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مقدمه :سیر ورود سیستمهای اطالعات بیمارستانی متنوع و ناهمگون توسط نامهای تجاری مختلف ،بر روی سکوهای گوناگون در حوزه
سالمت الکترونیک منجر به بروز مشکالت همکنشپذیری شده است .همکنشپذیری قابلیت دو یا چند سیستم یا مؤلفه برای تبادل داده
و استفاده از اطالعات مبادله شده است .هدف از این مطالعه ارائه مدلی جامع به منظور برقراری همکنشپذیری در چهار سطح فنی،
نحوی ،معنایی و سازمانی در سیستم اطالعات بیمارستان است.
روش :پژوهش حاضر از نوع کاربردی -توصیفی است .این مطالعه شامل سه فاز بوده؛ ابتدا شاخصهای موردنیاز برای دستیابی به قابلیت
همکنشپذیری سیستم اطالعات بیمارستان در وجوه مختلف همکنشپذیری شناسایی شد .سپس مدلی همکنشپذیر برای یک سیستم
اطالعات بیمارستان ارائه گردید و در نهایت با استفاده از روشهای سناریو محور مدل ارائه شده مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج :براساس مطالعه انجام شده به منظور دستیابی به همکنشپذیری کامل در سیستم اطالعات بیمارستان از رویکرد گذرگاه سرویس
سالمت استفاده شد .مدل ارائه شده دارای شاخصهای الزم برای دستیابی به تمام سطوح همکنشپذیری است .مدل پیشنهادی با
استفاده از روش ارزیابی سناریو محور  ATAMمورد تأیید خبرگان حوزه قرار گرفت.
نتيجهگيري :دستیابی به همکنشپذیری در حوزه بهداشت و درمان به دلیل پیچیدگی سیستمهای اطالعاتی ،تنوع اطالعات و
استانداردها کار بسیار مشکلی است .این چالشها شامل موضوعات فنی ،نحوی ،معنایی و سازمانی است .باال رفتن درجه همکنشپذیری و
سازگاری بین سیستمهای اطالعات بیمارستان موجب تسهیل در همکاری سیستمها با یکدیگر و باال رفتن بهرهوری ،کارایی بالینی و
مدیریتی این سیستمها خواهد شد.
كليد واژهها :همکنشپذیری ،سیستم اطالعات بیمارستان ،سالمت الکترونیک
ارجاع :زینلی ناهید ،آسوشه عباس ،ستاره سوگند .ارائه مدل همکنشپذیری به منظور ایجاد تعامل در سیستمهای اطالعات بیمارستان .مجله انفورماتیک سالمت و زیست پزشکی
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مدل هم كنش پذیر در سيستم اطالعات بيمارستان

 )Electronics Engineersچهار تعریف مختلف برای این
واژه ارائه کرده است [ )1 :]7توانایی دو یا چند سیستم یا مؤلفه
برای تبادل داده و استفاده از اطالعات )2 .قابلیت واحدهای
تجهیزات بهمنظور کارکردن مؤثر با یکدیگر برای ارائه
فعالیتهای مفید )3.توانایی دو یا چند سیستم یا مؤلفه بهمنظور
تبادل اطالعات در شبکه ناهمگن و امکان استفاده از اطالعات
مبادله شده )4.قابلیتی برای این که تجهیزات ناهمگون و
ساختهشده بهوسیله فروشندگان مختلف با همدیگر در یک
محیط شبکهای کار کنند .همکنشپذیری بهوسیله مجموعهای
از استانداردها که ایجاد همنوایی میکنند ،ارتقا مییابد ولی
لزوماً تضمین نمیشود .همچنین اتحادیه ملی فناوری اطالعات
سالمت آمریکا همکنشپذیری در حوزه بهداشت و درمان را
قابلیت برقراری ارتباط و تبادل داده بهصورت دقیق ،مؤثر و
مداوم سیستمهای فناوری اطالعات و برنامههای نرمافزاری
مختلف و همچنین استفاده از اطالعات مبادله شده ذکر کرده
است [ .]8با بررسی پژوهشهای مختلف ،بهطورکلی چهار
سطح همکنشپذیری مورد بررسی قرار میگیرد [ .]13-9که
شامل :بعد فنی ،نحوی ،معنایی و سازمانی است .از طرفی،
سازمان ( HL7 )Health Level sevenدر حوزه سالمت
سه بعد برای همکنشپذیری در حوزه سالمت تعریف کرده که
شامل بعد فنی ،معنایی و فرآیندی است .ما در این مطالعه به
بررسی چهار بعد از همکنشپذیری میپردازیم که در شکل 1
نشان داده شده است .همکنشپذیری فنی به اتصال میان
کامپیوترها مربوط میشود و موضوعاتی مانند زیرساختهای
فنی ،سبک معماری فنی ،نمایش دادهها ،سرویسهای امنیتی،
مبادله داده ،سرویسهای اتصال و دستیابی ،فناوریهای
ارتباطی مربوط میشود [ .]4همکنشپذیری نحوی به چگونگی
تبادل فرمت داده بدون توجه به معنا اشاره دارد که امکان
مبادله اطالعات بین سیستمها و برنامههای مختلف را فراهم
میکند .بدون توجه به این بعد همکنشپذیری ،مبادله اطالعات
و داده عمالً امکانپذیر نخواهد بود [ .]14هدف همکنشپذیری
معنایی افزایش امنیت بیمار ،ارائه خدمات بهداشت و درمان
باکیفیت باال با یک هزینه معقول ،اشتراک با معنا و امن
اطالعات در بین سیستمهای نامتجانس ،کاهش خطای
پزشکی ،بهبود کارایی و کاهش هزینههای پزشکی است [.]15
همکنشپذیری معنایی قابلیت دو یا چند سیستم سالمت
الکترونیک برای مبادله داده روی دو کامپیوتر و مبادله اطالعات
و دانش انسانی (قابلفهم) برای انسان است [ .]16باالترین
سطح همکنشپذیری ،همکنشپذیری سازمانی است .این جنبه
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مقدمه
توسعه و تطبیق فناوری اطالعات و ارتباطات در بیمارستانها در
سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است .سیستم
اطالعات بیمارستان یک سیستم با اطالعات جامع و یکپارچه
برای مدیریت اداری ،مالی ،بالینی یک بیمارستان است .سیستم
اطالعات بیمارستان نقش بسیار حیاتی برای برنامهریزی،
سازماندهی و کنترل عملیات زیر سیستمهای بیمارستانی
فراهم میکند [ .]1این سیستمها نقش بسیار مهمی در افزایش
کیفیت مراقبت ،بهبود کارایی بالینی و مدیریتی ،کاهش هزینه
درمانی ،کاهش خطای پزشکی و حفاظت از دادههای بیمار را به
همراه دارد [ .]2 ،3این اهداف همگی از طریق سیستم
اطالعات بیمارستان یکپارچه محقق خواهند شد [ .]4مشکل
اصلی در تعامل مؤلفههای مختلف سیستم اطالعات بیمارستان
تنوع و ناهمگونی از لحاظ زبان برنامهنویسی ،سیستم عامل،
نوع سختافزار و نرمافزار است .همچنین این مؤلفهها ممکن
است توسط نامهای تجاری مختلف و بر روی سکوهای
گوناگون قرار گرفته باشند .ازاینرو چالش جدی ،که این
سیستمها همواره با آن مواجههاند ،همکنشپذیری
( )interoperabilityدر بین سیستمهای مراقبت بهداشتی
است .بهعبارتدیگر استفاده از سیستمهایی با قابلیت باالیی از
همکنشپذیری ،موجب تسهیل در همکاری سیستمها با
یکدیگر و باال رفتن بهرهوری ،کارایی ،شفافیت ،پاسخگویی،
دسترسی این سیستمها خواهد شد [ .]5 ،6همچنین باال رفتن
درجه همکنشپذیری و سازگاری بین سیستمهای بهداشت و
درمان منجر به اجتناب از هزینه اضافی برای سرمایهگذاری در
آینده ،کاهش هزینه اضافی در زمان حال و به دست آوردن بازار
کسبوکار خواهد شد [ ]5و این موضوع برای بیماران و
کارکنان حوزه سالمت که از خدمات و سرویسهای مراقبت
بهداشتی استفاده میکنند ،تبعات مثبتی دارد .همچنین
توسعهدهندگان سیستمهای نرمافزاری میتوانند سیستمهایی با
سازگاری بیشتر توسعه دهند [ .]3تأثیر همکنشپذیری در
صنایع مختلف از جمله در حوزه مراقبت سالمت مورد مطالعه
قرار گرفته است که در این حوزه همکنشپذیری اهمیت
بسزایی دارد.
واژه همکنشپذیری به سبب آن که در حوزههای مختلفی
بهکار برده شده ،تعاریف مختلفی نیز در خصوص آن ارائه شده
است .اما بهطورکلی همکنشپذیری ویژگیای است که بر
قابلیت کارکرد سیستمها و سازمانهای مختلف با یکدیگر
داللت میکندIEEE (Institute of Electrical and .
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از همکنشپذیری امکان یکپارچهسازی فرآیندهای کسبوکار و
جریان کاری فراتر از مرزهای یک سازمان مورد بررسی قرار
میدهد [ .]2همکنشپذیری سازمانی به معنای توانایی
سازمانها برای ارتباط مؤثر و انتقال معنادار داده (اطالعات)

است ،که از سیستمهای اطالعاتی مختلف با انواع زیرساختها
و محیطهای گرافیکی و فرهنگهای متفاوت استفاده میکنند
[ .]10موفقیت در این سطح نیازمند موفقیت در سه سطح قبلی
است.

شکل  :1سطوح همكنشپذیري

( Systematized Nomenclature of Medicine-

 SNOMED-CT )Clinical Termsبهعنوان اصطالحات
استانداردی که میتواند سبب تسهیل وضوح اطالعات و کاهش
ابهامات بین موجودیتهای مخابرهای شود ،ارائه شده است .در
این پژوهش ابتدا با استفاده از روش نگاشت هستیشناسیها
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حوزه مراقبت بهداشتی یک مجموعه بسیار بزرگ و پیچیده با
عاملها ،سیستمها ،فناوریها ،فرهنگ ،زبان و موجودیتهای
متفاوت در حیطه پزشکی است .از جمله پیچیدگیهایی که در
حوزه همکنشپذیری مطرح است عبارتاند از [ :]17مجزا بودن
سیستمهای مراقبت بهداشتی ،پیچیدگی در ثبت اطالعات در
حیطه مراقبت بهداشتی ،برقراری اطمینان از حفظ حریم
خصوصی و حفاظت از اطالعات بیمار.
با بررسی و جستجو در منابع و مطالعات انجام شده ،هیچ
نمونهایی پیرامون حل مشکل برهمکنشپذیری در ایران انجام
نشده است .ازاینرو در این بخش مطالعات مرتبط با موضوعات
برهمکنشپذیری که در حوزه سالمت الکترونیک که در دنیا
انجام شدهاند به اختصار موردبررسی قرار میگیرندCrichton .
در کشور کانادا ،مطالعهای برای مبادله اطالعات سالمت بین
سیستمهای حوزه بهداشت مبتنی بر ( Service Oriented
 SOA )Architectureانجام داده است؛ طرح عنوان شده،
شامل سرویسهای اساسی مختلف مانند ذخیره شناسه
منحصربهفرد بیماران ،ذخیره شناسه منحصربهفرد ارائهکنندگان،
ذخیره شناسه تسهیالت ،ذخیره و بازیابی اطالعات بالینی
بیماران و سرویس اصطالحات میباشد .مؤلفه ( Health
 HIAL )information Access Layerدر مدل ارائه شده
وظیفه مدیریت و ارتباط میان ارائهکنندگان سرویس و
مصرفکنندگان سرویس را دارد .در این معماری سیستمهای

جداگانه با استفاده از سرویسها ،خدمات را به مشتریها ارائه
میکنند [.]18
در اروپا نیز ،پروژه آرتمیس از طریق یک رابط که امکان
استفاده از وبسرویس را فراهم میکرد ،مشکل همکنشپذیری
را برطرف کرد .برای این منظور دو وجه همکنشپذیری شامل
کارکردی و معنایی در نظر گرفته شد که بعد کارکردی را با
استفاده از فنّاوری وبسرویس و استانداردهایی مانند WSDL
( )Web service definition languageو SOAP
( )Simple Object Access Protocolحل کرد و بعد
معنایی را نیز با استفاده از ( Web Ontology language
 ،OWL-S)for Webserviceزبانی برای توصیف معنایی
وبسرویسها بر اساس هستاننگاری که با فرمت WSDL
سازگار است و میانجیگری هستاننگاری برطرف کرد [-19
.]21
در پژوهش داکرو که در سال  2009انجام شده است ،راهکاری
بهمنظور ایجاد برهمکنشپذیری بین  HL7بهعنوان استاندارد
پیامرسانی)Open Electronic Health Record( ،
 OpenEHRبهعنوان استاندارد ذخیرهسازی پرونده بیماران و
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بین این استانداردها اقدام به طراحی یک راهکار برهمکنش-
پذیری معنایی بین آنها شده است و سپس برای ایجاد
برهمکنشپذیری نحوی بین پیامهایی که ازنظر معنایی
برهمکنشپذیری هستند از روش گذرگاه مشترک سرویس
استفاده شده است [.]22
هدف اصلی در این پژوهش ارائه مدل همکنشپذیری به منظور
تعامل میان سیستمهای اطالعات بیمارستان با استفاده از
معماری سرویسگرا در تمام وجوه خواهد بود .در این راستا از
سرویسها و امکانات سرویسگرایی به منظور بهبود تعامالت
بهره گرفته خواهد شد.
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مدیریت عملکرد سرویسها ،سازوکار دریافت ،انتقال و تحویل
پیام ،مسیریابی پیام ،پذیرفتن پیام با استفاده از پروتکلهای
متفاوت و همچنین ارائه یک پردازش واسط مثل همنواسازی
سرویس و میانجیگر پیام ،جزء وظایف گذرگاه سرویس سالمت
به شمار میرود .مؤلفههای درونی گذرگاه سرویس سالمت
بهصورت سست با یکدیگر ارتباط دارند که اجازه تبدیلشدن به
یک نقطه شکست را به آنها نمیدهد .رویکرد گذرگاه سرویس
سالمت همکنشپذیری فنی ،نحوی ،معنایی و سازمانی را برای
ما به همراه میآورد؛ که یک راهحل کامل برای غلبه بر
مشکالت همکنشپذیری است.
فاز سوم -ارزیابی سناریو محور مدل پيشنهادي:

روش
این پژوهش در سه فاز انجام شد که عبارتاند از :
فاز اول -شناسایی شاخصهاي همكنشپذیري :با تحلیل
و بررسی ،منابع و مقاالت متعدد شاخصهای موردنیاز برای
دستیابی به قابلیت همکنشپذیری سیستم اطالعات بیمارستان
در وجوه مختلف همکنشپذیری (فنی ،نحوی ،معنایی و
فرآیندی) شناسایی شد.
فاز دوم -ارائه مدل همكنشپذیر در سيستم اطالعات

()Scenario Based Architecture Reengineering

دو روش ارزیابی زودهنگام معماری سناریو محور است که در
دانشگاه کارنگی ملون توسعه داده شده است .روش SBAR
بیشتر مربوط به باز مهندسی و گسترش معماری موجود است
که نمیتواند متناسب با موضوع این مطالعه باشد؛ ATAM
روشی بالغ برای انجام ارزیابی سناریو محور است که کلیه
مراحل ،تکنیکها و جزئیات الزم برای انجام چنین ارزیابی را
پیشبینی و ارائه کرده است و همچنین روشی برای ارزیابی
ویژگیهای کیفی نظیر اصالحپذیری ،گسترشپذیری ،قابلیت
حمل و قابلیت یکپارچگی است [ .]23عالوه بر بررسی
ویژگیهای کیفی در این روش ATAM ،ارتباطات و تعامالت
بین ویژگیهای کیفی را نیز بررسی میکند؛ بنابراین در این
مطالعه از روش تحلیل بینابینی معماری  ATAMاستفاده
شده؛ که خود شامل چهار مرحله است :ارائه روش ATAM
برای شرکتکنندگان در فرآیند ارزیابی ،آنالیز و بررسی
(شناسایی رویکردهای مختلف معماری ،تولید درخت کاربردی
ویژگیهای کیفی و آنالیز تصمیمات معماری) ،پانزده سناریو
مطرح شده مرتبط با موضوع پژوهش با استفاده از مستندات
مربوط به ارزیابی سیستم اطالعات بیمارستان و مستندات
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بيمارستان :در این مطالعه منظور از مدل پیشنهادی ،نمایش
مفاهیم اصلی همکنشپذیری سیستم اطالعات بیمارستان و
روابط سطح باالی بین آنها است .باید توجه کرد که این مدل،
مفاهیم یک سیستم را نشان نمیدهد بلکه عناصر اصلی مورد
استفاده در همکنشپذیری سیستم اطالعات بیمارستان با
استفاده از رویکرد ( HSB)Health Service Busرا نمایش
میدهد .گذرگاه سرویس سالمت مقیاسی از گذرگاه مشترک
سرویس در حوزه سالمت است که همه انواع سیستمها بدون
توجه به زبان ،سیستمعامل ،سکو ،نوع سختافزار و نرمافزار
میتوانند از طریق آن با یکدیگر ارتباط برقرار کنند .گذرگاه
سرویس سالمت ،یکراه حل میانافزاری بهمنظور ایجاد
همکنشپذیری کامل در محیط نامتجانس با استفاده از معماری
سرویسگرا است .بهنحویکه کلیه سرویسها بهصورت اتصال
سست ،خودمختار و با قابلیت استفاده مجدد ،سطح باالیی از
توزیعشدگی را بهمنظور یکپارچگی بین سیستمهای سالمت
فراهم میکند .وجود این سرویسها قابلیت و کارایی مدنظر و
مطلوب ما را حاصل خواهند کرد [ .]12گذرگاه سرویس سالمت
زیرساختی برای مرتبط ساختن سیستمها و زیر سیستمها و
انواع سرویسهایی است که نقش کلیدی در یکپارچه کردن
سیستم اطالعات بیمارستان دارد .امنیت و نظارت مرکزی،

روشهای ارزیابی سناریو محور ( )Scenario-Basedیک
ابزار ساختیافته برای بازبینی معماری نرمافزار از طریق
سناریوها در اختیار قرار میدهد .این روشها مشخص میکنند
که آیا یک معماری میتواند یک سناریو را به اجرا درآورد یا
خیر .هریک از این روشها برای اهداف خاصی ارائه شدهاند و
دارای ویژگیهای خاص خود هستند .روش تحلیل بینابینی
معماری ATAM (Architecture Tradeoff Analysis
 )Methodو بازمهندسی سناریو محور معماری SBAR

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

سپاس [ ]25 ،24شناسایی و استخراج شد که شامل موارد زیر
است:
 -1برقراری ارتباط با سایر سیستمها به سیستمعامل ،زبان
برنامهنویسی و سکو خاصی وابسته نباشد.
 -2قابلیت تعامل و تبادل داده با سیستمهای اطالعاتی قدیمی
و سایر سیستمهای اطالعاتی حوزه سالمت را داشته باشد.
 -3امکان اتصال و استفاده از سیستمها و بانکهای اطالعاتی
پشتیبان تصمیم بالینی را داشته باشد.
 -4قابلیت بهرهگیری برای کاربردهای دوراپزشکی را داشته
باشد.
 -5ذخیره اطالعات کلیه بیماران در فرمت استاندارد در پرونده
الکترونیک سالمت را داشته باشد.
-6قابلیت تبادل داده بر اساس استانداردهای جهانی را داشته
باشد.
 -7فراهم ساختن فرمت پیام مشترک برای ارتباط بین
سیستمهای مختلف را داشته باشد.
 -8قابلیت تبدیل و نگاشت پیامهای ()HL7v3,HL7v2
 -9قابلیت تبدیل و نگاشت پیامهای ( HL7
)v3,OpenEHR
قابلیت تبدیل و نگاشت پیامهای ( HL7
.10
)v2,OpenEHR
قابلیت کدینگ عالئم بیماری را داشته باشد.
.11
قابلیت اتصال بین  SNOMED-CTو
.12
OpenEHR

 -13پشتیبانی از مکانیزم همنواسازی سرویسها.
 -14دارای معماری قابل توسعه باشد.
 -15سازوکاری برای اطالع در خصوص ارائه و یا تغییر و
بهروزرسانی سرویس جدید داشته باشد.
آنالیز مجدد سناریو و رویکردهای معماری و در نهایت گزارش
و نتیجه ارزیابی ارائه خواهد شد [.]26 ،23

های اصلی ما محسوب نمیشود .استانداردها و پروتکلهای
موجود در معماری سرویسگرا نقش بسیار کلیدی در اطمینان از
همکنشپذیری فنی و قابلیت حمل سرویسها برعهده دارند
[ .]27سطح دوم دستیابی به همکنشپذیری ،بعد نحوی است.
فرمت پیام بیانگر ساختار و نحو یک پیام است که امکان
همکنشپذیری نحوی را برای ما فراهم میکند .برای ارتباط
سیستمهای قدیمی و سیستمهای مبتنی بر  OpenEHRبا
 HSBنیازمند فرمت پیام مشترک هستند .سرویس ترجمه
( XML)Extensible Markup Languageفرمت پیام
سیستمهای قدیمی ( ،)HL7v2سیستمهای جدید ()HL7v3
و سیستمهای مبتنی بر  OpenEHRرا به قالب  XMLدر
میآورد .سطح سوم دستیابی به همکنشپذیری ،بعد معنایی
است .برای رسیدن به همکنشپذیری معنایی باید بین مدل
اطالعاتی ،مدل داده بالینی و اصطالحات بالینی سازگاری
صورت بگیرد .از این رو نیاز به دو مؤلفه سرویس نگاشت و
سرویس کدگذاری اصطالحات برای رسیدن به این سازگاری
ضروری است .سرویس نگاشت وظیفه دارد که نگاشت
هستاننگاری بین استانداردهای مختلف سالمت (،HL7 v2
 )OpenEHR ،HL7 v3و ارائه فرمت پیام  HL7 v3را
انجام دهد و سرویس کدگذاری اصطالحات گام نهایی ،برای
رسیدن به همکنشپذیری معنایی خواهد بود و در نهایت سطح
آخر دستیابی به همکنشپذیری ،بعد سازمانی (فرآیند) است.
رویکرد سرویسگرا نیازمند سرویسهایی است که فعالیتهای
کسبوکار را با قابلیت استفاده مجدد بهصورت سست کنار هم
قرار دهد (کپسوله کند) .ازاینرو نیازمند سازوکارها و اقداماتی
هستیم که امکان ترکیب سرویسها بهمنظور ایجاد سطح
باالیی از کارایی و عملکرد را در فعالیتهای کسبوکار برای ما
فراهم کند [ .]28مؤلفه مسیریابی مبتنی بر محتوا و ظرف
نگهدارنده سرویس امکان دستیابی به همکنشپذیری سازمانی
را ممکن میسازد.
فاز دوم این پژوهش ،ارائه مدل پیشنهادی همکنشپذیر به
منظور تعامل در سیستم اطالعات بیمارستان است .مدل
پیشنهادی برای حل چالش همکنشپذیری سیستم اطالعات
بیمارستان با استفاده از رویکرد گذرگاه سرویس سالمت با توجه
به شاخصهایی که در قسمت قبل شناسایی شد ،در شکل 2
نمایش داده شده است .این مدل شامل :سرویس ترجمه
 ،XMLسرویس نگاشت ،سرویس کدگذاری اصطالحات،
مسیریابی هوشمند یا مسیریابی مبتنی بر محتوا ،ظرف
نگهدارنده سرویس ،زیرسیستم اطالعات بیمارستان ،شامل:
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نتایج
فاز اول این پژوهش ،شناسایی شاخصهای الزم به منظور
دستیابی به ابعاد فنی ،نحوی ،معنایی و سازمانی بود سطح اول
دستیابی به همکنشپذیری ،بعد فنی است .انتخاب رویکرد
گذرگاه سرویس سالمت در معماری سرویسگرا این امکان را
برای ما فراهم میکند که انواع سیستمها بدون توجه به زبان
برنامهنویسی ،سیستمعامل ،سکو ،نوع سختافزار و نرمافزار
بتوانند با هم ارتباط داشته باشند؛ بنابراین بعد فنی جز نگرانی

بهار  ،1396دوره چهارم ،شماره اول

مدل هم كنش پذیر در سيستم اطالعات بيمارستان

سیستم اطالعات رادیولوژی ،سیستم اطالعات داروخانه ،سیستم
اطالعات آزمایشگاه و غیره ،دیگر سیستمهای اطالعات

ناهيد زینلی و همکاران

سالمت شامل :سیستمهای پشتیبان تصمیم ،سیستمهای دورا
پزشکی و غیره و سیستم پرونده الکترونیک سالمت.

شکل  :1مدل پيشنهادي همكنشپذیر در سيستم اطالعات بيمارستان با رویکرد HSB
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فااز سااوم ایاان پااژوهش ،ارزیاابی ماادل پیشاانهادی بااه روش
 ،ATAMدر هر ارزیابی که به روش  ATAMانجام میگیرد
باید سه گروه شرکت داشته باشند که عبارتاند از تصمیمسازان
پااروژه ،ذینفعااان معماااری و گااروه ارزیاااب .در ایاان مطالعااه
تصمیمسازان پروژه محققین پروژه هستند .نقاش ذینفعاان در
این روش کمک به استخراج نیازمندیها و ساپس ویژگیهاای
کیفی سیساتم ماوردنظر آنهاا اسات کاه ایان دو بار اسااس
مسااتندات نیازمناادیهای سااپاس و اسااناد ارزیااابی سیسااتم
اطالعات بیمارستان وزارت بهداشت استخراج شد .گروه ارزیااب
هم از خبرگان حوزه انفورماتیک پزشکی انتخاب گردید .مرحلاه
اول ،خالصهای از مراحل روش  ATAMبرای شرکتکنندگان
در فرآیند ارزیاابی توضایح داده میشاود .در مرحلاه دوم ،ابتادا
مجموعااهای از رویکردهااای معماااری توسااط معمااار سیسااتم
شناسایی میشاوند رویکردهاای مهام ماورد اساتفاده در مادل
پیشنهادی عبارتاند از :معماری سرویاسگرا ،رویاکرد گذرگاه

سااارویس ساااالمت هساااتاننگاری بااارای نگاشااات میاااان
استانداردهای حوزه سالمت.
بدین ترتیب درخت کاربردی ویژگیهای کیفی تولید میگاردد،
ریشه این درخت کاربرد است و شاخههای آن ویژگیهای کالن
معماری سیستم مورد بررسی میباشند که هریاک از ویژگیهاا
به مجموعهای از سناریوها (گرههای برگ) تبدیل میگردناد .در
این مرحله ویژگیهای کیفی و سناریوهای مارتبط باا موضاوع
تحقیق باا اساتفاده از مساتندات مرباوط باه ارزیاابی سیساتم
اطالعات بیمارستان و مساتندات ساپاس [ ]24 ،25شناساایی و
استخراج شاده و درخات کااربردی بارای آن ترسایم میگاردد
(شااکل  .)3ویژگیهااای کیفاای بااه همکنشپااذیری فناای،
همکنشپذیری نحوی ،همکنشپذیری معنایی ،همکنشپذیری
فرآیناادی و قابلیاات توسااعه تقساایم میشااوند؛ کااه هرکاادام از
ویژگیهای کیفی شامل زیرمجموعهای از سناریوها است که در
ارتباط با هر ویژگی کیفی استخراج شده است.

بهار  ،1396دوره چهارم ،شماره اول

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

شکل  :2درخت كاربردي مدل پيشنهادي
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برخی از سناریوها و چگونگی پشتیبانی از تصمیمات معماری در
ادامه بررسی شده است:
 -1قابلیت تعامل و تبادل داده با سیستمهای اطالعاتی قدیمی
و سایر سیستمهای اطالعاتی حوزه سالمت را داشته باشد
(سناریو  :)2با توجه به اینکه در کسبوکار سالمت الکترونیک
همواره به دادههای قدیمی نیاز است و همچنین حذف برخی از
زیرسیستمهای قدیمی سازمان (بیمارستان) به دلیل اینکه با
شرایط بیمارستان انطباق یافته ،کاری غیرممکن است .برای
مثال اگر  HSBمبتنی بر جاوا باشد ،سیستمهای قدیمی از
طریق آداپتور ()Java EE Connector Architecture
 JCAبه گذرگاه سرویس سالمت متصل میشوند .تا بتوانند با
سیستمهای جدید تعامل داشته باشند.
 -2قابلیت تبادل داده بر اساس استانداردهای جهانی را داشته
باشد (سناریو  HL7 :)6یکی از استانداردهای پیشرو در زمینه
تبادل پیام در حوزه مراقبت بهداشتی در سراسر جهان است.
استاندارد  HL7مبتنی بر پیام است ،پیامها برای رویدادهای
مختلف تعریف شدهاند .این پیامها شامل مدیریت بیمار
(پذیرش ،انتقال ،ترخیص و ثبت سرپایی) ،حسابداری

(صورتحساب) ،ورود دستورات ،دادههای مشاهدات بالینی،
مدیریت اطالعات پزشکی ،زمانبندی بیماران و منابع ،پیامهای
ارجاع بیمار ،پیامهای مراقبت بیمار بهمنظور پشتیبانی از مدارک
پزشکی مبتنی بر لیست مشکالت ،گزارش رویدادهای ناسازگار،
گزارش ایمنسازی و کارآزماییهای بالینی برای هماهنگ
کردن فایلهای مرجع مشترک است .فرمت پیامهای ردوبدل
شده روی گذرگاه سرویس سالمت بهصورت  HL7 v3است.
 -3قابلیت کدگذاری عالئم بیماری را داشته باشد (سناریو :)11
یکی از مهمترین موارد در سیستم اطالعات بیمارستان این
موضوع است که سیستمها باید قادر باشند در ثبت اطالعات
مربوط به عالئم بیماری بیمار از گنجینه واژگان ،اصطالحات و
کدهای استاندارد استفاده نمایند تا در صورت نیاز به تبادل
اطالعات ،درک همگان (کاربران و دیگر سیستمها) از اطالعات
بهآسانی صورت گیرد [ .]26سرویس اصطالحات
 SNOMED-CTبرای هر موجودیت در SNOMED-CT
یک موجودیت متناظر در  HL7پیدا میکند (نگاشت
هستاننگاری ( ،)SNOMED-CT⟶HL7ازاینرو
پیامهای  HL7 v3مبادله شده در  HSBمبتنی بر

مدل هم كنش پذیر در سيستم اطالعات بيمارستان

 SNOMED-CTخواهد شد که باعث ایجاد یک توازن
(هارمونی) بین ساختار دو مدل اطالعاتی شده و ما را به سمت
همکنشپذیری معنایی سوق میدهد.
 -4دارای معماری قابل توسعه باشد (سناریو  :)14معماری
سرویسگرا روشی برای طراحی و پیادهسازی سیستمهای
توزیعشدهای است که در آنها عملکرد سیستم بهصورت
سرویس در اختیار کاربران و یا سایر سرویسها قرار میگیرد.
بخشی از نیازمندیهای سیستمهای اطالعاتی بیمارستان درگذر
زمان تغییر میکنند یا نیازمندی جدیدی به مجموعه نیازمندی-
های فوق افزوده میشود؛ بنابراین باید معماری سیستم قابلیت
پاسخگویی به نیازمندیهای جدید را داشته و توسعهپذیر باشد.
ازآنجاییکه همه توابع سیستم اطالعات بیمارستان بهصورت
سرویس تعریف میگردند .معماری سرویسگرا کامالً
توسعهپذیر است.
مرحله سوم ،در این فاز مجموعه بزرگتری از سناریوها از گروه
ذینفعان استخراج و با استفاده از سازوکار رأیگیری از تمام
ذینفعان اولویتبندی میشوند .این پژوهش بر اساس
نیازمندیهای سپاس و نیازمندهای سیستم اطالعات بیمارستان
انجام شده است .به دلیل اینکه این نیازمندیها تصویب و
تثبیت شدهاند ،امکان استخراج مجموعه بزرگتری از سناریوها
از ذینفعان وجود نداشت و پانزده سناریو قبلی بهعنوان
سناریوهای نهایی در نظر گرفته شدند؛ بنابراین نیاز به
اولویتبندی مجدد سناریوها و تعیین مجدد رویکردهای
معماری وجود ندارد و در مرحله آخر خبرگانی در حوزه
سیستمهای انفورماتیک انتخاب شدند؛ که این گروه ارزیاب،
پشتیبانی کامل مدل ارائه شده با توجه به نیازمندیهای مرتبط
با موضوع مطالعه را تأیید نمودند.

یکپارچهسازی بسیاری از سیستمها کاربرد دارد؛ این رویکرد
ابزار مناسبی برای امنیت مرکزی ،نظارت مرکزی ،مدیریت
عملکرد سرویسها ،سازوکار دریافت ،انتقال و تحویل پیام،
مسیریابی پیام ،پذیرفتن پیام با استفاده از پروتکلهای متفاوت
و همچنین ارائه یک پردازش واسط مثل همنواسازی سرویس و
میانجیگر پیام ،به شمار میرود .امتیاز کلیدی که رویکرد
گذرگاه سرویس سالمت به معماری سرویس گرا اضافه نموده
است؛ توانایی اتصال سیستمهای ناهمگون با استفاده از
فرمتهای پیامی مختلف است .در این مطالعه از زیرساخت
یکپارچه گذرگاه سرویس سالمت به عنوان رویکرد جامع ،برای
حل مشکل برهمکنشپذیری در تمام سطوح که از امکانات
معماری سرویسگرا بهره گرفته ،استفاده شده است .این رویکرد
تمام امکانات الزم برای دستیابی به چهار جنبه هم کنشپذیری
(فنی ،نحوی ،معنایی و فرآیندی) را فراهم میکند .مطالعات
انجام شده در سایر کشورها که در پیشینه تحقیق به آن اشاره
شد بیشتر بر وجه فنی و کارکردی برهمکنشپذیری اشاره
کردهاند و سایر وجوه را مورد توجه قرار ندادهاند .از آنجا که
عالوه بر وجه فنی ،وجوه نحوی ،معنایی و سازمانی برای
دستیابی به برهمکنشپذیری کامل ضروری است .در این
مطالعه سرویسهای موردنیاز برای دستیابی به وجوه نحوی،
معنایی و سازمانی به صورت اختصاصی برای سیستم اطالعات
بیمارستان تعریف شده است .شاخصهای الزم که در این
مطالعه برای دستیابی به تمام وجوه همکنشپذیری با توجه به
رویکرد مطرح شده استفاده شده؛ شامل :شامل سرویس ترجمه
 ،XMLسرویس نگاشت ،سرویس اصطالحات و کدگذاری،
مسیریاب مبتنی بر محتوا و ظرف نگهدارنده سرویس است که
وجوه نحوی ،معنایی و سازمانی برهمکنشپذیری را برای ما
ممکن خواهد کرد .مدل ارائه شده در این مطالعه روابط سطح
باال و عناصر اصلی مورد استفاده در همکنشپذیری سیستم
اطالعات بیمارستان با استفاده از رویکرد گذرگاه سرویس
سالمت را نمایش میدهد .این مدل نحوه تعامل افراد و
زیرسیستمهای اطالعاتی بیمارستانی مرتبط با گذرگاه سرویس
سالمت را نشان میدهد .مزیت اصلی استفاده از مدل
پیشنهادی ،تعامل با انواع سیستمها مستقل از زبان
برنامهنویسی ،سیستمعامل ،سکو ،نوع سختافزار و نرمافزار
است .استفاده از مفهوم سرویسگرایی در ارائه مدل ،کمک
شایانی در همکنشپذیری میان سیستمهای اطالعات
بیمارستان نمود .همچنین تنوع در استفاده از سرویسها باعث
ایجاد رقابت و نوآوری میان تولیدکنندگان خواهد شد .از این رو
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بحث و نتيجهگيري
یکی از مهمترین چالشها در حوزه مراقبت سالمت
همکنشپذیری بین سیستمهای توزیع شده و ناهمگون است.
این مطالعه با هدف ارائه مدل همکنشپذیر در سیستم
اطالعات بیمارستان انجام پذیرفت .در این مطالعه ،متون و
منابع مختلف و پروژههای انجام شده در کشورهای مختلف از
جمله کانادا ،استرالیا و اروپا مورد بررسی قرار گرفت .در این
پژوهشها ،یکی از رویکردهای مؤثر و جامع برای حل مشکل
همکنشپذیری ،استفاده از معماری سرویسگرا مطرح شده بود
[ .]18استفاده از رویکرد گذرگاه سرویس سالمت در این مطالعه
از آن جهت حائز اهمیت است که بهعنوان استراتژی برای
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مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

مشتریان حق انتخاب و استفاده از سرویسهای با کیفیت و
خدمات بهتر را خواهند داشت .استفاده از انواع سرویس باعث
کاهش کارهای تکراری و حجم کار ،باالرفتن سرعت در ارتباط،
دسترسی بهتر و راحتتر به اطالعات بیماران ،بهبود هزینههای
بهروری و باالرفتن امنیت دادهها خواهد شد؛ اما الزم است
سرویسهای کدگذاری اصطالحات و سایر استانداردها حوزه
سالمت الکترونیک در کنار سرویسهای که در این مطالعه به
آن پرداخته شده است بررسی گردد .در انتها با استفاده از
ارزیابی سناریو محور  ATAMمدل ارائه شده مورد ارزیابی
قرار گرفت .ابتدا پانزده سناریو بر اساس نیازمندیهای سیستم
اطالعات بیمارستان و سپاس استخراج و سپس نحوه پشتیبانی
هریک از سناریوها تشریح شد و در مرحله آخر خبرگانی در
حوزه سیستمهای انفورماتیک انتخاب شدند؛ که این گروه
ارزیاب پشتیبانی کامل مدل ارائهشده با توجه به نیازمندیهای
مرتبط با موضوع تحقیق را تأیید نمودند.
دستیابی به همکنشپذیری در حوزه مراقبت بهداشتی به دلیل
پیچیدگی ذاتی این سیستمها ،تعدد استانداردهای موجود ،تداخل
و رقابت این استانداردها و وجود اطالعات متنوع کار بسیار
مشکلی است .استفاده از معماری سرویسگرا و شاخصهای
عنوان شده در مدل ارائه شده موجب تسهیل در تعامل
سیستمها با یکدیگر و باال رفتن بهرهوری ،کارایی بالینی و

مدیریتی سیستمهای بیمارستان خواهد شد .همچنین باعث باال
رفتن کیفیت مراقبت ،کاهش هزینههای درمانی ،کاهش
خطاهای پزشکی و حفاظت از دادههای بیمار نیز میگردد؛ که
این موضوع تبعات مثبتی برای بیماران و کارمندان حوزه بالینی
که از خدمات و سرویسهای مراقبت بهداشتی استفاده میکنند
و توسعهدهندگان سیستمهای نرمافزاری دارد.
پیشنهاد میشود سایر سرویسهای کدگذاری اصطالحات در
سیستم اطالعات بیمارستان و سایر استانداردهای حوزه سالمت
الکترونیک و ابعاد برهمکنشپذیری بررسی شود .همچنین نقش
استاندارد  ISO13606در کنار استانداردهای  HL7و
 OpenEHRنیز برای دستیابی به برهمکنشپذیری مورد
توجه قرار گیرد.
تشکر و قدردانی
این مقاله حاصل بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد به شماره
(/7055د )52دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
تهران میباشد .از معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس
تهران به جهت حمایت مالی در انجام این تحقیق تشکر
میشود ،همچنین از کلیه کسانی که در انجام این پژوهش به
ما یاری رساندهاند ،کمال تشکر و قدردانی میگردد.
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Introduction: The arrival of diverse and disparate hospital information systems by different-brands,
on various platforms in the field of electronic health, has led to problems of interoperability.
Interoperability is defined as the ability for two (or more) systems or components to exchange
information and to use the information that has been exchanged. This paper aims to provide the
hospital information system interoperability model. Provided that it cover all aspects of the
interoperability.
Method: This study is an applied- descriptive. The study includes three phase, at first required
indicators to achieve all aspects of interoperability in hospital information system will be identified.
In the following, provide the hospital information system interoperability model. Finally, this model
with using a scenario based on a software architecture analysis method will be evaluated.
Results: In this study, in order to achieve complete interoperability in Hospital Information System
has been used a HSB approach. The presented model has necessary indicators for achieving all
levels of interoperability (Technical, syntactic, semantic and organizational). EHealth experts
confirmed this model using with architecture trade-off analysis method (ATAM).
Conclusion: Achieving interoperability in healthcare information systems due to the complexity,
diversity and standards is very difficult. And this challenges include technical, syntactic, semantic
organizational. Increasing degree of interoperability and compatibility between hospital information
systems cause to facilitate cooperation system together and increase efficiency, clinical performance
and management of this systems.
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