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  20تاريخچه مدارك پزشكي از آغاز تا قرن 

ثار و سوابق بدست امده نشان مي دهد كه تاريخچه مدارك پزشكي به موازات علم پزشكي پيش مـي  آ
جهت ثبت نام داشـته و اسـتفاده از   ) مدارك(وجود ركورد  امده است چون علم طبابت هميشه احتياج به

بقايائي از مدارك پزشـكي  . مدارك پزشكي در رسيدن به كشفيات تازه علم پزشكي بسيار موثر بوده است 
سـال قبـل از   25000بر ديواره غارهاي عصر حجر كه برخي در اسپانيا مي باشد به جا مانده كـه انهـا بـه    

مدارك پزشكي در ان زمان با چگونگي ان در ايـن زمـان كـامال متفـاوت بـوده      ميالد مي رسد البته شكل 
 .است ولي جنبه مشترك انها كه ضبط اطالعات طبي براي زمانهاي بعد مي باشد در هر دويكي است 

به مرور زمان مدارك پزشكي كاملتز گرديده و در مصر و يونان و روم پزشكان يادداشتهاي طبي مهمي 
مدارك پزشكي بر روي ديواره معابد يونان و بر روي صفحات گل رست در بابـل و نيننـوا و   نوشتند اما جه 

چه در مصر بر روي كاغذ پاپيروس نوشته مي شد همه همان منظوري را تـامين مـي كردنـد كـه امـروزه      
در اينجا تاريخچه مدارك پزشكي را كه به دوره هـاي مختلـف تقسـينم    . مدارك پزشكي تامين مي نمايد

  .است مطالعه مي نمائيم  شده

ــر ــپ     :دوره مص ــدارك پزشــكي نمــود ايمهوت ــه نگــارش م ــادرت ب ــه مب ــين پزشــك مصــري ك اول
)IMHOTEP ( سال قبل از ميالد زيسته اسـت   3500تا  2500مي باشد كه در عصر اهرام ثالثه يعني .

در انهـا شـرح    به دست امده اسـت كـه  ) طومار كاغذي ( از عصر مصريان مدارك زيادي بر روي پاپيروس 
يكـي  . دستوارات جراحي و معالجه و توصيه هاي مختلف پزشكي شده اسـت   –طرز تشخيص  –بيماريها 

سانتيمتر بين پاهاي يك جسد موميايي به دست امـده كـه    30متر و عرض  23از اين پاپيروسها به طول 
  . در ان مدارك جالبي ثبت شده است 

قديم يونان به چشم مي خورد كه در معابد به معالجه و مـداواي  دراين دوره فعاليت اطبا  :دوره يونان
سال قبل از ميالد بقايايي بدست امده كـه بـر روي سـتونهاي معابـد نـام       1200بيماران مي پرداختند از 

كـه در  ) بقـراط  (هيپوكرات .خالصه بيماري و اينكه مداواشده و شفا يافته يا نه نوشته شده است  –بيمار 
ايـن پزشـك   . الد به دنيا امده از اطبا معروف اين دوره بوده و پدر طب شناخته مـي شـود   قبل از مي 260

و ايـن سـوگندي   . موسوم است ) بقراط( بوجود اورنده سوگند نامه پزشكي است كه به سوگند هيپوكرات 
 است كه فارغ التحصيالت رشته هاي پزشكي ان را يا د مي كنند در نوشته هاي هيپوكرات گـاهي اوقـات  
شرح كامل بيماري را مي توان ديد كه با روشن بيني خاصي سير بيماري را توجيه كرده اسـت بقـراط در   

او همچنـين  . نوشته هايش محرمانه بودن مدارك پزشكي را اهميت زياد و حفظ انها را توصيه نموده است
  .ت نموده است اولين طبيي است كه جادوگري و خرافات را كنار گذاشته و بر اساس اصول علمي طباب
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در اين دوره پزشكي به نام گـالن در روم ظـاهر شـد و او بـا معالجـه امپراطـور روم        :دوره يونان و رم
مشهور گرديد زادگاهش همان زادگاه هيپوكرات بود براي اولين بار او نشان داد كه شريانهاي جاوي خـون  

ايـن پزشـك   . ر داخل شريانهاهوا اسـت  هستند و وظايف انها را شناخت قبل از ان عقيده بر اين بود كه د
شرح حال مريض را مي نوشت و براي تحقيقات خود و اينده نگاه مي داشت و تدريس خـود را بـر اسـاس    

بـه معنـي بيمارسـتان از     HOSPITALكلمـه  . مطالعه و طرح پرونده و شرح بيماران خود قـرار مـي داد  
HOSPES  ) دوره بعـد دوره بـايزانتين   . مشتق شده در اين دوره معرفي شده اسـت  ) مهمان  –ميزبان

روم شرقي مي باشد كه در اين دوره كار جالبي كه در زمينه طب و مدارك پزشكي انجام شـده باشـد بـه    
  .چشم نمي خورد

دوره  در ايـن . در اين دوره منبع بيشتر عقايد طبي كتابهاي مقدس تـورات و تلمـود بـود    : دوره يهود
در واقـع از بنيـان   ) يهوديهـا (هيبروهـا  . براي جلوگيري از بيماريها راههاي قابل توجهي پيشنهاد مي شد 

  .گذاران روشهاي مذهبي فوق محسوب مي شوند

اسالم ظاهر شد و دانشمندان به ترجمه كتـاب و اثـار بقـراط و    , پس از دوره تاريك فوق  :دوره اسالم
ميالدي محمـد ذكريـاي رازي در بيمارسـتاني در ايـران و      865 – 925در  .گالن به زنان عربي پرداختند

او بزرگترين طببيب مسلمان و بزرگترين كلينيسين قرون وسطي . پس از ان در بغداد به طبابت پرداخت 
بوده است كتابهاي زيادي نوشته كه تقريبا نيمي از انها درباره مطالـب طبـي بـوده اسـت نوشـته هـاي او       

و سرخك اولين مطالعه صحيح بيماريهاي عفوني است و اولـين بـاري اسـت كـه بـين ايـن دو        درباره ابله
او كاشف الكل و اولين كسي است كه از روده تابداده گوسفند براي بخيه استفاده .بيماري فرق گذاشته شد

  .كرده است 

تجـارب طبـي    اين پزشك نوشته هايش را بر پايه اثار بقـراط و  :ميالدي) 980-1037(ابوعلي سينا 
در اين كار تمام اوراق و يادداشتها ي كلينيكي را همانطور كه امروزه انجام مي شـود جمـع   . خود قرار داد

  .كرد و از زمان دوره هاي بايزانتين يهود و اسالم مدارك پزشكي بحا مانده است 

مارسـتان سـن   بي. اولين بيمارستاني كه از اين زمـان هنـوز وجـود دارد    : دوران بعد از قرون وسطي
ك در ايـن بيمارسـتان مـدار   . مـيالدي تاسـيس گرديـد    1137بارتولوميو مي باشد كه در لنـدن در سـال   

  .پزشكي همه بيماران نگهداري مي شد و بعضي از انها تا به امروز باقي است 

با وقوع رنسانس و اغاز تحول فرهنگي و اجتماعي در اروپا پيشرفت علم طب بسيار به  :دوره رنسانس
علـم تشـريح   . چشم مي خورد مدارك زيادي باقيست كه مي تواند در زمزه مدارك پزشكي جـالبي باشـد  

نتـايج  . بدن انسان در اين دوره بوسيله طبيب معروف بلژيكي به نام اندره و ساليوس پايـه گـذاري گرديـد   
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دوره تشـريح   اين تشريحها ثبت مي گرديد و براي استفاده نسل هاي بعدي نگاهداي مي شده قبل از اين
ولي در اين دوره بصورت قانوني در امـد از اطبـا   . بوسيله كليسا غير قانوني و خالف دين شناخته مي شد 

  .مشهور ديگر اين دوره دكتر نيكالس تولپ را مي توان نام برد

در اين دوره اهميت مدارك پزشكي به مراتب بيشتر شد در بيمارستان سن بارتولوميو لنـدن   :17قرن 
بوسيله دكتر ويليام هاروي به پزشكان دستور اكيد داده شد كه مشاهدات خود را بنويسند و يا ساير اوراق 

بوسـيله كاپيتـان   براي اولين بـار امـار حيـاتي     1661در اين دوره در سال . مربوط به بيمار نگاهداي شود 
جان گرانت مورد مطالعه قرار گرفت و نتيجه مطالعات خود را كه برخـي از انهـا امـروز نيـز واقعيـت دارد      

  .منتشر نمود 

در اين قرن اولين بيمارستان متشكل در امريكا بوسيله بنيامين فرانكلين تاسيس گرديد كـه   :18قرن 
دستور داده شد مدارك پزشكي دقيقتـري در   1803سال  در. اكنون به نام بيمارستان پنسيلوانيا مي باشد

در دفتر نگاهداري مي شـد تـا اينكـه در     1906اندكس بيماران تا سال . بيمارستان تهيه و نگهداري شود 
در اين دوره اولين كوششها براي اندكس كـردن بيماريهـا بـه عمـل امـد      . اين سال تبديل به كارت گرديد

  .كه نامگذاري بيماريها تهيه گرديدبود  1914ولي در سال ) 1864(

بيمارستان معروف ماساچوست در بوستون كه يـك بيمارسـتان عمـومي بـود      1821در سال  :19قرن 
در همـين قـرن در   . تاسيس گرديد در اين جا قرار شد پرونده كامل مـدارك كلينيكـي نگاهـداري شـود     

پرونده هائيكه . وانتينك مايرز تاسيس گرديدانجمن مديكال ريكورد امريكا به رياست خانم گريس  1859
  .كيلوگرم وزن بودند 5/2براي نگاهداري مدارك پزشكي بكار برده مي شد داراي وزن زياد و بعضي داراي 

  تا كنون 20تاريخچه مدارك پزشكي از  قرن 

جلـب  اين قرن مدارك پزشكي توجه بسيار زياد بيمارستان و پزشـكان را بـه خـود     در اوايل :20قرن 
 1905انجمن بيمارستانهاي امريكا در اين موضوع را مورد بررسـي قـرار داد و در سـال     1902 نمود در

بسـيار   پزشـك و بيمارسـتان  , نيـز ان را بـراي نفـع بيمـار     A-M-A خود پزشكان انجمن پزشكي امريكا
ال ريكـورد  مديك پيشرفت. ضروري تشخيص داد و مسئوليت پزشك را نيز در اين زمينه خاطر نشان نمود

ايـن ترتيـب قـرار شـد كليـه       به وسيله استاندارد نمودن بيمارستانها در اين قـرن قابـل توجـه اسـت بـه     
نوشته و بايگـاني شـده در بيمارسـتان داشـته      بيمارستانها مدارك صحيح و كامل تمام بيماران را به طور

  .باشند

ديد هم اكنـون در سراسـر امريكـا    با تربيت افراد فني پيشرفت و اهمنيت اين موضوع بيش از پيش گر
كمتر از سي كالج و دانشگاه وجود دارد كه براي مديكال ركـورد از طـرف انجمـن مـديكال ركـورد واجـد       
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و باالخره اين مطالعه در كيفيت و كميت مدارك پزشكي مسئولين امر را بـر ان  . شرايط شناخته شده اند 
 .ك پزشكي در نظر گيرندداشت كه رشته تخصصي براي مسئولين و متصديان مدار

اولين بار خانم گريس ماير را انتخاب نمودند كه به اتفاق گروهي از صاحب نظرات شالوده و اساس اين 
فلـورانس بـابكوك از   , برنامه را تهيه نمايند گروهي كه اين كميته را تشكيل دادنـد خانمهـا گـريس مـاير    

فرانسيس بنسون از بيمارستانهاي پنسلوانيا بودنـد   خانم اربور از ميشيگان خانم, بيمارستانهاي دانشگاهي 
اين كميته نام انجمن مسئولين مدارك پزشكي امريكاي شمالي را براي خود انتخاب نمود و تمام كسـاني  

  .كه در اين رشته ها فعاليتي داشتتد مي توانستند عضو اين انجمن شوند

كي در بيمارستانها بودنـد دور هـم جمـع    نفر از افرادي كه عهده دار مدارك پزش 35 -1929در اوريل 
ايالت امريكا شركت داشته و انجمني را تشـكيل   25نفر از  58شدند و كنگره تشكيل دادند در اين كنگره 

ايالـت   50نفـر از   5200تعداد اعضا اين انجمن به  1963دادند كه همه اين افراد عضو ان شدند و تا سال 
  .فده كشور خارجي ديگر مي رسيد پرتوريكو و ه, كانادا, مختلف امريكا

 ASSOSIATION OF MEDICAL RECCORDاولين بولتن انجمن به نـام   1930در ژانويه 
LIBRAIAN,S  

اخبـار   NEWS MEDICAL RACORDبه نـام   1962انجمن مسئوالن مدارك پزشكي و در سال 
مدرسـه   24در حال حاضـر بـيش از   . مدارك پزشكي با اخبار انحمن مسئولين مدارك پزشكي منتشر شد

 –امريكـا  . شناخته شده دانشگاهي براي مدارك پزشكي در اياالت پزشكي در دنيـا شـناخته شـده اسـت     
ايـن انجمـن    انگلستان كه متصديان مدارك پزشكي بيش از بيست و شش كشور عضو –استراليا  –كانادا 

  .مي باشند و سال به سال رو به تزايد است 

تاسيس گرديد و اولين انجمن ملي در ان زمان  1928انجمن متصديان مدارك پزشكي امريكا در سال 
بود متصديان مدارك پزشكي كانادا هم حق عضويت مي پرداختنـد و عضـو انحمـن بودنـد ولـي در سـال       

در انگلسـتان  . دا خـود بـه طـور مسـتقل تشـكيل گرديـد      انجمن متصديان مدارك پزشـكس كانـا   1942
متصديان مدارك پزشكي هم زمان با شروع جننگ جهاني شروع به فعاليت نمودند ولـي تاسـيس انجمـن    

  )1948. (انان به بعد از جننگ موكول گرديد

بوسـيله انجمـن بيمارسـتانهاي اسـتراليا بـه       1949انجمن متصديان مدارك پزشكي استراليا در سـال  
سـازمان  . فدراسيون مسئولين مدارك پزشكي رسميت پيـدا نمـود    1952سميت شناخته شد و در سال ر

  .فدراسيون مدارك پزشكي استراليا از لحاظ تشكيالت شبيه كانادا و امريكا مي باشد
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  http://matini.kaums.ac.ir :آدرس پرتال واحد مربوطه matinihospital@kaums.ac.ir                :آدرس پست الكترونيكي مركز يا تهيه كننده

  

 :تاريخ تهيه

1394تيرماه   دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان                           

  بيمارستان متيني

 )مدارك پزشكي(واحد مديريت اطالعات سالمت  :تهيه كننده مطلب  55342020  :شماره تماس واحد

, كشور عضو تشكيل شد  9با شركت  1952اولين كنگره بين المللي مسئولين مدارك پزشكي در سال 
. كشـور عضـو در ان شـركت نمودنـد     12در واشنگتن تشـكيل گرديـد كـه     1956در سال  دومين كنگره

كشور عضو و چهارمين كنگره در سـال   17با شركت  1960در سال ) اسكاتلند(سومين كنگره در ادنبورد 
  .در شيگاگو تشكيل گرديد 1963

در ونكـوور كانـادا و    1992يازدهمين كنگره در سال , در داالس امريكا  1988دهمين كنگره در سال 
  .در مونيخ المان برگزار شد  1996دوازدهمين كنگره در سال 

  


