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 چکیده 

مراقبت بیمار، زمان بهبودی و افزایش های متعدد حوزه فناوری اطالعات سالمت بر روی امروزه پژوه

های درآمد تمرکز دارند. استفاده از این فناوری در بخش بهداشت و درمان، در طیف وسیعی از زیرساخت

سیستم اطالعات بیمارستانی، باشد. ارتباطی از جمله سیستم اطالعات بیمارستانی قابل استفاده می

در واقع نیاز به کاهش در خدمات بیمارستانی ایجاد نموده است.  ها و مزایای بسیاری دارد و انقالبیقابلیت

های های مراقبتی، ارتقاء کیفیت مراقبت و توسعه خدمات بهداشتی، بکارگیری و استفاده از سیستمهزینه

هدف سیستم نماید. ها را توجیه میاطالعات سالمت را تاکید نموده و ضرورت توسعه این گونه سیستم

ستانی مدیریت اطالعاتی است که پرسنل مراقبت سالمت برای کارایی و اثربخشی وظایف و اطالعات بیمار

های اطالعات بالینی، ای بین اجزای سیستمهای خود به آنها نیاز دارند. این سیستم ارتباط شبکهفعالیت

سیستم سازد و در نهایت موجب یکپارچگی این سه جزء اساسی در یک مالی و مدیریتی را فراهم می

های ای است و بر ضرورت استقرار سیستماین پژوهش از نوع کاربردی و توسعهگردد. اطالعات منسجم می

های های مختلف سیستماطالعات بیمارستانی تمرکز دارد. هدف اصلی این پژوهش شناسایی جنبه

 های بخش خصوصی و بخش دولتی است. اطالعات بیمارستانی برای بیمارستان

 

 های بهداشتی و درمانیبیمار، سازمانسیستم اطالعات بیمارستانی، بلیدی: واژگان ك
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 مقدمه  

گردد. از این ها محسوب میفناوری اطالعات به عنوان ابزاری توانمند مهمترین عامل موثر در افزایش کارایی و اثربخشی سازمان

و ارتقاء پیامدهای خود در جهت استفاده از این  رو صنایع مختلف به منظور حفظ بقای خویش در محیط پر رقابت کنونی

اند. صنعت سالمت از این قاعده مستثنی نبوده و کشورهای مختلف با توجه به نقش و اهمیت های موثری برداشتهها گامفناوری

سط و گسترش صنعت مراقبت و تاثیر مستقیم و غیرمستقیم آن در ابعاد مختلف توسط جامعه مقوله فناوری اطالعات را برای ب

 (.  5831اطالعات سالمت و ارتقای پیامدهای نظام بهداشت و درمان مد نظر قرار دادند )محمدزاده،

و به هنگام است های مدیریت، به خصوص در بهداشت و درمان، داشتن اطالعات جامع، مرتبط منبع تمام فعالیت

که همه اجزای آن در پیوندی ارگانیک با یکدیگر همانند یک ای ها، به گونه(. از دیرباز یکپاچه سازی سازمان0252)درگاهی،

های سازمانی بوده است انسان هوشمند اما با توانمندی یک سازمان عمل کنند، آرزوی مدیران و هدف تلویحی تئوری

(Herzlinger,1997.)  

تایج آزمایشات، وارد نمودن دستورات ها مانند گزارش دهی، نبرای خودکار نمودن امور بیمارستان 5سیستم اطالعات بیمارستانی

(. این Malaekeh,2012پزشک، تجویز دارو، کنترل موجودی داروخانه، انبار مرکزی، واحد تغذیه و غیره طراحی شده است )

گیری، نماید که در هر زمان و مکان به اطالعات الزم برای تصمیمسیستم قابلیت را برای مدیریت بیمارستان فراهم می

گیری کند که این امر منجر به افزایش کارایی و توسعه یدا کند و بر اساس اطالعات واقعی محیط کاری خود تصمیمدسترسی پ

 (.Reicherz,2006گردد )عملکرد وی و در نهایت موجب کارایی و اثربخشی بیمارستان می

ها و موسسات خدمات بیمارستان های اطالعاتی استقرار برنامه جامع سیستم اطالعاتی دراولین گام جهت توسعه سیستم

باشد. اگر این سیستم انتظارات کاربران را فراهم نکند، مورد بی اعتنایی آنان قرار خواهد گرفت و حتی بهداشتی و درمانی می

به چشم یک مزاحم و خرابکار به سیستم نگاه خواهند کرد. سیستم اطالعات بیمارستانی به افزایش کارایی و اثربخشی 

ن کمک کرده تا بتواند به خوبی وظایف خود را انجام دهد و به اهداف مورد نظر دست یابد. سیستم اطالعات بیمارستا

 شود. بیمارستانی موجب کاهش هزینه می

 ضرورت استقرار سیستم اطالعات بیمارستانی

این نام گذاری در واقع به  های دوره کنونی زندگی بشر، عصر اطالعات و یا عصر اطالعات و ارتباطات است. علتیکی از نام

ای است که در این دوران در زمینه جمع آوری، پردازش و انتقال اطالعات انجام های گستردهخاطر توجه بسیار زیاد و فعالیت

اند که اطالعات مربوط به اموری را که با آن سر و کار دارند بشناسند، گیرد. در عصر حاضر مدیران نیاز پیدا کردهگرفته و می

های های سازمانگردآوری و تحلیل کنند، سازمان بدهند و با مراعات سه عامل مهم سرعت، دقت و هزینه که در همه فعالیت

دانند. گیری میشوند، آن را مبادله کنند. برخی از صاحب نظران مدیریت را مترادف با تصمیمعصر حاضر بدون استثنا دیده می

ای برای سازمان اتخاذ نماید باید از همه اطالعات، راجع به وضعیت یا یم خردمندانهلذا مدیر برای آنکه  قادر باشد تصم

گیری نماید، آگاه باشد. اطالعات درون هر سیستم در هر لحظه از خواهد درباره آن تصمیممشکالت مربوط به موضوعی که می

انش به طور تدریجی و در طول زمان از طریق دهد. این دزمان دارای ساختی است که دانش و آگاهی آن سیستم را تشکیل می

 . (5833)قاضی زاده فرد، های مختلف اطالعات یا داده و تبدیل آن به اطالعات پدید آمده استجذب پاره

اگر سیستم پیوسته از محیط پیرامون خود اطالعات کسب کند، دانش آن پیوسته در حال افزایش و گسترش بوده و از حالت 

نماید. رمز موفقیت هر مدیر و نظام مدیریت در هر سازمان این است که بتواند حالت پیچیده و متنوع تغییر میبسیط و ساده به 

سازی اطالعات نوین را فراهم آورد. های جدید را با دانش پیشین سازمان پیوند دهد و مقدمات دریافت و آمادهگام به گام داده

به مراتب مختلف زیر مجموعه آن سازمان، توان دریافت اطالعات جدید را در بکوشد تا به فراخور وضع سازمان و با توجه 

                                                           
1 Hospital information system 
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های جدید، در حالی که آمادگی درک یا پذیرش آنها را سازمان باال ببرد. دقت نماید که از یک طرف، سازمان با هجوم داده

ی به وجود نیاید. چرا که اگر جز این های جدید، شکاف عمیقها و یافتهندارد، مواجه نشود و از طرف دیگر، بین پیش داشته

های مفقوده فراوان، قادر به پیوند اطالعات جدید بر پیکر سازمان نخواهد بود شود، نظام مدیریت نه تنها به دلیل حضور حلقه

 گیری صحیح برای پیشرفت و توسعه را نیز از دستبلکه به لحاظ بیگانگی سازمان با اطالعات جدید، توان هرگونه تصمیم

 (.5833خواهد داد )قاضی زاده فرد، 

 های اطالعات مدیریتسیستم

های گوناگونی از سوی مدیران سازمانهای ای( در طول حیات بشر به روشهای اطالعات مدیریت دستی )غیر رایانهسیستم

مانند کوروش هخامنشی، مختلف ایجاد و مورد استفاده قرار گرفته است. آنگاه که سالطین ایران باستان یا یونان باستان 

اسکندر مقدونی، چنگیزخان مغول، ناپلئون بناپارت، هیتلر و ... سپاهیان چندین هزارنفری خود را از یک نقطه حرکت داده و 

نمودند، تدارک و پشتیبانی یک چنین های جدید میای دیگر در حرکت بوده و اقدام به فتح سرزمینها از نقطهروزها و ماه

ی امکانپذیر نبوده مگر آنکه یک سیستم اطالعات مدیریت کامل و قوی بتواند اطالعات مورد نیاز جهت تصمیم سپاهیان عظیم

 (.5831های گسترده را تامین نماید )قاضی زاده فرد، گیری مدیران و فرماندهان این عملیات

یاز سازمان را بر عهده داشته و با های مورد نآوری، کنترل و پاالیش دادهسیستم اطاعات مدیریت، سیستمی است که جمع

ریزی و کنترل کلیه فرایندها در های مناسب هر سازمان، اطالعات پاالیش شده را به منظور تصمیم، برنامهبکارگیری روش

افزایش روند ارائه و اداره اطالعات و کاهش حدس و گمان در حل  MISدهد. هدف اختیار سطوح مختلف مدیران قرار می

های های بازخور اطالعات و بازتاب بازیابی اطالعات در جهت تکامل دادهسطوح مختلف سازمانی از طریق سیستممشکالت در 

های آینده را به های رسمی و غیررسمی که اطالعات قدیم، حال و اطالعات مربوط به برنامهسیستم جدید به سیستم است.

سازد و سپس به وسیله اطالعات فراهم شده در محیط آن فراهم میصورت کتبی و شفاهی، مرتبط با عملیات داخلی سازمان و 

کند گیری، از مدیران، پرسنل و اجزاء کلیدی محیط پشتیبانی میچارچوب زمانی مقتضی به منظور بکاربردن در تصمیم

 (.5813)بهشتیان و ابولحسنی،

عاتی که مدیران برای تصمیم گیری جهت های اطالعاتی است که اطالسیستم اطالعات مدیریت یکی از انواع خاص سیستم

ها این است که به برنامه ریزی و کنترل و اداره سازمان نیاز دارند را فراهم می آورد. هدف از طراحی و بکارگیری این سیستم

( تعریف دیگری برای 5992اما )سن (. 5995مدیران در جهت تصمیم گیری بر اساس آگاهی و دانش، کمک شود )سامرز ،

MIS نماید و آن اینکه ارایه میMIS ریزی، کنترل و ای که برای پشتیبانی از امور برنامهعبارت است از سیستم تجمیع شده

گردد. این سیستم با ارائه اطالعاتی از گذشته، حال و آینده درباره عملیات درون سازمانی عملیات یک سازمان تهیه و آماده می

آورد. اعتقاد گیری در سازمان، پشتیبانی اطالعاتی الزم را به عمل مییات، مدیریت و تصمیمهای برون سازمانی، از عملو آگاهی

 (.5831شد )شریف زاده و بودالیی، دانند، سودآوری آنها سه برابر میدانستند که چه میها میبر این است که اگر سازمان

 نظام اطالعات مدیریت

های مرتبط با موضوع تصمیم است. در گذشته اتخاذ تصمیمات آنان بر اساس دادهمدیران همواره به دنبال اطالعات هستند و 

منابع اطالعاتی آنان اتفاقی و غیر مطمئن و به طرق مختلف و گوناگون بوده و اطالعات آنان از طریق مقامات مافوق و یا 

کرد زیرا افراد حت اطالعات را تشدید میشد که عدم اطمینان و ریسک اتکاء به صمرئوسین و یا سایر پرسنل سازمان تامین می

کنند. استفاده از سیستم اطالعات مدیریت برای دسترسی به اطالعات اطالعات را با افزایش و کاهش به مقامات ارائه می

سیر ریزی و کنترل سازمان یاری دهد دارای یک روند تاریخی است و این مطمئن که توانایی مدیریت را در اتخاذ تصمیم، برنامه

ارائه شد، آغاز گردید سیستم اطالعات مدیریت تا  5191تاریخی با مفاهیم دفترداری دوبل که توسط پروز لوکاپالیکی در سال 

قرن بیستم با تأنی به حرکت خود ادامه داد و شاید علت آن عدم توانایی بشر در حفظ، نگهداری و بازیابی اطالعات بود. با 
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های اطالعاتی مدیریت، با رعت و دقت باال در اواسط قرن بیستم تکامل و کاربرد مفاهیم سیستمهای با ظرفیت، ستوسعه رایانه

ها و وظایف سازمان تجاری دنیا به روندی دیگر و با سرعت بیشتری توسعه یافت که حاصل آن تغییرات در عملیات و فعالیت

 شرح زیر شد:

 آوری پیشرفته.گیری از فنو بهره. مدیریت متمرکز و تکیه بر محورهای تمرکز اطالعات 5

 ریزی و کنترل سازمان.. طراحی اطالعات و ارائه گزارشات الزم مورد نیاز برای اتخاذ تصمیم مدیریت، برنامه0

 ها.های اطالعاتی مدیریت کنترل پروژه. طراحی سیستم اطالعات مدیریت با تکیه بر کنترل و سیستم8

های شود. هدف سیستمهای اطالعاتی مدیریت نامیده میطالعات مدیریت یا سیستمنتایج حاصل از این مفاهیم، نظام ا

اطالعاتی مدیریت افزایش روند ارائه و اداره اطالعات و کاهش حدس و گمان در حل مشکالت در سطوح مختلف سازمانی از 

جدید به سیستم است. نظام اطالعات های های بازخورد اطالعات و بازتاب بازیابی اطالعات در جهت تکامل دادهطریق سیستم

 (.5839ت، اطالعات و سیستم )بدرقه،مدیریت شامل سه جزء است: مدیری

 های اطالعات مدیریتانواع سیستم

-های متفاوت ارائه گردیده است که به تعدادی از آنها اشاره میهای اطالعاتی از دیدگاهدسته بندیهای مختلفی از انواع سیستم

 های اطالعاتی به سطوح مختلف سازمانی خدمت می کنند: اصلی سیستمشود. سه دسته 

 های سطح راهبردی.های سطح مدیریتی و سیستمهای سطح عملیاتی، سیستمسیستم

های ها، اندوختههای سازمان مانند فروش، دریافتای و تراکنشهای پایههای سطح عملیاتی، با نگهداری اسناد فعالیتسیستم

کنند. هدف اصلی های اعتباری و گردش مواد در یک کارخانه، از مدیران عملیاتی پشتیبانی میحقوق، تصمیم نقدی، فهرست

هایی از ها در داخل سازمان است. نمونههای روزمره و ردیابی جریان تراکنشهای این سطح، پاسخ دادن به پرسشسیستم

 های سطح عملیاتی عبارتند از: سیستم

 های کاری کارکنان.های خود پرداز یا سیستمی جهت ردیابی ساعتهای بانک از دستگاهرداختیسیستمی برای ثبت پ

های اداری مدیران میانی هستند. پرسش اصلی های سطح مدیریتی در خدمت نظارت، کنترل، تصمیم گیری، و فعالیتسیستم

های سطح مدیریتی به جای کند؟ سیستمار میپردازند، این است: آیا همه چیز به خوبی کهایی به آن میکه چنین سیستم

های اطالعاتی کنند. در دسته بندی دیگری که در کتاب سیستمای فراهم میهای دورهاطالعات فوری درباره عملیات، گزارش

 (.5831،های اطالعاتی به طور کلی به شش دسته تقسیم شده است )قاضی زاده فرددر مدیریت انجام شده، سیستم

 های اطالعات مدیریت ( سیستم5

 )رخدادها( 0های اطالعات پردازش عملیات( سیستم0

 8های اطالعات تصمیم یار( سیستم8

  1های اطالعاتی پشتیبانی مدیران عالی )ارشد(( سیستم1

  1های اطالعاتی پشتیبانی گروه کار( سیستم1

  6( سیستم های اطالعاتی خبره6
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 سیستم اطالعات بیمارستانی

، تاکید 5912های اطالعات با تغییر نیازهای بهداشتی درمانی جوامع همراه بوده است. در دهه تاریخی، توسعه سیستماز نظر 

های بهداشتی، گیر مراقبت، علی رغم توسعه چشم5962بیشتر بر روی افزایش تعداد و کمیت تسهیالت مراقبتی بود. در دهه 

ماند. اما بهبود منابع مالی به ارائه کنندگان ور ارائه کنندگان خدمات باقی میثبت اطالعات همچنان وابسته به کاغذ و حول مح

های های جراحی پیشرفته و فنهایی را در زمینه داروهای جدید، روشخدمات و خصوصاً پزشکان اجازه داد که نوآوری

 (.Staggers,2001ها بود )ی از این نوآوریهای بالینی یکای در مراقبتتشخیصی پیچیده پدید آورند. به کارگیری فناوری رایانه

ای ای مجهز شده و یا در آستانه استقرار سیستم رایانهها در سطح کشور به سیستم رایانهامروزه تعداد زیادی از بیمارستان

مستقیم و  تواند به صورتسازی یک سیستم اطالعات بیمارستانی مناسب میی الگوی مناسب برای انتخاب و پیادههستند. ارائه

گیری مناسب از ها شود تا با بهرهتر و جلوگیری از اتالف منابع مالی و انسانی بیمارستانکامالً عملی منجر به انتخاب صحیح

های اطالعات بالینی وری بیشتر از منابع فراهم گردد. نظامای، امکان ارائه خدمات مراقبتی بهتر به بیماران و بهرهسیستم رایانه

 (.Hosseini et al,2006شوند )ها به اطالعات و در نهایت تولید دانش طراحی و اجرا میدیل دادهبا هدف تب

امروزه کیفیت خدمات سالمت را ارائه ))بدون خطای(( خدمات سالمت، در زمان مناسب توسط فرد مناسب و با استفاده از 

سیستم بهداشتی و درمانی ماهیتی چندعاملی دارد. به عبارتی (. خطا در Khalilinejad et al, 2007دانند )کمترین منابع می

توان عوامل انسانی، عوامل سیستمی، عوامل ابزاری )تجهیزاتی(، عوامل فرآیندی در بروز خطا مؤثرند و با مدیریت این عوامل می

چه کسی مقصر است. اما  دهد، مهم نیست کهای رخ می(. وقتی حادثهMarcus,2005وقوع خطا در این سیستم را کاهش داد )

چرایی و چگونگی رخداد آن در سیستم مهم است و باید به دنیال شناسایی نقاط ضعف سیستم که زمینه را برای رخداد خطا 

 (.Reason,2005مهیا نموده است، باشیم )

های ود حساسیتهای مختلف بیمارستان به سبب وجها و تعامل اطالعاتی بین بخشموضوع جریان اطالعات در بیمارستان

های نوین شک ورود فناوریخاص مراکز درمانی در خصوص ایمنی بیماران باعث بکارگیری راهکارهای مختلفی شده است. بی

ی مدیریت بیمارستان، کاهش اطالعات و مزایای آنها در تسریع روند جریان اطالعاتی امری بدیهی است. تغییرات در شیوه

های سالمت )مانند کاهش زمان انتظار دارویی و تشخیصی(، کمک به متخصصان مراقبت خطاهای پزشکی )مانند اشتباهات

های اطالعات بیمارستانی  سازی انواع سیستم( طراحی و پیادهJiu et al,2007برای بیماران( و بهبود کیفیت مراقبت از بیمار )

ها، افزایش استانداردهای درمان در بهبود یمارستانرا سبب شده است. افزایش تعداد بیماران، وسعت روزافزون فضای فیزیکی ب

ها، کاهش خطاهای انسانی در تعامالت سنتی اطالعات از عواملی هستند که ضرورت بکارگیری چنین سرعت و بالدرنگ بیماری

نی را افزایش هایی عالوه بر اینکه سرعت انتقال اطالعات بیمارستاکنند. به کارگیری چنین سیستمهایی را اقتضاء میسیستم

شود. هرچند این فرآیند عاری از هزینه نبوده و ممکن است در اثر بروز دهد، موجبات افزایش کیفیت درمانی نیز میمی

خطاهای انسانی و فنی صدمات جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. موضوع کاهش خطاهای انسانی در انتقال اطالعات و به 

شک دقت پردازش و میزان خطا در آید. بیز بیماران امری بسیار ضروری و با اهمیت به شمار میتبع آن بهبود کیفیت مراقبت ا

 های اطالعات بیمارستانی به مراتب از حالت سنتی وضعیت بهتری خواهد داشت. ارسال اطالعات از طریق سیستم

ال پردازش اطالعات و همچنین نقش فنی یک بیمارستان است که کل اعم-سیستم اطالعات بیمارستانی زیرسیستم اجتماعی

های گیرد. با توجه به این تعریف ارزشیابی سیستم اطالعات بیمارستانی جنبهافراد یا عوامل فنی در پردازش اطالعات را دربرمی

دهد که کیفیت نتایج میزان مشارکت سیستم اطالعات بیمارستانی را در رسیدن به اهداف ای را تحت پوشش قرار میگسترده

 (.Brigl et al,2005دهد )ها یا بیماران و رضایت کاربر را شرح میبیمارستان در خصوص کیفیت مراقبت، کاهش هزینه
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ها و مراکز درمانی با توجه به عوامل چون افزایش تعداد کادر درمانی و اداری خود، افزایش بیماران امروزه بسیاری از بیمارستان 

پردازند. ولی موضوع نحوه استفاده از هایی میسازی چنین سیستموق به راه اندازی و پیادهو فضای فیزیکی و عوامل ذکر شده ف

های اطالعاتی بیمارستانی باشد. هرچند سیستماندازی آنها مهم و حیاتی میها نیز به اندازه راهها و ارزیابی آناین سامانه

دهند. و سهولت پاسخگویی را در کادر درمانی افزایش میهای خاص خود از جمله کاهش خطاهای فنی، سرعت انتقال ضرورت

 ولی با این حال نباید از وقوع برخی از خطاهای فنی و با بسامد بیشتری خطاهای انسانی چشم پوشید. 

 ند از:های اطالعات بیمارستانی از دید کاربران ارایه داد، این هفت معیار عبارتهفت معیار را برای ارزیابی سیستم 9015/52ایزو 

های اش به طور کارا و اثربخش، نمایش فقط قسمت: یعنی کمک به کاربر در انجام وظیفه1مناسب برای انجام وظیفه -5

 ی کاربر. مورد نیاز برای انجام وظیفه

ی پشتیبانی در : بازخور سریع در بروز اشتباه، قابل درک بودن برای کاربر در هر مرحله، ارایه3خود توصیف کنندگی -0

 نیاز.صورت 

 : یعنی انجام کار به ترتیب توسط کاربر، تعیین جهت و سرعت سیستم توسط خود کاربر.9قابل کنترل بودن -8

 : یعنی مطابقت با خصوصیات کاربر مانند دانش، تحصیالت و تجربیات.52سازگاری با انتظارات کاربران -1

ها نیاز به ز اشتباهات واضح در ورود داده: یعنی نیاز به تالش کم کاربر در صورت بروز خطا )با وجود برو55تحمل خطا -1

 انجام کارهای کمی برای اصالح باشد(.

های شخصی و : یعنی اعمال تغییرات الزم در سیستم با توجه به ماهیت کار، توانایی50مناسب برای شخصی سازی -6

 های مورد نظر کاربر.اولویت

 ,Hamburgکاربر، سهولت یادگیری برای کاربر ): امکان یادگیری به طرق مختلف برای 58مناسب برای یادگیری -1

2004 .) 

هدف سیستم اطالعات بیمارستان، مدیریت اطالعاتی است که پرسنل مراقبت سالمت برای کارایی و اثربخشی وظایف و 

با کیفیت باال  هایی باشد که بتواند از ارائه خدمات بهداشتیهای خود به آنها نیاز دارند. این سیستم باید دارای قابلیتفعالیت

 (. 0221،پشتیبانی کرده و نیازهای افراد را برای آن نوع خدمت برآورده سازد )کریمی فر و همکاران

باشد که با استفاده از درک نیازهای کاربران هنگام طراحی سیستم، استفاده از سیستم می 51ها، کاربردپذیرییکی از این قابلیت

شود )بلدن و ی سیستم حاصل میهای کاربردی در هنگام توسعهو انجام آزمون های اثبات شده برای طراحی سیستمروش

باشد که این ویژگی (. کاربردپذیری سیستم، درجه یا میزانی از کمک سیستم به کاربران در انجام وظایف می51،0229همکاران

گردد. سیستم با داشتن این یستم میباعث سادگی، طبیعی بودن، سازگاری و حمایت از کاربر در مقابل بار زیاد کاری در س

 ,Marcusکند تا کارهای ضروری را به طور سریع و آسان و با حداقل تالش ذهنی انجام دهند )ویژگی به کاربران کمک می

2002 .) 
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(.  al,2003Khalife etدارد ) 56وری بالینی، میزان خطا، خستگی کاربر و رضایت کاربرای مستقیم با بهرهکاربردپذیری رابطه

های سیستم توسط کاربر از عواملی هستند که به عنوان شاخص موفقیت سیستم 51رضایت کاربران و سودمندی درک شده

 Min etباشند )( و شاخص اساسی کاربردپذیری سیستم اطالعاتی میAbran et al,2003شوند )گیری میاطالعاتی اندازه

al,2007کاربران توسط سیستم که همراه با رضایت کاربر از  53رده شدن انتظارات(، بنابراین سودمندی درک شده و برآو

 (. Teeni et al,2007سیستم باشد، منجر به تداوم استفاده از سیستم اطالعاتی خواهد شد )

ن از ی موثر از یک سیستم اطالعاتی )فقدان کاربردپذیری( و تصمیم کاربر برای استفاده نکردعدم توانایی کاربر برای استفاده

شود. از آنجا که وری میو فقدان بهره 59ی مداوم از سیستم(، باعث بازدهی ضعیف سرمایهسیستم اطالعاتی )عدم استفاده

های شود، در صورت کاربرد نداشتن، سیستم رها شده و بنای خرید و نصب سیستمی زیادی صرف طراحی سیستم میهزینه

 (. Limayen et al,2007) شوداطالعاتی جدید برای آن موسسه فراهم می

های فعلی آنان، تحلیل عمیقی انجام داده و سپس سیستم را مدیران مراقبت سالمت باید بر اساس نیازهای کاربران و فعالیت

های اطالعات در جهت اصالح طراحی آن ی سیستمی حیات و توسعهانتخاب کنند. ارزیابی سیستم در هر مرحله از چرخه

م مراحل طراحی سیستم اطالعات باید به تعیین نیازهای کاربردپذیری )به اصطالح کارایی و رضایت کاربر( ضروری است. در تما

نیز باید از نظر کاربرد پذیر بودن  02سازی، الگوی اولیهی ارزیابی آن توسط کاربر توجه نمود. عالوه بر این، قبل از پیادهو نحوه

-کاربردپذیری عالوه بر اینکه نقش با ارزشی در همکاری تیم طراحی محصول بازی می(. مهندسی Bevan1995بررسی شود )

 دهد. آوری را مورد حمایت قرار میای بین ارایه دهندگان مراقبت بهداشتی، بیماران و فنکند، ارتباط فزاینده

 سیستم اطالعات پرستاری

( جهت Krogh et al,2005مت در سیستم بهداشت و درمان )های ارائه دهنده خدپرستاران به عنوان یکی از بزرگترین گروه

باشند. در پاسخ به این نیازهای های مختلف درمانی و مدیریتی به شدت وابسته به اطالعات میهای خود در حیطهانجام فعالیت

 (.Rodrigues,2001های اطالعات پرستاری ایجاد شده و توسعه پیدا کردند )اطالعاتی، سیستم

(. که چنانچه به صورت Jung and Lee,2006بندی هستند )های طبقهاجزای مهم سیستم اطالعات پرستاری، سیستمیکی از 

بندی در سیستم طبقه 6شوند. در حال حاضر، حدود های کدگذاری کامپیوتری شناخته میافزاری باشند، به عنوان سیستمنرم

 (. Jung and Lee,2006حوزه پرستاری وجود دارد )

در آمریکا ایجاد شد که هدف از  5918بندی با عنوان انجمن تشخیص پرستاری آمریکای شمالی در سال ین سیستم طبقهاول

 Westra etهای پرستاری در راستای استانداردسازی محتوایی فرآیندهای پرستاری بود )بندی تشخیصایجاد آن، طبقه

al,2008های دیگر جهت برآوردن نیا(. متعاقباً، سیستم( زهای خاص شکل گرفتندHardiker et al,2000 استفاده از هر یک .)

های پرستاری و قابلیت سازگاری آنها با سیستم اطالعات موجود دارد که با بندی بستگی به نیاز گروههای طبقهاز این سیستم

بندی چندمحوری های طبقهتمهای اطالعات با یکدیگر، تمایل روزافزونی به استفاده از سیستوجه به یکپارچه شدن سیستم

 (.0228)انجمن پرستاری کانادا،ایجاد شده است 

-بندی پرستاری عمدتاً فعالیتهای پرستاری را در سه حیطه تشخیص، اقدام و پیامد اقدامات پرستاری دستههای طبقهسیستم

جهت توصیف صحیح و پوشش کامل بندی پرستاری را از الزامات سیستم اطالعات های طبقهکنند. پورسال سیستمبندی می

بندی را امکان های طبقه(. همچنین، کالرک یکی از معیارهای سیستمPorcella,2001کند )های پرستاری قلمداد میمراقبت

 (. Clarck,1998کند )ها و جوامع بیان میاستفاده و کاربرد آن در کلیه مراکز پرستاری، فرهنگ
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ای ملزم به های متفاوت حرفههای مختلف در حوزهتکنولوژی اطالعات، پرستاران در ایفای نقشهگیری روزافزون در واقع با بهره

های مختلف پرستاری های اطالعاتی چه کاربردهایی در حوزهباشند. حال باید بررسی شود که ایجاد سیستماستفاده از آن می

ها، اقدامات و های مربوط به تشخیصبندیپرستاری، دستهبندی در سیستم اطالعات های طبقهترین کاربرد سیستمدارد. مهم

کند بندی امکان تحلیل، بازیابی و استفاده آسان از اطالعات پرستاری را فراهم میباشد. بکارگیری این دستهپیامد آنهامی

(Jette,2008.) ی بر شواهد و اطالعات برای های مبتنگیریهای پرستاری، امکان استفاده از آنها برای تصمیمبندی دادهبا دسته

ها در کنار سایر ارائه دهندگان خدمات به ویژه پزشکان گیریتواند نقش پرستاران را در تصمیمشود و میپرستاران ایجاد می

 (. Muller,2006تر نماید )پررنگ

های حاکم بر مراقبت بندی در سیستم اطالعات پرستاری، تحلیل الگوهایهای طبقهیکی دیگر از کاربردهای مهم سیستم

باشد ها از اهمیت زیادی برخوردار میریزیباشد که در برنامهها میهای ارائه شده و پیامد آنپرستاری و تعیین روند مراقبت

(Andison and Moss,2007سیستم .)ها، اقدامات و پیامد آنها ایجاد بندی پرستاری یک بدنه تئوریک از تشخیصهای طبقه

توانند توصیف دقیقی تواند پاسخگوی نیازهای دانشی پرستاران در این زمینه باشد و پرستاران بر اساس آن میمیکنند که می

بر موارد از وضعیت هر بیمار ارائه داده و در فرآیند کاری خود بین تشخیص، اقدام و پیامد اقدامات ارتباط برقرار کنند. عالوه

جامع و یک شکل فرآیندهای پرستاری موجب برقراری ارتباط موثر پرستاران با بندی با توصیف های طبقهمذکور، سیستم

بندی در سیستم های طبقهشوند. از کاربردهای دیگر سیستمهای اطالعات میها با سیستمیکدیگر و نیز تعامل موثر آن

های پرستاری و مشخص نمودن تاطالعات پرستاری با توجه به توصیف استاندارد فرآیندهای پرستاری، امکان مقایسه فعالی

های پرستاری و ارتقای خدمات پرستاران توان از بهترین فعالیت به عنوان الگو جهت توسعه فعالیتاست که می بهترین فعالیت

 (.Muller,2006استفاده نمود )

باالتر یعنی اطالعات و دانش  ها به سطوحهای پرستاری و تبدیل آنها بر اساس قالب استاندارد به سازماندهی دادهاین سیستم

(Moss et al,2005همچنین، به توسعه دانش پرستاری و ایجاد تئوری )کنند. از ها و رویکردهای مراقبتی جدید کمک می

توان آمار انواع باشد. بدین گونه که میهای مدیریتی بخش پرستاری میبندی در جنبههای طبقهکاربردهای دیگر سیستم

های مدیریتی ارائه نمود. همچنین گیریها جهت تصمیمها، اقدامات، و پیامد آنپرستاری را به تفکیک تشخیصفرآیندهای 

های پرستاری جهت تخصیص منابع، تأمین کادر پرستاری مورد نیاز و کنترل ارزیابی کار پرستاران، تحلیل الگوی فعالیت

بندی در سیستم اطالعات های طبقهها از دیگر کاربردهای سیستمه( و امور بازپرداخت هزینSawada et al,2006ها )هزینه

 باشد. پرستاری می

 سیستم اطالعات انبار دارویی

(. این مسئله به 0221، 05برای ارزیابی هر محصول و یا هر سیستمی نیاز به تعریف مشخصی از آن است )کائلبر و همکاران

ها و معیارهایی های او را در استفاده از فناوری، ارزشبلکه اهمیت انسان و هدفشود، افزار محدود نمیافزار یا سختتوصیف نرم

اند ها بودهای برای رسیدن به هدفگیرد، همچنین ارزیابی نهایی از اینکه این ابزار وسیلهرود در برمیکه در این انتخاب بکار می

های مختلف وارد بازار ی استفاده در کارهای گوناگون و سازمانافزارهای گوناگونی براهرساله نرم (.Ralph et al,1995یا خیر )

های اخیر شده است )عابدین  بیشوند و این مسئله باعث به وجود آمدن تجارت جدیدی در دههجدید فناوری می

ها و مراکز با آن افزارها از مسائل مهمی است که سازمانها و انتخاب این گونه نرمهای این برنامه(. شناخت قابلیت0229طرف،

 تواند کمک کننده و بسیار حائز اهمیت باشد.روبرو هستند. وجود استانداردهایی برای این مهم می

سیستم اطالعات انبار دارویی با ایجاد نظم منطقی در واحد انبار دارو باعث افزایش سرعت و دقت در ارائه خدمات مالی و اداری 

ها، تمهیدات الزم برای ایجاد مدیریت قت در تهیه، ثبت، نگهداری و ارسال به موقع گزارششود و با افزایش دمرتبط با دارو می
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های (. از طرف دیگر، این سیستم امکان تهیه گزارشPourfarmed,2008نماید )علمی در اداره انبار دارویی را فراهم می

ها دقیق و غیرقابل تغییر است، قطعاً در کاهش مختلف برای مدیریت وجود دارد و ثبت ساعات و تاریخ سفارش و تحویل دارو

های غیربیمارستانی، مازاد بودن میزان جایزه خرید تخلفات )از جمله انتقال غیرقانونی داروهای بیمارستانی به داروخانه

های پخش دارویی از درصد مجاز، عدم تکمیل فرم قیمت دارو توسط شرکت پخش دارو با تأیید موسسات دارویی و شرکت

 ها نیز موثر خواهد بود. مدیرعامل شرکت( در سطح بیمارستان

بنابراین با توجه به کاربردها و فواید زیاد سیستم اطالعات انبار دارویی، برخوردار بودن از سیستمی که در آن به نیازهای 

داشتی و درمانی به همراه های بهکاربران و ذینفعان توجه شده باشد، منافع استراتژیک مهمی را در درازمدت برای سازمان

ها را به سازی اینگونه سیستمهای مذکور برای خرید و پیادهای برای سازمانها، مزیت ویژهخواهد داشت. ارزیابی این سیستم

ریزی استراتژیک و تحقیقات تواند پایه و اساس برنامهها میدنبال خواهد داشت زیرا در طوالنی مدت خروجی این سیستم

های صنعت دارو و داروسازی باشد. لذا، توجه به اهمیت ارزیابی و تحلیل نیاز کاربران در موفقیت یا شکست سیستمسالمت در 

های مختلف را با یکدیگر مقایسه کنند تا فروشندگان و عرضه های ارائه کننده مراقبت باید قابلیت سیستماطالعاتی، سازمان

 . 00افزارها یاری دهندسازی این نرمیمارستانی را در بومیهای اطالعات بافزارهای سیستمکنندگان نرم

افزار سیستم اطالعات انبار دارویی، این است که کلیه کاربران مجاز به استفاده از این های ارزیابی و انتخاب نرمیکی از راه

ها نه تنها به عنوان گونه ارزیابیهای تخصصی خود مورد ارزیابی قرار دهند. ارائه نتایج اینسیستم، عملیات سیستم را در حوزه

های عرضه کننده شود، بلکه برای شرکتخوراندی در انتخاب، اصالح و ارتقاء این ابزار بر اساس نیاز کاربران محسوب میپس

 .افزار نیز مفید خواهد بودنرم

 سیستم اطالعات تریاژ

های پزشکی برای این تعداد قربانی در ی مراقبتارائهبیش از دویست میلیون نفر ساالنه در معرض بالیای طبیعی هستند و 

ی تریاژ حائز اهمیت قرار های بحرانی مسأله(. در این موقعیتKhan et al,2009آور است )چنین وقایعی، کاری بسیار دلهره

حسب مکان انجام آن نیز ی مراقبت به بیماران نیازمند تعریف شده است. تریاژ بر گیرد. تریاژ به معنای اولویت بندی ارایهمی

 (. Lidal et al,2013شود. مانند تریاژ بیمارستانی، تریاژ نظامی و تریاژ بالیا است )گذاری مینام

بندی با آمبوالنس یا ریزی یا زمانهای اورژانسی که در آن بیماران بدون برنامههای فوری و بخشاین مفهوم برای مراکز مراقبت

های اورژانس که به طور های اورژانسی دریافت کنند، مورد استفاده قرار گرفت. بخشدند تا مراقبتکروسایل دیگر مراجعه می

اولیه به عنوان یک مرکز مراقبت برای موارد فوری و حاد ایجاد شده بود، در نظر عموم به عنوان تنها منابع در دسترس در تمام 

ی بیماران با شکایت غیراورژانسی به این تا به تدریج تعداد مراجعهروز شناسایی شدند. این دیدگاه منجر شد  ساعات شبانه

 (.Murray et al,2004ها افزایش پیدا کرد )مراکز بیشتر شود و در نهایت تراکم کار این بخش

این موارد های بخش اورژانس و بیمارستان مربوط متفاوت است. در ی تریاژ در بخش اورژانس در زمان بالیا بسته به برنامهنحوه

دهند. در زمان انتقال قربانیانی کار تریاژ را گروهی متشکل از پزشک و پرستار با هم و یا پزشک و پرستار به تنهایی انجام می

شان مشخص شده است، این افراد باید به سرعت بیماران را ارزیابی کنند و مشخص نمایند که کدام بیمار برای که وضعیت

-در اولویت است. در این جا تداخالت درمانی شامل اقداماتی است که شانس بقای بیمار را افزایش میدریافت تداخالت درمانی 

 (. Gillboy et al,2005دهد )

(. Parenti et al,2010تواند به روی دستاوردهای بخش اورژانس تاثیرگذار باشد )گیری تریاژ میدقت و صحت و زمان تصمیم

ا کیفیت بهترین استراتژی در انجام عملیات اورژانس و امداد رسانی است. در مورد اینکه بر پایه از این رو دسترسی به اطالعات ب

( Whitby et al,1997کنند )گیری میی خدمات به مصدومین تصمیمچه نوع اطالعاتی کارکنان واحد تریاژ در ارتباط با ارائه
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های کمی در دسترس است گذارد، یافتهگیری تریاژ تأثیر میو یا اینکه چه متغیرهایی بر مدت زمان صرف شده برای تصمیم

(Gerdtz and Bucknall,2001در نهایت وخامت حال بیمار و سایر بیماری .)کنند، ساختار ای که او را همراهی میهای زمینه

 Lidal etند ایفا کنند )توانگیری تریاژ میبخش اورژانس و میزان پیشرفته بودن آن و تعامالت اجتماعی نقش مهمی در تصمیم

al,2013 .) 

باشد؛ به طوری که دسترسی سریع به اطالعات های پزشکی به عنوان یک تصمیم وابسته به اطالعات مطرح میدر نتیجه فوریت

های پزشکی به های فوریتدقیق با حداقل هزینه به منظور مراقبت بهتر از بیماران در آن بسیار ضروری است. ارزیابی فعالیت

(. بدیهی است که با 0220ها و اطالعات، دچار محدودیت جدی است )صفدری،آوری دادهدلیل پراکندگی و معضالت جمع

پیشرفت دانش و تکنولوژی، تنها راه موثر برای رسیدن به هدف پیشگیری از وقوع یا کاهش عوارض اینگونه سوانح و حوادث، 

و جامع است. یک سیستم اطالعات بالینی ابتدا باید برای حمایت از مراقبت های اطالعاتی بالینی یکپارچه استفاده از سیستم

(. از این رو این 0228بیمار و دوم برای گزارش آن چه که برای سایر مقاصد مورد نیاز است، طراحی گردد )صدوقی و همکاران،

وظیفه سیستم اطالعات، ایجاد  های پزشکیی فوریتکند؛ به طوری که در حوزههای پزشکی هم صدق میمهم، در فوریت

ی ریزی صحیح است، به نحوی که برای اقدام سریع و به موقع خدمات پزشکی اورژانس، زمینههای ارتباطی موثر و برنامهحلقه

 (. 0220کند )اردهالی،ها انجام وظیفه میالزم را فراهم سازد و این سیستم برای نجات جان افراد جامعه و جلوگیری از معلولیت

ی شود که دربرگیرندهای طراحی و اجرا میها به گونههای اطالعات فوریتگیری از انفورماتیک پزشکی امروزه سیستماما با بهره

-(. برای افزایش اثربخشی مدیریت فوریت0220باشند )صفدری و همکاران،اطالعات متنوع بالینی، پاراکینیکی و مدیریتی می

م اطالعات اورژانس به طور مناسب طراحی شود. چون طراحی سیستم اطالعاتی برای هر های پزشکی، ضروری است تا سیست

های صحیح، دقیق، به هنگام و جامع در اختیار داشته باشد و بتواند در کمترین سازمانی حیاتی است، زیرا هر سازمانی که داده

 (. Karahoca et al,2010تر است )های مورد نیازش دستیابی داشته باشد، موفقزمان به داده

ای که برای تنظیم فعالیت واحدهای درمانی ضروری است، پشتیبانی کنند های اطالعاتی باید از فرآیندهای روزانهسیستم

(Reddy and Spence,2006از این رو برای رسیدن به چنین وضعیتی، تحلیل نظام اطالعات و ارایه .) ی مطلوب آن در قالب

های شود، ضروری است تا عملیات تیم فوریتبه عنوان زیر ساختار پایگاه اطالعاتی محسوب مییک مدل منطقی و فنی که 

 پزشکی تسهیل گردد. 

  گیریبحث و نتیجه
های سیستم. ها بخصوص در زمینه سالمت الکترونیک داشته استهای اخیر رشد چشمگیری در همه زمینهتکنولوژی در سال

سیستم اطالعات بیمارستانی، به . شودیک کشور شناخته می های نرم افزاری دراع مهم سیستمعنوان یکی از انوه بیمارستانی ب

فناوری . تواند تاثیر فراوانی بر اثربخشی و کارایی مدیریت بیمارستان داشته باشدشود که میعنوان نظام اطالعاتی تلقی می

 د در سازمانها جلب کرده است. اطالعات به عنوان یک زیر ساخت جدید توجه زیادی را به تاثیر خو

های های الکترونیکی، ارتباطات از راه دور، نرم افزار، ایستگاهاین زیرساخت که عموماً به صورت بهره برداری جمعی از دستگاه

ا اثر ههای مکانی و به تبع آن بر دیگر )سیستمشود، بر سازماندهی فاصلههای یکپارچه تعریف میکامپیوتری نامتمرکز و رسانه

سیستمی برای یکپارچه کردن اطالعات توسط کامپیوتر است که برای ، عمیقی برجا گذاشته است. سیستم اطالعات بیمارستانی

های مدیریتی، بالینی و اداری ذخیره پردازش، بازیابی و تجزیه و تحلیل اطالعات فراهم کنندگان خدمات بیمارستانی در حوزه

-ها و )ارائه مؤثر آنموقع اطالعات و تلفیق دادهه اید توانایی ذخیره کردن، بازیابی دقیق و بطراحی شده است. که این سیستم ب

   (.ها را به کاربرهای دیگر در محیط بیمارستان داشته باشدها و توانایی تبادل داده

های پزشکی )مانند ی مدیریت بیمارستان، کاهش خطامزایای سیستم اطالعات بیمارستانی عبارتند از: تغییرات در شیوه

های سالمت مانند کاهش زمان انتظار )بیماران( و بهبود کیفیت اشتباهات دارویی و تشخیصی(، کمک به متخصصان مراقبت
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های اطالعات که از تکنولوژی یستمسهای مراقبت از بیمار. سیستم اطالعات بیمارستانی نسبت به سایر صنایع و تجارت

 ستانداردهای کیفیت را برای رضایت مشتری به کار می گیرند عقب مانده است. کنند و ااطالعات استفاده می

سیستم اطالعات بیمارستانی با کیفیتی نیاز است تا از ارائه خدمات بهداشتی با کیفیت باال پشتیبانی کند و نیازهای افراد را 

که بکارگیری سیستم اطالعات بیمارستانی  . تحقیقات انجام شده در جهان نشان داده استبرای آن نوع خدمت برآورده سازد

موجب ارتقا کیفیت خدمات بهداشتی درمانی و افزایش رضایت مندی در خدمت گیرندگان گردیده است و بر نقش موثر این 

 اند. سیستم در فراهم نمودن یک بستر مدیریت علمی و بهبود اقتصاد درمان نیز تاکید نموده

 
 
 

  منابع
های اطالعات بیمارستانی از دیدگاه کاربران ارزیابی سیستم ،حسینی، فاطمه و شاهمرادی، لیال ،برآبادی، مریم ،احمدی، مریم

 13-31(، 0) 8 ،5898 در شهر تهران، مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد،

عوامل موثر بر موفقیت  ،ی، احمدصادق و ساالری، شاکر ،نیازخانی، زهرا ،پیرنژاد، حبیب اهلل ،احمدی، میرم ،جبرائیلی، محمد

 09-88(، 63) 8سال هفدهم،  ،5890 پیاده سازی سیستم اطالعات بیمارستانی، مجله دانشگاه علوم پزشکی قزوین،

تاثیر سیستم اطالعات  ،عبدی، معصومه و حداد، قمر ،بیژنی، علی ،نقویان، معصومه ،نقشینه، علی ،جهانی، محمد علی

های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال بیمارستانی بر فرآیندها و عملکرد کارکنان از دیدگاه کاربران در بیمارستان

 68-12، 1مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، دوره شانزدهم، ، 5898، 5890

(، تانی از نگاه کاربران )مطالعه موردی: بیمارستارن آریا رشتسیستم اطالعات بیمارس ،اکرم نصرتیان، زهرا و حبیبی، روزبه

 تیرماه 1رکت پندار اندیش رهپو، کنفرانس مدیریت، تحول و نوآوری در توانمندسازی مدیران، شیراز، ش، 5898

نه سازی امور های اطالعات بیمارستانی: بهیای سیستمدهقان، حمیدرضا، کشمیری، فاطمه، نجف پور، ژیال، ارزیابی امور بیمه

 15-62(، 5و0) 1، مدیریت بهداشت و درمان، 5890ای بیمارستان، مالی و بیمه

های اطالعات بیمارستانی از ارزیابی سیستم و شرقی، رحیم، قلی پور، هادی ،سلمانی، اسحق ،پیری، زکیه ،قادری نانسا، لیال

 5-55ی دهم، شماره دوم، مدیریت اطالعات سالمت، دوره، 5890های آموزشی درمانی تبریز، دیدگاه پرستاران در بیمارستان

)با  درکشور (MISهای اطالعات مدیریت )بکارگیری سیستم مشکالت ایجاد و بررسی مسائل و، سیدضیاءالدین قاضی زاده فرد،

 5831، مدیریت فناوری اطالعات و توسعه دومین کنفرانس بین المللی تمرکز بر موانع انسانی در سازمانهای دولتی(.

های اطالعات بیمارستانی: مروری بر مطالعات مقدسی، حمید، اسدی، فرخنده، حسینی، اعظم السادات، محمدپور، علی، سیستم

 003-081انجام شده در ایران، مجله پژوهشی حکیم، دوره شانزدهم، شماره سوم، 

ارستانی بیمارستان نمازی شیراز از دیدگاه کاربران . ارزیابی سیستم بیم،پروین، سکینه و شریفیان، رکسانا ،نعمت اللهی، محترم

 (0)8فصلنامه دانشگاهی یادگیری الکترونیکی )مدیا(،  ،5895 ،5839در سال 

های آموزشی شهر ارزیابی اثربخشی سیستم اطالعات بیمارستانی: مطالعه موردی بیمارستان ،درخشانی، جواد و واحدی، مجید

 5898آبان  09و سازمان مدیریت صنعتی، ین در مدیریت کسب و کار، تبریز، دانشگاه تبریز تبریز، کنفرانس ملی رویکردهای نو
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