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Background and Aims: This study aimed to collect reports and HIS in a web-based system due to
the problems of paper recording of student activities in practical courses, as well as the lack of
computers in the departments for observing graphs and treatment plans.
Materials and Methods: The initial graphic design of the website was done after the assessment
of needs and the necessary planning for designing the website. The main template of the website was
designed after consulting with the faculty and the designer company. A combination of HTML, CSS,
JQuery, and Java script was used for static coding and what the user sees or interacts with. Then, the
basic information entered the website and the content designer put the website in the designed layout.
In the end, a sample hosting space was prepared and the website was fully provided to the professors
and faculty officials to work with as an administrator and a user. They conveyed all their opinions and
the corrections were made based on the feedback given.
Results: The use of the internet and software with a central database played a significant role in
monitoring and evaluating the long-term information of the student and the evaluation of the entire
department, universities, and patients in each region up to macro-national evaluations. This could give
the expansion and advancement of science in addition to the central registration of documents and
radiographs, as well as their ease to access.
Conclusion: The designed website was well received among the students and the attending staff.
Introducing a web based logbook and HIS system can optimize the clinical teaching. These logbooks
could help both students and staff saving time and resources, and to facilitate providing better
personalized care for patients.
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مﻘاﻟه پژوهشي

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران )دوره  ،٣٤مﻘاﻟه  ،١٩مهر (١٤٠٠

طراحي سامانه ) log book _HIS (Health information systemتحت وب سرويس براي
بﺨﺶهاي آموزشي دانشكدههاي دندانپزشكي
رضا شريفي ،١محمد بيات ،٢شيدا كردي ،٣افشين حيدري ،٤محبوبه سادات هاشمي نسب

*،١

 -١استاديار گروه آموزشي جراحي دهان و فك و صورت ،دانشكده دندانپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ،تهران ،ايران
 -٢استاد گروه آموزشي جراحي دهان و فك و صورت ،دانشكده دندانپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ،تهران ،ايران
 -٣دستيار تخصصي گروه آموزشي جراحي دهان و فك و صورت ،دانشكده دندانپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ،تهران ،ايران
 -٤دندانپزشك ،دانشكده دندانپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ،تهران ،ايران

چكيده

اطﻼعات مقاله

زمينه و هدف :با توجه به مشكﻼت ثبت كاغذي فعاﻟيتهاي دانشجويي در دروس عملي و همينطور كمبود
كامپيوتر در بخشها براي مشاهده گرافيها و طرح درمانها ،با هدف جمع آوري گزارش و  HISدر يك سامانه
تحت وب آن را طراحي نموديم.

نوع مقاله:
مﻘاﻟه پژوهشي

روش بررسي :پس از انجام نياز سنجي و برنامه ريزيهاي ﻻزم براي ساخت سايت ،طراحي گرافيكي اوﻟيه
سايت انجام شد و پس از مشورت با اساتيد دانشكده و شركت سازنده ،طراحي قاﻟب اصلي سايت انجام شد .براي
كد نويسي سايت از تركيب  HTML, CSS, JQuery, Javaبراي كد نويسي استاتيك و آنچه كه كاربر ميبيند
يا با آن تعامل دارد استفاده شد .سپس اطﻼعات اوﻟيه وارد سايت گرديد و طراح محتواي سايت را در پوسته
طراحي شده قرار داد .در پايان يك فضاي هاست نمونه تهيه شده و سايت به طور كامل در اختيار اساتيد و
مسئوﻟين دانشكده قرار گرفت تا به عنوان يك مدير و يك كاربر با آن كار كنند و تمام نظرات خود را منتﻘل كنند
و بر اساس بازخوردهاي داده شده اصﻼحات صورت گرفت.

يافتهها :استفاده از شبكه اينترنتي و نرم افزارها با ديتايس مركزي ،با توجه به گسترش و پيشرفت علم عﻼوه
بر ثبت مركزي مدارك و اسناد و راديوگرافيها ،قابليت دسترسي آسان به آنها ،نﻘش بسزايي در پايش و ارزيابي
اطﻼعات طوﻻني مدت دانشجو و ارزيابي كل بخش و دانشگاهها و بيماران هر منطﻘه تا ارزيابيهاي كﻼن
كشوري دارد.

كليد واژهها :سيستمهاي كامپيوتري ،سيستمهاي مديريت اطﻼعات ،سيستمهاي اطﻼعات پزشكي،
سيستمهاي اطﻼعات بيمارستاني ،سيستمهاي ذخيره و باز خواني اطﻼعات پزشكي
مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران
دوره  ،٣٤مﻘاﻟه ١٤٠٠ ،١٩

٢
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نويسنده مسوول:
محبوبه سادات هاشمي نسب
گروه آموزشي جراحي دهان و فك و صورت،
دانشكده دندانپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي تهران،
تهران ،ايران
(Email:
)Mahboube.hasheminasab@gmail.com
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نتيجه گيري :طراحي سامانه تحت وب به خوبي توسط تمام دانشجويان و اساتيد مورد استفاده قرار گرفته
است .معرفي اين ﻻگ بوك و سيستم  HISبه نحو احسن ميتواند باعث بهبود بخشيدن به آموزش باﻟيني
دانشجويان شود .همچنين استفاده از اين سيستم توسط دانشجويان و اساتيد باعث صرفه جويي در وقت و ارايه
خدمات بهتر به بيماران خواهد شد.

وصول٩٩/٠٩/ ١٠ :
اصﻼح نهايي١٤٠٠/٠٦/١٨ :
تأييد چاپ١٤٠٠/٠٧/١٢ :

طراحي سامانه ) log book _HIS (Health information systemتحت وب سرويس براي ...

مقدمه

رضا شريفي و همكاران

بهداشتي  HISنياز دارند كه اين صنعت را تحت تأثير قرار ميدهند.

تغيير در اﻟگوهاي آموزشي ،دادن ديدگاه به آموزش گيرندگان و جلب

ارزيابي دقيق براي به دست آوردن بيشترين سود از  HISضروري است

مشاركت آنها در زمينه آموزش خودشان در كنار استفاده از روشهاي

) HIS .(٤را ))» (Electronic Medical Record (EMRسيستمهاي

بهينه براي نيل به اين اهداف ،براي تمام بخشهاي دخيل در عرصه

ثبت اﻟكترونيكي اطﻼعات پزشكي« نيز ميتوان نام گذاري نمود

).(٥

آموزش پزشكي يك وظيفه است و سعي بر آن است تا با استفاده از

 EMRsبه عنوان يك عامل رو به رشد ،كيفيت كار باﻟيني را بهبود

روشهاي جديد بتوان ميزان اثر بخشي آموزش پزشكي را ارتﻘا داد ).(١

ميبخشد ،ايمني بيمار را افزايش ميدهد ،طول مدت پروسه درماني بيمار

در عين حال در هر برنامه آموزشي ،ارزشيابي به عنوان يك ركن اساسي

را كاهش ميدهد و كارايي و مراقبت به موقع را افزايش ميدهد ).(٦

مطرح بوده و ميتواند آموزش را از حاﻟت ايستا به مسيري پويا هدايت

پايگاه دادههاي اطﻼعات جغرافيايي ) (GISعلوم زمين و بهداشت

نمايد و اين امكان را فراهم ميسازد تا بر اساس نتايج آن ،نﻘاط قوت و

عمومي ،فرصتهاي جديد تحليلي براي ارزيابي و پيشگيري از بيماريها

ضعف فرآيند آموزش مشخص شود و با تﻘويت جنبههاي مثبت و رفع

را ارائه ميدهند ) .(٧با توجه به اختراع حاضر ،يك سيستم و روش ثبتنام

نارساييها در ايجاد تحول و اصﻼح آموزشي گامهاي مناسبي برداشته

بيمار اﻟكترونيكي شامل يك مكانيسم ثبت نام براي جمع آوري دادههاي

شود ) .(٢خط مشيهاي زير براي  HISمورد توجه قرار گرفته است:

كاربر ،يك مكانيسم مجوز براي تشخيص مجوز كاربر و تصديق و يك
مكانيزم نمايه سازي براي سازماندهي و مرتبط سازي اطﻼعات

 -١انتﻘال از پردازش كاغذي به پردازش و ذخيره سازي كامپيوتري

جمع آوري شده ارائه شده است .اختراع حاضر همچنين يك سيستم

و همچنين افزايش دادهها در تنظيمات مراقبتهاي بهداشتي

تنظيم گردش كار اﻟكترونيكي شامل يك مكانيزم ذخيره سازي براي

 -٢تغيير سيستمهاي اطﻼعاتي اداري و بعد از آن ،سيستمهاي

ضبط اطﻼعات بيمار ،يك مكانيزم بازيابي براي دسترسي به اطﻼعات

اطﻼعاتي بيمارستاني بر اساس سازمانهاي منطﻘهاي و جهاني

ذخيره شده ،يك مكانيزم مديريت براي به روز رساني ،سازماندهي و

 -٣شامل شدن بيماران به عنوان كاربران  ،HISعﻼوه بر

جستجوي اطﻼعات بيمار ،يك مكانيزم ارائه براي ارائه اطﻼعات بيمار و

متخصصين مراقبتهاي بهداشتي و مديران
 -٤استفاده از اطﻼعات  HISنه تنها براي اهداف مراقبت از بيمار و

مكانيسم پشتيبان گيري و بازيابي براي اطمينان از صحت اطﻼعات بيمار

اهداف اداري ،بلكه همچنين براي برنامه ريزي مراقبتهاي بهداشتي و

ميباشد .به ترتيب ،اختراع حاضر به يك سيستم ،برنامه نرم افزاري و

همچنين تحﻘيﻘات باﻟيني و اپيدميوﻟوژيك

روشي براي شناسايي ،دريافت ،ساماندهي و پردازش اطﻼعات بيمار و
پروندههاي پزشكي در زمينه مراقبتهاي بهداشتي هدايت ميشود .حفﻆ

 -٥تغيير از تمركز بيشتر بر مشكﻼت تكنيكي  HISبه مديريت تغيير

حريم خصوصي بيمار و امنيت اطﻼعات )قانون  (HIPPAنيز به عنوان

و همچنين مديريت اطﻼعات استراتژيك

يك نياز كليدي براي صنعت بهداشت و درمان برجسته شده است ).(٨

 -٦تغيير از دادههاي عمدتا آﻟفاي عددي در  HISبه تصاوير و

همچنين در برخي از مناطق دنيا پيشنهاد شده است كه يك كارت

در حال حاضر نيز به دادهها در سطح موﻟكوﻟي
 -٧افزايش روز افزون فناوريهاي جديد كه بايد در نظر

شخصي طراحي شود .اطﻼعات كارت اﻟكترونيكي پزشكي ممكن است

گرفته شود )(٣
 HISيكي از زمينههاي تحسين برانگيز و اميدوار كننده در زمينه

توسط يك فرد بر روي اينترنت يا با ارسال اطﻼعات به مكان مركزي

تحﻘيﻘات ،آموزش و پرورش و فناوري اطﻼعات پزشكي بوده است كه

كه اطﻼعات را در يك پايگاه داده مركزي به روز ميكند به روز شود و

مزاياي قابل توجهي را در زمينه پزشكي و بهداشت عمومي ايجاد كرده

كاربر را قادر ميسازد تا اطﻼعات به روز شده را بر روي كارت اﻟكترونيكي

است .با توجه به مﻘياس ،پيچيدگي و اهميت صنعت مراقبتهاي

پزشكي بارگيري كند .كارت اﻟكترونيكي پزشكي اين قابليت را دارد كه

بهداشتي در جوامع مدرن ،سياستگذاران در هر دو بخش دوﻟتي و

به عنوان يك فرم شناسايي مانند گواهينامه رانندگي ،كارت بيمه مورد

خصوصي به ابزارهاي تحليلي مربوطه براي ارزيابي سيستمهاي اطﻼعات

استفاده قرار گيرد ).(٩
٣
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اطﻼعات اﻟكترونيكي پزشكي براي ذخيره اطﻼعات اضطراري پزشكي

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران )دوره  ،٣٤مﻘاﻟه  ،١٩مهر (١٤٠٠
 (٢٠٠٦) (١٠) Hauxهفت وظيفه عمومي  HISرا در طول زمان

مﻘاﻟه پژوهشي

سخت و زمان بر و در برخي موارد ناممكن شده بود .از طرفي اثبات شده
است كه تهيه طوﻻني مدت ) Log bookگزارش( در فرايند آموزشي

شرح داد كه شامل موارد زير است:

ميتواند مﺆثر باشد .به عبارت ديگر در صورت نمايش ميزان تغييرات و

 -١تغيير پردازش و ذخيرهسازي مبتني بر كاغذ به ذخيره سازي

آموزشها و يادگيري دانشجو در طول كل فرآيند آموزشي در هر بخش

كامپيوتري
 -٢تبديل  HISازيك سيستم محلي به يك سيستم ملي و جهاني

ميتوان به تفاوت معنيداري در امر آموزش رسيد .ﻟذا با توجه به اين كه

 -٣فراهم كردن قابليت استفاده ي بيماران از  HISبه عنوان كاربر

 Log bookكاغذي بود و همينطور پروسه نوشتن آن فﻘط در امر گزارش

 -٤استفاده از دادههاي  HISبراي برنامه ريزي مراقبتهاي

كار دانشجو نﻘش داشت و در روند پرونده سازي بيماران و ثبت مستند

بهداشتي ،تحﻘيﻘات باﻟيني و اپيدميوﻟوژيك )به غير از مراقبت و مديريت

نتيجه درمان بيماران ،نﻘشي نداشت ،ﻻزم ديديم روندي طراحي شود كه

بيمار(

هم  HISو هم  Log bookدر يك بخش قابل دسترسي هم براي استاد
و هم براي دانشجو و در كل مدت آموزش باشد و همينطور بايگاني

 -٥تغيير تمركز از جنبههاي فني  HISبه تغيير مديريت و مديريت

بيماران محسوب گردد.

اطﻼعات استراتژيك با كمك HIS

 -٦تأكيد بيشتر بر دادههاي تصويري و موﻟكوﻟي

روش بررسي

 -٧در بر گرفتن انواع فن آوريهاي جديد در  HISاز جمله كاربرد

اين مﻘاﻟه گزارشي است از طراحي يك نرم افزار تحت وب كه با

حسگرها براي پايش سﻼمت بيمار

استفاده از اين سيستم از  LANو شبكههاي قبلي استفاده كمتري شده

در كشور ما در سالهاي اخير در برخي بيمارستانها از سيستم ثبت

و دسترسي دانشجويان و اساتيد به اطﻼعات آسانتر شد.

اطﻼعات اﻟكترونيكي تحت وب استفاده شده است اما در دانشكدههاي

هدف ما طراحي نرم افزار براساس وب كليد بود كه آيتمهاي زير را

دندانپزشكي چنين سابﻘهاي وجود ندارد .از اين رو با توجه به مزاياي زياد

شامل شود:

كاربرد اين سيستمها ،ما برآن شديم تا براي اوﻟين بار چنين سيستمي را

 -١امكان دسترسي به پرونده بيماران كه در سيستم  HISدانشكده

براي دانشكده دندانپزشكي طراحي كنيم.

ثبت شده است فراهم باشد.

 HISدانشكده دندانپزشكي تهران ،با طرح اساتيد و مديران دانشكده

 -٢امكان جستجو بر اساس بيمار  ،دانشجو  ،دستيار  ،استاد و بخش

به صورت  windows baseتوسط شركت تراشه هوشمند نوين با

مورد نظر فراهم باشد.

نرم افزار  Delphiطراحي شده بود كه در آن تنها امكان دسترسي به
پرونده و يا ثبت پرونده از طريق كامپيوترهايي كه به شبكه مركزي توسط

 -٣توانايي ديدن راديوگرافي بيماران فراهم باشد.

 LANمتصل بودند و سيستم عامل ويندوز داشتند ،وجود داشت.

 -٤تأييد طرح درمان فﻘط توسط استاد امكان پذير باشد.
 -٥درمان انجام شده )اقدام درماني( هم توسط استاد و هم دانشجو

بعد از آن كه تصاوير راديوگرافي نيز با فيلمهاي
) Photostimulable phosphor plates (PSPدر دانشكده راه اندازي

 -٦تأييد و ويرايش درمانهاي انجام شده ) اقدام درماني( فﻘط توسط

شد ،عكسهاي راديو گرافي تنها درسيستم  HISقابل ديدن شدند ،ﻟذا

استاد امكانپذير باشد.

دانشجويان براي ديدن عكسهاي راديو گرافي و دادن طرح درمان و

به عﻼوه انتظار داشتيم ﻻگ بوك طراحي شده داراي قابليتهاي

ثبت طرح درمان و اقدام درماني نيازمند به استفاده از كامپيوترهاي

زير باشد:

بخشها بودند .همينطور اساتيد هم تنها بايد از اين كامپيوترهايي كه به
سرور مركزي متصل بودند ،براي دسترسي به پرونده بيماران استفاده

 -١امكان جستجوي تفكيكي در بخش  Log bookبر اساس

ميكردند .ﻟذا به دﻟيل كمبود كامپيوترهاي ثابت در هر بخش و همينطور

دانشجو ،بيمار ،دستيار ،استاد و واحد درسي مثال واحد جراحي دهان و

تعداد باﻻي بيماران و دانشجويان تﻘريباً ثبت تمام اقدامات در HISامري

فك و صورت عملي ١
٤
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قابل ثبت باشد.
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طراحي سامانه ) log book _HIS (Health information systemتحت وب سرويس براي ...
 -٢ثبت نام و نام خانوادگي دانشجو و شماره دانشجويي

بهترين ) UX (user experienceباعث شده تا خروجي وبسايت همواره

 -٣ثبت نام و پرونده كامل بيمار

در بروزترين و بهينهترين حاﻟت ممكن باشد.
همچنين برنامه نويسي سمت سرور يا دايناميك وبسايت نيز به زبان

 -٤ثبت طرح درمان بيمار و درمانهاي انجام شده )اقدامات درماني

 PHPانجام شد .سرعت سايت و بازدهي مناسب آن نيز جزء مهمترين

صورت گرفته(
 -٥قابليت مشاهده اساتيد تأييد كننده اقدام درماني

مسائلي است كه در كدنويسي آن مد نظر قرار گرفت.

 -٦قابليت اطﻼع از درمانهاي انجام شده بين بخشهاي مختلف

ورود اطﻼعات اوليه سايت و توسعه

پس از اتمام كد نويسي ،مرحله ديتا گذاري اوﻟيه آغاز شد .در اين
مرحله است كه سايت ايجاد مي شود ،طراح با استفاده از قاﻟب سايت و

براي تحﻘق اهداف ذكر شده مراحل زير جهت طراحي سامانه
ﻻگ بوك طي شد:

عناصر گرافيكي اوﻟيه ،وب سايت را راه اندازي ميكند .به طور معمول

نيازسنجي و برنامه ريزي ساخت سايت

توسعه از صفحه اصلي وب سايت شروع شد و براي صفحات داخلي از

اوﻟين و مهمترين گام ،استخراج نيازمنديهاي پروژه است .اينكه

پوسته يا همان قاﻟب سايت استفاده شد .پوسته به عنوان قاﻟبي براي

سايت قرار است چه امكاناتي ارائه كرده و چه نيازهايي از كاربر را برطرف

محتواي صفحات سايت و شامل ساختار اصلي وب سايت ميباشد .پس

سازد .اطﻼعات مذكور به همراه درخواستها در قاﻟب يك پروپوزال

از تكميل شدن پوسته ،طراح محتواي سايت را با توجه به مطاﻟب مورد

مستند شده و به تاييد رسيد.

نظر ارائه شده در سايت قرار داد .از ديدگاه فني ،يك سايت موفق بايد به

تحقيق و بررسي محتوا

گونهاي باشد كه از نظر كاربر نهايي توسعه يافته باشد .براي برآورده
نمودن اين مسئله بايد از كدهاي  XHTML / CSSمطابق استانداردهاي

بعد از نياز سنجي و دريافت درخواستها ،تيم فني تراشه هوشمند
نوين به بررسي و تحليل محتواي گردآوري شده پرداخته و بهترين راه را

جهاني استفاده شود كه حداكثر كارائي را براي كاربران فراهم كند.

جهت ارائه آنها در سايت پيشنهاد كرد.

تست و بازنگري سايت

در مرحله بازنگري و تست ،يك فضاي هاست نمونه تهيه شده و

طرح اوليه wireframe

طرح گرافيكي اوﻟيه سايت يا اسكچ ،نخستين مرحله از روند طراحي

سايت به طور كامل در اختيار اساتيد و مسئوﻟين دانشكده قرار گرفت تا

وبسايت است .در اين گام از تمامي صفحات سايت ،طراحي اوﻟيهاي

به عنوان يك مدير و يك كاربر با آن كار كنند و تمام نظرات خود را

صورت گرفته و آنچه قرار است كاربر ببيند به تصوير كشيده شد .سپس

منتﻘل كنند .در اين مرحله ﻟزوم اعمال تغييراتي جديد در سايت احساس

با ارزيابي اساتيد دانشكده و شركت تراشه هوشمند نوين روي اين نمونهها

شد كه با همكاري طراح تغييرات ﻻزم را در سايت اعمال شد .به عﻼوه

به توافق رسيده و مرحله اصلي طراحي آغاز شد .طراح با توجه به طرح

با افزايش استفاده از سايت توسط كاربران مختلف همچنان امكان اعمال

اوﻟيه اقدام به ديزاين صفحات مختلف سايت كرده و تمام مﻼكهاي

اصﻼحات و نظرات جديد بر اساس بازخوردهاي كاربران وجود دارد.

يافتهها

كدنويسي سايت

سايت طراحي شده توسط نرم افزار  SQL SERVERو با متدهاي

كدهاي يك سايت حكم اسكلت بندي يك ساختمان را دارد ،ﻟذا
تمام توجه و دقت خود براي در انجام بهترين و بهينهترين كد نويسي

زير طراحي شد:

انجام شده و از آخرين تكنوﻟوژيها و استانداردهاي دنياي وب بهره برده

back-end and front-end language: Microsoft Asp.Net, C#

شد .تركيب  JQuery، CSS،HTMLو  Java scriptبراي انجام

Bootstrap jQuery

كدنويسي استاتيك و آنچه كه كاربر مي بيند يا با آن تعامل دارد استفاده

framework : Microsoft.Net

شد .توجه اصوﻟي و دقت باﻻ به ) UI (user interfaceو فراهم شدن

web server: IIS Web Server

٥
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معرفي سامانه و قسمتهاي مﺨتلف آن
 -١ورود به نرم افزار از طريق كد امنيتي تعريف شده براي هر فرد انجام
مي شود .و يك كد ساده كه اين جا حاصل جمع هست قرار داديم تا از
ورود بد افزار كامپيوتري جلوگيري شود و فﻘط شخص حﻘيﻘي امكان
ورود داشته باشد )شكل .(١

شكل  -٢تصوير نشان ميدهد كه اين سامانه از قسمتهاي مﺨتلفي
تشكيل شده است ،از جمله طرح درمانهاي پيشنهادي كه به تأييد
اساتيد رسيدهاند و نيز اقدام درماني كه دانشجو آن را با تاييد استاد
انجام داده است ،لذا دانشجو يا رزيدنتها بعد از اقدام درماني كار
انجام شده را در سامانه ثبت مي كنند و استاد ازطريق سيستم خود
اقدام به تأييد اقدام درماني مينمايد.
شكل  -١نحوه ورود به سيستم

 -٢امكان دسترسي به پرونده بيماران كه در سيستم  HISدانشگاه ثبت
شده است فراهم ميباشد.
 -٣امكان جستجو بر اساس بيمار  ،دانشجو ،دستيار ،استاد و بخش مورد
نظر فراهم ميباشد )شكل .(٢
 -٤توانايي ديدن عكس راديوگرافي بيماران فراهم در عكس زير نمايان
است.
 -٥تأييد طرح درمان و اقدام درماني فﻘط توسط استاد امكان پذير
ميباشد.
 -٦درمان انجام شده )اقدام درماني( هم توسط استاد و هم دانشجو قابل
 -٧تاييد و ويرايش درمانهاي انجام شده )اقدام درماني( فﻘط توسط

درماني انجام

شده توسط دانشجوها را دارد.

استاد امكان پذير ميباشد.
 -٣اسم بيمار و پرونده كامل آنها
تهيه  Log bookبا ويژگيهاي:

 -٤طرح درمان بيمار و درمانهاي انجام شده )اقدام درماني

 -١تفكيك جستجو در بخش  Log bookبر اساس دانشجو ،بيمار،

صورت گرفته(

دستيار ،استاد

 -٥مشاهده اساتيد تأييد كننده اقدام درماني

 -٢نام و نام خانوادگي دانشجو و شماره دانشجويي

 -٦اطﻼع از درمانهاي انجام شده بين بخشهاي مختلف )شكل (٤
٦
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رضا شريفي و همكاران

به خود با سرور اصلي ارتباط برقرار ميكنند .به علت محدود بودن فيزيكي
شبكه  ،LANاستفاده كنندگان سيستم محدود به دامنه بورد فيزيكي
شبكه هستند و براي مثال فﻘط در ساختمان آن اداره ميتوانند به
كامپيوترهاي شبكه متصل شده و فعاﻟيت شغلي خود را انجام دهند.
در عين حال ،نگهداري و كنترل و تعميرات شبكه و نرم افزارهاي
گوناگون  Clientنيازمند صرف وقت و هزينه براي پرسنل اداره كننده
شبكه است .از طرف ديگر ،به علت اينكه اكثر برنامههاي

Client-

 Serverحت شبكه بر اساس پروتكلي به غير از  TCP/IPنوشته شدهاند،
امكان اتصال آنها با ساير برنامههاي كاربردي ،اغلب بسيار دشوار و يا
غير ممكن است.
پيشرفت تكنوﻟوژي  Webو مدلهاي برنامه نويسي تحت وب

شكل  -٤گزارش اقدامات ،اين قسمت يكي از مهمترين قسمتهاي

موجب گسترش پديدهاي تحت عنوان  Intranet Programmingشده

ارزيابي و نگهداري اطﻼعات ميباشد ،در اين قسمت توانايي جستجو

است .در اين مدل برنامه نويسي ،برقراري ارتباط ميان هسته برنامه و

براي هر كدام از قسمت ها از جمله بيمار و دستيار و دانشجو فراهم
مي باشد .همينطور با بازه زماني كه قرار داده شده است ميتوان

 Databaseاصلي آن با استفاده از ساختار برنامه نويسي تحت

جستجو را به ترم و يا زمان مد نظر محدود نمود.

Web

صورت ميگيرد و هسته اصلي برنامه بر اساس يكي از تكنوﻟوژيهاي
وب سرور  ASP, Cold Fusion, JSPنوشته ميشود .در اين حاﻟت

بحث و نتيجه گيري

نيازي به طراحي نرم افزار جداگانهاي براي  Clientها نيست و هر كاربر
ميتواند با استفاده از يك مرورگر به سرور متصل شده و با استفاده از

چرا نرم افزار موبايل را انتخاب نكرديم؟
موبايلها و تبلتها و ﻟپ تاپها داراي سيستم عاملهاي مختلفي از

نام كاربري و كلمه عبور شخصي خود به سيستم وارد شده و سيستم به

جمله اندرويد IOS ،و ويندوز موبايل هستند ،ﻟذا براي طراحي نرم افزار

صورت اتوماتيك بر اساس سطح دسترسي تعيين شده براي آن كاربر،

موبايل براي هر كدام با محدويت دسترسي از طريق سيستمهاي

صفحه  Clientمرتبط با آن فرد را نمايش دهد.
از مزاياي اصلي اين سيستم ,حذف قسمت اعظم زمان و هزينه براي

عاملهاي ديگر مواجه مي شديم .به خاطر همين تصميم گرفتيم اين
سامانه را تحت وب طراحي نماييم.

طراحي  Clientهاي نرم افزاري عادي ،مجتمع شدن و سادهتر شدن كار

چرا اينترنت )يا اينترانت( را انتخاب كرديم ؟

سرور نگهداري و بروز رساني آسان كل نرم افزار بدون نياز به نصب

روش قديمي برنامه نويسي تحت شبكه انداخت .در بسياري از شركتها

پروتوكل  TCP/IPاست .استفاده از پروتوكل  TCP/IPكه به پروتوكل

و موسسات ،تعداد زيادي كامپيوتر به وسيله شبكه  LANبه يكديگر

اينترنت هم شهرت دارد ،موجب بروز پديدهاي تحت عنوان

متصل شدهاند )كه دانشكده دندانپزشكي نيز از اين قاعده مستثني نيست(.

 Remote Workingيا "كار كردن از راه دور" شده است.

كاربران با استفاده از يك برنامه  Client-Serverو ارتباط با سرور اصلي،

تكنوﻟوژي  Remote Workingبر مبناي اين ايده شكل گرفته است

به تبادل اطﻼعات و كار روي شبكه محلي ميپردازند .هر يك از اين

كه با استاندارد شدن پروتكل شبكه و گسترش سطح دسترسي عمومي

كارمندان برحسب موقعيت خود در چارت اداري ،با يك نوع برنامه

مردم به اينترنت ،ضرورت حضور فيزيكي بسياري از كارمندان در محل

Client

كار خود حذف ميشود و اين افراد ميتوانند در منزل خود و با استفاده از

مخصوص به خود و كارمندان قسمت بايگاني با  Clientمخصوص

كامپيوتر شخصي خود و يك اتصال عادي به اينترنت ،فعاﻟيت كاري خود

 Clientخاص كار ميكنند .براي مثال كارمندان قسمت ماﻟي

٧
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مجدد  Clientها و استاندارد شدن ارتباط ميان سرور و كاربران بر اساس
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را انجام دهند .اصل اين ايده بر اين اساس شكل گرفته كه در حال حاضر

دارند ميتوان بدون دغدغه و محدوديتها به درمان بيماران پرداخت.

اكثر كاركنان بخش اداري ،قسمت اعظم فعاﻟيت خود را از پشت

آيا امكان گسترش اين سامانه به صورت كشوري وجود دارد؟

كامپيوترهاي خود در ادارات انجام ميدهند .حال اگر بتوان با استفاده از

با توجه به تحت  webبودن اين سامانه ميتوان تمامي دانشكدهها

تكنوﻟوژي شبكه كاري كرد كه اين افراد بتوانند از محل زندگي خود و با

در مرحله اول و بعد حتي تمامي كلينيكها و مطبهاي دندانپزشكي و

استفاده از كامپيوترهاي شخصي خود به كامپيوتر سرور متصل شوند ،اين

حتي تمامي مردم ايران را با استفاده ثبت سيستم اطﻼعات سﻼمت ،با

افراد قادر خواهند بود همان كار را از منزل خود انجام دهند.

شناسه مثﻼً شماره كارت ملي استفاده نمود و حتي ويرايش اطﻼعات و

اين كار از نظر بهره وري ،مزاياي چشم گير و غير قابل انكاري دارد.

سابﻘههاي پزشكي در سيستم اطﻼعات سﻼمت به صورت فردي ذخيره

اول اينكه حذف ضرورت حضور فيزيكي كاركنان در محل كار موجب

كرد كه ديگر نياز به گرفتن مجدد اطﻼعات و تشكيل پروندهها در هر

كم شدن هزينه ساختمان محل كار ميشود .يك سازمان اداري هر ساﻟه

درمانگاه و مطبي نيستيم و همينطور شكايتها و بيمهها و تجويز داروها

مبلغ قابل توجهي را صرف هزينههاي نگهداري و سرويس محل كار

به صورت ثبت شده و كشوري در دسترس قرار ميگيرد.

كاركنان ميكند .استفاده از تكنوﻟوژي  Remote Workingباعث حذف

در سال  ٢٠٠٧يك چهارچوب جديد براي  HISطراحي شده كه

قسمت زيادي از اين هزينهها ميشود .عﻼوه بر اين با كاهش ضرورت

 HOT-fitنام دارد و

شامل Human, Organization and

حضور فيزيكي كاركنان ،از مسافرتهاي درون شهري كارمندان كاسته

 Technology-fit factorsميباشد و نه تنها براي ارزيابي

شده و موجب بهبود سطح كيفيت محيط زيست و آب و هوا ميشود.

) FIS (fundus imaging systemبلكه براي ارزيابي كلي ساير

به عﻼوه با بروز پاندمي  COVID19ضرورت دوركاري و كار از منزل

سيستمهاي اطﻼعات پزشكي هم به كار ميرود و با استفاده از اين روش

بيشتر روشن شده است .پيش بيني مي شود با گسترش اين پديده،

نشان دادند كه نگرش درست استفاده كننده ،توانايي اداره خوب و بر پايه

به زودي با پديده ادارات مجازي و اﻟكترونيكي روبرو خواهيم شد ،به

علم ،محيط  IT-friendlyو ارتباط كارآمد ميتواند تأثيرات مثبتي روي

نحوي كه يك سازمان به طور كامل بر روي اينترنت پياده سازي شود و

پذيرش اين سيستم داشته باشد ).(٤
در مطاﻟعه  (١٠) Hauxپيشرفتهايي كه با استفاده از  HISدر زمينه

كارمندان آن كه ممكن است از نظر مكاني در سطح جهان پراكنده باشند

سازماندهي اطﻼعات پزشكي فراهم شد شامل موارد زير ميباشد:

و با اتصال به يك سرور خاص اقدام به فعاﻟيت مشترك نمايند.

 -ذخيره اطﻼعات از روي كاغذ به كامپيوتر منتﻘل شد.

بر اين اساس اگرقرار بود بر طبق كامپيوترهاي ثابت و سيستم LAN

 -تمركز اطﻼعات از يك انستيتو يا بيمارستان به حاﻟت منطﻘهاي

تمامي اتاق اساتيد و يونيتها را مجهز كنيم نيازمند زمان و هزينه خيلي

درآمد

زيادي بوديم چرا كه تمام  Clientبايد تغيير كرده و يا گسترش داده

 -عﻼوه بر دست اندركاران حوزه سﻼمت بيماران و دريافت كنندگان

ميشد و نيازمند تهيه كامپيوتر براي هر يونيت و اتاق اساتيد بوديم و در

خدمات سﻼمت هم در اين برنامه دخيل بودند.

صورت به روز رساني نيازمند زمان بيشتر بوديم و همينطور اين اطﻼعات
شدن اين نرم افزار امكان دسترسي اطﻼعات در ساير مكانهاي مد نظر

بلكه براي برنامه ريزي سيستم درماني و بهداشتي و تحﻘيﻘات

از جمله ساير پرديسهاي دانشكده دندانپزشكي و وزارت كشورو وزارت

اپيدميوﻟوژي و كلينيكي هم قابل استفاده بودند.
 -اطﻼعات alpha-numericبه تصاوير و اطﻼعات موﻟكوﻟي تغيير

بهداشت با كمي صرف وقت وجود دارد و همينطور با توجه به اﻟكترونيكي

كرد و حجم اطﻼعات ذخيره شده افزايش يافت.

شدن راديوگرافيها و سيستمهاي فسفر پليت و  RVGها براي هر
بيماري كه نيازمند چك كردن فيلمهاي راديوگرافي در مراحل درمان

 Cibulskisو  (١١) Hiawalyerدر مﻘاﻟه خود چگونگي طراحي يك

هستند ديگر نياز به يك كامپيوتر ثابت متصل به شبكه نيستيم و با يك

سيستم اطﻼعات بهداشتي ملي ،تست و اجراي آن در پاپوآ گينه نو،

جستجو توسط تبلت و موبايل كه اكثر افراد جامعه امروزي به آن دسترسي

چگونگي ادغام سيستم با ديگر سيستمهاي اطﻼعات مديريت و نحوه
٨
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فﻘط محدود به ساختمان دانشكده دندانپزشكي مي بود وﻟي با تحت وب

 -استفاده از اطﻼعات  HISنه تنها فﻘط براي اهداف درماني بيماران،

طراحي سامانه ) log book _HIS (Health information systemتحت وب سرويس براي ...

رضا شريفي و همكاران

استفاده از اطﻼعات براي حمايت از تصميم گيري را نشان دادند .اين

بر اساس نتايج مطاﻟعه  Jabarifarو همكاران ) (١٣مشخص گرديد

مﻘاﻟه نتيجه گيري ميكند كه هماهنگي مركزي طراحي سيستمها

كه فضاي يادگيري -ياد دهي در دانشكدههاي دندانپزشكي با شرايط

ضروري است تا اطمينان حاصل شود كه سيستمهاي اطﻼعاتي با

ايده آل و مثبت فاصله قابل توجهي دارد و در اكثر بخشهاي باﻟيني

اوﻟويتهاي دوﻟت هماهنگ شده و ميتوانند اطﻼعات مورد نياز مديران

جنبههاي مثبت كمتر از جنبههاي منفي است .همچنين شرايط ياد دهي

را ارائه دهند .در حاﻟي كه اغلب زمينه بهبود عملكرد سيستمهاي موجود

و يادگيري درتمام بخشها نياز به اصﻼح دارد تا بتوان شرايط قابل قبول

وجود دارد ،تأكيد بيش از حد بر بازنگري روشهاي جمع آوري دادهها و

آموزشي با كاهش استرس براي دانشجويان كه مشتريان اصلي خدمات

ايجاد سيستم اطﻼعات كامل وجود دارد .تجزيه و تحليل دادهها ،حتي از

آموزش دندانپزشكي هستند ،فارغ اﻟتحصيﻼن با كفايت تر در ارائه خدمات

سيستمهاي ناقص ،ميتواند عﻼقه بيشتري به اطﻼعات ايجاد كند كه

سﻼمت دهان و دندان براي افراد و جامعه هدف تربيت گردند.
 Sligoو همكاران ) (١٤اهداف فناوري در مراقبتهاي بهداشتي را

ميتواند كيفيت و تكميل گزارش را بهبود بخشد و روشي درستتري را

خﻼصه ميكنند و نشان مي دهند كه  eHealthبايد:

براي برنامه ريزي و نظارت بر خدمات ارائه دهد .تجربه ما نشان ميدهد
كه تصميم گيرندگان ارشد و رهبران سياسي ميتوانند نﻘش مهمي در

 -١كارآمد

ايجاد يك فرهنگ استفاده از اطﻼعات بازي كنند .با درخواست اطﻼعات

 -٢با هزينههاي كمتر

بهداشتي ،استفاده از آن براي تدوين سياست و انتشار آن از طريق

 -٣بهبود كيفيت مراقبت

كانالهايي كه براي آنها باز است ،ميتوانند تأثير بيشتري در مذاكرات

 -٤داراي شواهد مبتني بر اطﻼعات اثبات شده توسط ارزيابي
دقيق علمي

با ادارات دوﻟتي داشته باشند ،رويكردي منطﻘيتر براي تصميم گيري را
افزايش دهند كه باعث بهبود عملكرد خدمات بهداشتي ميشود و از

 -٥توانمند سازي براي مصرف كنندگان و بيماران

اطﻼعات در سطوح پايين سيستم بهداشتي بيشتر استفاده ميشود .توانايي

 -٦تشويق يك رابطه شغلي بين بيمار و متخصص بهداشت و درمان

سيستمهاي اطﻼعات براي ارائه اين مزايا براي پايداري آنها بسيار مهم

 -٧آموزش پزشكان و مصرف كنندگان

است.

 -٨فعال سازي تبادل اطﻼعات و ارتباطات استاندارد بين مﺆسسات
درماني

 Rodriguesو همكاران ) (٢٠٠٣) (١٢در اين مﻘاﻟه كه مربوط به

 -٩گسترش دامنه مراقبتهاي بهداشتي فراتر از مرزهاي جغرافيايي

راه اندازي راه حلهاي اﻟكترونيكي سﻼمت در آمريكاي ﻻتين و كارائيب

و مفهومي آن

است ،روند و مسائل مربوط به سﻼمت و بازار فناوري اطﻼعات و
ارتباطات را بررسي كردند ،زيرا اين موارد پيش از اين براي كشورهاي

 -١٠اخﻼقي باشد.

صنعتي و سازمانهاي بزرگ طراحي شده است ،راه حلهاي اﻟكترونيكي

سﻼمت اﻟكترونيكي شامل اشكال جديدي از تعامل بيمار و پزشك
است و چاﻟشها و تهديدات جديد را به مسائل اخﻼقي اضافه ميكند.

به عنوان پاسخ به انواع مختلف مشكﻼت مديريت سيستمهاي بهداشتي
از جمله كساني كه در جوامع در حال توسعه هستند ارائه ميشود .به ويژه،

به گسترش و پيشرفت علم عﻼوه بر ثبت مركزي مدارك و اسناد و

سﻼمت اﻟكترونيك در حمايت عملياتي از مدلهاي جديد مراقبتهاي

راديوگرافيها و قابليت دسترسي آسان به آنها ،نﻘش به سزايي پايش و

بهداشتي كه در بسياري از كشورها اجرا مي شود ،ديده ميشود.

ارزيابي اطﻼعات طوﻻني مدت دانشجو و ارزيابي كل بخش و دانشگاهها

نويسندگان اين تحوﻻت را در خصوص ويژگيهاي آمادگي سازماني و

و بيماران هر منطﻘه تا ارزيابيهاي كﻼن كشوري دارد .كه اين موارد

زيرساختهاي فناوري در بخش بهداشت بخش آمريكاي ﻻتين و

امروزه نﻘش به سزايي در سياستها و راهبردهاي كﻼن دارند .برنامه

كارائيب بررسي مي كنند و اقدامات سياست گذاري و سازماني را براي

نرم افزاري توﻟيدي ،يك روش مناسب براي شناسايي ،دريافت،

توسعه راه حلهاي اﻟكترونيكي سﻼمت در منطﻘه توصيه ميكنند ).(١٢

سازماندهي و پردازش اطﻼعات بيمار و پروندههاي دندانپزشكي در زمينه
٩
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و نيازهاي مراقبتهاي بهداشتي در معرض تمام سازمانهاي بهداشتي

استفاده از شبكه اينترنتي و نرم افزارها با ديتابيس مركزي ،با توجه

مﻘاﻟه پژوهشي

(١٤٠٠  مهر،١٩  مﻘاﻟه،٣٤  درماني تهران )دوره،مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

تشكر و قدرداني

مراقبتهاي بهداشتي است كه قابليت دسترسي از طريق هر دستگاهي

اين مﻘاﻟه حاصل بخشي از پايان نامه مﻘطع دكتري حرفهاي

 ﻟذا هزينهها را به ميزان قابل توجهي.را كه به وب متصل مي شود دارد

 كه با حمايت دانشگاه، ميباشد٦٢٧٧  و كد١٣٩٦ دندانپزشكي در سال

كاهش داده و استفاده از آن را براي اساتيد و دانشجويان آسانتر

.علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران اجرا شده است

.كرده است
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