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  صفحه  فهرست عناوين
  ۱-۴   نامه و مقدمه سياستخالصه 

  ۵-۱۴  سابقه مساله: بخش اول
  ۵-۷  توصيف وضعيت فعلي مساله

  HMIS  ۱۱-۸مدل تحليل وضعيت 
  ۱۲  آنها يهادستاوردگذشته و  يها گرفته در سالتالش هاي صورت 

  ۱۳-۱۴  ارزيابي عملکرد سياست هاي گذشته 
  ۱۵-۲۰  تحليل مساله: بخش دوم

  ۱۵  بيانيه مساله
  ۱۶ در نظام مديريت سالمت HMISنقش آمار و اطالعات يا 

  ۱۷-۱۹  علل و عوامل موثر بر مساله
  ۲۰  ذينعفان اصلي

  ۲۰  تجربيات جهاني در اين ارتباط
  ۲۱-۲۹  تحليل مداخالت: بخش سوم

  HMIS  ۲۲-۲۱توسعه ) موانع(مشکالت 
  HMIS  ۲۸-۲۳ت يل وضعيجدول تحل -مداخالت پيشنهادی 

  HMIS  ۲۹ يابيارزش يبرا يشنهاديکالن پ يشاخص ها
  ۳۰  امکان سنجی مداخالت انتخابی -مقايسه مداخالت  -دستاوردها  ينيش بيـ پ )راهبردها(انتخاب مداخالت  يارهايمع

  ۳۱-۳۶  نتيجه گيري و توصيه ها: بخش چهارم
  ۳۱-۳۴  انتخابي )مداخالت( يو راهبردها يـ اهداف راهبرد ياهداف کلتوصيف 

  ۳۴  انتخابي) هايراهبرد(مه استقرار مداخالت برنا
  ۳۵-۳۶  نحوه پايش، ارزيابي و مقابله با موارد پيش بيني نشده

  ۳۷   منابع
    ها پيوست

    WHOطبق استاندارد  HMISمدل تحليل وضعيت  جداول نمونه : ۱شماره پيوست 
    )مداخالت( يدر اهداف راهبردعوامل اثر گذار ) Fishbone( استخوان ماهيل يتحلمدل  :۲شماره پيوست 
    HMISدر حوزه SWOT  تحليل يخالصه اجرا :۳شماره پيوست 

     HMIS نهيدر زممدل تحليل ذينفعان حقوقي و حقيقي  :۴پيوست شماره 
    بصورت نمونه HMISتجربيات جهاني در ارتباط با تحليل وضعيت  :۵پيوست شماره 

    بر اساس نمره دهي به معيارها HMISمورد نياز جهت اصالح  جدول اولويت بندي اهداف :۶شماره پيوست 
    و اولويت راهبردها يانتخاب يبا توجه به معيارها) مداخالت(جدول اثرات راهبردها  :۷پيوست شماره 
    "هزينه –تحليل فايده " يبا توجه به معيارها  يپيشنهاد) مداخالت(جدول مقايسه راهبردها  :۸پيوست شماره 

    موارد متفرقه، خارج از چارچوب سياست نامه :۹ماره شپيوست 
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  ف واژه ها و اختصاراتيتعر
  ADS9 = Admit Discharge System 9              نرم افزار جمع آوري اطالعات بيماران بستري.۱

  
  e- Health = Electronic Health                                                      سيستم سالمت الکترونيک.۲
  

  EPR = Electronic patient record                                    مدارک پزشکي الکترونيکي بيماران.۳
  

 FGD = Focus Group Discuss                                                                           بحث گروهي.۴
  

                                GIS= Geographic Information System يسيستم اطالعات جغرافياي.۵
                          

                                                         GNP = Gross National Product توليد ناخالص ملي.۶
                                                                                    
HBI = Health & Biochemical Information   

  در ايران سيستم اطالعات بهداشتي و زيست پزشکي، يکي از برنامه مشترک سازمان جهاني بهداشت.۷
  
HIS = Hospital (Health) Information System   

  )سيستم اطالعات سالمت(سيستم اطالعات بيمارستان .۸ 
  

HMIS = Health Management Information System  
 )انفورماتيک سالمت(سيستم اطالعات مديريت سالمت .۹

  
                                          HMN= Health Metric Network شبکه سنجش نظام سالمت.۱۰

                        
IT, ICT= Information Technology, Information & Communication Technology   

  فنآوري اطالعات، فنآوري ارتباطات و اطالعات.۱۱
  

  Primacy Health Care =PHC                                                     مراقبت هاي اوليه بهداشتي.۱۲
  

                                           NHA= National Health Accounts حساب هاي ملي سالمت.۱۳
                          
NHDD = National Health Data Dictionary 

لغت نامه داده هاي سالمت ملي، يک سند الکترونيکي در دسترس کـه همـه اجـزاء موجـود در منـابع      .۱۴
اطالعاتي سالمت را تعريف نموده است که استاندارد مهمي براي تسـهيل توسـعه اسـتفاده شـبکه اي از     

HMIS دمي باش.  
  

   NGO= Noun Governmental Organization                                 هاي غير دولتي سازمان.۱۵
  

SWOT= Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats   
نقاط قوت، نقاط ضعف، : روش براي مطالعه عملکردها از نظر(تجزيه و تحليل امکانات و محدوديت ها .۱۶

  )يداتامکانات و تهد
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 مرور نظام مديريت اطالعات سالمت و پيشنهاد مداخالت: مطالعه و تحليل وضعت نظام سالمتپروژه 

١ نظام سالمت ، دبيرخانه شورای سياست گذاری و اصالحهماهنگیمعاونت 

  است نامهيخالصه س

يابيم، حائز اهميت است، زيـرا بخـش    اينكه با كمترين منابع به بيشترين نتايج دست. مديريت خوب پيش شرط الزم براي افزايش کارايي خدمات تندرستي است :مقدمه

  .به كاهش است كه حجم منابع ثابت و يا رو سالمت با نيازهاي روزافزون روبرو است و اين در حالي است

اطالعـات در تمـامي   . داي آنكه اطالعات بطور مطلوب بر مديريت تاثير گذارد بايد تصميم گيرندگان در هر نقطه اي از چرخه مديريت از آن اطالعـات اسـتفاده نماينـ   بر

ـ   اطالعات براي مديريت بيماران يا گيرندگان خدمت، براي مـدي . سطوح مديريت نظام سالمت، از محيط تا مرکز بسيار حياتي است همـان  ه ريت واحـدهاي سـالمت و ب

كه نه تنها سياستگزاران و مديران نيازمنـد اسـتفاده از اطالعـات در تصـميم گيـري هـا        اين بدان معناست. ميزان براي برنامه ريزي و مديريت نظام سالمت حياتي است

در غير اينصورت،فرصت قابل توجه و مقرون به صرفه اي . يازمند خواهند بودكاركنان سالمت نيز به آن ن هستند بلكه ارائه كنندگان خدمات همانند پزشكان،كارشناسان و

  .نظور راه اندازي و حفظ نظام اطالعات سالمت وجود دارد، دچار مشكل مي شودمكه ب

  .ستا HMISا يت سالمت يريوضع موجود نظام اطالعات مد يابيارز يبرا يمدل ين اقدام طراحياز اهدف  :هدف

ات کارشناسـان بـا تجربـه صـورت     يـ تجرب يو استفاده از نظرات صاحبنظران و جمع بند) FGD( يل وضع موجود بر اساس بحث گروهيل تحلمد يطراح :روش اجرا

ن محـور بـه   يـ و بحث و تبادل نظر حول ا) HMIS(ت سالمت يريستم اطالعات مدينه سيات موجود در زميتجرب ياز افراد مذکور با بررس يشکل که گروهبدين گرفت 

 اتيـ تجرب با استفاده ازو  يذهنو  يفيبصورت کعمدتاً  حاضرقابل ذکر است که مجموعه  .ديگرد ينامگذار HMISاست نامه يافتند که بعنوان سيدست  يمع بندک جي

  .تهيه شده استموضوع مرتبط با نفعان يذ

 حرطـ گرديـد کـه بـه    ) HMIS(ت سالمت يريموجود نظام اطالعات مد تيل وضعيلحو ت يابيارز ين مدل مفهوميه و تدويمنجر به ته يت جمعين فعاليج اينتا :جينتا

  .پردازد ينظام متوسعه و و اصالح ر جهت رفع موانع د يو مداخالت هدافاپيشنهاد، و  آنهاجاد يمشکالت و علل و عوامل موثر در ا

بدين معني کـه داراي نقـاط قـوت و ضـعف اسـت کـه در صـورت         دارد،وضعيت بينابيني در وزارت بهداشت  HMISبنظر گروه در حال حاضر  :يبحث و نتيجه گير

  .تصميم گيري و برنامه ريزي موثر خواهد بودسياستگذاري، تقويت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف، سيستم اطالعات مديريت سالمت، هم قابل استفاده است و هم در 

 يو انسـان  يباعـث اتـالف منـابع مـاد    و قابل دوام نبوده رخ داده است ادامه شرايط فعلي ت سالماطالعات ت يريحوزه علوم مدقابل ذکر است با توجه به تحوالتي که در 

  .گردد يتاً مانع ارتقاء سالمت جامعه مينظام سالمت شده و نها

ن آد و پـس از  يـ ائسـتگذاران سـالمت ت  اير توسـط س يز ياهداف کل) HMIS(ت سالمت يريستم اطالعات مديگردد در جهت اصالح و توسعه س يشنهاد ميپ :شنهاديپ

  .رديمورد استفاده قرار گن و يه و تدويمربوط ته ياتي، مداخالت و برنامه عملياهداف راهبرد

  

  :عبارتند از) است هايس(انتخاب شده  ياهداف کل

 )تيحاکم(ت يارتقاء تول .۱

 ن استانداردهايتدو .۲

 موجود يستم هايس يد پس از بازنگريجد يستم هايو استقرار س يطراح .۳

 يت سازيظرف .۴

 HMISمرتبط با  يکاربرد يتوسعه پژوهش ها .۵
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 مرور نظام مديريت اطالعات سالمت و پيشنهاد مداخالت: مطالعه و تحليل وضعت نظام سالمتپروژه 

٢ نظام سالمت ، دبيرخانه شورای سياست گذاری و اصالحهماهنگیمعاونت 

  HMIS ضرورت طراحي مدل براي تحليل

Health Management Information System  

  مقدمه

   چرا نيازمند نظام هاي اطالعات مديريت سالمت هستيم؟

يابيم، حائز اهميت است، زيرا بخش سالمت با  ترين نتايج دستاينكه با كمترين منابع به بيش. مديريت خوب پيش شرط الزم براي افزايش کارايي خدمات تندرستي است

  .نيازهاي روزافزون روبرو است و اين در حالي استكه حجم منابع ثابت و يا روبه كاهش است

شكل نامناسبي ارائه  مدارك فراواني وجود دارد كه اگر خدمات تندرستي به. مديريت خوب همچنين پيش شرط الزم براي افزايش اثر بخشي خدمات تندرستي است

تانرو لمگلر، (را كارآمدي نيز مي گويند از دست خواهند داد  گردد، مداخالت، قسمت زيادي از اثربخشي خود را، كه از نظرتئوريك براي آن مداخالت متصور است و آن

يره سرد، تعيين نادرست سن كودك،عدم پيگيري كودكاني كه بعنوان مثال اثر بخشي واكسنهاي پوليو ممكن است با عدم رعايت زنج) ۱۹۸۵تاگول و همكاران  ۱۹۹۳

كه  چالش اصلي براي نظام سالمت مديريت بهينه درارائه خدمات به گونه اي است. هاي ديگر كاهش يابد اند و ساير كاستي  مراجعه نكرده براي دريافت دوز يادآور

  .كمترين كاهش را در اثر بخشي داشته باشيم

يـك گـزارش از ). ۱۹۸۸ماهلر (حياتي دانسته است  ۲۰۰۰هاي اطالعات سالمت را به منظور دستيابي به هدف بهداشت براي همه تا سال   نظام سازمان جهاني بهداشت

و ليپولد و ) ۱۹۹۲(دوجاردين و آنگر . بوضوح بهبود مديريت را وابسته به بهبود نظام هاي اطالعات سالمت مي داند ۱۹۸۷اجالس سازمان جهـاني بهـداشـت در سال 

  .اخيراً بر نياز به طراحي مناسب نظام هاي اطالعات جاري به منظور اطمينان از ارائه خدمات مطابق با استانداردها، تاكيد دارند) ۱۹۹۲(همكاران 

مثال هاي اين نقاط . العات استفاده نمايندبراي آنكه اطالعات بطور مطلوب بر مديريت تاثير گذارد بايد تصميم گيرندگان در هر نقطه اي از چرخه مديريت از آن اط

اطالعات در تمامي سطوح مديريت نظام ). ۱شكل (باشد  هاي برنامه ريزي شده مي ها و يا اجراي فعاليت تصميم گيري شامل تعيين وضعيت موجود، تعيين اولويت

گان خدمت، براي مديريت واحدهاي سالمت و به همان ميزان براي برنامه ريزي و اطالعات براي مديريت بيماران يا گيرند. سالمت، از محيط تا مرکز بسيار حياتي است

اين بدان معنا است كه نه تنها سياستگزاران و مديران نيازمند استفاده از اطالعات در تصميم گيري ها هستند بلكه ارائه كنندگان . مديريت نظام سالمت حياتي است

در غير اينصورت، فرصت قابل توجه و مقرون به صرفه اي كه به منظور راه اندازي . نان سالمت نيز به آن نيازمند خواهند بودخدمات همانند پزشكان، كارشناسان و كارك

  .و حفظ نظام اطالعات سالمت وجود دارد، دچار مشكل مي شود

از اطالعات به معني تغيير در عملكرد يك سازمان است و همچنين  مستقيما اشاره نمودند كه تغيير در روش جمع آوري، پردازش و استفاده) ۱۹۸۷(هلفن بين و همكاران 

شان در مورد نظام اطالعات سالمت در كابونياي گينه اشاره نمودند كه تقويت و بهبود نظام اطالعات سالمت به عنوان نقطه آغاز در بهبود  توماسون و نيوبراند در مقاله

همچنين فرض ما بر اين است كه توسعه ساختار سطح بندي شده نظام هاي اطالعات جاري بر . قرار گرفته استهاي مديريتي نظام سالمت مورد استفاده  توانايي

صورت بالقوه سبب بهبود اطالعات مورد نياز ما از خدمات سالمت ارائه شده در سطوح جامعه، مركز بهداشتي درماني و شهرستان منطبق است كه همين امر مي تواند به 

  .المت گرددمديريت خدمات س
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 مرور نظام مديريت اطالعات سالمت و پيشنهاد مداخالت: مطالعه و تحليل وضعت نظام سالمتپروژه 

٣ نظام سالمت ، دبيرخانه شورای سياست گذاری و اصالحهماهنگیمعاونت 

  پشتيباني اطالعات در هر مرحله از چرخه مديريت: ۱شکل 

  
آنها از طرف  (validity)و روائي  (reliability)با نيازهاي سازمان كه از كيفيت الزم برخوردار باشد از يك طرف و پايائي (relevant)امروزه اطالعات مناسب 

بعالوه . ليدي و بنيادي محسوب شده و در غير اين صورت تصميم گيري هاي سنتي سبب اتالف منابع گرديده و بر بغرنجي سازمان ها مي افزايدديگر از اولويت هاي ك

 و سياستگذاري بر اساس آنها و حتي برنامه ريزي و بودجه ريزي مبتني بر اطالعات  Evidence Based Decision Makingتصميم گيري مبتني بر شواهد 

  .موضوع اجنتاب ناپذير از مديريت صحيح مي باشد

نـه تنهـا سـبب طبقـه بنـدي اطالعـات در        HMISو در شكل كاربردي تر نوع مديريتي آن (HIS: health information system)سيستم اطالعات سالمت 

و برنامه ريــزي عمليـاتي و بودجـه ريـزي        information based planningسطوح مختلف سازماني مي گردد بلكه زميـنه براي برنامه ريزي مبتني بر اطالعات

  . فراهم مي سازد

  )۲شکل : (نظام اطالعات سالمت داراي اجزايي به شکل زير است که به آن چرخه گردش اطالعات نيز اطالق مي گردد

  
  

 اولويت بندي

  
المانه نقادي ع

 گزينه ها

  
برنامه ريزي 

 عملياتي

  
اجراي برنامه و 

 پايش آن

  
 ارزشيابي

  
تحليل وضعيت  

 موجود

  
 اطالعات
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 مرور نظام مديريت اطالعات سالمت و پيشنهاد مداخالت: مطالعه و تحليل وضعت نظام سالمتپروژه 

۴ نظام سالمت ، دبيرخانه شورای سياست گذاری و اصالحهماهنگیمعاونت 

  اجزاي نظام اطالعات سالمت- ۲شكل

  
  

 داده ها يجمع آور

 انتقال داده ها

 اطالعات فرآيند

 پردازش داده ها

 تجزيه و تحليل داده ها

 منابع

 مديريت

 يقوانين سازمان

اطالعات جهت استفاده در 
 و مديريت يبرنامه ريز
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 مرور نظام مديريت اطالعات سالمت و پيشنهاد مداخالت: مطالعه و تحليل وضعت نظام سالمتپروژه 

۵ نظام سالمت ، دبيرخانه شورای سياست گذاری و اصالحهماهنگیمعاونت 

  مساله يتوصيف وضعيت فعل

  جمهوري اسالمي ايران ياسيس ـماي جغرافيايي سي

روستا است که نصف روستاها حتـي کمتـر از     ۶۸۰۰۰شهر و شهرک و  ۸۸۵شهرستان  ۲۹۳استان و  ۳۰کيلومتر مربع، داراي  ۱۶۴۸۰۰۰ايران کشوري پهناور با مساحت 

درصـد در   ۶۰کـه نسـبت از    خير گرايش جمعيت از سمت روستا به شهر بـوده بطـوري  در دهه ا. ميليون نفر است ۷۰جمعيت فعلي ايران بالغ بر . يکصد نفر جمعيت دارند

  .ر يافتهيدرصد در روستا تغي ۴۰درصد در شهر و  ۶۰به  يشمس ۱۳۵۷در سال  ياسالمدرصد در شهر در اوائل انقالب  ۴۰روستا به 

  جمهوري اسالمي ايران يسياسنقشه 

 
  کشور اقتصادي ـ اجتماعي تيوضع

 يت خـوب يمنطقـه از وضـع   ينسـبت بـه کشـورها    يبهداشـت  يران از نظر شاخص هـا يا ياسالم يصورت گرفته در بخش سالمت کشور جمهور يتوجه به تالش ها با

 ياديـ ش زيالب افـزا ت در دو دهه پس از انقـ يالبته رشد جمع. باشد يم   درصد  ۱/۲ يزان باروريدرصد و م ۲/۱ت ساالنه آن برابر يکه رشد جمع يبطور. برخوردار است

و با اين وضع پيش  رود يش ميشدن پ يبه سمت شهر ينده ايت به نسبت فزايو همانطور که اشاره شد جمع هافتيش يت کشور به دو برابر افزايکه جمع يداشته به نحو

را به بخش بهداشت اختصاص داده است کـه از   GNP درصد از بودجه ۵/۶ ايران ۱۳۸۲در سال . درصد برسد ۲۵بيني مي گردد که نسبت جمعيت روستايي به زودي به 

هزينـه سـرانه   و درصـد افـزايش يافتـه     ٣/١٠بودجه اختصاصي ساليانه دولت به بخش سالمت تا  .بسياري از کشورهاي منطقه شرق مديترانه و شمال آفريقا بيشتر است

ن مقولـه  يـ که مجال پرداختن بـه آنهـا در ا   ييگر شاخص هايذکر شده و د ياخص هاش ١.دالر آمريکا بوده است ٦٢دالر آمريکا و سهم سرانه دولت  ١٣١بخش سالمت 

  .است يحتم يدار از ضرورت هايبه موقع پا يدولت و جهت دسترس ياصل ياست هاين مطلب است که ارتقاء سالمت جزء سيانگر ايوجود ندارد ب

                                                
 مرکز آمار ايران - ١

  ترکمنستان

  ستانافغان

  ستانپاک

  آذربايجان  ارمنستان

  ترکيه

  کويت

  عراق

  عربستان سعودي
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 مرور نظام مديريت اطالعات سالمت و پيشنهاد مداخالت: مطالعه و تحليل وضعت نظام سالمتپروژه 

۶ نظام سالمت ، دبيرخانه شورای سياست گذاری و اصالحهماهنگیمعاونت 

  چگونگي ارائه خدمات بهداشت و درمان در کشور

) PHC(اشت در دهه هاي اخير بر اين بوده است که براي تمامي شهروندان مراقبت هاي بهداشتي و درماني از طريق خدمات اوليه بهداشـتي  هدف مسئولين وزارت بهد

، ارتش، سـپاه  در سطوح دوم و سوم توسط وزارت متبوع و سازمان هاي متعدد از جمله تأمين اجتماعي، نفت) بيمارستاني(در صورتي که مراقبت هاي درماني . تأمين کنند

  .و نيروي انتظامي، بخش خصوصي و خيريه ها به مردم ارائه مي گردد

مرکـز بهداشـتي درمـاني و     ۲۴۲۴يک نظام شبکه قدرتمند و داراي ارتباط گسترده، منظم و قوي وجـود دارد کـه متشـکل از    ) PHC(جهت ارائه خدمات بهداشت اوليه 

جمعيـت تحـت پوشـش خانـه     . پايگاه بهداشت در سطح شهر مي باشـد  ۱۰۶۷مرکز بهداشتي درماني شهري و  ۲۲۵۶خانه بهداشت در سطح روستا و  ۱۶۹۳۹روستايي و 

در مراکز بهداشتي درماني روستايي و شهري، پزشک و نيروهاي پيراپزشک مسئول ارائه . ز مراقبت مي شوندربهداشت در روستا توسط کارکنان بهداشتي تحت عنوان بهو

  .دخدمت به مردم مي باشن

  ساختار شبکه بهداشت و درمان شهرستان

  
  

ي درماني آن استان مـي باشـد در رأس دانشـگاه رئـيس     ـکي و ارائه خدمات بهداشتـکي وجود دارد که مسئول آموزش پزشـگاه علوم پزشـدر هر استان حداقل يک دانش

معاون مي باشد که هر کدام از معاونين مسئول يک برنامه اختصاصي است و تمامي آنان در ارتبـاط بـا    ۶الي  ۵داراي  دانشگاه به عنوان نماينده وزير بهداشت در استان و

  .شکل زير ساختار تشکيالتي دانشگاه را نشان مي دهد. هم کار مي کنند

  ساختار ستاد دانشگاه

  

  

 مديريت شبکه بهداشت و درمان

 ستانمرکز بهداشت شهر بيمارستان عمومي شهر

 مرکز آموزش بهورزي

 مرکز بهداشتي درماني شهري مرکز بهداشتي درماني روستايي

 پايگاه بهداشت خانه بهداشت

 رئيس دانشگاه

  دانشکده پزشکي ...دفتر رياست و 
 کميته هاي دانشگاه

 معاون درمان
عاون بهداشت و رئيس م

 معاون پشتيباني معاون دانشجويي معاون دارو و غذا مرکز بهداشت استان
معاون پژوهشي و 

 آموزشي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 مرور نظام مديريت اطالعات سالمت و پيشنهاد مداخالت: مطالعه و تحليل وضعت نظام سالمتپروژه 

٧ نظام سالمت ، دبيرخانه شورای سياست گذاری و اصالحهماهنگیمعاونت 

  چالش هاي موجود در بخش بهداشت و درمان

هـاي   و شـاخص  گر چه با تدابيري که انديشه شده و تالش هايي که صورت گرفته در سال هاي اخير مراقبت هاي بهداشتي درماني از نظـر کمـي و کيفـي بهتـر شـده     ا

ن بـه وضـعيت مطلـوب    جهان رشد و پيشرفت چشم گيري داشته است لکن در وضـعيت فعلـي و تـا رسـيد     و بهداشتي بهبود يافته و حتي در مقايسه با کشورهاي منطقه

  :چالشها و موانعي وجود دارد از جمله

مکانـات  شهري شدن جمعيت به نحوي که جمعيت روستا به سمت شهر گرايش پيدا کرده و بسياري از روستاها خالي از سکنه شده و تعدادي از تسهيالت و ا .۱

درماني در سطح شهرها و براي مسئولين بهداشت و درمان ايجاد نمـوده   بهداشتي بالاستفاده مانده و اين چرخش جمعيتي مشکالت زيادي از نظر بهداشتي ـ 

 .است

ماري هاي متابوليـک و  ـش بيـچرخش و انتقال اپيدميولوژيک بيماري ها از بيماري هاي واگير به غير واگير و تغيير رفتار مردم از نظر تغذيه و نوع آن و افزاي .۲

 ...پديد و  ز، بروز سرطان ها، بروز بيماري هاي نو پديد و با)زايش مرگ و مير ناشي از حوادث نقليه اياف(جاد مشکالت در حمل و نقل ــ عروقي، اي قلبي

 .مشکالت و بيماري هاي ناشي از آلودگي هوا، محيط و صدا بويژه در مناطق صنعتي و کالن شهرها .۳

 .مسن شدن جمعيت و پديدار شدن مشکالت بهداشت و درمان سالمندان .۴

 .دهه هاي اخير که نهايتاً به افزايش ميزان تقاضا در بخش سالمت منجر شده است افزايش جمعيت در .۵

تمام زمينه ها است و به عبـارتي نظـام سـالمت ايـران      برنامه ريزي در تصميم گيري و ها موجود احتياج به سياستگذاري، که جهت رفع مشکالت و چالش عي استـطبي

  .حات نيازمند اطالعات مبتني بر شواهد استنيازمند بازنگري يا اصالح است و انجام اصال

   .کارآمد وجود داشته باشد) HMIS(صورتي اطالعات موثر و مفيد حاصل مي گردد که سيستم اطالعات مديريت سالمت  در

  .ودش آن مي موارد زير بر نظام سالمت اثر داشته و باعث ارتقاء در غيرمستقيم و مستقيم و سيستم اطالعات مديريت سالمت بطور

 بهبود دسترسي مردم به خدمات سالمت .۱

 تأمين عدالت در ارائه خدمات سالمت .۲

 ارتقاء هزينه اثر بخشي .۳

 ارتقاء کيفيت مراقبت ها .۴

 .تصحيح و تسهيل فرايندها و ساختار ارائه مراقبت هاي بهداشتي درماني .۵

موفقي وجود نداشته باشـد   HMISکه  وب محقق نخواهد شد و در صورتيمطل HMISيقيناً موارد فوق که نقش مهمي در اصالح نظام سالمت دارند بدون وجود يک 

  :ثير منفي بر نظام سالمت خواهد داشت اين پيامدها عبارتند ازأپيامدهاي نامطلوبي از نظر آمار و اطالعات بوجود خواهد آمد که خود ت

 نداشتن آمار و اطالعات مفيد و به موقع جهت برنامه ريزي و تصميم گيري .۱

 هزينه هاي جمع آوري اطالعاتافزايش  .۲

 پائين آمدن کيفيت داده ها و اطالعات جمع آوري شده .۳

 عدم قابليت انتشار آمار در سطح ملي و بين المللي .۴

  عدم استفاده مطلوب از آمار و اطالعات .۵

  .سيار ضروري استو اصالح آن به منظور تحقق نظام سالمت مطلوب ب) HMIS(لذا بازنگري در سيستم اطالعات مديريت سالمت موجود 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 مرور نظام مديريت اطالعات سالمت و پيشنهاد مداخالت: مطالعه و تحليل وضعت نظام سالمتپروژه 

٨ نظام سالمت ، دبيرخانه شورای سياست گذاری و اصالحهماهنگیمعاونت 

  HMISمدل تحليل وضعيت 

در اين مدل همانطور که مشاهده مي گردد عوامل و متغيرهاي مختلفي که در ابعـاد  . استده ش، تهيه )WHO( با استفاده از منبع خارجي HMISمدل تحليل وضعيت 

تأثيرگذار بر هر عامل، شاخص ها و معيارهـاي مـرتبط جهـت ارزيـابي کمـي و      تأثير دارند مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و عناصر  HMISو سطوح گوناگون بر روي 

  :کيفي و نقش عوامل اصلي مشخص گرديده اند، بديهي است مدل موجود در هر شرايطي قابل استفاده است به شرطي که

 .تعيين شوند HMISجهت ارزيابي عوامل موثر بر ) Toolkits(ابزار الزم  .۱

 .شرايط، مهم، تأثيرگذار و قابل ارزيابي باشند عوامل اصلي مورد نظر در آن .۲

و زير مجموعه آن بکـار   HMISدر زمان هاي مختلف براي کنکاش در  و )مديريتي ـ جغرافيايي (طراحي شده مي تواند در سطوح مختلف اجرايي ) ارزيابي(مدل تحليل 

ا ماتريسي جهت ارزيابي يلفه هاي مربوطه که بصورت متناظر و ؤم و عوامل تأثيرگذار. گيرند رود لکن در زمان استفاده بايد عوامل اصلي و جزئيات آن مورد بازنگري قرار

  .نشان داده شده اندذيل متغيرهاي موجود بکار مي روند درجدول 

 

 WHOمتعلق به  HMISمحتويات قابل ارزيابي در مدل تحليل 

  .شود ت ارائه گرديده که ذيالً راجع به آن توضيح داده ميتوسط سازمان جهاني بهداش HMIS جهت ارزيابي وضعيت موجود مدل حاضر

شود، البته اين جدول داراي جداول  اين مدل شامل يک جدول اصلي بصورت ماتريس است که در ستون آن محتواي مدل و در سطر آن مؤلفه هاي اطالعات نوشته مي

بطـور  . ا تشکيل مي دهند و جهت تکميل جداول فرعي، ابزارها و شاخص هايي مورد نياز استفرعي نيز مي باشد که برآيند آنها و شاخص هاي مربوط به جدول اصلي ر

جدول فرعي الزم است و اگر بخـواهيم وضـعيت عوامـل مـوثر را      ۴۰جدول فرعي و براي تکميل جدول کلي قريب به  ۵مثال براي يک سلول در جدول اصلي، حداقل 

  .نيز مورد نياز است) Toolsابزار يا (اده ها بررسي کنيم، تعدادي شاخص و فرم جمع آوري د

ت مربـوط بـه آن را   جدول کلي اين مدل بخصوص در قسمت ستون و براي ارزيابي فعاليت هاي نظام سالمت کاربرد دارد و اگر بخواهيم محتواي نظام سالمت و اطالعا

  .از اين جدول استفاده کنيممي توانيم ارزيابي کنيم 

ک، يولوژيدميـ اپ يمراقبـت هـا   ريـ نظگردد،  ياست که در نظام سالمت ارائه م يستم اطالعات سالمت شامل خدماتيس ير مجموعه هايزن ن جدول تحت عنوايستون ا

  .ياتيع حيثبت وقا و ييمراقبت خاص، امور اجرا يبرنامه ها يخدمات در سطوح مختلف، گزارش ده يگزارش ده

و  يريـ م گيو تصـم  از اطالعـات ، اسـتفاده  يو گزارش ده يارسال يل داده هايورود و تحلثبت،  ،يمل جمع آوراطالعات شا يجدول مذکور تحت عنوان مولفه ها فيدر

  .باشد يم يه سازکو شب يت نظام اطالعات، هماهنگيريوتر، مديزات و کامپيتجه ،يانسان يروي، نيستم اطالعات، مسائل مالياجرا، منابع س
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٩ نظام سالمت ، دبيرخانه شورای سياست گذاری و اصالحهماهنگیمعاونت 

 WHOطبق استاندارد  HMISمدل تحليل وضعيت  
اطالعات يمولفه ها  ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

  

  

 سيستم اطالعات سالمت يزير مجموعه ها

مديريت نظام اطالعات، 

  ي، شبکه سازيهماهنگ

منابع سيستم اطالعات، مسـائل  

، تجهيزات، يانسان ي، نيرويمال

 کامپيوتر

استفاده از اطالعات در 

 تصميم گيري ها و اجرا

 يارسال يتحليل داده ها

 يو گزارش ده

، ثبت، ورود يورجمع آ

 داده ها

 A مراقبت هاي اپيدميولوژيک          

: مانند خدمات  در سطوح مختلف يگزارش ده          

 ي، بيمارستان هايسطح جامعه، مراکز بهداشت

 يتخصص يمارستان هايسطح اول، ب

 

B 

: مانند برنامه هاي مراقبت خاص يگزارش ده          

مادر و کودک،  يت ها، مراقبيماالريا، ايمنساز

 تنظيم خانواده 

 

C 

، تدارکات، يبودجه، پرسنل: مانند يامور اجراي          

تجهيزات، مديريت تحقيقات، مديريت 

  يمستندات، منابع خارج

 

D 

 مرگ، تولد، مهاجرت: مانندي ثبت وقايع حيات          
E 
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١٠ نظام سالمت ، دبيرخانه شورای سياست گذاری و اصالحهماهنگیمعاونت 

 بصورت نمونه) فرم ها(فرعی شرح جداول 

اين جـداول حاصـل جمـع    . د ارائه مي گردندـه باشنـري را داشتـجه گيـت نتيـنظر بصورت جداول نهايي كه قابلي بيان گرديد هر يك از متغيرهاي مورد همانگونه كه قبالً

در راسـتاي تكميـل جـدول    به عنـوان مثـال   . آوري مجموعه اي از جداول زير گروه خود مي باشند كه برحسب نياز در موقعيت مكاني و زماني، تكميل و تجميع مي شوند

يا فرم هاي اوليه در خصوص نمره گذاري فرآيند جمع آوري، انتقال و استفاده از اطالعات برحسب سطوح مورد بررسي تكميل و پـس  فرعی  اصلي ابتدا مي بايست جداول

  .در نهايت بعنوان يك شاخص كلي در جدول مذكور ثبت شوندو از تجميع در فرم هاي خاص 

مي باشند که عالوه بر آن بايد به سـطح ارزشـي هريـك بـا توجـه بـه        يكه در طراحي و ارزش گذاري جداول بايد به آن توجه نمود اهميت متغيرها و عوامل يكي از نكاتي

ي بـين المللـي كـه معمـوالً در     اهميتي كه صاحبان فرآيند براي آنان تعيين مي نمايند توجه نمود، البته در مدل حاضر سعي گرديد عوامل ارائه شده از طريق سـازمان هـا  

ولـي از آنجـا كـه    . دنقرار گرفته و منطبق با وضعيت موجود در نظام سالمت مورد بهره برداري قرار گيرتوجه  نموده اند مورد استفاده  از آنها HMISارزيابي سيستم هاي 

  .نتايج مطلوب باشددسترسی به ه پيشنهادات سازنده براي طراحي كامل آن نياز به زمان بيشتري دارد لذا نمونه حاضر مي تواند زمينه ساز ارائ

مـثالً مراقبـت هـاي    ) مـدل اصـلي  (از جـدول اصـلي   رديـف  مربوط به ارزيابي يک سطح از نظام ارائه خدمات سالمت و يـا يـک    ۸الي  ۱شماره  جداول : بعنوان نمونه

و جغرافيـايي نمـره    يتيريمـد و براي هر يک از سـطوح   فتهگر مورد استفاده قرار ۵الي  ۱تبط از مولفه هاي مربا نظام اطالعات سالمت  در آن  اپيدميولوژيک مي باشد که

  )۱پيوست شماره (باشند  ۵الي  ۱ند از ننمرات مي توا. شوددهي مي 
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١١ نظام سالمت ، دبيرخانه شورای سياست گذاری و اصالحهماهنگیمعاونت 

 HMIS در وضعيت چرخه گردش اطالعات

 بررسي وضعيت داده ها:  ۱فرم نمونه شماره 

 

 استان ملي
  شهرستان

 روستا/ شهر 

سطوح جغرافيايي                         
  
  

 چرخه گردش اطالعات
      

  يثبت و جمع آور

      
 انتقال 

      
 ل و تفسيريتحل

      
 يگزارش ده
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 مرور نظام مديريت اطالعات سالمت و پيشنهاد مداخالت: مطالعه و تحليل وضعت نظام سالمتپروژه 

١٢ نظام سالمت ، دبيرخانه شورای سياست گذاری و اصالحهماهنگیمعاونت 

  HMIS در زمينه تالش هاي صورت گرفته در سال هاي گذشته

  

صـورت گرفتـه   ظور رفع موانع موجود و پيشگيري از ايجاد موانـع جديـد در آينـده بـوده     توسط دست اندر کاران نظام آمار و اطالعات سالمت به منشده  انجامتالش هايي 

  :عبارتند از

در قالـب   تدوين نظام نوين آماري جهت اصالح ابزار جمع آوري داده ها اعم از فرم ها، نرم افـزار و مـوارد مربوطـه طـي پـنج سـال انجـام شـد و محصـول آن          .۱

 .ا قرار گرفت تا طبق آن داده ها را جمع آوري و به سطح مرکز ارسال نماينددستورالعمل جديد در اختيار دانشگاه ه

 .همـاهنگي نظـام آمـاري    ميته آمار بخشي بهداشت و درمان با عضويت نماينده تمامي ذينفعان در سطح مرکزي وزارت بهداشت توسط دفتر توسـعه و کتشکيل  .۲

 .معاونتهاي مختلف وزارت متبوع و سازمان هاي وابسته مي باشد و ديريت و برنامه ريزي کشورنمايندگان مرکز آمار ايران، سازمان م اعضاء اين کميته از

 . ي فعاليت هاتشکيل کميته آمارهاي ثبتي به منظور ثبت آمار فعاليت ها در هنگام انجام فعاليت و به هنگام نمودن آمار و اطالعات موجود ناشي از اجرا .۳

با حضور نمايندگان معاونت هاي وزارتخانه به منظور استقرار سامانه اطالعات جغرافيايي در سـطح مرکـزي و   ) رافياييسامانه اطالعات جغ( GISتشکيل هسته  .۴

 .محيطي

 .تالش جهت ايجاد ساختار مناسب که هم داراي قدرت حاکميت، قدرت مالي و نيروي انساني ماهر و کافي باشد .۵

کميته هاي هماهنگي، اصالح ابزار جمع آوري داده ها مثل فرمهاي موجـود در سيسـتم و کـاهش     تالش جهت هماهنگي بين واحدها در قالب تشکيل جلسات، .۶

 ).طرح ساتم(آنها در سطح مورد نياز و ارائه آن به سيستم جهت استفاده 

ليان و ذينفعان اعـم  هاي ملي سالمت با همکاري تمام متو هاي ملي سالمت که پس از سه سال تالش مجموعه شاخص تشکيل کميته مرکزي تدوين شاخص .۷

 .از درون سازماني و برون سازماني تهيه و تدوين و چاپ و منتشر گرديد

 .المللي بين هاي داخلي و به سازمان )باکيفيت( کامل وبهنگام  درست، تالش بمنظور هماهنگي جهت ارائه اطالعات دقيق، .۸

 HMISقاتي در زمينه بهبود و تقويـت وضـعيت   ـوين پروپوزال هاي تحقيو تد) Health Metric Network(تشکيل کميته سنجش نظام اطالعات سالمت  .۹

 ).HMN(براي شبکه سنجش نظام اطالعات سالمت  Grant و ارائه آن به سازمان هاي بين المللي و دريافت حمايت هاي مالي و فني از آنان به صورت

 HISنمودن فرم هاي استاندارد مدارک پزشـکي و نـرم افزارهـاي     ياتيعملو  ياجراي طرح استاندارد سازي و هماهنگي مدارک پزشکي کشور بصورت طراح .۱۰

 e-Heathو  EPRحرکت در مسير استقرار ... و  Medrecمانند 

 HISتوسعه شرکت هاي خصوصي در مورد  .۱۱

 )نرم افزارهاي جمع آوري اطالعات بيماران بستري( IHAو  ADS9استفاده از ابزار کاربردي نظير  .۱۲

 و دانشگاهي يدر سطوح وزارت ITو توسعه نظام انفورماتيک و افزايش ضريب نفوذ  و طراحي HBIاستقرار  .۱۳

 صورت گيرد و شـرط الزم ايـن   HMIS بديهي است در سايه اين تالش ها موفقيت هايي نيز بدست آمده که گرچه کافي نيست ليکن الزم است يک بازنگري مجدد در

  .هاي همه جانبه آنان مي باشد تصميم گيري و حمايت رده سياستگذاري و نگاه مسئولين در کار نيز تغيير
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 مرور نظام مديريت اطالعات سالمت و پيشنهاد مداخالت: مطالعه و تحليل وضعت نظام سالمتپروژه 

١٣ نظام سالمت ، دبيرخانه شورای سياست گذاری و اصالحهماهنگیمعاونت 

 دستاورد تالش هاي قبلي براي حل مسئله

  :نتيجه تالش هاي صورت گرفته در اشکال مختلف زير تبلور يافته

  ).بصورت پراکنده(اطالعات  يو با استفاده از فنآور ايجاد بانک هاي اطالعاتي بصورت الکترونيکي .۱

  .ماري که ساليانه منتشر مي شودآ يهاتهيه و تدوين نشريه  .۲

  .جمع آوري اطالعات بيماري هاي بيماران بستري در اکثر بيمارستان هاي دولتي و خصوصي .۳

  .تدوين شاخص هاي ملي سالمت در مجموعه اي که حرکتي است جهت تصميم گيري مبتني بر شواهد .۴

 .قلم آماري ۴۵۳بتي به تعداد شناسايي اقالم ثبتي و تهيه تعاريف و مفاهيم آن توسط کميته آمارهاي ث .۵

تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، شيراز، ايـران،  ) شهرستان شميرانات(در برخي از دانشگاه هاي علوم پزشکي  HMISراه اندازي و نصب الگوهايي از  .۶

 ).GISH(مشهد 

 .هاي مربوطه در سطح ملي و انتشار نتايج آن جهت استفاده کاربران توسط مراکز، دفاتر يا ادارات کل در معاونت) Surveys(انجام بررسي هاي دوره اي  .۷

 در سطح ستادي و محيطي) تکفاب(جهت الکترونيکي کردن اطالعات سالمت ) IT(استفاده از فنآوري اطالعات  .۸

 :رينظ ييت هايبه اطالعات در فعال يدسترسبهبود امکان  .۹

 وزارت بهداشت ياطالع رسان يهماهنگ يشورااستقرار  −

 ين آمارينظام نوتقرار اس −

 تکفا ياجرا −

 کشور يعلوم پزشک يتا در دانشگاه هايو توسعه خطوط د يبهداشت ياطالع رسان يت هايساجاد و توسعه يا −

 در کشور يپزشکو زيست  يبهداشت ياطالع رسان يانجمن علمن يوهمچن يمدارک پزشک يعلم يهانماستقرارانج س ويتأس −

 و بانک اطالعات محققان يقاتيتحق يف و ترجمه شده، طرح هايات تألينشر کتب و :ياطالعات يجاد بانک هايا .۱۰

 

 ارزيابي عملکرد سياست هاي گذشته

 .است گردد، تعيين شده يم يجمع آوراطالعات در شبکه بهداشت و درمان  يستم جاريسکه از  يئداده ها بر اساسکشور، ت سالمت در يتعيين وضع تاکنون .۱

وجود دارد، مثل سيستم مالي جاري، سيستم منابع انساني، فهرست برداري و کنترل لکن اين سيستم ها در حداقل بوده  HMISستم در وزارت بهداشت تعدادي سي .۲

  .و پيشرفت نکرده اند

 .ولي اينکه جوابگوي مسائل گوناگون باشد روشن نيست وجود داردکامپيوتري  و بصورتبيمه نظام  يبرا ياطالعاتسيستم هاي  .۳

 .مستقر شده لکن عمدتاً موارد مالي را پيگيري مي کند HISمارستان ها سيستم کامپيوتري و در بعضي از بي .۴

اثر گذاشته و باعـث جلـوگيري از اسـتقرار     HMISمسئله بزرگي است بويژه در سطح اول به دوم و سوم اين مسئله بر روي  کشورجاع در ارسيستم هاي عدم وجود  .۵

 .کامل و مکانيزه شده است HMISسيستم 

و نهايتـاً   هبود جريـان داده هـا  ، بفزايش سرعت اطالعات و رساندن آن به تصميم گيرندگانا :باعثکه افته ياستقرار  PHCخدمات اوليه بهداشتي اطالعات سيستم  .۶

  .بهبود جريان اطالعات شده است

  .داشته اند يدر پ ييات هيموفق يمختلف وجود داشته و بطور نسب يواحدها در يو بعضاً موازصورت پراکنده بها  مستيس .۷
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١۴ نظام سالمت ، دبيرخانه شورای سياست گذاری و اصالحهماهنگیمعاونت 

 ييدهايـ بازد يط يژه کارشناس بانک جهانيبو يازمشاوران خارج يصورت نگرفته است لکن توسط بعض يفيوک يازنظرکم HMISت ياز وضع يجامع يابيتاکنون ارز .۸

  .ستم ارائه نموده انديخودازس يابيوارزديبازد ياز چگونگ يگزارشاند داشته  HMISکه از

 HMISنـه  يداشته و آنها از نظر عملکردشـان در زم  يابيارز يخود در سطح دانشگاه ها بطور دوره ا ياست ها و برنامه هاياز س ينظام آمار يدفتر توسعه و هماهنگ .۹

  .نموده است يرتبه بند

ت خـدمات سـالمت   يـ فيکمسـتمر   يموظف است به منظـور ارتقـا   ي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکبرنامه چهارم توسعه کشور قانون  ۸۸طبق ماده  .۱۰

 :ر را اجرا نمايديسياست ز

  "يرانينظام جامع اطالعات سالمت شهروندان او استقرار  يطراح"

ن يـ بـه ا  يشترين وزارت متبوع توجه بيالزم است مسئول. افته استياست مذکور بطور کامل تحقق نيصورت گرفته لکن هنوز س ياست اقداماتين سياگر چه در خصوص ا 

  .دنيمسئله بنما
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١۵ نظام سالمت ، دبيرخانه شورای سياست گذاری و اصالحهماهنگیمعاونت 

  بيانيه مسئله

يا برنامه ريـزي راهبـردي سـازمان نيازمنـد     ) استراتژيک(امروزه مديريت استراتژيک مورد توجه بسياري از مديران و سازمان ها قرار گرفته است، اعمال مديريت راهبردي 

بنابراين دستيابي به آن بدون وجـود يـک نظـام اطالعـاتي     . ابه استآگاهي مناسب از شرايط داخلي سازمان و موقعيت آن در قبال ساير سازمان هاي اداري با ماموريت مش

براي شناسـايي اهـداف   مديريتي کارا و مناسب دور از دسترس مي نمايد اين نظام اطالعاتي امکان شناسايي نقاط  قوت، ضعف، تهديدها و فرصت هاي پيش روي سازمان 

وزه نظامهاي اطالعاتي در سازمان ها و مراکز به عنوان اعضاي حسي مدير عمل مـي کننـد و وي را در ترسـيم    امر. راهبردي و نيز راهبردهاي گوناگون را فراهم مي سازد

بنابراين يک نظام اطالعاتي مناسب مي تواند شواهد الزم براي تصميم گيري و عملکرد صحيح مديريت سازمان . نماي فعلي و دور نماي راهبردي سازمان کمک مي نمايد

  . را فراهم آورد

ري براي مديران و کاربران مهيا در اين راستا طراحي و استقرار نظام آطالعاتي مناسب و کارا که بتواند اطالعات و آمار دقيق و به هنگام را جهت تصميم گيري و سياستگذا

  .سازد، بسيار ضروري و الزم است

يک سيستم اطالعات کارآمد در بخش سالمت با وجود تنگناها و محدوديت منـابع  . استيک سيستم سالمت پويا و زنده مستلزم برخورداري از يک نظام اطالعات کارآمد 

به عبارت ديگر کارآيي و اثر بخشي نظام سالمت بجز از طريق استقرار يـک نظـام اطالعـات    . و نامحدود بودن نيازها مي تواند بيشترين کارائي و اثر بخشي را ايجاد نمايد

يکي از اهداف سازمان جهاني بهداشت حمايت از کشورها درجهت ايجاد سيستم هاي بهداشـتي اسـتکه ارائـه خـدمات و     . ذير نخواهد بودکارآمد به هيچ طريق ديگر امکانپ

المت که پايش خدمات سـ  مراقبت هاي بهداشتي موثر به تمام مردم را بر مبناي رويکرد مراقبت هاي اوليه بهداشتي تعيين کنند ايجاد سيستم هاي اطالعات سالمت ملي

  .را امکان پذير مي سازد از موضوعات مورد تأئيد سازمان مذکور مي باشد

ت خـدمات سـالمت را در   يک نظام اطالعات سالمت شامل قرار دادن اجزاء و روشهاي سازمان يافته در کنار هم به منظور توليد اطالعاتي استکه تصميم گيري در مـديري 

ظامهاي اطالعات سالمت جمع آوري داده ها، پردازش، گزارش دهي و استفاده از اطالعات ضروري بـه منظـور بهبـود اثـر     تمام سطوح نظام سالمت بهبود مي بخشد، در ن

  .بخشي و کارايي خدمات سالمت و در نتيجه مديريت بهتر در تمام سطوح خدمات سالمت يک امر واجب مي باشد
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 مرور نظام مديريت اطالعات سالمت و پيشنهاد مداخالت: مطالعه و تحليل وضعت نظام سالمتپروژه 

١۶ نظام سالمت ، دبيرخانه شورای سياست گذاری و اصالحهماهنگیمعاونت 

  در نظام مديريت سالمت HMISيا  نقش آمار و اطالعات

الً بـراي کليــه   به نقش و اهميت آمار و اطالعات در ابعاد گوناگون بويژه از جنبه سياستگذاري، تصميم گيري و برنامه ريزي در سـطوح مختلـف مـديريتي و اصـو    با توجه 

يار مهم ضروري است به سـواالت  فعلي تأميـن کننده نيازهاي مورد نظـر مي باشد يا خير، جهت پاسخ به اين پرسش بس HMISکاربران، مسئله موجود اين است که آيا 

  :مطرح ذيل جواب داده شود

 آيا شاخص ها توليدي پاسخگوي نيازهاي واقعي اطالعات در سطوح مختلف نظام ارائه خدمات سالمت هستند؟ .۱

 آيا اقالم اطالعاتي جهت توليد حداقل شاخص هاي مورد نياز تعيين و تدوين شده اند؟ .۲

 ل نيازها مي باشند؟آيا اقالم اطالعاتي براي تامين حداق .۳

 آيا ابزارهاي گردآوري اطالعات داراي کيفيت مطلوب هستند؟ .۴

 آيا مراحل انتقال و پردازش داده ها موثر و مفيد هستند؟ .۵

 آيا تجزيه و تحليل داده ها در سطوح مناسب و ضروري صورت مي گيرند؟ .۶

 آيا کيفيت اطالعات از نظر دقت، صحت، کامل و به هنگام بودن مناسب است؟ .۷

 ميزان استفاده از آن چقدر است؟. آيا از اطالعات براي تصميم گيري ـ برنامه ريزي و سياستگذاري و اصالح مديريت استفاده مي شود .۸

 ارائه مي دهند؟و کارکنان آيا مديران مافوق پس از استفاده از اطالعات گزارش شده پس خوراند الزم را به مديران مياني و محيطي  .۹

 ريافتي توسط کارکنان داراي نظم و انسجام و از ارتباط درست برخور دارند و عالوه بر داشتن اعتبار منطبق با واقعيات هستند؟آيا پس خوراندهاي د .۱۰

هت بهـره  فعلي کارايي الزم را ندارد و ج HMISيقيناً جواب سواالت فوق حداقل بصورت بينابيني و يا بعبارتي پنجاه درصد منفي است و اين بدين معني استکه مجموعه 

  .دارد توسعه و ارتقاء ،تقويت ،اصالح بازنگري، برداري مطلوب احتياج به

لي در ايجـاد ايـن   نکته قابل توجه در اينجاست که چه مشکالتي باعث بوجود آمدن وضعيت فعلي نظام اطالعات مديريت سالمت شده و يا به تعبيـري چـه علـل و عـوام    

  .و کارشناسان اين امر، علل و عوامل زير در بوجود آمدن چنين وضعيتي تأثير گذار بوده اند بنظر اکثر صاحبنظران. وضعيت موثر بوده است
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 مرور نظام مديريت اطالعات سالمت و پيشنهاد مداخالت: مطالعه و تحليل وضعت نظام سالمتپروژه 

١٧ نظام سالمت ، دبيرخانه شورای سياست گذاری و اصالحهماهنگیمعاونت 

  علل و عوامل موثر بر مساله
ايـن  . موثر است، تأثير اين عوامل در ابعاد مثبت و منفي قابل توجه و تحليل مـي باشـند   HMISهمانگونه که قبالً اشاره شد عوامل متعددي در ايجاد، گسترش و توسعه 

هر کدام از ايـن  . ير بگذارندعوامل مي توانند بصورت مثبت به عنوان عوامل تقويت کننده يا نقاط قوت و بصورت منفي بعنوان موانع توسعه يا نقاط ضعف سيستم بر آن تأث

ند بصورت شبکه اي از عوامل تـأثير گـذار در سيسـتم    عوامل که در زير فهرست مي شوند به نوبه خود متأثر از عوامل جزيي ديگر هستند که مجموعه اين عوامل مي توان

  .باشند

بايستي هر عامل مورد تحليل قرار گيرد و ضمن رتبه بندي از نظر تأثير گذاري بر موضوع، جنبه مثبـت و منفـي آن    HMISبهر حال به منظور بهبود، تقويت و گسترش 

در صورتي که بعنوان يک نقطه قوت براي سيستم محسوب شود نسبت به بکـارگيري و تقويـت آن    مشخص گردد و اگر بصورت مانع تعيين شود نسبت به رفع آن اقدام و

  .کوشش نمود

  

  :و عوامل فرعي مربوط به آنها HMISعوامل اثر گذار بر 

  ساختار، تشکيالت-۱

  نيروهاي متخصص-

 مجوزهاي الزم براي جذب اين نيروها -

 ه ساير واحدهاي خارج از اين حوزهبازنشستگي يا انتقال برخي از نيروهاي موجود ب-

  مديريت-۲

 تغييرات پي در پي و سريع مديران-

 انتخاب افراد مناسب در پست هاي مديريتي تخصصي-

  نگراني برخي مديران نسبت به جابجائي از پست هاي مديريتي فعلي خود-

  روندهاي سخت اداري در خصوص اقدامات اجرائي -

  ريقوانين و مقررات اداري غير ضرو - 

  قوانين و مقررات-۳

 HMISحمايت از بخش خصوصي جهت ورود به حوزه  -

 لزوم ارتباط در حوزه هاي نظام اطالعات سالمت و دستگاه هاي مقننه و قضائيه-

  نگاه غالب دولت محوري در دوره هائي از مديريت کالن کشور - 

  استاندارد نمودن-۴

 وجود فرهنگنامه داده هاي سالمت ملي -

  م در خصوص تدوين استانداردهاي موجود نگرش الز -

  آگاهي قانون گذاران نسبت به اهميت و نقش اطالعات -

  قوانين الزم در زمان مورد لزوم- 
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١٨ نظام سالمت ، دبيرخانه شورای سياست گذاری و اصالحهماهنگیمعاونت 

  هماهنگي و همکاري درون بخشي و برون بخشي-۵

 انگيزه و تعهد الزم همکاري در افراد و بخش هاي داخلي -

  مستندسازي برنامه ها و فرآيندها-

  صوصي ارائه دهنده خدمات سالمتهمکاري بخش خ- 

  ادغام سيستم ها-۶

  نظام هاي اطالعاتي متعدد و موازي و غير متمرکز -

 سيستم جامع و يکپارچه اطالعات سالمت-

  نظام متمرکز انتشاراتي - 

   HMISتوسعه و گسترش بيشتر -۷

  اعتبار الزم -

  تکليف قانوني -

  ن بازخوردتعهد و شناخت مسئولين اين موسسات در زمينه داد - 

  پايش مداوم و بازنگري سيستم هاي موجود-۸

  نظام اطالعات سالمت جامع - 

  برنامه پايش در اجرا- 

  ابزار الزم ارزشيابي - 

  نيروي ماهر در امر ارزيابي - 

  اعتبار الزم براي ارزشيابي - 

  توسعه منابع-۹

 نگاه استراتژيک به مقوله نظام اطالعات سالمت -

  فرآيند ارتقاء شغلي کارکناننگرش مسئولين نسبت به  -

  تخصيص منابع به خدمات فوري سالمت -

  بودجه برنامه اي -

  برآورد هزينه ـ درآمدهاتحول - 

  توسعه فنآوري- ۱۰

  آگاهي از فنآوري اطالعات-

  سرمايه گذاري الزم در زمينه فنآوري اطالعات -

  بخش خصوصي در زمينه فنآوري اطالعات نقش - 

  توانمندسازي- ۱۱

  افي در زمينه ضرورت اطالعات در دوره دانشگاهيآموزش ک-
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١٩ نظام سالمت ، دبيرخانه شورای سياست گذاری و اصالحهماهنگیمعاونت 

  HMISتأليف و ترجمه در زمينه -

  توجه کافي مسئولين به امر آموزش حين خدمت-

  سرمايه گذاري الزم براي آموزش کارکنان- 

  تعيين اولويت های تحقيقات- ۱۲

  بودجه مناسب براي پژوهش-

  نهين زميو نگرش در ا يآگاه-

  شتوجه مسئولين به امر پژوه- 

  سهيم نمودن بخش خصوصی در تحقيقات مورد نياز- ۱۳

  ين بخشيب يتعامل و همکار-

  رعايت حقوق معنوی بخش خصوصی- 

  

  )۲پيوست شماره (پيوست مي باشد ) مدل استخوان ماهي( HMISشبکه عوامل اثر گذار بر : توجه

لب ذکر شده اعم از مسائل نظري و کاربردي، مشکالت و اهداف و مداخالت مطـرح  مطابر در ايران عالوه  HMIS در ارتباط با بررسي و تحليل وضعيت موجودن يهمچن

  ).۳پيوست شماره (انجام شده که نتايج آن پيوست مي باشد ) SWOT(يک ارزيابي ديگر در خصوص يافتن نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهديدها  ،شده

دهد که مـي توانـد بخشـي از نيازهـاي      در ايران وضعيـت بيـنابيـني را نشان مي HMISز نظام موجود چنانچه در اين سند مشاهده مي گردد نتيـجه تحليـل و ارزيابي ا

و توسعه آن در همه جوانـب   اطالعات سالمت را تأمين نمايد و براي کل نيازهاي اطالعاتي کافي نبوده و يک ضرورت اساسي براي بهينه کردن نظام اعم از اصالح، ارتقاء

  . مي باشد
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٢٠ نظام سالمت ، دبيرخانه شورای سياست گذاری و اصالحهماهنگیمعاونت 

  اصلي ذينفعان

برطبق مدل تحليل ذينفعان که مطابق با استاندارد موجود مي باشد، ذينفعان را طبق جداول صفحات بعد ) HMIS(گروه ارزيابي وضعيت نظام اطالعات مديريت سالمت  

  :نفوذ و اهميت آنان مي پردازيم ،عالقه مندي ،در اينجا فقط به ذکر اسامي ذينفعان حقوقي و حقيقي بر اساس ميزان قدرتلکن ) ۴پيوست شماره (تحليل و ارائه نمود 

  HMISاسامي ذينفعان حقوقي بر پايه ميزان قدرت و عالقه مندي به 

مان ان، معاونين دانشگاه ها، سازوزير، نهاد رياست جمهوري، دانشگاه هاي علوم پزشکي، معاونين وزير، روساي دانشگاه ها و معاونين آنان، نمايندگان مجلس، مرکز آمار اير

  WHOمديريت و برنامه ريزي، نظام پزشکي، موسسه استاندارد، سازمان هاي بين المللي 

  HMISاسامي ذينفعان حقوقي بر پايه ميزان نفوذ و اهميت آنها به 

ازمان مديريت و برنامه ريـزي، معـاونين   وزير، نهاد رياست جمهوري، معاونين وزير، مرکز آمار ايران، دانشگاه هاي علوم پزشکي، نمايندگان مجلس، روساي دانشگاه ها، س

  ، صدا و سيما، مراکز تحقيقاتي، محققينWHOدانشگاه ها، موسسه استاندارد، سازمان هاي بين المللي 

 HMISاسامي ذينفعان حقيقي بر پايه ميزان قدرت و عالقه مندي به 

 ،يلـه رود يپ آقاي دکتر دکتر ابوالحسني، آقاي دکتر غالمرضا حيدري، آقاي دکتر شادپور،آقاي دکتر ملک افضلي، آقاي مهندس رحيمي، آقاي دکتر عليرضا دالوري، آقاي 

اري، آقاي دکتر حق دوسـت،  آقاي دکتر محمد، آقاي دکتر زارع، آقاي دکتر ابوالفتح المعي، آقاي دکتر محمد اسماعيل اکبري، آقاي دکتر محمدمهدي گويا، آقاي دکتر نج

حجاري زاده، آقاي دکتر سيد عليرضا حسيني، آقاي دکتر فتوحي، آقاي دکتر زراعتي، آقاي مهندس کبير، آقاي دکتـر سـاالري لـک، آقـاي     آقاي دکتر موحدي، آقاي دکتر 

مـن  دکتر حسن امين لو، آقاي دکتر صفدري، آقاي دکتر ترابي، آقاي ميرسجاد اميري، آقـاي سـيد علـي حسـيني، آقـاي به      يدکتر اسماعيل نسب، آقاي دکتر قصري، آقا

  ميناوند، خانم دکتر شيخ االسالم، آقاي دکتر مجدزاده، آقاي دکتر صدري زاده

  HMISاسامي ذينفعان حقيقي بر پايه ميزان نفوذ و اهميت آنان بر 

والفتح المعي، آقاي دکتر عليرضا آقاي دکتر محمد، آقاي دکتر زارع، آقاي مهندس رحيمي، آقاي دکتر اب ،يله روديپ آقاي دکتر آقاي دکتر ملک افضلي، آقاي دکتر شادپور،

اي دکتـر رمضـان خـاني،    دالوري، آقاي دکتر ابوالحسني، آقاي دکتر غالمرضا حيدري، آقاي دکتر نجاري، آقاي دکتر فتوحي، آقاي دکتر عابدي، آقاي مهندس زاهدي، آق

مامي، آقاي دکتر محرابي، آقـاي دکتـر طـالبي، آقـاي دکتـر محمداسـماعيل       آقاي مهندس کبير، آقاي دکتر سبحاني، آقاي دکتر رياضي، آقاي دکتر ابدي، آقاي مهندس ا

ر يغمائيان، آقـاي ميرسـجاد   اکبري، آقاي دکتر محمدمهدي گويا، خانم دکتر شيخ االسالم، آقاي دکتر توفيقي، آقاي دکتر صدري زاده، آقاي دکتر حسن امين لو، آقاي دکت

د، آقاي دکتر رضا صفدري، آقاي دکتر ترابي، آقاي دکتر حق دوست، آقاي دکتر موحدي، دکتـر مجـد زاده، آقـاي دکتـر     اميري، آقاي سيد علي حسيني، آقاي بهمن ميناون

  زراعتي

 

  :بصورت نمونه HMISتجربيات جهاني در ارتباط با تحليل وضعيت 

اجمالي دو نمونـه از آنهـا يعنـي کشـورهاي اوگانـدا و پاکسـتان        قابل ذکر است که کشورهاي زيادي در اصالح نظام اطالعات سالمت تالش نموده که در اينجا به بررسي

  ).۵پيوست شماره (پرداخته شد و جدول کشورهايي که در اين زمينه صاحب تجربه مي باشند به شرح پيوست است 
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٢١ نظام سالمت ، دبيرخانه شورای سياست گذاری و اصالحهماهنگیمعاونت 

  :توجه

جمـع بنـدي و    HMISتوسـعه   با عنايت به بررسي ها، تجربيات و استفاده از نظرات صاحبنظران، موارد ذيل بعنوان مشکالت موجود در راه

  :پيشنهادي تأثير گذار بوده است) هايدراهبر(فهرست گرديد که در تهيه و تدوين مداخالت 

  
  :HMIS توسعه )موانع(مشکالت 

  مشخص نبودن جايگاه آمار و اطالعات در ساختار وزارت بهداشت-۱

  کمبود نيروي متخصص-۲

  کمبود پست هاي تخصصي-۳

  مصوب براي پست هاي تخصصينبود شرح وظائف مشخص و -۴

  مناسب و معين) حاکميت(نبود توليت -۵

  نبود تعهد الزم از طرف مسئولين ارشد وزارت متبوع-۶

  نبود حمايت الزم مديران ارشد از آمار و اطالعات-۷

 نبود شناخت کافي نسبت به اهميت آمار و اطالعات نزد مديران-۸

  وجود سيستم اداري پيچيده و وقت گير-۹

  م اعتقاد ونگرش مديران به ارتقا کيفيت آمار و اطالعات عد -۱۰

  الزم نسبت به ارزش آمار و اطالعات يعدم سرمايه گذار -۱۱

 نبود قوانين الزم مربوط به نظام مديريت اطالعات سالمت-۱۲

 نبود قوانين مربوط به حق مالکيت معنوي-۱۳

  HMIS وط به عدم پشتيباني از بخش خصوصي توليد کننده نرم افزار مرب-۱۴

  HMIS نبود قوانين الزام آور براي بخش خصوصي ارائه کننده خدمات سالمت جهت همکاري با بخش دولتي در زمينه-۱۵

 NHDDنبود فرهنگنامه داده هاي سالمت ملي -۱۶

  نبود استاندارد در چرخه گردش اطالعات-۱۷

 نبـود ابزار مناسب و استاندارد جمع آوري داده ها-۱۸

  انداردهاي نرم افزارينبود است-۱۹

  جمع آوري اطالعات نامناسب و نامربوط-۲۰

  پائين بودن کيفيت اطالعات-۲۱

 عدم بازبيني و ساماندهي داده هاي جاري-۲۲

 نبود نظام آمارهاي ثبتي-۲۳

 نبود سيستم گزارش دهي و بازخورد منظم- ۲۴

  )صوصيمشخصاً بخش خ(نبود هماهنگي و همکاري هاي درون بخشي و برون بخشي - ۲۵
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 مرور نظام مديريت اطالعات سالمت و پيشنهاد مداخالت: مطالعه و تحليل وضعت نظام سالمتپروژه 

٢٢ نظام سالمت ، دبيرخانه شورای سياست گذاری و اصالحهماهنگیمعاونت 

 عدم يکپارچگي نظام اطالعات سالمت-۲۶

 عدم تمرکز انتشار آمار و اطالعات-۲۷

  وجود سيستم هاي موازي  جمع آوري اطالعات- ۲۸

  نبود قوانين الزام آور براي همکاري-۲۹

  نبود انگيزه کافي مادي براي بخش خصوصي-۳۰

  راي موسسات مرتبطنبود بازخورد الزم در خصوص فوائد توسعه نظام اطالعات سالمت ب- ۳۱

 نبود پايش مستمر- ۳۲

 نبود ارزيابي و ارزشيابي الزم دوره اي- ۳۳

  عدم وجود بازنگري و اصالح سيستم ها- ۳۴

 کمبود نيروي انساني متخصص و ماهر-۳۵

 نبود انگيزه کاري در کارکنان از نظر مادي و معنوي-۳۶

 نبود امنيت شغلي-۳۷

 نبود فرآيند مناسب ارتقاء شغلي-۳۸

 ود مشکالت مالي و اعتباريوج-۳۹

  کمبود فضاي فيزيکي و تجهيزاتي- ۴۰

 SPSS– SAS – STATAعدم استفاده درست و منطقي از کامپيوتر و تکنولوژي هاي ارتباطي بويژه اينترنت و نرم افزارهاي آماري نظير-۴۱

 استفاده عدم سهيم نمودن کارکنان نظام اطالعات سالمت در طراحي و توسعه تکنولوژي هاي مورد-۴۲

 عدم گسترش فنآوري در سطوح محيطي-۴۳

 عدم توجه به توانائي هاي ساختاري هنگام طراحي فنآوري-۴۴

  )e-Office(عدم اتوماسيون کافي - ۴۵

 کمبود دوره هاي آموزشي-۴۶

 پائين بودن سواد کامپيوتري کارکنان-۴۷

  پائين بودن فرهنگ عمومي آمار و اطالعات-۴۸

  الزم نبود بسته هاي آموزشي-۴۹

  نبود الزام قانوني جهت آموزش مديران و کارکنان- ۵۰

  HMISعدم وجود پژوهش کافي و الزم در حوزه  -۵۱

  مورد نياز  يها مشخص نشدن اولويت پژوهش -۵۲

  عدم حمايت الزم مسئولين در زمينه تحقيقات - ۵۳

  در تحقيقات يعدم مشارکت بخش خصوص -۵۴

 در زمينه تحقيقات يبخش خصوص يبه تواناي يعدم باور مسئولين دولت - ۵۵
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 مرور نظام مديريت اطالعات سالمت و پيشنهاد مداخالت: مطالعه و تحليل وضعت نظام سالمتپروژه 

٢٣ نظام سالمت ، دبيرخانه شورای سياست گذاری و اصالحهماهنگیمعاونت 

  شنهادیيپ )یهاراهبرد(مداخالت 

حـداقل   HMISجهت اصالح و توسعه که  ديجه رسين نتيا گروه بهدر مجموعه حاضر، شده ژه از بعد مشکالت بررسی و فهرست يبو HMIS موجود تيبا توجه به وضع

اجـرا  با برنامه عمليـاتی مربوطـه   ا توسعه زير ساخت های مناسب بد بايستی همراه نمی باش) اخلهمد(هدف راهبردی که شامل تعدادی راهبرد  ۱۳و ) سياست(هدف کلی  ۵

  .رديگ قرارمديران نظام سالمت  در اختيارتصميم گيری و برنامه ريزی توليد و  ،د تا آمار و اطالعاتی با کيفيت و کارا برای سياستگذاریشو

بـه   کـه جزئيات مسئله در آنها درج گرديـد   وتهيه  HMISول تحليل وضعيت اتحت عنوان جد ۵الی  ۱شماره  ولاجدده ياد شلذا بمنظور ساده سازی و درک بهتر مطلب 

  :ندشرح زير می باش
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 مرور نظام مديريت اطالعات سالمت و پيشنهاد مداخالت: مطالعه و تحليل وضعت نظام سالمتپروژه 

٢۴ نظام سالمت ، دبيرخانه شورای سياست گذاری و اصالحهماهنگیمعاونت 

  HMISتحليل وضعيت  ۱شماره  جدول
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اصالح ساختار 
و ايجاد 

تشکيالت 
مناسب در 

شي  سطوح يتمام
ابخ

 فر
ي و

خش
ب

  

گاه آمـار و اطالعـات در سـاختار وزارت    مشخص نبودن جاي-۱
  بهداشت

  کمبود نيروي متخصص-۲
  کمبود پست هاي تخصصي-۳
شرح وظـائف مشـخص و مصـوب بـراي پسـت هـاي       نبود -۴

  تخصصي

احساس مسئوليت و تعهد الزم جهت تعيين جايگـاه آمـار    -۱
  و اطالعات در ساختار وزارت متبوع

از لحـاظ  مجوزهاي الزم براي جـذب ايـن نيروهـا    وجود  -۲
  اداري و مالي

  انگيزه نيروهاي متخصص به اشتغال در وزارت بهداشت  -۳
  بازنشستگي يا انتقال برخي از نيروهاي موجود-۴

  قوي
  
  قوي
  

  ضعيف
  
  قوي
  

  تعيين و ارتقاء جايگاه آمار و اطالعات-۱
  افزايش پست هاي تخصصي-۲
  متخصصهاي جذب نيروي -۳
  سال ۳  بازنگري شرح وظائف -۴

ــداد -۱ ــاي تع مجوزه
  صادر شده

تعــداد نيروهــاي  -۲
 ستاد مرکزي-۱  جذب شده

  ü  دانشگاه ها-۲

  

تقويت و بهبود 
مديريت نظام 

آمار و اطالعات 
و متمرکز 

مودن هدايت ن
 يو رهبر

سيستم 
HMIS 

شي
بخ

  

  مناسب و معين) حاکميت(نبود توليت -۱
  از طرف مسئولين ارشد وزارت متبوع نبود تعهد الزم-۲
  از آمار و اطالعات مديران ارشدالزم نبود حمايت -۳
نبود شناخت کافي نسبت به اهميـت آمـار و اطالعـات نـزد     -۴

 مديران
  وجود سيستم اداري پيچيده و وقت گير-۵
ــا کيفيــت آمــار و   -۶ عــدم اعتقــاد ونگــرش مــديران بــه ارتق

  اطالعات 
  الزم نسبت به ارزش آمار و اطالعات  يعدم سرمايه گذار -۷

 پي و سريع مديران  تغييرات پي در-۱
 تخصصي -انتخاب افراد مناسب در پست هاي مديريتي -۲
  اجرائي  و يمال – يپيچيده ادار روندهاي -۳
  قوانين و مقررات اداري غير ضروري -۴
نگراني برخي مـديران از جابجـائي از پسـتهاي مـديريتي     -۵

  خودفعلي 
حساسيت مديران به نقـش آمـار و اطالعـات در تصـميم      -۶

  گيري
  مديران نسبت به اطالعات يعالقه مند -۷
نگرش مناسب مديران  نسـبت بـه اهميـت اطالعـات و      -۸

  استفاده از آن در برنامه ريزي

  قوي
  قوي
  قوي
  قوي
  قوي
  
  قوي
  

  ضعيف
  ضعيف

  تعيين توليت مشخص و مناسب-۱
 نظام اطالعات تقويت مديريت-۲
 متمرکز نمودن هدايت و رهبري-۳
 شدافزايش حمايت مديران ار-۴
 ايجاد حساسيت در مسئولين-۵
  بهبود نگرش مديران در استفاده از اطالعات-۶
ارزشـيابي سـاالنه مــديران بـر اسـاس ميــزان     -۷

  استفاده آنان ازاطالعات توليدشده در برنامه ريزي
  حذف قوانين و مقررات غير الزم-۸
ــدامات  -۹ ــراي اق ــردن سيســتم اداري ب ســاده ک

  اجرايي
  رانافزايش انگيزه در مدي -۱۰
  الزم در اين زمينه يسرمايه گذار -۱۱

  سال ۳

تعداد برنامه هـاي  -۱
تدوين شده مبتني بر 
شـــواهد اطالعـــاتي 

  توسط مديران

 ستاد مرکزي-۱
    ü  دانشگاه ها-۲

قوانين تصويب 
 و مقررات

در  يضرور
کليه موارد 
شي  مربوطه 

ابخ
 فر

ي و
خش

ب
  

 المتنبود قوانين الزم مربوط به نظام مديريت اطالعات س-۱
 نبود قوانين مربوط به حق مالکيت معنوي-۲
توليـد کننـده نـرم افـزار      عدم پشتيباني از بخش خصوصي-۳

  HMIS مربوط به 
نبود قوانين الزام آور بـراي بخـش خصوصـي ارائـه کننـده      -۴

 خدمات سالمت جهت همکـاري بـا بخـش دولتـي در زمينـه     
HMIS  

ــات   -۱ ــاي نظــام اطالع ــوزه ه ــافي در ح ــاط الزم و ک  ارتب
 ي مقننه و قضائيهقواسالمت و 

نگاه غالب دولت محوري در دوره هائي از مديريت کـالن   -۲
  کشور

همکاري و تعامل بين مسئولين دولتي و بخش خصوصـي  -۳
  ارائه دهنده خدمات سالمت

  قوانين مورد نياز  -۴

  قوي
  
  قوي
  

  ضعيف
  
  قوي

  معنوي تصويب قوانين مربوط به حق مالکيت-۱
  از بخش خصوصي و حمايت افزايش پشتيباني-۲
ــوانين الزم -۳ ــويب ق ــش    تص ــزام بخ ــراي ال ب

ــه    ــالمت ب ــدمات س ــده خ ــه کنن ــي ارائ خصوص
 همکاري با نظام اطالعات

افزايش تعامل بين دولـت و بخـش خصوصـي    -۴
  ارائه کننده خدمات سالمت

  سال ۳
تعـــداد قـــوانين  -۱

ــه   ــوط ب ــوب مرب مص
  حق مالکيت معنوي

ستاد مرکـزي از  -۱
 :طريق

ــوراي - ــس ش  مجل
 اسالمي

 هيئت دولت-
  مرکز آمار ايران-

ü ü 
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 مرور نظام مديريت اطالعات سالمت و پيشنهاد مداخالت: مطالعه و تحليل وضعت نظام سالمتپروژه 

٢۵ نظام سالمت ، دبيرخانه شورای سياست گذاری و اصالحهماهنگیمعاونت 

  HMISتحليل وضعيت  ۲شماره جدول 
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 استاندارد نمودن
HMIS  در

 ابعاد مختلف
  بخشي

ــالمت ملــي     -۱ ــه داده هــاي س ــود فرهنگنام نب
NHDD 

  نبود استاندارد در چرخه گردش اطالعات-۲
 استاندارد جمع آوري داده ها نبـود ابزار مناسب و-۳
  نبود استانداردهاي نرم افزاري-۴
  جمع آوري اطالعات نامناسب و نامربوط-۵
  پائين بودن کيفيت اطالعات-۶
 عدم بازبيني و ساماندهي داده هاي جاري-۷
 نبود نظام آمارهاي ثبتي-۸
  نبود سيستم گزارش دهي و بازخورد منظم-۹

شناخت کافي و الزم در خصـوص   -۱
ورت وجـود فرهنگنامـه داده هـاي    ضر

 سالمت ملي
نگـرش الزم در خصــوص تــدوين   -۲

  استانداردهاي موجود در برخي از موارد
آگـاهي قـانون گـذاران نسـبت بــه     -۳

  اهميت و نقش اطالعات
نياز سـنجي درسـت و منطقـي در     -۴

  مورد نياز يمورد اقالم اطالعات
ــيابي    -۵ ــايش و ارزشــ ــام پــ نظــ

  سيستماتيک
ــئو  -۶ ــناخت مس ــه  ش ــبت ب لين نس

  آمارهاي ثبتي

  قوي
  
  
  قوي
  
  قوي
  
  قوي
  
  قوي
  
  قوي

تهيه و تدوين فرهنگنامه داده هاي -۱
 NHDDسالمت ملي 

ــردش  -۲ ــه گ ــودن چرخ اســتاندارد نم
 اطالعات از جمع آوري تا استفاده

تعريف و تعيين اسـتانداردهاي نـرم   -۳
 افزاري

 بازبيني و ساماندهي اطالعات جاري-۴
و استاندارد جمـع  تهيه ابزار مناسب -۵

  آوري داده ها
تدوين راهکار الزم براي جمع آوري -۶

 اطالعات
  افزايش کيفيت آمار و اطالعات-۷
استقرار و ساماندهي نظام آمارهـاي  -۸

 ثبتي
ــي و   -۹ ــزارش ده ــتم گ ــاد سيس ايج

  بازخورد به هنگام مناسب و مرتبط

  سال ۳

ــدوين  -۱ ــه و تـ تهيـ
NHDD  

 يتعداد نرم افزارها-۲
  يه شدهاستاندارد ته

تعداد ابزار گردآوري - ۳
استاندارد که  داده ها

  اند شده
تعــــداد اقـــــالم  -۴

اطالعاتي ثبتي تعريف 
  و تصويب شده

ــيابي -۵ ــداد ارزشـ تعـ
  هاي انجام شده

ستاد - ١
 مرکزي
  

ü    
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٢۶ نظام سالمت ، دبيرخانه شورای سياست گذاری و اصالحهماهنگیمعاونت 

  HMISتحليل وضعيت  ۳شماره  جدول
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 وهمــاهنگي ايجــاد 
همکـــــاري درون  

ــ ــرون  يبخشـ و بـ
ي بــين واحــد بخشــ

ــات و   ــار واطالع آم
  ديگر بخشها

  بخشي و فرابخشي

ن بخشـي و بـرون   درونبود هماهنگي و همکاري هاي -۱
  )مشخصاً بخش خصوصي( بخشي

انگيزه و تعهد الزم همکاري در افراد و بخش هـاي   -۱
  داخلي

رائه دهنده خـدمات  همکاري الزم بخش خصوصي ا -۲
 سالمت

سيستم اطالع رساني درون بخشـي و بـين بخشـي       -۳
  در مستندسازي برنامه ها و فرآيندها

  ضعيف
  
  قوي
  
  قوي

بـين بخشـي   و ون بخشي درافزايش هماهنگي و همکاري هاي  -۱
  بخصوص در حوزه ستادي

افزايش نقش افراد و سازمان هايي که همکاري خوبي بـا بخـش   -۲
HMIS  ر سياستگذاري و تصميم گيري هادارند د  

دادن امتيازهاي اقتصادي ـ اجتماعي به سازمان ها و موسسـاتي    -۳
  که همکاري خوبي دارند

حمايت از بخش خصوصي که همکاري و مشارکت مـورد قبـولي   -۴
  دارند

  سال ۳

تعداد سياست هـاي  
اتخاذ شده مشـترک  
به شـکل بخشـنامه   

  هاي داخلي

 ستاد مرکزي-۱
  دانشگاه ها-۲

ü ü 

 يادغام سيستم هـا 
موجود و مـرتبط بـا   

و حـــذف  گريکــد ي
 يمواز يسيستمها 

ــع آور  يجمـــــــ
  اطالعات

  بخشي

 عدم يکپارچگي نظام اطالعات سالمت-۱
 عدم تمرکز انتشار آمار و اطالعات-۲
  وجود سيستم هاي موازي  جمع آوري اطالعات-۳

غير متمرکـز  موازي و نظام هاي اطالعاتي متعدد و  -۱
   مختلف در بخش هاي

 سيستم جامع و يکپارچه اطالعات سالمت -۲
  انتشار آمار و اطالعات توسط بخش هاي مختلف -۳

  قوي
  
  قوي
  قوي

يکپارچه نمودن نظام اطالعات سالمت به منظور همسان سـازي  -۱
  و استاندارد نمودن آن

 ادغام سيستم هاي عمودي و موازي اطالعات-۲
تعداد سيستم هـاي   سال ۳  متمرکز نمودن انتشار آمار و اطالعات-۳

    ü  ستاد مرکزي-۱  موازي ادغام شده

ــترش  ــعه و گس توس
بـه   HMISشتر يب

 موسسات و سازمان
مــرتبط بــا    يهــا

  سالمت در کشور

  بخشي و فرابخشي

  نبود قوانين الزام آور براي همکاري-۱
  نبود انگيزه کافي مادي براي بخش خصوصي-۲
ــد توســع -۳ ــازخورد الزم در خصــوص فوائ ــود ب ــام نب ه نظ

  اطالعات سالمت براي موسسات مرتبط

  تکليف قانوني -۱
  اعتبار الزم -۲
تعهد و شناخت مسئولين ايـن موسسـات در زمينـه     -۳

  دادن بازخورد

  ضعيف
  قوي
  قوي

  تصويب قوانين الزام آور -۱
  تخصيص اعتبار الزم-۲
 سال ۳  ارتقاء آگاهي مسئولين جهت ارائه پس خوراند-۳

تعداد موسسـات يـا   
ن هايي که بـا  سازما

HMIS  ارتبـــاط و
  همکاري دارند

 ستاد مرکزي-۱
 ü ü  دانشگاه ها-۲

ــايش  ــيابپ  يو ارزش
ــازنگري   ــداوم و ب م

  موجود يسيستم ها
  بخشي

 نبود پايش مستمر-۱
 ارزيابي و ارزشيابي الزم دوره اي نبود-۲
  بازنگري و اصالح سيستم ها عدم وجود-۳

  نظام اطالعات سالمت کامل و جامع -۱
  برنامه پايش در اجرا  -۲
  ابزار الزم ارزشيابي -۳
  کفايت نيروي ماهر در امر ارزيابي-۴
  اعتبار الزم براي ارزشيابي -۵

  قوي
  قوي

  ضعيف
  ضعيف
  ضعيف

 انجام پايش هاي مستمر-۱
  تدوين سيستم هاي ارزشيابي-۲
 انجام ارزيابي وارزشيابي هاي دوره اي-۳
س نتايج پايش  و بازنگري و طراحي مجدد سيستم ها بر اسا-۴

 ارزشيابي 
  تخصيص اعتبار الزم براي ارزشيابي-۵
  استقرار سيستم هاي جديد مورد نياز-۶
  

 سال ۳

تعــداد سيســتم   -۱
  هاي بازنگري شده

تعــداد سيســتم   -۲
  هاي طراحي شده

تعــداد سيســتم   -۳
ــيابي   ــاي ارزشـ هـ

  تدوين شده

 ستاد مرکزي-۱
    ü  دانشگاه ها-۲
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توسعه تقويت و 
،  ياعم انسان منابع
و  ي، فيزيک يمال

  يتجهيزات

  بخشي و فرابخشي

 کمبود نيروي انساني متخصص و ماهر-۱
 نبود انگيزه کاري در کارکنان از نظر مادي و معنوي-۲
 نبود امنيت شغلي-۳
 نبود فرآيند مناسب ارتقاء شغلي-۴
 وجود مشکالت مالي و اعتباري-۵
  ييزيکي و تجهيزاتکمبود فضاي ف-۶

نگاه استراتژيک به مقوله نظام اطالعات سالمت نـزد   -۱
 مديران ارشد

ــغلي    -۲ ــاء ش ــت ارتق ــه جه ــئوالن مربوط ــرش  مس نگ
  کارکنان اين حوزه

ــوري  -۳ ــدمات ف ــه خ ــابع ب اولويــت دادن تخصــيص من
  سالمت

  بودجه مبتني بر برنامه و نيازها -۴
  نحوه  برآورد هزينه ـ درآمدها-۵
  يزيکي مناسبفضاي ف -۶

  قوي
  
  قوي
  
  قوي
  
  قوي
  قوي

  يقو

 جذب نيروي انساني متخصص و ماهر-۱
 افزايش انگيزه کاري-۲
 ايجاد امنيت شغلي-۳
 تدوين فرآيند مناسب ارتقاء شغلي-۴
 رفع مشکالت مالي و اعتباري-۵
  تدوين بودجه متناسب با فعاليت ها -۶
  بهبود و توسعه فضاي فيزيکي و تجهيزاتي-۷

  سال ۳

ــ-۱ ــروي تعـ داد نيـ
ــص  ــاني متخص انس

  جذب شده
ــداد -۲ ــدوين تعـ تـ

  بودجه برنامه اي

 ستاد مرکزي-۱
 دانشگاه ها-۲
ســـــازمان  -۳

ــديريت و  مــــ
 ü ü  برنامه ريزي

توسعه و  يبکارگير 
اطالعات و  فنآوري

 (ICT)ارتباطات 
  بخشي و فرابخشي

عدم استفاده درست و منطقي از کـامپيوتر و تکنولـوژي   -۱
اينترنــت و نــرم افزارهــاي آمــاري  هــاي ارتبــاطي بــويژه

 SPSS– SAS – STATAنظير
کارکنان نظام اطالعات سـالمت در  سهيم نمودن عدم -۲

 طراحي و توسعه تکنولوژي هاي مورد استفاده
 عدم گسترش فنآوري در سطوح محيطي-۳
 عدم توجه به توانائي هـاي سـاختاري هنگـام طراحـي    -۴

 فنآوري
  )e-Office(عدم اتوماسيون کافي -۵

  آگاهي از فنآوري اطالعات -۱
  سرمايه گذاري الزم در زمينه فنآوري اطالعات -۲
  نقش بخش خصوصي در زمينه فنآوري اطالعات-۳
  توجه و عالقه مسئولين به مکانيزاسيون اداري -۴

  قوي
  قوي
  قوي
  قوي

پيش بيني و استقرار زير ساخت هاي مناسب فنآوري اطالعـات و  -۱
 ستادي بخصوص هنگام طراحيدر سطوح محيطي و  اتارتباط

ــوژي ارتبــاطي و     -۲ ــه از تکنول ــب و بهين ــتفاده مناس ــرويج اس ت
 کامپيوتري بخصوص اينترنت و نرم افزارهاي آماري

  هاطراحي  ارکنان نظام اطالعات سالمت درسهيم نمودن ک-۳
 سهيم نمودن بخش خصوصي در استقرار فنآوري اطالعات-۴
  e-Officeتوسعه مکانيزاسيون مناسب اداري -۵

  سال ۳

ــتفاده  -۱ ــزان اس مي
از کامپيوتر  کارکنان

  و اينترنت
ــتفاده  -۲ ــزان اس مي

جامعه از کامپيوتر و 
  اينترنت

 ستاد مرکزي-۱
 دانشگاه ها-۲
وزارت -۳

ــآوري و  فنـــــ
 ü ü  ارتباطات

 توانمندسازي
مديران و 

کارشناسان و 
کارکنان جهت 
استفاده بهتر و 

بيشتر از اطالعات  
توليد شده در 

و  ييم گيرتصم
  يارتقا فرهنگ آمار

  بخشي

 کمبود دوره هاي آموزشي-۱
 سواد کامپيوتري کارکنان پائين بودن-۲
  پائين بودن فرهنگ عمومي آمار و اطالعات-۳
  نبود بسته هاي آموزشي الزم-۴
  نبود الزام قانوني جهت آموزش مديران و کارکنان-۵

ضرورت آموزش کافي در مورد اهميـت اطالعـات در    -۱
  دانشگاهي يه هادور
  توجه مسئولين به امر آموزش حين خدمت -۲
  سرمايه گذاري الزم براي آموزش کارکنان -۳
  تأليف و ترجمه در اين زمينه-۴

  قوي
  

  ضعيف
   ضعيف
  قوي

 افزايش فرصت هاي مطالعاتي خارج از کشور-۱
  اعزام مديران، کارشناسان به کنگره هاي بين المللي مربوطه-۲
  ي ضمن خدمتبرگزاري دوره ها-۳
افــزايش برگــزاري دوره هــاي آموزشــي جهــت افــزايش دانــش -۴

  کامپيوتري کارکنان
  برگزاري سمينارها، همايش ها و کنگره هاي مرتبط -۵
آشنا نمودن مردم به چگونگي استفاده از آمار و اطالعات نظام -۶

  سالمت
  ارتقاء فرهنگ عمومي مردم نسبت به ارزش آمار و اطالعات-۷
دامات در خصوص تـأليف و ترجمـه و انتشـار کتـب و     افزايش اق-۸

 HMISنشريات مربوط به 
  افزايش دسترسي به مشاوران سازمان هاي جهاني-۹

  سال ۳

تعداد سمينارها و -۱
ار زهمايش هاي برگ

  شده
تعداد دوره هـاي  -۲

  ار شدهزآموزشي برگ
تعــــداد افــــراد -۳

آمـــوزش ديـــده در 
  حين خدمت

 ستاد مرکزي-۱
  دانشگاه ها-۲

ü  

  

  HMISتحليل وضعيت  ۴شماره  جدول
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  HMISتحليل وضعيت  ۵شماره  جدول
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 يتعيين اولويـت هـا  
  تحقيقات 

ــي و  بخشـــــــ
  فرابخشي

  HMISوجود پژوهش کافي و الزم در حوزه  عدم -۱
  مورد نياز  يها مشخص نشدن اولويت پژوهش -۲
  عدم حمايت الزم مسئولين در زمينه تحقيقات -۳

ب براي پـژوهش در حـوزه نظـام    بودجه مناس-۱
  اطالعات سالمت

  توجه و حمايت  مسئولين به امر پژوهش -۲
  و نگرش مثبت در اين خصوص يآگاه -۳

  قوي
  
  قوي

  ضعيف

  تخصيص اعتبار مناسب به امر پژوهش-۱
  حمايت مسئولين از پژوهش-۲
 گاهايجاد انگيزه تحقيق در کارکنان از طريق آ -۳

  نمودن آنان
  سال ۳

تعـــــــداد 
ــژو هش پــ

هاي انجـام  
  شده

 ستاد مرکزي-۱
  دانشگاه ها-۲

ü  ü  

ــودن     ســــهيم نمــ
در   يبخش خصوصـ 

  تحقيقات مورد نياز
  
  

ــي و  بخشـــــــ
  فرابخشي

  در تحقيقات يعدم مشارکت بخش خصوص -۱
 يبخـش خصوصـ   يبه تواناي يعدم باور مسئولين دولت -۲

  در زمينه تحقيقات

  
  يبين بخش يتعامل و همکار-۱
  ی بخش خصوصیرعايت حقوق معنو-۲

  
  يقو

  قوی

  
  
بـا   يتحقيقـات بـه بخـش خصوصـ     يارذواگ -۱

  آنان يتوجه به تواناي
  انجام تحقيقات يتامين اعتبار الزم برا -۲
حقــوق  مــرتبط بــااجــرای قــوانين و مقــررات -۳

  بخش خصوصی معنوی

  سال ۳

تعـــــــداد 
ــژوهش  پــ
هاي انجـام  
شـــــده در 
ــه  زمينــــ
HMIS  
ــط  توســــ
ــش  بخــــ

ــ و  يدولتــ
  يخصوص

 ستاد مرکزي-۱
  دانشگاه ها-۲

ü  ü  
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٢٩ نظام سالمت ، دبيرخانه شورای سياست گذاری و اصالحهماهنگیمعاونت 

   HMIS يارزشياب يبرا يپيشنهادکالن  يها شاخص

  

آنـرا   يو کيف يو ميزان موفقيت کم هدااست که اين سيستم را مورد سنجش قرار د يکالن ينياز به شاخص ها (HMIS)نظام اطالعات مديريت سالمت  يجهت ارزشياب

  .را برآورد نمايد فوقتواند انتظار  زير مي يشاخص ها ،ينمايد به نظر گروه بررس ياندازه گير

 .شده يميزان کيفيت اطالعات جمع آور .۱

  :است يرياندازه گل و قابل يتبد ير به شاخص کميتوسط سه شاخص ز يفين شاخص کيا

 يدريافت )اطالعات( يميزان درست بودن داده ها -۱-۱

  يدريافت) اطالعات( يميزان کامل بودن داده ها-۲-۱

 يدريافت) اطالعات( يبودن داده ها ميزان به هنگام-۳-۱

 : شده يميزان استفاده از اطالعات جمع آور .۲

 .استزير  يکمهای از طريق تبديل آن به شاخص  يقابل اندازه گير ياست ول يکيف ياين شاخص نيز اگر چه به نوع

  يبر شواهد اطالعات يمبتن جرا شدها يتعداد سياست ها-۱-۲

 تفاده از اطالعات موجود گرفته شده استکه با اس يتعداد تصميم هاي-۲-۲

 .ده اندشکه بر اساس اطالعات موجود تدوين و تهيه  يتعداد برنامه هاي-۳-۲

 .برخوردارند يکه از پوشش اطالعات يو مديريت يجغرافياي يتعداد حوزه ها .۳

 .ته اسشددر طول سال انجام   HMISيکه به منظور سنجش کاراي يهاي ييا ارزشياب يتعداد ارزياب .۴

 .ارائه کننده خدمات سالمت در سال يشده از بخش خصوص يمردم به اطالعات جمع آور يميزان دسترس .۵

 .استاندارد شده در سال ياطالعات يتعداد سيستم ها .۶

 .انجام شده در سال ياطالعات يتعداد پژوهش ها .۷

  .استقرار يافته در سال ياستاندارد اطالعات يتعداد سيستم ها .۸

  .در سال HMISستفاده جهت بهبود تعداد منابع مورد ا .۹

 .در سال  HMISتعداد بسته های آموزشی تهيه شده مرتبط با  .۱۰

  .های ملی سالمت تعريف و توليد شده در سال تعداد شاخص .۱۱
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 مرور نظام مديريت اطالعات سالمت و پيشنهاد مداخالت: مطالعه و تحليل وضعت نظام سالمتپروژه 

٣٠ نظام سالمت ، دبيرخانه شورای سياست گذاری و اصالحهماهنگیمعاونت 

  )راهبردها(معيارهاي انتخاب مداخالت 

  )۶پيوست شماره(باشد د استفاده گرديد که جداول مربوط بشرح پيوست ميتعيين ميکن انتخاب يک مداخله را مدل استانداردي که معيار از جهت انتخاب مداخالت موردنظر

  

  پيش بيني دستاوردها و اثرات هر مداخله پيشنهاد شده با توجه به معيارها

  .شود مناسب و کارا در شاخص هاي زير تأثير داشته و باعث بهبود و ارتقاء ابعاد مختلف آنها ميHMIS همانگونه که قبالً اشاره شد يک سيستم 

  .باعث ارتقاء آنها مي شود HMISدرماني که توسعه  -شاخص هاي بهداشتي 

 بهبود دسترسي به خدمات سالمت .۱

 تأمين عدالت در ارائه خدمات سالمت .۲

 ارتقاء هزينه ـ اثر بخشي .۳

 ارتقاء کيفيت مراقبت ها .۴

 تصحيح و تسهيل فرايندها و ساختار ارائه مراقبت هاي بهداشتي ـ درماني .۵

  )۷پيوست شماره . (مراتب فوق پيش بيني دستاوردها و اثرات مداخالت ذکر شده بصورت جدول پيوست ارائه مي گردد با عنايت به

  )۸وست شماره يپ(باشد  يوست مينه پيده ـ هزيل فايتحل يا به عبارتي) راهبردها(سه مداخالت ين مقايهمچن

  

  انتخابي) يراهبردها(امکان سنجي مداخالت 

براي ارزيابي چگونگي اجراي يک پروژه صورت مي گيرد و بدين معني است که آيـا يـک مداخلـه از ابعـاد مختلـف سياسـي ـ اقتصـادي ـ اجتمـاعي ـ            اين مسئله معموالً 

  .فرهنگي و اجرايي امکان عملي شدن دارد

با ذهنيت ايدآليستي انتخاب نشده انـد   هدافاجراست زيرا که ادر ايران قابل  HMISانتخاب شده جهت ارتقاء و توسعه  )مداخالت( يراهبردهابا اين تعريف به نظر گروه، 

  :و سعي بر اين بوده که جنبه عملي بودن آنها مد نظر قرار گيرد اما الزمه اجراي آنها

 عزم راسخ مسئولين §

 هماهنگي در تصميم گيري و اجراي سياست ها §

 حمايت §

 همت و خواست واقعي §

را جزء الزامات اجرايي عالوه بر الزاماتي که قبالً به آن اشاره گرديد بر شمرد که در صورت توجه به آنها هدف دسترسـي بـه    است و در حقيقت شايد بتوان اين مسائل آنان

  .موفق تحقق خواهد يافت HMISيک 
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 مرور نظام مديريت اطالعات سالمت و پيشنهاد مداخالت: مطالعه و تحليل وضعت نظام سالمتپروژه 

٣١ نظام سالمت ، دبيرخانه شورای سياست گذاری و اصالحهماهنگیمعاونت 

  انتخابي) مداخالت(ها دتوصيف اهداف کلي، اهداف راهبردي و راهبر

بايسـتي   (HMIS)ه اين نتيجه رسيدند که جهت بهبود، اصالح و ارتقاء نظام اطالعـات مـديريت سـالمت    تيم بررسي کننده پس از بحث و تبادل نظر بصورت گروهي ب

  .مداخالت زير را انجام داد

وان از و به تعبيـري مـي تـ    همانگونه که قبالً مشاهده گرديد اکثر قريب به اتفاق اهداف داراي زير مجموعه اي مرتبط هستند که به نوعي شکل عملي تر اهداف مي باشند

و چگونگي اجراي فعاليت هـا از نظـر    آنها بعنوان اهداف راهبردي نام برد که البته براي اجرايي نمودن آنها بايستي برنامه جامع عملياتي تدوين نمود که راهبرها، فعاليت ها

  .ي و راهبردي انتخابي بصورت جزيي تر مي پردازيمدر زير به توصيف هدف هاي کل. گروه هدف، زمان اجرا، مسئول اجرا و اعتبار مورد نياز آن مشخص باشد

  :HMIS) حاکميت(ارتقاء توليت -۱

 اصالح ساختار و ايجاد تشکيالت مناسب در تمامي سطوح اعم از ستادي و محيطي -۱-۱

ختار و تشکيالتي است که در آن بـا توجـه بـه    موفق که نيازهاي اطالعاتي يک موسسه، سازمان و يا يک وزارتخانه را تأمين نمايد احتياج به سا HMISبراي تحقق يک 

بوطه شـرح وظـايف   اهداف و برنامه هاي تعريف شده تعدادي پست اعم از تخصصي و غير تخصصي در نظر گرفته شود و براي هر يک از پست ها يا در حقيقت پرسنل مر

  .تعريف و تصويب گردد

ازماندهي نشده و متناسب جهت تأمين نيازهاي اطالعاتي نيست بطوري که نيروي الزم متخصـص در  در وزارت بهداشت ناکافي، س HMISاز نظر گروه، تشکيالت فعلي 

لذا اصالح تشکيالت فعلي جهـت  . آن وجود ندارد و بنظر مي رسد تالش کافي در زمينه جذب نيرو صورت نگرفته و يا اگر تالشي در اين زمينه انجام شده کفايت نمي کند

ساختاري و اينکـه ايـن واحـد تحـت     نظر همچنين مشخص شدن جايگاه واحد آمار و اطالعات از . اصي برخوردار بوده و در اولويت اول استدسترسي به هدف از اهميت خ

د همکـاري  نيازمن HMISه نظر کدام حوزه قرار گيرد بسيار مهم است از آنجا که معاونت هماهنگي در وزارت متبوع مسئوليت هماهنگي واحدها را دارد و موفقيت و توسع

کـارايي آن بتوانـد بـازوي مـوثري بـراي واحـد       ش يافـزا گروه پيشنهاد مي کنند که اين واحد هر چه سريعتر تحت نظر معاونت مذکور قرار گيرد تا ضمن . بسيار زياد است

  .سياستگذاري و اصالح نظام سالمت باشد

 HMIS هدايت و رهبري سيستم تقويت و بهبود مديريت نظام آمار و اطالعات سالمت و متمرکزنمودن -۲-۱

ند و برنامه ها را به خوبي هدايت و رهبري و پـايش و نظـارت نمايـد    کبديهي است که وجود تشکيالت کافي و مناسب بدون مديريت کارا، که بتواند نيروها را سازماندهي 

طبيعي اسـت کـه در ايـن حالـت مشـخص       .کفايت نقش کليدي و تأثير گذار داردمديريت با  HMISدر اصالح و ارتقاء . فاقد اعتبار است و قطعاً مفيد و موثر نخواهد بود

در حال حاضر مديريت مورد نظر قدرتمند نيست و احتيـاج  . يا حاکميت آن بسيار مهم و ضروري است) Stewardship(شدن جايگاه نظام آمار و اطالعات از نظر توليت 

  .ايجاد نمايد HMISارد که بتواند با تمرکز در هدايت و رهبري، تحولي در سيستم ويض اختيار متناسب و کافي دفبه تقويت و حمايت و ت

  تصويب قوانين و مقررات ضروري درکليه موارد مربوط به نظام مديريت اطالعات سالمت بعنوان مرجع تصميم گيري -۳-۱

همين قوانين و مقررات يکـي از  . به وجود قوانين، رعايت نمودن و اجراي آن استقوانين و مقررات يکي از ارکان اصلي هر سازمان يا موسسه است و ادامه حيات آن منوط 

در مقدمه مشاهده مي گردد چرخه گردش اطالعات از يک مسئله مهم تأثير مي پذيرد و  ۲چنانچه در شکل . بازوهاي مهم مدير در فرايند مديريت و اداره سازمان مي باشد

از اهميت بسزايي  HMISبنابراين نبود يا کمبود قوانين و مقررات در بحث . دو عامل ديگر يعني منابع و قوانين تأثير مي پذيردآن نقش مديريت است که خود مديريت از 

ارد، در حال حاضر در خصوص توليد اطالعات بويژه در تعامل با بخش خصوصي ارائه کننده خدمات سالمت قانون موثري وجود نـد . برخوردار بوده و قابل توجه خاص است

منفي بر رونـد گسـترش و   لذا اطالعات بسيار زياد و متعددي که در اين بخش توليد مي شود بدليل عدم همکاري قابل دسترس براي وزارت بهداشت نيست که طبعاً تأثير 

  .مي گذارد HMISتوسعه 
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٣٢ نظام سالمت ، دبيرخانه شورای سياست گذاری و اصالحهماهنگیمعاونت 

  :HMISتدوين استانداردهاي مرتبط با -۲

  در ابعاد مختلف HMISاستاندار نمودن : ۱-۲

طباق بـا اسـتانداردهاي   در ابعاد مختلف مهم است چرا که اگر در مسائل تئوريک و عملياتي ـ اجرايي استانداردي وجود نداشته باشد يا استاندارد همسان و قابل ان  اين هدف

ندارد نمـودن همانگونـه کـه در زيـر     مسـئله اسـتا  . جهاني نباشد موفقيت چنداني حاصل نخواهد شد، مشکل بزرگي که هم اکنون نظام اطالعات سالمت بـا آن روبروسـت  

علـي  . آن مشاهده مي گردد بسيار وسيع است و از استاندارد کردن واژه هاي سالمت تا نظام گزارش دهي و شايد در مواقعي از ايـن هـم بيشـتر باشـد    ) محتواي(مجموعه 

سـالمت، اسـتانــدارد نمـودن چرخـه گـردش آمـار و        يملـ مه داده هـاي  مفيد، موثر و موفق هستيـم الزم است نسبت به تهيـه فرهنگنا HMISالحال اگر خواهان يک 

هايي کـه هـم اکنـون بصـورت      اطالعات از نقطه جمع آوري، ثبت، انتقال، پردازش و تجزيـه و تحليـل داده ها و چگونگي استفـاده از اطالعات اقدام نمود، همچنيـن داده

در اين بين الزم است که ابزار گردآوري داده هـا اعـم   . المکان نظام جاري اطالعات به سيستم ثبتي تبديل گرددگذشته نگر جمع آوري مي شوند بايستي بازنگري و حتي ا

العات از نظر صحت، دقت، کامل و از فرم ها و نرم افزارهاي الکترونيکي مورد نياز به شکل استاندارد طراحي و استفاده شوند و در نهايت در جهت بهبود و ارتقاء کيفيت اط

  .هنگام بودن تالش نمود و از تمامي اطالعات دريافتي براي گروه هاي مختلف دست اندرکار گزارش و بازخورد تهيه و ارسال کردب

  :طراحي و استقرار سيستم هاي جديد پس از بازنگري در سيستم هاي موجود-۳

  HMISواحدهاي مرتبط با  ايجاد هماهنگي و همکاري درون بخشي و بين بخشي واحد آمار و اطالعات و ديگر -۱-۳

بسيار مهم و کليدي بايستي در  هدفمعني و اين  وقتي بحث هماهنگي و همکاري بين واحدها مطرح مي شود يک مرتبه اين ذهنيت ايجاد مي گردد که انگار اين واژه پر

ار گروهي است همدلي، همکاري و نهايتاً هماهنگي و همکاري الزم وجود قرار گيرد چرا که به واقع اگر در کارهاي مهم که نيازمند ک فادهااولويت اول و در رأس تمامي 

مفيد و کـارا همکـاري درون بخشـي و     HMISنداشته باشد هيچگونه نتيجه اي حاصل نخواهد شد و اصوالً انتظاري نبايستي از آن داشت، لذا جهت برخورداري از يک 

اگر چه تاکنون تالش هاي فراواني براي دسترسي بـه ايـن   . اي مرتبط با نظام سالمت بسيار ضروري استبين بخشي بين نظام اطالعات سالمت و موسسات و سازمان ه

 .ا درجاتي متفاوت نسبت به قبل وجود داردبکل شهدف صورت گرفته لکن موفقيت چنداني حاصل نشده و هنوز م

  و درمان و حذف سيسـتم هاي موازي جمع آوري اطالعات ادغام سيسـتم هاي موجود و مرتبط با يکديگر در قالب سيستم شبکه بهداشت -۲-۳

ئله اسـتقرار و دسـتيابي بـه    اگر چه در خيلي از مواقع سياست تمرکز زدايي و عدم تمرکز در امور الزم و گاهاً بسيار کارساز است لکن طبق بررسي هاي بعمل آمده در مسـ 

م برنامه هاي موازي از ضرورت ها و الزامات اجرايي براي موفقيت برنامه ها است، هم اکنون در کشـور  مطمئن و پويا تمرکز گرايي مديريـت برنامه و ادغا  HMISنظام 

ـ  ه تنهـا نتـايج مطلـوبي از    برنامه ها و نظام هايي به منظور جمع آوري آمار و اطالعات در حال اجرا هستند که بدليل عدم هماهنگي درون و برون بخشي و موازي کاري ن

يقيقاً در راسـتاي ادغـام  سيسـتم هـاي مـوازي موجـود همسـان سـازي و         . ـد بلکه جز اتالف هزيـنه، زمان و نيـروي انساني چيز ديگري در بر ندارندآنها بدست نمي آي

العـات داشـت کـه بـر     اطاستاندارد سازي نظام آمار و اطالعات حاصل مي گردد و از آن طريق مي توان يک نظام يکپارچه اطالعات سالمت و منبعي جهت انتشار آمار و 

  .گردد يما اجراي درست هدف فوق مشکل فعلي رفع بقطعاً . حسب نياز مديران و کاربران اطالعات الزم را توليد و جهت تصميم گيري در اختيار آنان قرار دهد

 به موسسات و سازمان هاي مرتبط با سالمت کشور HMISتوسعه و گسترش بيشتر  -۳-۳

لذا گسترش ارتباط اطالعاتي بين  ،ري فرا بخشي است و جهت دسترسي به ارتقاء سالمت جامعه کمک و همکاري ديگر سازمان ها را مي طلبداز آنجا که مقوله سالمت ام

گونـه  در شـرايط فعلـي اين  . تصميم و برنامه ريزي بهتر يـاري مـي کنـد   را در بسيار ضروري است و اين مسئله سياستگذاران بخش سالمت   HMISسازمان ها از طريق 

  .استارتباط ضعيف است و نظام آمار و اطالعات به سازمان هاي ذيربط گسترش و تسري نيافته است و نيازمند توجه، حمايت و تقويت در اين زمينه 

  ارزشيابي مداوم و بازنگري سيستم هاي موجودو پايش  -۴-۳

مدير سالمت قـادر بـه تحليـل     ،ن در نظر گرفتن و اجراي اين متغييروفعال و کارآمد است، بدپايش و ارزشيابي يکي از عوامل اصلي و متغييري مهم و اثرگذار در مديريت 

زم در برنامـه خـود   و بـازنگري ال  کـرده وضعيت موجود خود و برنامه اي که در دست اجرا دارد نخواهد بود و در صورت لزوم نمي تواند از انحراف احتمالي برنامه جلوگيري 
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٣٣ نظام سالمت ، دبيرخانه شورای سياست گذاری و اصالحهماهنگیمعاونت 

مسئله پايش، ارزيابي و ارزشيابي مرتب، منظم و مداوم در برنامه هاي مختلف صورت نمي گيـرد،   ،دليل عدم استفاده درست از نظام هاي اطالعاتيهم اکنون ب. ايجاد نمايد

يه بسته هاي مورد نياز پايش و لذا پرداختن به اين مسئله از طريق ته .ا خير دقيقاً مشخص نيستيلذا موفقيت برنامه و اينکه صاحبان فرآيند به اهداف خود دست يافته اند 

  .ارزشيابي و آموزش نيروي انساني جهت افزايش مهارت آنان در اين خصوص بسيار ضروري است

  HMIS ظرفيت سازي مرتبط با  -۴

  تقويت منابع موجود اعم از انساني، مالي، فيزيکي و تجهيزاتي -۱-۴

ه پس از سازماندهي و هدايت و رهبري توسط يک مديريت مطلوب، به منابع کارساز و موثري نيازمنديم که اين مسئله بسيار روشن و بديهي است که براي اجراي هر برنام

طبيعي است که در رأس اين منابع، نيروي انسـاني مـاهر، کـارا و متخصـص بـراي آن موضـوع خـاص ماننـد اجـراي          . در صورت نبود آنها برنامه عملي و اجرا نخواهد شد

HMIS بنـابراين  . ي و در نظام اطالعات سالمت ايران اين امر عملي نشده و سيستم اطالعات سالمت از کمبود نيروي انساني متخصص رنج مي برددر شرايط فعل. است

اولويت قرار دارد  البته ناگفته پيداست که در کنار جذب نيروي انساني افزايش انگيزه کاري آنان در. جذب نيروي انساني مسلط به دانش فني از هر نظر بسيار ضروري است

وارد مـي   HMISدر کنار تأمين نيروي انساني ماهر، تهيه و تدارک منابع مالي و اعتباري که هم اکنون از نبود آن صدمات زيادي به نظام . و از الزامات اجراي برنامه است

روي انساني و هزينه نمودن اعتبارات تخصيص يافته احتياج به فضاي فيزيکي براي فعاليت ني. شود بسيار الزم است و قطعاً بدون حمايت مالي نبايستي انتظار معجزه داشت

يد، کـارايي چنـداني نخواهـد    مناسب و کافي و تجهيزات سالم، بروز و مطابق با استانداردهاي جهاني است که در غير اينصورت نيروي انساني بدون مکان مناسب و ابزار مف

  .ت مديريت سالمت با آن روبروستداشت، مشکلي که در حال حاضر نظام اطالعا
  و ايجاد پايگاه هاي اطالعات آماري (ICT)بکارگيري و توسعه فنآوري اطالعات و ارتباطات  -۲-۴

ر اجراي برنامه هـا  ستفاده از آن ددر دنياي امروز که پيشرفت هاي بسيار عظيم تکنولوژيک رخ داده و آثار آن در کليه زواياي زندگي افراد نيز رسوخ يافته، طبيعي است که ا

و عدم بهره برداري از آن به معني عقب افتادن از جهان فعلي است و توسعه و  باشد يمبويژه برنامه هايي که ساختار آنها تلفيقي از اقدامات انسان و تکنولوژي است الزامي 

تالش بسيار، پيشرفتي حاصل شود با سرعت و در واحد زمان کوتـاهي محقـق   پيشرفت چنداني که متناسب با دنياي پيشرفته امروزي باشد بدست نخواهد آمد و اگر هم با 

البته اين تکنولوژي بايستي متناسب با شرايط زماني و مکـاني نيـروي   . بسيار ضروري است HMISلذا بکارگيري فنآوري اطالعات براي پيشبرد برنامه هاي . نخواهد شد

بدين معني که ايجاد زير ساخت هاي الزم از نظر سخت افزاري و نرم افزاري براي کاربرد فنآوري اطالعات پيشـرفته از  انساني موجود و ميزان پيشرفت در اين زمينه باشد 

  .در حال حاضر هنوز زير ساخت هاي مورد نياز جهت استفاده از تکنولوژي فنآوري اطالعات مهيا نيست و کفايت نمي کند .مسائل بسيار مهم و جزء الزامات حتمي است
  اريتوانمندسازي مديران، کارشناسان و کارکنان جهت استفاده بهتر و بيشتر از آمار و اطالعات توليد شده در تصميم گيري و ارتقاء  فرهنگ آم -۳-۴

افـزايش يـادگيري،   (عـاتي  الاين نکته بسيار مهم است که همزمان با جذب و تأمين نيروي انساني و در جريان اجراي برنامه هاي مربوطه، افزايش آگاهي، دانش و سواد اط

و اصوالً توانمند نمودن مديران و کارکنان بخش دولتي و در مواقعي کاربران اطالعات و ...) درک درست از موضوع، جستجوگري، خود ارزيابي و توان ارزشيابي فعاليت ها و

ي توان از برگزاري دوره هاي آموزشي در اشکال مختلف آن، همچنـين برگـزاري دوره   در اين راستا م. نهايتاً ارتقاء فرهنگ آماري و اطالعاتي الزم و از الزامات حتمي است

وثر نام برد که جهت دستيابي بـه  هاي حين خدمت براي کارکنان و افزايش سواد آنان بويژه در زمينه کامپيوتر و نرم افزارهاي کامپيوتري مرتبط به عنوان اقدامات الزم و م

هم اکنون در اين زمينه دچار  HMISنظام . مت بايستي به آن پرداخته شود در غير اينصورت نبايستي انتظار نتيجه قابل قبولي داشتنظام مطلوب اطالعات مديريت سال

  .ضعف و مشکل است

  HMISتوسعه پژوهش هاي کاربردي مرتبط با  -۵

  HMISتعيين اولويت هاي پژوهشي در زمينه  -۱-۵

بـدين  . ر هدف و برنامه اي بدون بررسي جوانب مختلف مسئله و يا به بيان ديگر بدون پـژوهش قـدم زدن در تـاريکي اسـت    اين مسئله يک امر بديهي است که اجراي ه

در اين زمينه هنـوز اقـدامات اساسـي و الزم صـورت      .بسيار ضروري است HMISمنظور انجام تحقيقات مربوط به آمار و اطالعات در نظام سالمت جهت اجراي مطلوب 
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٣۴ نظام سالمت ، دبيرخانه شورای سياست گذاری و اصالحهماهنگیمعاونت 

اين امر حياتي بشود، قطعاً براي انجام پژوهش در هر زمينه اي اولويت بنـدي مسـائلي کـه قـرار اسـت در       يرابيشتري ب الشد است در آينده توجه خاص و تنگرفته و امي

دم مـوثري برداشـت و   خصوص آن تحقيق گردد از الزامات کار است و بدون اولويت بندي مشکالت و نيازهايي که مي خواهيم براي رفع آن پژوهش کنـيم نمـي تـوان قـ    

  .در اين زمينه هنوز گام موثري برداشته نشده است. موفقيتي حاصل نخواهد شد

  سهيم نمودن بخش خصوصي در تحقيقات مورد نياز -۲-۵

وطه کمـک مـي کنـد، در    تجربه ثابت نموده است که مشارکت دادن بخش خصوصي متهعد و مسئول در هر زمينه اي کارساز بوده و مديريت را در دسترسي به اهداف مرب

ا توجه به شرايط کنوني کشور هنوز محقق نشده و بخش خصوصـي بـه معنـي واقعـي در ايـن      بدالئل مختلف و  هبخش تحقيقات نيز اين مسئله صادق است، اين مسئله ب

  .دنک يمزمينه مشارکت ن

  

  انتخابي) هايراهبرد(برنامه استقرار مداخالت 

اج به تدوين برنامه جامع عملياتي است که بايستي آنرا در قالب يک پروژه جداگانه و با مشارکت افراد مجـرب و صـاحب نظـر در امـر     انتخاب شده احتي اهدافبراي اجراي 

پيش زمينه نياز چند سوال و چند مداخله به منظور برنامه استقرار هر . علي الحال نکاتي چند و بطور اجمال در اين خصوص ذکر مي گردد. تدوين برنامه عملياتي تهيه نمود

  :است

 در حال حاضر اجرا مي شود؟ مداخلهآيا اين  .۱

 چگونه است؟ مداخلهمثبت است، وضعيت فعلي کاربرد اين  ۱اگر جواب سوال  .۲

 چقدر است؟ HMISمورد نظر چيست؟ و تأثير آن بر توسعه  مداخلهنقاط قوت و ضعف اجراي  .۳

 قرار گرفته است؟انتخابي تاکنون مورد ارزيابي  مداخلهآيا نتايج کاربرد  .۴

  

  :مداخلهو اما پيش شرط هر برنامه مربوط به هر 

 .ويژة ديگر براي هر هدف کلي مورد نياز است/ را به مثابه هدف کلي در نظر بگيريم چه اهداف فرعي مداخالتاگر  .۱

 .بايستي پيش بيني و فراهم شود مداخلههر با چه راهکارهايي متناسب  .۲

 .جرايي مي توان در نظر گرفتبراي هر راهکار چه فعاليت هاي ا .۳

 :براي اجراي هر فعاليت .۴

 گروه هدف -

 مسئول اجرا -

 محل اجرا -

 محدود زماني اجرا -

 اعتبار مورد نياز -

  .موارد پيش گفت را مي توان بصورت يک جدول دو بعدي به شکل زير تدوين نمود. کدام است

يعني برگزاري دوره هاي آموزشي براي کليه رده ها بـه منظـور افـزايش مهـارت آنـان در       طه مربوتوانمندسازي و راهکار  مداخلهبرنامه عملياتي براي اجراي  :مثال

  چگونه است؟ HMISسيستم 
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  .فعاليت هايي که مي توان در جهت دسترسي به اين راهکار متصور شد

 برگزاري کارگاه هاي آموزشي .۱

 فراهم نمودن تورهاي مطالعاتي داخل و خارج .۲

 منجر به ارائه گواهيبرگزاري دوره هاي کوتاه مدت  .۳

 دادن فرصت مطالعاتي براي کساني که خواهان ارتقاء مدرک تحصيلي آکادميک خود هستند .۴

  و اما جدول مورد نظر

  HMISدر سيستم  برنامه عملياتي مربوط به برگزاري دوره هاي آموزشي براي کليه رده ها جهت افزايش مهارت آنان: ۱جدول شماره

اعتبار مورد نياز   محدوده زماني  محل اجرا  اجرامسئول   گروه هدف  فعاليت ها
  )ميليون ريال(

  کارشناسان  برگزاري کارگاه هاي آموزشي
  ۵۰۰  ۸۶در طول سال   ستاد مرکزي  مرکز آمار و فنآوري اطالعات  و کارکنان

فراهم نمودن تورهاي مطالعاتي 
داخل يا خارج   وزارت بهداشت  مديران  داخل و خارج

  ۲۰۰  ۸۶در طول سال   کشور

برگزاري دوره هاي کوتاه مدت 
  کارشناسان  منجر به ارائه گواهي

مرکز آمار و فنآوري اطالعـات  
با همکاري و کمـک  دانشـگاه   

  هاي معتبر و توانمند

  دانشگاه
  ۶۰۰  ۸۶در طول سال   مورد نظر

دادن فرصــت مطالعــاتي بــراي 
کسانيکه خواهان ارتقاء مـدرک  
  تحصيلي آکادميک خود هستند

  کارشناسان
  مديرانو 

مرکز آمار و فنآوري اطالعـات  
با کمک و همـکاري دانشـگاه  

  هاي معتبـر و توانمند

  دانشگاه
  ۵۰۰  ۸۶در طول سال   مورد نظر

  
پـايش  بايستي چنين برنامـه اي تـدوين گـردد، و در زمـان اجـراي آن       مداخالتطبيعي است که براي تمام . مي باشد مداخلهموارد ذکر شده فقط براي يک راهکار از يک 

  .مستمر از طرف مسئول برنامه صورت گيرد و در نهايت ميزان پيشرفت و نتايج حاصل مورد ارزيابي قرار گيرد

  

  نحوه پايش، ارزيابي و مقابله با موارد پيش بيني نشده

رنامه، پيشرفت و انحراف آن معلوم نمـي گـردد، لـذا    مشروط به وجود برنامه مدون پايش و ارزشيابي است بدون وجود نظارت و کنترل با پايش ب مداخلهموفقيت اجراي هر 

  :و اما چگونگي اجراي برنامه .همزمان با انجام فعاليت ها بايستي اين امر بسيار مهم نيز انجام شود
   پايش: الف

ستادي مي توانند، کل برنامـه و هـم عملکـرد     تيـم نظارت. پايـش بايـستي بصورت ماهانه يا حداقل فصلي و توسط مديـران و کارشناسان ستـادي و محيـطي انجام شود

لکن اعضاء تيم در سطح محيطي عمدتاً بايستي عملکرد مديريت و کارکنان در بخش محـيط را نظـارت نمـوده و بـه مـديريت      . مديران و کارکنان محيطي را نظارت کنند

  .مربوطه گزارش نمايند

ابزار عمدتاً بصورت فرم هايي . معيارهايي است که مي تواند فعاليت هاي داخل هر برنامه را چک و کنترل نمايد اين ابزار برگرفته از فعاليت ها و:  ابزار پايش و نظارت

ناظر با مراجعه بـه مسـئول اجرايـي برنامـه از     . است که فعاليت ها و شاخص هاي مربوطه در آن درج شده و بصورت پرسشنامه يا چک ليست در اختيار ناظر قرار مي گيرد
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پـس از  . و يا صرفاً پرسش کردن و تيک زدن داخل فرم چک ليست وضعيت اجراي برنامه را پايش مـي کنـد  ) مصاحبه(اجراي فعاليت ها بصورت پرسش و پاسخ چگونگي 

عمال نظرات اصالحي خود مديريت مربوطه پس از بررسي گزارش و ا. اتمام کار جمع بندي نتايج و تحليل کارشناسي خود را بصورت گزارش به مدير ستادي ارائه مي کند

در بازخورد به وضعيت اجراي برنامه از نظر پيشرفت، عدم پيشرفت و يـا احيانـاً انحـراف در برنامـه اشـاره      . بازخورد آنرا به مدير اجرايي در سطح محيطي اعالم خواهد نمود

ينست که شـاخص هـاي پـايش و ارزيـابي مـي تواننـد بصـورت شـاخص هـاي          نکته قابل توجه ا. گزارشات مي توانند بصورت موردي، فصلي يا ساليانه باشند. خواهد شد

  .عملکردي و برنامه ريزي تقسيم بندي و مورد استفاده قرار گيرند که الزم است به اين مسئله دقت کافي بشود

  ارزيابي: ب

سيـاستگذار و در سطح ستادي انجام مي شود و نتـايج ارزيـابي عمـدتاً جهـت      ارزيابي قاعدتاً توسط. ارزيابي معموالً بـصورت ساليـانه يا در پايان هر برنامه انجام مي گيرد

بي نيست بلکـه در صـورت   تصميم گيري و برنامه ريزي کالن مورد استفاده قرار مي گيرد، البته اين مسئله بدين معني نيست که عملکرد مديريت هاي محيطي قابل ارزيا

  .ضرورت مي توان چنين ارزيابي را نيز انجام داد

ي لحاظ اين ابزار معموالً بصورت پرسشنامه يا حداقل چک ليستي است که در آن شاخص هايي که بيانگر فعاليت هاي در حال اجراست از نظر کمي و کيف :ابزار ارزيابي

گزارش پيشرفت برنامه تهيـه و بـه مسـئولين     داده هاي جمع آوري شده تجزيه و تحليل و. شده و با پرسشگري از مسئولين ذيربط نسبت به تکميل فرم ها اقدام مي گردد

ي نتايج ارزيابي کاربرهاي مختلف از جمله اصالح برنامه، تداوم يا قطع برنامه و يا تهيه شواهد مستندي جهت تصميم گيري و برنامه ريزي ها. رده محيطي اعالم مي گردد

) مـداخالت (يق به مسئله نقاط قوت و ضعف، مشکالت و موانع موجود در راه اجراي سياست ها همچنين چراغ قرمزي است براي مديران که با نگاه عم. آينده خواهد داشت

  .هموار نمايند) HMIS(را پيدا نمايند و ضمن رفع آنها راه را براي توسعه و پيشرفت نظام اطالعات مديريت سالمت 
  

  مقابله با موارد پيش بيني نشده

و يـا مـواردي    مداخلهي مربوطه و يا عملي نمودن يک پروژه پيش مي آيد، الزم است به مشکالت احتمالي در راه اجراي آن زماني که بحث اجراي يک برنامه و فعاليت ها

ش لذا در ابتداي کار و حتي قبل از شروع فعاليت بايستي پـي . که قبالً پيش بيني نشده است توجه نمود در غير اينصورت ممکن است اجراي کل برنامه با مشکل روبرو شود

  .درصد باالتر ديده شود ۲۰الي  ۱۰بيني هاي الزم در هر زمينه با حداقل 

  :بود شرايط غير قابل پيش بيني که ممکن است در اجراي برنامه ظاهر شود و بايستي براي رفع آنها تمهيدات الزم انديشيده شود موارد زير خواهد

 کمبود نيروي انساني متخصص جهت اجراي برنامه §

 بودجه مورد نياز به منظور اجراي برنامه کمبود اعتبار و §

 کمبود تجهيزات مورد نياز اعم از سخت افزاري ـ نرم افزاري §

 کمبود فضاي فيزيکي الزم §

 عدم همکاري اعضاء و مخالفت برخي ذينفعان §

 عدم پذيرش مسئولين و سياستگذران در سطح کالن §

 جتماعي ـ فرهنگيمناسب نبودن شرايط اجراي مداخله از نظر سياسي ـ اقتصادي ـ ا §

و در صورت مواجهه با آن موانع دچار سرگرداني، يـأس  هر مداخله  لذا هر زمان بايستي آمادة برخورد و مقابله با موارد مذکور بود و آنها را مد نظر داشت تا همزمان با اجراي

  .و نوميدي نگرديد و اجراي برنامه متوقف نشود
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 مرور نظام مديريت اطالعات سالمت و پيشنهاد مداخالت: مطالعه و تحليل وضعت نظام سالمتپروژه 

٣٧ نظام سالمت ، دبيرخانه شورای سياست گذاری و اصالحهماهنگیمعاونت 
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 HMISدر حوزه   SOWT يخالصه اجرا
  

  : نقاط قوت 
  

  ياز کليامت  رتبه  تيب اهميضر  تياهم  عوامل  فيرد
 HMIS  ۱۰  0.093 ۳  0.28 وجود ضرورت  ۱

 ۰.۲۸  ۳ ۰.۰۹۳  ۱۰  مشتریانتظار   ۲

 ۰.۱۸  ۲.۸ ۰.۰۶۵  ۷  يوجود امکانات سخت افزار  ۳

 ۰.۲۰  ۲.۷ ۰.۰۷۵  ۸  يوجود امکانات نرم افزار  ۴

نه يدر زم ييالت اجرايوجود تشک  ۵
HMIS 

۹  ۰.۰۸۴ ۲.۹  ۰.۲۴ 

 ۰.۲۵  ۳ ۰.۰۸۴  ۹  رانيدگاه مثبت مديوجود د  ۶

 ۰.۲۵  ۳.۴ ۰.۰۷۵  ۸  وجود کارشناسان نسبتا مجرب  ۷

۸  
 ياز واحد ها يتجربه موفق برخ

 ۰.۲۰  ۳ ۰.۰۶۵  ۷  سالمت

 ۰.۲۰  ۲.۷ ۰.۰۷۵  ۸   ياختصاص منابع مال  ۹

در مرحله شناخت  ارب وجود تج  ۱۰
HMIS    

۹  ۰.۰۸۴ ۳  ۰.۲۵ 

نه ياست گذاران  در زميزه سيانگ  ۱۱
  HMISاستقرار 

۸  ۰.۰۷۵ ۳  ۰.۲۲ 

۱۲  
مشخص در  ياست هايوجود س

 HMIS  ۷  ۰.۰۶۵ ۳  ۰.۲۰در زمينه  برنامه چهارم

۱۳  
 ييات اجراياز تجرب يوجود برخ

-Eو   MISنه يموفق در زم
office  واحد ها  يدر برخ  

۷  0.065 ۳.۲  ۰.۲۱ 

 2.98   1.000    جمع  
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 HMISدر حوزه   SOWT يخالصه اجرا
  
  

  :نقاط ضعف 
  

از يامت  رتبه  تيب اهميضر  تياهم  عوامل  فيرد
  يکل

۱  
در مراكز  تحت  HMISضعف جايگاه 

 پوشش نظام سالمت
۹  0.078 ۲  0.157 

 ۰.۱۰۴  ۱.۵ 0.070  ۸ ضعف در نظام اطالع رساني  ۲

 HMIS ۹  0.078 ۱.۵  ۰.۱۱۷ضعف در ميزان  استفاده از   ۳

 ۰.۱۳۹  ۲ 0.070  ۸ نرم افزاري -ضعف در منابع اطالعاتي   ۴

 ۰.۱۶۷  ۲.۴ 0.070  ۸ سخت افزاري -ضعف در منابع اطالعاتي   ۵

سازی ثبت  ضعف دروضعيت مستند  ۶
 اطالعات 

۸  0.070 ۲  ۰.۱۳۹ 

۷  
 يبانيضعف دروضعيت مالي و پشت

 HMISاز
۷  0.061 ۲  ۰.۱۲۲ 

 HMIS ۹  0.078 ۱.۵  ۰.۱۱۷ضعف دروضعيت  نظارت بر  ۸

ضعف دروضعيت كمي و كيفي استفاده از   ۹
 مات ماشيني در حوزه سالمتخد

۸  0.070 ۲  ۰.۱۳۹ 

 يوضعيت شاغالن در حوزه فناور  ۱۰
HMIS 

۹  0.078 ۲  ۰.۱۵۷ 

ضعف دروضعيت جذب نيروي انساني   ۱۱
 )يفن(متخصص 

۸  0.070 ۲.۲  ۰.۱۵۳ 

۱۲  
وضعيت بكارگيري تكنيكهاي رايانه در 

 حوزه سالمت
۸  0.070 ۲  ۰.۱۳۹ 

 HMIS يکمبود اعتبارات در حوزه فناور  ۱۳
 از كل اعتبارات

۹  0.078 ۲  ۰.۱۵۷ 

 ۰.۱۲۲  ۲ 0.061  ۷ ضعف دروضعيت اطالع رساني به بيماران  ۱۴

  ۱.۹۲   1  ۱۱۵  جمع  
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 HMISدر حوزه   SOWT يخالصه اجرا
  
  

  
  :نقاط ضعف 

  

از يامت  رتبه  تيب اهميضر  تياهم  عوامل  فيرد
  يکل

 0.130  ۲ 0.065  ۷ اطالعات يضعف دروضعيت مستند ساز  ۱۵

 HMIS ۷  0.065 ۲  0.130 اتی نمودن يوضعيت عمل  ۱۶

۱۷  
فعال در  يضعف دروجود نظام شبكه ا

 HMISحوزه 
۸  0.074 ۱.۵  0.111 

و يا  ياضطرار ينظام گزارش دهضعف   ۱۸
 موارد خاص

۷  0.065 ۲  0.130 

 HMIS ۸  0.074 ۱.۵  0.111ف بر طرحها و پروژه ينظارت ضع  ۱۹

 0.148  ۲ 0.074  ۸ ضعف درنحوه هزينه كردن منابع مالي  ۲۰

رنحوه تخصيص منابع در حوزه ضعف د  ۲۱
HMIS 

۹  0.083 ۲  0.167 

ضعف درميزان بهره وري در حوزه   ۲۲
HMIS 

۸  0.074 ۱.۵  0.111 

 يضعف درمهارتهاي استفاده از شبكه ها  ۲۳
HMIS 

۸  0.074 ۱.۵  0.111 

 0.183  ۲.۲ 0.083  ۹ ضعف درمهارت نيروي انساني  ۲۴

۲۵  
 يضعف درشفافيت وظايف  واحدها

 HMISدر حوزه  يسازمان
۶  0.056 ۲  0.111 

 يضعف دردستورالعملها و پروتکلها  ۲۶
 اجرائي

۷  0.065 ۲  0.130 

۲۷  
سياست گذاري ( در گيريها جهتضعف 
 HMISدر حوزه  يکل) ها ي

۸  0.074 ۱.۵  0.111 

 0.148  ۲ 0.074  ۸ ضعف درنظام آمار و اطالعات  ۲۸

 1.831   1.000  ۱۰۸  جمع  
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 HMISدر حوزه   SOWT يخالصه اجرا
  
  

  :نقاط ضعف 
  

  ياز کليامت  رتبه  تيب اهميضر  تياهم  واملع  فيرد
 0.23  ۲ 0.11  ۷ ضعف تعهدات و پشتيباني  ۲۹

 0.20  ۱.۵ 0.13  ۸ برنامه ريزي ضعيف  ۳۰

۳۱  
انتظارات ناهمگون و نيازهاي 

  مبهم
۷  0.11 ۲  0.23 

 0.23  ۲ 0.11  ۷ انتظارات غير واقع بينانه  ۳۲

 0.20  ۱.۵ 0.13  ۸ ضعف  در آموزش  ۳۳

 0.17  ۱.۵ 0.11  ۷ يستم هاضعف تست س  ۳۴

 0.26  ۲ 0.13  ۸ ضعف تجربه  ۳۵

۳۶  
عدم اشراف نسبت به كليت 
نيازها در مرحله جمع آوري 

 اطالعات
۹  0.15 ۲  0.30 

  ۱.۸۵   1.00    جمع   
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 HMISدر حوزه   SOWT يخالصه اجرا

  :فرصت ها
  

ب يضر  تياهم  عوامل  فيرد
  ياز کليامت  رتبه  تياهم

 0.21  ۳ 0.071  ۷ پايگاه جمعيتي تحقيقاتوجود   ۱

 ۰.۲۷  ۳ ۰.۰۹۱  ۹ يپيشرفت علم پزشک  ۲

 ۰.۲۴  ۳ ۰.۰۸۱  ۸ يتغيير انتظارات اجتماع  ۳

 ۰.۲۸  ۳.۵ ۰.۰۸۱  ۸ تكنولوژي ارتباطي واطالعاتي  ۴

 ۰.۲۴  ۳ ۰.۰۸۱  ۸ ياطالعات يو فن آور يتکنولوژ  ۵

حمايت مديريت ارشد از استقرار   ۶
HMIS 

۹  ۰.۰۹۱ ۳  ۰.۲۷ 

 ۰.۲۴  ۳ ۰.۰۸۱  ۸ يحمايت سازمانهاي بين اللمل  ۷

 IT ۹  ۰.۰۹۱ ۳  ۰.۲۷ ياز فناور يحمايت قانون  ۸

۹  
 يبه اطالعات و فن آور يدسترس

 اطالعات
۹  ۰.۰۹۱ ۳.۴  ۰.۳۱ 

 يبه شبکه ها يدسترس  ۱۰
 يکامپيوتر

۷  ۰.۰۷۱ ۲.۳  ۰.۱۶ 

۱۱  
ديدگاه وزير بهداشت نسبت به 

 HMISاستقرار 
۸  ۰.۰۸۱ ۳.۵  ۰.۲۸ 

 ۰.۲۵  ۲.۷ 0.091  ۹ طرح تكفا  ۱۲

 3.04   1.000    جمع  
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 HMISدر حوزه   SOWT يخالصه اجرا
  

  :دات يتهد
  

از يامت  رتبه  تيب اهميضر  تياهم  عوامل  فيرد
  يکل

 0.18  ۲.۲ 0.081  ۹ سطح سواد اطالعاتيپايين بودن   ۱

۲  
عمل کردن مديران در سطح  يسليقه ا

 کشور
۸  0.072 ۲.۱  0.15 

مانکار يپ يعدم درک درست شرکت ها  ۳
 0.14  ۲ 0.072  ۸  کارفرما ياز هايازن

 0.12  ۱.۵ 0.081  ۹  يا درک فرهنگ شبکهپايين بودن   ۴

نه يدر زم يريم گيتعدد مراجع تصم  ۵
HMIS 

۹  0.081 ۲  0.16 

 0.11  ۱.۵ 0.072  ۸  ينبود الزام قانون  ۶

 0.13  ۲ 0.063  ۷  اتيه در حوزه عملينبود وحدت رو  ۷

فبل از  RFPه يعدم توجه به  ته  ۸
  اتيعمل

۹  0.081 ۱.۵  0.12 

 HMIS ۹  0.081 ۲  0.16نه يکمبود تخصص الزم در زم  ۹

 Netنه يفراهم نبودن بستر الزم در زم  ۱۰
working 

۸  0.072 ۱.۵  0.11 

 HMIS  ۸  0.072 ۲  0.14 يعدم شناخت از استاندارد ها  ۱۱

 Master plan IT ۹  0.081 ۱.۵  0.12نبود   ۱۲

 back bone ۱۰  0.090 ۱.۵  0.14ت يوضع  ۱۳

 1.78   1.000  ۱۱۱  معج  
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  ينينابيت بيموقع
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HMIS 

 ساختار، تشکيالت

هماهنگي و همکاري درون  قوانين و مقررات
 بخشي و برون بخشي

 استاندارد نمودن

ادغام سيستم هاي موجود و 
 مرتبط با يکديگر

مجوزهاي الزم    

ارتباط در حوزه هاي  
نظام اطالعات 

سالمت و دستگاه 
ننه و قضائيههاي مق  حمايت از بخش 

  خصوصی

  تغييرات پي در پي و سريع مديران

نگاه غالب دولت محوري    

بازنشستگي يا انتقال 
 برخي از نيروها 

اب افراد انتخ 
 مناسب 

نگراني برخي مديران نسبت 
وجود روندهاي سخت اداري در  به جابجائي 

 خصوص اقدامات اجرائي

قوانين و مقررات  
 اداري غير ضروري

اریانگيزه و تعهد الزم همک  

مستندسازي برنامه ها و  
 فرآيندها

کاري بخش خصوصي هم 
 ارائه دهنده خدمات سالمت

وجود فرهنگنامه داده هاي  
 سالمت ملي

نگرش الزم در 
خصوص تدوين 

 استانداردهاي موجود 
آگاهي قانون گذاران نسبت 
 به اهميت و نقش اطالعات

قوانين الزم در زمان مورد لزوم   

نظام هاي اطالعاتي    
 متعدد و موازي 

 سيستم جامع و يکپارچه اطالعات سالمت

لزوم يک نظام 
متمرکز 
 انتشاراتي

 نيروهای متخصص

 مديريت
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به ديگر   HMISتوسعه و گسترش بيشتر  
  موسسات

 توسعه منابع

 پايش مداوم و بازنگري سيستم ها

 توسعه فنآوري

HMIS 

 اعتبار الزم

 تکليف قانوني
تعهد و شناخت مسئولين 
اين موسسات در زمينه 

 دادن بازخورد

 نگاه استراتژيک به مقوله نظام اطالعات سالمت

تخصيص منابع به خدمات فوري سالمت  نگرش مسئولين نسبت به فرآيند ارتقاء  
رکنانشغلي کا  

برآورد هزينه ـ درآمدهانحوه  بودجه برنامه اي  

 نظام اطالعات سالمت  جامع

برنامه پايش در 
 اجرا

 اعتبار الزم  ارزشيابي

 نيروي ماهر در امر ارزيابي

   ابزار الزم ارزشيابي

 بخش خصوصي در زمينه فنآوري اطالعات نقش 
  امکانات

 آگاهي از فنآوري اطالعات

 سرمايه گذاري الزم در زمينه فنآوري اطالعات
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 تعيين اولويت های تحقيقات

سازي توانمند  

HMIS 

آموزش کافي در زمينه اطالعات در دوره دانشگاهيضرورت   

کافي مسئولين به امر آموزش حين خدمت توجه  

  HMISتأليف و ترجمه در زمينه 

 سرمايه گذاري الزم براي آموزش کارکنان

  توجه مسئولين به امر پژوهش
آگاهی و نگرش در اين زمينه   

بودجه مناسب براي پژوهش   

 تعامل و همکاری بين بخشی

 رعايت حقوق معنوی بخش خصوصی

  در تحقيقات سهيم نمودن بخش خصوصی
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  با توجه به معيارهای انتخابی و اولويت راهبردها )مداخالت( هاراهبردجدول اثرات 

ف
ردي

  

  اهداف کلی

         
  )مداخله(اثرات راهبرد                                            

  
  اهداف راهبردی        

بهبود 
دسترسی به 

خدمات 
 سالمت

تامين عدالت 
در ارائه 
خدمات 
 سالمت 

هزينه  ءارتقا
 اثر بخشی

کيفيت  ءارتقا
  مراقبتها

تصحيح و تسهيل 
فرايندها و 

ساختار ارائه 
مراقبتهای 
  بهداشتی

  

۱  
  HMIS ارتقاء توليت

  متوسط  متوسط  متوسط  زياد  متوسط  اصالح ساختار و ايجاد تشکيالت مناسب در تمامي سطوح اعم از ستادي و محيطي 

  عات سالمت و متمرکز نمودن هدايت و رهبريتقويت و بهبود مديريت نظام آمار و اطال 

 HMISسيستم 
  زياد  زياد  زياد  زياد  متوسط

  تصويب قوانين و مقررات ضروري در کليه موارد مربوط به نظام مديريت اطالعات سالمت 

  بعنوان منبع تصميم گيري
  زياد  متوسط  کم  زياد  متوسط

  تدوين استاندارده های   ۲
  HMISمرتبط با 

  متوسط  متوسط  متوسط  متوسط  زياد  در ابعاد مختلف HMISمودن استاندارد ن

۳  
طراحي و استقرار سيستم 

 HMIS مرتبط با  هاي جديد
پس ازبازنگری سيستمهای  

  موجود

  متوسط  متوسط  متوسط  زياد  زياد  درون بخشي و برون بخشي بين واحد آمار واطالعات و ديگر بخشها(ايجاد هماهنگي و همکاري 

  متوسط  زياد  متوسط  کم  کم  ادغام سيستم هاي موجود و مرتبط با يکديگر و حذف سيستمها ی موازی جمع آوری اطالعات

  متوسط  متوسط  کم  متوسط  متوسط  به موسسات و سازمان هاي مرتبط با سالمت در کشور HMISتوسعه و گسترش بيشتر 

  متوسط  متوسط  کم  متوسط  وسطمت  پايش و ارزشيابی مداوم و بازنگري سيستم هاي موجود

  های  ظرفيت سازي  ۴
  HMIS مرتبط با  

  متوسط  کم  کم  زياد  زياد  تقويت و توسعه منابع اعم انسانی ، مالی ، فيزيکی و تجهيزاتی

  کم  متوسط  متوسط  کم  متوسط  (ICT)بکارگيری و توسعه فنآوري اطالعات و ارتباطات 

نان جهت استفاده بهتر و بيشتر از اطالعات  توليد شده در توانمندسازي مديران و کارشناسان و کارک
  تصميم گيری و ارتقا فرهنگ آماری

  کم  زياد  کم  متوسط  کم

  توسعه پژوهش هاي کاربردي  ۵
  HMISمرتبط با  

  کم  کم  کم زياد  متوسط  تعيين اولويت تحقيقات

  سهيم نمودن  بخش خصوصی  در تحقيقات مورد نياز
  

  کم  کم  کم زياد  متوسط

 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  "هزينه –تحليل فايده "ی با توجه به معيارها پيشنهادی ) مداخالت(مقايسه راهبردها 

ف
ردي

  

  اهداف کلی

         
  معيارها                                         

  
  اهداف راهبردی        

  سود برای اصالحات ميزان خطر زمان قيمت

  

۱  
  HMIS ارتقاء توليت

  زياد  کم  متوسط  متوسط  کيالت مناسب در تمامي سطوح اعم از ستادي و محيطياصالح ساختار و ايجاد تش

  تقويت و بهبود مديريت نظام آمار و اطالعات سالمت و متمرکز نمودن هدايت و رهبري

 HMISسيستم 
  زياد  کم  کم  کم

  تصويب قوانين و مقررات ضروري در کليه موارد مربوط به نظام مديريت اطالعات سالمت

  ن منبع تصميم گيريبعنوا
  زياد  متوسط  زياد  متوسط

  تدوين استاندارده های   ۲
  HMISمرتبط با 

  زياد  کم  کم  کم  در ابعاد مختلف HMISاستاندارد نمودن 

۳  
طراحي و استقرار سيستم 

 HMIS مرتبط با  هاي جديد
پس ازبازنگری سيستمهای  

  موجود

  متوسط  متوسط  متوسط  زياد  واحد آمار واطالعات و ديگر بخشها درون بخشي و برون بخشي بين(ايجاد هماهنگي و همکاري 

  زياد    متوسط  متوسط  ادغام سيستم هاي موجود و مرتبط با يکديگر و حذف سيستمها ی موازی جمع آوری اطالعات

  متوسط  متوسط  زياد  زياد  به موسسات و سازمان هاي مرتبط با سالمت در کشور HMISتوسعه و گسترش بيشتر 

  متوسط  متوسط  زياد  زياد  پايش و ارزشيابی مداوم و بازنگري سيستم هاي موجود

  های  ظرفيت سازي  ۴
  HMIS مرتبط با  

  متوسط  کم  متوسط  کم  تقويت و توسعه منابع اعم انسانی ، مالی ، فيزيکی و تجهيزاتی

  متوسط  متوسط  متوسط  زياد  (ICT)بکارگيری و توسعه فنآوري اطالعات و ارتباطات 

توانمندسازي مديران و کارشناسان و کارکنان جهت استفاده بهتر و بيشتر از اطالعات  توليد شده در 
  تصميم گيری و ارتقا فرهنگ آماری

  متوسط  کم  متوسط  زياد

  توسعه پژوهش هاي کاربردي  ۵
  HMISمرتبط با  

  زياد  کم  کم  متوسط  تعيين اولويت تحقيقات

  قيقات مورد نيازسهيم نمودن  بخش خصوصی  در تح
  

  زياد  کم  کم  متوسط
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  بر اساس نمره دهي به معيارها HMISمورد نياز جهت اصالح اهداف اولويت بندي 

ف
ردي

  

  اهداف کلی

         
  معيار                                           

  
دن  اهداف راهبردی       

 بو
النه

عاد
  Eq

ui
ta

bl
e
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۱  
  HMIS ارتقاء توليت

  ۹  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  اصالح ساختار و ايجاد تشکيالت مناسب در تمامي سطوح اعم از ستادي و محيطي 

  ود مديريت نظام آمار و اطالعات سالمت و متمرکز نمودن هدايت و رهبريتقويت و بهب 

 HMISسيستم 
۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۹  

  تصويب قوانين و مقررات ضروري در کليه موارد مربوط به نظام مديريت اطالعات سالمت 

  بعنوان منبع تصميم گيري
۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۹  

  تدوين استاندارده های   ۲
  HMISمرتبط با 

  ۸.۷۵  .۹۵  .۹۵  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  .۹۲۵  .۹۲۵  در ابعاد مختلف HMISاستاندارد نمودن 

۳  
طراحي و استقرار سيستم 

 HMIS مرتبط با  هاي جديد
پس ازبازنگری سيستمهای  

  موجود

  ۸.۵  .۹۵  .۹۵  .۹  ۹۵.  .۹۵  .۹۵  .۹  ۱  .۹۵  ايجاد هماهنگي و همکاري درون بخشي و برون بخشي بين واحد آمار واطالعات و ديگر بخشها

  ۸.۵  .۹۵  .۹۵  .۹  ۹۵.  .۹۵  .۹۵  .۹  ۱  .۹۵  ادغام سيستم هاي موجود و مرتبط با يکديگر و حذف سيستمها ی موازی جمع آوری اطالعات

  ۸.۵  .۹۵  .۹۵  .۹  ۹۵.  .۹۵  .۹۵  .۹  ۱  .۹۵  به موسسات و سازمان هاي مرتبط با سالمت در کشور HMISتوسعه و گسترش بيشتر 

  ۸.۵  .۹۵  .۹۵  .۹  ۹۵.  .۹۵  .۹۵  .۹  ۱  .۹۵  ی مداوم و بازنگري سيستم هاي موجودپايش و ارزشياب

    ظرفيت سازي  ۴
  HMIS مرتبط با  

  ۸.۲۵  .۹  .۹  .۹  ۱  .۹  .۹  .۹  .۹  .۹۵  تقويت و توسعه منابع اعم انسانی ، مالی ، فيزيکی و تجهيزاتی

  ۹۵.  ۹.  ۹.  ۹.  ۹.  ۱  ۹.  ۹.  ۹.  ۸.۲۵  (ICT)بکارگيری و توسعه فنآوري اطالعات و ارتباطات 

توانمندسازي مديران و کارشناسان و کارکنان جهت استفاده بهتر و بيشتر از اطالعات  توليد شده در 
  تصميم گيری و ارتقا فرهنگ آماری

۹۵.  ۹.  ۹.  ۹.  ۹.  ۱  ۹.  ۹.  ۹.  ۸.۲۵  

  توسعه پژوهش هاي کاربردي  ۵
  HMISمرتبط با  

  ۸  .۹  .۹  .۹۷۵ .٧ .٩٧۵  .۹  .۹ .٨۵ .٩  تحقيقات های تعيين اولويت

  سهيم نمودن  بخش خصوصی  در تحقيقات مورد نياز
  ٨ .٩۵. ۹.  ۹.  ٩٧۵. ٧. ۹۷۵.  ۹.  ۹.  ۸  
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در اين بخش چند مسئله مورد توجه قرار گرفت که خارج از چارچوب سياست نامه بوده لکن بدليل اهميت در اين قسـمت لحـاظ شـده کـه     

 جهت اطالع بيشتر همکاران پيوست مي باشد

  :و ارائه نقطه نظرات گروه ارزيابي کننده HMISمطالعه سياست نامه در خصوص سيستم هاي اطالعات مديريت سالمت 

  .ن قابل ذکر استنکات زير در مورد سياست نامه حاضر که گزارشي است از بازديد آقاي استولر کارشناس بانک جهاني در خصوص بررسي نظام اطالعات سالمت ايرا

بـه جزئيـات   بسيار کلي است و بر اساس برداشت شخصي و تجربيات کارشناسي مذکور تهيـه و تنظـيم شـده اسـت و     HMISاين گزارش يا به نوعي تحليل  .۱

مي و به بيان موضوع پرداخته نشده است و بنظر مي رسد که بيشتر جنبه نظري و ذهني داشته تا يک بررسي عيني و تفصيلي مبتني بر داده ها و متغييرهاي ک

 .ديگر يک تحليل کيفي است تا کمي و قابل اندازه گيري و مقايسه

 :مجموعه کالً از سه قسمت تشکيل شده که عبارتند از .۲

  HMISتجارب ايران در زمينه  ـ۲ـ۱

  HMISالزامات مورد نياز جهت توسعه  ـ۲ـ۲

 در کشور HMISموانع توسعه  ـ۲ـ۳

نتايج  اگر چه براي هر قسمت ذکر شده مواردي که مرتبط با آن قسمت است بعنوان محتواي آن قسمت لحاظ شده ولي باز هم مورد توصيف شده کلي است و .۳

 .اي قابل مقايسه بيان نگرديده استبه شکل شاخص عددي و ميزان ه

روش خاصي بيان نشده و بنظر مي رسد مطالب عمدتاً از طريق مصاحبه و گفتگو با افراد با تجربه در اين زمينـه و مسـئولين و    HMISجهت بررسي وضعيت موجود  .۴

 .گرد آوري شده است HMISصاحبان فرآيند 

 .که برخي از کاربرهاي آن بصورت مثال بيان شده است HMIS، حيطه هاي کاربردي HMISلقوه توسعه در کنار سه بخش مذکور موارد ديگري نظير، فوائد با .۵

آمـوختني  اگر چه مجموعه حاضر نتيجه يک بررسي کيفي است لکن چون حاصل مباني نظري و تجربه يک کارشناس خبره جهاني است داراي نکات بسيار مفيـد و   .۶

و تحليل و تفسير داده هايي که از آن طريق جمـع آوري مـي شـوند     HMISکه شامل متغيرهاي کمي و کيفي جهت بررسي است که مي تواند در ارزيابي هاي جامع 

سي هم نظام اطالعات مديريت مورد بهره برداري قرار گيرد تا نتايج ارزيابي مذکور در اختيار سياستگذاران و تصميم گيران نظام سالمت گذارده شود و از طريق اين برر

  .اصالح و تقويت شود و هم نظام سالمت از نظر ارائه مراقبت ها بهبود يابد تا منجر به ارتقاء سالمت مردم گردد سالمت

  HMISچند نکته مهم و قابل تأکيد جهت استقرار و توسعه 

  :توجه به نکات زير مهم و ضروري است HMISجهت استقرار، اجرا و يا اصالح و توسعه 

 يتأکيد بر اهداف قابل دسترس .۱

 تأکيد بر ساده نمودن سيستم .۲

 )ظرفيت ها(تأکيد بر ارزيابي واقعي توانايي ها  .۳

 تأکيد بر حفظ و نگهداري سيستم .۴

  )HMIS(همچنين چند توصيه کوتاه ولي مهم و کليدي جهت موفقيت نظام اطالعات مديريت سالمت 

 همکاري و هماهنگي بين اعضاء و ذينعفان .۱

 ريت سالمترهبري و هدايت خوب نظام اطالعات مدي .۲
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 به نظام اطالعات مديريت سالمت HMISافزودن افراد آموزش ديده در زمينه  .۳

  HMISبسترهاي اطالعاتي مورد نياز براي تحليل 

  :پيشنهاد مربوط

اً مبتني بـر نظـرات و تجربيـات صـاحب     همانطور که قبالً بيان گرديد چه در بازبيني سياست نامه دريافتي و چه در تحليلي که تيم ارزياب انجام داده، موارد بيان شده عمدت

نظام سـالمت  ) اصالح(لذا در صورتي که شوراي سياست گذاري و واحد بازبيني . نظران و کارشناسان بوده و در مجموع بررسي هايي کيفي و ذهني هستند تا کمي و عيني

ه تعريف نمايند که در آن پروژه در سطح ستادي و محيطي حداقل متغييرهاي زير يک پروژة جداگان پيشنهاد مي گرددباشند، ) جامع(عالقه مند به ارزيابي کمي و کيفي 

  .بصورت کمي و کيفي ارزيابي و تجزيه و تحليل گردد HMISدر خصوص وضعيت 

  ).HMIS(نظام اطالعات مديريت سالمت ) Stewardship(بررسي ساختار مديريت و توليت .۱

  .ي، انتقال، پردازش، تجزيه و تحليل و ارائه آن به ذيفنعانبررسي چرخه گردش اطالعات از نقطة جمع آور.۲

  .بررسي کيفيت اطالعاتي که هم اکنون جمع آوري مي شوند اعم از دقت، صحت، کامل و بروز بودن آن.۳

  .بررسي ميزان و چگونگي استفاده از اطالعات در تصميم گيري هاي مديريتي.۴

  .د مورد استفادهبررسي منابع، قوانين و استانداردهاي موجو.۵

اهـد شـد کـه از نظـر کمـي و      طبيعي است که اين پروژه تحقيقاتي از جامعيت بااليي برخوردار و جهت اجرا، زمان و مکان وسيـعتري را مي طلبد و به داده هايي منتهي خو

  .مقايسه خواهد بود کيفي قابل تفسير و
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 WHOطبق استاندارد  HMISمدل تحليل وضعيت  
اطالعات يفه هامول  ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

  

  

 سيستم اطالعات سالمت يزير مجموعه ها

مديريت نظام اطالعات، 

  ي، شبکه سازيهماهنگ

منابع سيستم اطالعات، 

، يانسان ي، نيرويمسائل مال

 تجهيزات، کامپيوتر

استفاده از اطالعات در 

 تصميم گيري ها و اجرا

 يتحليل داده ها

 يو گزارش ده يارسال

، ثبت، يجمع آور

 اده هاورود د

 A اپيدميولوژيک يمراقبت ها          

 خدمات  در سطوح مختلف يگزارش ده          

، يسطح جامعه، مراکز بهداشت: مانند

 يمارستان هايسطح اول، ب يبيمارستان ها

 يتخصص

 

B 

 خاص مراقبت يبرنامه ها يگزارش ده          

مادر  ي، مراقبت هايماالريا، ايمنساز: مانند

 ک، تنظيم خانواده و کود

 

C 

، يبودجه، پرسنل: مانند يامور اجراي          

تدارکات، تجهيزات، مديريت تحقيقات، 

  يمديريت مستندات، منابع خارج

 

D 

مرگ، تولد، : مانند يثبت وقايع حيات          

 مهاجرت
E 
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 HMIS در وضعيت چرخه گردش اطالعات

 ها وضعيت داده يبررس:  ۱فرم نمونه شماره 

 

 استان يمل
  شهرستان

 روستا/ شهر 

 يسطوح جغرافياي                         
  
  

 چرخه گردش اطالعات
      

  يثبت و جمع آور

      

 انتقال 

      

 ل و تفسيريتحل

      

 يگزارش ده
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   HMIS وضعيت استفاده از اطالعات در 

 عاتميزان استفاده از اطال يبررس:  ۲فرم نمونه شماره 

 استان يمل
  شهرستان

 روستا/ شهر 

 يسطوح جغرافياي                     

 استفاده از اطالعات در

 يريم گيتصم      

 يسياستگذار      

 يزيبرنامه ر      

 يابيارز      
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   HMIS) يتوانمند ساز( وضعيت منابع موجود

 )يتوانمند ساز(منابع موجود يبررس:  ۳فرم نمونه شماره  

 

 استان يمل
  شهرستان

 روستا/ شهر 

 يسطوح جغرافياي

 يتوانمند ساز

  يريتيمد يآموزش ها      

 يدانش کامپيوتر      

 کوتاه مدت يدوره ها      

 يآموزش يکارگاه ها      

 يمطالعات يفرصت ها      
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   HMISدر ) تسهيالت(وضعيت منابع موجود 

 )تسهيالت(وجودمنابع م يبررس:  ۴فرم نمونه شماره 

 استان يمل
  شهرستان

 روستا/ شهر 

وضعيت موجود

 

 تسهيالت

 يبودجه مال      

 ماهر يانسان ينيرو      

 ، سوابق و فرم هاي، مدارک پزشکيفيزيک يفضا: تسهيالت مورد نياز نظير      

، تجزيه و تحليل و تهيه يارتباطات، ذخيره ساز يلوازم مورد نياز برا      

 ...و  يفاکس،کامپيوتر،چاپگر،ماشين فتوکپات مانند مستند
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  HMISوضعيت موجود زير ساخت ها در 

 )زير ساخت ها( منابع موجود يبررس:  ۵فرم نمونه شماره 

 استان يمل
  شهرستان

 روستا/ شهر 

يسطوح جغرافياي

  

  

 يمورد بررس يمتغيرها

 سالمت يوجود آمارها      

 .....)نترنت و اي( IT, ICTضريب نفوذ       

 ونيضريب نفوذ  اتوماس      

 يتجهيزات  پزشک يضريب نفوذ  تکنولوژ      
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   HMISوضعيت موجود استانداردها در 

 وجود استانداردها يبررس:  ۶نمونه شماره  فرم

 استان يمل
  شهرستان

 روستا/ شهر 

  يسطوح جغرافياي

 استانداردها

 داده ها يجمع آور ياستانداردها      

 انتقال اطالعات داده ها ياستانداردها      

 تحليل و تفسير  ياستانداردها      

  مورد نياز يتعاريف، واژه نامه ها، داده ها ياستانداردها      

 استفاده کنندگان ياستانداردها      

 ونيزاسيمکان  ياستانداردها      

 رساختيز ياستانداردها      
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    HMISين در وضعيت موجود قوان

 وجود قوانين يبررس:  ۷فرم نمونه شماره 

 استان يمل
  شهرستان

 روستا/ شهر 

يسطوح جغرافياي

 قوانين

  ين ثبت و  جمع آوريقوان      

 ن انتقاليقوان      

 ن توزيع و استفاده يقوان      

 ها قوانين استاندارد      

 يانسان يروين نيقوان      
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  HMISداده ها و اطالعات در  يو هماهنگ يسازمانده يبرا يش هايوضعيت وجود رو

 داده ها و اطالعات يو هماهنگ يسازمانده يبرا يوجود روش هاي يبررس:  ۸فرم نمونه شماره 

 استان يمل
  شهرستان

 روستا/ شهر 

يسطوح جغرافياي

 وضعيت موجود

 دارد      

 ندارد       
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 HMISقوقي در زمينه تحليل ذينفعان ح:  ۱جدول شماره 

ف
ردي

  

  نام يا سازمان
(Organization OR Name)  

  نقش در
HMIS 

(Role on HMIS) 
  قدرت

(power)  
 سطح عالقه
(Level of 
Interest)  

 سطح نفوذ
(Level of 
Influence

)  

  اهميت
(Import

ance)  ت
ارا

تظ
ان

  داخلي  
  

  خارجي

غير   دولتي
  دولتي

    P     ۳  ۳  ۳  ۳  وزير  ۱
    P     ۲  ۳  ۲  ۳  معاونين وزير  ۲
    P     ۱  ۳  ۱  ۳  مديران کل  ۳
    P     ۱  ۳  ۱  ۲  مشاوران  ۴
    P     ۲  ۳  ۲  ۳  روساي دانشگاهها  ۵
    P    ۲  ۲  ۲  ۳   سازمان مديريت و برنامه ريزي   ۶
    P    ۱  ۲  ۱  ۲   سازمان بهزسيتي و توانبخشي  ۷
    P    ۱  ۲  ۱  ۱   سازمان انتقال خون ايران  ۸
    P    ۱  ۲  ۱  ۲   تماعيسازمان تامين اج  ۹

    P    ۱  ۲  ۱  ۲   )شوراي عالي بيمه(سازمان بيمه خدمات درماني   ۱۰
    P    ۱  ۱  ۱  ۱  سازمان ثبت احوال کشور   ۱۱
    P    ۱  ۱  ۱  ۱  جمعيت هالل احمر  ۱۲
    P      ۱  ۲  ۱  ۱ انستيتو پاستور  ۱۳
    P    ۳  ۳  ۳  ۳   نهاد رياست جمهوري  ۱۴
صنايع  توليد و پخش دارو( شرکتها و صنايع   ۱۵

    P    ۱  ۱  ۱  ۱   ......)غذايي ، بهداشتي و 
    P  ۱  ۱  ۱  ۲     انجمن ها  ۱۶
    P    ۲  ۱  ۱  ۳   بانک مرکزي   ۱۷
    P    ۲  ۲  ۲  ۳   نظام پزشکي   ۱۸
    P    ۱  ۱  ۱  ۲   سازمان پزشکي قانوني  ۱۹
    P      ۱  ۲  ۲  ۲ مراکز تحقيقاتي  ۲۰
    P  P  ۱  ۲  ۱  ۱   مراکز مشاوره ايي و آموزشي  ۲۱
    P    ۲  ۲  ۲  ۳   انداردموسسه است  ۲۲
    who     P  ۲  ۲  ۲  ۳سازمانهاي بين المللي   ۲۳
    P    ۲  ۳  ۳  ۳   مرکز آمار ايران  ۲۴
    P      ۳  ۳  ۳  ۳ دانشگاههاي علوم پزشکي   ۲۵
    P    ۳  ۱  ۲  ۳    صدا و سيما  ۲۶
    P  P  ۱  ۱  ۱  ۳    روزنامه ها  ۲۷
    P  P  ۱  ۱  ۱  ۱    )کتب و نشريات(ناشرين و انتشاراتي ها   ۲۸
    P     ۲  ۳  ۳  ۳  ين دانشگاههامعاون  ۲۹
    P     ۱  ۳  ۱  ۳  مديران بيمارستانها  ۳۰
    P     ۱  ۳  ۱  ۳  مديران شبکه هاي بهداشتي و درماني  ۳۱
    P     ۱  ۳  ۱  ۳  مديران مراکز بهداشتي و درماني   ۳۲
    P     ۱  ۱  ۱  ۲  کارکنان بهداشتي  ۳۳
    P P  P  ۱  ۲  ۲  ۲  محققين  ۳۴
    P  ۱  ۱  ۱  ۱      دانشجويان  ۳۵
    P    ۳  ۲  ۳  ۳    گان مجلس نمايند  ۳۶
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 HMISتحليل ذينفعان حقيقي  در زمينه :  ۲جدول شماره 

ف
ردي

  

  نام يا سازمان
(Organization OR Name)  

  قدرت
(power)  

 سطح عالقه
(Level of 
Interest)  

 سطح نفوذ
(Level of 

Influence)  

  اهميت
(Importance  

 
  انتظارات

    ۳  ۳  ۳  ۳  آقاي دکتر ملک افضلي  ۱
    ۳  ۳  ۳  ۲  ي دکتر شادپورآقا  ۲
    ۳  ۳  ۳  ۲  آقاي دکتر محمد  ۳
    ۳  ۳  ۳  ۲ آقاي دکتر زارع  ۴
    ۳  ۳  ۳  ۳ آقاي مهندس رحيمي  ۵
    ۳  ۲  ۳  ۱  آقاي دکتر رياضي  ۶
    ۳  ۲  ۳  ۱  آقاي دکتر ابدي  ۷
    ۳  ۲  ۳  ۱  آقاي مهندس حسن امامي  ۸
    ۳  ۲  ۳  ۱  آقاي دکتر محرابي  ۹

    ۳  ۲  ۳  ۱  آقاي دکتر طالبي  ۱۰
    ۳  ۳  ۳  ۲  آقاي دکتر ابوالفتح المعي  ۱۱
    ۳  ۲  ۳  ۲  آقاي دکتر محمداسماعيل اکبري  ۱۲
    ۳  ۲  ۲  ۳  آقاي دکتر محمدمهدي گويا  ۱۳
    ۳  ۳  ۳  ۳  آقاي دکتر عليرضا دالوري  ۱۴
    ۲  ۲  ۲  ۱ آقاي دکتر بهرام دالور  ۱۵
    ۳  ۲  ۳  ۱ خانم دکتر شيخ االسالم  ۱۶
    ۳  ۲  ۳  ۱ آقاي دکتر توفيقي  ۱۷
    ۳  ۲  ۳  ۲ ي دکتر صدري زادهآقا  ۱۸
    ۳  ۲  ۲  ۲ آقاي دکتر حسن امين لو  ۱۹
    ۳  ۳  ۳  ۳ آقاي دکتر ابوالحسني  ۲۰
    ۳  ۳  ۳  ۳ آقاي دکتر غالمرضا حيدري  ۲۱
    ۲  ۱  ۳  ۱ خانم جمشيد بيگي  ۲۲
    ۳  ۳  ۳  ۲ آقاي دکتر نجاري  ۲۳
    ۳  ۲  ۲  ۱ آقاي دکتر يغمائيان  ۲۴
    ۳  ۲  ۳  ۲ آقاي دکتر حق دوست  ۲۵
    ۳  ۲  ۳  ۲ آقاي دکتر موحدي  ۲۶
    ۳  ۱  ۳  ۲ آقاي دکتر حجاري زاده  ۲۷
    ۲  ۱  ۲  ۱ آقاي دکتر ذاکري  ۲۸
    ۱  ۲  ۲  ۱ آقاي دکتر مظهري  ۲۹
    ۳  ۲  ۳  ۲  دکتر سيدعليرضا حسيني آقاي  ۳۰
    ۳  ۳  ۳  ۲  آقاي دکتر فتوحي  ۳۱

    ۳  ۲  ۳  ۱  آقاي دکتر مجد زاده  ۲
    ۳  ۲  ۳  ۲  آقاي دکتر زراعتي  ۳۳
    ۳  ۳  ۳  ۳  کتر عابديآقاي د  ۳۴
    ۳  ۲  ۳  ۲  آقاي دکتر بقايي  ۳۵
    ۳  ۲  ۳  ۲  آقاي دکتر جندقي  ۳۶
    ۳  ۳  ۲  ۱  آقاي مهندس زاهدي  ۳۷
    ۳  ۳  ۳  ۲  آقاي دکتررمضان خاني  ۳۸
    ۳  ۳  ۳  ۲  آقاي کبير  ۳۹
    ۳  ۲  ۳  ۲  آقاي دکتر ساالري  ۴۰
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  ۲ادامه جدول شماره 

  
  

  

ف
ردي

  

  نام يا سازمان
(Organization OR Name)  

  قدرت
(power)  

 القهسطح ع
(Level of 
Interest)  

 سطح نفوذ
(Level of 

Influence)  

  اهميت
(Importance  

 
  انتظارات

    ۳  ۲  ۳  ۱  آقاي دکتر رضا صفدري  ۴۱
    ۳  ۲  ۳  ۱  آقاي مهندس ميرسجاد اميري  ۴۲
    ۳  ۲  ۳  ۱  آقاي سيد علي حسيني  ۴۳
    ۳  ۲  ۳  ۱  آقاي بهمن مينا وند  ۴۴
    ۳  ۲  ۳  ۱  خانم مرجان قاضي مير سعيد  ۴۵
    ۳  ۲  ۳  ۱  يدکتر ماشااله تراب يآقا  ۴۶
    ۳  ۲  ۳  ۱  آقاي احمد داورپناه  ۴۷
    ۳  ۲  ۳  ۱  آقاي سياوش بهنام  ۴۸
    ۳  ۲  ۳  ۱  آقاي رامين مهديقليخان  ۴۹
    ۳  ۲  ۳  ۱  پور يفرزندمهرداد آقاي دکتر   ۵۰
    ۳  ۲  ۳  ۱  يآقاي دکتر رضا مراد  ۵۱
    ۳  ۲  ۳  ۱  يآقاي دکتر مقدس  ۵۲
    ۳  ۲  ۳  ۱  يحسين قانع يآقا  ۵۳
    ۳  ۳  ۳  ۳  آقاي دکتر سبحاني  ۵۴
    ۳  ۲  ۳  ۲  آقاي دکتر کشتکار  ۵۵
    ۳  ۱  ۳  ۱  سرکار خانم روشن  ۵۶
    ۲  ۲  ۳  ۲  آقاي دکتر محبي  ۵۷
    ۳  ۱  ۳  ۱  آقاي مهندس بهنام پور  ۵۸
    ۳  ۲  ۳  ۲  آقاي دکتر خيري  ۵۹
    ۳  ۱  ۳  ۱  آقاي اباذري  ۶۰
    ۳  ۲  ۳  ۲  آقاي افشون  ۶۱
    ۳  ۲  ۳  ۱ آقاي اکبري پور  ۶۲
    ۳  ۲  ۳  ۱ آقاي مهندس محبي   ۶۳
    ۳  ۲  ۳  ۲  آقاي دکتر اسماعيل نسب  ۶۴
    ۳  ۲  ۳  ۲  آقاي دکتر قصري  ۶۵
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 HMISتحليل ذينفعان حقوقي بر پايه ميزان قدرت و عالقه مندي به :  ۱-۱جدول شماره  

  

هاي  وزير، نهاد رياست جمهوري، دانشگاه

  زشکي، علوم پ

هـا،   صدا و سيما، مديران بيمارسـتان   ها،  مرکز آمار ايران، معاونين دانشگاه

ــتي و    ــاي بهداش ــبکه ه ــديران ش م

درماني، مـديران مراکـز بهداشـتي و    

  درماني، 

High 
)۳(  

  

power 

ها، نمايندگان  معاونين وزير، روساي دانشگاه

  مجلس

سازمان مديريت و برنامـه ريـزي، نظـام    

هاي  ستاندارد، سازمانپزشکي، موسسه ا

  ، WHOبين المللي 

 Medium  انسيتو پاستور، بانک مرکزي، 

)۲(  

سازمان بهزيستي و توانبخشي، سـازمان    مديران کل، مشاوران، 

انتقال خـون، سـازمان تـامين اجتمـاعي،     

بيمه شوراي (سازمان بيمه خدمات درماني 

، مراکز تحقيقاتي، مراکز مشاوره اي )عالي

  و آموزشي، محققين، 

سازمان ثبت احـوال، جمعيـت هـالل    

توليـد و  (و صـنايع  هـا  احمر، شرکت

پخش دارو و صنايع غذايي، بهداشتي 

، انجمن هـا، سـازمان پزشـکي    ...)و 

ــرين و    ــا، ناش ــه ه ــانوني، روزنام ق

ــا  ــاراتي ه ــريات(انتش ــب و نش ، )کت

  کارکنان بهداشتي، دانشجويان

 Low)۱( 

  

High  Medium  Low    

Interest 
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  تحليل ذينفعان حقوقي بر پايه ميزان نفوذ و اهميت:  ۱-۲جدول شماره 

کـز آمـار   وزير ، نهاد رياست جمهـوري، مر 

ــگاه ــران، دانش ــکي،   اي ــوم پزش ــاي عل ه

  نمايندگان مجلس

معاونين وزير، موسسـه اسـتاندارد،   

، WHOهاي بـين المللـي    سازمان

  صدا و سيما 

مديران کل،  روزنامـه هـا، مـديران    

بيمارستانها، مـديران شـبکه هـاي    

بهداشتي و درماني، مـديران مراکـز   

  بهداشتي و درماني 

High 
)۳(  

  

Important 

ساي دانشگاهها، سازمان مديريت و برنامه رو

  ريزي، معاونين دانشگاهها 

ــتي و    مراکز تحقيقاتي، محققين  ــازمان بهزيس ــاوران، س مش

توانبخشي، سازمان تامين اجتماعي، 

بيمـه  (سازمان بيمه خدمات درمـاني 

نظام پزشکي، کارکنان  ، )شوراي عالي

  بهداشتي 

Medium 

)۲(  

سازمان انتقال خون ايران، سازمان   مان پزشکي قانوني انجمن ها، ساز  بانک مرکزي 

ثبت احوال کشـور، جمعيـت هـالل    

احمـر، انســيتو پاســتور، شــرکتها و  

توليد و پخش دارو و صـنايع  (صنايع

ــذايي، بهداشــتي و   ، مراکــز ...)غ

مشاوره اي و آموزشـي، ناشـرين و   

، )کتــب و نشــريات(انتشــاراتي هــا

  دانشجويان 

 Low)۱( 

  

High  Medium  Low    

Influence 
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 HMISتحليل ذينفعان حقيقي بر پايه ميزان قدرت و عالقه مندي به : ۲- ۱جدول شماره
  

آقاي دکنر ملک افضلي، آقاي مهندس رحيمي، 

ــر    ــاي دکت ــا دالوري، آق ــر عليرض ــاي دکت آق

  ابوالحسني، آقاي دکتر غالمرضا حيدري، 

  آقاي دکتر عابدي، آقاي دکتر سبحانيف 

دپور، آقاي دکتر محمد، آقاي دکتر شا

آقاي دکتر زارع، آقاي دکتـر ابـوالفتح   

المعي، اقـي دکتـر محمـد اسـماعيل     

  اکبري، 

آقاي دکتر رياضي، آقاي دکتر ابـدي،  

آقــاي مهنــدس امــامي، آقــاي دکتــر 

محرابي، آقـاي دکتـر طـالبي، خـانم     

  جمشيد بيگي

High 
)۳(  

  

power 

آقاي دکتر محمدمهدي گويا، آقـاي دکتـر نجـاري،    

قاي دکتر حق دوست، آقاي دکتـر موحـدي، آقـاي    آ

دکتر حجاري زاده، آقاي دکتر سيد عليرضا حسيني، 

آقاي دکتر فتوحي، آقاي دکتر زراعتـي، آقـاي دکتـر    

بقايي، آقاي دکتر جندقي، آقاي دکتـر رمضـانخاني،   

آقاي کبير، آقاي دکتر ساالري، آقاي دکتر اسـماعيل  

کار، آقـاي  نسب، آقاي دکتر قصري، آقاي دکتر کشت

  دکتر محبي، آقاي دکتر خيري، آقاي افشون، 

 Medium  آقاي مهندس زاهدي،   آقاي دکتر حسن امين لو، 

)۲(  

ـ   يآقـا ، يصـفدر دکتـر   يآقا  آقـاي   ، يدکتـر تراب

ميرسجاد اميري، آقاي حسيني، آقاي ميناوند،  خانم  

احمد داور  يآقا، يحسين قانع يميرسعيد، آقا يقاض

رامين مهديقليخان،   يوش بهنام،  آقاسيا يپناه،  آقا

دکتـر رضـا    يپور،  آقـا  يدکتر مهرداد فرزند يآقا

دکتر شيخ االسالم، آقاي دکتر توفيقي، ، خانم يمراد

آقاي دکتر مجدزاده، سـرکار خـانم روشـن، آقـاي     

مهندس بهنام پور، آقاي اباذري، آقاي اکبري پـور،  

  آقاي مهندس محبي

ي دکتر صدري آقاي دکتر بهرام دالور، آقا

زاده، آقاي دکتـر يغمائيـان، آقـاي دکتـر     

  ذاکري، آقاي دکتر مظهري، 

   Low)۱( 

  

High  Medium  Low    

Interest 
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   تحليل ذينفعان حقيقي بر پايه ميزان نفوذ و اهميت:  ۲-۲جدول شماره  

  
  

  

آقاي دکتر ملک افضلي، آقاي دکتر شادپورف 

آقاي دکتر محمد، آقـاي دکتـر زارع، آقـاي    

مهندس رحيمي، آقاي دکتر ابوالفتح المعـي،  

آقــاي دکتــر آقــاي دکتــر عليرضــا دالوري، 

ابوالحسني، آقاي دکتـر غالمرضـا حيـدري،    

آقاي دکتر نجاري، آقاي دکتر فتوحي، دکتـر  

عابدي، آقاي مهندس زاهدي، آقـاي دکتـر   

رمضــان خــاني، آقــاي کبيــر، آقــاي دکتــر  

  سبحاني، 

آقاي دکتر رياضي، آقاي دکتر ابدي، آقاي مهندس 

امامي، آقاي دکتر محرابي، آقاي دکتر طالبي، آقاي 

ــ ــر    دکت ــاي دکت ــري، آق ــماعيل اکب ر محمداس

حمدمهدي گويا، خانم دکتر شيخ االسالم، آقاي م

دکتر توفيقي، آقاي دکتر صدري زاده، آقاي دکتـر  

، آقـاي  حسن امين لو، آقـاي دکتـر يغمائيـان،     

ـ   حسـيني،   يميرسجاد اميري، آقاي سـيد عل

، يرضا صفدردکتر  يبهمن ميناوند ، آقا يآقا

ميـر سـعيد ،    يقاض خانم، يدکتر تراب يآقا

 ياحمد داور پناه،  آقا يآقا  ،يحسين قانع يآقا

 يرامين مهديقليخان،  آقـا  يسياوش بهنام،  آقا

، يدکتر رضا مراد يپور،  آقا يدکتر مهرداد فرزند

آقاي دکتر حق دوست، آقاي دکتر موحـدي،  

آقاي دکتر سيدعليرضا حسيني، دکتـر مجـد   

تـر جنـدقي،   زراعتي، دکتر بقـايي، دک  زاده، دکتر

آقاي دکتر ساالري، آقاي دکتر اسـماعيل نسـب،   

، آقاي دکتر کشـتکار، آقـاي   آقاي دکتر قصري

دکتر خيري، آقاي افشون، آقاي اکبري پـور،  

  آقاي مهندس محبي

 High  سرکار خانم روشن، 
)۳(  

  

Important 

آقاي دکتر مظهري، آقاي   آقاي دکتر بهرام دالور  

  دکتر محبي، 

Medium 

)۲(  

  اي دکتر حجاري زاده، آقاي مهندس بهنام پور، آق

  آقاي اباذري، 

 )Low)۱     خانم جمشيد بيگي، آقاي دکتر ذاکري، 

  

High  Medium  Low    

Influence 
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  توجه

  :ولويت ذينفان قابل ذکر استموارد زير در خصوص روش مشارکت، مرحله مشارکت و ا

 .و همکاري گروهي استفاده مي شود) FGD(جهت دسترسي به اين هدف از روش هاي دلفي، بحث گروهي  :روش مشارکت ذينفعان .۱

د و براي مشخص شدن مرحله مشارکـت بايـستي اذعان نمود که ذينفعان در تمامي مراحل مي توانند مشـارکت داشـته باشـن    :مرحله مشارکت ذينفعـان .۲

 .اين مسئله بستگي به توان، عالقه و ميزان تعهد آنان نسبت به موضوع دارد

براي تعيـيـن اين مسئله از جدول ماتريـس مربوط استفاده مي شود به نحوي که افراد در سلول باالــ بـاال را بعنـوان کسـاني کـه در       :ذينفعان در اولويت .۳

  .مشاور و کمک کننده بهره مي بريماولويت هستند مشخص مي نمايند و از آنان در قالب 

  

  )HMIS(انتظارات ذينفعان از نظام اطالعات مديريت سالمت 

تي نسبت بـه فـراهم نمـودن    هر يک از ذينفعان با توجه به ميزان شرکت آنها در برنامه هاي نظام سالمت داراي انتظاراتي هستند که مسئولين نظام اطالعات سالمت بايس

  .ذيالً به شرح برخي از انتظارات مي پردازيم. دآن انتظارات کوشش نماين

 مديران خدمات سالمت .۱

 .خواستار افزايش کارايي و تخصيص منطقي منابع و پايش و ارزشيابي خدمات سالمت نظام تحت مسئوليت خود هستند

 متخصصان بهداشت عمومي .۲

 .تندخواستار کارايي ارتقاء يافته و خواهان عدالت در نظام ارائه خدمات سالمت هس

 مسئولين واحدهاي سالمت .۳

 .خواهان اطمينان دادن به جامعه در مورد يکسان بودن دسترسي به خدمات سالمت که ارائه مي کنند هستند

 کارکنان نظام سالمت .۴

 .خواستار ايجاد پوشش مراقبتي بيشتر براي مراجعين خود مي باشند

 کارشناسان فنآوري اطالعات .۵

 .عات جهت کاهش زحمت کارکنان نظام سالمت و افزايش ميزان بهره وري آنان در حوزه فنآوري اطالعات هستندخواهان کامپيوتري کردن نظام اطال

 جامعه .۶

ائل خواهان اطالعات درست، به هنگام و شفاف در مورد وضعيت نظام سالمت اعم از چگونگي ارائه خدمات مراقبتـي و افـزايش آگـاهي خـود نسـبت بـه مسـ       

  .بهداشتي ـ درماني هستند
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  تيم اصالحات و توسعه نظام اطالعات سالمت و ترکيب آن

العـات سـالمت   بر اساس پيچيدگي هاي فني، ساختاري و مديريتي موجود در اصالح نظام اطالعات سالمت الزم است که تيم هاي چند بخشي مسئول تـدوين نظـام اط  

  :باشد، تيم توسعه اطالعات سالمت مي تواند شامل افراد زير باشد

 امه ريز سالمتبرن/ مدير .۱

 سياستگذار يا برنامه ريز بهداشتي .۲

 مديريت منابع انساني .۳

 مديريت پشتيباني .۴

 اپيدميولوژيست .۵

 تحليل گر سيستم ها .۶

 تحليل گر سياسي .۷

 برنامه ريز کامپيوتر يا کارشناس کامپيوتر .۸

 توسعه گر سيستم مديريتي .۹

 کارشناس آمار و اطالعات .۱۰

  تحليل گر مسائل اجتماعي .۱۱
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  :بصورت نمونه HMISارتباط با تحليل وضعيت تجربيات جهاني در 

يعنـي کشـورهاي اوگانـدا و پاکسـتان      که کشورهاي زيادي در اصالح نظام اطالعات سالمت تالش نموده که در اينجا به بررسي اجمالي دو نمونـه از آنهـا   قابل ذکر است

  .است ليبه شرح ذاين زمينه صاحب تجربه مي باشند  جدول کشورهايي که در و پرداخته شد

  

  در اوگاندا HMISتحليل وضعيت 

  :با چارچوب ادراكي در سه محور مورد بررسي قرار گرفت ۲۰۰۳در اوگاندا در سال  HMISتحليل وضعيت   

  عوامل سازماني شامل ماهيت اطالعات، آموزش، نظارت، دسترسي منابع -۱

  عوامل شخصي شامل تأثيرفردي، انگيزه و رضايت شغلي -۲

  م كار شامل مهارت ها، نمايش اطالعات، گزارشات و استفاده از اطالعاتبهبود انجا -۳

 ۸۵درصد اعالم شد، اين ميزان بـراي صـحت گـزارش اطالعـات بـيش از       ۴۰كنترل صحت ثبت  اطالعات در گزارش برخي از بيماري هاي واگيردار حداكثر به ميزان   -

  .درصد بود

  :عوامل ذيل ذكر گرديد  HMISر درخصوص داليل عدم درگيرشدن كاركنان در ام -

o  عدم وجود درك كافي از اهدافHMIS 

o  مهارت هاي ناقص در زمينهHMIS 

o  احساس كاركنان باليني بر قرار نداشتنHMIS  در حيطه مسئوليت شغلي آنان 

o تنبلي كاركنان  

  :مشكالت اصلي مربوط به وزارت بهداشت كه توسط مراكز بهداشت ارجاع داده شد

  اي گزارشكمبود فرم ه -۱

  ساده سازي ارتباط بين نواحي و وزارت -۲

  به هنگام سازي فرم هاي گزارش ماهانه براي بهداشت عمومي و محيط -۳

  نتيجـه

  .وزارت بهداشت، مركز منابع اطالعات تائيد نمودند كه بخش بهداشت نيازمند ترويج فرهنگ اطالعات و در نتيجه ضرورت اين ارزيابي است .۱

نمي تواند توسعه يابد مگر آنكه وزارت بهداشت و مراكز، اطالعات با كيفيت باال دريافت نموده و بر اساس آن براي بهبود مديريت پوشش خدمات سالمت  .۲

 ..منابع و خدمات اقدام كنند

 

  در پاكستان HMISارزيابي وضعيت  

  .انجام شد ۲۰۰۲ال در پاكستان در س HMISار بر اجراي ذارزيابي فاكتورهاي سازماني و رفتاري تأثيرگ     

Å با توجه به زمينه و موضوعات مورد بررسي موارد ذيل مورد ارزيابي قرار گرفته و تعيين گرديد. 

o  كارآييHMIS )كيفيت اطالعات و استفاده از آنها( 
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o تعيين كننده هاي سازماني و رفتاري 

Å العات در تصميم گيري منجر شديافته ها به تنظيم برنامه آموزشي براي مديران نواحي در زمينه استفاده از اط. 

  چارچوب ارزيابي 

  :چارچوب ارزيابي در سه محور پايه ريزي شده     

  : عوامل زمينه اي شامل .۱

تـداركات،   ، دسترسي به كامپيوتر، سرپرستي، اسـتفاده از منـابع،  )كيفيت داده ها، بهبود داده ها مبتني بر شواهد و استفاده از اطالعات(افزايش فرهنگ اطالعاتي، ابعاد 

  .تجهيزات و سرمايه گذاري

  :عوامل رفتاري شامل .۲

، فعاليـت هـاي پايشـي،    تأثيرگذاري براي كنترل كيفيت اطالعات، تحليل اطالعات، نمايش اطالعات، تفسير اطالعات، استفاده از اطالعات براي برنامـه ريـزي، مـديريت   

  ، انگيزه و رضايت شغليHMISدفاعي و اجتماعي، صالحت بكارگيري 

  :نتايج شامل .۳

  بهبود به هنگام بودن كيفيت اطالعات، بهبود استفاده از اطالعات: نظير HMISبهبود امور     

  :بر اساس يافته ها در زمينه هاي مختلف نتايج ذيل حاصل گرديد

  .دستورالعمل استفاده از اطالعات برمبناي نظريه ها تدوين گرديد -

مـدير ارشـد در    ۲۰از اين دستور العمل بـراي آمـوزش   . تحت آموزش قرار گرفتند ۲۰۰۳موزش دهندگان در سال دستورالعمل مورد پيش آزمون قرار گرفته و آ -

 .براي پروژه بقاء مادران، نوزادان و كودكان در پاكستان استفاده شد ۲۰۰۵-۶سال 

 .تأمين اعتبار شد ۲۰۰۵مدير ارشد در سطح مناطق براي سال  ۱۰براي آموزش  JICAدر پاكستان توسط  HISمطالعه اصالحات  -

  در خصوص پروژه هاي اصالح نظام اطالعات سالمت در سطح مليجهان  ياز کشور ها يبرخفهرست گزارشات منتشر شده 

 مرجع كشور
 ۱۹۸۸رينولد بنگالدش

 ۱۹۸۸رينولد  برمه

 ۱۹۹۲كاردناس بوليوي
 ۱۹۸۹وبر, ۱۹۸۸برگ,۱۹۹۱ساشربورن كامرون

 ۱۹۹۳،فولتس ۱۹۸۹آنگر ,۱۹۹۲ليپولدفولتس وماهوري چاد
 ۱۹۹۵تكل و همكاران  اريتره

 ۱۹۹۶آدجي وهي وود ,كامبل غنا
 ۱۹۹۱لكي نيجريه

 ۱۹۸۸كيافي نيجر
 ۱۹۹۴وزارت بهداشت پاكستان
 ۱۹۹۱كامپوز، اوتكالد گينه نو
 ۱۹۹۰ماگنانيا فيليپين

 ۱۹۹۰وزارت بهداشت موزامبيك
 ۱۹۸۸رينولد تايلند
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  معيار نمره دهي سياست

  )مداخله(ام سياست ن

  تعاريف و انتظارات دسترسي  معيار
  دسترسي به معيار

اطالعات بيشتر نياز 

واجد شرايط   است

  )مقبول(
  خير  بلي  خير  بلي

  عادالنه بودن -۱

  بطور غير عادالنه نفع و ضرري به يک گروه نمي رساند-

  تساوي و عدالت را پيش مي برد-

  مي کند از جابجايي غير داوطلبانه جلوگيري-

          

  تيمشمول -۲

  به نيازهاي گروه هاي فرهنگي ـ اخالقي و اجتماعي گوناگون پاسخ دهد-

  حمايت ذينفع هاي زيادي را داراست-

  مشارکت جامعه و گفتمان را پيش مي برد-

  کنترل و استقالل را پيش مي برد-

          

  د بودنيمف -۳
  از منابع بطور موثر استفاده مي کند-

  ـ اثر بخشي است داراي هزينه-
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  بودن عملي-۴

  به اندازه کافي پرسنل و منابع براي اجرا دارد-

  يک موسسه و يا سازمان پاسخ و رهبري دارد-

  از نظر سازمان پايدار است-

  قابل اندازه گيري است-

  قابل تکثير است-

          

  يسودمند -۵
  سالمت جامعه و افراد مقيم را بهبود مي بخشد-

  وگيري مي کنداز بيماري جل-
          

  يتجامع-۶

  همزمان اهداف چندگانه را پيش مي برد-

  دسترسي به ديگر استراتژيک ها و اهداف را ساده مي کند-

  دسترسي به ديگر اهداف را پيشگيري نمي کند-

  براي تغييرات سيستماتيک تالش مي کند-

          

  ارتقاء پايداري-۷
  اثرات مفيد طوالني دارد-

  ـ اجتماعي و زيست محيطي نسل آينده را حفاظت مي کند نيازهاي اقتصادي-
          

            و سياسي دسترسي يابد) عمومي(مي تواند به حمايت هاي اجتماعي -  ماندگاري سياسي-۸

            )نشان داده مي شود(براي کار نمايش داده مي شود -  بودن موثر-۹
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