ارزیابی سیستم اطالعات بیمارستانی بیمارستان شهید محمدی شهر بندرعباس از دیدگاه
کاربران

 .9ﮐﻤیتﻪ تﺤﻘیﻘات دانشﺠویی ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعﺒاس ،ایران.
 .2گروه فناوری اطالعات سالمت ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعﺒاس ،ایران.
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چکيده
هدف:

با تغییرات ایجادشده در سیستم مراقبت بهداشتی درمانی ،نیاز به سیستم اطالعات یکپارچهای است تا بتواند نیازهای افراد را برای ارایه

خدمات برآورده سازد و از ارایه خدمات بهداشتی پشتیبانی نماید .ارزیابی این سیستمها منجر به اصالح و توسعه آن و افزایش کارایی و اثربخشی
بیمارستان میگردد .این مطالعه باهدف ارزیابی سیستم اطالعات بیمارستانی بیمارستان شهید محمدی شهر بندرعباس از دیدگاه کاربران در سال
 5931انجام گرفت.
روشها :پژوهش حاضر یک مطالعه کاربردی از نوع توصیفی -مقطعی است .جامعه آماری  145نفر از کارکنان بیمارستان بود و با استفاده از جدول
مورگان حجم نمونه  221نفر برآورد شد .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی توسط کارشناسان مورد تأیید قرار گرفت و
پایایی این پرسشنامه توسط آلفاکرونباخ ( )0/973به دست آمد ،جهت تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSو آمار توصیفی و آزمونهای واریانس یکطرفه،
پیرسون و کای اسکوئر استفاده شد.
نتایج :در این مطالعه پرستاران بیشترین استفادهکنندگان از سیستم  HISبودند 91/5 .درصد افراد تحت مطالعه اعالم نمودند که اجرای  HISباعث
افزایش دقت عمل افراد نسبت به قبل شده و  19/9درصد بیان داشتند که اجرای  HISباعث کاهش حجم کار افراد نسبت به قبل گردیده است13/1 .
درصد افراد بیان نمودند که اجرای  HISموجب کاهش کاغذبازی نسبت به قبل شد.
نتيجهگيری :این مطالعه نشان داد  HISحاکم بر سازمان در حد مطلوبی بوده اما نیاز به توجه بیشتر مدیران به نظرات کاربران در راستای ارتقای
این سیستمها میباشد.
کليدواژهها :سیستم اطالعات بیمارستان ،ارزیابی ،مراقبت های بهداشتی.
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله31/64/40 :

اصالح نهایی31/60/60 :

پذیرش مقاله31/60/04 :

ارجاع :هاشمیششده فاطمهالسادات ،داوریدولتآبادی نسرین .ارزیابی سیستم اطالعات بیمارستانی بیمارستان شهید محمدی شهر بندرعباس از دیدگاه کاربران .مجله اطالعرسانی پزشکی نوین.
6931؛ (.93-04 :9)0

[ .]2با توجه به تغییرات انجام گرفته در سیستم مراقبت بهداشتی درمانی

مقدمه:
سیستم اطالعات بیمارستان یا Hospital Information System

کشور نیاز به سیستم اطالعاتی باکیفیتی است تا از ارایه خدمات بهداشتی

) (HISابزار الکترونیکی میباشد که اطالعات مالی ،اداری و بالینی بیماران

پشتیبانی کند و نیازهای بیماران را برای ارایه این نوع خدمات برآورده

را گردآوری ،طبقهبندی ،ذخیره و با استفاده از قابلیتهای رایانه بازیابی

سازد [ .]9به کارگیری کامپیوتر در بیمارستانها برای اطالعرسانی به

میکند و در اختیار تصمیمگیرندگان در هر زمان و مکان قرار میدهد

عوامل مختلف در فرایند درمان بیمار و تأمین اهداف بسیار ضروری و

[ .]5این سیستمها برای خودکار کردن امور بیمارستانها همچون

حیاتی میباشد [.]4

گزارشدهی نتایج آزمایشها ،تجویز دارو ،وارد کردن دستورات پزشک،

اهمیت نگهداری و بازیابی مجدد اطالعات جامع برای هر بیمار و

کنترل موجودی داروخانه ،انبار مرکزی ،واحد تغذیه و ...شکل گرفتهاند

همچنین نیازها و خواستههای مراکز بهداشتی و درمانی ،دالیلی کافی

نویسنده مسئول:
نسرین داوریدولتآبادی
دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ،هرمزگان ،ایران.
تلفن+898966768789 :

پست الکترونیکیdavarinn@gmail.com :
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فاطمهالسادات هاشمیششده

1

نسرین داوریدولتآبادی

*2

هاشﻤیششده و هﻤکاران

ارزیابی سیستم اطالعات بیﻤارستانی

برای کامپیوتری کردن پروندهها در راستای توجیه آنها میباشد [.]1

نقش مؤثری در کاهش هزینهها ،کاغذبازی و افزایش کارایی و اثربخشی

مهمترین هدف سیستمهای بهداشتی باال بردن کیفیت خدمات ،بهبود

در بیمارستان شوند و همچنین نتایج میتواند مسئوالن دانشگاه و مدیران

کارایی و اثربخشی سازمانهای ارایهدهندهی خدمات بهداشتی است.

ارشد بیمارستان را در تصمیمگیریهای آینده یاری نماید.

سازمانهای بهداشتی و درمانی فقط در صورت بهرهمندی از ساختار
تحقق اهداف یادشده به موفقیت برسند ارزیابی فرآیندی مبتنی بر مقایسه

پژوهش حاضر یک مطالعه کاربردی از نوع توصیفی مقطعی بود.

میباشد که در جریان آن وضعیت بعد از برقراری سیستم با وضعیت قبل

جامعه آماری مطالعه حاضر شامل  145نفر از کارکنان بیمارستان که

از آن مقایسه میشود [.]5

روزانه با سیستم  HISسروکار داشتهاند ،در سال  5931بودند.

سیستم اطالعات بیمارستانی در راستای بهبود بخشیدن به دریافت،

با استفاده از جدول مورگان اندازه نمونه  221نفر به دست آمد و

سازماندهی ،نگهداری ،بازیابی و توزیع اطالعات و تصمیمگیری

برای انتخاب افراد از شیوه نمونهگیری طبقهای با انتساب متناسب استفاده

شکل گرفته است ،بنابراین الزم است که ارزیابی سیستم اطالعاتی

شد .طبقات عبارت بودند از :پزشک ،پرستار ،منشی ،بهیار ،سرپرستار و

بیمارستانی مورد توجه قرار گیرد تا زمینه را برای ارتقا و بهبود

سوپروایزر و سایر کاربران (شامل :کارکنان بخش داروخانه ،مدارک

سیستمهای مذکور فراهم نماید [ .]7برای اطمینان از اجرا شدن مؤثر و

پزشکی ،حسابداری ،آزمایشگاه ،رادیولوژی) .ابزار گردآوری اطالعات

تأثیر مثبت سیستم اطالعات بیمارستانی بر خدمات بهداشتی درمانی،

پرسشنامه محقق ساخته بود که با استفاده از مبانی نظری طراحی شد و

ارزیابی این سیستمها اهمیت باالیی دارد .این ارزیابی اندازهگیری و نظارت

روایی توسط کارشناسان مورد تأیید قرار گرفت و پایایی این پرسشنامه

بر کلیه جنبههای برنامهریزی ،پیشرفت ،اجرا و فعالیتهای مرتبط را در

توسط آلفاکرونباخ ( )0/973به دست آمد .این پرسشنامه شامل  7سؤال

برمیگیرد [ .]9تاکنون مطالعات زیادی در خصوص سیستمهای اطالعات

عمومی و  20سؤال اختصاصی در خصوص سیستم اطالعات بیمارستان

بیمارستانی انجامگرفته است [.]3-52

در مقیاس لیکرتی (کمترین امتیاز یک ،بیشترین امتیاز  )1بود .دادهها

طبق نتایج مطالعه  Borzekowskiدر آمریکا ،اجرای سیستم فوق

پس از گردآوری با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  53و آمار توصیفی

منجر به کاهش هزینهها در سه تا پنج سال بعد از اجرای این سیستم

(فراوانی ،درصد فراوانی ،میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی

میشود [ .]59پروندههای الکترونیکی در حال حاضر به سبب سریع و

(آزمونهای واریانس یکطرفه ،پیرسون و کای دو) تحلیل و سطح

دقیق بودن و همچنین صحت سیستمهای هوشمند ،یادآوریکننده و

معناداری  P-Value>0/01در نظر گرفته شد.

حمایتکننده از تصمیمگیری میباشند و به عنوان وسیله استاندارد جهت
کارایی بیشتر و اثربخشی خدمات مراقبتی درآمدهاند [ .]54هدف اصلی و

یافتهها:

نهایی سیستم اطالعات بیمارستان ،باال بردن سطح دادهها و اطالعات

در جدول  5ویژگیهای دموگرافیک و شغلی نمونه مورد مطالعه

استخراج شده از آنها در تصمیمگیریها از سطح اجرا تا سطح

نمایش داده شده است .جامعه مورد مطالعه شامل  75/3درصد خانمها و

سیاستگذاری است [ .]51سیستم اطالعات بیمارستان موجب افزایش

 29/5درصد آقایان بودند که  15/5درصد آنها دارای سابقه کار 50-20

تبادل اطالعات بین بخشی میشود .نتایج مطالعه امیری و همکاران نیز

سال بودند 19/7 .درصد آنها بین  95-40سال سن داشتند .همچنین

مؤید این بوده است که  79/3درصد کاربران اظهار داشتند ،سیستم

 19/2درصد شرکتکنندگان از سطح تحصیالت لیسانس برخوردار بودند.

اطالعات بیمارستانی موجب کاهش کاغذبازی نسبت به قبل شده است

از نظر پست سازمانی  12درصد پرستار و سرپرستار 59/9 ،درصد

[.]8

منشی و بهیار و  94/7درصد را سایر رشتههای شغلی (کارمندان
از آنجا که سیستم اطالعات بیمارستانی در بیمارستانهای شهر

بخشهای داروخانه ،آزمایشگاه ،رادیولوژی ،حسابداری ،مدارک پزشکی)

بندرعباس چند سالی است که در حال اجرا میباشد ،بنابراین این مطالعه

تشکیل میدادند ،همچنین پرستاران بیشترین استفادهکنندگان از شبکه

را با هدف ارزیابی سیستم اطالعات بیمارستان شهید محمدی شهر

سیستم اطالعات بیمارستان بودند 19/9 .درصد بیش از  1ساعت با شبکه

بندرعباس انجام شد ،چرا که استفاده از سیستم اطالعات بیمارستانی

سیستم اطالعات بیمارستانی کار میکردند.

63
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مناسب برای ارزیابی منظم سیستمهای اطالعات سالمت میتوانند در

مواد و روشها:

هاشﻤیششده و هﻤکاران

ارزیابی سیستم اطالعات بیﻤارستانی

جدول  -1توزیع فراوانی نمونه پژوهش در بيمارستان شهيد محمدی شهر بندرعباس در سال  1931برحسب اطالعات دموگرافيک
متغیر
جنس

مرد
زن

12
579

29/5
75/3

سن

90-20
40-95
10-45

40
592
19

57/9
19/7
29/5

تحصیالت

دیپلم
فوقدیپلم
لیسانس
فوقلیسانس
دکتری

23
45
595
55
59

52/3
59/2
19/2
4/3
1/2

سابقه کار

>50
20-50
90-25

49
555
55

25/9
15/5
27/5

سمت

منشی
بهیار
پرستار
سوپر پرستار
سایر

54
55
30
27
79

5/2
7/5
40
52
94/7

ساعت کار با شبکه

>1
<1

520
501

19/9
45/7

نتایج جدول  2نشان میدهد از دید کاربران اجرای  HISنسبت به
قبل باعث افزایش نظم و انضباط (حضور افراد و ارایه به موقع خدمت) با
میانگین  ،9/3افزایش دقت عمل افراد با میانگین  ،9/93کسب مهارتهای
جدید با میانگین  ،9/95کنترل بهتر فعالیتها (پایش و ارزیابی) با
میانگین  ،9/95کیفیت بهتر کارها با میانگین  9/79و تبادل بیشتر
اطالعات بین بخشها با میانگین  9/79شده است .این در حالیست که
اجرای  HISنسبت به قبل کمترین تاثیر را بر نیاز به نیروی انسانی با
میانگین  2/74داشته است.
همچنین نتایج به دست آمده نشان داد که  91/9درصد ( 532نفر)
از افراد شرکتکننده در مطالعه نگرش مثبت و  54/7درصد ( 99نفر)
نگرش منفی داشتهاند .نگرش مثبت در آقایان  30/99درصد ( 47نفر) و
در خانمها  99/95درصد ( 541نفر) نسبت به کار با سیستم اطالعات
بیمارستان وجود داشت 75/32 .درصد از افراد با مدرک تحصیلی دکتری
و  30/5درصد با مدرک تحصیلی فوقلیسانس نگرش مثبت نسبت به کار
با سیستم اطالعات بیمارستان داشتهاند،
همچنین نگرش مثبت در افراد با مدرک تحصیلی لیسانس،
فوقدیپلم و دیپلم به ترتیب ( 97/79درصد) 92/32( ،درصد) و (73/95

جدول  -2توزیع ميانگين اکتسابی کاربران  HISبيمارستان شهيد
محمدی شهر بندرعباس در سال  1931به تفکيک
اجرای  HISنسبت به قبل از اجرا

میانگین نمره از 1

انحراف معیار

کاهش حجم کار افراد
دقت عمل افراد
تسهیل کارها
کاهش انجام کارهای تکراری
سرعت عمل
هزینه تمام شده
نیاز به نیروی انسانی
کیفیت بهتر کارها
کنترل بهتر فعالیتها
افزایش نظم و انضباط
افزایش رضایت بیماران
روابط کاری بهتر
افزایش تبادل اطالعات بین بخشها
افزایش رضایت کارکنان
کاهش کاغذ بازی
نیاز به کسب مهارتهای جدید
افزایش درامد
کاهش مدتزمان انتظار بیماران
کاهش مدتزمان انجام کارها
کاهش تردد کارکنان

9/95
9/93
9/41
9/29
9/15
2/37
2/74
9/79
9/95
9/30
9/11
9/52
9/79
9/99
9/95
9/95
9/94
9/54
2/33
9/12

5/553
0/715
5/059
5/507
5/519
0/395
5/5055
0/935
0/997
0/970
0/320
0/353
0/395
0/975
5/291
0/517
5/024
5/577
5/539
5/039

درصد) بوده است.
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فراوانی

درصد فراوانی

هاشﻤیششده و هﻤکاران

ارزیابی سیستم اطالعات بیﻤارستانی

نتایج آزمون پیرسون و کایدو نشان داد تفاوت معناداری بین

که این نتایج با اکثر تحقیقات پیشین همخوانی دارد ] .[9حیوی و

گروههای تحصیلی وجود نداشته است ( .)P-Value=0/553نتایج آزمون

همکاران در مطالعه خود دریافتند کارکنان بخش مدارک پزشکی دیدگاه

واریانس یکطرفه نیز تفاوت معناداری را بین نگرش و سابقه کار نشان

بسیار مثبتی نسبت به استقرار  HISداشتند [.]57

 99/52درصد افراد بین  20-50سال و  99/12درصد افراد باالی 20

عملکرد بیمارستان دکتر شیخ مشهد را مورد مطالعه قرار داده است که

سال نگرش مثبت داشتهاند که اختالف معناداری بین سابقه کار و نگرش

مطابق یافتههای پژوهش با استفاده از سیستم اطالعات بیمارستانی

وجود نداشت (.)P-Value=0/115

کاهش زمان چشمگیری در فرآیندهای مؤثر بر مدت اقامت بیماران
صورت پذیرفته و موجب بهبود عملکرد بیمارستان شده است [.]5

بحث و نتيجهگيری:

عبادیآذر و همکاران در بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) سمنان به این نتیجه

این مطالعه با هدف ارزیابی سیستم اطالعات بیمارستانی بیمارستان

رسیدهاند که کمتر از نیمی از کارکنان بخشهای بالینی از تأثیر سیستم

شهید محمدی از دیدگاه کاربران انجام گرفت .نتایج حاصل از تحلیل

رایانهای اطالعات بیمارستانی بر فعالیتهای مراقبتی بیماران رضایت

دادهها در این مطالعه نشان داد ،کاربران اعتقاد داشتند که اجرای HIS

نسبی داشتهاند [ .]9در مطالعه عزیزی و همکاران که در دانشگاه علوم

سبب افزایش دقت عمل ،تسهیل کارها ،افزایش سرعت عمل ،افزایش

پزشکی کرمانشاه انجام شده است  40درصد کاربران نظر بر این داشتهاند

کیفیت کارها ،کنترل بهتر فعالیتها ،افزایش نظم و انضباط ،افزایش

که سیستم اطالعات بیمارستان موجب کاهش زمان پاسخ در کارها

رضایت بیماران ،افزایش تبادل اطالعات بین بخشها ،کاهش کاغذبازی،

میگردد ] .[59در مطالعه مشابهای که توسط دلوی و همکاران با هدف

نیاز بیشتر به کسب مهارتهای جدید ،کاهش تردد کارکنان بین بخشها

ارزیابی سیستم اطالعات بیمارستان در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

شده است .یافتهها در تمامی موارد با نتایج مطالعه جهانی و همکاران

صورت گرفت به این نتیجه رسیدند که  HISحاکم بر سازمان از لحاظ به

مطابقت دارد ] .[55نتایج مطالعه امیری و همکاران نشان داد که کاربران

موقع بودن ،به هنگام بودن ،صحت ،مرتبط بودن ،ایجاز و تناسب در

بر این عقیدهاند با اجرای سیستم اطالعات بیمارستانی مصرف کاغذ

وضعیت مطلوب بوده است اما از لحاظ بسامد ،دوره زمانی ،جامعیت در

نسبت به قبل کاهش یافته که با نتایج مطالعه حاضر مطابقت دارد ].[9

حد مطلوبی نبود ].[7

این در حالیست که در مطالعه عبادیآذر و همکاران اکثر کارکنان معتقد

نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین سطح تحصیالت و نگرش مثبت

بودند که  HISمصرف کاغذ را کاهش نداده و دوباره کاری در ورود برخی

نسبت به استفاده از  HISو بین سابقه کار و نگرش مثبت نسبت به

اطالعات در رایانه و ثبت همان اطالعات در پرونده بیمار سبب شده

استفاده از  HISتفاوت معناداری وجود ندارد .این نتایج با یافتههای

کارکنان از ورود آن دسته از اطالعات که در پرونده و رایانه به طور توأم

مرادی و همکاران همراستا میباشد ].[5

ثبت میشوند ،خودداری کنند؛ که به نظر میرسد برخی از این

اجرای  HISحاکم بر سازمان از لحاظ دقت عمل نسبت به قبل،

دوبارهکاریها به خاطر مسایل قانونی و حقوقی باشد زیرا هنوز در کشور ما

کیفیت کارها نسبت به قبل ،کنترل فعالیتها نسبت به قبل در حد

اطالعات دیجیتالی در مراجع قانونی بهعنوان سند محسوب نمیشوند و

مطلوبی بوده اما نیازمند توجه بیشتر مدیران به نظرات کاربران در راستای

افراد و سازمانها میبایست جهت دفاع از خود اسناد کاغذی ارایه نمایند

ارتقای این سیستمها میباشد .بنابراین طراحان این سیستمها باید توجه

[ .]9نتایج این پژوهش با یافتههای مطالعه امیری و همکاران درباره تأثیر

بیشتری به شناخت و آگاهی دقیقتری از نیازها و خواستههای کاربران

مثبت  HISدر افزایش دقت عمل ،تسهیل کارها ،افزایش سرعت عمل،

داشته باشند تا احتمال موفقیت خود را در رسیدن به اهداف مراکز

کاهش کارهای تکراری ،بهبود کیفیت امور ،بهبود پایش و ارزیابی

بهداشتی درمانی افزایش دهند.

فعالیتها ،افزایش نظم و انضباط کاری ،بهبود تبادل اطالعات بین

براساس یافتههای پژوهش حاضر برای ارتقای وضعیت موجود و

بخشها ،استفاده بهینه از زمان ،کاهش کاغذبازی و کاهش تردد کارکنان

حرکت به سمت وضعیت مطلوبتر پیشنهادات زیر ارائه میشود .جهت

بین بخشها هم سو است .همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد

افزایش سرعت پاسخدهی ،سرعت انتقال اطالعات و پیشگیری از

که کاربران و کارشناسان سیستمهای اطالعات بیمارستانی از ابعاد مختلف

قطعیهای مکرر سیستم که زمان زیادی را تلف میکند ،تأمین تجهیزات

سیستم رضایت دارند و این نشاندهندهی اثربخش بودن سیستم میباشد

سختافزاری و نرمافزاری مناسب و پیشرفته و خطوط ارتباطی مناسب و
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نداد؛ به طوری که  91/45درصد افراد با سابقه کار کمتر از  50سال و

مرادی و همکاران نقش سیستم اطالعات بیمارستانی در بهبود

هاشﻤیششده و هﻤکاران

ارزیابی سیستم اطالعات بیﻤارستانی

:تشکر و قدردانی
بدینوسیله از مدیران و کاربرانی که در اجرای این پژوهش ما را یاری

 برگزاریHIS  همچنین جهت اجرای بهینه،مؤثرتر توصیه میشود
دورههای آموزشی به صورت کارگاه برای کاربران هر بخش ضروری به نظر
.میرسد

. تشکر و قدردانی میگردد،نمودند
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Original Article
Abstract
Aim: With changes in health care system an integrated information system is required to meet
the needs of people for service delivery and support the provision of health services.Evaluation
of these systems leads to improvement ,development and increases the efficiency and
effectiveness of the hospital.This study aimed to evaluate the hospital information system of
Shahid Mohammadi Hospital in Bandar Abbas from users' point of view in 1395.
Methods: This study is a descriptive-cross sectional study. The statistical population
consisted of 546 hospital staff who obtained a sample size of 225 using the Morgan table.. The
data gathering tool was a researcher-made questionnaire whose validity was confirmed by
experts And the reliability of this questionnaire was obtained by Cronbach's alpha.Data were
analyzed using SPSS version 19 and Descriptive Statistics and one-way variance and Pearson
tests.
Results: In this study Hospital information system (HIS) mostly used by by nurses. 85.1% of
individuals in this study expressed that HIS implementation caused to increase work facility
and 53.8% declared that HIS implementation caused to reduce the personnel workload. 59.5%
expressed that HIS implementation caused to reduce Paperwork.
Conclusion: The results of this study showed that the HIS governing the organization was in
a proper condition But more considerations from directors to the comments of users will
enhance these system.
Key Words: Hospital Information Systems, Assessment System, Health Care.
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