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چکيده
هدف :با توجه به اهميت ارزيابي مستمر پروندههای پزشکي برای برآوردن نيازهای ذينفعان و عدم وجود ابزار جامع در اين زمينه ،مطالعه حاضر با
هدف مقايسه تطبيقي شاخصهای ارزيابي کمي پروندههای پزشکي بستری و اعتباريابي ابزار پيشنهادی انجام شد.
روشها :اين مطالعه مقطعي به روش توصيفي -تطبيقي در سال  1398انجام پذيرفت .چکليستهای ارزيابي کمي پروندههای پزشکي از طريق
مرور مقاالت و دستورالعملهای مرتبط با استفاده از جستجوی اينترنتي در  Googleو  Google Scholarو پايگاههای اطالعات علمي مانند ،Scopus
 SID ،PubMed ،Science Directو  Iran DOCتدوين شد .جهت جستجو از کليدواژههای مرتبط با ارزيابي کمي پرونده پزشکي استفاده گرديد.
ابزار اوليه به روش دلفي در يک راند از  10نفر از اعضای هيئتعلمي فناوری اطالعات سالمت نظرسنجي شد و جلسه گروه کانوني برای بررسي قابليت
اجرای ابزار انجام پذيرفت .دادهها با استفاده از نرمافزار  Excellتجزيهوتحليل شدند.
نتایج :تعداد  51چکليست بيمارستاني 44 ،مقاله و  10دستورالعمل ملي و بينالمللي مرتبط بررسي گرديد .براساس فراواني و اهميت شاخصهای
مورد بررسي در اين منابع ،ابزار پيشنهادی ارزيابي کمي پرونده در چهار سطح تدوين گرديد .بعد از توافق سنجي دلفي و جلسه تمرکز گروهي در
نهايت ابزار با  20شاخص برای ارزيابي و سطحبندی پروندهها و در چهار سطح قرمز (دارای خطاهای اساسي) ،نارنجي (دارای خطاهای ماژور) ،زرد
(دارای خطاهای مينور) و سبز (عدم وجود خطاهای مذکور) ارائه گرديد.
نتيجهگيری :به کارگيری ابزار ارائه شده در اين مطالعه به دليل دارا بودن ويژگي اولويتبندی بين شاخصها و سطحبندی خطاها جهت ارزيابي،
مقايسه و پيگيری بهبود مستندسازی پروندههای بستری در بخشهای مختلف برحسب اولويتهای مربوط به مستندسازی پيشنهاد ميشود.
کليدواژهها :ابزار ارزيابي ،ارزيابي کمي ،پرونده پزشکي.
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مديريت بيمه و برنامهريزی و پاسخگوئي به نيازهای بهداشتي ،علمي و

مقدمه:
اطالعات مراقبت بهداشتي شامل کليه اطالعات مربوط به فرآيند

قانوني ،سبب شده است تا از آن بهعنوان ابزاری ارزشمند جهت پيشگيری

مراقبت بيمار اعم از اطالعات هويتي ،مالي و درماني است که در فرمت

از بيماری و آمادهسازی آمارهای خدمات بهداشتي در راستای ارزيابي

پرونده پزشکي ارائه ميشود [ .]1تنوع کاربردهای پرونده پزشکي در تداوم

کارآيي و اثربخشي مراقبت سالمت ارائه شده استفاده شود و همچنين

مراقبت بيمار ،بهبود مديريت مراقبت ،بهبود کيفيت مراقبت و پاسخگوئي

بهعنوان يک منبع مهم اطالعات نسبت به ساير روشها در  25درصد از

به نيازهای علمي و قانوني ،بهبود امر قضاوت جهت مراجع قضائي ،بهبود

مطالعات مورد استفاده قرار گيرد [ .]1،2بنابراين ،سوابق پزشکي بايد

نویسنده مسئول:
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فضائلی و همکاران

مقایسه تطبیقی و ارائه ابزار ارزیابی کمی پرونده

اخالقي و قانوني مراقبت ارائهشده حمايت کنند [ .]3به همين دليل

اسماعيليان و همکاران در واحد اورژانس بيمارستان الزهراء اصفهان نيز

مؤسسات اعتباربخشي مراقبتهای بهداشتي ،مانند کميسيون مشترک

نشان داد که وضعيت و کيفيت رعايت استانداردهای مستندسازی

بينالمللي و هيئت ملي اعتباربخشي بيمارستانها و ارائهدهندگان خدمات

پروندههای اورژانس در سطح چندان مطلوبي قرار نداشت .نتايج ساير

بهداشتي دارای استانداردهای خاصي در مورد مستندسازی پرونده

مطالعات انجامگرفته در زمينه ارزشيابي بخشهای اورژانس بيمارستان

پزشکي ميباشند [.]4

حاکي از آن بود که در اکثر پروندهها استانداردهای مستندسازی مورد

با اين وجود ،تحقيقات انجام شده نشان ميدهد که مشکالت مربوط

توجه قرار نگرفته بود [ .]12اکثر پژوهشهای انجام شده در جهان ،در

به عدم ثبت کامل اطالعات پرونده پزشکي و مستندسازی ،همچنان يکي

مقايسه با نتايج مطالعات انجام شده در ايران ،وضعيت مطلوبتری در

از اولويتهای اصلي در نظام سالمت در اغلب کشورها به شمار ميرود

رعايت اصول و استانداردهای مستندسازی را توسط متخصصين مختلف

[ .]5همچنين يافتههای مطالعات در اين زمينه نشان ميدهد که يکي از

نشان ميدهند .از نتايج اين پژوهشها چنين به نظر ميرسد که علت

مؤثرترين روشهای حفظ و ارتقاء مستندسازی صحيح پروندههای

اصلي آن نقش مستندات در بازپرداختهای مالي به سازمان و درمانگران،

پزشکي ،نظارت و بازبيني منظم با استفاده از ابزار ارزيابي هدفمند و قابل

ارزيابي سازمان و درمانگران و کاربرد آنها در مراجع قانوني ميباشد [.]13

تکرار ميباشد زيرا امکان مقايسه و شناسايي نقاط قوت و ضعف

به دليل اهميت موضوع ،تاکنون مطالعات زيادی بر روی ارزيابي

مستندسازی را فراهم ميسازد [.]6،7

مستندسازی پروندههای پزشکي صورت گرفته و اقدامات زيادی از سوی

ارزيابي پروندههای پزشکي ميتوانند از ابعاد مختلف انجام گيرد اما

بيمارستانها در جهت بهبود مستندسازی پرونده پزشکي انجام گرديده

صاحبنظران در دو نوع ارزيابي کمي و کيفي مستندات اتفاقنظر دارند

است اما بسياری از اين ارزيابيها ،فاقد قالب يکسان و الگوی مشخص

[ .]8ارزيابي کمي ارزيابي پرونده بهقصد اطمينان يافتن از کامل بودن

ميباشند [ .]12،14همچنين به نظر ميرسد مواردی از قبيل عدم وجود

مستندات است و ارزيابي کيفي ،فرايند وارسي محتويات پرونده برای

سيستم ارائه بازخورد منظم نتايج بررسي پروندهها به بخشهای باليني

تعيين مستندات غير صائب و ناهمسان است .اکثر ارزيابيهای جامع که

جهت تشويق آنها در جهت بهبود مستندسازی و همچنين عدم استفاده

در سطح بيمارستانها انجام ميپذيرد بر شاخصهای کمي و

از يک روش استاندارد پذيرفته شده غربالگری و امتيازدهي به

شاخصهايي که امکان ارزيابي آن توسط کارشناسان مديريت و فناوری

مستندسازی پرونده پزشکي و در نتيجه قابل مقايسه نبودن نتايج در

اطالعات سالمت ميسر ميباشد ،متمرکز است .زيرا ارزيابي شاخصهای

سطوح مختلف بخشهای باليني ،بيمارستانها باعث گرديده است که در

کيفي نياز به تيم ارزياب شامل نمايندگان گروههای باليني ميباشد که

اين خصوص ،پيشرفت زيادی حاصل نگردد []4،15؛ بنابراين مطالعه

معموالً به علت وقتگير بودن فرآيند بررسي کيفي پروندهها انجام اين کار

حاضر با هدف مقايسه تطبيقي منابع و ابزار موجود و ارائه ابزار مناسب و

عمالً برای کليه پروندهها بهراحتي امکانپذير نميباشد [.]9

اعتبار يابي آن برای ارزيابي پروندههای پزشکي بستری انجام شد.

در اين راستا ميتوان به مطالعه ساروی و همکارانش در
بيمارستانهای علوم پزشکي مازندران اشاره نمود؛ که نشان داد ميزان

مواد و روشها:

ثبت دادهها در چهار برگ اصلي پذيرش ،خالصه پرونده ،شرححال و سير

مطالعه حاضر ،مطالعهای مقطعي و از نوع توصيفي -تطبيقي ميباشد

بيماری بهطور ميانگين  60درصد ميباشد .اين ميزان در بيمارستانهای

که در دو مرحله اصلي انجام پذيرفت .در مرحله اول ابتدا از طريق مکاتبه

آموزشي  61درصد و در بيمارستانهای غير آموزشي  58درصد بوده

با مسئولين واحد مديريت اطالعات سالمت بيمارستانهای دانشگاه علوم

است [ .]10همچنين در مطالعه مشعوفي بر روی  8برگ اصلي که

پزشکي مشهد و  28دانشگاه علوم پزشکي ديگر کشور ،چکليست مورد

بايستي توسط پرستاران تکميل گردد ،مشخص گرديد که باوجود اهميت

استفاده جهت ارزيابي کمي پرونده پزشکي در بيمارستانهای آنها

ثبت کليه اوراق توسط پرستاران ،تنها اوراق گزارش پرستار و کنترل عالئم

جمعآوری و مورد بررسي قرار گرفت .دانشگاههای مذکور بهصورت

حياتي بيشتر از ساير اوراق مورد توجه قرار گرفته و بيشترين درصد

تصادفي و از هر سه تيپ يک ،دو و سه براساس جدول رتبهبندی

متوسط ثبت ،به ترتيب  96و  83/4درصد مربوط به اين اوراق بوده و

پژوهشي دانشگاهها انتخاب گرديدند .سپس شاخصهای مورد استفاده در

مجله اطالعرسانی پزشکی نوین ،دوره ششم ،شماره اول ،بهار 1399
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جامع و دقيق باشند تا از کيفيت خدمات ارايهشده و نيز از جنبههای

متوسط ثبت در  6برگ اصلي ديگر  51/2درصد بوده است [ .]11مطالعه

فضائلی و همکاران

مقایسه تطبیقی و ارائه ابزار ارزیابی کمی پرونده

چکليستها و اطالعات مورد نياز از فرمهای مذکور استخراج و نتايج

 75درصدی از افراد بود (باالی  7نفر) در الگوی پيشنهادی لحاظ گرديد.

بهدستآمده در جداول تطبيقي وارد گرديد .در مرحله بعد مرور مطالعات

از آنجا که توافق بين  50تا  75درصد وجود نداشت دور اول راند دلفي

قبلي مرتبط با ارزيابي پروندههای پزشکي با استفاده از جستجوی اينترنتي

دور پاياني بود.

مانند  SID ،PubMed ،Science Direct ،Scopusو Iran DOC

امکانپذيری اجرايي و کسب نظرات افراد ذينفع و درگير در فرآيند ارزيابي

صورت پذيرفت .محدوده زماني جهت مقاالت انگليسي ده ساله و جهت

کمي پروندهها در بيمارستانها در جلسهای با حضور  13نفر شامل

مقاالت فارسي بدون محدوديت زماني (به دليل محدود بودن مطالعات

مسئولين بخشهای مديريت اطالعات سالمت بيمارستانهای آموزشي

داخلي در زمينه پژوهش) در نظر گرفته شد .کليدواژه مورد استفاده شامل

طالقاني ،هاشمي نژاد ،امام رضا ،دکتر شيخ ،قائم و خاتم انبياء شهر مشهد،

عبارتي از قبيل ارزيابي کمي پرونده پزشکي ،مميزی پرونده پزشکي،

پزشکان و پرستاران عالقهمند و دارای تجربه کاری در خصوص ارزيابي

بررسي وضعيت مستندسازی و ،Health Record ،Record Medical

مستندسازی ،مسئول کميته ارزيابي و اعتباربخشي بيمارستانها در

Medical ،Patient Chart ،Patient Record ،Clinical Record

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکي مشهد ،مدير و مسئولين بيمارستان

Tool ،Audit ،Evaluation ،Assessment ،Documentation

به نظرسنجي گذاشته شد .در جلسه مذکور ،آيتمهای مورد ارزيابي در

بودند.

اختيار شرکتکنندگان قرار گرفت و دو شاخص CVI (Content

کليه شاخصهای بهدست آمده از منابع مذکور جهت استفاده در

) Validity Indexو ) CVR (Content Validity Ratioدر خصوص

تهيه ابزار مورد نظر در جدول تطبيقي براساس فراواني دستهبندی و ارائه

آيتمهای مورد ارزيابي توسط نرمافزار  Excellنسخه  2016محاسبه

گرديدند .در مرحله بعد ابزار اوليه براساس شاخصهای دارای بيشترين

گرديد .با توجه به حداقل مقادير قابلقبول ارائهشده توسط الوشه برای

اهميت و فراواني تدوين گرديد .بر اين اساس شاخصهايي که بهعنوان

شاخصهای مذکور مواردی که  CVRو  CVIآنها در حد قابلقبول

خطای کمي در پروندهها ذکر شده بود به پيشنهاد جمعي از متخصصان

بود ،در ابزار باقي ماندند.

شرکتکننده در پژوهش و برای تسهيل در امر ارزيابي و فيدبکدهي و
ايجاد اولويتبندی در سه سطح به شرح ذيل دستهبندی شدند.
سطح اول( :وضعيت قرمز) شامل رعايت حداقل الزامات اساسي و
قانوني در پرونده ميباشد.
سطح دوم( :وضعيت نارنجي) بيانگر رعايت اصول کلي مستندسازی
کمي در اوراق اصلي پرونده ميباشد.
سطح سوم( :وضعيت زرد) عدم رعايت ساير اصول مستندسازی
کمي در اوراق پرونده ميباشد.

یافتهها:
در مرحله اول پژوهش پس از جمعآوری چکليستهای مورد
استفاده در بيمارستانهای دانشگاهي کشور از هر سه تيپ يک و دو و سه
و حذف موارد تکراری و ناخوانا ،درمجموع  51فرم از  23دانشگاه به دست
آمد که جهت بررسي وارد مطالعه گرديد .نتايج حاصل از بررسي اطالعات
و شاخصهای استخراجشده از فرمهای مذکور در جداول  1و  2آورده
شده است.

اين سطوح بيانگر اهميت و فراواني شاخصها بود .از آنجا که ابزارهای

نتايج حاصل از جستجو در پايگاههای معتبر علمي نيز منجر به يافتن

قبلي فاقد ويژگي سطحبندی بودند ،در نتيجه اولويتبندی برای بهبود

و مطالعه نهايي  25مقاله فارسي و  19مقاله انگليسي گرديد که

مستندسازی و امتيازدهي به مستندسازی امکانپذير نبود .با اين روش

شاخصهای مورد بررسي و نتيجه جستجو و نحوه انتخاب مقاالت از آنها

امکان دستهبندی سطحبندی و اولويتبندی شاخصها فراهم شد .سپس

در پيوست  1آورده شده است.

ابزار حاوی شاخصهای هر سطح تدوين و جهت توافق سنجي به روش

همچنين در نتايج جستجوی دستورالعملهای مرتبط با ارزيابي

دلفي برای  20نفر از اعضای هيئتعلمي مديريت اطالعات سالمت در

پروندههای پزشکي ،تعدادی از منابع شامل استاندارها ،دستورالعملها و

بيش از  15دانشگاه علوم پزشکي کشور که دارای سابقه انجام کار

گايدالينهای موجود در خصوص مستندسازی پروندههای باليني و

پژوهشي مرتبط بودند ،ارسال گرديد .در نهايت  10نفر از اعضای

همچنين استاندارهای اعتباربخشي ملي و بينالمللي به شرح ذيل به

هيئتعلمي نظرات خود را ارسال نمودند .مواردی که مورد توافق حداقل

دست آمد که کليه شاخصهای موجود و فرمهای مورد تأکيد قرارگرفته
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در  Googleو  Google Scholarو پايگاههای اطالعات علمي معتبر

در مرحله بعد نتيجه نظرات اين متخصصان جهت بررسي

فضائلی و همکاران

مقایسه تطبیقی و ارائه ابزار ارزیابی کمی پرونده

در منابع مذکور مورد بررسي کامل و دقيق قرار گرفت .نتيجه بررسي

 .8دستورالعمل مستندسازی پرونده پزشکي کميته بينالمللي

تطبيقي اين دستورالعملها در جدول  1آورده شده است.

تضمين کيفيت

از سوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي.

سوم  /سال .)1395

 .2دستورالعمل مستندسازی پرونده پزشکي منتشرشده توسط

.10

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي.

(ويرايش چهارم  /سال .)1398

 .3راهنمای فعاليت جراحي خوب منتشرشده از سوی کالج

در جدول  1فرمهای مورد بررسي ،به ترتيب بيشترين فراواني در

استانداردهای اعتباربخشي ملي بيمارستانهای ايران

سلطنتي جراحان انگليس.

چکليستها و مطالعات و دستورالعملهای بررسيشده آورده شده است.

 .4راهنمای فعاليت پزشکي خوبمنتشرشده از سوی انجمن

در ميان فرمهای اصلي پرونده ،بررسي تکميل برگ خالصه پرونده (62/9

پزشکي عمومي

درصد) ،شرححال ( 61/9درصد) ،گزارش پرستاری ( 58/1درصد)،

 .5استانداردهای عمومي ثبت سوابق پزشکي منتشر شده از سوی

پذيرش ( 57/1درصد) ،سير بيماری ( 54/3درصد) و شرح عمل (53/3

واحد انفورماتيک سالمت کالج سلطنتي پزشکان انگليس

درصد) و فرم دستورات پزشک ( 52/4درصد) بيشترين فراواني را در

 .6استانداردهای اعتباربخشي کميسيون بينالمللي مشترک برای

چکليستهای ارزيابي مورد بررسي و مطالعات و دستورالعملهای

بيمارستانها (ويرايش ششم)

منتخب داشتهاند و در ميان ساير اوراق بيشترين فراواني به ترتيب مربوط

 .7استاندارهای اعتباربخشي کميسيون مشترک اعتباربخشي

به گواهي فوت ( 25/7درصد) ،آموزش به بيمار ( 25/7درصد) و فرم

سازمانهای بهداشت و درمان

رضايت آگاهانه ( 24/8درصد) بود.

جدول  -1فرم های مورد بررسی به ترتيب بيشترین فراوانی در چکليستها و مطالعات بررسیشده
ردیف
1
3
4
2
7
9
6
5
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

نام فرم
فرم خالصه پرونده
فرم شرححال
فرم گزارش پرستاری
فرم برگ پذيرش
فرم سير بيماری
فرم شرح عمل
فرم دستورات پزشک
فرم بيهوشي
فرم درخواست مشاوره
فرم مراقبت قبل از عمل
فرم مراقبت بعد از عمل
فرم برگ گزارش آزمايشگاه
فرم عالئم حياتي بيمار
فرم الکتروکارديوگرام
فرم نمودار عالئم حياتي
فرم گزارش راديولوژی
فرم گواهي فوت در صورت نياز
ثبت آموزش به بيمار
فرم رضايت آگاهانه
فرم جذب و دفع مايعات
فرم ترياژ
فرم گزارش پاتولوژی
فرم اعزام
ثبت ارزيابي اوليه بيمار
کل پرونده

مطالعات

چکليستها

دستورالعملهای مرتبط

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

50
49
46
49
42
42
43
44
42
36
34
34
26
29
26
27
27
22
23
21
19
13
10
5
-

98
96/1
90/2
96/1
82/4
82/4
84/3
86/3
82/4
70/6
66/7
66/7
51
56/9
51
52/9
52/9
43/1
45/1
41/2
37/3
25/5
19/6
9/8
-

11
11
12
10
10
10
9
3
3
4
3
3
8
1
4
3
3
2
1
1
7

25
25
27/3
22/7
22/7
22/7
20/5
6/8
6/8
9/1
6/8
6/8
18/2
2/3
9/1
6/8
6/8
4/5
2/3
2/3
15/9

5
5
3
1
5
4
3
3
4
3
4
2
2
2
1
1
2
-

55/6
55/6
33/3
11/1
55/6
44/4
33/3
33/3
44/4
33/3
44/4
22/2
22/2
22/2
11/1
11/1
22/2
-
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جمع کل

درصد کل

66
65
61
60
57
56
55
50
49
43
41
37
36
30
30
29
27
27
26
23
21
13
11
8
7

62/9
61/9
58/1
57/1
54/3
53/3
52/4
47/6
46/7
41/0
39/0
35/2
34/3
28/6
28/6
27/6
25/7
25/7
24/8
21/9
20/0
12/4
10/5
7/6
6/7
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 .1راهنمای مستندسازی فرمهای پروندههای پزشکي منتشرشده

 .9استانداردهای اعتباربخشي ملي بيمارستانهای ايران (ويرايش

مقایسه تطبیقی و ارائه ابزار ارزیابی کمی پرونده
فرم دستور بستری
فرم احيا قلبي و ريوی
پرونده اورژانس

26
27
28

فضائلی و همکاران
5
4
-

1
4

9/8
7/8
-

2/3
9/1

-

-

5/7
3/8
3/8

6
4
4

بودن عناصر اطالعاتي فرمهای مختلف ( 83/8درصد) ،درج مهر و امضاء

درصد) ،خوانا بودن ( 44/8درصد) ،ثبت اعمال جراحي و ساير اقدامات

مستندساز ( 76/2درصد) ،بررسي ثبت تاريخ و ساعت ( 69/5درصد)،

( 39درصد) ،بيش از ساير شاخصهای مورد بررسي قرار گرفته است.

جدول  -2شاخصهای مورد بررسی در چکليستهای مورد مطالعه ،مطالعات و دستورالعملهای بررسی شده
نام شاخص
تکميل بودن عناصر اطالعاتي فرم
درج مهر و امضاء مستندساز
بررسي ثبت تاريخ و ساعت
تکميل اطالعات هويتي بيمار
تشخيص اوليه /حين درمان  /تشخيص نهايي/
خوانا بودن
ثبت اعمال جراحي و ساير اقدامات
رضايت آگاهانه
تکميل برگ گواهي فوت در صورت نياز
ثبت آموزش به بيمار
تصحيح صحيح خطا
تکميل بودن رضايتنامهها
بررسي وجود نام و سمت مستندساز
بررسي ثبت و تائيد دستورات تلفني (شفاهي)
پيوستگي و توالي فرمها و گزارشها
ثبت اطالعات به زبان فارسي يا انگليسي
اصل بودن فرمها
سازماندهي دورني پروندهها و ترتيب اوراق
عدم وجود فضای خالي در بين گزارشها
استفاده از عالئم اختصاری مجاز
ثبت علت خارجي حوادث ،آسيبها و مسموميت
ارزيابي اوليه بيمار
واريز بهموقع دادهها
استفاده از فرمهای استاندارد
عدم استفاده از واژههای مبهم (خوب ،بد)... ،
بررسي استفاده از خودکار آبي /مشکي يا رنگ ثابت
صائب بودن و صحت دادههای ثبتشده
کامل بودن (اطالعات )

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

چکليستها

دستورالعملهای مرتبط

مطالعات

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

50
48
41
40
33
30
27
23
27
22
18
20
4
18
11
13
15
7
5
2
6
5
2
2
2
1
-

98
94/1
80/4
78/4
64/7
58/8
52/9
45/1
52/9
43/1
35/3
39/2
7/8
35/3
21/6
25/5
29/4
13/7
9/8
3/9
11/8
9/8
3/9
3/9
3/9
2
-

33
25
24
19
23
12
11
3
3
6
2
16
2
4
0
0
2
5
4
3
3
4
4
3
1
1
2

75
56/8
54/5
43/2
52/2
27/3
25
6/8
6/8
13/6
4/5
36/4
4/5
9/1
0
0
4/5
11/4
9/1
6/8
6/8
9/1
9/1
6/8
2/3
2/3
4/5

6
7
8
7
4
5
3
2
2
3
4
5
4
3
3
0
3
2
6
1
2
4
3
2
1
2
2

66/7
77/8
88/9
77/8
44/4
55/6
33/3
22/2
22/2
33/3
44/4
55/6
44/4
33/3
33/3
22/2
33/3
22/2
66/7
11/1
22/2
44/4
33/3
22/2
11/1
22/2
22/2

جمع

درصد

89
80
73
66
60
47
41
28
27
27
27
26
25
24
18
16
15
12
12
12
10
10
10
9
5
4
4
4

84/7
76/2
69/5
62/9
57/1
44/8
39/0
26/7
25/7
25/7
25/7
24/8
23/8
22/9
17/1
15/2
14/3
11/4
11/4
11/4
9/5
9/5
9/5
8/6
4/8
3/8
3/8
3/8

طراحي ابزار اوليه و سنجش روائي ابزار :شاخصهای بهدستآمده از

مشخصشده خود در هر برگه و عدم وجود گزارش تمامي مشاورههای

مطالعات و چکليستها براساس اهميت و فراواني عناصر مربوطه در سه

درخواست شده و آزمايشها و اقدامات پاراکلينيکي انجام شده که در حد

سطح الزامات اساسي ،ماژور و مينور دستهبندی شدند.

قابل قبول نبود ،از مدل حذف گرديدند .برای ساير شاخصها ،ميزان

سپس ابزار پيشنهادی پس از توافق سنجي به روش دلفي جهت

شاخص  CVIحداقل  0/84و ميزان شاخص  69/0،CVRبه دست آمد

بررسي امکانپذيری اجرايي و کسب نظرات افراد ذينفع و درگير در فرآيند

که با توجه به حداقل مقادير قابلقبول ارائهشده برای شاخص  CVRو

ارزيابي پروندهها در بيمارستانها به نظرسنجي متخصصان اجرايي در

 CVIدر حد قابلقبول بود .در جدول  3و  4نتايج محاسبه شاخص CVI

دانشگاه علوم پزشکي مشهد گذارده شد .با توجه به اينکه ميزان شاخص

و  CVRارائه گرديده است.

 CVIو  CVRبهدست آمده دو گويه عدم ثبت اطالعات در جای
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نتايج حاصل از جدول  2نشانگر اين است که مواردی از قبيل تکميل

تکميل اطالعات هويتي بيمار ( 62/9درصد) ،ثبت تشخيص (57/1

فضائلی و همکاران

مقایسه تطبیقی و ارائه ابزار ارزیابی کمی پرونده

جدول  -3محاسبه ضریب نسبی روایی محتوا ()CVR
خطاهای مستندسازی

ردیف

CVR

7

عدم ثبت تشخيص نهايي يا علت فوت و اقدام اصلي انجامشده برای بيمار در فرم پذيرش و خالصه پرونده

1

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

نبود فرم رضايت آگاهانه بيمار يا ولي قانوني وی در موارد اقدامات تهاجمي (با امضا يا اثرانگشت)
نبود فرم رضايت اجازه معالجه با امضا يا اثرانگشت از بيمار يا ولي قانوني وی
نبود فرم گواهي فوت يا ارجاع جسد در مورد بيماران فوتشده
عدم استفاده از خودکار آبي يا مشکي با جوهر ثابت برای مستندسازی کليه فرمهای اصلي
تکميل نبودن عناصر اطالعاتي موجود در فرمهای اصلي و اختصاصي موردنياز برحسب نوع بيماری و اقدامات درماني
عدم رعايت دستورالعمل ثبت تأخيری و اصالح خطاهای مستندسازی (عدم استفاده از الک ،مشخص نبودن زمان ،تاريخ و فرد اصالحکننده خطا)
استفاده از عالئم اختصاری غيرمجاز در تشخيصها و اقدامات و علل فوت در فرم پذيرش و گواهي فوت
عدم رعايت اصول ثبت تشخيص صحيح و کامل در برگ پذيرش (ثبت تشخيص نهايي يا علت فوت و اقدام اصلي)
عدم ثبت و تائيد دستور تلفني به روش صحيح
وجود فضای خالي بين گزارشها
عدم ثبت اطالعات در جای مشخصشده خود در هر برگه
وجود اوراق غير مصوب در پرونده بيمار
عدم رعايت استفاده از زبان غير انگليسي در ثبت تشخيصها و اقدامات در فرم پذيرش

21

استفاده از زبان غيرفارسي در ثبت علل فوت در گواهي فوت

0/846

22
*

عدم وجود گزارش تمامي مشاورههای درخواست شده و آزمايشها و اقدامات پاراکلينيکي انجامشده
عدم وجود خطاهای سطح  1تا 3

-0/077
1

1
1
1
1
0/846
0/846
0/692
0/846
0/692
0/692
-0/077
0/692
0/846

جدول  -4محاسبه شاخص روایی محتوا ()CVI
ردیف

خطاهای مستندسازی

Relevancy

Clarity

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

نبود فرمهای اصلي و اختصاصي موردنياز بيماران در پرونده برحسب نوع بيماری و اقدامات درماني انجامشده
عدم رعايت مهر و امضاء مستندساز در کليه فرمهای اصلي و اختصاصي موردنياز
عدم درج هويت مستندساز در کليه فرمهای اصلي و اختصاصي موردنياز
عدم درج زمان (تاريخ ،ساعت برحسب ضرورت) در کليه فرمهای اصلي و اختصاصي موردنياز
عدم درج نام و نام خانوادگي بيمار بهصورت خوانا در کليه فرمهای اصلي و اختصاصي پرونده
عدم درج شماره پرونده بهصورت خوانا در کليه فرمهای اصلي و اختصاصي پرونده
عدم ثبت تشخيص نهايي يا علت فوت و اقدام اصلي انجامشده برای بيمار در فرم پذيرش يا خالصه پرونده
نبود فرم رضايت آگاهانه بيمار يا ولي قانوني وی در موارد اقدامات تهاجمي (با امضا يا اثرانگشت)
نبود فرم رضايت اجازه معالجه با امضا يا اثرانگشت از بيمار يا ولي قانوني وی
نبود فرم گواهي فوت يا ارجاع جسد در مورد بيماران فوتشده
عدم استفاده از خودکار آبي يا مشکي با جوهر ثابت برای مستندسازی کليه فرمهای اصلي
تکميل نبودن عناصر اطالعاتي موجود در فرمهای اصلي و اختصاصي موردنياز برحسب نوع بيماری و اقدامات درماني
عدم رعايت دستورالعمل ثبت تأخيری و اصالح خطاهای مستندسازی (عدم استفاده از الک ،مشخص نبودن زمان ،تاريخ و
فرد اصالحکننده خطا)
استفاده از عالئم اختصاری غيرمجاز در تشخيصها و اقدامها و علل فوت در فرم پذيرش و گواهي فوت
عدم رعايت اصول ثبت تشخيص صحيح و کامل در برگ پذيرش (ثبت تشخيص نهايي يا علت فوت و اقدام)
عدم ثبت و تائيد دستور تلفني به روش صحيح
وجود فضای خالي بين گزارشها
عدم ثبت اطالعات در جای مشخصشده خود در هر برگه
وجود اوراق غير مصوب در پرونده بيمار
عدم رعايت استفاده از زبان غير انگليسي در ثبت تشخيصها و اقدامات در فرم پذيرش
استفاده از زبان غيرفارسي در ثبت علل فوت در گواهي فوت
عدم وجود گزارش تمامي مشاورههای درخواست شده و آزمايشها و اقدامات پاراکلينيکي انجامشده
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عدم وجود خطاهای سطح  1تا 3
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نبود فرمهای اصلي و اختصاصي موردنياز بيماران در پرونده برحسب نوع بيماری و اقدامات درماني انجامشده
عدم رعايت مهر و امضاء مستندساز در کليه فرمهای اصلي و اختصاصي موردنياز
عدم درج هويت مستندساز در کليه فرم های اصلي و اختصاصي موردنياز
عدم درج زمان (تاريخ ،ساعت برحسب ضرورت) در کليه فرمهای اصلي و اختصاصي موردنياز
عدم درج نام و نام خانوادگي بيمار بهصورت خوانا در کليه فرمهای اصلي و اختصاصي پرونده
عدم درج شماره پرونده بهصورت خوانا در کليه فرمهای اصلي و اختصاصي پرونده

1
1
1
1
1
1

فضائلی و همکاران

مقایسه تطبیقی و ارائه ابزار ارزیابی کمی پرونده

شرح زير ميباشد:

اوراق پرونده ميباشد .در سطح سوم وضعيت پرونده براساس نتايج کنترل

سطح اول( :وضعيت قرمز) رعايت حداقل الزامات اساسي و قانوني در

کمي پرونده ،زرد ميباشد .پرونده در اين حالت دارای نقص/نقصهای

پرونده .در سطح اول وضعيت پرونده براساس نتايج کنترل کمي پرونده،

جزئي ميباشد .در اين سطح پرونده برای اهداف مختلف (اداری ،باليني،

قرمز ميباشد .پرونده در اين حالت دارای نقص /نقصهای اساسي

آموزشي ،پژوهشي و قانوني) دارای نقص جزئي ميباشد.

ميباشد که باعث ميشود پرونده برای اهداف مختلف (اداری ،باليني،

سطح چهارم( :وضعيت سبز) کامل بودن پرونده :اين سطح بيانگر رعايت

آموزشي ،پژوهشي و قانوني) غيرقابل استفاده باشد.

کامل اصول مستندسازی کمي در پرونده ميباشد .در سطح چهارم

سطح دوم( :وضعيت نارنجي) اين سطح بيانگر رعايت اصول کلي

وضعيت پرونده براساس نتايج کنترل کمي پرونده سبز ميباشد .پرونده در

مستندسازی کمي در اوراق اصلي پرونده ميباشد .در سطح دوم وضعيت

اين سطح هيچيک از خطاهای سطح يک تا سه را نداشته و پرونده بدون

پرونده براساس نتايج کنترل کمي پرونده ،نارنجي ميباشد .پرونده در اين

نقص کمي ميباشد و ازلحاظ کمي کامل خواهد بود.

حالت دارای نقص /نقصهای کلي ميباشد .در اين سطح پرونده برای

در جدول  5ابزار پيشنهادی برای ارزيابي کمي پروندههای بستری پزشکي

اهداف مختلف (اداری ،باليني ،آموزشي ،پژوهشي و قانوني) ناقص

در بيمارستانها ارائه شده است.

ميباشد.
جدول  -5ابزار پيشنهادی چند سطحی برای ارزیابی کمی پروندههای بستری پزشکی در بيمارستانها
سطوح ارزیابی

سطح قرمز

سطح نارنجي

شاخصهای مورد بررسی (خطاهای مستندسازی)
نبود فرمهای اصلي و اختصاصي موردنياز بيماران در پرونده برحسب نوع بيماری و اقدامات درماني انجامشده
عدم وجود مهرو امضاء مستندساز در کليه فرمهای اصلي و اختصاصي موردنياز
عدم درج هويت مستندساز در کليه فرمهای اصلي و اختصاصي موردنياز
عدم درج زمان (تاريخ ساعت برحسب ضرورت) در کليه فرمهای اصلي و اختصاصي موردنياز
عدم درج نام و نام خانوادگي بيمار بهصورت خوانا در کليه فرم های اصلي و اختصاصي پرونده
عدم درج شماره پرونده بهصورت خوانا در کليه فرمهای اصلي و اختصاصي پرونده
عدم ثبت تشخيص نهايي يا علت فوت و اقدام اصلي انجامشده برای بيمار در فرم پذيرش و فرم خالصه ترخيص
نبود فرم رضايت آگاهانه بيمار يا ولي قانوني وی در موارد اقدامات تهاجمي (با امضا يا اثرانگشت)
نبود فرم رضايت اجازه معالجه با امضا يا اثرانگشت از بيمار يا ولي قانوني وی
نبود فرم گواهي فوت يا ارجاع جسد در مورد بيماران فوتشده
عدم استفاده از خودکار آبي يا مشکي با جوهر ثابت برای مستندسازی کليه فرمهای اصلي
تکميل نبودن عناصر اطالعاتي موجود در فرمهای اصلي و اختصاصي موردنياز برحسب نوع بيماری و اقدامات درماني
عدم رعايت دستورالعمل ثبت تأخيری و اصالح خطاهای مستندسازی (عدم استفاده از الک ،مشخص نبودن زمان ،تاريخ و فرد اصالحکننده خطا)
استفاده از اختصارات غيرمجاز در ثبت تشخيصها ،اقدامات و علل فوت در فرم پذيرش و گواهي فوت
عدم رعايت اصول ثبت تشخيص نهايي يا علت فوت و اقدام اصلي انجامشده برای بيمار در فرم پذيرش
عدم ثبت و تائيد دستور تلفني پزشک به روش صحيح
وجود فضای خالي بين گزارشها

سطح زرد

وجود اوراق غير مصوب در پرونده بيمار
عدم رعايت استفاده از زبان غير انگليسي در ثبت تشخيصها و اقدامات در فرم پذيرش
استفاده از زبان غيرفارسي در ثبت علل فوت در گواهي فوت

سطح سبز

عدم وجود هيچکدام از خطاهای سطح يک تا سه در پرونده پزشکي

بحث و نتيجهگيری:

فرمهای اصلي پرونده ،بررسي اوراق خالصه پرونده ،شرححال ،گزارش

اين مطالعه با هدف مقايسه تطبيقي منابع و ابزار موجود و ارائه ابزار

پرستاری ،پذيرش ،سير بيماری ،شرح عمل ،دستورات پزشک ،بيهوشي و

مناسب واعتباريابي آن برای ارزيابي کمي پروندههای پزشکي بستری

درخواست مشاوره بيشترين فراواني را داشتهاند .هاشمي در مطالعه خود

انجام گرديد .مجموع نتايج حاصل از بررسي چکليستهای ارزيابي

در خصوص اهميت برخي از اوراق نسبت به ساير اوراق در فرآيند

بيمارستانها کشور و مرور متون مرتبط نشانگر آن بود که در ميان

مستندسازی پرونده چنين استدالل ميکند که شايد داليل تکميل و
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تعريف سطوح :سطوح کنترل کمي پروندههای پزشکي در بيمارستان به

سطح سوم( :وضعيت زرد) عدم رعايت ساير اصول مستندسازی کمي در

فضائلی و همکاران

مقایسه تطبیقی و ارائه ابزار ارزیابی کمی پرونده

گزارشها در پرونده نسبت داد .فرم خالصه پرونده ،نتيجهگيری کلي از

محدوده کار کارشناسان فناوری اطالعات سالمت و منشي بخش بوده و

پرونده است که در اختيار بيمار هم قرار ميگيرد و همچنين ،فرمهای

مستلزم ارزيابي در تيم باليني بود بنابراين در ابزار مذکور لحاظ نگرديد.

پذيرش و خالصه ترخيص ،گزارش عمل جراحي ،بيهوشي و درخواست

شاخص خوانائي نيز عليرغم اينکه در  58/8درصد چکليستها مورد

مشاوره ازجمله فرمهايي هستند که هنگام درخواست بيمار و در مراجع

بررسي وجود داشت و همچنين در بسياری از مطالعات و منابع و

قضايي استفاده ميشود و نشاندهنده اهميت اين فرمها در پرونده بيماران

دستورالعملهای منتخب در پژوهش از قبيل دستورالعمل مستندسازی

ميباشد [ .]16جنگي نيز در مطالعه خود با هدف ارائه مدلي از حداقل

پرونده پزشکي کميته بينالمللي تضمين کيفيت مورد تأکيد قرارگرفته

مجموعه دادههای بايگاني نتيجه گرفت که برخي از اوراق از قبيل فرم

بود ،به دليل اينکه در ويرايش چهارم استانداردهای اعتباربخشي ملي

گزارش عمل جراحي ،پذيرش و خالصه ترخيص ،شرححال بيمار،

بيمارستانهای ايران بهعنوان شاخص کيفي در نظر گرفته شده است در

خالصه پرونده و گزارش آزمايشگاه پرمراجعهترين فرمهای پرونده پزشکي

ابزار ارائهشده قرار نگرفت [.]19،30

از ديدگاه پزشکان در پيگيری باليني نسبت به ساير اوراق بودند [.]17

استفاده از يک روش استاندارد ارزيابي و امتيازدهي پروندههای

در ساير مطالعات نيز اهميت تکميل دقيق فرمهای شرح عمل ،سير

پزشکي و در نتيجه قابلمقايسه نمودن نتايج در سطوح مختلف و بازخورد

بيمار ،شرححال ،مشاوره ،گزارش پرستاری و بيهوشي جهت اهداف

نتايج ميتواند به تغييرات قابلتوجهي در ميزان کفايت مستندسازی

باليني ،مالي ،قانوني و ...مورد تأکيد قرار گرفته است[ .]18-23از سوی

پزشکي منجر گردد .مزايای استفاده از يک ابزار مميزی استاندارد با عنوان

ديگر نتايج حاصل از اين پژوهش حاکي از آن بود که برخي از شاخصها

يکساني مميزیها در واحدها مختلف و توانايي انجام مقايسه ذکر گرديده

دارای فراواني بيشتری نسبت به ساير شاخصها بودند که نشاندهنده

است [ .]3بنابراين در برخي از مطالعات انجام شده در خارج از کشور

اهميت بيشتر ارزيابي اين شاخصها در بهبود تکميل پروندههای پزشکي

ابزارهای گوناگوني بهعنوان نمونهای از روشهای امتيازدهي پروندههای

ميباشد .بررسي مطالعات مختلف انجام شده در اين زمينه نيز نشانگر آن

پزشکي در جهت بهبود مستندسازی آنها از سوی نويسندگان مختلف

بود که شاخصها مذکور از قبيل تکميل عناصر اطالعاتي ،درج مهر و

معرفي گرديد است  .ابزار مميزی  ،Cat-ch-Ingامتياز  ، CRABELابزار

امضاء و مشخصات مستندساز ،ثبت تاريخ و ساعت ،تکميل اطالعات

 E-CRABEL ،Star Scoreو  QNOTEنمونهای از روشهای مذکور

هويتي بيمار ،ثبت تشخيص ،اعمال جراحي و ساير اقدامات ،اخذ رضايت

ميباشد [.]6،7،31 ،32

معالجه و رضايت آگاهانه ،اصالح صحيح خطا ،بررسي ثبت و تائيد

اما همانطور که عنوان شد طبق بررسيهای انجام شده توسط

دستورات تلفني (شفاهي) ،عدم وجود فضای خالي در بين گزارشها و

محقق با وجود اينکه فرمهای اصلي پروندههای پزشکي در کليه

استفاده از عالئم اختصاری مجاز نيز در مطالعات مختلف مورد تأکيد قرار

بيمارستانهای کشور يکسان ميباشد ،اما تاکنون ابزاری واحد و جامع

گرفته است [.]12-29

برای ارزيابي پرونده پزشکي وجود نداشته است.

نتايج حاصل از بررسي شاخصهای استخراج شده از

در حال حاضر بيمارستانهای کشور با توجه به تأکيد صورت گرفته

چکليستهای ارزيابي پرونده در بيمارستانهای مختلف کشور و

در استانداردهای ملي اعتباربخشي مبني بر لزوم استفاده از ابزار مناسب در

همچنين مرور متون منتخب منجر به طراحي ابزار ارزيابي پرونده در اين

اين راستا ،بهصورت جداگانه اقدام به تهيه چکليستي در اين خصوص

پژوهش گرديد .در ابزار ارائه شده سعي گرديد شاخصهايي مورد استفاده

نمودهاند و فرآيند ارزيابي پروندههای خويش را براساس چکليستهايي

قرار گيرد که قابليت ارزيابي توسط کارشناسان واحد مديريت اطالعات

که بهصورت داخلي تهيه نمودهاند انجام ميدهند .از سوی ديگر در

سالمت را داشته باشد .از طرف ديگر برخي شاخص ها مانند شاخص

مدلهای ذکر شده در باال و چکليستها و مدلهای ارزيابي مطرح شده

سازماندهي دورني پرونده ها و ترتيب اوراق در برخي مطالعات مورد اشاره

در مطالعات گذشته بررسي جامع پرونده بستری و رتبهبندی وضعيت

قرار گرفته بود که به دليل داشتن فراواني کمتر در ابزار ارائه شده در اين

مستندسازی بهطوریکه قابليت ارزيابي و رتبهبندی وضعيت مستندسازی

پژوهش قرار نگرفت [..]12همچنين به علت اينکه ارزيابي برخي

کليه پروندههای بيمارستاني را مهيا سازد ،بهطور کامل مدنظر قرار نگرفته

شاخصها مانند ارزيابي ثبت آموزش به بيمار و ارزيابي ثبت چهار قسمت

بود .در ابزار ارائهشده در اين پژوهش سعي گرديد عدم کامل بودن پرونده
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مستندسازی برخي از اوراق نسبت به برخي ديگر را بتوان به اهميت اين

( SOAPشامل بيانات بيمار ،مشاهده ،ارزيابي و طرح درمان) در خارج از

مقایسه تطبیقی و ارائه ابزار ارزیابی کمی پرونده

براساس اهميت شاخصهای مربوطه در سه سطح اساسي ،ماژور و مينور
طبقهبندی گردد.

فضائلی و همکاران

تشکر و قدردانی:
بدينوسيله از تمامي عزيزاني که ما را در انجام اين پژوهش ياری

به اين شرح ميباشد :ايجاد حساسيت اولويتبندی براساس اهميت و

در اجرای اين طرح پژوهشي نهايت مساعدت و همکاری خود را مبذول

افزايش دقت در تکميل مستندات با توجه به اهميت فيلدهای مربوطه در

داشتند سپاسگزاری مينماييم.

سطح بخش توسط فرد مجاز درماني يا مراقبتي (توسط منشي يا
کارشناس فناوری اطالعات سالمت بخش) ،ايجاد حساسيت برای افزايش
دقت در بررسي مستندات با توجه به اهميت فيلدهای مربوطه در واحد
مديريت اطالعات سالمت ،ايجاد امکان رتبهبندی بخشها برحسب
فراواني و درصد پروندههای تحويلي از بخشها براساس وضعيت پرونده
دريافت شده ،ايجاد يک منبع برای تمرکز بر آموزش جهت ارسال پرونده
بدون نقص بهويژه در سطح اول.
در نهايت ميتوان گفت با توجه به اينکه پرونده پزشکي مهمترين
مدرک در محيط باليني است و تکميل پرونده پزشکي برای مراقبت
مناسب بيمار ضروری ميباشد ،بنابراين استفاده از يک ابزار مناسب واحد
برای ارزيابي پرونده پزشکي دارای اهميت زيادی است تا قابليت مقايسه
نتايج ارزيابي را بين بخشهای بيمارستان و بين بيمارستانها و
دانشگاههای مختلف با سهولت امکانپذير سازد؛ بنابراين در الگوی مذکور
سعي شده است با استفاده از تکنيک سطحبندی خطا ،عالوه بر ايجاد
زمينه اولويتدهي به انواع خطاهای مستندسازی ،زمينه ارزيابي عينيتر
رسيدن به نتايجي که قابليت مقايسه وضعيت مستندسازی پروندهها را در
دورههای زماني مختلف در دامنه يک بخش يا بيمارستان خاص فراهم
کند .از ديگر قابليتهای اين الگو تطابق با نيازهای اصلي و کاربردی بودن

تأیيدیه اخالقی:
اين مقاله برگرفته از پاياننامه مقطع ارشد فناوری اطالعات سالمت
با عنوان طراحي و اعتبار سنجي ابزار ارزيابي کمي پروندههای بستری با
کد  971288ميباشد که پروتکل آن توسط کميته اخالق دانشگاه علوم
پزشکي مشهد با کد  IR.MUMS.REC.1397.287مورد تائيد قرار
گرفت.

تعارض منافع:
هيچگونه تضاد منافعي وجود نداشت.

سهم نویسندگان:
معصومه آگاهي( ،نويسنده اول)  ،جمع آوری داده ،پرسشگر  ،نگارنده
فرمت اوليه مقاله ( )%30مرضيه معراجي  :استاد مشاور و آمادهسازی
نهايي گزارش (.)%15جمشيد جمالي :تحليلگر آماری ( ،)%10مهدی
يوسفي :پرسشگر اصلي ،تحليل داده ها ،طراحي مدل ( )%15سميه
فضائلي :استاد راهنما ،طراحي مطالعه ،ويرايش نهايي مقاله ()%30

آن برای کليه پروندهها و اوراق عمومي و اختصاصي و ارائه نتايج شفاف و
کاربردیتر نسبت به چکليستهای قبلي ميباشد.
در مورد محدوديتهای اين پژوهش ميتوان به عدم دسترسي به
کليه فرمها در بيمارستانهای سراسر کشور و دستيابي به نظرات کليه

حمایت مالی:
اين پژوهش با حمايت مالي معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي
مشهد انجام شده است.

متخصصان مربوطه اشاره نمود که البته راه حل اين کار استفاده از
نمونهگيری تصادفي يا هدفمند بود که انجام شد .همچنين عدم وجود
مطالعهای که بهطور مشابه به سطحبندی شاخصها پرداخته باشد.
همچنين محدود بودن تعداد منابع مرتبط در دسترس در اين زمينه
که سبب شد پژوهشگران روشهای مختلف گردآوری اطالعات از منابع
مختلف شامل ،اسناد ،فرمها ،صاحبنظران و مقاالت را دنبال کنند.
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Original Article
Abstract
Aim: Due to the importance of continuous evaluation of medical records to meet the stakeholders' needs and
the lack of a comprehensive and unique tool in this field, this comparative study was conducted with the aim
of investigating the quantitative evaluation indicators of inpatient medical records and validation of the
proposed tool.
Methods: This cross-sectional study was performed in a descriptive-comparative method in 2019.
Quantitative evaluation checklists for medical records were collected by reviewing articles and guidelines.
Theas data were collected by using internet search on Google and Google Scholar and scientific databases
such as Scopus, Science Direct, PubMed, SID, and Iran DOC. Keywords related to quantitative evaluation of
medical records were used to search. The primary tool was developed according to sources frequency. The
primary tool was surveyed by Delphi method in a round of 10 academic members of the Health Information
Technology faculty A focus-group meeting was held to examine the feasibility of the proposed tools. The
data were analyzed by using Excell software 2016.
Results: A total of 51 hospital checklists, 44 articles and 10 related national and international guidelines
were reviewed. Based on the frequency and importance of the indicators studied in these sources, a proposed
tool for quantitative evaluation of the file was developed at four levels. Finally, after dolphin agreement and
focus-group meeting, one tool with 20 main indicators was presented at four levels: red level (with critical
errors), orange (major errors), yellow (minor errors), and green (no such errors) were presented.
Conclusion: The tool presented in this study will be practical because of its prioritization feature between
indicators and error classification for evaluating, comparing, and following the improvement of inpatients'
medical records in different wards in terms of documentation priorities.
Key Words: Tools, Quantification, Quantitative evaluation, medical records, indicator.
Citation: Agahi M, Meraji M, Yousefi M, Jamali J, Fazaeli S. Comparative study of quantitative analysis
indicators of inpatient medical records: providing analysis tool. J Mod Med Info Sci. 2020; 6(1):45-57.
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