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 خانواده پزشک طرح در سالمت الکترونيک پرونده از استفاده مشکالت

 (3)عباسپور سارا ،(3)كوهستانيان مينا ،(3) نژاد هاشم الهام ،(2*)بيات سهيال ،(3)فوالديان صديقه ،(1)كاهويي مهدي

 
  سمنان سمنان، پزشکي علوم دانشگاه پيراپزشکي، گروه ، سالمت بر مؤثر اجتماعي عوامل تحقيقات مركز دانشيار، .1

 نويسنده)  منانس سمنان، پزشکي علوم دانشگاه پيراپزشکي، و پرستاري دانشکده دانشجويي تحقيقات كميته سالمت، اطالعات فناوري كارشناسي دانشجوي .2
  ، كميته وپيراپزشکي، پرستاري دانشکده دانشجويي تحقيقات ، سمنان پزشکي علوم دانشگاه سمنان،:  آدرس( مسئول

 منانس سمنان، پزشکي علوم دانشگاه دانشجويي، تحقيقات كميته پيراپزشکي، و پرستاري دانشکده سالمت، اطالعات فناوري كارشناسي دانشجوي .3

 الکترونيک پرونده قالب در خدمات نوع اين امروزه. شود مي محسوب سالمت خدمات ارايه براي حلي راه ، خانواده پزشک طرح :هدف و مقدمه
 اركنانك سالمت الکترونيک پرونده كاربران از يکي چون. شود مي مواجه احتمالي هاي چالش با پروژه اين اجراي معموال. گردد مي ارائه سالمت

 و ها چالش شناسايي منظور به مطالعه اين. است موثر پروژه اين موفقيت در آنها هاي ديدگاه به توجه ، هستند درماني بهداشتي مراكز
 .است شده انجام خانواده پزشک طرح در سالمت الکترونيک پرونده اجراي راهکارهاي

 زشکيپ علوم دانشگاه تابعه هاي بيمارستان در پرستاران و علمي هيئت ،اعضاي ،مديران پزشکان برروي توصيفي مطالعه اين :مواد وروش ها
 کي گيري ابزاراندازه. نشد برده كار به گيري نمونه روش و شد استفاده سرشماري روش از مطالعه دراين. پذيرفت انجام 1391 درسال سمنان

 .شدند تحليل توصيفي آمارهاي بوسيله ها داده. بود پايا و روا ساخته پژوهشگر پرسشنامه

 درصد 32 ، يکپارچه اينترنتي هاي وشبکه تجهيزات وجود عدم درصد 7/67 مردم، در سازي فرهنگ عدم %5/63 داد نشان ها يافته : ها يافته
 پزشک همکاري عدم %7/72 ، طرح اجراي بودن وگران باال هزينه درصد7/62 دولت، مالي حمايت عدم درصد 61 كارشناس، انساني نيروي نبود

 کالکتروني پرونده سازي پياده مسير در مانع مهمترين بعنوان را باليني پرسنل مقاومت %3/27و غيرمجاز دسترسي خاطر به نگراني %73وبيمار،
 پرونده سازي پياده پيشرفت در اول اولويت عنوان به را مردم نقش %2/15 و دولت نقش ها آن از %8/58 همچنين.كردند بيان سالمت

 .كردند انتخاب سالمت الکترونيک

 مهم زا سازماني بين هاي وهماهنگي اقتصادي ،اجتماعي، فرهنگي ، فني هاي زيرساخت كه دارد وجود باور اين داد نشان نتايج :گيري نتيجه
 روژهپ اين اندركاران دست براي مطالعه اين نتايج. باشند مي خانواده پزشک درطرح سالمت الکترونيک پرونده طرح اجراي هاي چالش ترين
 هاي يفناور پذيرش جهت سازند، آگاه پرونده اين از استفاده طريقه و مزايا از را مردم رسانه، ابتدا تا شود مي منجر كه چرا باشد مي اهميت حائز

 دجهبو اختصاص جهت در دولت شود، انجام اجتماعي بازاريابي پذيرد، صورت سازي فرهنگ مردم در سالمت الکترونيک پرونده مانند جديدي
 خود ايفوظ مورد در كاركنان به يابد، كاهش آنها مقاومت ميزان تا شود قائل پزشکان رابراي تسهيالتي دهد، انجام اقداماتي طرح اين به كافي

 مپيشگا خانواده پزشک درطرح فناوري اين سازي پياده جهت در دولت و شود داده الزم آموزش سالمت الکترونيک پرونده اندازي راه قبال در
 . داد افزايش را آن به نسبت كاربران پذيرش و امنيت ميزان و كاهش را پروژه اين هاي هزينه و جامعه فرهنگي مقاومت بتوان تا شود،

 سالمت خدمات گان دهنده ،ارايه ديدگاه خانواده، پزشک سالمت، الکترونيک پرونده ، چالش: كلمات كليدي
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