
  نظام اطالعات سالمت طراحی

بنابرین . یري در تمام سطوح را پشتیبانی می کندالعاتی است که فرآیندهاي تصمیم گنظام اطالعات سالمت کارآمد تامین کننده اط
ازي بازسازي نظام اطالعات سالمت به ندرت شامل بازس.نظام سالمت باید متناسب با کل ساختار مدیریتی نظام ارائه خدمت سالمت باشد

بیش از انجام هرگونه فرآیند بازسازي نظام اطالعات سالمت یک ارزیابی عمیق براي  .می گرددی سیستم در یک کشور یا منطقه خاص کل
تعیین نقاط قوت و ضعف نظام موجود و تمرکز بر بازسازي نظام اطالعات سالمت در جاهایی که حداقل عملکرد وجود دارد و یا براي 

  .ت هاي خاص هر کشور الزم استجایگزین کردن اولوی

  :مرحله تقسیم کرد 6فرآیند بازسازي نظام اطالعات سالمت را می توان در 

 تعیین نیازهاي اطالعاتی و شاخص ها •

 اطالعاتی و توسعه ابزار جمع آوري داده ها تعریف منابع •

 توسعه فرآیند انتقال داده  و پردازش داده ها •

 اطمینان استفاده از اطالعات •

 ریزي براي منابع مورد نیاز نظام اطالعات سالمت برنامه •

 تدوین مجموعه اي از قوانین سازمانی براي مدیریت نظام اطالعات سالمت •

با وجود وظایف مدیریتی که به روشنی تعریف شده باشد، تعیین اطالعات .نیاز هاي اطالعاتی و شاخص هاي قابل اجرا را تعیین کنید
در این مرحله تهیه مجموعه اي از  .ناسب در هر سطحی از سطوح مدیریت نسبتا آسان به نظر می رسدمورد نیاز براي اتخاذ تصمیم م

ز شاخص هاي قابل اجرا و یا متغیرهایی که تغییرات را بدون تحمیل بار اضافی به کارکنان سطوح اولویت ها وانتخاب تعداد محدودي ا
اکثر داده هاي مورد نیاز براي ارائه خدمات و مدیریت منابع را می توان از  .اندازه می گیرند، الزم است ،محیطی حین جمع آوري داده ها

ابزار جمع آوري داده ها باید در جهت ارتقا به بیشترین حد ممکن و استفاده فوري از اطالعات . نظام رایج اطالعات سالمت استخراج کرد
ابل بین سطوح مختلف تمرکز در حیطه وظایف مدیریتی متفاوت د از نحوه تعامل متقچنین بایهم .در سطوح ارائه خدمات طراحی گردند

. انتقال داده ها باید از کانال هاي تعریف شده مدیریت تبعیت نماید .تا موازي کاري ها به حداقل برسد و تداوم آن اطمینان حاصل کرد
براي هریک از وظایف مدیریتی و در هر سطح از سطوح  ،تی با کیفیت قابل قبولمکانیسم آنالیز هرچه باشد،پردازش داده ها ،باید اطالعا

استفاده از اطالعات هدف نهایی تمام نظام .مکانیسم هاي پردازش داده ها براساس نیاز هاي مدیریتی قابل تغییر است .تمرکز ایجاد نماید
می تواند به آنها در تصمیم اعد گردند که اطالعات کیفی تصمیم گیرندگان در سطوح مرکزي و محیطی باید متق.هاي اطالعاتی است

تداوم و کارایی نظام اطالعات سالمت به میزان زیادي به در دسترس بودن منابع نیروي  .آگاهانه و مدیریت نظام سالمت کمک کندگیري 
این ساختار باید با واقعیت هاي  .ردانسانی و منابع فیزیکی و سازمان دهی آ نها در یک ساختار مدیریتی خوب طراحی شده بستگی دا

  .فیزیکی و سازمانی موجود مطابقت داشته باشد

  

 خالصه شده از کتاب طراحی و اجراي نظام هاي اطالعات سالمت


