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بر عملکرد و فرآیندهای کار مدیران و  HISتأثیر سیستم اطالعاتی بیمارستان 

 کاربران در بیمارستان علی بن ابیطالب رفسنجان

 

 
 عادل سلیمانیدکتر : نام و نام خانوادگی نویسنده اول

اطالعات دانشگاه شهید باهنر کرماناستادیار بخش علم   

Adels2004@yahoo.com 

 

 رمسعود ایرانپو :نام و نام خانوادگی نویسنده دوم

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت سیستمهای اطالعاتی دانشگاه آزاد اسالمی رفسنجان

m.iranpour@rums.ac.ir 

 
 چکیده 

 هایمراقبت به افزایش توجه در آن نقش به درمانی و بهداشتی های مراقبت کیفیت بر بیمارستانی اطالعات های سیستم

 مبنای بر درمانی های مراقبت تا کندکمك می اطالعاتی های سیستم. گرددمی باز پزشكی استانداردهای مبنای بر درمانی

. یابدمی کاهش پزشكی خطاهای و شده سرانه جلوگیری خود های مراقبت از بنابراین و پذیرد صورت آن استانداردهای

 درمانی هایارائه سرویس که زمانی با مقایسه در درمانی های مراقبت زمان تامین کاهش با بیمارستانی های سیستم همچنین

 فرایندهای بررسی به مربوط هاییافته .شودمی پزشكی خدمات ارائه کارایی در افزایش باعث پذیردمی انجام سنتی صورت به

 گیری چشم کاهش بیمارستانی اطالعاتی سیستم از استفاده با که دادند کامپیوتری نشان و دستی سیستم دو بین ایمقایسه

 .است شده ها بیمارستان عملكرد بهبود موجب و پذیرفته صورت بیماران مدت اقامت بر موثر فرایندهای در

 

  سیستم های اطالعاتی، بیمارستان، سنتی واژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

و تصمیم گیری  برنامه ریزی اساس  اطالعات، باشد. می مطرح درجهان امروزه قدرت منابع مهمترین از یكی عنوان به اطالعات

 بار به سردرگمی عمل در مرتبط، اطالعات به مستمر دستیابی بدون امروزی متالطم های محیط در گیری .تصمیم(1) است

 به «مدیریت های اطالعاتی سیستم»و اعم طور به اطالعات های آوری فن کارگیری به و ها سیستم استقرار و طراحی آورد. می

 باشد. می اطالعات عصر در نیاز این به گویی پاسخ جهت در اقدامی اخص، طور

 باید اطالعاتی، های سیستم (. در طراحی2تمام فعالیت های مدیریت، داشتن اطالعات جامع، مرتبط و به هنگام است) منبع

 (3است) تأثیرگذار آن ی ارایه ی بر نحوه هم و اطالعات منابع بر هم امر این زیرا داشت، نظر را در مدیران مختلف سطوح

مكانیزه مدیریت اطالعات و اسناد در بیمارستانهای می باشد. با توجه به ، یك سیستم (HIS) سیستم اطالعات بیمارستانی

 تحوالت گسترده در تكنولوژی پزشكی و افزایش انتظارات بیماران، نیاز روزافزون به استفاده از سیستم اطالعات بیمارستانی

(HIS) در بیمارستان پدید آمده است. 

های بازپرداخت به مراکز در جهان، پیشرفت صنعت بیمه و تغییر در روشهای دستی، رشد تحقیقات پزشكی ناکارآمدی روش

های نوین آموزش پزشكی، پیشرفت عظیم تجهیزات و امكانات پزشكی، افزایش سطح تخصصی کارکنان و طرف قرارداد، روش

ت بیماران، ضرورت ارتباط های درمانی، افزایش انتظارادهی و مدیریت بیمارستانی، رشد روزافزون هزینهتحول در نحوه سرویس

ها و دالیل اتوماسیون سیستم اطالعات مراکز پزشكی و متخصصان علوم پزشكی با یكدیگر و غیره از مهمترین ضرورت

همچنین وجود یك سیستم اطالعات مدیریتی خوب، برای ارزیابی کیفیت مراقبت انجام شده برای بیمار  .باشدبیمارستانی می

 .باشدضروری می

بسمت اتوماسیون سیستم اطالعات بیمارستانی حرکت  0891از کشورها از جمله کشورهای اروپایی از اوایل دهه  سیاریب

اند. این سیستم تاکنون دچار تحول و پیشرفت چشمگیری شده است، بطوریكه از یك سیستم فاقد انسجام درونی به یك کرده

استفاده از سیستم اطالعات  .تبدیل شده است (EMR) یكیسیستم منسجم و دارای محوری بنام پرونده پزشكی الكترون

 شد برای اولین بار در بیمارستانهای شاهرود، مشهد، یزد، و  در ایران مطرح گردید و قرار 0339از سال  (HIS) بیمارستانی

 .اندازی شودزنجان بصورت طرح پایلوت راه

 

 HISاجزای تشکیل دهنده 

 دو یا چند قسمت از اجزاء ذیل تشكیل شده است:یك سیستم اطالعات بیمارستانی از 

 سیستم اطالعات دارویی. 4 سیستم اطالعات پرستاری. 3 سیستم اطالعات آزمایشگاهی. 2 سیستم اطالعات بالینی .0

سیستم اطالعات کتابخانه و مرکز اطالع رسانی)امن ورث و . 3 سیستم اطالعات مالی. 6 سیستم اطالعات رادیولوژی.5

 (2114و همكاران،  0وینتر

                                                           
1 Ammenwerth & Winter 
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(، 2110با این وجود سیستم اطالعات بیمارستانی به گونه های مختلفی تقسیم بندی می شود. چنانكه شورتلیف و پریلت )

HIS  جزء مجزا تقسیم بندی کردند: 6را از دیدگاه عملكردی به 

 ال، تعیین وقت، پیگیری بیمار(مدیریت امور بیمار )شامل: اندکس اصلی کامپیوتری بیمار، ثبت پذیرش، ترخیص، انتق .0

 ها اطالعات بخش های آزمایشگاه، رادیولوژی، بانك خون و مدارک پزشكیمدیریت بخش )نظیر: سیستم .2

 مستند سازی ارائه مراقبت و خدمات بالینی )شامل پرونده کامپیوتری بیمار، ثبت دستورات و گزارش گیری( .3

 پشتیبانی تصمیم گیری بالینی .4

های بستانكاری، )شامل: مدیریت حق الزحمه ها، منابع انسانی، دفتر کل حسابداری، حساب مدیریت منابع مالی .5

های بیمه و سایر خدمات پرداخت های مورد نیاز دولت، شرکداری، صورت حساب بیمار و حسابکارپردازی و سرجمع

 ها(کنندگان شخص ثالث برای بازپرداخت هزینه

حمایت از طرح های مراقبتی ارائه شده )برای ارائه مراقبت جامع به جمعیت مشخصی از بیماران با هزینه های از قبل  .6

سمت کاهش هزینه هر واحد از خدمات وجود دارد؛ به گونه ای که سالمتی اعضاء در حالیكه از  تنظیم شده، انگیزۀ تغییر به

ها مدیریت های نظیر ارائه دهنده و سیستممنابع استفاده می کنند به طور مؤثر و کارامدی تأمین شود که شامل سیستم

عات بیمارستانی را متشكل از سیستم اطالعات (، سیستم اطال0889) 3بداه (.2101و همكاران،  2قرارداد می باشد )مانتز

( نشان داده 4-2و سیستم اطالعات مدیریتی معرفی کرده است. اجزای سیستم اطالعات بیمارستانی در شكل ) (CIS)بالینی 

ن های اطالعات مدیریتی، مراقبت از بیمار را به وسیله اطالعات دموگرافیك و مالی و فراهم آوردن امكاشده است. سیستم

های مدیریت بیمار، مالی، صورت حساب، منایع انسانی و تضمین کیفیت را شامل می کنند و سیستمگیری حمایت میگزارش

 (. 2115شوند )هبدا و همكاران، 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Mantas 

3 Hebda 

 سیستم اطالعات آزمایشگاه

 سیستم اطالعات بالینی

 سیستم های پایش و کنترل 

 سیستم اطالعات داروخانه

 سیستم اطالعات پرستاری

 سیستم اطالعات رادیولوژی

 سیستم ثبت دستورات

 دیگر سیستم های کمكی

 سیستم اطالعات بیمارستان

 سیستم پذیرش بیماران

 سیستم های مدیریت خطر 

 سیستم اطالعات مالی

 سیستم های منابع انسانی و دستمزدها

 سیستم های مدیریت قراردادها

 سیستم اطالعات مدیریتی
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 اجزای سیستم اطالعات بیمارستانی -0شكل 

 را به طور خالصه به شرح زیر تقسیم بندی کرد:HIS( اجزای 0883) 4دگولت و فیچی

 ها فرعی ذیل با وظایف:زیر سیستم مدیریت، شامل سیستم 

 ارائه خدمات پزشكی به بیمار 

  تعیین هویت 

 پذیرش مقدماتی، ثبت پذیرش، ترخیص و انتقال 

 تهیه صورت حساب، ارتباط با شرکت های بیمه 

  مدیریت مالی 

  حسابداری عمومی و هزینه 

  کنترل های اداری 

 مدیریت سرجمع داری 

 کارپردازی 

 احیطر 

 مدیریت فعالیت های بیمارستانی 

  گزارشات آماری فعالیت ها 

  بهینه سازی و طراحی منایع 

 مدیریت پرسنلی 

 ها مراقبت بهداشتی شامل سه زیر سیستم ذیل می باشد:زیر سیستم 

 دهند )درخواست آزمایش، ارجاع نتایج(های که اقدامات را انجام میزیر سیستم .0

 کنند. دایمی بیمار را ایجاد میهای که پرونده زیرسیستم .2

کنند )ارتباط داخل و خارج گذاری و کنترل میها را سیاستهای که فعالیتزیر سیستم .3

 بیمارستان(

 های پشتیبانی، شامل فعالیت هایی از قبیل:بخش 

 آزمایشگاه بیولوژی .0

 خدمات اکتشافی .2

 (. 0883خدمات تصویربرداری )دگولت و همكاران،  .3

را به سه گروه عمده تقسیم می کند: مالی، مدیریتی و بالینی. کاربرد مالی عمدتاً  HIS(، 0884ت، هافمن )در رویكردی متفاو

شامل موارد مربوط به صورت حساب ها و حسابداری است. کاربرد مدیریتی، شامل موارد مربوط به فعالیت بخش هایی نظیر: 

ترخیص و انتقال بیمار، -عات پرستاری )جنبه مدیریتی(، ثبت پذیرشها اطالآزمایشگاه، تغذیه، داروخانه، رادیولوژی، سیستم

ها پشتیبان تصمیم گیری می باشد. کاربرد بالینی مربوط ها مدیریت اجرایی و سیستمخدمات جراحی، مدیریت اموال، سیستم

                                                           
4 Degoulet 
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وتری، سیستم اطالعات به استفاده اختصاصی از داده ها در درمان و تشخیص بیماران می باشد، نظیر پرونده پزشكی کامپی

 (. 2101و همكاران،  5پرستاری )جنبه بالینی(، سیستم ثبت دستورات و گزارشگیری )مانتز

اندازی سیستم اطالعات بیمارستانی سه گزینه مهم بستر سخت افزاری و شبكه، نرم افزار و کاربران می بایست مد نظر جهت راه

 شود،می یاد کاربر به عنوان از آنها که دارد افرادی به نیاز سیستم با این ن(. کارکرد2100و همكاران،  6قرار گیرد )بونتین

 خوبی به را آن وقوت ضعف کنند و نقاطاستفاده می HIS سیستم از خود کار روزانه ساعات تمام در هستند که کاربران کسانی

باشد  می بسیار مؤثر آن وتكامل توسعه در و مهم سیستم کیفیت اطالعات به نسبت کاربران دیدگاه نمایند. شناخت لمس می

 پرونده پروسه کار سنتی بصورت همچنان تواندنمی بیمارستان یك امروزه که است آن (. واقعیت2113)کیمیافرو همكاران، 

 و نویسی سفارش زمان بیمار، انتقال زمان ترخیص، زمان پذیرش، زمان آوردن پائین. دهد انجام را بیمار سرپائی یا بستری

 و اطالعات درج در دقت میزان بردن باال پرونده، قبلی اطالعات به مراجعه زمان جوابها، اخذ زمان پاراکلینیكی، درخواستهای

 ارائه بیمار، رضایت میزان باالبردن نهایت در و بخشی بین ارتباطات تسریع هست،...  و ناخوانا دستی حالت در که درخواستها

 مسائلی غیره و نیروها تعدیل بیمارستان، هزینه و درآمد وضعیت از اطالع زمانی، و روزانه گزارشات و آمار دریافت بهتر، خدمات

 در تسریع بیمار، به خدمات ارائه در تسریع و دقت افزایش برای. کنندمی چندان دو را HIS به بیمارستان نیاز که هستند

 ذیربط دانشجویان مطالعه و تحقیقات همچون گوناگون اهداف برای پرونده سریع بازیابی دربیمارستان، پرونده گردش و تشكیل

 برای را مسائل این تمامی HIS. است ضروری بیمارستانی درهر HIS وجود...  و پزشكی مدارک از آسان استفاده امكان و

 اساس بر باید HIS .کند می تبدیل درمانی مدرن مرکز یك به سنتی سازمان یك از را بیمارستان و کند می حل بیمارستان

 و باشد شده نوشته جهانی پزشكی علوم و فناوری استانداردهای به توجه بدون اگر HIS یك. باشد معتبرجهانی استانداردهای

 .باشد غنی اطالعاتی بانك دارای باید HIS از اینرو، یك .بود نخواهد بیمارستان آینده جوابگوی کند کار به شكل محلی فقط

 در بیمارستان ها  HISمزیت برقراری  0-0-0

؛ 2100، 3؛ بلوبل2103از جمله مزایای سیستم اطالعات بیمارستانی می توان به موارد زیر اشاره داشت )امرالهی و همكاران، 

 (:2105احمدیان و همكاران، 

  ایجاد مدیریت علمی در اداره بیمارستان 

  ایجاد نظم منطقی در واحدهای مختلف 

  خدمات شامل: پذیرش، بستری، ترخیص، خدمات کلینیكی و پاراکلینیكی، خدمات افزایش سرعت و دقت در ارائه

 اداری و مالی

 .افزایش دقت در تهیه، ثبت، نگهداری و ارسال به موقع گزارشهای درمانی 

 سامان دهی به جمع آوری، تفكیك و استخراج اطالعات بیمارستانی 

 وگیری از هدر رتن مواد مصرفی و داروییبهبود اقتصاد و درمان با صرفه جویی در وقت پرسنل و جل 

 افزایش امكان کنترل مدیریت بر فعالیت های روزمره بیمارستانی 

                                                           
5 Mantas 

6 Buntin 

7 Blobel  
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  امكان دسترسی به آخرین اطالعات بخش های مختلف و نظارت مستقیم بر امور بیمارستان 

 امكان تهیه گزارش های مختلف مدیریت 

 کاهش تخلفات پزشكی 

  کمك به انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی در بیمارستان 

  امكان تله مدیسین 

توان چنین استنباط کرد که استفاده از فناوری در خصوص مزیت کاربرد سیستم اطالعات بیمارستانی برای بیماران می

با سیستم بهداشتی درمانی و تجربه آنها ارتباطات و اطالعات برای بیماران، تأثیرات مستقیم و قابل رویتی در نحوه تعامل آنها 

به عنوان مشتریان خدمات بهداشتی درمانی دارد. از اینرو، سوابق مختص بیمار همیشه و به سرعت در دسترس پزشكان و کادر 

و  های فناوری ارتباطاتدرمانی قرار خواهد گرفت و کیفیت سوابق تغییری نخواهد کرد، درعوض بیماران نیز با مشاهده سیستم

برای پرسنل بهداشتی درمانی نیز دارای  HISاطالعات با کیفیت باال، به کادر درمانی مطمئن تر می شوند. همچنین استفاده از 

های جدید، سریع، و ایمن فناوری ارتباطات و اطالعات را در اختیار مزایایی است. چنانكه پرسنل بهداشتی درمانی سیستم

نان پشتیبانی کنند. بدین ترتیب آنان قارد خواهند بود پیشینه بیمار مورد نظر را بازبینی و خواهند داشت تا از کار روزمره آ

های صحیح و معتبر مالی و بالینی، تعیین نیروی کار نتایج آن را سریعاً و به راحتی مشاهده کنند. از سوی دیگر تأمین داده

د. از اینرو مزایایی برای مدیران بهداشتی درمانی به همراه دارد. بر شوتر میساده HISبهتر و اداره منابع با به کارگیری سیستم 

، نظارت بالینی افزایش می یابد و سطح کیفیت مراقبت از بیماران ارتقاء می یابد. سالمت HIS اثر به کارگیری سیستم 

، 9بهتر خواهد بود )بلوبلعمومی، طرح ریزی خدمات برای مردم و نیز عملیات آماری تحلیلی بر اساس داده های با کیفیت 

 (.    2105؛ احمدیان و همكاران، 2100

  

HIS و کیفیت درمان 

نخواهد بود  با وظایف عمومی افراد سازگاری نداشته باشد، استفاده از آن پیچیده بوده و قابل درک نباشد، کاربرپسند HISاگر 

 . با شناخت عوامل(2101)علیپور و همكاران،  خواهد گرفت قراراعتنایی کاربران انتظارات آنها را فراهم نكند، مورد بی اگر و

به  منجر تا بخشید بهبود توان کیفیت آن راها میو تحلیل آن HISسیستم  نارضایتی کاربران نسبت به کیفیت اطالعات

کمی سیستم  یفی وترین شیوه ارتقاء کواقع مهم در (.2113)کیمیافر و همكاران،  درمانی گردد هایافزایش کیفیت مراقبت

که عدم وجود برخی از  باشد، چراها و مراکز درمانی میسطح بیمارستان ویژه در توجه به نیازهای اطالعاتی کاربران آن به

 تسریع عملكرد کاربران خواهد شد. و تسهیل گذارد بلكه مانع ازدقت اطالعات تأثیر منفی می و صحت ها نه تنها برقابلیت

انسانی، میزان  کاری بخش، تعداد نیروی توان به بارجمله می که از گذاردمیزان تعهد کارکنان تأثیر می عوامل گوناگونی بر

افزاری که برای کارکنان بودن سیستم اطالعاتی برای کاربر، انعطاف پذیری نرم پیچیدگی خدمات کارکنان، میزان مطلوب

ها، میزان پیشرفته بودن سخت داده نه وارد شود، شیوه ورودکیفیت اطالعات که باید در رایا طراحی شده است و کمیت و
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بودن خدمات نگهداری و  . راحت بودن یادگیری، مؤثر(2101)علیپور و همكاران،  در بخش اشاره نمود آنها افزارها و تعداد

 (.2116بادی فرد، )ع رضایت کاربران است مستقل از نقش و مسئولیت کاربران، بیشترین عوامل راحت بودن کار با برنامه،

های سیستم شود. اگر نقشکه در اختیار آنان قرار دارد، مربوط می های مدیران به طور مستقیم به اطالعاتیکیفیت تصمیم

مدیران در سطوح  خصوص مدیران بدانیم، باید در نظر داشت که نیاز اطالعاتی اطالعاتی را تأمین اطالعات مورد نیاز کاربران، به

در نظر داشت، زیرا این  های اطالعاتی، باید سطوح مختلف مدیران راطراحی سیستم است. به سخن دیگر، در مختلف متفاوت

 (.2113)رهنورد و ارشادی،  ی آن تأثیرگذار استی ارایهنحوه امر هم بر منابع اطالعات و هم بر

 

 نتایج

 درصد از پاسخگویان را مردان تشكیل می دهند.   45 درصد را زنان و 55 توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب جنس

 2در وضعیت تأهل پاسخگویان در  مقیاس سنجش اسمی سنجیده شده و:  توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب وضعیت تأهل

 باشنددرصد مجرد می 29و درصد متأهل   32 طبقه قرار گرفته است. بیشتر پاسخگویان معادل با

سال و کمترین  49 تا 38درصد در رده سنی بین 44که بیشترین تعداد پاسخگویان با : برحسب سنتوزیع فراوانی پاسخ گویان 

 سال می باشند. 29تا  09درصد در رده سنی  5/3تعداد با 

لیسانس و  درصد دارای تحصیالت 4/49که بیشترین تعداد پاسخ گویان با :توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب تحصیالت

 می باشند. و باالتر درصد دارای مدرک دکترا 4/04کمترین تعداد با 

 توصیف متغیر نوآوری در خدمات

 : توزیع شاخص های پراکندگی و مرکزی 0لجدو

  میزان شاخص ها

 92.61 میانگین

 91 میانه

 9..6 انحراف معیار

 -6.512 چولگی

 976/6 خطا استاندارد چولگی

 2 کمترین

 92 بیشترین
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درصد اطمینان می توان نتیجه گرفت که تفاوت میان میانگین و واریانس گروه ها  85آزمون و معناداری آن با با توجه به نتیجه 

معنادار است. به عبارت دیگر میان کیفیت خدمات، تنوع خدمات، سرعت ارائه خدمات، نوآوری خدمات، انعطاف پذیری در 

 .ت معناداری وجود داردخدمات، قابلیت اطمینان بانك اسالمی بر جذب مشتریان تفاو

 

 گیری و بحثنتیجه

های تحقیق حاضر با نتایج دیگر پژوهشهای صورت گرفته در این زمینه پرداخته می در این قسمت به بررسی نتایج و یافته

 بیمارستان کاربران و مدیران عملكرد بر HIS بیمارستان اطالعاتی شود. نتایج حاصل از  تحقیق حاضر نشان داد که سیستم

(، 0381(، امیری و همكاران )0381تاثیرگذار است. که با نتایج پژوهشهای اسدی و همكاران ) رفسنجان ابیطالب ابن علی

(، 0381باشد. اسدی و همكاران )(همسو می2102( و کائو و چانك )2113همكاران) (، کاهویی و0380پریش و همكاران )

 این از ایران را مورد مطالعه قرار دادند. هدف های بیمارستان عملكرد دربهبود( HIS)بیمارستانی اطالعات سیستم نقش

 عملكرد بهبود باعث که این سیستم های قابلیت و بیمارستان اطالعات سیستم مورد در ضروری نكات بر مروری مطالعه،

 با که دادند کامپیوتری نشان و دستی سیستم دو بین ایمقایسه فرایندهای بررسی به مربوط هاییافته .شودمی ها بیمارستان

 و پذیرفته صورت بیماران مدت اقامت بر موثر فرایندهای در گیری چشم کاهش بیمارستانی اطالعاتی سیستم از استفاده

خودارزیابی مدیران و کاربران »(؛ طی مطالعه ای به 0381امیری و همكاران ) .است شده ها بیمارستان عملكرد بهبود موجب

« عملكرد و فرآیندهای کار بیمارستان امام حسین )ع( شاهرود ثیر سیستم اطالعات بیمارستانی برشبكه در خصوص تأ

ی ی کاربران به خصوص مدیران )با توجه به باال نبودن نمرهبه منظور بهبود نگرش کلیهپرداختند. یافته ها حاکی از آن است 

لوژی های نوین اطالعات در مدیریت اثربخش و ارایه ی پس ی کاربرد تكنوآموزشی در زمینه هاینگرش(، برگزاری کارگاه

تواند به بهبود وضعیت فعلی اثربخشی می -منفعت و هزینه -کارآیی، هزینه -تحلیل هزینه خوراندی از کارکرد شبكه با رویكرد،

و  کیفیت بر بیمارستانی اطالعاتی هایسیستم تاثیر بررسی»ای تحت عنوان ( طی مطالعه0380. پریش و همكاران )کمك نماید

 مراقبت کیفیت بر بیمارستانی اطالعات هایسیستم اظهار داشتند مهمترین اثر« هابیمارستان در درمانی هایمراقبت کارایی

. گرددمی باز پزشكی استانداردهای مبنای بر درمانی هایمراقبت به افزایش توجه در آن نقش به درمانی و بهداشتی های

 های مراقبت از بنابراین و پذیرد صورت آن استانداردهای مبنای بر درمانی های مراقبت تا کندکمك می اطالعاتی های سیستم

 مراقبت زمان تامین کاهش با بیمارستانی های سیستم همچنین. یابدمی کاهش پزشكی خطاهای و شده سرانه جلوگیری خود

 ارائه کارایی در افزایش باعث پذیردمی انجام سنتی صورت به درمانی هایارائه سرویس که زمانی با مقایسه در درمانی های

 پزشكان پذیرش ارزیابی میزان در ایتالیا، در همكاران و کاهویی از نقل به (2113همكاران) کاهویی و .شودمی پزشكی خدمات

 کاربرد از درصد 44 و بودن سیستم سودمند از پرستاران درصد 60 که دریافتند اطالعات بیمارستانی سیستم از پرستاران و

 بیمارستانی اطالعات توسط سیستم روزانه فعالیت در کارآیی افزایش از پرستاران درصد 88 بودند راضی آن آسان و راحت

کاربرد سیستم اطالعات مراقبت سالمت در ارزیابی جامع »(؛ در پژوهشی تحت عنوان 2102کائو و چانك ) بودند راضی

های اطالعات های اطالعاتی خصوصاً سیستمبیان کردند که کاربرد کامل و همه جانبه از سیستم« دانهای سالمنبیماری

 اندازی شده باشد.بینی و راهها پیشافزارهای این سیستمسالمت زمانی امكان پذیر است که تمام اجزا و نرم
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