
 انفورماتيک سالمت و زيست پزشکی مجله    

 مرکز تحقيقات انفورماتيک پزشکی    

 5937، 57- 57.اول شماره ،سوم دوره   

 

 
 

 در صنعت مراقبت سالمت RFIDها و الزامات استقرار فناوری چالش

 
 5یمژده دراهک ،4پوریمهد وسفی ،*3یمیابراه دیسع ،2انیفیرکسانا شر ،1یباستان وندیپ

   :42/01/92دریافت مقاله   :42/4/99پذیرش مقاله 

:یها و الزامات استقرار فناورچالش .مژده یدراهک ،وسفی پور یمهد ،دیسع یمیابراه ،رکسانا انیفیشر ،وندیپ یباستان ارجاع RFID انفورماتیک  مجله .در صنعت مراقبت سالمت

 .59-59 (:0)3 ؛0399 و زیست پزشکیسالمت 
 

 .رانیا راز،یش راز،یش یدانشگاه علوم پزشک ،یو درمان یو خدمات بهداشت تیریگروه مد اریاستاد ،یو درمان یخدمات بهداشت تیریدمدکترای  .0 

 .رانیا راز،یش راز،یش یاطالعات سالمت، دانشگاه، علوم پزشک تیریگروه مد، اریدانشسالمت،  اطالعات تیریمددکترای  .4 

 .رانیزاهدان، زاهدان، ا یاطالعات سالمت، دانشگاه، علوم پزشک یگروه فناور یمربت سالمت، اطالعا یفناورکارشناس ارشد  .3

 .رانیزاهدان، زاهدان، ا یاطالعات سالمت، دانشگاه، علوم پزشک یگروه فناور، اریاستاد ،یپزشک کیانفورمات دکترای .2 

  .رانیبوشهر، بوشهر، ا یوم پزشکاطالعات سالمت، معاونت درمان، دانشگاه عل یکارشناس ارشد فناور .9 

 تاطالعات سالم یوراگروه فن ،یراپزشکیزاهدان، دانشکده پ یدانشگاه علوم پزشک سیپرد ،یدکتر حساب دانیزاهدان، م ول:ؤنویسنده مس *

 19092391399 :شماره تماس                                                                           saeidebrahimi9@gmail.com  Email:   

اطالعات ابزار الزم  يمواجهند. در اين زمينه فناور ندهيآهاي فزامروزه مراکز ارائه دهنده مراقبت سالمت با منابع محدود و هزينه مقدمه:

دهنده مراقبت سالمت فراهم  هيمراکز ارا يرا برا ماريبهبود مراقبت از ب تيکار و در نها انيجر يندهايهت سنجش و کنترل منابع و فرآج
صنعت سالمت  يرا برا ياديز اريبس يايباشد که کاربرد آن مزایم يو کاربرد ديجد يهاياز فناور یکي RFIDراستا  نيمکند. در هیم

 دارد. یدر پ

امواج  قياز طر يیشناسا يو الزامات استقرار فناور هاچالش نييو با هدف تع ياصورت مرور جامع و کتابخانهه مطالعه حاضر، ب :روش

 يهاگاهيجستجو و پا يمطالعه موتورها نيمنظور جهت انجام ا نيانجام شده است. بد یمارستاني( در نظام بRFID) يیويفرکانس راد
با استفاده از گروه  PubMedو  Google Scholar  ،Emerald ،Science Direct ،IranMedex ،SID ،Magiran داده

 . ديدر صنعت سالمت جستجو گرد RFID يمرتبط با فناور يديو کلمات کل Meshاصطالحات 

ييد أها، شناسايی و تدر نظام بيمارستانی مانند رديابی بيماران، تجهيزات، دارو RFIDعلی رغم کاربردهاي بسيار حياتی فناوري  :نتایج

هايی مانند هويت، تشخيص و بهبود کيفيت و امنيت بيماران، اين فناوري به منظور ارتقاء کيفيت و باال بردن ايمنی بيماران با چالش
 باشد. رو میهمسائل تکنولوژيکی، اقتصادي و سازمانی، فرهنگی، مديريتی، انسانی و اجتماعی روب

 يها براچالش نيتراز آن است که مهم یذکر شده در منابع مختلف حاک يهاچالش یه گفته شد فراوانبا توجه به آنچ گيري:نتيجه

 ميو تصم رانيمد یبانيعدم پشت ،یمحرمانگ يهاینگران ،یفن يهاتيبودجه پروژه، محدود نيشامل موارد تأم RFID ياستقرار فناور
 . باشدیارشد م رانيگ

 

 ها، الزامات، مراقبت سالمت، بيمارستاناز طريق امواج راديويی، چالش فناوري شناسايی :هاكليد واژه

 

مروریمقاله   

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

bm
i.i

r 
on

 2
02

3-
05

-2
3 

] 

                             1 / 11

http://jhbmi.ir/article-1-124-en.html


 و همکاران  باستانی                                                                                                    در صنعت سالمت RFIDاستقرار فناوري 

 

66                      75-65  :)1(3; 2016 Informatics Biomedical and Health of Journal 

 

 مقدمه
در  کياز عناصرر اسرترات    یکيو تحوالت آن به  يامروزه فناور

کره تحروالت و تکامرل     يشده است، به طرور  ليها تبدسازمان
 ،یاجتمراع  يهرا سرتم يدر س يريگچشم يامدهايآثار و پ يفناور

مراکز ارائه دهنده مراقبرت   یاز طرف [.1] دارد یاسيو س ياقتصاد
مواجهنرد. در ايرن    نرده يآهاي فزسالمت با منابع محدود و هزينه

اطالعات ابزار الزم جهت سنجش و بهبود مراقبت  يزمينه فناور
 یدهنده مراقبت سرالمت فرراهم مر    هيمراکز ارا يرا برا مارياز ب

اي بسيار حساس و از سوي ديگر مراقبت سالمت حوزه [.2] کنند
حياتی است که استثنايی نداشرته و کروچکترين اطاهرا ممکرن     

المت و ناپريير بره سر   هاي جبرران زيان مدناست منجر به وارد آ
هراي اطالعرات و   نروآوري در فنراوري   [.3] حيات بيماران گرردد 

هاي مراقبت سالمت را ( شيوه عملکرد سازمانICTsارتباطات )
دستخوش تحول نمروده و حجرم اطالعراتی را کره يرک       عميقاً

تواند به آن دسترسی داشته باشد بره  سازمان مراقبت سالمت می
مريالدي   08ل دهره  افرزايش داده اسرت. در اواير    ديطور تصاع

در مراقبرت سرالمت برر ذايرره      ICTتمرکز اصلی محصوالت 
ها فراهم هاي الکترونيک و هدف اوليه آنها در رسانهسازي داده

هراي مريکور در آينرده، پشرتيبانی از     نمودن امکان استخراج داده
در  صميماتنگر اطالعات و در برای موارد تحليل تبازيابی آينده

امرا حروزه سرالمت در دهره اايرر شراهد       ؛ [4] دست اتخاذ برود 
هاي اطالعات مراقبرت سرالمت   پيدايش و پييرش سريع سيستم

که از مضامينی همچرون پزشرکی از راه   هايی بوده است. سيستم
هايی ماننرد  ( پشتيبانی نموده و از فناوريTelemedicineدور )

 Personal Digital(PDAدسرتيارهاي ديجيترال شخصری )   

Assistantفرکررانس  ايیسرر، شنا( راديررويیRFID)Radio 

Frequency Identification هاي محاسباتی و ساير فناوري
سرريم سرريار و محصرروالت مرررتبط بررا شرربکه هرراي محلرری برری 

(WLAN) Wireless Local Area Network   اسرتفاده
مختلف  يهااطالعات در بخش يآوراستفاده از فن [.5] کنندمی

 زير هرا ن مارسرتان يدر ب صاصرو  و به یدرمان -یمراقبت بهداشت
 دهدیم هيشده ارا هيادمات ارا تيفيبهبود ک يبرا ياديپتانسل ز

 يفنراور  ،يکراربرد  يهرا ياز فنراور  یکر يرابطره   نيدر هم[. 6]
(RFIDاست که در فارس )به  ی"RFID"    .ترجمه شرده اسرت

RFID و  يیجهرت شناسرا   کير اتومات ميسر  یب يتکنولوژ کي
 Automatic Identification (AIDC) داده يجمرع آور 

and Data Capture ياستقرار فنراور  نيبنابرا؛ [7] باشدیم 
RFID يهرا شناات کاربردهرا، چرالش   ازمنديها نمارستانيدر ب 

و الزامرات اسرتقرار آن    يفنراور  نير رو در پرروژه اسرتقرار ا  شيپ
 يفنراور  حيمطالعره ضرمن تشرر    نيا راستا در نيباشد. در همیم

RFIDاز عردم   یموجرود در صرنعت سرالمت ناشر     يها، چالش
در صرنعت   RFID يفنراور  ي، کاربردهاRFID ياستقرار فناور

برا   RFID يها و الزامات اسرتقرار فنراور  صنعت سالمت، چالش
 استفاده از مرور متون و مستندات موجود مورد بحث قرار گرفت.

 

 روش
 نيري و با هدف تع ياو کتابخانه يصورت مروره مطالعه حاضر، ب

امرواج   قير از طر يیشناسرا  يها و الزامات اسرتقرار فنراور  لشچا
انجرام شرده    یمارسرتان ي( در نظرام ب RFID) يیوير فرکانس راد

جسرتجو و   يمطالعه موتورها نيمنظور جهت انجام ا نياست. بد
 Google Scholar  ،Emerald ،Scienceداده يهاگاهيپا

Direct ،IranMedex ،SID ،Magiran ،PubMed  بررررا
مررتبط برا    يديو کلمات کل Meshه از گروه اصطالحات استفاد
. اصطالحات و ديدر صنعت سالمت جستجو گرد RFID يفناور

نشران   1مطالعره در جردول    نيمورد استفاده در ا يديات کلمکل
 یمنطقرر يداده شررده اسررت. جسررتجو بررا اسررتفاده از عملگرهررا 

AND، OR انجرام شرد   يدير و کلمرات کل  یعبارت اصل نيب .
 یزمران  تيبدون محدود یسيجستجو تنها به منابع انگل ياسترات 

هررا و . عررالوه بررر مقرراالت؛ راهنماهررا، طررر  افررتيااتصرراص 
. عرالوه  ديوارد مطالعه گرد زياستخراج شده مرتبط ن يهاگزارش

از  یمرجع منابع مرورد جسرتجو بره عنروان بخشر      ستيل ن،يا بر
و  جسرتجو قررار گرفرت. در تمرام مقراالت، راهنماهرا       ياسترات 
 ياير و مزا ی گر يو م،يمفاه فيها، مطالب مربوط به توصگزارش

منابع مرتبط برا   يجستجو برا جهي. نتديلحاظ گرد يتکنولوژ نيا
ترا   2884اکتبرر   کمياز  يیدر صنعت دارو RFID ينقش فناور
جسرتجو برر    جي. نتاودمنبع ب 1058مشتمل بر  2815 هيدهم ژانو

مرحلره   نير . اديگرد یررسها با موضوع مطالعه باساس ارتباط آن
مطالعه بودند و  نيا طهيمنبع که اارج از ح 1448منجر به حيف 

 60 ت،ير مرجرع منرابع شرد. در نها    ستيمطالعه از ل 08گنجاندن 
 لير مطالعه به دل 12 عنوان منابع مربوط شنااته شد وه مطالعه ب

االصه  1. شکل ديبا هدف پ وهش حيف گرد یعدم ارتباط کاف
 دهد.یانتخاب منابع مرتبط را نشان م يشده برا اقدامات انجام
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 هاي انتخاب منابع: گام5شکل 

 
: استراتژي جستجو5جدول   

Search Strategy 
Search Engines and Databases: Google, Google Scholar, PubMed, ISI web of science, Science Direct, EMBASE, Scopus, Iranian National 

Library Of Medicine (INLM) (2004 to present) 
Limits: Language (only resources with at least an abstract in English) 
Main phrase OR Other phrases  

RFID technology OR Radio Frequency Identification OR AIDC OR Automatic Identification and Data Capture 

AND each of the following keywords OR their synonyms 

#2 #1 

Health care System OR Health OR Health Care Industry OR 
Medical service OR Medical care OR Hospital OR E-Health 

Feasibility OR Assessment OR Assessment of Feasibility OR Feasible 
OR possibility OR Readiness OR Challenges OR Barriers OR 

Requirements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتایج
  RFID سيستم هايویژگی

باشد که از سيم و اودکار میيک فناوري بی RFIDفناوري 
استفاده و از ها آوري و انتقال دادهامواج راديويی براي جمع

 [.0] بردقابليت ارسال و دريافت بدون داالت انسان بهره می
 ها،)برچسب افزارخترامل سرش RFIDلی سيستم راجزاي اص

 
 

هاي سيستم باشد. برچسبسيستم می (افزارو نرم ها اوانداده
RFID [.9] تواند فعال، نيمه فعال و غير فعال باشندمی 
اوان ارتباط برقرار توانند با دادهمی هاي فعال تنها زمانیبرچسب

اوان کنند که در معرض امواج الکترومغناطيسی ناشی از داده
ها منبع انرژي داالی داشته و انرژي مورد آن ازير؛ قرار بگيرند

تعداد کل مقاالت جستجو شده براساس 

 استراتژی جستجو
0581 N= 

در این مطالعه  تاًتعداد مقاالتی که نهای

 استفاده شده است
85 N= 

 

تعداد مقاالت براساس چکیده مرتبط 

 با این مطالعه
51 N= 

 

تعداد مقاالت براساس عنوان مرتبط با 

 این مطالعه 
001 N= 

 

Main phrase OR Synonyms  

AND 

Keywords #1 

Or  

Synonym  

Keywords #2 

Or  

Synonym  
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اين امواج  ازاوان هاي راديويی دادهنياز را براي پاسخ به سيگنال
اي فعال با استفاده هدر حالی که برچسب [.18] آورندبه دست می

هاي داده اوان را )باطري( پاسخ به سيگنال از منبع انرژي داالی
هاي يک برچسب نيمه فعال ترکيبی از برچسبکنند. مين میأت

هاي . جزء غيرفعال توسط ميداناستفعال و غيرفعال 
و  آورددست می اوان انرژي بهالکترومغناطيسی ناشی از داده

مده باعث تحريک شدن جزء فعال براي آ دست اين انرژي به
اوان بدين ترتيب داده [.11] شوداديويی میرارسال يک سيگنال 

RFID ها را جستجو و اطالعات برچسب را به سيستم برچسب
دهد تا از طريق آن فيلتر، آناليز، پايگاه داده پشتيبان انتقال می

ردي براي هاي کاربهاي مفيد به ساير سيستمذايره و انتقال داده
 [.12] پردازش بيشتر انجام شود

 نيازها و كاربردها

هاي متعددي امروزه صنعت مراقبت سالمت همواره درگير چالش
باشد که رو میهها روببراي بهبود ايمنی بيماران و کاهش هزينه

 شوداکثر اين موارد از اطاهاي انسانی و سيستمی ناشی می
که ساليانه بيش از  مطالعات متعدد نشان داده است [.13]

ها در اثر اطاهاي پزشکی رخ می مرگ در بيمارستان 188888
دهد که نشان دهنده نياز ضروري براي بهبود و ارتقاء سطح 

از سويی ديگر دستيابی به کارايی  [.14] باشدايمنی بيماران می
ترين معيارهاي ارزيابی هاي درمانی يکی از مهمثر در مراقبتؤم

بدين  [.15] باشداقبت سالمت در سطح دنيا میهاي مرسازمان
هايی از ها براي بهبود کارايی اود با چالشترتيب اين سازمان
ها، اشتباهات پزشکی، سرقت اموال، داروهاي قبيل افزايش هزينه

ها باشند که اين چالشرو میهتقلبی و ناکارآمدي جريان کار روب
 [.16،17] نشان داده شده است 2در شکل 

ی براي يهامراکز مراقبتی همواره به دنبال راهزایش هزینه: اف
ثير منفی بر رضايت بيماران هستند از اين أکاهش هزينه بدون ت

 کارا اطالعاتی يهاسيستم شده انجام برآوردهاي به توجه رو با

 [.13،10] دارند وسيعی سطح در را هاهزينه کاهش قابليت
ز بيماران به دليل ساليانه بسياري ااشتباهات پزشکی: 

دهند. براساس گزارش اطاهاي پزشکی جان اود را از دست می
 Food and Drug (FDAسازمان غيا و داروي آمريکا )

Association  نفر در سال به دليل اطاهاي  588888بيش از
دهند. همچنين براساس پزشکی مجرو  يا جان اود را از می

به وسيله استفاده از گزارش اين سازمان نيمی از اين اطاها 
 [.28،19] باشندفناوري اطالعات قابل پيشگيري می

ها دالر به مراکز مراقبت سالمت ساليانه ميليونسرقت اموال: 
دليل سرقت اموال، تجهيزات و لوازم پزشکی دچار زيان می 
شوند. بدين ترتيب براي کاهش هدر رفت هزينه و سرمايه مراکز 

 زات اود را رديابی و کنترل کنندبهداشتی بايد وسايل و تجهي
[21،22.] 

يافته  ورود توليدات و محصوالت دارويی تغييرداروهاي تقلبی: 
هاي ااير رشد دارويی مراقبت سالمت در سال نميأدر زنجيره ت

 FDAچشمگيري داشته است به طوري که براساس تخمين 

درصد از داروهاي وارداتی از کشورهاي آمريکاي  48بيش از 
ی تقلبی بوده و موجب بروز مشکالت عديده براي مراقبت جنوب

اين براساس گزارش  عالوه بر [.19] سالمت عموم شده است
ميليون  2هاي دارويی، صنعت دارويی ساليانه بيش از شرکت

مين دارويی زيان أدالر به دليل ورود داروهاي تقلبی به زنجيره ت
 [.23-25] بيندمی

ليل عدم ااتصاص درست منابع به دناكارآمدي جریان كار: 
صنعت گردش کار ناکارآمد در بسياري از مراکز مراقبت سالمت 

 38ها پزشکان و پرستاران بيش از وجود دارد. براساس گزارش
درصد از وقت اود را صرف جستجو و اواندن اطالعات بيماران 

شود. بدين کنند که موجب کاهش شديد ظرفيت سيستم میمی
هاي رديابی و کنترل بسيار حائز اهميت ز سيستمترتيب استفاده ا

 [.26،27] باشدمی

 
سيستم مدیریت اطالعات  كمبود قابليت ردیابی و شناسایی ITكمبود پشتيبانی 

 یکپارچه نشده

هاي ناكارآمد جمع مکانسيم

 آوري داده

فرآیندهاي مستعد 

 خطا

 بيماران، تجهيزات، داروها() ياءاشعدم کنترل صحيح . 1
 هاي نادرستگيري براساس دادهتصميم. 2

 گردش کار ناکارآمد داروهاي تقلبی سرقت اموال و تجهيزات هاافزايش هزينه اشتباهات پزشکی پيامد
 عملکرد ناقص صنعت مراقبت سالمت

 مراقبت سالمت يهاسازمان يها: چالش2شکل 
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آژانس تحقيقات و کيفيت مراقبت سالمت در گزارش ساليانه 

-Evidenceشواهد )ود بر روي عملکردهاي مبتنی بر ا

based Practices ايمنی بيمار تمرکز داشته است به طوري )

با  ،[26] عملکرد ااص مراقبت سالمت بهبود داده شد 79که 

ترين مسئله در اين ميان شناسايی صحيح بيمار اين حال شايع

بوده است. بدين ترتيب آژانس تحقيقات و کيفيت مراقبت 

هاي قابل اعتماد جهت شناسايی و کارگيري فنارويه سالمت ب

را به عنوان ابزاري براي کاهش  RFIDرديابی اودکار مانند 

در  [.25]کند بسياري از اطاهاي انسانی و سيستمی توصيه می

مطالعات انجام شده کاربردهاي متنوعی براي اين فناوري در 

ها اشاره آن به 2صنعت سالمت مطر  شده است که در جدول 

 شده است.

[29-21] در مراقبت سالمت RFID يمختلف فناور ي: كاربردها2جدول 

كاربردهاي فناوري    RFID در صنعت سالمت    
 حوزه كاربردي                    

 

 كاربرد

 ایمنی و كيفيت

انمراقبت بيمار  

دارو یند توليدآكاربري در فر کمدیریت ابزارها، منابع و مواد بيولوژی  ندگان و ارائه ده اناز بيمار پشتيبانی و مدیریت 

سالمت مراقبت  

رديابی بيماران آسيب - رديابی  
 پيير از لحاظ ايمنی و

 امنيت
ن منظور توجيه زما رديابی بيمار به -

 ارائه ادمت به بيمار

ت دارويیالمحصو فرااوانی تسهيل - پيشگيري از باقی ماندن -   
 وسايل در بدن بيمار حين عمل جراحی

ات به منظوررديابی تجهيز -  
 اطمينان از سالم بودن،

 نگهداري منظم و مکان يابی
 سريع درصورت لزوم

رديابی کارکنان به منظور بهبود -  
 جريان کار و کاهش زمان انتظار

الکترونيک مادر و نوزاد به منظور مچ بند  ييد هويتأشناسايی و ت
 اطمينان از انطباق دقيق

سيستم اجراي -  
 شناسايی اودکارليت قاببا دستورات دارويی 

عاتالحفظ و نگهداري اط -  
 در ارتباط با بيمار به هنگامبالينی 

بار در منظور کاهش وقايع زيان شناسايی بيمار به
(زمان، اقدام اشتباه دارو، دوز،)مورد بيمار   

 گردآوري و انتقال اودکار
 داده ها

 دستيار ديجيتال شخصی استفاده از -
 براي هماهنگ
 نمودن مراقبت

م دارويیالرديابی اق - اده م به منظور استفالمديريت فهرست اق - 
تر مراقبتبهتر از زمان و ارائه سريع  

مراقبت اودکار، مسيرهاي بالينی، مميزي  -
 اقدامات

 تشخيص
 

 کادر پزشکیآگاه کردن -
 ئم حياتی بيمارالع از

 بيمار از راه پايشو 
 دور

 درمان ابررسی انطباق بيمار سرپايی و بستري ب -
 هاي دارويی
 تجويز شده

 هاي اون تجهيزکيسه -
 در بيمارستان به سنسورهاي
 حرارتی به منظور اطمينان از

 زنجيره سرما و کارايی

ها به منظور تضمين الرديابی کارکنان و کا -
 کنترل عفونت بيمارستانی

 

 یمارستانیدر نظام ب RFID یاستقرار فناور یهاچالش

بره   یمارسرتان يدر نظرام ب  RFID ينراور ف يرغم کاربردها یعل
 يیهرا برا چرالش   مراران يب یمنيو باال بردن ا تيفيمنظور ارتقاء ک

 ،یفرهنگرر ،یو سررازمان ياقتصرراد ،یکيماننررد مسررائل تکنولرروژ
 يرو بررا  نير باشرد. از ا یرو مر هروب یو اجتماع یانسان ،یتيريمد

هرا و  چرالش  يیاسرا شن مارسرتان يب طيدر مح يفناور نياستقرار ا
 .[23،25] باشدیم يها ضرورفائق آمدن بر آن يحل برارائه راها

االصره شرده    3در جردول   RFID ياستقرار فنراور  يهاچالش
 .است

 يبررا  يچرالش جرد   یفن يهاتيمحدود :یکیتکنولوژ مسائل
ها شامل کمبرود  تيمحدود نيباشد. ایم RFID ياستقرار فناور

 تير برا قابل  یاقبتر در مراکرز مر  ميسیو ب یارتباط يهارسااتيز
هرا،  مارسرتان يدر ب يفنراور  نير اسرتقرار ا  يهااز پروژه یبانيپشت

و کمبود استاندارد  مارستانيموجود در ب زاتيتداال بالقوه با تجه
و رابرط   يی، رابط فضرا RFID شامل استاندارد داده یصنعت يها

 یهماهنگ و یبانيپشتبعد هر نوع  نيا [.20-38] باشدیم یمحل
 

 
بعد به  نيدر ا نيا شود. عالوه بریطر  را شامل م ازين مورد یفن
    يفنراور  يسراز ادهيپ يمناسب برا يسازکپارچهي يهارسااتيز

 RFID نيري تع يبررا  نيبنرابرا ؛ [32،31] شرده اسرت   ديکأت زين 
 ،يسراز کپارچره ي يهرا رسااتيز يرهايبعد از متغ نيا يهالفهؤم

 نيتناسررب برر موجررود، يهرراسررتميس یو بررروز رسرران يبررازنگر
 (3جدول ) [.33،31] مشابه استفاده شده است يهايتکنولوژ
 یاثر بخشر  نهيهز زيمشکل بودن آنال :یو مال یسازمان مسائل
 نره يهرا، هز مارسرتان يدر ب RFID ياسرتقرار فنراور   يهاپروژه

برا   RFID سرتم يس یکپرارچگ ي ت،يريمرد  ريي، تغRFIDستميس
 تير در موفق یپررنگ اريها نقش بسمارستانيب یسازمان یدگيچيپ

 ین آمرادگ ير ا عرالوه برر   [.34،35] دارد RFID ياستقرار فناور
 RFID يفاکتورها در استقرار فناور نيتراز مهم یکي ياقتصاد

 صيبعرد بره نحروه تخصر     نيرو ا نياباشد از یها ممارستانيدر ب
موجرود   يهرا دگاهيو د یمال التيبودجه، مصرف امکانات و تسه

 لير از قب يشواهد نيعالوه بر ا [.37،36] پردازدیم نهيزم نيدر ا
و  رانيبر نگرش مرد  يو اقتصاد یمال يهافاکتور اديز اريبس ريثأت

 يبرر فاکتورهرا   ريثأتر  نيو همچن يفناور نيا رشيپرسنل در پي
نشران دهنرده نقرش     یو سرازمان  یکيزيف ،یطيمح ،یکيتکنولوژ
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 یمر  RFID يبعد در پرروژه اسرتقرار فنراور    نيپر رنگ ا اريبس
بودجره   نيمأتر  يرهرا يبعرد متغ  نيا بيترت نيبد [.30-48] باشد

کننرده بودجره،    نيمأتر  ينهادها يگيار هيبه سرما ليپروژه، تما
محاسربه نررخ    ران،يمرد  يملموس برودن منرافع زودهنگرام بررا    

را در اود  مارستانيب ینگينقد زانيو م (ROI) هيبازگشت سرما
 .(3جدول ) [37،41،42] داده است يجا
 RFID ياستفاده از فناور يايمزا :یتيو امن یتیریمد مسائل   

باشرد کره   یم یابيقابل دست یتنها در صورت مارستانيب طيدر مح
داشرته   یکراف  نران ياطالعات منتقرل شرده اطم   تياز امن مارانيب

 یحساس و محرمانه م ارياطالعات بس نيا گريد يیباشند. از سو
در  یو محرمرانگ  یقر االات اظر مالح دير رو با نياز ا [.43] باشد

مسرائل   نيا لحاظ گردد. عالوه بر RFID يپروژه استقرار فناور
که  يپروژه دارد به طور نيا تيدر موفق يیسزاه نقش ب یتيريمد
 یکراف  تير پرروژه حما  نير ارشد از ا رانيگ ميو تصم رانيمد ديبا

 سرتم يتوسعه س يبرا یتيريمد یبعد آمادگ [.43،44] داشته باشند
 شيبه عنوان عامل پر  تيريو مد يرهبر نقشبر  یاطالعات يها

کردن آن در سازمان متمرکز شرده اسرت و    نهيو نهاد رييبرنده تغ
 یتکرامل  ريآن به عنوان بازتاب س يشده برا ینيبشيپ يهالفهؤم
فهم، درک و برداشت   ،یگاهآاست که شامل مراحل کسب  رييتغ

بعرد   نير ا يهاشااص [.45] شدن است یشدن و درون نهيو نهاد
و رهبران سرازمان را در مرورد    يیاجرا رانينقش مد يفايدرجه ا
مورد سنجش قرار  RFID ياستقرار فناور يسازمان برا یآمادگ

بره   يو رفترار  یدهد که از داشتن نگرش موافق تا التزام عملیم
 ،ینيبرال  ينردها يمجردد فرآ  یاسرتقرار، مهندسر   طيشررا  ليتسه

 بيررترت نيبرد  [.36،46] اسرت  ريررمتغ نفعران يذمشرارکت دادن  
ارشد سازمان نسربت بره اسرتقرار     رانيمد یو التزام عمل رشيپي

برداشرته شردن موانرع     انير تواند موجب از میم RFID يفناور
 (3جدول ) [.37،30،46] شود یسازمان طيشرا ليو تسه یقانون
 

 

 در صنعت سالمت RFIDهاي استقرار فناوري : چالش9دول ج
 RFIDناوري چالش هاي استقرار ف 

 [47،40] سيمها ارتباطی و بیکمبود زيرساات مسائل تکنولوژيکی
 [40] تداال بالقوه با تجهيزات موجود در بيمارستان

 [40] کمبود استانداردها
 [49] تست سيستم

 [40] عدم وجود استانداردهاي بومی
 [47،49] هامحدوديت هاي فيزيکی سااتمان

 [45] افزارهاي استانداردفزار و نرمافراهم نمودن سخت
 [31] شودهاي بيمارستان که موجب عدم کارايی و کاهش کيفيت استفاده از اين فناوري میعدم تطابق فيزيکی سااتمان

 [40] هاي اطالعاتی موجودسازي اين فناوري با سيستممشکل بودن يکپارچه
 [33] يسازو يکپارچه ICTهاي غير عدم وجود زير ساات

 RFID[40]هاي استقرار فناوري مشکل بودن آناليز هزينه اثر بخشی پروژه مسائل سازمانی و مالی
 RFID[32،33]تعيين ميزان هزينه سيستم 

 [37] تغيير مديريت
 [29،33،40] هابا پيچيدگی سازمانی بيمارستان RFIDيکپارچگی سيستم 

 RFID [47،40،33] تامين بودجه پروژه استقرار فناوري 
 [26،27] مشکل در محاسبه نرخ بازگشت سرمايه

 [49،58] هزينه باالي نگهداري تجهيزات

 [43] موانع حقوقی و قانونی مسائل مديريتی و امنيتی
 [20،34] محدوديت هاي امنيت و محرمانگی

 [.43،35] وريصرف هزينه زياد و زمان بر بودن آموزش به کاربران براي استفاده از اين فنا
 [20،36] ارشدعدم حمايت مديران و تصميم گيرندگان 

 [30،43] فناوريدانشگاه، ايريه( به دليل ديربازده بودن ) بودجهعدم پشتيبانی دولتی و نهادهاي تامين کننده 
 [39،36] فناوريعدم وجود افراد ابره و تشکيل تيم اجرايی جهت استقرار اين 

 [33،40] و کمبود دانش فنی ايشان RFIDشنايی کاربران با فناوري عدم آ ساير چالش ها
 [20] دليلمقاومت کاربران به دليل تغيير در روندهاي سنتی و دستی و عدم تطابق با اين فناوري به 

 [35،39] پايين بودن آگاهی و دانش فنی
 [27،58] فناوريماد ايشان نسب به استفاده از اين سازي و عدم اعتتفکر سنتی عدم مشارکت دادن کاربران در پروژه پياده
 [34] مقاومت بيماران در استفاده از دستبندهاي اين فناوري

 [.33،40،43] هاي فرهنگیمحدوديت
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 يساز ادهيپ یمارستانيدر نظام ب RFID يالزامات استقرار فناور
 تيررفيهرا را در بهبررود ک مارسررتانيتوانرد ب یمرر RFID يفنراور 

کنرد. از   يارير هرا  نره يو کاهش هز یمنيا ،یبهداشت يهااقبتمر
 يبررا  ازير عدم شرناات درسرت از الزامرات مرورد ن     گريد يیسو

استقرار و استفاده از آن موجب شکست زود هنگام پروژه و هردر  
الزامات  يآورو فراهم نااتش بيترت نيشود. بدیم هيرفت سرما
 نير رو در ا نياز ا [.51] باشدیم یاتيح اريبس يفناور نياستقرار ا

بره دو قسرمت الزامرات     RFID يمطالعه الزامات استقرار فنراور 
 4شده است که در جردول   ميتقس يو الزامات عملکرد يراهبرد

 نشان داده شده است.

 و اساس هرر پرروژه   هيپا الزامات اصوالً نيا :يراهبرد الزامات
وژه استقرار پر يزيردر مرحله برنامه یشگرف ريثأباشند و تیم يا

 یو درمران  یبهداشت يهارو سازمان نيدارند. از ا RFID يفناور
 [.53،52] داشته باشند یالزامات درک مناسب نينسبت به ا ديبا

کار گرفته شده ه ب يهاالزامات به روش نيا :يعملکرد الزامات
 ينسبت به استقرار فنراور  یو درمان یبهداشت يهاتوسط سازمان

RFID از  کير هرر   یرو به صورت ااتصاص نياز اگردد. یم بر
 کير و  RFID يپروژه استقرار فنراور  تيعوامل مرتبط با موفق

سرازگار   جياز حصول نتا نانيبه منظور اطم يساز کپارچهيروش 
 [.54-56] اتخاذ گردد ديبا
 

 

 در صنعت مراقبت سالمت  RFIDالزامات استقرار فناوري : 4جدول 

 RFIDالزمات استقرار فناوري  
 [52،57] پشتيبانی مديران و تصميم گيران ارشد بيمارستان الزامات راهبردي

 [53] تدوين واضح دورنما و اهداف پروژه استقرار
 RFID[28،52]برنامه و چارچوب زمانی پروژه استقرار فناوري 

 [53،57] انتخاب يک پيمانکار باتجربه و قابل اعتماد
 [36،35،50] نگیتوجه به نگرانی امنيت و محرما

 [59،68] حل مسائل قانونی و حقوقی مربوط به پروژه

 [61،34] آموزش کارکنان و باال بردن دانش فنی عملکردي
 [62] هاسازي دادهمديريت و يکپارچه

 [.31] يمسارتقاء زيرساات هاي ارتباطی و بی
 RFID[59،34] تامين بودجه پروژه استقرار فناوري

 [37،54] ي براي مهندسی مجدد فرآيندهاي ارائه ادماتبرنامه ريز
 Reverse of Investment[64،63] (ROIمحاسبه نرخ بازگشت سرمايه )

 [35،38] پياده سازي در يک محيط کوچکتر و دريافت بازاوردها و حل موانع
 [56] در بيمارستانهاي اطالعاتی موجود سازي اين سيستم با سيستمهاي يکپارچهفراهم آورن زيرساات

 

  يريگجهيبحث و نت
ذکر شده در منرابع   يهاچالش یتوجه به آنچه گفته شد فراوان با

اسرتقرار   يهرا بررا  چالش نيتراز آن است که مهم یمختلف حاک
 يهاتيبودجه پروژه، محدود نيشامل موارد تأم RFID يفناور

 ميو تصرم  رانيمرد  یبانيعدم پشرت  ،یمحرمانگ يهاینگران ،یفن
و همکراران   یميابراه اراست ني، در هم[64] باشدیارشد م رانيگ

به عنروان   یتيريو مد یمال يهاتيبه محدود زيدر مطالعه اود ن
 مارسرتان يدر ب يفنراور  نياستقرار ا يهاموانع و چالش نيترمهم

و عررب   یدر مطالعره عجمر   نيهمچنر  [.65] انرد ها اشاره کررده 
 يهرا چرالش  نيترر عنروان مهرم   موارد ذکر شده به زين چادگانی
   [.66] شرده اسرت   آوردهدر صنعت سالمت  يفناور نيکاربرد ا

Fisher  وMonahan اسرتفاده از   یدگيچياظهار دارند که پ زين
و  قير دق یابير پرسنل و پرسرتاران از رد  ی، نگرانRFID يفناور

 رير ها، مناسب نبرودن ز و عملکرد آناز حد بر رفتار  شينظارت ب
 نيا يو مشکالت اجرا بيها از معامارستانيب ياورفن يهاساات
 باشد.یم يفناور

 
مرتبط  تيعدم موفق اي تيبه موفق که یو سازمان یعوامل اجتماع

 نيبنرابرا ؛ [67] شروند  زيآنرال  شرتر يها بمارستانيدر ب ديهستند با
از  یو شرفاف  قير دق ليتحل هامارستانيب رانيشود، مدیم شنهاديپ

شرده در  موفرق انجرام    يهاحاصل از پروژه هينرخ بازگشت سرما
توانرد  یباشرند کره هردف از آن مر     تهداشر  اريمراکز در اات ريسا
 يیجوصرفه نهيبا هز RFID ياستقرار فناور نهيکل هز سهيمقا

توانرد بره   یباشرد، لريا مر    يفنراور  نيشده در صورت استفاده از ا
 اسرت يو س رانيبره مرد   يرير گميشااص مهم تصرم  کيعنوان 
 ن،ياطالعات سالمت کمک کند. عالوه بر ا ين حوزه فناورگيارا
ماننرد   یمنرابع مختلفر   قير از طر توانرد یم نهيهز در يیجوصرفه

 تير فيو بهبود ک یپزشک يشده، کاهش اطاها نهيکار به انيجر
کارکنان  يورو بهره ماريب تيرضا نيادمات حاصل گردد. همچن

انجرام مطالعرات    نيا. عرالوه برر  ردير قرار گ یابيمورد ارز ديبا زين
 يهرا مارسرتان يموجرود در ب  يهاچالش يیجهت شناسا یاکتشاف

 یاصوصر  يهرا مارستانيب نيوابسته به وزارت بهداشت و همچن
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کننرده و   نيمأتر  يهرا ارگان ياز سو قيدق يزيربه منظور برنامه
 نيرسرد. عرالوه بررا   یبه نظر م يدهنده بودجه ضرور صيتخص
تواند اطالعرات  یم RFID يناوراستقرار ف يهاچالش يیشناسا

درمان دانشرگاه و معاونرت    صاددفتر اقت اريرا در اات يديمف اريبس
اعتبرار و   نيمأبره منظرور تر    يزيراطالعات جهت برنامه يفناور

پروژه بره   نيا يرو شيپ يهافراهم آوردن الزامات و رفع چالش
 بگيارد. ضرمن آن  يفناور نيا تياز تمام ظرف يمندمنظور بهره

 يانره يهز يمزبرور برا در دسرت داشرتن برآوردهرا      رانيه مرد ک
 قير از طر دير و جريب منرابع جد   یتوانند به الرق منرابع مرال   یم

مرردم نهراد و ...    يهرا سازمان ن،يريمتنوع چون ا يهاسميمکان
 جيبر اساس نترا  نيبپردازند. عالوه بر ا يفناور نيجهت استقرار ا

 يامرات اسرتقرار فنراور   الز نيري گفت که تع توانیآمده مدست به
RFID پرروژه   نير اانجام موفرق   يمراحل برا نيتراز مهم یکي

و  يفنراور  نير الزامات استقرار ا يیبا شناسا کهيطور. بهباشدیم
ود؛ در اسرتقرار آن بر   تير شاهد موفق توانیها مفراهم نمودن آن

قبرل از   RFID يپروژه استقرار فنراور  ياجرا انيمتصد نيبنابرا
 نير الزامرات اسرتقرار ا   يینسبت به شناسرا  ديپروژه با نيا ياجرا
آن  ازير و درصدد فراهم آوردن امکانرات موردن  دهاقدام کر يفناور

 نير اقدامات در رابطه با الزامات استقرار ا نيتراز مهم یکيشوند. 
بودجره   کره يطوربه باشدیبودجه پروژه م نيبرآورد و تأم يفناور

 الزامررات نيتررریاتيرراز ح یکرري RFID يپررروژه اسررتقرار فنرراور
و  یمرريابراه اراسررت ني. در همررباشرردیمرر يفنرراور نيرراسررتقرار ا

 يهرا پرروژه  یمرال  نيمأهمکاران در مطالعه اود برر ضررورت تر   
 انرد کرده يا هيو ديکأت يیدر صنعت دارو RFID ياستقرار فناور

 نير ا یشر يآزما يبا توجه به تجارب گيشته، اجررا  رونيا از [.60]
رو را  شيپر  يهرا از الزامرات و چرالش   یکالن ديد اندتویپروژه م

اطالعات  يفناور تيريمد بيترت ني. بددفراهم کن انيمجر يبرا
 يگيار استيس يشورا نيو دفتر اقتصاد درمان دانشگاه و همچن

سرالمت وزارت بهداشرت    يهرا يفنراور  یابير سالمت و دفتر ارز
 نير ا جياز نترا  يمنرد و بهرره  یبا آگراه  یموزش پزشکآدرمان و 

تواننرد در  یم RFID يالزامات استقرار فناور يیمطالعه و شناسا
الزامات قبل از شرروع پرروژه اقردام کررده و در      نيا يآوراهمفر
الزامرات را مرورد لحراظ قررار      نير ا زين ندهيآ يهااستيس نيتدو

 نير توان گفت گنجانردن الزامرات اسرتقرار ا   یم تيدهند. در نها
وزارت  يمردون از سرو   يهرا استيو س هادر قالب برنامه يفناور

 تيريها و مدمارستانيبهداشت و درمان به منظور مکلف کردن ب
الزاامرات   نير اطالعات دانشگاه نسبت به فرراهم آوردن ا  يفناور

 باشد. RFID ياستقرار فناور تيدر موفق یتواند گام مهمیم
 

 یو قدردان تشکر
طر  با شماره  بنجانيارشد ا یکارشناس انهيحاضر حاصل پا مقاله
و  قرات يمعاونرت تحق  یمال تياز حما نيبوده و محقق 93-7265

 کمال تشکر را دارند. رازيش یدانشگاه علوم پزشک يفناور
 

References  

1. Esmaeili M, Toloie Eshlaghi A, Pour Ebrahimi A, 

Esmaieli R. Study on feasibility and acceptance of 

implementation of Technology Acceptance Model of 

Davis in staff of Shahid Beheshti University of 

Medical Sciences. Pejouhandeh. 2013;18(1):40-5. 

Persian. 

2. Juzz B, Pitzs M, Otondo R. Information systems & 

health care: Back to the. Future with RFID. 

Communications of the Association for Information 

Systems. 2005; 15: 132-48. 

3. Palmieri PA, DeLucia PR, Peterson LT, Ott TE, 

Green A. The anatomy and, physiology of error in 

adverse health care events. Advances in Health Care 

Management/ Emerald Group Publishing; 2008. p.33 – 

68.  

4. Wickramasinghe N, Geisler E. Encyclopedia of 

Health Care Information Systems NewYork. 1th ed. 

Medical Information Science Reference; 2008: 

5. Aguado Correa F, Álvarez-Gil MJ, Redin LB. RFID 

and health management: is it a good tool against 

system inefficiencies? International Journal of 

Healthcare Technology and Management. 8(3-4):268-

97. 

6. Aggelidis VP, Chatzoglou PD. Using a modified 

technology acceptance model in hospitals. Int J Med 

Inform. 2009;78(2):115-26. 

7. Wamba SF, Lefebvre LA, Bendavid Y, Lefebvre E. 

exploring the impact of RFID technology and the EPC 

network on mobile B2B ecommerce: a case study in 

the retail industry. Int J Production Economics. 2008; 

112(2):614-29. 

8. Yao W, Chu C, Li Z. The use of RFID in healthcare: 

Benefits and barriers. RFID-Technology and 

Applications (RFID-TA), 2010 IEEE International 

Conference on; 2010 Jun 17-19 2010; Guangzhou: 

IEEE; 2010. 

9. Wang Y-M, Wang Y-S, Yang Y-F. Understanding 

the determinants of RFID adoption in the 

manufacturing industry. Technological Forecasting and 

Social Change. 2010;77(5):803-15. 

10. Neumann DK, Hoffman MW, Balkır S. Dual-

Antenna RF CMOS Front-End for Interferer Removal 

in Ultra-Wideband Systems. Circuits, Systems & 

Signal Processing .2007;27(3):381-90. 

11. Weis SA, Sarma SE, Rivest RL, Engels DW. 

Security and Privacy Aspects of Low-Cost Radio 

Frequency Identification Systems. Springer Berlin 

Heidelberg; 2004: p. 201-12. 

12. Finkenzeller K, Müller D. RFID Handbook: 

Fundamentals and Applications in Contactless Smart 

Cards, Radio Frequency Identification and Near-Field 

Communication. New York: Wiley; 2003. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

bm
i.i

r 
on

 2
02

3-
05

-2
3 

] 

                             8 / 11

http://jhbmi.ir/article-1-124-en.html


 اول، شماره سومدوره ، 5931 بهار   مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

 

 75-65 ):1(3; 2016 Informatics Biomedical and Health of Journal 69 

 

13. Reiner J, Sullivan M. RFID in healthcare: a 

panacea for the regulations and issues affecting the 

industry? Healthcare Purchasing News; 2005. 

14. Young D. FDA embraces RFID to protect drug 

supply. Am J Health Syst Pharm. 2004;61(24):2612, 5.  

15. Singh I, Kumar M, Kaur J, Aboul-Enein HY. 

Versatility of Radio Frequency Identification (RFID) 

Tags in the Pharmaceutical Industry. Instrumentation 

Science & Technology 2008; 36(6):656-63. 

16. Mun K, Kantrowitz B, Carmel W, Mason P, Engels 

W. Active RFID System Augmented With 2D Barcode 

for Asset Management in a Hospital Setting; 2007 Mar 

26-28; Grapevine, TX:    IEEE; p 205 – 211. 

17. McGee M. Health-care I.T. has a new face. 

Information Week; 2004. [cited 2015 Jun 2] Available 

from: http://www.informationweek.com/health-care-it-

has-a-new-face/d/d-id/1024995? 

18. Janz D, Pitts MG, Otondo RF. Information systems 

and health care-II: Back to the future with RFID: 

Lessons taught some old, some new. Communications 

of the Association for Information Systems. 2005; 15 

(1):132–48. 

19. Lahtela A, Saranto K. RFID and medication care. 

Studies in Health Technology and Informatics. 

2009;146: 747–748. 

20. Yu W, Ray P, Motoc T. WISH: A wireless mobile 

multimedia information system in healthcare using 

RFID. Telemedicine and e-Health. 2008; 14(4): 362–

70. 

21. Cangialosi A, Monaly J, Yang S. Applying RFID 

to patient care: Challenges and opportunities .

Proceeding of the Information Resources Management 

Association (IRMA) International Conference; 2007. 

22. Fuhrer P, Guinard D. Building a smart hospital 

using RFID technologies. European Conference on 

eHealth 2006, Proceedings of the ECEH'06; 2006 Oct 

12-13; Fribourg, Switzerland; 2006. 

23. Ingeholm MK, Mun K, Mun SK. RFID in 

Healthcare: the applications, and obstacles, are many. 

Journal of AHIMA. 2006; 77(8):56–8. 

24. Kim CS, Kang SS, Design and Implementation of 

RFID Application System for Hospital Information 

System. J Korean Soc Med Inform. 2005;11(4):399-

407. 

25. Houliston B, Parry D, Webster CS, Merry AF. 

Interference with the operation of medical devices 

resulting from the use of radio frequency identification 

technology. N Z Med J. 2009;122(1297):9-16.  

26. Kuo H, Chen G. The Critical Issues about 

Deploying RFID in Healthcare Industry by Service 

Perspective. Hawaii International Conference on 

System Sciences, Proceedings of the 41st Annual; 2008 

Jan 7-10; Waikoloa, Big Island, Hawaii, IEEE; 2008. 

27. Carr AS, Zhang M, Klopping I, Min H.  RFID 

Technology: Implications for Healthcare 

Organizations", American Journal of Business. 

2010;25(2):25-40. 

28. Nahas A, Deogun S. Radio Frequency 

Identification Applications in Smart Hospitals. 

Computer-Based Medical Systems. 2007:337-342. 

Paper presented at: Twentieth IEEE International 

Symposium on Computer-Based Medical Systems 

(CBMS'07); 2007 Jun 20-22; Maribor: IEEE; 2007.p. 

337 – 42. 

29. Vanany I, Shaharoun M, Bin A. Barriers and 

Critical Success Factors towards RFID Technology 

Adoption in South-East Asian Healthcare Industry. 

Proceedings of the 9th Asia Pasific Industrial 

Engineering & Management Systems Conference; 

2008 Dec 3 – 5; Indonesia: p. 148-54. 

30. Mehrjerdi Z. RFID‐enabled healthcare systems: 

risk‐benefit analysis. International Journal of 

Pharmaceutical and Healthcare Marketing. 2010;4 (3): 

282 - 300  

31. Lim SH, Koh CE. RFID implementation strategy: 

perceived risks and organizational fits. Industrial 

Management & Data Systems. 2009; 109(8): 1017– 36.  

32. Chong AY L, Ooi KB. Adoption of 

interorganizational system standards in supply chains: 

An empirical analysis of RosettaNet standards. 

Industrial Management & Data Systems. 2008; 108(4): 

529 - 47. 

33. Sharma A, Citurs A, Konsynski B. Strategic and 

Institutional Perspectives in the Adoption and Early 

Integration of Radio Frequency Identification (RFID)   

Proceedings of the 40th Hawaii International 

Conference on System Sciences; 2007 Jan 3-6; IEEE; 

2007. 

34. Landrum H, Prybutok VR, Zhang X. The 

moderating effect of occupation on the perception of 

information services quality and success. Computers 

and Industrial Engineering. 2010;58(1):132-42. 

35. Lee P, Shim P. An exploratory study of radio 

frequency identification (RFID) adoption in the 

healthcare industry. European Journal of Information 

Systems. 2007; 16(6): 712–24.  

36. Lai F, Hutchinson J, Zhang G. Radio frequency 

identification (RFID) in China: Opportunities and 

challenges. International Journal of Retail & 

Distribution Management. 2005; 33(12): 905–16.  

37. Loebbecke C, Palmer J. RFID in the fashion 

industry: Kaufhof department stores AG and Gerry 

Weber International AG. Fashion Manufacturer MIS 

Quarterly Executive. 2006;5(2): 15-25. 

38. Brown I, Russell J. Radio frequency identification 

technology :An exploratory study on adoption in the 

South African retail sector International Journal of 

Information Management. 2007;27(4):250-65. 

39. Jeyaraj A, Rottman J, Lacity M. A review of the 

predictors, linkages, and biases in IT innovation 

adoption research.  Journal of Information 

Technology.2006; 21(1):1-23. 

40. Liebowitz J. Knowledge management and its link 

to artificial intelligence. Expert Systems with 

Applications. 2001; 20(1):1-6. · 

41. Galliers RD, Leidner DE. Strategic Information 

Management: Challenges and Strategies in Managing 

Information Systems. London: Routledge; 2003. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

bm
i.i

r 
on

 2
02

3-
05

-2
3 

] 

                             9 / 11

https://www.researchgate.net/researcher/82215731_Awaluddin_Bin
http://jhbmi.ir/article-1-124-en.html


و همکاران  باستانی                                       

64                      75-65  :)1(3; 2016 Informatics Biomedical and Health of Journal 

 

42. Ting SL, Kwok SK, Tsang AH, Lee WB. Critical 

elements and lessons learnt from the implementation of 

an RFID-enabled healthcare management system in a 

medical organization. J Med Syst. 2011;35(4):657-69.  

43. van der Togt R1, Bakker PJ, Jaspers MW.  A 

framework for performance and data quality 

assessment of Radio Frequency IDentification (RFID) 

systems in health care settings. J Biomed Inform. 

2011;44(2):372-83.  

44. Wang S, Chen W, Ong C, Liu L, Chuang Y. RFID 

Application in Hospitals: A Case Study on a 

Demonstration RFID Project in a Taiwan Hospital 

Proceedings of the 39th Annual Hawaii International 

Conference on System Sciences (HICSS'06); 2006 Jan 

4-7; Washington, DC, USA: IEEE; 2006. p. 184. 

45. Kumar S, Swanson E, Tran T. RFID in the 

healthcare supply chain: usage and application", 

International Journal of Health Care Quality 

Assurance. 2009; 22(1): 67 – 81.  

46. Conner D, Patterson R. Building Commitment to 

Organizational Change. Training and Development 

Journal. 1982; 36(4):18-30. 

47. Ngai EW, Moon KK, Riggins FJ, Yi CY. RFID 

research: RFID research: An academic literature 

review (1995–2005) and future research directions 

International Journal of Production Economics. 2008; 

112(2): 20-51. 

48. Hosseni M, Tabibi J, Nasiripour A A, Jasbi J, 

Sepehri M M. designing evaluation model for the 

readiness of hospitals to implement RFID. Journal of 

Healthcare Management. 2012;2(3-4): 37-47. Persian. 

49. Want R. RFID. A key to automating everything. 

Sci Am. 2004;290(1):56-65.  

50. Aguado Correa F, Ávarez Gil MJ, Barcos Redin L. 

Benefit of connecting RFID and Lean Principle In 

Health Care. Journal of Business Economic. 2005;44-

65. 

51. Jones P, Clarke-Hill C, Shears P, Comfort D, 

Hillier D. Radio frequency identification in the UK: 

Opportunities and challenges. International Journal of 

Retail & Distribution Management.2004; 32(3): 164–

171. 

52. Lai L, Chien W, Chang H, Chen C, Fang K. 

Enhancing Medication Safety and Healthcare for 

Inpatients Using RFID. PICMET '07 - 2007 Portland 

International Conference on Management of 

Engineering & Technology; 2007 Aug 5-9; Portland, 

OR: EEE; 2007. p. 2783–90.  

53. Chao C, Jen W, Chi Y, Lin B. Improving patient 

safety with RFID and mobile technology. Int J Electron 

Healthc. 2007;3(2):175-92.  

54. Wu F, Kuo F, Liu LW. The application of RFID on 

drug safety of inpatient nursing healthcare. ICEC '05 

Proceedings of the 7th international conference on 

Electronic commerce, New York: ACM; 2005. p. 85–

92. 

55. Chen C, Hsieh F, Wang C, Lee R. RFID-based 

intelligent systems for home-healthcare. 2007 Digest of 

Technical Papers International Conference on 

Consumer Electronics; 2007 Jan 10-14; Las Vegas, 

NV:IEEE; 2007. p. 1 - 2 

56. Sun PR, Wang BH, Wu F. A new method to guard 

inpatient medication safety by the implementation of 

RFID. J Med Syst. 2008;32(4):327-32.  

57. Lee CP, Shim JP. An exploratory study of radio 

frequency identification (RFID) adoption in the 

healthcare industry. European Journal of Information 

Systems. 2007; 16(6): 712-24. 

58. Macario A, Morris D, Morris S. Initial clinical 

evaluation of a handheld device for detecting retained 

surgical gauze sponges using radiofrequency 

identification technology. Arch Surg. 2006;141(7):659-

62.  

59. Safdari R, Maserat E, Maserat E. RFID technology 

in health environment opportunities and challenges for 

modern cancer care. Asian Pac J Cancer Prev. 

2012;13(12):6533-7.  

60. Chun S, Chung D. Hospital Administration 

Perception on the Adoption of RFID: Emperecal Study 

Including Privacy/Security. Issues in Information 

Systems. 2010; 5(2): 390-99. 

61. Liao C, Liu L, Kuo F, Jin H. Developing a Patient 

Safety Based RFID Information System -An Empirical 

Study in Taiwan. 2006 IEEE International Conference 

on Management of Innovation and Technology, 2006 
Jun 21-23; Singapore, China IEEE; 2006. p. 585–9.      

62. Wicks AM, Visich JK, Li S. Radio frequency 

identification applications in hospital environments. 

Hosp Top. 2006;84(3):3-8.  

63. Ashar BS, Ferriter A. Radiofrequency 

identification technology in health care: benefits and 

potential risks. JAMA. 2007;298(19):2305-7. 

64. Smith J, Lee L, Gleim M. The impact of RFID on 

service organizations: A service profit chain 

perspective. Managing Service Quality: An 

International Journal. 2009; 19(2):179-94. 

65. Ebrahimi S, Sharifian R, Bastani P. Readiness of 

hospitals affiliated with Shiraz University of medical 

sciences for implementation of radio frequency 

identification technology. Journal of Health 

Management and Informatics. 2015; 2(4):120-5. 

66. Ajami S, Arab-Chadegani R. What are the Most 

Important Barriers to Implement Radio Frequency? 

Identification Device (RFID) in Healthcare System? J 

Inform Tech Soft Eng. 2013; 1-2. 

67. Fisher JA, Monahan T. Tracking the social 

dimensions of RFID systems in hospitals. Int J Med 

Inform. 2008;77(3):176-83.  

68. Sharifian R, Ebrahimi S, Bastani P. How Radio 

Frequency Identification Improves Pharmaceutical 

Industry: A Comprehensive Review Literature. Journal 

of Pharmaceutical Care. 2015. 3(1):26-33. 

 

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

bm
i.i

r 
on

 2
02

3-
05

-2
3 

] 

                            10 / 11

http://jhbmi.ir/article-1-124-en.html


 

 

Journal of Health and Biomedical Informatics 

      Medical Informatics Research Center 

              2016;3(1): 65-75 

 

 

 

RFID Technology in Healthcare Industry: Its Challenges and Requirements  
 

Peivand Bastani 1, Roxana Sharifian 2, Saeid Ebrahimi 3*, Yousef Mehdipour 4, Mozhdeh Dorahaki 5 

 Received: 13 Jan, 2016                                      Accepted: 17 May, 2016 

Citation: Bastani P, Sharifian R, Ebrahimi S, Mehdipour Y, Dorahaki M. RFID Technology in Healthcare Industry: Its Challenges 

and Requirements. Journal of Health and Biomedical Informatics 2016; 3(1):65-75. 

 

1. Ph.D. in Health Service Management, Assistant Professor Health Service Management Dept., Shiraz University of Medical 

Sciences, Shiraz, Iran 

2. Ph.D. in Health Information Management, Associate Professor Health information Management Dept., Shiraz University of 

Medical Sciences, Shiraz, Iran 

3. M.Sc. in Health Information Technology, Lecturer Health information Technology Dept., Zahedan University of Medical 

Sciences, Zahedan, Iran  

4. Ph.D. in Health Informatics, Assistant Professor, Health information Technology Dept., Zahedan University of Medical Sciences, 

Zahedan, Iran 

5. M.Sc. in Health information Technology, Deputy of Treatment, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran 

*Correspondence: Health Information Technology Dept., School of Paramedical Sciences, Zahedan University of Medical  

Sciences, Dr Hesabi Square, Zahedan, Iran 

 Tel: 09158390399  Email: saeidebrahimi9@gmail.com 
 

 

 

Introduction: Nowadays, the health care providers are faced with limited resources and rising costs. 

Information technology (IT) provides tools and processes required for measurement and control of 

the process and ultimately improves patient care in the centers of healthcare provider. In this regard, 

RFID is one of the new technologies and applications that benefits the healthcare industry. But its 

application in healthcare industry is faced with a lot of challenges and requirements that are 

discussed in this study. 

Method: This compressive review aimed to determine the challenges and requirements for applying 

radio frequency identification (RFID) technology in the hospital system. For this purpose, search 

engines and databases e.g.,  Scholar Google, Emerald, Science Direct, IranMedex, SID, Magiran, 

Pubmed using MESH terms and keywords related to RFID technology in the healthcare industry 

were used. 

Results: Despite the critical applications of RFID technology in the hospital system, such as 

tracking patients, equipment, medications, identification and authentication, recognition and 

enhancing quality, and patient safety, in order to enhance quality and patient safety, this technology 

is faced with challenges such as technological, economic, institutional, cultural, administrative, 

social and human problems. 

Conclusion: The results show that the main challenges for applying RFID technology include 

project financing, technical limitations, concerns about privacy, lack of senior managers and 

decision makers’ supports.  

 

Key words: Radio Frequency Identification, Challenges, Requirements, Healthcare, Hospital 

Review Article 
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