
  ماهه شش یکیتراف نیمصدوم 115 اورژانس مراقبت گزارش فرم در اطالعات ثبت تیوضع یبررس

 کوثرسمنان مارستانیب اول
 

 2 یرضو سادات ،محبوبه2 یکزاز حهی،مل2 یلیماگرای،س2 پناه زدانی ،اعظم 1 یپناه عتیشر یقضو الساداتیسه

 رانیا سمنان،سمنان یپزشک علوم ،دانشگاهیراپزشکیپ سالمت،دانشکده اطالعات یفناور.1

 رانیا سمنان،سمنان یپزشک علوم دانشگاه کوثرسمنان، مارستانیسالمت،ب اطالعات تیریمد.2
 

 وجود آن تیوضع ارتقاء جهت که است درمان و بهداشت حوزه یها دغدغه نیتر مهم از یکی اورژانس :هدف و مقدمه

 نهیزم نیا در مؤثر یها ازگام یکی . است ریناپذ اجتناب اورژانس یها تیفعال یابیارزش و حیصح یزیر برنامه و تیریمد

 بخش در کامل یها پرونده وجود .باشد یم اورژانس یپزشک پرونده در اطالعات حیصح وثبت یاطالعات ستمیس جادیا

 مواقع در پرسنل و مارانیب از دفاع در و دینما رد ای ثابت یانگار سهل بر یمبن اورژانس مارانیب یادعا تواند یم اورژانس

 نیمصدوم 115 اورژانس مراقبت گزارش فرم در اطالعات ثبت تیوضع یبررس مطالعه نیا هدف.است استفاده قابل یقانون

 .است بوده سمنان کوثر مارستانیب یکیتراف

 اورژانس یها دهپرون به مراجعه با که بوده ستیل چک اطالعات یابزارگردآور .است بوده یمقطع مطالعه نیا:مطالعه روش

 نرم و یفیتوص امار از استفاده با ها داده.است دهیگرد لیتکم به اقدام پرونده 411 تعداد به کوثرسمنان مارستانیب115

 .است شده لیوتحل هیتجز SPSS افزار

 خیوتار یمصرف اقالم درصدفاقدثبت ٣4,25 بوده، یکدمل ثبت فاقد درصد ٣5,5 یتیهو اطالعات از دادکه نشان:ها افتهی

 درصد ٣7,25 : زمان ثبت درخصوص ت،یمامور ومالحظات حاتیتوض درصدفاقد 7٦,5 درصد، ٣3175 لیتحو ساعت و

 مارستانیب به لیتحو زمان فاقدثبت درصد ٦4 مارستان،یب از حرکت زمان ثبت درصدفاقد ٣٦,25 ان،یپا زمان ثبت فاقد

 تیمامور محل نوع ،درخصوص

 دارو درصدفاقدثبت 48,75 مشاوره، ثبت درصدفاقد ٦1,25 مارستان،یب به لیتحو زمان یاتیح عالئم فاقد درصد ٣3,75

 .است بوده یتراپ سرم و

 مارستانیب تمام مستمردر طور به اطالعات ثبت زانیم گردد یم شنهادیپ پژوهش نیا یها افتهی به باتوجه :یریگ جهینت

 برگزار اورژانس 115 کادر ژهیبو و یوپرستار رشیپذ کادر و پزشکان یا بر یآموزش یها وکالس شود یابیارز کشور یها

 . ردیگ قرار کارورزان یکالس و یدرس یها برنامه از یقسمت اطالعات ثبت نحوه آموزش نیچن هم . گردد

 
 

 یکیتراف نی،مصدوم 115 اطالعات،اورژانس ثبت :یدیکل کلمات


