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چالشهای سیستم اطالعات اورژانس پیشبیمارستانی استان هرمزگان با رویکرد

 .2گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سالمت ،پژوهشکده سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.

چکيده
هدف :اورژانس پیشبیمارستانی مهمترین جزء سیستم سالمت است که با توجه به ماهیت اورژانسی خدمات آن ،یک بخش حساس به اطالعات
میباشد؛ ولی اغلب سیستمهای اطالعاتی دارای چالشهایی در تأمین این اطالعات هستند که در این مطالعه ،چالشهای سیستم اطالعات اورژانس
پیشبیمارستانی با رویکرد سیستمی مورد بررسی قرار میگیرد.
روشها :در این مطالعه توصیفی ،چالشهای سیستم اطالعات اورژانس پیشبیمارستانی مرکز مدیریت فوریتهای استان هرمزگان با استفاده از
پرسشنامه محققساخته از دیدگاه سیستمی و با در نظر گرفتن نوع سیستم مدیریت اطالعات از نظر میزان مکانیزاسیون ،نوع دادهها ،نوع فرایندهای
پردازشی ،سختافزارها و نرمافزارها ،افراد دخیل و نیز انواع گزارشات و اطالعات خروجی سیستم مورد بررسی قرار گرفت و استخراج گردید . .دادهها به
صورت دستی مورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج :نتایج نشان داد مهمترین چالش این سیستم ،عدم وجود سیستم اطالعات الکترونیکی و دستی بودن فعالیت مدیریت اطالعات بود .همچنین،
مشکل در گردآوری و ثبت انواع دادههای صوتی ،تصویری و متنی و عدم وجود تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری بهروز جهت تبادالت الکترونیکی
اطالعات اورژانسی از دیگر چالشهای این سیستم بود.
نتيجهگيری :از آنجایی که سیستم اطالعات اورژانس پیشبیمارستانی در این مطالعه در هیچ یک از اجزای خود از قابلیتهای سیستم
الکترونیکی بهره نمیبرد و با توجه به پیامدهای مثبت این سیستمها و افزایش ظرفیت اورژانس پیشبیمارستانی ،بایستی برنامهریزی جهت استفاده از
این سیستمها صورت پذیرد.
کليدواژهها :اورژانس پیشبیمارستانی ،سیستم اطالعات اورژانس پیشبیمارستانی ،رویکرد سیستمی ،تبادل الکترونیکی اطالعات.
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله 8931/1/22 :اصالح نهایی 31/5/81 :پذیرش مقاله31/5/82 :
ارجاع :مستانه زهرا ،موصلی علی .چالشهای سیستم اطالعات اورژانس پیشبیمارستانی استان هرمزگان با رویکرد سیستمی .مجله اطالعرسانی پزشکی نوین8931 .؛ (.13-18 :5)8

مقدمه:
اورژانس پیشبیمارستانی (Emergency Medical Services:

بیماران دچار بیماریهای حاد و اورژانسی ،خارج از مؤسسات مراقبت

) ،EMSسیستمی جهت مدیریت کلیه ابعاد مراقبتهای درمانی

بهداشتی تا زمان انتقال آنها به یک مرکز درمانی پاسخ میدهد [.]2

ارائه شده در خارج از بیمارستان است .این سیستم ،مهمترین جزء

اورژانس پیشبیمارستانی به عنوان نخستین خط مراقبت و درمان در

سیستم سالمت بوده و برای بهبود پیامدهای حاصل از حوادث و

برخورد با بیماران اورژانسی از اهمیت قابل توجهی در سیستم مراقبت

بیماریهای حساس به زمان ضروری است [ .]1این نوع اورژانس ،در

بهداشتی و درمانی برخوردار است که براساس مطالعات عملکرد این

حقیقت سیستم جامعهنگری است که به نیازهای درمانی مصدومان یا

سیستم و کیفیت باالی خدمات ارائه شده توسط آن ،منجر به بهبود

نویسنده مسئول:
علی موصلی
گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سالمت ،پژوهشکده سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.
تلفن+ 898676911719:
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چالشهای سیستم اطالعات اورژانس پیشبیمارستانی

مختلف سیستم اورژانس پیشبیمارستانی منجر به اعزام سریع و بهموقع

پیشبیمارستانی منجر به گردآوری آنالین دادهها و تفسیر به موقع آنها

آمبوالنس بر بالین بیمار ،پیشگیری از فوت و نیز عدم ایجاد معلولیت

جهت استفاده در اورژانسهای پزشکی میشود .آنها در ابتدا با طراحی

میگردد [ .]5در این راستا ،زمان یک فاکتور بسیار مهم در شانس زنده

یک مدل مفهومی برای گردآوری ،پردازش و ذخیرهسازی دادههای،IoT

ماندن بیماران اورژانسی میباشد که شامل فاصله زمانی اطالع از بروز

اقدام به طراحی و ایجاد یک سیستم اطالعاتی مبتنی بر  IoTنمودند.

حادثه ،فعال شدن سیستم اورژانس ،زمان پاسخ ،زمان حضور در صحنه

سپس برای دسترسی به دادههای موجود در این سیستم اطالعاتی ،اقدام

حادثه و فاصله زمانی حمل موارد اورژانسی به اورژانس بیمارستانی یک

به ایجاد یک روش دسترسی نمودند .نتایج نشان داد که روش دسترسی

مرکز درمانی است .هر چه این زمان که به زمان طالیی معروف است

ایجاد شده که مبتنی بر روش دسترسی منبع محور بود در دسترسی

کمتر باشد ،مسلما کیفیت خدمات اورژانس باالتر رفته و منجر به نتایج و

به موقع به دادههای متنوع در شرایط اورژانس پیشبیمارستانی مؤثر بوده

پیامدهای مثبت میگردد [.]7،6

است و قابلیت اجرا در پلتفرمهای موبایل و رایانش ابری را دارد [ .]11در

همراستا با عنصر زمان که در ارائه خدمات اورژانس پیشبیمارستانی

مطالعات دیگر نیز سیستم اطالعات بخشهای مختلف مراکز درمانی از

از اهمیت باالیی برخوردار است ،دقت و صحت تصمیمگیری در این زمان

دید سیستمی مورد بررسی قرار گرفته است که در نتایج آنها ،مشکالت

محدود نیز میتواند روی پیامدهای این بخش تأثیرگذار باشد که این امر

موجود این سیستمها شناسایی شده است [.]12-13

نیازمند دسترسی به اطالعات باکیفیت برای اتخاذ بهترین استراتژی در

سیستمهای اطالعات اورژانس پیشبیمارستانی در صورت طراحی و

انجام عملیات اورژانسی میباشد [ .]8دسترسی به اطالعات بیمار در هر

به کارگیری درست ،مزایای زیادی را ایجاد میکنند .تحقیقات نشان

یک از مراحل فرایند اطالع از بروز حادثه تا انتقال بیمار به یک مرکز

میدهد که در آمریکا سیستم اطالعات اورژانس پیشبیمارستانی به دلیل

درمانی باعث تسریع عملیات و هماهنگی بین افراد مختلف درگیر میشود

توجه بیشتر به زیرساختهای فناوری اطالعات و ارتباطات دارای

[ .]9در نتیجه اورژانس پیشبیمارستانی دارای فعالیتهایی کامال وابسته

قابلیتهای زیادی است که این امر منجر به یکپارچگی سیستم و ارائه

به اطالعات است [ .]8با این وجود در اغلب کشورها ،سیستم اورژانس

بهتر مراقبتهای اورژانسی شده است [ ،]2ولی بیشتر سیستمهای فعلی

پیشبیمارستانی به دلیل عدم وجود ارتباط اطالعاتی از گسستگی زیاد و

به دلیل متکی بودن به مکانیسمهای دستی و یا عدم طراحی متناسب با

عدم هماهنگی رنج میبرد که این امر ضرورت وجود یک سیستم

نیاز ،اغلب پاسخگو نبوده و دارای محدودیتها و چالشهای زیادی از

اطالعاتی برای مدیریت اطالعات و ایجاد جریان ارتباطی را مطرح

جمله ثبت دادههای بیماران اورژانسی به صورت ایزوله و عدم

میسازد [.]9

اشتراکگذاری اطالعات در زمان مقتضی هستند [ .]15بر این اساس ،در

سیستم اطالعات اورژانس پیشبیمارستانی با رویکرد سیستمی

این مطالعه سیستم اطالعات اورژانس پیشبیمارستانی مرکز مدیریت

مجموعهای از داده و اطالعات ،چگونگی پردازش دادهها ،افراد ،تجهیزات

فوریتها و حوادث پزشکی استان هرمزگان مورد بررسی قرار گرفت تا

سختافزاری و نرمافزاری و بستر شبکه است که به صورت هماهنگ به

بتوان با دید سیستمی ،چالشهای این سیستم را شناسایی کرده و

جمعآوری و پردازش دادههای اورژانسی و ذخیره و توزیع اطالعات حاصل

پیشنهادهای عملی برای رفع این چالشها ارائه داد.

میپردازند [ .]2با استفاده از این سیستم در بخشهای اورژانس
پیشبیمارستانی ،نیازهای اطالعاتی افراد و گروههای مختلف در اسرع

مواد و روشها:

وقت برآورده شده و با در دسترس داشتن اطالعات مورد نیاز در زمان

این مطالعه به لحاظ نوع توصیفی و به لحاظ هدف کاربردی است.

مقتضی ،هماهنگی اجرائی بین آنها جهت اقدام مناسب در طول فرایند

جامعه مورد مطالعه سیستم اطالعات اورژانس پیشبیمارستانی مرکز

افزایش مییابد [.]11

مدیریت فوریتها و حوادث پزشکی استان هرمزگان میباشد .این سیستم

 Xuو همکاران در مطالعه خود که به بررسی روشهای دسترسی به

اطالعاتی با استفاده از چکلیست محققساخته که با بررسی متون و

دادههای اورژانس پیشبیمارستانی در یک سیستم اطالعات مبتنی بر

مبانی نظری تدوین شد ،از دیدگاه سیستمی یعنی با در نظر گرفتن نوع

اینترنت اشیا ) (Internet of Things: IoTمیپرداخت ،نشان دادند که

سیستم مدیریت اطالعات از نظر میزان مکانیزاسیون ( 2سؤال) ،نوع
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پیامدهای موارد اورژانسی خواهد شد [ .]4،3عملکرد صحیح قسمتهای

استفاده از فناوری  IoTدر سیستمهای اطالعاتی اورژانس

] [ DOI: 10.29252/jmis.5.1.41

مستانه و موصلی

چالشهای سیستم اطالعات اورژانس پیشبیمارستانی

دادههای موجود در سیستم ( 7سؤال) ،نوع فرایندهای پردازشی (2

از بروز یک حادثه تا انتقال بیمار به یک مرکز درمانی ،بعد فاصلهای که

سؤال) ،سختافزارها و نرمافزارهای مورد استفاده ( 2سؤال) ،افراد دخیل

بین واحدهای مختلف اورژانس پیشبیمارستانی در یک حادثه اورژانسی

در فرایند مدیریت اطالعات ( 1سؤال) و نیز انواع گزارشات و اطالعات

وجود دارد و نیز چندتکهای بودن این واحدها از نظر جغرافیایی و اهمیت

خروجی سیستم ( 1سؤال) مورد بررسی قرار گرفت .هر یک از سؤاالت

زمان ،استفاده از سیستمهای اطالعات الکترونیکی برای تبادل دادهها بین

دارای آیتمهای مربوط به هر یک از این اجزا بودند که براساس نتایج

افراد دخیل در این فرایند را ضروری میسازد ،در حالی که در سیستم

مطالعه قبلی از بررسی سیستمهای اطالعات اورژانس پیشبیمارستانی

اطالعات مورد مطالعه ،دادهها به صورت دستی گردآوری و پردازش شده

آمریکا و انگلستان استخراج شده بود[ .]2با توجه به کامل بودن این

و اطالعات حاصل توزیع میشدند.

سیستم ،مجموعه کاملی جهت ارزیابی و استخراج چالشهای سیستم
اطالعات مورد مطالعه بود.
روائی این ابزار از لحاظ محتوایی چک گردید و چکلیست توسط
چند نفر از متخصصین حوزه مدیریت اطالعات سالمت مورد تأیید قرار
گرفت .پایایی ابزار نیز از طریق آزمون -بازآزمون مورد بررسی و نتایج
حاصل در دو مرحله آزمون مورد مقایسه قرار گرفت و ابزار با ضریب
همبستگی  87درصد تأیید گردید.
چکلیست با مراجعه به مرکز مدیریت فوریتها و مشاهده سیستم
اطالعاتی ،مستندات موجود و نیز در مواردی مصاحبه با مسئول و
کارکنان بخش تکمیل شد .سپس چالشهای موجود در این سیستم از
طریق مشخص نمودن کاستیهای سیستم و اینکه سیستم اطالعاتی با
چه مشکالتی روبرو است ،به صورت دستی تحلیل و استخراج شد و برای
رفع آنها راهکارهای عملی به صورت پیشنهاد ارائه گردید.

شکل  -1فرایند کلی عمليات و فعاليتهای اورژانس پيشبيمارستانی

دومین چالش شناسایی شده برای سیستم اطالعات اورژانس مورد
مطالعه ،نوع دادهها و چگونگی ثبت دادهها برحسب انواع آنها میباشد .از
انواع دادههای متنی ،تصویری و صوتی سیستم اطالعات اورژانس
پیشبیمارستانی ،در سیستم اطالعات مورد مطالعه ،امکان تصویربرداری و
تولید دادههای تصویری وجود نداشت؛ بنابراین این سیستم فاقد دادههای
تصویری بود .دادههای صوتی نیز صرفا محدود به ثبت تماسهای صوتی با

یافتهها:

مرکز فوریتها بود .در زمینه دادههای متنی ،دادهها به صورت دستی

پس از بررسی سیستم اطالعات اورژانس پیشبیمارستانی از دید

توسط فرم کاغذی گردآوری و ثبت میشد و سیستم الکترونیکی برای

سیستمی یعنی با در نظر گرفتن اجزای یک سیستم اطالعاتی،

ثبت دادههای متنی وجود نداشت .همان طور که مالحظه میشود وجود

چالشهای این سیستم استخراج شد .مهمترین چالش سیستم اطالعات

عناصر اطالعاتی هر یک از انواع دادههای متنی در جدول  1مشخص شده

اورژانس پیشبیمارستانی مورد مطالعه ،دستی بودن سیستم اطالعات،

است .از نظر دادههای متنی در سیستم اطالعات مورد مطالعه به طور

نبود سیستم الکترونیکی برای مدیریت اطالعات اورژانس پیشبیمارستانی

میانگین 63/98 ،درصد عناصر اطالعاتی در سیستم دستی اورژانس

و استفاده از مزایای الکترونیکی شدن در وضعیت اورژانسی بود .براساس

پیشبیمارستانی وجود داشت.

شکل  1و فرایند کلی فعالیتهای اورژانس پیشبیمارستانی از زمان اطالع
جدول  -1درصد فراوانی عناصر اطالعاتی موجود در سيستم اطالعاتی مورد مطالعه براساس دستهبندی انواع دادههای متنی
دستهبندی دادههای متنی موجود
دادههای مربوط به مرکز فوریتها

نام مرکز
کد مرکز
آدرس مرکز
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موجود بودن دادهها

درصد فراوانی عناصر اطالعاتی

*
*
-
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چالشهای سیستم اطالعات اورژانس پیشبیمارستانی

شماره حادثه
نوع حادثه
مکان وقوع حادثه
علت حادثه
نوع تماس
تاریخ پاسخگویی
زمان دریافت تماس تلفنی
تاریخ و زمان وقوع حادثه
تاریخ و زمان گزارش حادثه
تاریخ و زمان ارسال اورژانس به محل حادثه
زمان رسیدن اورژانس به محل حادثه
زمان ترک محل
زمان تحویل بیمار به یک مرکز درمانی
زمان برگشت وسیله به مرکز اورژانس

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

85/6

دادههای مربوط به اطالعات
هویتی ارائهدهندگان

نام پزشک مرکز
کد پزشک مرکز
امضاء پزشک مرکز
نام تکنسین
کد تکنسین
امضاء تکنسین
نام پرستار
کد پرستار
امضاء پرستار

*
*
*
*
*
*
-

77/6

دادههای مربوط به اطالعات
هویتی بیمار

نام و نام خانوادگی
شماره پرونده
تاریخ تولد
جنس
آدرس
شماره تماس
کدپستی
اطالعات هویتی همراه بیمار

*
*
*
*
*
-

72/5

نوع صدمه
علت صدمه
عالئم و نشانهها
تاریخچه پزشکی قبلی
تشخیص اولیه
تشخیص نهایی
نام داروهای مصرفشده
فعالیتهای درمانی انجامشده درصحنه
فعالیتهای درمانی انجامشده در طول مسیر انتقال به مرکز درمانی
توصیف شرایط انتقال

*
*
*
*
*
*
*
*
-

81

دادههای مربوط به حادثه اورژانسی

دادههای بالینی مربوط به خدمات
ارائهشده

63/98

میانگین

چالش سوم در ارتباط با نوع فرآیندهای پردازشی سیستم اطالعاتی

الکترونیکی در پردازش دادههای اورژانس پیشبیمارستانی خود بیبهره

مورد مطالعه است .در این سیستم ،پردازش دادهها به صورت ناقص و

است و نمیتواند در زمان مقتضی ،انواع دادهها را از محل حادثه دریافت

دستی انجام میگیرد .این چالش مستقیما در ارتباط با نوع سیستم

کرده و با پردازش سریع آنها ،پاسخ مناسب در سریعترین زمان ممکن

اطالعات از نظر الکترونیکی و غیرالکترونیکی بودن آن است؛ بنابراین،

ارائه دهد.

سیستم مورد مطالعه با توجه به دستی بودن از تنوع و سرعت سیستم

22
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نوع وسیله نقلیه
کد یا شماره وسیله نقلیه

*
*
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چالشهای سیستم اطالعات اورژانس پیشبیمارستانی

دسته دیگری از چالشهای سیستم اطالعات مورد مطالعه ،عدم

استفاده برای تبادل دادههای محل حادثه و دریافت راهنماییها از مرکز

وجود انواع سختافزارها و نرمافزارهای مورد نیاز برای مدیریت داده و

فرماندهی محدود به تلفن همراه و بیسیم بود و از فرم کاغذی گزارش

اطالعات اورژانس پیشبیمارستانی است .اساس استفاده از این ابزارها،

مراقبتهای اورژانسی بیمار نیز جهت گردآوری دادههای محل حادثه

اغلب برای ایجاد ارتباطات از راه دور میباشد که براساس جدول  ،2اغلب

استفاده میشد.

این ابزارها در سیستم اطالعات مورد مطالعه موجود نبود .ابزارهای مورد
جدول  -2تجهيزات سختافزاری و نرمافزاری مورد استفاده برای مدیریت اطالعات اورژانس پيشبيمارستانی مورد مطالعه
تجهيزات مورد استفاده

وجود ندارد

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

در زمینه افراد دخیل در فرایند مدیریت اطالعات ،مهمترین چالش

دادههای ثبت شده و نیز کیفیت مراقبتهای ارائه شده ،گزارشات باید

نبود حضور افراد دخیل بود که اغلب این افراد در واحدهای مختلف

به صورت آنالین تولید شده و در دسترس باشد تا بتوان براساس آنها

اورژانس پیشبیمارستانی فعالیت میکردند و این چالش عدم وجود امکان

تصمیمات به موقع اتخاذ نمود که با توجه به دستی بودن این سیستم

برای افراد جهت تبادل بهموقع اطالعات بین مرکز فرماندهی و صحنه

اطالعاتی ،این امکان وجود نداشت.

حادثه را در پی داشت.

چالشهای اصلی سیستم اطالعات اورژانس پیشبیمارستانی مورد

در زمینه خروجیها و گزارشات قابل استخراج از سیستم اطالعات

مطالعه در جدول  4خالصه شده است .براساس یافتهها مهمترین چالش

مورد مطالعه نیز ،اغلب گزارشات ،از دادههای صوتی مربوط به تماسهای

این سیستم ،الکترونیکی نبودن سیستم اطالعاتی بود که مرکز را قادر به

تلفنی برقرار شده و دادههای فرم کاغذی گزارش مراقبتی بیمار به صورت

استفاده از مزایای حاصل از الکترونیکی شدن به ویژه در تبادل به موقع

دستی استخراج میشد؛ در مواردی مانند استخراج اطالعات مربوط به

داده و اطالعات نمینمود.

فراوانی و علل تأخیر زمانی ارائه خدمات اورژانسی ،بررسی کیفیت
جدول  -3انواع چالشهای سيستم اطالعات اورژانس پيشبيمارستانی مورد مطالعه و پيشنهادهای عملی
چالش

پيشنهادات

عدم وجود سیستم اطالعات الکترونیکی و دستی بودن فعالیت مدیریت اطالعات

طراحی این سیستم مبتنی بر نیاز این مرکز و بهکارگیری آن

عدم وجود دادههای تصویری ،محدود بودن دادههای صوتی و تبادل مشکل دادههای متنی در هنگام
تصمیمگیری در حوادث اورژانسی

استفاده از ابزارها و تجهیزات از راه دور برای امکان تولید و استفاده از اطالعات صوتی و تصویری و
الکترونیکی کردن دادههای متنی

پردازش ناقص دادهها به دلیل دستی بودن این فرایند

استفاده از سیستم اطالعات الکترونیکی بهمنظور پردازش دقیق و سریع دادهها برای پاسخگویی به
نیازهای اطالعاتی گروههای مختلف درگیر

عدم وجود تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری بهروز جهت تبادالت الکترونیکی دادهها و اطالعات اورژانسی

استفاده از ابزارها و تجهیزات از راه دور ( )Tele-Helathبرای مدیریت ظرفیت  EMSو افزایش
بهرهوری آن

عدم امکان ارائه اطالعات و گزارشات ضروری در زمان مقتضی

توجه به اهمیت ارائه اطالعات به بخشها و واحدهای مرتبط در سطح استانی و ملی و اینکه این
مهم صرفا از طریق استفاده از یک سیستم الکترونیکی مناسب امکانپذیر است.

بحث و نتيجهگيری:
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تلفن همراه
تلفن بیسیم
سیستم ارسال پیامهای متنی
فرم کاغذی گزارش مراقبتی بیمار ()PCR: Patient Care Report
سیستمهای ویدئوئی از راه دور
ابزارهای تلهمتری
ابزارهای دیجیتال شخصی
سیستمهای مکانیابی و جهتیابی
سیستمهای ثبت وقایع
سیستمهای رادیوئی

وجود دارد
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چالشهای سیستم اطالعات اورژانس پیشبیمارستانی

سیستم الکترونیکی برای مدیریت اطالعات ،اصلیترین چالش سیستم

که به صورت دستی انجام میگیرد Newgard ،و همکاران در تأیید

اطالعات اورژانس پیشبیمارستانی مورد مطالعه بود که در حقیقت ،دلیل

مزایای استفاده از سیستمهای الکترونیکی برای پردازش دادهها ،با مقایسه

اغلب چالشهای دیگر این سیستم نیز نشأت گرفته از این مورد بود.

دو روش پردازش دادههای اورژانس پیشبیمارستانی به صورت دستی و

 Chanو همکاران در مطالعه مورد -شاهدی ،با بهکارگیری یک سیستم

الکترونیکی ،تأکید کردند که در روش الکترونیکی ،متغیرها و مقادیر زیادی

الکترونیکی برای ثبت دادهها بهویژه در صحنه حادثه در مقابل گروه

در ارتباط با بیماران مورد پردازش قرار گرفته و اطالعات جامعتری حاصل

کنترل که از سیستم دستی و کاغذی استفاده میکردند ،به این نتایج

میشود .همچنین ،اطالعات با کیفیت باالتری نسبت به سیستم پردازش

دست یافتند که دادههای بالینی ثبت شده از قبیل اطالعات هویتی

دستی تولید میشود که میتوان به این اطالعات ،اعتماد بیشتری داشت

بیماران ،شدت بیماری ،اطالعات مربوط به بخش تریاژ ،وضعیت انتقال

و از آنها با اطمینان باالتری استفاده نمود []16؛ بنابراین ،پردازش سریع

بیماران و ردیابی آنها به طور معناداری بهتر از گروه کنترل بود که از

دادههای بیماران و جامعیت اطالعات ایجاد شده میتواند انگیزه مناسبی

فرمهای کاغذی برای مستندسازی استفاده میکردند .به عبارت دیگر

برای سیستم اطالعات مورد مطالعه باشد که بهرهگیری از یک سیستم

میزان کامل بودن و کیفیت مستندسازی و نیز امکان پیگیری وضعیت

اطالعات الکترونیکی مناسب را در برنامه خود قرار دهد.

بیماران به طور چشمگیری با استفاده از سیستم الکترونیکی افزایش پیدا

دسته دیگری از چالشهای سیستم اطالعات مورد مطالعه ،عدم

کرده بود [ .]15بنابراین ،مرکز مورد مطالعه در پژوهش حاضر میتواند با

وجود انواع سختافزارها و نرمافزارهای مورد نیاز برای مدیریت داده و

توجه به تأثیرات استفاده از سیستم الکترونیکی روی عملکرد اورژانس

اطالعات اورژانس پیشبیمارستانی بهویژه خدمات از راه دور

پیشبیمارستانی که از طریق مستندسازی دادههای تأثیرگذار بر وضعیت

بود Langabeer .و همکاران در مطالعه خود ،یک سیستم از راه دور را با

بیمار و امکان تبادل آنها حاصل میشود ،با جایگزین نمودن سیستم

عنوان سیستم خدمات از راه دور اورژانسی راهاندازی و استفاده نمودند .این

الکترونیکی به جای سیستم دستی موجود ،زمینهساز ارتقای خدمات

سیستم در طول یک سال با ارائه خدمات از راه دور ،منجر به کاهش 57

اورژانس پیشبیمارستانی در سطح استان باشد.

درصدی در انتقال بیماران به مرکز اورژانس بیمارستانها شد .همچنین،

در سیستم اطالعات اورژانس پیشبیمارستانی مورد مطالعه ،صرفا

بهرهوری اورژانس پیشبیمارستانی (میانگین مدت زمان صرف شده از

دادههای متنی با استفاده از فرمهای کاغذی گردآوری میشود که امکان

زمان اطالع از یک وضعیت اورژانسی تا برگشت به مرکز) به دلیل مدیریت

تبادل آنها نیز به سختی انجام میگیرد .همچنین ،امکان تولید دادههای

ظرفیت آن افزایش پیدا کرد که شامل کاهش زمان به طور میانگین به

صوتی و تصویری (پزشکی و غیرپزشکی) وجود ندارد .سازمان ملی

 33دقیقه بود که نسبت به قبل ،زمان کمتری صرف میشد [.]18

هماهنگکننده فناوری اطالعات سالمت در آمریکا در مطالعهای با بیان

بنابراین ،استفاده از ابزارهای از راه دور میتواند با ارائه یکسری خدمات

اینکه ارائهدهندگان خدمات اورژانس پیشبیمارستانی اغلب مجبور به

بدون حضور در صحنه ،ضمن جلوگیری از مسافرتهای غیرضروری باعث

اتخاذ تصمیمهای سریع و حیاتی بدون دسترسی به دادههای بیماران

آزاد شدن ظرفیت اورژانس پیشبیمارستانی برای ارائه خدمات به موارد

هستند ،گردآوری دادهها در صحنه حادثه را جهت تصمیم در مورد

دیگری که نیاز به حضور و انتقال بیمار دارند ،گردد.

وضعیت بیمار و تعیین نوع مرکز درمانی حیاتی میداند .همچنین ،امکان

مشکل در ارائه اطالعات ضروری و امکان تبادل آنها با بخشهای

تبادل الکترونیکی انواع دادهها را فرصتی برای تکنسینها و پیراپزشکان

مرتبط ،یکی دیگر از چالشهای مهم سیستم اطالعاتی مورد مطالعه بود.

اورژانس قلمداد میکند که به طور امن به اطالعات ضروری بیمار

 Greeneدر مطالعه خود با تأکید بر اینکه دریافت به موقع اطالعات در

دسترسی داشته و استفاده نمایند .این سازمان حتی با توجه به وضعیت

یک وضعیت اورژانسی حیاتی است ،بیان کرد که اگر ارائهدهندگان

بیمار و اطرافیان که قادر به یادآوری و ارائه اطالعات دقیق در آن وضعیت

خدمات اورژانس بیمارستانی نتوانند در مدت یک ساعت از رسیدن بیمار

نیستند ،دسترسی به دادههای پزشکی قبلی بیمار از قبیل بستریهای

از اورژانس پیشبیمارستانی به اطالعات وی دسترسی داشته باشند ،آن

قبلی ،تاریخچه پزشکی ،حساسیتها ،درمانهای قبلی و پیامدهای آنها

اطالعات در درمان بیمار فاقد ارزش میباشد .آنها استفاده از سیستمهای

را در انتخاب طرح درمانی در شرایط کنونی ضروری میداند [.]17

الکترونیکی و ارائه همزمان اطالعات را راهحل رفع این مشکل ذکر کردند.
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دستی بودن سیستم اطالعات اورژانس پیشبیمارستانی و نبود یک

در ارتباط با نوع فرآیندهای پردازشی سیستم اطالعات مورد مطالعه
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چالشهای سیستم اطالعات اورژانس پیشبیمارستانی

پیشبیمارستانی نتوان به طور مناسب استفاده نمود؛ بنابراین پیشنهاد

 و نیز ارائه انواعEMS  ارسال اطالعات به پایگاه ملی دادههای،همچنین

میگردد با توجه به چالشهای شناخته شده و علت اصلی آن و نیز با

گزارشات در زمینه کیفیت دادهها و میزان موفقیت انواع مداخالت پزشکی

 اورژانس،توجه به پیامدهای مثبت سیستمهای الکترونیکی

در صحنه و در زمان انتقال بیمار را منوط به وجود سیستم الکترونیکی

 برنامهای جهت راهاندازی و استفاده از این،پیشبیمارستانی مورد مطالعه

.]19[ دانستند

سیستمها داشته و بهرهگیری از یک سیستم اطالعات الکترونیکی مناسب
.را در اولویت خود قرار دهد

 سیستم اطالعات مورد، از منظر رویکرد سیستمی،به طور کلی
مطالعه در هیچ یک از اجزای خود از قابلیتهای سیستم الکترونیکی بهره
 گردآوری و پردازش دادهها به صورت دستی، در این سیستم.نمیبرد

:تشکر و قدردانی

انجام میگیرد و از تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری بهروز که از ارائه

پژوهشگران از ریاست و کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای

 کلیه این موارد باعث. استفاده نمیشود،خدمات از راه دور پشتیبانی نماید

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان که نویسندگان را در گردآوری

ایجاد چالش در این سیستم شده و با توجه به ماهیت ذاتی سیستمهای

. قدردانی مینمایند،دادهها یاری نمودهاند

دستی موجب شده است که از ظرفیت و پتانسیلهای اورژانس
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Original Article
Abstract
Aim: Pre-hospital Emergency Medical Services (EMS) is a vital part of the health system,
which given the emergency nature of its services, is an information-sensitive area. But most
information systems have challenges in providing this information. This study examines the
challenges of a pre-hospital emergency information system (EMSIS) with a systematic
approach.
Methods: In this descriptive applied study, the challenges of the EMSIS of Hormozgan EMS
Management Center were investigated and extracted using a checklist (14 questions) from a
systematic approach, namely, considering the type of information system in terms of
mechanization, type of data, data processing method, hardware and software, involved people
as well as various types of reports and information. Data were analyzed manually.
Results: The main challenge of current system was the lack of an electronic information
system and the manual managing of information. Also, the problem with collecting and
recording all types of audio, video and text data and the lack of up-to-date hardware and
software for electronic exchange of emergency information were another challenge.
Conclusion: In terms of systematic approach, the studied information system did not utilize
from the capabilities of an electronic system, which, due to the positive outcomes of this type
of systems and to increase the pre-hospital emergency capabilities, should be planned to
implement electronic systems in studied EMS.
Key Words: Pre-Hospital Emergency Services, Emergency Medical Services Information
System, Systematic Approach, Electronic Information Exchange.
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