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  مقدمه 

هاي اطالعات از مناسب ترین  رود و سیستم ها به شمار می در دنیاي کنونی، اطالعات مهمترین رکن توسعه سازمان

با توجه به تحوالت تکنولوژیک فزاینده  اخیراً. ریزي است اتخاذ انواع تصمیم گیري و برنامهابزارهاي مدیران به منظور 

در زمینه ارتباطات، دستیابی به بیشترین حجم اطالعات در حداقل زمان و ایجاد توانمندي در مدیران جهت  خصوصاً

گیري مناسب، لزوم دستیابی به اطالعات طبقه بندي شده و کارآمد را  هماهنگی سریع و کاربري درست منابع و تصمیم

هاي مدیریت اطالعات وجود دارد که اطالعات  یی سیستمثر و کاراؤزمانی امکان اجراي م .بیش از پیش نمایان کرده است

دهد و  بخش عمده این منابع اطالعاتی را مدارك پزشکی بیماران تشکیل می. درست و قابل استنادي در دسترس باشد

هاي نظام اطالعات سالمت را در بر  تمامی جنبه به خود عمالًسالمت امروزه با اختصاص عنوان مدیریت اطالعات 

هاي مدیریتی و اطالعاتی نظام بهداشت و  ترین واحد اجرایی در سیستم د، به طوري که نه تنها به عنوان مهمگیر می

درمانی به منظور توسعه و تکامل آنها نیز محسوب  درمان است بلکه محور اصلی تدوین معماري اطالعات مراکز بهداشتی

 . شود می

   بایگانی ر سیستم هاي حفظ و نگهداري پرونده پزشکی دانواع 

  ): قفسه ثابت(سیستم قدیمی قفسه بندي

  هاي بایگانی پرونده ها بوده و در حال حاضر به دلیل به صرفه بودن بسیار مرسوم می باشد  از اولین روش

   :سیستم بایگانی ریلی

گران بودن آن  ،توان به صرفه جوئی در فضا و از معایب آن از سیستم هاي نوین بایگانی می باشد که از مزایاي آن می

   .اشاره نمود

   : سیستم بایگانی ریلی دیجیتال

و عدم در دسترس بودن این تکنولوژي در کشور ما باال از سیستم هاي بسیار جدید بایگانی می باشد که به دلیل هزینه 

  ي کنترل در این سیستم قفسه ها و ردیف ها بر اساس کنترل از راه دور توسط سیستم کامپیوتر. شود  استفاده نمی

   .د نشو می

  : سیستم بایگانی گردان اداري

   .گیرد  این سیستم بیشتر جهت دبیرخانه ها و امور اداري مراکز دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار می
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  پزشکی پروندهرویکردهاي مورد استفاده براي کمک به بازیابی و بایگانی 

   File guideراهنماي بایگانی  از استفاده

   .بایگانی باعث افزایش کارایی و سرعت کار می شود و به کمک آنها می توان به پرونده هاي پزشکی دسترسی  یافتراهنماي 

   Out guideکارت راهنماي خروجی یا کارت جایگزین 

، در واقع. براي مشخص کردن پرونده هایی که از بایگانی خارج شده اند اغلب از یک کارت جایگزین استفاده می شود

جایگزین، مقواي محکم، از جنس فشرده، تخته یا حتی کاغذي است که به طور موقت در بایگانی به جاي پرونده ارت ک

   پزشکی خارج شده قرار می گیرد

   Chart dividerراهنماي تقسیم کننده 

ن به اندازه هایی از جنس مقواي نازك که ابعاد آ بار پذیرش بیمار از کارت هاي مربوط به هر به منظور جدا سازي فرم

.  شودروي زائده خارجی نوبت پذیرش ثبت می . هاي بزرگ پرونده با زائده خارجی هستند، استفاده می شود قطع فرم

 5هاي پذیرش شده در یک پوشه تا  زائده خارجی باید طوري در عرض یا طول پرونده مرتب شود که بتوان تمامی نوبت

   ن ساختانوبت را نمای

   Color coding  ها کدگذاري رنگی پرونده

کدگذاري رنگی به استفاده از رنگ روي پوشه ها اشاره دارد که در جلوگیري از اشتباه فایل شدن و تسهیل در   

   این کدها  بصورت برچسب هایی در لبه پوشه ها قرار می گیرند. بازیابی کمک می کند

   پزشکی بایگانیامنیت 

در زیر به برخی از موارد حفاظت . پزشکی از خطر آسیب آتش، آب، حشرات و دسترسی غیر مجاز دور باشد بایگانیباید 

   :شوداشاره می  مدیریت اطالعات سالمتدر بخش 

o تمام درهاي موجود در اتاق بایگانی باید قفل داشته باشد.   

o دسترسی به مدارك پزشکی باید محدود به کارمندان بایگانی باشد.   

o  ترجیحاً یک راه ورودي براي اتاق بایگانی وجود داشته باشد، و یک خروجی اضطراري براي آتش سوزي باید باید

   .وجود داشته باشد

o  باید وسایل و تجهیزاتی براي اطفاء حریق در بخش بایگانی وجود داشته باشد و همچنین دستورالعمل مدونی

   .داشته باشدبراي استفاده از آنها در هنگام وقوع آتش سوزي وجود 

o باید اتاق بایگانی بصورت منظم براي اطمینان از عدم وجود حشرات کنترل شود  
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  پزشکی فضاي فیزیکی در واحد بایگانی

فضاي فیزیکی در واحد بایگانی، بخوبی اختالف بین یک سیستم کارآمد و مناسب و یک سیستم توأم با هرج و   

تصمیم گیري  نیاز باید در مورد مدت نگهداري پرونده ها در بایگانی فعال قبل از محاسبه فضاي مورد. مرج را نشان می دهد

سپس بر اساس آیین نامه ها و شرایط مرور . شود و همین طور تعداد پرونده هاي تشکیل شده در عرض سال برآورد شود

عواملی چون . مشخص شوندزمان در موارد قانونی، پرونده هاي خاص به مدت طوالنی تر از زمان تعیین شده براي نگهداري 

فضاي بایگانی قابل دسترس و ارزش تحقیقی پرونده ها، از جمله مسائلی هستند که ممکن است بر طوالنی شدن مدت 

مدیر بخش مدیریت اطالعات سالمت براي فضاي مورد نیاز پرونده ها و پرسنل و تجهیزات . نگهداري پرونده ها تأثیر بگذارند

  :ید به موارد  زیر توجه کنددر هنگام برنامه ریزي با

 جمعیت محلی دریافت کننده خدمت به وسیله بیمارستان   

 نوع خدماتی که بیمارستان ارائه می دهد   

 تعداد و نوع تخت   

 تعداد مرگ و میر و ترخیص ها و پذیرش سرپایی و بستري و اورژانس   

  مدیریت اطالعات سالمتوظایف اصلی بخش   

  سالمتمدیریت اطالعات تجهیزات بخش  

 نوع سیستم بایگانی مورد استفاده   

  مدیریت اطالعات سالمتمتمرکز یا غیر متمرکز بودن بایگانی  

  طول مدت نگهداري پرونده هاي فعال  

 سیاست در مورد میکروفیلم کردن یا اسکن مدارك پزشکی   

 )مخزن بایگانی ه جزب(پزشکی بایگانی فضاي نحوه برآورد 

  می باشد متر مربع 574/5که معادل است فوت مربع  60برابر  پرسنلفضاي مورد نیاز براي هر  - الف

 28، غیرفعالو در بایگانی  متر سانتی 2/76معادل اینچ  30در بایگانی فعال،  فضاي راهروي بین تجهیزات بایگانی - ب

  .می باشد متر سانتی 12/71معادل اینچ 

اگر کارکنان پشت به پشت هم باشند فاصله و  فوت 2اگر میزها در یک جهت هستند  فضاي بین میز و صندلی ها، - ج

  .باید باشد فوت 4ها  بین صندلی

  .می باشد فوت 3سایر راهروها و فوت  5اصلی  پهناي راهروهاي - د

  .تعیین می شود بنا به ضرورت بخش فضاي آسانسور حمل پروندها - هـ
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  مدارك پزشکیهاي فعال و غیرفعال  فضاي مخزن بایگانی براي پروندهنحوه برآورد 

  بایگانی فعال - الف

  :چند روش وجود داردبایگانی فعال بمنظور تعیین فضاي مورد نیاز 

  .متر مربع در نظر گرفته می شود  0/ 35مساحت این قسمت به ازاي هر تخت بیمارستانی در حدود   :لروش او

متر مربع در نظر  36تختخوابی وسعتی برابر  25براي محاسبه وسعت بایگانی فعال به ازاي یک بیمارستان  :روش دوم

  .شود متر مربع اضافه می 9تخت اضافی حداقل  25گرفته شده و براي هر 

گرفته در بررسی فضاي مورد نیاز بایگانی باید تعداد ترخیص بیماران و متوسط ضخامت پرونده ها در نظر  :روش سوم

ها و با در نظر گرفتن زوایا و  شود، سپس با احتساب تعداد قفسه ها و ابعاد آنها و همچنین راهروهاي متقاطع و ستون

  .را بدست آورد) سطح مفید(فضاي کار 

  :ها در یک سال از فرمول زیر به دست می آید نیاز براي بایگانی پرونده موردثابت هاي  متراژ قفسهمحاسبه 

)تعداد فوت شده و ترخیص شده در یکسال+ تعداد پذیرش شدگان سرپایی در یکسال * (سال هاي تعیین شده براي نگهداري پرونده هاي فعال 

تعداد پرونده ها در یک متر
   

  :مثال   

  3000                          تعداد پذیرش هاي سرپایی در سال - 

  23000                               تعداد ترخیص و بیماران فوتی - 

  26000                                       تعداد پرونده ها در سال - 

  26000×  7= 182000              سال 7تعداد پرونده در عرض  - 

  :براي محاسبه تعداد پرونده ها در یک متر از فرمول زیر استفاده می شود

سانتی متر 100

)سانتیمتر 2میانگین (قطر هر پرونده 
   

  

7 ) *23000  +3000(

50
   

  .متر قفسه نیاز می باشد 3640با محاسبه فرمول باال به 

  

براي مثال اگر در  .سال آینده با تخمین زدن قابل محاسبه می باشد 20یا  10براي محاسبه فضاي مورد نیاز براي : نکته

  :اشتافزایش ایجاد شود خواهیم د% 10تعداد مرخص شدگان و فوت شدگان و پذیرش سرپایی 

3640) + 3640% * 10= ( 4004سال آینده  10متر مربع قفسه مورد نیاز براي    
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: بر حسب متر تعیین کنیم مثالً را محاسبه کل واحـد هاي مورد نیاز بایگانی باید فضاي ذخیره سازي در هر واحد براي 

  متر عرض استفاده می کند باشد فضاي ذخیره سازي هر قفسه برابر با  2طبقه با  6رد نظر از قفسه هاي اگر واحد مو

متر و تعداد قفسه مورد نیاز برابر است با  12=  6*  2
4004

12
  .قفسه 334یعنی حدود  

  :زیر عمل می شود در موارد بایگانی ترمینال دیجیت، قفسه مورد نیاز براي دو رقم اولیه محاسبه شده که به شکل

4004

100
   

  .متر قفسه براي قسمت اول نیاز می باشد 40پرونده در بایگانی دیجیتال به  4004یعنی براي بایگانی تعداد 

  :بایگانی غیر فعال - ب

براي محاسبه فضاي الزم براي بایگانی غیر فعال، الزم است کل تعداد پرونده هاي غیر فعال را بر تعداد پروندها در یک 

پرونده قرار گیرد،  50پرونده غیر فعال در مخزن وجود داشته باشد و در هر متر  150 000تقسیم کنیم یعنی اگر  متر

  :خواهیم داشت

150000

50
   

  .متر قفسه ثابت می باشد 3000یعنی نیاز به 

کرد یعنی در هر  معموال پرونده هاي بایگانی غیر فعال بصورت سریال فایل می شوند و می توان آنها را فشرده تر فایل

متر مربع  1875متر به  3000پرونده در هر متر، فضاي مورد نیاز از  80در مثال باال با تعداد . پرونده 80متر حدود 

  .کاهش می یابد

  :در محاسبه فضاي بایگانی مورد نیاز، موارد زیر را باید در نظر گرفت: نکته

 مربعمتر  0.35فضاي اشغالی توسط هر قفسه برابر است با  - 

 فضاي سالن مطالعه - 

 فضاي مسئول واحد بایگانی - 

 فضاي اتاق کامپیوتر - 

  فضاي محل میکروفیلم و دستگاه کپی - 
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  محدودیتهاي شیوه بایگانی سنتی 

می باشند ولی مشخص شده  سالمتهاي  علی رغم اینکه پرونده هاي کاغذي رایج ترین شکل پرونده در مراقبت  

است که کاغذ بهترین وسیله براي پشتیبانی از مراقبت بیمار نیست، و سیستم هاي بایگانی کاغذي به مقادیر زیاد فضاي 

   :می توان به موارد زیر اشاره کردکه . هاي دیگري هم دارد سیستم بایگانی دستی محدودیت. ذخیره سازي نیاز دارند

   بازیابی اطالعاتوقت گیر بودن ذخیره و  - 

   عدم  امکان دسترسی همزمان به پرونده بیمار در جاهاي مختلف - 

   تکراري بودن بعضی از اطالعات - 

  استفاده از شیوه هاي جایگزین بایگانی سنتی

استفاده از میکروفیلم و . هاي جایگزین استفاده می کنند بیمارستان ها براي حل مشکالت بایگانی دستی از روش  

  ذخیره سازي الکترونیکی از جمله رویکردهاي مورد استفاده بیمارستان ها می باشد 

  )Microform( رماستفاده از میکروف

دیگر برداري از ماده چاپی و  منظور نسخه  شود که به این اصطالح به هر محصول عکاسی یا الکترونیکی اطالق می  

کننده  هاي بزرگ از دستگاه ،برداري از آن مواد گرافیکی در اندازه بسیار کوچک تهیه شده باشد و براي خواندن یا نسخه

رسانه هاي ریز تصویر شامل انواع مختلفی از تکنیک ها می باشد که با استفاده از آنها می توان تصاویر  .شود استفاده می

   :یه کرد برخی از تکنیک ها عبارتند ازهاي کاغذي ته بسیار کوچکی از فرم

  )Microfilm( میکروفیلم

این اصطالح معموالً به یک ورق فیلم، نوار طویل یا حلقه . نوعی عکسبرداري مثبت یا منفی بر روي فیلم است. میکروفیلم 

هر یک از انواع فیلم . گردد میبینی باشد اطالق  هاي ذره اي از عکس متري که روي آن مجموعه میلی 70یا  35یا  16فیلم 

  :ممکن است با دو نظام قابل بازیابی باشد

  شود؛ ها داراي شماره یا عنوان است که بازیابی از طریق آن انجام می نظام نشانی، که در آن هریک از فیلم) 1   

  .رددگ کند و بازیابی از آن طریق انجام می طور کلی تعریف می نظامی که محتواي فیلم را به) 2  

  )microfiche( میکروفیش

در باالي میکروفیش شناسه . متر است میلی 75×125متر و  میلی 105×148نوعی برگ مسطح فیلم است که استاندارد آن   

خوان قابل  شده فقط با میکروفیش نحوي که قابل خواندن باشد ثبت شده است، ولی متن مدرك میکروفیش  یا عنوان به

  . گذارند تا آسیب نبیند کنند معموالً درون پاکت می هایی را که به حالت عمودي ذخیره می میکروفیش. خواندن است
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  )Ultra - microfiche( اولترامیکروفیش

اینچ ذخیره  4×6صفحه تصویر را در فضایی با مساحت  3000اي که  گونه شده است به میکروفرمی است با تصاویر کوچک 

  .ستکند و به اولترافیش نیز معروف ا می

  )Film Jacket(ژاکت فیلم

متري است ، و مانند میکروفیش است، با  میلی 35یا  16هاي  استریپ، یا میکروفیلم قاب، فیلم صورت تک پوشش شفافی به  

متري قرار داد و  میلی 35یا  16هاي  توان فیلم طوري که در هر ردیف می جا شدن است، به این تفاوت که تصویر آن قابل جابه

اندازه معمولی یک . جاي آن ردیف دیگري قرار داد ع لزوم یک ردیف را از داخل پوشش پالستیکی بیرون آورد و بهدر مواق

  .گیرد تصویر جاي می 70متر است و در آن  سانتی 2/10×2/15ژاکت 

  (Transparent Electra Photograph) (TEP). پی. اي. تی برگه شفاف یا

TEP   پس از ظهور و ثبوت فیلم باز هم بر روي آن . هاي دیگر فاقد آن هستند داراي خواص جالبی است که میکروفیلم

یکی . TEP. توان تصویر قبلی را کامالً پاك کرد و تصویر جدیدي جایگزین آن کرد طور مثال، می به. توان تغییراتی داد می

  .ترین انواع میکروفیلم است از پیشرفته

  )Microphotograph( توگرافمیکرو ف 

شود که براي تشخیص تصویر حاصل از آن نیاز به چشم مسلّح  اي کوچک می نوعی عکاسی است که در آن، تصویر به اندازه  

صورت میکروفیلم  شود و حاصل آن ممکن است به متري سلّولزي استفاده می میلی 35یا  16هاي  در این روش، از فیلم. است

  .شود یا میکروفیش عرضه

  )CIM )Computer Input Microfilmورود اطالعات میکروفیلم به کامپیوتر یا 

  CIM ورود اطالعات میکروفیلم به کامپیوتر، روندي . معرف ورود اطالعات به کامپیوتر از طریق میکروفیلم  است

است که در آن اطالعات ذخیره شده روي میکروفیلم به صورت متن تصویر، به کدهایی تبدیل می شودکه براي کامپیوتر 

تر است که در آن تصاویر روي کاغذ، پایش شده و تبدیل این روند شبیه روش تشخیص نوري کاراک. قابل استفاده می باشد 

  .دشوبه متن یا تصویر کامپیوتري می 

  )COM )Computer Output Microfilmثبت اطالعات کامپیوتر روي میکروفیلم یا 

قادر است در  COMسیستم . به معناي فن آوري ثبت اطالعات کامپیوتر روي میکروفیلم است COMاختصار   

اطالعات  را در رایانه بر روي یک نوار مغناطیسی ذخیره کرده، آن . هزار صفحه را تبدیل به میکروفیلم کنند 30یک ساعت 

یک دوربین میکروفیلم از اطالعات به نمایش  .را به شکل قابل خواندن ترجمه نموده و بر روي صفحه رایانه نشان دهد

   ها بوسیله یک مبدل تکثیر می شود ده و فیلمدرآمده عکسبرداري و آنها را به میکرو رکورد تبدیل نمو
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  واع سیستم هاي شماره دهیان

  :سیستم هاي شماره دهی انواع مختلفی دارد که در ذیل به آنها اشاره شده است

  سریال 

  یونیت 

  سریال یونیت 

  اجتماعی 

 خانوادگی  

  (Serial Numbering)  سیستم شماره دهی سریال

اگر بیمار سه بار  . براي هر بار پذیرش بیمار، یک شماره جدید اختصاص می یابد در این نوع سیستم شماره دهی،  

در این سیستم پرونده هاي پزشکی بیمار در . براي معالجه پذیرش شود، سه شماره پرونده مختلف به او اختصاص می یابد

   بایگانی می شوند  جاهاي مختلف

  :مزایاي این روش عبارتند از

 بینی فضاي اضافی براي بایگانی  پیشعدم نیاز به  - 

  )پراکندگی اطالعات( ضخامت پرونده هاثابت ماندن  - 

شاید براي مراکزي که به این دلیل . سابقه درمان مداوم از بین می روداز معایب آن می توان به این نکته اشاره نمود که 

  .مراقبت سرپایی ندارند ، مناسب باشد

   (Unit Numbering) سیستم شماره دهی یونیت

به وي اختصاص می یابد، این  ،شمارهبه  صورت سرپایی یا بستري، یک این سیستم براي اولین ویزیت بیمار  در  

بنابراین اوراق . شود با این شماره فایل میبیمار قبلی پرونده شماره در ویزیت هاي بعدي نیز تکرار می شود و کلیه اوراق 

  .ي در یک پوشه و تحت یک شماره در بایگانی نگهداري می شودپرشکی بیمار اعم از سرپایی یا بستر

 کلیه مراجعات مختلف بیمار در یک پرونده جمع می شوداز مزایاي این روش به این نکته می توان اشاره نمود که   

باه به در این سیستم بیمار ممکن است اشتباهاً دو شماره پرونده دریافت کند که این اشت و از معایب آن این است که

  .راحتی قابل اصالح است و شماره پرونده جدید بیمار حذف می شود

دسترسی به سرعت انجام  ،سیستم یونیت می باشد زیرا به علت تمرکز اطالعات ،گویاترین سیستم شماره دهی

  .جهت بازیابی اطالعات نمی باشد بایگانی نقاط مختلف  نیازي به مراجعه در و .می پذیرد
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  (Serial-Unit Numbering)  یونیت –شماره دهی سریال  سیستم

کند و مدارك پزشکی قبلی وي به آخرین  بیمار شماره جدیدي دریافت می ،در این روش براي هر بار پذیرش  

پوشه پرونده قبلی به انضمام کارت راهنما در مکان پرونده قبلی گذاشته شود  در این هنگام باید  شودشماره منتقل می 

به علت خارج کردن پرونده قدیمی تر و الصاق آن به عیب این سیستم این است که   . شماره جدید بیمار را معین نمایدتا 

همچنین براي تغییر شماره پرونده . ایجاد می شود ،خارج شده يهایی در جاي پرونده ها پرونده جدید، فواصل و شکاف

  .قدیم به جدید مدت زمانی نیز تلف می شود

  (Social Security Numbering)  اجتماعیدهی تأمین اره سیستم شم

آن این است که هر شماره فقط به یک بیمار داده مزیت . این شماره، شماره هویتی است که به افراد داده می شود  

  .شودبازیابی به سرعت انجام می  ندارد و ضرورت مراجعه به قسمت هاي مختلف وجود ،در بازیابی اطالعاتمی شود و نیز 

  :از معایب این روش، موارد زیر را می توان بر شمرد

 . بعضی افراد بیش از یک شماره و بعضی بدون شماره اند - 

 فضاي خالی در قفسه هاي  بایگانی  ایجاد - 

 درسیستم دستی است خصوصاً به علت طوالنی بودن شماره بروزاشتباه زیاد - 

 .این شماره مشکل است  با ،خالی بودن بعضی فضاها و برنامه ریزي براي واحد هاي بایگانی به علت پر - 

 .یابد باید اطالعات تغییر ،براي توزیع مناسب دائما - 

براي  بعداً درنتیجه شماره کاذب اختصاص یافته و .مثل نوزادان تأمین اجتماعی هستندشماره  بعضی افراد فاقد - 

 .دریافت شماره اصلی به ناچار باید جابجایی صورت پذیرد

  (Family Numbering)  خانوادگی دهیره شماسیستم 

با این سیستم یک شماره واحد به اعضاي یک خانواده می دهند و با ذکر شماره هاي فرعی، هر یک از اعضا   

   .مشخص می شود 

  براي پدر یا سرپرست              01-123470

 براي مادر              02-123470

   سایر اعضاي خانواده             03-123470

اما پوشه ها به طور جداگانه براي هر عضو . همه پرونده هاي پزشکی این خانواده در یک گروه قرار می گیرند  

استفاده از این روش به خصوص براي مراکز درمانی روانی و مراکز درمانی همجوار و مراکز مشاوره  .تهیه می شود

  .خانوادگی مناسب است
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  (Emergency Outpatient Numbering) اورژانسی سرپای شماره دهیسیستم 

تشکیل پرونده بیمار بصورت مختصر اختصاص می یابد و به هر بیمار یک شماره پرونده سرپایی در این سیستم،   

در حین درمان  ،هاي درمانی سرپایی و مواد مصرفی و اطالعات تمامی فعالیتصورت گرفته در حد مشخصات اصلی بیمار 

تمامی اطالعات از طریق شبکه در صندوق  ،با ارائه این شماره ،در زمان مراجعه بیمار به صندوق ..دشو ذخیره میثبت و 

امکان چاپ  ،نوع فعالیت و ذینفع در هر فعالیت ،با در نظر گرفتن تعاریف بیمه. دشو رؤیت شده و قبض بیمار چاپ می

  . ت ارائه بیمار به بیمه وجود داردپرداخت شده جهها به همراه مبلغ  برگه فعالیت

  (Elective Outpatient Numbering)ی الکتیو سرپای شماره دهیسیستم 

  .سیستم شماره دهی سرپایی الکتیو نیز به شیوه اورژانس قابل انجام می باشد

  (Inpatient Numbering) )اورژانس والکتیو (یماران بستري سیستم شماره دهی ب

اختصاص داده  یک بیمارچنانچه به اشتباه چند شماره به  دهی به بیماران به صورت واحد انجام می پذیرد و شماره  

استفاده از شماره پرونده، پذیرش مجدد  با. تحت یک شماره ذخیره می شودو تمامی اطالعات به شماره جدید منتقل شود 

تاریخ هاي  وزیر  تاریخ هاي قدیم در ،الصاق پرونده ها به پوشهبراي . گیردبازیابی اطالعات به سهولت انجام می  بیمار و

  . پرونده سرپایی بیمار به بستري الصاق می شود شودبستري  ،چنانچه بیمار سرپایی د ضمناًنقرار می گیري ان رو ،جدید

  ندهاي کاري هاي بایگانی به تنهایی بیانگر فرآی توجه به اینکه سیستم شماره دهی بدون درنظرگرفتن سیستم با  

  :پرداخته شده است هاي بایگانی نیز تشریح سیستم این بخش به معرفی و ملزوم هم هستند لذا در الزم و، این دو نمی باشد و
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  بایگانی هاي سیستم انواع

  :سیستم هاي بایگانی انواع مختلفی دارد که در ذیل به آنها اشاره شده است

 الفبایی 

 فونتیک 

  آوایی(ساندکس( 

  ايشماره 

o شماره اي مستقیم 

o ترمینال دیجیت 

o میدل دیجیت 

  (Alphabetical Filing) الفبایی بایگانی

در صورت یکسان بودن نام خانوادگی به ترتیب . بر اساس نام خانوادگی مرتب می شوند ها پرونده سیستم این در

  :اولویت، موارد زیر در نظر گرفته می شود

 نام  

 تاریخ تولد  

 مرکز تاریخ اولین مراجعه به  

  .این روش در مراکزي کاربرد دارد که حجم پرونده هاي آن بسیار کم و مراجعین آنها ثابت هستند مثل مراکز بهداشتی

  (Phonetic Filing) فونتیک بایگانی

در این . بر اساس حرف اول نام خانوادگی و سپس بر اساس تلفظ بایگانی می شوند ها پرونده سیستم این در

  .هاي خانوادگی که یک نوع تلفظ می شوند ولی امالي متفاوت دارند با هم فایل می شوندسیستم، همه نام 

  ثوره، رضا  صوره، رضا  سوره، رضا  :مثال

  (Soundex Filing) آوایی بایگانی

 ،حرف کلیدي 6که بر اساس روش فونتیک پایه ریزي شده است بر اساس حروف صدادار انگلیسی،  سیستم این در

   .دنمطابقت داده می شو هاآن سایر حروف با انتخاب شده و

 این گیرد می قرار استفاده مورد پرشکی مراکز توسط اغلب که دارد وجود اي شماره بایگانی سیستم نوع سه

  دیجیت میدل و دیجیت تزمینال ، مستقیم اي شماره:  از عبارتند ها سیستم
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  TD  (Terminal Digit Filing)یا  دیجیت ترمینال بایگانی

 نرمال طور به. شود توزیع فایل در محیط طور یکنواخت به پرونده شود می باعث که اي شماره فایلینگ روش یک  

 یک به . است تغییر قابل رقم 7 تا این مسئله و است انعطاف قابل رقم تعداد هر با استفاده براي اما شود می تعریف رقم 6 با

 و شود ریزي طرح بایگانی کار شروع ابتداي در بایستی بایگانی فضاي کل توسعه .باشد می نیاز قسمتی 100 اولیه فضاي

  بهشماره پرونده  ارقامدر این روش،  .شود بینی پیش ابتدا از باید بایگانی لزوم مورد تجهیزات با همراه نیاز مورد هاي قفسه

  .شود می تقسیم بخش سه

   )اصلی قفسه( راست از سمت اول دو رقم یعنی :اول بخش 

   )فرعی قفسه)( رقم 2( وسط ارقام :دوم بخش

   )شمارنده( راست سمتاز  آخر رقم 3 یا 2 :سوم بخش

    شود می صورت دو رقم دو رقم تبدیل به بایگانی، شماره پرونده ابتدا در زمان  

   98       -        52        -       62     ¬  985262: مثال

  انتهایی ارقام     ثانویه ارقام      اولیه ارقام      

      Primary    Secondary   Tartary   

        Digit           Digit   Digit         

 رقم 3 یا 2 براساس در نهایتو  )فرعی قفسه( 52یعنی عدد  وسط رقم 2 دنبال به بعد، )اصلی قفسه(کنیم  می پیدا را 62 ابتدا

  :زیر استقفسه بصورت ي بعد از آن در همان پرونده ها ترتیب چینش. کنیم می را فایلپرونده  )شمارنده( ،98یعنی  آخر

62 – 52  - 98  

62 – 52  - 99  

63 – 52 – 00  

63 – 52  - 01  

  :از مزایاي این روش

 یک روش فایلینگ شماره اي که باعث می شود پرونده به طوریکنواخت درمحیط فایل توزیع می شود 

 محلیک  در پرسنل لذا تجمع. است مشخص آنها مسئولیت و یافته اختصاص معین، هاي قسمت به کارمندان 

    . رسد می حداقل به ها قفسهاز 

 شانس عمل این ، باشد داشته خاطر به واحد آن در را پرونده شماره یک هاي عدد همه بایگان ندارد ضرورت 

 .رسد می حداقل به اشتباه امکانداده و  کاهش را ها شماره شدن جابجا

 شود می حذف دیجیت ترمینال سیستم در جدید فضاي ایجاد براي پرونده ها ساالنه جابجایی.  

 شود نمی پیدا احتیاج ها قفسه مجدد گذاري شماره به.  

 گیرد می صورت آسانی و سرعت به سیستم این در ها پرونده دادن جا و کردن خارج.  

  .سختی آموزش این سیستم، بعنوان عیب آن بیان شده است
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  MD  (Middle Digit Filing)یا  دیجیت میدل بایگانی

 بندي تقسیم رقمی دو هاي گروه صورت به ارقام و است دیجیت ترمینال شبیه ارقام نظر تقسیم از سیستم این

، اول ارقام درتعیین فقط قبل روش با تفاوت .کرد استفاده رقم 6 از بیش اعداد از توان نمی سیستم نوع این در .شود می

  .باشد می سوم و دوم

  )اصلی قفسه)( رقم 2() 52یعنی ( وسط ارقام :اول بخش

  )فرعی قفسه( )رقم 2() 42یعنی (ارقام آخر از سمت راست  :دوم بخش

  )شمارنده() 98یعنی (راست  از سمتاول  دو رقم یعنی :سوم بخش

   42       -        52        -       98     ¬  425298 : مثال

   ثانویه ارقام       اولیه ارقام       انتهایی ارقام            

  ترتیب چینش پرونده ها در یک قفسه بصورت پشت سر هم

98 – 52  - 42  

99 – 52  - 42  

00 – 52  - 43  

01 – 52  - 43  

  (Straight Number Filing) مستقیم اي شماره بایگانی

 و شماره کوچکترین با آن شروع که شوند می مرتب یافته اختصاص هاي شماره اساس بر ها پرونده سیستم این در

  .به صورت مسلسل درقفسه قرار می گیردو یک نظم زمانی  اطالعات دردر این روش،  .باشد می شماره بزرگترین با آن پایان

  ترتیب چینش پرونده ها در یک قفسه بصورت پشت سر هم: مثال

425298  

425299  

425300  

425301  

 هاي قفسه به جدید هاي قفسه راحتی به ،فضا کمبود صورت درهمچنین  .است افراد به راحت آموزش آن مزیت

  ..شود می اضافه موجود

  :آن می توان به موارد زیر اشاره نمود معایباز 

 بروز این مسئله، امکان که بگیرد نظر در جا یک و کالً را پرونده یک هاي شماره همه باید بایگانی کارمند 

  .سازد می ممکن را اشتباه

 گیرد نمی انجام درستی به کار تقسیم.  
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  )درون پرونده مرتب کردن اطالعات(معماري پرونده روش هاي انواع 

   POMR :Problem Oriented Medical Recordیا  رویکرد مبتنی بر مشکالت بیمار

کلیه مسائل و مشکالت روحی و شده و بیمار تنظیم  درمانیدر این روش پرونده ها براساس مشکالت     

تهیه می شود و هر بیمار با » لیست مشکالت«فهرست مندرجات منسوب به گیرد قرار می روانی بیمار مد نظر

از ویژگی هاي چنین سیستمی این  .تحت درمان قرار می گیرد,خودمشکالت فعال درمانی توجه به فهرستی از 

باعث می  این مسئله .جا گرد می آید است که تمام داده هاي موجود که مربوط به تشخیص و درمان است در یک

الت بیمار ؤانظرات و س ،افکار، احساسات .شود که داده ها به عنوان یک منبع اولیه اطالعات مورد توجه قرار گیرد

روش . پرونده بر اساس اظهارات بیمار تنظیم می شود ،عناصري هستند که در این سیستم دخالت دارند و در اصل

 :ویژگی هاي این روش عبارتست از .وید معرفی شد بوسیله لورسن 1960مذکور براي اولین بار در دهه 

 است معرض دید پویا در اطالعات به صورت یکپارچه و . 

 مشکالت تهیه می شود توجه به داده ها فهرستی از با. 

 موضوعات متفاوت شماره هاي متفاوت می گیرند( موضوعات شماره گذاري می شوند(  

  دهد روانی بیمار را مد نظر قرار میروشی است که کلیه مسائل و مشکالت روحی و.  

  ،منجر به ارتقاء سطح سالمت فرد و جامعه می شودآن است که  عینیت بااليمزیت آن.  

 عیب آن، هزینه باالي آن می باشد.  

  :دارد که عبارتند از ءزچهار ج

  پایگاه داده .1

  فهرست مشکالت .2

  طرح اولیه .3

  هاي پیشرفت سالمتی یادداشت .4

    TOMR:Time Oriented (Integrated) Medical Recordیا  ولید اطالعاترویکرد مبتنی بر تاریخ ت

روي  ،بنابراین آخرین فرم تکمیل شده .فرم هاي درون پرونده براساس تاریخ منظم می شوند, در این روش    

  :ویژگی هاي این روش عبارتست از .جا نگهداري می شوند بار پذیرش در یک و فرم هاي مربوط به هر قرار داردپرونده 

 انعکاس دهنده جریان مراقبت از بیمار می باشد.  

 بطور گسترده استفاده می شود.  

  استتصویر روشنی از بستري و درمان بیمار  آن، ارائهمزیت  

 . بیمار استبار بستري شدن  اطالعات مشابه در هرعدم مقایسه عیب آن 



18 

 

  SOMR :(Source Oriented Medical Record)یا  رویکرد مبتنی بر منبع تولید اطالعات

معموالً تمام اطالعات ، اطالعات بر اساس بخش ایجاد کننده و تاریخ مرتب می شوند و در این روش    

مهمترین مزیت این قالب این  .براساس تاریخ تنظیم شده و براي هر بخش از رنگ مخصوصی استفاده می شود

ویژگیهاي . هم مقایسه کرد می توان با, را که بیمار با آن مواجه بوده است است که تمام سیستم ها و روش هائی

  :این روش عبارتست از

 شیوه سنتی است. 

  بر اساس بخش ارائه دهنده خدمت تنظیم می شودپرونده. 

  و پس از آن به ترتیب تاریخ مرتب می شودتولید اطالعات بر اساس منبع پرونده. 

  ،است و معاینات انجام شده سهولت ارزیابی درمانمزیت آن 

  استهمه مشکالت بیماران و یک جاي تعیین سریع عیب آن، مقدور نبودن.   

  

  

  �و�ق و ��روز با�ید


