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انی 3393  سخن

 کشور هایبیمارستاندر  یاطالعات پرستار ستمیس یعملکرد الزامات
 منیره صادقی جبلی، حسین ریاضی، زهرا میدانی مهرداد فرزندی پور*,گان(: ) سندهینو

 دانشگاه علوم پزشکی کاشانسازمان: 

 farzandipour_m@kaums.ac.ir پست الکترونیکی:

 

مادیریتی و باالینی  پشتیبانی از فعالیت هاای منظوربهبخشی از سیستم اطالعات بیمارستانی  عنوانبهسیستم اطالعات پرستاری : مقدمه

 .تعیین الزامات عملکردی واحد پرستاری در سیستم اطالعات بیمارستانی انجام گرفت با هدف. این مطالعه استشدهپرستاران طراحی 

به شیوه تکنیک دلفی و در سه مرحله مستقل انجام گرفات،  0320این پژوهش توصیفی مقطعی و از نوع کاربردی در سال  روش تحقیق:

 2نیمه ساخت یافته تهیه و در مرحله دوم در اختیار  نامهپرسشی اینترنتی، راهنما و در مرحله اول بعد از مطالعات کتابخانه ای و جستجو

سوال بسته با امتیاز دهی لیکرت باه  61نهایی در قالب  نامهپرسشنفر از خبرگان قرار گرفت، سپس بر اساس جمع بندی نظرات خبرگان، 

شاد و باا مراجعاه  تائیدباز آزمون  -از طریق روایی محتوی و پایایی آن از طریق آزمون نامهپرسشهمراه یک سوال باز تهیه شد که روایی 

باا اساتفاده از  هاادادهنماره دهای شاد و تحلیال  1-6نفر ازصاحب تظران مرحله سوم گذاشته شد. پاسخها از  38حضوری به نظرسنجی 

 و باالتر بود مورد تائید نهایی قرار گرفت. 3 هاآنمره نهایی و آمار توصیفی انجام گرفت و الزاماتی که میانگین ن SPSS افزارنرم

الزام تهیه گردید. بیشترین میانگین نمره مربوط به  22بر اساس نتایج، لیست نهایی الزامات عملکردی سیستم اطالعات پرستاری با نتایج: 

(، قابلیت پیگیاری 22/3مقصد )در  تائیدقبل از  هاآنبطال الزامات قابلیت درخواست و دریافت الکترونیکی دارو و لوازم مصرفی و عودت و ا

 ( بود.28/3( و قابلیت ثبت وضعیت ورود بیمار به بخش )28/3جواب کلیه آزمایش های پاراکلینیکی از طریق سیستم در بخش مربوطه )

باه هماراه دارد. در  عملکردی پرستاران رادرگیری پرستاران در توسعه سیستم اطالعاتی، انطباق سیستم با نیازهای : گیرینتیجهبحث و 

در طراحی سیساتم از شایوه هاای  شودمیاین پژوهش، لیستی جامع از الزامات عملکردی سیستم اطالعات پرستاری ارائه گردید. توصیه 

 یستم ثبت نمایند.را از سیستم دریافت یا در س موردنیازثبت اطالعاتی استفاده شود که پرستاران در حداقل زمان بتوانند اطالعات 

یالزامات عملکرد ،یاطالعات پرستار ستمیس ،یمارستانیاطالعات ب ستمیس کلمات کلیدی:
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