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مقدمه :پرونده الكترونيك سالمت ،جمعآوري الكترونيكي اطالعات «تمام طول حيات يك فرد» ميباشد که توسط ارائهدهندگان مراقبت
بهداشتي ثبت و در واحدهاي مختلف نظام ارائه خدمات سالمت به اشتراك گذاشته ميشود .ايجاد پرونده الكترونيك سالمت از سال
 1394با راهاندازي سامانه سيب به همه دانشگاههاي علوم پزشكي کشور ابالغ شد .اين مطالعه به منظور تعيين رضايتمندي پزشكان
خانواده شهري و مراقبين سالمت استانهاي فارس و مازندران از سامانه سيب انجام گرفت.
روش :اين مطالعه مقطعي در زمستان  1395انجام گرفت .جامعه پژوهش پزشكان خانواده شهري و مراقبين سالمت بودند که به صورت
نمونهگيري تصادفي منظم انتخاب شدند .ابزار جمعآوري دادهها پرسشنامه محقق ساخته شامل  2بخش متغيرهاي فردي با  8سؤال باز و
بسته و رضايتمندي با  8سؤال بسته در مقياس ليكرت بوده که روايي و پايايي آن مورد تأييد قرار گرفت.
نتایج :از  464نفر مورد مطالعه 236 ،نفر ( )%50/9پزشك و  228نفر ( )% 49/1مراقب سالمت( 273 ،نفر( )%58/8شاغل استان فارس و
 191نفر ( )%41/2شاغل استان مازندران بودند .اکثريت افراد ( )%65/5زن بودند .ميانگين رضايتمندي افراد مورد مطالعه از سامانه سيب
(از  5نمره) در کل دو استان  ،2/94±0/8در استان فارس  2/89±0/8و در استان مازندران  3/03±0/7بود .ميانگين رضايتمندي
پزشكان خانواده شهري  2/75±0/7و مراقبين سالمت  3/04±0/8بود .بين نوع شغل ،استانهاي محل خدمت و رضايتمندي از سامانه
سيب تفاوت معنيدار وجود داشت (.)P=0/012( ،)P=0/0001
نتيجهگيري :اين مطالعه نشان داد رضايتمندي شاغلين در برنامه پزشك خانواده شهري پايينتر از حد متوسط بود .پيشنهاد ميگردد
ساختار سامانه سيب متناسب با نيازهاي ارائهدهندگان و به منظور کاربرمحور باز طراحي شود.
كليد واژهها :پزشك خانواده شهري ،پرونده الكترونيك سالمت ،سامانه سيب ،مراقبين سالمت
ارجاع :کبیر محمد جواد ،اشرفیان امیری حسن ،ربیعی سیدمظفر ،کشاورزی آناهیتا ،حسینی سهیال ،نصراهللپور شیروانی سیدداود .رضایتمندی پزشکان خانواده شهری و مراقبین
سالمت استانهای فارس و مازندران از سامانه یکپارچه بهداشت (سیب) .مجله انفورماتیک سالمت و زیست پزشکی 1396؛ .244-252 :)4(4
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رضایتمندي از سامانه یکپارچه بهداشت (سيب)

سامانه يكپارچه بهداشت (سامانه سويب) يكوي از سوامانههواي
الكترونيكي است که توسط معاونت بهداشوتي وزارت بهداشوت،
درمان و آموزش پزشكي به منظوور تشوكيل بخشوي از پرونوده
الكترونيك سالمت براي کليه شهروندان تابعه ايوران تهيوه و از
اوائل سال  1395مورد بهرهبرداري قرار گرفت .در حوال حاضور
فقط ارائهدهندگان سطح اول نظام شبكه در منواطق شوهري و
روستايي کل کشور از جمله پزشكان خانواده شهري و موراقبين
سالمت مؤظف هستند جزئيات هر خودمتي کوه بوه گيرنودگان
خدمات ارائه مينمايند را در همان روز کاري وارد سامانه سويب
نمايند و به ازاي وارد نمودن دادهها در سامانه سويب از تكميول
پرونده و فرم کاغذي مرتبط اجتناب شود.
با توجه به اينكه از اوائل اجراي برنامه پزشك خوانواده و بيموه
روستايي نرمافزارهاي مختلفي براي ايجواد پرونوده الكترونيوك
سووالمت تهي وه و مووورد اسووتفاده قوورار گرفتووه ،ولوي بووه دلي ول
محدوديت ساختاري و فني و بعضاً به دليل سواليق شخصوي از
فرايند ثبت و ضبط دادههاي سوطح اول نظوام سوالمت خوار
شده ،پايداري و نهادينه شدن سامانه سيب هم به دليل ايونکوه
بايد نيازهاي آحاد مردم ،ارائهکنندگان خدمات سالمت ،موديران
و کارشناسووان پايشووگر برنامووههوواي سووالمت کلي وه سووطوح و
همچنين سياستگوذاران و محققوين را توأمين نمايود بوا اموا و
اگرهاي فراوان مواجه خواهد بود .چراکه عليرغم اهميت پرونده
الكترونيك سالمت در مديريت سالمت مردم ،طراحي اين نظام
اطالعاتي همواره با چالشهاي فراواني مواجه ميباشد .يكوي از
چالشهاي مهوم پرونوده الكترونيوك سوالمت ايون اسوت کوه
عملكورد و قابليوت آن تحوت توأثير سوطح پوذيرش و رضووايت
کاربران قرار ميگيرد چرا که اگر ارائهدهندگان خدمات سوالمت
با تمايالت دروني حاضر به انجام آن نشوند و يا از نظر حرفهاي
دانش و مهارت الزم را نداشته باشند و يا زيرسواختهواي الزم
مثل سرعت مناسب اينترنت فراهم نگردد احتماالً از وارد نمودن
به موقع دادهها مقاومت ميکنند و يا دادهها را به شكل ناقص و
با کيفيت نامناسب وارد ميکنند [ .]8بر همين اساس در بعضوي
از مطالعات بيتوجهي به عوامل انساني به عنووان بوزر تورين
علووت عوودم موفقي وت نظووامهوواي اطالعوواتي از جملووه پرونووده
الكترونيك سالمت شناخته شده است [ .]9طبيعي است که اگور
عوامول تأثيرگووذار بوور پوذيرش کوواربران از پرونووده الكترونيوك
سالمت شناسايي و درك شود ،اين امكان فوراهم مويشوود توا
سيستمهاي اطالعواتي مناسوبتوري کوه پوذيرش و مقبوليوت
بيشتري دارند طراحي شووند [ .]10نظور بور ايونکوه پزشوكان
خانواده و مراقبين سوالمت شواغل در برناموه پزشوك خوانواده
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مقدمه
در نظام مراقبت سالمت ،ثبت پديدههاي مربوو بوه جمعيوت
تحت پوشش خصوصاً پديدههاي مربو به سوالمت و ريسوك
فاکتورهاي آن از ضرورتهاي غيرفابل اجتناب مويباشود .اگور
پديدههاي مربو به سالمت و ريسك فاکتورهاي آن بوا دقوت
الزم و به طور مستمر در دفواتر و پرونودههواي مورتبط ثبوت و
ضبط گردد و دادههاي ثبت شده به روش مناسب مورد بررسوي
قرار گيرد ،منبع بوا ارزشوي بوراي پيوداکردن مشوكل و اجوراي
مداخالت مناسب فردي و جمعي و اساس برنامهريزي و ارزيابي
مراقبتهاي ارائه شده محسوب خواهد شد [ .]1از آنجوايي کوه
پروندههاي کاغذي به دليل محدوديتهاي ذاتي خود قوادر بوه
برقراري ارتبا مناسب بوين ارائوهکننودگان خودمات سوالمت،
پردازش دادهها به اطالعات قابل استفاده و دسترسي بوه موقوع
به آن نيستند ،پاسخگوي نيازهاي حيواتي نظوام ارائوه خودمات
سالمت به اطالعات نخواهند بود .از اين رو حرکوت بوه سووي
سيستمهاي اطالعات کامپيوتري از دهوه  1970آغواز شود کوه
آرمان و هدف نهايي آن ،دستيابي به پرونده الكترونيك سالمت
ميباشد [ .]2در حقيقت ،پرونده الكترونيك سالمت ،جموعآوري
الكترونيكي اطالعات «تمام طول حيات يك فرد» ميباشد کوه
توسط ارائهدهندگان مراقبت بهداشتي ثبت و يا تأييد شوده و در
مكانهاي مختلف به اشتراك گذاشته مويشوود [ .]3اطالعوات
موجود در پرونده الكترونيك سالمت متنوع و شوامل اطالعوات
جمعيتشناختي ،تاريخچه پزشكي ،واکسيناسيون ،گوزارشهواي
مربو به سوير بيمواري ،عالئوم حيواتي ،نتوايج آزموايشهوا و
راديولوژي ،مشكالت جانبي ،داروهوا و سواير مووارد مورتبط بوا
سوالمت مويباشود [ .]4هوودف از تشوكيل پرونووده الكترونيوك
سالمت ،بهبود مستندسازي مراقبوت از بيموار ،اشوتراكگوذاري
اطالعات در بين ارائهدهندگان مراقبت سالمت ،سهولت استفاده
و دسترسي به مدارك بيمار ،محرمانگي اطالعات بيموار ،بهبوود
اثربخش وي مووداخالت درموواني و صوورفهجووويي در هزينووههوواي
مديريتي ميباشد [ .]5اصطالح پرونده الكترونيك سالمت که از
سال  200مورد استفاده قرار گرفت نقطه تالقي بين متخصصان
تكنولوژي اطالعات و مراقبت سالمت بووده کوه بوا اسوتفاده از
اينترنت و فنآوري اطالعات و ارتباطات بوه منظوور گوردآوري
اطالعات سالمت و مديريت بر آن هويت مييابد [.]6
يكي از اهداف اجراي برنامه پزشك خانواده و بيمه روسوتايي
از سال  1384ايجاد پرونوده الكترونيوك سوالمت بوراي هموه
جمعيت تحت پوشش بوده است که با طي فوراز و نشويبهواي
فراوان و به داليل متعدد تا سال  1394معوو مانوده بوود [.]7
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شهري اولين سطح ارائهدهنده خدمات سالمت هسوتند کوه بوه
سامانه سيب به عنوان پرونوده الكترونيوك سوالمت دسترسوي
دارند ،اين مطالعوه بوه منظوور تعيوين رضوايتمنودي پزشوكان
خانواده شهري و مراقبين سالمت استانهاي فارس و مازنودران
از سامانه سيب انجام گرفت.

Z 2 pq 3.84 * 0.6 * 0.4

 143
d2
0.0064

 143 N مرکووووز و

پايگاه مجري برنامه پزشك خانواده شوهري بورآورد کوه بوراي
سادهتر شدن کار  12درصد مرکز و پايگاه مجري در شهرسوتان
هاي استان فارس به عنوان نمونه پوژوهش انتخواب شودند .در
استان مازندران با در نظر گرفتن ( d=0/001 ،P=0/5و ضريب
اطمينوووان  95درصووود) و فرموووول محاسوووبه حجوووم نمونوووه
Z 2 pq 3.84 * 0.5 * 0.5

 96
d2
0.0099

 96 ، N مطب پزشك

خانواده برآورد که براي سادهتر شودن کوار  17درصود مرکوز و
پايگاه مجري برنامه پزشك خانواده شهري در شهرسوتانهواي
استان مازندران بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند .با استفاده
از ليست مراکز بهداشتي -درماني و پايگاههاي سالمت شوهري
مجري برناموه پزشوك خوانواده شوهري هور اسوتان بوه روش
تصادفي منظم ،نمونه پژوهش انتخاب شدند .با مراجعه حضوري
به مراکز و پايگاههاي منتخب و توضويح مختصور در خصوو
هدف و چگونگي اجراي مطالعوه و اطمينوان دادن از محرمانوه
ماندن کليه اطالعات شخصي و نظورات فوردي ،يوك پزشوك
خانواده و يك مراقب سالمت در دسوترس کوه حوداقل  6مواه
سابقه خدمت داشتند انتخاب و بعد از اخذ رضايت شفاهي موورد
پرسشگري قرار گرفتند.
ابزار جمعآوري دادهها ،پرسشنامه محقق ساخته حاوي دو بخش
شامل :متغيرهاي فردي با  8سؤال باز و بسته و  8سوؤال بسوته
(رضايتمندي از سامانه سيب و اينترنت) در مقياس ليكرت بوود
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که روايي آن با نظرخواهي از شش نفر از مديران و کارشناسوان
سازمان بيمه سالمت ايران ،دو نفر از کارشناسان پايشگر برنامه
پزشك خانواده شهري و سه نفر از پزشكان خانواده شوهري بوه
شكل صوري به تأييد خبرگان رسويده و پايوايي آن بوا آزموون
کرونباخ  %91محاسبه شد.
براي امتيازدهي به پاسخ سؤاالت بسته مربو بوه متغيرهواي
فردي مثل جنس و سطح تحصيالت بوا کدگوذاري و سوؤاالت
اصلي در مقياس  5رتبهاي ليكرت (خيلي زيواد ،زيواد ،متوسوط،
کم و خيلي کم) به ترتيب نمره  5تا  1داده شود و سوؤاالت بواز
هم مثل سن و سابقه خدمت به همان صورت (کمي -گسسوته)
وارد اکسل گرديد .براي قضاوت راضي بودن پزشكان خانواده و
مراقبين سالمت از موضوعات مورد مطالعه ،ميوانگين وزنوي بوا
وزن باالتر از ( 3از  5نمره حداکثر) موالك عمول قورار گرفوت.
دادههاي جمعآوري شده با آزمونهاي اسپيرمن و کِنودال بوراي
تعيين همبستگي بين متغيرهاي رتبهاي ،با آزمونهاي منويتني
و کروسكال -واليس براي مقايسه ميانگينها و مجذور کوايدو
براي متغيرهاي کيفي در نرمافزار  SPSSنسوخه  23در سوطح
معناداري  α<0/05مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتایج
در اين مطالعه  464نفر موردبررسي قرار گرفتنود کوه  236نفور
( 50/9درصد) پزشك و  228نفر ( 49/1درصد) مراقب سوالمت
بودند 273 .نفر ( 58/8درصد) شاغل اسوتان فوارس و  191نفور
( 41/2درصد) شاغل استان مازندران بودند .اکثريت افراد (65/5
درصد) زن و ( 76/5درصد) متأهل بودند 53 .نفر ( 11/3درصد)
در شهرهاي با جمعيت  20-50نفور 77 ،نفور ( 16/6درصود) در
شووهرهاي بووا جمعيووت  50-100نفوور 56 ،نفوور ( 12/6در) در
شهرهاي با جمعيت  100-200نفر و  276نفر ( 59/6درصد) در
شهرهاي با جمعيت بيش از  200هزار نفر سكونت داشتند .نووع
محل کوار  112نفور ( 24/5درصود) دولتوي و  346نفور (75/5
درصد) خصوصي بود 272 .نفور ( 59/1درصود) در شويفتهواي
صبح و عصر 72 ،نفر ( 15/7درصد) در شويفتهواي صوبح60 ،
نفر ( 13/0درصد) در شيفت عصر و  56نفور ( 12/2درصود) توا
ساعت  2بعد از ظهر خدمت ميکردند.
سن افراد از حداقل  22تا حداکثر  74بوا ميوانگين 40/3±11/5
سال و مدت فارغالتحصويلي از حوداقل کمتور از يوكسوال توا
حداکثر  47سال ماقبل بوا ميوانگين  13/6±9/3سوال و سوابقه
خدمت در برنامه پزشك خوانواده شوهري از حوداقل  6مواه توا
حداکثر  56ماه با ميانگين  36/0±18/6ماه بود .جدول  1سطح
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روش
اين مطالعه از نوع مقطعي بووده کوه در زمسوتان  1395انجوام
گرفت .محيط پژوهش مناطق شهري شهرهاي بواالي 20000
نفر استانهاي فارس و مازنودران و جامعوه پوژوهش پزشوكان
خانواده و مراقبين سوالمت شواغل در برناموه پزشوك خوانواده
شهري بودند .حجم نمونه با توجه به فرمول برآورد حجم نمونه
و تفاوت فاحش در تعداد ارائوهدهنودگان خودمات در دو اسوتان
فووارس و مازنوودران ،بووراي اسووتان فووارس بووا در نظوور گوورفتن
( d=0/08 ،P=0/6و ضووووريب اطمينووووان  95درصوووود)،

زمستان  ،1396دوره چهارم ،شماره چهارم

كبير و همکاران

رضایتمندي از سامانه یکپارچه بهداشت (سيب)

رضايتمندي پزشكان خانواده شهري و مراقبين سالمت استان
هاي فارس و مازندران را از سامانه سيب بر حسب مووارد موورد
بررسي نشان ميدهد .جدول  1نشان ميدهد بواالترين ميوزان
رضايتمندي در خصو سطح آشنايي بوا واژههواي تخصصوي

موجود در سامانه و پايينترين ميزان رضوايتمندي در خصوو
متناسب بودن حجم و تعدد دادهها در سامانه سيب بود.

جدول  :1سطح رضایت پزشکان خانواده شهري و مراقبين سالمت استانهاي فارس و مازندران از سامانه سيب

(240)51/7
(136)29/4
(154)32/2
(128)27/6
(17)3/7
(122)24/4
(169)36/6

(178)36/4
(165)35/7
(184)39/7
(191)41/2
(142)30/9
(206)44/6
(191)41/3

(46)9/9
(161)34/8
(126)27/2
(145)31/3
(300)65/4
(134)29/0
(102)22/1

464
462
464
464
459
462
462

موارد رضایت از
متناسب بودن حجم و تعدد دادهها (حيطهها ،تعداد سؤاالت و گزينههاي آن)
ساده و کاربر بودن (عدم پيچيدگي ساختاري)
سرعت وارد شدن دادهها در سامانه
در دسترس بودن سامانه (عدم قطع و وصل) در طول ساعات کار
سطح آشنايي با واژههاي تخصصي موجود در سامانه
علمي و کاربردي بودن سؤاالت فني سامانه در مديريت سالمت مردم
قابليت بهرهبرداري علمي واجرايي از سامانه با توجه به سرعت اينترنت در منطقه

ميانگين رضايتمندي اعضاي تيم سوالمت در برناموه پزشوك
خانواده شهري از سامانه سيب در کل دو استان  ،2/94±0/8در
استان فارس  2/89±0/8و در استان مازندران  3/03±0/7بوود.
بين رضايتمندي از سامانه سيب و استانهواي مجوري برناموه

پزشووك خووانواده شووهري تفوواوت معنوويدار وجووود داشووت
( .)P=0/012جدول  2ميانگين رضايتمندي از سامانه سيب را
به تفكيك اعضاي تيم سوالمت و اسوتانهواي مجوري برناموه
پزشك خانواده شهري نشان ميدهد.

جدول  :2ميانگين رضایتمندي از سامانه سيب به تفکيک اعضاي تيم سالمت و استانهاي مجري برنامه پزشک خانواده شهري
ميانگين رضایتمندي
موارد رضایت از
متناسب بودن حجم و تعدد دادهها
ساده و کاربر بودن (عدم پيچيدگي ساختاري)
سرعت وارد شدن دادهها در سامانه
در دسترس بودن سامانه در طول ساعات کار
سطح آشنايي با واژههاي تخصصي موجود در سامانه
علمي و کاربردي بودن سئواالت فني سامانه
قابليت بهرهبرداري علمي و اجرايي از سامانه
كل

فارس

مازندران

پزشک

مراقب

پزشک

1/84
2/44
2/35
2/59
3/69
2/52
2/25
2/52

سالمت
2/69
3/53
3/08
3/11
3/85
3/39
3/15
3/26

2/40
2/88
3/01
3/16
3/79
2/83
2/68
2/96

همانطور که جدول  2نشان ميدهد کمترين رضايتمندي هم
در بين پزشكان و هم در بين مراقبين سالمت در خصو
متناسب بودن حجم و تعدد دادهها و بيشترين رضايتمندي در
خصو آشنايي با واژههاي تخصصي موجود در سامانه بوده
است .بين اعضاي تيم سالمت در برنامه پزشك خانواده شهري
و رضايتمندي از سامانه سيب (با باالتر بودن سطح رضايت
مراقبين سالمت) تفاوت معنيدار وجود داشت (.)P=0/031
بين سن ،سابقه فارغالتحصيلي ،سابقه خدمت پزشكان و
مراقبين سالمت در برنامه پزشك خانواده شهري و رضايت
مندي از سامانه سيب ارتبا معكوس معنيدار و با سطح تمايل

كل

مراقب

پزشک

سالمت
2/49
3/13
3/14
3/15
3/70
3/18
2/99
3/11

2/07
2/62
2/62
2/82
3/73
2/65
2/43
2/70

مراقب
سالمت
2/61
3/36
3/10
3/13
3/79
3/30
3/08
3/19

P- Value

P- Value
مراقب

پزشک

سالمت

0/0001
0/004
0/0001
0/0001
0/389
0/020
0/001
0/0001

0/102
0/002
0/648
0/802
0/149
0/071
0/167
0/098

و عالقه به ماندگاري در برنامه پزشك خانواده شهري پزشكان
و مراقبين سالمت ارتبا مستقيم معنيدار وجود داشت
(،)P=0/001 & r=-0/161( ،)P=0/001 & r=-0/182
(.)P=0/001 & r=+0/164( )P=0/001 & r=-0/190
بين جمعيت شهري شهرستانها ،شهرهاي دانشگاهي و
غيردانشگاهي ،نوع محل کار (دولتي يا خصوصي) ،شيفت
کاري ،جنس ،وضعيت تأهل پزشكان و مراقبين سالمت و
رضايتمندي از سامانه سيب تفاوت معنيدار وجود نداشت
(.)P<0/05
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سطح رضایتمندي تعداد (درصد)

خيلی كم و كم

متوسط

زیاد و خيلی زیاد

كل

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

248

عدم رضايت پزشكان را گزارش نمودند .در مطالعه دماري و
همكاران حدود دو سوم از پزشكان خانواده روستايي از فرايند
کنوني پرونده سالمت ناراضي بودند .بيش از سه چهارم طراحي
آن را کاري غيرکارشناسانه توصيف کردند .بيش از نيمي از
پزشكان کامالً موافق بودند که بعضي از سؤاالت پرونده
سالمت غير اصولي است .بيش از سه چهارم موافق بودند که
تكميل پرونده سالمت بسيار وقتگير است .بيش از دو سوم
کامالً موافق بودند که مردم همكاري الزم را در تكميل پرونده
سالمت ندارند .نزديك به کل پزشكان اعتقاد داشتند که
سؤاالت پرونده سالمت و ساختار تكميل آن با فرهنگ مردم و
شرايط واقعي سازگار نيست و براي اجراي اين برنامه فرهنگ
سازي و اطالعرساني نشده است .حدود سه چهارم پزشكان
کامالً متعقد بودند که پزشكان متخصص همكاري الزم را از
جمله ارسال پسخوراند با کيفيت مناسب را ندارند .بيش از چهار
پنجم پزشكان اعتقاد داشتند که اگرچه هدف از تشكيل پرونده
سالمت براي بيماران مثبت است ،ولي عمالً کاربرد کمي دارد
[ .]12در مطالعه  Aganaو همكاران نزديك به دو سوم
نارضايتي پزشكان خانواده شلوغي کار بوده که  13درصد اين
شلوغي مربو به ثبت پرونده الكترونيك سالمت بوده است
[ .]13طبيعي است اگر نتايح اين مطالعه و مطالعات مشابه
ديگران مدنظر طراحان و سياستگذاران سامانه سيب قرار گيرد،
شايد نياز باشد در خيلي از قسمتهاي سامانه سيب اصالحاتي
انجام گيرد.
ايجاد ،نهادينه و پايداري شدن پرونده الكترونيك سالمت
موضوعي است که شايد همه گروههاي ذينفع خواهان آن
باشند؛ بنابراين وضعيت فعلي که بيشتر حكايت از نارضايتي
پزشكان دارد نبايد به منزله مخالفت از پذيرش اين فرايند تلقي
گردد .در مطالعه ترابي اردکاني و همكاران که به منظور درك،
آگاهي و انتظارات مردم و پزشكان از اجراي طرح پزشك
خانواده شهري انجام گرفت يكي از پزشكان خانواده ميگفت:
برخورداري از پرونده الكترونيك براي مديريت درمان بيماران
مزمن بيش از هر مورد ديگري ضرورت دارد .در حال حاضر
نتايج آزمايشها و ساير اقدامات درماني بيماران به خوبي ثبت
نميگردد ،به همين خاطر موارد نياز به پيگيريها معلوم نيست،
ولي اگر پرونده الكترونيك باشد کار هم واسه من و هم واسه
بيمار راحت ميشه [ .]14در مطالعه دماري و همكاران يكي از
پزشكان ميگفت يكي از مشكالتي که در فرمهاي کاغذي
پرونده سالمت وجود دارد زمان دهگردشي است .من که نمي
توانم  300پرونده جمعيت يك روستاي اقماري را همراه خودم
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بحث و نتيجهگيري
يافتههاي اين پژوهش نشان ميدهد که ميانگين رضايتمندي
پزشكان از سامانه سيب پايينتر از سطح متوسط و رضايت
مندي مراقبين سالمت در سطح متوسط بود .از آنجاييکه تا به
حال تحقيق ميداني از سامانه سيب به عمل نيامد فعالً امكان
مقايسه وجود ندارد .بهرهمندي از فنآوري اطالعاتي در ايران
به دليل اينکه عمدتاً بر اساس ساختار تكنولوژي وارداتي شكل
ميگيرد و زيرساختهاي مرتبط به آن در سطح مناسبي ايجاد
نميشود ،احتماالً رضايتمندي بااليي را به همراه ندارد .در
مطالعهاي که به منظور تعيين رضايتمندي مديران و
کارشناسان در بهرهمندي از کامپيوتر و اينترنت در دانشكده
علوم پزشكي آبادان انجام گرفت ،سطح رضايت از سرعت
اتوماسيون  ،3/2±1/0از کيفيت برخورداري  ،3/2±0/8عدم
پيچيدگي انجام کار  ،3/1±0/9امنيت محرمانه بودن اطالعات
 ،3/3±1/1قابليت سيستم کامپيوتر مورد استفاده ( 2/7±0/8از
 5امتياز) بود [ .]11بايد يادآور شد که رضايتمندي فعلي در اين
مطالعه ميتواند کمي نگرانکننده باشد چراکه در ايجاد پرونده
الكترونيك سالمت و نهادينه شدن و پايداري آن بدون
مشارکت جامع و کامل پزشكان و ساير اعضاي تيم سالمت
تقريباً غيرممكن است و اين نهادينه شدن و پايداري زماني
اتفا ميافتد که ارائهدهندگان مذکور از سيستم الكترونيكي
راضي باشند و با تمايالت دروني و عالقه نسبي در وارد نمودن
همه دادههاي مرتبط با سالمت جمعيت تحت پوشش مشارکت
نمايند؛ بنابراين سابقه بيش از شش ماه کار با سامانه سيب اين
انتظار وجود داشت که مورد استقبال و پذيرش کاربران يعني
پزشكان و ساير اعضاي تيم سالمت قرار گيرد .رضايتمندي
فعلي ممكن است شاخص مناسبي براي تداوم بهرهمندي از
سامانه سيب نباشد و اگر با اعمال اصالحات موردنياز در سامانه،
منجر به افزايش رضايتمندي نشود ،طبيعتاً نميتوان به جامعيت
و کيفيت ثبت دادهها اطمينان ايجاد نمود و بهرهبرداريهاي
الزم را به عمل آورد.
اين مطالعه نشان داد که رضايتمندي پزشكان به طور معني
داري کمتر از رضايتمندي مراقبين سالمت ميباشد که شايد
يكي از داليل اصلي آن وسعت دادههايي باشد که بايد صرفاً
توسط پزشكان وارد سامانه شود .در مقابل بيشتر وقت کاري
پزشكان صرف معاينه و امور درماني بيماران ميشود و به علت
محدوديت زماني احتماالً قادر به تكميل همه دادهها با
خصوصيات فعلي سامانه سيب نميباشند .مطالعاتي که قبالً در
خصو فرمهاي کاغذي پرونده سالمت انجام گرفت عمدتاً

زمستان  ،1396دوره چهارم ،شماره چهارم

رضایتمندي از سامانه یکپارچه بهداشت (سيب)

سالمت هم مبتال به اين بيماري مزمن شده است .طراحان
سامانه سيب قبل از ابالغ براي عملياتي شدن آن کافي بود که
خودشان به کارگيري آن را در چند روز و با بيماران مختلف
پايلوت ميکردند و متوجه ميشدند تكميل سامانهاي با اين
حجم سؤاالت تا چه سطحي امكانپذير است .اگر يك پزشك
دو شيفتهاي که حدوداً  3500نفر جمعيت را تحت پوشش دارد
با چند پذيرش روزانه بيمار يا افراد سالم ميتواند همه دادهها را
در حين معاينه يا مشاوره وارد سامانه نمايد و مردم تا چه
سطحي تحمل ميکنند که بيسر و صدا در صف انتظار باشند.
بعضي از سازمانها براي جلوگيري از جمعآوري دادههاي
غيرضروري ،مجموعه حداقل دادهها ( Minimum Data
 MDS)Setرا به عنوان حداقل دادههاي ضروري سالمت يك
روش استاندارد در راستاي گردآوري ،ذخيره و توزيع عناصر داده
هاي کليدي مورد تأکيد قرار دادند [ .]18در مطالعه جبرائيلي و
همكاران بيش از چهار پنجم ارائهکنندگان خدمات سالمت
افزايش حجم کاري و اتالف وقت ارائهکنندگان را از محدوديت
هاي نگرشي و رفتاري کار با پرونده الكترونيك سالمت عنوان
کردند ،بيش از چهار پنجم افراد مورد مطالعه عدم دسترسي
سريع و راحت به شبكه تحت وب را يكي از محدوديتهاي
فني عنوان کردند [ .]19در مطالعه کاهويي و همكاران که به
منظور شناسايي چالشهاي به کارگيري پرونده الكترونيك
سالمت در طرح پزشك خانواده از ديدگاه ارائهدهندگان خدمات
سالمت انجام گرفت نشان داد نزديك به دو سوم افراد مورد
بررسي عدم فرهنگسازي در مردم و نزديك به سه چهارم افراد
هم عدم همكاري پزشك و بيمار را به عنوان چالشهاي بزر
به کارگيري پرونده الكترونيك سالمت مطرح کردند که اين
چالشهاي فرهنگي ،اجتماعي ،زيرساختي و باليني بايد مورد
توجه طراحان سامانه سيب قرار گيرد و نسبت به تعديل آن
اقدام نمايند [.]20
در اين مطالعه بين رضايتمندي پزشكان و مراقبين سالمت
از سامانه سيب و سطح تمايل و عالقه به ماندگاري در برنامه
پزشك خانواده شهري ارتبا مستقيم معنيدار وجود داشت که
ميتواند يك نقطه مثبت و اميددهنده محسوب شود ،ولي با
سن ،سابقه فارغالتحصيلي ،سابقه خدمت در برنامه پزشك
خانواده شهري ارتبا معكوس معنيدار وجود داشت که اين هم
بايد مورد توجه طراحان قرار گيرد .چرا که انتظار بر اين است
هرچه سن و سابقه خدمت باالتر ميرود به خاطر کسب تجربه
و سادهتر شدن انجام کار ،رضايتمندي هم افزايش يابد ،ولي
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ببرم و آخر وقت دوباره به مرکز باز گردانم [ .]12در مطالعه
کبير و همكاران نتيجهگيري شده که رفع مشكالت امور ثبتي
در برنامه پزشك خانواده روستايي در استانهاي شمالي ايران از
قبيل عدم ثبت بيش از سه چهارم مشخصات بيماران ارجاع
داده شده به سطح  2و نتايج آن در فرم سابقه ارجاع ،ناقص
بودن پرونده سالمت نزديك به نيمي از جمعيت تحت پوشش،
ثبت ناکامل بيش از نيمي از نتايج معاينات دورهاي انجام شده،
فقط با الكترونيكي شدن پرونده سالمت امكانپذير خواهد بود
[.]7
در اين مطالعه باالترين سطح رضايتمندي در خصو
آشنايي با واژههاي تخصصي موجود در سامانه اعالم شده است
که اين ميتواند به عنوان يكي از نقا مثبت سامانه محسوب
گردد .رضايي و همكاران در مقالهاي با عنوان مطالعه تطبيقي
«استانداردهاي محتوا ،ساختار و واژهنامههاي پرونده الكترونيك
سالمت» بيان ميکند که پرونده الكترونيك سالمت داراي
پيچيدگي و گستردگي وسيع ميباشد و پيادهسازي آن فقط از
طريق تعيين استانداردها ،تعيين نيازها ،آمادگي سازمان و نيروي
انساني ميسر است []15؛ بنابراين اگر رضايتمندي پزشكان و
مراقبين سالمت در خصو آشنايي با واژههاي تخصصي حفظ
و يا افزايش يابد ميتوان گفت که در اين خصو تا حدود
زيادي به استانداردها ،نيازها ،آمادگي سازمان و نيروي انساني
توجه شده است.
اين مطالعه نشان داد که کمترين رضايتمندي مربو به
حجم و تعدد حيطهها ،تعداد سؤاالت و گزينههاي مندر در
سامانه سيب ميباشد که تا حدود زيادي با مطالعه دماري و
همكاران [ ]12همسو ميباشد .جمعآوري دادههاي بيش از حد
نياز ذينفعان يا جمعآوري دادههاي غيرضروري يكي از
مشكالتي که در بعضي از نظام سالمت دنيا وجود دارد [.]16
امروزه اکثر کشورها در تالش هستند که دادههاي موردنياز را
تعديل و در مقابل بهرهداري آن را افزايش دهند .در نظام
سالمت آمريكا که بيشترين دادههاي سالمندان ثبت و ضبط
ميگردد 15 ،متغير مربو به دموگرافيك 7 ،متغير از سوابق
پزشكي 19 ،متغير مرتبط با ارزيابي سالمت و  7متغير مالي
مورد بررسي قرار ميگيرد [ .]16شايد اين يكي از خصوصيات
تحول در کشورهاي در حال توسعه باشد که يك برنامه تحول
را به گونهاي طراحي مينمايند که در همان مراحل اول ،مراحل
پاياني آن را هم پوشش دهد .به عبارتي همه شرايطي که بايد
بعد از  20سال به آن برسند در همان سالهاي ابتدايي لحاظ
مينمايند [ .]17احتماالً ايجاد و نهادينهسازي پرونده الكترونيك
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تشکر و قدردانی
 مصوب96/236402 اين مقاله حاصل طرح تحقيقاتي به شماره
 بدينوسيله از سازمان بيمه.سازمان بيمه سالمت ايران ميباشد
 از معاونوت بهداشوتي،سالمت ايران بوه جهوت حمايوت موالي
دانشگاه علوم پزشكي بابل به خاطر پشتيباني در جمعآوري داده
 از مديران و کارشناسان استاني و شهرستاني بيموه سوالمت،ها
 از،استانهاي فارس و مازندران به جهت مساعدتهاي مطلوب
، بابول،معاونت بهداشتي دانشگاههاي علووم پزشوكي مازنودران
 الرستان و همچنين شبكه بهداشت و درمان، فسا، جهرم،شيراز
 از کليوه افوراد،شهرستانها به جهت ايجاد هماهنگيهاي الزم
شرکتکننده در مطالعه و پرسشگران به جهوت همكواريهواي
.الزم صميمانه تقدير و تشكر ميگردد
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Introduction: Electronic health record is electronic data of “entire life of a person” registered by
healthcare providers and shared in different health centers. The electronic health record has been
announced to all medical universities of the country since 2015 by launching the Integrated Health
System (SIB). This study aimed to determine the satisfaction of urban family physicians and health
care providers in Fars and Mazandaran provinces from SIB.
Methods: This cross-sectional study was conducted in the winter of 2016 on urban family
physicians and health care providers who were selected by systematic random sampling. Data
collection tool was a researcher-made questionnaire consisting of 2 parts: demographic variables
with 8 open and closed questions and satisfaction with 8 closed questions on Likert scale. The
validity and reliability of the questionnaire were confirmed.
Results: The total number of 464 participants included 236 (50.9%) physicians and 228 (49.1%)
health care providers. From these, 273(58.8%) were employed in Fars province and 191(41.2%) in
Mazandaran province. The majority of participants (65.5%) were women. mean score of satisfaction
of SIB (from 5 points) in general was 2.94±0.8, and it was 2.89±0.8 in the Fars and 3.03±0.7 in the
Mazandaran provinces. Mean score of satisfaction was 2.75±0.7 in urban family physicians and
3.04±0.8 in health care providers. Satisfaction level showed significant difference based on
participants' type of occupation (P=0.0001) and province (P=0.122).
Conclusion: The results showed that the satisfaction of employees was lower than the average
level. It is recommended to redesign the structure of SIB more consistent with the needs of
employees and with a user-oriented approach.
Keywords: Urban Family physician, Health electronic record, SIB, Health care providers
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