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 كورونا المستجد التوثيق الطبي الخاص بحاالت مرض فايروس

 المقدمة
البيانات الصحية هي شريان الحياة لنظام الرعاية الصحية. وهي بمثابة األساس لتطوير أفضل الممارسات واتخاذ أنجح 

يعتمد عدد من المستشفيات على التوثيق الورقي في السجل الطبي للمرضى، يستخدم الكثير  وبينما. القرارات الطبية الهامة
الصحة العالمية  قامت بعض الهيئات مثل منظمة  وقد في التوثيق الطبي.  الطبية اإللكترونية السجالتالمستشفيات من 

 COVID-19ابين بفايروس كورونا المستجد حاالت المرضى المص وعالج وتشخيصباستحداث نماذج خاصة لتقييم 
 

 األهداف
،  COVID-19لحاالت مرضى  خاص وبشكل، وااللكترونيالورقي السجل الطبي  في الالزمة لتوثيقمتطلبات اتحديد  .1

   .بحيث تضمن الشمولية والدقة والموضوعية في عملية التوثيق
 في الملف الطبي الخاصة بهذه الحاالت التأكد من اإلستخدام السليم لالختصارات .2
 

 المسؤوليات اإلدارية
 واألشخاص مع تحديد مسؤوليات التوثيق  اعتماد السياسات الخاصة بالتوثيق الطبي في فترة وباء كورونا المستجد .1

 . المخولين بذلك
 . على جميع األقسام  وتعميمهاتحديد النماذج الواجب استخدامها من قبل مقدمي الرعاية الصحية خالل فترة وباء كورونا   .2
 .من متطلبات تزويد احصائيات المرضى بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري والتأكدمراجعة الخطة الوطنية  .3
بالتوثيق في السجل الطبي خالل فترة وباء كورونا  والتمريضعمل مراجعة للسجالت الطبية للتأكد من التزام األطباء  .4

 .المستجد
 

 اإلجراءات
 .وحفظ سجل طبي لكل فرد يقيم أو يعالج في المستشفى يتم إنشاء 
 وتبريرالتشخيص  ودعم، لتحديد هوية المريض وورقيايحتوي السجل الطبي على معلومات كافية مسجلة إلكترونيا  

  .العالج؛ وتوثيق مراحل إقامة المريض في المستشفى وتسهيل استمرارية الرعاية بين مقدمي الرعاية الصحية
وسرية وآمنة،   ودقيقةب أن تكون المعلومات في السجل الطبي في متناول األشخاص المصرح لهم، وتكون محدثة يج 

 .وكاملة وموقعة حسب األصول
يشمل السجل الطبي: بيانات المتعلقة بهوية المريض؛ السيرة المرضية والتاريخ الطبي؛ ونتائج الفحوصات / والتقييمات  

والمالحظات السريرية،   المعرفة؛والدليل على الموافقة المبنية على    ،وامر التشخيصية والعالجيةالسريرية ذات الصلة؛ واأل
 .أثناء وعند إنهاء االستشفاء واإلستنتاجاتوالتشخيص النهائي 

 :وتتضمنالسجل الطبي  فييجب إتباعها عند التوثيق  اجراءات 
يجب أن تكون على كل ورقة في السجل   التعريفية، والتيتسجل معلومات المريض كاملة على الرقعة  أنيجب  .5.1

 .تاريخ الدخول ،الطبيب االختصاصي القسم،  ،تاريخ الميالد ، رقم الملف ،إسم المريض الرباعي الطبي كالتالي:
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 .واضحيجب أن يكون التوثيق مقروءا ومفهوما وبخط  .5.2
وال يستعمل قلم الرصاص أبدا للتوثيق على   أزرق،بقلم حبر جاف ال يمحى أسود أو يجب أن يكون التوثيق  .5.3

 .الملف الطبي الورقي
تكون هناك فراغات او مساحات فارغة   أن البمعنى    متسلسال،يجب أن يكون التوثيق على الملف الطبي الورقي   .5.4

 .الواحدبين الجمل على السطر 
والتوقيع في نهاية  فوقها ERROR عبارة الخطأ وكتابةمة أو الجملة لتصحيح خطأ التوثيق رسم خط فوق الكل .5.5

 .العبارة التي تم إضافتها محل الخطأ
 .فقط اإلختصارات الطبية المسموحة والمعتمدة في المستشفى هي فقط التي تستعمل كإختصارات .5.6
 .حسب االقتضاءبتوقيع خطي وقت كتابتها في السجل الطبي  المعلومات موثقةيجب أن تكون كل  .5.7
  .المستشفىالمحددة في سياسات  ةيإکمال کل إدخال في السجل الطبي ضمن األطر الزمن جبي .5.8
يتطلب تعبأة كافة بيانات المريض على النماذج اإللكترونية أو الورقية المخصصة لذلك والمعتمدة من لجنة  .5.9

  .السجالت الطبية
لكن يجب أن تكون مكتوبة على أنها "إضافة" وتعكس تاريخ المتأخرة في السجل الطبي و  توثيق اإلدخاالتيتم  .5.10

  .ووقت توثيقها
يجب التوثيق على النماذج الطبية المعتمدة فقط في المستشفى وال يجوز أبدا إستعمال أو التوثيق على نماذج  .5.11

 خارجية 
ي من السجل  الجزء الخارج المرضية علىيجب اإلنتباه إلى وضع الرقع التعريفية الخاصة ببعض الحاالت  .5.12

حيث أن هناك خانة خاصة لهذه الرقع ستظهر تلقائيا من  COVER SHEETعلى، الطبي الورقي واإللكتروني 
 الحصر: على سبيل المثال ال ICON POSTINGالنظام في حال إدخالها، وفي حاالت أخرى تظهر تحت 

• Infection precautions   كورونا المستجد سبفايرو  المصابينالتي يجب استخدامها للمرضى و 
• Allergy   
• Don’t use Left Arm 
• Risk for Fall 
• Patient under Research 
• Infection  
 حاالت قضائية •

 يتضمن السجل الطبي الخاص بمرضى الطوارئ ما يلي:  
 .تاريخ الوصول وساعته ووسيلته .6.1
 .رعاية الطوارئ المقدمة قبل الوصول .6.2
 .لشكوى الرئيسيةا .6.3
 .الخاص بالمريض والفرز التصنيف  .6.4
 .تقييم الطبيب .6.5
 .أوامر التشخيص والعالج .6.6
 .الحساسيات .6.7
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 .األدوية المتناولة قبل الحضور إلى قسم الطوارئ .6.8
 .األدوية والعالجات المقدمة في قسم الطوارئ .6.9

 .العالمات الحيوية وأوقاتها .6.10
 .االستنتاجات عند انتهاء المعالجة .6.11
 .حالة المريض عند الخروج .6.12
 .رعاية المريضتعليمات متابعة  .6.13
 معلومات النقل إن وجدت. .6.14

 بينما يشمل سجل مريض الدخول الطبي على ما يلي:  
 نموذج الطوارئ )إذا كان محول من الطوارئ(.  .7.1
 بطاقة إدخال المريض.  .7.2
 نموذج التحويل )إذا كان التحويل من العيادات(.  .7.3
 تفويض وتعهد وكفالة. .7.4
 نماذج الوالدة )إذا كانت حالة والدة(. .7.5
 تاريخ الحالة والفحص الجسدي.  يشملريري بما التقييم الس .7.6
 أوامر الطبيب والتي تتضمن الفحوصات التشخيصية واالدوية.  .7.7
 مالحظات تقدم الحالة.  .7.8
 .والتمريضيةلطبية خطة الرعاية ا .7.9

 تثقيف المريض. نموذج .7.10
 اإلستشارات.  .7.11
 بيانات اإلحالة عند اإلقتضاء. .7.12
 الموافقات المبنية على المعرفة.  .7.13
 لمرضى األطفال المنومينالنمو والتطور ل .7.14
 .السريريةالمالحظات  .7.15
 .التمريضيةمالحظات ال .7.16
 .بيانات المراقبة التمريضية .7.17
 اإلستشارات. .7.18
 . واألشعة المختبرفحوصات  .7.19
 . قائمة التحضير للعمليات الجراحية .7.20
 تقرير العملية الجراحية.   .7.21
 .اءاإلقتض بحسب والمراقبةتخدير التقييم  .7.22
 ملخص عملية الخروج.  .7.23
 .طبينموذج طلب إجراء  المستشفى،تقارير الخروج من  األمانات،إضافية مثل خدمة أية اوراق  .7.24

الممكن  ومن، المرضى المصابين بفايروس كورونا المتسجد ومتابعةيضاف إلى هذه النماذج النموذج الخاص بتقييم  
 )مرفق( االستفادة من النموذج الذي تم عمله من قبل منظمة الصحة العالمية
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بحسب توصيات المركز   U07.1)لوفيات المرضى المصابين بفايروس كورونا المستجد )  خاص ICDترميز    يتم اضافة 
 . الوطني األمريكي لإلحصاءات الصحية )مرفق(

 
 اتملحقال

 COVID-19مرضى المصابين بفايروس كورونا المستجد لل الحالة نموذج تقييم •
• 19 deaths-New ICD code introduced for COVID 

 
 COVID-19)الملحق )أ( نموذج تقييم المرضى المصابين بفايروس كورونا المستجد )
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 New ICD code introduced for COVID-19 deathsالملحق )ب(: 
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 المراجع
 . 2020(، اإلصدار الثاني / شهر اذار COVID-19خطة الطوارئ الوطنية للتعامل مع ) •
 . الطبعة الرابعة -معايير مجلس اعتماد المؤسسات الصحية  •
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