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نظام اطالعات سالمت
سیستمی برای جمع آوری و , )HIS(در مفھوم نظام اطالعات سالمت

پردازش اطالعات از منابع مختلف و استفاده از اطالعات برای 
.سیاست گذاری و مدیریت خدمات بھداشتی و درمانی است

, 1987اجالس سازمان جھانی بھداشت در سال با توجھ بھ گزارش 
. استبھبود مدیریت وابستھ بھ بھبود نظام ھای اطالعات سالمت 

مدیریت , اطالعات برای مدیریت بیماران و گیرندگان خدمت
واحدھای سالمت و برنامھ ریزی و مدیریت نظام سالمت حیاتی 

د نھ تنھا سیاستگذاران و مدیران نیازمن, بھ بیان دیگر.است
استفاده از اطالعات در تصمیم گیری ھا ھستند بلکھ ارائھ 

کارشناسان و کارکنان سالمت , دھندگان خدمات مانند پزشکان
فرصت , در غیر این صورت. نیز بھ آن نیازمند خواھند بود

قابل توجھ و مقرون بھ صرفھ ای کھ بھ منظور راه اندازی و 
.کل می شوددچار مش, حفظ نظام اطالعات سالمت وجود دارد

تحلیل و , مطالعات نشان می دھند کھ تغییر در روش جمع آوری
. موجب تغییر در عملکرد سازمان می شود, استفاده از اطالعات

با تقویت و بھبود نظام اطالعات سالمت می توان توانایی ھای 
.مدیریتی سالمت را بھبود بخشید

بھ دست آوردن اطالعات نیست بلکھ بھبود HISھدف نھایی از 
در بخش سالمت می توانیم نظام ھای . عملکرد نظام سالمت است

اطالعات سالمت را بھ عنوان قرار دادن اجزا و روش ھای سازمان 
گیری در یافتھ در کنار ھم برای تولید اطالعاتی کھ تصمیم 

خواھد مدیریت خدمات سالمت را در تمام سطوح نظام سالمت بھبود
.تعریف نماییم, بخشید

, بھ طور خالصھ در نظام ھای اطالعات سالمت جمع آوری داده ھا
گزارش و استفاده از اطالعات ضروری بھ منظور بھبود , پردازش

اثر بخشی و کارایی خدمات تندرستی و در نتیجھ مدیریت بھتر 
.در تمام سطوح خدمات سالمت بھ صورت ادغام یافتھ می باشد

ای اطالعاتی در کشورھای در حال توسعھ بھ جای اینکھ نظام ھ
اغلب . مبتنی بر داده ھا ھستند, مبتنی بر عملکرد باشند

داده ھای دریافت شده برای کمک بھ تصمیم گیری در مدیریت 
بی , نابھ ھنگام, نادرست, مفید نیست زیرا این داده ھا ناقص

لکرد ھای فایده و بی ارتباط با اولویت ھای شرح وظایف و عم
قسمت اعظم داده ھای جمع آوری . پرسنلی بھداشتی محلی است

شده بدون اینکھ آنالیز شوند یا از آن استفاده ای شود بھ 
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بنابراین نظام ھای اطالعات سالمت . سطح ملی ارسال می گردد
جاری بیشتر از آنکھ بھ عنوان ابزار بھ کار روند بھ عنوان 

دالیل این موضوع در پنج . یک مانع در مدیریت دیده می شوند
:نکتھ خالصھ می شود

جمع آوری اطالعات نامناسب-1
کیفیت پایین داده ھا-2
دوباره کاری و اتالف منابع در نظام ھای اطالعات سالمت-3
فقدان گزارش دھی و بازخورد بھ ھنگام-4
استفاده ناکافی از اطالعات-5

ک یک سیستم مستقل و مجزا نیست بلکھ ی, نظام اطالعات سالمت
ماھیت عملکردی است کھ در چارچوب نظام جامع سالمت باعث 

, ایجاد خدمات کامل بھداشتی شامل مراقبت ھای درمانی
پیشگیری از بیماری ھا و ارتقا خدمات بھداشتی می , توانبخشی

باید بھ گونھ ای باشد کھ , ساختار نظام اطالعات سالمت. شود
ذ تصمیم ھای تامین کننده تولید اطالعات ضروری برای اتخا

نظام . منطقی در ھر سطحی از  ارائھ خدمات بھداشتی باشد
سالمت متشکل از سطوح متفاوت ارائھ خدمات از مرکز بھ محیط 

پشتیبانی خدمات , است کھ ھر یک دارای وظایف متفاوت مدیریتی
.بھداشتی و دسترسی بھ منابع است

سری ھر یک از این سطوح وظایف خاص خود را دارند و مجری یک
کھ نھایتًا باعث . از تصمیم ھای اختصاصی اتخاذ شده می باشند

در نگاه یک مدیر فعالیت ھا در سھ . ارتقا سالمت جمعیت گردد
:گروه از وظایف مدیریتی تقسیم بندی می شوند

مراجعھ کننده/ مدیریت بیمار-1
مدیریت واحد بھداشتی-2
مدیریت سیستم بھداشتی-3

برای انجام یک ارزیابی ,طبق نظر سازمان جھانی بھداشت
می توان نظام , در خصوص نظام اطالعات سالمت موجود, سیستماتیک

:اطالعات سالمت را بھ پنج زیر مجوعھ مرتبط تقسیم بندی نمود
, بیماری ھای عفونی قابل توجھمراقبت اپیدمیولوژیک -1

موقعیت ھای محیطی خاص و عوامل خطر زا
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سطح ارائھ دھنده گزارش دھی خدمات جاری از پایین ترین-2
اولین , مراکز بھداشت, خدمات بھداشتی در جامعھ

بیمارستان ھای ارجاع گیرنده و بیمارستان ھای سطح سوم
سالمت , سیستم گزارش دھی برنامھ ھای خاص مثل کنترل سل-3

مادر و کودک و بھداشت مدارس
نظام , نظام ھای اجرایی شامل نظام مالی مراقبت سالمت-4

سیستم , انی شاغل در بخش بھداشتمدیریت نیروی انس
برنامھ ھای , نظام مدیریت مالی, دارویی و پشتیبانی

برنامھ تحقیقات سالمت و مدیریت مستندات , آموزشی سالمت
سالمت

تولدھا و , نظام ھای ثبت وقایع حیاتی برای مرگ ھا-5
مھاجرت ھا

فرآیند باز سازی نظام اطالعات سالمت را بھ تنھایی می توان 
کھ در ھر یک از این مراحل اجزا . حلھ تقسیم کردمر6در 

چھار مرحلھ اولیھ در خصوص , نظام سالمت را می توان دید
و دو مرحلھ انتھایی . فرآیندھای تولید اطالعات بحث می شود

در مورد تبیین ساختار مدیریتی نظام اطالعات ) 6و 5مراحل (
.باشدسالمت الزمھ تضمین تولید و استفاده از اطالعات می 

تعیین نیازھای اطالعاتی و شاخص ھا-1
تعریف منابع اطالعاتی و توسعھ ابزار جمع آوری داده ھا-2
توسعھ فرآیند انتقال داده و پردازش داده ھا-3
اطمینان از استفاده از اطالعات-4
برنامھ ریزی برای منابع مورد نیاز نظام اطالعات سالمت-5
یریت نظام تدوین مجموعھ ای از قوانین سازمانی برای مد-6

اطالعات سالمت
بسیاری معتقدند کھ اطالعات زمانی می تواند در تصمیم گیری 

قابل اعتماد و در زمان , ھا مؤثر باشد کھ مرتبط با موضوع
متأسفانھ دسترسی بھ . مناسب در دسترس تصمیم گیرنده باشد

اطالعات با کیفیت باال متضمن استفاده مناسب از آن در فرآیند 
سوابق و شواھد فراوانی دال بر عدم . یستتصمیم گیری ن

.استفاده بھینھ از اطالعات موجود است
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مدل کالسیک فرآیند تصمیم گیری ھفت مرحلھ دارد کھ بھ طور 
. منطقی زنجیروار و با توالی زمانی پشت سر ھم قرار دارند

.نشان داده شده اندصفحھ بعداین مراحل در شکل 

تعیین مشکل

دستور جلسھتنظیم 

ارزیابی انتخاب ھا

اتخاذ تصمیم و مشروعیت قانونی

اجرا

پایش

ارزشیابی

:پنج عامل در استفاده از اطالعات مھم ھستند
خصوصیت داده ھا-1
خصوصیات مشکالت و تصمیماتی کھ مورد نیاز است-2
خصوصیات سازمانی یا ساختاری-3
از آن ھا کسب شده تفاوت فرھنگی میان افرادی کھ اطالعات -4

است و تصمیم گیرندگان
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ارتباط بین دو گروه فوق-5

ت داده ھایخصوص
ت و مرتبط بودنیمالک

تمایل بیشتری بھ استفاده از تحقیقاتی کھ , طبق نظر دان
بر . وجود دارد, قابلیت تطابق با خط مشی سیاستگزاران دارد

استفاده کنندگان بالقوه از نظام اطالعات, اساس تجربیات
سالمت زمانی می توانند احساس مالکیت کنند کھ بھ صورت فعال 

. و از ابتدای مراحل طراحی در این امر مشارکت داشتھ باشند
این امر شامل تعیین داده ھایی است کھ باید جمع آوری شوند 

انتخاب شاخص ھا و , و حصول اطمینان از متناسب بودن آن ھا
یری و اقدام و ھمچنین تعیین آستانھ قابل قبول برای تصمیم گ

تعیین اینکھ چھ نوعی از اطالعات برای کدام استفاده کنندگان 
این بھترین روش برای اطمینان از این امر است کھ . الزم است

اطالعات تولید شده توسط نظام اطالعات سالمت مرتبط با نیاز 
استفاده کنندگان است و بنابراین برای استفاده در تصمیم 

.داردگیری مقبولیت 
ییایی و پاایرو

تحقیقات نشان داده است کھ اگر تصمیم گیرندگان از روایی و 
پایایی اطالعات اطمینان حاصل کنند از آن بھ طرز قابل توجھی 

استفاده کنندگان بالقوه از اطالعات باید . استفاده می کنند
, بھ ھمین دلیل. از کیفیت مناسب آن اطمینان حاصل کنند

ھ تنھا در ابتدای مراحل طراحی نظام کیفیت داده ھا ن
بلکھ در تمام مراحل اجرایی نظام اطالعات سالمت , اطالعات

اھمیت دارد و این امر با کنترل منظم بر روایی و پایایی آن 
.میسر است

جمع بندی داده ھا
ایجاد ارتباط میان داده ھای جمع آوری شده و نیازھای 

خش ھای طراحی بازخورد مراجعھ کنندگان یکی از کلیدی ترین ب
استفاده کنندگان مختلف نیاز بھ برون دادھای . داده ھاست

بسیار مھم است کھ جزئیات منشأ اطالعات در . متفاوت دارند
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دسترس باقی بماند و در ھر زمانی کھ اطالعات خاص مورد نیاز 
. قابل بازیابی باشد, بود

کنندگانازھای استفاده نیتطابق دادن اطالعات با 
نظام اطالعات سالمت نمی تواند و نباید تولید کننده یک نوع 

بلکھ باید . از اطالعات برای ھمھ استفاده کنندگان باشد
مطمئن شویم کھ نظام اطالعات سالمت در تولید و جمع بندی 
اطالعات در حد باالیی برای ھر یک از استفاده کنندگان بھ طور 

.انتخابی عمل می کند
ی ارائھ بازخوردزمان بند

این , یکی از قوی ترین موانع برای استفاده مناسب از اطالعات
حقیقت است کھ اطالعات بسیار دیر بھ دست می آیند؛ بنابراین 

.تصمیمات در غیاب این اطالعات گرفتھ می شوند
ف ارائھ شده برای واژه شاخصیبرخی از تعار

میزان متغیرھایی ھستند کھ در اندازه گیری , شاخص ھا
تغییرات بھ صورت مستقیم یا غیر مستقیم کمک می 

)1981سازمان جھانی بھداشت .(کنند
حوادث , ابزار اندازه گیری غیر مستقیم تغییرات, شاخص ھا

.و شرایط می باشند
ابزار آماری است کھ بھ صورت اصولی داوری , یک شاخص

فشرده و متعالی در خصوص وضعیت مسائل عمده یک , جامع
.تسھیل می کنداجتماع

 شاخص ھا متغیرھایی ھستند کھ بیانگر و نشان دھنده شرایط
موجود می باشند و بنابراین می توانند برای اندازه گیری 

.تغییرات مورد استفاده قرار گیرند
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.نوع شاخص را می توان تعیین نمود4حداقل 

 شاخص ھای حسابی بھ سادگی تعداد حوادث را بدون داشتن
.کنندکسر مشخص می 

 شاخص ھای سھمی)Proportion ( شاخص ھایی ھستند کھ صورت کسر
در مخرج نیز وجود دارد و نتیجھ این شاخص بھ صورت معمول 

.بھ درصد بیان می شود
 شاخص میزانی)Rate ( تناوب یک واقعھ در طی زمان مشخص را

در 100000یا 1000اندازه گیری می کند و معموًال بر حسب 
میزان پایھ بروز یک بیماری را . شودجمعیت محاسبھ می

نشان می دھد و مقداری است کھ بھ صورت شفاف امکان و یا 
ریسک یک بیماری را در یک جمعیت تعریف شده در دوره 

.مشخصی از زمان بیان می کند
 شاخص نسبی)Rate indicator ( کھ صورت کسر در مخرج قرار نمی

.گیرد
برای تصمیم گیری از داده ھمواره ممکن یا مناسب نیست کھ 

این نوع اطالعات در طی مشاھده و . ھای کمی استفاده شود
نظارت مستقیم قابل جمع آوری است و با معیارھای مخصوصی از 

.اسمی یا ترتیبی قابل سنجش ھستند, قبیل مقیاس ھای کیفی
واژه ای است کھ برای اندازه گیری , )Index(شاخص ھای ترکیبی 
یده و یا اندازه گیری چند بعدی شاخص ھا در موارد بسیار پیچ

ایندکس ھا معموًال در حوزه تحقیقات . نظر گرفتھ شده است
.کاربرد دارند و میزان کاربری عملی محدودی دارند

طبقھ بندی شاخص ھا
نوع شاخص تشخیص داده می 5, بر اساس یک طبقھ بندی مرسوم

Out, )فرآیند(Process, )درون داد(Input. شود put)برون داد( ,
Out com)نتایج ( وDeterminant)این طبقھ ). تعیین کننده ھا

بندی یک چارچوب منطقی دارد کھ بر اساس آن درون داد در 
.نھایت بھ نتیجھ ختم می شود

بھ منابعی اشاره دارد کھ برای انجام , شاخص درون دادھا
.یک فعالیت مورد نیاز است
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لیت ھای در حال اجرا استفاده برای پایش فعا, شاخص فرآیند
.می شود

اندازه گیری کننده نتایج فعالیت ھا , شاخص ھای برون داد
نگرش و طرز رفتاری , آگاھی, می باشند و شامل میزان پوشش

.است کھ در نتیجھ این فعالیت ھا تغییر کرده است
تعیین کننده تأثیرات طوالنی مدت بھ سمت , شاخص نتایج

.تغییر در وضعیت سالمت جامعھ استارتقا بوده و شامل 
 شاخص ھای تعیین کننده بھ شاخص ھایی اشاره می کند کھ در

ایجاد بیماری سھیم بوده و یا مستعد کننده برای آن می 
باشند؛ مثل فاکتورھایی از قبیل رفتارھای انسان و یا 

شرایط محیطی ناسالم
بر اساس نوع , نیاز برای گروه بندی ھای مختلف شاخص ھا

مدیریت نظام . متفاوت است, مدیریت فعالیت ھا در سطوح مختلف
. سالمت بھ طور عمده از شاخص ھای نتایج استفاده می کند

مراجعھ کننده بھ شاخص ھای / واحدھای سالمت و مدیریت بیمار
ھر یک از این . فرآیند و برون داد وابستھ ھستند, درون داد

این . باشندچھار طبقھ شاخص دارای اھداف اختصاصی می 
خصوصیات بھ عنوان بخش قابل مالحظھ ای از نظام سالمت تعریف 

در , اثر بخشی, کارآیی, می شوند کھ عبارتند از برابری
, لآبھ صورت ایده . تداوم و غیره, ھزینھ, پوشش, دسترس بودن

ھدف شاخص ھای نظام اطالعات سالمت باید مشتمل بر خصوصیات 
رقراری مجموعھ ای متعادل از عمده نظام سالمت و در نھایت ب

شاخص ھا باشد کھ بتواند اطالعات کامل اما مختصر در خصوص 
.بخش ھای مھم و مختلف نظام سالمت نشان دھد

ابییش و ارزشیشاخص ھای پا
شاخص ھا را می توان بھ دو گروه شاخص ھای پایش و شاخص ھای 

حداقل دو تعریف برای ایم طبقھ . ارزشیابی نیز تقسیم کرد
شاخص ھای پایش بھ آن ھایی گفتھ می شود کھ . بندی وجود دارد

داده ھا و فرآیند را در یک پروژه بررسی می کنند در حالی 
شاخص ھای برون داد و ھدف نھایی را , کھ شاخص ھای ارزشیابی

بیشتر با تناوب , برای سایر موارد این گروه بندی. می سنجند
اندازه گیری منظم اندازه گیری شاخص ھاست؛ پایش بھ معنی

تغییرات یک شاخص در طول زمان می باشد در حالی کھ ارزشیابی 
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بھ اندازه گیری آنچھ در پایان یک برنامھ حاصل می شود 
, وقتی در مورد تناوب اندازه گیری صحبت می شود. اشاره دارد

یک شاخص می تواند ھم از نوع پایش و ھم از نوع اندازه گیری 
.باشد

ر انتخاب شاخص ھاد دیسواالت مف
ھنگامی کھ داوری و استدالل برای تعریف انتخاب یک شاخص سخت 

سؤاالت زیر در جھت استاندارد کردن فرآیند , بھ نظر می رسد
.انتخاب کمک کننده خواھد بود

 اعتبار(یک شاخص قرار است چھ چیزی را اندازه گیری کند؟(
ھزینھ اندازه گیری داده ھا چقدر خواھد بود؟
ت نسبی موضوعی کھ توصیھ بھ اندازه گیری شده است و اھمی

تصمیمی کھ بر اساس آن شاخص اتخاذ می شود می شود چقدر 
)ارتباط(است؟

 آیا شاخص بھ طور واقعی قدرت کنترل تغییرات حادث شده در
)ویژگی(موقعیت مورد مطالعھ را دارد؟ 

 آیا تغییرات نشان داده شده بھ وسیلھ شاخص ھمان تغییرات
)حساسیت(قعی در طی مطالعھ است؟ وا

بعد از انتخاب باید پرسیده شود کھ آیا شاخص بھ مجموعھ ای 
مناسب و متعادل از شاخص ھای اولیھ تعلق دارد؟

ی کردن شاخص ھایاجرا
برای اینکھ قابلیت , مناسب تشخیص داده شد, وقتی کھ یک شاخص
, مرحلھدر این . نیاز بھ توضیح بیشتر دارد, اجرا پیدا کند

شاخص ھای قبلی انتخاب شده حذف می گردند زیرا بھ آسانی 
این مرحلھ مرکز توسعھ نظام اطالعات . قابل اجرا نمی باشند

سالمت می باشد زیرا مستلزم طراحی نظام سالمت و بھ طور مثال 
جریان اطالعات و فرآیند و تصمیم , ابزار جمع آوری اطالعات

.ھایی است کھ باید اتخاذ گردند
ک شاخصیی کردن ید برای اجرایپرسش ھای مف
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 صورت و مخرج کسر(منبع اطالعات چیست؟(
اطالعات مربوط بھ صورت و مخرج کسر , در چھ تناوب زمانی

باید جمع آوری شود؟
اطالعات بھ دست آمده باید پردازش و , در چھ تناوب زمانی

تحلیل شوند؟
سطح (رد؟ چھ کسی واقعًا از این شاخص ھا استفاده خواھد ک

)جمع آوری اطالعات در طی زمان و مکان مشخص شود
ھدف نھایی و قابل وصول این شاخص چیست؟
 ارزش ماکزیمم و مینیمم و حد آستانھ اعتبار این شاخص

برای شروع یک فعالیت چقدر است؟
 در حالی کھ شاخص در حد آستانھ ) تصمیم(ماھیت یک اقدام

قرار دارد چیست؟
متداول گردآوری داده ھاانواع روش ھای 

می توان جمع آوری داده ھا را بر اساس سھ منبع طبقھ بندی 
جمع آوری داده ھا , جمع آوری داده ھا از واحدھای سالمت: کرد

ھم پوشانی قابل توجھی در بین این . از جامعھ و ثبت احوال
جمع , بسیاری از نظام ھای اطالعات سالمت. سھ روش وجود دارد

از جامعھ و واحدھای سالمت را با ھم ترکیب می آوری داده ھا
کنند و ھر دو روش می تواند در برگیرنده بعضی از شکل ھای 

.ثبت وقایع حیاتی باشند
جمع آوری داده ھا از واحد سالمت

جمع آوری , عمده ترین نوع جمع آوری متداول داده ھای سالمت
. استداده ھا مبتنی بر واحدھای ارائھ دھنده خدمات سالمت 

کارکنان مراکز ارائھ دھنده خدمات در حین انجام فعالیت ھای 
جمع آوری . داده ھا را ثبت می کنند, خدمات سالمت روزانھ خود

واضح ترین شیوه جمع آوری داده , داده ھا از واحدھای سالمت
مراجعھ / ھا برای مدیریت واحدھای سالمت و مدیریت بیمار

ده و خدمات ارائھ شده و نظارت بر منابع استفاده ش, کننده
با این . برای مراقبت اپیدیولوژیک و نظارت بر بیماری ھاست

. این روش بیشترین انتقادھا را نیز بھ دنبال دارد, وجود
نظام ھای اطالعات سالمت موجود در رابطھ با این نوع جمع اوری 

کیفیت داده ھای جمع آوری شده : داده مشکالت گوناگونی دارد
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مان بسیار زیادی از ساعات کاری ارائھ دھندگان ز, پایین است
خدمات سالمت صرف جمع آوری داده ھا می شود و داده ھای جمع 
آوری شده در کشورھایی کھ میزان استفاده عموم از خدمات 

تمام جمعیت تحت پوشش سالمت پایین است نمی تواند نمایانگر 
.باشد

ه ھای متداول نظام ھای اطالعات سالمت مبتنی بر جمع آوری داد
از مراکز ارائھ دھنده خدمات سالمت نھ فقط این توانایی را 
دارند کھ بھ شکل ابزارھایی برای برنامھ ریزی و مدیریت 
خدمات سالمت درآیند بلکھ می توانند آغازگر بھبود پایدار و 
بی وقفھ ای در وضعیت مدیریتی در مراکز ارائھ دھنده خدمات 

.سالمت دولتی باشند
مقابلھ با مشکل کیفیت داده ھا برای استفاده در یک راه

بھ کار گیری پایگاه ھای ویژه ای برای گزارش , سطوح باالتر
داده ھای پیچیده تر بھ انضمام گزارش داده ھای مبتنی بر 

ور گزارش دھنده در ه پایگاه ھای دید. استواحدھای سالمت
واحدھای حقیقت یک نوع فرعی جمع آوری داده ھا مبتنی بر 

سالمت ھستند کھ بر اساس آن کارکنان تعدادی از مراکز ارائھ 
دھنده خدماتی انتخاب شده آموزش ھا و نظارت ھای ویژه ای را 

ی مربوط بھ مجموعھ ای از فعالیت دریافت می کنند تا داده ھا
ھا و بیماری ھا کھ معموالً پیچیده ترند را جمع آوری و گزارش 

آمده از این روش کامل تر و دقیقتر  اطالعات بھ دست. نمایند
این شیوه گزارش بھ طور عمده در مراقبت بیماری ھا .ھستند

.مفید خواھد بود
نقص کلی دیگر فرآیندھای جمع آوری متداول داده از واحدھای 

سازماندھی آن ھا در نظام ھای جمع آوری داده جداگانھ , سالمت
ھای طبقھ بندی این نظام .مربوط بھ برنامھ ھای ویژه است

کارکنان فنی خارجی . اغلب دارای ساختار بسیار خوبی ھستند
بھ توسعھ شاخص ھای اجرایی کمک می کنند؛ ارائھ دھندگان 
خدمات سالمت بھ خوبی آموزش دیده اند و نظارت می شوند و 

. مجموعھ استانداردھا و دستورالعمل ھا را بھ کار می گیرند
مناسبی قرار دارد کھ ھمھ این گزارش دھی بھ ھنگام در وضعیت 

.ھا کیفیت داده ھا را تضمین می کند
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از نظام ھای اطالعات خاص برنامھ می توان درس ھای بسیاری 
آموخت کھ بر بھبود و اصالح کیفیت جمع آوری داده ھا 
تأثیرگذار است و باید ھنگام بازسازی مجدد نظام ھای متداول 

ات بھ دست آمده فقط با متأسفانھ اطالع. مورد توجھ قرار گیرد
فعالیت ھای خدمات بھداشتی اولیھ کھ توسط برنامھ ھا پوشش 

این ساختار بھ وضوح با منابع . داده شده ارتباط دارند
ارتباط دارد و بھ طور کلی اجرای آن فقط با بودجھ ھای 

یک نظام سالمت منطقھ ای با . اھدایی خارجی امکان پذیر است
, رکنان چند پیشھ اجرا می گرددسرمایھ دولتی کھ توسط کا

بھ سرعت و بھ شدت دارای بار , مانند یک نظام جمع آوری داده
ھمچنین نگرانی ھایی در مورد اعتبار داده . اضافی می شود

ھای جمع آوری شده توسط بعضی از کارکنان کھ در مدیریت و 
.وجود دارد, طراحی برنامھ مسئولیت دارند
زگی اعالم کرد کھ تالش ھای قابل سازمان جھانی بھداشت بھ تا

توجھی برای ادغام جمع آوری داده بھ نظام متداول در بعضی 
.از برنامھ ھا انجام گرفتھ است

ر متداول جمع آوری اطالعاتیروش ھای غ
روش ھای متداول بھ طور عمده بر استفاده از مجموعھ ای از 

خدمات فرآیندھای ثبت و گزارش دھی توسط پرسنل ارائھ دھنده 
سالمت و مدیران خدمات سالمت تاکید می کند در حالی کھ روش 

فرآیندھای : ھای غیر متداول دارای طیف وسیعی می باشند مثل
و ) Survey(و بررسی ) Rapid assessment procedures(ارزیابی سریع 

)Demographic Surveillance(نظارت دموگرافیک 
)Rapid assessment procedure(ع یابی سریروش ھای ارز

مدیران و کارکنان خدمات سالمت برای این کھ قادر بھ طراحی و 
اجرای مداخالت مؤثر در خصوص خدمات سالمت باشند باید درک 

فرھنگی مجموعھ ای کھ خدمات سالمت -صحیحی از وضعیت اجتماعی
برای آن ھا ارائھ می شود و ھمچنین از رفتارھای مرتبط با 

.جمعیت ھدف داشتھ باشندسالمت و فعالیت ھای 
تنگنایی کھ مدیران خدمات سالمت با آن مواجھ ھستند این است 
کھ روش ھای متداول نمی توانند نگرشی را در رفتار و عملکرد 
ایجاد نمایند کھ منجر بھ افزایش اثر بخشی مداخالت سالمت در 



13

از طرف دیگر تحقیقات علوم اجتماعی از ھر دو .جامعھ گردد
نوع جامعھ شناسی کالسیک و انسان شناسی بسیار گران می باشد 
و بسیار طوالنی تر از آن است کھ برای استفاده سریع تصمیم 

1987اسکریمشاو و ھارتادو در سال .گیرندگان قابل اجرا باشد
ت از ابزار پیشنھاد کردند کھ با توجھ بھ دامنھ محدود مشکال

کیفی برای ارزشیابی و فھم الگوریتم تصمیمات محلی استفاده 
روش "اصطالح .آن ھا این روش را ارزیابی سریع نامیدند.شود

شامل انواع مختلفی است این روش بھ طور " ارزشیابی سریع
عمده از تکنیک مطالعھ کیفی مثل مصاحبھ ھای رسمی و یا غیر 

آنالیز مدارک و شرکت , مرکزبحث ھای گروھی مت, رسمی فردی
سایر تکنیک ھایی کھ زیر مجموعھ .کنندگان مشتق شده است

فرآیندھای روش ارزیابی سریع قرار می گیرند شامل روش ھای 
مثل مصاحبھ خارج از مرکز و چک لیست ھای زیر Formalکمی 

.ساختار و تجھیزات می باشد
ف و طبقھ بندییتعر

برای بیان مناسب ترین تعریف از آنجایی کھ بحث ھای متعددی
بیشتر مؤلفین معتقدند کھ , در این مورد انجام شده است

:اجزای کلیدی روش ارزیابی سریع عبارت است از
فاصلھ زمانی کوتاه بین جمع آوری داده ھا و ارائھ آن -1

ھا
ترکیب روش ھای متعدد کیفی و کمی-2
جھت گیری بھ سمت عمل بھ طوری کھ تصمیم گیرندگان و -3

رندگان خدمت در تعریف حیطھ قابل مطالعھ مشارکت گی
.کنند
ع پیشنھاد شده توسط سازمان جھانی بھداشتیابی سریروش ارز

روش ارزیابی سریع نوع خاصی از فرآیند روش ارزیابی سریع 
است کھ در آن بر نحوه اجرا و کیفیت ارائھ خدمات سالمت 

ستندات این یک روش مبتنی بر استفاده از م.تأکید می شود
از روش سریع اولین . موجود در مرکز ارائھ خدمات سالمت است

بار برای بررسی نحوه اجرای خدمات کودک و تنظیم خانواده 
استفاده شد اما در نھایت بھ عنوان ابزاری برای ارزشیابی 
ھر نوع برنامھ و خدمتی در نظام سالمت مورد استفاده قرار 
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" ماتریکس حیطھ اطالعاتی"روش ارزیابی سریع با تدوین . گرفت
کارکنان و نمایندگان جامعھ , توسط برنامھ ریزان بھداشتی

شروع می شود و فھرستی از مشکالت مشاھده شده کھ نیاز بھ 
اقدام فوری دارند و منابع اطالعاتی برای توصیف و آنالیز در 

سومین بعد مربوط بھ روشی است . این حیطھ را ارائھ می کنند
ری اطالعات از منابع اطالعاتی مختلف بھ کار کھ برای جمع آو
.گرفتھ شده است

)Surveys(بررسی ھا 
بررسی ھای خانوار

بررسی ھای تک منظوره خانوار با نمونھ تصادفی می تواند 
اقدام جھت دریافت , اطالعاتی در خصوص بیماری ھای قابل توجھ

تعداد دیگری از . خدمت و ھزینھ ھای  مراقبت سالمت ارائھ دھد
خدمات سالمت خانوار و خصوصیات فردی را می توان برای پیدا 

اگرچھ این . کردکردن ارتباط با این متغیرھا جست و جو 
اما , مطالعات می تواند روایی و پایایی زیاد ایجاد کند

ھمچنین مشکالتی در خصوص . معموًال گران و وقت گیر می باشد
بنابراین . تعمیم داده ھا بھ جمعیت کل کشور وجود دارد

استفاده از مطالعات استاندارد شده چند منظوره مثل مطالعھ 
یادی با استقبال مواجھ شده سالمت و دموگرافیک بھ میزان ز

بھ یک متدولوژی , مفید بودن این مطالعات در سطح ملی. است
مناسب و انعطاف پذیری در خصوص پوشش جغرافیایی و زمان و 

.ھمچنین محتوای پرسش نامھ بستگی دارد
ن خروج از مرکزیبررسی ھای ح

بررسی ھای حین خروج از مرکز ابزار مؤثری برای کسب اطالع از 
ھ نظرات آن دستھ از مردم است کھ از خدمات سالمت استفاده نقط

.می کنند
انواع اطالعاتی کھ حاصل می شود

از بررسی ھای خارج از مرکز بھ طور گسترده برای ارزیابی 
میزان رضایتمندی استفاده کنندگان از خدمات سالمت و نظر آن 

, ھا در مورد کیفیت خدمات مثل نحوه برقراری ارتباط
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راھنمایی ھای ارائھ شده و مناسب بودن قیمت دارو و ھزینھ 
.ھای ارائھ خدمات استفاده می شود

ر متداولین روش ھای متداول و غیارتباط ب
:سھ گوشھ سازی

ھر جا کھ ممکن باشد باید داده ھای حاصل از فرآیندھای 
ارزیابی سریع با یافتھ ھای نظام اطالعات سالمت جاری و یا با 

پیوستگی بین . ی حاصلھ از سایر روش ھا مقایسھ شودیافتھ ھا
این روش ھا الزامًا نباید در سطح بانک اطالعات باشدو می 

.تواند در سطوح طراحی و تحلیل پیش بینی گردد
انتقال داده ھا بھ معنای انتقال , در کشورھای در حال توسعھ

ن اسناد کاغذی از سطوح پایین تر نظام سالمت بھ سطوح باالتر آ
مفھوم انتقال داده ھا حداقل بھ دو , اما ھم اکنون. می باشد

گرایش , نخست اینکھ. دلیل مورد بررسی مجدد قرار گرفتھ است
بھ سوی تأکید بیشتر بر استفاده از داده ھا در سطوح محیطی 

تکنولوژی اطالعات برتر موجب کاھش موانع , دوم اینکھ, است
در . داده ھا شده استمالی و تکنیکی در راه انتقال کارآمد

افقی : بخش ھای بعد دو نوع انتقال داده را در نظر می گیریم
انتقال عمودی بھ معنای انتقال داده ھا میان سطوح . و عمودی

در , در حالی کھ انتقال افقی. مختلف نظام مراقبت سالمت است
یک سطح ما بین ایفاگران نقش در نظام سالمت و استفاده 

ھر دو نوع انتقال منجر بھ .می باشدکنندگان ھمان سطح
ارائھ بازخورد و تبادل اطالعات بین افراد و اجزا نظام سالمت 

.می گردد

انتقال افقی داده ھا
کھ بھ معنای انتقال داده ھا میان , انتقال افقی داده ھا

مجریان و مراجعھ کنندگان در سطوح ھمتراز نظام مراقبت سالمت 
این شکل از انتقال بھ دلیل . استرو بھ فزونی نھاده , است

شناخت بیشتر حقوق مراجعھ کننده , افزایش ارتباطات بین بخشی
و بھبود نظام ھای حمایتی اجرایی مورد استفاده بیشتری قرار 

مجریان این روش در نظام سالمت متعدد و شامل . گرفتھ است
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, مسئوالن مذھبی و اجرایی, مراجعھ کنندگان, نمایندگان مردم
در . ھستند... مدیران و سازمان ھای سالمت غیر دولتی و ھیئت

سھ عملکرد را در , یک نظام مراقبت سالمت مجریان روش افقی
نخست آنکھ قادرند داده . ارتباط با داده ھا انجام می دھند

ھایی را ارائھ دھند کھ بھ طور مستقیم با تصمیم گیری در 
ثانیًا . اشندپایین ترین سطوح نظام مراقبت سالمت مرتبط ب

آنھا احتماًال داده ھای مفیدی را برای اتخاذ تصمیمات 
آگاھانھ ارائھ می دھند کھ البتھ نیاز بھ پردازش بیشتری 

سرانجام انتقال افقی داده ھا متضمن دسترسی مجریان و . دارد
استفاده کنندگان در جامعھ بھ اطالعات گردآوری شده از نظام 

.سالمت است
کیفیت باال نظامی است کھ جنبھ ھای زیر نظام اطالعاتی با

. بنایی و ساختاری نظام بھداشت را مد نظر قرار دھد
واندرسون سھ ویژگی را کھ یک جریان اطالعاتی با طراحی مناسب 

وابستگی درون : باید داشتھ باشد ارائھ می دھد
)interdependency ( تعامل با یکدیگر داشتن)interaction( و یکپارچگی
)integration .( وابستگی درونی بیان کننده این واقعیت است کھ

حرفھ , کارکنان نظام مراقبت سالمت متشکل از گروه ھای متفاوت
واحدھای متفاوت و , مشغول در کارھای دفتری, ھای متفاوت

سطوح مختلف نظام می باشند اما عملکرد آنھا نیازمند 
مراقبت ھای . وابستگی قابل توجھ این قسمت ھا بھ ھم می باشد

پزشکی بدون ھمکاری و ارتباط کارکنان قسمت ھای مختلف انجام 
اما مرز بندی ھای میان بخش ھای مختلف ممکن , پذیر نمی باشد

است منجر بھ بینش ھای متفاوتی نسبت بھ مجموعھ نظام ھا و 
منظور از تعامل در داخل نظام این . فرآیندھای سازمانی شود

رون و میان بخش ھای مختلف بھ است کھ جریانات خبری در د
تخصصی ھمرا با منزلھ فرصت ھایی برای فھم بیشتر اطالعات

وابستگی درونی است و نیز این تعامل منجر بھ اشتراک در 
می , منابعی کھ می توانند موجب ھمکاری و ھماھنگی گردند

اطمینان از یکپارچگی اطالعات با استفاده از ایجاد . شود
پزشکی مرتبط و مشترک در نقاط مختلف با دسترسی بھ اطالعات 

از سویی با . پراکندگی جغرافیایی فراوان ممکن می گردد
ایجاد بانک ھای اطالعاتی مشترک در نظام اطالعات سالمت نیاز 

چنین ارتباط و وابستگی . بھ ھمکاری افراد مختلفی خواھد بود
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ھااصطالحات،سیاستاستاندارد،بیانھایشیوهھای درونی مستلزم 
دربردارندهکھنظامیطراحیاگرچھ.باشدمیشدهاستانداردومراحل

ھادادهمطلوبکیفیتتولیدبرایباشد،تضمینیخصوصیاتیچنین
ھارادادهکیفیتبودنبعدیچندتشخیصقدرتنظامایننیست،اما

گرفتھطراحیازاطالعاتی،نظامازایمرحلھودرھراستدارا
. شودھادادهکیفیتافزایشموجبتواندفعلی،میھایگیریتاتصمیم
ساختاریکگسترشسالمتاطالعاتنظامطراحیدرکھاستمشخصھمچنین
دربخشھای.استاساسیھا،امریدادهکیفیتبھبودبرایصحیحپاداشی

کردهبررسیگذارندمیتاثیردادهدرکیفیتکھراموانعیبعد
.شودمیارائھھادادهکیفیتافزایشچگونگیبرمبنیوپیشنھادھایی

ت مناسب داده ھایفیموانع ک
ابزار و : دست کم سھ دلیل موجب کاھش کیفیت داده ھا می شود

ثبت گزارش نادرست داده ھا , روش ھای نامناسب جمع آوری داده
.و خطا در پردازش داده ھا
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