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مقدمه :یکی از زیر سیستمهای سیستم اطالعات بیمارستان ،سیستم اطالعات داروخانه میباشد .برای رسیدن به حداکثر فایدههای یک
سیستم بایستی آن را در برابر معیارهای معین ارزشیابی کرد .ارزشیابی موجب بهبود سیستمهای موجود و رقابت مابین شرکتهای تولیکد
کننده میشود.
روش :این پژوهش از نوع توصیفی -مقطعی است که در سال 2931در بیمارستانهای شهر شیراز انجام شد .دادههکا از طریکم مهکاهده
مستقیم نرم افزار و مصاحبه با کاربران جمع آوری گردید .ابزار جمعآوری دادهها ،چ لیسکت اسکتاندارد روا و پایکا حکاوی شکاخ هکای
ارزشیابی سیستم اطالعات بیمارستانی ،منتهره توسط وزارت بهداشت بود .شاخ های ارزشیابی توسط کاربران سیستم بر اساس اهمیکت
وجود آن در نرم افزار نمرهدهی گردید .دادهها با به کارگیری نرمافزار  Excelنسخه  ،1222تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها :سیستمهای مورد پژوهش در قابلیتهای حسابداری و بیمه ،با کسب مجموع میانگین نمره  02در وضکعیتی ککامالم مطلکو  ،در
انبارداری با کسب مجموع میانگین نمره  ،11/12در گزارشگیری و ثبت اطالعات مرتبط با دارو و تجویز دارو با کسب مجمکوع میکانگین
نمره  99/39در وضعیتی مطلو  ،در قابلیتهای بالینی هوشمند با کسب مجموع میانگین نمره  22/10در وضکعیتی نکامطلو و در سکایر
قابلیتهای بالینی با کسب مجموع میانگین نمره 92/11در وضعیتی نسبتام مطلو  ،قرار داشتند.
نتیجهگیري :طراحی بسیاری از سیستمهای اطالعات داروخانه با هدف مدیریت دارو و هزینههای دارو درمانی بوده اسکت ،تکا حمایکت از
درمانگران در فرآیند تجویز دارو .به طوری که نرم افزارهای طراحی شده کمترین نمره را در قابلیتهای بکالینی هوشکمند کسکب کردنکد.
بنابراین ارتقاء قابلیتهای بالینی و بهبود سیستم اطالعات داروخانه بستری ،امری ضروری است .تهکیل کمیتکه نکا ر بکر طراحکی ایکن
سیستمها و تربیت تحلیلگران سیستم با دیدگاه بالینی نیز پیهنهاد میگردد.
كلید واژهها :سیستم اطالعات بیمارستان ،سیستم اطالعات داروخانه ،عملکرد ،ارزشیابی
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ارزشیابی عملکرد سیستمهاي اطالعات داروخانه

مقدمه
در حمایت از مدیریت دارو درمانی سیستم اطالعات داروخانه یا
( ،PIS)Pharmacy Information Systemبه عنوان
یکی از ستونهای اصلی سیستم های اطالعات سالمت نقش
اساسی ایفا میکند [ .]2این سیستم به عنوان یکی از
کاربردهای اصلی فناوری اطالعات نقش ضروری در کارایی،
اثربخ هی ،بهبود کیفیت و در نهایت رضایت بیماران دارد [.]1
سیستم اطالعات داروخانه از فرآیند پیگیری و توزیع داروها در
سیستمهای مدیریت اطالعات بیمارستانها و سایر سازمانهای
مراقبت بهداشتی حمایت میکند .به طور کلی فعالیتهای
سیستم اطالعات داروخانه مهتمل بر مدیریت توزیع دارو ،آنالیز
دستورات دارویی ،ارائه گزارشات ،تهیه اطالعات دارویی بیمار،
نظارت کلینیکی از طریم پایش تداخالت و آلرژیهای دارویی
و مدیریت داروخانه است [ .]9این سیستم به طور کلی از ورود
دستورات سرپایی ،مدیریت و توزیع ،ورود دستورات بستری،
مدیریت خرید و انبار ،گزارشدهی ،پایش بالینی ( Clinical
 ،)monitoringمدیریت مداخالت ،دارودهی ،اتصال به دیگر
سیستمها و تبادل اطالعات و مدیریت صورت حسا ها حمایت
میکند [ .]0تا اواسط دهه  ،2332سیستم اطالعات داروخانه
همچنان انجام فعالیتهای مدیریتی و تحویل دارو را عهدهدار
بوده و مصرف دارو را نیز کنترل میکرد .با پیهرفتهایی که در
سیستمهای عامل از قبیل ویندوز مایکروسافت و رابط کاربری
گرافیکی به وجود آمد ،کاربرد تکنولوژی کامپیوتر در داروخانه
تسهیل یافت و فعالیت درمانی داروخانه به طور چهمگیری به
کم سیستمهای اطالعات داروخانه ارتقاء پیدا کرد [.]9
یکی از هوشمندانهترین خدماتی که سیستم اطالعات
داروخانه قادر به ارائه آن است ،پهتیبانی از تصمیم در مسائل
دارویی میباشد که شامل ههدارهایی در مورد تداخالت دارویی
و چ کردن واکنشهای آلرژی میباشد .سیستمهای مدرن
اطالعات داروخانهای ،دارای این قابلیت هستند [ .]5وجود
سیستم اطالعات دارویی در ویزیتهای بالینی و در زمان
مراقبت ،امکان بررسی عوارض ،میزان دارو و دوری از خطرات
ناشی از تجویز دارو را امکانپذیر میسازد .از جمله مزایای
مربوط به این سیستم ،کاهش اشتباهات مرتبط با سیستم دستی
و تفسیر نادرست نسخههای دست نویس ،جلوگیری از دستورات
دارویی تکراری ،کاهش خطاهای مربوط به توزیع دارو ،کنترل
عوارض جانبی دارو ،امکان انتقال نسخهها به داروخانه،
دسترسی به اطالعات دارویی داروخانه و موجودیها ،دسترسی

بیاتی و همکاران

به گزارشات مربوط به هزینههای دارویی ،مدیریت مالی داروها،
امکان گزارشگیری متنوع از سیستم ،ارائه اطالعات جامع به
مسئولین و تصمیمگیرندگان در زمینه خدمات دارویی به منظور
مدیریت این بخش و استفاده مؤثرتر از بودجههای دریافتی،
ارائه اطالعات ارزشمند از الگوی مصرف دارو و الگوی تجویز
پزشکان و نیازهای دارویی میباشد [ .]9با وجود تمام این فواید
و تأثیرات مثبتی که فناوری اطالعات بر سیستمهای اطالعات
داروخانه دارد تاکنون مطالعات کمی در مورد تأثیر فناوری
اطالعات بر روی اهداف داروخانهها انجام شده است و بیهتر
توجهات بر روی توسعه خدمات حرفهای جدید به منظور بهینه
ساختن دارو درمانی بوده است [ .]1اگر چه پزشکان در پیاده
سازی تکنولوژیهای جدید کُند عمل میکنند ،اما داروسازان
حدود سه دهه است که از سیستمهای کامپیوتری استفاده می-
نمایند .در سالهای اولیه ،عملکرد این سیستمها محدود به
کارهای توزیع دارو ،بازپرداخت صورت حسا ها و قبوض بود.
اما امروزه داروسازان از نرم افزارهای متنوعی مانند نرمافزار
مدیریت جریان کاری ،تجویز الکترونی  ،گرفتن امضای
الکترونی  ،مدیریت انبار ،مراقبتهای طوالنی مدت و ثبت
الکترونی مصرف داروها استفاده میکنند .با توجه به محدوده
وسیع استفاده از نرمافزارها توسط متخصصین داروساز ،می-
توانیم بگوییم که آنها به عنوان رهبران پیادهسازی فناوری
اطالعات سالمت ،محسو میشوند [ .]8اما این استفاده
وسیع از نرمافزارها لزومام به معنی پیهرفت فرآیندها نیست.
برای این که مهخ کنیم استفاده از سیستمهای اطالعات
داروخانه تأثیرات مطلوبی را در پی دارند یا خیر ،باید از فرآیند
ارزشیابی آنها استفاده کنیم [.]3
به طور مکرر سیستمهای اطالعاتی ایجاد شده و به کار
گرفته میشوند ،اما معموالَ این سیستمها با هدف مهخ -
سازی این که آیا اهداف اصلی به کارگیری آن برآورده شدهاند
یا خیر ،مورد ارزشیابی ( )Assessmentقرار نمیگیرند [.]0
بیهتر مطالعات انجام شده ،بر جنبه کاهش هزینهها و افزایش
کیفیت تمرکز داشتهاند [ .]22و برخی رضایت کاربران و ارزیابی
عملکرد از دیدگاه کاربران را مد نظر قرار دادهاند [ .]21،22به
عنوان مثال غالمحسینی و همکاران در پژوهش خود ارزیابی
کارایی سیستم اطالعات بیمارستان را از دیدگاه کاربران این
سیستمها بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که سیستم
طراحی شده 55درصد از نیازهای کاری آنها را برآورده میکند
[ .]22سقائیان نژاد و همکاران سیستمهای اطالعات داروخانه را
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از نظر مؤلفههای اطالعاتی درونداد ،پردازش و برونداد ارزیابی
کردند .آن ها نتیجه گرفتند که نرم افزارهای موجود از حد
مطلو فاصله بسیاری دارند و بایستی در طراحی این سیستم-
ها ،نیازهای اطالعاتی کاربران و عناصر اطالعاتی مهم را تعیین
نمود [ .]29نعمتاللهی و همکاران سیستم اطالعات
بیمارستان نمازی را از دیدگاه کاربران ارزیابی کردند و ارتقاء
عملکرد سیستم و کیفیت اطالعات را مورد توجه قرار دادند
[ Garrib .]21و همکاران سیستم اطالعات بیمارستانی را در
مناطم روستایی مورد ارزیابی قرار دادند و به این نتیجه دست
یافتند که فرآیند جمعآوری دادهها بسیار مؤثر است ،اما
مهکالتی مربوط به تحلیل و تفسیر دادهها و کاربرد آنها وجود
دارد [.]20
پایش و ارزشیابی این سیستمها و پیهرفت آنها موجب
اقدامات مناسب و به هنگام در سنجش بهداشت و درمان
خواهد شد .با توجه به این که هزینه و بودجه هنگفتی صرف
طراحی و نصب این سیستمها میشود ،اهمیت ارزشیابی این
سیستمها بیهتر نمایان میگردد .عدم ارزشیابیهای عملکردی
می تواند منجر به عدم درک فواید بالقوه و بالفعل سیستمهای
اطالعاتی شود .بنابراین برای رسیدن به حداکثر فواید سیستم
اطالعاتی ،بایستی سیستم در برابر معیارها و الزامات معین
ارزشیابی شوند [ .]25از این رو با آگاهی از موفقیتها و
اشتباهات و با شناسایی نقاط ضعف این سیستمها ،میتوان ی
سری اقدامات اصالحی را انجام داده و راهحلهایی را به منظور
ارتقاء آنها ،پیهنهاد داد .با توجه به اهمیت سیستم اطالعات
داروخانه در فرآیند مراقبت از بیمار ،در این پژوهش عملکرد
سیستمهای اطالعات داروخانه بیمارستانهای منتخب شهر
شیراز ،مورد ارزشیابی قرار گرفته است.

روش
پژوهش حاضر ی مطالعه توصیفی -مقطعی است که در آن
سیستم اطالعات داروخانهای  1بیمارستان شهر شیراز مهتمل
بر مراکز آنکولوژی امیر ،نمازی ،فقیهی ،ابنسینا ،اردیبههت،
شهید رجایی و حضرت علیاصغر(ع) مورد ارزشیابی قرار گرفتند.
در پژوهش حاضر به طور کلی دو ویژگی مدیریتی و بالینی
سیستم اطالعات داروخانه بررسی شد .قابلیتهای مدیریتی
شامل حسابداری و بیمه (گزینههای  3 ،21 ،28و  5چ لیست
ارزشیابی) ،انبارداری (گزینههای  8 ،12و  9چ لیست
ارزشیابی) ،گزارشگیری و ثبت اطالعات مرتبط با دارو و تجویز
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دارو (گزینههای  1 ،25 ،23و  2چ لیست ارزشیابی) و
همچنین قابلیتهای بالینی شامل قابلیتهای هوشمند (گزینه-
های  22 ،29 ،21و  1چ لیست ارزشیابی) و سایر قابلیتهای
بالینی (گزینههای  9 ،22 ،29 ،20و  )0میباشند (جدول.)1
قابلیت حسابداری و بیمه ،مجموع نمره وضعیت سیستم به
صورت بازههای  ،02معادل کامالم مطلو (کسب حداکثر
امتیاز) 95-93 ،معادل مطلو  92-90 ،معادل نسبتام مطلو و
کمتر از  92معادل نامطلو در نظر گرفته شد .در قابلیت
انبارداری مجموع نمره وضعیت سیستم به صورت بازههای 13
معادل کامالم مطلو (کسب حداکثر امتیاز) 19-18 ،معادل
مطلو  19-15 ،معادل نسبتام مطلو و کمتر از  19معادل
نامطلو در نظر گرفته شد .در قابلیت گزارشگیری و ثبت
اطالعات مرتبط با دارو و تجویز آن ،مجموع نمره وضعیت
سیستم به شکل بازههای  02معادل کامالم مطلو (کسب
حداکثر امتیاز) 95-93 ،معادل مطلو  92-90 ،معادل نسبتام
مطلو و کمتر از  92معادل نامطلو در نظر گرفته شد .در
قابلیتهای بالینی هوشمند مجموع نمره وضعیت سیستم99 ،
معادل کامالم مطلو (کسب حداکثر امتیاز) 19-95 ،معادل
مطلو  25-15 ،معادل نسبتام مطلو و کمتر از  12معادل
نامطلو در نظر گرفته شد .در سایر قابلیتهای بالینی مجموع
نمره وضعیت سیستم 01 ،معادل کامالم مطلو  91-02 ،معادل
مطلو  11-92 ،معادل نسبتام مطلو و کمتر از  11معادل
نامطلو در نظر گرفته شد .موارد فوق در جدول  2نهان داده
شدهاند.
جهت گردآوری دادهها از چ لیست استاندارد روا و پایا منتهره
از سوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،دفتر آمار و
فناوری اطالعات استفاده شد که حاوی  12گزینه بود .در نمره-
دهی چ لیست به طور تصادفی از  25نفر از کاربران سیستم
اطالعات داروخانه ( (PISخواسته شد تا به هر کدام از 12
شاخ موجود در چ لیست بر اساس میزان اهمیت وجود هر
کدام از قابلیتها در سیستم اطالعات داروخانه ،نمرهای بدهند و
حداکثر نمره برای هر کدام از این شاخ ها  22در نظر گرفته
شد .سپس میانگین نمرات داده شده توسط کاربران که به
معنای میزان اهمیت وجود آن قابلیت در سیستم بود ،به عنوان
وزنی برای آن شاخ قرار گرفت .سپس پژوههگران هر کدام
از شاخ ها را به زیر ردههایی تقسیمبندی کردند و از همان
کاربران خواستند که وزن داده شده به هر شاخ را بر اساس
اهمیت زیرردهها بین آنها تقسیم نمایند .پس از جمعآوری
نمرات تقسیم شده توسط کاربران ،میانگین این نمرات در هر

Journal of Health and Biomedical Informatics 2015; 2(2): 84-93

ارزشیابی عملکرد سیستمهاي اطالعات داروخانه

زیر رده به عنوان وزن آن زیر رده در نظر گرفته شد .سپس
پژوههگران با استفاده از چ لیست وزندهی شده مطابم با
نظرات کاربران ،با مراجعه به واحدهای مورد نظر ،نرم افزار را از
نزدی مورد بررسی قرار دادند .اگر نرم افزار قابلیت مورد نظر را
داشت نمره  2و در صورت نداشتن آن نمره صفر را برای آن

بیاتی و همکاران

قابلیت کسب میکرد و حالت بینابینی وجود نداشت .سپس
دادههای موجود دستهبندی شده و با استفاده از نرمافزار Excel
نسخه  1222تجزیه و تحلیل شدند .برای توصیف دادهها از
آمار توصیفی استفاده شده و نتایج در قالب جدول و نمودار
نهان داده شدند .در نهایت از میانگین برای نتیجهگیری استفاده
شد.

جدول  :1بازه نمرات تخصیص داده شده به قابلیتهاي سیستم اطالعات داروخانه بر اساس نظرات كاربران سیستم

قابلیتهاي

وضعیت سیستم

مختلف سیستم
قابلیت حسابداری و بیمه
قابلیت انبارداری
قابلیت گزارشگیری و ثبت اطالعات مرتبط با دارو
قابلیتهای بالینی هوشمند
سایر قابلیتهای بالینی

كامالً مطلوب

مطلوب

نسبتاً مطلوب

نامطلوب

حداكثر امتیاز

(كسب حداكثر امتیاز)
02
13

95-93
19-18

92-90
19-15

>92
>19

02
13

02
99
01

95-93
19-95
91-02

92-90
25-15
11-92

>92
>12
>11

02
99
01

نتایج
یافتههای حاصل از بررسی نهان داد ککه در سیسکتم اطالعکات
داروخانههای مورد پژوهش ،قابلیکت وارد ککردن مقکدار مصکرف
دارو بر اساس نسخه دریافتی ،درصد کمتری را نسبت بکه سکایر
قابلیتهای اولین گزینه از چ لیست ،دارا بود ( 12/0درصکد) و
تمامی سیستمهای اطالعات داروخانه بررسی شده دارای قابلیت
وارد کردن اقالم دارویکی ،مهخصکات پزشک معکالج و تکاری
نسخه بودند 20/9 .درصد از این سیستمهکا امککان پهکتیبانی از
سیستم کم در تصمیمگیری تهخیصی را داشکتند .همچنکین
قابلیت کنترل ورود و خروج داروها در داروخانکه ،کنتکرل میکزان
مصرف دارو در داروخانه سرپایی و ارتباط با انبار دارویی در تمام
سیستمهای مورد مطالعه وجود داشت .قابلیت تجویز دارو بکرای
بیماران بسکتری بکا بیهکترین درصکد فراوانکی ( 85/1درصکد) و
میانگین  9/01و مدون کردن دلیل کنکار گذاشکتن یک دارو از
لیست داروهای فعلی بیمار ،دارای کمترین درصد فراوانی (18/9
درصد) با میکانگین  ،2/85در چهکارمین گزینکه از چک لیسکت
مهاهده گردید .تمامی بیمارستانهای مورد پژوهش در سیسکتم
اطالعات داروخانه خود دارای قابلیت محاسکبه صکورت حسکا
داروهای مصرفی برای هر بیمار و بخکش ،محاسکبه حکم بیمکه
بیمار و چاپ کردن لیکست داروهکای فعلکی بیمار بکودند85/1 .

درصد از این سیستمها قابلیت فرستادن ی کپی از نسکخه بکه
پرونده بیمار را داشتند .قابلیت گزارشگیری به تفکیک بیمکار و
بخش در تمام سیستمها وجود داشت ،اما قابلیت گکزارشگیکری
به تفکی پزش کمتکرین درصکد فراوانکی ( 85/1درصکد) بکا
میککانگین  9/01را دارا بککود .قابلیککتهککای پهککتیبانی از سیسککتم
اطالعات مکدیریت انبکار ،ثبکت داروهکای بیمکهای و اطالعکات
مربوط به آن ،محاسبه حم فنی و ثبکت داروهکای ویکژه تجکویز
متخصصین در تمامی سیستمهکا ،موجکود بکود 12/0 .درصکد از
سیستم های بررسی شده قابلیت تهیه تاریخچکه کامکل دارویکی
بیمار بر اساس به صورت سکالیانه را داشکتند .همچنکین قابلیکت
ثبت داروهای ترکیبی بیهترین درصد فراوانی ( 12/0درصکد) بکا
میانگین  1/85و قابلیت اعمال حکم سکاخت داروهکای ترکیبکی
کمترین درصد فراوانکی ( 18/9درصکد) بکا میکانگین  2/85را در
یکازدهمین گزینکه از چک لیسکت ارزشکیابی ،مهکاهده گردیکد.
قابلیت ارائه گکزارشهکای موجکودی دارو ،داروهکای وارد شکده،
نقطککه سککفارش دارو ،حوالککههککای صککادره ورود و خککروج دارو و
خالصه کاردکس دارو در تمام سیستمهای اطالعکات داروخانکه
موجود بود 85/1 .درصد از سیستمهای مکورد پکژوهش قابلیکت
ارائکه گکزارش سفکارش دارو (با میانکگین  )2/18و مکصرف بر
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های  )2/12و مصرف وسایل در داروخانه (با میکانگین  )2/95را
داشتند.

اساس دارو (با میانگین  )2/85را داشتند 12/0 .درصد نیز امکان
ارائه گزارشهای رسید دارو ،حداقل موجودی دارو (بکا میکانگین

جدول :2میانگین نمرات كسب شده گزینههاي مورد بررسی ،در چک لیست ارزشیابی عملکرد سیستم اطالعات داروخانهاي در بیمارستانهاي منتخب

شماره

میانگین

9

0

5

9
1
8
3
22
22
21
29
20

25

29

21

28

23
12

55

وزن كلی

1

آیتم

نمره كامل

(تعداد نمونه=)8

%12/0

5

22

امکان وارد کردن اقالم دارویی بر اساس نسخه دریافتی
امکان وارد کردن مقدار مصرف اقالم دارویی بر اساس نسخه دریافتی
امکان ذکر مهخصات پزش بر اساس نسخه دریافتی
امکان وارد کردن تاری نسخه بر اساس نسخه دریافتی

1/5
2/18
1/5
1/5

1/5
1/5
1/5
1/5

پهتیبانی از سیستم کم در تصمیمگیری تهخیصی
امکان کنترل ورود و خروج در داروخانه سرپایی
امکان کنترل میزان مصرف دارو در داروخانه سرپایی
امکان ارتباط سیستم با انبار دارویی
امکان تجویز دارو برای بیماران بستری

2/20
0
9
9
9/01

كامل در هر زیر آیتم

2

شده در هر زیر

داروخانه با

نمره كامل

1
5
1
1

8
0
9
9
0

%20/9

2

8

%222

1

22

2
1
1
1
9

1/20

9

%18/9

1

22

5

امکان مدون کردن دلیل هر عمل

2/85

9

توانایی محاسبه صورت حسا دارویی برای هر بیمار
توانایی محاسبه صورت حسا دارویی بخش
توانایی محاسبه حم بیمه بیمار
توانایی چاپ کردن لیست داروهای فعلی بیمار
امکان فرستادن ی کپی از نسخه به پرونده بیمار
امکان اخذ گزارش به تفکی بیمار
امکان اخذ گزارش به تفکی پزش
امکان اخذ گزارش به تفکی بخش
قابلیت پهتیبانی از سیستم اطالعات مدیریت انبار
امکان ثبت داروهای بیمهای
امکان ثبت اطالعات مربوط به داروهای بیمه ای
قابلیت بررسی تعداد داروی تجویزی مجاز هنگام ثبت نس به صورت هوشمند
قابلیت ثبت داروهای ترکیبی
قابلیت اعمال حم ساخت داروهای ترکیبی
قابلیت محاسبه حم فنی
امکان ثبت داروهای ویژه تجویز متخصصین
قابلیت تهیه تاریخچه کامل دارویی بیمار بر اساس هر سال
امکان ارائه گزارش موجودی دارو
امکان ارائه گزارش سفارش دارو
امکان ارائه گزارش رسیدهای دارو
امکان ارائه گزارش داروهای وارد شده
امکان ارائه گزارش مصرف بر اساس دارو
امکان ارائه گزارش حداقل موجودی دارو
امکان ارائه گزارش نقطه سفارش دارو
امکان ارائه گزارش مصرف وسایل
امکان ارائه گزارش حواله های صادره ورود و خروج دارو
امکان ارائه گزارش کارکرد داروها
امکان ارائه گزارش خالصه کاردکس دارو
امکان تعریف میزان مجاز تجویز هر دارو در جدول پایه
امکان اعالم ههدار الکترونی در صورت درخواست خارج از محدوده مجاز

9
1
9
1
9
0
9/01
1
22
5
5
0/9
1/85
2/85
22
8
1/20
2/5
2/18
2/12
2
2/85
2/12
2
2/95
2/5
2/12
2/5
2/09
2/09

9
1
9
1
1
0
0
1
22
5
5
8
0
9
22
8
22
2/5
2/5
2
2
2
2
2
2/5
2/5
2/5
2/5
5
5

امکان تعریف تداخالت دارویی در جدول پایه
امکان تعریف موارد منع مصرف در جدول پایه
امکان تعریف موارد ههدار در جدول پایه
امکان تعریف عوارض هر دارو در جدول پایه
امکان اعالم ههدار هنگام درخواست در موارد منع مصرف و تداخالت دارویی
امکان ثبت تفاوت تعرفه در مواردی که قیمت فروش دار وها از تعهد سازمان و یا سازمان های بیمه گیر باالتر
باشد
امکان نگهداری اطالعات خرید دارو
امکان نمایش اطالعات خرید دارو
امکان به روز رسانی اطالعات خرید دارو
قابلیت ارائه پیهنها د خرید دارو به طور خودکار با رسیدن به حد سفارش و یا بر اساس نیاز

2/51
2/51
2/85
2/18
2/85
22

1
1
1
2
9
22

1/51
9/5
9/5
1/12

9
9/5
9/5
3

امکان کنار گذاشتن ی

دارو از لیست داروهای فعلی بیمار

1
%222

1

22

%85/1

9

1

%85/1

9

22

%222
%222

1
1

22
22

%51/2
%18/9

0
1

8
1

%222
%222
%12/0

1
1
5

22
8
22

%01/3

9

22

%18/9

1

22

%18/9

1

22

%222

1

22

%85/1

9

22

%85/1

9

3
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تعداد داروخانه با نمره

گزینههاي بررسی شده

وزن تقسیم

درصد

تعداد داروخانه با
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در میان قابلیتهای موجود در پانزدهمین گزینه از چک لیسکت
ارزشیابی ،کمترین درصد فراوانی مربوط به قابلیت ارائه گکزارش
کارکرد داروها شد ( 01/3درصد) که میانگین نمکره  2/12را دارا
بود 01/3 .درصد از سیستمهای اطالعات داروخانه مورد بررسی
دارای قابلیت تعریف میزان مجاز تجکویز دارو در جکدول پایکه و
ههدار الکترونی در صورت درخواست خارج از محکدوده مجکاز
تجویز ،با میکانگین  1/20بودنکد 18/9 .درصکد از سیسکتمهکای
اطالعات داروخانههای مورد بررسی دارای قابلیکتهکای تعریکف
تداخالت دارویی (با میانگین  ،)2/51تعریف موارد منکع مصکرف
(با میانگین  ،)2/51تعریف عوارض دارویی (بکا میکانگین )2/18
در جدول پایه و قابلیت اعالم ههدار هنگام درخواست در مکوارد
منع مصرف و تداخالت دارویی (با میانگین  )2/85بودنکد01/3 .
درصد از این سیستمها قابلیت تعریف موارد ههدار (بکا میکانگین
 )2/85را داشککتند .تمککامی سیسککتمهککای اطالعککات داروخانککه
بیمارسککتانهککای مککورد پککژوهش دارای قابلیکککت نمکککایش
اطالعکات خریکد دارو و به روزرسانی آن بودند و  85/1درصد از

بیاتی و همکاران

این سیستمها قابلیت نگهداری اطالعات خرید دارو (با میکانگین
 )1/51را داشتند.
جمع بندی نتایج حاصکله نهکان داد ککه وضکعیت سیسکتمهکای
اطالعات داروخانه بیمارستانهای مورد پژوهش ،در قابلیتهکای
حسککابداری و بیمککه بککا کسککب مجمککوع میککانگین نمککره  02در
وضعیتی کامالم مطلو  ،در قابلیت انبارداری بکا کسکب مجمکوع
میانگین نمره  11/12و در قابلیت گزارشگیری و ثبت اطالعات
مرتبط با دارو و تجویز دارو بکا کسکب مجمکوع میکانگین نمکره
 99/39در وضعیتی مطلو  ،در قابلیتهای بکالینی هوشکمند بکا
کسب مجموع میانگین نمره  22/10در وضعیتی نکامطلو و در
سایر قابلیتهای بالینی با کسب مجموع میکانگین نمکره 92/11
در وضعیتی نسبتام مطلو  ،قرار داشتند .در نهایت نمکودار  ،2بکه
منظور مقایسهمجموعه نمرات کسب شکده توسکط هکر سیسکتم
اطالعات داروخانهای در بیمارسکتانهکای تحکت مطالعکه ،ارائکه
گردیده است.

نمودار :1نمودار مقایسه اي مجموعه نمرات كسب شده هر سیستم اطالعات داروخانهاي در بیمارستانهاي منتخب شهر شیراز

بحث و نتیجهگیري
تمامی داروخانههای مورد مطالعه در این پژوهش ،در سیستم
اطالعاتی خود امکان محاسبه صورت حسا داروهای مصرفی
برای هر بیمار و بخش و محاسبه حم بیمه بیمار به همراه
توانایی چاپ کردن لیست داروهای فعلی را داشتند .در مطالعه-
ای که توسط اسدی و همکاران انجام شد به این نکته اشاره
شد که محاسبه هزینههای دارویی بیمار ،محاسبه مقدار داروی
تحویلی از داروخانه و محاسبات مربوط به خرید دارویی ضروری
است ،در حالی که بسکیاری از پکردازشهای ضکروری از جمکله
محاسبه مکصرف داروی هکر بیکمار براسکاس گکروه دارویکی و

انجام نمیپذیرد که این مهم بایستی تحقم

براساس تهخی
پذیرد [.]9
اکثر داروخانههای مورد مطالعه در سیستم اطالعات خود قابلیت
فرستادن ی کپی از نسخه به پرونده بیمار را داشتند .مطالعه-
ای که توسط  Spiroانجام شد ،عناصر هستهای مدیریت دارو
درمانی را شامل بازنگری دارو درمانی ،پرونده دارویی شخصی،
طرح های دارویی ،مداخالت ،ارجاعات و مستندات دانست و
همچنین بر مستندات مراقبت مداوم (Continuity-of-
 ،)CCD DocumentCareبه منظور تسهیم عناصر
اطالعاتی مدیریت دارودرمانی در بین ارائه دهندگان مراقبت
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تأکید کرد ،که این امر ارزش و اهمیت استفاده از پرونده
الکترونی سالمت را در بین داروسازان آشکار میکند [.]21
در مطالعه  Siskaو  Tribbleوضعیت کنونی فناوریهای
اصلی حمایت از مدیریت دارو را د ر محدوده گزارشات انجمن
پزشکی و بخش خدمات انسانی و سالمت ( Department of
 )Health and Human servicesبررسی کردند .انجمن
پزشکی در گزارش عبور از پرتگاه کیفیت سیستمهای سالمت
جدید برای قرن 12؛ بر روی ایجاد پرونده الکترونی سالمت و
یکپارچگی آن با سیستمهای ثبت دستورات پزش و سیستم-
های توزیع و مصرف دارو تأ کید کرده است .همچنین این
سیستمها بایستی در محدوده سازمان به طور ایدهال با یکدیگر
کار کنند و اطالعات بیماران را به موقع تسهیم کنند تا از ی
تصمیمگیری بالینی مناسب و به موقع ،در محل ارائه مراقبت
حمایت نمایند [.]28
اکثر داروخانههای مورد بررسی در سیستم اطالعات خود امکان
اخذ گزارش به تفکی بیمار ،پزش و بخش را دارا بودند .در
مطالعه اسدی و همکاران ثبت اطالعات دموگرافی بیمار،
وضعیت مصرف دارویی بیمار و سایر اطالعات موجود در پایگاه
اطالعات بیمار در سیستم اطالعات داروخانه بیمارستانها را
ضروری دانستند .همچنین پهتیبانی از فعالیت درمانی داروخانه،
تهیه پرونده مدیریت دارو و ثبت بر خط دستورات دارویی را جزء
مهمی از و ایف سیستم اطالعات داروخانه برشمردند .سیستم
اطالعات داروخانه بایستی مهتمل بر سه پایگاه اطالعات بیمار،
دارو و تجویز کننده دارو باشد [.]9
تمامی داروخانههای مورد مطالعه قابلیت پهتیبانی از سیستم
اطالعات مدیریت انبار (انبار گردانی دارویی) را داشتند .در
مطالعهای که توسط  Geolو همکاران انجام شد نتایج نهان
داد که کهورهای مختلف ،سیستمهای مدیریت انبار دارویی
متفاوتی را بسته به نیازشان استفاده میکنند و تعداد زیادی از
آنها سیستمهای سنتیای هستند که قابلیتهایی مانند مکان-
یابی دارو ،ههدار سیستم در مورد اقالم تاری گذشته ،وضعیت
دستورات خرید به تعویم افتاده و کنترل قرنطینه داروها را
ندارند.]23[ .
بیش از نیمی از داروخانههای مورد مطالعه قابلیت بررسی تعداد
داروی تجویزی مجاز هنگام ثبت نسخه به صورت هوشمند را
داشتند .سیستم اطالعات داروخانه بیمارستانهای نمازی ،ابن
سینا و امیر فاقد این قابلیت بودند .از این رو ،اسدی و همکاران
در مطالعهی خود بیان کردند که انجام محاسبات منظم و دقیم
جهت انجام خدمات دارویی و پزشکی از ضروریات است و
39
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محاسبه دقیم مقدار مصرف دارو یکی از عناصر اصلی مراقبت-
های دارویی جهت رسیدن به پیامد مطلو برای بیمار میباشد.
گاهی اوقات کوچکترین اشتباه در محاسبه دوز دارو میتواند
برای بیمار خطرناک و هزینهبر باشد .بنابراین به منظور
جلوگیری از مهکالت دارو درمانی بیماران ،انجام تمام
پردازشهای مربوط در داروخانه ضروری است [.]9
حدود سه چهارم از داروخانههای مورد مطالعه قابلیت تهیه
تاریخچه کامل دارویی بیمار بر اساس هر سال را دارا بودند.
سیستم اطالعات داروخانههای بیمارستانهای ابن سینا و علی-
اصغر(ع) فاقد این قابلیت بودند .اسدی و همکاران در مطالعه
خود ،تهیه سابقه دارویی بیماران را یکی یگر از و ایف مهم
سیستم اطالعات داروخانه دانستند و تأ کید کردند که این سوابم
توسط سیستم اطالعات داروخانه مدیریت میشود و بایستی
شامل اطالعات مفصلی همچون داروهای مصرفی بیمار در
گذشته و حال ،آلرژیها و پارامترهای فیزیولوژی بیمار باشد
[.]9
تنها بیمارستانهای فقیهی و رجایی دارای قابلیت تعریف میزان
مجاز تجویز هر دارو در جدول پایه و اعالم ههدار الکترونی
در صورت درخواست خارج از محدوده مجاز بودند .در مطالعهای
که توسط اسدی و همکاران انجام شد ،محاسبه مواد مغذی
دریافتی به صورت تزریقی و محاسبه شاخ های مصرف دارو
از نظر سازمان جهانی بهداشت مهتمل بر محاسبه میانگین
اقالم تجویزی ،محاسبه درصد اقالم تجویزی با نام ژنری
( ،)Generic nameمحاسبه درصد نسخه دارای حداقل ی
آنتی بیوتی  ،محاسبه درصد نسخه دارای ی قلم داروی
تزریقی و محاسبه نسخه دارای داروهای تجویز شده بر اساس
فهرست مجاز دارویی در سیستم اطالعات داروخانه را ،از جمله
موارد مهمی دانستند که بایستی در سیستم اطالعات داروخانه
ثبت گردند [.]9
حدود ی چهارم از داروخانههای مورد پژوهش امکان تعریف
تداخالت دارویی ،موارد ههدار و منع مصرف و عوارض هر دارو
در جدول پایه و اعالم ههدارهای الزم هنگام درخواست را در
سیستمهای اطالعات خود داشتند .بیمارستانهای نمازی و
رجایی تنها مراکزی بودند که این قابلیت را به طور کامل در
سیستم اطالعات داروخانه خود دارا بودند .در مطالعهای که
توسط  Warholakو همکاران انجام شد ،داروسازان را به
عنوان خط اول دفاع به منظور جلوگیری از رخداد تداخالت
دارویی معرفی کردند .سیستمهای اطالعات داروخانه نیز با
تکمیل پایگاههای دانش دارویی خود بر اساس اطالعات بالینی،
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ارزشیابی عملکرد سیستمهاي اطالعات داروخانه

 در وضعیتی نامطلو و22/10 با کسب مجموع میانگین نمره
در سایر قابلیتهای بالینی با کسب مجموع میانگین نمره
 این پژوهش. در وضعیتی نسبتام مطلو قرار داشتند92/11
نهان داد که کمترین توجه
طراحان سیستم اطالعات داروخانه بر قابلیتهای بالینی
 بنابراین پرداختن به قابلیتهای ههدارهای.هوشمند بوده است
الکترونی به هنگام تجویز نادرست دارو و سیستمهای پهتیبان
تصمیم بالینی و همچنین پرداختن به سیستم اطالعات داروخانه
. نیاز به توجهات بیهتری دارد،بستری
تشکر و قدردانی
این مقاله حاصل بخهی از پایاننامه کارشناسی فناوری
.اطالعات سالمت در دانهگاه علوم پزشکی شیراز میباشد
ضمنام محققین این مطالعه از تمامی مدیران ارشد و میانی
بیمارستانهای منتخبی که در انجام این پژوهش همکاری الزم
. صمیمانه قدردانی مینمایند،را داشتهاند
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Introduction: Pharmacy Information System (PIS) is one of the subsystems of Hospital Information
System (HIS) that has been designed to meet the needs of pharmacy. Assessment could improve the
existing systems and make competition between companies.
Method: This cross-sectional study assesses the performance of Pharmacy Information System (PIS)
in Shiraz, Iran hospitals in March 2013. Data were collected by direct observations and interviews
with the users of the software. Data collection tool was a valid and reliable standard check list which
consists of Hospital Information System evaluation criteria that was published by the Ministry of
Health and Medical Education in December 2011. The evaluation criteria have been graded by users
based on their importance. Collected data were analyzed using descriptive statistics and Microsoft
Excel software 2010.
Results: The Pharmacy Information Systems (PIS) in studied hospitals in terms of accounting and
insurance capabilities were in quite desirable condition with a total average score of 40.Ware
housing and reporting as well as recording of information related to drugs and medication were in
acceptable condition with a total average score of 27/71 and 36/96, respectively. However,
intelligent clinical capabilities with a total average score of 11/74 were in an undesirable condition.
Other clinical capabilities with a total average score of 31/27 were in a relatively good condition.
Conclusion: Many of pharmacy information systems, which are the most important component of
clinical support systems, have been designed for the purpose of medication management and
medication costs instead of supporting clinicians in prescribing process. However, these PIS
software gained the lowest score in the intelligent clinical features. Therefore, upgrading the
capabilities of electronic alerts during inappropriate prescription of drug as well as clinical decision
support systems and improving hospital pharmacy information system is necessary.
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