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 اندازي پرونده الكترونيك سالمت نقش پزشكان در موفقيت راه
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  پزشكيدانشكده پيرا ،، دانشگاه علوم پزشكي زاهدانآوري اطالعات سالمتمربي فن .1
  دانشكده پيراپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي هرمزگانمربي آمار حياتي،  .2
  دانشگاه علوم پزشكي زاهدان ،دانشجوي كارداني مدارك پزشكي .3

 

عنوان فرصتي براي عملي ساختن هاندازي پرونده الكترونيك سالمت براه
پرونده الكترونيك سالمت  1.بهبود اساسي در بخش سالمت عمومي است

نويد بهبود كيفيت مراقبت، افزايش كامل بودن و خوانايي مستندسازي، 
هاي دادهوسيع هاي پراكنده، انبارهاي دسترسي فوري به اطالعات در مكان

شواهدي  2.هاي حمايت تصميم و بهبود جريان كاري استآوريباليني، فن
علت عدم مداخله هيك سالمت بسازي پرونده الكترونمبني بر شكست پياده
لذا پژوهشي با هدف بررسي نگرش پزشكان در مورد  3.پزشكان وجود دارد

عوامل موثر بر پذيرش پرونده الكترونيك سالمت در دانشگاه علوم پزشكي 
هاي آموزشي نفري از پزشكان بيمارستان 70زاهدان بر روي نمونه در دسترس 

 . انجام شد 1389دوم سال  دانشگاه علوم پزشكي زاهدان در نيمه

پردازش و  SPSS-19افزار ها از طريق پرسشنامه گردآوري و توسط نرمداده
 70از كل . طرفه تحليل شداي و آناليز واريانس يكيك نمونه tهاي با آزمون

نفر  35زن، ) 9/32%(نفر  23مرد و تعداد ) 1/67%(نفر  47نمونه آماري تعداد 
سال و بقيه باالي  30كمتر از ) 13%(نفر  9سال،  39ا ت 30در گروه سني ) %50(

) 63%(نفر  44سال و  5كمتر از ) 37%(نفر 26سابقه كار تعداد . سال بودند 40
) 23%(نفر  16از پاسخگويان هيات علمي و  درصد 57. سال بود 5بيش از 

در مورد شيوه . ندمتخصص غيرهيات علمي بود) نفر14( درصد 20 رزيدنت و
 )6/88%(نفر  62پيشنهادي پزشكان براي آموزش پرونده الكترونيك سالمت، 

ها ساير شيوه) 3/4%(نفر  3آموزش انفرادي و ) 1/7%(نفر  5آموزش گروهي،  
نتايج حاصل از اين بررسي نشان داد كه ميانگين . را پيشنهاد كرده بودند

، 01/4±60/0ترتيب براي حمايت مديريت عوامل موثر بر پذيرش پزشكان به
، آزادي عمل 04/4±51/0، آموزش كافي 06/4±51/0مشاركت پزشكان 

، درك سودمندي 33/2±82/0بيمار -، ارتباط پزشك20/3±61/0پزشكان 
، نگرش پزشكان راجع به پذيرش پرونده الكترونيك سالمت 46/0±91/3
ميانگين نگرش پزشكان در مورد اكثر فاكتورهاي . دست آمدهب 46/0±03/4

دست آمده لذا از هب 75/3بر پذيرش پرونده الكترونيك سالمت بيشتر از  موثر
باشند دار ميوضعيت مطلوب برخوردار بوده و از نظر آماري معني

)05/0<p(. فقط در بعد تاثير پرونده الكترونيك سالمت بر ارتباط پزشك- 
و در بعد آزادي عمل  33/2±82/0دست آمده برابر با هبيمار ميانگين ب

دليل داشتن باشد كه بهمي 75/3دست آمده كه كمتر از هب 33/2پزشكان 
مفهوم منفي سواالت مربوط به اين بعد بوده است و از نظر آماري اين تفاوت 

  )p>05/0(باشد دار ميمعني

طرفه نشان داد كه بين ميانگين نگرش نتايج آزمون آناليز واريانس يك
ونده الكترونيك سالمت و نوع شغل براي اندازي پرپاسخگويان نسبت به راه

 . داري وجود نداردبيمار رابطه معني-تمامي ابعاد بجز بعد ارتباط پزشك

چنين بين سن ونظرات پاسخگويان تنها در بعد درك سودمندي پرونده هم
بين جنسيت و . دار مشاهده شدالكترونيك سالمت توسط پزشكان رابطه معني

طور كلي نگرش پزشكان در هب. داري مشاهده نشدينظرات افراد هم رابطه معن
مورد عوامل موثر بر پذيرش پرونده الكترونيك سالمت در حد مطلوبي 

اندازي پرونده الكترونيك سالمت، لذا براي تسهيل موفقيت راه. ارزيابي شد
اندازي ريزي پرونده جهت راهدخيل نمودن پزشكان در حين مرحله برنامه

 ;1390م ت ع پ ز، [ .سالمت بايستي مدنظر قرار گيرد پرونده الكترونيك
  ]18): 1ويژنامه (13
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