فاکتورهای مورد انتظار پزشکان از پیادهسازی پروژهی پروندهی الکترونیک سالمت در
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

*
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نرجس میرابوطالبی ،1حسین مبارکی ،2راضیه دهقان ،3نوشین محبی
مقاله پژوهشی

چكيده

مقدمه :پرونده ی الکترونیک سالمت شامل طیف گستردهای از سیستمهای اطالعات است که تمامی اطالعات مربوط بوه طور مراقبوت پرسوتا ی،
تجطیز دا و ،ا زیابی فیزیکی و ایمنسازی ا براساس استاندا دهای شناخته شده ممکن میسازد و با تطجه به پیچیدگی پروندهی الکترونیک سوالمت
( )Electronic Health Recordقابلیت استفاده از این سیستم تطسط کا بران آن امری حیاتی است .بنابراین پژوهشوی بوا هود

تعیوین فاکتط هوای

مط د انتظا پزشکان از پیادهسازی پروژهی پروندهی الکترونیک سالمت د دانشگاه علطم پزشکی هرمزگان د سال 1931صط ت گرفت.
روش بررسی :این پژوهش کا بردی و از نطع تطصیفی -تحلیلی بطد که د سال  1931د دانشوگاه علوطم پزشوکی هرمزگوان انجوام شود .جامعوه ی
آما ی شامل پزشکان عضط هیأت علمی و دستیا ان تخصصی مشتمل بر  123نفر بطدند .پرسشنامهای برگرفتوه از پایوانناموهی دکتورای  Mortonد
دانشگاه  Drexelبهعنطان ابزا پژوهش انتخاب گردید .وایی پرسشنامه با اسوتفاده از نظورات متخصصوین و صواح نظوران د ایون زمینوه و پایوایی
پرسشنامه از طریق  test-retestبه میزان  87د صد سنجیده شد .دادههای گردآو ی شده از پرسشنامه با استفاده از نورمافوزا  SPSSنسوخهی  13و
بهوسیلهی وشهای آما تطصیفی (جداول تطزیع ،د صد فراوانی ،شاخصهای آما ی میانگین و انحرا

معیا ) و آزمطنهای آموا ی  ANOVAو

 t-testیکطرفه مط د تجزیه و تحلیل قرا گرفت.
یافتهها :بیشترین امتیاز کس
مناس

شده مربط به فاکتط پشتیبانی مدیریت با میانگین  9/56و کمتورین امتیواز کسو

شوده مربوط بوه فواکتط آموطزش

و کافی با میانگین 9/18بطد .د ا تبا با مطانع اجرای پیادهسازی پرونودهی الکترونیوک سوالمت بویشتورین د صود کسو

هزینههای اقتصادی با  78د صد و کمترین امتیاز کس

شوده مربوط بوه

شده مربط به مقاومت پرسنل د برابر فنآو ی جدید با  65د صد بطد و از دیدگاه پزشکان

مهمترین مزایای پروندهی الکترونیک سالمت افزایش کنترل بر فعالیتهای کا ی  72/3د صد ا زیابی شد.
نتیجهگیری :با تطجه به نتایج کس شده د دانشگاه علطم پزشکی هرمزگان ،پزشکان عضط هیأت علمی و دستیا ان با پیوادهسوازی پرونودهی الکترونیوک سوالمت
د این دانشگاه مطافق بطدند و با تطجه به نظرات ا ایه شده تطانایی و آمادگی الزم جهت پیادهسازی پروندهی الکترونیک سالمت وجطد داشت.
واژههای کلیدی :پروندهی الکترونیک سالمت؛ فنآو ی اطالعات سالمت؛ پزشکان
* این مقاله حاصل طر پژوهشی شما هی  3112د دانشگاه علطم پزشکی هرمزگان میباشد.

د یافت مقاله31/8/17 :

اصال نهایی32/1/11 :

پذیرش مقاله32/1/22 :

 -1مربووی ،موودا پ پزشووکی ،دانشووکدهی پیراپزشووکی ،مرکووز تحقیقووات موودیریت
اطالعات و خودمات سوالمت ،مرکوز تحقیقوات مواد و کوطدپ ،مرکوز تحقیقوات
دانشجطیی دانشکده پرستا ی و مامایی ،دانشگاه علطم پزشکی هرمزگان ،هرمزگان،
ایران (نطیسندهی مسؤول)

ارجاع :میرابوطالبی نررس  ،مبراریی حسری  ،دهقرا راضری  ،محبری
نوشی  .فاکتورهاا مواوراماظتراارمکانااا ماامک ااا مسااا م
کروژ م مکروظد م مالاتروظ ا مساتودمارمااظاا ا مم او م
کانایمهرواگا .ممدیریت اطالعرات سرالمت 2929؛ -664 :)6(21
.666

Email: nmirabootalebi@hums.ac.ir

 -2استادیا  ،مدیریت خدمات بهداشوتی د موانی ،دانشوکدهی تطانبخشوی ،دانشوگاه
علطم پزشکی تهران ،وزا ت بهداشت ،د مان و آمطزش پزشکی ،تهران ،ایران
 -9کا شناس ا شد ،فن آو ی اطالعوات سوالمت ،دانشوگاه علوطم پزشوکی کاشوان،
کاشان ،ایران
 -8کا شناس ا شد ،آمطزش مدا پ پزشکی ،مرکوز تحقیقوات مودیریت و اقتصواد
سالمت ،دانشگاه علطم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
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مقدمه

تالشهای گستردهای در سهت افزایش ییفیت ،امنیت و
بهرهوری مراقبت بهداشتی با استفاده از ف آوری اطالعات از
سمل پروندهی الکترونیک سالمت ،ثبت یامپیوتری دستورات
پزشک ،سیستمهای تصمیمیار انجام گرفت است ( .)2در
بسیاری از یشورها ،ثبت یامپیوتری اطالعات سهت یاهش
ثبت یاغذی ،پروژهی وزارت بهداشت و درما یشورها شده
است و مزایای آ شامل تبادل اطالعات پزشکی ،استاندارد
شد واژههای پزشکی ،امنیت و محرمانگی و استاندارد یرد
فرایندهای درما میباشد ( .)9بروز ای تغییرات در سیستمهای
مراقبت بهداشتی ،سامع و افزایش قدرت ف آوری فشار روز
افزونی سهت ایجاد و توسع ی سیستمهای پروندهی الکترونیک
سالمت  )Electronic Health Record( EHRب
سیاستگذارا  ،ارای دهندگا و سیستمهای مراقبت بهداشتی
تحمیل مییند ( EHR .)9شامل اطالعاتی از قبیل مشاهدات،
تستهای آزمایشگاهی ،گزارشات عک برداری تشخیصی،
درمآ ها و داروهای تجویز شده ،اطالعات هویتی بیمار و
اسازهنام های قانونی و آلرژی میباشد ( .)4موسس ی پزشکی
( )Institute of Medicineاخیراً اعالم یرده است ی سهت
یاهش خطاهای پزشکی و بهبود ییفیت مراقبت از هماهنگ
شد ای سیستم پشتیبانی مییند و اقتباس با  EHRبایستی
ب صورت یک استاندارد در پزشکی و سایر فعالیتهای مراقبتی
بیمار تبدیل شود ( .)6ایاالت متحده متقاضی ایجاد پروندهی
الکترونیک سالمت برای هم ی امریکاییها تا سال 9124
میالدی شده است ( .)6ناتوانی در استفاده از ف آوری اطالعات
مانند ناتوانی در خواند و نوشت است و با توس ب تحوالت
سریع از سمل دیجیتالی شد مدارک پزشکی ،آموزش
الکترونیکی و غیره ب ای معناست ی اعضای پرسنل پزشکی
بایستی ب نگرش مناسب در زمین ی استفاده از ف آوری مجهز
شوند و ابزار و مهارتهای مورد نیاز سهت بهرهوری از ای
پیشرفت را یسب ینند ( Pizziferri .)6و  kittlerدر سال
 9116میالدی در امریکا در مطالع ای تحت عنوا
«زما سنجی فرایندهای یاری پزشکا قبل و بعد از پیادهسازی
پروندهی الکترونیک سالمت با استفاده از نردبا زما »
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مینویسد :بزرگتری نگرانی در پیادهسازی پروندهی
الکترونیک سالمت زما بر بود استفاده از ای سیستم نسبت
ب مدارک دستی برای پزشکا است ی نتایج پژوهش نشا
داد ی  66درصد پزشکا موافق بودند ی حدود  6دقیق در
زما فرایند یاریشا یاهش پیدا یرده است ( Jay .)6و
همکارا بیا داشتند ی با استفاده از ای پروندهی الکترونیک
سالمت ،دانشجویا پزشکی ،تجارب یادگیری را میتوانند
توسط استاد خود افزایش دهند .آموزش ای تکنیک میتواند
باعث یمک ب دانشجویا پزشکی در بهبود مهارتهای
ارتباطی ،افزایش مهارتهای آموزشی ب بیمارا  ،بهبود
مستندسازی و یاهش خطاهای پزشکی شود ( .)2مطالع ی
دیگری نشا داد ی رزیدنتها و دانشجویا پزشکی در مورد
توسع ی سبکهای ارتباطی و تعامل با بیمار خود در EHR
اظهار نگرانی و سردرگمی میینند( .)21نتایج تحقیق
Shannonو همکارا حایی از آ است ی پروندهی
الکترونیک سالمت  29درصد باعث بهبود گردش یار میشود،
 66درصد باعث یاهش خطای پزشکی 49 ،درصد یاهش
هزین و زما درما و  49درصد باعث افزایش درآمد میشود
(.)22
ارزشهای موسود سیستمهای پروندهی الکترونیکی سهت ایجاد
انگیزه در پزشکا برای استفاده از آ یافی نیست و فایتورهای
مختلفی از سمل  ،نارسایی تبلیغات و شناسایی قابلیتهای
سیستم ،محدودیت دانش یامپیوتری بخشی از پزشکا  ،نگرانی
از بهرهوری باال ،رضایت بیمارا و غیر قابل اعتماد بود
ف آوری را میتوا از دالیل مقاومت پزشکا ذیر نمود (.)29
استا هرمزگا با وسود مناطق شهری و روستایی متعدد و قرار
داشت تعدادی از روستاها ،سزو مناطق محروم با یمبود
زیرساختهای ف آوری ،متخصصی بهداشتی و فنی ،تجهیزات
و امکانات مواس است ی با وسود چنی معضالتی پیادهسازی
ف آوریهای پیشرفت مانند پروندهی الکترونیک سالمت ب
یندی صورت میگیرد.
با توس ب اینک در حال حاضر یکی از استراتژیهای مهم
وزارت بهداشت ،درما و آموزش پزشکی پیادهسازی پروندهی
الکترونیکی سالمت در سطح ملی است و پزشکا ری اصلی
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نرجس میرابططالبی و همکا ان

پیادهسازی ای سیستم میباشند ،ای پژوهش قصد داشت تا با
ارزیابی نظرات پزشکا و دستیارا تخصصی در مورد پروندهی
الکترونیک سالمت و انتظارات آ ها در مورد ای سیستم گامی
در سهت بهبود زمین ی پیادهسازی پروندهی الکترونیک سالمت
در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگا بردارد.
روش بررسی

مطالع ی حاضر یاربردی و از نوع تحلیلی بود ی در سرال  2922در
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگا انجرام شرد .سامعر ی پرژوهش را
پزشکا متخصص هیأت علمی ( 22نفر) و دسرتیارا ( 26نفرر) در
یلی ی گروهها در بیمارستا های آموزشی -درمانی شهید محمدی،
شریعتی ،یودیا و اب سینا تشکیل دادند .روش مورد استفاده تمرام
شماری و ابزار مورد استفاده در ای مطالع یک پرسشنام بود یر
ای پرسشنام برگرفت از پایا نام ی دیترای  Mortonدر دانشگاه
 Drexelمیباشد ( .)6قسمت اول ای پرسرشنامر ی دو قسرمتی
اطالعات دموگرافیک و قسمت دوم مربوط ب سواالت میباشد یر
براساس اهداف قررار گرفتر انرد .قسرمت سرواالت شرامل؛ میرزا
پشتیبانی مدیریت ( 6سوال) ،میزا مشراریت پزشرکا ( 6سروال)،
آموزش مناسب و یافی ( 4سوال) ،استقالل پزشک ( 6سوال) ،میزا
ارتباط متقابرل پزشرک و بیمرار ( 4سروال) ،میرزا درک آسرا از
پروندهی الکترونیک سالمت ( 4سوال) ،مزایای پروندهی الکترونیک
سالمت ( 6سوال) ،معیارهای مورد انتظار پزشکا ( 6سوال) ،موانرع
پیادهسازی پروندهی الکترونیک سالمت ( 92سوال) بود و پاسخها در
 6گزین از  2تا  2( 6یامالً مخالف 9 ،تا حدودی مخالف 9 ،متوسط،
 4تا حدودی موافرق 6 ،یرامالً موافرق) تقسریمبنردی شرد .روایری
پرسشنام با استفاده از نظرات متخصصی و صاحبنظرا در ایر
زمین و پایایی پرسشنام از طریق آزمو  test-retestسنجیده شد
و میزا آ  66درصد ب دسرت آمرد .دادههرای گرردآوری شرده از
پرسشنام با استفاده از نرمافزار  SPSSویرایش  22و بر وسریل ی
روشهای آمار توصیفی (سداول توزیع فراوانی و درصد ،شاخصهای
آماری میانگی و انحراف معیار) و آزمو های آماری  ANOVAو t-
 testیکطرف مورد تجزی و تحلیل قرار گرفت.
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یافتهها

از  261نفر سامع ی پژوهش ،تعداد  292نفر ( 61/6درصد) در
مطالع شریت یردند (سردول  26 .)2نفرر ( 24درصرد) افرراد
متخصص داخلی 24 ،نفر ( 21/2درصد) متخصص زنا و بقی
در سایر رشت ها بودند 22 .نفر ( 66/6درصد) از یامپیوتر سهت
استفاده از ژورنالهای مختلف ،منابع بالینی و بهداشتی استفاده
میینند و  66نفر ( 64/4درصرد) گر گراهی از سیسرتم هرای
اطالعاتی ینرونی اسرتفاده مرییننرد 66 .نفرر ( 49/6درصرد)
شخصاً یار با یامپیوتر را آموخت اند و  92نفر ( 99/6درصرد)در
دورا تحصیل پزشکی آموزشهای یرامپیوتری دیردهانرد .در
مورد نوع آموزش پروندهی الکترونیک سالمت ،تعداد  66نفرر
( 66/4درصد) موافق آموزش گروهی و  49نفر ( 99/6درصرد)
موافق آموزش فردی بودند.
معیار پشتیبانی مدیریت با میانگی  9/66و انتظارات پزشرکا
از پروندهی الکترونیک سالمت با میرانگی  9/62بریشترری
امتیاز و آموزش مناسب و یرافی برا  9/26یرمترری امتیراز را
یسب نمودهاند .آزمو آنالیز واریان نشا می دهد ی ارتباط
معناداری بی سرابق ی یرار و معیرار ارتبراط پزشرک -بیمرار
( )1/112وسود دارد .آزمو  t-testارتباط معناداری بی گرروه
رزیدنت و اعضای هیأت علمری برا معیرار پشرتیبانی مردیریت
( )1/112و معیار آموزش ( )1/119نشا داد و اعضرای هیرأت
علمرری در اسررتفاده از پرونرردهی الکترونیکرری سررالمت تمایررل
بیشتری دارند و آموزشهای داده شده توسط دانشرگاه علروم
پزشکی هرمزگا را یافی میدانند (سدول .)9
در ارتباط با موانع پیادهسازی ،هزین های اقتصادی برا 64نفرر
( 66/2درصد) و مقاومت پرسنل در برابرر فر آوری سدیرد 61
نفر ( 96/6درصد) ب ترتیرب بریشترری و یرمترری فراوانری
نظرات را یسب نمودند .آزمو  t-testنشا میدهد ی ارتباط
معناداری بی مانع هزینر هرای اقتصرادی و پزشرکا هیرأت
علمرری و رزیرردنتهررا وسررود دارد و پزشررکا هیررأت علمرری
هزین های اقتصادی را نسبت ب رزیدنتها مرانع برزرگترری
میدانند (سدول  9و نمودار .)2
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جدول  :1مشخصات پزشکان شرکت کننده در پژوهش
مشخصات شرکتکنندگان

فراوانی

د صد

فراوانی

مرد

95

69/5

21

27/7

زن

25

85/8

62

81/2

>95

18

95/8

9

8/1

95-93

98

98/8

26

98/2

85-83

6

7/3

98

65/8

65-63

---

----

5

7/2

<55

----

----

2

2/8

65

89/8

89

65/5

>6

85

81/8

13

25

6-3

15

18/3

29

91/6

15-18

8

8/1

18

29/9

<16

2

9/5

18

13/2

ا تبا با دانشگاه

سابقه کا

زیدنت

د صد

جنسیت

سن

عضط هیأت علمی

جدول  :2میانگین فاکتورهای مورد نظر از دیدگاه پزشکان
نسبتاً مطافق تا مطافق
میانگین

انحرا معیا

پشتیبانی مدیریت

9/56

5/7798

مشا کت پزشکان

9/93

5/3982

آمطزش مناس و کافی

9/18

5/3188

استقالل پزشک (آزادی عمل پزشک)

9/17

5/3912

ا تبا متقابل پزشک -بیما

2/83

5/3918

د پ سطدمندی

9/95

5/7163

انتظا ات پزشکان از پروندهی الکترونیک سالمت

9/61

5/3695

جدول  .3درصد امتیاز کسب شده در هر یک از موارد مربوط به موانع اجرایی پیادهسازی پروندهی الکترونیک سالمت
مانع نیست

جزیی

اساسی

فراوانی و د صد

فراوانی و د صد

فراوانی و د صد

هزینههای اقتصادی

(11)7/6

(98)25/8

(78)56/1

عدم وجطد سیاستهای امنیتی

(7)5/2

(81)91/7

(75)52

فقدان استاندا د یکسان

(5)8/8

(87)98/2

(86)67/1

عدم وجطد دسترسی به پشتیبانی فنی

(7)5/2

(85)96/8

(86)67/1

محدودیتهای فنی سیستم

(7)5/2

(88)95/8

(88)68/8

مطانع پیادهسازی به ترتی اولطیت
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مانع نیست

جزیی

اساسی

فراوانی و د صد

فراوانی و د صد

فراوانی و د صد

(15)8/7

(85)96/8

(89)65/5

(19)15/1

(85)96/8

(85)68/9

عدم وجطد تیم قطی از مهندسان و متخصصین بهداشتی

)8( 3

(65)97/7

(85)68/9

مها تهای کامپیطتری پرسنل

(15)12/8

(85)96/8

(58)61/3

بحث آمطزش

(95)29/9

(88)98/1

(66)82/5

(16)11/5

(52)87/1

(62)85/9

(19)15/1

(55)61/2

(65)97/7

مطانع پیادهسازی به ترتی اولطیت
کیفیت پایین نرمافزا های مطجطد د کشط
نگرانیهای امنیتی و عایت حریم خصطصی
(محرمانگی اطالعات)

عدم آگاهی از مزایای پیادهسازی پروندهی الکترونیک
سالمت
مقاومت پرسنل د برابر فنآو ی جدید

89/8

کاهش هزینه

72/3

86/2
55/5

تسهیل فعالیتها

87/9

55/8

56/1

تاثیر بر ا تقاء شغلی افزایش کا ایی

تسریع د انجام

افزایش کنترل بر

افزایش کیفیت

وظایف

فعالیتهای کا ی

مراقبت

نمودار  :1درصد امتیازات کسب شده در ارتباط با مزایای اجرایی پیادهسازی پروندهی الکترونیک سالمت در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

بحث

در ارتباط با فایتور آموزش یافی و مناسب ی  Mortonدر
پژوهشی با عنوا «پذیرش پروندهی الکترونیک سالمت و
فایتورهای مؤثر بر دیدگاه پزشکا » در بیمارستا های
 Mississippiبر روی  992پزشک متخصص عضو هیأت علمی
انجام داد ،میانگی فایتور مورد نظر  9/66ب دست آمدMorton .
بیا داشت ی نگرانی پزشکا بعد از پیادهسازی پروندهی
الکترونیک سالمت در مورد آموزشها مهمتری دلیل برای عدم
پذیرش پروندهی الکترونیک سالمت توسط آ ها بوده است و
درصورتیی پیادهسازی مرحل ب مرحل انجام گیرد و پشتیبانی
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سیستم ب درستی صورت گیرد ،پزشکا با تأثیر  EHRآشنا شده
و مورد پذیرش قرار میدهند (.)6
 Bernerدر مطالع ای در سال  9116میالدی بیا یرد ی
آموزش استفاده از سیستم مستلزم صرف زما و وقت میباشد و
بسیاری از پزشکا مس در استفاده از یامپیوتر راحت نیستند ،لذا
خواها یادگیری و تغییرات نیز نمیباشند (.)29
نتایج پژوهش ییمیافر و همکارا نشا داد ی  46/4درصد از
افراد فقدا آموزش را علت اصلی پایی بود ییفیت سیستمهای
اطالعاتی میدانند ی ای مشکل با برگزاری یالسهای
آموزشی ،راهنماها ،دستورات و سزوات آموزشی ی باید توسط تیم
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پشتیبانی سیستم اطالعات بیمارستانی فراهم گردد قابل رفع
خواهد بود ( .)24برای سلوگیری از شکست یا عدم استفاده از
سیستمهای اطالعات ،آموزش مداوم ضروری است و باعث
یاهش مشکالت فنی میگردد .میتوا گفت عوامل مؤثر در
افزایش ییفیت و یارامدی سیستم شامل سرمای گذاری در منابع
انسانی ،سیستم پشتیبانی خوب و آموزش یافی برای یاربرا
نهایی میباشد .نتایج حاصل از ای بررسی نیز نشا میدهد ی
میانگی امتیازات یسب شده در ای فایتور  9/92میباشد ی با
نتایج تحقیق  Mortonو همکارا همخوانی دارد و مؤید ای
مطلب است ی پزشکا دانشگاه علوم پزشکی هرمزگا با توس
ب سابق ی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگا در برگزاری
یالسهای آموزشی ،یارگاهها و سمینارها فایتور آموزش را در
ای دانشگاه مناسب و یافی میدانند (.)6
در ارتباط با فایتور استقالل پزشکا  Bernerبیا مییند ی
پزشکا احساس میینند ی سیستمهای حمایت از تصمیمگیری
و سیستمهای تجویز دارو اختیارات و استقالل آنا را ب عنوا
فراهم آورندگا خدمات پزشکی یاهش میدهد .از نظر تاریخی
بسیاری از پیشرفتهای علمی ی استقالل پزشکا را یم نموده،
سبب مقاومت و مخالفت آنا شده است ( .)29در ای ارتباط
 Mortonو همکارا میانگی  9/24را یسب نمودهاند ( )6ی
مقایس ی آ با نتیج ی تحقیق حاضر ی میانگی  9/26ب دست
آمد ،بیانگر همراستا بود نتایج دو پژوهش است و میتوا ب
ای نتیج رسید ی پزشکا دانشگاه علوم پزشکی هرمزگا
سیستم را متناقض با فایتور استقالل نمیدانند و سیستم میتواند
باعث سهولت در انجام فعالیتهایشا باشد .اما مشکالت و
معضالت قانونی ،اخالقی و محرمانگی ی  22نفر ( 66/6درصد)
با آ موافق بودند ،ب عنوا اصلیتری مشکلی ی در پیادهسازی
سیستمهای اطالعاتی وسود دارد شناسایی گردید.
در ارتباط با فایتور انتظارات پزشکا میانگی  62/9یسب شد
ی همچنی ای مقدار در تحقیق  Mortonو همکارا  9/64بود
( Moody .)6و  Slocumbتحقیقی تحت عنوا «بررسی
مستندسازی پرستاری در پروندهی الکترونیک سالمت» در
بیمارستانی در سنوب غربی فلوریدا نشا داد ،بیش از یک سوم
پرستارا ( 96درصد) معتقد بودند ی پروندهی الکترونیک
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سالمت باعث یاهش بار یاری آ ها شده و  66درصد آ ها
معتقد بودند ی پروندهی الکترونیک سالمت باعث بهبود ییفیت
مستندسازی شده است (.)26
 Oroviogoicoecheaو  Watsonدر پژوهش خود بیا یردند
ی پیادهسازی سیستمهای اطالعاتی در مراقبت بهداشتی بایستی
با توس ب فرایند یاری دستی آ ها باشد و بر روی سنب های
مختلفی از مراقبت بیمار و موسسات مختلفی ی در آ خدمت
میینند ،متمریز شوند ( .)26میتوا گفت بزرگتری یمک
ف آوری ب متخصصی مراقبت بهداشتی در مستندسازی ،فرایند
تشخیص ،درما و پایش ،تجویز پزشکی و بازیابی اطالعات
است .پروندهی الکترونیک سالمت میتواند دسترسی پزشکا را
ب تمام اطالعات درمانی در سطح سازمانی ،منطق ای ،ملی و
بی المللی میسر سازد و دادههای بهداشتی فرد ی معموالً در چند
سیستم اطالعات با پرایندگی سغرافیایی وسود دارد را یکپارچ
یند و متخصصی میتوانند در هر زما و مکانی ب راحتی ب
اطالعات بیمار دسترسی داشت باشند .درصورتیی پیادهسازی
سیستم با استانداردها همخوانی داشت باشد ،میتواند انتظارات
پزشکا و متخصصی حوزه بهداشتی و درمانی را برآورده سازد.
در ای مطالع فایتور مشاریت پزشکا میانگی امتیاز 9/92
ب دست آمد ی در مقایس با تحقیق  Mortonو همکارا با
میانگی  ،)6( 9/96نشا داد ی ای دو پژوهش با هم همخوانی
دارند .از آ ساییی پزشکا یکی از اریا اصلی پیادهسازی
سیستم پروندهی الکترونیک سالمت میباشند با درگیر یرد
آ ها در ای پروژه در انتخاب سیستم یاربر پسندتر بود نقش
مهمی ایفا مییند .مشاریت پزشکا در بخش آموزش و درک
فرایندهای بالینی حایز اهمیت میباشد .محدودیت دانش
یامپیوتری برخی از پزشکا  ،نگرانی از بهرهوری باال ،رضایت
بیمارا و غیر قابل اعتماد بود ف آوری را از دالیل مقاومت
پزشکا ذیر نمود.
در ارتباط با فایتور درک سودمندی سیستم نتایج پژوهش
 Mortonو همکارا امتیاز  9/66یسب یرد ( )6و میانگی ای
فایتور در پژوهش حاضر  9/96ب دست آمد Desroches .و
همکارا براساس نتایج مطالع ی خود بیا یردند ی دربارهی
رضایت پزشکا  ،ایثریت پزشکا از پروندهی الکترونیک
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سالمت یامالً رضایت داشتند و  29درصد سیستم را یاربردی
میدانستند 66 .درصد با سهولت استفاده از سیستم نسبتاً موافق
بودند ( .)26باتوس ب مباحث باال میتوا نتیج گرفت ی
پزشکا دانشگاه علوم پزشکی هرمزگا درک مناسبی از
پروندهی الکترونیک سالمت دارند و ای یکی از نقاط قوت
دانشگاه برای اسرای پروندهی الکترونیک سالمت در دانشگاه
مذیور است.
راسع ب فایتور ارتباط متقابل پزشک -بیمار  Desrochesو
همکارا براساس نتایج مطالع ی خود بیا یردند ی یک
پروندهی الکترونیک سالمت میتواند تأثیرات بسیار زیادی داشت
باشد و یکی از آ ها بحث ارتباطات است همچنی در ای رابط
در پژوهش  Desrochesنتایج زیر ب دست آمد؛ تأثیر بر ارتباط
با بیمار  69درصد ،تأثیر بر ارتباطات با ارای دهندگا  29درصد،
تأثیر بر ییفیت تصمیمگیری  69درصد (.)26
 Hayajnehدر مطالع ای توصیفی -مقطعی نشا داد 96 ،درصد
از پزشکا معتقدند ی سیستمهای اطالعاتی باعث بهبود
ارتباطات 61 ،درصد باعث بهبود تصمیمگیری پزشکی و 96
درصد باعث بهبود دقت اطالعات بیمار میشود (.)26
ارتباطات الکترونیکی بی بیمار و پزشک میتواند باعث یاهش
هزین های طرحهای بهداشتی در مطب پزشک و خدمات
آزمایشگاهی شود 21.درصد از ارای دهندگا و مصرف ینندگا
در ایاالت متحده از ای ارتباط رضایت داشتند اما مسایل پیچیده
مانند بحث محرمانگی و امنیت مانع از استفاده گسترده از
ارتباطات الکترونیکی بیمار و پزشک در ای ایاالت شده است
( .)2مقایس ی پژوهش حاضر با پژوهشهای مشاب حایی از آ
است ی پزشکا با تأثیرات پروندهی الکترونیک سالمت بر
ارتباط متقابل آ ها و بیمار موافق هستند .نتایج نشا میدهد ی
استفاده از پروندهی الکترونیک سالمت میتواند موسب بهبود
ارتباط بی پزشک و بیمار شده ،درک او را از بیماری و نحوهی
مراقبت از خود باال برده ،بیمارا ینترل بیشتری روی درما
خود داشت باشند و بتوانند در مدت یم زما ویزیت سواالت
مناسبتری بپرسند و از ای رو در اسرای ای پروندهها تمهیدات
الزم مسؤولی امری ضروری است.
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در رابط با معیار پشتیبانی مدیریت  Mortonو همکارا میانگی
 9/66را ب دست آوردند ( )6ی در مقایس با تحقیق حاضر ی
میانگی  9/66ب دست آمد ،نتایج با یکدیگر همخوانی داشت و
نشا میدهد ی از دیدگاه پزشکا  ،توانایی مدیرا سهت
تهی ی امکانات ،منابع و زما یافی برای پیادهسازی پروندهی
الکترونیک سالمت از اهمیت بسیاری برخوردار میباشد .ارتباط
بسیار قوی بی پشتیبانی مدیریت و دیدگاه استفادهی آسا از
سیستم وسود دارد ( .)29انتظار میرود ی مدیرا در ایجاد
ایستگاههای یاری مناسب و یافی ،انجام آموزشهای درست و
یاهش مشکالت فنی یوشا باشند و از آ ساییی مدیرا در
تمامی دورهی پیادهسازی پروندهی الکترونیک سالمت شریت
خواهند داشت ،بایستی تمهیداتی اتخاذ شود تا متخصصی بتوانند
دانش الزم سهت یار با سیستم را یسب نمایند و در صورت بروز
مشکالت ،مسؤولیت بر عهدهی یاربر نباشد و از ای طریق
استرس تغییرات ب وسود آمده یاست شود ،بنابرای روشهای
مدیریت تغییر الزامی است.
در مورد نوع آموزش پروندهی الکترونیک سالمت تعداد 66
( 66/4درصد) موافق آموزش گروهی و  49نفر ( 99/6درصد)
موافق آموزش فردی بودند Meinert .و  Doneدر پژوهشی با
عنوا خصوصیات و نگرش پزشکا در خصوص  EMRدر سال
 9112ب بررسی پتانسیلهای شخصی پزشکا پرداخت است،
ای پژوهش نشا داد ی پزشکا بیشتر ب انجام یارها
ب صورت منفرد عالق مند هستند و پزشکا مس تر با دانش
یامپیوتری یم ،نگرش منفی در ارتباط با سیستمها داشتند،
درحالیی پزشکا متخصص بیشتری نگرش مثبت در استفاده
از سیستم را داشتند (.)22
در ارتباط با نتایج یسب شده در فایتور انتظار پزشکا از
پروندهی الکترونیک سالمت ،میانگی امتیاز  9/62ب دست آمد
ی در مقایس با تحقیق  Mortonو همکارا با میزا امتیاز
 ،)6( 9/64همخوانی دارد.
 Alanazyدر مطالع ی خود موانع پیادهسازی پروندهی
الکترونیک سالمت را ب ترتیب موارد زیر بیا نمودند :عدم وسود
آگاهی نسبت ب پروندهی الکترونیک سالمت  66/6درصد) ،991

662

پیادهسازی پروژهی پروندهی الکترونیک سالمت

سکینتبکمینست

هزین ی باال ( 61/2درصد)  ،226مقاومت در برابر ف آوری سدید
( 99/6درصد)  ،296عدم وسود تجرب در راهاندازی پروندهی
الکترونیک سالمت ( 96/6درصد)  ،216محرمانگی و امنیت
اطالعات ( 26/2درصد)  ،61استانداردها ( 62/2درصد)  66و
ییفیت نرمافزارها ( 26/4درصد) .)91( 64
 Steven Sheaدر پژوهش خود عدم آگاهی نسبت ب مزایای
 EHRرا  66/6( 991درصد) ،هزین ی باالی تطابق با 226 EHR
( 61/2درصد) ،مقاومت در برابر ف آوری سدید  99/6( 296درصد)،
عدم وسود تجرب ی استفاده از یامپیوتر  26/4( 64درصد) ،امنیت
 EHRدر استفاده و دسترسی  6/2( 96درصد) و عدم انطباق با
استاندارد یکسا را  26/2( 66درصد) ارزیابی یرده است (.)92
اولی مانع پیادهسازی پروندهی الکترونیکی سالمت (در  66درصد
موارد) منابع و بودس ی نایافی بود ،همچنی برای سایر موارد؛ عدم
آگاهی از پروندهی الکترونیک سالمت  96درصد ،عدم حمایت
پرسنل پزشکی  99درصد ،عدم وسود ف آوری ساختمند 96
درصد و عدم آموزش یارینا  96درصد ارزیابی شد (.)22
 Hayrinenaو  Sarantoدر فالند با مطالع ای مروری ب ای
نتیج دست یافتند ی استفادهی منطقی از استانداردهای ملی و
بی المللی ،فایتور دیگری برای پیادهسازی پروندهی الکترونیک
سالمت بوده است (.)99
مقایس ی نتیج ی ای پژوهش با پژوهشهای مشاب بیانگر ای
مهم است ی تقریباً تمامی موانع حاصل از نتایج ای پژوهش در
مطالعات دیگر نیز مدنظر قرار گرفت اند ،هر چند ی ترتیب
اولویتبندی موانع تا حدی متفاوت با ای پژوهش بوده است ی
میتواند ناشی از تفاوت نگرشها ،مکانیزم ارای ی مراقبت و
سطح زیرساخت در آ یشور باشد.
نتایج ای پژوهش برای توسع دهندگا سیستمهای اطالعات
بیمارستانی ،پژوهشگرا انفورماتیک سالمت و سایر ذینفعا
سیستمهای اطالعات بیمارستانی مفید و قابل استفاده است.
نتیجهگیری

با توس ب یافت های ب دست آمده ب نظر میرسد توس ب فایتور

آموزش مناسب در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگا و فایتور
استقالل پزشک ضروری است و از آ ساییی پزشکا نسبت ب
سایر گروههای درمانی در برقراری ارتباط با سیستمهای
یامپیوتری زما یمتری دارند ،در نتیج با برگزاری گارگاههای
آموزشی و آشنایی با سیستمهای اطالعاتی ،قبل از پیادهسازی و
شریت داد پزشکا در تمامی مراحل یار (ب دلیل آشنایی
پزشکا با فرایندهای بالینی) مشکالت موسود یاهش خواهد
یافت .با توس ب هزین های پیادهسازی پروندهی الکترونیکی
سالمت ،تصمیمگیری دربارهی هزین ی چنی برنام ی گسترهای
نیاز ب بررسیهای دقیق دارد و در ارتباط با زیرساختهای ارتباط
از راه دور ،اتصاالت اینترنتی از طریق قابلیت دسترسی ،امنیت و
مقرو ب صرف بود بایستی در نظر گرفت شود .بررسیهای
گسترده در زمین ی موانع پیادهسازی ای سیستم توسط مدیرا ،
برنام ریزا و تصمیمگیرا حوزه پیشنهاد میگردد.
پبشنهادها

 .2برگزاری یارگاههای آموزشی و آشنایی با سیستمهای
اطالعاتی ،قبل از پیادهسازی سیستمهای اطالعاتی در دانشگاه
 .9مشاریت پزشکا در تمای مراحل قبل و حی پیادهسازی
پروندهی الکترونیک سالمت
 .9اطالعرسانی مناسب در مورد مزایای سیستم و ایجاد انگیزه در
ارای ینندگا مراقبت سالمت
 .4تدوی استانداردهای مربوط ب امنیت و محرمانگی اطالعات و
همچنی استانداردهای تبادل پیام
 .6تأمی بودس ی یافی برای سرمای گذاری وسیع
تشکر و قدردانی

ای مقال برگرفت از طرح پژوهشی انجام شده در دانشگاه علوم
پزشکی هرمزگا میباشد .با تشکر و سپاس از تمامی پزشکا
هیأت علمی و دستیارا تخصصی ی پژوهشگرا را در ای
پژوهش یاری نمودند ،چرا ی بدو همکاری آ ها انجام طرح
امکا پذیر نبود.
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A Study of physicians' Expected Factors resulted from Implementation
of Electronic Health Records Project in Hormozgan University of
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Narjes Mirabootalebi1; Hosein Mobaraki2;Raziyeh Dehghan3; Nooshin Mohebbi4
Original Article

Abstract
Introduction: Electronic health record contains a wide range of information systems that makes
possibility of all information about nursing care plans, Prescription, physical evaluation, current complaint
and immunization based on known standards, usability of this system by its users, particularly physicians
is vital and important considering complexity of EHR. So, this study was conducted with aim to
investigate the physicians' expected factors result from implementation of EHR in Hormozgan University
of Medical Sciences in 2012.
Methods: This study was an applicable and descriptive- analytical research and was conducted in
Hormozgan University of Medical Sciences in 2012. Research population was included 129 people
composed of faculty physicians and residents according to Census Method. Research tool was a
questionnaire from Morton' PHD thesis in Drexel University. Validity of the questionnaire was measured
by ideas of specialists and experts and its reliability through test-retest that was %78. Collected data from
this questionnaire was analyzed using SPSS19 Software, descriptive statistics methods (frequency
distribution and percentage tables, statistical indicators, mean and standard deviation), statistical test, TTEST and one way ANOVA.
Results: The most obtained scores were related to management support factor (3/65) and lowest ones
were proper and adequate Training (3/17). Based on implementation barriers of HER the highest
percentage was related to economic costs (84%) and the lowest one was personnel resistance against new
technology (50%). The most important benefit of HER is including increased control over business
activities (82/9%) from view point of physician.
Conclusion: According obtained results from Hormozgan University of Sciences, physician faculty
members and residents are agreed to implement HER in this university and there is ability and readiness to
implement HER considering provided ideas.
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