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ارتقای خدمات رساني به بيمار بوسيله پرونده الكترونيك سالمت نظامي
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چكيده
سابقه و هدف :امروزه مراكز نظامي در كشورهای پيشرفته دنيا در زمينه ارائه مراقبت پزشكي با استفاده از فن آوري اطالعات و
بهره گيري از پرونده الكترونيك سالمت و با هدف ارتقائ خدمات رساني به بيماران گام مهمي برداشتهاند.
مواد و روشها :اين تحقيق يك مطالعه مروري ) (Review Articleمي باشد كه به بررسي جديدترين يافتهها در ارتباط با ارتقاء و
بهبود ارائه خدمات به بيماران نظامي از طريق پرونده الكترونيك سالمت با جستجوي منابع كتابخانهاي و اينترنتي معتبر تدوين
گرديده است.
نتيجهگيري و توصيهها EHR :نظامي بر رويكرد مبتني بر درمان پزشكي ،سازماندهي و رايانهاي نمودن فرايند مراقبت از بيمار از
سطوح ساده تا پيچيده تاكيد دارد .اين ابزار بطور چشمگيري قابليت بيمارستان و كلينيك را افزايش داده و همزمان از مشكالت
ناشي از حجم كاري براي خدمات بهتر به بيماران نيازمند به رسيدگي میكاهد.

مقدمه
شبكه اطالعات بهداشتي استراليا

 EHRدرهر مكان و مرحله اي از درمان و همچنين در هر مركز
(Health Information Net work

) ،Australia:HINAپرونده الكترونيك سالمت را ،جمع آوري
الكترونيكي اطالعات «تمام طول حيات يك فرد

)(Longitu dinal

پزشكي نظامي ميسر میشود.
مواد و روشها

كه به وسيله ارائه دهندگان مراقبت بهداشتي ثبت و تاييد شده باشد

اين تحقيق يك مطالعه مروري ) (Review Articleمي باشد كه به

تعريف مینمايد .اين اطالعات با هدف اصلي حمايت از مراقبت

تازه ترين يافتهها در زمينه ارتقاء و بهبود خدمات ارائه شده به

مستمر موثر و با كيفيت سازماندهي میشوند ( .)1پزشكان و ساير

بيماران نظامي از طريق پرونده الكترونيك سالمت پرداخته است

پرسنل درماني جهت جمع آوري دادهها ،ثبت مشكالت ،برنامه ريزي

و در آن از كلمات كليدي،Improving ،Military Electronic:

باليني سيستماتيك و پيگيري مراقبت بيماران و به منظور دستيابي

و  Recordدر جستجوگرهاي  googleو yahooجهت دستيابي به

به اطالعات تاريخچه باليني ،مشاركت در ارزيابي مراقبت ،برنامه

مقاالت استفاده شده است.

ريزي و تصميم گيري به پروندههای پزشكي نياز دارند .سيستم
 HERمكانيسمي جهت ايجاد ،استفاده ،نگهداري و بازيابي مدارك

Health

يافتهها

الكترونيكي سالمت را به وجود میآورد به دليل اينكه خانوادههای

با توجه به اينكه اعضاء نظامي و خانوادههای آنها به عنوان جمعيت

نظامي سيار میباشند دسترسي به سابقه پزشكي بيماران از طريق

سيار محسوب میشوند EHR .ارتباطي ويژه را با سالمتي بيمار از

1ـ مربی ،عضو هیات علمی دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی آجا
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طريق توانايي آن در امكان دسترسي به اطالعات در زمان مراقبت

ندارد در نتيجه اين امر موجب وقفه در درمان هزاران نظامي مجروح

را امكان پذير میسازد .اين توانايها شامل موارد زير میشود:

و اتالف بودجه شده است (.)4

●

ايجادEHRيكپارچهومشروحشاملسوابقبيماري،حساسيتها،
نتايج راديولوژي ،تشخيص ،درمان و تجويز دارو.

●

●

سیستم سالمت نظامی

)Military Health System (MHS

افزايش بكار گيري روند استاندارد سازي جديد و مستند سازي

این سیستم ارائه خدمات را در سطح ملی ا زطریق ارائه خدمات

مراجعات كلينيكي بيماران.

در مانی برای طیف وسیعی از عملیات نظامی تقویت مینماید.

استفاده از پرونده پزشكي و كد گذاري تشخيصها بطور

از بیمارستانها تا کلینیکهای پیشرفته و از میادین جنگ و اما کن

خودكار()2

پزشکی موقت خط مقدم ،پرسنل  MHSدر سراسر دنیا خود را وقف

دراین ارتباط ،وزارت دفاع آمريكا و سازمان نيروهاي ويژه جهت ثبت

پشتیبانی و ارائه بهترین مراقبت پزشکی ممکن برای نیروهای مسلح،

مدارك پزشكي بيماران خود به روش سنتي عمل مینمود به همين

بازنشستگان و خانوادههای نظامی آمریکا مینمایند.

دليل متخصصين امور بهداشتي معتقدند يك سيستم الكترونيكي

بعنوان مثال بطور متوسط در یک هفته  MHSبه بیش از 19000بیمار

ثبت آمار و مدارك پزشكي در گروههاي نظامي ،منطقي ،عملي ،و

بستری و  1/7میلیون بیمار سر پایی و 1/9میلیون نسخه ودر حدود

– Health-vet

 2000زایمان خدمات ارائه مینماید .سیستمهای فن آوری اطالعات

 vistaنام دارد كه در زمينه ثبت و ضبط آمار و مدارك پزشكي انقالبي

 ،MHSپزشکان پرستاران تکنسینها و مدیران را برای انجام مراقبت

را ايجاد كرده است بطوريكه سوابق تمام نيروها بصورت آن الين

از بیمار در حین عملیات نظامی قادر میسازند و سبب تثبیت،

براي پزشكان قابل دسترس خواهد بود)3( .

نگهداری و دسترسی به  EHRدر هر زمان میگردد(.)2

اطالعات و دادههای پزشکی

جدول زیر فهرستی از وظایف پرونده الکترونیک سالمت است که به صورت
منسجم ارائه شده است:

مقرون به صرفه خواهد بود اين سيستم تحت عنوان

کلیه اطالعات و سوابق پزشکی یک فرد از بدو حیات ،به کاربران
 EHRنظامی امکان میدهد تا اطالعات مورد نیازشان را در جهت
اخذ تصمیمات روشن درمانی بدست آورند .دادهها در هر مرحلهای
از مراقبت پزشکی جمع آور ی میشود وزمانیکه هر عضو از تیم
درمانی اطالعاتی را وارد سیستم نمایدقابل رویت خواهد بود.
اطالعات جمع آوری شده با استفاده از سطوح چند گانه امنیتی
محافظت میشوندو کاربران مجازتنها اجازه دسترسی به آن سطح
از اطالعات ضروری را دارند که برای انجام مسئولیتشان در ارائه
خدمات پزشکی الزم است)2( .
از سوي ديگر عدم آشنايي بعضي از پزشكان با  EHRموجب خطاهاي
پزشكي و انجام آزمايشات اضافي و تاخير در رسيدگي و درمان
سربازان مجروح میشود.
عليرغم اجبار وزارت جنگ آمريكا در دو سال قبل تنها  13بيمارستان
از  70بيمارستان نظامي از اين سيستم استفاده مینمايند .پزشكان
 EHRرا سيستم خوبي میدانند اما عليرغم اين نكته آگاهي كافي
نسبت به آن نداشته و يا تمايلي به آموزش آن نيز براي آنها وجود

پشتیبانی مصرف کننده دیگر

محافظت از حریم شخصی و تقویت محرمانگی
امکان دیدن اطالعات توسط مصرف کننده
پوشش دهی تصمیمات مصرف کننده و مراقبت از خود
تضمین مسئولیت پذیری متخصصین بهداشت و سالمت
در اختیار قرار دادن اطالعات به مصرف کننده

پشتیبانی مراقبت بهداشتی مصرف کننده

پیش بینی مشکالت و فعالیتهای مربوط به سالمتی در آینده
تشریح اقدامات پیشگیری
شناسایی انحرافات از شیوههای پیش بینی شده
پشتیبانی الزم برای تصمیم گیری

پشتیبانی ارتباطات

پشتیبانی استمرار ،مراقبت مستمر و مدیریت موردی
امکان دسترسی به پایگاه دادههای دانش پزشکی
امکان گزارش دهی خود کار
تولید نامههای الکترونیکی و پشتیبانی تبادل دادههای الکترونیکی
امکان انتقال سابقه
تامین دسترسی به سابقه در زمان و مکان مورد نیاز
پشتیبانی از بازیابی انتخابی اطالعات
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پشتیبانی بهبود کیفیت مدیریت

ارتقا .کار آیی متخصصان مراقبت پزشکی
پشتیبانی از ارزیابی مستمر متخصصان
تسهیل در وظایف مدیریتی و کاستن از گزارشهای روز مره
اصالح فعالیتها به صورتی مقرون به صرفه و نمایش آن
پوشش دهی توسعههای آتی
ارائه نوع گزارش حقوقی
توجیه تشخیص افتراقی و عملیات

پشتیبانی مراقبت بهداشتی جمعی

پشتیبانی از توسعه سیاستها
پشتیبانی از شواهد توسعه و ارزیابی برنامهها

پشتیبانی آموزش و پژوهش

پشتیبانی از پژوهشهای بالینی
کمک به بررسیهای بالینی
پشتیبانی آموزش پزشکی
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در بر گیرنده بعضی از اطالعات تکراری است که اندیشهها در آن
خالصه میشود لذا گاهی الزم است که اطالعات مربوط به مسائل
پیچیده بالینی در سوابق پزشکی درج شوند .در پژوهشهای بین
المللی برنقش مهم ثبت اطالعات در پرونده الکترونیکی سالمت
تاکیدشده است چرا که پرونده سالمت حاصل کار متخصصانی است
که وظیفهشان مدیریت درمان و پیشگیری میباشد و دیدگاهشان
بر آنچه ثبت یا گزارش میشود تاثیر دارد.
پرونده الکترونیک سالمت میتواند ارائه خدمات بهتر به بیماران
نظامی را در حداقل زمان ممکن امکان پذیر سازد .از آنجائیکه نتایج
آزمایشات و گزارشهای رادیولوژی در  EHRبصورت الکترونیکی
ساماندهی میشوند ،نتایج در مدت زمان کوتاهی برای در مان در
دسترس میباشدو مراقبین امر درمان را قادر به معالجه و رسیدگی

بحث و نتیجهگیری

ساخته بطوریکه تصاویر متفاوت از نتایج آزمایش و یا موارد

پرونده سالمت یکی از ابزارهای مهم ایجاد کیفیت در مراقبتهای

غیرطبیعی را برای آنها ارسال میکند .بطور خالصه  EHRخطرات

بالینی است که باید بتواند طیف وسیعی از اطالعات بیماران را از

مربوط به پروندههای کاغدی را کاهش داده ،کیفیت و توانایی در

طریق دسترسی به مدارک پزشکی فراهم نماید .مدارک پزشکی نیز

ارائه مراقبت پزشکی را افزایش میدهد.
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