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 فصل ايل: سیش تکامل مذیشیت اطالعات بُذاضتی دسماوی

 مقذمٍ

 فقبِیتٟبی انّی ؾبظٔبٖ ٞبی تبٔیٗ وٙٙسٜ ثٟساقت اختٕبفی ٚ ٔطالجت ثٟساقتی ثٝ چٟبض زؾتٝ شیُ ذالنٝ ٔی قٛز:

 پیكٍیطیتمٛیت ثٟساقت ٚ  -1

 قٙبذت ظٚزضؼ ثیٕبضی ٚ پیٍیطی آٖ -2

 زضٔبٖ -3

 ٔطالجت ٚ تؿىیٗ -4

ٟٕٔتطیٗ ٔٙبثـ اعالفبتی وٝ تبٔیٗ وٙٙسٜ ثرف فٕسٜ ای اظ ٘یبظٞبی ٔسیطاٖ ؾغٛح ٔرتّف ٘ؾبْ ؾالٔت ٔی ثبقس، ٕٞب٘ب 

خٕـ آٚضی، شذیطٜ،  اعالؿ ٔٙسضج زض پطٚ٘سٜ ثبِیٙی ثیٕبضاٖ اؾت وٝ ثٝ انغالح ٔساضن پعقىی ٌفتٝ ٔی قٛز ٚ زض فهط حبضط

 پطزاظـ ٚ فطضٝ ایٗ اعالفبت ثط حؿت ٘یبظٞبی وبضثطاٖ ٔرتّف ثٝ فٟسٜ ٔسیطاٖ اعالفبت ثٟساقتی زضٔب٘ی ٔی ثبقس.

 اسصش ي اَمیت مذاسک پضضکی

ٔساضن پعقىی چٝ ثٝ نٛضت زؾتی ٚ چٝ ثٝ نٛضت ٔبقیٙی، حبٚی اعالفبتی اؾت وٝ ٕٞٝ خٙجٝ ٞبی ٔطالجت ثیٕبض ضا 

تٛنیف ٔی ٕ٘بیس، پعقىبٖ، پطؾتبضاٖ ٚ ؾبیط تبٔیٗ وٙٙسٌبٖ ٔطالجت ثٟساقتی ٚ زضٔب٘ی ثطای ٔقبِدٝ ثیٕبضاٖ ٘یبظ ثٝ اعالفبت 

زضٔب٘ی فُٕ  –جبعی ثیٗ پعقىبٖ، ثیٕبضاٖ ٚ ؾبیط پطؾُٙ ذسٔبت ثٟساقتی پعقىی زاض٘س. ٔساضن پعقىی ثٝ فٙٛاٖ ٚؾیّٝ اضت

 ٔی ٕ٘بیس.

اعالفبت ثٟساقتی ٚ زضٔب٘ی ٔؿتٙس ٔٛخت ٔی قٛز تب زض ٔٛالـ ِعْٚ ٚ ثطٚظ ٔكىالت ثتٛاٖ اظ ثیٕبض، اضائٝ زٞٙسٌبٖ ٔطالجت 

ضن پعقىی زض ثطآٚضز ٚ تبٔیٗ ٔمبنس ٔبِی ٚ ثٟساقتی ٚ ٔٛؾؿبت زضٔب٘ی ٚ یب ثیٕبضؾتبٟ٘ب حٕبیت لب٘ٛ٘ی ٕ٘ٛز. ٕٞچٙیٗ ٔسا

 ٕٞچٙیٗ تقییٗ ٔیعاٖ ٞعیٙٝ ٞبی زضٔب٘ی إٞیت ثؿعایی زاضز.

 تعشیف مذاسک پضضکی

ٔساضن پعقىی فجبضت اظ وّیٝ اٚضاق ٚ ٔساضوی اؾت وٝ حمبیك ثیٕبضی، ٚضقیت ثٟساقتی، اعالفبتی اظ ظ٘سٌی ٚ تبضیرچٝ وبُٔ 

زضٔبٟ٘بی ا٘دبْ یبفتٝ ثطای ثیٕبض ضا ٔكرم ٔی ٕ٘بیس وٝ وّیٝ ایٗ اعالفبت تٛؾظ پطؾُٙ ثٟساقتی ٚ زضٔب٘ی لجّی ٚ فقّی ٚ 

ٔساضن پعقىی ثجت ٔی قٛز. ثٝ ثیب٘ی زیٍط ٔساضن پعقىی فجبضت اؾت اظ زازٜ ٞبیی ثطای زضٔبٖ ٚ تٟیٝ اؾٙبز زلیك ٚ ٔؿتٙس 

 زض ضاثغٝ ثب ٘تبیح حبنُ اظ ٔطالجتٟب.

فجبضت اؾت اظ وّیٝ اٚضاق ٚ ٔساضوی اؾت وٝ ٔب ضا اظ ٌصقتٝ ثیٕبض  1اؾت وٝ ٔساضن پعقىیتقطیفی وٝ أطٚظٜ ٔغطح اؾت ایٗ 

ٚ ٕٞچٙیٗ ٔطالجت ٞبی ثٟساقتی وٝ زض ٔٛضز ٚی ا٘دبْ قسٜ اؾت آٌبٜ ٔی ؾبظز. ایٗ اٚضاق تٛؾظ پطؾُٙ پعقىی ٚ 

ٚ ٍٟ٘ساضی ٔی ٌطزز تب ثب اخطای پیطاپعقىی تىٕیُ ٚ تٛؾظ پطؾُٙ ٔساضن پعقىی ثٝ ٘حٛ نحیح ٚ لبثُ زؾتطؾی خٕـ آٚضی 

 ؾیؿتٕٟبی نحیح ٘ٝ تٟٙب أىبٖ ثبظیبثی پطٚ٘سٜ ثّىٝ ثبظیبثی اعالفبت ٔٛخٛز زض پطٚ٘سٜ ٘یع ٔمسٚض ثبقس.

انغالح ٔساضن ثٟساقتی ٚ ٔساضن پعقىی ٞط زٚ زض یه ظٔیٙٝ ثٝ وبض ثطزٜ ٔی قٛزٚ اذتالفی وٝ زض انغالحبت ٚخٛز زاضز ثط 

لجتٟبی پعقىی ٚ ٔطالجتٟبی ثٟساقتی اؾت ٚ ٔی تٛاٖ ٌفت ٔحتٛای ایسٜ آَ ٔساضن پعقىی ٚ اؾبؼ تفبٚت زض ثیٗ ٔطا

ثٟساقتی ٔرع٘ی اؾت اظ ٕٞٝ زازٜ ٞب زض ٔطالجتٟبی ثٟساقتی قرهی، ٔساضن ٔطثٛط ثٝ تِٛس ٚ ایٕٗ ؾبظی، ٌعاضـ آظٔبیكبت 

 ٟساقتی.فیعیىی ٚ ٔساضن وّیٝ ثیٕبضیٟب ٚ زضٔبٟ٘بی ا٘دبْ قسٜ زض ٞط ٘ٛؿ ٔطالجت ث

ضطٚضت ثجت وبُٔ زازٜ ٞب زض پطٚ٘سٜ پعقىی، ٔٛضز تبویس ٔطاخـ ٌٛ٘بٌٛ٘ی ٚالـ قسٜ اؾت. ٔغبثك ایٗ لٛا٘یٗ ٔساضن ثؿتطی 

ثبیس ٔحتٛی اعالفبتی اظ لجیُ: اعالفبت قٙبؾبیی ثیٕبض، قىبیت انّی، ثیٕبضی فقّی، تبضیرچٝ ثیٕبضی، تبضیرچٝ ذب٘ٛازٌی، 

ثطي ٔكبٚضٜ، یه ٘ؿرٝ اظ فطْ ا٘تمبَ ثیٕبض، ٌعاضقبت آظٔبیكٍبٞی ٚ ضازیِٛٛغی، افٕبَ خطاحی ٔقبیٙبت فیعیىی، ؾیط ثیٕبضی، 

ا٘دبْ قسٜ، ٌعاضقبت ٔرهٛل اظ لجیُ ؾی تی اؾىٗ ٚ.... ثب لیس تبضید ٚ أضبی ٔترهم ٔطثٛعٝ ثبقس ٚ ثط ایٗ اؾبؼ زض 
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اضی پطٚ٘سٜ ٔساضن پعقىی ثیٕبضاٖ زلت وبفی ٕ٘ٙبیس ِغٛ ثطذی اظ ایبِتٟبی آٔطیىب پطٚا٘ٝ وبض پعقىب٘ی وٝ زض أط تىٕیُ ٚ ٍٟ٘س

 ذٛاٞس قس.

 مقاصذ اصلی تطکیل پشيوذٌ پضضکی

زض ٌعاضـ ؾبظٔبٖ خٟب٘ی ثٟساقت زض ظٔیٙٝ إٞیت ٔساضن پعقىی ٚ ثجت زلیك اعالفبت، ثیبٖ قسٜ اؾت وٝ: ٍٟ٘ساضی 

لم ٚ ٔجٟٓ ثٛزٜ ٚ یب ثٝ عٛض نحیح تىٕیُ ٘كسٜ نحیح ٔساضن پعقىی حبئع إٞیت ٔی ثبقس. اٌط ٔساضن پعقىی ٘بذٛا٘ب، ٘ب

 ثبقس، فبلس اؾتفبزٜ ذٛاٞس ثٛز. ظیطا ویفیت ٔساضن پعقىی یىی اظ ٔٛاضز ٟٔٓ اظ زیسٌبٜ ٔسیطیتی اؾت.

 زض ٔطاوع ثٟساقتی ٚ زضٔب٘ی ٔساضن پعقىی ثطای ٌطٟٚٞب، افطاز ٚ ٚاحسٞبی ظیط وبضثطز زاضز:

 ياحذ مذیشیت -1

 مذیشیت مشاقبت اص بیماس -

 ؾٙس ؾبظی زض ضاثغٝ ثب ثیٕبضی ثیٕبض ٚ زضٔبٖ ٚی زض عی زٚضٜ زضٔب٘ی -

 ایدبز اضتبثظ ٔٙبؾت ٚ نحیح ثیٗ ٌطٟٚٞبی اضائٝ زٞٙسٜ ذسٔبت پعقىی ٚ زضٔب٘ی حس ٚاؾظ -

 مذیشیت اجشایی -

 ٔحبؾجبت ٔبِی -

 ثط٘بٔٝ ضیعی ٚ قٙبؾبیی زازٜ ٞبی ضطٚضی خٟت ا٘تربة ضٚـ ٞبی اخطایی ٚ ثٟجٛز ذسٔبت ٔٛؾؿٝ -

 مشاجع قاوًوی -2

اظ ٘ؾط لب٘ٛ٘ی، ٔساضن پعقىی اضظـ ظیبزی ثٝ ٔٙؾٛض زفبؿ اظ ثیٕبض، پعقه ٚ ثیٕبضؾتبٖ زاضز. اظ خّٕٝ ٔكىالتی وٝ أطٚظٜ 

زأٍٙیط پعقىبٖ ٔی ٌطزز، ؾٛء زضٔبٖ ٘بقی اظ ؾُٟ اٍ٘بضی ٚ غفّت اؾت وٝ زض زٞٝ اذیط ثٝ ٚفٛض زیسٜ قسٜ اؾت. زض ایٗ 

یُ ٔرتّف اظ ٔطاخـ لب٘ٛ٘ی زازذٛاٞی ٕ٘بیس، ذٛاٜ قبوی ذهٛنی زاقتٝ ثبقس یب اظ ثیٕبضؾتبٖ نٛضت چٙب٘چٝ ثیٕبض ثٝ زال

قىبیت وٙس، زازٜ ٞبی ثجت قسٜ زض پطٚ٘سٜ پعقىی ثیٕبض ٚ ٌعاضقبت پعقه ٔقبِح ثطای تهٕیٓ ٌیطی زض ٔطاخـ لب٘ٛ٘ی فٛق 

 اِقبزٜ ٔٛثط اؾت.

 

 کادس آمًصضی، دسماوی ي پژيَطی -3

 آمًصش -

پعقىی ثٝ فٙٛاٖ ٔٙبثـ ضٚظآٔس ٚ اعالفبت شی لیٕتی خٟت آٔٛظـ پعقىبٖ ٚ پیطاپعقىبٖ ٚ ٞط قرهی وٝ ثٝ  پطٚ٘سٜ ٞبی

 ٘ٛفی فقبِیتٟبی زضٔب٘ی زذیُ ثبقس ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔی ٌیطز.

 پژيَص -

ك انَٛ پیكطفتٟبی پعقىی أطٚظی زض حمیمت ٔطٖٞٛ ثجت ٘تبیح تحمیمبت پعقىبٖ زض ٌصقتٝ ٔی ثبقس. ٞط ٔسضوی وٝ ٔغبث

فّٕی، ثٝ ٌٛ٘ٝ ای لبثُ لجَٛ ٚ ثب زلت ٚ نحت ثجت ٌطزز. ٔٙجقی ثب اضظـ ثطای ٔغبِقٝ ٚ تحمیك ٔحؿٛة ٔی قٛز. پعقىبٖ 

ؾٟٓ ثٝ ؾعایی زض فطاٞٓ آٚضزٖ اعالفبت ٔٛضز٘ؾط ثطای تحمیمبت زاض٘س، ثٝ قطعی وٝ ثجت زلیك ٚ وبُٔ وّیٝ زازٜ ٞبی 

 تٛؾظ آ٘بٖ ضفبیت قسٜ ثبقس.ٔطثٛعٝ ثٝ ثیٕبضی زض پطٚ٘سٜ ٞبی پعقىی 

 بُذاضت ي دسمان -

اضظـ پطٚ٘سٜ پعقىی ثطای ثیٕبض زض ظٔیٙٝ تساْٚ ٔطالجت ٚ ثط٘بٔٝ ضیعی ٔٙبؾت ٚ ٚخٛز یه پطٚ٘سٜ وبُٔ پعقىی ٚ ثجت تٕبْ 

ٛزٜ ٚ ثیٕبضیٟبی قرم زض عَٛ ٔست ظ٘سٌی اؾت. ٔرهٛنبً زض پیٍیطی زضٔبٖ ٚ آٌبٞی اظ ؾٛاثك تبضید ثیٕبض، ثؿیبض اضظ٘سٜ ث

 ثٝ تكریم ٚ زضٔبٖ ثیٕبض وٕه لبثُ تٛخٟی ٔی ٕ٘بیس.

تساْٚ ٔطالجت اظ ثیٕبض ٚ ثط٘بٔٝ ضیعی ٔٙبؾت پعقه زض پطٚ٘سٜ پعقىی، ٚضقیت ؾالٔتی فقّی ٚ ٌصقتٝ ثیٕبض ضا قطح ٔی زٞس 

زض پطٚ٘سٜ  ٚ ثیٕبضی فقّی ضا ثط اؾبؼ تكریم  ٚ پیف آٌٟی ثٝ ٚؾیّٝ فالئٓ ٔرهٛل تدعیٝ ٚ تحّیُ ٔی وٙس، ٕٞچٙیٗ

ثیٕبض ٘ؾطات پعقه ٔكبٚض یب ٘تبیح آظٔبیكبت تكریهی، السأبت خطاحی ٚ ٚاوٙف ثیٕبض ثٝ زضٔبٟ٘بی ا٘دبْ قسٜ لطاض زازضز، 

٘تیدٝ یه ٌعاضـ وبُٔ اظ ثیٕبضی، ٚخٛز ثؿیبضی اعالفبت زض ٔٛضز ثیٕبض ٔی ثبقس. ثٙبثطایٗ ٔساضن پعقىی ثٝ فٙٛاٖ یه 



 نخبگان گستر فرهنگ پسشکی گروه آموزشی خذمات تخصصی مرکس

 4  رد قانونی داردو کپی برداری از مطالب پیگ رداشتکلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک، فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه ب

ثقسی ثیٕبض خٟت ازأٝ زضٔبٖ ٚ اضائٝ عطحٟبی زضٔب٘ی ٔفیس ثٛزٜ ٚ اظ زٚثبضٜ وبضی خٌّٛیطی  ٔطخـ وبُٔ ثٛزٜ ٚ زض ٔطاخقبت

 ٔی ٕ٘بیس.

 بیماسستان -4

ٔساضن پعقىی ٔحتٛی زازٜ ٞبیی اؾت وٝ قبُٔ ٔكبٞسات ا٘دبْ قسٜ تٛؾظ پعقه ٚ ٘تبیح زضٔبٖ ثیٕبض  اظ ٘ؾط ثیٕبضؾتبٖ،

ثٝ تدعیٝ ٚ تحّیُ ویفیت ٚ وٕیت ذسٔبت اضائٝ قسٜ ٔی پطزاظز. ِصا ٔی ثبقس. ثب اؾتفبزٜ اظ ٔساضن پعقىی ثیٕبضؾتبٖ 

ٟٕٔتطیٗ اضظـ ٔساضن پعقىی ثٝ ِحبػ تكریم ٚ زضٔبٖ ٔی ثبقس. چٝ ثؿب ٕٔىٗ اؾت فٛت ٕ٘بیسٚ ٔطي ٚی ثٝ زالیّی 

ٔطي، ٔٛضز تٛخٝ ثبقس وٝ لبثُ پیكٍیطی ثٛزٜ، زض چٙیٗ ٔٛاضزی، ٔساضن پعقىی ثیٕبض ثٝ ٔٙؾٛض ا٘دبْ تحمیك زض ظٔیٙٝ فّت 

 ٚیػٜ ثیٕبضؾتبٖ لطاض ٔی ٌیطز.

قبیبٖ شوط اؾت وٝ ثطای ثیٕبضؾتبٖ إٞیت ٔطي ٚ ٔیط وٕتط اظ ثیٕبضی ٘یؿت ٚ ثطای پعقىی ٔسضٖ أطٚظی، تٟٙب زا٘ؿتٗ ایٗ 

 ٘ىتٝ ثیٕبض زضٔبٖ قسٜ ٚ تطذیم یبفتٝ، وبفی ٕ٘ی ثبقس.

زؾت آٔسٜ اظ زضٔبٖ ثیٕبض ٚ فُّ آٖ اؾت. اٌط ٘تیدٝ زضٔبٖ، أطٚظٜ ثیٕبضؾتبٖ ٔؿئَٛ ثطضؾی ٚ ٔكرم ٕ٘ٛزٖ ٘تبیح ثٝ 

 ثٟجٛزی ثیٕبض ثبقس، ثیٕبضؾتبٖ ٚ وبزض زضٔب٘ی ثبیس ثسا٘ٙس چٝ ٘مكی زض ایٗ ثٟجٛزی ایفب ٕ٘ٛزٜ ا٘س.

ٕٞچٙیٗ زض یه ثیٕبضؾتبٖ پیكطفتٝ فُّ ٘بضؾبییٟبی زضٔبٖ ثبیس ٔكرم قٛز ٚ چٙب٘چٝ ایٗ ٘بضؾبییٟب ٘بقی اظ ثی تٛخٟی 

 زض زضٔب٘ی ٚ وٕجٛز أىب٘بت ٚ تدٟیعات ثبقس، اعالفبت ٔٛخٛز زض پطٚ٘سٜ پعقىی ٔجیٗ ایٗ ٔؿئّٝ ذٛاٞس ثٛز.وب

 پضضک -5

ٔساضن پعقىی ٘ٝ تٟٙب ثٝ ٔٙؾٛض آٔٛظـ ضؾٕی زا٘كدٛیبٖ پعقىی ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔی ٌیطز، ثّىٝ زض آٔٛظقٟبی غیطضؾٕی 

ٔٙؾٛض ثبظضؾی فّٕىطز ثیٕبؾتبٖ، ٔساضن پعقىی ضا ٚ افعایف ؾغح فّٕی پعقىبٖ ٘یع ٔٛثط اؾت. ظٔب٘ی وٝ وبزض پعقىی ثٝ 

ثٛط ثٝ ٔٛفمیت یب قىؿت ضا ثٝ زلت ثطضؾی وطزٜ ٚ ٘تیدٝ حبنّٝ ضا ثب ٔیبٍ٘یٗ ٔٛضز تدعیٝ ٚ تحّیُ لطاض ٔی زٞس، خعییبت ٔط

ٞبی ّٔی ٔمبیؿٝ ٔی وٙٙس. چٙب٘چٝ ٘تبیح ٔؿبٚی یب ثبالتط اظ ٔیبٍ٘یٗ ٔٛضز٘ؾط ثبقس، زض نسز وكف فُّ آٖ ثط ٕ٘ی آیٙس. 

ٚ خبیٍعیٗ فطآیٙس آٔٛظقی چٙیٗ ٘تبیدی ٌطچٝ اظ ٘ؾط زضخٝ فّٕی خعء آٔٛظـ ضؾٕی ٔحؿٛة ٕ٘ی قٛز. ٔقصاِه ٔىُٕ 

ثٛزٜ وٝ پعقه ثساٖ ٘یبظٔٙس اؾت. ٔساضن پعقىی ثطلطاض وٙٙسٜ اضتجبط ثیٗ پعقه ٚ ؾبیط حطف ٚ ٔكبغّی اؾت وٝ ثٝ ثیٕبض 

 ؾطٚیؽ ٔطالجتی ٚ زضٔب٘ی اضائٝ ٔی ٕ٘بیس.

بِیتٟبیی اضائٝ زٞٙسٌبٖ ٔساضن پعقىی ٔٙجـ شی لیٕتی اؾت وٝ وّیٝ اعالفبت پعقىی ٔطثٛط ثٝ ثركٟبی پبضاوّیٙیىبَ ٚ فق

 پعقىی ٚ پیطاپعقىی ٔحؿٛة ٔی ٌطزز.ذسٔبت ثٟساقتی ٚ زضٔب٘ی ثٝ فٙٛاٖ ٔٙكبء اضتجبط ثیٗ پعقىبٖ ٚ ؾبیط حطف 

 بُذاضت عمًمی -6

ٞط خبٔقٝ ای زاضای ٔكىالت ثٟساقتی ٔرهٛل ثٝ ذٛز ٔی ثبقس،ٌطچٝ ثطذی ثیٕبضیٟب ثیٗ خٛأـ ٔرتّف ٔكتطن اؾت، أب 

یت ٔی ثبقس ایٗ اؾت وٝ ثیٕبضیٟبی ذبنی ٚخٛز زاضز وٝ قیٛؿ آٟ٘ب زٚضٜ ای ثٛزٜ ٚ زض فهَٛ ذبنی زاضای آ٘چٝ وٝ حبئع إٞ

 قست ٚ ضقف ٔی ثبقس.

ضثبضٜ عجیقت ٚ ؾیط تىبُٔ ثیٕبضی ضا زض اذتیبض ٔؿئِٛیٗ حطفٝ ٔساضن پعقىی ٔقٕٛالً انیُ تطیٗ ٚ پطاضظـ تطیٗ اعالفبت ز

ـ ثٛزٜ ٚ اعالؿ اظ ٔٛاضضز یع اظ ٘ؾط قٙبؾبیی ٔجسا ثیٕبضی ٚ ضٚـ قیٛؿ ثیٕبضیٟب ثب اضظپعقىی ٔی ٌصاضز. آٔبض ثیٕبضؾتب٘ی ٘

 ثیٕبضیٟب، ؾغح ؾالٔت ٚ ٔیعاٖ آٌبٞی اظ ثیٕبضی ضإٞٙبی ذٛثی ثطای عطح ثط٘بٔٝ ٞبی ثٟساقتی ٚ اختٕبفی ٔی ثبقس.

 اسصضیابی بُذاضتی ي دسماوی -7

ؾیؿتٓ نحیح ٔساضن پعقىی زاضز. اعالفبت ثبیؿتی خٕـ آٚضی قسٜ ٚ آٔبض ٚ اضظقیبثی فقبِیتٟبی یه ثیٕبضؾتبٖ احتیبج ثٝ 

ٌعاضقٟبی ٔطثٛط ثٝ آٖ تدعیٝ ٚ تحّیُ ٌطزز. ٔساضن پعقىی ویفیت ذسٔبتی ضا وٝ ثٝ ٚؾیّٝ ٌطٜٚ پعقىی ٚ ؾبیط وبضوٙبٖ 

ی ثؿیبض اضظقٕٙسی خٟت تدعیٝ ثیٕبضؾتب٘ی ثٝ ثیٕبض زازٜ قسٜ اؾت ضا ٔكرم ٔی ٕ٘بیس. ثٙبثطایٗ ٔساضن پعقىی زض ٚالـ ٔجٙ

 ٚ تحّیُ ٚ اضظیبثی ویفی ذسٔبت ٔحؿٛة ٔی ٌطزز.
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 اوجمه َای علمی مذیشیت اطالعات بُذاضتی ي دسماوی ایشان ي جُان

زض ز٘یبی پیكطفتٝ أطٚظ وٝ فهط اضتجبعبت ٚ اعالفبت ٘بْ ٌطفتٝ اؾت، اعالؿ ضؾب٘ی اظ خبیٍبٜ ضفیـ ٚ اضظقٕٙسی ثطذٛضزاض 

ثٝ ایٗ ٟٔٓ وٝ اعالؿ ضؾب٘ی ٔی ثبیؿت زلیك، نحیح ٚ ٔغبثك ثب آذطیٗ پیكطفتٟبی فٗ آٚضی ٚ ثب تىیٝ ثط اثعاض اؾت ٚ ثب تٛخٝ 

ٚ أىب٘بت اضتجبعی ٔسضٖ ٚ ثٝ ضٚظ ٚ ثب ؾِٟٛت ٞط چٝ تٕبْ تط ا٘دبْ پصیطز ٚ ٘یع زؾتطؾی ثٝ آٟ٘ب زض ٞط ظٔبٖ ٚ ٔىبٖ ثٝ ؾبزٌی 

تٛا٘بیی ایدبز ثؿتط اعالؿ ضؾب٘ی نحیح، ثٟیٙٝ، ثٝ ضٚظ ٚ ٍٕٞبْ ثب پیكطفتٟبی فٗ  أىبٖ پصیط ثبقس، ِصا ٚخٛز ٔدبٔقی لٛی وٝ

 آٚضی زض ؾغح خٟبٖ ضا فطاٞٓ آٚضز أطی ثسیٟی ٚ ضطٚضی ثٝ ٘ؾط ٔی ضؾس.

اظ خّٕٝ فّٛٔی وٝ ٔی تٛا٘س ٘مف اضظ٘سٜ ٚ ثؿعایی زض أط اعالؿ ضؾب٘ی پعقىی ایفب ٕ٘بیس، فّٓ ٔساضن پعقىی اؾت ٚ 

ٗ ضقتٝ زض وكٛضٞبی ٔرتّف خٟبٖ خٟت ٘یُ ثٝ اٞساف ٔصوٛض ثب تكىیُ ا٘دٕٟٙبی فّٕی ٚ حطفٝ ای ٔطثٛعٝ ثٝ ٔترههبٖ ای

 ایٗ ٟٔٓ ٔجبزضت ٔی ٚضظ٘س.

 اوجمه مذیشیت اطالعات بُذاضتی پایبىذ اصًل صیش است:

 اؾتفبزٜ لب٘ٛ٘ی اظ اعالفبت.اِف( ثطلطاض وطزٖ تقبزَ زض حمٛق پٟٙب٘ی ٚ ٔحطٔب٘ٝ ثیٕبض زض ظٔیٙٝ اعالفبت ثٟساقتی ثب 

 ة( ویفیت اعالفبت ثٟساقتی ثٝ ٚؾیّٝ پیٛؾتٍی، زضؾتی، ثجبت ٚ افتجبض

 ج( ویفیت اعالفبت ثٟساقتی ثب تىیٝ وطزٖ ثط ویفیت اضائٝ ٔطالجت ثٟساقتی.

 اَذاف اوجمه

 تٛؾقٝ زض تىٙیىٟبی ٍٟ٘ساضی ٔساضن پعقىی -1

 تكٛیك ٚ تٛؾقٝ ثط٘بٔٝ ٞبی آٔٛظقی ٔساضن پعقىی -2

 افعایف پیكطفت حطفٝ ای افضبی ذٛز -3

 ثٝ ٚخٛز آٚضزٖ اؾتب٘ساضزٞبی خٟت پیكطفت ثط٘بٔٝ ٞبی آٔٛظقی -4
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 ديم: مذیشیت ي ساصماوذَی محتًای پشيوذٌ َای پضضکی فصل

قس یىی اظ اضظقٕٙستطیٗ اثعاضٞبی ٟٔٓ خٟت وؿت تدطثٝ زض فّٓ عت ثجت زازٜ ٞبی پعقىی اؾت ٚ ٕٞبٖ عٛض وٝ ٔغطح 

ثجت ایٗ یبززاقتٟب ٘مف انّی زض پیٍیطی ٚ ٔطالجت اظ ثیٕبض زاقتٝ ٚ ضاثظ ثیٗ پعقه ٚ ؾبیط ٌطٟٚٞبیی اؾت وٝ زض أط 

زضٔبٖ ٚ ٔطالجت اظ ثیٕبض ؾٟیٓ ٞؿتٙس. ٕٞچٙیٗ ایٗ ٔساضن اؾٙبزی لب٘ٛ٘ی اؾت وٝ ثٝ ٔٙؾٛض تكطیح زٚضاٖ ثیٕبضی ٚ ضاٜ ٚ 

 ضٚـ زضٔبٖ ثیٕبضی ثجت ٔی ٌطز٘س.

اٞساف اِٚیٝ ٘ؾبْ اعالفبت ثٟساقتی ٚ ٔساضن پعقىی، اضائٝ اعالفبت وبُٔ، ٔقتجط، ٔٙبؾت، وبفی ٚ ثٝ ٔٛلـ ثطای ٔسیطاٖ اظ 

ثیٕبضؾتبٟ٘ب، پعقىبٖ، پعقىی لب٘ٛ٘ی، ٘ؾبْ پعقىی ٚ تحمیمبت ٚ پػٚٞكٟبی فّٕی ثطای وبزض پعقىی، افضبء ٞیئت فّٕی، وبزض 

یط ثیٕبضٞب ٚ زضٔبٖ ٔی ثبقس. ضاٜ زؾتیبثی ثٝ ٞسف فٛق ٔؿتٙسؾبظی ٔساضن پعقىی پیطاپعقىی ٚ زا٘كدٛیبٖ اؾت ٚ ثیبٍ٘ط ؾ

اؾت ٚ ضفبیت لٛا٘یٗ ٔؿتٙسؾبظی ثطای ٔؿتٙسؾبظاٖ پعقىی ثبالذم پعقىبٖ ٚ پطؾتبضاٖ اظ إٞیت فٛق اِقبزٜ ای ثطذٛضزاض 

یكبت، زضٔبٖ ٚ ٘تبیح زضٔبٖ ثب اؾتفبزٜ اظ اؾت ٚ وّیٝ ؾٛاثك ثٟساقتی ٚ زضٔب٘ی ثیٕبض افٓ اظ ثیٕبضیٟبی فقّی ٚ ٌصقتٝ، آظٔب

 ایٗ لٛا٘یٗ ثٝ زضؾتی ثجت ٚ ٔٛضز تدطثٝ ٚ تحّیُ لطاض ٔی ٌیط٘س.

 قًاویه مستىذساصی بٍ ضشح ریل بیان ضذٌ اوذ:

 تٛنیفی ثبقس -1

 نطیح ثبقس -2

 اظ ٘مُ لَٛ ٔؿتمیٓ اؾتفبزٜ قٛز -3

 ثٝ ٍٞٙبْ ثبقس -4

 ٚاضح ٚ ٔساْٚ ثبقس -5

 اقتجبٞبت ٔؿتٙسؾبظی ثجت قٛز -6

 ٝ اعالفبت ٔطثٛعٝ ثجت قٛزوّی -7

 ٔحطٔب٘ٝ ثٛزٖ اعالفبت ثجت قسٜ ضفبیت ٌطزز. -8

 طشاحی ي کىتشل فشمُا

زازٜ ٞب الظٔٝ حیبت ٔٛؾؿبت اضائٝ وٙٙسٜ ٔطالجتٟبی پعقىی ٚ ثٟساقتی اؾت وٝ قبُٔ زازٜ ٞبی پعقىی، ازاضی، ٔبِی، 

خطیبٖ ٔی یبثٙس یب اظ عطیك فطٟٔب ثٝ اؾتفبزٜ ٔسیطیت ٚ اخطایی ٔی ثبقٙس ایٗ زازٜ ٞب ثٝ عٛض ٔىطض خٕـ آٚضی قسٜ ٚ 

وٙٙسٌبٖ اضائٝ ٔی ٌطز٘س. اِجتٝ ثٝ فّت تٙٛؿ فطٟٔب ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ٘یبظٞبی ٔرتّف، اؾتفبزٜ ٞبی ٔتفبٚتی اظ آٟ٘ب ٔی قٛز. ٕٔىٗ 

 اؾت زض عطیمٝ ٚ ضٚـ ٍٟ٘ساضی ٚ وٙتطَ ٞعیٙٝ ٞب، ٘بضؾبیی ٞبیی ضخ زٞس ٚ ؾجت ایدبز ٘تبیح ٘بٔغّٛة قٛز.

عطاحی ٘بٔٙبؾت فطٟٔب ٔٙدط ثٝ خٕـ آٚضی ٘بوبفی زازٜ ٞب، ؾُٟ اٍ٘بضی زض ٔؿتٙسؾبظی، فطاٞٓ آٚضزٖ اعالفبت غّظ، زٚثبضٜ 

وبضی ٚ ٘یع اقتجبٞبت اؾبؾی ذٛاٞس قس. ثٙبثطایٗ ؾیؿتٕٟبی عطاحی ٚ وٙتطَ فطٟٔب ثبیس ٚخٛز زاقتٝ ثبقس تب ؾجت اعٕیٙبٖ 

وبض ضفتٝ ٚ تٟٙب فطٟٔبی ٔٛضز٘یبظ ٍٟ٘ساضی ٔی قٛ٘س ٚ ٕٞٝ فطٟٔب ثٝ آؾب٘ی زض اذتیبض  ذبعط ٌطزز وٝ ٞط ضْ ثٝ ٔٙؾٛض ٔقیٙی ثٝ

 اؾتفبزٜ وٙٙسٌبٖ لطاض ٔی ٌیطز.

 

 اصًل اساسی طشاحی فشمُا

 ٔغبِقٝ ٞسف اؾتفبزٜ اظ فطْ ٚ عطاحی آٖ ثٝ ٕٞطاٜ شٞٙیبت وبضثطاٖ -1

 ٚضیعطاحی فطْ ثٝ نٛضت وبٔالً ؾبزٜ ٚ حصف زازٜ ٞب یب اعالفبت غیطضط -2

 اؾتفبزٜ اظ انغالحبت اؾتب٘ساضز خٟت وّیٝ فٙبنط ٚ زازٜ ٞب ٚ ٕٞچٙیٗ اضائٝ تقبضیفی اظ اعالفبت -3

 اضائٝ ضإٞٙبیی الظْ ثطای اعٕیٙبٖ اظ اؾتٕطاض زض خٕـ آٚضی زازٜ ٞب یب ٌعاضـ ٔطثٛعٝ -4

 سٜ ضا خّت ٕ٘بیس.تطازف ٔٙغمی فٙبٚیٗ زازٟٞب، ٔغبثك ثب ؾٙس ٔطخـ یب اضائٝ اعالفبت ثٝ ضٚقی وٝ تٛخٝ ذٛا٘ٙ -5

 فطٟٔب ثؿیبضی اظ اٞساف ضا ثطآٚضزٜ ٔی ؾبظ٘س ٚ فطآیٙس فّٕیبت ضا ایدبة ٔی وٙٙس.

 وکات يیژٌ دس طشاحی فشمُای کاغزی
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 پٙح خعء انّی زض عطاحی فطٟٔبی وبغصی فجبضتٙس اظ:

1ؾط نفحٝ یب فٙٛاٖ -
 

2ٔمسٔٝ -
 

3زؾتٛضاِقُٕ ٞب -
 

4وبِجس یب چٟبضچٛة فطْ ٚ یب ثس٘ٝ -
 

 5ذبتٕٝ فطْا٘تٟب یب  -

 اصالح فشمُا

 مشاحل فشآیىذ اصالح فشمُا

 ٔطحّٝ اَٚ: آ٘بِیع ضٚیٝ ٞب ٚ ذظ ٔكی ٞبی خبضی ٔٛثط ثط فطآیٙس فّٕیبت

 ٔطحّٝ زْٚ: ایدبز چبضت فقبِیت ثط اؾبؼ تدعیٝ ٚ تحّیُ فطٟٔبی خبضی

 ٔطحّٝ ؾْٛ: تىٕیُ ٚ ٔغبِقٝ فطٟٔب ٚ ٘یع ٔحبؾجٝ آٔبضی فطْ

 یُ ٘تبیح ٔغبِقبت ثطای وٕه زض ایدبز عطح ٟ٘بییٔطحّٝ چٟبضْ: تدعیٝ ٚ تحّ

 ٔطحّٝ پٙدٓ: ایدبز قىُ ضؾٕی فطٟٔب

 ٔطحّٝ قكٓ: تٟیٝ ٚ تحطیط زفتطچٝ ضإٞٙبی عطاحی فطٟٔب

 ٔطحّٝ ٞفتٓ: ثٟجٛز قیٜٛ الساْ ثٝ ٔٙؾٛض تهٛیت قىُ فطٟٔبی ٔساضن پعقىی

 پیطاپعقىی.ٔطحّٝ ٞكتٓ: زضیبفت اعالفبت ٚ ثبظذٛضز آٖ اظ عطف وبزض پعقىی ٚ 

 اوگیضٌ استاوذاسد کشدن مذاسک پضضکی دس ایشان

 ثٝ عٛض وّی فٛأُ ٚ زالیُ ظیط ضا ٔی تٛاٖ اظ اٍ٘یعٜ ٞبی ٟٔٓ ایٗ ثط٘بٔٝ زا٘ؿت.

 اؾتفبزٜ ثیٕبضؾتبٟ٘ب اظ فطٟٔبی ٔتقسز ٚ ٔتٙٛؿ ٚ فٕستبً ٘بٔتٙبؾت ٚ ثقضبً غّظ. -1

 ثٛزخٝ ثطای چبح فطٟٔبی خسیس.تغییط فطْ ثٝ فّت ؾّیمٝ ٞبی ٔرتّف ٚ زض ٘تیدٝ اتالف  -2

 ٚلتٍیط ثٛزٖ چبح فطٟٔب ثٝ فّت ٚخٛز تكطیفبت ٚ ٔطاحُ ازاضی وٝ ثطای ٞط فطْ ٔستی ثٝ عٛض ٔی ا٘دبٔس. -3

ٚخٛز اذتالف ٚ ٔغبیطت ظیبز ثیٗ ٕ٘ٛ٘ٝ فطٟٔبی زازٜ قسٜ ثطای چبح ٚ فطٟٔبی آٔبزٜ قسٜ ٚ زض ٘تیدٝ ِغٕٝ قسیس ثٝ  -4

 ؾیؿتٕٟبی ٍٟ٘ساضی ٔساضن پعقىی

 حسٚزیتٟبی التهبزی وٕجٛز وبغص وكٛضٔ -5

 اتالف ثٛزخٝ ظیبز ثٝ زِیُ چبح ٞط فطْ ذبل ثٝ ٚؾیّٝ ٞط ثیٕبضؾتبٖ -6

 وبفی ٘جٛزٖ اعالفبت پعقىی زض پطٚ٘سٜ ثیٕبضاٖ ثٝ فّت ٚخٛز فطٟٔبی غّظ -7

پػٚٞكی ٚ  لبثُ اؾتفبزٜ ٘جٛزٖ ثیكتط اعالفبت پطٚ٘سٜ ثیٕبضاٖ ثطای زا٘كدٛیبٖ، وبضٚضظاٖ ٚ زؾتیبضاٖ ثطای ٔمبنس -8

 آٔٛظقی

 ثٟٓ ضیرتٍی ؾیؿتٕٟب ٚ ضٚقٟبی ٔساضن پعقىی ثٝ زالیُ فٛق -9

ٚ اٌط فطٟٔب ٞطچٝ ظٚزتط ثٝ قىّی ٕٞبًٞٙ ٚ اؾتب٘ساضز عطاحی ٍ٘طزز ٔكىالت فسیسٜ ی فٛق ٕٞچٙبٖ ثبلی ذٛاٞس ٔب٘س ٚ ٞط 

 چٝ ٌصض ظٔبٖ ضا ٘سیسٜ ثٍیطیٓ قبیس حُ ٔكىُ نقجتط ٚ ؾرت تط ٌطزز.

 استاوذاسد فشمُا دس ایشانفًایذ بشوامٍ 

 اؾتب٘ساضزؾبظی فطٟٔبی پطٚ٘سٜ زض ایطاٖ ٔحبؾٗ ظیط ضا ثٝ ز٘جبَ زاضز:

 نطفٝ خٛیی لبثُ ٔالحؾٝ زض ٞعیٙٝ ٞبی چبح فطْ -1

                                                           
1 - Heading 
2 - Introduction 
3 - Instruction 
4 -Body 
5 - Close 
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 ضٞبیی ثیٕبضؾتبٟ٘ب اظ ٌطفتبضیٟب ٚ ٚلتٍیطیٟبی ٔطثٛط ثٝ ٔطاحُ چبح فطٟٔب -2

 زضٔب٘ی، آٔٛظقی ٚ پػٚٞكی.نحیح ٚ لبثُ اؾتفبزٜ ثٛزٖ اعالفبت فطٟٔب اظ ِحبػ پعقىی،  -3

 وبضایی ثیكتط وبزض زضٔب٘ی قبغُ ثٝ ِحبػ وبض ثب فطٟٔبی یه قىُ -4

 خٌّٛیطی اظ اتالف ثٛزخٝ ثطای چبح فطٟٔبی ٔتفطلٝ ٚ احیب٘بً غّظ -5

 ىی زض ثیٕبضؾتبٟ٘بی وكٛضثٟجٛز ٚضـ وّی ٔساضن پعق -6

 اَمیت اسصیابی کمی ي کیفی مذاسک پضضکی

ثطای  2ضٚقٟبی ثطضؾی ٚ تىٕیُ ٔساضن پعقىی ثبیؿتی ثجت ٌطزز. ثٝ ٕٞیٗ خٟت چه ِیؿتی»اؽٟبض ٔی زاضز:  1اؾىٛضوب

تقییٗ ٔٛاضز لجت قسٜ تٛؾظ پعقىبٖ ٚ چه ِیؿت زیٍطی ثطای قٙبؾبیی ٞط ٌٛ٘ٝ ٘مم ٔقِٕٛی تكریم، زضٔبٖ ٚ ذسٔبت 

 «ٔساضن پعقىی وبُٔ، زلیك ٚ ثٝ ضٚظ ٔی ثبقس. پطؾتبضی اؾتفبزٜ ٔی قٛز چطا وٝ ٞسف اظ ثطضؾی پطٚ٘سٜ پعقىی ایدبز

 اوًاع سيضُای آوالیض مستىذساصی مذاسک پضضکی

 ؾٝ ٘ٛؿ ضٚـ آ٘بِیع ٔؿتٙسؾبظی اعالفبت ثٟساقتی ٚ زضٔب٘ی ٚخٛز زاضز:

 (quantitative analysis)آ٘بِیع وٕی 

 (qualitative analysis)آ٘بِیع ویفی 

 (statistical analysis)آ٘بِیع آٔبضی 
 

 پشيوذٌ َای پضضکی تخلف داس ي واقص

٘تیدٝ آ٘بِیع وٕی ٚ ویفی، قٙبؾبیی ٘مبیم ٚیػٜ اؾت ٚ ٔقطف اؾٙبز ٘بلم ٚ ثطضؾی ضٚیسازٞبی ثبِمٜٛ لبثُ خجطاٖ یب حتی 

غیطلبثُ خجطاٖ ٔی ثبقس. زض نٛضت ٘بلم ثٛزٖ پطٚ٘سٜ اضائٝ زٞٙسٌبٖ ٔطالجتٟبی ثٟساقتی ٘ؿجت ثٝ ایٗ ٘ىتٝ آٌبٜ ٔی قٛ٘س ٚ 

٘بٔیسٜ قسٜ ٚ  3ٔست ظٔب٘ی ثطای تىٕیُ پطٚ٘سٜ ٞب تقییٗ ٔی قٛزٚ ایٗ ٔست ظٔبٖ پطٚ٘سٜ تحت فٙٛاٖ ٔساضن پعقىی ٘بلم

تقطیف ٔی قٛز. ٔٛؾؿبت  4اٌط ثقس اظ ٌصقت ٔست ٔمطض ٕٞچٙبٖ ٘بلم ثبلی ثٕب٘س تحت فٙٛاٖ پطٚ٘سٜ ٞبی پعقىی ترّف زاض

ٔیعاٖ فٛق ضا ٕٞٛاضٜ  2ٚ٘سٜ ٞبی ٘بلم السأبتی ضا ا٘دبْ ٔی زٞٙس ٚ ٔطالجتٟبی ثٟساقتی ٔىطضا خٟت تقییٗ ٚ ثطضؾی پط

 تقییٗ ٔی ٕ٘بیٙس.

 سيضُای اعالم وقص پشيوذٌ َا

 ثطای افالْ ٘مم پطٚ٘سٜ ٞب ٚ تىٕیُ آٟ٘ب اظ ضٚـ ٞبی ظیط اؾتفبزٜ ٔی ٌطزز:

 تٙؾیٓ فطٟٔبیی ٚ اِهبق ثط ضٚی پطٚ٘سٜ)ضایدتطیٗ ضٚـ( -1

 ٚی پٛقٝاِهبق ٘ٛاض یب ثطچؿجٟبیی ثط ض -2

 اِهبق ثطچؿجٟبیی ٔؿتمیٕبً ضٚی ٔسضن ٔٛضز٘ؾط -3

 تطویجی اظ ٔٛاضز فٛق -4

 وًع اطالعات سا دس بش می گیشد: 5پشيوذٌ پضضکی بٍ طًس کلی 

 * اعالفبت خٕقیت قٙبؾی ثیٕبض)اِٚیٝ نفحٝ(

 *زازٜ ٞبیی وٝ تٛؾظ پعقه ٚاضز ٔی قٛ٘س:

 تبضیرچٝ  پعقىی)تبضیرچٝ اختٕبفی، تبضیرچٝ ٔحیغی( -

 قطح حبَ وبُٔ پعقىی ثیٕبض)ٚضقیت ؾالٔت ثیٕبض ٚ ٔؿبیُ آٖ( -

 افٕبَ پعقىی وٝ ثبیس ا٘دبْ ٌیط٘س ٚ یب لجالً ا٘دبْ قسٜ اؾت)عطح زضٔبٖ( -

                                                           
1 - Eskorka 
2 - check List 
3 - Incomplete Medical Record 
4 - Delinquent Medical Record 
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 تكریم ٍٞٙبْ ثؿتطی ٚ تطذیم -

 ؾیط ثیٕبضی -

 * زازٜ ٞبیی وٝ تٛؾظ پطؾتبضاٖ ٚاضز ٔی قٛ٘س:

 قطح حبَ وبُٔ پطؾتبضی ثیٕبض -

 ٘ؿد زاضٚیی -

 ٞسات)یبززاقت ٞبی پطؾتبضی، فالیٓ حیبتی(ٔكب -

 ثط٘بٔٝ پطؾتبضی -

 * ٔساضن ثركٟبی خٙجی ٚ پبضاوّیٙیىی ٘ؾیط ضازیِٛٛغی آظٔبیكٍبٜ پبتِٛٛغی ٚ غیطٜ

* ذالنٝ پطٚ٘سٜ ثیٕبض ذالنٝ ای اظ ؾیط زضٔبٖ ثیٕبضی قبُٔ فّت ثؿتطی، یبفتٝ ٞبی ٟٔٓ، السأبت ا٘دبْ ٌطفتٝ، زضٔبٖ ٞبی 

 ذالنٝ(ٚضقیت ثیٕبض ٍٞٙبْ تطذیم)ا٘دبْ قسٜ ٚ 

ثب ٚخٛز إٞیت ثجت ٚلبیـ پعقىی ثط حؿت تبضید، پعقىبٖ تطخیح ٔی زٞٙس وٝ ثب خٟت ٌیطی ٘ؿجت ثٝ ٔكىالت ثیٕبضاٖ 

(Problem-Oriented)  ثیٙسیكٙس ٚ ؾٛاثك ثیٕبض ضا زض ذهٛل ٔكىُ پعقىی ٔٛخٛز ثیٕبض زض آٖ ظٔبٖ ؾبظٔبٖ زٞٙس. ثب

 آیٙسٜ(، تطتیت لطاضٌیطی زازٜ ٞب تغییط ٔی وٙس تب ثطذٛضز ثب ٔؿبئُ خسیس تؿٟیُ ٌطزز.ٞط ٔطاخقٝ پعقىی)زض 

 (POMA)پشيوذٌ پضضکی جُت یافتٍ وسبت بٍ مطکالت بیماس 

 زض ؾٝ ثرف ذالنٝ ٔی قٛز: POMRاٞساف وّی 

 یه ٚؾیّٝ ؾبزٜ ثطای خٕـ آٚضی ٚ تسٚیٗ زازٜ ٞبی ٔطثٛط ثٝ پعقىی -1

 ٔرتّف ٔطالجت ثٟساقتی وٝ زض تكریم ٚ زضٔبٖ ثیٕبض ٘مف زاض٘س.ایدبز اضتجبط ثیٗ افضبی  -2

 اضظیبثی ٔطالجتٟبی اضائٝ قسٜ -3

 فجبضتٙس اظ: POMRاخعای 

 اعالفبت پبیٝ -1

 فٟطؾت ٔؿبئُ ٚ ٔكىالت -2

 ٌعاضـ ثط ٔجٙبی ٔكىالت -3

 ذالنٝ ثط ٔجٙبی ٔكىالت -4

 POMRاطالعات مًجًد دس 

 زٚ زؾتٝ اعالفبت ٚخٛز زاضز: POMRزض ضٚـ 

 اظ اعالفبت وٝ ٔؿتمیٕبً زضثبضٜ ٔكىبِت ثیٕبض ٔغطح اؾت.آٖ زؾتٝ  -1

آٖ زؾتٝ اعالفبتی وٝ ٔكىُ ٔحؿٛة ٕ٘ی ٌطزز ٔثالً ٘ساقتٗ ؾبثمٝ ذب٘ٛازٌی یب فسْ ٚخٛز یبفتٝ ٞبی آظٔبیكٍبٞی  -2

 غیطفبزی.

(PL)چگًوگی ثبت لیست مطکالت 
1 

P.L  ثب یه ٔتس اؾتب٘ساضز ٚ ثب اؾّٛة ذبل پیف ٔی ضٚز. تٟیٝ ِیؿت ٔكىُ ضٚ٘سی ضٚظ ثٝ ضٚظ ضا ز٘جبَ ٔی ٕ٘بیس. ٞط ٚلت

ٔكىُ خسیسی قٙبؾبیی ٔی ٌطزز ثٝ عطیك خبٔـ ٚ وبُٔ ٚ ثب شوط قٕبضٜ ٚ فٙٛاٖ تٛنیف ٔی قٛز ثٝ ٞیچ ٚخٝ قٕبضٜ 

)غیطفقبَ قسٜ( زٚثبضٜ فٛز وٙس ٕٞبٖ قٕبضٜ لجّی ذٛزـ ضا ثٝ آٖ ٔكىُ ٞب ٘جبیس ثب ٞٓ یىؿبٖ ثبقس اٌط ٔكىّی وٝ حُ قسٜ

 اذتهبل ٔی زٞیٓ.

 اوًاع تطخیصُا دس استباط با مطکالت بیماس

 «ذؿتٍی، ازْ –تت ثب ٔٙكب ٘بقٙبذتٝ »ٔكىالت فٕٛٔی؛  -1

 «ازْ فطٚلی ِٙفی –وٟیط  –پٛضپٛضا »ٔكىالت پٛؾتی:  -2

                                                           
1 - Problem List 
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 «فكبض ذٖٛ ؾطذطٌی، زضز لفؿٝ ؾیٙٝ، نساٞبی اضبفی لّت»فطٚلی:  –ٔكىالت لّجی  -3

 «ذؽ ذؽ، ذّظ ذٛ٘ی، ؾطفٝ –تٍٙی ٘فؽ »ٔكىالت تٙفؿی:  -4

 «اذتالَ زض ثّـ، زضز قىٓ، تٟٛؿ ٚ اؾتفطاك، ؾٛظـ ؾط ٔقسٜ»ٔكىالت ٌٛاضقی:  -5

 «ثعضٌی عحبَ، وٓ ذٛ٘ی، ٔكىالت ذٛ٘طیعی ٚ ا٘قمبزی»ٔكىالت ذٛ٘ی:  -6

 «تىطض ازضاض، ٚخٛز اٚضٜ زض ذٖٛ، پطازضاضی –ؾٛظـ ازضاض »ىتطِٚیت ٚ اؾیس ٚ ثبظ: اِ –ٔكىالت وّیٛی  -7

 «زضز پكت –زضز ٔبٞیچٝ »اؾىّتی:  –ٔكىالت فضال٘ی  -8

 «چبلی –لغـ لبفسٌی  –وبٞف ٚ افعایف لٙس »ٔكىالت ٔتبثِٛیه ٚ غسٜ زضٖٚ ضیع:  -9

 «ؾٙىٛح –وٕب، ٞصیبٖ، زٔب٘ؽ »ٔكىالت فهجی:  -11

PCNمحتًیات گضاسش مشاقبت بیماس 
1 

 ایٗ لؿٕت زضثبضٜ ثركٟبی ٟٔٓ یبززاقتٟبی ٔطالجتٟبی ثٟساقتی ثحث ٔی وٙس.

2یبفتٝ ٞبی حؿی -1
 

3یبفتٝ ٞبی فیٙی -2
 

4اضظیبثی زازٜ ٞب -3
 

 5عطح ٔطالجت ثیٕبض -4

اظ  Pٚ  (appraisal)اظ  A، (Objective)اظ  O  ،(Subjective)اظ  Sقٙبؾبیی ٔی قٛز وٝ  (SOAP)وٝ تحت اذتهبض 

(Plan) .ٔی ثبقس 

اظ ضطٚضی تطیٗ یبززاقتٟبی ٔطالجت ثٟساقتی تبضیرچٝ ٔقبیٙبت فیعیىی اؾت. وٝ ثٝ عٛض ٔقَٕٛ زض ٍٞٙبْ پصیطـ زض 

 ثیٕبضؾتبٖ یب ٔغت پعقه ا٘دبْ ٔی ٌیطز.

بثی پٛیب٘ی اظ ٔكىالت ثیٕبض ٚ ٕٞچٙیٗ ثطي ؾیط ثیٕبضی وٝ ٔقٕٛالً ثٝ عٛض ضٚظا٘ٝ تٟیٝ ٚ ٍٟ٘ساضی ٔی قٛز ٕ٘بیبٍ٘ط اضظی

زضٔبٟ٘ب ٚ ٘حٜٛ پبؾردٍٛیی ثیٕبض ثٝ زضٔبٟ٘ب ٔی ثبقس. وٝ زض آٖ ٔی تٛاٖ پط ٚ ؾٝ ثیٕبضیٟبی ٔرتّف ضا اظ ٞٓ تفىیه وطز. ٚ 

زض ایٗ ثطي اؾت وٝ ثبیس ٘كبٖ زاز چٝ ٔكىّی ثطای ثیٕبض ثٝ ٚخٛز آٔسٜ اؾت ٚ چٝ عطح ٔطالجت ثطای ثیٕبض پیكٟٙبز ٔی قٛز 

ثٝ ٌٛ٘ٝ ای تٙؾیٓ ٌطزز وٝ ثمیٝ افطاز ثب زیسٖ ایٗ ثطٌٝ ٞب ٚ ٔطٚض آٖ لبزض ثٝ تدعیٝ ٚ تحّیُ فقبِیت پعقه ٚ عطح ٔطالجتی ٚ 

 ٚی ثبقٙس.

ٕٞچٙیٗ ایٗ یبززاقتٟب ثبیس ثٝ ٚضٛح ثیبٍ٘ط آ٘چٝ وٝ ثیٕبض ذٛزـ ثب ظثبٖ ذٛزـ ٌفتٝ ثبقس)ٔثالً تغییط ضً٘ ٔسفٛؿ، زضز 
 

 
 

فٛلب٘ی ضاؾت قىٓ( ٚ ٕٞچٙیٗ حبٚی زالیّی وٝ پعقه ثٝ ٚاؾغٝ آٖ ثب اعٕیٙبٖ ٔبٞیت ثیٕبضی ضا پیف ثیٙی وٙس ٚ عطح 

ٔطالجت اظ ثیٕبضی ٚی ضا تقییٗ ٕ٘بیس. زض آذط ایٗ یبززاقتٟب ثبیس ثٝ نٛضت ٔىتٛة خٕـ آٚضی قٛ٘س. چطا وٝ ثٝ فٙٛاٖ ٔسضیىی 

 فبت ٟٔٓ ٚ ضطٚضی ثطای قٙبؾبیی ٚضقیت ثیٕبض اؾت.ثطای ٔقطفی ٘یبظ ثیٕبض ثٝ پیٍیطی ٚ اعال

 یافتٍ َای حسی

تٟٙب ضاٜ ٌطفتٗ اعالفبت حؿی زضثبضٜ ٔكىالت ثیٕبض، فمظ پطؾیسٖ اظ ذٛز ثیٕبض اؾت. اٌط ثیٕبض زاضای قطایظ ذبنی اؾت 

ض یبززاقت ؾیط ثیٕبضی ٔثالً حّٕٝ لّجی ٚ ... وٝ ٕ٘ی تٛا٘س ذٛز ٔكىالتف ضا ثبظٌٛ وٙس ایٗ لؿٕت ثٝ نٛضت خبی ؾفیس ز

قبُٔ تبضیرچٝ ٔكىُ ثیٕبض اؾت. زض ایٗ لؿٕت ثیٕبض تهٛضات یب ٌٕب٘ف ضا ثیبٖ ٔی وٙس زض  PCNثبلی ٔی ٔب٘س ایٗ ثرف 

ٚالـ تٕبْ اعالفبت حؿی ثیٕبض ٔب٘ٙس یه ذجطٍ٘بض زض حیٗ تٟیٝ ٌعاضـ خٕـ آٚضی ٔی قٛ٘س افٓ اظ ظٔبٖ قطٚؿ ٔكىُ، ٔحُ 

ضز، چٝ ٔٛلـ قطٚؿ قسٜ ٚ چٝ ٔٛلـ ثطعطف ثطٚظ ٚ چٍٍٛ٘ی قطٚؿ ٔكىُ، ٔثالً اٌط ٔكىُ ثیٕبض زضز اؾت چٍٍٛ٘ی قطٚؿ ز

 قسٜ، قست زضز ثٝ چٝ نٛضت اؾت، ٔمبیؿٝ زضز ثب ظٔبٖ قطٚؿ زضز ٚ ...
                                                           
1 - Patieut Care Note 
2 - The Subjective Component 
3 - The objective Component 
4 - The appraisal Component 
5 - The Patient Care Plan 
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 یافتٍ َای عیىی

ایٗ ثرف قبُٔ زازٜ ٞبیی اؾت وٝ تٛؾظ ثیٕبض ثیبٖ ٕ٘ی قٛز ٚ زض حمیمت قبُٔ یبفتٝ ٞبیی اؾت وٝ پعقه لبزض ثٝ ِٕؽ 

 ی اعالفبتی اظ لجیُ:حبٚ PCNٚ ٔكبٞسٜ آٟ٘بؾت. ایٗ لؿٕت اظ 

فالئٓ حیبتی ثیٕبض اظ لجیُ ٘جض، زٔب، تقساز تٙفؽ ٚ فكبض  EKGزاضٚٞبیی وٝ ثیٕبض ٔهطف ٔی وٙس. زازٜ ٞبی آظٔبیكٍبٞی، 

 ذٖٛ ٚ یبفتٝ ٞبی ٔطثٛط ثٝ ٔقبیٙبت ثیٕبض اؾت.

 زازٜ ٞبیی وٝ زض ایٗ لؿٕت ثجت ٔی قٛز ٕٞٝ ثبیس ثب ٚاحس ٚ ٔیعاٟ٘بی ذبل ثیبٖ قٛز.

، ٚظٖ ثط حؿت پٛ٘س یب ویٌّٛطْ، ٔیعاٖ ازضاض ٚ Cیب  Fقٕبضٜ ٚاحس تغییطات آ٘عیٕٟبی ثسٖ، افعایف یب وبٞف زٔب ثط حؿت  ٔثالً

 ٚ ... CCتطقحبت ٔقسٜ ثب 

ٕٞٝ ٚالقیبتی وٝ زض ایٗ لؿٕت اظ یبززاقتٟبی ٔطالجت ثجت ٔی قٛز. غیط اظ ٌفتٝ ٞبی حؿی اؾت وٝ پطؾُٙ ثٟساقتی، 

 وٕه ٔی وٙس. زضٔب٘ی ضا ثٝ تفؿیط

ٚ زضخٝ ٚ ... ٞؿتٙس ٚ زض ٔٛضز زاضٚٞبی ٔٛضز اؾتفبزٜ ٘بْ  CCایٗ زازٜ ٞب ٍٕٞی لبثُ ا٘ساظٜ ٌیطی ثب ٚاحسٞبیی اظ لجیُ پٛ٘س ٚ 

زضٖٚ فضالتی( ثبیس ثجت قٛ٘س. ٚ زض ٔٛضز  –زضٖٚ ٚضیسی  –ظیطخّسی  –اظ ضاٜ زٞبٖ  –زاضٚ ٚ ضٚظ ٚ عطیك تدٛیع)اظ ضاٜ ٔمقس 

كٟبی ثسٖ ٘ؿجت ثٝ ثیٕبضی اظ لجیُ اؾتفطاك، اؾٟبَ ٚ ... ضٚقٟبی ٟٔٓ ٚ ٔٛثطی ثطای تٛنیف ایٗ ٚضقیتٟب ٚخٛز ثطذی اظ ٚاوٙ

 ٔحتٛیبت اؾتفطاك تیطٜ ضً٘، غّیؼ ٚ ... ثٛزٜ اؾت. CC 311زاضز ٔثالً 

 ایٗ زازٜ، تب حس أىبٖ ثبیس نطیح ٚ حبٚی اعالفبت ٟٔٓ لبثُ ثطضؾی ثبقس.

 اسصیابی دادٌ َا

PO-PCNایٗ لؿٕت اظ 
اؾت زض ٚالـ زازٜ  (Objective)ٚ  (Subjective)زضثبضٜ تدعیٝ ٚ تحّیُ ٚ اضظیبثی زازٜ ٞبی  1

 ٞبی حؿی ٚ فیٙی خٕـ آٚضی قسٜ ٚ ٘تیدٝ الظْ ٌطفتٝ ٔی قٛز.

پطؾتبضاٖ ٚ  اِجتٝ تكریم زض نٛضتی ٔغطح اؾت وٝ ثسٖٚ ٞیچ قه ٚ تطزیسی لبثُ اثجبت ثبقس ایٗ لجیُ زازٜ ٞب زض اضظیبثی

 پعقىبٖ ٔٛثط اؾت.

 طشح مشاقبت بیماس

(PCP)زض عطح ٔطالجت اظ ثیٕبض یب 
اضظیبثی ٚ تكریم تجسیُ ثٝ فّٕىطز ٚ ٔطحّٝ فّٕی ٔی قٛز ٚ ثٝ ٔطحّٝ اخطا ٔی ضؾس.  2

 وٝ ایٗ فّٕىطز زٚ ٘ٛؿ ٔرتّف اؾت:

 ٙس.عطح اِٚیٝ: فّٕىطز فٛضی اؾت ٚ ٔدطی عطح تٕبیُ زاضز آٖ ضا ثٝ ؾطفت فّٕی و -1

 عطح ثب٘ٛیٝ: عطحی اؾت وٝ وبُٔ ٚ خبٔـ وٝ ٞسایت فّٕىطزٞبی ثقسی ضا زض آیٙسٜ ثط فٟسٜ زاضز.ح -2

اضظیبثی زازٜ ٞبی حؿی ٚ فیٙی  ٔثالً ظٔب٘ی وٝ ثیٕبضی قرم ثٝ نٛضت حبز ثبقس پعقه ضا ثط آٖ ٔی زاضز وٝ ذیّی ؾطیـ اظ

ضٚقی ٔٙؾٓ ثط ٔجٙبی  PCP)عطح اِٚیٝ(. ثٝ عٛض ذالنٝ ٘تیدٝ ٌیطی وٙس ٚ عطح فٛضی ثطای زضٔبٖ ثیٕبضی ٚی اضائٝ زٞس

 زضٔب٘ی اؾت ٞط عطح ٔطالجت اظ ثیٕبض قبُٔ ؾٝ ثرف ظیط اؾت: –اٞساف تكریهی 
1- Diagnostic 

2- Therapeutic 

3- Patient Education 

 زضٔبٖ ثطای حُ ٔكىالت ثیٕبض ثبقس. –یه عطح وبُٔ ثبیس قبُٔ ٞط ٌٛ٘ٝ ٔٛاضز ضطٚضی ٔطثٛط ثٝ تكریم 

SOMRسيش طبقٍ بىذی بش اساس مىبع تًلیذ اطالعات 
3 

(SOMR)  یىی اظ ا٘ٛاؿ ؾبظٔب٘سٞی اعالفبت ٔی ثبقس. وٝ أطٚظٜ ثیكتطیٗ وبضثطز ضا زاضز. زض ایٗ ضٚـ ٔب ثطای ٞط ٔمِٛٝ اظ

اعالفبت یه خبی ٔكرم ٘یبظ زاضیٓ. زض ثیٕبضؾتبٟ٘ب ٘یع زلیمبً ثٝ ٕٞیٗ ٔٙٛاَ اؾت یقٙی ثطای ٞط ٌٛ٘ٝ اظ اٚضاق ثط حؿت 

ٔب٘ی ذبنی زض ٘ؾط ٌطفتٝ ٔی قٛزٚ اٚضاتك ثط اؾبؼ ٔحُ تِٛیس آٖ ٔطتت ٔی زض –ٔٙجـ ٚاحس اضائٝ زٞٙسٜ ذسٔبت ثٟساقتی 

                                                           
1
 - Problem Oriented-Patient Care note 

2 - Patient Care Plan 
3 - Source Oriented Medical Record 
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ٌطزز ٔثالً یه ٔحُ ثطای تٕبْ زازٜ ٞبی آظٔبیكٍبٞی، یه ٔحُ اذتهبل ثٝ اٚضاق ضازیٌٛطافی زاقتٝ ٚ یه ٔحُ ثطای تٕبْ 

 السأبت وّی ٚ فٕٛٔی ٚ ثطٌٝ ٞبی ٔطثٛط ثٝ ؾبیط ثیٕبضی ٞب ٔی ثبقس.

 SOMR ي POMRاختالف بیه 

1ٔغطح اؾت ٔفْٟٛ فٟطؾت ٔٙسضخبت یب ِیؿت ٔكىالت  POMR  ٚSOMRاِٚیٗ ٔٛضز وٝ ثٝ فٙٛاٖ ٚخٝ تٕبیع 
PL. 

2
TOC.اؾت ) 

)فٟطؾت ٔٙسضخبت( ٔی ثبقٙس وٝ ذٛا٘ٙسٜ ضا لبزض ٔی ؾبظز ثب  (Table of Contents)یب  TOCٕٞٝ وتبثٟب حبٚی یه 

 ؾطفت ثیكتطی قٕبضٜ ٞب ٚ فٙبٚیٗ ٔطثٛط ثٝ فهَٛ ٚ نفحبت ٔٛضز٘ؾط ضا ثیبثس.

زض وتبة ثٝ ا٘ساظٜ اضظـ ٔحتٛیبت وتبة اؾت ثٝ زِیُ ایٗ وٝ اؾتفبزٜ وٙٙسٜ ضا لبزض ثٝ اؾتفبزٜ ؾطیـ ٚ نحیح  TOCاضظـ 

 4اؾت ِیؿت ٔكىالت ثیٕبض قبُٔ  TOCٞٓ چیعی ٔكبثٝ  Problem listطؾت ٔكىالت ثیٕبض یب اظ ٔغبِت ٔی ٕ٘بیس. فٟ

ٔی ثبقس وٝ ٞط چٙس تفبٚتی زض انغالحبت ٔطثٛط ثٝ ایٗ زٚ ضٚـ ٚخٛز زاضز ِٚی فّٕىطز ٞط زٚ  TOCخعء فٕسٜ ٚ انّی 

 آٟ٘ب یىؿبٖ اؾت.

ٔی ثبقس ٚ انغالح قطٚؿ ٚ پبیبٖ  TOCٖ فهُ زض یه ٔقبزَ قٕبضٜ ٚ فٙٛا Problem listقٕبضٜ ٚ فٙٛاٖ ٔكىُ زض یه 

زض ِیؿت ٔكىالت وٕی تغییط وطزٜ ٚ ثٝ تبضید ٔٛاخٝ قسٖ ثب ٔكىُ ٚ تبضید پبیبٖ یبفتٗ  TOCٞط نفحٝ ٘یع زض 

 ٔكىُ)ظٔب٘ی وٝ ثطای پبیبٖ یبفتٗ ٔكىُ ٔٙهٛض ٔی قٛ٘س( تجسیُ ٌطزیسٜ اؾت.
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