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چکیده
امروزه پژوههای متعدد حوزه فناوری اطالعات سالمت بر روی مراقبت بیمار ،زمان بهبودی و افزایش
درآمد تمرکز دارند .استفاده از این فناوری در بخش بهداشت و درمان ،در طیف وسیعی از زیرساختهای
ارتباطی از جمله سیستم اطالعات بیمارستانی قابل استفاده میباشد .سیستم اطالعات بیمارستانی،
قابلیتها و مزایای بسیاری دارد و انقالبی در خدمات بیمارستانی ایجاد نموده است .در واقع نیاز به کاهش
هزینه های مراقبتی ،ارتقاء کیفیت مراقبت و توسعه خدمات بهداشتی ،بکارگیری و استفاده از سیستمهای
اطالعات سالمت را تاکید نموده و ضرورت توسعه این گونه سیستمها را توجیه مینماید .هدف سیستم
اطالعات بیمار ستانی مدیریت اطالعاتی است که پرسنل مراقبت سالمت برای کارایی و اثربخشی وظایف و
فعالیتهای خود به آنها نیاز دارند .این سیستم ارتباط شبکهای بین اجزای سیستمهای اطالعات بالینی،
مالی و مدیریتی را فراهم میسازد و در نهایت موجب یکپارچگی این سه جزء اساسی در یک سیستم
اطالعات منسجم میگردد .این پژوهش از نوع کاربردی و توسعهای است و بر ضرورت استقرار سیستمهای
اطالعات بیمارستانی تمرکز دارد .هدف اصلی این پژوهش شناسایی جنبههای مختلف سیستمهای
اطالعات بیمارستانی برای بیمارستانهای بخش خصوصی و بخش دولتی است.
واژگان كلیدی :بسیستم اطالعات بیمارستانی ،بیمار ،سازمانهای بهداشتی و درمانی
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مقدمه
فناوری اطالعات به عنوان ابزاری توانمند مهمترین عامل موثر در افزایش کارایی و اثربخشی سازمانها محسوب میگردد .از این
رو صنایع مختلف به منظور حفظ بقای خویش در محیط پر رقابت کنونی و ارتقاء پیامدهای خود در جهت استفاده از این
فناوریها گامهای موثری برداشته اند .صنعت سالمت از این قاعده مستثنی نبوده و کشورهای مختلف با توجه به نقش و اهمیت
صنعت مراقبت و تاثیر مستقیم و غیرمستقیم آن در ابعاد مختلف توسط جامعه مقوله فناوری اطالعات را برای بسط و گسترش
اطالعات سالمت و ارتقای پیامدهای نظام بهداشت و درمان مد نظر قرار دادند (محمدزاده.)5831،
منبع تمام فعالیت های مدیریت ،به خصوص در بهداشت و درمان ،داشتن اطالعات جامع ،مرتبط و به هنگام است
(درگاهی .)0252،از دیرباز یکپاچه سازی سازمانها ،به گونهای که همه اجزای آن در پیوندی ارگانیک با یکدیگر همانند یک
انسان هوشمند اما با توانمندی یک سازمان عمل کنند ،آرزوی مدیران و هدف تلویحی تئوریهای سازمانی بوده است
(.)Herzlinger,1997
سیستم اطالعات بیمارستانی 5برای خودکار نمودن امور بیمارستانها مانند گزارش دهی ،نتایج آزمایشات ،وارد نمودن دستورات
پزشک ،تجویز دارو ،کنترل موجودی داروخانه ،انبار مرکزی ،واحد تغذیه و غیره طراحی شده است ( .)Malaekeh,2012این
سیستم قابلیت را برای مدیریت بیمارستان فراهم مینماید که در هر زمان و مکان به اطالعات الزم برای تصمیمگیری،
دسترسی پ یدا کند و بر اساس اطالعات واقعی محیط کاری خود تصمیمگیری کند که این امر منجر به افزایش کارایی و توسعه
عملکرد وی و در نهایت موجب کارایی و اثربخشی بیمارستان میگردد (.)Reicherz,2006
اولین گام جهت توسعه سیستم های اطالعاتی استقرار برنامه جامع سیستم اطالعاتی در بیمارستانها و موسسات خدمات
بهداشتی و درمانی می باشد .اگر این سیستم انتظارات کاربران را فراهم نکند ،مورد بی اعتنایی آنان قرار خواهد گرفت و حتی
به چشم یک مزاحم و خرابکار به سیستم نگاه خواهند کرد .سیستم اطالعات بیمارستانی به افزایش کارایی و اثربخشی
بیمارستا ن کمک کرده تا بتواند به خوبی وظایف خود را انجام دهد و به اهداف مورد نظر دست یابد .سیستم اطالعات
بیمارستانی موجب کاهش هزینه میشود.
ضرورت استقرار سیستم اطالعات بیمارستانی
یکی از نام های دوره کنونی زندگی بشر ،عصر اطالعات و یا عصر اطالعات و ارتباطات است .علت این نام گذاری در واقع به
خاطر توجه بسیار زیاد و فعالیتهای گسترده ای است که در این دوران در زمینه جمع آوری ،پردازش و انتقال اطالعات انجام
گرفته و میگیرد .در عصر حاضر مدیران نیاز پیدا کرده اند که اطالعات مربوط به اموری را که با آن سر و کار دارند بشناسند،
گردآوری و تحلیل کنند ،سازمان بدهند و با مراعات سه عامل مهم سرعت ،دقت و هزینه که در همه فعالیتهای سازمانهای
عصر حاضر بدون استثنا دیده می شوند ،آن را مبادله کنند .برخی از صاحب نظران مدیریت را مترادف با تصمیمگیری میدانند.
لذا مدیر برای آنکه قادر باشد تصمیم خردمندانه ای برای سازمان اتخاذ نماید باید از همه اطالعات ،راجع به وضعیت یا
مشکالت مربوط به موضوعی که میخواهد درباره آن تصمیم گیری نماید ،آگاه باشد .اطالعات درون هر سیستم در هر لحظه از
زمان دارای ساختی است که دانش و آگاهی آن سیستم را تشکیل میدهد .این دانش به طور تدریجی و در طول زمان از طریق
جذب پارههای مختلف اطالعات یا داده و تبدیل آن به اطالعات پدید آمده است (قاضی زاده فرد.)5833،
اگر سیستم پیوسته از محیط پیرامون خود اطالعات کسب کند ،دانش آن پیوسته در حال افزایش و گسترش بوده و از حالت
بسیط و ساده به حالت پیچیده و متنوع تغییر مینماید .رمز موفقیت هر مدیر و نظام مدیریت در هر سازمان این است که بتواند
گام به گام دادههای جدید را با دانش پیشین سازمان پیوند دهد و مقدمات دریافت و آمادهسازی اطالعات نوین را فراهم آورد.
بکوشد تا به فراخور وضع سازمان و با توجه به مراتب مختلف زیر مجموعه آن سازمان ،توان دریافت اطالعات جدید را در
Hospital information system
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سازمان باال ببرد .دقت نماید که از یک طرف ،سازمان با هجوم دادههای جدید ،در حالی که آمادگی درک یا پذیرش آنها را
ندارد ،مواجه نشود و از طرف دیگر ،بین پیش داشتهها و یافتههای جدید ،شکاف عمیقی به وجود نیاید .چرا که اگر جز این
شود ،نظام مدیریت نه تنها به دلیل حضور حلقه های مفقوده فراوان ،قادر به پیوند اطالعات جدید بر پیکر سازمان نخواهد بود
بلکه به لحاظ بیگانگی سازمان با اطالعات جدید ،توان هرگونه تصمیمگیری صحیح برای پیشرفت و توسعه را نیز از دست
خواهد داد (قاضی زاده فرد.)5833 ،
سیستمهای اطالعات مدیریت
سیستمهای اطالعات مدیریت دستی (غیر رایانهای) در طول حیات بشر به روشهای گوناگونی از سوی مدیران سازمانهای
مختلف ایجاد و مورد استفاده قرار گرفته است .آنگاه که سالطین ایران باستان یا یونان باستان مانند کوروش هخامنشی،
اسکندر مقدونی ،چنگیزخان مغول ،ناپلئون بناپارت ،هیتلر و  ...سپاهیان چندین هزارنفری خود را از یک نقطه حرکت داده و
روزها و ماهها از نقطه ای دیگر در حرکت بوده و اقدام به فتح سرزمینهای جدید مینمودند ،تدارک و پشتیبانی یک چنین
سپاهیان عظیم ی امکانپذیر نبوده مگر آنکه یک سیستم اطالعات مدیریت کامل و قوی بتواند اطالعات مورد نیاز جهت تصمیم
گیری مدیران و فرماندهان این عملیاتهای گسترده را تامین نماید (قاضی زاده فرد.)5831 ،
سیستم اطاعات مدیریت ،سیستمی است که جمعآوری ،کنترل و پاالیش دادههای مورد نیاز سازمان را بر عهده داشته و با
بکارگیری روشهای مناسب هر سازمان ،اطالعات پاالیش شده را به منظور تصمیم ،برنامهریزی و کنترل کلیه فرایندها در
اختیار سطوح مختلف مدیران قرار میدهد .هدف  MISافزایش روند ارائه و اداره اطالعات و کاهش حدس و گمان در حل
مشکالت در سطوح مختلف سازمانی از طریق سیستمهای بازخور اطالعات و بازتاب بازیابی اطالعات در جهت تکامل دادههای
جدید به سیستم است .سیستم های رسمی و غیررسمی که اطالعات قدیم ،حال و اطالعات مربوط به برنامههای آینده را به
صورت کتبی و شفاهی ،مرتبط با عملیات داخلی سازمان و محیط آن فراهم میسازد و سپس به وسیله اطالعات فراهم شده در
چارچوب زمانی مقتضی به منظور بکاربردن در تصمیمگیری ،از مدیران ،پرسنل و اجزاء کلیدی محیط پشتیبانی میکند
(بهشتیان و ابولحسنی.)5813،
سیستم اطالعات مدیریت یکی از انواع خاص سیستمهای اطالعاتی است که اطالعاتی که مدیران برای تصمیم گیری جهت
برنامه ریزی و کنترل و اداره سازمان نیاز دارند را فراهم می آورد .هدف از طراحی و بکارگیری این سیستمها این است که به
مدیران در جهت تصمیم گیری بر اساس آگاهی و دانش ،کمک شود (سامرز  .)5995،اما (سن  )5992تعریف دیگری برای
 MISارایه مینماید و آن اینکه  MISعبارت است از سیستم تجمیع شدهای که برای پشتیبانی از امور برنامهریزی ،کنترل و
عملیات یک سازمان تهیه و آماده می گردد .این سیستم با ارائه اطالعاتی از گذشته ،حال و آینده درباره عملیات درون سازمانی
و آگاهیهای برون سازمانی ،از عملیات ،مدیریت و تصمیمگیری در سازمان ،پشتیبانی اطالعاتی الزم را به عمل میآورد .اعتقاد
بر این است که اگر سازمانها میدانستند که چه میدانند ،سودآوری آنها سه برابر میشد (شریف زاده و بودالیی.)5831 ،
نظام اطالعات مدیریت
مدیران همواره به دنبال اطالعات هستند و اتخاذ تصمیمات آنان بر اساس دادههای مرتبط با موضوع تصمیم است .در گذشته
منابع اطالعاتی آنان اتفاقی و غیر مطمئن و به طرق مختلف و گوناگون بوده و اطالعات آنان از طریق مقامات مافوق و یا
مرئوسین و یا سایر پرسنل سازمان تامین میشد که عدم اطمینان و ریسک اتکاء به صحت اطالعات را تشدید میکرد زیرا افراد
اطالعات را با افزایش و کاهش به مقامات ارائه میکنند .استفاده از سیستم اطالعات مدیریت برای دسترسی به اطالعات
مطمئن که توانایی مدیریت را در اتخاذ تصمیم ،برنامهریزی و کنترل سازمان یاری دهد دارای یک روند تاریخی است و این سیر
تاریخی با مفاهیم دفترداری دوبل که توسط پروز لوکاپالیکی در سال  5191ارائه شد ،آغاز گردید سیستم اطالعات مدیریت تا
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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توسعه رایانههای با ظرفیت ،س رعت و دقت باال در اواسط قرن بیستم تکامل و کاربرد مفاهیم سیستمهای اطالعاتی مدیریت ،با
روندی دیگر و با سرعت بیشتری توسعه یافت که حاصل آن تغییرات در عملیات و فعالیتها و وظایف سازمان تجاری دنیا به
شرح زیر شد:
 .5مدیریت متمرکز و تکیه بر محورهای تمرکز اطالعات و بهرهگیری از فنآوری پیشرفته.
 .0طراحی اطالعات و ارائه گزارشات الزم مورد نیاز برای اتخاذ تصمیم مدیریت ،برنامهریزی و کنترل سازمان.
 .8طراحی سیستم اطالعات مدیریت با تکیه بر کنترل و سیستمهای اطالعاتی مدیریت کنترل پروژهها.
نتایج حاصل از این مفاهیم ،نظام اطالعات مدیریت یا سیستمهای اطالعاتی مدیریت نامیده میشود .هدف سیستمهای
اطالعاتی مدیریت افزایش روند ارائه و اداره اطالعات و کاهش حدس و گمان در حل مشکالت در سطوح مختلف سازمانی از
طریق سیستمهای بازخورد اطالعات و بازتاب بازیابی اطالعات در جهت تکامل دادههای جدید به سیستم است .نظام اطالعات
مدیریت شامل سه جزء است :مدیریت ،اطالعات و سیستم (بدرقه.)5839،
انواع سیستمهای اطالعات مدیریت
دسته بندیهای مختلفی از انواع سیستمهای اطالعاتی از دیدگاههای متفاوت ارائه گردیده است که به تعدادی از آنها اشاره می-
شود .سه دسته اصلی سیستمهای اطالعاتی به سطوح مختلف سازمانی خدمت می کنند:
سیستمهای سطح عملیاتی ،سیستمهای سطح مدیریتی و سیستمهای سطح راهبردی.
سیستمهای سطح عملیاتی ،با نگهداری اسناد فعالیتهای پایهای و تراکنشهای سازمان مانند فروش ،دریافتها ،اندوختههای
نقدی ،فهرست حقوق ،تصمیم های اعتباری و گردش مواد در یک کارخانه ،از مدیران عملیاتی پشتیبانی میکنند .هدف اصلی
سیستمهای این سطح ،پاسخ دادن به پرسشهای روزمره و ردیابی جریان تراکنشها در داخل سازمان است .نمونههایی از
سیستمهای سطح عملیاتی عبارتند از:
سیستمی برای ثبت پرداختیهای بانک از دستگاههای خود پرداز یا سیستمی جهت ردیابی ساعتهای کاری کارکنان.
سیستمهای سطح مدیریتی در خدمت نظارت ،کنترل ،تصمیم گیری ،و فعالیتهای اداری مدیران میانی هستند .پرسش اصلی
که چنین سیستمهایی به آن میپردازند ،این است :آیا همه چیز به خوبی کار میکند؟ سیستمهای سطح مدیریتی به جای
اطالعات فوری درباره عملیات ،گزارشهای دورهای فراهم میکنند .در دسته بندی دیگری که در کتاب سیستمهای اطالعاتی
در مدیریت انجام شده ،سیستمهای اطالعاتی به طور کلی به شش دسته تقسیم شده است (قاضی زاده فرد.)5831،
 )5سیستمهای اطالعات مدیریت
 )0سیستمهای اطالعات پردازش عملیات( 0رخدادها)
 )8سیستمهای اطالعات تصمیم

یار8

 )1سیستمهای اطالعاتی پشتیبانی مدیران عالی
 )1سیستمهای اطالعاتی پشتیبانی گروه
 )6سیستم های اطالعاتی

(ارشد)1

کار1

خبره6
2

)Transaction Process System (TPS
)Decision Support System (DSS
4
)Executive Information System (EIS
5
)Working Group Support System (WGSS
3
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سیستم اطالعات بیمارستانی
از نظر تاریخی ،توسعه سیستم های اطالعات با تغییر نیازهای بهداشتی درمانی جوامع همراه بوده است .در دهه  ،5912تاکید
بیشتر بر روی افزایش تعداد و کمیت تسهیالت مراقبتی بود .در دهه  ،5962علی رغم توسعه چشمگیر مراقبتهای بهداشتی،
ثبت اطالعات همچنان وابسته به کاغذ و حول محور ارائه کنندگان خدمات باقی میماند .اما بهبود منابع مالی به ارائه کنندگان
خدمات و خصوصاً پزشکان اجازه داد که نوآوریهایی را در زمینه داروهای جدید ،روشهای جراحی پیشرفته و فنهای
تشخیصی پیچیده پدید آورند .به کارگیری فناوری رایانهای در مراقبتهای بالینی یکی از این نوآوریها بود (.)Staggers,2001
امروزه تعداد زیادی از بیمارستانها در سطح کشور به سیستم رایانه ای مجهز شده و یا در آستانه استقرار سیستم رایانهای
هستند .ارائهی الگوی مناسب برای انتخاب و پیادهسازی یک سیستم اطالعات بیمارستانی مناسب میتواند به صورت مستقیم و
کامالً عملی منجر به انتخاب صحیحتر و جلوگیری از اتالف منابع مالی و انسانی بیمارستانها شود تا با بهرهگیری مناسب از
سیستم رایانه ای ،امکان ارائه خدمات مراقبتی بهتر به بیماران و بهرهوری بیشتر از منابع فراهم گردد .نظامهای اطالعات بالینی
با هدف تبدیل دادهها به اطالعات و در نهایت تولید دانش طراحی و اجرا میشوند (.)Hosseini et al,2006
امروزه کیفیت خدمات سالمت را ارائه ((بدون خطای)) خدمات سالمت ،در زمان مناسب توسط فرد مناسب و با استفاده از
کمترین منابع میدانند ( .)Khalilinejad et al, 2007خطا در سیستم بهداشتی و درمانی ماهیتی چندعاملی دارد .به عبارتی
عوامل انسانی ،عوامل سیستمی ،عوامل ابزاری (تجهیزاتی) ،عوامل فرآیندی در بروز خطا مؤثرند و با مدیریت این عوامل میتوان
وقوع خطا در این سیستم را کاهش داد ( .)Marcus,2005وقتی حادثهای رخ میدهد ،مهم نیست که چه کسی مقصر است .اما
چرایی و چگونگی رخداد آن در سیستم مهم است و باید به دنیال شناسایی نقاط ضعف سیستم که زمینه را برای رخداد خطا
مهیا نموده است ،باشیم (.)Reason,2005
موضوع جریان اطالعات در بیمارستانها و تعامل اطالعاتی بین بخشهای مختلف بیمارستان به سبب وجود حساسیتهای
خاص مراکز درمانی در خصوص ایمنی بیماران باعث بکارگیری راهکارهای مختلفی شده است .بیشک ورود فناوریهای نوین
اطالعات و مزایای آنها در تسریع روند جریان اطالعاتی امری بدیهی است .تغییرات در شیوهی مدیریت بیمارستان ،کاهش
خطاهای پزشکی (مانند اشتباهات دارویی و تشخیصی) ،کمک به متخصصان مراقبتهای سالمت (مانند کاهش زمان انتظار
برای بیماران) و بهبود کیفیت مراقبت از بیمار ( )Jiu et al,2007طراحی و پیادهسازی انواع سیستمهای اطالعات بیمارستانی
را سبب شده است .افزایش تعداد بیماران ،وسعت روزافزون فضای فیزیکی بیمارستانها ،افزایش استانداردهای درمان در بهبود
سرعت و بالدرنگ بیماری ها ،کاهش خطاهای انسانی در تعامالت سنتی اطالعات از عواملی هستند که ضرورت بکارگیری چنین
سیستمهایی را اقتضاء میکنند .به کارگیری چنین سیستمهایی عالوه بر اینکه سرعت انتقال اطالعات بیمارستانی را افزایش
میدهد ،موجبات افزایش کیفیت درمانی نیز می شود .هرچند این فرآیند عاری از هزینه نبوده و ممکن است در اثر بروز
خطاهای انسانی و فنی صدمات جبران ناپذیری به همراه داشته باشد .موضوع کاهش خطاهای انسانی در انتقال اطالعات و به
تبع آن بهبود کیفیت مراقبت ا ز بیماران امری بسیار ضروری و با اهمیت به شمار میآید .بیشک دقت پردازش و میزان خطا در
ارسال اطالعات از طریق سیستمهای اطالعات بیمارستانی به مراتب از حالت سنتی وضعیت بهتری خواهد داشت.
سیستم اطالعات بیمارستانی زیرسیستم اجتماعی-فنی یک بیمارستان است که کل اعمال پردازش اطالعات و همچنین نقش
افراد یا عوامل فنی در پردازش اطالعات را دربرمی گیرد .با توجه به این تعریف ارزشیابی سیستم اطالعات بیمارستانی جنبههای
گستردهای را تحت پوشش قرار می دهد که کیفیت نتایج میزان مشارکت سیستم اطالعات بیمارستانی را در رسیدن به اهداف
بیمارستان در خصوص کیفیت مراقبت ،کاهش هزینهها یا بیماران و رضایت کاربر را شرح میدهد (.)Brigl et al,2005
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امروزه بسیاری از بیمارستان ها و مراکز درمانی با توجه به عوامل چون افزایش تعداد کادر درمانی و اداری خود ،افزایش بیماران
و فضای فیزیکی و عوامل ذکر شده فوق به راه اندازی و پیادهسازی چنین سیستمهایی میپردازند .ولی موضوع نحوه استفاده از
این سامانهها و ارزیابی آنها نیز به اندازه راهاندازی آنها مهم و حیاتی میباشد .هرچند سیستمهای اطالعاتی بیمارستانی
ضرورتهای خاص خود از جمله کاهش خطاهای فنی ،سرعت انتقال و سهولت پاسخگویی را در کادر درمانی افزایش میدهند.
ولی با این حال نباید از وقوع برخی از خطاهای فنی و با بسامد بیشتری خطاهای انسانی چشم پوشید.
ایزو  52/9015هفت معیار را برای ارزیابی سیستمهای اطالعات بیمارستانی از دید کاربران ارایه داد ،این هفت معیار عبارتند از:
 -5مناسب برای انجام وظیفه :1یعنی کمک به کاربر در انجام وظیفهاش به طور کارا و اثربخش ،نمایش فقط قسمتهای
مورد نیاز برای انجام وظیفهی کاربر.
 -0خود توصیف کنندگی :3بازخور سریع در بروز اشتباه ،قابل درک بودن برای کاربر در هر مرحله ،ارایهی پشتیبانی در
صورت نیاز.
 -8قابل کنترل بودن :9یعنی انجام کار به ترتیب توسط کاربر ،تعیین جهت و سرعت سیستم توسط خود کاربر.
 -1سازگاری با انتظارات کاربران :52یعنی مطابقت با خصوصیات کاربر مانند دانش ،تحصیالت و تجربیات.
 -1تحمل خطا :55یعنی نیاز به تالش کم کاربر در صورت بروز خطا (با وجود بروز اشتباهات واضح در ورود دادهها نیاز به
انجام کارهای کمی برای اصالح باشد).
 -6مناسب برای شخصی سازی :50یعنی اعمال تغییرات الزم در سیستم با توجه به ماهیت کار ،تواناییهای شخصی و
اولویتهای مورد نظر کاربر.
 -1مناسب برای یادگیری :58امکان یادگیری به طرق مختلف برای کاربر ،سهولت یادگیری برای کاربر ( Hamburg,

.)2004
هدف سیستم اطالعات بیمارستان ،مدیریت اطالعاتی است که پرسنل مراقبت سالمت برای کارایی و اثربخشی وظایف و
فعالیتهای خود به آنها نیاز دارند .این سیستم باید دارای قابلیتهایی باشد که بتواند از ارائه خدمات بهداشتی با کیفیت باال
پشتیبانی کرده و نیازهای افراد را برای آن نوع خدمت برآورده سازد (کریمی فر و همکاران.)0221،
یکی از این قابلیتها ،کاربردپذیری 51سیستم می باشد که با استفاده از درک نیازهای کاربران هنگام طراحی سیستم ،استفاده از
روشهای اثبات شده برای طراحی سیستم و انجام آزمونهای کاربردی در هنگام توسعهی سیستم حاصل میشود (بلدن و
همکاران .) 0229،51کاربردپذیری سیستم ،درجه یا میزانی از کمک سیستم به کاربران در انجام وظایف میباشد که این ویژگی
باعث سادگی ،طبیعی بودن ،سازگاری و حمایت از کاربر در مقابل بار زیاد کاری در سیستم میگردد .سیستم با داشتن این
ویژگی به کاربران کمک می کند تا کارهای ضروری را به طور سریع و آسان و با حداقل تالش ذهنی انجام دهند ( Marcus,
.)2002
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کاربردپذیری رابطهای مستقیم با بهرهوری بالینی ،میزان خطا ،خستگی کاربر و رضایت کاربر 56دارد (.)Khalife et al,2003
رضایت کاربران و سودمندی درک شده 51سیستم توسط کاربر از عواملی هستند که به عنوان شاخص موفقیت سیستمهای
اطالعاتی اندازهگیری میشوند ( )Abran et al,2003و شاخص اساسی کاربردپذیری سیستم اطالعاتی میباشند ( Min et
 ،)al,2007بنابراین سودمندی درک شده و برآورده شدن انتظارات 53کاربران توسط سیستم که همراه با رضایت کاربر از
سیستم باشد ،منجر به تداوم استفاده از سیستم اطالعاتی خواهد شد (.)Teeni et al,2007
عدم توانایی کاربر برای استفاده ی موثر از یک سیستم اطالعاتی (فقدان کاربردپذیری) و تصمیم کاربر برای استفاده نکردن از
سیستم اطالعاتی (عدم استفادهی مداوم از سیستم) ،باعث بازدهی ضعیف سرمایه 59و فقدان بهرهوری میشود .از آنجا که
هزینهی زیادی صرف طراحی سیستم می شود ،در صورت کاربرد نداشتن ،سیستم رها شده و بنای خرید و نصب سیستمهای
اطالعاتی جدید برای آن موسسه فراهم میشود (.)Limayen et al,2007
مدیران مراقبت سالمت باید بر اساس نیازهای کاربران و فعالیتهای فعلی آنان ،تحلیل عمیقی انجام داده و سپس سیستم را
انتخاب کنند .ارزیابی سیستم در هر مرحله از چرخهی حیات و توسعهی سیستمهای اطالعات در جهت اصالح طراحی آن
ضروری است .در تما م مراحل طراحی سیستم اطالعات باید به تعیین نیازهای کاربردپذیری (به اصطالح کارایی و رضایت کاربر)
و نحوه ی ارزیابی آن توسط کاربر توجه نمود .عالوه بر این ،قبل از پیادهسازی ،الگوی اولیه 02نیز باید از نظر کاربرد پذیر بودن
بررسی شود ( .)Bevan1995مهندسی کاربردپذیری عالوه بر اینکه نقش با ارزشی در همکاری تیم طراحی محصول بازی می-
کند ،ارتباط فزایندهای بین ارایه دهندگان مراقبت بهداشتی ،بیماران و فنآوری را مورد حمایت قرار میدهد.
سیستم اطالعات پرستاری
پرستاران به عنوان یکی از بزرگترین گروههای ارائه دهنده خدمت در سیستم بهداشت و درمان ( )Krogh et al,2005جهت
انجام فعالیتهای خود در حیطههای مختلف درمانی و مدیریتی به شدت وابسته به اطالعات میباشند .در پاسخ به این نیازهای
اطالعاتی ،سیستمهای اطالعات پرستاری ایجاد شده و توسعه پیدا کردند (.)Rodrigues,2001
یکی از اجزای مهم سیستم اطالعات پرستاری ،سیستمهای طبقهبندی هستند ( .)Jung and Lee,2006که چنانچه به صورت
نرمافزاری باشند ،به عنوان سیستمهای کدگذاری کامپیوتری شناخته میشوند .در حال حاضر ،حدود  6سیستم طبقهبندی در
حوزه پرستاری وجود دارد (.)Jung and Lee,2006
اولین سیستم طبقهبندی با عنوان انجمن تشخیص پرستاری آمریکای شمالی در سال  5918در آمریکا ایجاد شد که هدف از
ایجاد آن ،طبقهبندی تشخیص های پرستاری در راستای استانداردسازی محتوایی فرآیندهای پرستاری بود ( Westra et
 .)al,2008متعاقباً ،سیستمهای دیگر جهت برآوردن نیازهای خاص شکل گرفتند ( .)Hardiker et al,2000استفاده از هر یک
از این سیستمهای طبقهبندی بستگی به نیاز گروه های پرستاری و قابلیت سازگاری آنها با سیستم اطالعات موجود دارد که با
توجه به یکپارچه شدن سیستم های اطالعات با یکدیگر ،تمایل روزافزونی به استفاده از سیستمهای طبقهبندی چندمحوری
ایجاد شده است (انجمن پرستاری کانادا.)0228،
سیستمهای طبقه بندی پرستاری عمدتاً فعالیتهای پرستاری را در سه حیطه تشخیص ،اقدام و پیامد اقدامات پرستاری دسته-
بندی میکنند .پورسال سیستمهای طبقهبندی پرستاری را از الزامات سیستم اطالعات جهت توصیف صحیح و پوشش کامل
مراقبتهای پرستاری قلمداد میکند ( .)Porcella,2001همچنین ،کالرک یکی از معیارهای سیستمهای طبقهبندی را امکان
استفاده و کاربرد آن در کلیه مراکز پرستاری ،فرهنگها و جوامع بیان میکند (.)Clarck,1998
16
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در واقع با بهرهگیری روزافزون تکنولوژی اطالعات ،پرستاران در ایفای نقشههای مختلف در حوزههای متفاوت حرفهای ملزم به
استفاده از آن میباشند .حال باید بررسی شود که ایجاد سیستمهای اطالعاتی چه کاربردهایی در حوزههای مختلف پرستاری
دارد .مهمترین کاربرد سیستمهای طبقهبندی در سیستم اطالعات پرستاری ،دستهبندیهای مربوط به تشخیصها ،اقدامات و
پیامد آنهامیباشد .بکارگیری این دسته بندی امکان تحلیل ،بازیابی و استفاده آسان از اطالعات پرستاری را فراهم میکند
( .)Jette,2008با دستهبندی دادههای پرستاری ،امکان استفاده از آنها برای تصمیمگیریهای مبتنی بر شواهد و اطالعات برای
پرستاران ایجاد میشود و میتواند نقش پرستاران را در تصمیمگیریها در کنار سایر ارائه دهندگان خدمات به ویژه پزشکان
پررنگتر نماید (.)Muller,2006
یکی دیگر از کاربردهای مهم سیستمهای طبقهبندی در سیستم اطالعات پرستاری ،تحلیل الگوهای حاکم بر مراقبتهای
پرستاری و تعیین روند مراقبتهای ارائه شده و پیامد آنها میباشد که در برنامهریزیها از اهمیت زیادی برخوردار میباشد
( .)Andison and Moss,2007سیستمهای طبقهبندی پرستاری یک بدنه تئوریک از تشخیصها ،اقدامات و پیامد آنها ایجاد
میکنند که می تواند پاسخگوی نیازهای دانشی پرستاران در این زمینه باشد و پرستاران بر اساس آن میتوانند توصیف دقیقی
از وضعیت هر بیمار ارائه داده و در فرآیند کاری خود بین تشخیص ،اقدام و پیامد اقدامات ارتباط برقرار کنند .عالوهبر موارد
مذکور ،سیستمهای طبقهبندی با توصیف جامع و یک شکل فرآیندهای پرستاری موجب برقراری ارتباط موثر پرستاران با
یکدیگر و نیز تعامل موثر آنها با سیستمهای اطالعات میشوند .از کاربردهای دیگر سیستمهای طبقهبندی در سیستم
اطالعات پرستاری با توجه به توصیف استاندارد فرآیندهای پرستاری ،امکان مقایسه فعالیتهای پرستاری و مشخص نمودن
بهترین فعالیت است که میتوان از بهترین فعالیت به عنوان الگو جهت توسعه فعالیتهای پرستاری و ارتقای خدمات پرستاران
استفاده نمود (.)Muller,2006
این سیستمها بر اساس قالب استاندارد به سازماندهی دادههای پرستاری و تبدیل آنها به سطوح باالتر یعنی اطالعات و دانش
( )Moss et al,2005همچنین ،به توسعه دانش پرستاری و ایجاد تئوریها و رویکردهای مراقبتی جدید کمک میکنند .از
کاربردهای دیگر سیستمهای طبقهبندی در جنبههای مدیریتی بخش پرستاری میباشد .بدین گونه که میتوان آمار انواع
فرآیندهای پرستاری را به تفکیک تشخیصها ،اقدامات ،و پیامد آنها جهت تصمیمگیریهای مدیریتی ارائه نمود .همچنین
ارزیابی کار پرستاران ،تحلیل الگوی فعالیتهای پرستاری جهت تخصیص منابع ،تأمین کادر پرستاری مورد نیاز و کنترل
هزینهها ( )Sawada et al,2006و امور بازپرداخت هزینهها از دیگر کاربردهای سیستمهای طبقهبندی در سیستم اطالعات
پرستاری میباشد.
سیستم اطالعات انبار دارویی
برای ارزیابی هر محصول و یا هر سیستمی نیاز به تعریف مشخصی از آن است (کائلبر و همکاران .)0221، 05این مسئله به
توصیف نرمافزار یا سختافزار محدود نمیشود ،بلکه اهمیت انسان و هدفهای او را در استفاده از فناوری ،ارزشها و معیارهایی
که در این انتخاب بکار میرود در برمیگیرد ،همچنین ارزیابی نهایی از اینکه این ابزار وسیلهای برای رسیدن به هدفها بودهاند
یا خیر ( .)Ralph et al,1995هرساله نرمافزارهای گوناگونی برای استفاده در کارهای گوناگون و سازمانهای مختلف وارد بازار
جدید فناوری می شوند و این مسئله باعث به وجود آمدن تجارت جدیدی در دهههای اخیر شده است (عابدین بی
طرف .)0229،شناخت قابلیتهای این برنامهها و انتخاب این گونه نرمافزارها از مسائل مهمی است که سازمانها و مراکز با آن
روبرو هستند .وجود استانداردهایی برای این مهم میتواند کمک کننده و بسیار حائز اهمیت باشد.
سیستم اطالعات انبار دارویی با ایجاد نظم منطقی در واحد انبار دارو باعث افزایش سرعت و دقت در ارائه خدمات مالی و اداری
مرتبط با دارو میشود و با افزایش دقت در تهیه ،ثبت ،نگهداری و ارسال به موقع گزارشها ،تمهیدات الزم برای ایجاد مدیریت
Kaelber
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علمی در اداره انبار دارویی را فراهم مینماید ( .)Pourfarmed,2008از طرف دیگر ،این سیستم امکان تهیه گزارشهای
مختلف برای مدیریت وجود دارد و ثبت ساعات و تاریخ سفارش و تحویل داروها دقیق و غیرقابل تغییر است ،قطعاً در کاهش
تخلفات (از جمله انتقال غیرقانونی داروهای بیمارستانی به داروخانههای غیربیمارستانی ،مازاد بودن میزان جایزه خرید
موسسات دارویی و شرکت های پخش دارویی از درصد مجاز ،عدم تکمیل فرم قیمت دارو توسط شرکت پخش دارو با تأیید
مدیرعامل شرکت) در سطح بیمارستانها نیز موثر خواهد بود.
بنابراین با توجه به کاربردها و فواید زیاد سیستم اطالعات انبار دارویی ،برخوردار بودن از سیستمی که در آن به نیازهای
کاربران و ذینفعان توجه شده باشد ،منافع استراتژیک مهمی را در درازمدت برای سازمانهای بهداشتی و درمانی به همراه
خواهد داشت .ارزیابی این سیستمها ،مزیت ویژهای برای سازمانهای مذکور برای خرید و پیادهسازی اینگونه سیستمها را به
دنبال خواهد داشت زیرا در طوالنی مدت خروجی این سیستمها میتواند پایه و اساس برنامهریزی استراتژیک و تحقیقات
سالمت در صنعت دارو و داروسازی باشد .لذا ،توجه به اهمیت ارزیابی و تحلیل نیاز کاربران در موفقیت یا شکست سیستمهای
اطالعاتی ،سازمانهای ارائه کننده مراقبت باید قابلیت سیستمهای مختلف را با یکدیگر مقایسه کنند تا فروشندگان و عرضه
کنندگان نرمافزارهای سیستمهای اطالعات بیمارستانی را در بومیسازی این نرمافزارها یاری دهند.00
یکی از راههای ارزیابی و انتخاب نرم افزار سیستم اطالعات انبار دارویی ،این است که کلیه کاربران مجاز به استفاده از این
سیستم ،عملیات سیستم را در حوزههای تخصصی خود مورد ارزیابی قرار دهند .ارائه نتایج اینگونه ارزیابیها نه تنها به عنوان
پس خوراندی در انتخاب ،اصالح و ارتقاء این ابزار بر اساس نیاز کاربران محسوب میشود ،بلکه برای شرکتهای عرضه کننده
نرمافزار نیز مفید خواهد بود.
سیستم اطالعات تریاژ
بیش از دویست میلیون نفر ساالنه در معرض بالیای طبیعی هستند و ارائهی مراقبتهای پزشکی برای این تعداد قربانی در
چنین وقایعی ،کاری بسیار دلهرهآور است ( .)Khan et al,2009در این موقعیتهای بحرانی مسألهی تریاژ حائز اهمیت قرار
میگیرد .تریاژ به معنای اولویت بندی ارایهی مراقبت به بیماران نیازمند تعریف شده است .تریاژ بر حسب مکان انجام آن نیز
نامگذاری میشود .مانند تریاژ بیمارستانی ،تریاژ نظامی و تریاژ بالیا است (.)Lidal et al,2013
این مفهوم برای مراکز مراقبتهای فوری و بخشهای اورژانسی که در آن بیماران بدون برنامهریزی یا زمانبندی با آمبوالنس یا
وسایل دیگر مراجعه میکردند تا مراقبتهای اورژانسی دریافت کنند ،مورد استفاده قرار گرفت .بخشهای اورژانس که به طور
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
ساعات شبانه روز شناسایی شدند .این دیدگاه منجر شد تا به تدریج تعداد مراجعهی بیماران با شکایت غیراورژانسی به این
مراکز بیشتر شود و در نهایت تراکم کار این بخشها افزایش پیدا کرد (.)Murray et al,2004
نحوه ی تریاژ در بخش اورژانس در زمان بالیا بسته به برنامههای بخش اورژانس و بیمارستان مربوط متفاوت است .در این موارد
کار تریاژ را گروهی متشکل از پزشک و پرستار با هم و یا پزشک و پرستار به تنهایی انجام میدهند .در زمان انتقال قربانیانی
که وضعیت شان مشخص شده است ،این افراد باید به سرعت بیماران را ارزیابی کنند و مشخص نمایند که کدام بیمار برای
دریافت تداخالت درمانی در اولویت است .در این جا تداخالت درمانی شامل اقداماتی است که شانس بقای بیمار را افزایش می-
دهد (.)Gillboy et al,2005
دقت و صحت و زمان تصمیمگیری تریاژ میتواند به روی دستاوردهای بخش اورژانس تاثیرگذار باشد (.)Parenti et al,2010
از این رو دسترسی به اطالعات ب ا کیفیت بهترین استراتژی در انجام عملیات اورژانس و امداد رسانی است .در مورد اینکه بر پایه
چه نوع اطالعاتی کارکنان واحد تریاژ در ارتباط با ارائهی خدمات به مصدومین تصمیمگیری میکنند ()Whitby et al,1997
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و یا اینکه چه متغیرهایی بر مدت زمان صرف شده برای تصمیمگیری تریاژ تأثیر میگذارد ،یافتههای کمی در دسترس است
( .)Gerdtz and Bucknall,2001در نهایت وخامت حال بیمار و سایر بیماریهای زمینهای که او را همراهی میکنند ،ساختار
بخش اورژانس و میزان پیشرفته بودن آن و تعامالت اجتماعی نقش مهمی در تصمیمگیری تریاژ میتوانند ایفا کنند ( Lidal et
.)al,2013
در نتیجه فوریتهای پزشکی به عنوان یک تصمیم وابسته به اطالعات مطرح میباشد؛ به طوری که دسترسی سریع به اطالعات
دقیق با حداقل هزینه به منظور مراقبت بهتر از بیماران در آن بسیار ضروری است .ارزیابی فعالیتهای فوریتهای پزشکی به
دلیل پراکندگی و معضالت جمعآوری دادهها و اطالعات ،دچار محدودیت جدی است (صفدری .)0220،بدیهی است که با
پیشرفت دانش و تکنولوژی ،تنها راه موثر برای رسیدن به هدف پیشگیری از وقوع یا کاهش عوارض اینگونه سوانح و حوادث،
استفاده از سیستمهای اطالعاتی بالینی یکپارچه و جامع است .یک سیستم اطالعات بالینی ابتدا باید برای حمایت از مراقبت
بیمار و دوم برای گزارش آن چه که برای سایر مقاصد مورد نیاز است ،طراحی گردد (صدوقی و همکاران .)0228،از این رو این
مهم ،در فوریتهای پزشکی هم صدق میکند؛ به طوری که در حوزهی فوریتهای پزشکی وظیفه سیستم اطالعات ،ایجاد
حلقههای ارتباطی موثر و برنامه ریزی صحیح است ،به نحوی که برای اقدام سریع و به موقع خدمات پزشکی اورژانس ،زمینهی
الزم را فراهم سازد و این سیستم برای نجات جان افراد جامعه و جلوگیری از معلولیتها انجام وظیفه میکند (اردهالی.)0220،
اما با بهرهگیری از انفورماتیک پزشکی امروزه سیستمهای اطالعات فوریتها به گونهای طراحی و اجرا میشود که دربرگیرندهی
اطالعات متنوع بالینی ،پاراکینیکی و مدیریتی میباشند (صفدری و همکاران .)0220،برای افزایش اثربخشی مدیریت فوریت-
های پزشکی ،ضروری است تا سیست م اطالعات اورژانس به طور مناسب طراحی شود .چون طراحی سیستم اطالعاتی برای هر
سازمانی حیاتی است ،زیرا هر سازمانی که داده های صحیح ،دقیق ،به هنگام و جامع در اختیار داشته باشد و بتواند در کمترین
زمان به دادههای مورد نیازش دستیابی داشته باشد ،موفقتر است (.)Karahoca et al,2010
سیستمهای اطالعاتی باید از فرآیندهای روزانه ای که برای تنظیم فعالیت واحدهای درمانی ضروری است ،پشتیبانی کنند
( .) Reddy and Spence,2006از این رو برای رسیدن به چنین وضعیتی ،تحلیل نظام اطالعات و ارایهی مطلوب آن در قالب
یک مدل منطقی و فنی که به عنوان زیر ساختار پایگاه اطالعاتی محسوب میشود ،ضروری است تا عملیات تیم فوریتهای
پزشکی تسهیل گردد.
بحث و نتیجهگیری
تکنولوژی در سالهای اخیر رشد چشمگیری در همه زمینهها بخصوص در زمینه سالمت الکترونیک داشته است .سیستمهای
بیمارستانی به عنوان یکی از انواع مهم سیستمهای نرم افزاری در یک کشور شناخته میشود .سیستم اطالعات بیمارستانی ،به
عنوان نظام اطالعاتی تلقی میشود که میتواند تاثیر فراوانی بر اثربخشی و کارایی مدیریت بیمارستان داشته باشد .فناوری
اطالعات به عنوان یک زیر ساخت جدید توجه زیادی را به تاثیر خود در سازمانها جلب کرده است.
این زیرساخت که عموماً به صورت بهره برداری جمعی از دستگاههای الکترونیکی ،ارتباطات از راه دور ،نرم افزار ،ایستگاههای
کامپیوتری نامتمرکز و رسانههای یکپارچه تعریف میشود ،بر سازماندهی فاصلههای مکانی و به تبع آن بر دیگر (سیستمها اثر
عمیقی برجا گذاشته است .سیستم اطالعات بیمارستانی ،سیستمی برای یکپارچه کردن اطالعات توسط کامپیوتر است که برای
ذخیره پردازش ،بازیابی و تجزیه و تحلیل اطالعات فراهم کنندگان خدمات بیمارستانی در حوزههای مدیریتی ،بالینی و اداری
طراحی شده است .که این سیستم باید توانایی ذخیره کردن ،بازیابی دقیق و به موقع اطالعات و تلفیق دادهها و (ارائه مؤثر آن-
ها و توانایی تبادل دادهها را به کاربرهای دیگر در محیط بیمارستان داشته باشد).
مزایای سیستم اطالعات بیمارستانی عبارتند از :تغییرات در شیوهی مدیریت بیمارستان ،کاهش خطاهای پزشکی (مانند
اشتباهات دارویی و تشخیصی) ،کمک به متخصصان مراقبتهای سالمت مانند کاهش زمان انتظار (بیماران) و بهبود کیفیت
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مراقبت از بیمار .سیستم اطالعات بیمارستانی نسبت به سایر صنایع و تجارتهای سیستمهای اطالعات که از تکنولوژی
اطالعات استفاده میکنند و ا ستانداردهای کیفیت را برای رضایت مشتری به کار می گیرند عقب مانده است.
سیستم اطالعات بیمارستانی با کیفیتی نیاز است تا از ارائه خدمات بهداشتی با کیفیت باال پشتیبانی کند و نیازهای افراد را
برای آن نوع خدمت برآورده سازد .تحقیقات انجام شده در جهان نشان داده است که بکارگیری سیستم اطالعات بیمارستانی
موجب ارتقا کیفیت خدمات بهداشتی درمانی و افزایش رضایت مندی در خدمت گیرندگان گردیده است و بر نقش موثر این
سیستم در فراهم نمودن یک بستر مدیریت علمی و بهبود اقتصاد درمان نیز تاکید نمودهاند.
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