردد.
در خصوص مشاركت در تهیه آمار روزانه، واحد پذیرش از عملکرد خوبي 
از  بیماران  روزانه  دارد كه سرشماري  اظهار مي  نبود. مقدسي  برخوردار 
لحاظ عملکرد سودمند و روز به روز بیمارستان، مهم و اساسي مي باشد 
)7(. با توجه به اهمیت آمار پیشنهاد مي شود تا در خصوص دستورالعملهاي 

مشاركت واحدها در تهیه آمار روزانه تجدید نظر شود.
با توجه به اینکه بخش مدارک پزشکي از مهمترین مراجع دستیابي به 
اطالعات مربوط به بیماري افراد ، چگونگي درمان آنها و نحوه مدیریت 
و عملکرد كاركنان مراكز بهداشتي درماني مي باشد، این بخش زماني 
استانداردهاي  داد كه  به طور موثر و مفید نشان خواهد  را  كارایي خود 
انساني،  نیروي  و  تجهیزات   ، تشکیالت  و  ساختار  به  مربوط  اي  حرفه 
خط مشي ها و دستورالعملها ، عملکرد و خدمات رعایت گردند. با توجه 
ارتقاي  براي  بیمارستانها   مدیران  گردد  مي  توصیه  پژوهش،  نتایج  به 
كیفي خدمات به این بخش توجه ویژه اي داشته باشند. همچنین ارزیابي 

مستمر این بخش نیز توصیه مي گردد.

سپاسگزاري
در پایان الزم است تا از مسئولین و كاركنان بخش هاي مدارک پزشکي 
و  تشکر  همدان  پزشکي  علوم  دانشگاه  درماني  آموزشي  بیمارستانهاي 
علوم  دانشگاه  پژوهشي  محترم  معاونت  از  همچنین  نمایم.  قدراداني 
پزشکي همدان به خاطر حمایت مالي از این پژوهش قدرداني به عمل 

مي آید.
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