
 (  0202يونيو-)أبريل 1ج 55ع                        جامعة بني سويف –كلية اآلداب مجلة       

 

    بحوث  المعلومات والمكتبات                                                                                  ول             األالفسم                        
  

    31 

 

                                 
 
 
 
 

 
 الطبية وأهميتها في أرشيف المستشفيات سجالتال

 
 دادـــــــــــعإ

 هبة نادى جابر عبد المتجلى
 بقسم علوم المعلومات ةالمعيد

 بني سويف جامعة-كلية األداب 
 إشراف

 أ.د عاطف محمد بيومي
 أستاذ الوثائق بقسم علوم المعلومات

 يفسو جامعة بني 

 111111ج024

  

 

 



 (   0202 يونيو -أبريل) 1ج 55ع                    سويفجامعة بني  –كلية اآلداب لة مج         

  الطبية وأهميتها في أرشيف المستشفيات سجالتال                                               جابرنادي هبة   . أ

  31 

 

 



 (  0202يونيو-)أبريل 1ج 55ع                        جامعة بني سويف –كلية اآلداب مجلة       

 

    بحوث  المعلومات والمكتبات                                                                                  ول             األالفسم                        
  

    31 

 

-المستخلص :  

يعد أرشيف المستشفيات مصدرا أصياًل من مصادر المعلومات الطبية، فهو المــكان المخصص لحفظ الملفــات الطبيـــــة 
ثائق الطبية أي النماذج التي تصدر لكل مرحلة من مراحل عالج المريض فهي مخصصة للمرضي، وهذه الملفات تحوي الو 

يفيد في الدراسة فاصيل ووصف الحالة المرضية وتشخيصها والعالج المقدم، ونتيجة العالج والمتابعة الصحية.كما لتسجيل أدق ت
األطباء بكل قسم ومدي أستفادتهم من اإلمكانيات اإلدارة الطبية بالمستشفي في متابعة نشاط كما تفيد واألبحــاث الطبية، 

لية التشخيص والعالج، كما تفيد المعلومات الطبية في بعض حاالت التحقيق المتاحة في أقسام الخدمات الخاصة بتسهيل عم
 .(1)رضىالقضائي الخاص بالم

ت بإعتبارها مصدر للمعلومات. تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على مدى أهمية الوثائق الطبية في أرشيف المستشفيا
إلى عدة نتائج أهمها أن الوثائق والسجالت الطبية تعد  واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفى التحليلى، وتوصلت الدراسة

 .قة بداخلها عن المرضىمصدر هام للمعلومات والبيانات الموث

 ، الوثائق الطبية، إدارة السجالت الطبية، المستشفيات.رشيف الطبي: األ  الكلمات المفتاحية

Abstract: Medical Records in Hospital Archives 

The archive of hospitals is an original source of medical information. It is the place for storing 
medical files for patients. These files contain medical documents, which are issued for each 
stage of the patient's treatment. They are intended to record the most accurate details and de-
scription of the condition, diagnosis and treatment provided. As well as benefit in the study and 
medical research, as well as the medical management of the hospital in the follow-up of the ac-
tivity of doctors in each section and the extent of their use of the possibilities available in the 
departments of services to facilitate the diagnosis and treatment, according to medical infor-
mation Some cases of judicial investigation for patients.The study aims to highlight how im-
portant medical documents in the archives of the hospitals as a source of information. And 
adopted the descriptive analytical study, the study found multiple results the most important 
documents and medical records are an important source of information and data that are docu-
mented inside patients, it also helps develop programs hospitals in the public health sector.  

Keywords: Medical Archive, Medical Records, Medical Records Management, Hospitals 

                                                           

بمستشفيات جامعة القاهرة : دراسة وتطوير؛  طبيةنهاد محمد كمال الدين فؤاد. األرشيفات ال( 1)
اآلداب ، قسم كلية  -جامعة القاهرة . -ير(.إشراف محمود عباس حموده ) اطروحة ماجست

 .8م .ص8811بة الوثائق(، الجزء األول ، المكتبات والوثائق )شع
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 التمهيد :

يمثل األرشيف الذاكرة الرسمية لكافة األمم، لما له من دور فى حفظ المعلومات 
المتعلقة باألفراد والمؤسسـات، والتي تسجل نشاطاتهم االجتماعية واالقتصادية. كما 
يعتبر األرشيف شهادة حية على تواجد الدولة وسير مؤسساتهــا، ذلك أن الوثائق 

داللـــة قاطعـــة على البيانـــات الجغرافيـــة األساسية لبلد  والملفات األرشيفية تدل
معين فى حقبــات زمنيـــة معينــة، والتطورات والتغيرات التى طرأت عليها جراء 
مختلف الظروف التى مرت بها. إن اكتساب هذه البيانات ال يمكن أن يحصل إال من 

ة أسلوب التيسير الجيد للرصيد خالل التحكم فى األرشيف الذى يمكن اعتباره بمثاب
 .(1) ، لهذا تتجه كل مؤسسة عامة أو خاصة إلى إنشاء أرشيف داخلىالوثائقي

كما هو متعارف أن األرشيفات بأنواعها المختلفة مصدر من مصادر المعرفة، والتي 
هي أساس القوة في العصر الراهن، لقد بات جوهر التنمية اإلنسانية مرتبطا بعملية 

إتاحة أكبر قدر من المعلومات  يختيارات أمام الناس، األمر الذي يعنإلتوسيع ا
أمامهم، ويشكل األرشيف كمصدر من مصادر المعلومات األساسية في المجتمع 

 .(2)نقطة من نقاط االرتكاز في هذه العملية 

 

 

                                                           
نتوري قسنطينة عة مجام -بن السبتي. تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في األرشيف .عبد المالك (1)
يين " وقائع المؤتمر السابع مقال أعمال مؤتمرات " الشراكة بين المكتبيين واألرشيف -الجزائر . –
داد مات ) اعلم ( بالتعاون مع األرشيف الوطني الجزائري ، إعشر لالتحاد العربي للمكتبات والمعلو ع

 . 883،887م .ص ص7002الدار المصرية اللبنانية ،  -. 8ط -سعد الزهري.
. 81المصرية .ص عماد أبوغازي. األرشيفات القومية وأنظمة اإلطالع علي الوثائق : التجربة )2)

 hazi/files/7.pdfhttp://scholar.cu.edu.eg/?q=egمتاح علي: 

http://scholar.cu.edu.eg/?q=eghazi/files/7.pdf
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 مشكلة الدراسة :
غياب  ينتيجة ألهمية الوثائق الطبية في المستشفيات، تمثلت مشكلة الدراسة ف

الوعي بين أفراد الفريق الطبي وإدارات بعض المستشفيات أو األطراف المعنية 
بأهمية الوثائق والسجالت الطبية، إلى جانب افتقار بعض مؤسسات الرعاية 
الصحية أو المستشفيات لنظم الملفات الطبية اإللكترونية واعتمادهم حتى اآلن على 

 ية بشكل عام في جميع مجاالتها.بالنظم التقليدية المتبعة للملفات الط

 أهمية الدراسة :
 -تتمثل أهمية الدراسة الحالية في أن :

، إلي السجـــالت الطبية المنظمة تساهم في تداول المعلومات بسهولة عند طلبها 
جانب أن السجل الطبي يعتبر وثيقة رسمية هامة لكافة المعلومات الطبية 

، وتعتبر السجالت الطبية حلقة الوصل (1)ضيواإلجتماعية للمرضى وتاريخهم المر 
ومصدر المعلومات األساسي لمقدمي خدمات الرعاية الصحية، فهي تؤكد علي 
أهمية السجالت الطبية في إدارة عملية الرعاية الصحية للمرضى. وبالتالي تعد 
ضرورة البد منها في كل مستشفى ومركز صحي مهما كان حجمه أو نوعه ؛ ألنها 

أساسية في النظام الكلي للمؤسسة الصحية، كما تتيح تداول المعلومات  تعد ركيزة
 والحصول عليها عند الحاجة إليها وتساهم في توفير معلومات إحصائية تساعد 

                                                           
ية بالمؤسسات الصحية بمحافظة اإلسكندرية : الطبميساء محروس أحمد مهران. إدارة السجالت (1)

م 7003، اكتوبر  4،ع ل،الجزء األو 73ومات العربية .سمجلة المكتبات والمعل -دراسة تحليلية .
 .888.ص
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 . مما يساعد فى(1)على التطوير الذاتي لخدمات المستشفى أو المؤسسة الصحية
هم فى ارتفاع مستوى سحتى ي (2)ذلك توافر نظام معلومات فعال للسجالت الطبية
 الرعاية الطبية المقدمة للمرضى والعكس صحيح.

 أهداف الدراسة :
في ضوء مشكلة الدراسة وأهميتها، فإن هذه الدراسة تسعى إلي تحقيق عدد من 

 -األهداف التي يمكن إيجازها كالتالي:

 المقصود بالوثائق الطبية وأهميتها في أرشيف المستشفيات. -

 ق والسجالت الطبية.ائثو المقصود بإدارة ال -

إلقاء الضوء على ماهية السجالت الطبية، وتاريخها، وأهميتها، وأغراضها  -
 ووظائفها. 

التعرف علي السجالت الطبية اإللكترونية.وأهداف فهوم، وأهمية اول متن -
 .السجالت الطبية اإللكترونيةوعيوب مميزات و  مكونات

 منهج الدراسة :
التحليلي وهو الذي يقوم بتقرير وتحليل  يلوصفالمنهج ا ياعتمدت الدراسة عل

ظاهرة أو نظام أو حالة معينة بقصد تجميع الحقائق حالي لوضع الوتفسير ال

                                                           
سجالت الطبية في مستوصف د أمين مرغالني ، فاطمة مسلم المحمادي. نظام معلومات المحم(1)

 Medical Record Information System atة = الصاعدي للخدمات الطبية في مكة المكرم
Assa’edi clinic For medical Services in Mecca .-  1ات ،عدراسات المعلوممجلة  ،

: ، متاح علي1صم . 7008سبتمبر
arches/63457_34502.pdfResehttps://www.kau.edu.sa/Files/12510/   

 . 83، 87ص ص ق. نفس المرجع الساب (2)

https://www.kau.edu.sa/Files/12510/Researches/63457_34502.pdf
https://www.kau.edu.sa/Files/12510/Researches/63457_34502.pdf
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وإستخالص النتائج الالزمة لحل المشكالت. وذلك من خالل االعتماد على المصادر 
 العلمية المتصلة بموضوع الوثائق والسجالت الطبية في المستشفيات.

 دراسة :مصطلحات ال
 -األرشيف: -

طلق علي الكيان المنظم من نه " يشيف بأعرفت دائرة المعارف البريطانية األر 
الوثائق التي أنتجتها أو تسلمتها هيئة عامة أو شبة عامة أو هيئة خاصة أثناء 
قيامها بأداء أعمالها، وحفظت بواسطتها أو بواسطة خلفائها الشرعيين أو في 

. ويطلق على المكان ومحتوياته ) سواء (1)طة الحفظ " المستودعات المخول لها سل
. وقد عرف القانون الفرنسى (2)ت أو الوثائق والسجالت ( معًا مستنداانت الأك

للتراث األرشيف بأنه " مجموع الوثائق بغض النظر عن تاريخها ومكان حفظها 
ارة أو والشكل والوسيط، والتى أنتجت أو تم تلقيها من قبل أى شخص مادى أو إد

  .)3(منظمة عامة أو خاصة خالل ممارسة أعمالهم "

ت د.سلوى ميالد تعريفًا لألرشيف بمعناه العام بأنه " كل األوراق والوثائق وردد أوق
، بشرط أن تكون قد نظمت ليسهل المكتوبة الناتجة عن نشاط جماعي أو فردي

                                                           
 -( .5ت، )سلسلة األرشيف والمعلوما -م السيد. مقدمة فى تاريخ األرشيف ووحداته.محمد إبراهي (1)

 . 83م .ص8812التوزيع، القاهرة : دار الثقافة : دار الثقافة للنشر و 
م، متاح 85/8/7085تم االطالع في  -إلنترنت.شبكة اأكسفورد علي موقع قاموس اكسفورد  (2)

 onaries.com/definition/archivehttps://en.oxforddicti      على: 
التقليدية ليمية ى. اإلسهام األرشيفى فى إثراء مجتمع المعرفة : الخدمات التعصالح الصاو  دالسي  )3(

ديثة فى المكتبات مجلة االتجاهات الح -اإلقليمية.واالفتراضية لمراكز األرشيف الوطنية و 
 .805(.ص7083)يوليو 40،ع70والمعلومات،مج

https://en.oxforddictionaries.com/definition/archive
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ي أحسن حفظها ف، وبشرط أن يكون قد البحث يليها فالرجوع إليها عند الحاجة إ
 . (1)داخل منظمة واحدة " 

  -:األرشيف الطبي -

ذلك األرشيف المكون من الوثائق المنتجة أو المستلمة فى مختلف المصالح التابعة 
للمستشفى أو الهيئات التابعة للقطاع الصحى الخاصة بالوثائق المنتجة من طرف 

 . (2)المصالح اإلدارية أو الطبية 

 -:الوثائق الطبية  -

ها واستبقاؤها فى داثستحتلك الوثائق المتعلقة بالمرضى، والتى يتم إ بأنها " رفتع
 وتشتمل هذه الوثائق على معلومات طبية. أحد مرافق الرعاية الصحية والطبية

 –طوارىء  –خارجيين وإدارية وإجتماعية خاصة بالمرضى سواء كانوا )
 .(3)"(داخليين

 
                                                           

اإلسكندرية : دار الثقافة  -)مزيدة ومنقحة(.7ط -على ميالد. األرشيف ماهيته وإدارته. سلوى  (1)
 .83م.ص7001العلمية ، 

لعمومى األخرى للقانون حول يف االستشفائى كباقى االرشيفات التابعة للقطاع ااألرش ويخضع (2)
حيث يشير فى المتعلق باألرشيف الوطنى  1988جانفى 26المؤرخ فى  09-88شيف الوطنى)األر 

باألرشيف العمومى انه متكون من الوثائق التى تنتجها  مادته الخامسة من الباب الثانى إلى التعريف
كون والهيئات العمومية( ، ونظرًا ل ئات الحزب والودولة والجماعات المحلية والمؤسساتمها هيأو تسل

ا يعتبر أرشيفًا عموميًا ... ، أرشيف المستشفيات يضم وثائق مختلف مصالحها أثناء أدائها لنشاطه
ة العامة لمديريالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ان الرجوع إلى : ولمزيد من المعلومات يمك

 -شيف الوطنى.فظ أرشيف المستشفيات. مركز األر لألرشيف الوطنى. دليل إجراءات تسيير وح
 .   2م.ص7083الجزائر،

فهد مجلة مكتبة الملك  -الطبية وأهميتها كمصادر للمعلومات. السيد صالح الصاوي. السجالت )3(
 .782م(.ص7088يونيو-م7080)ديسمبر 8،ع82الوطنية،مج
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 :  ) Register   /E)Register    (F)السجل  -

تباعًا يومًا بعد  الوثائقنت هذه وثائق مدونة فى شكل مجلد مخطوط أو مطبوع، دو 
يوم، وشهرًا بعد شهر، وسنة بعد سنة، ويمثل نشاط اإلدارة أو الهيئة التى دونت 

فترة زمنية من حياتها يمثلها هذا السجل. وغالبًا، يحوى السجل  يتلك الوثائق ف
صدرت عن الهيئة أو اإلدارة أو المؤسسة خالل  يالتصور للوثائق واألوامر وغيرها 

د ذلك إلى مجموع السجالت والوثائق وغيرها الناتج من نشاط إدارة ونصل بعياتها. ح
 .   (1)أو هيئة معينة فى مدة حياتها وهو ما نطلق عليه الوحدة األرشيفية المتكاملة

 -: Definition of Medical Recordالسجل الطبي : -

لجوانب كافة ا على معلومات طبية وتمريضية وإدارية تغطي لف( تشتمل"وثيقة )م
المتعلقة بالحالة المرضية التى يعاني منها المريض، وتشمل هذه المعلومات عادة : 

عراض والتاريخ المرضي ونتائج الفحوص السريرية والتشخيصية والتشخيص األ
 والجراحية والعالجات التى  النهائي والحالة المرضية واالجراءات والمدخالت الطبية

 ، مريض واستجابته لهذه المداخالت والعالجاتة الحال اعطيت للمريض ومدى تقدم

  .(2)دارية تعرف بالمريض كاألسم والعمر والجنس، .... الخ"إمعلومات  إليضافة باإل
                                                           

 .78ميالد. األرشيف ماهيته وإدارته.مرجع سابق.ص وى علىسل (1)
وللمزيد . 32.مرجع سابق.ص8ط -علومات والسجالت الطبية.موسى طه العلجوني. إدارة الم (2)

 إلى :يمكن الرجوع 
علومات السجالت الطبية في مستوصف محمد أمين مرغالني ، فاطمة مسلم المحمادي. نظام م -أ

 Medical Record Information System atلمكرمة = مكة ا الصاعدي للخدمات الطبية في
Assa’edi clinic For medical Services in Mecca 83، مرجع سابق.ص. 

 . 878بق.صميساء محروس أحمد مهران. مرجع سا -ب
، متاح 7للسجالت الطبية.صإيهاب محمد عيد. الجوانب القانونية واألدبية  -ج

  su.edu.sa/d.ehab/Pageshttp://faculty.kعلى:

http://faculty.ksu.edu.sa/d.ehab/Pages/
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سجل للمعلومات الطبية المتعلقة بالمريض مثل وعرف في قاموس ويبستر بأنه 
ذلك يص وكالتشخوالرعاية أو العالجات المتلقاه ونتائج االختبار و  يبالتاريخ الط

 .(1) األودية التي أتخذت

 -إدارة السجالت الطبية : -

التخطيط والضبط والتوجيه والتنظيم والتدريب وغيرها من األنشطة اإلدارية المتعلقة  
افي بإنشاء وصيانة واستخدام واستهالك السجالت الطبية لتحقيق التوثيق الك

و متفق ومتعارف كما همة. و والمناسب لسياسات وإجراءات الرعاية الصحية المنظ
عليه أن السجالت الطبية وثائق قانونية وتخضع لقوانين الدولة التى يتم إنشاؤها 

، وسهولة فيها ؛ لذلك نجد تفاوتًا كبيرًا فى القاعدة التى تحكم إنشائها وملكيتها
 .(2) ترة زمنية معينةالوصول إليها واستهالكها بعد ف

 -المستشفى : -

ة الصحة العالمية المستشفى بأنها " المؤسسة التي منظم ية فيعرفت اللجنة الفن
توفر وسائل الراحة والتسلية للمريض الراقد فيها لغرض العناية الطبية والتمريضية، 

 ( من نظام المستشفيات الخاصة في األردن المستشفى بأنها " كل2وتعرف المادة )
ر للتأهيل، وكل أو داليد، مستشفى أو بيت نقاهة، أو دار للتمريض، أو دار للتو 

محل يستعمل أو معد لألشخاص المصابين بأى مرض أو أذى جسمانى أو عقلى 
 من أجل معالجته أو تمريض هؤالء األشخاص سواء كان ذلك بأجر أو بدونه، ومما

                                                           
)1( 20recordwebster.com/medical/medical%-https://www.merriam  
.302لسابق.صر للمعلومات. مرجع اكمصاد الطبية وأهميتها تالصاوي. السجالالسيد صالح  )2(
  

https://www.merriam-webster.com/medical/medical%20record
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ت العلمية والكفاءات البشرية سبق يتبن لنا أن المستشفى مؤسسة تجمع بين المعدا
 .  (1)ض والمحافظة عليها المريصحة  ادهالتي تعمل على استع

 الدراسات السابقة :
 -أواًل : الدراسات العربية :

توضيح الوضع الحالي  إلي، 1811في عام  (2)نهاد محمدهدفت دراسة  .1
ثم  مةقدم   ىسمت الدراسة إلق  و  لألرشيفات الطبية بمستشفيات جامعة القاهرة،

ربعة أرشيفات مستشفيات جامعة القاهرة، الفصل الثاني أ الفصل األول دراسة
 ىسة العامة لمشكالت األرشيفات الطبية فعلى الدراحث األول المب يشتملباحث: م

الثاني التصور األمثل لألرشيف الطبي وأساليب الترتيب مستشفيات جامعة القاهرة، و 
المستشفيات  ىول دراسة النماذج المستخدمة فوالحفظ واالسترجاع ، والثالث يتنا

االختزان  م فيوفيللي والميكر الحاسب اآل دورن عفما المبحث الرابع أ المختلفة،
وخرجت هذه واعتمدت الدراسة على منهج الدراسة الميدانية. سترجاع المعلومات. وا

سترجاع ل عملية الحفظ واالسه   : عدم استخدام نظام ترتيب ي  الدراسة بنتائج منها
 ،قميةات الر ستخدام نظام الترتيب بالطرفيالة وسرعة، وأوصت الدراسة ببدقة وسهو 

ويضمن  ،ل عملية الحفظسه   كبر كمية من الملفات وي  أتحته مكن أن يضم ي   والذي
 .ى عادتها مرة أخر إدقة وسهولة وسرعة استرجاع الملفات و 

                                                           
مد. السجالت الطبية في ثالثة مستشفيات حكومية ومستشفى خاص في األردن خالد أحمد على ح(1)

األردن، اسة تطبيقية، الجامعة األردنية، كلية الدراسات العليا، : در  8811-8815خالل عامي 
 . 80م.ص8811رسالة ماجستير،

 -ر .ة : دراسة وتطوي. األرشيفات الطبية بمستشفيات جامعة القاهر دن فؤانهاد محمد كمال الدي (2)
ثائق لمكتبات والو قسم ا –جامعة القاهرة : كلية اآلداب  -. ةحمود عباس حمودراف : متحت إش

 م.8811طروحة ماجستير، أ -والمعلومات .
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لطبية في رشيفات اموضوع  األ ، 1881عام  يف (1)تناول السيد صالح الصاوي  .2
سمت هذه ق  ، حيث مستشفيات جامعة طنطا : دراسة للواقع وتخطيط للمستقبل

الفصل األول لدراسة الوثائق  وخمسة فصول وخاتمة، ويهتممة إلى مقدلدراسة ا
إدارة وحدات  يالفصل الثان فيات جامعة طنطا: النشأة والتطور.الطبية ومستش

 يلوثائق المرضى ف ةلدورة المستنديالفصل الثالث االمعلومات الطبية. 
المستخدمة  بيةللوثائق الطة والنوعية العدديتجاهات الفصل الرابع اال  .المستشفيات

 الفصل الخامس العمليات الفنية وخدمات الوثائق .مستشفيات جامعة طنطا يف
الشق  ايًض أو  ،هذه الدراسة يف يوالفلسف ي واعتمد الباحث على الشق النظر . الطبية

. يالتحليل يالوصف يالمسح يحيث استخدم المنهج الميدان ،يالتطبيق يملالع
ائمة المراجعة، والمقابلة الشخصية، ة قاليلبيانات التأدوات جمع ا تخدامواس

 والمالحظة المقصودة، وأنماط الوثائق الطبية المستخدمة.  

عة مستشفيات جام يد أقسام للوثائق الطبية فو جعدم و وكان من أهم نتائجها 
 أنشطة التسجيل دات معلومات طبية أخرى بديلة تؤديجد وحا تو طنطا، وإنم

حصاء أقسام شئون المرضى، ومكاتب اإل ات:وحدوأهم هذه الصاء الطبي، واإلح
مكن إلدارة ي   ،. ومن أهم توصياتهاي الطبي، وقسم اإلحصاء الطبي المركز 

المالية  اباتإمكانية إنشاء قسم للحس يمستشفيات جامعة طنطا أن تنظر ف
، حساباتليضطلع بإنجاز مهام وإجراءات هذه ال للمرضى فى كل مستشفى؛

أنشطة حسابات  تؤدي ييتم إلغاء الوحدات الحالية الت ،قسمنشاء هذا الوبمقتضى إ
كل مستشفى، كما يتم فصل أنشطة حسابات المرضى الداخليين من  يالمرضى ف

  الطبي المتعلقة بهم. فئة الرعاية االقتصادية عن أنشطة التسجيل 

                                                           
قع وتخطيط اسة للو الح الصاوي. األرشيفات الطبية في مستشفيات جامعة طنطا : دراالسيد ص (1)

جامعة طنطا :  -سين .محمد ح عبد الغفارو د العزيز خليفة شراف : شعبان عبتحت إ -للمستقبل .
 م. 8882ماجستير، طروحة أقسم الوثائق والمكتبات،  –كلية اآلداب 
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علي نظام  فإلي التعر  ،  2441 عام يف (1)حروسهدفت دراسة ميساء م .1
مستشفيات باإلسكندرية من حيث طرق تنظيم  ةتبع في ستالتسجيل الطبي الم  
 هوأوج ،ومراقبة حركة تداولهاالطبية وكيفية ترتيبها وترميزها، محتويات السجالت 

ئن الخزاتفاوت األجهزة و  ،الدراسة التي توصلت إليها ، ومن أهم النتائجاإلفادة منها
 وذلك حسب نوع وحجم الخدمات التي تقدمهات الطبية، ي قسم السجالمة فستخدالم  

أوصت الدراسة بأهمية وجود نظام متكامل للمعلومات الطبية المسجلة المستشفى، و 
اع المعلومات رجستط هذا النظام علي إنتاج وإدارة واحيث يشتر  ،في الوثائق الطبية
 المسجلة بسهولة.

إلى ، 2414في عام  (2) مصباح عبد الهادي حسن الدويكهدفت دراسة  .0
تحديد اآلثار المترتبة على استخدام نظم المعلومات الصحية على صنع القرار في 
مستشفى غزة. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفى التحليلى، وكان من أهم 

لصحى المستخدم بالمستشفى يؤثر بصورة جيدة على نتائجها نظام المعلومات ا
لفة. ومن أهم توصياتها ربط المستشفيات ية واإلدارية المختجاالت األعمال الطبم

 مع بعضها البعض عن طريق نظم المعلومات الصحية المحوسبة. 
السجالت الطبية ، 1241في عام  (3) السيد صالح الصاوي  ت دراسةتناول .5

الوثائق الطبية التي يتم إنتاجها  فقد اختصت بدراسة .لوماتوأهميتها كمصادر للمع
                                                           

ت الطبيااااااااااااااة بالمؤسسااااااااااااااات إدارة السااااااااااااااجالميساااااااااااااااء محااااااااااااااروس أحمااااااااااااااد مهااااااااااااااران . تنظاااااااااااااايم و  (1)
ات والمعلوماااااااااااااات المكتبااااااااااااا مجلاااااااااااااة -يلياااااااااااااة .ة تحل: دراساااااااااااااية الصاااااااااااااحية بمحافظاااااااااااااة اإلساااااااااااااكندر 

، متاااااااااااااااااااااااااااااااااااح علااااااااااااااااااااااااااااااااااى: 818- 888.صم7003كتااااااااااااااااااااااااااااااااااوبر أ،  4،ع 73العربيااااااااااااااااااااااااااااااااااة .س
lost_06.htmp-.com/2011/07/bloghttp://alexlisdept.blogspot  
نظم المعلومات الصحية المحوسبة وأثرها على القرارات ك. لدويمصباح عبد الهادي حسن ا (2)

اإلدارية والطبية: دراسة تطبيقية على مستشفى غزة األوروبى، إشراف يوسف حسين عاشور، رسالة 
 م.7080ألعمال، ، قسم إدارة اتجارةفلسطين، كلية ال –اجستير بالجامعة اإلسالمية، غزة م

مجلة مكتبة الملك  -ية وأهميتها كمصادر للمعلومات. .الطبصالح الصاوي. السجالت السيد  (3)
 متاح علي:  ،387 – 782ص م(.7088يونيو -7080) ديسمبر8،ع82فهد الوطنية، مج

http://alexlisdept.blogspot.com/2011/07/blog-post_06.html
http://alexlisdept.blogspot.com/2011/07/blog-post_06.html
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الدراسة بالخاتمة والتوصيات، تلك وتداولها داخل مؤسسات الرعاية الطبية، وانتهت 
خاصة أهمية نتائجها أن للوثائق الطبية عامة ولسجالت المرضى وكان من أهم 

و لمخططي ، أالمستشفى، وللطبيب، وللباحثين، وإلدارة ء بالنسبة للمريضكبيرة سوا
سرعة استخدام نظم ب وأوصت الدراسةنظم المعلومات الصحية على مستوى الدولة. 
شر على الرعاية ات لتأثيرها المباالسجالت الطبية اإللكترونية في المستشفي

 صحية. ال
 -ثانيا : الدراسات األجنبية :

أثير دراسة حول ت،  1885عام  Faris –Hend Ibrahim Al  (1) متقد   .1
جودة الرعاية الصحية من منظور  ىستخدام الكمبيوتر علعدة باالم   ت الطبيةالسجال

عدة باستخدام الكمبيوتر األطباء والممرضين، فقد بدأت نظم سجالت المرضى الم  
نذ ثمانينيات القرن في مستشفيات الواليات المتحدة األمريكية م كبيرةً  تكتسب أهميةً 

عدة بالكمبيوتر ى الم  جالت المرضسأثر  ة لتقوم بتقسيماءت هذه الدراسجالعشرين، و 
، حيث قامت الباحثة الرعاية الصحية التي يتلقاها المرضى في المستشفيات ىعل

عبر أنحاء الواليات المتحدة  مستشفى 120ظم السجالت الطبية في بتقسيم ن  
 ىإل توصلت الباحثةو  وجهة نظر األطباء والممرضين فيها.األمريكية، وذلك من 

لديها  تجتماعية والتعليمية والعسكرية كانالشئون اال ن مستشفياتأ :نتائج ومنها
عدة ستفادة من سجالت المرضى الم  تعزيز جودة الرعاية الصحية باال ىالقدرة عل

باستخدام الكمبيوتر، وأن تلك المستشفيات استطاعت تحقيق جودة في الرعاية 
 .  ية الورقيةبالطدم نظم السجالت شفيات التي تستخمن المست ىالصحية أعل

الورقية  بتحليل السجالت ،1885عام  يف (2) وآخرون  Geiger كرقام جي .2
محلي للسجالت الطبية  ستراتيجية لتنفيذ نظام  للمرضى بهدف تطوير خطة ا

                                                                                                                                                    

9dumah.com/Record/10278http://search.man  

( 1 )Al – Faris, Hend Ibrahim. (1995).  the impact of computerized patient 

records on the quality of inpatient care: the perspectives of physicians and 

nurses, D.Sc. thesis, university of George Washington, Washington DC. 
(2 )G Geiger, K Merrilees, R Walo, D Gordon, and H Kunov. (1995). An 

analysis of the paper – based health record: Information content and its im-

http://search.mandumah.com/Record/102789
http://search.mandumah.com/Record/102789
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الصحية في كندا، حيث توصل للعلوم   Sunny brook لكترونية لمركزاال 
وعدم دقة البيانات  ،ت اليدويةعدم فعالية السجال ىإل ،الل التحليلمن خ ،ن الباحثو

حتمل أن تؤدي تلك السجالت إلي تلقي رعاية صحية الموجودة فيها، وأنه من الم  
ظم اآللية تساعد علي تحسين كفاءة وفعالية نظم خاطئة أو غير كافية، وأن الن  

 الرعاية الصحية. 

ل تقييم ة حودراسب،  6188عام  يف (1) وآخرون  Pastor  قام باستور .1
 ىعدة باستخدام الكمبيوتر في أسبانيا، حيث هدفت الدراسة إلة الم  جالت الطبيسال

للسجالت الطبية،  ابرنامجً  12لكترونية من خالل تقييم تقييم السجالت الطبية اال 
 مةً صمللسجالت الطبية كانت م   تآليً  ابرنامجً   12من   4أن  ىلت الدراسة إلوتوص  

ا. وأظهرت ثنين معً قية تصلح لال لصحية والباللمراكز  ى ر أخ  4للمستشفيات و
عدة باستخدام الكمبيوتر في السجالت الطبية ليس صممي البيانات الم  الدراسة أن م  

 لديهم نموذج قياسي إلعداد البيانات في السجل الطبي. 

 الدراسة النظرية :
 -أهمية األرشيف الطبي :

ات الطبية مخصص لحفظ الملفمكان الانه ال يتتمثل أهمية األرشيف الطبى ف
ات تحوى نماذج طبية معده لتسجيل أكبر قدر من المعلومات ضى. وهذه الملفللمر 

الطبية. فكل خطوة تتخذ من جانب الهيئة الطبية في عالج المريض تسجل فى 
نموذج خاص يضاف إلى ملفه. وتعتبر هذه الملفات وثائق هامة للمستشفيات فهى 

متفشية راض المرضية الاد ومختلف األعالبيانات الخاصة باألفر تحفظ المعلومات و 
                                                                                                                                                    
plications for Electronic patient records, Med info, Vol8.-Available at: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8591176 ,Accessed at: (22/10/2017). 

  
(1( Sanchez R- pastor, Miras A Lopez and J Gervas. (Sept 1996). Evaluation 

of computerized medical records, Medclin, Vol 107, no7.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8591176
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وكيفية عالجها، حيث يمكن من خالله تطوير مشاريع جديدة فى المجال الصحى 
عن طريق الممارسة الطبية والتسيير اإلدارى، كما يعبر عن النمو السكانى 

. لذلك (1)منانعكاس تاريخ التسيير عبر الز  يواالجتماعى. وتفيد هذه المعلومات ف
الته منذ دخوله القسم المعالج وحتى اصيل الخاصة بحض يشمل كل التففملف المري

انتهاء العالج بــه. لــــهذا فإن الملفات الطبيـــة على جانب كبير من األهميـــة لكـــل 
 من المريـــض والمستشفـــى  والطبيب، وفى الدراسة والبحث الطبي.

 أواًل : بالنسبة للمريض :

لتي التشخيص والعالج اصيل الخاصة بمرحالذكر يحوى التف الملف الطبي كما سبق
 للمريض ومدى استجابته للعالج والنتيجة النهائية له .

ومن البديهى أن الطبيب ال يمكنه تذكر تفاصيل حالة كل مريض، لهذا فالملف يخدم 
مستشفي مرة كمرجع سواء فى متابعة حالة المريض بعد العالج أو عند دخوله لل

ولج به أو فى قسم عالجي أخر. سم الذى سبق ان عج سواء بنفس القأخرى للعال
وفى هذه الحالة يمكن للطبيب مراجعة حالة المريض السابقة والعالج الذى اتبع 
ومدى استجابة المريض له عن طريق ملفه الطبي. وهذا سوف يساعد الطبيب فى 

شعة والفحوصات إلجراء التحاليل واألالتشخيص المبدئى للحالة دون االنتظار 
 طبية على المريض.ال

 ثانيًا : بالنسبة للمستشفى : 

يمكن إلدارة المستشفى من خالل الملفات الطبية أن تتابع نشاط الهيئة الطبية، 
وقياس مدى استخدامها ألساليب العالج الطبي الحديث المتمثل فى األجهزة 

زة المستشفى من أجه م كفاءتها وما تحتاجهالتشخيصية والعالجية المتطورة وتقيي
 تسهيل مهمة التشخيص والعالج. اكثر تطورًا ل

                                                           
ل إجراءات تسيير يرية العامة لألرشيف الوطنى. دليلشعبية، المدالجمهورية الجزائرية الديمقراطية ا )1(

 .    2الجزائر.ص -أرشيف المستشفيات. مركز األرشيف الوطنى. وحفظ
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ومن جهة أخرى يمكن إعداد االحصائيات الخاصة بأعداد المرضى، ومدى كفاية 
موارد المستشفى واقسامها فى تلبية احتياجات األعداد المتزايدة منهم لوضع خطط 

 ستشفى.التوسع بأقسام الخدمات الطبية بالم

 ى :راسة والبحث الطبالد –سبة للطبيب ثالثًا : بالن

المعلومات الطبية تعطى الطبيب صورة شاملة عن حالة المريض عند تعدد مرات 
دخوله المستشفى للعالج سواء بنفس القسم الذى سبق عالجه به أو فى قسم أخر. 

ة زمنية معينة وعن طريق الملفات يعرف الطبيب كل الحاالت التى عالجها خالل فتر 
)كونصلتو(، أو قد  يء رأيه كمستشار طبدعائه فيها إلبدااالت التى تم استأو الح

يرجع الطبيب للملفات الطبية لدراسة حاالت مرضية معينة من أجل الدراسة والبحث 
. فالتشخيص والعالج يتطوران بسرعة ملحوظة وعلى الطبيب الباحث أن يلم يالطب

اض يتابع ظهور األمر خصصه وتطور كل منها و بجميع األمراض فى مجال ت
أساليب التشخيص والعالج وتطورها وتأثيرها على المريض ومدى  الجديدة، وكذا

 استجابة المريض للعالج وأسباب فشله أو نجاحه.

وأفضل مادة علمية تقدم  بيانات للباحث هى دراسة الملفات الطبية للمرضي، لذلك 
عليم والبحث فى كل برامج الت د عليها وتتضح قيمتهافهى المادة األساسية التى يعتم

م ، بأن 1885ويؤكد رينوهولد هاكس فى مقاله الذى نشر فى عام  .(1)يالطب
 المعلوماتية الطبية سوف تساعد فى المساهمة فى تدعيم وتحسين مجاالت الطب

وذلك والرعاية الصحية من خالل المعالجة المنهجية للبيانات، والمعلومات والمعرفة 
 .(2)لوماتدة من تقنية المععن طريق االستفا

                                                           
 . 8،85785نهاد محمد كمال الدين فؤاد. مرجع سابق .ص ص  )1)
 -شاملة.إيه.ألبرت. المعلوماتية الطبية : نظرة منهجية ومراجعة  ، آر. هوكس، نإيه. هاسما (2)

 . 841م .ص7005 ،8،ع80المعلومات،مج: دراسات عربية في المكتبات وعلم دورية
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وهو الذى  يوفى دول أخرى يكون مصطلح المعلوماتية الطبية محدودًا فى المعن
. حيث يكون يتعامل بالمعالجة المنتظمة للبيانات والمعلومات والمعرفة فى الطب فقط
األخرى. وهنا التركيز على حل المشاكل الخاصة باألطباء وليس بقية الفئات الطبية 

واسع وهذه هى نفس وجهة نظر  ية الطبية فى شكلستخدام المعلوماتيكون ا
 International Medical Informationالجمعية الدولية للمعلوماتية الطبية )

Association  )(1) . 

لن يقدم خدماته على الوجه األكمل إال إذا  يوغنى عن التعريف أن األرشيف الطب
حفظ ظام جيد لترتيب و اتها ( معد لها نسجالت الطبية ) بيانكانت محتويات ال

واسترجاع الملفات حتى يضمن سالمة محتوياتها، مع سهولة الحصول عليها فى 
 أقل وقت ودون جهد كبير. 

يضًا إدارة األرشيف الطبي النظم التكنولوجية المتقدمة فى حفظ أوالبد أن تشمل 
نات على أو اختزان البيا لملفات ميكروفيلمياً البيانات الطبية واسترجاعها كتصوير ا

آللى عن طريق قواعد بيانات طبية مخصصة. وبهذا يمكن اإلحتفاظ بأكبر الحاسب ا
كمية من المعلومات الطبية المسجلة فى الملفات بعد انقضاء فترة حفظها 

 .(2)المقررة

 السجالت الطبية : 
 -ماهيتها:

دمة ات الطبية المقالتاريخ الطبي والخدميعتبر السجل الطبي المرآة التى تعكس 
تيجة لتقدم العلوم الطبية خالل القرون األخيرة ازداد اإلهتمام بتنظيم للمريض، ون

وتجهيز المستشفيات فى معظم دول العالم، وأصبحت السجالت الطبية ضرورة البد 

                                                           
 . 857نفس المرجع السابق.ص )1)
 .  7،85385نهاد محمد كمال الدين فؤاد. مرجع سابق.ص ص( 2)
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 للسجل الطبي أهمية كبيرة لكلو  .(1)منها فى كل مستشفى مهما كان حجمه ونوعه
نظام الصحي الوطني. كما شفى، ومخططى ال، وإدارة المستمن المرضى، واألطباء

أنه مصدر يستفاد منه فى أبحاث العلوم الطبية والصيدالنية والصحة العامة، وفى 
التدريب المهني للعاملين فى تقديم خدمة الرعاية  ىبرامج التعليم الطبي، وفى نواح

 الصحية. 

علقة باألنشطة المعلومات المتط معلومات تحتوي على تعد الوثائق اإلدارية وسائ
الفنية واإلدارية للجهات التى انتجتها، وتتسع التغطية الموضوعية لهذه الوثائق 
نتيجة إلختالف أنشطة هذه الجهات ؛ فمن هذه الوثائق توجد الوثائق الدينية، 

ائق اإلدارية والسياسية، واالقتصادية، والعسكرية، واألدبية. ومن بين فئات الوث
 اجها وتداولها داخل مؤسسات الرعاية الطبية.تم إنتالتى ي الطبية الوثائق

حيث تعد الوثائق الطبية منبعًا أصياًل للمعلومات الصحية والطبية عن المرضى ؛ 
فهى بمثابة الشرايين التى تتدفق من خاللها المعلومات التى تستفيد منها فئات 

تشفى، ومتخذي ن، وإدارة المسضى واالطباء والباحثيكثيرة من المستفيدين ؛ كالمر 
على مستوى الدولة. ويمكن لهؤالء أن يستفيدوا من المعلومــات التى  ي لقرار اإلدار ا

تحتوى عليها الوثائق الطبية فى أغراض رعاية المرضى، وإعداد األبحـــاث العلميــة، 
ية ن بالعمل الطبي، وتنموتقييم خدمات المستشفى المقدمة للمرضي، وتقييم القائمي

والمستشفيات والجهات المتعاقدة مع  ىة بين المرضمعامالت المالينظام جيد لل
، كما يمكن ىالمستشفيات، ألن هذه المعلومات تشير إلى الخدمات المقدمة للمرض

للدولة  يفى تقييم الواقع الصح ياستخدام هذه المعلومات على المستوى الوطن
 . (2)يمها للمواطنينحية التى سوف يتم تقدوالتخطيط للخدمات الص

                                                           
 .888ميساء محروس أحمد مهران. مرجع سابق .ص)1)
مرجع السابق.ص ص در للمعلومات. السجالت الطبية وأهميتها كمصاالسيد صالح الصاوي. )2)

781،782 . 
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تعتبر إدارة السجالت الطبية بالمستشفيات جزءًا أساسيًا فى تخطيط برامج الرعاية 
الطبية للمرضى، لذلك اهتمت معظم دول العالم بتجهيز أقسام خاصة مزودة بأحدث 

السجالت برامج التسجيل الطبي بالمستشفيات، باإلضافة إلى اإلهتمام بتزويد أقسام 
شرية المدربة والمؤهلة للمساعدة فى ت المادية والبعة من اإلمكاناالطبية بمجمو 

تنظيم العمل فى أقسام التسجيل الطبي، ومن هنا تبرز أهمية السجل الطبي بإعتباره 
وثيقة رسمية هامة لكافة المعلومات الطبية واإلجتماعية للمرضى وتاريخهم المرضي 

شمله المستشفى لما يطبية المقدمة برفع كفاءة الخدمات الباإلضافة إلى أهميته فى 
 .(1)من بيانات كاملة عن المرضى والتاريخ المرضي

 -تاريخها:
الى جنب مع تاريخ الطب. إذ أن السجالت  يسير تاريخ السجالت الطبية جنباً 

.والتسجيل الطبي كمجال (2)الطبية ضرورية لممارسة مهنه الطب كالدواء للمريض
، ألن االنسان أنشأ قدم الطب نفسهقديم  ، فهو ذوره فى أعماق التاريخيضرب بج

، ودليل ذلك العثور السجالت الطبية منذ عرف كيف يوثق أفكاره وتجاربه ومشاهداته
على سجالت طبية ترجع إلى العصر الحجري القديم ؛ كالرسوم التى وجدت على 

 (3)عأصابـــــتر لجمجمــــــة و بـــجدران الكهوف بأسبانيا والتى يظهر فيها عملية نشر 
. وقد تميزت هذه السجالت بأنها بسيطة فى (4)قبل الميالد  25,000حوالى عام 

. وبمضى الوقت غدت هذه السجالت ، ومختلفة عن السجالت الطبية الحاليةالشكل
 . (5)أكثر تفصيالً 

                                                           
 . 878ران. مرجع سابق.صد مهأحمميساء محروس  )1)
 .75مرجع سابق.ص . إدارة المعلومات والسجالت الطبيةموسى طه العلجوني.  )2)
كمصادر للمعلومات. مرجع سابق.ص ص السيد صالح الصاوي. السجالت الطبية وأهميتها  )3)

308،300 . 
 . 75العلجوني. إدارة المعلومات والسجالت الطبية. مرجع سابق.ص موسى طه (4)
الرجوع إلى نفس . ولمزيد من المعلومات يمكن 308.صالسيد صالح الصاوي. مصدر سابق )5)

 . 304-308المرجع .ص
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فى ممارسة مهنة  " فاإلحتفاظ بالسجالت الطبية ليس أمرًا محدثًا أو تطورًا جديداً 
ي حال فسواء كانت السجالت الطبية مجرد نحوت على جدران وعلى أ، لطبا

على صفحات طين بابلي  على صحون مجوفه، أو رسوماً  الكهوف، أو نقوشاً 
هيروغليفية على جدران قبور ومعابد المصريين القدامى، أو  محروق أو أحرفاً 

ة رقيو ات ة مكتوبة على مخطوطبيط بحاثاً أ، أو ىمخطوطات طويلة على ورق البرد
العصرين األغريقي والرومي، فإنها تكون قد حققت الهدف نفسه لألطباء  خالل

 . (1)القدامى والمحدثين فيما يتعلق بتوثيق الممارســــة الطبيـــة " 
 -أهميتها:

، والتى يمكن الوعاء األساسى للبيانات الطبية تعد السجالت الطبية بمثابة
عى المستشفى إليها. ولقد لتى تسغراض افى تحقيق العديد من األاستخدامها 

إختلفت اآلراء حول األهمية النسبية لكل استخدام، وبالتالي االستخدام أو 
االستخدامات األكثر أهمية للسجالت الطبية. فيرى كولن جرانت أن هناك عالقة بين 

ات السجالت الطبية نطاق استخدام تلك السجالت وحجم المستشفى. حيث تعتبر بيان
خام الالزمة إلنتاج المعلومات التى تستخدم فى أداء العديد من ادة البة المبمثا

 الممارسات الطبية واإلدارية داخل المستشفى.
ان استخدام السجالت الطبية فى المستشفيات التعليمية الكبرى غالبًا ما يكون 

ارية الممارسات الطبية واإلدنطاقها أكثر اتساعا ، حيث يمكن استخدامها فى تدعيم 
سواء، وكذا فى تدعيم المجال التعليمى والتدريبى ، هذا إلى جانب إمكانية لى حد ع

إستخدامها فى توفير الحماية القانونية للمريض، وللمستشفى وللعاملين بها. أما 
                                                           

 انظر ايضاً :ت الطبية " ، " لمزيد من الشرح والتفصيل حول تاريخ السجال (1)
عمان : المطبعة النموذجية ،  -.8ط -معلومات والسجالت الطبية.. إدارة الموسي طه العلجوني -أ

 .33-71.صم8188
 Medical Records= الحديثة رة السجالت الطبية فى المستشفيات . إداموسى طه العلجوني -ب

Management In Modern Hospitals.- مملكة األردنية الهاشيمية، دار الفكر : ال -.7ط
 .node/6765com/http://daralfiker.متاح على: 75-81م.ص7085

http://daralfiker.com/node/6765


 (   0202 يونيو -أبريل) 1ج 55ع                    سويفجامعة بني  –كلية اآلداب لة مج         

  الطبية وأهميتها في أرشيف المستشفيات سجالتال                                               جابرنادي هبة   . أ

  11 

 

بالنسبة للمستشفيات الريفية الصغيرة نجد أن الهدف واإلستخدام األساسى منها 
مريض أثناء إقامته بالمستشفى، بية للعاية طينحصر فى تقديم أفضل ر  عادة ما

 .(1)ونادرا ما تستخدم تلك السجالت فى أغراض أخرى خالف ذلك
وعلى الرغم من اختالف السجالت الطبية القديمة عن السجالت الطبية الحديثة 

طبية عن  اختالفًا تامًا، فإنها تعتبر شاهدًا على أن أصحابها قد احتفظوا بسجالت
قدامى األطباء في مصر واليونان وروما لكتابة أهم عليها اعتمد مرضاهم. وقد 

البحوث فى الطب والجراحة. وساهمت هذه السجالت فى تسهيل اإلنجازات البشرية 
يث تكتب السجالت الطبية ح. (2)فى ميدان الطب ونقلها إلى األجيال الالحقة

تيح نظام السجل ظ ) ملفات (. أما حديثًا فيالتقليدية على ورق ويتم حفظها فى حواف
إمكانية جمع   Electronic Medical Record Systemالطبي اإللكترونى 

 البيانات من مصادر متعددة فى مراكز الرعاية، وهو ما يؤدى إلى دعم إتخاذ القرار. 

 الطبية اإللكترونية لم يغير فقط شكل السجالت الطبية لكنه زادإن ظهور السجالت 
لفات، واإلحتفاظ بالسجالت الطبية لكل مريض باالسم ونوع إمكانية الوصول إلى الم

بالمرضى وإثراء سجالت المرضى  عة الخاصةالمرض، مما يسهل عملية المتاب

                                                           
الطبية فى تخطيط ومراقبة العمليات دور نظم معلومات السجالت  ن محمود.امينة محمود حسي )1)

ة : كلية التجارة. قسم إدارة األعمال. )أطروحة جامعة القاهر  -فى المستشفيات : دراسة ميدانية.
 . 20،18ص ص  .م8884، القاهرة، دكتوراه(

ان : المطبعااااااااة عماااااااا -.8ط -ومااااااااات والسااااااااجالت الطبيااااااااة.لمعلإدارة اموسااااااااى طااااااااه العلجااااااااوني.  )2)
موسااااااى طااااااه العلجااااااوني. إدارة السااااااجالت الطبيااااااة فااااااى انظاااااار ايضااااااًا:  .75.ص8818النموذجيااااااة، 

 Medical Records Management In Modernالمستشاااافيات الحديثااااة = 
Hospitals .- متاااااااااااح 81م.ص 7085دار الفكاااااااااار : المملكااااااااااة األردنيااااااااااة الهاشاااااااااايمية،  -.7ط .

 .com/node/6765http://daralfikerلى: ع

http://daralfiker.com/node/6765
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فهى على  يةالطب تسجالمعلوماتية للهمية الألأما بالنسبة ل .(1)لألبحــــــاث الطبية 
  .(1رقم )النحو التالي كما هو مبين في جدول 

 
 يأهداف وأهمية السجل الطب (1شكل رقم )

                                                           
مجلة مكتبة الملك فهد  -ت.السيد صالح الصاوي. السجالت الطبية وأهميتها كمصادر للمعلوما )1)

 .متاح علي: 788م(.ص7088يونيو -7080) ديسمبر8،ع82الوطنية، مج
rch.mandumah.com/Record/102789http://sea 

http://search.mandumah.com/Record/102789
http://search.mandumah.com/Record/102789
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 يلالماومدي اإلفادة والجانب  ة من حيث المجالاألهمية المعلوماتية للسجالت الطبي( 1جدول رقم )
 مدى اإلفادة والجانب المالي األهمية المجال

ض
مري

ال
 

وسيلة اتصال بين أفراد الفريق 
الطبي الذى يقوم بدراسة حالة المريض 

ثناء وجوده في المستشفى، إذ يتاح أ
ألي منهم معرفة تاريخ المرض 

ه، والتحاليل التي أجريت وأسباب
للمساعدة في تشخيصه، والعالج الذى 

تقرر له، ومدى استجابة المريض 
صف له، وبالتالي تتوحد للعال ج الذي و 

جهود الفريق؛ بما يؤدي إلى دقة 
 تشخيص مرضه وزيادة فرص شفائه.

 تشفى للعالج في وقت لمريض المسعند دخول ا
الحق ي ستخدم ملفه كمرجع يرجع إليه الطبيب 

المعالج لمعرفة ما تم للمريض في االستشفاء السابق 
Previous hospitalization    ضوء ، ليقرر في

ذلك خطة سير العالج من دون انتظار نتائج 
.   Diagnostic Testsالفحوص التشخيصية 

إلى احتمال نقص مدة  وهذا من شأنه أن يؤدي
شفاء المريض ، وتتجلى ضرورة االحتياج لذلك است

بجالء للمرضى المصابين بأمراض مزمنة )مثل 
 أمراض القلب، والسكر(.

  عند  –ي ستند إليه  ي مثل السجل الطبي أيًضا دلياًل
في حالة النزاعات القضائية ، كدعاوى  –الحاجة 

عند ، والتي تنشأ   Malpracticeسوء التصرف 
رض أحد المرضى نتيجة حدوث إهمال إصابة أو م

 في رعايته أو أن عالجه تم بطريقة غير سليمة.
  ي ستند إليه عند تقدير الحساب المالي مع

 المستشفى.
يب

لطب
ا

 

ف على الحالة  أداة تتيح التعر 
الصحية للفرد، وعالقة األعراض 

الحالية للمرض بالحاالت المرضية 
ي التوصل إلى السابقة؛ مما يساعده ف

التشخيص الحقيقي للمرض في الوقت 
المناسب، واختيار أسلوب العالج 

 المناسب.

  ،يتيح توافره له مراجعة الحالة المرضية للمرضى
 لعالج الذي تم إعطاؤه.وإعادة النظر في ا

  يعتمد على السجل  كمستند لحماية الطبيب  في
حاالت الشكاوى والدعاوي عن اإلهمال واألخطاء 

 ية.الطب
 .يتم االعتماد عليه في تقدير حسابات األطباء 
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ب 
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يم 
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تعتبر السجالت مصدًرا 
مهًما للمعلومات والبيانات 

مل على الموثقة، حيث إنها تشت
حقائق طبية مهمة ذات فائدة 

كبيرة للباحثين في العلوم 
الطبية، والصيدالنية، والصحة 

العامة وللعاملين المهتمين 
لتعليم والتدريب في هذه با

 المجاالت.

  يتم نشر نتائج األبحاث والدراسات التي تستند
للمعلومات المسجلة في السجالت الطبية التي تبحث في 

الوقاية منها في المجالت والكتب األمراض وعالجها و 
الطبية التي تمثل بدورها من أهم األدوات والسبل في 

 التعليم والتدريب.
  معلومات المتعلقة باألمراض لايتم الوصول إلى

والعمليات الجراحية، وذلك لالستفادة من تلك السجالت في 
 مجال البحوث أو الدراسات التى يقومون بإعدادها.

  الي جانب أهميتها في نواحي التدريب المهني
ألن التدريب لكل من األطباء والممرضين والعاملين تعتمد 

ملة، خاصة اكإلى حد كبير على توافر ملفات منظمة و 
 Patientأثناء الجوالت الطبية اليومية على المرضى 

Rounds. 
  يسهم السجل الطبي في تطور عملية البحث

العلمي والتعليم في مجال العلوم الطبية والصحية من خالل 
تدوين المعلومات الدقيقة والكاملة والواضحة في السجل 

 الخاص بكل مريض.
ال 

مج
ى 

ى ف
شف

ست
الم

ج 
رام

ر ب
طوي

ت
لا

امة
 الع

حة
ص

 
 Medical Teachingللسجالت الطبية قيمة فى برامج التعليم الطبية 

Programs ؛ حيث تساعد معايشة ومشاهدة طلبة كلية الطب للواقع الفعلي للحاالت
المرضية  فى زيادة كفاءة وفعالية تدريبهم ) فى حالة الوقت الذى يكون فيه المريض مجااًل 

 مرجعًا لهذا البحث(. للبحث بهدف عالجه يكون ملفه
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ها 
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لعا

 وا
فى
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وني
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ماي
الح

ير 
توف

Le
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l P
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tec
tio

n
 

تختلف الجوانب القانونية 
الخاصة بالسجالت الطبية 

باختالف الزمان والمكان، لذلك 
فهي متشعبة ومتداخلة 

 ومتغيرة وفى تطور ملحوظ.
 

  فى أغلب األحوال السجل الطبي يكون
ات المحاكم عندما ترفع إليها الفيصل في قاع

ى أو أولياء أمورهم التي قضايا من بعض المرض
تتعلق باإلهمال أو التقصير الطبي 

Malpracticeي . لذلك توثيق السجل الطب
يساعد في حماية كل من المستشفى والطبيب في 
حالة المشاكل القانونية والصعوبات ، نهيك عن 

ير حماية المريض عند وجود إهمال أو تقص
 واضح في الرعاية الطبية المقدمة له مسبًقا.

  يتم االعتماد بشكل أساسي على
المعلومات والبيانات الطبية المسجلة داخله 

من األطراف اذا كان  ،وذلك لتحديد حقوق كثير
المرض أو الوفاة ناتجًا عن حادث له عالقة 

بأطراف أخرى، أو المريض مؤمن على صحته أو 
ركة متخصصة. وتؤكد حياته لدى مؤسسة أو ش

األنظمة والقوانين المسئولة عن تنظيم عمل 
المستشفيات وممارسة مهنة الطب والمعمول بها 

ل لى ضرورة وجود سجفي معظم دول العالم ع
 طبي لكل مريض يعالج في المستشفى.

ال 
تص

 لال
يلة

وس
يق

نس
والت

 

على حالة يوفر السجل الطبي وسيلة لالتصال والتنسيق بين المشرف 
أعضاء الفريق الطبي والفنيين المشاركين في العالج. وتبرز هذه مريض وبقية ال

األهمية في المراكز الطبية المتقدمة والمستشفيات التعليمية، حيث تتوافر 
 االختصاصات الطبية والفنية الدقيقة والمتشعبة.
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إدارة  يختص مجلس
مستشفى برسم السياسات ال

الالزمة لتنفيذ أهداف 
المستشفى؛ لذلك تعتبر 

السجالت الطبية المصدر 
الرئيس للتقارير واإلحصاءات 

التي ترفع إلى إدارة 
المستشفى، والتي يتبين من 
خاللها حجم ونوع الخدمات 

الطبية المقدمة للمرضى. ومن 
األمثلة على هذه اإلحصاءات: 

للعيادات  زيارة المرضي
خارجية والطوارئ والمعدل ال

اليومي للمرضى الموجودين 
في المستشفى، وعدد العمليات 

الجراحية وأنواعها، ونسبة 
ر ة المستشفى،  أشغال أس 

ومعدل وفيات المستشفى، 
واألمراض والحاالت التي 

تعالجها المستشفى، ومعدل 
إقامة المريض في المستشفى، 

 ..... الخ.

رها من اإلحصائية وغي توافر البيانات
البيانات الالزمة تساعد في معرفة مدى إنجاز 
المستشفى ألهدافه وخططه المتعلقة بتقديم 

الرعاية الطبية، وتقويم إنجاز األقسام الطبية، 
ومراقبة أعمالها، ووضع الموازنة المالية 

والبشرية لهذه األقسام، وتساعد كذلك في رسم 
 ية للمستشفى.الخطط المستقبل

ية 
لطب

ة ا
جع

مرا
 وال

ويم
لتق

ا
Me

dic
al 

Au
dit

 

يعتبر السجل الطبي الوثيقة الرسمية التي تعتمدها المستشفى بشكل رسمي 
عند مراجعة االجراءات والخدمات الطبية والتمريضية والفنية كافة التي قدمت 

فيات للمريض للتأكد من مالءمتها من الناحيتين النوعية والكمية. وفى المستش
صصة ومنبثقة عن الهيئة الطبية مراجعة عينات من تتولى لجنة متخالحديثة، 

السجالت الطبية للتأكد من قيام أعضاء الجهاز الطبي والتمريضي بتقديم الخدمات 
المختلفة للمرضى بما يتناسب مع المقاييس والمستويات الطبية والفنية المتعارف 

لمستشفى التخاذ المختلفة في ا مراجع اإلداريةعليها عالمًيا، وترفع النتائج إلى ال
اإلجراءات المناسبة. قد تفشل المستشفى في استعادة صحة المريض أو المحافظة 

عليها، ولكن يجب أن يكون هناك دليل على أن هذا الفشل ليس ناتًجا عن 
 التقصير أو اإلهمال من ق بل المشرفين على المريض.
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ماد يقصد باالعت
ف من ق بل هيئة االعترا

متخصصة بأن المستشفى 
قد استوفت المقاييس 

والمواصفات كافة التي 
تضعها هذه الهيئة أو 

اللجان المتخصصة 
 المنبثقة عنها.

  عليها بعد دراسة الواقع العملي يتم االعتماد
للمستشفى واألداء المهني للعاملين به كافة، وخاصة 

شرة للمرضى من أطباء أولئك الذين يقدمون خدمات مبا
وممرضين وفنيين من كافة االختصاصات الطبية الجيدة 

مستوى عال والمنظمة دليل على وجود خدمات طبية ذات 
نظمة وغير ، وعلى العكس وجود سجالت طبية غير م

متكاملة  تدل على خدمات طبية ذات مستوى ضعيف 
(1). 

  يجب أن يؤدى اتساع نطاق استخدام السجالت
لى تعدد وتنوع الفئات المستفيدة من تلك الطبية إ

حيث لم يعد المريض هو المستفيد الوحيد السجالت، 
نة لها، منها، بل هناك أيًضا الهيئة الطبية والهيئات المعاو 
 .()وإدارة المستشفى والباحثون في المجال الطبي 

                                                           
1()  إن الهيئات المخولة باعتماد المستشفيات في معظم دول العالم تشترط وجود سجل طبي كامل

ومنظم وموثق لكل مريض في المستشفى كأحد الشروط األساسية العتماد المستشفى. وتلزم الهيئة 
 Joint Commission on Accreditation of)اعتماد المستشفيات عن  االمريكية المسئولة

Hospitals)   جميع المستشفيات التي تتقدم بطلب االعتماد بضرورة التقيد بشروط ومقاييس عديدة
لجوانب المتعلقة بتنظيم السجالت الطبية كافة. ويشترط المجلس العربي لالختصاصات تغطى ا

طبية في المستشفى كأحد المتطلبات الرئيسة لالعتراف ببرامج ت الالطبية وجود قسم منظم للسجال
المستشفى الخاصة بتدريب األطباء المقيمين واالمتياز لغايات منح شهادات االختصاصات الطبية 

در عن هذا المجلس. موسى طه العلجوني. إدارة المعلومات والسجالت الطبية، مرجع التي تص
 .01،04سابق. ص ص 

() خذ في االعتبار أن تلك االستخدامات الخاصة بالسجالت الطبية مجرد استخدامات األ ولكن يجب
المحلى ؛ لم يتم تطبيقها بطريقة عملية من جانب المستشفيات، سواء على المستوى الدولي ، أو 

نظًرا لالعتقاد السائد بأن االستخدام األساسي منها ينحصر فقط في تقديم الرعاية الطبية الحالية 
 بلية للمرضي.مستقوال
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 -أغراضها:

ة ورصد فى كتاب ءلألطبا يكون مستودعاً  لهدف الرئيسي للسجل الطبي هو أن إن ا
المالحظات الطبية للمريض. أي سجل لألطباء فى التفاعل مع المريض وتبدأ عادة 
بتاريخ الفحص البدنى. ويتضمن عادة تاريخ شكوى المريض الرئيسى ) أى ألم فى 

عراض اآلخرى ذات الصلة الصدر ، الطفح الجلدى ( وتاريخ هذا المرض ) األ
الطبي ، التاريخ اإلجتماعى ، التاريخ  بالتاريخ مروراً  بشكوى المريض (المتعلقة 

العائلى وإستعراض النظم ) أىى أعراض ال صلة لها بهذا المرض ( . ويتضمن هذا 
الفحص البدنى جرد النتائج المادية مثل : الرقة البطن أو العقدة اللمفاوية والتاريخ 

تنادى بها  وجه التىملنهج الالجة المشاكل اعادة يليه تقييم يستلزم عادة مع المادى
 مع كل مشكلة بتحليلها وإعطاء التشخيص والعالج.  1868األعشاب 

يقدم السجل الطبي عدد من األغراض اآلخرى ، على سبيل المثال يستخدم لتقديم 
ب للحصول على وثائق إذا كان المريض شوهد أو أجرى اختبار من خالل الطبي

تخدم كوسيلة للتواصل بين ا إنه يسمومية. كين أو وكالة حكالسداد لشركة التأم
مختلف األطباء المتخصصين وكذلك التبعية ) المهنيين المساعديين ( أى الممرضات 
والمعالجين بدنيًا ونفسيًا الذين الذين يتعاملون مع المريض ، وباإلضافة إلى ذلك 

بات بسبب سوء ل قانونى فى هذا الحدث فى المطاليخدم السجل الطبي كسج
) سوء التصرف ( أو اإلصابات المهنية ، واخيرًا يستخدم  الخاطئة تلممارساا

 إلستخراج البيانات ألغراض البحث الطبي. 

فى السنوات األخيرة اتخذ السجل الطبي ألغراض جديدة ، مع تزايد القلق بشأن 
ل منظمات ه يخدم كأساس لضمان الجودة من قبتكاليف الرعاية الطبية الجيدة فإن

التأمين والحكومة اإلتحادية ، وقد اتخذ هذا النشاط أهمية  ة وشركاتيية الصحالرعا
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متزايدة مع نمو الرعاية المدارة التى تقتضي اتخاذ قرارات لها ما يبررها علميًا 
 اكلينكيًا.

ذكر األطباء حول مدى وفى منطقة أكثر حداثة تستخدم لدعم اتخاذ القرار ، حيث 
أو التحذير من إمكانية تفاعل األدوية. كل ختبارات اإجراء  اجة الملحة إلىفاعلية والح

 . (1)(EMRهذه األغراض الجديدة هى تعزيز للسجالت الطبية اإللكترونية  )

 -:أغراض السجالت الطبية فيما يلي مريم صالح محمد منصور فى مقالهاوقد أبانت 

 جته.رض لدى المريض ومتابعة معالتوثيق سير الم .1
 يض ومقدمى الرعاية األخرين.ين يقدمون الرعاية للمر ذلتواصل بين األطباء الا .2

 استمرارية الرعاية الصحية للمريض. .1

 إمكانية عمل أبحاث نوعية معينة من األمراض ومعالجته. .0

 جمع اإلحصائيات الطبية. .5

 من قبل جميع الممارسين.يمثل قاعدة بيانات تفصيلية لتخطيط رعاية المرضي  .6

 ريض والمستشفى.والطبيب المسئول عن الم صالح القانونية للمريضية المحما .1

 

 

                                                           

ises and Electronic Medical Record: Prom R, TheHersh,William )1( 

Problems;1995; pp772-773., Journal of The American Society for 
Information Science.46(10). Available at:  

b841a416dfc7bcefb59https://pdfs.semanticscholar.org/03a0/0436eca9ebde
0464c.pdf 

https://pdfs.semanticscholar.org/03a0/0436eca9ebdedfc7bcefb59b841a4160464c.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/03a0/0436eca9ebdedfc7bcefb59b841a4160464c.pdf
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توفر البيانات التى تستخدم فى مجاالت الجودة وإدارة الموارد والفواتير، والتعليم،  .1
 .(1) والبحوث

 -وظائفها : 
والتدريب تعددت مجاالت ووظائف استعمال السجل الطبى لتشمل الرعاية الطبية 

للبحث  الً طالب كليات الطب ، حيث يكون فيه المريض مجا انبوالبحث العلمى من ج
بغرض عالجه ، كما أنها تيتح توفير معلومات احصائية تساهم فى التطوير الذاتي 
للخدمات التى تقدمها المستشفى ، كما تعتبر وسيلة لتقويم مدى جدارة الهيئة الطبية 

ة ، لذلك أصبحت عامانب أهميته فى مجال الصحة الالعاملة بالمستشفى إلى ج
وتتضح الوظائف فيما . )2) السجالت الطبية علمًا وفنًا يدرس فى المعاهد والكليات

 -:يلي
 -الوظيفة الشخصية : .1

جمع المعلومات والبيانات عن المرضى غير مبرر إذا لم يخدم كال من الطبيب 
 والمريض بشكل مباشر أو غير مباشر.

 -الطبية  أو الوقائية :الوظيفة  .2
لطبي ركيزة أساسية لتقديم خدمة طبية متطورة ومستمرة فهو للمريض سجل ال السج

للمشاكل الصحية والفحوصات والعمليات التي أجريت من قبل وسجل لألدوية واألغذية 
 التي تسبب حساسية للمريض. 

 
 -الوظيفة المحاسبية اإلدارية : .1

منتشرة / عدد لاالمواليد /الوفيات / األمراض دراسة بعض الظواهر ممثاًل عدد 
المترددين وأعمارهم ... إلخ وباإلستفادة من علم اإلحصاء ، إلى جانب الموازنة 

 المالية.

                                                           
جالت الطبية بمستشفى معهد الكبد القومى بشبين الكوم مريم صالح محمد منصور. التوثيق في الس )1(

، 3،ع7مج-لمعلومات.ت واالمجلة الدولية لعلوم المكتبا -فظة المنوفية: دراسة تحليلية.محا
 . 828.صم7085

 .888ميساء محروس أحمد مهران. مرجع سابق.ص )2)
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 -الوظيفة القانونية : .0
بالنسبة للجوانب القانونية كالتقارير الطبية وشهادات الوفاة والحاالت الجنائية 

سجالت لاثير من الحقوق .. حيث تستخدم والحوادث فبدون السجل الطبي تضيع ك
الطبية اآلن كأحد أوجة اإلثبات في الجرائم المرتكبة فما ورد فى السجالت الطبية من 
وصف دقيق لحالة المريض و كيفية عالجة و كذلك تحديد أسباب الوفاة و هو ما 

 يرتبط إرتباط ال يقبل التجزئة عن القانون.
 -الوظيفة البحثية والتعليمية : .5

تعليم المستمر حيث يرى تطورات األمراض وخبرات لابالنسبة للطبيب من أهم أدوات 
زمالءه األطباء وتفاوت تفاعل الناس مع األمراض في مدرسة يومية يتعلم منها مع 

 كل مريض.
 -الوظيفة الرسمية : .6

فالسجل الطبى غاية في األهمية بين المستفيدين وبين الشركة والمستشفى المعالجة، 
فيد منها من الملف أو السجل الصحي مثل تسمع الكثير من الوظائف التي ن ولكن

معرفة النواحي الوقائية ومعلومات التخطيط الصحي والتدريب والتعليم الطبي 
واإلحصاءات واألبحاث فقد حددت الكلية الملكية البريطانية وظائف الملف او السجل 

  : الطبي كما يلي
 سجل ثابت لألحداث المهمة. .1
 جل للمشاكل الطبية القانونية.س .2
 ريقة للتواصل مع زمالئك األطباء والفنيين عن مريضك.ط .1
 حفظ نتائج فحوصات المريض وتقاريره. .0
 سجل لألدوية التي استخدمها المريض. .5

وال يخفى على مدى االهمية البالغة للسجالت الطبية من العديد من الجوانب مثل 
هذا  ىضر مالتاريخ المرضي و العالجي لل الجانب الفني الطبى و المتعلق بإثبات

 . (1)باالضافة الى الجانب القانونى للسجالت الطبية
                                                           

: . متاح علي73،ص صب محمد عيد. الجوانب القانونية واألدبية للسجالت الطبية.إيها )1)
es/Paghttp://faculty.ksu.edu.sa/d.ehab  

http://faculty.ksu.edu.sa/d.ehab/Pages/
http://faculty.ksu.edu.sa/d.ehab/Pages/
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 -لكتروني:مفهوم السجل الطبي اال 
يطلق علي السجل الطبي االلكتروني سجل المريض االلكتروني أو السجل 

، وتشير العديد ctronic Health Record (EHR)Ele (1)لكتروني الصحي اال 
نما ، وإلكترونيللسجل الطبي اال  هناك مفهوم محدد نه ليسمن الدراسات إلي أ

باحثين راء ال، كما هو موضح أدناه آلاقتصرت تلك الدراسات علي الناحية الشكلية
 لكتروني.حول مفهوم السجل الطبي اال 

ونظم إدارة الرعاية الصحية بأنه سجل طبي عرفته الجمعية االمريكية لمعلومات 
للمريض  داريةخصية واإلشيع المعلومات البالصيغة الرقمية، ويحتوى علي جم

، والسوابق المرضية والمؤشرات أو العالمات الحيوية ومعلومات التشخيص المبدئي،
والموافقات على هذه اإلجراءات، وبيانات المختبر  واإلجراءات العالجية المتخذة

 واألشعة. 
مريكي إلدارة المعلومات الصحية بأنه عبارة عن مستودع في حين عرفه االتحاد األ

كافة، ويعتمد علي الحاسب اآللي لومات يشتمل علي المعلومات المتعلقة بالمرضى عم
طريق ونقل البيانات عن لومات ومعالجة مكانياته المتطورة من تخزين المعبكل إ

 .)2(شبكات المعلومات ووسائل االتصال الحديثة 
 Electronic Medicalلكتروني  ذكرت فايزة دسوقي السجل الطبي اال و 

Record (EMR)  ا على حاسب آليشكل مقروء آليً  بأنه "وثيقة طبية مخزنة في 
 ى المعلومات الموجودة فيه فقط ألي شخص له الحق فيأو خادم، ويتاح الوصول إل

عن  كافة الوصول إليها". وتقوم المستشفيات بإنشاء هذا السجل لتسجيل المعلومات
ة منها اإلدخال المباشر قالمريض. ويتم إدخال المعلومات إليه بأكثر من طري

ذلك  دخال صور األشعة والتحاليل وغيرللمعلومات، واستخدام الماسحات الضوئية إل
 . )3(من الوثائق

 

                                                           
(1( World Health Organization. Health Metrics Network Framework and 

standards for country health information systems. 2 Nd ed. Geneva: World 

Health Organization, 2008.pp 15-45. 
  .51،52.ص ص سابقمرجع  د الهادي حسن الدويك.مصباح عب 2))
ا، لكترونية : مدينة الملك فهد الطبية نموذجً د. أمن معلومات السجالت الطبية االأحم فايزة دسوقي (3)

 .3م(.ص7088) 43، ع88، س3000العربية  يبحث منشور ف



 (  0202يونيو-)أبريل 1ج 55ع                        جامعة بني سويف –كلية اآلداب مجلة       

 

    بحوث  المعلومات والمكتبات                                                                                  ول             األالفسم                        
  

    11 

 

  -لكتروني:أهمية السجل الطبي اال 
نظام  كتروني من كونه حجر الزاوية في أيتبرز أهمية السجل الطبي االل

ق عنها قنوات متعددة من شصحي محوسب ، فهو يمثل نقطة ارتكاز تصب فيها وتن
وسهولة المعلومات المرتبطة بتقديم الرعاية الصحية للمريض، ويمتاز بدقة محتواه 

مع مصادر المعلومات المختلفة. يسهم في خفض  الوصول إليه من خالل شموله
رية بوضوح وبطريقة جيدة ، والدعم في ، وتقديم مالحظات سريكلف أنظمة المعلومات

مناسبة لنوعية الدواء المعطى للمريض، وإدارة األمراض المزمنة مثل لاتخاذ القرارات ا
 .مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وعجز القلب

 -لكتروني:أهداف السجل الطبي اال 
ستوى الرعاية لكترونية هو توفير سجل مإن الغرض الرئيس من السجالت الطبية اال 

طبيب من معرفة  ؛ مما سمح أليبية الحالية والمستقبلية من قبل أي طبيلدعم الرعا
ا. حيث عرف بأنه " أية معلومات تتعلق ظروف المرضى وحتى لو كانوا مرضى جددً 

ية والعقلية أو حالة الفرد، والتي تكمن ، والحاضر، أو المستقبل للصحة البدنبالماضي
المستخدمة اللتقاط ونقل واستالم وتخزين واسترجاع وربط  نيفي النظام االلكترو 

 .نات ومعالجتهااالبي
 -لكتروني:سجل الطبي اال مكونات ال

لكتروني تشمل جميع المعلومات الطبية الشخصية إن مكونات السجل الطبي اال 
سم، لكتروني من مكتب التسجيل وهي )االة بالمريض، إذ يتم إدخالها بشكل االمتعلق

السريرية  ةتاريخ الميالد، العمر، السن.. إلخ(. ومن ثم وصول المريض إلي المعالج
قسام الطبية التي وذهاب النتائج والوثائق المكونة إلي الوحدات المتخصصة وهي األ

وكذلك األقسام الفنية التي تتضمن )المختبر، الصيدلية،  ،ستشاراتتتضمن جميع اال
تائج، إذ تكون ومن ثم توثيق الن ،السونار، األشعة(، باإلضافة إلي التقارير اإلحصائية

ومستمر لخدمة المريض ولتلبية حاجات األطباء لتزويدهم  دوري  المعالجة بشكل
 .(1)بالمعلومات الضرورية 

 

                                                           
مدخل لتطبيق  االلكتروني:الطبي  نظام السجلسهم حازم نجيب طوبيا.  قصيمي،محمد مصطفى ال (1)

 82-85الدولي عولمة اإلدارة في عصر المعرفة ) علميالاإلدارة االلكترونية المعاصرة، المؤتمر 
  .31، 83ص صم.7087كلية ادارة األعمال، لبنان، (، جامعة الجنان،7087ديسمبر 
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 -السجالت الطبية اإللكترونية:مميزات 
 يحسن من جودة الرعاية الصحية. .1
يقلل من المساحة المادية الالزمة لتخزين الملفات والمجلدات في مؤسسات  .2

 الرعاية الصحية.
من مستخدم مثل الممارس العام، والمرضى،  إمكانية الوصول من قبل أكثر .1

في الوقت نفسه لكتروني اال  ، وشركات التأمين .. إلخ إلى السجلوالموظفين الطبيين
 ذاته.

 عدم التقيد بإحضار المرضى الوثائق الطبية الخاصة بهم إلى الطبيب. .0
 التقليل من األخطاء الطبية نتيجة لوضوح الكتابة. .5

بأنه قدره مختلف أنظمة تكنولوجيا المعلومات  ، الذي يعرفالتشغيل البيني .6
 البيانات بدقة وفعالية.وتطبيقات البرمجيات على التواصل وتبادل 

 جعل الفواتير أكثر دقة وسرعة من خالل دمجها في نظام الفواتير. .1
، مما يضمن إمكانية الوصول الفوري االحتفاظ بالسجالت الطبية السابقة .1
 الحاجة. سترجاع إليها بسهولة عندواال
تحليل وتفسير البيانات والمعلومات إلفادة الباحثين وإدارة مؤسسات الرعاية  .8

 . (1) لصحية عند اتخاذ القرارات فيما يتعلق بإدارة الموارد وتحسين الجودةا
 -لكترونية:عيوب السجالت الطبية اال 

ويرجع ذلك إلى تكاليف يتطلب استثمارات كبيرة أولية عن نظيرتها الورقية،  .1
 جهزة والبرمجيات والتدريب.ألا

 لتعلم النظام وتدريب الموظفين.  ايأخذ وقتً  .2
لذا يجب الحفاظ على  م على الكمبيوتر لألعطال الخطيرة؛النظام القائ عرضة .1

 اإلجراءات اليدوية البديلة.
لك لكترونية وذام السجالت الطبية اال يفضل استخد ؛لعيوب السجل الطبي اونظرً  .0

 لقيمتها.
معلومات الصحية نقطة تقاطع العلوم الصحية مع علوم الحاسب لوتعد نظم ا

اآللي إلنتاج أداة لتجميع وتحليل وبث المعلومات الصحية للقطاع الصحي بغرض 

                                                           
(1) Al Hutibat, Khloud Mohammed, Al Maaitah, Omar and Al Dmour, Ali. 

(2015). Management of Medical Records (Hardware and Software), degree of 

Master, University of Moat, College of Engineering, Jordan, Ch.0., pp1-119., 

Available at: http://search.mandumah.com/Record/784279 

http://search.mandumah.com/Record/784279
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مة للمرضى أو الهيئة الطبية  تحسين خدمات المعلومات الصحية، سواء المقد 
 .(1) والمعاونة

 النتائج والتوصيات :
 -النتائج:: أوالً 

لوثائق الطبية بوجه عام والسجالت الطبية للمرضى بوجه خاص أهمية لتبين أن  (1
 نظم يكبيرة سواء للمريض، وللطبيب، وللباحثين، وإلدارة المستشفى، أو لمخطط

 الدول. المعلومات الصحية على مستوى 
أن السجالت الطبية يمكن أن تساهم بدور حيوى وفعال فى إتاحة المزيد من  اتضح (2

ات الطبية التى لم تكن متاحة من قبل وبمواصفات جودة مناسبة مالبيانات والمعلو 
ة بحيث يمكن االستفادة منها فى العديد من األغراض الطبية واإلدارية وذلك فى حال

الكافية والمالئمة لظروف وإمكانيات المستشفى، وايضًا اذا تم اإللتزام باستخدام النماذج 
ب من قبل الهيئة الطبية والهيئة المعاونة ساستيفاءها بدقة ووضوح وفى التوقيت المنا

 .لها
عدم وجود لجان للسجالت الطبية في بعض المستشفيات وخصوصًا المستشفيات  (1

 الحكومية.
ي السجالت الطبية أو الدائرة المسئولة العنصر البشرى المؤهل للعمل فعدم توفير  (0

 عن تلك السجالت أيا كان مسماها.
لطبية المختلفة سواء بين األطباء والهيئات ايعد طريقة للتواصل بين المهن  (5

 التمريضية والفنين. 
إلدارة  يعد سجل ثابت لألحداث المهمة التي تحدث للمهن الطبية المختلفة أو (6

 المستشفى.
 ة واإلجراءات التي تم إتخاذها للحالة المرضية.مرجع لمعرفة األدوي (1

                                                           
نظم المعلومات الصحية، متاح علي: د أحمد السيد سالم. محم (1)

post.html-spot.com/2011/06/bloghttp://alexlisdept.blog . 
 

http://alexlisdept.blogspot.com/2011/06/blog-post.html
http://alexlisdept.blogspot.com/2011/06/blog-post.html
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التي ترفع من قبل المريض  يستخدم للفصل والحكم في اإلدعاءات والقضايا القانونية (1
 على المستشفى أو العكس.

 -التوصيات:ثانيًا: 
 -:خرجت الدراسة بتوصيات أهمها 

عن طريق طباعة ات المستشفيات نشر الوعي بين كافة أفراد الفريق الطبي وإدار  (1
 .السجالت الطبيةنشرات خاصة تتضمن معلومات عن أهمية 

لصحة لتصبح مسئوليتها االهتمام اضرورة تشكيل لجنة عليا على مستوى وزارة  (2
 بشئون السجالت الطبية.

ضرورة التنظيم اإلدارى لقسم السجالت الطبية بحيث يكون واضح ومحدد وموقع  (1
 نيات الالزمة للعمل.يام بأعمالها مع توفير اإلمكامناسب وحيز كاف للق

مريض خاص به  سجل طبي لكل ضرورة ايجاد السجل الطبي الموحد أى توفير (0
، مع توفير ادخل الى المستشفى أو راجع العيادات الخارجية أو قسم الطوارىء سواء

بيق نموذج واحد للسجالت الطبية في كافة المستشفيات بحيث يحكم هذا النموذج تط
 نمط واحد للسجالت الطبية.

عقد الندوات بموضوع السجالت الطبية يحضرها مديرو المستشفيات إلثارتهم بهذا  (5
 لتوضيح أهمية وجود نظام سجالت طبية حديثة. و الموضوع الهام، 

توفير العنصر البشرى المؤهل ليتولى شئون السجالت الطبية في المستشفيات،  (6
لماجستير في موضوع راسات العليا والحاصلين على اوذلك من خالل تعيين دارسى الد

 السجالت الطبية.
بطاقة لكل مريض  ثإدخال نظم الفهرسة والتصنيف لألمراض والعمليات مع استحدا (1

 يدخل المستشفى أو يعالج بها، مع ايجاد أفضل الطرق لحفظ السجالت وأسلوبها.
ة، مع تطبيق وتنظيم الملف مواكبة التطور التقني في إدارة الوثائق والسجالت الطبي (1

بي اإللكتروني إلى جانب تدريب وتأهيل العاملين في المستشفيات علي كيفية الط
  ية الحديثة.نالتعامل مع تلك التق
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نهاد محمد كمال الدين فؤاد. األرشيفات الطبية بمستشفيات جامعة القاهرة : دراسة وتطوير؛  (1

كلية اآلداب ، قسم المكتبات  -جامعة القاهرة . -إشراف محمود عباس حموده )اطروحة ماجستير(.
 .8م .ص8811ول ، والوثائق )شعبة الوثائق(، الجزء األ

جامعة منتوري قسنطينة  -بد المالك بن السبتي. تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في األرشيف .ع (2
مقال أعمال مؤتمرات " الشراكة بين المكتبيين واألرشيفيين " وقائع المؤتمر السابع عشر  -الجزائر . –

زائري ، إعداد سعد ألرشيف الوطني الجلالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات ) اعلم ( بالتعاون مع ا
 . 883،887م .ص ص7002الدار المصرية اللبنانية ،  -. 8ط -الزهري.

. 81عماد أبوغازي. األرشيفات القومية وأنظمة اإلطالع علي الوثائق : التجربة المصرية .ص  (1
 du.eg/?q=eghazi/files/7.pdfp://scholar.cu.ehttمتاح علي: 

ميساء محروس أحمد مهران. إدارة السجالت الطبية بالمؤسسات الصحية بمحافظة اإلسكندرية :  (0
م 7003، اكتوبر  4،الجزء األول،ع 73مجلة المكتبات والمعلومات العربية .س -دراسة تحليلية .

 .888.ص

مات السجالت الطبية في مستوصف محمادي. نظام معلو محمد أمين مرغالني ، فاطمة مسلم ال (5
 Medical Record Information System atالصاعدي للخدمات الطبية في مكة المكرمة = 

Assa’edi clinic For medical Services in Mecca .-  1دراسات المعلومات ،عمجلة  ،
، متاح علي: 1م .ص 7008سبتمبر

https://www.kau.edu.sa/Files/12510/Researches/63457_34502.pdf   

 . 83، 87ص ص نفس المرجع السابق.  (6

 -( .5سلسلة األرشيف والمعلومات، ) -محمد إبراهيم السيد. مقدمة فى تاريخ األرشيف ووحداته. (1
 . 83م .ص8812والتوزيع،  دار الثقافة للنشر: القاهرة : دار الثقافة 

م، متاح 85/8/7085تم االطالع في  -أكسفورد علي شبكة اإلنترنت.موقع قاموس اكسفورد  (1
 https://en.oxforddictionaries.com/definition/archiveعلى:       

http://scholar.cu.edu.eg/?q=eghazi/files/7.pdf
https://www.kau.edu.sa/Files/12510/Researches/63457_34502.pdf
https://www.kau.edu.sa/Files/12510/Researches/63457_34502.pdf
https://en.oxforddictionaries.com/definition/archive
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ولمزيد ، ائها لنشاطها يعتبر أرشيفًا عمومياً أرشيف المستشفيات يضم وثائق مختلف مصالحها أثناء أد

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المديرية العامة لألرشيف يمكن الرجوع إلى :  اتمن المعلوم
 -الوطنى. دليل إجراءات تسيير وحفظ أرشيف المستشفيات. مركز األرشيف الوطنى.

 .   2م.ص7083الجزائر،

فهد  لكمجلة مكتبة الم -السجالت الطبية وأهميتها كمصادر للمعلومات. السيد صالح الصاوي. (12
 .782م(.ص7088يونيو-م7080)ديسمبر 8،ع82الوطنية،مج

 .78سلوى على ميالد. األرشيف ماهيته وإدارته.مرجع سابق.ص (11

وللمزيد . 32.مرجع سابق.ص8ط -موسى طه العلجوني. إدارة المعلومات والسجالت الطبية. (10
 ع إلى :يمكن الرجو 

ت السجالت الطبية في مستوصف ما، فاطمة مسلم المحمادي. نظام معلو محمد أمين مرغالني -أ
 Medical Record Information System atالصاعدي للخدمات الطبية في مكة المكرمة = 

Assa’edi clinic For medical Services in Mecca 83، مرجع سابق.ص. 
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https://www.merriam-webster.com/medical/medical%20record
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، أكتوبر  4،ع 73مجلة المكتبات والمعلومات العربية .س -اإلسكندرية : دراسة تحليلية .

http://alexlisdept.blogspot.com/2011/07/blog-، متاح على: 818اا  888م.ص3700
post_06.html  

المحوسبة وأثرها على القرارات مصباح عبد الهادي حسن الدويك. نظم المعلومات الصحية  (01
سة تطبيقية على مستشفى غزة األوروبى، إشراف يوسف حسين عاشور، رسالة درا اإلدارية والطبية:

 م.7080فلسطين، كلية التجارة، قسم إدارة األعمال،  –ماجستير بالجامعة اإلسالمية، غزة 

مجلة مكتبة الملك  -ت. .السيد صالح الصاوي. السجالت الطبية وأهميتها كمصادر للمعلوما (00
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 . 857،858.ص ص  سابقنهاد محمد كمال الدين فؤاد. مرجع  (21
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 Medical Records=  ه العلجوني. إدارة السجالت الطبية فى المستشفيات الحديثةموسى ط -ب
Management In Modern Hospitals.- لفكر : المملكة األردنية الهاشيمية، ار اد -.7ط

 http://daralfiker.com/node/6765.متاح على: 75-81م.ص7085
دور نظم معلومات السجالت الطبية فى تخطيط ومراقبة العمليات  ينة محمود حسين محمود.ام (18
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 . 20،18ص ص  .م8884القاهرة،  دكتوراه(،

عمان : المطبعة النموذجية،  -.8ط -.موسى طه العلجوني. إدارة المعلومات والسجالت الطبية (04
=  ديثةموسى طه العلجوني. إدارة السجالت الطبية فى المستشفيات الحانظر ايضًا: . 75.ص8818

Medical Records Management In Modern Hospitals .- دار الفكر : المملكة  -.7ط
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.متاح علي: 788م(.ص7088يونيو -7080) ديسمبر8،ع82الوطنية، مج

http://search.mandumah.com/Record/102789 

02)  ()  سجل طبي جود و إن الهيئات المخولة باعتماد المستشفيات في معظم دول العالم تشترط
كامل ومنظم وموثق لكل مريض في المستشفى كأحد الشروط األساسية العتماد المستشفى. وتلزم 

 Joint Commission on Accreditation of)الهيئة االمريكية المسئولة عن اعتماد المستشفيات 
Hospitals)  عديدة  اييسقجميع المستشفيات التي تتقدم بطلب االعتماد بضرورة التقيد بشروط وم

تغطى الجوانب المتعلقة بتنظيم السجالت الطبية كافة. ويشترط المجلس العربي لالختصاصات الطبية 
د المتطلبات الرئيسة لالعتراف ببرامج المستشفى وجود قسم منظم للسجالت الطبية في المستشفى كأح

لطبية التي تصدر ات اصالخاصة بتدريب األطباء المقيمين واالمتياز لغايات منح شهادات االختصا
عن هذا المجلس. موسى طه العلجوني. إدارة المعلومات والسجالت الطبية، مرجع سابق. ص ص 

48،40. 

01) () ك االستخدامات الخاصة بالسجالت الطبية مجرد ولكن يجب األخذ في االعتبار أن تل
، أو الدولي ستوى ماستخدامات لم يتم تطبيقها بطريقة عملية من جانب المستشفيات، سواء على ال

؛ نظًرا لالعتقاد السائد بأن االستخدام األساسي منها ينحصر فقط في تقديم الرعاية الطبية لىالمح
 الحالية والمستقبلية للمرضي.
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