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 )HIS( بیمارستانسالمت  اطالعات فناوري مالکهاي ارزشیابی سیستم

    :نویسندگان

  مهندس علیرضا امیرحسنخانی کارشناس ارشد مدیریت اقتصاد و مدیرعامل بیمارستان بنت الهدي - 1
  بیمارستان بنت الهدي R&Dدکتر غالمرضا مرادي استادیار دانشگاه و مدیر دفتر  - 2

نحوه اداره بیمارستان در نظام نوین  هاي بسیار مهم و تاثیرگذار بر از مقوله بطورکلی یکی: مقدمه
را در بر می گیرد و یکی از  هااز فناوری یطیف وسیع کهمدیریت بیمارستانی فناوري اطالعات است 

 HISسیستم عملکرد سالمت یا در بیمارستانها فناوري اطالعات  محورهاي فناوري اطالعات ترینممه
بر اساس استاندارهاي مدیریت اطالعات   HISو اینکه    HISزیابی سیستم هاي ار. استبیمارستان 

که در آینده بیمارستان می تواند  می باشدیک اقدام مثبت مدیریتی در هر بیمارستان ، سالمت کار کند
به اطالعات بیماران خود در جهت تامین اهداف مدیریتی گامهاي و جامع از طریق دسترسی سریع 

   .داردمهمی بر 

سیستم اطالعات بیمارستانی سیستمی است که پذیرش، انتقال، درمان و ترخیص بیماران بیمارستان را  
خاص و در قالب  دقتباید با ي چنین سیستم بزرگی ازتهیه و راه اندبراي  .انجام می دهدالکترونیکی بصورت 

و  پذیرش، انتقال، درماندستی اساس فرآیندهاي  م باید براین سیست. اقدام نمودیک برنامه استراتژیک 
جمعیت شناسی، هویتی، جمع آوري و ثبت داده هاي  و کار کندبیمارستانهاي کشور  درترخیص بیماران 

اطالع  از طرف دیگر. نگهداري و بازیابی شود ،جمع آوريآن درمانی و مالی بیمار همانند سیستم دستی در 
ه ستفادبا اکه  ،می باشد HISیکی از ارکان سیستم هاي  بعديدر ویزیتهاي  رسانی از سوابق درمانی بیماران

نظر و  مد HISدر نرم افزار باید نگهداري و بازیابی سریع اطالعات ، سرعت، دقت مثل کامپیوتر قابلیتهاي از
  . در اولویت قرار گیرد

اخذ هزینه هاي خدمات ارائه شده به بیماران و ایجاد ارتباط  جهتمناسب  زمینه تامینو بیمار  مدیریت مالی
می باشد  HISاز مباحث بسیار مهم و اصولی در نرم افزارهاي  دیگریکی  نیزالکترونیک با بیمه هاي مختلف 

تکراري و آمدهاي  تو موجب جلوگیري از رفمدیریت اطالعات بیمه بیماران را  بتواناز طریق آن باید  که
  .شدو کاهش کسورات بیمه  هاین بیمه ها و بیمارستانبیماران ب

هاي اطالعاتی که در درمان، تسویه حساب و مدیریت بانک معموال باید همراه با یک سري  HISسیستم  
آزمایشگاهی،  بانک اطالعاتپرستاري،  اقدامات ، سیستمکشور ییدارو بانک اطالعاتمثل  ، درمان بیماران

تعرفه هاي خدمات پزشکی و کتاب ارزش هاي ، اري بین المللی بیماریهاذکدگرادیولوژي، بانک اطالعات 
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تا بتواند داده هاي مورد نیاز خود را در زمینه تخصصهاي فوق از آنها  ،نسبی ارتباط نرم افزاري داشته باشد
   .نماید الو در گزارشات خود اعمگیرد ب

هر  کرا به تفکیه هاي هویتی، مالی، اداري و درمانی باید تمام داده هاي یک بیمار اعم از داد HISنرم افزار 
در فرمتهاي استاندارد اطالعات پرونده دستی  و "پرونده الکترونیک"بیمار در یک ظرف الکترونیکی به نام 
  . بیمار جمع آوري، ذخیره و بازیابی نماید

بین بیمارستانها در سطح  یالکترونیکاز آنجایی که یکی از اهداف مهم مدیریت اطالعات سالمت ایجاد ارتباط 
بیمارستانهاي  HISبه منظور تامین این هدف بزرگ یا باید سیستم هاي  ،شدااستان و حتی کشور می ب

همه بیمارستانها از این نرم افزار استفاده  د ونباشیکنواخت زبان برنامه نویسی کشور داراي ساختار، محتوا و 
 ) مترجم( از یک نرم افزار واسطاین بیمارستانها ارتباط کامپیوتري بین هدف  یا اینکه به منظور تامیننمایند 

      .کند میتر قدري کارها را طوالنی  و استفاده از نرم افزار واسط یا مترجم مشکل، هزینه بر. دکراستفاده 
  ) 1-شکل ( 

  
  ناهمگون پیاده شده در بیمارستانهاي کشور  HISتصویر استفاده از موتور مترجم در نرم افزارهاي – 1شکل 

ریف عبنابراین توصیه می شود که در بیمارستانهاي کشور از یک نرم افزار ملی استفاده گردد و امکان ت 
خودش را تعریف و از آن مشخصات  تا هر بیمارستانی  ،فراهم باشد اصلی آن بیمارستانهاي مختلف در منوي

شود،  پیاده HIS نرم افزار اگر چنین نوعی ازنظر زمانی و هزینه اي  که از به نظر می رسد. استفاده نماید
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بین و تبادل داده هاي الکترونیکی را ترونیک کو امکان ارتباط ال هبودتر  ون به صرفه و کاربرديقرم
  . بیمارستانها را فراهم خواهد کرد

  : عبارتند از  HISسیستمهاي م مالکهاي ارزشیابی هبا توجه به توضیحات فوق ا

 Multi Hospital( بیمارستانهاي مختلف وجود داشته باشدامکان تعریف   ،نرم افزار اصلی منوي در - 1

از یک بیمارستان سابقه بستري بیمار را در بیمارستان دیگر مشاهده و مطالعه  بتواندپزشک  تا)  
فراهم می کند و بدین صورت بیمارستان را بین دو  یارتباط الکترونیک امکانقابلیت این  .نماید

 . فراهم می شودنیز ونیکی رامکان اطالع رسانی الکت

پذیرش، : بصورت تصویري شامل حتی المکان یند درمان بیمار وآمنوي اصلی سیستم بر اساس فر - 2
باشد از این طریق و پشتیبانی بیمارستان ترخیص، درمان و واحدهاي ارائه کننده خدمات تشخیصی 

 .سی کاربران و مدیریت کاربري تامین گرددقدري میزان دستر

ورود به سیستم داشته محیط کار خود اجازه و تخصص اربر بر اساس کدر منوي اصلی سیستم هر  - 3
 در این صورت. شود به محیط کاري وارد خود کاربريمربوطه با مشخصات آیکن طریق  ازو باشد 

 . شدخواهد سیستم در همین مرحله کنترل گی بخشی از دسترسی ها و محرمان

زمان پذیرش بیمار به اطالعات ثابت بیمار مثل اطالعات هویتی و جمعیت شناسی به محض ورود در  - 4
داده هاي تکراري جلوگیري طریق از ورود  تا بدینمنتقل شود  ،که نیاز است یتمام اوراق الکترونیک

 .یش یابدپسند بودن آن افزا به عمل آید و قابلیت کاربر

ت با نام کاربر مربوطه در شود، نوع اقدام یا خدم همزمان با هر اقدامی که در سیستم انجام می - 5
 ) سیستم ردیابی اقدامات کاربران(  و قابل پیگیري و بازیابی باشد سیستم ثبت 

باید با یک پایگاه داده هاي عوارض و تداخالت دارویی در ارتباط باشد تا بحث ایمنی  HISسیستم  - 6
 .کنترل و پیگیري شود راندارویی بیماي بیمار و تجویزات و نسخه ها 

درخواست هاي پاراکلینیکی بیمار باید بصورت الکترونیکی به واحدهاي رادیولوژي، آزمایشگاه،  - 7
هاي بیمار تامین، ثبت و  ره منتقل و بر اساس این درخواست ها نیازانبار تجهیزات و غی داروخانه و

 .گرددو از موجودي انبارها کسر بصورت حساب بیمار اضافه 

ک یو استراتژجزو اهداف نهایی  پرونده هاي بیمارانکردن   Filmlessو Paperlessچون  یمباحث - 8
پس از  HISسیستم ال باید از طریق واست که معم کشور در بیمارستانها درمان سیستم بهداشت و

و  طراحیباید نسبت به  در این صورت. در بیمارستانها محقق شود پیاده سازي و استقرار کامل آن
 HISنرم افزار در دستی بیمار حتی اوراق تخصصی پرونده و ایجاد تمام اوراق اصلی، اوراق مخصوص 

ر درمان دکا هايجهت تامین نیاز در HISزار تا با گذشت زمان و پاسخگویی کامل نرم اف ،پیگیر بود
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مدیریتی سیستم بهداشت و درمان با همکاري و هماهنگی نظام پزشکی و مراکز حقوقی کشور و 
  .مباحث فوق تامین گردد

به منظور تامین محرمانگی و امنیت اطالعات پرونده الکترونیک، از زمان پذیرش بیمار تا لحظه  - 9
پرونده الکترونیک امکان ثبت و اصالح اطالعات بیمار را به کاربران مربوطه بدهد و به ترخیص بیمار 

 .در بیاید Read onlyمحض ترخیص بیمار سیستم به طور خودکار به صورت 

  
متاسفانه با  ،گیرد که هم اکنون در بیمارستان هاي کشور مورد استفاده قرار می HISنرم افزارهاي 

که این  ،دنطراحی و پیاده می شوو متفاوت با همدیگر دینگهاي خاص خود کو ، محتواها ساختارها
چه زمان بگذرد هر  واست در آینده مدیریت اطالعات سالمت کشور  روش در نوع خود یک بحران

در آینده به دلیل ضرورت ارتباط سیستمهاي . حادتر خواهد شدآن حل مشکالت  بحران عمیق تر و
تمام سیستم هاي  باید و به منظور از دست ندادن سوابق بیماران، یگربا همد اطالعات بیمارستانی

HIS  جهت اطالع رسانی یکپارچه بیمار و ارتباط  زیرا که در ،گردند جایگزینناهمگون بازبینی و یا
   ) 2شکل (  .بین بیمارستانها طراحی نشده اند

  

  
  با ساختار غیر یکنواخت که اطالع رسانی بین بیمارستانها را مشکل کرده HISتصویر استفاده از نرم افزارهاي  –2شکل                         

  
آینده هاي در نظام درمانی کشور که در دهه  HISبه منظور تامین موارد فوق و داشتن یک سیستم 

  : پیشنهاد می گردد، باشدمالی و فناوري اطالعات سالمت ملی   درمانی،  پاسخگوي نیازهاي مدیریتی،
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ملی توسط کارشناسان وزارتخانه با رعایت تمام استانداردها و نیازهاي ملی   HIS افزار رمن - 1
 .طراحی و ارائه شود

 . این نرم افزار به صورت رایگان در اختیار کلیه بیمارستانها قرار گیرد - 2

به   دقیقاً.... و یاز مورد نو امکانات سخت افزاري  تمتدولوژي و نحوه پیاده سازي مشخصا - 3
 .بیمارستانها ارائه گردد

 .شود داده آموزشو تربیت  و پشتیبانی نرم افزار براي هر دانشگاه یحمایتتیمهاي   - 4

بین در بیمارستانها امکان ارتباط الکترونیکی  پیاده سازي این نرم افزارو با گذشت زمان  - 5
پرونده هاي کردن Filmless و    aperless بیمارستانها، آماده شدن زمینه مناسب در جهت

که همگان اطالع رسانی سالمت  به یک سیستم یکپارچه ملیو مجهز کردن بیمارستانها  بیماران
فراهم  ،ستفاده نماینداي و ملی از مزایاي آن ا منطقه، سطوح مختلف بیمارستانی بتوانند در

  .خواهد گردید
  
  


