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 المستخلص

 

في اآلونة األخيرة أصبحت للمعلوماتية الصحية أهمية متعاظمة في جميع مناحي  اإلدارة 
واالقتصاد والتخطيط الصحي، في زمن ازدادت فيه الحاجة إلى المعلومات، و عصر 
تطورت فيه التكنولوجيا و وسائلها و وسائطها المساندة ، وارتفعت قدراتها التحليلية 

مكانياتها التخزينية وكف اءتها وسرعتها، كان البد من االهتمام بنشاط السجالت الطبية وا 
 وتطويرها، والتي يمثل عماد وأساس المعلوماتية الصحية .

تأتي هذه الدراسة من اجل تسليط الضوء علي قطاع السجالت الطبية بالسودان وهو قطاع 
 ل ماارنة مع هام من قطاعات اإلدارة الصحية ، لم ينل حظًا وافرًا من االهتمام  من خال

ما هو متبع بالمملكة العربية السعودية من خال ل الماارنة بين مستشفي الشرطة الخرطوم 
 ومستشفي الملك فيصل بالطائف، 

حيث يعتبر السجل الطبي المحور األساسي الذي تعتمد عليه الخدمات الصحية في توفير 
احل عالجه المختلفة التي المعلومات والبيانات الالزمة عن المريض للبدء والتادم في مر 

يمر بها. كما أنه يشكل مستودعا منظمًا لتوثيق وتدوين كل اإلجراءات والفحوصات 
واالختبارات واإلجراءات السريرية التي ُاتبعْت تجاَهه ونتائجها ويظل مستودعًا يمكن الرجوع 
اليه لبيان ووصف تطور حالة المريض  ووضعه المرضي خال ل  فترة تلايه للعالج 

 بالمستشفي، و بيان بنوع وكيفية استجابته للعالج و الرعاية التي قدمت له .
أن هناك أثرًا واضحًا لوجود اتفاق كبير في آراء الكادر  من أهم ما توصل اليه هذا البحث

االداري والفني بين المستشفيات موضوع الدراسة علي أن جودة تصميم وتطبيق الخدمة 
كبيرة لوجود نظام جيد و منظم للسجالت والمعلوماتية الطبية الصحية المادمة يعود بدرجة 

بالمستشفيات مما يوفر بنية اساسية جيدة  لخدمات طبية اكثر قدرة علي تجاوز عابة 
 االمكانيات والاصور ومتمكنة من المتابعة الجيدة للمرضي.

ات يوصي الباحث بضرورة تبني الجهات التنظيمية المسئولة بوزارة الصحة والمؤسس
التشريعية وضع  الضوابط و التشريعات الملزمة للمؤسسات الصحية بااللتزام بتطبيق نظم 
للسجالت الطبية تتوافق مع المعايير الاياسية المحلية والعالمية الدارة السجالت الطبية 



بالمستشفيات ، واعتبارها عنصر أصيل من ماومات منح التصديق أو تجديد الترخيص 
 عتماد.بمزاولة العمل واإل

 )د( 
 

Abstract 
 

Recently there is a substantial demand for the Healthcare Informatics, in 

an era of which the communications technology has evolved and well 

developed. In addition to the increased computers analytical capabilities, 

storage capacities, and speede fficiency. Where the medical records the 

backbone of the healthcare informatics plays an important role in all 

aspects of healthcare management, economics, and planning. 

 

This study comes in order to shed a light on the medical records sector in 

Sudan, which did not get much luck of attention and 

development.Through the comparison of medical records practice in two 

hospitals, the Police Hospital- Khartoum Sudan and King Faisal Hospital 

–Taif Saudi Arabia to clarify the difference between the two departments 

in attempt to remedy gap in this field to improve the quality of health 

services. 

 

Where the medical record is the main axis upon which the provision of 

health services depends on to provide the essential information and 

necessary data about the patient to start and proceed on various stages of 

his treatment. 

The key findings of this research is that there is a difference clear to the 

presence of variation in the administrative and technical cooperation 

between the hospitals under study performance in terms of quality of 

design and application provided by the health service largely due to the 

presence of a good system and structured records and medical informatics 

provide good infrastructure for medical services ,for better ablility to 

overcome the potential obstacle, palaces and empowered good follow-up 

of patients. 

The researcher recommends the need to adopt a regulatory body at the 

Ministry of Health and legislative institutions put controls and binding 

legislation health institutions to abide by the application of systems of 

medical records compatible with local and international standards for the 

management of medical records that must be available in all hospitals and 

considered a genuine element of the elements of granting ratification or 

authorization to engage in work to renew and accreditation. 
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