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 چكيده

همزمان ذخيره  است كه داده ها در يك پايگاه داده به صورت ، سيستمي )HIS(سيستم اطالعات بيمارستاني  :سابقه و هدف
 سيستم اطالعات .دندر دسترس كاربران مجاز قرار گيرر  با نيازهاي خاص كاربمطابق و  مناسب در محل و زمانتامي شوند 

از يك سيستم فاقد انسجام دروني به سيستمي منسجم تبديل شده است. اغلب بررسي ها نقش  در دهه هاي اخير بيمارستاني
به عنوان بزرگترين   بي توجهي به عوامل انسانيحقيقتدر كرده اند و تعيين كننده ارزيابي و اهميت با را بسيارعامل انساني 

 عدم موفقيت سيستم هاي اطالعاتي در دستيابي به اهداف خود شناخته شده اند. علت

مصاحبه عميق به روش تحقيق كيفي با رويكرد فنومنولوژي اجرا شده  و داده ها به روش  حاضر پژوهش :مواد و روش ها
)independent interview ( نفره متشكل از كاركنان بهداشتي 8  درقالب گروه كانونيكهبا مديران ارشد بيمارستاني، 

كه در گذشته يا حال  مونه گيري  مبتني بر هدف از بين افرادياجرا گرديد. نمي باشد پرسنل درمانيو  پرستاران ،پزشكان
 بيمارستان امام  دردقيقه 120تا 90 حدودمصاحبه جلسات برگزاري   بوده، صورت گرفت. را تجربه كردهبكارگيري اين سيستم

  اعضاء تيم پژوهشنتايج،  گزارش گيري و پس از جلسات سواالتي مطرح شد. شركت كنندگان برايو  ديرضا (ع) بطول انجام
 .نددر مورد برنامه پرداخت و نتيجه گيري بحث به 

 مشكالت در نهايت نظارت و ،نيروي انساني، مديريتت  سخت افزاري مربوط به برنامه، مشكال ومشكالت نرم افزاري :يافته ها
الزم به ذكر است كه . مي باشد  مربوطه آموزش ضمن خدمت پرسنل عدم كامپيوتر ومقدماتيهاي   آموزش مرتبط باآموزشي

نيز نمي بينند. مسئولين سايت بيمارستان كافي  آموزش سيستم اطالعات بيمارستانيكاربران جهت بهره برداري بهينه از 
   آموزش نمي بينند.سيستم برنامه و آشنائي با خطاهاي بكارگيريجهت كسب مهارت در 

 كاهش  به موازات كه افزايش رضايتمندي مراجعينسيستم اطالعات بيمارستاني اصليبا توجه به هدف  بحث و نتيجه گيري:
 ين در مسئولبازخوردموزشي و آ تغييرات اساسي در سيستم اهداف براي نيل به اين ،هزينه هاي بيمارستاني مي باشد

 حل سويضروري مي باشد و قدم اول در اين مسير پذيرش كاستي ها و واقعيت هاي موجود و حركت به سيستم انفورماتيك 
.  مي باشددر بكارگيري سيستم نده ها نمشكالت و تقويت تسهيل ك

 ي، انفورماتيك پزشكي، پايگاه داده  سيستم اطالعات بيمارستانكلمات كليدي:

 

 

 

 



 مقدمه

 اطالعات مراقبتي تبادلبهره گيري از رايانه ها و تجهيزات ارتباطي براي جمع آوري، ذخيره، پردازش، استخراج و   HISهدف
 نياز روزافزون ،با توجه به تحوالت گسترده در تكنولوژي پزشكي و افزايش انتظارات بيماران .)1(بيمار و اطالعات مديريتي است

توانايي رقابت با ساير اين سيستم هاي فاقد   بيمارستان21 آمده است و در قرن بوجوددر بيمارستان   HISبه استفاده از 
بر مبناي اين   HIS هاي بيمارستان انتظاراتي از سيستم دارد كه ساختار  هر يك از بخش ).2(ها را نخواهند داشت بيمارستان

 ).3(انتظارات شكل مي گيرد و اين ساختار لزوما پيچيده خواهد بود

HIS   كنون دچار تحول و پيشرفت شده و از يك سيستم فاقد انسجام دروني به سيستمي  تا  80طي سه دوره از اوايل دهه
كه  خصوصيات فني بسياري باشد يآل، بايد دارا ايده  سيستم).4( شده استارائه پرونده الكترونيك بيمار ت محوريبامنسجم و 

 Expert ( سيستم هاي خبرهو انطباق با استانداردهاي انفورماتيك پزشكي و امكان استفاده از   يقابليت شناساي شامل:

system (هاي افزوده بسيار دارد و مي  قابليت ها و ارزش و انعطاف فراوان در تطبيق با فرهنگ و گردش كار هر بيمارستان
 آموزش HISيكي از مهمترين فاكتورهاي موفقيت در اجراي سيستم  ).5(خدمات بيمارستاني ايجاد نمايدارائه تواند انقالبي در 

سيستماتيك به كاربران است كه  از ميان مطالعات انجام شده در اين زمينه مي توان به نقش مهم آموزش و توسعه حرفه اي 
 اشاره نمود. HISمداوم در 

 گروه 6در مطالعه اي كه توسط دلون و مك لين انجام شد معيارهاي اندازه گيري موفقيت سيستم هاي مديريت اطالعات در 
 گروه غير مستقيم كه با كاربران سيستم  در تماس بودند بررسي شد. نتايج بيانگر اين بود كه 3 گروه مستقيم و 3به صورت 

 ).6زماني كه كاربران در طراحي پروژه دخيل نباشند ممكن است تعامل كاربري از نظر آنان غير منطقي جلوه نمايد( 

 و همكاران در ايرلند انجام گرفت، توسعه ي مداوم پزشكي از طريق بكارگيري مولتي مديا Grimson Jدر برنامه اي كه توسط 
 نفر از متخصصين سالمت انجام گرفت  و نتايج حاكي از 2300براي باال بردن سطح آگاهي از تكنولوژي اطالعات در ميان 

 ). 7موفقيت آميز بودن اين نوع از آموزش بود(

مواد و روش ها 

 قالب   به صورت مصاحبه با مديران ارشد بيمارستاني و بحث دربه روش تحقيق كيفي با رويكرد فنومنولوژي و حاضر پژوهش

  در سال (ع)در بيمارستان امام رضا ) پرسنل درماني، پرستاران،(پزشكان گروه كانوني متشكل از كاركنان بهداشتي 8 تا 6

با توجه به موارد فوق نمونه گيري در مطالعه حاضر از نوع  و نفر 10  حجم گروه هاي كانوني معموال كمتر از .باشدمي 1389
موزشي انفورماتيك بيمارستان ارتش استفاده كردند و يا مي آكه از دوره هاي  شدمي باشامل افرادي  مبتني بر هدف بوده  و

 .بيمارستاني بهره مند شوند سيستم هاي اطالعات توانند از

 .بكارگيري دو پژوهشگر براي تحليل مضامين حاصله، تضمين گرديد  دقت و كيفيت نتايج بوسيله حفظ تشابه روش شناختي با
 اين جلسات حدود .و با كمك يك كارشناس منابع اطالعاتي تسهيل شدمجري وسيله يك ه هاي كانوني ب همه جلسات گروه 

مسئله اصلي براي كشف نيازها عوامل تسهيل كننده و عوامل  4و از شركت كنندگان در مورد  دقيقه بطول انجاميد 120تا  90
هاي كانوني  كنترل اعضاء در طي مصاحبه هاي گروهد. اي رسيدن به نيازها سواالت باز شربازدارنده و ابزارهاي موجود بهينه ب

 اظهارات آنان .انجام شد و دو نفر از اعضاء تيم پژوهش، پس از جلسات به گزارش گيري در مورد تاثيرات برنامه پرداختند
 شد تا از قابل فهم بودن آن بررسيالفاصله بعد از مصاحبه نوار ضبط شده  بكاست ضبط  شد.نواربر روي  يادداشت گرديد و

با مطالعه مكرر دست نوشته ها  توصيف كالمي شركت كنندگان آغاز شده وشنيدن تحليل داده ها با . اطمينان حاصل گردد
تحليل  جمع آوري و .گرديداستخراج  مفاهيم اصلي مشخص و  پژوهشگر در داده ها ، جمالت وتفحص و تعمق با  ت.ادامه ياف

صحت پژوهش   براي تضمين اعتبار و.ها نيز آغاز گرديد با شروع جمع آوري داده ها تحليل آن ناپذيرند و داده ها از هم جدايي



 Member checking، Journaling، Reflexivity ،براكتينگ از روش هاي آناليز داده ها  مراحل گرد آوري ودر
،Deviant case analysis  .استفاده شد

 براي  Member checkingروش براكتينگ مي تواند ما را از خالص بودن توصيف خود از داده ها مطمئن سازد. در 
اطمينان از صحت تحليل داده ها نظر مشاركت كنندگان در باره اينكه آيا توصيف انجام شده جامع و منعكس كننده تجربيات 

آن ها است سوال شد و محتواي موارد مطرح شده  مورد تجديد نظر قرار گرفت. جدا كردن عقايد و فرضيات محقق از داده 
) به تداوم اين فرايند منجر شد. Journalingهاي خام در طول مدت تحقيق صورت گرفت و استفاده از يادداشت هاي روزانه (

 داده هاحفظ شد. در Reflexivityبا نوشتن عقايد و احساسات يا پاسخ هايي كه در طول جمع آوري داده ها بروز مي كرد، 
نهايت براي بحث در مورد عناصري در داده ها تناقض دارند، با توصيف پديده مورد مطالعه آناليز تا حدي اصالح شد تا بتواند 

 ).(Deviant case analysis در تمام موارد تحت مطالعه توضيح كافي ارائه دهد

 يافته ها

سخت افزاري مربوط به برنامه ، مشكالت نيروي انساني، و مشكالت نرم افزاري  محورهاي اصلي اين مطالعه عبارت بودند از:
آنچه در متن آمده است نظرات افراد مصاحبه شونده در دو   مشكالت آموزشي.در نهايت نظارت و ،مشكالت مربوط به مديريت

گروه پرسنل و مديران مي باشد. 

مشكالت نرم افزاري 

، بسيار استكه در اين زمينه مطرح شد بدين شرح بود: در انتقال اطالعات بين بخشي موارد از دست رفتن اطالعات  مواردي
هاي يك پرونده در سيستم تعريف نشده و امكان  فرد ثبت كننده اطالعات جهت پيگيري ثبت اطالعات ناقص يا كليه بخش

كه دسترسي يي از آنجا هايي در ورود اطالعات به برنامه است. كاربري برنامه سخت و داراي محدوديت. ها وجود ندارد ثبت آن
به برنامه براي تمامي كاربران يكسان است و امكان تغيير اطالعات براي همه وجود دارد در نتيجه امنيت برنامه پايين بوده و در 

روي حين ثبت اطالعات برنامه خطاهاي متعدد در ثبت اطالعات  و سطح مطلوبي قرار ندارد. سرعت پردازش برنامه پايين است
. برخي از كدها در سيستم  نمايددهد. سيستم از كفايت الزم برخوردار نبوده و سطح پاييني از انتظارات را برآورده مي مي

 اساس يك آيتم خاصي در سيستم وجود ندارد. از زمان راه اندازي برنامه تا امكان جستجوي اطالعات بر و تعريف نشده است
 فقط پذيرش و سايت  و خروجي آماري از برنامه وجود نداردني در برنامه صورت نگرفته است. امكان گرفتيكنون هيچ ارتقا

 ).8(بيمارستان امكان تصحيح اطالعات مربوط به بيماران را دارند

 مشكالت سخت افزاري 

 به همين دليل مي باشند،ها آلوده  و سيستم كامل نبوده  ها  و ابتدائي هستند. پوشش آنتي ويروسبسيار قديمي  هاسيستم
ها   وجود ندارد. در برخي بخشيسيستماصال ها  برنامه پايين است. در بعضي از بخشاطالعات سرعت كامپيوتر و پردازش 

هاي مختلف بيمارستان كم است.  . تعداد كامپيوترها نسبت به كاربران در بخشهستند و يا از كار افتاده اشتهپرينتر وجود ند
. )9(ها از كامپيوتر استفاده نمي شود در بيمارستان جهت تمامي امور و در تمامي بخش

مشكالت مربوط به نيروي انساني  

ي كافي ندارند. يبرخي از كاربران با كامپيوتر آشنا ها مطرح گرديد: هاي آن در اين قسمت مشكالت مربوط به پرسنل و مهارت
فرهنگ استفاده از برنامه در برخي افراد ايجاد نشده است و برخي پزشكان از اطالعات تخصصي ثبت شده در برنامه توسط 

 متخصصان پاراكلينيكي استفاده نمي كنند و جهت تشخيص قطعي مجددا مستندات پاراكلينيكي از جمله كليشه هاي



 اطالعات به موقع به  و پرسنل با قابليت هاي جامع و پيشرفته برنامه آشنائي ندارند دهند.راديولوژي را مورد بررسي قرار مي
 ).10( نمي شودآمدروز

مشكالت مربوط به مديريت و نظارت 

هاي بيمارستان  همه بخشمي باشد. مشكالتي كه در اين قسمت مطرح شد مربوط به مديريت برنامه و مديريت بيمارستاني 
گذاري به مدارك كاغذي استناد   نيستند. همچنان مديريت بيمارستان مراجع قانونHISمجهز به سيستم كامپيوتري و برنامه 

كرده و مدارك كامپيوتري را معتبر نمي دانند. 

0F طبقه بندي بيماري ها و اعمال جراحي-ويرايش دهم ها براساس سيستم بيماري

�)10- ICD( .در برنامه كدگذاري نمي شوند 
. مراجعات )11(اطالعاتي كه قبل از راه اندازي برنامه در بيمارستان وجود داشته به برنامه وارد نشده و قابل رديابي نمي باشد

 براي پيدا كردن مشكالت برنامه نيست. پرسنل از ارائه سويهسرپائي در برنامه ثبت نمي شود. مديريت با پرسنل در تعامل دو 
دارند. مديريت در برگزاري جلسات نظرخواهي از كاربران  و واهمه انتقادات و پيشنهادات در مورد نقطه ضعف هاي برنامه ترس

نظر گرفتن ميزان آشنائي به برنامه آن بخش صورت   جابجائي بين بخشي نيروها در بيمارستان بدون دركرده وضعيف عمل 
 .مي پذيرد

 كاري پرسنل هماهنگ نبوده و با شيفتبا سيستم اطالعات بيمارستاني برنامه زمان بندي كاري مسئولين شيفت عصر برنامه 
 برنامه آگاهي  اين نمي شود. مسئولين برنامه ازمرتفعيكديگر متناسب نمي باشد. مشكالت كاربران توسط مديران بيمارستان 

كه پرسنل  زماني). 12(نمي نمايندرا ارائه كه پرسنل و كاربران با مشكل مواجه مي شوند راهكاري  كامل و كافي ندارند و زماني
 يك فرد (مشخص  بدين معني كه در دسترس نمي باشدIT واحد ،ندوبا برنامه يا حتي از نظر سخت افزاري دچار مشكل مي ش

 در بيمارستان از طرف مديريت استخدام نشده است.  HISو متخصص) جهت امور مربوط به برنامه 

مشكالت مربوط به آموزش 

آموزش پرسنل جديد توسط نيروهاي قديمي و باتجربه صورت مي گيرد و از نيروي  : موارد مطرح شده در اين زمينه عبارتند از
متخصص برنامه جهت آموزش استفاده نمي شود. آموزش پرسنل دير هنگام بوده و متناسب با زمان نياز بخش نمي باشد. 

 كار با كامپيوتر استخدام مي شوند. مقدماتيهاي   به عملكرد پرسنل نظارت ندارند. پرسنل بدون مهارتمسئولين

ها و تهيه آمار و جداول و نمودارها   و جهت كدگذاري صحيح، استخراج اطالعات، دسته بندي آنبودهآموزش كاربران ضعيف 
 كار با كامپيوتر براي پرسنل  مقدماتيهاي آموزش كافي نمي بينند. آموزش ضمن خدمت براي كاربران وجود ندارد. آموزش

وجود ندارد. كاربران جهت كاربري پيشرفته و بهره برداري بهينه از برنامه آموزش نمي بينند. مسئولين سايت بيمارستان (واحد 
(IT برنامه و آشنائي با خطاهاي آن آموزش نمي بينند. آموزش اختصاصي هر بخش در زمان بكارگيري جهت كسب مهارت در 

ها وجود ندارد.  جابجائي پرسنل بين بخش

بحث و نتيجه گيري 

 ،نجا كه مطالعات كيفي ديناميك هستندآ بود ولي از نظاميهاي  بيمارستان  درHISموزش انفورماتيك جهت بكارگيري آ
اين سيستم نرم افزاري بكارگيري  و عوامل تسهيل كننده در ، موانع شامل نحوه كاركرد مي باشد كهموزشآنتايج فراتر از بحث 

موزشي و نحوه بكارگيري نرم افزار است كه در آ از نتايج در مورد بررسي دوره هاي بخشي و  استرو به پيشرفت در بيمارستان
ها در پايگاه داده به صورت همزمان به نحوي  نجا كه هدف سيستم اين است كه در آن دادهآاز  ورده شده است.آقسمت نتايج 

                                                             
1- International Classification Of  Disease And Operation (tenth Revision) 



ذخيره شوند كه در محل و زماني كه مورد نياز هستند و با ساختاري كه با نيازهاي خاص كاربر سازگار شده است در دسترس 
 پردازش و استخراج اطالعات باشد با ، نتايج حاصله از مطالعه در تك تك اجزاي اصلي كه  ذخيره.كاربران مجاز قرار گيرد

. استمشكالت اساسي رو به رو 

 از اين .آموزش كاربري مي باشد شناسازي كامل كاربران با اهداف اصلي اين نرم افزارها پيش ازآدر كشورهاي توسعه يافته 
طراح نرم افزار قرار ت شرك ن را در اختيارآ هاي مورد نياز خود از اين سيستم انتخابطريق هر كاربر با توجه به خواسته ها و 

 هر بخش تا نياز به  با توجهموزش كامل نرم افزارآ ضمن ه،در بيمارستان مربوط  نرم افزارآزمايشيمي دهد و پس از اجراي  
ن آو پس از  ن را  به روز مي رسانندآرا دريافت كرده و   كاربران در هر بخشگزارش عملكردمدت يكسال طراح به طور روزانه 

 .)11( مي رسدمختصر نيز از طريق پشتيباني فعال به اشكاالت 

پيشنهادات 

ولي   قرار گرفت و مصاحبه شوندگان اجراي سيستم اطالعاتي بيمارستاني در اختيار شركت كنندگانازهدف اين پژوهش در 
  كيفيت نرم افزاري و سخت افزاريي ارتقاجهتامل با كاربران ع نيروهاي متخصص براي تبكارگيري و  علميبرگزاري سمينار

 الزامي آن ها از گزارش گيري و  كاربرانشناييآموزشي به صورت فصلي براي آ برگزاري كالس هاي ضروري به نظر مي رسد.
مي باشد. 

 محدوديت ها و مالحظات اخالقي

با توجه به روش مطالعه مي توان بيان داشت كه نتايج بدست آمده فقط به افراد مورد مطالعه و زمان مصاحبه قابل انتساب و 
 كاربرد است و صرفا يك درك و بينش عميق از پديده ها را فراهم مي آورد.

اهم مالحظات اخالقي بكار رفته در اين پژوهش عبارتند از: 

 رضايت نامه آگاهانه و اجازه ضبط مصاحبه از تمامي افراد مصاحبه شونده اخذ گرديد. -1

اطالعات اخذ شده از مصاحبه شوندگان محرمانه بوده و حق انصراف از شركت در مصاحبه براي آنان محفوظ باقي  -2
 ماند.

ضمن هدايت مصاحبه به سمت محور اصلي پژوهش، زماني براي بازخورد  و شرح احساسات مشاركت كنندگان در  -3
 نظر گرفته شد.

 متن توضيحات و تفسير هاي نهايي جهت تاييد و اطالع در اختيار مشاركت كنندگان قرار گرفت. -4

 تشكر و قدرداني

 كليه پرسنل شركت كننده در بحث هاي گروهي و حراست و (ع)امام رضا ن ابيمارستمحترم  يت مدير فراوان از تشكر با
 .بيمارستان كه ما را در انجام اين تحقيق ياري كردند
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