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 »ي اصیلمقاله«

    بررسی تأثیر نظام اطالعات بیمارستانی در بهبود عملکرد بیمارستان رازي اهواز

   *2، رباب عبدالخانی1امیرعباس عزیزي
  

  چکیده
کیفیـت   ينقش مـؤثر بکـارگیري سیسـتم اطالعـات بیمارسـتانی در ارتقـا       :زمینه

. رناپذیر اسـت انکا ،مندي و بهبود اقتصاد درمانخدمات سالمت، افزایش رضایت
خـدمات و کـادر    کننـدگان بـه ارائـه   رسانیتوجه به نقش این سیستم در اطالع با

ر ایـن سیسـتم در عملکـرد    ها، این مطالعه با هدف تعیین تـأثی مدیریت بیمارستان
  .ها انجام شدبیمارستان

در تنهـا بیمارسـتان اسـتان     ،مقطعـی ـ   این پـژوهش کـاربردي و تحلیلـی    :روش
آزمایشـی   يسازي سیستم اطالعات بیمارستانی در آن از مرحلهدهپیا خوزستان که

هـاي مـورد   یی رسیده است و امکان بررسـی شـاخص  اجرا يگذشته و به مرحله
ها با مراجعه به بخـش مـدارك   گردآوري داده. یسر بود، انجام شدمطالعه در آن م

. ام شـد انجـ  هـا پرونـده اطالعات مندرج در  يپزشکی بیمارستان رازي و مشاهده
 tو آزمـون  ) محاسبه میانگین و درصـد (ها با استفاده از آمار توصیفی تحلیل داده
  .انجام گرفت

هـاي  بیمـاري  يمیانگین کل هزینه ،با استقرار سیستم اطالعات بیمارستانی :نتایج
 .افزایش یافته بـود درصد  41/27به میزان این سیستم بعد از اجراي  ،مورد بررسی

سیسـتم   يهاي مورد بررسی در مقایسـه ت بیماران با تشخیصمدت اقام میانگین
همچنین درصد اشغال تخت در  .یکسان بود سیستم اطالعات الکترونیکیسنتی و 

  .اي نداشته استتغییر قابل مالحظه اطالعات بیمارستانیسیستم دستی و 
اي بـین دو سیسـتم   رآینـدهاي مقایسـه  هاي مربوط به بررسی فیافته :گیريیجهنت 

گیـري  اي کاهش چشمرایانهاستفاده از سیستم  سنتی و الکترونیکی نشان داد که با
  .فرآیندهاي مراقبت بیمار صورت نگرفته است يدر مدت زمان و هزینه

  
   .؛ عملکرد؛ بیمارستانبیمارستانیسیستم اطالعات  :واژگان کلیدي

  
  

  11/8/90: تاریخ پذیرش      1/5/90:  تاریخ دریافت

دانشجوي دکتري تخصصی انفورماتیک ـ 1
مشهد و عضو گروه علوم پزشکی پزشکی، دانشگاه 

آموزشی فن آوري اطالعات سالمت دانشگاه علوم 
   پزشکی جندي شاپور اهواز، ایران

  :تلفن و ایمیل
05118002428  

aziziaa901@mums.ac.ir   
  

فن آوري دانشجوي کارشناسی ارشد  -2
ي پیراپزشکی ، دانشکدهاطالعات سالمت

  دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
  :تلفن و ایمیل

09169422892  
abdolkhani_mr@yahoo.com   

  

  

  

  

  

  

  

  : نويسندة مسؤول *
ایران، اهواز، خیابان  رباب عبدالخانی، 

آوري گلستان، معاونت تحقیقات و فن
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

ي تحقیقات کمیتهشاپور، درمانی جندي
  دانشجویی

  09169422892: تلفن  
Email:abdolkhani_mr@yahoo.com 
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  مقدمه

زه اطالعات موجود در هر کشوري جزو ذخـایر ملـی   امرو
ي و دستیابی بـه آن در صـحنه   شودآن کشور محسوب می

 الملی تبـدیل شـده اسـت   جهانی نیز به موضوع رقابت بین
ي انفجـار اطالعـات در اثـر رشـد      با توجه بـه پدیـده   .)1(

اي در  آوري اطالعات و ابزارهـاي الکترونیـک و رایانـه    فن
هـایی بـراي تولیـد و     پـا کـردن سیسـتم    ي گذشته، بـر  دهه

با توجه بـه تحـوالت   ). 2( مدیریت اطالعات ضروري است
نیـاز   ،گسترده در تکنولوژي پزشکی و افزایش انتظارات بیماران

اي بیمارسـتانی  رایانـه روز افزون به استفاده از سیستم اطالعات 
هاي فاقـد  م بیمارستانیک وو در قرن بیست است امري ضروري

توانـایی رقابـت بـا سـایر      ،اي بیمارسـتانی رایانـه ام اطالعات نظ  
  ).3( ها را نخواهند داشتبیمارستان

بزرگ  هاي، پایگاهاي بیمارستانیرایانههاي اطالعات سیستم
سـازي اطالعـات   پارچهمندي هستند که براي یکداده و نظام

یـی مـورد اسـتفاده    مربوط به بیماران در امـور اداري و اجرا 
بیمارسـتانی از  اي رایانهدر سیستم اطالعات  .گیرندیقرار م
سـازي،  ، ذخیـره آوريو وسایل ارتباطی براي جمع هارایانه

پردازش، بازخوانی و برقراري ارتباط بین مراقبـت از بیمـار   
ــا اطالعــات اداري در تمــام فعالیــت مارســتانی و هــاي بیب

مجـاز سیسـتم، اسـتفاده    کننـدگان  برآوردن نیازهاي مصرف
بیمارسـتانی،   ايرایانـه  هـدف سیسـتم اطالعـات   . شـود یم

هــاي بیمارســتانی در ســطوح عملــی، پشــتیبانی از فعالیــت
مات بهتـر بـه   خـد  يتاکتیکی و استراتژیک در جهت ارائـه 

اشـتباهات  هاي درمان، زمان خدمات، بیماران، کاهش هزینه
 ).1،4( باشـد ي بیماران مـی هاپرونده سازيدرمانی و مستند

ــود عملکــرد تم اطالعــات بیمارســتانی سیســنقــش  در بهب
مدیریت بیمارستان و کادر درمـانی آن، نقشـی انکارناپـذیر    
است و اکثر دانشمندان مدیریت بدون تردید اسـتفاده از آن  

کـه بـراي ایجـاد    را توصیه نموده، مدیران نیز اعتقاد دارنـد  
  ).5( ها ناگزیر به استفاده از آن هستندتحول در بیمارستان

بـراي   اي بیمارسـتانی ایـن قابلیـت را   رایانـه م اطالعات نظا
مکـان  نماید که در هر زمان و مدیریت بیمارستان فراهم می
   گیري دسترسی پیدا کند و بربه اطالعات الزم براي تصمیم

  
گیـري  العات واقعی محـیط کـاري خـود تصـمیم    اساس اط

، گیري مدیریت بـر اسـاس اطالعـات واقعـی    تصمیم .نماید
ـ   یی و توسـعه در عملکـرد آن و در  ه افـزایش کـارآ  منجر ب

  ).6( شودکارآیی و اثر بخشی بیمارستان مینهایت موجب 
مرادي و همکاران در بررسی خود در مشهد به ایـن نتیجـه   

ــا   ــه ب ــه رســیدند ک ــات رایان اي اســتفاده از سیســتم اطالع
کاهش زمانی چشمگیري در فراینـدهاي مـؤثر    ،بیمارستانی

اران صـورت پذیرفتـه و موجـب بهبـود     بر مدت اقامت بیم
  ).7( عملکرد بیمارستان شده است

در  1999و همکاران در سـال   (Littlejohns) لیتلجونز
ارزیابی نظام اطالعات بیمارستانی نتیجـه گرفتنـد کـه ایـن     
نظام موجب حفظ محرمانگی اطالعات، استانداردتر شـدن  

ان بیمارسـت  مـد و افـزایش درآ فرآیندهاي مدیریت بیمـاران  
  ).8(شود می

روي یـک سیسـتم    و همکاران بر (Lee) نتایج تحقیق لی
بـا سیسـتم    کامپیوتري نشان داد که این سیستم در مقایسـه 

وري و سـهولت در کارهـا شـده    قبلی باعث افـزایش بهـره  
  ).9( است

ــتانی     ــات بیمارس ــتم اطالع ــش سیس ــه نق ــه ب ــا توج   در ب
دیریت خـدمات و کـادر مـ    کننـدگان به ارائـه  رسانیاطالع

ر ایـن سیسـتم   ها، این مطالعه با هدف تعیین تأثیبیمارستان
ها انجام شـد و پژوهشـگران بـر آن    در عملکرد بیمارستان

شدند تا به بررسی تـأثیر ایـن سیسـتم در بهبـود عملکـرد      
رازي اهواز بپردازند و با تعیین نقـاط ضـعف و    بیمارستان

 النوموارد عدم تطـابق وظـایف سیسـتم، مـدیران و مسـؤ     
سیستم را در جهت اصالح و مطابقـت هـر چـه بیشـتر بـا      

  .نیازها یاري نمایند
  

  روش
ـ   تحلیلـی کـاربردي و از نـوع    ياین پژوهش یک مطالعـه 

  بـه دلیـل   . انجـام گردیـد   1389کـه در سـال    مقطعی است
در شـهر   ی اسـت کـه  که بیمارستان رازي تنها بیمارستاناین

اي رایانـه  عـات سـازي سیسـتم اطال  یادهباشد که پمیاهواز 
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ــه  ــتانی در آن از مرحل ــه   يبیمارس ــته و ب ــی گذش آزمایش
  یـــی رســـیده اســـت و امکـــان بررســـی  اجرا يمرحلـــه
لـذا تنهـا    ،باشـد مورد مطالعه در آن میسر می هايشاخص

اي بیمارستانی این بیمارستان مـورد  رایانهسیستم اطالعات 
پژوهشـگران بـا مراجعـه بـه بخـش      . بررسی قـرار گرفـت  

اقدام  ،ايبه روش مشاهدهپزشکی بیمارستان رازي  مدارك
هـاي  داده آوريبـراي جمـع  . هـا نمودنـد  به گردآوري داده
هـا و میـانگین مـدت    ي میزان کل هزینـه مربوط به مقایسه

اقامت، پنج بیماري که از فراوانی بیشتري در نظام دستی و 
ند هسـت  اي بیمارسـتانی برخـوردار  رایانـه سیستم اطالعات 

سل، شکستگی استخوان ران، آنژین ناپایدار، التهاب  :شامل
ــ  ــت انتخ ــدیس و دیاب ــد و آپان ــن  30اب ش ــده از ای   پرون

پرونـده مربـوط بـه بعـد از      30ها مربوط به قبل و بیماري
ادفی انتخـاب و  به طور تصـ  اينظام اطالعات رایانه اجراي

سـازي  مورد بررسـی قبـل از پیـاده    هايپرونده. مطالعه شد
تا  1383دوم سال  ياي مربوط به نیمهعات رایانهطالنظام ا
هـاي بعـد از   و پرونـده  باشـد مـی  1386ي اول سـال  نیمه

دوم سـال   ياي، مربوط به نیمهنظام اطالعات رایانهاجراي 
ایـن  هـاي  یافتـه . باشندمی 1389ي اول سال تا نیمه 1386

و آمـار    SPSS 15افزار آمـاري  پژوهش با استفاده از نرم
تجزیـه و تحلیـل گردیـد و در قالـب      tفی و آزمون توصی

  .نمودار و جداول آماري ارائه شد
  

  نتایج
نتایج این پژوهش در قالب چنـدین جـدول و بـر اسـاس     

به  1 ياهداف طرح تهیه و تدوین گردید که جدول شماره
قبل و بعـد   ،میانگین مدت اقامت بیماران بستري يمقایسه

میـانگین   يبه مقایسه 2 ياز اجراي سیستم، جدول شماره
هاي بیماران بستري قبل و بعـد از اجـراي سیسـتم و    نههزی

ران درصد اشغال تخت بیما يبه مقایسه 3 يجدول شماره
  .پردازدقبل و بعد از اجراي سیستم می

اخـتالف   1 يهاي موجود در جدول شـماره طبق یافته     
هـا بـا   يت اقامت بیماران در انواع بیمارآماري میانگین مد
ــاري   ــون آم و   α=0.05و df=193و  T=-0.629آزم

p=0.53 دار نیستامعن.  
اختالف  2ي هاي موجود در جدول شمارهطبق یافته

ها ي بیماران بستري در انواع بیماريآماري میانگین هزینه
و  α =.05 و df=193و  T=-2.827با آزمون آماري 

p=.005 دار شده استامعن .   

کنیم که هزینه با اجراي ها مشاهده میینبا مقایسه میانگ 
HIS افزایش یافته است درصد 41/27 به میزان .  

درصد  HIS ،5/77درصد اشغال تخت قبل از اجراي 
رسید که       % 5/78به   HIS بوده است و بعد از اجراي

   .درصدي آن است1ي افزایش دهندهنشان

  قبل و بعد از اجراي سیستم اطالعات بیمارستانی میانگین مدت اقامت بیماران يمقایسه: 1جدول 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 از اجرابعد  میانگین مدت اقامت میانگین مدت اقامت قبل از اجرا نوع بیماري
6/5  6 شکستگی استخوان ران  

 3/4 4/4 آنژین ناپایدار

 35/13 7/12 سل

 65/7 41/6 دیابت

 85/4 5/3 التهاب آپاندیس

 75/35 01/33 جمع
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  اجراي سیستم اطالعات بیمارستانی هاي بیماران بستري قبل و بعد ازي میانگین هزینهمقایسه: 2ول جد
 

از اجرابعد میانگین هزینه  از اجراقبل   میانگین هزینه   نوع بیماري 
 شکستگی استخوان ران 3933497 8205465

 آنژین ناپایدار 1782720 3552677
 سل 5216838 7316771
 دیابت 2627645 5373956
 التهاب آپاندیس 1802400 2881309
 جمع 15569140 27330178
 میانگین 3113828 5466035,6

 
 

  بحث
 شود با اجراي نظام اطالعاتمشاهده میطور که همان
اي در بیمارستان رازي، میانگین مدت اقامت بیماران رایانه

 اي نداشتهري مورد بررسی تغییر قابل مالحظهدر پنج بیما
اي که کیمیافر و همکاران با همین عنوان در مطالعه .است

نشان  ،در بیمارستان دکتر شیخ مشهد انجام داده بودند
دادند که با استفاده از سیستم اطالعات بیمارستانی، 

هاي مختلف، نگین مدت اقامت بیماران با تشخیصمیا
 يکه با نتایج مطالعه) 7( روز کاهش یافته است 65/6

هایی که در مجموع از جمله فرآیند .یرت داردحاضر مغا
به  توانمی ،بر مدت اقامت بیماران تأثیر مستقیم دارند

، ها، فرآیند درخواست و پاسخ آزمایشمدت بستري
  .اشاره کردتسویه حساب و  فرآیند پذیرش

شود عوامل مؤثر بر این فرآیندها را شناسایی و پیشنهاد می
  : جمله تعدیل کرد از

افزارهاي پیشرفته و خطوط ارتباطی ده از سختاستفاـ 
  سیستم  دهیمناسب به منظور افزایش سرعت پاسخ

آموزشی براي کارکنان و مشارکت  هايبرگزاري کارگاهـ 
  آنان در بهبود و اصالح سیستم 

پذیري سیستم به صورت مطمئن، آسان قابلیت برگشت ـ
و و سریع به منظور فراهم کردن امکان اصالح خطاها 

  اطالعات نادرست براي کاربران
پشتیبان از اطالعات سیستم  يیک نسخه يتهیه و ذخیره ـ

  اطالعات بیمارستانی به صورت مرتب براي 

  
ها در زمان خرابی بین رفتن داده جلوگیري از آسیب و از

  و نارسایی سیستم
محدود کردن سطح دسترسی افراد به اطالعات  بر ـ 

حفظ محرمانگی و امنیت  براي ،ناساس اصل نیاز به دانست
  اطالعات

 41/27 هاي پنج بیماري مورد مطالعهمیانگین کل هزینه
می توان به افزایش ، از دالیل آن .درصد افزایش یافته بود

اشاره توسط وزارت بهداشت تعرفه هاي خدمات درمانی 
  .نمود

تغییر  رفتاشغال تخت برعکس آنچه انتظار می درصد
سیستم پذیرش  چنانچه. داشته استاي نقابل مالحظه

ریزي شود که بتواند بالفاصله برنامه ايبیمارستان به گونه
پس از ترخیص هر بیمار، بیمار جدیدي را از لیست نوبت 

د، در درصد اشغال تخت پذیرش بیمارستان جایگزین نمای
بیشتر از منابع  يتري در جهت استفادهکارآمدنتایج 

  .تر پدید خواهد آمدبیمارستانی و عملکرد به
  

  تشکر و قدردانی
گرفته از طرح تحقیقاتی دانشجویی مصوب به این مقاله بر

انشجویی تحقیقات د يکمیته توسط S.120 89 يشماره
که  باشداهواز می شاپوردانشگاه علوم پزشکی جندي

مراتب سپاس و قدردانی را از  مقاله، بدینوسیله نویسندگان
  .  ی دارندمربوطه اعالم ممسووالن 
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The case study of effect of Hospital Information System in 
improvement of Razi hospital performance  

 

Amirabbas Azizi PhD1, Robab Abdolkhani2*  
          
 

Abstract 
Background: The effective role of using hospital information 
system in improving the quality of medical services, 
increasing satisfaction and improvement of treatment 
economic is undeniable. As for the role of hospital 
information system on informing health care providers and 
hospital managers, the aim of this research was to identifying 
it's abilities and determining the effects it has on hospitals 
performances.  
Methods: This study was an applied research done by 
analytic method. Data gathering was performed by 
observing the Razi hospital medical record department and 
records review and statistics analysis. Data analysis carried 
out by descriptive statistic and t-test. The research 
population includes only one hospital in Ahvaz. 
Results: By using hospital information system, the total cost 
mean of diseases increased (27.41%).The mean of patient's 
length of stay in both manual system and HIS was paralleled. 
bed occupancy percentage hadn’t major change. 
Conclusion: The findings of this study showed using hospital 
information system had no considered effect on reducing 
patient care processes.  
 
Keywords: Hospital information system; Performance; 
Hospital. 
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