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مقدمه :سامانه یکپارچه بهداشت (س یب) یک سامانه طراحی شده درباره سوابق الکترونیک سالمت افراد میباشد که با هدف بهینهساز ی
اطالعات و ارائه مراقبتهای بهداشتی و درمان ی ایجاد شده است .با توجه به شیوع بیمار ی کووی د  91-و اهمیت یافتن پرونده الکترونی ک
سالمت ،مطالعه حاضر با هدف بررس ی عملکرد آیتمهای سامانه سیب و شناسایی نقاط ضعف و قوت این سامانه صورت گرفت.
روش :مطالعه حاضر یک مطالعه توصیف ی  -مقطع ی است که در زمستان  9911انجام شد .افراد مورد مطالعه  911نفر از بهورزان و
مراقبین سالمت در سراسر کشور بودند .پرسشنامه محقق ساخته در مقیاس لیکرت پنج گزینهای ،به صورت آنالین و در دسترس در اختیار
افراد قرار گرفت .نمونهگیر ی به صورت هدفمند انجام شد و سپس دادهها توسط محقق وارد نرمافزار  SPSSنسخه  61شدند و با استفاده
از آمار توصیفی و همچنین آزمونهای کایاسکوئر ،تی مستقل و ضر یب همبستگی در جهت اقدام آزمون فرضیه مشخص در مورد توزی ع
یک متغیر ،تجزیه و تحلیل گردید.
نتایج :نتایج پژوهش حاضر نشان داد ،ک یفیت ثبت واکسیناسیون و گزارش آن به عنوان بهترین عملکرد سامانه سیب محسوب میشود.
نحوه عملکرد ورود و خروج افراد تحت پوشش ،ضعیفترین بخش سامانه س یب بود .بین ثبت واکسیناسیون و جنسیت افراد (،)P =4/490
ارتباط معنیدار آماری وجود داشت.
نتيجهگيري :یافتههای پژوهش نشان داد ،عملکرد سامانه سیب در ارائه مراقبتهای بهداشتی متوسط تا خوب بود .نتای ج این مطالعه
میتواند ،طراحان سامانه س یب را نسبت به بهبود نقاط ضعف در سامانه سیب با قابلیت های موجود موردتوجه قرار دهد.
كليدواژهها :پرونده الکترونیک سالمت ،سیستمهای اطالعاتی ،مراقبتهای بهداشتی
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ارجاع :محمدی ابنوی محمد ،سعید سجاد .ارزیابی عملکرد سامانه یکپارچه بهداشت در کیفیت ارائه مراقبت های بهداشتی از دیدگاه بهورزان و مراقبین سالمت در سراسر ایران سال

ارزیابی عملکرد سامانه یکپارچه بهداشت

مقدمه

است .همچنین ،روزانه نزدیک  1میلیون نفتر ختدمت در ستط
کشور و همچنین ،تعداد  6/5میلیتون ختدمت در ستامانه ستیب
ثبت شده است [ .]94سامانه سیب بر اساس اهتداف مترتبط بته
طرح تحول نظام سالمت پیادهسازی شد و کلیات آن مترتبط بتا
طرح جامع نظام سالمت میباشتد .مهتمتترین اهتداف ستامانه
سیب عبارتانتد از اجرایتی نمتودن ایجتاد پرونتده الکترونیتک
سالمت برای عموم مردم ،ارائه یکپارچته ختدمات ستالمت بته
عموم ایرانیان در سراسر کشور بتهویتژه نقتاط کتم برختوردار و
حاشیه شتهرهتا ،ارائته ختدمات ستالمت بتر استاس نیازهتای
اختصاصی گروههای سنی به ویژه گروههتای در معتر خطتر
(مادران ،کودکان و سالمندان) ،امکان بهروزرستانی برنامتههتای
ملی سالمت و بهداشت در کوتاهترین زمان ممکن و با کمتترین
هزینه و فراهمسازی نظام ارجتاع در بختش بهداشتت و درمتان
[ .]99مهمترین موارد کلیات عملکرد سامانه سیب عبارتانتد از
ثبتنتام ختدمت گیرنتدگان ،ثبتت وقتایع ،ارائته شتاخصهتای
سالمت ،انجام غربالگری اولیه بیماریها ،نظتام ایمتنستازی و
واکسیناسیون ،مراقبتهای سالمندان ،آمتوزش بتاروری ستالم و
مراقبتهتای بتارداری ،شناستایی عوامتل خطتر بیمتاریهتای
غیرواگیر از جمله بیماریهای قلبی و عروقی ،دیابت ،سرطانها،
سکتههتای مغتزی و نظتام مراقبتت ستالمت روان بتر استاس
پرسشتنامه ( The Alcohol Smoking and Substance
( ASIST )Involvement Screening Testآزمتتتون
غربالگری درگیری بتا الکتل ،ستیگار و متواد) ستازمان جهتانی
بهداشت [ ]96اهداف و کلیات ستامانه ستیب نشتان متیدهتد،
مهمترین و بیشترین خدمات سامانه سیب در حوزه مراقبتهتای
بهداشتی اولیه است .بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشتت،
مراقبتتهتای بهداشتتتی اولیته (،)Primary Health Care
مراقبتهای ضروری بهداشتی هستند که از طریتق شتیوههتای
نوین و فناوری علمی ارائه میشود و از نظر جامعه قابل قبتول و
برای افراد و خانوادهها در دسترس است [.]99
تحقیقات نشتان داده استت کته کیفیتت ختدمات بهداشتتی
نامطلوب ،منابعی که میتوانست صرف درمان بیماران بیشتتری
بشود را تلف میکند .به این خاطر هر روز مردم بیشتتر خواهتان
کیفیت مراقبت بیمارستانی میشوند .تأمین ایمنی برای بیمتاران
و کارکنان و بهبود کیفیت جزو اهداف ملی نظامهتای بهداشتتی
هم در کشتورهای توستعه یافتته و هتم در کشتوهای در حتال
توسعه است .شواهد تجربی نشان میدهد که در دسترستی بته
مراقبت بهداشتی با کیفیت مطلوب ،بر حستب طبقته اجتمتاعی،
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سیستتتمهتتای اطالعتتاتی نقتتش بس تیار مهم تی در متتدیریت
بهینهسازی و یکپارچهسازی اطالعات و سوابق افراد دارند .یکی
از این سیستمهای اطالعاتی حوزه سالمت ،پرونتده الکترونیتک
سالمت یا سوابق الکترونیکی سالمت است [ .]9سیستتمهتای
الکترونیکی نظام سالمت میتوانند با ثبتت اطالعتات و ستوابق
سالمت افراد ،نقش مؤثری در رفع معضالت بهداشتی ،ستالمت
افراد و کاهش مرگ و میتر داشتته باشتند [ .]6نتتایج مطالعتات
مختلف در کشورهای انگلستان ،آمریکا و کانتادا نشتان داد کته
سرمایهگذاری در سیستمهای الکترونیکی سالمت و توجه ویتژه
به فرآیند آن ،میتواند به بهبود وضعیت بیمار کمتک کنتد و در
مدیریت بیماریهای مزمن نقش متؤثری داشتته باشتد [ .]9در
مطالعتتهای توستتط گتتروه جراح تی دانشتتکده پزشتتکی آیکتتان
نیویورک ،نتایج نشان داد که سیستمهای الکترونیکتی ستالمت
میتواند در ایجاد هماهنگی بیشتر در بیمارستانها برای مراقبت
سالمت محور و بیمارمحور ،بهطور قابل توجهی ،درصد مترگ و
میر براثر عفونتهای بیمارستانی ماننتد عفونتتهتای ختونی در
بخش مراقبتهای ویژه جراحتی را کتاهش دهتد [ .]0ستازمان
جهانی بهداشت در سال  6491سالمت الکترونیکی را به عنتوان
استفاده مقرون به صترفه و امتن از فنتاوریهتای اطالعتاتی و
ارتباطاتی برای پشتتیبانی از ستالمت و زمینتههتای مترتبط بتا
سالمت تعریف کرده که شامل خدمات و مراقبتهای بهداشتی،
نظارت بر بهداشت ،ادبیات سالمت ،آموزش ،دانش و تحقیقتات
مرتبط به بهداشت است [ .]5در مطالعات متعدد نشان داده شتده
است که پرونده الکترونیک سالمت از عوامتل تقویتت و بهبتود
کیفیت خدمات و مراقبتهتای بهداشتتی محستوب متیشتود و
باعث افزایش دقت ،کاهش هزینه و صرفهجویی میشود [.]1،6
یکی از این سیستمهتای اطالعتاتی حتوزه ستالمت در ایتران،
پرونده الکترونیتک ستالمت بته نتام ستامانه ستیب متیباشتد.
مطالعات مختلفی درباره سامانه سیب انجام شده استت کته بته
ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد سامانه پرداخته شده است
[ .]9،1از دیماه  9910بتا طراحتی و راهانتدازی ستامانه ستیب
توسط شرکت دانتش پارستیان ،ابتتدا بته صتورت آزمایشتی در
دانشگاه علوم پزشکی تهران بررسی و با موفقیت اجرایی شتد و
پس از آن در مهترمتاه  9915طبتق ابتالو وزارت بهداشتت ،در
دانشگاههای علوم پزشکی سراستر کشتور در دستتور کتار قترار
گرفت .تا به امروز در این سامانه ،برای تعداد بیش از  69میلیون
نفر از جمعیت کشور پرونده الکترونیک ستالمت تشتکیل شتده
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سط سواد ،درآمد و محل جغرافیتایی بیمتار بتیعتدالتی وجتود
دارد .اصالح و بهبود کیفیتت ختدمات بهداشتتی ،دسترستی بته
مراقبت بهداشتی باکیفیت را عادالنه تتر متیستازد [ .]90،95در
مورد ناکارآمدی ارائه مراقبت پزشتکی ،درمتانهتای نامناستب،
خدمات پزشکی غیرضروری نگرانی فزایندهای وجتود دارد .بتین
یک چهارم تا یک پنجم فعالیتهای پزشکی در آمریکا از نقطته
نظر پزشکی نامناسب و غیرضروری هستتند [ .]91ستامانههتای
الکترونیکتتی ستتالمت در طتتی دوران اپیتتدمی کوویتتد ،91-در
غربالگری ،تشخیص و آموزشهای الزم در جهت پیشتگیری از
بیماری کرونا نقش مؤثری داشتته استت [ ،]96عتالوه بتر ایتن
سالمت الکترونیک در مدیریت بیماریهای مزمن در جنبههتای
مختلف مراقبتهای بهداشتی تأثیرگذار است؛ لذا مطالعه حاضتر
با هدف ارزیابی عملکرد و کاستیهای سامانه ستیب در کیفیتت
ارائه خدمات و مراقبتهای بهداشتی و شناسایی نقتاط ضتعف و
قوت سامانه پرداخته و راهکارهایی جهت رفع این مشتکالت در
جهت بهبود مراقبتهای بهداشتی ،پیشنهاد مینماید.
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خیلی ضعیف) استفاده شد و به ترتیب امتیاز پنج تا یک در نظتر
گرفته شد .روایی پرسشتنامه بتا روش روایتی صتوری و روایتی
محتوایی توسط شش متخصتص در ایتن زمیتتنه تأییتد شتتد.
( CVR)Content Validity Ratio /461شتاخص روایتی
محتوایی و صوری) همچنین برای سنجش پایایی پرسشتنامه از
روش آلفای کرونباخ استفاده شد (آلفای کرونباخ  .)4/16پتس از
تکمیل پرسشنامه ،دادهها بترای محقتق ارستال و در نترمافتزار
 SPSSنسخه  61وارد و سپس تجزیه و تحلیل آمتاری انجتام
گردید .نرمال بودن متغیرهای کمی (سن و نمره کل پرسشنامه)
با روشهای مختلفی شتامل کشتیدگی ،چتولگی ،کولمتوگروف
اسمیرنوف ،شپیرو ویلک ،نمودار هیستوگرام و کیتو کیتو پتالت
( )quantile-quantile plotسنجیده شد که متغیر نمره کتل
نرمال و سن غیرنرمال بود .دادهها بتا استتفاده از آمتار توصتیفی
(جداول توزیع فراوانی ،میانگین ،انحراف معیتار) و آزمتون کتای
اسکوئر برای سنجش نحوه عملکرد سامانه ستیب و ارتبتاط آن
با متغیرهای کیفی ،آزمون تی مستقل بترای ستنجش میتانگین
نمره کل پرسشنامه در زیر گروههای متغیرهای کیفی و ضتریب
همبستگی جهت سنجش رابطه بین دو متغیر کمتی نمتره کتل
پرسشنامه و سن ،تجزیه و تحلیل گردید.
نتایج
در این مطالعه  911نفر از بهتورزان و متراقبین ستالمت متورد
بررسی قترار گرفتنتد 96 .نفتر ( 01/0درصتد) بهتورز و  90نفتر
( 54/1درصد) مراقب سالمت که  961نفر ( 61درصد) زن و 04
نفر ( 60درصد) مترد بودنتد .بیشتتر افتراد در رده ستنی 99-04
سالگی قرار داشتتند ( 06درصتد) .میتانگین ستنی افتراد ± 6/1
 91/95ساله بود .اکثر آنهتا دارای متدرک تحصتیلی لیستانس
( 09/9درصد) بودند .بیشتر افراد با سامانه سیب بته طتور کامتل
آشنا بودند ( .)14/1جدول  9مشخصات افتراد شترکتکننتده در
پژوهش نشان میدهد .میانگین نمره کتل پرسشتنامه در افتراد
شرکت کننده 94/66 ±95/69 ،بتا حتداقل نمتره  61و حتداکثر
 991بهدست آمد .نتتایج آزمتون تتی مستتقل نشتان داد ،بتین
میانگین نمره کل پرسشنامه در متغیترهتای جنستیت ،وضتعیت
تأهل ،تحصیالت و نوع شغل اختالف آمتاری معنتاداری وجتود
نداشت (( )P≥ 4/45جدول  .)6ضریب همبستگی اسپیرمن بتین
سن با نمره کتل پرسشتنامه  -4/469شتد ،ولتی معنتادار نبتود
( )P= 4/669بر اساس جدول  ،9بیشترین نقطه ضعف عملکترد
سامانه سیب ،نحوه ورود و خروج از سامانه سیب ( 56/0درصتد)
بود .به طوری که  99درصد افراد ،این بخش از سامانه ستیب را
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روش
پژوهش حاضر از نوع توصیفی -مقطعتی بتود کته در زمستتان
 9911انجام شد .جمعیت مورد مطالعه ،کاربران سامانه ستیب در
سراسر ایران بودند .م سائل اخالق در پژوهش توسط نویسندگان
کامتل رعایتتت شتتده استت و همچنتتین اصتتول محرمتتانگی در
مشخصات و اطالعات افراد شرکتکننده رعایت شده است.
معیار ورود به مطالعه ،افراد بهورز و مراقتب ستالمت شتاغل در
مراکز بهداشتی سراسر ایران بود .دلیل انتخاب افتراد در سراستر
کشور ،ملی بودن سامانه یکپارچه بهداشت (ستیب) بتوده استت.
ابزار مورداستفاده در این مطالعته ،پرسشتنامه محقتقستاخته در
مقیاس لیکرت پنج گزینهای بتود .حجتم نمونته طبتق فرمتول
کوکران و با خطتای  4/49حجتم نمونته  954بته دستت آمتد.
نمونهها از سراسر ایران به روش در دسترس و آنالین انتخاب و
لینک پرسشنامه در اختیار آنها قرار گرفت .سؤاالت پرسشتنامه
شامل دو بخش اطالعات دمتوگرافیکی از قبیتل ستن ،جتنس،
وضعیت تأهل ،سط تحصیالت و نوع شتغل بتود .بختش دوم،
اطالعات مرتبط با کلیات عملکرد سامانه ستیب کته شتامل 69
سؤال در خصوص نحوه عملکرد سامانه سیب در ثبت و پیگیری
مراقبتها ،آموزشهای الزم به گتروههتای مختلتف و گتزارش
شاخصهای آماری بود .برای نمرهگذاری سؤاالت پرسشتنامه از
طیف لیکرت پنج گزینهای (خیلی خوب ،خوب ،متوسط ،ضعیف،
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ارزیابی عملکرد سامانه یکپارچه بهداشت

خیلی ضعیف میدانستند .نقطه قوت سامانه سیب در نحوه ثبتت
و گتتزارش واکسیناس تیون ( 61/1درصتتد) بتتود .آزمتتون آمتتاری
کایاسکوئر نشان داد که نحوه عملکرد ورود و خروج در سامانه
سیب بین جنسیت ( ،)P=4/600وضتعیت تأهتل (،)P= 4/945
نتتوع شتتغل ( )P= 4/956و ستتط تحصتتیالت ()P= 4/511
اختالف آماری معنیداری یافتت نشتد .آزمتون آمتاری کتای-

اسکوئر نشان داد که بین کیفیت ثبت واکسیناستیون در ستامانه
سیب با جنسیت افراد اختالف آماری معنتیداری وجتود داشتت
( ،)P= 4/490ب تین وضتتعیت تأهتتل ( ،)P= 4/660نتتوع ش تغل
( )P= 4/996و ستط تحص تیالت ( )P= 4/155رابطته آمتتاری
معنیداری یافت نشد.

جدول  :5مشخصات دموگرافيک شركتكنندگان در این مطالعه
اطالعات دموگرافيک
جنسیت
سن

وضعیت تأهل
مدرک تحصیلی

شغل

زن

تعداد (درصد)
)%61( 961

مرد
69- 94
99- 04
54- 09
مجرد
متأهل
سیکل
دیپلم
فوق دیپلم

)%60( 04
)%65/1( 09
)%06( 69
)%66/9( 05
)%99/6( 99
)%99/9( 995
)%6/0(0
)%94/6( 59
)%99/9( 66

لیسانس
کارشناسی ارشد

)%09/9( 99
)%0/9(9

بهورز

)%01/0( 96

مراقب سالمت

)%54/1( 90

جدول  :2مقایسه نمره كل پرسشنامه بر حسب متغيرهاي جمعيتشناختی ()n=511

ارشد

61/96

6/96

4/619
4/991
4/691
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متغيرها
مرد
زن
مجرد
متأهل
بهورز
مراقب سالمت
سیکل
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس

ميانگين
94/96
94/41
61/09
99/95
61/91
94/11
95/65
94/50
69/19
94/90

انحراف معيار
99/15
90/45
96/5
90/51
95/0
95/90
99/56
96/99
1/19
95/01

P-Value
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جدول  : 3سطح ارزیابی عملکردي سامانه سيب در ارائه خدمات و مراقبتهاي بهداشتی از نگاه بهورزان و مراقبين سالمت
ارزیابی سطح عملکرد
تعداد (درصد)

خيلی خوب و
خوب

سؤاالت براساس كليات عملکرد سامانه سيب
)14/1( 909
میزان آشنایی افراد با سامانه سیب
)59/0( 16
ثبتنام و سرشماری افراد
)99/9( 56
بروزرسانی سامانه در جهت رفع اختالل
)95/5( 51
همکاری با معاونت بهداشت در سامانه سیب
)54( 99
گزارش دریافت نکردن مراقبتهای فرد
)50/9( 19
غربالگری کووید_91
)09/1( 69
مراقبتهای بهداشتی در سالمندان
)19/9( 999
مراقبت و آموزش مادران باردار
)61/1( 996
ثبت و گزارش واکسنها
)66/9( 05
نحوه ورود و خروج افراد از سامانه به دلیل مهاجرت
)96/1( 19
ثبت و پیگیری آزمایشات انجام شده
)66/9( 01
به دست آوردن شاخصهای سالمت
)09( 19
پیدا کردن افراد نیاز به مراقبت ویژه مانند دیابتیها و فشارخون باال
)91/6( 11
ارجاع به پزشک یا کارشناس تغذیه در جهت رفع مشکالت
)99/9( 51
بروزرسانی بهموقع منابع و دستورالعملهای موجود
)19/0( 946
پرونده مراقبت کودکان و نمودار رشد آنها
)09/1(69
گزارشهای دورهای
)16/5( 996
به دست آوردن شاخص توده بدنی افراد
)59/6( 91
گزارشهای دارویی و نحوه برآورد آن
)09/1( 69
همکاری با شبکه در جهت غربالگری بیماریهای شایع منطقه
)90/1( 59
آموزشهای الزم در زمینه بهداشت روان
)09/9( 99
ثبت و پیگیری مراقبتهای افراد غیر ایرانی
)99/1( 10
به دست آوردن آمارهای ساالنه

متوسط

ضعيف و خيلی
ضعيف

)9/0( 90
)61/5( 01
)09/1( 11
)99/1( 10
)96/5( 50
)96/5( 50
)95/5( 51
)60/6( 09
)91/1( 69
)64/5( 90
)91/6( 11
)95/5( 51
)96/5( 50
)96/5( 50
)90/9( 56
)94/6( 59
)91/6( 19
)69/5( 91
)94/9( 54
)91/9( 14
)91/9( 14
)61/9( 09
)61/5( 01

)4/1( 9
) 96( 64
)66/9( 05
)65/1( 09
)96/5( 61
)96/6( 69
)64/5( 90
)6/6( 96
)9/1( 1
)56/0( 96
)66/9( 96
)91/6( 19
)61/5( 00
)66/9( 01
)99/1( 59
)6/9( 99
)91/9( 96
)1( 95
)91/6( 66
)91/1( 99
)61/9( 09
)66/9( 96
)99/1( 59
911

كل

588
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بحث و نتيجهگيري
نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که سامانه یکپارچه بهداشت
(سیب) باتوجه به مطالعات مختلفی که انجام شده است از
ابتدای ایجاد و راهاندازی آن در سال  9910تا پایان زمستان
 ،9911عملکرد روبه رشدی داشته است .در مطالعه حاضر نشان
داده شد که نقطه قوت سامانه سیب ،ثبت واکسن و گزارش آن
طبق نظر افراد میباشد و باتوجه به شیوع کووید 91-در
کشورمان و لزوم برنامه واکسیناسیون همگانی برای پیشگیری
و کنترل بیماری کرونا ،بهعنوان نقطه قوت و عملکرد مناسب ،
سامانه سیب میتواند بسیار مفید و نویدبخش برای
واکسیناسیون سریع باشد و در جهت کنترل بیماری گام مثبتی
برداشته شود.
بیشترین نقطه ضعف عملکرد سامانه سیب ،نحوه ورود و خروج
از سامانه سیب ( 56/0درصد) بود .بهطوری که  99درصد افراد،

این بخش از سامانه سیب را خیلی ضعیف میدانستند و ارائه
راهکار مناسب طبق مطالعه جعفری و همکاران می توان به
پاسخگویی مدیران و کارشناسان در خصوص حل معضل بخش
ورود و خروج سامانه سیب اشاره کرد [ ،]99در این مطالعه
کاربران سامانه سیب از عدم آگاهی و پاسخگویی مناسب به
سؤ االت و انتقادات در رابطه با سامانه از سوی مدیران و
کارشناسان اعترا داشتند و این عدم پاسخگویی ،نارضایتی
افراد را بههمراه داشت که می تواند در نهایت منجر به کاهش
بهرهوری سامانه سیب گردد .مطالعه حاضر سعی نمود که با
انجام این پژوهش ،عملکرد سامانه سیب و شناسایی نقاط ضعف
و قوت را به اطالع مدیران و کارشناسان سامانه سیب برساند و
به افزایش رضایت کاربران در جهت بهرهوری بیشتر و پیشرفت
ارائه خدمات بهداشتی کمک کند .در مطالعه جبرائیلی و
همکاران [ ]91مهمترین عامل مؤثر بر پیادهسازی موفق

ارزیابی عملکرد سامانه یکپارچه بهداشت

سیستمهای الکترونیکی نظام سالمت را آشنایی کامل نیروی
انسانی عنوان کرد و با پژوهش حاضر که آشنابودن کامل بیشتر
افراد مطالعه با سامانه سیب و بهبود پیاده سازی موفق آن که
به سبب آشنایی و تسلط کامل به دست میآید ،همخوانی دارد.
در مطالعات دیگری هم نشان داده شده است که پرونده
الکترونیک سالمت از عوامل مؤثر در بهبود کیفیت خدمات و
مراقبتهای بهداشتی محسوب میشود و استفادهکردن از
مزیتهای بینظیر آن به شرط آشنایی و آمادگی کامل مدیران و
کارکنان بهداشتی ،میتواند بسیاری از معضالت نظام بهداشتی
را برطرف سازد [.]64،69
در مطالعه نقیبزاده و صتفری محمتدی [ 16 ،]66درصتد از
کاربران سامانه سیب معتقد بودند مهمترین راهکار ارتقاء سامانه
ستیب ،بهبتتود وضتعیت گتتزارشگیتتری از جنبتههتتای مختلتتف
میباشد .در مطالعه حاضتر بتا بررستی عملکترد ستامانه ستیب،
یافتههتا نشتان داد گتزارشگیتری دورهای ،ستاالنه و گتزارش
شاخصها ی سالمت عملکرد متوستطی داشتتند و بختشهتای
ثبتنام و سرشماری ،گزارشهای دارویی و گزارش افترادی کته
خدمت دریافت نکردهاند ،عملکرد آن خوب و قابلقبول بتود .بتا
توجه به یافتههای مطالعه حاضر و عدم عملکرد ضعیف در ایتن
بخش از سامانه ،بهطورکلتی بختش گتزارشگیتری در ارتقتای
سامانه سیب نسبت به گذشته پیشرفت خوبی داشتته استت و بتا
ارتقای کاملتر این بخش از سامانه سیب ،میتوان گتام مثبتتی
در کنترل بیماریها و بهبود مراقبتهای بهداشتتی برداشتت .در
مطالعتته فیروزنیتتا و همکتتاران [ ]69برنامتته مراقبتتت متتادران
اثربخشی قابلتوجهی در سالمت جامعته دارد و از برنامتههتای
اصلی در عرصه مراقبتهای بهداشتی اولیه در جهان متیباشتد.
در این مطالعته نقطته قتوت ستامانه ستیب را بته ارائته جتامع
مؤلفههای مراقبتی مادران اشاره کرده است که با مطالعه حاضتر
همخوانی دارد .یافتههای مطالعه حاضر نشان میدهد ،عملکترد
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سامانه سیب در ارائه مراقبت و آموزش متادران بتاردار عملکترد
خوب و خیلی خوب ( 19/9درصد) داشتته استت کته منجتر بته
رضایت مادران از مراقبتها و آموزشهای الزم توسط متراقبین
سالمت میشود و در پیشگیری از میتزان مترگ متادران تتأثیر
قابل توجهی خواهد داشتت [ .]60نتتایج مطالعته  Rajkovićو
همکاران [ ]65نشان داد ،عوامل بهبود و پیشرفت سیستتمهتای
اطالعاتی برای افزایش اثربخشی آن ،شامل طراحی نرمافتزاری
باکیفیت ،آموزش مناسب ،ثبات سیستم و اطمینان استفاده از آن
میباشد و سیستمهای اطالعاتی سالمت با بهرهگرفتن از نکتات
مذکور میتوانند در بسیاری از زمینههتا از جملته مراقبتتهتای
بهداشتی و پزشکی ،کاربردی و تأثیرگذار باشند .نتتایج برختی از
مطالعات [ ]61،66نشان داد ،استتفاده از تکنولتو ی در دستترس
در مناطق محروم و ایدههای خالقانته بتا هتدف ارائته ختدمات
بهداشتی ،میتواند نابرابریهای بهداشت را کاهش و شتاخص-
هتای ستالمت را بهبتود بخشتتد و همچنتین نقتش م تؤثری در
کاهش مرگ و میر داشته باشد.
با توجه به قابل پیشبینی نبودن زمان اتمام شیوع
بیماریهای همهگیر مانند کرونا و لزوم فاصلهگذاری اجتماعی،
مطالعه حاضر میتواند اطالعات مفیدی در اختیار طراحان و
کارشناسان سامانه سیب ،سیاستگذاران سالمت و مدیران
فناوری اطالعات سالمت در مورد لزوم تقویت این سامانه در
جهت بهبود مراقبتهای بهداشتی بیماریهای مختلف ،در زمان
شیوع بیماری کرونا قرار دهد تا از هزینههای زیاد جلوگیری
شود .همچنین به سیاستگذاران نظام سالمت ،پیشنهاد میشود
برای واکنش مطلوب به موارد اضطراری مانند کووید 91-و
همچنین انجام دادن به موقع مراقبتها و غربالگری
بیماریهای غیرواگیر در جهت جلوگیری از افزایش آنها ،به
تقویت سامانههای پرونده الکترونیک سالمت به ویژه سامانه
سیب پرداخته شود.
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ارزیابی کلی عملکرد سامانه سی

 ارزیابی عملکرد كلی سامانه سيب در ارائه مراقبتهاي بهداشتی از دید بهورزان و مراقبين سالمت:5 نمودار

 نویسندگان هیچگونه تضاد منافعی،در انجام مطالعه حاضر
 پژوهش حاضر از سوی هیچ سازمانی مورد حمایت.نداشتهاند
.مالی قرار نگرفته است
تشکر و قدردانی
بدینوسیله مراتب تشکر و قدردانی از تمامی بهورزان و
مراقبین سالمت در نقاط مختلف کشور که در این مطالعه
. اعالم مینماییم،همکاری کردند

 نفر از بهورزان و911 در ارزیابیها مشخص شد که از نگاه
،مراقبین سالمت سراسر کشور که با سامانه سیب کار میکردند
 بهطور کلی عملکرد سامانه سیب را متوسط تا،9 طبق نمودار
 درصد متوسط و06/9 ، درصد خوب06/9( خوب میدانستند
.) درصد خیلی ضعیف0/0
از محدودیتهای این مطالعه میتوان به حجم نمونه ناکافی و
.دسترسی محدود به دادهها اشاره کرد
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Introduction: The Integrated Health System SIB is a system designed for electronic health records
developed with the objective of information optimization and providing health care. Due to the
outbreak of COVID-19 disease and the importance of the electronic health records, the present
study aimed to investigate the performance of the shortcomings of SIB and identify the strengths
and weaknesses of this system.
Method: The present study was a descriptive cross-sectional one conducted in the Spring of 2020.
A total of 166 health workers and health care providers throughout Iran participated in this study. A
researcher-made questionnaire with a five-point Likert scale was made available online to
individuals. Sampling was done purposively and then the data were entered into SPSS Software
(version 26) by the researcher and analyzed using descriptive statistics as well as chi-square test,
independent t-test, and correlation coefficient to test a specific hypothesis about the distribution of a
variable.
Results: The results of the present study showed that the quality of vaccination registration and its
reporting is considered as the best performance of the SIB system. The performance of the entry and
exit of the covered people was the weakest part of the SIB system. There was a statistically
significant relationship between vaccination registration and gender (p-value = 0.014).
Conclusion: The Findings of this study revealed that the performance of the SIB system in
providing health care was evaluated as moderate to good. The results of this study can help system
developers to improve the weaknesses of the SIB system in accordance with the existing
capabilities.
Keywords: Electronic Health Record, Information Systems, Health Care
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