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مقدمه :هدف نهايي سيس��تم اطالعات س�لامت ارتقای دادهها و اطالعات سرچشمه گرفته از آنها در تصميم گيري از سطح اجرا
تا س��طح سياست گذاري مي باشد .مراکز ارائه خدمت نقش��ی مهم در نظام اطالعات سالمت دارند .در این مطالعه وضعیت جاری
مدیریت دادهها و اطالعات سالمت در سطح مرکز بهداشتی درمانی بررسی شدهاست.

روش پژوهش :اين مطالعه به صورت يك مطالعه مقطعی و توصيفي در س��طح مراكز ارائه مراقبتهاي اوليه بهداش��تي در استان

آذربايجان ش��رقي انجام يافت 150 .مركز بهداش��تي درماني به صورت تصادفي سيستماتيك از فهرست مراكز بهداشتي درماني

موجود در اس��تان انتخاب ش��دند 130.پزشك و  220كارشناس س�لامت مادر و كودك و سالمت محيط پرسشنامهها را تکمیل و
تحویل دادند .دادهها در نرم افزار  SPSSتحلیل شدند.

يافتهها :مدیران مراکز بهداشتی درمانی به طور میانگین  62.8درصد فرمهای آماری مورد را در بدو خدمت خود آموزش دیدند.

 55.5درصد مراکز بهداشتی درمانی به منابع علمی آماری دسترسی نداشتند .هر پزشک به طور میانگین  54.8درصد شاخصها
را درس��ت تعریف کردند 85.درصد پزشکان اطالعات زیج حیاتی را قابل استناد میدانستند 80.8 .درصد پزشکان و  81.6درصد
کارشناس��ان اعتقاد داشتند که ارائه دهندگان خدمات بهداشتی دادهها را درست ثبت مینمایند .پزشکان به طور متوسط شاخص
قابل محاسبه  48درصد فرمهای آماری را میدانستند.

نتيجهگيري :با توجه به اهمیت واحدهای ارائه خدمت در عملکرد بهینه نظام اطالعات سالمت تهیه چارچوب مناسب نظام اطالعات
مراقبتهای اولیه بهداش��تی در س��طح مراکز بهداشتی درمانی امری ضروری است .باید شاخصهای عملکردی برای سطح ارائه

خدمت تعیین شده و روشهای محاسبه و تحلیل آنها تعریف شوند.

كليد واژهها :مرکز بهداشتی درمانی ،شاخصهای سالمت ،نظام اطالعات سالمت ،مدیریت دادهها

1.1اس��تادیار گروه مدیریت فناوری دادههای س�لامت ،مرکز بهداشت اس��تان آذربایجان شرقی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز ،تبریز،
ایران ،نویسنده مسئول ()mfarahbakhsh@gmail.com
2.2استاد بیماریهای کودکان ،مرکز آموزشی درمانی کودکان ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز ،تبریز ،ایران
3.3کارشناس مسئول واحد آمار ،مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز ،تبریز ،ایران
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مقدمه
س��ازمان بهداشت جهاني از س��الها پيش نظام اطالعات
س�لامت را از اركان اساس��ي نظ��ام مراقبته��ای اولی��ه
بهداشتی اعالم نمود ]1[.در راستای بهبود وضعیت تصمیم
گیریهای بهداشتی ،یکی از اولويتهای سازمان بهداشت
جهان��ي كمك به تهیه اطالعات معتبر ،درس��ت و به موقع
در فرايند ارزيابي عملكرد نظام س�لامت و هم چنين آماده
كردن گزارش وضعيت س�لامت منطقه و گزارش سالمت
جهاني مي باش��د ]2[.دادههای س�لامت به عن��وان پایه و
اس��اس ارتقای سالمت هس��تند .تهیه داده کافی سیاست
گذاران را در کش��ف و کنترل مش��کالت سالمت ،ارتقای
عدالت ،ارتقای کیفیت خدمات ،تهیه شواهد مناسب برای
سیاس��ت گذاری ،تش��ویق نوآوری و خالقی��ت و بهبود
حاکمیت و مسئولیت پذیری یاری میرساند ]3[.نظام ارائه
مراقبتهای بهداش��تی با اطالعات به انفجار رسیدهاست،
ولی نظام س�لامت ظرفیت کشف و استفاده از آن را ندارد.
[ ]4نظام اطالعات سالمت ،يك عامل اساسي در موفقيت
مراقبتهاي اوليه بهداش��تي اس��ت كه به عنوان پايه براي
برنام��ه ريزي ،ارتقای کیفیت ،مديريت و ارزش��يابي عمل
مینمای��د ]5[.تئوري منش��ور بیان میکند ك��ه توليد و به
كارگيري اطالعات خوب نه تنها با عوامل فني (جمع آوري
داده ،فرايندها و ابزارها ،فناوري و تحليل اطالعات) ،بلكه
توسط عوامل سازمانی نیز تحت تاثير قرار مي گيرد .دانش
و مهارت در ثبت دادهها ،تحليل و تفسير اطالعات ،استفاده
از دادهها را تحت تاثير قرار مي دهد]6[.
نظامهاي اطالعات س�لامت در سه رده دادههاي خام،
اطالع��ات و دان��ش دادهه��ا را تهيه ،تحلي��ل و نگهداري
مي نمايند ]7[.در پروژه اطالعات براي عدالت در آفريقاي
جنوبي هرم اطالعاتي را تعريف نمودند که جامعه در پايه
هرم قراردارد كه سر چشمه اطالعات بوده و جايي است که
اکثر خدمات سالمت ارائه مي گردد .اکثر دادهها که در سطح
جامعه ومراکز بهداش��تي جمع آوري شدهاس��ت  ,ماهيت
عملکردي دارد و در س��طح شهرستان بدان نيازي نيست.
[ ]8در ايران ،مراقبتهای بهداشتی در سطح خانه بهداشت
و مرکز بهداش��تی درمانی ارائه میگردد .مرکز بهداش��تی
درمانی جایی اس��ت که پزشکان و کارشناسان برنامههای
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س�لامت در آن فعالیت مینمایند و دادههای مراقبتهای
بهداش��تی از خانههای بهداشت و واحدهای خود مرکز در
آن جمع آوری و به شهرس��تان ارس��ال میگ��ردد .در واقع
مراکز بهداشتی درمانی در تهیه دادههای درست و مناسب
نقش اساس��ی دارد .علیرغم این اهمی��ت ،تاکنون مطالعه
چندانی در زمینه چگونگی مدیریت دادههای س�لامت در
آن و نیز س��طح دانش و نگرش پزش��کان عمومی و سایر
ارائ��ه دهندگان مراقبتهای بهداش��تی در حیطه مدیریت
اطالعات صورت نگرفتهاس��ت .این مطالع��ه برای تبیین
جایگاه نظام اطالعات س�لامت در س��طح مرکز بهداشتی
درمانی و تعیین وضعیت جاری مدیریت دادههای سالمت
در آن و نیز ارزیابی دانش ،نگرش و مهارت ارائه دهندگان
مراقبته��ای اولی��ه بهداش��تی در باره دادههای س�لامت
طراحی و اجرا شد.
روش پژوهش:
اي��ن مطالعه به صورت ي��ك مطالعه مقطعی و توصيفي در
س��طح مراكز ارائه مراقبتهاي اوليه بهداش��تي در اس��تان
آذربايجان شرقي انجام يافت 150 .مركز بهداشتي درماني
به صورت تصادفي سيستماتيك از فهرست مراكز بهداشتي
درماني موجود در استان انتخاب شدند .برای تعیین تعداد
مراک��ز بهداش��تی درمان��ی از فرمول تعيي��ن حجم نمونه
نسبتها استفاده شد .با توجه به نیافتن نسبت موردنظر در
بررس��ي متون  P=0.5 ، a=0.05و  dمعادل  0.08در نظر
گرفته ش��د .در هر مركز بهداشتي درماني با یک پزشك و
دو كارش��ناس مصاحبه ش��د .دادهها در دو زمینه وضعیت
ج��اری نظ��ام اطالعات مرکز بهداش��تی درمانی و نگرش
و مه��ارت ارائه دهندگان مراقبتهای اولیه بهداش��تی در
زمینه مدیریت دادههای س�لامت با استفاده از چک لیست
و پرسش��نامه محقق س��اخته جمع آوری ش��د .پرسشنامه
بر اس��اس فلوچارت مدیریت دادههای س�لامت در مرکز
بهداش��تی درمانی (ثبت – جمع آوری – تحلیل – انتش��ار
و اس��تفاده) تهیه شده .برای تهیه روایی از روش Content
 Validityاستفاده شد .برای تعیین پایایی آن از آلفا کرونباخ
استفاده ش��د که  a=0.85بود .دادههای وضعیت جاری با
بررس��ي و مش��اهده دفاتر و اطالعات موجود جمع آوري

مصطفي فرح بخش و همکاران

ش��د .ب��رای جم��ع آوری نگ��رش و مه��ارت کارکنان از
روش پرسش��نامه خود تکمیلی اس��تفاده ش��د .با توجه به
عدم دسترس��ی به برخی مراکز بهداش��تی درمانی در زمان
مطالعه ،دادههای  138مرکز جمع آوری ش��د 130 .پزشك
و  220كارش��ناس سالمت مادر و كودك و سالمت محيط
پرسش��نامهها را تکمیل و تحوی��ل دادند .وضعیت جاری
نظ��ام اطالعات مرکز بهداش��تی درمان��ی از نظر آموزش
ارائ��ه دهندگان خدمت ،منابع و فرایند مدیریت اطالعات،
شناخت شاخصهای سالمت ،صحت دادهها  ،محاسبه و
انتشار دادههای س�لامت و تحلیل فرمهای آماری مطالعه
شد .در اين مطالعه  6فرم آماري و  10شاخص برنامههاي
سالمت براي مطالعه انتخاب ش��دند.در انتخاب فرمها از
معیارهای انتخاب حداقل يك فرم از هر برنامه س�لامت،
فراوانی تکمیل آن و کش��وری بودن فرم استفاده شد .براي
بررسي ثبت درست فرم در مورد هر فرم دادههای یک ماه
از دفات��ر و یا پروندهها اس��تخراج و با فرم ماهانه مطابقت
داده ش��د .از پزشکان تمام فرمها و از کارشناسان در رابطه
با فرمهای اختصاصی آنها س��وال شد .دادهها در نرم افزار
 Spss 16تحلیل شدند .برای تحلیل دادهها از شاخصهای
مرک��زی و پراکندگی و محاس��به درصد و برای مقایس��ه
پزش��کان و کارشناس��ان برنامههای سالمت از آزمونهای
 Tمستقل و  X2استفاده شد.

یافتهها:
آم��وزش ارائه دهندگان خدمت :مدیران مراکز بهداش��تی
درمان��ی به ط��ور میانگی��ن  )55.2 – 70.4( 62.8درصد
فرمه��ای آماری م��ورد مطالعه و کارشناس��ان برنامههای
سالمت هیچکدام از فرمها را در بدو خدمت خود آموزش
دیدن��د .آموزش ضمن خدم��ت در باره نظ��ام اطالعات
رس��می س�لامت در هیچ مرکزی صورت نگرفته بود24 .
درصد مدیران اصال آموزش نداش��تند و  53.6درصد آنها
همه فرمها را آموزش دیده بودند .در  9ماه گذش��ته 2.35
( )2.11 – 2.59ب��ار وضعی��ت دادهه��ا و اطالعات مرکز
بهداش��تی درمانی توس��ط کارشناس��ان مرکز بهداش��ت
شهرستان پایش شده بود.
مناب��ع و فرایند مدیریت اطالعات 55.5 :درصد مراکز
بهداش��تی درمانی به منابع علمی آماری دسترسی نداشتند.
در  )16( 11.6درصد مراکز بهداش��تی درمانی رایانه وجود
داش��ت و در  )68( 49.6درص��د آنها دس��تورالعملهای
آماری وجود داش��تند .جمعیت  )128( 94.8درصد مراکز
بهداش��تی درمانی توس��ط کارکنان خ��ود مرکز و )7( 5.2
درصد توس��ط مرکز بهداشت شهرستان شهرستان برآورد
میشود )109( 81.3 .مراکز جمعیت تحت پوشش خود را
با سرشماری و  )25( 18.7درصد با توجه به تولد و مرگ و
مهاجرت سال قبل برآورد مینمایند)15.4 – 21.4( 18.4 .
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نمودار :1وضعیت جاری مدیریت اطالعات در سطح مراکز بهداشتی درمانی در استان آذربایجان شرقی در سال 1385
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جدول  :1توزیع فراوانی میزان آشنایی پزشکان و کارشناسان نظام مراقبتهای اولیه بهداشتی
در مراکز بهداشتی درمانی با شاخصهای سالمت در استان آذربایجان شرقی در سال 1385
نام شاخصها

کارشناسان برنامههای سالمت

پزشکان
تعریف میکند

محاسبه میکند

مقدار آن را میداند

تعریف میکند

محاسبه میکند

مقدار آن را میداند

نسبت سرباری

)64.8( 88

)45.6( 62

)38.5( 47

)52.2( 71

)43.7( 59

)37.5( 45

میزان رشد

)66.9( 91

)51.5( 70

)41.3( 50

)55.1( 75

)51.1( 69

)38.3( 46

باروری عمومی

)55.1( 77

)37.8( 51

)36.4( 44

)48.5( 66

)42.2( 57

)34.2( 41

باروری کلی

)51.5( 70

)31.9( 43

)37.2( 45

)37.5( 51

)32.6( 44

)32.5( 39

میزان مرگ مادران باردار

)75.7( 103

)51.9( 70

)42.1( 51

)66.2( 90

)54.8( 74

)44.2( 53

میزان مرگ شیرخواران

)64( 87

)46.7( 63

)36.4( 44

)64( 87

)54.1( 73

)39.2( 47

درصد سوءتغذیه کودکان

)55.9( 76

)43( 58

)39.7( 48

)50( 68

)43( 58

)35.8( 43

CYP

)16.3( 22

)9.7( 13

)17.6( 21

)17.8( 24

)15.7( 21

)19.3( 23

نسبت اماکن بهداشتی

)46.3( 63

)31.9( 43

)32.5( 39

)68.4( 93

)58.5( 79

)46.7( 56

بار مراقبت زنان باردار

)60.3( 82

)41.5( 56

)35( 42

)64( 87

)50.4( 68

)39.2( 47

درصد فرمهای آماری با شمارش از پرونده)60 – 68( 64 ،
درصد با ش��مارش از دفتره��ای مراقبت و – 13.3( 10.3
 )8.3درصد با شمارش از فرمهای واسط تهیه میشدند.
ش��ناخت ش��اخصهای سالمت :هر پزش��ک به طور
میانگین  )51.8 – 57.8( 54.8درصد شاخصها را درست
تعریف کرده )35.3 – 41.3( 38.3 ،درصد آنها را درست
محاس��به و مقدار  )24.6 – 38( 31.2درصد شاخصها را
در مرک��ز میداند 18 .درصد پزش��کان تعریف هیچکدام

از ش��اخصها را نمیدانس��تند و  11درص��د آنه��ا همه
ش��اخصها را درست تعریف نمودند 33 .درصد پزشکان
هیچکدام از ش��اخصها را درس��ت محاس��به نکرده و 6
درصد آنها همه شاخصها را درست محاسبه نمودند53.
درصد پزش��کان از مقدار هیچکدام از شاخصها در مرکز
بهداش��تی درمانی خود اطالع نداشته و  12.3درصد آنها
مقدار همه شاخصها را میدانستند.
هر کارش��ناس بهداش��تی به طور میانگین 57.6( 51.6

جدول  :2توزیع فراوانی میزان صحت اطالعات پایه و جمعیتی مرکز بهداشتی درمانی از دیدگاه مسئول مرکز
موارد سنجش

54

موافقم

کامال موافقم

بدون نظر

کامال مخالفم

مخالفم

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

برآورد درست جمعیت تحت پوشش مرکز

68

49.3

49

35.5

12

8.7

8

5.8

1

0.7

جمع آوری اطالعات تمام تولدها

75

54.7

43

31.4

12

8.8

6

4.4

1

0.7

گزارش کامل مرگهای منطقه تحت پوشش

64

46.4

36

26.1

19

13.8

17

12.3

2

1.4

اطالعات زیج حیاتی قابل استناد است

67

49.3

50

36.8

14

10.3

5

3.7

0

0
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جدول  :3توزیع فراوانی نسبی دیدگاه ارائه دهندگان مراقبتهای اولیه بهداشتی در مورد وضعیت جاری نظام
اطالعات سالمت در سطح مراکز بهداشتی درمانی در استان آذربایجان شرقی در سال 1385
موارد سنجش

کامال موافقم

بدون نظر

موافقم

کامال مخالفم

مخالفم

پزشک

کارشناس

پزشک

کارشناس

پزشک

کارشناس

پزشک

کارشناس

پزشک

کارشناس

20.5

28.2

60.3

54.4

9.6

10.5

12

9.6

3

0

21.8

31.8

57.9

47.3

12.8

9.1

22

7.5

4

0

4.5

7.7

27.1

31.2

27.8

25.3

57

34.6

22

6

7.6

9.7

43.2

47

18.9

16.3

44

27.2

14

3

برای فرايندهای خدمت  ،نظام سنجش
عملکردی مناسب وجود دارد.

7.4

10.1

34.8

35.5

27.4

28.1

48

25.2

9

5.2

مهارت کافی شما در زمینه تحليل اطالعات

11.2

14.2

45.5

52

30.6

23.3

22

12.7

1

0

مهارت کافی شما در زمینه استفاده از اطالعات

8.8

16.8

59.6

58

20.6

19.2

11

11

2

0

در تصميم گيريهاي شغلي ،همواره از
اطالعات آماري استفاده مي كنيد.

11

18.2

50.8

53.2

20.6

16.4

24

15.4

3

2.2

7.4

12.3

31.9

36.7

33.3

19.1

58

22.2

12

5.2

11

20

60.3

58.6

17.6

8.2

22

9.6

7

1.5

2.9

13.2

29.4

43.5

24.3

13.2

50

33.8

16

9.6

در محل انجام کار ،ارائه دهندگان خدمت
دادهها را کامال درست ثبت میکنند.

دادهها کامال درست جمع بندی و به سطوح
باالتر ارسال میگردد.
به منابع علمی مورد نياز در زمينه مدیریت
اطالعات ،به آساني دسترسي داريد.

به اطالعات مورد نياز خود  ،دسترسی راحت
و آسان داريد.

شاخصهای عملکردی سازمان به طور شفاف
تعریف شده اند.

برای ارزيابي خدمات ارائه شده ،از اطالعات و
آمار موجود استفاده مینماييد.
مراجع باالتر همیشه در مورد آمارهاي ارائه
شده،به شما پس خوراند میدهند.

–  )45.6درصد ش��اخصها را درست تعریف کرده43.6 ،
( )37.6 – 49.6درصد آنها را درست محاسبه و مقدار 31.9
( )25.3 – 38.5درصد ش��اخصها را در مرکز میداند21 .
درصد کارشناسان بهداشت تعریف هیچکدام از شاخصها
را نمیدانس��تند و  9درصد آنها همه شاخصها را درست
تعری��ف نمودن��د 25.4 .درصد کارشناس��ان هیچکدام از
ش��اخصها را درست محاس��به نکرده و  7.2درصد آنها
همه ش��اخصها را درست محاس��به نمودند 49.3.درصد
کارشناسان بهداش��ت از مقدار هیچکدام از شاخصها در
مرکز بهداش��تی درمانی خود اطالع نداش��ته و  7.3درصد
آنها مقدار همه شاخصها را میدانستند.
مدیری��ت اطالع��ات و صحت دادهه��ا 83.8 :درصد
مسئولین مراکز بهداشتی درمانی با برآورد درست جمعیت

تحت پوشش موافق بودند و  85درصد آنها اطالعات زیج
حیاتی را قابل اس��تناد میدانستند 80.8 .درصد پزشکان و
 81.6درصد کارشناس��ان اعتقاد داشتند که ارائه دهندگان
خدمات بهداش��تی دادهها را درست ثبت مینمایند50.7 .
درصد پزش��کان و  57.4درصد کارشناس��ان با دسترس��ی
آسان به اطالعات مورد نیاز خود موافق بودند.
تهیه و تحلیل فرمهای آماری :پزشکان به طور متوسط
ش��اخص قاب��ل محاس��به  )42 – 54( 48درصد فرمهای
آم��اری وروش تحلی��ل  )29.7 – 41.7 ( 35.7درص��د
فرمه��ای آماری را میدانس��تند .کارشناس��ان برنامههای
س�لامت به طور متوس��ط ش��اخص قابل محاس��به 58.2
( )53.3 – 63.2درص��د فرمه��ای آم��اری و روش تحلیل
 )31.3 – 43.3( 37.3درصد فرمهای آماری را میدانستند.
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نمودار  :2نمودار ستونی تهیه انواع اطالعات منطقه در مراکز بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی در سال 1385
 )87.6 – 93.6( 90.6درص��د فرمهای آماری به درس��تی
تکمیل ش��ده بودند 76.2 .درصد مراکز بهداش��تی درمانی
تمام فرمها را درست تکمیل کردند.
بحث و نتیجه گیری:
مراکز ارائه مراقبتهای اولیه بهداش��تی نقش��ی اساسی در
تأمین دادهها و اطالعات موردنیاز مدیران و سیاستگزاران
سالمت دارند .صحت دادهها و اطالعات مورد استفاده در
س��طوح مختلف نظام س�لامت به دادههای تولید شده در
زمان ارائه خدمت بس��تگی دارد .نتایج این تحقیق نش��ان
داد که اغلب پزش��کان و سایر ارائه دهندگان مراقبتهای
بهداش��تی در زمین��ه فرمهای آم��اری و مدیریت دادههای
س�لامت آموزش ندیدند .پزش��کان و متخصصان عرصه
سالمت برای تحلیل دادههای بیمار و نیز ارتقای کارآیی و
اثربخشی نظام سالمت به دانش کافی در حیطه روشهای
جمع آوری داده ،تحلیل اطالعات و روشهای آماری نیاز
دارن��د ]9 – 10[.یافتهه��ای این پژوهش نش��ان داد که در
برخی مراکز بهداش��تی درمانی دادهها درست ثبت نمیشد
و برخ��ی از ارائه دهن��دگان مراقبتهای بهداش��تی باور
داش��تند که دادهها قابل اعتماد نیس��تند .مطالعات متعددي
نش��ان مي دهد كه جمع آوري دادهها به ويژه در كشورهاي
در حال توس��عه از اشكاالت مختلفي برخوردار است .يك
مطالعه در وزارت بهداش��ت مصر كيفيت پايين جمع بندي
56
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دادهها را گزارش نمود ]11[.تقریبا چهل درصد افراد بررسی
ش��ده مهارت کافی در زمینه تحلیل اطالعات را نداشتند و
از اطالع��ات در تصمیم گیریها اس��تفاده نمیکردند .در
كشورهاي حوزه جزائر اقيانوس آرام سيستمهاي اطالعاتي
عمودي متفاوتي براي ثبت دادهها در رابطه با سالمت مادر
و كودك وجود داش��ت ،ام��ا اطالعات كمي براي نظارت،
سرپرس��تي وتصميم گيري استفاده مي گرديد كه علت آن
كمب��ود توانايي آنها براي تفس��ير و كاربرد اطالعات بود.
[ ]12در مطالع��های در تبریز نش��ان دادن��د که  53درصد
مدي��ران و  39درصد کارشناس��ان در دو هفته گذش��ته از
اطالع��ات اس��تفاده نمودند ]13[.تعداد بس��یار کمتری از
مراکز بهداش��تی درمانی مجموعه شاخصهای عملکردی
را محاس��به کردند .کمتر از نصف پزشکان با شاخصهای
عملکردی خود آش��نایی داشته و تعریف و روش محاسبه
آنها را میدانستند .در یک تحقیق نشان دادند که در سطح
شهرستان  79درصد و در سطح واحدهاي ارائه خدمت 66
درصد شاخصهاي قابل استخراج از زيج حياتي محاسبه
شدهاس��ت ]14[.با توجه به تعریف روش��ن زیج حیاتی و
شاخصهای آن این ابزار در اغلب مراکز استفاده میشود.
در يك مطالعه در كاشان نشان داده اند كه در بيمارستانها
فقط  35درصد شاخصهاي اساسي محاسبه شده و از اين
موارد هم تنها  48درصد ش��اخصها درست محاسبه شده
بودند ]15[ .بیش از هش��تاد درص��د فرمهای آماری کامال

مصطفي فرح بخش و همکاران

جدول  :4توزیع فراوانی نسبی (درصد) آشنایی ارائه دهندگان خدمات سالمت با فرمهای آماری
در استان آذربایجان شرقی در سال 1385
نام فرم

شاخص قابل محاسبه را می داند میتواند شاخص را محاسبه نماید می تواند شاخص را تحلیل نماید

درصد تکمیل
درست فرم

پزشک

کارشناس

پزشک

کارشناس

پزشک

کارشناس

 – 108تنظیم خانواده

34.8

55

34.4

48.5

29.2

35.4

90

 – 105ایمنسازی

51.5

80.9

49.6

70

41.5

53

94.2

 – 110بهداشت محیط

34.1

77

31.3

68.5

23.8

52

88.5

 – 101توزیع جمعیت

52.3

76.3

51

67

40

42.6

87.5

 – 106مراقبت کودک

45.5

66.4

44.3

57

34.6

42.6

93.4

 – 102ثبت بیماریها

83.3

12.2

71.8

8.5

58.5

13.2

91

درست تکمیل ش��ده و سه چهارم مراکز بهداشتی درمانی
تمام فرمها را درس��ت تکمیل کردند .یک مطالعه دیگر در
اس��تان آذربايجان ش��رقي در س��ال  1381نشان داد كه در
مراكز بهداش��تي درماني  49درصد دادههاي ثبت ش��ده در
فرمهاي ماهانه با دفاتر و پروندهها همخواني نداشتهاست.
[ ]16این یافتهها نشان میدهد که ثبت درست دادهها بهبود
یافتهاست .در اغلب مراکز بهداشتی درمانی ارائه دهندگان
خدمات سالمت با شاخصهای سالمت آشنایی نداشته و
روشهای محاس��به وتحلیل آنها را نمیدانستند .یکی از
دالیل آن میتواند تعریف نش��دن شاخصهای عملکردی
به تفکیک برنامههای س�لامت باشد .در يك مطالعه نشان
دادن��د که اغلب برنامههاي س�لامت ب��راي دروندادها و
برونداده��اي مرتبط با س��اختار فيزيك��ي ،كيفيت ،منابع
انساني؛ تجهيزات و پوشش شاخص اختصاصي نداشته و
يا براي تصميم گيري ناكافي مي باشد ]17[.تقریبا در نصف
مراکز بهداش��تی درمانی دس��تورالعمل مدیریت دادههای
سالمت وجود داشت .در یک تحقیق دیگر نشان دادند که
در  71درصد مراکز بهداشت شهرستان دستورالعمل مدون
مدیریت دادههای س�لامت وجود داش��ت ]18[.در اغلب
مراکز بهداش��تی درمانی از سازمانهای خارج از نظام ارائه
خدمات س�لامت دادهای جمع آوری نشده و نیز دادههای
ارس��ال نمیش��ود .در مطالعهای دیگر نش��ان دادند که در
س��طح مرکز بهداشت شهرستان نیز اغلب بین سازمانهای
خارج��ی و نظام ارائ��ه خدمت تب��ادل اطالعات صورت

نمیگیرد ]19[.از محدودیته��ای این مطالعه میتوان به
کمتر ب��ودن منابع علمی چاپ ش��ده در حیطه عملکردی
مدیریت دادههای سالمت اشاره نمود.
بر اس��اس یافتههای این پژوهش میتوان نتیجه گرفت
که نظام اطالعات مرکز بهداش��تی درمانی در ایران تعریف
نش��ده و اغل��ب دادهها در چارچوب اطالع��ات موردنیاز
سیاس��تگزاران جمع آوری و ارسال میشوند .به کارگیری
فناوریه��ای نوین اطالع��ات برخی خطاه��ای رایج در
جم��ع آوری دادهها را کاهش خواه��د داد .آنچه در آینده
مه��م خواهد بود ،دسترس��ی به ش��اخصهای عملکردی
ش��فاف و اطالعات موردنیاز در تصمیم گیریهای منطقه
هس��تند .برای کاربردی کردن دادههای جمع آوری ش��ده
پیش��نهاد میگردد نظام اطالعات مدیریت مرکز بهداشتی
درمانی بر اس��اس نیازهای اختصاصی آن تدوین شده و به
همه پزش��کان و سایر ارائه دهندگان مراقبتهای بهداشتی
آموزش داده شود.
تشکر و قدردانی:
نویس��ندگان مقاله از همکاری بس��یار خوب پزش��کان و
کارشناسان مراکز بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی
جهت شرکت در این مطالعه قدردانی مینمایند.
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