عوامل مؤثر بر افزایش آمادگی پرستاران نسبت به پیادهسازی پرونده الکترونیک سالمت
.1دانشجوی دکتری ،انفورماتیک پزشکی ،مرکز تحقیقات مدیریت سالمت و توسعه اجتماعی ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،گرگان ،ایران.
.2دانشجوی کارشناسی ارشد  ،پرستاری مراقبتهای ویژه ،مرکز تحقیقات مدیریت سالمت و توسعه اجتماعی ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،گرگان ،ایران.
.3استادیار ،آمار زیستی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،گرگان ،ایران.

 .4استادیار ،مدیریت سالمت ،مرکز تحقیقات مدیریت سالمت و توسعه اجتماعی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،گرگان ،ایران.
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چکيده
مقدمه:

آمادگي نيروي انساني از مهمترین عوامل در پيادهسازي موفق سيستمهاي پرونده الكترونيك سالمت به شمار ميرود .پرستاران نيز نقش

كليدي در ارائه مراقبت ایفا ميكنند .این مطالعه با هدف شناسایي عوامل مؤثر در افزایش آمادگي پرستاران نسبت به پيادهسازي پرونده الكترونيك سالمت
انجام شد.

روش

ها :این مطالعه از نوع توصيفي ـ مقطعي بوده و با روش نمونهگيري تصادفي طبقهبندي شده روي  382نفر از پرستاران شاغل در بيمارستانهاي

آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گلستان در سال  2233انجام شد .جمعآوري دادهها با استفاده از یك پرسشنامه صورت گرفت .روایي آن بر اساس
روش اعتبار محتوایي و پایایي آن با محاسبه همبستگي دروني بررسي شد .از روشهاي آماري توصيفي مانند توزیع فراواني ،ميانگين و انحراف معيار با
استفاده از نسخه  21نرمافزار  SPSSبراي تحليل نتایج استفاده شد.
یافتهها :عامل «درك و آگاهي از ویژگيها و مزایاي پرونده الكترونيك سالمت» با ميانگين  5/61±0/54داراي بيشترین ميانگين امتياز بوده در حاليكه
عامل «اطمينان از امنيت و محرمانگي اطالعات در پرونده الكترونيك سالمت» با ميانگين  5/32±0/82و عامل «مشاركت افراد در فرآیند طراحي و
پيادهسازي پرونده الكترونيك سالمت» با ميانگين  5/33±0/62داراي كمترین ميانگين امتياز ميباشند.

بحث و

نتيجهگيری :با توجه به نتایج این پژوهش ،بيشتر پرستاران عقيده دارند كه افزایش آگاهي از مزایا و مفهوم پرونده الكترونيك سالمت نقش

مؤثري در آمادگي آنها نسبت به پيادهسازي این سيستمها دارد .بنابراین این موضوع ميبایست مورد توجه سياستگذاران فناوري اطالعات قرار گيرد.
کليدواژهها :پرستاران ،پرستاري ،پرونده الكترونيك سالمت ،بيمارستانهاي آموزشي دانشگاهي ،ایران.
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله13/70/56 :

اصالح نهایی13/97/96 :

پذیرش مقاله13/97/59 :

ارجاع :حبیبی کوالیی مهدی ،میرکریمی اطهرالسادات ،بهنامپور ناصر،کبیر محمدجواد .عوامل مؤثر بر افزایش آمادگی پرستاران نسبت به پیادهسازی پرونده الکترونیک سالمت .اطالع رسانی
پزشکی نوین9314 .؛ .69-65 :)9(9

تحقیقات نشان داده است که پروندههای کاغذی به دلیل محدودیتهایی

مقدمه:
پرونده بیمار منبع اصلی اطالعات مربوط به مراقبت سالمت بیمار و

که دارند (از جمله محدودیت مکانی ،محدودیت در ایجاد ارتباط بین

همچنین منبع پویایی برای سازمانهای ارائهدهنده خدمات سالمت است.

ارائهدهندگان ،محدودیت خوانایی ،سازماندهی دادهها در برگههای

پزشکان ،پرستاران و سایر ارائهدهندگان مراقبت ،بیماران ،سیاستگذاران

کاغذی و غیره) قادر به برآورده کردن این نیازها نیستند [ .]2 ,3ازاینرو،

سالمت ،مراجع قانونی و تحقیقاتی به این پروندهها نیازمندند .سؤال این

حرکت به سوی سیستمهای اطالعات کامپیوتری از حدود دهه 1791

است که آیا پروندههای کاغذی میتوانند این نیازها را برآورده کنند؟ [.]1

آغاز شد که آرمان و هدف نهایی این سیستمها ،دستیابی به پرونده
الکترونیک سالمت است [.]4

نویسنده مسئول:
اطهرالسادات میرکریمی
دانشجوی کارشناسی ارشد ،پرستاری مراقبتهای ویژه.
مرکز تحقیقات مدیریت سالمت و توسعه اجتماعی ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،گرگان ،ایران.
تلفن+89 171 3333333 :

پست الکترونیکیe.mirkarimi@gmail.com :
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مهدی حبیبی کوالیی 1

*2
اطهرالسادات میرکریمی

ناصر بهنامپور 3

محمدجواد کبیر 4

آمادگی پرستاران نسبت به پیادهسازی پرونده الکترونیک سالمت

پرونده الکترونیک سالمت ،جمعآوری الکترونیکی اطالعات تمام
طول حیات یک فرد است که توسط ارائهدهندگان مراقبت بهداشتی ثبت

مهدی حبیبی کوالیی و همکاران

انتظار برای کاربران نهایی ،مدیران و سایر افراد مرتبط روشن و گویا باشد
[.]16

مسائلی از قبیل درمان ،تجویز ،نتایج آزمایشگاهی و اطالعات ژنتیکی

خصوص پیادهسازی پرونده الکترونیک سالمت انجام گرفت .به نظر

مهم ،اطالعات مربوط به محیط و اطالعات مراقبتهای بهداشتی در آن

میرسد نتایج این تحقیق میتواند به درک و شناخت بیشتری نسبت به

گنجانده میشود [.]5

ذهنیات پرستاران از عوامل تأثیرگذار در پیادهسازی موفق یک سیستم

سیستم  EHRتأثیری مثبت بر جریان کارها میگذارد .هماهنگی

کمک نماید.

اساسی خدمات در میان ارائهکنندگان مختلف باعث ارتقاء مشارکت و
همکاری شده و منجر به ارائه مراقبت از بیمارستان به منزل میشود.
بهرهگیری از  EHRموجب ارائه یادآوریها و هشدارهای به موقع شده
و منجر به بهبود و ارتقای تصمیمات میشود .همچنین توانایی
گزارشدهی به مؤسسات بیمه و سایر گزارشهای مورد نیاز مدیریتی
گسترش خواهد یافت [.]6-8
با این حال ،مشکالت و محدودیتهای فراوانی در پیادهسازی آن
وجود دارند که محدودیتهای نگرشی  -رفتاری افراد از جمله آنها
است [ .]7 ,11در بسیاری از پژوهشها یکی از علتهای اصلی شکست
سیستمهای اطالعاتی ،مشارکت ندادن و عدم وجود آمادگی کاربران و
همچنین سرمایهگذاری کمتر منابع در مورد آمادگی کاربران برای پذیرش
تغییرات و پیادهسازی پرونده الکترونیک سالمت بوده است [.]11 ,12
 Lorenziو  Rileyمهمترین دالیل مقاومت کاربران را نسبت به
انفورماتیک پزشکی موارد زیر عنوان کردند :ترس ناشی از به مخاطره
افتادن موقعیت شغلی آنها ،ترس ناشی از عدم یادگیری مهارتهای
کامپیوتری ،ترس ناشی از انضباط کاری تحمیل شده ،ترس ناشی از
اتالف وقت آنها ،ترس ناشی از مسئولیتهای ناخواسته و کنترل شدید
و ترس ناشی از تقاضاهای جدید و عدم رقابت و کارایی آنها [.]13
باید توجه نمود که در طراحی و توسعه سیستمهای اطالعات
پزشکی ،کارکنان مراکز بهداشتی درمانی عناصر کلیدی هستند [ .]14در
بین ارائهدهندگان مراقبت ،نقش پرستاران کلیدی و با ارزش است [.]15
کاربران نهتنها به آموزش نحوه استفاده از سیستم ،بلکه به آموزش در
مورد اهداف و مزایای سیستم و این که چطور آنها درمجموع به
عملکرد خوب سازمان کمک خواهند کرد ،نیاز دارند .اجرای سیستم باید
طوری اتفاق بیفتد که کاربران نهایی غافلگیر و شگفتزده نشوند .بایستی
آنها به نحو شایسته در تحلیل و طراحی مشارکت داشته باشند .در
مرحله اجرا ،هدف سیستم آن است که عملکرد عمومی و مزایای مورد

روش ها:
مطالعه حاضر به روش توصیفی  -مقطعی در سال  1372انجام شد.
کلیه پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی
گلستان که  553نفر بودند ،جامعه پژوهش را تشکیل میدهند .با روش
نمونهگیری تصادفی طبقهبندیشده تعداد  283نفر از بین جامعه پژوهش
انتخاب گردید .بدینصورت که از سه بیمارستان آموزشی_درمانی لیست
پرستاران با استفاده از دادههای واحد کارگزینی استخراج گردید .سپس با
اختصاص شماره به هر یک از آنها و با استفاده از جدول اعداد تصادفی
نمونه مورد نظر انتخاب شد .ابزار مورد استفاده در این پژوهش
پرسشنامهای محقق ساخته است که از دو قسمت تشکیل شده است .در
ابتدای پرسشنامه اهمیت انجام کار و اهداف پژوهش برای پاسخدهندگان
ذکر شد .بخش اول پرسشنامه ،اطالعات دموگرافیکی پاسخدهندگان
است که شامل جنسیت ،سن ،میزان تحصیالت ،سابقه کاری و نام مرکز
آموزشی درمانی است .قسمت دوم پرسشنامه نیز شامل عوامل مؤثر بر
افزایش میزان آمادگی پرستاران بود که عبارتند از درک و آگاهی از
ویژگیها و مزایای  ،EHRآموزش دانش و مهارت الزم برای کار با
 ،EHRمشارکت افراد در فرآیند طراحی و پیادهسازی  ،EHRحمایت
مدیران رده باال از پیادهسازی  ،EHRایجاد انگیزه از طریق تشویق و
پاداش ،سرعت باال و سهولت استفاده از  EHRو اطمینان از امنیت و
محرمانگی در  .EHRاین عوامل از طریق معیار لیکرت و از نوع پنج
انتخابی با گزینههای خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و خیلی کم مشخص
گردید .این پرسشنامه در حقیقت از پرسشنامهای که توسط جبرائیلی و
همکاران مورد استفاده قرار گرفته بود ،طراحیشده است [.]19
روایی آن بر اساس روش اعتبار محتوایی ،حقایق و مفاهیم مطروحه
در متون معتبر علمی و دریافت نظرات صاحبنظران و اساتید تعیین شد.
پایایی پرسشنامه نیز از طریق محاسبه همبستگی درونی بررسی شد و
مقدار آلفای کرونباخ  1/82محاسبه شد .از روشهای آمار توصیفی شامل

25
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و یا تأیید شده و در مکانهای مختلف به اشتراک گذاشته میشود که

این مطالعه با هدف شناسایی عوامل مؤثر در آمادگی پرستاران در

آمادگی پرستاران نسبت به پیادهسازی پرونده الکترونیک سالمت

توزیع فراوانی ،میانگین و انحراف معیار و با استفاده از جدول برای تحلیل
نتایج استفاده شد .نسخه  16نرمافزار آماری  SPSSبرای تحلیل نتایج
مورد استفاده قرار گرفت.

مهدی حبیبی کوالیی و همکاران

یافتهها:
از  283پرسشنامه توزیعشده ،تعداد  86/2( 244درصد) پرسشنامه

پس از کسب مجوزهای الزم پرسشنامهها در اختیار نمونههای

 23-52سال با میانگین 32/44±9/49بود که دارای سابقه کاری بین -25

پژوهش قرار گرفت .این اطمینان به همگی داده شد که اطالعات آنها

 1سال با میانگین  8/95±6/56بودند .بیشترین میزان تحصیالت مربوط

محرمانه باقی خواهد ماند و بر همین اساس از شمارهگذاری پرسشنامهها

به مقطع کارشناسی ( 78/4درصد) بود و تنها  1/6درصد دارای

اجتناب گردید .به تمامی جامعه پژوهش یادآوری گردید که شرکت در

تحصیالت کارشناسی ارشد و یا باالتر بودند .از لحاظ جنسیت 99/5

این مطالعه اختیاری است.

درصد مشارکتکنندگان مؤنث و  22/5درصد مذکر بودند.

یکی از مهمترین محدودیتهای این پژژوهش ،تژأخیر در تکمیژل

همانگونه که در جدول شماره یک مشاهده میشود ،عامل «درک

پرسشنامهها بود که به علژت مشژغله زیژاد افژراد بژود .بژرای حژل ایژن

و آگاهی از ویژگیها و مزایای  »EHRبا میانگین  4/96±1/45و عامل

محدودیت مراجعه مکرر و پیگیریهای بیشتر توسط پژوهشگر صورت

«ایجاد انگیزه از طریق تشویق و پاداش» با میانگین  4/66±1/57دارای

گرفت.

بیشترین میانگین امتیاز بوده در حالی که عامل «اطمینان از امنیت و
محرمانگی اطالعات در  »EHRبا میانگین  4/21±1/81و عامل
«مشارکت افراد در فرآیند طراحی و پیادهسازی  »EHRبا میانگین
 4/27±1/91دارای کمترین میانگین امتیاز میباشند.
جدول شماره  -1میانگین امتیاز عوامل مؤثر بر افزایش آمادگی پرستاران نسبت به پیادهسازی EHR
دامنه تغییرات

میانگین

انحراف معیار

عوامل
درك و آگاهی از ویژگیها و مزایای EHR

1-5

4/96

1/45

آموزش دانش و مهارت الزم برای كار با EHR

1-5

4/62

1/51

مشاركت افراد در فرایند طراحی و پیادهسازی EHR

1-5

4/27

1/91

حمایت مدیران ردهباال از پیادهسازی EHR

1-5

4/53

1/92

ایجاد انگیزه از طریق تشویق و پاداش

1-5

4/93

1/51

سرعتباال و سهولت استفاده از EHR

1-5

4/41

1/91

اطمینان از امنیت و محرمانگی اطالعات در EHR

1-5

4/27

1/91

بحث و نتیجهگیری:
این مطالعه به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش آمادگی
پرستاران نسبت به پیادهسازی پرونده الکترونیک سالمت انجام شد.

از ویژگیها و مزایای  )4/22 ±1/93( EHRو آموزش دانش و مهارت
الزم برای کار با .]18[ )3/83 ±1/95( EHR
جبرائیلی در مقاله ای با «عنوان پرونده الکترونیک سالمت :ارزیابی

جبرائیلی در رساله خود به بررسی عوامل مؤثر در پیادهسازی

آمادگی نیروی انسانی» بیان میکند که با توجه به اینکه یکی از عوامل

 EHRپرداخت و به نتایج زیر دست یافت :برنامهریزی استراتژیک

مؤثر در پیادهسازی موفق  EHRآمادگی نیروی انسانی است ،توجه به

( ،)3/78±1/68تشکیل کارگروهی از افراد در بخشهای مختلف

آموزش ،کارآموزی و مشارکت آنها را جهت آشنایی بیشتر با EHR

( ،)3/78±1/93رهبری گروه کاری ( ،)3/74 ±1/96حمایت مدیران

حیاتی میداند [ .]19در مطالعه حاضر نیز عامل درک و آگاهی از

ردهباال ( ،)4/11 ±1/93ایجاد انگیزه از طریق تشویق و پاداش

ویژگیها و مزایای  EHRباالترین امتیاز را به خود اختصاص داده است

( ،)3/99±1/81سرعت باال و سهولت استفاده از ،)3/81±1/69( EHR

که میتواند تأییدکننده مطالعه جبرائیلی و همکاران باشد.

اطمینان از امنیت و محرمانگی اطالعات ( ،)3/88±1/99درک و آگاهی

مجله اطالعرسانی پزشکی نوین ،دوره اول ،شماره اول ،بهار و تابستان 1384

33

Downloaded from jmis.hums.ac.ir at 6:29 +0330 on Wednesday November 21st 2018

گردآوری شد .نتایج این مطالعه نشان داد که سن مشارکتکنندگان بین
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آمادگی پرستاران نسبت به پیادهسازی پرونده الکترونیک سالمت

محدودیتهای نگرشی و رفتاری افراد میداند که عدم مشارکت در

 EHRاصلیترین عامل در پذیرش این سیستمها از دیدگاه پرستاران

طراحی و پیادهسازی ( 74/4درصد) ،کمبود آگاهی و درک ارائهکنندگان

است .بنابراین توجه به معرفی  EHRاز طریق آموزشهای الزم بایستی

مراقبت سالمت از مزایای  71/8( EHRدرصد) و نیاز به کسب

مورد توجه سیاستگذاران فناوری اطالعات دانشگاههای علوم پزشکی

مهارتهای جدید در کار با 88( EHRدرصد) از موارد آن است [.]17

قرار گیرد .ضمن اینکه به کارگیری مکانیسمهای تشویق نیز میتواند

مطالعات مختلفی به بررسی میزان مهارت کامپیوتری پرستاران

رغبت استفاده و به کارگیری پروندههای الکترونیک سالمت را در بین

پرداختند [ ]12 ,19که بیانگر اهمیت داشتن مهارت الزم جهت کار با

پرستاران افزایش دهد .با توجه به نتایج مشخص گردید که دانش و

 EHRاست.

داشتن مهارت کار با  EHRنیز عامل مهمی در آمادگی پرستاران به شمار

نتایج رساله  Chenنشان داد که مهمترین موانع برای پزشکان در

میرود ،بنابراین پیشنهاد میگردد تا جنبههای عملی و استفادههای عینی از

استفاده از سیستمهای اطالعاتی به ترتیب شامل :سرعتپایین انتقال

 EHRبه عنوان بخشی از موارد آموزشی قبل از پیادهسازی در نظر گرفته

( ،)4/35وقتگیر بودن سیستم ( ،)4/22مشکالت مربوط به امنیت و

شود .همانگونه که نتایج نشان داد ،عامل اطمینان از امنیت و محرمانگی

محرمانگی دادهها ( )4/11و کمبود استانداردهای مربوط به انتقال پیام

بهعنوان عامل تأثیرگذار معرفی نشد .به نظر میرسد این به این دلیل باشد

( )3/99است .همچنین پزشکان معتقد بودند که کمبود آموزش کامپیوتر

که پرستاران از جنبههای امنیت و محرمانگی اطالعات آگاهی ندارند که

( )2/59و حجم باالی کار روزانه ( )2/46تأثیر چندانی در استفاده ایشان

انجام مطالعات بیشتر پیشنهاد میگردد.

از سیستمهای اطالعاتی ندارد [.]21
از دیدگاه  Richardsو همکاران مهمترین موانع موجود در اجرای
سالمت الکترونیک ،کمبود آموزش مناسب ( 55درصد) ،هزینهی باالی
خرید تجهیزات ( 54درصد) ،افزایش حجم کاری پزشکان و پرستاران (43
درصد) و نگرانی در مورد محرمانگی اطالعات (36درصد) است [.]21
در این تحقیق مشارکت افراد در طراحی و پیادهسازی  EHRحائز
کمترین امتیاز شد که برخالف مطالعه جبرائیلی [ ]19میباشد .هرچند
توجه به امنیت و محرمانگی اطالعات در  ]21[ EHRو همچنین
مشارکت افراد در طراحی و پیادهسازی  ]19[ EHRدر مطالعات

تشکر و قدردانی:
این مطالعه با حمایت مالی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
علوم پزشکی گلستان با کد  7113311121انجام شد .پژوهشگران از
مرکز تحقیقات مدیریت سالمت و توسعه اجتماعی ،پرستاران شاغل در
بیمارستانهای آموزشی تابعه دانشگاه علوم پزشکی گلستان و همچنین
آقای جبرائیلی به خاطر مساعدت و همکاری صمیمانه کمال تشکر را
دارند.

مختلفی مورد تأکید قرارگرفتهاند؛ ولی همانند مطالعه  Richardsو
همکاران ،در این پژوهش نیز به عنوان عوامل کم اثر در میزان آمادگی
پرستاران نسبت به پیادهسازی  EHRشناسایی شدند [.]21
 Robinsonبر اساس تحقیقاتی که انجام داد ،رهبری مناسب
گروه ،ارتباطات خوب ،ترسیم نقشه راه جزئی و دقیق پیادهسازی ،تعیین
اهداف قابل اندازهگیری و توجه ویژه به آمادگی نیروی انسانی از لحاظ
انگیزه و آموزش را از مهمترین عوامل مؤثر بر موفقیت پیادهسازی این
سیستم میداند [ .]22در این مطالعه نیز از دیدگاه پرستاران ،عامل «ایجاد
انگیزه از طریق پاداش و تشویق» از مهمترین عوامل عنوان شد که با
مطالعه  Robinsonنیز همخوانی دارد.
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Original Article
ABSTRACT
Introduction: Personnel readiness is the major factor for implementation of Electronic
Health Records (EHR). On the other hand, nurses play an important role to the delivery of
care. This study aimed to determine factors affecting nurses’ readiness to implement EHR.
Methods: This descriptive - cross sectional study was conducted on the nurses in the teaching
hospitals affiliated to Golestan University of Medical Sciences in 2013. The data was collected
by a valid and reliable structured questionnaire. Data was analyzed using Descriptive statistics.
Results: Data analysis indicated that the factor of perception and awareness of the
characteristics and advantages of EHR (4.76±0.45) had the highest score, whereas the factor of
ensuring the security and confidentiality in the EHR (4.21±0.81) and participation in the
design and implementation phase of EHR (4.29±0.71) had the lowest score.
Conclusion: The most obvious finding from this study is that most nurses believe that
awareness of benefits and understanding EHR concept, increase their readiness to implement
EHR. Thus, this issue should be considered by policy makers of information technologies.
Key words: Nurses, Nursing, Electronic Health Records, Teaching Hospital, Iran.
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