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تاريخ پزشكي و سرگذشت پزشكان پيشينه اي ديرين ، به درازاي آغاز آفـرينش و احسـاس درد و درمـان    
شايد گزاف نباشد كه انسان از ديرباز در هر گامي كه از مرحله بدويت به سوي معرفت برداشته . آدميان دارد 

از مرگ تالش و كوششي بيشتر و با سختيهاي زندگي به مبارزه پرداخته ، براي بهزيستي و تندرستي و گريز 
از ديگر ابعاد حيات خود بخرج داده است واين همه نيز جز با ثبت معاينات و معالجات بنيان نگرفته و تـداوم  

 . نيافته است 

چنانچه بخش بسيار بزرگي از ميراث علمي و معنوي جوامع بشري هماره به اين مهم اختصـاص داشـته و   
آن نيز بر آن تاكيد و وقوف داشته اند وميـزان موفقيـت آنـان در نجـات جـان      تمام اطبا بزرگ اسالمي و غيز 

انسانها و گريز از مرگ و كامگيري بهتـر از زنـدگي و ارزش و اعتبـار كارنامـه فرهنـگ و تمـدن پزشـكي در        
ر كشورهاي كهنسالي نظير يونان ، ايران ، چين ، هند و رم ، بر اين امر و جمله تحقيقاتي بستگي داشته كه د

  .اين رشته از دانش بشري از خود به يادگار نهاده اند

از همان آغاز اسالم بيماران را به درمـان حتـي نـزد پزشـكاني كـه      ) ص (بر اين پايه بود كه پيامبر اسالم 
هنوز به اسالم نگرويده بودند سفارش ميكردند چون در اين رهگذر ، بهـره گيـري از دانـش و تخصـص آنـان      

نش و حكمتي كه مومنان را بر ان ميداشت كه آن را چونان گمشـده اي در هـر كجـا و    منظور بود و طلب دا
  .نزد هر كس كه باشد بيابند و بر آن دست يازند

سال قبل محمد زكرياي رازي پزشـك و شـيمي دان بـزرگ اسـالمي كتـابي      1100در كشور ايران حدود 
امثله من قصص المرضي و حكايات لنا خلط  ((تاريخچه پزشكي از بيماران خود تهيه نمود كه بنام  33شامل 
در جشن يكهزارو يكصـدمين سـال تولـد رازي توسـط آقـاي       1343ناميده ميشد، اين كتاب در سال )) نوادر

در باب عظمت علمي رازي همـين بـس كـه ابـن جلجـل اندلسـي در       . دكتر محمود نجم آبادي بچاپ رسيد 
و پـس از  )) اخبار العلمـا ((فقطي در كتاب ارزنده خود بنام  طبقات االطبا و الحمكا و((كتاب بزرگ خود بنام 

بسـيار و كـامال در شـان و    )) عيون االبنا في طبقات االطبا((آنها ابن ابي اصيبعه در كتاب ذيقيمت خود بنام 
آنچه باعث تمـايز ايـن دانشـمند از    . مقام وي كما هوحقه و ينبغي از عهده بر آمده اند و در تاريخ ثبت است 

به جهت آموزش و آن نيست مگـر مـدارك   . بزرگان علم است حقي است كه ايشان بر گردن علما دارند  ساير
در اين باره رساله ايشان در شرح بيماري . پزشكي وي كه بگونه اي علمي تدوين شده است شايان ذكر است 

قوانين علمـي مـدارك    سرخك و آبله زبانزد است كه همگان بر آن واقفند كه بگونه اي كامال مدون بر اساس
پزشكي و طبقه بندي عالئم و نشانگان بصورت چهرده فصل تهيه شده است كه فصل اول در باب سبب بـروز  
بيماري، فصل دوم در باب اشخاص مستعد بيماري ، فصل سوم در باب عالمتهاي بيماري ، فصـل چهـارم در   

يه مورد لزوم ، فصـل نهـم در جهـت    باب دستورات ، فصل پنجم در جهت پيشگيري فصل هشتم در باب اغذ
ساير مواد غذايي و فصل دهم نيز بر همين منوال ، فصل يازدهم در باب مـوادي كـه آثـار آبلـه را ميزداينـد،      
فصل دوازدهم در باب دستوراتي براي مزاج بيمار، فصل سيزدهم در بيان آبله هاي بي خطر و بـاالخره فصـل   
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پس از رازي ، علي بن عباس مجوزي اهوازي ، حكايـات   .اللت داردچهاردهم در باب دستورات غذايي بيمار د
چندي در اين رابطه بيادگار گذاشته است ، بعد از او ابن سينا تاليفاتي در اين خصوص داشته و پـس از ابـن   
سينا ، سيداسمعيل اسعد گرگاني مولف كتاب ذخيره خوارزمشاهي نيز نوشـتجاتي در ايـن مـورد بـه يادگـار      

ابن سينا را به جهت ثبت گزارشات بيماري بخصوص در انواع نادر و حـاالت جالـب توجـه و هـم      .گذاشته اند
داشته ، ميشناسيم و شايد اغـراق نباشـد كـه    )) به جهت مسافرت هاي فراوان (( اينكه عنوان پزشك سيار را 

كي زمـان داشـته   بيشترين شهرت ابن سينا و وجه تمايزي كه وي با طب بونان و روم به عنوان قطبهاي پزش
كـه كلمـه اي فارسـي    )) به فتح راه وسكون سين ((به همين علت ميبادش، همچنين رواج كلمه بيمارستان 

است و مركب از دو بخش بيمار به معناي دردمند و پسوند ستان به معني جايگاه يا خانه و مجموعا به معني 
آورده ))صـحاح  ((ه تا قبل از او جوهري در است پس از وي مرسوم گشت ، چنانچ)) بيمار خانه ((دارالمرضي 

كه به شكل مارستان بكار ميرفته ، و يكي از علل آن جهت همين ثبت گزارشات و رواج آن در ميان اهل علم 
  .طب بوده است

همچنين اشاره به ثبت گزارشات و تنظيم مدارك پزشكي در جندي شاپور، در خوزستان الزم است ، كـه  
نظير حارث بن كلده ، عبدالملك بن ابجر كنعاني و غيرو در آن همت گمارده شـده   به تربيت پزشكان بزرگي

از ديگر پزشكان بزرگ جندي شاپور كه به ثبت مدارك پزشكي همت گمارده و اساس تعاليم ايشان بـر آنهـا   
وان بـه  ميتـ . مبتني بوده و هنوز استاد ارزشمند مداواي بيماران توسط نامبردگان از يادگاران تـاريخ ميباشـد  

جرجيس بن بختيشوع رئيس پزشـكان بيمارسـتان ، بختيشـوع بـن جـرجيس فرزنـد وي ، ابـراهيم شـاگرد         
جبرئيـل بـن بختيشـوع ، بختيشـوع بـن      ) شـهالفا (جرجيس ، سرجيس رئيس بيمارستان ، عيس بن شهالنا 

به نوعي از علمـا  جبرئيل ، شاپور بن سهل ، ماسويه ، دهتشك و ميخائيل برادرزاده وي اشاره نمود كه همگي 
  .طب و طاليه داران عصر بزرگ ثبت و تنظيم اسناد بيماران و يا مدارك پزشكي بشمار ميروند

تحول بيشتري يافـت ،  )) روند تاريخي پيشرفت مدارك پزشكي با سردمداري امير كبير در نظام حكومتي 
م امير كبير كه به همت مرحو)) ه وقايع االتفاقي((چنانچه در يكصدو بيست سال قبل طي مقاالتي در روزنامه 

منشر مي شد شرح حال بيمارا ن درمان شده توسط اطبا ايراني بچاپ رسـيده كـه همگـي نشـانگر قـدمت و      
اطبا خارجي مقيم ايران نظير دكتر شيملر هلندي و دكتر نولـوزان  . تاريخچه مدارك پزشكي در ايران ميباشد

  .بيماران يادداشت مينمودندفرانسوي نيز در آن زمان اطالعاتي از 

اين همه نمايانگر غناي تاريخي و نقش مدارك پزشكي از ديرباز در ايران بوده اسـت كـه تـا عصـر حاضـر      
بعد از ايجاد رشتههاي آموزش عالي در ايران خصوصا رشته پزشكي و پيراپزشـكي بيمارسـتانهاي   . ادامه ميابد

كده پزشـكي در تهـران جهـت ثبـت شـرح حـال بيمـاران و        ابن سينا ، وزيري و رازي از ابتداي تاسيس دانش
همچنين آموزش دانشجويان پزشكي شروع به تهيه مدارك پزشكي نمودند بيمارستان امـام خمينـي نيـز در    
ابتداي تاسيس ، واحد مدارك پزشكي را جهت استفاده پزشكان و دانشجويان مجهز و آماده نمود كه بصورت 
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از پزشكان كه از خارج به ايران مي آمدند و يـا بـراي گذرانـدن دوره هـائي     خيلي ابتدائي و بصورتيكه بعضي 
بخارج مي رفتند نمونه اي از بعضي اوراق و يا پرونده مدارك پزشكي را باخود به ايران مياورند و بيمارسـتانها  

مي نمودند، براي واحد مدارك پزشكي خود از اين اوراق كتبي تهيه كرده و يا بعضا نسبت به چاپ آنها اقدام 
  .تا اينكه پس از گذشت جندين سال مدارك پزشكي بيمارستان امام خميني تكميل گرديد

با تاسيس بيمارستان نمازي در شيراز مدارك پزشكي شاهد تحول ديگري بود و اطالعـات   1331در سال 
اي شـروع كـار در   مربوط به بيماران بصورت كاملتر و متشكلتر و هم آهنگتر تهيه و جمع آوري ميشد، از ابتد
  .بيمارستان از اوراق و پرونده هاي مدارك پزشكي از خارج آورده شده بود استفاده ميگرديد

سپس بيمارستان فيروزگر بهمت اداره كل خدمات درماني وزارت بهداري با سازماني نوين پايه گذاري شد 
رفتـه رفتـه عـده    . اري گرديـد و از ابتداي تاسيس اين بيمارستان نيز مدارك پزشكي بيماران ضـبط و نگهـد  

ديگري از پزشكان و مسئولين بيمارستانهاي خصوصي در تهران به اهميت مدارك پزشكي پي بـرده و شـروع   
البته همه اين بيمارستانها از اوراق اوليه و غيراستاندارد استفاده مي كرده . به نگهداري پرونده بيماران نمودند

  .را تهيه و تكثير نموده مورد استفاده قرار مي دادو هر بيمارستان به سليقه خود اوراقي 
اين روند روبر شد كه هراز چندگاهي با شتابي تازه تر ، شدت ميگرفت لزوم وجود مدارك پزشكي مبتنـي  

همچنانكه در سطح جهان نيز ايـن فراينـد همگـام بـا     . بر اصول علمي و منطقي و دقيق را بيشتر نمايان كرد
ري روابـط علمـي ، تربيـت    نهضت استاندارد يزاسيون بين المللي پيش ميرفت ، در كشور ما نيـز لـوزم برقـرا   

متخصصين دست اندركاران علم مدارك پزشكي و رشـد گروهـاي عالقمنـد در علـوم پزشـكي و پيراپزشـكي       
  .شدت يافت و زمينه ساز ايجاد دوره ها و گروههاي علمي و آموزشي شد

  


