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انی 3001  سخن

 هایبیمارستان سالمت در کیپرونده الکترون اثربخشی – نهیدر رابطه با هز رانیمد دگاهید

 0909زاهدان: یدانشگاه علوم پزشک یآموزش
 پور یمهد وسفی *,یجهرم یاسالم میمرگان(: ) سندهینو

 زاهدان یعلوم پزشک دانشگاه سازمان:

 maryam.e246@gmail.com پست الکترونیکی:

 

تندرساتی فاراهم نماوده  یهامراقبت کار آییپتانسیل عظیمی را در جهت ارتقا سالمت، کیفیت و  IT توسعه و گسترش زیربنای: مقدمه
 صارفهبهمقرونبررسای  منظورباه. این پژوهش باشدمیشکل ارزیابی اقتصادی در بخش سالمت  ترینرایجاثربخشی  –است. تحلیل هزینه 

 .استشدهانجامروند منطقی این برنامه در شرایط کنونی،  یادامهپرونده الکترونیک سالمت و  اندازیراهبودن 

که در مناطق روستایی جورجیای جنوبی توسط یک گروه سالمت شامل چندین تخصص و  ایمطالعهریاضی در پژوهش خود بیان نمود در 
است. طبق این بررسی، سود  قرارگرفتهمورد ارزیابی  EHR کارگیریبه، نتایج اقتصادی گرفتهانجامبیمار فعال  62111گروه پزشکی و  86

نتیجاه بار ایان باوده کاه تغییار  نهایتاًمیلیون دالر طی پنج سال بود.  6/08میلیون دالر در یک سال و حدود  2/8 خالص این کار برابر با
 (.00است )آن ایجاد نموده  تأثیرسالمت، کاهش خطاها و افزایش  یهامراقبتدر ارائه  توجهیقابل

 ریزیبرناماهکاه ماوارد مرباوط باه آن فقادان  اسات ایهزیناهالکترونیک سالمت، محادودیت  یپرونده سازیپیادهیکی از موانع اجرایی 
، عادم باازدهی ساریع گذاریسرمایهبرای مدیران ارشد، کمبود بودجه و کافی نبودن  EHR، ملموس نبودن منافع سیستم ITاستراتژیک 
 .باشدمی EHRسیستم 

 و باا(. 08) ساازدمیرا ضاروری  صرفهبهمقرونمات پزشکی خد کارگیریبهبهداشتی و درمانی توجه بیشتر در  هایهزینهافزایش روزافزون 
در  EHRاثربخشای سیساتم  –داشت تا هزیناه  بر آنپرونده الکترونیک سالمت، پژوهشگر را  اندازیراه وسیلهبه هاهزینهتوجه به کاهش 

روناد  یاداماهپرونده الکترونیک سالمت و  اندازیراهبودن  صرفهبهمقرونبررسی  منظوربهقرار داده و  موردبررسیزاهدان را  هایبیمارستان
 .استشدهانجاممنطقی این برنامه در شرایط کنونی، 

ی که هایبیمارستانو در  0323مقطعی انجام گرفت. پژوهش حاضر سال  _مطالعه حاضر از نوع کاربردی به روش توصیفی روش تحقیق: 
.  استشدهانتخابنمونه  عنوانبهکل جمعیت  موردمطالعهتابعه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بودند، انجام گرفت. به علت محدودیت جمعیت 

 گردید. محاسبه 06نسخه  spss افزارنرمتوسط  هانامهپرسش هایپاسخ درصدهایو  هامیانگین

پروناده  ساازیپیاده در خصاوصدر پاژوهش  کنندهشارکت، نتایج این پژوهش نشان داد که میازان پشاتیبانی مادیران طورکلیبهنتایج: 
ارزیاابی شاد )باه ترتیاب باا  بسایار خاوب به الکترونیکی شدن پرونده بیماران هاآنالکترونیک سالمت، همچنین نگرش مدیران و تمایل 

میزان آگاهی و اطالعات مدیران در رابطه با سیستم پرونده الکترونیک سالمت متوسط  وصدر خص. ولی (6,66و  6,61، 6,66ی هامیانگین
 .(3,03ارزیابی گردید )با میانگین 

 صارفهبهمقرون زاهادان هایبیمارساتانپرونده الکترونیک سالمت را در  اندازیراهاین پژوهش نشان داد که مدیران : گیرینتیجهبحث و 
آنان معتقدند که اگار کااربران سیساتم، آگااهی الزم از  چنینهمجامع مرتبط.  هایآموزشکامل آن همراه با  اندازیراهمنوط به  دانندمی

 .یابدمیافزایش  EHRبرای پذیرش  هاآنمثبت آن بر کار خودشان داشته باشند، آمادگی  تأثیر، اهداف، مزایا و هاویژگی
یاثربخش نهیهز ران،یزاهدان، مد یسالمت، دانشگاه علوم پزشک کیپرونده الکترون کلمات کلیدی:
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