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9-1 صفحات ؛4931 بهار ؛اولشماره  ؛اولسال  ؛نوینپزشکی رسانی اطالعمجله   

 دهيچک

ها و سایر مراکز رچه کردن اطالعات بيماران جهت ارسال و تبادل اطالعات بين بخشافزاری جامع برای یکپاسيستم اطالعات بيمارستاني نرم :مقدمه

های اضافه نمودن الزامات و ویژگي نيز کاربران، تغييراتي از قبيل اصالحات، بهبود یا انطباق با تغييرات در محيط سازمان و درماني است که با توجه به نياز
های اطالعات بندی سيستمبندی قرار گيرند. هدف این پژوهش رتبهها مورد ارزیابي و رتبهطور مداوم سيستم است به ها، نيازعملکردی در این سيستم

 .بيمارستاني است

 های کشورهای اطالعات بيمارستاني بيمارستانی پژوهش، سيستمانجام شد. جامعه2931 سال مقطعي در - پژوهش به صورت توصيفي :هاوشر

آوری شده و که دارای روایي اهداف پژوهش جمع ليست شامل اطالعات مبتني برها با استفاده از چكشرکت تعيين شد. داده 21 بودند. حجم نمونه
 .تجزیه و تحليل گردید SPSS 16افزارتوصيفي و نرم های گردآوری شده با آماریيد متخصصان قرار گرفت. دادهأصوری بوده و روایي محتوی نيز مورد ت

 درصد 2/77 کمترین رتبه با« طراحان بوعلي»و  درصد 7/71 باالترین رتبه با« رایاوران»های اطالعات بيمارستاني؛ بندی کلي سيستمرتبهدر  :هایافته

های ه و توانایيها در الزامات فني، قابليت استفادبندی الزامات عملکردی از کارایي خوبي برخوردار بودند. بيشتر سيستمافزار در رتبهبوده است. تنها سه نرم
 های اطالعات بيمارستاني در بهبود کيفيت مراقبت بيمار، کارایي ضعيفي داشتند.شرکت فروشنده سيستم، کارایي خوبي دارند و بيشتر سيستم

ه مطالعه و دقت های اطالعات بيمارستاني کشور در الزامات مورد بررسي از کارایي متوسطي برخودارند که نياز ببه طور کلي سيستم :گيریتيجهن

 کند.نظر بيشتر مدیران و طراحان سيستم را طلب مي

 .الزامات عملکردی ،الزامات قابليت استفاده ،الزامات فني ،سيستم اطالعات بيمارستاني :هاکليدواژه

 

 19/91/13پذیرش مقاله:     91/91/13اصالح نهایی:      39/7/13دریافت مقاله: 

 

 مقدمه 

هاي دانش بشري از تأثيرات دانش عرصه زامروزه هيچ كدام ا

نمانده است. ساختار بهداشت و  انفورماتيك و فناوري اطالعات به دور

درماني نيز با توجه به حجم انبوه  بهداشتي و درمان و به خصوص مراكز

نياز نيست وري بيااطالعات توليد شده و تنوع آن، به طور حتم ازاين فن

ن ابزاري تحت عنوان سيستم اطالعات و محصول اين دانش، پديد آمد

. ]1[ ( است HISيا  (Hospital information systemبيمارستاني 

افزاري جامع براي يکپارچه كردن اطالعات مربوط به بيماران اين ابزار نرم

ها و ساير مراكز جهت ارسال و تبادل اطالعات جامع بيمار بين بخش

اقبت و درمان بيماران، بهبود كيفيت، يند مرآدرماني، به منظور تسريع در فر

. با توجه به اهدافي كه ]2[ دباشها ميافزايش رضايتمندي و كاهش هزينه

هاي اطالعاتي دارند مثل انجام تحقيقات اپيدميولوژيکي و سيستم

هاي اطالعات بهداشتي، پرهيز از دوباره كاري و ساير مديريت سيستم

رزيابي مداومي جهت تعيين ميزان مواردي كه در باال ذكر شده، بايد ا
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حتي اگر سيستم در هنگام نصب  .]3[ دستيابي به اين اهداف انجام شود

ثر و كارا باشد، باز با تغيير سيستم بهداشت به سرعت دقت خود را از ؤم

افزارهاي يك سيستم نرم بنابراين تغيير و تبديل در ؛]4[ ددهدست مي

ممکن است با توجه به نياز  اطالعاتي اجتناب ناپذيراست؛ چرا كه

محيط  كاربران، تغييراتي از قبيل اصالحات، بهبود يا انطباق با تغييرات در

اين  هاي عملکردي درسازمان و نيز اضافه نمودن الزامات و ويژگي

هاي ها، مورد نياز باشد كه تمام اين موارد با ارزيابي سيستمسيستم

تواند به عدم درک فوايد ي ميعدم ارزياب .]5[ شوداطالعاتي مشخص مي

بالقوه سيستم اطالعات مربوط شود، بنابراين براي نائل شدن به حداكثر 

فوايد سيستم اطالعاتي، بايد سيستم در برابر معيارها و الزامات معين 

در مقاالت زيادي به ارزيابي سيستم  با وجود آنکه .]6[ ارزيابي شود

بيشتر اين  .]7[ استآن اشاره شده  اطالعات بيمارستاني، معيارها و نتايج

 .]8[ اندها و افزايش كيفيت تمركز داشتهمطالعات بر جنبه كاهش هزينه

تحقيقات  .]0،19[ اندكيد داشتهأبرخي نيز بر الزامات فني و عملکردي ت

سيستم اطالعات  قبلي انجام گرفته، همگي دال بر وجود مشکل در

درصد كاربران از  69عدم رضايت جمله  از باشند.بيمارستاني كشور مي

سيستم اطالعات بيمارستاني در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي 

نارضايتي كاربران نسبت به كيفيت اطالعات  ،]11 [1384 سال تهران در

بيمارستانهاي آموزشي مشهد  و قابليت سيستم اطالعات بيمارستاني در

نفورماتيکي مخصوص به افزاري متنوع كه قالب اهاي نرمو بسته ]12[

آنها وجود ندارد يا  ي مشترک ازاستفاده خود دارد و امکان دسترسي و

بنابراين با توجه به نقش و اهميت سيستم ؛ ]13[ مشکل است بسيار

 يند درمان بيماران و تأثيرات مثبت آن درآاطالعات بيمارستاني در فر

وري كه صرف آهاي سرسامعملکرد سازمان و نيز با نگاهي به هزينه

كيفيت  .شود، ضرورت داردها ميطرح، نصب و اجراي اين سيستم

 گيرد شود، مورد ارزيابي قرارها ارايه ميخدماتي، كه به وسيله اين سيستم

ايم به نتايج از پيش تعيين شده مشخص شود كه آيا توانسته تا ]14[

قع به كمك وا نه؟ در اين كه آيا پروژه كامل شده است يا نه؟ و برسيم يا

چرا  .]15[ آنها دوري كرد توان اشتباهات قبلي را شناخت و ازارزيابي مي

 اشتباه و خطا كاري بسيار درمان، روش آزمون و بهداشت و مقوله كه در

اشتباهي، بايد نواقص و  غيرقابل جبران است و قبل از وقوع هر

الزم را  جهت رفع آنها اقدامات هاي موجود را شناسايي نمود و دركاستي

ها و استفاده اين سيستم هاي مکررانجام داد. بدين منظور با انجام ارزيابي

توان از بروز اشتباهات غيرقابل جبران پيشگيري نمود از بازخورد آن، مي

ها و رفع معايب آنها، ضعف اين سيستم و با شناسايي نقاط قوت و

اين مطالعه  لذا هدف از]. 16[د بخشي ها را بهبودكيفيت اين سيستم

هاي اطالعات بيمارستاني بر اساس بندي سيستمارزيابي و در نهايت رتبه

 كشور بوده است. الزامات سيستم اطالعات بيمارستاني در

 

 هاروش

انجام پذيرفت. جامعه پژوهش را  1302پژوهش توصيفي در سال 

هاي اطالعات بيمارستاني كشور، كه توسط افزارهاي سيستمنرم

سال  5توليدكننده سيستم اطالعات بيمارستاني داراي حداقل هاي شركت

افزار در بازار را داشتند؛ تشکيل داد. براي بدست آوردن سابقه ارائه نرم

اي در كشور شناسايي شركت رايانه 10حجم نمونه پس از بررسي، تعداد 

سال  5افزار اطالعات بيمارستاني بيش از شدند كه سابقه پياده سازي نرم

 16 داشتند؛ كه سه شركت حاضر به همکاري نشدند و در نهايترا 

ها، راياوران، شركت انتخاب شده عبارتند از طراحان بوعلي، پيوند داده

آورد رايانه، سايان رايان اكباتان، سيستم طب و رايانه، تيراژه رايانه، ره

اطالعات بيمارستاني دانشگاه علوم پزشکي مشهد، پويا سامانه ديوا 

دران، پويش پردازش، ميکرو افزار قشم، تراشه هوشمند، شبکه گستر مازن

. ]17-10[گران فارس، فرايند پردازان فراسو، صنم، ماتريس نگين، تحليل

ها محقق افزار در بيمارستانهاي نرمبا توجه به اينکه عملياتي شدن برنامه

ها تانها به بيمارسآوري دادهشود؛ به همين علت پژوهشگر براي جمعمي

افزار سيستم هاي مجري نرممراجعه كرده است؛ كه از بين تمام بيمارستان

اطالعات بيمارستاني، به روش تصادفي ساده يك بيمارستان انتخاب شد. 

ها با چك ليست منطبق بر اهداف پژوهش شامل: آوري دادهجمع

سوال(، الزامات  77سوال(، الزامات فني ) 436الزامات عملکردي )"

سوال(، الزامات بهبود كيفيت مراقبت بيمار  175يت استفاده سيستم )قابل

 "سوال( 24هاي شركت فروشنده سيستم )سوال( و الزامات توانايي 29)

(، كه داراي روايي صوري بوده و روايي محتوي نيز مورد 29تدوين شد )

ليست توسط محقق و با همکاري ييد متخصصان قرار گرفت. چكأت

هاي اسان شاغل در واحد فناوري اطالعات بيمارستانمديران و كارشن

جامعه پژوهش تکميل شد. محقق اطالعات مربوط به آزمودني را به 

شرايط عدم افشاء آن را  تلقي و آن را افشاء ننموده و ضمناً“ راز”عنوان 

 16افزارها با آمار توصيفي و به وسيله نرمنيز فراهم كرده است. داده

SPSS ها، تحليل قرار گرفت. براي توصيف بهتر داده مورد تجزيه و

هاي اطالعات بيمارستاني بر سيستمبندي شركتهاي توليدكننده نتايج رتبه

بندي سطح دسته 5اساس الزامات سيستم اطالعات بيمارستاني در 

درصد، كارايي  29-49درصد، كارايي بسيارضعيف؛  9-29گرديد: 
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درصد، كارايي خوب و  89-69درصد، كارايي متوسط؛  69-49ضعيف؛ 

 .درصد، كارايي بسيار خوب 199-89

 

 هایافته

هاي اطالعات بندي كلي سيستمنتايج مطالعه نشان داد در رتبه

و كمترين  درصد 7/72با « راياوران»بيمارستاني؛ باالترين رتبه مربوط به 

 بوده است )جدول« طراحان بوعلي»مربوط به  درصد 1/47 رتبه با

 (.1شماره 

هاي اطالعات بندي سيستمنتايج مطالعه نشان داد در رتبه

، باالترين رتبه مربوط به در حيطة الزامات عملکردي بيمارستاني

پويا »مربوط به درصد  30و كمترين رتبه با  درصد 5/74با « راياوران»

 .(2 شماره جدولبوده است )« سامانه ديوا

اي اطالعات هبندي سيستمنتايج مطالعه نشان داد در رتبه

« تيراژه رايانه»الزامات فني، باالترين رتبه مربوط به  در حيطة بيمارستاني

« طب و رايانه»مربوط به  درصد 8/46و كمترين رتبه با درصد  1/06 با

 .(3 شماره جدولبوده است )

هاي اطالعات بندي سيستمنتايج مطالعه نشان داد در رتبه

استفاده سيستم، باالترين رتبه  الزامات قابليت در حيطة بيمارستاني

 1/37 و كمترين رتبه با درصد 4/70 با« گران فارستحليل»مربوط به 

 جدولبوده است )« دانشگاه علوم پزشکي مشهد»مربوط به  درصد

 (.4 شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افزار سیستم دهنده نرمهای ارائهبندی شرکترتبه -1جدول شماره 

 1931 -اطالعات بیمارستانی 

 درصد امتیاز نمره( 291امتیاز ) سیستم اطالعات بیمارستانی رتبه

 %7/72 532 رایاوران 1

 %7/68 593 فرآیندپردازان فراسو 1

 %6/62 458 هاداده پیوند 9

 %7/61 452 تیراژه رایانه 4

 %4/69 442 رایانه ره آورد 5

 %4/69 442 ماتریس نگین ارقام 6

 %2/69 441 تحلیلگران فارس 2

 %7/50 437 سایان رایان اکباتان 8

 %7/58 439 دانشگاه علوم پزشكی مشهد 3

 %3/56 412 قشم میكروافزار 11

 %7/53 303 سامانه دیوا پویا 11

 %3/53 309 تراشه هوشمند 11

 %8/51 370 پویش پردازش کویر 19

 %8/48 357 رایانه طب و 14

 %4/47 347 صنم شبكه گستر 15

 %1/47 345 لیعطراحان بو 16

 

افزار سیستم دهنده نرمهای ارائهبندی شرکترتبه -1جدول شماره 

 1931 -اطالعات بیمارستانی در حیطه الزامات عملكردی 

 درصد امتیاز نمره( 496امتیاز ) سیستم اطالعات بیمارستانی رتبه

 %5/74 325 رایاوران 1

 %2/79 396 فرآیندپردازان فراسو 1

 %6/69 264 م پزشكی مشهددانشگاه علو 9

 %7/58 256 تیراژه رایانه 4

 %5/58 255 پیوند رایانه 5

 %58 253 قشم میكروافزار 6

 %6/57 251 آورد رایانهره 2

 %0/56 248 تراشه هوشمند 8

 %2/56 245 سایان رایان اکباتان 3

 %6/54 238 ماتریس نگین ارقام 11

 %3/52 228 تحلیلگران فارس 11

 %4/48 211 یش پردازش کویرپو 11

 %2/47 296 شبكه گستر صنم 19

 %3/46 292 طب و رایانه 14

 %3/43 180 طراحان بوعلی 15

 %30 179 پویا سامانه دیوا 16
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افزار سیستم دهنده نرمهای ارائهبندی شرکترتبه -9جدول شماره 

 1931 - فنیاطالعات بیمارستانی در حیطه الزامات 

 درصد امتیاز نمره( 22امتیاز ) اطالعات بیمارستانیسیستم  رتبه

 %1/06 74 تیراژه رایانه 1

 %6/80 60 دانشگاه علوم پزشكی مشهد 1

 %5/89 62 پردازان فراسو یندآفر 9

 %5/89 62 سامانه دیوا پویا 4

 %0/77 69 رایانه ره آورد 5

 %7/72 56 هاداده پیوند 6

 %2/66 51 تحلیلگران فارس 2

 %0/64 59 ایاورانر 8

 %0/64 59 پویش پردازش کویر 3

 %6/63 40 ماتریس نگین ارقام 11

 %61 47 سایان رایان اکباتان 11

 %61 47 تراشه هوشمند 11

 %4/58 45 صنمر شبكه گست 19

 %1/57 44 طراحان بوعلی 14

 %0/51 49 قشمر افزا میكرو 15

 %8/46 36 رایانه طب و 16

 

افزار سیستم دهنده نرمهای ارائهبندی شرکتتبهر -4جدول شماره 

 1931 -اطالعات بیمارستانی در حیطه الزامات قابلیت استفاده سیستم 

 درصد امتیاز نمره( 125امتیاز ) سیستم اطالعات بیمارستانی رتبه

 %4/70 130 تحلیلگران فارس 1

 %4/75 132 سامانه دیوا پویا 1

 %1/73 128 هاداده پیوند 9

 %6/72 127 سایان رایان اکباتان 4

 %0/79 124 رایاوران 5

 %0/79 124 ماتریس نگین ارقام 6

 %3/66 116 پردازان فراسو یندآفر 2

 %6/64 113 رایانه ره آورد 8

 %1/61 197 طراحان بوعلی 3

 %1/61 197 رایانه طب و 11

 %56 08 پویش پردازش کویر 11

 %4/55 07 قشم میكروافزار 11

 %3/54 05 تیراژه رایانه 19

 %7/45 89 صنمر شبكه گست 14

 %6/44 78 تراشه هوشمند 15

 %1/37 65 دانشگاه علوم پزشكی مشهد 16

 

هاي اطالعات بندي سيستمنتايج مطالعه نشان داد در رتبه

الزامات بهبود كيفيت مراقبت بيمار، باالترين رتبه  در حيطة بيمارستاني

مربوط به  درصد 5و كمترين رتبه با  درصد 89 با «راياوران»مربوط به 

 (.5شماره  جدولبوده است )« طراحان بوعلي»و « شبکه گستر صنم»

هاي اطالعات بندي سيستمنتايج مطالعه نشان داد در رتبه

هاي فروشنده سيستم، الزامات توانايي شركت در حيطة بيمارستاني

دانشگاه علوم پزشکي »و « ماتريس نگين ارقام»باالترين رتبه مربوط به 

طراحان »مربوط به  درصد 7/16و كمترين رتبه با  درصد 199با « مشهد

 (.6 شماره جدولبوده است )« بوعلي

 

افزار سیستم دهنده نرمهای ارائهبندی شرکترتبه -5جدول شماره 

 -اطالعات بیمارستانی در حیطه الزامات بهبود کیفیت مراقبت بیمار 

1931 

 درصد امتیاز نمره( 11امتیاز ) م اطالعات بیمارستانیسیست رتبه

 %89 16 رایاوران 1

 %49 8 دانشگاه علوم پزشكی مشهد 1

 %35 7 پردازان فراسو یندآفر 9

 %35 7 ماتریس نگین ارقام 4

 %39 6 سامانه دیوا پویا 5

 %25 5 هاداده پیوند 6

 %25 5 تیراژه رایانه 2

 %25 5 تحلیلگران فارس 8

 %25 5 تراشه هوشمند 3

 %29 4 قشم میكروافزار 11

 %15 3 رایانه ره آورد 11

 %15 3 اکباتان سایان رایان 11

 %19 2 پویش پردازش کویر 19

 %19 2 رایانه طب و 14

 %5 1 صنم شبكه گستر 15

 %5 1 طراحان بوعلی 16
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تم افزار سیسدهنده نرمهای ارائهبندی شرکترتبه -6جدول شماره 

 -های شرکت فروشنده سیستم اطالعات بیمارستانی در حیطه توانایی

1931 

 درصد امتیاز نمره( 14امتیاز ) سیستم اطالعات بیمارستانی رتبه

 %199 24 ماتریس نگین ارقام 1

 %199 24 دانشگاه علوم پزشكی مشهد 1

 %8/05 23 سامانه دیوا پویا 9

 %7/01 22 تیراژه رایانه 4

 %75 18 ان فارستحلیلگر 5

 %75 18 قشم میكروافزار 6

 %75 18 پویش پردازش کویر 2

 %8/79 17 رایاوران 8

 %5/62 15 رایانه ره آورد 3

 %5/62 15 سایان رایان اکباتان 11

 %5/62 15 صنم شبكه گستر 11

 %3/58 14 هاداده پیوند 11

 %59 12 پردازان فراسو یندآفر 19

 %59 12 تراشه هوشمند 14

 %7/41 19 رایانه طب و 15

 %7/16 4 طراحان بوعلی 16

 

 گیریبحث و نتیجه

افزارهاي سيستم ها حاكي از آن است كه كمتر از نيمي از نرميافته

اند و بقيه آنها با وضعيت اطالعات بيمارستاني مورد بررسي كارايي داشته

افزار سيستم در ال فاصله دارند، نتايج مطالعه نشان داد تنها سه نرمايده

ها در الزامات عملکردي از كارايي خوبي برخوردار بندي شركترتبه

 79( در مطالعه خود دريافت كه 2913هستند. رنگرز جدي و همکاران )

هاي اطالعات بيمارستاني بيمارستانهاي مورد مطالعه بيش درصد سيستم

(. 18) دهاي مورد نياز الزامات عملکردي را دارا بودنسوم بخش دو از

هاي سيستم ( در مطالعه خود بيان كرد اكثر1301مهرآيين و همکاران )

به طور كامل تمامي  بيمارستان مورد مطالعه تقريباً 5اطالعات بيمارستاني 

. در مطالعه امامي ]21[ فيلدهاي مربوط به الزامات عملکردي را دارا بودند

بيمارستاني با  هاي اطالعات( ميزان انطباق سيستم2913و همکاران )

 در چهار بخش داروخانه، آزمايشگاه، راديولوژي و ACPمعيارهاي 

رسد سيستم اطالعات . لذا به نظر مي]22[مدارک پزشکي ضعيف بود 

با نياز عملکردي مراكز درماني انطباق ندارند و  بيمارستاني كامالً

افزار بايد تالش بيشتري جهت ارتقاء الزامات هاي طراح نرمشركت

تعيين نوبت  امکان سيستم اين هاي مذكور نمايند. درملکردي سيستمع

براي پذيرش بيماران وجود نداشته و طول مدت اقامت آنان محاسبه 

 تخت اشغال محاسبه درصد به قادر سيستم اين سفانهأمت شود ونمي

 محاسبه و هاي مختلفبخش آمار فصلي، و ماهيانه آمار روزانه،

 بيماران روزانه آمار ارائه تنها و باشدنمي نيدرما خدمات هايهزينه

 . باشدمي پذيرامکان بستري

هاي اطالعات بيمارستاني در نتايج مطالعه نشان داد بيشتر سيستم

 مطالعه ها بر اساس الزامات فني، كارايي خوبي دارند. دربندي شركترتبه

م هاي آموزشي دانشگاه علوقاضي سعيدي و همکاران در بيمارستان

 ها )الزامات فني(، درها، امنيت دادهدرصد سيستم 7/66پزشکي تهران، در 

( در مطالعه خود 1301. مهرآيين و همکاران )]23[ نظر گرفته شده بود

بيمارستان مورد مطالعه  5هاي اطالعات بيمارستاني سيستم بيان كرد اكثر

كه  ]21[ ودندكامل تمامي فيلدهاي مربوط به الزامات فني را دارا ب به طور

( در مطالعه 1380خواني دارد. اسدي و همکاران )با مطالعه حاضر هم

محرمانگي اطالعات و  خود دريافت استانداردهاي تبادل اطالعات و

المللي مانند استانداردهاي جامعه داروسازان ساير استانداردهاي بين

 سيستم اطالعات داروخانه هيچ يك از آمريکا )الزامات فني( در

كه  ]24[ شودهاي اطالعات داروخانه تحت مطالعه، رعايت نمييستمس

رسد اين اختالف در نتيجه خواني ندارد. به نظر ميبا مطالعه حاضر هم

هاي مورد تفاوت در معيارهاي مورد بررسي پژوهشگران و نوع سيستم

 بررسي و زمان مطالعه بوده است.

هاي اطالعات بيمارستاني در نتايج مطالعه نشان داد بيشتر سيستم

ها بر اساس الزامات قابليت استفاده، از كارايي خوبي بندي شركترتبه

( در مطالعه خود بيان كرد طبق 1380برخوردارند. صفدري و همکاران )

افزارهاي سيستم اطالعات نظرسنجي كه از كاربران در مورد نرم

الزام قابليت استفاده كارا و  افزارها از نظربيمارستاني در ايران شد، اين نرم

خواني دارد. در طي سالهاي كه با مطالعه حاضر هم ]25[ انداثربخش بوده

هاي ارزيابي قابليت استفاده اخير مطالعات زيادي در مورد اهميت روش

، نتايج مطالعات ]26-39[ هاي اطالعات باليني انجام شده استسيستم

هاي اطالعات سالمت استفاده سيستمانجام شده در زمينه ارزيابي قابليت 

؛ ]31-33[نشان داد كه توجه بسيار كمي به قابليت استفاده سيستم شده 

( 2998و همکاران ) Thyvalikakathاي كه همچنين در مطالعه

هاي پرونده كامپيوتري مربوط به مشخص شد سيستم ،انجام دادند

كه با  ]34[ تنددندانپزشکي بيماران داراي قابليت استفاده مناسب نيس

رسد كه قابليت استفاده خواني ندارد. لذا به نظر ميمطالعه حاضر هم

افزار قرار گرفته است و الزم هاي طراح نرمسيستم مورد توجه شركت
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افزار به هاي طراح نرماست ضمن ارتقاء وضعيت موجود تمام شركت

 اين مقوله توجه نمايند.

هاي اطالعات بيمارستاني در نتايج مطالعه نشان داد بيشتر سيستم

ها بر اساس الزامات بهبود كيفيت مراقبت بيمار، كارايي بندي شركترتبه

درصد  38نشان داد  ،ضعيفي دارند. در پژوهشي كه در امريکا انجام شد

هاي اياالت متحده آمريکا از فناوري اطالعات سالمت به از بيمارستان

. ]35[كنند ي استفاده ميهاي بهداشتمنظور بهبود كيفيت مراقبت

نسل جديد ( در مقاله خود بيان داشت 1309) پور و همکارفرزندي

قبت اكيفيت مرو يي رايش كاافزاستاني ميبايد بر ربيمات طالعااسيستم 

هاي اطالعات بيمارستاني در رسد از سيستم. به نظر مي]36[ تأكيد نمايد

شود و نياز ي استفاده نميهاي بهداشتايران به منظور بهبود كيفيت مراقبت

است جهت ارتقاء سيستم اطالعات بيمارستاني به اين مقوله توجه 

 بيشتري شود.

هاي اطالعات بيمارستاني در نتايج مطالعه نشان داد بيشتر سيستم

هاي شركت فروشنده ها بر اساس الزامات تواناييبندي شركترتبه

در مطالعه خود بر Palacio (2997 )سيستم، كارايي خوبي داشتند. 

بيمارستان ايالت متحده دريافت كه تنها  4999روي سيستم اطالعات 

افزار ها با موفقيت توسط شركت فروشنده نرمسيستم تعداد كمي از

. با گذشت زمان متخصصان و مديران به اين نتيجه ]35[ اندپشتيباني شده

ز تحويل يابند كه هرچه توانايي شركت فروشنده قبل و بعد ادست مي

تر خواهد بود. لذا به افزار بيشتر باشد، آن سيستم كاراتر و قابل اطميناننرم

افزار به هنگام انتخاب سيستم يکي از هاي شركت فروشنده نرمتوانايي

 شود.نکات استمرار و موفقيت سيستم اطالعات بيمارستاني محسوب مي

تاني كشور هاي اطالعات بيمارسرسد به طور كلي سيستمبه نظر مي

كه  در الزامات مورد بررسي از كارايي متوسطي برخوردارند و از آنجائي

هاي اطالعات بيمارستاني بايستي توانايي لينك شدن به پرونده سيستم

نظر بيشتر مديران الکترونيك سالمت را داشته باشند، نياز به مطالعه و دقت

 كند.و طراحان سيستم را طلب مي

  گردد:ژوهش انجام گرفته، موارد ذيل پيشنهاد ميبا توجه به نتايج پ

اساس  هاي اطالعات بيمارستاني برارزيابي مداوم سيستم -

نيازها و الزامات توسط سازمان تعريف شده مانند وزارت 

هاي اطالعات يکپارچگي سيستم. بهداشت و درمان

 . هاي سطح كشوربيمارستاني در تمام بيمارستان

 هت استفاده بهينه از سيستمآموزش مدوام كاربران ج -

هاي دخالت مستقيم كاربران در تحليل و طراحي سيستم -

 اطالعات بيمارستاني 
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 .شودتشکر مي (01129 )طرح شماره تحقيق اين

 

 

 

 

 

 



 پور و همکارانمهرداد فرزندی                                                                                                              های اطالعات بیمارستانی بندی سیستمرتبه

 9 0473 بهارسال اول، شماره اول، ، رسانی پزشکی نویناطالعمجله 

 

 References                                                                                                                                        منابع 

 

1. Kimiyafar K, Moradi G, Sadooghi F, Sarbaz M. Views of users towards the quality of hospital information system 

in training hospitals affiliated to Mashhad University of Medical Sciences. Journal of Health 

InformationManagement. 2007; 4(1): 43-50. [Persian]  

2. Abdelhak M, Grostick S, Hanken MA, Jacobs E. Health information: management of a strategic resource 

examaster. Philadelphia, PA: Elsevier - Health Sciences Division; 2001.  

3. Alvarez RC, Zelmaer J. Standardization in Health Informatics in Canada. European conference on information 

technology evaluation; 2003. Available from: http://www,ejise.com/volume6-issue2-art8-cronholm.pdf1/2/2007 

(accessed  12 oct 2013) 

4. Hajavi A, Shahmoradi L.The problems of the evaluation of hospital information system and the solution 

presentation. Proceeding of the first international conference about the management information and 

communication technology; 2005 Jan 1-2; Tehran, Iran, 2005.  

5. Atalag K, Yang HY & Warren J. assessment of software maintainability of open ehr based health information 

systems– a case study in endoscopy. electronic Journal of Health Informatics .2012; 7(1):1-10.  

6. Abdelhak M, Grostick S, Hanken MA, Jacobs EB. health information: management of a strategic resource. 3rd ed. 

Philadelphia, PA: Saunders/Elsevier; 2007.  

7. Doreen N, Kayla G, Donald M, Mike B, Shelia T, Sandra C, et al. Toward an evaluation framework for electronic 

health records initiatives. 2004. Available from:http://www.hc-sc.gc.ca/hcssss/pubs/kdec/nf_eval/index-eng.php/( 

accessed 9 jan 2014) 

8. Nirel N, Rosen B, Sharon A, Blondheim O, Sherf M, Samuel H, et al. The impact of an integrated hospital 

community medical information system on quality and service utilization in hospital departments. Int J MedInform. 

2010; 79(9): 649-57.  

9. Oroviogoicoechea C, Watson R. A quantitative analysis of the impact of a computerised information system 

onnurses' clinical practice using a realistic evaluation framework. Int J Med Inform 2009; 78(12): 839-49.  

10. Shortliffe EH, Perreault LE. Medical informatics: computer applications in health care and biomedicine. 2nd ed. 

Berlin: Springer; 2001.  

11. Fazayeli S, EbneHosseini Z. Evaluation of users satisfaction of existed software systems in Tehran University of 

Medical Sciences in 2005. Proceedings of the first conference of medical record; 2006 Jan 2-3; Shiraz, Iran; 2006, 

18.[ Persian].  

12. Kimiyafar K, Moradi G, Sadooghi F, Sarbaz M. Views of users towards the quality of hospital information system 

in training hospitals affiliated to Mashhad University of Medical Sciences. Journal of Health Information 

Management. 2007; 4(1): 43-50. [Persian]  

13. Ghazi Saeedi M, Davarpanah A, Safdari R. Health information management. 1st ed. Tehran: Mahan; 2007; 35-

214.[ Persian]  

14. Jafarnejad A, Mahdavi A. Proposed system for evaluation of quality information systems. 2010; Available from  

http://www.system.parsiblog.com/ (cited may 2014). 

15. Ahmadi M, Shahmoradi L, Haghani H. Six main stages evaluation of health information systems. Journal of 

Health Administration. 2007; 10(28): 15-24. [Persian]  

16. SaghaeiannejadIsfahani S, Saeedbakhsh S, Jahanbakhsh M, Habibi M. Assessment and comparison of hospital 

information systems in isfahan hospitals based on the adjusted delone and mclean model. Journal of Health 

Information Management. 2011; 8(5): 620.[Persian]  

17. Iran Trade Organization’s Computer: List of active nongovernment computer’s companies in E Health& Medical 

IT. Available from: http://www.irannsr.org/index.php.(accessed   11 feb 2014)  

http://www,ejise.com/volume6-issue2-art8-cronholm.pdf1/2/2007
http://www.hc-sc.gc.ca/hcssss/pubs/kdec/nf_eval/index-eng.php/
http://www.system.parsiblog.com/
http://www.irannsr.org/index.php.(accsseces


 پور و همکاران مهرداد فرزندی                                                                                                              های اطالعات بیمارستانی بندی سیستمرتبه

3047 اربهسال اول، شماره اول، ، رسانی پزشکی نویناطالعمجله   8 

18. Rangrazjeddi F, Abazari F, Moraveji A.L, Najafi M. Evaluating the ability of hospital information systems to 

establish evidence-based medicine in Iran. J Med Syst 2013; 37: 9904  

19. Ahmadi M, HabibiKoolaee M. Nursing information systems in Iran. Hakim Research Journal. 2010; 13(3): 185- 

191.[Persian]  

20. Sadeqi M. designing selection requirments for hospital information system- Iran 2012. [Thesis].Kashan, Iran: 

Kashan University of Medical Science; 2012. [Persian]  

21. Mehraeen E, Ahmadi M, Shajarat M, Khoshgam M. Assessment of hospital information system in selected 

hospitals in Tehran. Payavarde salamat 2013; 6(6): 458-63.[Persian]  

22. Emami E, Sharifian R, Sotude H, Nourmohammadi A, Asemani Z. Evaluation of hospital information systems of 

the teaching hospitals affiliated to Shiraz University of Medical Sciences, based on the American College of 

Physicians criteria. J Health Man & Info. 2014; 1(1): 13.  

23. Ghazi-Saeedi M, Sharifian R. Study of using medical record software in admitting and filing units in the 

educational hospital affiliated to Tehran University of Medical Sciences. Payavarde Salamat. 2006; 1(1): 45-

51.[Persian]  

24. Asadi F, Moghaddasi H, Hosseini A, Maserrat E. A survey on pharmacy information system at hospitals affiliated 

to Shahid Beheshti University of Medical Sciences 2009. Journal of Health Administration. 2010; 13(41): 35-

41.[Persian]  

25. Safdari R, Dargahi H , Shahmoradi L. Survey of quality ergonomic of Iran's hospital information system and 

comparison with three other software from users' point of view. Jhosp. 2010; 9(1/2): 33-42.  

26. Bates D, Kuperman G, Wang S,  et al. Ten commandments for effective clinical decision support: making the 

practice of evidence-based medicine a reality. J Am Med Inform Assoc. 2003; 10(6): 30-523.  

27. Johnson C, Johnson T, Zhang J. Increasing productivity and reducing errors through usability analysis: a case study 

and recommendations.AMIA. 2000; (12): 394-8.  

28. Kushniruk A ,Triola M, Borycki E, Stein B, KannryJ. Technology induced error and usability: the relationship 

between usability problems and prescription errors when usinga handheld application. Int J Med Inform. 2005; 

74(7-8): 519-26. 

29. Rodriguez N, Murillo V, Borges J, Ortiz J, Sands D. A usability study of physicians interaction with a paper-based 

patient record system and a graphical-based electronic patient record system. AMIA .2002; (16): 667-71. 

30. Rose A, Schnipper J, Park E, Poon E, Li Q MB. Using qualitative studies to improve the usability of an EMR. 

JBiomed Inform. 2005; 38(1): 51-60.  

31. Thyvalikakath T, ST, Monaco V. Heuristic evaluation of clinical functions in four practice management systems: a 

pilot study. JADA 2007; 138(2): 209-18.  

32. Schleyer T, Thyvalikakath T, Spallek H, Torres-Urquidy M, Hernandez P, Yuhaniak J. Clinical computing in 

general dentistry. J Am Med Inform Assoc. 2006; 13(3): 344-52.  

33. Schleyer T, Spallek H, Hernandez P. A qualitative investigation of the content of dental paper-based and computer-

based patient record formats. J Am Med Inform Assoc. 2007; 14(4): 515-26.  

34. Thyvalikakath TP, Monaco V, Thambuganipalle HB, Schleyer T. A usability evaluation of four commercial dental 

computer based patient record systems. J Am Dent Assoc. 2008; 139(12): 1632-42.  

35. Palacio C, Harrison J.P, Garets D. Benchmarking Electronic medical records initiatives in the US: a conceptual 

model received. J Med Sys. 2010; (34): 273–79. 

36. Farzandipour M, Meidani Z. Do Hospital information systems vendors meet user needs? Health Information 

Management Journal. 2011; 8(4): 553. [Persian]. 

http://jhosp.tums.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Safdari
http://jhosp.tums.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Dargahi
http://jhosp.tums.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Shahmoradi
http://jhosp.tums.ac.ir/files/site1/user_files_3a8173/tums-A-10-25-86-90749be.pdf
http://jhosp.tums.ac.ir/files/site1/user_files_3a8173/tums-A-10-25-86-90749be.pdf


 پور و همکارانمهرداد فرزندی                                                                                                              های اطالعات بیمارستانی بندی سیستمرتبه

 7 0473 بهارسال اول، شماره اول، ، رسانی پزشکی نویناطالعمجله 

Ranking of hospital information systems based on requirements of Iran in 2013 

 
M. Farzandipour, PhD 1       Z. Meidani, PhD 2       H. Gilasi, PhD 3       R. Dehghan Bnadaki, MSc  Student4 

1. Associate Professor ,Department of Information Managment  ,  Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran. 
2. Assistant Professor ,Department of  Health Information Management / Technology,   Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran. 

3. PhD Student, Department of Epidmiology, School of Health, Sahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.   

4. MSc Student Department of Health Information Management / Technology ,   Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran.  
 

(Received 23 Oct, 2014    Accepted 11 Jan, 2015) 
 

ABSTRACT 
 

Introduction: Hospital information system is comprehensive software to integrate patient 

information in order to send and exchange information between departments and other 

medical centers. Since according to the users' needs, some changes such as modifications, 

improvements or conformity to changes in the organization are applied and also some 

requirements and performance characteristics are added in these systems, they should be 

constantly assessed and ranked. The aim of this research is to rank hospital information 

systems. 

Methods: This descriptive study was conducted in 2013. Research population was hospital 

information systems of the country. The sample size was 16 companies. Data were collected 

from check lists which included information related to research purposes, and its validity was 

confirmed by experts. The collected data were analyzed using descriptive statistics and SPSS 

software. 

Results: In the overall rating of hospital information systems, “Rayavran” with 72.7% ranked 

the highest and “BuAli designers” with 47.1% ranked the lowest. In rating functional 

requirements, only three softwares were efficient. Most of these systems were efficient 

regarding technical requirements and the ability to use the capabilities of the vendor of the 

systems, and most hospital information systems were inefficient in improving the quality of 

patient care. 

Conclusion: In general, hospital information systems in Iran had a moderate performance 

regarding the studied requirements and this requires system managers and designers  ̀

consideration and attention. 

 

Key words: Hospital Information System, Requirements, Technical Requirements, Usability 

Requirement, Functional Requirements. 
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