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 ه چکید

 .كند می مواجه جدید انقالبی با را دنیا روز هر انفورماتیکی، و مخابراتی ارتباطی، صنایع روزافزون رشد

 كشورها امنیتی و سیاسی اجتماعی، اقتصادي، هاي بخش كلیه در ارتباطات و اطالعات آوري فن انقالب

 حوزة اطالعات، آوري فن ردكارب هاي حوزه مهمترین از یکی .است گذاشته جاي بر توجه قابل تاثیراتی

 مدیران جایگاه و نقش اهمیت، به مقاله این در موضوع، این به توجه با .باشد می درمان و بهداشت

 براي راهبردي توانمندان اطالعات، مدیران .شد پرداخته آینده بهداشتی مراقبت هاي سازمان در اطالعات

 باید مهم كار این در موفقیت منظور به مدیران رو ینا از بود؛ خواهند آینده بهداشتی مراقبت نهاي سازما

 با مرتبط فنی امور اطالعات، آوري فن و مدیریت گوناگون هاي زمینه در متنوعی هاي مهارت و دانش به

 .نمایند درك خوبی به را بهداشتی مراقبت فرایندهاي و باشند مجهز مدیریت علوم و آن
 

 سازمان، پزشکی و بهداشتی ران،مدی اطالعات، مدیریت  :کلیدي هاي واژه

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:gilantavakoli@yahoo.com
www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 مقدمه 

 نگه جهان عقب بر پیشرفته جهان برتري .باشد می مطرح جهان در قدرت منابع مهمترین از یکی عنوان به اطالعات امروزه

مایز بیان دیگر اولین وجه ت به است، اطالعاتی باشد سیاسی و فرهنگی یا و نظامی اقتصادي، آنکه از بیش شده، داشته

از طرفی . كشورهاي توسعه نیافته و حتی كشورهاي در حال توسعه، در میزان تولید، سازماندهی، و كاربرد اطالعات است

اطالعات كلید جامعه مردمی است، و انتشار و استفاده از آن یک شاخص اجتماعی به شمار می رود و رشد این شاخص به 

 .ر محسوسی بر بینش و رفتار ما اثر می گذارداطالعات به طو. معناي ارتقاي ملی خواهد بود

همانطور كه منابع انسانی، مواد اولیه، و منابع . همچنین آمار و اطالعات یکی از منابع با ارزش و اصلی مدیران یک سازمان است

. ش ویژه اي استات، اطالعات داراي ارزارتباط ومالی در روند تولید داراي نقش و ارزشی خاصی هستند، لکن در عصر اطالعات 

بنابراین، در مدیریت نیاز به یک . بطوركلی، اطالعات جریان حیاتی و اساس فرآیند تصمیم گیري و برنامه ریزي می باشد

 (.Hajavi, 2002)سیستم اطالعاتی جامع می باشیم 

از زمانی . مانی گوناگون استمدیریت اطالعات با این معنی گسترده آسان نبوده، نیازمند توانمندي ها، قابلیت ها و شرایط ساز

سازمانی، رهبري، كنترل، برنامه ریزي )كه مدیریت منابع اطالعاتی به عنوان مبنایی براي انجام تمام وظایف مدیریتی 

به منظور یک پارچه سازي تمام منابع اطالعاتی تعریف شد، نیاز به فراهم نمودن یک ...( استراتژیک، مدیریت جامع كیفیت و 

 .ت منابع اطالعاتی احساس گردیدازمانی جدید و قدرتمند براي حمایت از مدیریزیر ساخت س

درك سازمان از این كه می تواند با : از پیش شرط هاي خدمات جامع مدیریت منابع اطالعاتی می توان به موارد زیر اشاره كرد

ر ساختار سازمانی به گونه اي كه ساختار مدیریت اطالعات به مزایاي رقابتی برسد؛ در نظر گرفتن فعالیت هاي اطالعاتی د

سازمان اهمیت خدمات اطالعاتی را مانند سایر فعالیت هاي سازمان انعکاس دهد؛ درك این نکته كه مدیریت منابع اطالعاتی 

 .اندیریت منابع اطالعاتی سازمالزمه ي برنامه ریزي هاي راهبردي سازمانی است؛ و درك اهمیت برنامه ریزي راهبردي براي م

گردد بستگی دارد و كیفیت صمیم هایی كه در سازمان اتخاذ می توانایی یک سازمان در انجام موثر وظایفش به كیفیت ت

انبوهی از آمار و اطالعات در حوزه هاي . تصمیم ها تابع كیفیت اطالعاتی است كه بر اساس آن تصمیم گیري بعمل می آید

دارد كه بدون بکارگیري فناوري نوین اطالعات قادر به گردآوري صحیح و تحلیل  مختلف و بویژه علوم پرشکی و بهداشتی وجود

فناوري اطالعات در سال هاي اخیر به واسطه رشد و گسترش روزافزون و بکارگیري امکانات رایانه اي و انتقال داده . آنها نیستیم

و خدمات متنوع، محیط هاي تبادل اطالعات را به ها و ایجاد شبکه هاي جهانگستر مانند اینترنت، بواسطه اطالعات ارزشمند 

 (.Baghbanian, 2000)شدت دچار تغییر كرده است 

با توجه به اینکه، فناوري و ابزارهاي الکترونیک و رایانه اي در دهه گذشته پدیده انفجار اطالعات را موجب شدند، لذا بایستی 

در این رابطه كاربردهاي نظام اطالع رسانی در . و آنها را مدیریت كنندسیستم هایی را بر پا كرد كه بتواند اطالعات را تولید 

بخش بهداشت و درمان نیز فزونی چشمگیري یافته و باید تحت عنوان سیستم هایی پشتیبابی در تصمیم گیري، مدیریت را در 

شتی و درمانی و نتایج تحقیقات ضرورت استفاده از اطالعات بهدا. نظام عرضه خدمات بهداشتی درمانی تقویت و حمایت نمایند

انجام شده در این زمینه، براي تامین مقاصد آموزشی، پژوهشی و توسعه علوم پزشکی و پیراپزشکی، بهبود كیفیت درمان، بهینه 

مراكز بهداشت و درمان، كاهش هزینه هاي مراكز، و غیره، بعنوان اساسی ترین دالیل جمع آوري سازي روش هاي مدیریتی 

 (.Dorenfest, 2000)در مراكز بهداشتی درمانی محسوب می شود اطالعات 

همان گونه كه اطالعات بیش از پیش به عنوان یک منبع راهبردي مورد توجه قرار می گیرد، مدیران اطالعات نیز نقشی 

هدف . ی كنندو سازمان ها و كشورهاي بیشتري براي طراحی چنین پست هایی اقدام م ردي تر در سازمان پیدا می كنندراهب

 .از این مقاله مروري بر نقش راهبردي مدیران اطالعاتی  در توسعه ي  بهبود خدمات پزشکی و بهداشتی بوده است
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 نقش ها و وظایف :اطالعاتی ارشد مقام

 و یاطالعات هاي نظام تنوع و مختلف هاي شبخ در اطالعاتی منابع بودن غیرمتمركز دلیل به كه باورند این بر نظران صاحب

 خود و اطالعاتی و ارتباطات هاي نظام پایش و پارچگی یک تمركز، هماهنگی، براي ها بیمارستان اطالعات، آوري نف  پیشرفت

 .دارند نیاز اطالعاتی ارشد مقام به سازمان موسوم ارشد سطح در جدید پست یک به

Stoner آنها به عنوان  .را به مدیریت ارشد می رساند ناطالعاتی را كسی می داند كه اطالعات موجود در سازما ارشد مقام

مقام ارشد )(. كاتالیزور اطالعات، نیازهاي اطالعاتی مدیران را پیش بینی و كاربري اثر بخش اطالعات را افزایش می دهند 

توزیع  او مسوول گردآوري، حفظ، پردازش و. اطالعاتی رابط بین اهداف سازمان و تمام فعالیت هاي اطالعاتی سازمان است

وي باید اطالعات مورد نیاز سازمان را .مدیریت اطالعات بهداشتی است اطالعات در تمام بخش هاي بیمارستان از پذیرش تا

 .مدیریت اطالعات را مدیریت كندمشخص نموده، تمام منابع اطالعاتی و ابزارهاي 

اطالعات، مسوولیت فعالیت هاي زیر را بر عهده ، در قالب وظایف مدیریتی و فن آوري (مدیر اطالعات)مقام ارشد اطالعاتی 

 :دارد

  سازمان راهبردي برنامه راستاي در اطالعاتی هاي نظام كارگیري به و مدیریت براي راهبردي ریزيه برنامهدایت و 

 اطالعاتی هاي نظام سازماندهی 

 اطالعاتی هاي نظام سازي پیاده و طراحی خرید، به مربوط مشی خط تدوین 

 اطالعات مدیریت با مرتبط هاي برنامه اجراي پایش و سالیانه هاي بودجه تدوین 

 ها داده كیفیت تضمین 

  اطالعاتی هاي سیستم پارچگییک. 

 

 :است نموده مطرح شکل بدین را سازمانی پست این وظایف جهانی بهداشت سازمان

 اطالعاتی هاي نظام خدمات ي كلیه كردن سو هم براي ریزي برنامه 

 دور راه از ارتباط خدمات و مدیریتی بالینی، مالی، اطالعات به مربوط هاي عالیتف سازي پارچه کی 

 سازمان اهداف راستاي در اطالعات مدیریت اثربخشی هزینه ارزیابی 

 اطالعات آوري فن از ناشی سازمانی و اقتصادي پیامدهاي بررسی 

 شرایط واجد اطالعاتی كاركنان استخدام 

 اطالعات محو و كاربردها معیارها، تعاریف، خصوص در الزم راهنماهاي تهیه و استانداردها تدوین 

 فهرست یا اطالعاتی عناصر فهرست جمله از اطالعاتی منابع مدیریت ابزار ي تهیه با مرتبط هايفعالیت  نمودن هماهنگ

 .سازمان نیاز مورد اطالعات

 

 نحوه به کارگیري سیستم اطالعات در شبکه سالمت الکترونیکی کشور

جهت توسعه این صنعت در داخل كشور نیازمند برنامه ریزي بر اساس فرصت ها و تهدیدهاي سر راه و نقاط قوت و ضعف خود 

گروهی از موانع عمده و مشهودي كه در سر راه توسعه به حساب می آیند، اثر پذیر از عواملی هستند كه مربوط به . هستیم

 :تعدادي از این موانع و چالش ها را در زیر بیان می كنیم. ر آسانی نیستفضاي بیرون از كشور بوده و مدیریت آنها كا

  سرمایه گذاري وسیع كشورهاي پیشرفته و رقابت شدید بین آنها باعث كاهش عمر فن آوري در این عرصه شده و

 .رقابت را سنگین تر كرده است

 نیا در ارائه خدمات درمانی، ارائه محصوالت در به دلیل درخواست بازار داخلی با استفاده از پیشرفته ترین محصوالت د

 (.Siyamian er al., 2005)  سطح استاندارد هاي جهانی است این عرصه نیازمند تولید محصوالتی در
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 زیر ساخت هاي الزم در به کارگیري سیستم اطالعات بیمارستانی

حوزه انفورماتیک موظف به ایجاد موارد زیر بناي با توجه به نقش دولت ها در راستاي توسعه دو بخش كاربردي و تولید در 

 (.52)بنابراین شناخت جامع از زیر ساخت هاي این بخش در بدو برنامه ریزي به شکل حیاتی الزم و ضروري می باشد . هستند

 

 یتیزیر ساخت امن 

ی شود، زیر بناي توسعه پوشیدگی و حفاظت از اطالعات دیجیتالی كه مانع سوء استفاده و تجاوز به حریم شخصی افراد م

تجهیزات امنیت شبکه ها، : مجموعه مواردي كه باید مورد توجه قرار گیرد عبارتند از. كاربري انفورماتیک پزشکی می باشد

 ... .سیستم عامل امن، امضاي الکترونیک، مركز تعیین هویت و 

 

 زیر ساخت تجاري 

ت تحت شبکه مانع استقبال عمومی براي ارائه خدمات از طری  ضعف و نبود سیستم هاي مناسب براي تعامل مالی در تبادال

بنابراین از دیگر موارد زیر بناي توسعه كاربردي و به دنبال آن رشد صنعت انفورماتیک پزشکی زیر ساخت . شبکه خواهد بود

 .تجاري می باشد

 

 زیر ساخت حقوقی 

چرا كه بدون . توسعه انفورماتیک پزشکی در كشور هستندقوانین و مقررات مربوط به فعالیت در عصر اطالعات از ملزومات 

 . قوانین شفاف، روشن و تعیین كننده عمالً هرج و مرج مانع توسعه خواهد بود

 

 زیر ساخت اجتماعی و فرهنگی 

 كند، نمینیروي انسانی مخاطب اصلی فن آوري اطالعات است و چنانچه طب  عادت در برابر تغییرات حاصل از توسعه مقاومت 

بنابراین آموزش و فرهنگ سازي براي ارتقاء علمی و فکري افراد جامعه از ضروریات مستمر . توان به نتایج مطلوب دست یافت

آگاهی و افزایش مهارت متخصصان حوزه پزشکی و در مقابل افزایش آگاهی و ایجاد . توسعه فن آوري اطالعات می باشد

 .شده در سطح ملی و منطقه اي انکارناپذیر است پذیرش اجتماعی جهت بهره وري از خدمات ارائه

 

 زیر ساخت فنی 

. تجهیزات پزشکی در كنار ابزارهاي ارتباطی و اطالعاتی این عصر زیرساخت فنی انفورماتیک پزشکی را تامین خواهد كرد

اده از ابزارهاي توانمند پیدایش ابزارهاي الکترونیکی با قابلیت ثبت اطالعات اشخاص از بدو تا هنگام مرگ، بستري براي استف

پردازشی و هوشمند را فراهم خواهد آورد تا كارهاي روزمره با ماهیت غیرخالقانه بر عهده این ابزارها گذاشته شود 

(Muquingue, 2007, Scherrer & Spahni.,1999, Momeni, 1993.) 

 

 نتیجه گیري

كه در سازمان هاي مراقبت بهداشتی در اختیار دارند، به عنوان مدیران اطالعات با توجه به نقش ها، وظایف و جایگاه سازمانی 

خواهند بود و بنابراین، منابع آنها مدیران قدرتمند سازمان هاي مراقبت بهداشتی آینده . منابعی راهبردي محسوب می شوند

رفتن در مركز شبکه قدرت سازمانی شامل قرار داشتن در باالي سلسله مراتب سازمانی، مسوولیت كنترل منابع و قرار گ
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مدیران ارشد اطالعات، صرف نظر از عنوان، در باالي سلسله مراتب  .ر این مدیران قرار خواهد داشتارتباطالت سازمان در اختیا

معتقد است كه  Robbins. سازمانی و با توجه حوزه هاي خدماتی وسیع تحت نظارت خود، داراي اختیارات وسیعی خواهند بود

نند در سانی كمیاب، مهم و راهبردي و غیر قابل جایگزینی را در اختیار داشته باشند، به سهولت می توااگر در سازمان ك

هر چند سازمان هاي مراقبت بهداشتی با كمبود منابع . و منابع اطالعاتی نیز چنین منبعی است سازمان اعمال قدرت كنند

داشتن چنین توانایی هایی، خود از جمله منابع كمیاب  اطالعات، نیرویی كمیاب محسوب می شود و مدیران اطالعات با

سازمانی محسوب می شوند؛ ضمن این كه آنها منبعی مهم و راهبردي را در اختیار دارند، منبعی كه با محرمانه نگهداشتن یا 

بر این اساس آن .ن اثرات عمده اي بر جاي گذارندتوزیع مناسب آن در درون سازمان، می توانند بر تصمیمات مدیریتی سازما

چه گفته شد می توان نتیجه گرفت كه مدیران اطالعات، قدرتمندان و برنامه ریزان راهبردي سازمان هاي مراقبت بهداشتی 

خواهند بود و در این راستا باید مهارت ها و دانش هاي متنوعی در زمینه هاي فرایندهاي بالینی، فن آوري و مدیریت اطالعات، 

مدیران اطالعات به بازیگر اصلی تیم مدیریت .مدیریت و رهبري داشته باشند عاتی، دانش سازمانی وطراحی نظام هاي اطال

ارشد در اجرا و هدایت تغییرات و شکل دهی استراتژي تبدیل می شوند و با توجه به نقش ها، وظایف و جایگاه سازمانی كه در 

ه پیشبرد اهداف مدیریت اطالعات و قرار دادن سازمان در شرایط سازمان هاي مراقبت بهداشتی در اختیار دارند، می توانند ب

رقابتی كمک شایان توجهی نمایند؛ اما وجود چنین پستی به تنهایی تضمینی براي اجراي این امر نیست و رسیدن به این 

كردن زیر ساخت  اهداف نیازمند توجه راهبردي به منابع اطالعاتی، انتخاب مدیران اطالعات شایسته و قدرتمند و فراهم

 .سازمانی مناسب براي فعالیت هاي مدیریت اطالعات می باشد
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