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تأثیر سیستم ثبت کامپیوتری دستورات پزشک بر کیفیت ارائه خدمات درمانی :دیدگاه پزشکان و پرستاران
محمد خمرنیا ،1یوسف مهدیپور ،2سعید ابراهیمی ،3دل آرا حکیمی،4
فریبا رمضانی سیاه خلک ،*5فاطمه ستوده
 دریافت مقاله95/6/23 :

زاده6

 پذیرش مقاله95/9/18 :

مقدمه :سیستم ثبت کامپیوتری دستورات پزشک نقش مهمی در بهبود کیفیت خدمات درمانی در بیمارستان دارد .از آنجایی که دیدگاه
کاربران در مورد مفید بودن و آسانی استفاده از یک فناوری تأثیر به سزایی در پذیرش آن دارد؛ لذا هدف از مطالعه حاضر تعیین دیدگاه
پزشکان و پرستاران دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نسبت به تأثیر سیستم ثبت کامپیوتری دستورات پزشک برای ارائه خدمات درمانی بود.
روش :این مطالعه به صورت مقطعی و با هدف کاربردی در سال  1395در  6بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انجام
شد .حجم نمونه این مطالعه شامل  250پزشک و پرستار از بیمارستانهای زاهدان بود که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند .ابزار
گردآوری دادهها پرسشنامه استاندارد  30سؤالی بود .جهت تحلیل دادهها از نرمافزارهای  SPSSو  PLSو آزمونهای تی تست مستقل و
آنالیز واریانس استفاده شده است.
نتایج :نتایج این مطالعه نشان داد که کارکنان بیمارستان تخصصی چشم پزشکی تأثیر این سیستم را بیشتر از دیگر بیمارستانها ارزیابی
کردند ( .)P=0/025همچنین کارکنان با سابقه ( )94/08نسبت به کارکنان کم سابقه ( )88/57دیدگاه مثبتی نسبت به این سیستم داشتند.
بر اساس نتایج این مطالعه سیستم ثبت کامپیوتری دستورات پزشک بر ایمنی ،جریان کار ،روابط کاری و کیفیت مراقبت تأثیر معنیداری
داشت (.)P<0/05
نتيجهگيري :از دیدگاه پزشکان و پرستاران سیستم ثبت کامپیوتری دستورات پزشکی نقش مؤثری بر کیفیت ارائه خدمات درمانی دارد.
بر اساس نتایج این مطالعه سیستم ثبت کامپیوتری دستورات پزشک بر ایمنی ،جریان کار ،روابط کاری و کیفیت مراقبت تأثیر معنیداری
داشت.
كليد واژهها :سیستم ثبت کامپیوتری دستورات پزشک ،دیدگاه ،پزشک ،پرستار
ارجاع :خمرنیا محمد ،مهدی پور یوسف ،ابراهیمی سعید ،حکیمی دل آرا ،رمضانی سیاه خلک فریبا ،ستوده زاده فاطمه .تأثیر سیستم ثبت کامپیوتری دستورات پزشک بر کیفیت
ارائه خدمات درمانی :دیدگاه پزشکان و پرستاران دانشگاه علوم پزشکی زاهدان .مجله انفورماتیک سالمت و زیست پزشکی 1395؛ .166-173 :)3(3
 .1استادیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،گروه بهداشت عمومی ،مرکز تحقیقات ارتقاء سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،زاهدان ،ایران.
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تأثير سيستم ثبت كامپيوتري دستورات پزشک بركيفيت خدمات درمانی

 CPOEدر کشورهای پیشرفته ربی کمتر از  20درصد اسدت
[ ]15در مطالعه  Hoonakkerو همکاران نشان داده شدد کده
فقط  15درصد از بیمارستانها بده سیسدتم  CPOEدسترسدی
دارند [ .]16اگرچه پدذیرفتن سیسدتم  CPOEدر حدال حاضدر
محدود میباشد ولی پیشبینی میشدود کده در آیندده نزدیدک
افزایش چشمگیری در استفاده از این سیستم به وجود بیاید .بدا
این حال اجرای سیسدتم  CPOEبده تنهدایی تضدمینی بدرای
موفقیت نیست و به فاکتورهای دیگری نیز مدرتبط اسدت [.]11
دیدگاه افراد در مورد مفید بودن و آسانی استفاده از یک فناوری
تأثیر به سزایی در پدذیرش آن دارد [ .]3دیددگاه ارائهدهنددگان
خدمات سممت نسبت به بروز خطاهای پزشکی و جلدوگیری از
ای دن خطاهددا [ ]17قبددل از هزیندده کددردن سیسددتمهایی ماننددد
 CPOEبسیار باارزش است [ ]13و نیاز است تا قبل از اجدرای
این نو از فناوریهای نوین نظر کداربران اصدلی کده بدا ایدن
سیستم کار خواهند کرد مورد ارزیابی قرار گیرد؛ بنابراین هددف
از مطالعه حاضر تعیین دیدگاه پزشدکان و پرسدتاران شدا ل در
بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نسدبت بده تدأثیر
سیستم ثبت کامپیوتری دستورات پزشدک بدر کیفیدت خددمات
بهداشتی -درمانی میباشد .این مطالعه بر ایدن فرضدیه اسدتوار
است که سیستم ثبت کامپیوتری پزشک میتواند بر مؤلفدههای
ایمنی ،جریان کار ،روابط و کیفیت مراقبت تأثیرگذار باشد .نتایج
ای دن مطالعدده میتوانددد اطمعددات سددودمندی را جهددت اتخددا
تصمیمات مناسدب در اختیدار مددیران و سیاسدتگذاران نظدام
سممت قرار دهد.
روش
این مطالعه از نو مقطعی بوده که به صورت توصیفی -تحلیلی
در سال  1395در بیمارستانهای دولتی وابسته به دانشگاه علوم
پزشکی زاهدان انجام شد .جامعه پژوهش در این مطالعه شدامل
تمام پزشکان و پرسدتاران شدا ل در  6بیمارسدتان وابسدته بده
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بود برای سدهولت دسترسدی بده
جامعه پژوهش 6 ،بیمارستان مستقر در شهر زاهدان (بیمارستان
امامعلی ،خاتماالنبیدا ،بدوعلی ،بهداران ،چشمپزشدکی الزهدرا و
علیاص ر) انتخاب شدند و از میان پزشکان و پرسدتاران شدا ل
در ایدن بیمارسددتانها تعددداد  250نفددر بددر اسدداس نمونددهگیری
تصادفی سیستماتیک و بدا بهرهگیدری از فرمدول کدوکران بده
عنوان حجم نمونه انتخاب شدند .معیدار ورود بده ایدن مطالعده
داشتن اطمعات اولیه در مورد  ،CPOEعمقه و تمایدل بدرای
شرکت در این پدژوهش بدود .عددم اطدم از ایدن فنداوری در
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مقدمه
ایمنی بیماران یک مسئله جددی در سدممت عمدومی بیمداران
است [ ]1و از آن مهمتر این که آسیب رساندن بده بیمداران بدا
فلسددفه سددممت م ددایرت دارد []2؛ بنددابراین یک دی از اهددداف
سازمانهای مراقبت بهداشتی -درمانی در سطح جهانی افزایش
ایمنددی بیمددار اسددت [ .]3از سددوی دیگددر امددروزه ،فرفیددت
سیستمهای فناوری اطمعدات در بیمارسدتانها افدزایش یافتده
است [ ]4و استفاده از این تکنولدو یهدا بده عندوان رویکدردی
مناسب برای ارائده مراقبتهدای بهداشدتی کارآمدد و امنتدر و
اطمعاتی با کیفیت باالتر و کاهش مخاطرات موجود در فرآیندد
ارائه مراقبت در نظر گرفته شده است [ ]5اجدرای فناوریهدای
نوین نقش مهمی در ارتقاء ایمنی بیماران دارند و در این میدان،
سیستم ثبت کامپیوتری دستورات پزشک نیز نقش مهمی را ایفا
میکند [ ]6سیستم ( Computerized Physician Order
 CPOE )Entry-Cpoeکلید فناوری اطمعدات سدممت در
بخش بهداشت و درمان است [ ]7که در سال  2010به عندوان
یکی از معیارهای اصلی پرونده الکترونیک سممت استفاده شدد
[ .]8سیستم  CPOEروشی است که پزشکان دستورات خود را
به صورت الکترونیک در آن ثبدت میکنندد [ ]4،9و در واقددد
یددک سیستم کامپیوتر محور با امکاندات متنددو اسددت کدده
باعدث ایجاد دستورهای خوانا ،استاندارد و کامل میشدود [.]10
سیستم  CPOEبه عنوان ابزاری مدؤثر بدرای افدزایش ایمندی
بیماران ،کیفیت و ارزش مراقبت بیماران استفاده میشدود [.]11
از مزایای دیگر اجرای سیسدتم  CPOEمیتدوان بده کداهش
عوارض جدانبی داروهدا ،کداهش خطاهدای دارویدی مانندد دوز
نادرست ،دسدتورات نداقو و ناخواندا [ ]11و ایجداد دسدتوراتی
استاندارد ،کامل [ ]9و کاهش هزیندههای مراقبدت [ ]12اشداره
کرد .همچنین این سیستم میتواندد در پیشدگیری از خطاهدای
منجر به مرگ نیز مفید باشد به نحوی کده  Del Beccaroو
همکاران بیان کردند که  CPOEمیتواند میدزان مرگومیدر را
از  4/2درصد به  3/46درصد کاهش دهد [.]9
بددا ایددن حددال اگددر سیسددتم  CPOEبدده صددورت درسددت
مورداستفاده قرار نگیرد خود میتواند عامل به وجود آمدن ندو
جدیدددی از خطاهددا شددود کدده ممکددن اسددت بددرای بیمدداران
تهدیدکننده باشد و فاکتورهای انسانی و اجتماعی ممکدن اسدت
اثرات منفدی ناخواسدته و یرمنتظدرهای ایجداد کنندد و ایمندی
بیماران را تهدید کند [ .]9،13،14به هر حال فواید زیداد اجدرای
این سیستم نمیتواند به پدذیرفتن فدوری ایدن سیسدتم توسدط
بیمارستانها و کارکنان منجر شود [ .]11میزان اجرای سیسدتم
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نتایج
در این مطالعه مقدار آلفای کرونباخ به منظور ارزیابی سازگاری
بین آیتمها در مدل اندازهگیری محاسبه شد .بارهای مقادیر  aو
تعداد آیتمها در جدول  1آورده شده است .نتایج برای تمام
مقادیر  aباالی مقدار  0/7پیشنهاد شده از سوی  Nunnallyو
 ]19[ Bersteinمیباشد .همچنین مقادیر بارهای عاملی به
دست آمده از مقدار  0/4در مقاله  Hullandبیشتر بوده است
[]20؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که مدل اندازهگیری
پژوهش از پایایی الزم برخوردار میباشد (جدول .)2
جدول  :1نتایج آزمون پایایی متغيرهاي مورد پژوهش
سازه

ایمنی
جریان کار
روابط
کیفیت مراقبت

آلفاي كرونباخ

Construct
Reliability

0/799
0/822
0/721
0/832

0/78
0/82
0/84
0/82

از مجمو  250پرسشنامه توزی شدده  237پرسشدنامه توسدط
مشددارکتکنندگان تکمیدل شددد (میدزان مشددارکت برابددر 94/8
درصد) که از این میان  49نفر پزشک و  188نفر پرستار بودندد.
در این مطالعه میانگین نمره دیدگاه پزشکان و پرستاران نسدبت
به تأثیر سیستم ثبت کامپیوتری دستورات پزشک  93/31برآورد
شددد .دیدددگاه پزشددکان و پرسددتاران بدده تفکیددک مت یرهددای
موردبررسی در این مطالعه در جدول  2نشان داده شده است.
نتایج جدول  2نشان میدهد میانگین نمره پزشکان و پرستاران
بیمارستان چشمپزشکی نسدبت بده سدایر بیمارسدتانها بیشدتر
میباشددد .همچن دین نتددایج مطالعدده نشددان داد اگرچدده رابطدده
معنیداری بین سابقه کار و دیدگاه افراد نسبت به سیستم ثبدت
کامپیوتری دستورات پزشک وجود ندارد؛ اما افرادی کده سدابقه
کاری آنها بیشتر از  15سال بود میانگین نمدره دیددگاه آنهدا
نسبت به سایر گروهها مقداری بیشتر بود.
نمودار  1میانگین نمره ابعداد موردبررسدی در ایدن مطالعده را
نشان داده است .این نمودار نشان میدهدد کده میدانگین نمدره
روابط بیشتر از سایر مؤلفهها میباشد.
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پژوهش نیز به عنوان معیار خروج در نظر گرفت شدد .نموندهها
بهصورت تصادفی ساده انتخداب شددند .در ایدن مطالعده ابدزار
گردآوری دادهها پرسشنامه استاندارد پذیرش فناوریهای ندوین
در بیمارستان بود که در مطالعات گذشته مورداستفاده قرارگرفته
و روایی و پایایی آن تأیید شدده بدود [ ]18بدا توجده بده هددف
پژوهش و همچنین فناوری هدف ،نیاز به ت ییرات مختصری در
این پرسشنامه بود که توسط پژوهشگران انجام شد و چند سؤال
مورد بازنگری جزئدی قدرار گرفتده و در نهایدت پرسشدنامه 30
سؤالی مورد استفاده قرار گرفت .این پرسشنامه  30سؤالی دارای
چهار بعدد ایمندی بیمدار (سدؤال  1تدا  ،)8جریدان کداری درون
بیمارستانی (سؤال  9تا  )19رابط پزشک و پرستار (سؤال  20تدا
 )25و کیفیت مراقبت (سؤاالت  26تا  )30بود .پاسخ به سؤاالت
این پرسشنامه بر اسداس طیدف لیکدرت  5گزیندهای از کداممً
مخالفم با نمره  ،1مخالفم با نمره  2نظدری نددارم بدا نمدره ،3
موافقم با نمره  4و کاممً موافقم با نمدره  5بدود .جهدت تأییدد
مجدددد روایددی ای دن ابددزار ،پرسشددنامه در اختی دار چنددد نفددر از
متخصصدین رشددتههای مددرتبط از جملدده فندداوری اطمعددات و
مدیریت خدمات بهداشتی -درمانی قرار گرفتند تدا روایدی آن را
مورد بررسی قرار دهند که در نهایدت بدا اصدمحات مختصدری
مورد تأیید قرار گرفدت .بدرای بررسدی پایدایی ابدزار تعدداد 25
پرسشددنامه بدده صددورت تصددادفی سدداده در اختی دار پزشددکان و
پرستارانی قرار گرفتند که بده عندوان نمونده پدژوهش در نظدر
گرفته نشده بودند .بر اساس نتایج آزمون کرونباخ میزان پایدایی
این پرسشنامه بیشتر از  0/7به دست آمد (جدول  .)1در مطالعه
حاضر از روش میدانی و توزی پرسشنامه برای جم آوری دادهها
استفاده شد .به طوری که پرسشنامه بین افراد مشدارکت کنندده
در پژوهش توزی شد و به افراد  2تدا  5روز زمدان داده شدد تدا
پرسشنامه را تکمیدل کنندد و پدس از آن پرسشدنامهها توسدط
پژوهشددگران جمدد آوری گردیددد .جهددت تحلیددل دادههددا از
نرمافزارهای  SPSSنسخه  18و  PLSو آزمونهای تی تست
مستقل و آنالیز واریانس اسدتفاده شدد .جهدت رعایدت مدوازین
اخمقی و محرمانه بدودن اطمعدات ،بده کلیده افدراد در مدورد
محرمانه بودن اطمعات دریافت شده اطمینان داده شد.
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خمرنيا و همکاران

تأثير سيستم ثبت كامپيوتري دستورات پزشک بركيفيت خدمات درمانی
جدول  :2رابطه نمره تأثير سيستم ثبت كامپيوتري دستورات پزشک با متغيرهاي دموگرافيک افراد مورد مطالعه
جنسیت

مرد
زن

94/13
92/73

0/967

رسته ش لی

پزشک
پرستار

92/63
93/50

0/726

بیمارستان

امام علی

90/70

0/025

خاتماالنبیا
چشمپزشکی

93/57
95/35

بهاران

93/97

علیاص ر

93/65

کمتر از  5سال
بین  5تا 10
بین  10تا 15
بیش از 15

88/57
93/80
92/07
94/08

سابقه کار
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متغير

ابعاد

ميانگين نمره

سطح معنیداري

0/116

نمودار  :1ميانگين نمره مؤلفههاي موردبررسی از دیدگاه پزشکان و پرستاران بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

با توجه به آنکه تفاوت معنیداری بین دیدگاه کارکنان
بیمارستانها نسبت به سیستم مورد بررسی وجود داشته ،لذا
برای مشخو نمودن این تفاوت در بین بیمارستانها از آزمون

تعقیبی  Tukeyاستفاده شد که نتایج این آزمون نشان داد
تفاوت معنیداری بین دیدگاه کارکنان بیمارستان چشمپزشکی
و بیمارستان امام علی وجود دارد (.)P- value=0/016

جدول  :3ضریب همبستگی بين متغيرهاي مورد مطالعه و اجراي سيستم ثبت كامپيوتري دستورات پزشک
فرضيه
H1
H2
H3
H4

روابط
 CPOEتأثیر > -ایمنی
 CPOEتأثیر > -جریان کار
 CPOEتأثیر > -روابط
 COPEتأثیر > -کیفیت مراقبت

جدول  3نشان دهنده ضرایب مسیر و مقدار  t-valueبرای هر
فرضیه میباشد .با توجه به نتایج به دست آمده میتوان نتیجده
گرفت که مقادیر  t-valueبرای تمام فرضیات پژوهش بداالتر
از مقدار  1/96بوده و تمام فرضدیات تأییدد میگدردد؛ بندابراین
رابطه معنیداری بین هرکدام از مت یرهدای مدورد پدژوهش بدا

سطح معنیداري
>0/001
>0/001
>0/001
>0/001

T-Value
567/15
675/18
13/876
19/486

اجرای سیستم ثبت کامپیوتری دستورات پزشک دارد.
بددر اسدداس نتددایج بدده دسددت آمددده مددمک کلددی بددرازش
( )goodness of fit or GOFبرای مدل پژوهش 0/548
( )R2=1به دست آمد که بیشتر از مقدار نقطه برش  0/25بود
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که این مقدار نشدان دهندده بدرازش کلدی قدوی مددل PLS
میباشد [.]18

170

بنابراین هرگونه تأثیر مثبت و منفدی اجدرای سیسدتم ،CPOE
وفایف روزانه آنها را تحت تأثیر قدرار میدهدد ،در حدالی کده
نقش پزشکان معموالً متفاوت است و آنها در بیشتر مواقد بدا
دیگر گروهها به طور یرمستقیم ارتبداب برقدرار میکنندد [.]21
مطالعدده  Barakahو  Alwakeelنشددان داد کدده اسددتفاده از
سیستم  CPOEاشتراک گذاری اطمعدات بدین ارائهدهنددگان
بهداشت و درمان را افزایش میدهد که این به نوبه خود باعدث
بهبود سرعت و نظارت بدر بخدش خددمات بهداشدت و درمدان
میشود [ .]24در پژوهشی دیگر بیش از نیمی از پزشکان عقیده
داشتند که کارکرده با این سیستم آسان است []3؛ اما در مطالعه
انجددام شددده توسددط  Niazkhaniو همکدداران پرسددتاران
شرکتکننده کارکردن بدا سیسدتم ثبدت کدامپیوتری دسدتورات
پزشک را دشدوار دانسدتهاند [ .]25در نتدایج مطالعدات مختلدف
نشان داده شد که بسیاری از پزشکان و پرستاران با ایدن تفکدر
که اجرای سیستم باعث خیرهسازی در وقت و زمدان میشدود،
مخالف بودند [ ]22،6،7که عمدتاً عوامل پنهدانی ممکدن اسدت
روی اجددرای سیسددتم  CPOEت دأثیر بگددذارد و اثددرات منف دی
ناخواسددتهای بددر روی سیسددتم ایجدداد کنددد [ .]26همچن دین در
مطالعه دیگری بعد از اجدرای سیسدتم  CPOEبدین همکداری
پزشک و پرستار اختمل ایجاد شده بود؛ بدرای مثدال پرسدتاران
شکایت داشتند که مطمئن نیستند چرا یک پزشک یدک دارو را
متوقف میکند یا ت ییر میدهد و یا به آنهدا اطدم نمیدهدد،
وقتی پزشدک دسدتوری را میدهدد ،از سدوی دیگدر پزشدکان
شکایت داشتند در مورد این واقعیت کده آنهدا نمیدانندد چدرا
پرستاران چنین برداشتی از تجویز داروها کردهاندد [ .]7مطالعده
 Rahimiو همکاران نشان داد کده  70درصدد پزشدکان و 50
درصد پرستاران بر این باور بودند که سیستم با عملکرد حرفهای
آنها سدازگار نیسدت و بارکداری پزشدک و پرسدتار را افدزایش
میدهد [ ،]22شاید استفاده از این سیستم در بسترهای مختلف
نتایج متفاوتی را ایجاد کند ،لذا نیاز است ابتدا بسدتر الزم بدرای
اجرای این فناوری مهیا شود سپس سیستم در آن مورداسدتفاده
قرار گیرد.
در مطالعه حاضر دیدگاه پزشکان و پرسدتاران در مدورد تدأثیر
سیستم ثبت کامپیوتری و دسدتورات پزشدک بدر روابدط کداری
پزشک و پرستار رابطه معنیداری مشاهده شد .نتایج مطالعدهای
نشان داد که دیدگاه پزشدک -پرسدتار در مدورداجرای سیسدتم
 CPOEدر مورد ارتباب کاری بیشتر مثبت بود کده بده بهبدود
بهرهوری و کارایی در بخش بهداشت و درمدان کمدک میکندد
[ .]21نتایج مطالعه  Shuو همکاران در یک بیمارسدتان بدزرگ
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بحث و نتيجهگيري
هدف از مطالعه حاضر بررسی دیددگاه پزشدکان و پرسدتاران در
مورد تأثیر سیستم ثبت کامپیوتری و دستورات پزشک بر کیفیت
ارائه خدمات بود .نتایج ایدن مطالعده نشدان داد کده از دیددگاه
پزشکان و پرستاران دانشگاه علوم پزشکی زاهدان این سیسدتم
بر کیفیت ارائه خدمات تأثیر مثبتی دارد و اجدرای ایدن سیسدتم
میتواند موجب بهبود کیفیت خدمات ارائه شده در بیمارستانها
شود .در تأیید این نتایج  Khajoueiو همکاران بیان کردند که
پزشکان و پرستاران از اجرای سیستم  CPOEبر روی سهولت
اجرای کار و بهبود در ایمنی دارویدی تصدور مطلدوبی داشدته و
پرستاران قدیمی نسدبت بده پرسدتاران جدیدد نظدر مثبدتتری
داشتند [ .]15نتایج مطالعه دیگری نشان داد بین عقاید پزشدک
و پرستاران در مورد تأثیر این سیستم روی ایمنی بیماران تفاوت
معنیداری پیددا نشدد ،ولدی بدا ایدن حدال اسدتفاده از سیسدتم
 CPOEمنجر به کاهش خطاهای پزشکی شدده بدود [ ]21در
مطالعه  Rahimiو همکاران اکثر پرستاران بدا بهبدود خواندایی
دادهها با استفاده از اجرای سیستم  CPOEموافق بودندد [.]22
مطالعه  Holdenنشان داد کده پزشدکان بدر ایدن باورندد کده
استفاده از سیستم  CPOEکیفیت مراقبت به وسیله دسترسدی
به اطمعدات و بداال بدردن سدرعت را بهبدود میبخشدد [.]23
ازآنجاییکه بسیاری از مطالعات همراستا با مطالعه حاضدر تدأثیر
این سیستم بر کیفیت خدمات را نشان میدهند ،لذا نیاز است تا
جهت بهبود مستمر کیفیت ارائه خددمات در مراکدز بهداشدتی-
درمانی از این سیستم استفاده شود.
در مطالعه حاضر دیدگاه پزشکان و پرسدتاران در مدورد تدأثیر
سیستم ثبت کامپیوتری و دستورات پزشدک بدر جریدان کداری
درون بیمارسددتانی رابطدده مثبتددی را نشددان داد ایددن موضددو
نشاندهنده آن است کده کداربران ایدن سیسدتم اجدرای آن را
موجددب بهبددود فرآیندددهای درمددانی میداننددد .نتددایج مطالعدده
 Ayatollahiو همکاران نشان داد که دیدگاه پزشک و پرستار
در مورد تأثیر سیستم  CPOEبرای سهولت کدار متفداوت بدود
[ ]21در این مطالعه ،نظر پرستاران نسبت به پزشدکان مثبدتتر
بود که ممکدن اسدت بده نقدش پرسدتاران و دامنده وفدایف و
مسددئولیت آنهددا مددرتبط باشددد .در واق د پرسددتاران در فرآینددد
مستندات نسبت به پزشکان بیشتر درگیرند و آنها با بخشهای
دیگر در بیمارستان در کارهای روزانده ارتبداب بیشدتری دارندد؛
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تأثير سيستم ثبت كامپيوتري دستورات پزشک بركيفيت خدمات درمانی

4. Georgiou A, Westbrook J, Braithwaite J.
Computerized provider order entry systems - Research
imperatives and organizational challenges facing
pathology services. J Pathol Inform 2010;1.
5. Mozaffar H, Cresswell KM, Lee L, Williams R,
Sheikh A. Taxonomy of delays in the implementation
of hospital computerized physician order entry and
clinical decision support systems for prescribing: a
longitudinal qualitative study. BMC Medical
Informatics and Decision Making 2016;16(1):25.
6. Pirnejad H, Niazkhani Z, van der Sijs H, Berg M,
Bal R. Evaluation of the impact of a CPOE system on

همکاران نشان داد که سیستم  CPOEمیتواند تعداد خطاهای
پزشکی را از  19درصد به  3درصد کاهش دهد [ .]31همچندین
مطالعهای نشان داد که اکثریت پزشکان و پرستاران بدا اجدرای
اثرات مثبت سیستم  CPOEروی ایمنی بیماران موافق بودندد
کدده ایدن تدأثیر از طریدق بهبددود کیفیدت مسددتندات و کدداهش
خطاهای پزشکی اتفاق افتاده است [.]21
از جمله محدودیتهای این مطالعه میتوان به عدم مشدارکت
برخی از پزشکان و پرستاران اشاره کرد که در این راسدتا سدعی
شد افراد دیگری جایگزین شوند .همچنین اجرای ایدن مطالعده
در بیمارسددتانهای وابسددته بدده دانشددگاه و عدددم بهرهگی دری از
بیمارستانها یر دانشگاهی از جمله محدودیتهای دیگدر ایدن
پژوهش بود
بر اساس نتایج این مطالعه سیستم ثبت کامپیوتری دسدتورات
پزشک برایمنی ،جریان کار ،روابط کاری و کیفیت مراقبت تأثیر
مثبتی دارد؛ بنابراین با گسترش استفاده از این سیستم میتدوان
گام بزرگی در جهت بهبود تدریجی کیفیت خددمات بهداشدتی-
درمانی برداشت .لذا سیاسدتگدذاران و مددیران نظدام سدممت
بایستی توجه بیشتری به استفاده از سیسدتمهای کدامپیوتری و
فناوری روز دنیا از قبیدل سیسدتم ثبدت کدامپیوتری دسدتورات
پزشک داشته باشند .همچنین پیشنهاد میگردد تا در مطالعدات
آینددده ایددن پددژوهش در بیمارسددتانهای یردانشددگاهی نیددز
انجامشده و نتایج آن با مطالعه حاضر مقایسه گردد.
تشکر و قدردانی
در مقالدده حاضددر بددر خددود الزم م دیدانیم از کلی ده پزشددکان و
پرستاران که در اجرای این پدژوهش مشدارکت کردهاندد کمدال
تشکر را داریدم .همچندین از مددیران بیمارسدتانها بده جهدت
همکاری با تدیم پدژوهش و تسدهیل فرآینددهای اداری تشدکر
میشود.
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در ماساچوست نشان داد کده پزشدکان بعدد از اجدرای سیسدتم
 CPOEزمان کمتری را برای صحبت کردن و ارتبداب برقدرار
کردن بدا کارکندان و سدایر پزشدکان و یدا انجدام فعالیتهدای
آموزشی صرف کردهاند و در زمان آنها صرفهجویی شدده بدود
[ ]27نتایج مطالعدهای نشدان داد کده اجدرای  CPOEموجدب
صددرفهجویی در زمددان بددین پزشددک و پرسددتار میشددود [.]7
 Chengمطالعهای بر روی تأثیر سیسدتم  CPOEدر طدی دو
ماه بعد اجرای این سیستم روی جریدان کدار در بیمارسدتانی در
بخش  ICUدر کالیفرنیا انجام دادند که باعث شکلگیری ندو
جدیدی از ارتباب در جریان کار شد [Beuscart-Zephir ]28
و همکاران بیدان کردندد کده بعدد از اجدرای سیسدتم CPOE
پزشکان و پرستاران زمان کمتری برای تعامل و بحث در مدورد
داروها داشتند [ ]29نتایج مطالعه  Jimohو همکاران نشان داد
که افراد جوانتر کار با سیستم را آسان و مفیدد نمیدانندد []30
کافمی و همکاران بر این باورند که سیستم ایدهال بایدد حجدم
کار ورود اطمعات را برای پزشکان کاهش دهد ،اگرچه فعالیدت
رونویسی را برای پرستاران افزایش میدهد [ .]21با ایدن حدال
نتایج دو مطالعه نشان داد که اجرای سیستم  CPOEیدک اثدر
منفی روی کیفیت ارتبداب بدین پزشدک  -پرسدتار دارد []6،14
همچنین برخی معتقدند که اجرای ایدن سیسدتم ممکدن اسدت
اثرات مخربی بر روی ارتباب پزشک-پرستار داشته باشد و باعث
ایجاد خدشهای در ارتباب ،هماهنگی و همکاری و ایجداد وقفده
در جریان کار پزشک -پرستار شود .ا لدب نویسدندگان اجدرای
ضعیف سیستم  CPOEو طراحی آن را عامل کداهش ارتبداب
بین پزشک  -پرستار میدانند []14؛ لذا نیاز است تا بدا طراحدی
بهتر این سیستم ارتباب این کاربران را افزایش داد.
در مطالعه حاضر دیدگاه پزشکان و پرسدتاران در مدورد تدأثیر
سیستم ثبت کامپیوتری دستورات پزشک بر ایمنی بیمار رابطده
مثبتی را نشان داد که در تأییدد ایدن یافتده ،مطالعده خمرنیدا و
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Introduction: Computerized physician order entry system has an important role in improving the
quality of health care in hospitals. Since the viewpoints of users of a technology toward the
usefulness and convenient use of that technology has a significant impact on its acceptance, the aim
of the present study was to investigate the opinions of physicians and nurses working in Zahedan
University of Medical Sciences toward the impact of computerized physician order entry system on
the quality of health care services.
Methods: This cross-sectional study was performed in six hospitals affiliated to Zahedan University
of Medical Sciences in 2016. Study sample consisted of 250 physicians and nurses selected
randomly. Data collection instrument was a standardized questionnaire consisted of 30 questions.
Data analysis was performed using t- tests and One-way ANOA and through SPSS and PLS
software packages.
Results: According to the results, hospital staff of ophthalmic specialty hospital had significantly
more positive viewpoint about this system (P=0.025). Moreover, those with higher job experience
compared to those with less job experience had more positive view on this system (94.08 vs. 88.57).
This system had a significant effect on the quality of health care services and also on work safety,
process and relationships (P<0.05).
Conclusion: Computerized physician order entry system can have a significant effect on the quality
of health care services and also on work safety, process and relationships.
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