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 بيماران الکترونيکی گزارشات در اطالعاتی شکاف بررسی
 3 عرب اسکندري فاطمه ،*2نژاد پهلواني شهربانو ،1كاهويي دكترمهدي 5فاميلي محترم ، 4 راد مظفري فاطمه

 .ايران ، سمنان پزشکي علوم دانشگاه ، پيراپزشکي و پرستاري دانشکده ، سالمت بر مؤثر اجتماعي كننده تعيين عوامل تحقيقات مركز دانشيار،1

 ايران سمنان، سمنان، پزشکي علوم دانشگاه سمنان،( ع)اميرالمومنين بيمارستان ، پزشکي مدارک كارشناس 2

 ايران ، سمنان پزشکي علوم پيراپزشکي،دانشگاه و پرستاري دانشکده دانشجويي تحقيقات كارشناسي،كميته دانشجوي3

 . ايران ، سمنان پزشکي علوم پيراپزشکي،دانشگاه و پرستاري دانشکده دانشجويي تحقيقات كارشناسي،كميته دانشجوي4

  ايران سمنان، سمنان، پزشکي علوم دانشگاه سمنان، كوثر بيمارستان ، پزشکي مدارک كارشناس5
 يستمس مزاياي رغم علي. گذرد مي بيماران پزشکي پرونده اطالعات ثبت براي كامپيوتر از كاربرد از دهه يک به نزديک ايران در:هدف و مقدمه
 آن اتگزارش و كامپيوتري پرونده از هايي وبخش ورزند مي تعلل سيستم اين از استفاده در سالمت مراقبت دهندگان ارائه كامپيوتري، هاي

 مي مواجه مشکل با را بيمار بعدي هاي ها،مراقبت شکاف اين وجود. شود مي اطالعاتي هاي شکاف وجودآمدن به باعث كه ماند مي ناقص

 .باشد مي كاركنان ديدگاه از آن داليل و الکترونيک گزارشات شدن تکميل بررسي ، مطالعه اين از هدف. سازد

 اطالعات انواع علمي متون مطالعه اساس بر كه ليستي چک توسط الکترونيک گزارش 2499998 توصيفي، مطالعه اين در: مواد و روش ها
 روايي كه پژوهشگرساخته اي پرسشنامه توسط كاركنان نگرش همچنين. گرفتند قرار ارزيابي مورد داد، مي قرار بررسي مورد را باليني و هويتي

 ..شد ارزيابي بود، شده تايييد بازآزمون و آزمون اساس بر آن پايايي و نظران صاحب تاييد براساس آن
 عنوان به را كادرپزشکي كافي آموزش عدم( %4/69)نفر 104. شدند نمي ثبت هويتي و باليني اطالعات از برخي %100 داد نشان نتايج: ها يافته
 نقص علت را گزارشات تکميل براي كادرپزشکي كافي فرصت عدم(  %6/66) نفر 100. قلمدادكردند الکترونيک گزارشات ماندن ناقص علت

 بوجود عامل را گزارشات تکميل خصوص در مافوق مقام از اي بخشنامه وجود عدم افراد( %7/58) نفر 88 و دانستند مي الکترونيک گزارشات
 گزارشات در شده استفاده هاي فرم ساختار نبودن مناسب با( %7/54) نفر 82. كردند اعالم الکترونيک گزارشات اطالعاتي شکاف آمدن

 گزارشات مستندات ثبت كه كردند گزارش( %3/13)نفر 20 و بودند موافق الکترونيک گزارشات اطالعاتي شکاف دليل عنوان به الکترونيک
 نيست مهم درمان فرآيند در الکترونيک

 عوامل كاركنان و دارد وجود بيماران الکترونيکي گزارشات در متعددي اطالعاتي نواقص كه است آن از حاكي مطالعه اين نتايج :گيري نتيجه
 ينهزم در گذاري رسد،سرمايه مي نظر به. كنند مي گزارش الکترونيک گزارشات نواقص داليل ترين مهم از را آموزشي و سازماني انساني،
 زشکيپ مدارک كميته توسط دستورالعمل و مشي خط تدوين قبيل از مربوطه هاي سياست تدوين جهت مديران حمايت كادرباليني، آموزش

 و يکيالکترون هاي فرم طراحي در سالمت اطالعات فناوري متخصصين بيشتر مشاركت ، الکترونيکي گزارشات تکميل جهت بيمارستان
 جهت لمسي صفحات مانند پيشرفته هاي فناوري از استفاده و الکترونيکي پزشکي پرونده در استفاده مورد هاي فرم نوع و ساختار در تجديدنظر

 توانند هب تا است راهکارهايي جمله از پرمشغله كادرباليني براي كامپيوتر در اطالعات ثبت جهت و وقت در جويي صرفه براي گزارشات ثبت

 .نمود برطرف را الکترونيکي گزارشات نواقص مشکالت از بسياري
 كاركنان ديدگاه ، الکترونيک گزارشات ، اطالعاتي شکاف: كلمات كليدي
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