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ABSTRACT

Information technology can increase the quality of medical care and is a target for many of
the pioneers in the development of clinical or medical information. Electronic medical record
(EMR), one of such technologies, is a well-known and valuable system to access patient
information in hospitals. Electronic medical records which are used for the purpose of
providing basic health care are available through a network of computers. All units of the
hospital such as examination room, conference room, emergency, patient care units, nursing
stations, operating rooms, recovery units, laboratory, radiology, pharmacy and medical
records should have access to it. Among its advantages are improved quality of care provided
to patients, better organized information, improvement in the timeliness of the process,
accuracy and completeness of documentation, patient access to electronic copies of records,
prevention of medication errors and allergies, reduced medical errors, immediate access to
information in different places, decision support technology and improvement in the process
of doing. Surely the use of electronic medical records has created a new dimension to patient
care and clinical practice and will provide a comprehensive system to support people in the
community and enhance the quality of services provided to them.
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در جهت ارتقاء کیفیت گامیپزشکی الکترونیکیپرونده:نامه به سردبیر
درمانی به بیمارانت بهداشتی و ارائه خدما

4، ملیحه صادقی3فرحناز صدوقی، 2، مصطفی لنگري زاده*1الهه گوزلی

، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی انفورماتیک پزشکیگروه 2، ایرانارومیه، ارومیهعلوم پزشکی دانشگاه،حوزه معاونت آموزشی1
گروه مدیریت اطالعات سالمت، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران،3، تهران، ایرانتهران

، سمنان، ایرانگروه فناوري اطالعات سالمت، دانشکده پرستاري و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان4ایران
elahe.gozali@gmail.com:پست الکترونیک04412240655: سفاک09143454528: تلفن. نویسنده مسئول*

6/8/92:پذیرش5/3/92:دریافت

اهمیت اطالعات در دنیاي امروز بر هیچکس پوشیده 
گیـري پیرامـون یـک    رو به هنگام تصمیماز این. نیست

ماري و تحلیلـی وسـیعی   مساله نه تنها باید اطالعات آ
فراهم کرد، بلکه باید تدابیري اتخاذ شود تا اطالعـات  
ــترس   ــورا و بـــه ســـرعت در دسـ ــاز فـ مـــورد نیـ

اطالعات صحیح، جـامع و  . گیرندگان قرار گیردتصمیم
به موقع خطر اتخاذ تصمیمات نادرست را به حـداقل  

هـا بایـد خـود را بـه     منظور سـازمان بدین. رساندمی
اي تجهیز کنند که بتوانند انـواع اطالعـات مـورد    گونه

آوري، پـردازش و تحلیـل   نیاز را به طور منظم جمـع 
کرده و آن را به سرعت در اختیـار مـدیران و افـراد    

. ]1[ذیربط قرار دهند

در حوزه بهداشت و درمـان یـا سـالمت نیـز اگرچـه      
سـازي  اي و پیـاده موضوع استفاده از تجهیزات رایانـه 

هـا داراي سـابقه   اطالعاتی در بیمارسـتان هايسیستم
نسبتا طوالنی است، ولی اطالعات و مستندات موجـود  

هــاي متــولی در نشــان از آن دارد کــه نگــاه ســازمان
کشورهاي پیشرفته جهان در دو دهه اخیر به سالمت 

و استفاده از فناوري اطالعـات و ارتباطـات   1الکترونیک
شده اسـت  در ارتقاء کیفیت خدمات سالمت معطوف 

]2[ .

1 e-Health

چکیده
رسانی پزشکی یا در تواند کیفیت مراقبت پزشکی را افزایش دهد که هدف بسیاري از پیشگامان در اطالعفناوري اطالعات می

ها، ایجاد پرونده پزشکی الکترونیکی است که به عنوان سیستمی با يآوریکی از این فن.باشدهاي بالینی میتوسعه سیستم
پرونده پزشکی الکترونیکی عبارت است از یک . ها شناخته شده استارزش جهت دسترسی به اطالعات بیمار در بیمارستان

شبکه قابل دسترس پرونده پزشکی به شکل الکترونیک که براي هدف اولیه ارائه مراقبت سالمت از طریق کامپیوترهاي یک
است و تمامی واحدهاي بیمارستان از جمله اتاق معاینه، اتاق کنفرانس، اورژانس، واحد مراقبت از بیمار، ایستگاه پرستاري، اتاق 

از . جراحی، واحد ریکاوري، آزمایشگاه، رادیولوژي، داروخانه و مدارك پزشکی بایستی به آن دسترسی کامل  داشته باشند
رونده پزشکی الکترونیکی، ارتقا و بهبود کیفیت مراقبت ارائه شده به بیمار، سازماندهی بهتر اطالعات، بهبود جمله مزایاي پ

درفرایند به هنگام بودن، درستی و کامل بودن مستند سازي، دسترسی خود بیمار به نسخه الکترونیک پرونده، جلوگیري از 
هاي مختلف، تکنولوژي حمایت از سی فوري به اطالعات در مکانها،کاهش خطاهاي پزشکی، دسترخطاهاي دارویی وآلرژي

اي را براي باشدو به طور حتم به کارگیري پرونده پزشکی الکترونیکی، بعد تازهتصمیم گیریها و بهبود فرایند انجام کار می
و ارتقاء کیفیت خدمات جامعه مراقبت از بیمار در فعالیت بالینی ایجاد نموده و سیستم جامعی را به منظور حمایت از افراد 

.خواهد نمودارائه شده به بیماران فراهم
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پرونده بیمار، منبع اصلی اطالعات مربوط به مراقبـت  
-سالمت بیمار و همچنین منبع پویایی بـراي سـازمان  

از لحـاظ زمـانی   . هاي ارائه خدمات سالمت می باشد
نیز، تصویري از مشکالت و خدمات سالمت تمام طول 

مـدارك بهداشـتی   .]3[حیات فرد را ترسیم می کنـد 
ران و همـه مـوارد بیمـاري بایـد     درمانی همـه بیمـا  

نگهداري شود و اطالعـات بایـد بـه صـورت متمرکـز      
معنی که همه اطالعات اعـم از سـرپایی و   بدین. باشند

بســتري در یــک جــا متمرکــز شــود و دسترســی بــه 
.]1[سـاعته امکـان پـذیر باشـد    24مدارك به طـور  

هاي پردازش شده به سیاستگزاران سـالمت نیـز   داده
هـاي  ایج و ارزیابی اقدامات و اسـتراتژي در مطالعه نت

هـاي کاغـذي   پرونـده .]3[سالمت کمک خواهد کرد
هــاي فراوانــی هســتند و از لحــاظ داراي محــدودیت

فیزیکی، استفاده از یک پرونده محدود به یـک مکـان،   
لذا با توجـه بـه   . باشدیک کاربر و یک زمان خاص می

یازهـاي  توانند نهاي کاغذي نمیماهیت ذاتی، پرونده
پیچیده سازمانهاي ارائـه دهنـده خـدمات سـالمت را     

کننـدگان  برآورده کنند و براي ایجاد ارتباط بین ارائه
هـا  خدمات سالمت و همچنین ثبت مسـتمر مراقبـت  

هاي کاغذي گاهی خوانا و قابـل  پرونده. کافی نیستند
ها و تعیین تقـدم  باشند و سازماندهی دادهدرك نمی

امکـان  . باشـد ل و زمـان بـر مـی   زمانی آنها گاه مشـک 
ها را به توان دادهها وجود ندارد و نمیپردازش داده

وابستگی به . هاي مختلف نمایش دادآسانی و به شکل
هـاي بازیـابی   هاي کاغذي و اسـتفاده از روش پرونده

هـا و پیچیـدگی فراینـد    دستی موجب افزایش هزینـه 
.]2[شود آوري و تحلیل داده ها میجمع
تواند کیفیت مراقبـت پزشـکی را   ري اطالعات میفناو

-افزایش دهد که هدف بسیاري از پیشگامان در اطالع

ــا در توســعه سیســتم  ــالینی رســانی پزشــکی ی هــاي ب
پرونـده هـا، ایجـاد   آوريیکی از این فن.]1[باشدمی

پزشکی الکترونیکی است کـه بـه عنـوان سیسـتمی بـا      
بیمـــار در ارزش جهـــت دسترســـی بـــه اطالعـــات 

پزشـکی  پرونـده .هـا شـناخته شـده اسـت    بیمارستان

الکترونیکی عبارت است از یک پرونده پزشکی به شکل 
الکترونیک که براي هدف اولیه ارائه مراقبت سـالمت  
از طریق کامپیوترهاي یک شبکه قابل دسترس اسـت  

و تمامی واحدهاي بیمارستان از جمله اتاق معاینه، ]4[
ژانــس، واحــد مراقبــت از بیمــار، اتــاق کنفــرانس، اور

ــاوري،    ــد ریک ــی، واح ــاق جراح ــتاري، ات ــتگاه پرس ایس
آزمایشگاه، رادیولوژي، داروخانـه و مـدارك پزشـکی    

. ]5[بایستی به آن دسترسی کامل  داشته باشند
پزشکی الکترونیکیپروندهها و مزایاي ویژگی

، ارتقـا و  پزشـکی الکترونیکـی  پرونـده از جمله مزایاي 
کیفیت مراقبت ارائه شده به بیمار، سازماندهی بهبود 

بهتر اطالعات، بهبود درفرایند به هنگام بودن، درستی 
و کامل بودن مستند سازي، دسترسی خود بیمـار بـه   
ــوگیري از خطاهــاي   ــده ، جل ــک پرون نســخه الکترونی

ها،کاهش خطاهاي پزشکی، دسترسی دارویی وآلرژي
تکنولـوژي  هـاي مختلـف،  فوري به اطالعات در مکـان 

حمایت از تصمیم گیریها و بهبود فرایند انجام کار می
. ]6[باشد

پزشـکی الکترونیکـی، از   پرونـده هاي مشخص ویژگی
هـاي بـالینی و ورود   جمله گزارش نتـایج، تبـادل پیـام   

دهنده کارایی ارزشمندي بـه  توانند ارائهاطالعات، می
هـا بــه  پزشـکان، بـه واسـطه مطـرح کـردن نیـاز آن      

افزایش دسترسی به اطالعات و افزایش اثربخشـی در  
. ]7[وظایف معمول باشند

د دارد اسـتفاده از  ویژگی با ارزش دیگـري کـه وجـو   
پزشکی الکترونیکـی بـراي تحلیـل و    پرونده هاي داده

. ]7[گزارش به پزشکان خاص است 
در کشور جمهوري اسالمی ایران با عنایـت بـه وجـود    
قوانین مختلف ناظر بر استفاده از فناوري اطالعات از 
جمله قانون برنامه پنجساله پنجم توسـعه کـه وزارت   

پزشکی را بـه اسـتفاده از   بهداشت درمان و آموزش 
فناوري اطالعات با ایجـاد پرونـده الکترونیـک مکلـف     

-کرده است، ایجاد بستر الکترونیک بـراي تبـادل داده  
و . نمایدهاي بیمار امري ضروري و اجتناب ناپذیر می

پزشکی الکترونیکـی،  پروندهبه طور حتم به کارگیري 
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ت بالینی اي را براي مراقبت از بیمار در فعالیبعد تازه
ایجاد نموده و سیستم جامعی را به منظور حمایـت از  

اما باید توجـه داشـت   . افراد جامعه ارائه خواهد نمود
سـازي  پزشکی الکترونیکـی نیازمنـد پیـاده   پروندهکه 

بنـابراین اسـتفاده   . دقیق و مدیریت بسیار خوب است

اي از این فناوري نیازمند مجموعه متفاوت و پرهزینه
در . هاي ارتباطی و اجرایـی خواهـد بـود   از زیرساخت

ــث  ــان بح ــن می ــان،  ای ــت اطمین ــون قابلی ــایی همچ ه
هـاي قـانونی   محرمانه بودن، رقابت و دیگر سیاسـت 

.بایستی مورد توجه قرار گیرند
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