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مقدمه :نتایج مطالعات نشان داده که الگوی جامع و استانداردی برای توسعه پرونده الکترونیک سالمت وجود ندارد؛ لذا این مطالعه با
هدف پیشنهاد مجموعهای از استانداردهای کاربردی برای توسعه  EHRدر ایران به مقایسه استانداردها در محورهای ساختار و محتوا،
معماری و عملکرد پرداخته است.
روش :این مطالعه تطبیقی در سال  7102به مقایسه استانداردهای سازمانهای  HL7،ASTMو  ISOبراساس محتوای آنها پرداخته
و در نهایت مجموعهای از استانداردهای موردنیاز توسعه پرونده الکترونیک سالمت ملی را پیشنهاد داده است.
نتایج ASTME1384 :ساختار و محتوای  EHRرا در برداشته و معماری کاربرپسند  CCRرا تدوین نموده و تبادل دادهها در زیر
سیستمهای سالمت را مورد توجه قرار داده و عملکردهای اجرایی  EHRدر طرح  DSTUدستاورد ویژه  HL7میباشد .استاندارد
 ISO18308نیز نیازمندیهای معماری ساختار و محتوای  EHRو  ISO18306به صورت جامع مسئله تبادل دادهها را مطرح نموده
است.
نتيجهگيري :سازمانهای استانداردسازی در زمینه توسعه  EHRگامهای متعددی برداشتند؛ اما هر یک از آنها در برخی زمینهها
جامعتر فعالیت نمودهاند .براساس نتایج پیشنهاد میشود ،برای توسعه موفق  EHRاز استاندارد  E1384برای ساختار و محتوای ،EHR
از معماری سندبالینی ( )CDAبه عنوان نمونه معماری موفق و در زمینه ارزیابی  EHRنیز معیارهای تطابق طرح  DSTUبهرهبرداری
شود.
كليد واژهها :مطالعه تطبیقی ،پرونده الکترونیک سالمت ،استانداردها ،ساختار و محتوی ،معماری ،قابلیت تبادل معنایی
ارجاع :کیخا لیال ،صفدری رضا ،قاضی سعیدی مرجان ،سیدفرجاله سیده صدیقه ،محمدزاده نیلوفر .استانداردها ،زیرساخت توسعه پرونده الکترونیک سالمت ملی :مطالعه تطبیقی.
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استانداردها ،زیرساخت توسعه پرونده الکترونيک

سطح هفاتم ( HL7 )Health Level Seventhو ساازمان

بااینالمللاای اسااتانداردها ( International Standard

 ISO)Organizationپرداخته است [ .]0همچنین روایی و
همکاران به بررسی استانداردهای سااختار ،محتاوا و وا هناماه
 EHRدر سااازمانهااای  HL7،ASTMو CEN/TC251
پرداخته و با توجاه باه مزایاا و محادودیتهاای اساتانداردهای
مختل  ،الگویی برای ساختار ،محتوا و وا هنامه  EHRپیشنهاد
و به روش دلفی آزمون شده است [.]9
با توجه به تعدد سیستمهای الکترونیک سالمت در سطح کشور
ایاران و گاارایش سااازمانهااا بااه خری اداری ایان ناارمافاازار از
شرکتهای خالوصای ،شاناخت نسابی اساتانداردها و مقایساه
قابلیت آنها برای تالمیمگیاری مادیران ساازمان و ینفعاان
سیستم وروری به نظر میرسد .علیرغم وجاود ساازمانهاای
استانداردسازی بزر در سطح دنیاا ISO ،و HL7 ،ASTM
به دلی پیشرو بودن در توسعه استانداردهای  EHRو ساهولت
دسترسی به اطالعات در وبسایت این سازمانهاا ،باه عناوان
منابع اصلی استانداردها مورد استفاده قرار گرفتند [.]0
سازمان  ASTMیکی از بازر تارین ساازمانهاای توساعه
اسااتاندارد در دنیااا اساات و تشااکی کمیتااههااای ویااژه و
استانداردسازی و تدوین راهنما از مهمتارین فعالیاتهاای ایان
سازمان در زمینه  EHRمیباشد ASTM ،بعاد از چناد دهاه
توسعه اکنون به عناوان اساتاندارد مهمای در زمیناه توساعه و
طراحی  EHRمطرح شده است [.]01
سااازمان  ،HL7یااک مؤسسااه اسااتاندارد ملاای آمریکااایی و
رسااالتش فااراهمسااازی اسااتانداردها باارای تبااادل ،ماادیریت و
یکپارچهسازی دادههایی است که از مدیریت و مراقبات باالینی
بیمار ،اراله و ارزیابی خدمات سالمت حمایت میکند [.]00
سازمان  EHR،ISOرا مخزنی از اطالعات مربو به سالمت
موووع مراقبات ،در فارم قابا پاردازش کاامپیوتری تعریا
میکند .در این تعری هیچ فرویهای دربااره سیساتم مراقبات
بهداشتی یک کشور یا منطقه و نوع یا گرانومریتی اطالعات در
پرونده ندارد .در این استاندارد به این نکته تأکید شده است کاه
یک تفاوت واوح بین یک پرونده  EHRو سیستم  EHRباید
وجود داشته باشد [.]07
از آنجا که هریاک از ساازمانهاای استانداردساازی در ساطح
جهان ،ابعاد مختلفی از استانداردها را بررسی کردند و از طرفای
سیر تکاملی استانداردها نیز نشان دهنده وجاود نقاا واع و
کاستیهایی در هریک از آنها است ،لاذا تنهاا باا انجاام یاک
بررسی همه جانبه باین اساتانداردها و بررسای محتاوای آنهاا
میتوان درباره کاربردی بودن آنهاا تالامیمگیاری نماود .لاذا
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مقدمه
در سطح جهانی سازمانهای متعدد داوطلب ،غیرانتفااعی و یاا
وابسته برای ایجااد همااهنگی و ارتقااء اساتانداردهای پروناده
الکترونیک سالمت (EHR)Electronic Health Record
فعالیت میکنند .این سازمانها گااهی باا یکادیگر همکااری و
استانداردهای مشترکی ایجاد کاردهاناد و در برخای ماوارد نیاز
موازی با یکدیگر فعالیت نمودهاند که در ایان صاورت مسااللی
مانند همپوشانی ،تضااد و یاا تنااق باین آنهاا ایجادشاده و
هراندازه ساازمانهاا بازر تار باشاند ،ایان مساال در آنهاا
پیچیدهتر خواهد بود .عالوه بار ایان ،هریاک از ساازمانهاای
اسااااتانداردسااااازی ( Standard Development
 SDO )Organizationدر یک یا چند زمینه فعالتر باوده و
استاندارد ایجاد کردهاند [.]0
بررسیها نشان داده که الگوی جامع و استانداردی برای توسعه
پرونده الکترونیک سالمت وجود ندارد ،بناابراین در کشاورهایی
مث ایران که هنوز موفق باه پیاادهساازی  EHRباه صاورت
گسترده و کام نشدهاند ،بررسی و مطالعه استانداردها و انتخاب
مس ایر مناسااب باارای قبااول اسااتانداردهای موجااود ،تطبیااق
استانداردهای جهانی ،بومیسازی اساتانداردها و بهارهگیاری از
تجارب سازمانهای بین المللی یک راهنمای ارزناده اسات [-4
.]7
تجرباه کشااورهای مختلا در سااطح جهاان نشااان داده کااه
عمدهترین مشکالت پیاادهساازی  EHRمرباو باه سااختار،
معماری و محرمانگی اطالعات است [ .]5در مطالعهای که Xu
و همکاران در کشور چین برای تعیاین مواناع اجرایای EHR
انجام دادند ،علیرغم وجود مساللی مانناد تکنولاو ی ،مقاومات
بیماران و پزشکان و عدم حمایتهای مالی باز هام موواوعات
مربو به ساختار و امنیات اطالعاات از مهامتارین مشاکالت
مطرح شده است [ .]6در مطالعهای که توسط  Bottانجام شد،
مهمترین محورهاای استانداردساازی محتاوا ،سااختار ،فنای و
سازمانی تعیین شد [ .]2نتایج مطالعاه  Kwakنشاان داد کاه
مهمترین استانداردها برای توسعه پروناده الکترونیاک ساالمت
شام معماری ،قابلیت تبادل معنایی ،سااختار ،محتاوا و امنیات
میباشند [.]8
در ایران نیز ،مطالعه صفدری و همکاران به بررسای و مطالعاه
فعالیتهای مختل در زمیناه توساعه  EHRدر ساازمانهاای
جامعااه بررساای مااواد و محالااومت آمریکااا ( American
 ،ASTM)Society for Testing Materialبهداشات در

كيخا و همکاران
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مطالعه حاور با هدف شناسایی و بررسی اساتانداردهای توساعه
پرونده الکترونیک سالمت و الگوبرداری از آنهاا بارای توساعه
 EHRملی انجام شد.

 -1مطالعه و بررسی سازمانهاي منتخب:

جهت جستجوی این استانداردها از وبسایت رسمی هریاک از
سازمانها ،کتابچههای راهنما و مکاتبه با مادیران و مسائومن
سازمانهای مربوطه از طریق پست الکترونیک برای مشااوره و
دسترسی به مجموعه کام برخی از استانداردها کاه دسترسای
به آنها از طریق وبسایت آن سازمان امکانپذیر نبود ،استفاده
گردید .سپس جهت بررسی مروری با جستجوی کلیدوا ههاایی
شام استاندارد و پرونده الکترونیک سالمت یا نام هار یاک از
سااازمانهااا و پرونااده الکترونیااک سااالمت و یااا ترکیااب
کلیاادوا ههااای مااذکور در پایگاااههااای داده علماای ماننااد
Pro ،Science Direct،Google scholar،PubMed
 Questو  Scopusمقامت مرتبط بدون محادودیت زماانی و
به زبان انگلیسی استخراج و موردمطالعه قارار گرفتناد .در ایان
زمینه  70مقاله که بیشتر کاربرد استانداردها را در اجرای پرونده
الکترونیک سالمت مورد توجاه قارار داده بودناد ،وارد مطالعاه
شدند.
 -5مقایسه استانداردها و ارائه الگو:

با توجه به مطالعات انجام شده سازمانهای  ASTM ،HL7و
 ISOهمواره سازمانهای پیشرو در توسعه استانداردهای پرونده
الکترونیک سالمت بودهاند .ساازمان  HL7در آمریکاا و اروپاا،
سااازمان  ASTMدر آمریکااا و هاار سااه سااازمان در سااطح
بینالمللی پذیرفته شده هستند و به این دمی در ایان مطالعاه
مااورد اسااتفاده قاارار گرفتنااد؛ و در ای ان مرحلااه بااه شناسااایی
استانداردها ازنقطهنظر سازمانهای منتخب  HL7 ،ASTMو
 ISOمقایسااه آنهااا باارای تالاامیمگیااری درباااره اسااتفاده و
بهرهگیری از آنها در توسعه و اجرای  EHRملی پرداخته شاد
و دیدگاه هریک از سازمانها در خالاوص مفااهیم و چاارچوب
 EHRمطرح شده و سپس استانداردها و راهنماهاای آنهاا در
محورهای معماری ،ساختار و محتاوا و عملکارد اجرایای ماورد
مقایسه قرار گرفتند .در واقع هدف از مقایسه ،تعیین نقا وع
512

اسااتانداردها نبااود ،بلکااه مسااال جامعیاات ،تنااوع و پوشااش
استانداردها بیش از سایر مسال مورد بحث قرار گرفات .جهات
تحلی یافتههای به دست آمده با توجه به محتوای اساتانداردها
و بر اساس مطالعاتی که قبالً انجاام شاده باود ،مجموعاهای از
استانداردها برای انتخاب و تالمیمگیاری بارای توساعه EHR
ملی در ایران پیشنهاد شد.
نتایج
چارچوب مفهومی پرونده الکترونيک سالمت
از دیدگاه سازمان  ASTMپرونده الکترونیک سالمت ،بستری
است که دسترسی به دادههای کام و صحیح ،هشداردهندههاا،
یادآوری کنندهها ،سیستمهاای پشاتیبانی تالامیم و ارتباا باا
دانش علمی را برای کاربران فراهم میسازد.
سازمان  HL7باه تعریا مؤسساه پزشاکی ( Institute of
 IOM )Medicineاستناد نماوده و  EHRرا مجموعاهای از
اطالعات سالمت الکترونیک افراد تعری میکند که به وسایله
کاربران مجاز برای کسب دانش و پشتیبانی تالمیم قاب کاربرد
است [.]01
سااازمان  ISOتعاااری متفاااوتی از  EHRاز قبیاا پرونااده
الکترونیکی بیماار (،EPR)Electronic Patient Record
پرونده کاامپیوتری بیماار ()Computer Patient Record
 ،CPRپرونده پزشکی الکترونیاک ( Electronic Medical
 ،EMR)Recordپرونااده مجتمااع سااالمت ( Federated
 ،FHR)Health Recordپارونده ساالمات قابا تاسهیم
(،SEHR)Sharable Electronic Health Record
پروناااده الکترونیااک مراقبااات ساااالمت یکپارچاااه ( The
 ICEHR)Integrated Care EHRرا بیان میکناد [.]07
این اصطالحات را اسامی مترادف یکدیگر دانسته و تفاوت آنها
را در شرایط بخشها و کشورهایی میبیند که از آنها اساتفاده
میکنند [ .]04در واقع یک تعری ساده از  EHRبیان میکناد
و آن را به عنوان مخزنی از اطالعات سالمت افراد در فرم قاب
پردازش کامپیوتری میداناد .عاالوه بار آن باه هنگاام باودن،
قابلیت اعتماد ،کام بودن ،صحت ،ایمنی و قابلیت دسترسای را
به عنوان قابلیتهای اصلی  EHRمطرح میکند که منجار باه
بومیسازی و تطبیق  EHRبا آداب و رساوم ،زباان و فرهنا
یک جامعه خواهد شد [.]05
 استانداردها و سازمانهای منتخب:
استانداردهای منتخب در محورهای معماری ،سااختار و محتاوا،
قابلیت تبادل معنایی و عملکرد معنایی قاب بحث میباشد.
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روش
این مطالعه توصیفی -تطبیقی در سال  7102در طی دو مرحلاه
به مطالعه استانداردها در سازمانهای منتخب ،مقایساه آنهاا و
در نهایاات ارالااه الگااو کاااربردی باارای توسااعه  EHRملاای
میپردازد.

پایيز  ،1312دوره سوم ،شماره سوم

استانداردها ،زیرساخت توسعه پرونده الکترونيک

معماري ،ساختار و محتوي

سالمت یک بخش درمانی یا بیمارستان و یا حتی یک کشاور و
منطقه جغرافیایی ندارد .به عنوان مثال ،با این که پرونده بخش
مراقبت ویژه  ICUبیمارساتان کاه گراناومریتی آن از پروناده
مراقبت اولیه بیشتر است ،اما هر دو در یاک سااختار جداگاناه،
باید تأمین کننده نیازهای  EHRباشند [ .]4،06هر سه سازمان
در این زمینه ،فعالیتهای استانداردسازی متعددی انجاام دادناد
که در جدول  0آورده شده است.

جدول  :1استانداردهاي معماري ،ساختار و محتواي  EHRدر سازمانهاي منتخب
استانداردهاي ASTM
1.ASTM E1384-07(2013):

نوع استاندارد
معماري ،ساختار و
محتوي

عملکرد ساختار و محتوا

استانداردهاي HL7
HL7Clinical Document
Architecture(CDA)2004:
معماری سند بالینی

استانداردهاي ISO
ISO 18308 (2011):
نیازمندیهای معماری EHR

2.ASTM E 2369-12(2003-2016):
)Continuing Care Record(CCR
ویژگیهای پرونده مراقبتی مستمر
3.ASTM E2473-05(2011)*:
استاندارد عملکرد برای  EHRدر حوزه شغلی/محیطی
4.ASTM E1769 – 95*(Withdrawn 2004):
راهنمای ویژگیهای سیستمهای HER
5.ASTM E2344 - 04(2011):
راهنمای استاندارد برای جمعآوری داده از طریق فرآیند نگارش
6.ASTM E1744 - 04(2010):
استاندارد عملکرد  EHRدر حوزه مراقبت پزشکی اور انس

استاندارد E1384

استاندارد  ،E1384ساختار و محتوای  EHRرا به صورت
جامع بررسی کرده است و کلیه انواع خدمات بهداشتی از
خدمات بیمارستانی تا خانههای پرستاری و مراقبت بهداشتی
خانگی را پوشش میدهد .بررسی محتوا و ساختار منطقی
پرونده الکترونیک سالمت ،ارتبا بین سیستمهای مختل ،
فراهمسازی وا گان رایج و موووعات توسعه ،خرید و اجرای
سیستمهای پرونده الکترونیک سالمت از مهمترین اهداف
تدوین این راهنما میباشند که در پنج بخش شام فهرست
محتوای پرونده سالمت کاغذی ،مالحظات عملیاتی
 ،Operational Considerationساختار کلی ،چشم-
اندازهای متفاوت از محتوای  EHRو دیکشنری داده قرار
میگیرد .همچنین  2بخش بیمار ،فراهمکننده ،مشک ،
مراجعه ،دستورات ،خدمات و مشاهدات را در مدل داده مطرح
نموده است [.]06،02
پرونده مراقبتی مستمر ASTMCCR

( CCR)Continuing Care Recordکه در محتوای
استاندارد  E2369مطرح شده است ،خالصهای از ووعیت
بهداشتی بیمار تعری میشود که شام مشکالت ،داروها،
آلر یها و اطالعات اساسی در خالوص بیمه ،مستندسازی
مراقبت و توصیههای طرح مراقبتی است و در واقع یک روش
الکترونیک استاندارد و قاب انعطاف است که مربو ترین و
بهروزترین اطالعات بهداشتی بیماران را دربر میگیرد و به
طریق الکترونیکی از یک ارالهدهنده یا سیستم مراقبتی به
دیگری فرستاده میشود [ .]08-71این معماری در دو نسخه
 CCR V1و  CCR a1تهیه شده که نسخه  CCR V1در
یک مدل سند محور در  2بخش شام اطالعات هویتی
پرونده ( ،)Identifying Informationاطالعات هویتی
بیمار ( ،)Patient Identifying Informationاطالعات
مالی/بیمه (،)Patient Insurance/Financial Info
راهنمای پیشرفته ( ،)Advance Directiveووعیت
بهداشتی بیمار  Patient Health Statusمستندسازی
مراقبت ( ،)Care Documentationتوصیههای طرح
درمانی ( ،)Care Plan Recommendationپزشکان
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از آنجا کاه باا شاناخت معمااری ،سااختار و محتاوای پروناده،
چارچوب اصلی یک  EHRشک میگیرد ،لاذا در ایان بخاش
این جوانب به صورت تلفیقی مورد بحث قرار میگیرد .معمااری
جزلیات ساختاری است که تمام سیستمهاای  EHRاز طریاق
آنها ساخته شده و به عبارتی دیگر مادلی از طارحهاای کلای
پرونده است که هیچ الگوی ثابتی در خالوص سیستم اطالعات

كيخا و همکاران

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

معماري سند بالينی CDA

سند  CDAیک شی اطالعاتی کام و تعری شده است که
شام متن ،تالویر ،صدا و دیگر محتوای چندرسانهای است
که در ظرف یک پیام و یا بهصورت مستق قاب انتقال
میباشد .کدگذاری اسناد  CDAبا  XMLو وجود مدل
اطالعات مرجع  ،RIMمکانیسمی جهت کدگذاری مفاهیم
 CDAرا با  SNOMED CTو  LOINCفراهم میکند
[ CDA .]79-11در طول دو ویرایش CDA R1 ،و CDA
تکام پیدا کرده است .این معماری در دو بخش Header
برای مشخص نمودن اطالعات قاب استفاده در فهرست
برداری و بازیابی اسناد بالینی و  Bodyشام ابرمتن در قالب
پاراگرافها ،فهرستها ،جداول و بخشها است.
 Hl7 CDAیک ویژگی کام از  EHRنیست؛ اما اجزای
مهم  EHRرا تشکی داده و خیلی شبیه به معماریهای
معروفی مانند  CEN 13606و  open EHRاست.
علیرغم ادعاهای متعدد مبنی بر این که  CDAمیتواند یک
 EHRکام اراله دهد؛ اما برخی از متخالالان اعتقاد دارند
که  EHRشام یک مجموعه ساختار یافته از چندین سند
 CDAمیباشد [.]16
استاندارد ISO18308
استاندارد  074 ،ISO18308نیازمندیهای معماری EHR
را در  8بخش ساختار ( ،)Structureفرآیند (،)Process
ارتباطات ( ،)Communicationامنیت و محرمانگی
( ،)Privacy and Securityجنبههای پزشکی قانونی
( ،)Medico – legalاخالق پزشکی (،)Medical Ethics
512

مالرفکننده ( )Consumerو تکام ( )Evolutionمطرح
نموده است []11،12،18؛ که هر کدام زیر بخشهایی نیز
دارند ،به عنوان مثال ساختار شام زیر بخشهای امکان
پردازش و قابلیت تبادل اتوماتیک ،سازماندهی پرونده و داده،
نمایش مفهومی سالمت ،طبقهبندی داده ،ساختار استاندارد
داده ،مخزن گزارشها بیمار ،زبان مشترک سیستم است
[.]04،15،12
 عملکردهاي اجرایی EHR
گروه ویژه ینفع پرونده الکترونیک سالمت ( HL7
 Special Interest Group )EHRSIGبا هدف تدوین
معماری جهت پشتیبانی و امکان تعام پذیری سیستمهای
مختل در پرونده الکترونیک سالمت ایجاد شد .این گروه،
مدل عملکرد آزمایشیEHR-Systems Development
 standard of Trial useرا در سال  7111منتشر نمودند
[]19-40؛ که هدف اصلی آن ایجاد مورد کاربر Use case
برای تحقق نیازهای کارکردی  EHRبود .این پرو ه اولین
حرکت هوشیارانه  HL7به سمت توسعه استانداردهای EHR
است [ .]41چندین پرو ه کوچک در گذشته جهت توسعه
ویژگیهای عملکردی استاندارد  EHRشروع به کار کردند،
اما هیچکدام مث  DSTUپتانسی گسترش در سطح جهانی
را نداشتند [ .]47این طرح عملکردهای سیستم  EHRرا
خالصه میکند و یک زبان مشترک برای جمعآوری ویژگیها
و قابلیت تبادل آنها فراهم مینماید .حوزه این طرح تنها به
عملکرد محدود میشود و محتوای داده را برای EHR
مشخص نمیکند و استفاده از تکنولو ی مشخالی را نیز تأیید
نمیکند .عملکردها در سه دسته مراقبت مستقیم ،پشتیبانی و
زیرساخت اطالعاتی مطرح شده است که هر کدام
زیرمجموعههایی دارند به عنوان مثال مراقبت مستقیم
DC.2clinical
،DC.1Care management
DC.3Organization
،Decision
support
 management and communicationرا مطرح نموده
است .از ماه می  7114کمیته فنی  EHRبرای ایجاد
استانداردهای عملکردی فعالیت نموده است [ ISO .]41نیز
استانداردی تحت عنوان  ISO/HL710871دارد که مطابق
با مدل عملکردی  HL7بوده است [ ASTM .]44در این
زمینه فعالیت و پرو های ندارند .استانداردهای مربوطه از
دیدگاه سازمانهای منتخب در جدول  7بیان شده است.
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( )Practitionerتدوین شده است [ .]70-71دومین نسخه
CCRV1aیک مدل دادهای شی – محور است که با اوافه
کردن سطوح جزلیات و ساختار به خالصه قبلی ،پیچیدهتر و
کام تر شده است .معماری  CCR V1aدر  1بخش سرآیند
( ،)Headerبدنه ( ،)Bodyفوتر ( ،)Footerومالم
( )Annexتدوین شده که  2بخش نسخه قبلی بهصورت
جزلیتر در این  4بخش آورده شده است .]74-72[ .با وجود
فرویه ایجاد و پشتیبانی از پرونده الکترونیک سالمت و اراله
راههای سازنده هرگز نمیتواند جایگزین  EHRباشد .تنها
قادر به جمعآوری اطالعات از چندین سند پزشکی بوده که در
نهایت یک عکس فوری  Snapshotاز اطالعات بیمار ایجاد
کند [.]78

پایيز  ،1312دوره سوم ،شماره سوم

كيخا و همکاران

استانداردها ،زیرساخت توسعه پرونده الکترونيک
جدول  :5استانداردهاي عملکرد در سازمانهاي منتخب
نوع استاندارد

استانداردهاي ASTM

عملکرد

──

استانداردهاي HL7
)EHE-S DSTU(2003

طرح آزمایشی استانداردهای توسعه

استانداردهاي ISO
ISO/HL7 10781:2015
مدل عملکرد EHR

EHR
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بحث و نتيجهگيري
مطالعه حاور به بررسی استانداردهای ساختار ،محتوا ،معماری
و عملکرد از نگاه سازمانهای  HL7 ،ASTMو ISO
میپردازد .در مطالعه صفدری و همکاران کلیه فعالیتهای این
سه سازمان را مورد بررسی قرار داده است .در بررسی
استانداردها به عنوان بخش کوچکی از فعالیتهای انجام شده،
وجود یا عدم وجود یک استاندارد و تعداد و تنوع آن در هریک
از سازمانها مورد مقایسه قرار داده است .در همین راستا
روایی و همکاران ،استانداردهای سازمانهای ،ASTM
 HL7و  ISOرا در سه محور کلی ساختار ،محتوا و وا هنامه
بررسی کرده و بر اساس نظرسنجی الگویی برای ایران اراله
داده است .در حالی که در مطالعه حاور فقط استانداردهای
سازمانهای منتخب به صورت جامع و براساس روزآمدترین
نسخه هر کدام از آنها مورد بررسی قرار گرفته است [.]9
در بررسی دیدگاه سازمانها نسبت به  EHRمشاهده شد که
سازمان  ASTMبا نگاه کلی ساختار پرونده را مطرح نموده و
استاندارد  ،E1384به صورت جامع محتوای مناسبی را برای
 EHRدر نظر گرفته است و سازمان  ISOنگاه وسیعتری
نسبت به  EHRدارد .نگاه سیستماتیک و همهجانبه  ISOبه
 EHRدر محتوای استاندارد  ISO 18308مشهود است و
کلیه نیازمندیهای توسعه  EHRرا در  8بخش ،از ساختار تا
ابعاد اخالقی و پزشکی قانونی در این استاندارد مطرح کرده و
آن را به عنوان راهنمای مناسب در جهت توسعه و طراحی
 EHRمعرفی کرده است.
با الگوبرداری از سازمانهای منتخب میتوان نتیجه گرفت که
 EHRطراحی شده برای ایران باید عالوه بر اینکه
برطرفکننده نیاز کاربران باشد حاوی دادههای ساختاریافته
بوده و علیرغم وجود سیستمهای سالمت الکترونیک
نامتجانس ،تسهیالتی جهت تسهیم اطالعات بین آنها فراهم
نماید [.]45
یافتهها نشان داد که استاندارد  ASTM E1384به صورت
جامع ساختار و محتوای  EHRرا مطرح میکند [ .]6علیرغم

این که در استاندارد  ISO18308ملزومات ساختاری پرونده
و فرآیندهای آن به تفالی بیان شده اما  E1384به صورت
عملیاتی در مطالعات متعدد به کار رفته است .در مطالعهای که
در چین استانداردهای پرونده الکترونیک سالمت با استاندارد
 ASTM E1384را مورد برسی قراردادند از استاندارد ISO
 18308به عنوان ابزار ارزیابی استفاده کردند [.]6
در محورهای کلی نیازمندیهای ساختار ،فرآیند و سایر
نیازمندیها این استاندارد تطابق بیشتری با نیازمندیهای
معماری  EHRدر  ISO 18308داشت؛ بنابراین در مسیر
توسعه  EHRمیتوان از  E1384برای تعیین ساختار و
محتوا استفاده نمود [.]6
عالوه بر این شواهد مطالعه نشان میدهد که توسعه یک
قالب استاندارد برای اجرای موفق  EHRنیاز به معماری دارد،
در استاندارد  ISO18308کلیه نیازمندیهای معماری در نظر
گرفته شده؛ اما از آنجا که هنوز بهصورت عملیاتی اجرا نشده
لذا برای الگوبرداری و استفاده در طراحی  EHRتنها در تعیین
چارچوب کلی معماری به عنوان یک راهنما عم میکند؛ اما
در سازمان  HL7معماری  CDAاجرا شده و تاکنون
ویرایشهای متعددی روی آن انجام شده است .کاربرد مدل
اطالعات مرجع  RIMاین سند را جذاب نموده [ ]11و از
طرفی استفاده از Use Caseها انعطافپذیری آن را بیشتر
نموده است؛ اما  CCRنیز که معماری پیشنهادی ASTM
میباشد ،به دلی اینکه بر اساس نظر پزشکان طراحی شده،
کاربرپسند میباشد .نکته قاب توجه این است که نسخه
 CCR V1با سند ارجاع در  CDAو  CCR 1aبا هدف و
حوزه  CDAهمپوشانی دارد [.]00،78
بررسی عملکردها در دو سازمان  HL7و  ISOمشخص کرد
که مدل عملکرد  EHRدر استانداردهای  ISOبا HL7
مطابقت دارد و ASTMدر این زمینه فعالیت و پرو های
ندارد ،اما به دلی اینکه عملکردها به عنوان شاخص و ابزار
ارزیابی اجرای  EHRمطرح میباشند ،بهتر است قب از
توسعه سیستم  EHRمحورهای طرح  DSTUمورد مطالعه
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 متخالالان مدیریت اطالعات، کاربران،همکاری ینفعان
،سالمت و انفورماتیک پزشکی و تحت نظارت وزارت بهداشت
.درمان و آموزش پزشکی کشور انجام شود
در نهایت میتوان نتیجه گرفت که برای توسعه یک مجموعه
 برای ساختار وE1384 استاندارد ملی میتوان از استاندارد
) نمونهCDA(  از معماری سند بالینی،EHR محتوی
 نیزEHR معماری موفق الگوبرداری نموده و در زمینه ارزیابی
 برای. استفاده نمودDSTU از معیارهای تطابق طرح
 مطالعه دیگر سازمانهای استاندارسازی مانند،تحقیقات آینده
سازمانهای اروپایی و استانداردهای بهکاررفته در نمونههای
. پیشنهاد میشودEHR موفق توسعه
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مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

EHR قرار گرفته و از معیار تطابق برای ارزیابی سیستم

.]0[ استفاده شود
با توجه به بررسی فعالیتهای متعدد سازمانهای
استانداردسازی و کش نقا وع و قوت در آنها میتوان
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Introduction: Results of previous studies have showed that there is no comprehensive and standard
model for the development of Electronic Health Record (EHR). Therefore, in this study, with the aim
of proposing a set of applicable standards for EHR development in Iran, different standards were
compared in terms of structure and content, architecture and function aspects.
Method: This comparative study was done in 2017 to compare standards of ASTM, HL7 and ISO
organization based on their content. Then, a set of required standards for the development of a national
electronic health record was suggested.
Results: ASTME1384 not only included structure and content standard of EHR and CCR user friendly
architecture, but also it considered data exchange. Executive function of HER in DSTU-functional
model was significant achievement of Hl7. ISO18308 contained requirements for structure and content
of EHR and ISO18306 presented interoperability of data comprehensively.
Conclusion: In spite of different activities of standardization organizations in various fields of EHR
development, each of them is more comprehensive in some specific aspects. According to the obtained
results, for successful development of HER, E1384 is suggested for structure and content, CDA for
architecture and DSTU conformance criteria for evaluation.
Keywords: Comparative study, Electronic Health Record, Standards, Content and structure,
Architecture
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