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چکيده
هدف :فناوری رایانش ابری امروزه بهطور گستردهای مورد استفاده قرار گرفته و با ایجاد مزایایی همچون کاهش هزینهها ،در دسترس بودن و
یکپارچگی اطالعات ،راه خود را به صنعت مراقبت بهداشتی و درمانی باز کرده است .در این مطالعه نگرش پرستاران نسبت به فناوری رایانش ابری
بهمنظور تعیین مزایا ،موانع و زیرساختهای مورد نیاز برای پیادهسازی مورد بررسی قرار گرفته است.

روشها:

این مطالعه در سال  1396در بیمارستان فارابی تهران به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفت .جامعه پژوهش پرستاران شاغل در این

بیمارستان بودند و روش نمونهگیری تمامشماری ( 310پرستار) بود .پس از تکمیل خود ایفا پرسشنامهها و ورود دادهها به نرمافزار  SPSSبا استفاده از
آزمونهای پیرسون و  ANOVAآنالیز آماری انجام شد.
نتایج :در این مطالعه  228نفر (181زن و  47مرد) شرکت کردند .مهمترین ( )±06/4/50مزیت استفاده از رایانش ابری در بیمارستانها انتقال آسان

داده و دسترسی بهتر به مدارک بیماران بود .تحت وب بودن نرمافزارهای بیمارستانی ( )±95/3/54مهمترین پیشنیاز برای بهکارگیری این فناوری در
بیمارستانها میباشد .همچنین اصلیترین ( )±68/3/83مانع برای اجرا ،عدم توانایی ارسال دادهها به بستر اینترنت توسط سیستمهای اطالعات بالینی
بود.
نتيجهگيری :با توجه به مزیت فناوری رایانش ابری مانند دسترسی سریع به اطالعات و ایجاد ارتباطات بهینه بین سازمانهای مراقبت بهداشتی و
درمانی باید با سیاستگذاریهای صحیح موانعی همچون نبود شبکه مناسب داده در بیمارستانها ،عدم تعاملپذیری سیستمهای اطالعات بیمارستانی
و مشکالت مربوط به اینترنت جهت پیادهسازی این فناوری در آینده برطرف گردد.
کليدواژهها :فناوری اطالعات سالمت ،پرستاران ،رایانش ابری ،انفورماتیک پزشکی.
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله97/11/29 :

اصالح نهایی97/12/22 :

پذیرش مقاله97/12/25 :

ارجاع :روزخاتونی مهسا ،رحمت پسند فتیده زری ،اسدی زلیخا ،دهقانی محمد .بررسی نگرش پرستاران در مورد بهکارگیری رایانش ابری در بیمارستان .مجله اطالعرسانی پزشکی نوین1397 .؛
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دشوار میباشد .حدود چهار دهه است که فناوری اطالعات در
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 .1کارشناسی ،فناوری اطالعات سالمت ،بیمارستان فارابی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایرانORCID:0000-0002-8418-0904 .

روزخاتونی و همکاران

رایانش ابری در بیمارستان

کیفیت ارائه مراقبت به بیماران مورد استفاده قرار داده است []3؛ و از

کاربران مدیریت و توزیع شده است و پرداخت به ازای مصرف واقعی از

فناوریهای سطح باال جهت ارتقا ایمنی بیماران استفاده میکند [.]4

منابع محاسباتی دارد [ .]14وقتی یک ابر بهصورت پرداخت به ازای

عظیمی از دادههای شخصی و محرمانه بیماران مواجه هستند که

سازمانی تعلق داشته باشد به آن ابر خصوصی میگوییم [ .]15امروزه

سازمانها ضمن حفاظت کامل از این دادهها باید همواره دسترسی به

تعداد تحقیقات عملی در حوزه بهکارگیری این فناوری در بالین رشد کرده

آنها را برای ارائهدهندگان محیا سازند [ .]5فناوری اطالعات ضمن حل

است؛  Rolimو همکاران یک سیستم مبتنی بر رایانش ابری را برای

این موضوع نقش بزرگی در کاهش هزینهها ،بهبود نتایج بالینی و کیفیت

خودکار سازی روند جمعآوری دادههای حیاتی بیماران از طریق شبکه

درمان ایفا میکند [ .]6امروزه بیمارستانها با تولید حجم انبوهی از

حسگرهای متصل به دستگاههای پزشکی و ارائه اطالعات به ابر «مرکز

اطالعات روبهرو هستند و چالش واقعی مدیریت اثربخش الزامات

پزشکی» برای ذخیرهسازی ،پردازش و توزیع پیشنهاد میدهند .مزایای

محاسباتی و ذخیرهسازی دادهها است [.]7

اصلی این سیستم ،جمعآوری دادهها در زمان واقعی ،دسترسی باال و

فناوری رایانش ابری نویدبخش کاهشها ،مقیاسپذیری باال ،در

کاهش اشتباهات میباشد [ .]16در همین راستا  Raoو همکاران گزارش

دسترس بودن و قابلیت بازیابی اطالعات پس از بحران است که میتواند

دادند که ابتکار ابری فراگیر با نام  Dhatriکه قدرت رایانههای ابری و

راهحلی برای برخی از مشکالت پیش روی ذخیره و تحلیل دادههای

فنآوریهای بیسیم که امکان دسترسی به اطالعات سالمت بیمار در هر

بالینی بیماران باشند [ .]8این فناوری مدلی برای راهاندازی یک شبکه

زمان و از هرکجا را برای پزشک مهیا میکند را ایجاد کردهاند [.]17

گسترده ،مناسب و بسته به تقاضا به یک پایگاه مشترک از منابع

همانطور که بیان شد رایانش ابری راهحل قابل توجهی برای

محاسباتی قابل تنظیم مانند شبکهها ،سرورها ،حافظهها ،برنامههای

جابهجایی اطالعات بیماران میباشد .جابهجایی دادهها در ابر ،تسهیالت

کاربردی و خدمات میباشد که میتواند بهسرعت و با کمترین تالش ارائه

زیادی برای کاربران ایجاد میکند؛ زیرا آنها نیازی به نگرانی در خصوص

شود [ .]9بنابراین رایانش ابری میتواند در محدود کردن هزینههای

مدیریت دستگاههای سختافزاری ندارند [ .]18همچنین سازمانهایی که

یکپارچهسازی مراقبتهای درمانی ،بهینهسازی منابع و ورود به عصر

منابع کافی جهت سرمایهگذاری و ساخت زیرساختها و پلتفرمها برای

جدیدی از نوآوری نقش مهمی را ایفا کند [.]6

گسترش دادن نرمافزارها ندارند ،میتوانند از رایانش ابری برای برآورده

رایانش ابری فناوری نوظهوری است که با پشتیبانی از نرمافزارهای

کردن نیازهایشان بهرهمند شوند [.]6

مبتنی بر اینترنت میتواند در سازمانهای مراقبت بهداشتی و درمانی

با عنایت به مباحث مطرح شده ،پژوهش حاضر با هدف بررسی

بهعنوان یک فرصت تلقی گردد [ .]10کارشناسان معتقدند

نگرش پرستاران در مورد بهکارگیری رایانش ابری در بیمارستان صورت

مقیاسپذیری ،انعطافپذیری ،پذیرش باال ،اتصال ،کاهش هزینهها و

گرفت.

ویژگیهای عملکردی باالی رایانش ابری ،پتانسیلی برای افزایش بهرهوری
و کیفیت مراقبتهای بهداشتی ایجاد میکند [ .]11بهعبارتدیگر ارائه

مواد و روشها:

خدمات سالمت در کنار رایانش ابری ،یک مفهوم هزینه اثربخشی را به

این مطالعه توصیفی تحلیلی بهصورت مقطعی در سال  1396انجام

وجود میآورند که بیماران و سازمانهای مراقبت بهداشتی و درمانی با

شد .جامعه پژوهش شامل پرستان شاغل در بیمارستان فارابی شهر تهران

بهبود کیفیت ارائه خدمات به بیماران بهوسیله یک پلتفرم یکپارچه توزیع

بود .با توجه به حجم جامعه نمونهگیری به روش تمامشماری انجام شد.

شده ،همکاری و هماهنگی فرایندهای بالینی ،کاهش سرمایهگذاری در

بهعبارت دیگر حجم نمونه منطبق با حجم جامعه ( 310نفر) بود .ابزار

زیرساختهای  ITو محدود کردن هزینههای درمان از این فناوری منتفع

گردآوری داده پرسشنامه محقق ساخته بود که براساس مطالعات میدانی

میگردند [ .]12رایانش ابری میتواند بهعنوان یک منبع نامحدود در نظر

در چهار بعد و  29سؤال و براساس مطالعات مشابه طراحی گردیده بود.

گرفته شود که در هر زمانی و هر مکانی در جهان قابل دسترسی باشد

روایی این پرسشنامه که بر مبنای لیکرت  5سطحی (کامالً موافق -کامالً

[.]13

مخالف) بود براساس نظر  7عضو هیئتعلمی مورد بررسی قرار و مورد

رایانش ابری یک تعریف دو قسمتی شامل دسترسی از طریق

تائید قرار گرفت ( )CVR=0/81 ،CVI=0/85همچنین پایایی این ابزار با

اینترنت و با یک مرورگر وب به منابع محاسباتی که از راه دور براساس نیاز

استفاده از آزمون آلفایکرونباخ  0/82محاسبه شد .پرسشنامهها بهصورت

2
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همانطور که گفته شد سازمانهای ارائه خدمات سالمت با حجم

مصرف در عموم قابل دسترسی باشد به آن ابر عمومی و زمانی که به

روزخاتونی و همکاران

رایانش ابری در بیمارستان

معیار خروج از مطالعه در نظر گرفته شد و پس از ورود دادهها به نرمافزار

( 54/1درصد) گروه سنی شرکتکننده در مطالعه بین  20تا  30سال و

 SPSSنسخه  19با استفاده از آزمونهای پیرسون و  ANOVAآنالیز

تنها دو نفر باالی  50سال بودند همچنین  58/6درصد شرکتکنندگان

آماری انجام شد .الزم به ذکر است که در تمامی مراحل مطالعه اصول

مجرد بودند و  86درصد دارای مدرک کارشناسی 7/5 ،درصد مدرک

اخالقی پژوهش رعایت گردید.

کارشناسیارشد و  6/6درصد دارای مدرک دکتری یا دانشجوی مقطع
دکتری بودند .بیشترین ( 83نفر) افراد تحت مطالعه داری سابقه کمتر از
 5سال و  97نفر از افراد تحت مطالعه در بخشهای بالینی مشغول به کار

یافتهها:

بودند.

تعداد پرسشنامههای تکمیل شده  228عدد بود که نرخ پاسخگویی
 73درصد و قابل قبول بود .همان طور که در جدول  1مشاهده میشود

جدول  -1مشخصات دموگرافيک پرستاران شرکتکننده در پژوهش
جنس

محل خدمت

مقطع تحصیلی

سابقه کار

سن

وضعیت تأهل

مرد

زن

متأهل

مجرد

بیشتر از 50

50-40

40-30

30-20

درمانگاه
بخش بستری
اتاق عمل
غیر بالینی

10
15
18
4

87
78
72
4

42
10
43
2

55
23
46
6

0
0
2
0

14
4
7
2

31
17
40
0

52
12
41
6

کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری

6
39
2
0

9
157
15
0

10
85
2
0

5
110
15
0

0
2
0
0

4
21
2
0

10
74
4
0

1
99
11
0

5-0
10-5
15-10
20-15
>20

21
17
7
2
0

76
75
12
9
9

27
48
11
5
6

70
43
8
6
3

0
0
0
0
2

1
12
3
7
4

21
47
14
4
2

75
33
2
0
1

یافتههای این مطالعه نشان داد که  92/1درصد از پرستاران

حوزه فناوری اطالعات بیمارستانها ( ،)±63/3/75تطابق و ارتقا

شرکتکننده در مطالعه دارای تلفن هوشمند بوده و  39/5درصد کمتر از

سیستمهای اطالعات بالینی بیمارستانها ( )±95/3/54و ارتقا وضعیت

دو ساعت و  39/5درصد بین دو تا پنج ساعت در روز از تلفن همراه خود

شبکه و اینترنت در بیمارستان ( )±17/3/73بود.

استفاده میکردند همچنین مشخص شد  78/1درصد افراد تحت مطالعه
بیش از سه ساعت از اینترنت استفاده میکردند.

وجود موانع برای استفاده از فناوری رایانش ابری در فعالیتهای
بالینی از دیدگاه پرستاران به طور میانگین  3/42 ± /52امتیاز کسب کرد

نگرش پرستاران نسبت به استفاده از فناوری رایانش ابری در

که نشاندهنده وجود موانع جدی برای پیادهسازی این فناوری از دیدگاه

بیمارستانها خوب بود و شرکتکنندگان در این مطالعه بهصورت

پرستاران میباشد .از مهمترین موانع پیادهسازی رایانش ابری از دیدگاه

میانگین امتیاز  3/71±/35را به مزایای فناوری رایانش ابری اختصاص

پرستاران میتوان به پیچیدگی فرایندهای بالینی و امور بیمارستانی

داده بودند .مهمترین مزایای استفاده از رایانش ابری از دیدگاه پرستاران،

( ،)±18/3/98امنیت اطالعات بیماران ( ،)±26/3/86هزینههای

انتقال کارآمد اطالعات و بهروزرسانی دانش کارکنان ( ،)±06/4/50ارتباط

بهکارگیری فناوریهای نوین ( )±60/3/78و مشکالت تعاملی

با سایر سازمانهای مراقبت بهداشتی درمانی ( ،)±09/4/56افزایش

سیستمهای اطالعات بیمارستانی ( )±68/3/83اشاره کرد.

سرعت و کیفیت انتقال اطالعات ( )±00/4/54و دسترسی به پرونده و
اطالعات بالینی بیماران ( )±04/4/63بود.

همچنین یافتههای مطالعه نشان داد که میزان امتیاز داده شده به
مزایای رایانش ابری در گروههای مختلف تحصیلی اختالف معناداری

یافتهها مشخص کرد مهمترین پیشنیاز پیادهسازی این فناوری

داشت ( .)P-Value=0/48همچنین میزان امتیاز اختصاص داده شده به

جدید در بخش بالینی شامل برگزاری کالسها و کارگاههای آموزشی

مزایای رایانش ابری در گروههای مختلف استفاده از تلفن همراه

( ،)±42/3/94اختصاص بودجه ( ،)±73/3/72سرمایهگذاری مناسب در

( )P-Value=0/31و استفاده از اینترنت ( )P-Value=0/21دارای
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خود ایفا تکمیل گردید همچنین در این مطالعه عدم تمایل افراد بهعنوان

 181نفر از شرکتکنندگان در مطالعه زن و  47نفر مرد بودند .بیشترین

روزخاتونی و همکاران

رایانش ابری در بیمارستان

ابری از سوی پرستاران شرکتکننده در مطالعه در گروههای مختلف

زیرساختها ،بهبود وضعیت شبکه ،همسانسازی پلت فرمهای

سنی ،سابقه کار و محل خدمت اختالف معناداری نداشت (P-=0/05

سختافزاری و بهبود وضعیت اینترنت تقسیم میشوند .در این مطالعه از

 .)Valueعالوه بر این در اختیار داشتن تلفن هوشمند (صاحب تلفن

دیدگاه پرستاران پیشنیاز پیادهسازی این فناوری جدید در بخش بالینی

هوشمند بودن) تأثیری در نگرش پرستان نسبت به مزایای رایانش ابری

شامل برگزاری کالسها و کارگاههای آموزشی ،اختصاص بودجه،

نداشت (.)P-Value=0/05

سرمایهگذاری مناسب در حوزه فناوری اطالعات بیمارستانها ،تطابق و
ارتقاء سیستمهای اطالعات بالینی و ارتقا وضعیت شبکه و اینترنت در

بحث و نتيجهگيری:

بیمارستانها میباشد .نتایج مطالعه کاهویی با این مطالعه نیز در یک راستا

این مطالعه به بررسی نگرش پرستاران در مورد بهکارگیری فناوری

میباشد 55 .درصد از پرستاران شرکتکننده در مطالعه وی اظهار نمودند

رایانش ابری در بیمارستانهای ایران پرداخته است .نتایج این مطالعه در

که برگزاری کالسها و دورههای آموزشی از الزامات پیادهسازی فناوری

سه قسمت مزایا ،پیشنیازها و موانع بهکارگیری رایانش ابری مورد بحث

اطالعات در بیمارستان میباشد [ Rolim .]20اینترنت را بهعنوان

قرارگرفته است.

مهمترین پیشنیاز پیادهسازی فناوری رایانش ابری معرفی مینماید [.]16

مزیت اصلی استفاده از رایانش ابری در حوزه سالمت ،کاهش

یافتههای این مطالعه آشکار کرد پیچیدگی فرایندهای بالینی و امور

هزینهها است چرا که هزینه اجرا میتواند به دلیل نبود هزینه راهاندازی و

بیمارستانی ،حفظ امنیت اطالعات بیماران ،هزینههای بهکارگیری

زیرساختهای مورد نیاز فناوری بهشدت کاهش پیدا کند [ .]3یکی از

فناوریهای نوین و مشکالت تعاملی بین سیستمهای اطالعات بالینی از

مزایای کلیدی دیگر رایانش ابری قابلیت تبادل داده بین سیستمهای با

دیدگاه پرستاران مهمترین موانع بهکارگیری رایانش ابری در

پلتفرمهای متفاوت از هم میباشد برای مثال ،رایانش ابری میتواند

بیمارستانهای ایران است.

سازمانهای مراقبت بهداشتی را در اشتراکگذاری اطالعاتی مانند

 Dengپیچیدگیهای فناوری اطالعات مانند تغییر زیرساختها و

 ،EHRنسخ ،اطالعات بیمهای ،نتایج آزمایشها بین سیستمهای

جابهجایی دادهها را بهعنوان یک مانع برای پیادهسازی رایانش ابری در

اطالعاتی مختلف حمایت کند و این قابلیت چیزی است که حوزه

نظر میگیرد [ .]11از سوی دیگر میتوان ایجاد یک محیط ایمن و

سالمت بهشدت نیاز دارد [ .]6در این راستا  Ekonomouاظهار مینماید

درعینحال قابل اعتماد برای به اشتراکگذاری دادههای سالمت با رعایت

رایانش ابری میتواند یک نقش حیاتی در محدود کردن هزینههای

حریم خصوص ،محرمانگی و امنیت اطالعات را بهعنوان چالش

یکپارچهسازی مراقبتهای درمانی ،بهینهسازی منابع و ورود به عصر

برانگیزترین مانع در پیادهسازی رایانش ابری نام برد [ .]21در مطالعه

جدیدی از نوآوری ایفا کند [ Ahuja .]19هم در مطالعه خود بیان

 Bamiahکه در راستای این مطالعه میباشد ،هزینه باال برای پیادهسازی

میکند که دلیل استفاده از رایانش ابری در سازمانهای مراقبت بهداشتی

این فناوری را بهعنوان مهمترین مانع در نظر گرفته شده است [.]22

و درمانی امنیت اطالعات و قابلیت همکاری میباشد که باعث تسریع
انتقال اطالعات بیماران و بهبود ارتباط کارکنان میگردد [.]6

در حاضر یکی از مهمترین مشکالت پیادهسازی و اجرای فناوری
اطالعات سالمت در ایران عدم تعاملپذیری و تحت وب نبودن

یافتههای این مطالعه نیز نشان داد که مهمترین مزایای استفاده از

سیستمهای اطالعات بالینی میباشد که علت اصلی آن عدم رعایت

رایانش ابری از دیدگاه پرستاران شامل انتقال کارآمد اطالعات و

استانداردهای تبادل از سوی تولیدکنندگان فناوری و نرمافزارهای حوزه

بهروزرسانی دانش کارکنان ،ارتباط با سایر سازمانهای مراقبت بهداشتی

سالمت میباشد .دومین چالش برای پیادهسازی این فناوری از سوی افراد

درمانی ،افزایش سرعت و کیفیت انتقال اطالعات و دسترسی به پرونده و

تحت مطالعه امنیت و محرمانگی اطالعات میباشد که این چالش به

اطالعات بالینی بیماران میباشد .بهطورکلی پیشنیازهای پیادهسازی

دلیل نوع دادهها در سازمانهای مراقبت سالمت از حساسیت خاصی

فناوریهای اطالعات در سازمانهای مراقبت بهداشتی و درمانی به دو

برخوردار است.

قسمت پیشنیازهای سازمانی مانند حمایت مدیر ارشد سازمانی،

از محدودیتهای این مطالعه میتوان به محیط مطالعه اشاره کرد که

فرهنگسازمانی ،آموزش و مشارکت کاربران در خرید و پیادهسازی

فقط یک بیمارستان در تهران را شامل میشد .به نظر میرسد در صورت
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 تطابق و ارتقا سیستمهای،مناسب در حوزه فناوری اطالعات بیمارستانها

 در. اطالعات بهتری جمعآوری میشد،جمعآوری اطالعات از چند مرکز

.اطالعات بالینی بیمارستانها و ارتقا وضعیت شبکه و اینترنت میباشد

آینده نزدیک با توجه به تعداد رو به افزایش بیماران و افزایش تنوع

همچنین در حال حاضر مهمترین موانع و چالشهای پیادهسازی این

 سیستمهای ذخیرهسازی دادهها در سازمانهای،دادههای ذخیرهشده

 امنیت،فناوری پیچیدگیهای فرایندهای بالینی و امور بیمارستانی

 از سوی دیگر.مراقبت بهداشتی و درمانی فضای کافی نخواهند داشت

 هزینههای بهکارگیری فناوریهای نوین و مشکالت،اطالعات بیماران

رایانش ابری میتواند به ارائهدهندگان خدمت سالمت این فرصت را بدهد

.تعاملی سیستمهای اطالعات بیمارستانی میباشد

 کیفیت مراقبتهای بهداشتی ارائه شده را افزایش،IT تا بهجای مدیریت
 با توجه به اهمیت پرستاران در.دهند و از هزینههای خود بکاهند

:تشکر و قدردانی

سازمانهای مراقبت سالمت و اهمیت دیدگاه آنان در پیادهسازی فناوری

 نویسندگان را یاری نمودند،از تمامی پرستارانی که در این پژوهش

 مهمترین مزایای.نوین یافتههای این مطالعه از دیدگاه آنان نشان داد

 هیچگونه تعارض منافعی توسط نویسندگان.تشکر و قدردانی میشود

استفاده از رایانش ابری انتقال کارآمد اطالعات و بهروزرسانی دانش

.گزارش نشده است

 افزایش، ارتباط با سایر سازمانهای مراقبت بهداشتی درمانی،کارکنان
سرعت و کیفیت انتقال اطالعات و دسترسی به پرونده و اطالعات بالینی
بیماران و پیشنیاز پیادهسازی این فناوری جدید در بخش بالینی شامل
 سرمایهگذاری، اختصاص بودجه،برگزاری کالسها و کارگاههای آموزشی
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Original Article
Abstract
Aim: Nowadays, cloud computing technology is widely used in health care industry because
of its advantages in cost reduction and improving the availability and integrity of information.
In this study, nurses' attitude towards cloud computing technology is examined in order to
determine the benefits, barriers and infrastructure required for implementation.
Methods: This descriptive-analytic study was done in Farabi Hospital in 2017. The research
population included nurses working in this hospital and sampling method was census (310
nurses). After completing questionnaires and entering data, SPSS-19 software used for data
analyzed and Pearson and ANOVA used for hypothesistests.
Results: In this study 228 individual (181 women and 47 men) participated. The most
important (+0.46/±4) advantage of using cloud computing in hospitals was easy transfer and
better access to medical records. Web-based hospital software (95/5/54/3) is the most
important prerequisite to use this technology. Also, the main (68/3±83/3) barrier was the
inability to interoperability in clinical information systems.
Conclusion: Given the benefits of cloud computing technology, such as access to
information and optimal communication between health care organizations, appropriate policy
making can solve barriers, such as lack of appropriate data networks in hospitals, lack of
interoperability of hospital information systems and the internet problems to implement this
technology in the future.
Key Words: Health Information Technology, Nurses, Cloud Computing, nursing
Informatics.
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