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ي آموزشي كاركنان بخش مدارك پزشكي ها بررسي نياز
  90در سال  ي استان خوزستان ها  بيمارستان

 
 

   5محمدهيوا عبدخدا /4علي محمدي /3سارا ساكي پور /2احمد عزيزي / 1جواد زارعي  

  چكيده
  

ي اخير،  از طرفي باعث ها ر سالي سالمت دها گذار از مدارك پزشكي كاغذي به الكترونيك و توجه به محتواي داده :مقدمه
 ها ي آموزشي جديدي را براي آنها ي جديد براي شاغلين حرفه مدارك پزشكي شده و از طرف ديگر، نيازها ايجاد فرصت

ي استان ها بيمارستاني آموزشي كاركنان بخش مدارك پزشكي ها هدف اين مطالعه بررسي نياز. ايجاد كرده است
  .بود خوزستان
 52جامعه پژوهش را تمامي كاركنان بخش مدارك پزشكي در . پژوهش يك مطالعه توصيفي مي باشد اين :رروش كا

معيار ورود افراد به اين پژوهش، اول داشتن رابطه استخدامي و دوم داشتن . بيمارستان استان خوزستان تشكيل مي دادند
از ي گردآوري شده با  استفاده ها داده. بود پرسشنامه ها ابزار جمع آوري داده. تحصيالت در رشته مدارك پزشكي بود

  .تحليل گرديدند ي آمار توصيفيها روش
در مجموع از ديدگاه كاركنان بيشترين آموزش مورد نياز، مربوط به مهارت در زمينه استفاده از كامپيوتر و  :ها يافته

زمينه ايمني و سالمت شغلي در مدارك و كمترين مهارت مورد نياز، مربوط به مهارت در ) درصد 70.4(فناوري اطالعات 
در مقايسه بين سطوح تحصيلي مختلف، در مقطع كارداني، بيشترين نياز مربوط به مهارت در . بود) درصد 50(پزشكي 

، در مقطع كارشناسي، مهارت در زمينه استفاده از كامپيوتر و فناوري )درصد 78(ي آماري سالمت ها زمينه اجراي  فعاليت
ي آماري سالمت در مدارك پزشكي ها و در مقطع كارشناسي ارشد، مهارت در زمينه اجراي  فعاليت) درصد 74(اطالعات 

  .بود) درصد 72(
ي آموزشي كاركنان بخش ها  ي كامپيوتري اطالعات سالمت، نيازها نتايج پژوهش نشان داد كه همراه با توسعه سيستم :بحث

ي خود در ها است، و كاركنان بخش مدارك پزشكي نياز به ارتقاء مهارت مدارك پزشكي نسبت به گذشته دچار تغيير شده
  .زمينه استفاده از كامپيوتر و فناوري اطالعات در مدارك پزشكي را  احساس مي كنند

  مدارك پزشكي، آموزش ضمن خدمت، نيازسنجي آموزشي :ها كليدواژه
  

 24/3/91:يپذيرش نهاي  16/2/91:اصالح نهايي  25/8/90: وصول مقاله

  

                                                 
شاپور اهواز، اهواز، ايران؛ نويسنده مسئول  عضو هيأت علمي گروه فناوري اطالعات سالمت، دانشكده پيراپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي جندي. 1
)j.zarei27@gmail.com(  
  مربي گروه فناوري اطالعات سالمت، دانشكده پيراپزشكي، دانشگاه علوم  پزشكي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران. 2
  كارشناس مدارك پزشكي، معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران. 3
  ، تهران، ايرانتهراني پزشك علوم دانشگاهدانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي،  بهداشتي و درماني، اطالعات تيريمدي تخصصي ادكتري دانشجو. 4
  ن، ايران، تهراتهراني پزشك علوم دانشگاهدانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي،  بهداشتي و درماني، اطالعات تيريمدي تخصصي ادكتري دانشجو. 5
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  مقدمه
 يها فرايند صحيح مديريت طريق از توانند مي ها سازمان

 اطالعات، كارگيري به و سازي ذخيره توليد، تبادل،

 رقابتي مزاياي به و نموده را تقويت خود منابع تمامي

 جمله از نيز ها بيمارستان .يابند دست آن از حاصل

 عاتاطال به شدت به كه شوند مي محسوب ييها سازمان

 بايد درك ها بيمارستان ارشد مديران رو اين از .اند وابسته

 مديريت قدرتمند يها حوزه طريق از تنها كه كنند

 يها قابليت و ها توانمندي توانند مي كه اطالعات است
 در را اطالعات مديريت و اطالعاتي يها سيستم

 يها سازمان در. نمايند وارد خود كار و كسب يها راهبرد
مراقبت  اطالعات اصلي منبع بهداشتي و درماني، مراقبت
 تمام رو اين است، از بيمار پزشكي پرونده سالمت،

 يها فعاليت انجام براي بهداشتي ي مراقبتها سازمان

 به موسوم يافته سازمان يك بخش به اطالعات مديريت

مدارك پزشكي  ]1[. پزشكي نياز دارند مدارك بخش
يابي اطالعات و آناليز مهم ترين ابزار ذخيره و باز 

ي بهداشتي و در ماني است و به همين دليل ها مراقبت
ي بهداشتي و در ماني معموالً ها پشتيباني اطالعاتي مراقبت

  ]2[. روي سيستم مدارك پزشكي متمركز مي گردد
با توجه به اهميت مدارك پزشكي، اين بخش در  

مت ي توسعه يافته به عنوان مديريت اطالعات سالها كشور
ي اخير با رشد فناوري ها در سال. شناخته مي شود

ي اطالعات ها اطالعات و ارتباطات، استفاده از سيستم
رايانه اي، پرونده الكترونيك سالمت، نقش اطالعات 

باعث تغيير در ... بهداشتي در باز پرداخت خدمات و 
 ]3[. ماهيت شغلي مديريت اطالعات سالمت شده است

صورت گرفته در حرفه مديريت تناسب با تغييرات م
ي استراليا، ها اطالعات سالمت، انجمن اين حرفه در كشور

آمريكا و كانادا تغييرات زيادي را در ساختار و 
تغيير از مدارك  ]4[. انجام داده اند ي خودها فعاليت

پزشكي كاغذي به الكترونيك و توجه به محتواي 
ي جديد ها ي بهداشتي از طرفي باعث ايجاد فرصتها داده

براي شاغلين حرفه مديريت اطالعات سالمت شده و از 
 ها ي آموزشي جديدي را براي آنها طرف ديگر، نياز
تغيير در شغل نياز به به تغيير در  ]5[. ايجاد كرده است

و هيچ زماني بيشتر از حال، اين نياز احساس . آموزش دارد
بنابراين شاغلين حرفه مديريت اطالعات . نشده است

ي خود نياز به تطابق با اين ها مت نيز براي ايفاي نقشسال
انجمن مديريت اطالعات بهداشتي  ]7و6[. تغييرات دارند

به منظور تطابق آموزش با  1996آمريكا  ابتدا در سال 
ي جديد حرفه مديريت اطالعات سالمت، اقدام به ها نياز

تدوين برنامه جديد براي آموزش مديريت اطالعات 
سپس  ]8[. ساله كرد هد ايمصورت يك دورنسالمت، به 

با توجه به بحث پرونده الكترونيك سالمت  2006در سال 
و نقش شاغلين حرفه مديريت اطالعات سالمت در آن، 

هدف از اين برنامه، ارتقاء . اين برنامه را اصالح كرد
كيفيت آموزش مديريت اطالعات سالمت متناسب با 

از  ]9[. مي باشد 2016سال ي جديد اين حرفه تا ها نياز
ي هر سازمان ها از مهمترين سرمايه طرف ديگر يكي

تالش دارند تا به  ها بنابراين سازمان. است آن نيروي انساني
ي مختلف بهره وري  سازمان خود را از طريق ها شيوه

آموزش و  ]10[. بهبود عملكرد نيروي انساني افزايش دهند
ثر در ؤي اساسي و مها بهسازي منابع انساني يكي از راهكار

امر نگهداري و بهره وري نيروي انساني محسوب مي 
موزش كاركنان فرايندي است كه انطباق و آ ]11[.گردد

سازگاري كاركنان با محيط متحول سازماني را فراهم 
 يها  برنامه يو اجرا ميمهم در تنظ اريبس نكته. آورد مي

. ن استمخاطبا ازيبا توجه به ن يزير برنامه ،يآموزش
 يزير گام برنامه نينخست ي،آموزش يها ازين ييشناسا

مؤثر  يآموزش ي برنامه كي ازين شيآموزش كاركنان و پ
 مطلوبي تغييرات از است عبارت آموزشي نياز ]12[.است
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 يا دانش، مهارت نظر از سازمان يك افراد يا فرد كه در

 بتوانند مذكور افراد يا فرد تا آيد وجود به بايد رفتار

 حد در را خود به شغل مربوط يها مسئوليت و وظايف

 انجام كاري، يها استاندارد با منطبق و قبول قابل مطلوب،

 تعالي و رشد يها زمينه امكان در صورت و داده

يكي از  ]13[. آورد وجود به مختلف ابعاد در را كاركنان
ي آموزش مداوم در ايران عدم انجام ها ي برنامهها آسيب

از مخاطبان و شركت كاركنان به خاطر  علمي نياز سنجي
   ]14[. امتياز بازآموزي است

بنابراين، با توجه به جايگاه و اهميت كاركنان مدارك 
پزشكي و نقش فوق العاده آن در مديريت اطالعات 
سالمت كشور ، در اين پژوهش قصد داشتيم تا با توجه 

ي جديد بهداشت و درمان و تغييرات جهاني ها نياز
ي جديد ها رت گرفته در زمينه فناوري اطالعات، نيازصو

بيشتر . آموزشي كاركنان اين بخش را بررسي كنيم
مطالعات در زمينه مدارك پزشكي، در مورد كاركنان 

ي دانشگاهي انجام شده است و كمتر ها بيمارستان
ي وابسته به ها ي خصوصي، و بيمارستانها بيمارستان
...) اعي، ارتش، نفت و تأمين اجتم(ي ديگر ها سازمان

اين در حالي است كه بخش . مورد بررسي قرار گرفته اند
ي سالمت توسط اين ها قابل توجهي از مراقبت

با هدف بررسي  لذا اين مطالعه. ارائه مي گردد ها بيمارستان
در  ي آموزشي كاركنان بخش مدارك پزشكيها نياز

جام ان ي موجود در استان خوزستانها تمامي بيمارستان
  .شد
  

 روش كار
اين مطالعه، پژوهشي كاربردي و از دسته مطالعات 

جامعه . انجام گرفت 1390توصيفي بود كه در سال 
پژوهش شامل تمامي كاركنان بخش مدارك پزشكي 

در اين . ي استان خوزستان بودها بيمارستان شاغل در

پژوهش، نمونه گيري انجام نگرفته و نمونه با جامعه 
معيار ورود افراد به اين پژوهش، اول . ودپژوهش برابر ب

و ) رسمي، پيماني و قراردادي(داشتن رابطه استخدامي 
. دوم داشتن تحصيالت در رشته مدارك پزشكي بود

بنابراين كاركنان طرحي و افراد غير فارغ التحصيل در 
علت حذف . رشته مدارك پزشكي از مطالعه خارج شدند

خدامي ثابت و معين كاركنان طرحي نداشتن رابطه است
نفر از كاركنان بخش مدارك  178در اين پژوهش . بود

محل انجام . پزشكي معيار ورود در مطالعه را داشتند
. بيمارستان موجود در استان خوزستان بود 52پژوهش 

ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه بود، كه با توجه به 
فراد اهداف ويژه پژوهش و بر اساس منابع معتبر و نظر ا

كارشناس و متخصص در رشته مدارك پزشكي تهيه شده 
روايي پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصان تأئيد شد . بود

 شده استفاده بازآزمايي روش از آن پايايي سنجش و براي

 به اسپيرمن همبستگي در اين خصوص، ضريب .است

 بودن قبول قابل دهنده نشان كه بود  درصد90 آمده دست

پرسشنامه شامل چهار سؤال در . است نامهپرسش پايايي
ارتباط با سن، سابقه خدمت، نوع استخدام و مقطع 

ي آموزشي در پنج ها سؤال مرتبط با نياز 28تحصيلي و 
براي سنجش پاسخ سؤاالت از مقياس پنج . بخش بود

و » عدم نياز«به صورت صفر براي ) 4-0(قسمتي ليكرت 
ه گرديد و ميانگين استفاد» نياز خيلي زياد«چهار براي 

امتياز كسب شده در هر قسمت جهت سهولت مقايسه به 
 ها براي جمع آوري داده. صورت درصد بيان شده است

ي مورد نظر از طريق واحد آمار و مدارك ها پرسشنامه
ي مورد پژوهش ها پزشكي  معاونت درمان، به بيمارستان

از  ها ي شهر اهواز، دادهها در مورد بيمارستان. فرستاده شد
 ها طريق مراجعه حضوري پژوهشگران به اين بيمارستان

نفر جامعه پژوهش در اين  178تمامي  .جمع آوري شدند
ي گردآوري شده با استفاده ها داده. مطالعه شركت كردند
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در ) ميانگين و درصد فراواني(ي آمار توصيفي ها از روش
ي علم اصول .تحليل گرديدند) 15نسخه ( SPSS نرم افزار

 تيرعا پژوهش انجام مراحل تمام در پژوهشي اخالق و
  .ديگرد

  
  ها يافته

وضعيت سن، سابقه خدمتي، نوع استخدام و مدرك  -
 رد تحصيلي كاركنان بخش مدارك پزشكي

  مورد پژوهش يها بيمارستان
ي استان ها نفر شاغل در بيمارستان 178از مجموع 

نفر  نفر كارشناس و چهار 116نفر كاردان،  58خوزستان، 
ميانگين سني كاركنان بخش . كارشناس ارشد بودند

سال و ميانگين سابقه خدمتي  30±4.6مدارك پزشكي 

نفر  116از نظر رابطه استخدامي . سال بود 3.8±5.9
نفر به صورت قراردادي  22نفر رسمي و  40پيماني، 
  .بودند

مينه استفاده از كامپيوتر و فناوري وضعيت مهارت در ز -
ي مورد ها اطالعات در مدارك پزشكي در بيمارستان

  پژوهش 
نتايج حاصل از پژوهش نشان داد كه ميانگين نياز به 

در زمينه استفاده از كامپيوتر و فناوري اطالعات آموزش 
ي مختلف از ديد ها در بين مهارت. بود) درصد 70.4(

ين نياز، به ترتيب مربوط به كاركنان، بيشترين و كمتر
و ) درصد 81(ي مديريت پايگاه داده ها آشنايي با نرم افزار

. بود) درصد 63(آشنايي با مفاهيم شبكه و اينترنت 
  )1جدول (

  
 ي مورد نياز در زمينه استفاده از كامپيوتر و فناوري اطالعات در مدارك پزشكيها ايسه مهارتمق: 1جدول

  نياز موردي ها مجموعه مهارت
  ميانگين
  امتياز

 )4از (
 درصد

ي ها ي شبكه، اليهها، پروتوكلهاشامل آشنايي با انواع شبكه: (آشنايي با مفاهيم  شبكه و اينترنت
  )يرهغي مرور گر وب،  و ها شبكه، ، روش اتصال به اينترنت،  برنامه

2.5 63 

كارت (ي مختلف هاب درايورشامل نصب ويندوز، نص: [Windowsتوانايي درمديريت سيستم عامل
، نصب تجهيزات )system restore(، برگردندان سيستم به تنظيمات قبلي ...)گرافيك، مادر بورد

  ...) ... ]اسكنر، پرينتر ،(سخت افزاري 
2.65 66 

 Hospital information System(  3 75برنامه(آشنايي با ساختار سيستم اطالعات بيمارستان

 SQL,ORACL  Access ,My SOL ,…(  3.22 81(:ي مديريت پايگاه داده مانندها زارآشنايي با نرم اف
 EHR 2.6 65 آشنايي با  ساختار و محتواي پرونده الكترونيك سالمت

 HL7,DICOM:مثل(ي اطالعات مراقبت سالمتهاي  تبادل داده  در سيستمها آشنايي با  استاندارد
،(...  2.8 70 

ي پشتيباني از تصميم هاشامل نرم افزار: (ي بالينيهاي اطالعات در مراقبتهاستمآشنايي با كاربرد سي
 آرشيو تصاوير ديجيتال پزشكي، CPOEسيستم ثبت كامپيوتري دستورات پزشك،  CDSSباليني

PACS  ،(...  
2.8.5 71 

تكاري ي ذخيره تصاوير، دسهاشامل  اسكن تصاوير، فرمت(آشنايي با  سيستم بايگاني الكترونيك
 66 2.63  ...)تصاوير، نحوه كار با دستگاه اسكنر، 

شامل امنيت فيزيكي :ي اطالعات مراقبت سالمتهادر سيستمهاي حفظ امنيت دادهها آشنايي با اروش
 78 3.1  و منطقي

  70.4  2.81 ميانگين كل
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در مدارك  ها وضعيت مهارت در زمينه گردآوري داده -
  ورد پژوهشي مها پزشكي در بيمارستان

در  ها ميانگين نياز به آموزش در زمينه گردآوري داده
ي ها در بين مهارت. بود) درصد 51.3( مدارك پزشكي

مختلف از ديد كاركنان، بيشترين و كمترين نياز، به ترتيب 
 68(ي قانوني مدارك پزشكي ها مربوط به آشنايي با جنبه

ي شماره دهي به ها و آشنايي با انواع روش) درصد
  ) 2جدول . (بود) درصد 40(ي بايگاني ها و روش ها پرونده

  
 در مدارك پزشكي ها ي مورد نياز در زمينه گردآوري دادهها مقايسه مهارت: 2جدول 

  مورد نياز يها مجموعه مهارت
  ميانگين
  امتياز

 )4از (
 درصد

  40 1.59  ي بايگانيهاو روشهاي شماره دهي به پروندههاآشنايي با انواع روش
  54 2.16  )ي كاغذي و الكترونيكهاشامل فرم(ي مدارك پزشكيهاآشنايي با اصول طراحي فرم

  44 1.76 آشنايي با اصول مستندسازي مدارك پزشكي
  68  2.7 ي قانوني مدارك پزشكيهاآشنايي با جنبه

  51.3  2.05 ميانگين كل

  
 طبقه بندي اطالعات سالمتوضعيت مهارت در زمينه  -

  ي مورد پژوهشها تاندر بيمارس
ميانگين نياز به آموزش در زمينه طبقه بندي اطالعات 

ي مختلف از ها در بين مهارت. بود) درصد 58.6(سالمت 

ديد كاركنان، بيشترين و كمترين نياز به ترتيب مربوط به 
و آشنايي ) درصد 70(آشنايي با كدگذاري مرگ و مير 

  ) 3جدول . (بود) درصد 49(با اصطالحات پزشكي 

  
 ي مورد نياز در زمينه طبقه بندي اطالعات سالمتها ايسه مهارتمق: 3جدول

  مورد نيازي ها مجموعه مهارت
  ميانگين
  امتياز

 )4از (
 درصد

 49 1.96  ي پزشكي و استخراج اطالعاتهاآشنايي با اصطالحات پزشكي براي كمك به مطالعه پرونده

 58 2.3 و اقداماتهابيماريي عمومي  كدگذاريهاآشنايي با دستورالعمل

 60 2.4 هاآشنايي با كدگذاري نئوپالسم
 56 2.22 ي خاص عوامل خارجيهاو پيامدهاكدگذاري صدمات و مسمويت

 70 2.8 آشنايي با كدگذاري مرگ و مير
 55 2.2 آشنايي با كدگذاري اقدامات

 ICF,ICPC, ICDO, ICD-DA( ...  2.6 65(ي طبقه بندي تخصصيها آشنايي با سيستم
  58.6  2.35 ميانگين كل

  
ي آماري ها زمينه اجراي  فعاليتوضعيت مهارت در  -

ي مورد ها در بيمارستان سالمت در مدارك پزشكي
  پژوهش

ي آماري ها ميانگين نياز به آموزش در زمينه اجراي فعاليت
در بين . بود) درصد 64.7( سالمت در مدارك پزشكي

كاركنان، بيشترين و كمترين  ي مختلف از ديدها مهارت
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ي آماري ها نياز، به ترتيب مربوط به آشنايي با نرم افزار
 59(ي آمار توصيفي ها و آشنايي با روش) درصد 70(

   )4جدول . (بود) درصد

  
  

 ي آماري سالمت در مدارك پزشكيها ي مورد نياز در زمينه اجراي  فعاليتها ايسه مهارتمق: 4جدول

  مورد نيازي ها مجموعه مهارت
  ميانگين
  امتياز

 )4از (
 درصد

 60 2.4 ي آمار بيمارستانيهاآشنايي با شاخص

 Excel 2.8  70 و  SPSSي آماريهاآشنايي با نرم افزار

 68 2.70  ..).ي آماري، هاآزمون.توزيع احتماالت:شامل(ي آمار استنباطيها آشنايي يا روش
و  ...ميانگين ، ميانه، مد،:ي حد مركزيهاشاخصشامل(ي آمار توصيفيها آشنايي با روش

 59 2.36  ...)واريانس، ضريب تغيرات،:  ي پراكندگيها شاخص

ي ها شامل انواع مطالعات ، پروپوزال نويسي، روش(آشنايي با روش تحقيق در علوم پزشكي
 67 2.67  ...)فهرست نويسي و استناد، مقاله نويسي ،

  64.7  2.59 ميانگين كل
  

  
عيت مهارت در زمينه ايمني و سالمت شغلي وض -

  ي مورد پژوهش ها مدارك پزشكي در بيمارستان
 ميانگين نياز به آموزش در زمينه ايمني و سالمت شغلي

ي مختلف از ديد ها در بين مهارت. بود) درصد 50(

كاركنان، بيشترين و كمترين نياز، به ترتيب مربوط به 
و آشنايي با ) درصد 70(آشنايي با سالمت و ايمني شغلي 

  ) 5جدول (بود ) درصد 45(ارگونومي 

  
 ايمني و سالمت شغلي مدارك پزشكيمورد نياز در زمينه ي ها ايسه مهارتمق :5جدول

  مورد نيازي ها مجموعه مهارت
  ميانگين
  امتياز

 )4از (
 درصد

 48 1.9 آشنايي با مديريت خطر و مديرت بحران در بخش مدارك پزشكي

 45 1.8 رگونوميآشنايي با ا
 58 2.3 آشنايي با سالمت و ايمني شغلي

  50  2 ميانگين كل
  
ي شغلي كاركنان مدارك پزشكي در ها وضعيت نياز -

  ي مورد پژوهش ها سطوح تحصيلي مختلف در بيمارستان
در مجموع از ديدگاه كاركنان، بيشترين و كمترين 

ه مهارت در زمينمهارت مورد نياز به ترتيب مربوط به 
و فناوري اطالعات در مدارك  استفاده از كامپيوتر

و مهارت در زمينه ايمني و سالمت ) درصد 70.4(پزشكي 
بين  در مقايسه .بود) درصد 50(شغلي مدارك پزشكي 
، بيشترين نياز در مقاطع كارداني سطوح تحصيلي مختلف

مهارت در زمينه اجراي و كارشناسي ارشد، مربوط به 
سالمت در مدارك پزشكي، به ترتيب ي آماري ها فعاليت
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و در مقطع كارشناسي، مهارت  )درصد 72(و ) درصد 78(
و فناوري اطالعات در  در زمينه استفاده از كامپيوتر

  .بود) درصد 74(مدارك پزشكي 

  
 مورد نياز در سطوح تحصيلي مختلفآموزشي  هاي ايسه مهارتمق :6جدول

  مورد نيازي ها مهارت
  تحصيلي مختلف درصد نياز در سطوح

  ميانگين  ارشد  كارشناسي كارداني
و فناوري اطالعات درمهارت در زمينه استفاده از كامپيوتر

 مدارك پزشكي
66 74 62 70.4  

  51.3 39 43 68 در مدارك پزشكيهامهارت در زمينه گردآوري داده
  58.6 48 53 69 مهارت در زمينه طبقه بندي اطالعات سالمت

ي آماري سالمت در مداركها نه اجراي  فعاليتمهارت در زمي
 پزشكي

78 58 72 64.7  

  50 67 48 57 مهارت در زمينه ايمني و سالمت شغلي مدارك پزشكي
 

در  ، بيشترين نيازبين سطوح استخدامي مختلف در مقايسه
مهارت در زمينه ، مربوط به قرارداديكاركنان پيماني و 
اطالعات در مدارك و فناوري  استفاده از كامپيوتر

و در كاركنان رسمي، ) درصد 72(پزشكي هر كدام 
ي آماري سالمت در ها مهارت در زمينه اجراي فعاليت

  )7جدول (بود ) درصد 81(مدارك پزشكي 
  

 ي  آموزشي مورد نياز در سطوح استخدامي مختلفها ايسه مهارتمق: 7جدول

  
  مورد نيازي ها مهارت

  درصد نياز در سطوح تحصيلي مختلف

شامل قردادي و (ساير  پيماني  رسمي
  ميانگين  )ساعتي

و فناوري اطالعات درمهارت در زمينه استفاده از كامپيوتر
 مدارك پزشكي

65 72 72 70.4  

  51.3 41 46 72 در مدارك پزشكيهامهارت در زمينه گردآوري داده
  58.6 58 54 72 سالمتمهارت در زمينه طبقه بندي اطالعات

ي آماري سالمت در مداركها مهارت در زمينه اجراي  فعاليت
 پزشكي

81 60 59 64.7  

  50 47 48 57 مهارت در زمينه ايمني و سالمت شغلي مدارك پزشكي
 

  بحث
نتايج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد كه از نظر 
كاركنان مدارك پزشكي بيشترين آموزش مورد نياز، 

به مهارت در زمينه استفاده از كامپيوتر و فناوري مربوط 
ي اخير در ها در سال. اطالعات در مدارك پزشكي بود

ي مختلف بهداشت و درمان، بخش مديريت ها ميان بخش
بيش از ساير ) مدارك پزشكي(اطالعات سالمت 

ي مراقبت بهداشتي و درماني تحت تأثير فناوري ها بخش
  ه اطالعات قرار گرفته است، ب
 اندكسي اين بخش نظير ها طوري كه بيشتر فعاليت

بيماران، گزارشات آماري، كنترل پروندة بيمار،  پزشكان،
 كدگذاري، يافتن نقص پرونده، خالصة ترخيص

 غيره و ، سيستم پيگيري و رديابي، نسخه برداريها بيماري
لذا نياز به  ]3[. به صورت كامپيوتري انجام مي گردد
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ي اطالعات براي شاغلين ها ه و فناوريدانش در مورد رايان
بوده و در ، يك نياز ضروري المتسمديريت اطالعات 

 ]15-17و  5،7[. كيد شده استأمطالعات مختلف به آن ت
به نظر مي رسد پياده سازي برنامه سيستم اطالعات 

ي استان خوزستان نيز ها در بيمارستان) HIS(بيمارستان 
اركنان بخش مدارك دليل ديگري بر احساس نياز ك

پزشكي به مهارت در استفاده از كامپيوتر و فناوري 
امتياز دهي نزديك به . اطالعات در مدارك پزشكي است

ي نظير آشنايي با نرم ها درصد كاربران به مهارت 70
، HISي مديريت پايگاه داده، آشنايي با ساختار ها افزار

ظ ي حفها ، روشHL7ي تبادل داده مثل ها استاندارد
امنيت اطالعات در فضاي مجازي، و غيره دليلي بر اين 

  .ادعا است
يي كه از نظر كاربران از اولويت ها دومين دسته از مهارت

ي ها بااليي برخوردار بود، مهارت در زمينه اجراي فعاليت
از آنجاي كه . آماري سالمت در مدارك پزشكي بود

وط به ي مربها ي مهم در برنامه ريزيها مؤلفهآمار يكي 
، امروزه مديران نسبت به گذشته جامعه است سالمت هر

در  ]18[. ندي بهداشتي بيشتر توجه مي كنها به آمار
يي براي ها بصورت ساليانه كارگاه ها بسياري از دانشگاه

بيشتر  ها اما در اين كارگاه. آموزش آمار برگزار مي شود
ي آمار بيمارستاني تأكيد مي شود، ها بر آموزش شاخص

حالي كه در پژوهش حاضر كاركنان احساس نياز  رد
  SPSSي آماري نظيرها بيشتري به آموزش كار با نرم افزار

و آشنايي با آمار استنباطي نمودند، كه در واقع  Excel و 
  .ي پيشرفته آماري محسوب مي گردندها جزء مهارت

آشنايي با قوانين كدگذاري مرگ و مير يكي ديگر از 
كه از ديدگاه كاركنان از اولويت بااليي يي بود ها مهارت

دليل اين امر مي تواند اهميت . برخوردار بودبراي آموزش 
ثبت مرگ از ديدگاه سالمت از يك طرف و ضعف 
كدگذاران در آشنايي با قوانين كدگذاري مرگ و مير 

ي شماره ها در مقابل، آشنايي با انواع روش ]19[. باشد

بايگاني، اصول مستندسازي ي ها و روش ها دهي به پرونده
مدارك پزشكي، آشنايي با مديريت خطر و مديرت 

يي بودند كه ها بحران در بخش مدارك پزشكي، مهارت
 ها كاركنان احساس نياز كمتري به آموزش در مورد آن

به نظر مي رسد دليل اين موضوع مي تواند . مي كردند
آشنايي بيشتر كاركنان مدارك پزشكي با برخي از اين 

ي ها و روش ها نظير شماره دهي به پرونده ها مهارت
ي جديد  متناسب با ها بايگاني و نيز احساس نياز به مهارت

  .باشد المتسي ها ي جديد در محيط مراقبتها نياز
ي آموزشي ها مطالعات صورت گرفته در ايران نياز

كاركنان بخش مدارك پزشكي را از ابعاد مختلف مورد 
براي نمونه، پيري و همكاران . اند ارزيابي قرار داده

ديدگاه كاركنان مدارك پزشكي «پژوهشي با عنوان 
ي الزم در بخش مدارك پزشكي در ها نسبت به مهارت

ي آموزشي و درماني دانشگاه علوم پزشكي ها بيمارستان
ي حاصل از اين ها يافته. انجام دادند» 1387تبريز در سال 

ى الزم براى ها مهمترين مهارتپژوهش نشان داد كه 
كاركنان مدارك پزشكى به تفكيك سه نوع مهارت 

ى عمومى ها مهارت: اصلى به ترتيب عبارت بودند از
شامل توانايى به كارگيرى رايانه، سرعت عمل همراه با (

ليت پذيرى، خود ياد گيرى و مديريت ئوسرعت باال، مس
شامل توانايى ارتباط با (ى ارتباطى ها ، مهارت)تغيير
 ى اختصاصىها و مهارت ،)پزشكان و ان، بيمارانمدير

، مستندسازى، آشنايى ها شامل گزارش دهى، پردازش داده
 ]20[. ، بازيابى اطالعات و كدگذارى صحيحHISبا 
 ينيازسنج«هانبخش و همكاران نيز  پژوهشي با عنوان ج

در  يمدارك پزشك يها كاركنان بخش يآموزش
بر  1389در سال » شهر اصفهان يآموزش يها بيمارستان

كاركنان بخش مدارك پزشكي  انجام نفر از  77روي 
ي آموزشي را در سه گروه فني، ها مهارت ها آن. دادند

ايشان چنين نتيجه . ادراكي و انساني تقسيم بندي نمودند
 يها ارتقاء و توسعه مهارت گيري نمودند كه بايد براي
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ر د يادراك يها مهارت ،يبايگان يها در واحد يفن
در  يانسان يها و مهارت، و آمار يكدگذار يواحدها
مدارك  يها كاركنان بخشبراي  ،پذيرش يواحدها
  ]21[ .ي اقدام گرددپزشك

نتايج حاصل از مطالعات مشابه و مطالعه حاضر حاكي از 
ي اطالعات ها اين است كه همزمان با توسعه سيستم

سالمت و حركت از مدارك پزشكي كاغذي به 
ي آموزشي كاركنان بخش مدارك ها الكترونيك، نياز

پزشكي نسبت به گذشته دچار تغيير شده است و كاركنان 
ي حرفه اي ها بخش مدارك پزشكي نياز به ارتقاء مهارت

خود در زمينه استفاده از كامپيوتر و فناوري اطالعات در 
. مدارك پزشكي، و مديريت اطالعات سالمت دارند

ي آموزشي تجديد نظر اه بنابراين بايد در برگزاري كارگاه
  :گردد و در اين زمينه پيشنهادات زير توصيه مي گردد

بخش مدارك  آموزشي كاركنان يها تعيين اولويت .1
ي آموزشي آنان، به خصوص ها پزشكي متناسب با نياز

ي كامپيوتر و فناوري اطالعات در ها در زمينه كاربرد
  مراقبت سالمت

آموزشي  يها برنامه ريزي به منظور برگزاري دوره .2
ضمن خدمت براي كاركنان بخش مدارك پزشكي 
توسط معاونت درمان با همكاري گروه مدارك 

 پزشكي  و آموزش دانشگاه 

ي آموزشي نبايد منحصر به كاركنان ها برگزاري دوره •
ي دانشگاهي باشد بلكه بايد ها بيمارستان
 هي وابسته بها ي خصوصي و بيمارستانها بيمارستان

را ...) تأمين اجتماعي، ارتش، نفت و ( ها ساير سازمان
 .نيز شامل شود

ي ها يي متنوعي براي برگزاري دورهها امروزه الگو •
ي ساده ها مدل. آموزش ضمن خدمت وجود دارد

 Trainingخطي، مدل پاركر، مدل  and 

Development  Lead Body مدل مبتني بر تحول ،
پذير بودن سازمان، مدل رويكرد سيستمي به آموزش، 

بنابراين متناسب با . ي متداول هستندها جمله الگو از
  . شرايط موجود بايد مناسب ترين الگو انتخاب گردد

ي آموزشي ها تهيه محتواي آموزشي متناسب با نياز .3
ي ها در اين زمينه مي توان از سرفصل. كاركنان

. دروس رشته فناوري اطالعات سالمت استفاده كرد
ي آينده به ها يازدر تدوين محتواي آموزشي بايد ن

ي اطالعاتي رايانه ها خصوص در  زمينه توسعه سيستم
 .اي مد نظر قرار گيرد

انجام پيش آزمون و گروه بندي كاركنان در  .4
در  ها ي آموزشي برحسب ميزان دانش پايه آنها دوره

در گروه بندي . زمينه  محتوي آموزشي دوره
سن  يها به فاكتور ها كاركنان عالوه بر دانش پايه آن

 .و  سطح مقطع تحصيلي نيز بايد توجه كرد
انجام  ارزشيابي پاياني از شركت كنندگان در  .5

  ي آموزشيها دوره
  

  تشكر و قدرداني
، طرح پژوهشي به شماره )بخشي از(اين مقاله حاصل 

٩٠٢٩٠-U   مصوب دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور
اهواز است،  كه با حمايت  مالي معاونت تحقيقات و 

شاپور  يجند يوري اطالعات دانشگاه علوم پزشكفنا
پژوهشگران بدينوسيله از معاونت  .اهواز  انجام شده است

تحقيقات و فناوري اطالعات دانشگاه علوم پزشكي جندي 
  .ي مالي  تشكر مي كنندها شاپور اهواز  بخاطر حمايت
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The Study of Educational Needs of Medical 
Records Staff of Hospitals in Khuzestan 

 Province (2011) 
 
 

  
 Zarei J1/Azizi A2/ Sakipoor S3/ Mohammadi A4/ Abdekhoda MH5 

Abstract  
 
 

Introduction: In recent years, There has been a change from paper to electronic medical records with 
more attention to the contents of health data resulting  in the development of new opportunities and 
concurrently new educational needs for medical records professionals. The aim of the present study was 
to assess the educational needs of medical records staff. 
Methods: The population of this descriptive study consisted of all the medical records staff in 52 
hospitals of Khuzestan province. Job and education relatedness were considered as the inclusion criteria 
for participation in the study. Data, having been gathered by a questionnaire, were analyzed through 
descriptive statistics. 
Results: It was generally found that skill in the areas of computer and information technology were 
considered as the most significant educational needs by the staff (70.4%) while literacy in the areas of 
safety and occupational health were regarded as the least significant needs (50%). Regarding needs 
differences of the staff with different academic degrees, the highest needs of the holders of associate, 
bachelor, and master degrees were the skills in the implementation of health statistical activities (78%), 
use of computer and information technology (74%), and the implementation of health statistical 
activities in medical records (72%), respectively. 
Conclusion: It can be concluded that, along with the development of computerized health information 
systems, the enhancement of computer and information technology literacy of medical records staff are 
the needs to be met by authorities. 
Keyword: Medical Record, In-Service Training, Educational Needs Assessment 
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