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چکیده

مقدمــه :نیــاز متخصصیــن نفرولــوژی بــه دسترســی ســریع بــه اطالعــات مربــوط بــه دیالیــز ،بــا اســتفاده از سیســتم اطالعــات
دیالیــز بــرآورده میشــود .سیســتم اطالعــات دیالیــز ( ،)DISیــک سیســتم مدیریــت دادههــای دیالیــز میباشــد کــه بهمنظــور بهبــود
عملکــرد بخشهــای دیالیــز طراحــی شــده اســت.

روش کار :در ایــن پژوهــش گــردآوری دادههــا بــا اســتفاده از چکلیســت و پرسشــنامه انجــام گردیــد ،ســپس اطالعــات حاصــل از
بررســی وضعیــت سیســتم اطالعــات بیمــاران دیالیــزی بــا اســتفاده از آمــار توصیفــی مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت و در قالــب
یافتههــای پژوهــش ارايــه گردیــد.
یافتههــا :یافتههــای پژوهــش حاکــی از آن اســت کــه در حــال حاضــر یــک سیســتم اطالعاتــی کامپیوتــری یکپارچــه بیمــاران
دیالیــزی در کشــور وجــود نــدارد وسیســتمهای اطالعــات موجــود اکثــراً از نــوع نیمــه مکانیــزه میباشــند.
نتیجهگیــری :باعنایــت بــه ضــرورت ،اهمیــت و کاربــرد اطالعــات مربــوط بــه بیمــاران دیالیــزی ،بهمنظــور جلوگیــری از اشــتباهات،
تصمیمگیــری بــرای برنامــه درمانــی بهتــر و عملکردهایــی کــه موجــب نتایــج بهتــر بــرای بیمــاران میشــود ،پیادهســازی سیســتم
اطالعــات دیالیــز بهصــورت جامــع و یکپارچــه میتوانــد گام مؤثــری در جهــت ســاماندهی اطالعــات بیمــاران دیالیــزی ،ارتقــاء
کیفیــت خدمــات درمانــی ارايــه شــده بــه آنــان و ارايــه تمهیــدات الزم جهــت اقدامــات پیشــگیرانه بــوده و بــه تبــع آن در نهایــت،
بهبــود ســامت جامعــه را در پــی خواهــد داشــت.
گلواژگان :دیالیز ،سیستم اطالعات دیالیز ،سیستم مدیریت دیالیز ،مدیریت اطالعات دیالیز

مقدمه

یکــی از بزرگتریــن چالشهایــی کــه در قــرن بیســت و
یکــم سیســتمهای بهداشــتی در سراســر جهــان بــا آن مواجــه
میباشــند افزایــش بــار ناشــی از بیماریهــای مزمــن اســت (.)1
در حــال حاضــر مجموعــه بیماریهــای مزمــن غیرواگیــر ،نظیــر
بیماریهــای قلبــی -عروقــی ،دیابــت و اختــاالت متابولیــک،
ســرطانها ،اختــاالت عصبــی و عضالنــی و بیماریهــای
کلیــوی بیــش از  %72بــار بیماریهــا را در افــراد بــاالی 30
ســال تشــکیل میدهنــد کــه بیــش از  %80بودجههــای
بهداشــت و درمــان دنیــا صــرف ایــن بیماریهــا میشــود (,2
 . )3در ایــران نیــز ایــن بیماریهــا از علــل عمــده مرگومیــر
و ناتوانــی بــه شــمار میرونــد .بــر اســاس گــزارش ســازمان
بهداشــت جهانــی در ایــران ،بیماریهــای مزمــن علــت  %70از
مرگومیرهــا را بــه خــود اختصــاص میدهــد (.)4
بررســی آمــار مبتالیــان بــه بیماریهــای مزمــن غیرواگیــر

گومیرهــا
حاکــی از آن اســت درصــد بســیار باالیــی از مر 
متعلــق بــه بیماریهــای کلیــوی میباشــد کــه ایــن میــزان
بیشتــر از مــرگ ناشــی از ســرطان معــده ،پروســتات ،روده
و ســینه اســت .عــدم تشــخیص و درمــان بــه موقــع بیمــاری
مزمــن کلیــه میتوانــد بــه مشــکل نارســایی کلیــه منجــر
شــود کــه در مراحــل پیشــرفتهتر بــه مرحلــه نهایــی نارســایی
کلیــه 1مــی انجامــد .در ایــن مرحلــه کلیههــا تخریــب شــده
و ســبب میشــود فــرد نیــاز همیشــگی بــه دیالیــز یــا پیونــد
کلیــه پیــدا کنــد ( .)5فرآینــد دیالیــز ،اســتفاده از دســتگاه کلیــه
مصنوعــی بــرای خــارج کــردن مــواد زایــد خــون اســت کــه
بهمنظــور تصفیــه خــون بیمــاران دچــار نارســایی کلیــه اســتفاده
میشــود و بــه روشهــای مختلفــی از قبیــل دیالیــز خونــی یــا
همودیالیــز و دیالیــز صفاقــی انجــام میگــردد ( .)6بــا توجــه بــه
)End Stage Renal Disease (ESRD
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 -1دانشــیار ،مدیریــت اطالعــات بهداشــتی درمانــی ،گــروه مدیریــت و فنــاوری اطالعــات ســامت ،دانشــکده پیراپزشــکی ،دانشــگاه علــوم پزشــکی شهیدبهشــتی ،تهــران ،ایــران
 -2دانشــیار ،مدیریــت اطالعــات بهداشــتی و انفورماتیــک پزشــکی ،گــروه مدیریــت و فنــاوری اطالعــات ســامت ،دانشــکده پیراپزشــکی ،دانشــگاه علــوم پزشــکی شهیدبهشــتی ،تهــران ،ایــران
 -3اســتادیار ،انفورماتیــک پزشــکی ،گــروه مدیریــت و فنــاوری اطالعــات ســامت ،دانشــکده پیراپزشــکی ،دانشــگاه علــوم پزشــکی شهیدبهشــتی ،تهــران ،ایــران  -4کارشــناس ارشــد ،فنــاوری
اطالعــات ســامت ،دانشــکده پیراپزشــکی ،دانشــگاه علــوم پزشــکی شهیدبهشــتی ،تهــران ،ایــران
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)Dialysis Information System (DIS

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

2

روش کار

پژوهــش حاضــر یــک مطالعــه توصیفــی مقطعــی اســت کــه
بــا هــدف بررســی وضعیــت سیســتم اطالعــات بیمــاران دیالیزی
در ســال  1394در ســطح کشــور انجــام شــده اســت .دادههــای
مــورد نیــاز ایــن پژوهــش از طریــق مطالعــه منابــع کتابخانـهای،
بررســی مــدارک و مســتندات و منابــع معتبــر و همچنین جســتجو
در پایگاههــای اینترنتــی نظیــر Google Scholar ،PubMed
 dialysis.orgو  USRDS.org ،e-medicine.comو بــا کلمــات
کلیــدی dialysis ،dialysis information system ،dialysis
management system ،dialysis information management
 renal data system ،dialysis management softwareگــردآوری
گردیــد .از ایــن پایگاههــا ،حــدود  115منبــع انتخــاب شــدند کــه
پــس از بررســی 73 ،منبــع بــر اســاس ارتبــاط آنهــا بــا dialysis
 information systemانتخــاب گردیدنــد و در نهایــت از  73منبع
انتخابــی 20 ،منبــع کــه مرتبــط بــا مفاهیــم dialysis ، dialysis
 information systemو مدیریــت دادههــای دیالیــز بودنــد بــرای
ایــن مطالعــه مــورد بررســی کامــل قــرار گرفتنــد .از میــان ایــن
 20منبــع ،منابــع انگلیســی مربــوط بــه ســالهای  1990تــا
 2015و منابــع فارســی مربــوط بــه ســالهای  1387تــا 1391
بودنــد .ســپس بهمنظــور بررســی وضعیــت سیســتم اطالعــات
بیمــاران دیالیــزی پرسشــنامه و چکلیســتی مبتنــی بــر مطالعــات
انجــام گرفتــه و منطبــق بــا اهــداف اختصاصــی پژوهــش تدویــن
شــد .اعتبــار چکلیســت و پرسشــنامه از طریــق تعییــن اعتبــار
محتــوا ســنجیده شــد کــه بــر اســاس مطالعــات انجــام شــده و
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رشــد فزاینــده مبتالیــان بــه ایــن بیماریهــا ،مشــکالت متعــدد
و همچنیــن تحمیــل بــار مالــی درمــان آنــان ،چنانچــه بــرای
درمــان و پیشــگیری از ایــن بیماریهــا برنامهریــزی مــدون
صــورت نگیــرد در آینــده کنتــرل ایــن بیماریهــا غیرممکــن
میشــود ( .)7از ســویی دیگــر برنامهریزیهــای دقیــق
اقتصــادی ،اجتماعــی ،بهداشــتی و نظیــر آنهــا بــدون اطالعــات
ممکــن نیســت (.)8
متخصصیــن نفرولــوژی ،بیمــاران دیالیــزی را بــر مبنــای
دادههــای کلینیکــی خــاص بیمــار مدیریــت میکننــد و بیــش از
هــر تخصــص دیگــری بــه منظــور مدیریــت مؤثــر ناخوشـیهای
همــراه بــا بیماریهــای کلیــوی ،نیــاز بــه دسترســی ســریع
بــه دادههــای آزمایشــگاهی فعلــی ،گذشــته و ســایر اطالعــات
بیمــار دارنــد ( .)9نکتــه مهــم در مــورد بیمــاران دیالیــزی،
چگونگــی دسترســی بــه اطالعــات مــورد نیــاز ارايهدهنــدگان
مراقبــت بهداشــتی از میــان انبــوه اطالعــات تولیــد شــده
ایــن بیمــاران اســت .بــر اســاس مطالعــات انجــام شــده بــرای
یــک بیمــار دیالیــزی بیــن  12000تــا  19000موضــوع دادهای
تولیــد میشــود ،ایــن در حالــی اســت کــه بــرای یــک بیمــار
احتقــان قلبــی ممکــن اســت  4000تــا  5000موضــوع دادهای
تولیــد شــود .بــا احتســاب تمامــی دادههــا ،ارايهدهنــده مراقبــت
بایــد بــر تس ـتهای آزمایشــگاهی ،اطالعــات ماشــین دیالیــز و
یادداشــتهای هفتگــی و ماهانــه نیــز نظــارت نمایــد (.)10
نیــاز متخصصیــن مراقبــت بهداشــتی در زمینــه بیماریهــای
کلیــوی و دیالیــز بــه تســهیالتی نظیــر اخــذ دادههــا از منابــع
مختلــف بــه ســهولت ،دسترســی بــه دادههــای جامــع بیمــار
بــه ســرعت و بهطــور صحی ـح ،بررســی وضعیــت بیمــار بــرای
بهبــود کیفیــت مراقبــت ،خــودکار کــردن فرآینــد کار بــرای
افزایــش کارایــی  ،ارائــه اطالعــات بــه موقــع بــرای حســابداری
و ســایر درخواســت هــا را نمــی تــوان بــا فایــل هــای حجیــم
کاغــذی بــرآورده کــرد و بــه منظــور مدیریــت حجــم زیــاد
دادههــای متنــوع ،ضــرورت وجــود سیســتمهای اطالعاتــی
مکانیــزه نمایــان میگــردد (.)11
سیســتم اطالعــات دیالیــز ،2یــک سیســتم مدیریــت دادههــای
دیالیــز میباشــد کــه بهمنظــور بهبــود عملکــرد بخشهــای
دیالیــز طراحــی میشــود ( .)12ایــن سیســتم مشــخصات
بســیاری از یــک سیســتم اطالعــات کلینیکــی را در حالــی کــه
نیازهــای مخصــوص بخــش دیالیــز را برطــرف میکنــد ،دارا
بــوده و بــا دســتگاههای همودیالیــز مرتبــط میباشــد .در ایــن
سیســتم بــا تمرکــز بــر اطالعــات مربــوط بــه درمــان بیمــاران
دیالیــزی ،رونــد درمــان آنهــا بــه ســرعت و ســهولت و بهطــور
دقیــق پیگیــری شــده و در نهایــت بــه مراقبــت بهتــر از بیمــاران
مذکــور منجــر میشــود ( .)13بــه عبــارت دیگــر ایــن سیســتم
یــک سیســتم جامــع بــا مجموع ـهای از عملکردهــای مختلــف
اســت کــه پیوســته دورههــای ویزیــت را کنتــرل میکنــد و

کیفیــت تشــخیص و درمــان را بــه ســرعت افزایــش میدهــد.
همچنیــن پرســنل بخــش دیالیــز را بهمنظــور مدیریــت ایــن
بخــش بــه بهتریــن نحــو ممکــن یاریرســانده و مدیــران را
در دریافــت گزارشــات موردنیــاز و آمارهــای گوناگــون توانمنــد
میســازد (.)14
در کشــور ایــران علیرغــم تحــوالت مثبــت در بســیاری
از زمینههــای مراقبــت بهداشــتی در دهههــای گذشــته ،بــه
مقولــه مدیریــت دادههــای مربــوط بــه دیالیــز و ایجــاد نظــام
ملــی مدیریــت اطالعــات دیالیــز بــر پایــه اســتانداردهای
بینالمللــی توجــه چندانــی نشــده اســت ( .)15بنابرایــن بــا
توجــه بــه افزایــش آمــار مبتالیــان بــه نارســایی مزمــن کلیــوی
در کشــور و مرگومیــر ناشــی از ایــن بیمــاری و بــه تبــع آن
بهکارگیــری روشهــای درمانــی همچــون دیالیــز و همچنیــن
مشــکالتی کــه بیمــاران دیالیــزی و مراکــز ارايهدهنــده خدمــات
بــه ایــن بیمــاران بــا آن روبــهرو هســتند ( ،)16اســتفاده از
یــک سیســتم اطالعــات کامیپوتــری منســجم و علمــی بــرای
یکپارچهســازی دادههــای بیمــاران دیالیــزی ضــروری بــه نظــر
میرســد .لــذا بــا توجــه بــه ایــن کــه تاکنــون مطالعــهای در
زمینــه بررســی وضعیــت سیســتم اطالعــات بیمــاران دیالیــزی
در کشــور انجــام نشــده و یــا الاقــل در دســترس قــرار نگرفتــه
اســت ،در ایــن مطالعــه بــه ایــن امــر پرداختــه شــده اســت.

فرخنده اسدی و همكاران

یافتهها

یافتههــای پژوهــش نشــان داد کــه تقریب ـ ًا در تمامــی مراکــز
تحــت مطالعــه از سیســتمهای اطالعــات بیمــاران دیالیــزی
بهصــورت نیمــه مکانیــزه اســتفاده شــده اســت و هیچکــدام
از سیســتمهای اطالعــات دیالیــز مراکــز مذکــور کامــ ً
ا
مکانیــزه نبودهانــد .سیســتمهای اطالعــات بیمــاران دیالیــزی
کــه بــه شــکل مکانیــزه طراحــی میشــوند ،دارای مزایــا و
کاربردهــای بســیاری از جملــه :ذخیرهســازی مطمئــن ،بازیابــی
ســریع اطالعــات ،تســریع در انجــام فعالیتهــای واحدهــای
دیالیــز ،کاهــش خطاهــای انســانی ،حفــظ امنیــت و محرمانگــی
اطالعــات ،تســهیل تبــادل اطالعــات بیــن واحدهــای مختلــف
و افزایــش کیفیــت مراقبــت از بیمــار میباشــند .از ســویی
نتایــج مطالعــه واگلتــوس در ســال  2007نشــان داد کــه
بــرای راهانــدازی یــک سیســتم اطالعــات کامپیوتــری بایــد
زیرســاختهای تکنولــوژی اطالعاتــی در بخشهــای مربوطــه
و بیمارســتانها وجــود داشــته باشــد.

آلــن 3و همــکاران در ســال  2009نیــز در مطالعــه خــود اظهــار
داشــتهاند :کامپیوتــری کــردن سیســتم اطالعــات در حــوزه
بهداشــت و حرکــت ایــن سیســتمها از سیســتمهای دســتی
بــه کامپیوتــری باعــث افزایــش کیفیــت و یکپارچگــی دادههــا
شــود .ایــن تغییــر همچنیــن بــه شــکل قابلتوجهــی بــار کاری
را از کارمندانــی کــه نیــاز دارنــد دادههــا را در هــر زمانــی بــرای
ارزیابــی ارســال کننــد ،کاهــش میدهــد ( .)17لــذا بــا توجــه
بــه افزایــش آمــار بیمــاران دیالیــزی و ضــرورت مدیریــت بهینــه
دادههــای ایــن بیمــاران ،ارتقــاء زیرســاختهای تکنولــوژی الزم
بــرای تبدیــل تمامــی سیســتمهای اطالعــات بیمــاران دیالیــزی
بــه سیســتمهای مکانیــزه ضــروری میباشــد .درخصــوص
انــواع داده هــای موجــود در پایــگاه دادههــای سیســتم اطالعــات
بیمــاران دیالیــزی ،یافتههــای پژوهــش مشــخص نمــود
اطالعــات دموگرافیــک و ســوابق پزشــکی بیمــار بیشتریــن و
تســتهای جامــع آزمایشــگاهی کمتریــن دادههایــی هســتند
کــه در سیســتم اطالعــات بیمــاران دیالیــزی مراکــز مــورد
مطالعــه ثبــت شــدهاند.
جــدول  -1توزیــع فراوانــی انــواع دادههــای موجــود در پایــگاه دادههــای
سیســتم اطالعــات بیمــاران دیالیــزی کشــور

انواع دادههای موجود در پایگاه دادههای سیستم
اطالعات بیماران دیالیزی کشور

تعداد

درصد

اطالعات دموگرافیک بیمار

9

81/8

سوابق پزشکی

8

70/5

تستهای جامع آزمایشگاهی

3

32/7

اطالعات مربوط به نارسایی مزمن کلیه

4

39/4

دادههای مربوط به دیالیز

3

33/6

سایر دادهها

6

51/5
%70

یافتههــای پژوهــش حاضــر حاکــی از آن اســت حــدود
مراکــز مــورد مطالعــه ،از میــان منابــع متعــدد گــردآوری دادههای
سیســتم اطالعــات بیمــاران دیالیــزی ،اطالعــات مربــوط بــه
سیســتم مذکــور را از طریــق گــزارش یادداشــتهای ســیر
بیمــاری ،گزارشــات پرســتاری و ســایر مســتندات مربوطــه تأمین
میکننــد و سیســتم اطالعــات دیالیــز بــا ســایر سیســتمهای
اطالعاتــی نظیــر :سیســتم اطالعــات بیمارســتانی ،4سیســتم
اطالعــات آزمایشــگاه 5و سیســتم اطالعــات داروخانــه ارتبــاط
نداشــته و هــر یــک از سیســتمهای مذکــور دارای اطالعــات
خــاص خــود هســتند .همچنیــن سیســتم اطالعــات دیالیــز بــا
سیســتمهای اطالعــات ســایر ســازمانهای مرتبــط ماننــد
وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی و ســازمان تأمیــن
اجتماعــی هیچگونــه ارتباطــی نــدارد.
در خصــوص لــزوم ارتبــاط و یکپارچگــی سیســتمهای
Allen
)Health Iinformation System (HIS
5
)Labratoary Information System (LIS
3
4
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دریافــت نظــرات صاحبنظــران مرتبــط بــا موضــوع پژوهــش
انجــام گرفــت و بــرای تعییــن پایايــی پرسشــنامه ،از روش
آزمــون مجــدد اســتفاده گردیــد و ضریــب همبســتگی 0/87
بهدســت آمــد .پرسشــنامه دارای  8ســؤال میباشــد کــه جهــت
تکمیــل در اختیــار مســئولین واحدهــای دیالیــز و مراکــز تحــت
بررســی قــرار گرفــت .همچنیــن بــرای اطمینــان از صحــت
اطالعــات بهدســت آمــده در پرسشــنامه ،چکلیســتی مشــتمل
بــر ســؤاالت پرسشــنامه بــه انضمــام ســایر مــوارد مــورد نیــاز
ایــن مطالعــه  ،توســط پژوهشــگر تکمیــل گردیــد.
در ایــن پژوهــش اطالعــات مــورد نیــاز از  8واحــد اصلــی
ســتادی و کشــوری مرتبــط بــا دیالیــز شــامل :معاونــت درمــان
وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی ،معاونــت درمــان
ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،ســازمان بیمــه ســامت ایــران،
بنیــاد امــور بیماریهــای خــاص ،انجمــن خیریــه حمایــت از
بیمــاران کلیــوی ایــران ،مرکــز تحقیقــات نفرولــوژی دانشــگاه
علــوم پزشــکی تهــران ،مرکــز تحقیقــات بیماریهــای
کلیــوی و مجــاری ادراری دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید
بهشــتی ،مرکــز تحقیقــات بیماریهــای مزمــن کلیــوی
دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی و همچنیــن از
سیســتم اطالعــات بیمــاران دیالیــزی بخشهــای دیالیــز
بیمارســتانهای آموزشــی و درمانــی تابعــه دانشــگاه علــوم
پزشــکی تهــران ،شهیدبهشــتی و ایــران (شــامل  3بیمارســتان:
شــهید دکتــر شــریعتی ،شــهید دکتــر لبافینــژاد و شــهید
دکتــر هاشــمینژاد) یــک نمونــه بهصــورت نمونهگیــری
انتخابــی هدفمنــد انتخــاب ،جم ـعآوری و مــورد بررســی قــرار
گرفــت .یافتههــای بهدســت آمــده از مطالعــه سیســتمهای
اطالعاتــی بیمــاران دیالیــزی در واحدهــای ذیربــط ،بــا اســتفاده
از نرمافــزار  ،SPSSتجزیــه تحلیــل و تفســیر شــد و بهصــورت
آمــار توصیفــی اريــه گردیــد.
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بررسی وضعیت سیستم اطالعات بیماران ...
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جــدول  -2توزیــع فراوانــی انــواع گزارشــات ارايــه شــده توســط
سیســتم اطالعــات بیمــاران دیالیــزی کشــور

انواع گزارشات ارائه شده توسط سیستم
اطالعات بیماران دیالیزی کشور
گزارشات کلی سیستم اطالعات دیالیز
گزارشات وضعیت بخش دیالیز
گزارشات سیکل دیالیز

گزارشات کفایت دیالیز

تعداد

درصد

3

33/8

2

23/6

4
2

38/6
23/4

در خصــوص ابزارهــا و تجهیــزات ســختافزاری و نرمافــزاری
مــورد اســتفاده در زمینــه جمـعآوری ،پــردازش دادههــا و توزیــع
اطالعــات سیســتم اطالعــات بیمــاران دیالیــزی ،یافتههــا حاکــی
از آن اســت تمامــی مراکــز تحــت مطالعـهای کــه دارای سیســتم
اطالعــات بیمــاران دیالیــزی نیمهمکانیــزه بودهانــد ،عــاوه بــر
فرمهــای دســتی گــردآوری دادههــا ،از فرآیندهــای کامپیوتــری
نیــز اســتفاده نمودهانــد .اســتفاده از بار ُکدخــوان ،تنهــا در مراکــز
زیرمجموعــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی بهمنظــور شناســایی
بار ُکــد موجــود در دفترچههــای درمانــی بیمهشــدگان و کاهــش
خطاهــای انســانی در راســتای حفــظ امنیــت اطالعــات و ثبــت
اطالعــات معتبــر ،بــدون دخالــت انســان صــورت گرفتــه اســت.
Mouriss
Dodge

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

6
7

بحث

بــا عنایــت بــه بررســی وضعیــت سیســتم اطالعــات بیمــاران
دیالیــزی کشــور ،ایــن سیســتمها در اکثــر مراکــز تحــت مطالعــه
از نــوع نیمــه مکانیــزه بــوده و بــا هیچیــک از سیســتمهای
اطالعاتــی مرتبــط نمیباشــند .علــت اصلــی ایــن امــر توجــه
ناکافــی بــه اهمیــت بهکارگیــری سیســتمهای اطالعاتــی در
بیمارســتانها و بخشهــای مربوطــه میباشــد .بــا توجــه
بــه مزایــای سیســتمهای اطالعــات کامپیوتــری بیمــاران
دیالیــزی کشــور کــه شــامل ذخیرهســازی مطمئــن ،بازیابــی
ســریع اطالعــات ،تســریع در انجــام فعالیتهــای واحدهــای
دیالیــز ،کاهــش خطاهــای انســانی ،حفــظ امنیــت و محرمانگــی
اطالعــات ،تســهیل تبــادل اطالعــات بیــن واحدهــای مختلــف
و افزایــش کیفیــت مراقبــت از بیمــار اســت ،تبدیــل تمامــی
سیســتمهای اطالعــات بیمــاران دیالیــزی بــه سیســتمهای
مکانیــزه ضــروی میباشــد .نتایــج مطالعــه حاضــر آشــکار
نمــود ،عــدم برخــورداری سیســتمهای اطالعاتــی مذکــور
از پردازشهــای تخصصــی ،گزارشــات و علیالخصــوص
گزارشــات پویــا ،از جملــه کاســتیهای قابلمالحظــه ایــن
سیســتم در مراکــز تحــت بررســی میباشــد .بــا توجــه بــه ایــن
کــه اســتخراج گزارشــات مناســب از سیســتمهای اطالعــات
زمینــه تصمیمگیریهــای مقتضــی را بــرای مدیــران و
سیاســتگذاران هــر حــوزه فراهــم مینمایــد لــذا میبایســت
مراکــز مــورد مطالعــه عنایــت بیشتــری نســبت بــه ایــن امــر
داشــته و از گزارشــات متنــوع سیســتم مذکــور اســتفاده نماینــد.
بررســی حاضــر نشــان داد تمامــی عناصــر اطالعاتــی مــورد
نیــاز در پایــگاه دادههــای سیســتم اطالعــات بیمــاران دیالیــزی
توســط واحدهــای مربــوط تکمیــل نمیشــود .لــذا بــا توجــه
بــه اهمیــت موضــوع ،شایســته اســت ترتیبــی اتخــاذ گــردد تــا
ضمــن یکسانســازی دادههــای مذکــور ،مراکــز ذیربــط نســبت
بــه تکمیــل تمامــی عناصــر اطالعاتــی الزم ،هــر گونــه اقــدام
مقتضــی را مبــذول نماینــد.

نتیجهگیری

بــا توجــه بــه جمعبنــدی نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش
و مشــخص شــدن ایــن کــه در حــال حاضــر یــک سیســتم
اطالعاتــی کامپیوتــری یکپارچــه بیمــاران دیالیــزی در کشــور
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اطالعاتــی نیــز موریــس( 6ســال  )2008معتقــد اســت یــک
سیســتم اطالعــات ایســتا و منفــرد نمیتوانــد همــه نیازهــای
اطالعاتــی کاربــران را بــرآورده ســازد و سیســتمهای اطالعــات
بایــد در جریــان یــک مــدل تکاملــی و پیوســته قــرار گیرنــد تــا
بتواننــد کارایــی و ســودمندی زیــادی بــرای افــراد ذینفــع بــه
همــراه داشــته و جهــت اتخــاذ تصمیمــات مدیریتــی مفیــد باشــند
( .)19 ,18در مــورد انــواع پردازشهــای قابــل انجــام در سیســتم
اطالعــات بیمــاران دیالیــزی کشــور ،نتایــج پژوهــش نشــان داد
کــه پــردازش میــزان فیلتراســیون گلومرولــی و پردازش محاســبه
و پیگیــری خــودکار آن ،در هیچکــدام از مراکــز تحــت بررســی
انجــام نمیشــود .بــر ایــن اســاس دوج( 7ســال  )2003اظهــار
مــیدارد ،سیســتمهای مراقبــت بهداشــتی ،بــرای تفســیر
دادههــا ،وابســته بــه گــردآوری داده و اســتفاده از شــاخصهای
آمــاری بــرای پــردازش آن میباشــند (.)20
در خصــوص انــواع گزارشــات ارايــه شــده توســط سیســتم
اطالعــات بیمــاران دیالیــزی ،یافتههــا نشــان دادنــد از میــان
انــواع گزارشــات موجــود در سیســتم اطالعــات مراکــز تحــت
بررســی ،گزارشــات وضعیــت بخــش دیالیــز بــا  %39بیشتریــن
و گزارشــات کفایــت دیالیــز بــا  %23کمتریــن اطالعاتــی
بودهانــد کــه در سیســتم اطالعــات مزبــور مــورد ثبــت واقــع
شــدهاند .ســایر انــواع گزارشــات نظیــر گزارشــات کلــی سیســتم
اطالعــات دیالیــز ،گزارشــات ســیکل دیالیــز و نیــز گزارشــات
کفایــت دیالیــز بــا درصدهــای مشــابه و کمتــری نســبت بــه
گزارشــات وضعیــت بخــش دیالیــز ثبــت گردیدهانــد.

کارت هوشــمند الکترونیکــی بیمــاران و دســتگاه کارت خــوان
مربــوط بــه آن نیــز تنهــا در ســازمان بیمــه ســامت ایــران
اســتفاده شــده اســت .در حالــی کــه اســتفاده از تجهیــزات
الکترونیکــی فرآینــد جمــعآوری ،پــردازش و توزیــع اطالعــات
را تســریع و باعــث دسترســی بــه موقــع بــه دادههــا میشــود،
ضــروری اســت تــا ضمــن ارايــه آموزشهــای الزم و کاربــردی
بــه کاربــران سیســتمها ،تمهیــدات الزم در راســتای ایجــاد
زیرســاخت سیســتمهای مکانیــزه و رفــع موانــع بهکارگیــری
ایــن سیســتمها انجــام شــود.

فرخنده اسدی و همكاران
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دیالیــزی و نیازهــای اطالعاتــی بخشهــای دیالیــز نســبت بــه
 توســعه و در صــورت نیــاز اصــاح ایــن سیســتمها هــر،طراحــی
 ضمنــ ًا مراکــز تحقیقاتــی و.گونــه اقــدام الزم را انجــام دهنــد
پژوهشــی بیماریهــای کلیــوی و دیالیــز میتواننــد از سیســتم
اطالعــات بیمــاران دیالیــزی بهعنــوان یــک منبــع اطالعاتــی
مناســب جهــت انجــام پژوهشهــای گســتردهتر و نمایــش
رونــد بــروز و شــیوع بیماریهــای مزمــن کلیــوی منجــر بــه
.دیالیــز اســتفاده نماینــد

 بنابرایــن انجــام هــر گونــه تصمیــم یــا اقــدام الزم،وجــود نــدارد
در جهــت پیادهســازی سیســتم اطالعــات دیالیــز بهصــورت
جامــع و یکپارچــه میتوانــد گام مؤثــری در جهــت ســاماندهی
 ارتقــاء کیفیــت خدمــات درمانــی،اطالعــات بیمــاران دیالیــزی
ارايــه شــده بــه آنــان و ارايــه تمهیــدات الزم جهــت اقدامــات
 بهبــود،پیشــگیرانه را فراهــم آورده و بــه تبــع آن در نهایــت
.ســامت جامعــه را در پــی خواهــد داشــت

ایــن مقالــه حاصــل قســمتی از پایاننامــه دوره کارشناســی
ارشــد رشــته فنــاوری اطالعــات ســامت در دانشــگاه علــوم
 بدینوســیله از مســاعدت.پزشــکی شــهید بهشــتی میباشــد
،تمامــي عزیزانــی کــه در انجــام ایــن تحقیــق همــکاری نمودنــد
.تشــکر میگــردد

بــا توجــه بــه اهمیــت و کاربــرد سیســتمهای اطالعــات
بیمــاران دیالیــزی و نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش پیشــنهاد
میشــود برنامهریــزان و سیاســتگذاران حــوزه ســامت از
 برنامهریــزی، درمــان و آمــوزش پزشــکی،جملــه وزارت بهداشــت
و تمهیــدات الزم را جهــت فراهــم نمــودن زیرســاختهای
موردنیــاز بهمنظــور اســتقرار سیســتمهای اطالعاتــی مکانیــزه
 همچنیــن مدیــران.بیمــاران دیالیــزی در کشــور اتخــاذ نماینــد
 بخشهــای دیالیــز و ســازمانهای بیمهگــر،بیمارســتانها
نیــز بــا توجــه بــه وضعیــت موجــود سیســتم اطالعــات بیمــاران

تشکر و قدردانی
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ضمن ـ ًا منافــع نویســندگان بــا نتایــج ایــن مطالعــه هیچگونــه
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Abstract
Introduction: The nephrology professionals who need quick access to information on dialysis are satisfied
using dialysis information systems. The Dialysis Information System (DIS) is a Dialysis data management
system that has been designed to improve the performance of the dialysis wards .
Methods :In this research ,data collection was done using a checklist and questionnaire .Then ,the data was
obtained from the survey on the status of dialysis patients ’information system ,analyzed using descriptive
statistics ,and presented in the form of research findings.
Results :The research findings indicate that currently there is no computerized information system on integrated
dialysis patients in our country and the existing information systems are often semi-mechanized.
Conclusion :According to the necessity ,importance ,and the application of information related to dialysis
patients ,in order to avoid errors ,decision making on a better treatment plan ,and the performance that leads
to better outcomes for patients ,implementing a comprehensive and integrated information system for dialysis
can be an effective step towards organizing information on dialysis patients ,improving the quality of medical
services provided to them ,and providing necessary preventive measures .Therefore ,it will ultimately lead to
improved public health.
Keywords :dialysis ,dialysis information systems ,dialysis management systems ,dialysis information
management
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