
                                                                                                                                                                          

 پژوهشی اصیلمقاله 

ری در صحیح سیر بیمابر ثبت استاندارد  SOAP تلفیقی روش آموزش ثیراتبررسی 

 دستیاران تخصصی جراحی عمومی توسطپزشکی بیماران  یپرونده
  *2یبه صمدپوراملشی، ط1، اعظم نوری 1ناصر ملک پور علمداری

 30/06/1397 چاپ:   13/06/1397 پذیرش:   29/10/1396 دریافت:

 چکیده

 آخرینی سیر بیمار باشد.های مراقبتی مینجهت ارزیابی کیفیت خدمات سازماابزارها  ترینیکی از ارزشمندهای پزشکی ندهپرو :زمینه و هدف
 یصحیح سیر بیماری در پروندهثبت  بر استاندارد   SOAPتلفیقی روش آموزش ثیرات تعیین ،این مطالعههدف  دهد.را نشان میبیمارروزانه  وضع

 .است دستیاران تخصصی جراحی عمومی طتوسپزشکی بیماران 

شهید نفر از دستیاران تخصصی بخش جراحی عمومی سال یک تا چهار بیمارستان  10 با همکاری به صورت نیمه تجربی این مطالعه :بررسی روش
روش نمونه گیری تصادفی ساده بیماران به  یها شامل پروندهنمونه .صورت گرفت 95دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال وابسته به  مدرس

سیر بیماری براساس اساس استاندارد مستندات پزشکی )بر ای کهفرم پرسشنامهوسیله هپرونده از نظر سیر بیماری ب 412تعداد  انتخاب شدند.
SOAP مورد بررسی  ز انجام مداخلهپرونده بعد ا 420 ، قبل از انجام مداخله و تعداده بودآموزش پزشکی طراحی گردیدو درمان  بهداشت،( وزارت

و با استفاده از پست  لهااز طریق همتا به روش حل مس SOAPطبق سیر بیماری نکات استاندارد و ثبت صحیح  آموزششامل  مداخله. قرار گرفت
رهای کمی از متغی های بادهتحلیل دا گردید. برای 5/18 نسخهSPSS ینرم افزار یوارد برنامهها العات فرمطابود.  )آموزش تلفیقی(الکترونیک 

 ده شد.ادوحالتی از آزمون مک نمار استف کیفی اسمی رهایو برای متغی آزمون تی زوج

تفاوت معنی استاندارد   SOAPبر اساس بیماری در بدو ورود، حین درمان و در زمان ترخیص، قبل و بعد از آموزش  سیرش رثبت گزا ها:یافته
( قبل و بعد والی گزارش سیر بیماری، ثبت ساعتوضعیت درج اطالعات مربوط به پزشک )نوشتن اسم بیمار، تبین  .(=P 005/0)داری را نشان داد 

 . (=005/0P) مشاهده گردیددار  یتفاوت معناز آموزش 
استاندارد در برگ رعایت اصول  و طرح درمان ،مراقبتی و تشخیصی مالحظات عمومی، اقداماتثبت وضعیت بهبود  نشان دهنده نتایج :نتیجه گیری

 بود. تلفیقی آموزش انجام از بعد سیر بیماری توسط دستیاران جراحی عمومی

 SOAP آموزش تلفیقی، ،جراحی عمومی ، دستیاران تخصصیسیر بیماری واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

 پیگیری نظیر مختلفی کاربردهای دارای پزشکی یپرونده    

 در که کنانیکار بین ارتباط برقراری پژوهش؛ آموزش؛ مراقبت؛

 ها؛سازمان به اطالعات هیارا دارند؛ مشارکت سالمت مراقبت

 حمایت خدمات؛ کیفیت ارتقای سالمت؛ خدمات ریزی برنامه

 همچنین و درمانی و بهداشتی مراکز و پزشکان بیمار، از

 پزشکی هایپرونده .(2و  1) باشدمی سالمت خدمات ارزیابی

 متخصصین به بیمار درمان فرآیند ارزیابی و ریزیبرنامه در

 در را بیمار مراقبت تداوم و نموده کمک بهداشتی هایمراقبت

 کیفیت .نمایدمی تضمین مختلف کنندگان هیارا با مواجهه

 دقت با مستقیمی ارتباط ،است کرده دریافت بیمار که مراقبتی

 هایپرونده .(3) دارد بیمار پزشکی پرونده محتویات کیفیت و

 شده، انجام هایبررسی بستری، طول بیمار، وضعیت پزشکی

 در پزشک و بیمار بین تعامل و بیماری سیر شده، اتخاذ درمان

 هادهـد. این پرونـننکمی دـمستن را درمانی یدوره یک طول

 شمار به بیمار مراقبت کیفیت در اساسی عنصر یک عنوانبه

 شده هیارا خدمات ارزیابی جهت ایوسیله عنوان به و دنرومی

بخشی از ابزار ارتباطی تیم  و(. 4) دنشوبکارگرفته می بیمار به

بهداشتی را و مراقبین  روند.شمار میهب های بهداشتیمراقبت

 5) دنکنبیمارانشان ترغیب می یبارهبه تفکر سیستماتیک در

 باید که است قانونی و دایمی مدرکی ،پزشکی مدارك (.6و

 برای توجیهی و بیمار ییشناسا برای کافی اطالعات شامل

 اینکه به توجه با باشد. درمان نتایج ثبت و درمان تشخیص،

 کنندگان هیارا طـتوس یـپزشک مدارك در مستندسازی

 درمان متخصصین و پرستاران پزشکان، بهداشتی، هایمراقبت

 شود،می محسوب بیماران مراقبت هیارا ثانویه فعالیت عنوان به

 کامل، صحیح، همیشه زیسادمستن است ممکن بنابراین

-شیوه استانداردداف ـاه(. 8و 7) نباشد پسند مورد و ضروری

 سندعبارتند از: ایجاد یک  پزشکی اسناد و مداركثبت های 

بهداشتی  اطالعات از م و ایمنطقی، مختصر، منسجدقیق، من

مت با حمایت از نتایج فردی سالدستیابی به بهترین بیمار؛ 

ود که اسناد مطابق نماطمینان حاصل  ید. باتصمیم گیری موثر

به طور مداوم  د ونشواستاندارد تنظیم میهای با دستورالعمل

را تضمین  ی و نتایج سالمت جمعیتـت، ایمنـود کیفیـبهب

 .(10و 9) دنکنمی

 کنندگان هیارا ،دقیق و کامل پرونده وجود بدوناز طرف دیگر، 

 در که ادعاهایی ابربر در نتوانند است ممکن بهداشتی مراقبت

 خوبی به گیردمی انجام هاآن علیه بیمار مراقبت قصور مورد

 و استفاده سوء از جلوگیری بر کیدات زایشافکنند.  دفاع

 به توجه اهمیت بهداشتی مراقبت صنعت در کالهبرداری

 است کرده بیشتر را پزشکی هایپرونده صحیح سازیمستند

 دهنده انعکاس ناقص پرونده کی ،قانونی لیمسا در (. 11و1)

 مهم اشتباه یک یات،یجز حذف .است ناقص درمان و مراقبت

 سهل به یـرسیدگ قانونی مراجع .است سازیمستند در

 انجام کاری اگر که هستند باور این بر درمانی، هایانگاری

 به توانمی را کار آن باشد نشده ثبت پرونده در ولی شود

-پرونده محتویات که افرادیکرد.  لقیت آن انجام عدم یمنزله

 در زیادی بسیار ثیرات ،کنندمی ثبت را بیماران پزشکی های

 هایمراقبت متخصصین تمام .دارند هاپرونده این کیفیت

 ثبت بیمار دهـپرون در را اتـاطالع که یـکسان و یـبهداشت

 و کامل و دقیق ایپرونده ایجاد اهمیت باید، کنندمی

از  یکی (.1) کنند درك را آن پزشکی و نونیقا کاربردهای

های های پزشکی، یادداشتترین مدارك در گزارشمهم

باشد که آخرین می (progress note) پیشرفت روزانه

و ادامه  دادهبالینی بیمار را در هر روز نشان  اطالعات و سیر

را  هاآموزشی بخش و طرح و برنامه آن ارزیابی تیم درمانی یا

 progress) های پیشرفت روزانهیادداشت کند.یخالصه م

note ) ساعت گذشته مشخص  24باید آنچه را که در طول

که  ،شامل مطالب جدیدی است وشده است را منعکس کند 

در معاینه بیمار و نکات جدیدی که  ؛کندمار بیان میبی
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همراه  همچنین ،بدست آمده است یهای پاراکلینیکبررسی

ها هایی بر اساس هر یک از تشخیصطرحتشخیص افتراقی و 

 progress) های پیشرفت روزانهیادداشت که برای نوشتن

note) سریال  قالب درSOAP {(بیانات بیمارS ثبت وضعیت ،)

استفاده  {(P( و طرح درمان)A(، ثبت ارزیابی بیمار)Oبیمار)

-پرونده تنظیم و دستورسازی قالب نوعی SOAP (.2) شودمی

 است ممکن و شودمی محسوب قانونی ثبت که است بیمار ی

 طور به SOAP. شود خوانده دیگر دستیاران یا پزشکان توسط

 حین و باشیم پرونده کجای اینکه حسب برهفتگی،  یا روزانه

 .(12و 5) شود نوشته باید ،باشد افتاده اتفاقی چه درمان

 یروزانه یشده صادر دستورات و بیماری بالینی سیر بین

 هر که طوری به دارد؛ وجود نزدیکی بسیار ارتباط پزشک

 بیماری سیر و بیمار موجود وضعیت از ناشی پزشکی دستور

 دستورات کنار در بیماری سیر ثبت رو، این از .باشدمی وی

 SOAP الگوی اساس بر پزشک دستور یصفحه در شده صادر

 هر به منجر که را هاپرونده در موجود اطالعات سطح تواندمی

 در نیز و دهد افزایش شود،درمانی می و تشخیصی دستور

باتوجه به . باشد داشته ثیرات فراگیران آموزشی ارتقای جهت

آگاهی ثبت کنندگان این لزوم مستند سازی استاندارد، 

 یامر ،اقدام فرآیندد صحیح و استاندار یمستندات از نحوه

نیز های قبلی گزارش پژوهش .شودمحسوب می ضروری

سایر دست اندرکاران تیم  و پزشکان کهکی از این است حا

 عملکرد ترخیص یخالصه و پذیرش یبرگه تکمیل در درمان

و لزوم آموزش بیش از پیش  .اندداشته ضعیف و ناقصی

 چنین متعدد مطالعات نتایج ازهمچنین  (.12) ملموس است

 آموزش، نگرش، آگاهی، قبیل از عواملی که گرددمی استنباط

بر  توانندمی نظارتی هایاهرم و استانداردها ها،ورالعملدست

احمدی  (.13) گردند واقع ثروم مستندسازی کیفیت افزایش

 از یکیبه این نتیجه دست یافت که، در پژوهش خود نیز 

 مستندسازی، کیفیت بهبود با ارتباط در مفید راهکارهای

 است مستندسازی اصول رعایت برای پزشکی کادر آموزش

 پزشکی مدارك مستندات یارتقا شود برایو توصیه می (.14)

 (.15) شود استفاده موثر ایمداخله هایروش از

های که تاکنون انجام شده است. برای بهبود در پژوهش

وضعیت مستند سازی پزشکی در مراکز آموزشی و درمانی 

امروزه،  های سنتی آموزش استفاده شده است.کشور، از روش

به نیازهای در  مناسبی، پاسخگوی سنتیهای شرواین دیگر 

های آموزشی نیستند. حال رشد و گسترش مداوم مهارت

تری را برای های بیشتر و جذابهای جدید فرصتفناوری

تکنولوژی این امکان را به وجود  (.16) کننده میییادگیری ارا

های مختلف آموزش را در مکان هیامکان ارا آورد که بتوانمی

به مطالب آموزشی  افراد یم کرد و از دسترسی همهفراه

 و اطالعات آوری فن ابزار (.17) نموداطمینان حاصل 

 هایحل راه از یکیسالمت الکترونیک،  یحوزه در ارتباطات

 باشدمی درمان بهداشت و بخش هایچالش به پاسخگویی

امروزه ، های اطالعاتیگسترش شبکهبا  در واقع (.18و  19)

ده و یکی از این شها فراهم ی برای دانشگاهترهای زیادفرصت

بکارگیری و ) لفیقیها امکان بهره گیری از آموزش تفرصت

 (ترکیب چند روش آموزشی با هم به منظور افزایش یادگیری

های آموزش تلفیقی، در آموزش علوم روش (.21و20) است

پزشکی به سرعت در حال افزایش است. شواهدی برای 

در مقایسه با رویکردهای  لفیقینسبی یادگیری ت اثربخشی

 .(22) وجود داردتر، سنتی

ی که در ثبت صحیح سیر بیماری در ـبا توجه به نواقص

و به منظور ارتقای ثبت  وجود داردپزشکی بیماران  یپرونده

های بالینی و پاراکلینیک بیماران که موضوع بسیار مهمی یافته

افزایش آگاهی  تاثیر ندتصمیم گرفت انگرپژوهشاست، 

با  استاندارد SOAP ازی دستیاران تخصصی جراحی عموم

( و آموزش از استفاده از فناوری اطالعات )پست الکترونیک

بر ثبت را  (،لفیقیت)آموزش  لهامسطریق همتا به روش حل 

اران توسط ـی بیمـپزشک یدهـاری در پرونـح سیر بیمـصحی

 د.نورد بررسی قرار دهم ی جراحی عمومیـدستیاران تخصص
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 بررسیروش 

با  که .تاس نیمه تجربی ییک مطالعه حاضر پژوهش   

نفر از دستیاران تخصصی بخش جراحی عمومی  10 همکاری

دانشگاه وابسته به  بیمارستان شهید مدرسا چهار سال یک ت

 انجام گرفته است. 1395علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 

مورد تصادفی ساده  مونه گیریبا روش نپرونده  832در کل 

بر با قرعه کشی ها پروندهبه اینصورت که  بررسی قرار گرفت.

هایی که پروندهشماره بصورت تصادفی انتخاب شدند.  اساس

مورد  بیمارو یا  بودتوسط اینترن نوشته شده  هاآن سیر بیماری

قبل . ررسی خارج شدندب یدامنه ، ازنبودشناخته شده جراحی 

ده از نظر سیر بیماری ـپرون 412داد ـتعه، ـام مداخلـاز انج

بر اساس استاندارد مستندات  ای کهفرم پرسشنامهوسیله هب

، وزارت بهداشت (SOAPاساس  پزشکی ) سیر بیماری بر

مورد بررسی ، ه بودآموزش پزشکی طراحی گردیدو  درمان

فرم راهنما که شامل  بعد، یدر مرحله. (24و  23) گرفتقرار

 (SOAP) چگونگی تکمیل برگ سیر بیماری بر اساس یوهنح

به بود، و آموزش پزشکی درمان  بهداشت،استاندارد وزارت 

پست با استفاده از فناوری اطالعات ) همراه یک مثال عینی

آموزش شد و نیز  ارسال تخصصی دستیاران رایب الکترونیک(

ز بعد ا داده شد.به آنان ه لااز طریق همتا به روش حل مس

 .پرونده مورد بررسی قرار گرفت 420تعداد انجام مداخله، 

های قبل و بعد از مداخله توسط الزم به ذکر است پرونده

هید بهشتی که دانشگاه علوم پزشکی ش تخصصی دستیاران

 ثبت شده بودند. ،ها انجام شدنمداخله آموزشی روی آ

رد اساس استاندا فرم پرسشنامه بر ،هاجمع آوری دادهابزار 

وزارت  (SOAPاساس  سیر بیماری برمستندات پزشکی )

(. 24) دآموزش پزشکی طراحی گردیو درمان  بهداشت،

روایی، پرسشنامه طراحی شده از طریق پست جهت بررسی 

 جراحی ینفر از اعضای هیات علمی رشته 5الکترونیک برای 

، از به شکل کمی روایی محتوایی جهت بررسی .ارسال گردید

شاخص روایی  ( وCVRنسبی روایی محتوا )دو ضریب 

روایی از طریق سیگمای شمارشی  (  استفاده شد.CVIمحتوا )

پرسشنامه در اختیار شد.  گزارشیک کل مقیاس، معادل  یبرا

 و پس از رفع اشکاالت و انجامنظران قرار گرفت صاحب

پایایی فرم نهایی پرسشنامه تهیه گردید.  ،اصالحات الزم

پرونده  20بر روی  در بخش جراحیآن  بررسیبا  ،پرسشنامه

دستیاران تخصصی بخش توسط  ( Pilotبه صورت آزمایشی)

لفای آزمون آماری تایج حاصل با آن گردید و انجام جراحی

. فرم پرسشنامه محاسبه شد 89/0برای کل مقیاس کرونباخ 

 چهار بخش بود: شامل 

  ،گ، اطالعات دموگرافیاطالعات مربوط به دستیار -الف

 .برگ سیر بیماری اطالعات مربوط به سر

) بیانات بیمار، مشاهده،  SOAPاطالعات چهارقسمتی  -ب

  .در اولین برگ سیر بیماری ارزیابی و طرح درمان(

) بیانات بیمار، مشاهده،  SOAPاطالعات چهارقسمتی  -ج

اری حین درمان ـدر برگ سیر بیمارزیابی و طرح درمان( 

 .بیمار

) بیانات بیمار، مشاهده،  SOAPهارقسمتی اطالعات چ -د

 .برگ سیر بیماری در زمان ترخیص درارزیابی و طرح درمان( 

چگونگی تکمیل برگ سیر  ینحوه ،شاملنیز فرم راهنما  

و آموزش درمان  بهداشت،بیماری بر اساس استاندارد وزارت 

 فرمبه همراه یک مثال عینی طراحی گردید. این پزشکی 

مدیریت  یشتهتن از اعضای علمی ر 5توسط  راهنما

مورد بررسی بخش جراحی عمومی  اطالعات پزشکی و رئیس

تایید شده از طریق پست  روش راهنمای گردید. تاییدو 

نفر( ارسال  10) دستیاران تخصصی یالکترونیک برای کلیه

گردید و نتیجه دریافت پست الکترونیک به دستیاران توسط 

روش ترل گردید. قبل از ارسال دستیار ارشد بررسی و کن

 برگ سیر بیماری 412د تعدا ،از طریق پست الکترونیک راهنما

که توسط دستیاران تخصصی بخش  یک ماه(به مدت )

جراحی نوشته شده بود، به منظور ارزیابی وضعیت موجود 

 دستیاران تخصصی گردید. بررسی و اطالعات جمع آوری



 85      همكاران و علمداری پور ملک

 97 تابستان ،30 یشماره ،11 یدوره پزشكی، علوم در آموزش یتوسعه یمجله

در یک کالس آموزشی  ،روش راهنمادریافت و مطالعه پس از 

 .شرکت نمودند ،که به همین منظور در نظر گرفته شده بود

؛ در ابتدا که برنامه ریزی کالس آموزشی بدین نحو بود

برگ سیر بیماری که قبل از کالس آموزشی توسط  نواقص

 مشخص، بررسی شده بود روش راهنماکارشناس بر اساس 

رگ سیر در کالس آموزشی به هر دستیار سه بسپس شد. 

داده شده آن را  روش راهنمایبیماری داده شد تا بر اساس 

از طریق اسالید نیز محتوای آن تصحیح نمایند و همزمان 

به  ( ودستیار ارشد) همتا توسطکالس آموزشی . پخش گردید

با تاکید بر لزوم رعایت نکات استاندارد و  لهامسحل  روش

برگ سیر آموزش داده شد و نواقص  SOAPثبت صحیح طبق 

تصحیح شده بود با هدایت دستیار  بیماری که توسط دستیاران

 ارشد مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

به دستیاران یک هفته فرصت داده شد که استانداردها را 

سیر بیماری سپس توسط یک ناظر، مستندات  .رعایت نمایند

، به تخصصی بخش جراحی نتوسط دستیاراروزانه ثبت شده 

بررسی قرار گرفت و میزان  مورد (مورد420ه )یک مامدت 

کارشناس ارشد توسط  رعایت اصول استاندارد دستور نویسی

قابل ذکر است  اطالعات پزشکی در پرسشنامه ثبت گردید.

های بررسی شده کامال محرمانه اطالعات بیماران در پرونده

تلقی شده و بدون ذکر نام و نام خانوادگی بیماران و سایر 

ها توسط ها، برگ سیر بیماری آنت شخصی آناطالعا

  کارشناس مربوطه مورد بررسی قرار گرفت.

ری نرم افزار آما یوارد برنامه ،جمع آوری پس از هاداده

SPSS  رهای کمی از متغی گردید. برای تحلیل 18.5نسخه

 کیفی اسمی رهایمتغی در موردو  زوجآزمون آماری تی 

برای  گردید.نمار استفاده دوحالتی، از آزمون آماری مک 

بین متغیرهای مستقل و وابسته سطح معنی  یرابطهبررسی 

  شد. در نظر گرفته 05/0داری 

 

 هایافته

مورد(  412قبل ) (برگ سیر بیماریپزشکی ) یپرونده 832   

پزشکی بیماران،  یمورد( که در پرونده 420و بعد از آموزش )

نفر(  بخش  10د )تعدا دستیاران تخصصی یکلیه توسط

بررسی گردید. در بخش اول ثبت شده بود،  جراحی عمومی

افیک بیمار، مهر و امضاء دموگر هایدادهکه مربوط به ثبت 

، داشتن تاریخ ول، توالی، خوانا بودنود پزشک مسییاپزشک، ت

اولین برگ سیر بیماری، حین سه مرحله )و ساعت، در هر 

 .(1)جدول  شدصل درمان، و زمان ترخیص( نتایج زیر حا

حداقل امتیاز اکتسابی با توجه به استانداردهای اعتباربخشی 

درصد در نظر  70 ،آموزش پزشکیو درمان  بهداشت،وزارت 

 گرفته شده است.

 

 اندارد سازیتاس فرآیند : وضعیت درج اطالعات مربوط به پزشک در برگ سیر بیماری  قبل و بعد از1جدول 

P<  005/0  
 درعایت استاندار

 متغیرها
 قبل از فرآیند بعد از فرآیند

 ثبت اسم بیمار ±3/79 7/4 ±8/99 6/4 002/0

 مهر و امضا، دستیار 7/94 7/3± ±7/97 1/2 000/0

 ولویید پزشک مسات ±3/3 6/2 ±2/6 02/2 335/0

 خوانا بودن ±0/90 8/3 ±6/91 0/2 201/0

 توالی گزارش ±3/65 8/4 ±8/98 7/3 000/0

 تاریخ 2/92 ± 8/3 1/94 3/3± 003/0

 ساعت ±2/68 4/6 ±1/94 4/6 001/0
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 (آموزشی استاندارد سازی فرآیند تشخیصی و طرح درمان قبل و بعد از )وضعیت مالحظات عمومی، اقدامات مراقبتی و SOAP: ثبت 2جدول 

<  005/0  
 رعایت استاندارد

 متغیرها
 قبل از فرآیند بعد از فرآیند

 بیانات بیمار ±3/29 6/3 ±0/79 9/2 000/0

 وضعیت بیمار 3/43 ± 7/4 ±4/84 0/4 002/0

 ارزیابی بیمار ±0/52 2/3 ±6/87 8/2 005/0

 آزمایشات بیمار ±3/38 0/7 1/7±4/76 000/0

 معاینه بیمار 5/3±8/48 8/2±3/80 001/0

 مشاهده بیمار 9/2±3/35 8/1±1/73 001/0

 الت بیمارثبت مشك 0/3±0/44 8/3±0/78 000/0

 ثبت اقدامات  تشخیصی 8/6±1/64 0/6±9/83 004/0

 ثبت آموزش به بیمار 3/2±7/2 8/3±3/43 075/0

 ثبت وضعیت نهایی بیمار 7/4±0/35 6/4±1/74 000/0

 توصیه به بیمار در زمان ترخیص 9/2±4/35 8/2±9/68 001/00

 ثبت اقدام درمانی 0/4±7/59 8/3±4/88 005/0

 

ثبت اسم ) مربوط به پزشک هایثبت دادهت در درج وضعی

پزشک( در برگ سیر  یبیمار، تاریخ و ساعت، مهر و امضا

استاندارد سازی  آموزشی یاری قبل و بعد از برنامهبیم

 دار بود.تفاوت معنی SOAPمستندات سیر بیماری بر اساس 

شد ول تایید میوبرگ سیر بیماری که باید توسط پزشک مس

در برگ آموزشی  فرآینددر قبل و بعد از زشک یید پااز نظر ت

. در واقع همه دمشاهده نش یتفاوت معنی دارسیر بیماری 

توسط آموزشی  فرآینددر قبل و بعد از ها به درستی برگ

 یید شده بود. اول توپزشک مس

وضعیت از؛ بود عبارت که  SOAPثبت  دوم یدر مرحله

و طرح  تشخیصی مالحظات عمومی، اقدامات مراقبتی و

مورد  آموزشی استاندارد سازی فرآیند قبل و بعد از که ،درمان

 .آورده شده است 2نتایج آن در جدول  بررسی قرار گرفت.

دار فراوانی  ز این مطالعه حاکی از بهبود معنیحاصل ا جنتای

در  SOAP ستاندارد ثبت سیر بیماری بر اساسرعایت اصول ا

داشت، به  رسبیمارستان شهید مدبخش جراحی عمومی 

داردسازی در تمام ـاستان آموزشی یهـام برنامـدنبال انج

ی سیر بیماری، در اهای مورد ارزیابی از جمله در محتوحیطه

(، ثبت وضعیت Sشامل بیانات بیمار)، یر بیماریاولین برگ س

، قبل و (P) ( و طرح درمانA(، ثبت ارزیابی بیمار)Oبیمار)

ت مستندات پزشکی تفاوت آموزشی در ثب یبعد از برنامه

معنی داری مشاهده شد. ثبت صحیح مستندات در برگ سیر 

 یقبل و بعد از برنامه بیماری حین درمان بر اساس استاندارد

آموزشی تفاوت معنی دار بود. ثبت وضعیت نهایی بیمار و 

دار  یآخرین برگ سیر بیماری تفاوت معن توصیه به بیمار در

آموزشی  یدر قبل و بعد از برنامه ثبت آموزش به بیمار بود.

 تفاوت معنی دار نبود.

 

 بحث

 حاصل از این مطالعه حاکی از بهبود معنی دار فراوانی جنتای   
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، SOAPرعایت اصول استاندارد ثبت سیر بیماری بر اساس

 یبرنامهپس از  توسط دستیاران تخصصی جراحی عمومی

خوش  مطالعهج نتایبا  که .باشدمیسازی آموزشی استاندارد

تعیین نقش آموزش مجدد اساتید و باطن و همکاران با عنوان، 

 ،هاهای پزشکی پروندهدانشجویان در بهبود وضعیت ثبت داده

 ،های آموزشی داخلیگروه، مطالعهدر این همخوانی دارد. 

زنان و اطفال دو دانشگاه علوم پزشکی تبریز  ،جراحی عمومی

قبل و پس  ، های پزشکیهرونداردبیل از نظر کیفیت ثبت پ و

 Medical) های پزشکیاز کارگاه آموزشی ثبت پرونده

recording)   .خوش باطن و مورد ارزشیابی قرار گرفتند

های پزشکی مربوط به بخش یپرونده 1340همکاران، 

قبل و بعد از  ؛ رااطفال زنان زایمان و داخلی، جراحی عمومی،

 75/41د که دادنررسی قرار مورد ب برگزاری کارگاه آموزشی،

از  ها مربوط به بعدپرونده %3/58مربوط به قبل و  هاپرونده %

در این مطالعه  اساس نتایج حاصل از رب .برگزاری کارگاه بود

از برگزاری کارگاه قبل های پزشکی وضعیت ثبت پرونده

از برگزاری  بعد ولی. آموزشی اشکاالت فراوانی وجود داشت

در هر دو های پزشکی وضعیت ثبت پروندهکارگاه آموزشی 

. عالوه بر این، خوش است دانشگاه بهبود چشمگیر داشته

به این نتیجه از برگزاری کارگاه آموزشی پس  باطن و همکاران

هنوز در مورد ثبت شرح حال و یادداشت روزانه  رسیدند که،

ها اشکاالت کارآموزان و همچنین وضعیت کیفی ثبت پرونده

 هاآن. طلبدرا میر نیاز به توجه بیشت که ردجود دافراوانی و

فقدان آگاهی و اعتقاد کافی در مورد اهمیت اطالعات ثبت 

ها در روند ارزیابی و های پزشکی و کاربرد آنشده در پرونده

ترین عوامل عدم ثبت کامل و از جمله مهمرا درمان بیمار 

بیان ن های پزشکی توسط اساتید و دانشجویادقیق پرونده

له بیانگرضرورت ااین مسکه نیز اظهار داشتند و  .کردند

های آموزشی منظم و ممتد و توجه به کیفیت برگزاری کالس

حاضر  ینتایج این مطالعه و مطالعه .(25) دباشآموزش می

ثیر آموزش بر روی بهبود عملکرد پزشکان در ثبت ابیانگر ت

ر برخالف حاض یولی در مطالعه اطالعات بیماران است.

 از روش آموزش تلفیقیخوش باطن و همکاران  یمطالعه

و داشته است. که نتایج بهتری را در بر استفاده شده است

با  سیر بیماری گنوشتن برتمرکز روی در مطالعه، همچنین 

 نیز فرآیند مشعوفی و همکاران .است بوده SOAPمتد 

 ترین)اصلی  پزشکان توسط پزشکی هایپرونده سازیمستند

ناقص  را درمانی( بهداشتی هایمراقبت کننده هیارا هایگروه

 ربیعی و همکاران همچنین سیف یمطالعه (.7) کردند گزارش

 بیمارستانی هایدهـپرون ثبت در جدی نواقص وجود موید

 به پزشکی، مدارك مناسب مستندسازی بدون (.26) باشدمی

 قابل بیمار، به شده ارایه خدمات که کرد ثابت توانمی سختی

 بودن ناقص یا ناکافی .خیر یا است بوده لزوم مورد یا قبول

 داشت خواهد دنبال به متعددی پیامدهای ها،پرونده اطالعات

 دش خواهد او متوجه پیامدها این که است فردی اولین بیمار و

(27.) 

 ثیرات"با عنوان  همکاران و دوکی اسماعیلی ینتایج مطالعه

 دستورات یدر صفحه بیماری سیر یالصهخ ستون گنجاندن

در سال  "بیماری سیر ثبت افزایش بر بیمارستانی هایپرونده

همخوانی دارد. آنان به این حاضر  ینیز با نتایج مطالعه 1390

 "عنوان تحت جدید ستون کردن اضافه با که نتیجه رسیدند

سیر  پزشک، ثبت دستورات یبرگه در "بیماری سیر یخالصه

 قابل طور شده به داده پزشکی دستورات علت و ریبیما

(. ولی 12) یابدمی ارتقاء SOAP الگوی  اساس بر ایمالحظه

 یبرنامهدر پژوهش حاضر جهت ثبت صحیح سیر بیماری، 

انجام شده  ی سیر بیماریاسازی در محتوآموزشی استاندارد

است. و پس از آموزش تفاوت معنی داری در ثبت سیر 

ت به قبل از آموزش مشاهده شده است. و در واقع بیماری نسب

پس از آموزش، استانداردهای بیشتری رعایت شده بود. 

 هیچ که عظیمی و همکاران نیز حاکی از این است پژوهش

 پرونده 1800 در دستورنویسی مورد نظر استانداردهای از یک

مورد بررسی آنان در یک بیمارستان آموزشی وابسته به 
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 رعایت کامل بصورت پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه علوم

 پژوهش این در بررسی مورد هایپرونده از % 70نشده بود. و

 سایر با مقایسه در که بودند ثبت در خطا یک حداقل دارای

 از مورد هر در ثبت خطاهای که داد نشان شده انجام مطالعات

 داده رخ شود نوشته پزشکان توسط باید که هاییگزارش

گران به این نتیجه ژوهش حاضر نیز پژوهشاست. در پ

وضعیت نهایی بیمار و استاندارد ثبت در مورد رسیدند که، 

قبل و بعد از  ،توصیه به بیمار در آخرین برگ سیر بیماری

و پس از  .وجود داشتدار  یآموزشی تفاوت معن یبرنامه

آموزش، استاندارد های بیشتری در ثبت رعایت شده 

 نیز نشان ررسی کیمیافر، وفایی نجار و سربازب نتایج(. 15)بود.

 هیارا توسط پزشکی هایپرونده سازی مستند فرآیند که داد

 موجب امر این و گیردمی انجام ناقص بسیار مراقبت کنندگان

 شدن دارهـخدش و نیاز وردـم اطالعات رفتن دست از

 استفاده برای بیماران پزشکیی پرونده در موجود هایظرفیت

 دقیق ثبت(. 1) دـش خواهد حقوقی و حقیقی صاشخا

 غفلت آن از و اگر داشته زیادی اهمیت بیمارستانی هایپرونده

 پزشکی تیم برای قانونی تبعات اینکه بر عالوه تواندمی شود

 در پژوهشی و تحقیقاتی روند کندی به منجر باشد، داشته

 ناقص ثبت که کرد توجه باید گردد. بیمارستانی هایمقوله

 به منجر تواندمی شده مطرح دو مشکل بر عالوه مستندات

 مطالعات در که. گردد نیز مالی وتبعات ایبیمه کسورات

 (. 25و  18) است شده استناد آن به مختلفی

ثبت  SOAPگزارش  95از بررسی  و همکاران در مطالعه سئو

 8/36ای پنج دانشگاه، شده توسط دانشجویان پزشکی کره

های نشانه درصد 4/27ضا بودند. تنها بدون ام درصد

(symptomsبیمار را ب )ه( عنوان عالئم عینیObjective ثبت )

م ذهنی یکرده بودند، البته همه دانشجویان، عال

((Subjective.و ثبت دقیق  را به طور صحیح ثبت کرده بودند

ها به ترتیب ها و برنامههای فیزیکی، تشخیص، یافتهمیعال

. نهایتا  ٪38/0و  ٪1/62، ٪5/9، ٪9/78از؛ عبارت بودند 

ثبت  SOAPگر به این نتیجه رسیده است که، گزارش پژوهش

شده توسط دانشجویان پزشکی، کامل، مناسب و دقیق نبوده 

بررسی و آموزشی برای ثبت دقیق  یاست. و باید یک برنامه

نتایج پژوهش در  .(5های پزشکی تدارك دیده شود)پرونده

 )ثبت مربوط به پزشک هایثبت دادهوضعیت درج حاضر، 

پزشک( در برگ  یاسم بیمار، تاریخ و ساعت، مهر و امضا

استاندارد سازی  آموزشی یسیر بیماری قبل و بعد از برنامه

. تفاوت معنی دار بود SOAPمستندات سیر بیماری بر اساس 

با عنوان، میزان تاثیر نیز در نتایج پژوهش فرخی و همکاران 

ی پرونده نویسی دانشجویان پزشکی ه آموزشی در نحوهکارگا

های پزشکی آزاد و دولتی اردبیل نیز مقطع کارورزی دانشکده

های مشاوره، سیر بیماری در متغیرهای شرح حال گیری، برگه

ی پرونده، تفاوت معنی دار بود. که با نتایج پژوهش خالصه

 (. 28) حاضر همخوانی دارد

صحیح  اصول رعایت عدم برای نتوامی را مختلفی علل

در  پزشکی دانشجویان و پزشکان توسط نویسی پرونده

 توان بهمی هاآن جمله از که برشمرد آموزشی هایبیمارستان

 ولیت توسطومس احساس عدم بیماران، زیاد ازدحام و شلوغی

 تنبیه و و وجود سیستم پاداش عدم و کارورزان، دانشجویان

 کرد اشاره خصوص این در ش کافیآموز عدم همه از ترمهم

 ثبت وضعیت نامطلوب به اشاره با ربیعی سیف (.29)

 آموزشی هایپزشکی بیمارستان هایپرونده در اطالعات

 از یکی عنوانبه را آموزش عدم پزشکی همدان، علوم دانشگاه

کاهویی  (.26) کندمی نواقص معرفی این بروز ثرترین عللوم

 طریق ازاند که، پژوهش خود آوردهو همکاران نیز در نتایج 

 روی بر مستمر و نظارت پزشکی دانشجویان به آموزش

می توانیم شاهد بیماران،  به شده هیارا هایمراقبت سازیمستند

 (.30) باشیم پزشکی هایپرونده مستند سازی فرآیند روند بهبود

ورت با توجه به نتایج ذکر شده از مطالعات متعددی که ص

در ثبت محتویات مستندات این است که  یان دهندهنش ،گرفته

و  بهداشتی  مراکز در SOAP استانداردهای براساس پزشکی
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 .به مداخالت جدی دارد دارد که نیاز وجود ینواقص هنوزدرمانی 

حاصل از این مطالعه حاکی از بهبود معنی دار فراوانی  جنتای

 SOAPرعایت اصول استاندارد ثبت سیر بیماری بر اساس

بر فرآیند  تلفیقیاثربخشی آموزش  یدهنده داشت، که نشان

توسط دستیاران  SOAPبا متد  نوشتن برگ سیر بیماری

 آرانی شکری زاده ی وکرم د.باشتخصصی جراحی عمومی می

سازی ثر بر کیفیت مستندوعوامل م خود با عنوان، یدر مطالعه

 یینهزم دربه این نتیجه رسیدند که،  های پزشکیپرونده

 نگرش و آگاهی عوامل ،سازیمستند کیفیت بر ثروم عوامل

 .به خود اختصاص داد( را %3/94) امتیازات میانگین بیشترین

 در پیشنهادی راهکارهای ؛بودند معتقد نیز پژوهش جامعهو 

 ثیر راااز مواردی است که بیشترین ت نگرش و آگاهی یزمینه

 پیشنهاد نـهمچنی و .دارد سازیمستندبر افزایش کیفیت 

 دانشگاه هایبیمارستان در سازانمستند آموزش با که انددهکر

 هایپرونده در اطالعات ثبت روند توانمی پزشکی علوم

فرزندی پور نیز معتقد است  (.13) بخشید بهبود را پزشکی

 اصول با مدارك پزشکی اصول تطابق عدم کاهش که، برای

های آموزشی مربوطه کالس و هاکارگاه برگزاری استاندارد،

گران نیز پژوهش حاضر یدر مطالعه (.31) بسیار مفید است

متد  اصول استاندارد ثبت سیر بیماری بر اساس برای رعایت

SOAP آموزش از طریق پست اند. اقدام به آموزش نموده

 از طریق پرسش و پاسخ و همچنین الکترونیکی، همتا

لزوم با توجه به س بخش، نظارت رئینیز  )آموزش تلفیقی( و

ه منظور افزایش ب و نیز اهمیت مستند سازی بر طبق استاندارد

و ارتقاء سطح دانش و مهارت دستیاران تخصصی جراحی 

عمومی، در ثبت صحیح استاندارد برگ سیر بیماری بر اساس 

SOAP ادگیری و آموزش تلفیقی باشد. یز اهمیت مییحا

سازد تا از هم تلفیق می دو روش را های هرصفات و قابلیت

یک بدست آید.  های هرای فراتر از تواناییها نتیجهافزایی آن

مزیت اصلی این نوع یادگیری برای دستیاران در دستیابی به 

ی یادگیری بسیار مهم است و از طرفی تجربیات باالکیفیت 

عباس زاده و همکاران اظهار . بردیادگیری دستیاران را باال می

 از و شکل حضوری به آموزش در متداول روشکه، کنند می

 از جمله متعدد، محاسن دارای البته که است سخنرانی طریق

 ییک سخنرانی است. اقتصادی لحاظ از بودن صرفه به مقرون

 وجود با و هاسال از پس که است آموزش تینس هایروش از

 مبنای بر یادگیریند مان یاددهی نو و جدید ایهروش داعاب

 از همچنان اینترنت و رایانه از هداستفا افزایش و ،لهامس حل

 نشان شواهداست.  اطالعات ارایه و آموزش رایج هایروش

 توانمی خوب، سخنران و محتوا از استفاده با که دهدمی

. کرد بکس آموزش از را مناسب و مستدل مثبت، برآیندهای

 یندفرآ در هاشپرس از استفاده جدید منابع سااس بر اما

 اینکه تا تاس فراگیران به کمک برای بهتری روش یادگیری

 ،پرسش با عبارتی به و باشند سخنرانی یک شنونده تنها آنان

 توسعه رانـفراگی در لهاسم حل هایمهارت و انتقادی تفکر

 تا کندمی فراهم استاد برای فرصتی روش این عالوههب. بدیامی

 استفاده بنابراین .دهد شوگ وی به و کرده مشاهده را فراگیر

فرآیند  بهبود باعث تواندمی از چند روش آموزشی همزمان

در نیز  Kiviniemنیم یکیوی در این راستا، (.17)شود یادگیری

های روش که، خود به این نتیجه رسیده است یمطالعه

تواند یک ابزار موثر بهینه سازی آموزش آموزش تلفیقی می

علوم پزشکی های رشته آنان در بود عملکرددانشجویان و به

در نتایج پژوهش فرخی و همکاران با هدف تعیین  (.22)باشد

ی پرونده نویسی میزان تاثیر کارگاه آموزشی در نحوه

های پزشکی آزاد دانشجویان پزشکی مقطع کارورزی دانشکده

های نیز در متغیرهای شرح حال گیری، برگهو دولتی اردبیل 

پس از شرکت در  ،ی پروندهخالصه و اوره، سیر بیماریمش

اما در متغیرهای تفاوت معنی دار بود.  کارگاه آموزشی

نتایج دستورات پزشک تفاوت معنی داری وجود نداشت. که 

حاصله از متغیر دستورات پزشک با نتایج پژوهش حاضر 

رخالف پژوهش در پژوهش حاضر ب رد. زیراهمخوانی ندا

تفاده از کارگاه آموزشی به جای اس فرخی و همکاران صرفا
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متداول از روش آموزش تلفیقی هم استفاده شده است که با 

دارد ـت استانبـاثرات بهتری در ث ،ج پژوهشـتوجه به نتای

 (.28) داشته استبه همراه شک زهای مربوط به پداده

و همکاران در پژوهش خود، بین Storjohann استوریاهان 

های ات علمی از یادداشتمیانگین نمرات ارزیابی اعضای هی

و ارزیابی خود دانشجویان از  SOAPثبت شده بر اساس 

 مبتنی بر مهارت یکدیگر پس از شرکت در کارگاه آموزشی

، تفاوت معنی داری مشاهده نکردند. که با نتایج SOAPثبت 

تواند به علت وجود پژوهش حاضر همخوانی ندارد و می

ستان محل پژوهش سیستم ارزیابی و نظارت قوی در بیمار

باشد. ولی دانشجویان به این نتیجه رسیدند که شرکت در 

ها مفید باشد. در تواند برای یادگیری آنکارگاه آموزشی می

حاضر، هم از اعضای هیات  یخالف مطالعهاین مطالعه بر

های ثبت یادداشت علمی و هم از دانشجویان برای ارزیابی

گران ده است. و پژوهش، استفاده شSOAPشده بر اساس متد 

های سنتی ای هیات علمی از روشـاند که اعضودهـذکر نم

کنند. ولی از . استفاده میSOAPهای یادداشت برای ارزیابی

له را یادآوری اتوان این مسحاضر می ینکات قوت مطالعه

های یادداشتهای مورد ارزیابی در تمام حیطهنمود که، 

SOAP آموزشی یبرنامه ،بیماری ی سیرااز جمله در محتو 

 رت گرفته است. و نیز به جای صرفاصو سازیاستاندارد

شرکت در کارگاه آموزشی متداول از آموزش تلفیقی استفاده 

 (.32تواند نتایج بهتری به همراه داشته باشد)شده است که می

استاندارد سازی از  یمدیریت در آموزش و اجرای برنامه

اثر قابل  ،خوردرت فعال و بازنظا ،یق آموزش مستمرطر

توجهی در بهبود وضعیت پرونده نویسی دستیاران تخصصی 

دقیق بر ثبت اطالعات نیاز  بالینی دارد. برای آموزش مستمر و

ولیت و صرف وقت توسط اعضای وآگاهی، احساس مس به

محترم هیات علمی و همچنین کارشناسان آموزشی توانمند 

تواند حاضر که می یل مطالعهعلی رغم نتایج قابل تام .است

ثبت اطالعات  یکاربرد مناسبی برای بهبود و ارتقاء نحوه

بیماران توسط پزشکان داشته باشد، اما این مطالعه با 

های این پژوهش از محدودیتهایی همراه بود. محدودیت

صرفا روی ر ـحاضش ـپژوه له که،اـاین مس توان بهمی

تخصصی بالینی ثبت شده،  هایی که توسط دستیارانپرونده

 دستیاران و تجربه کم کم تعدادو همچنین  ؛انجام گرفته است

 ،ی مورد بررسیهایز به همین دلیل تعداد کم پروندهو ن آنان

عدم وجود گروه کنترل برای کنترل دقیق برخی  اشاره نمود.

حاضر  یهای مطالعهمتغیرهای مداخله گر از دیگر محدودیت

سعی نمودند با شناسایی برخی از متغیرهای گران بود. پژوهش

های اخیر در خصوص شناخته شده مداخله گر نظیر آموزش

هایی که فقط گزارش نویسی توسط دستیاران، و بررسی پرونده

توسط دستیاران مشارکت کننده در این مطالعه ثبت شده بود، 

 ها را کنترل کنند.محدودیت

ته قابلیت تعمیم داشعه نتایج حاصله از این مطالبرای اینکه 

روی تر آموزش وسیعپس از که مطالعه  شودپیشنهاد میباشد 

های های بیشتری از بخشپروندهدستیاران و پزشکان و نیز 

 مستند شده مختلف پزشکان و متخصصان مختلف که توسط

 .صورت گیرد ،است

 

 نتیجه گیری

بهبود ثبت وضعیت  ینشان دهندهاین پژوهش، نتایج    

 طرح درمان ،مراقبتی و تشخیصی حظات عمومی، اقداماتمال

و رعایت اصول استاندارد در برگ سیر بیماری توسط 

روش  آموزش برگزاری از بعد دستیاران جراحی عمومی

 بود. SOAPبا متد پرونده نویسی 
 

 و تشكر تقدیر

بخش تخصصی دستیاران  بی شائبه همکاری و مشارکت از    

انم محرابی همکار محترم واحد خو سرکار  جراحی عمومی

 مطالعه نجامدر امدرس تهران شهید ان پژوهشی بیمارست

 تشکر می نماییم. قدردانی و حاضر
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