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  مقاله پژوهشي

در  EHRعملکردي بر اساس استاندارد مدل  يمارستانياطالعات ب يها ستميسامنيت در عملکرد  يبررس
  زيشهرستان تبر يدرمان– يآموزش مراکز

  

 ٤يخيناصر ش، *٣يخضر رويه، ٢يدمناب شهال، ١يريپ هيزک
 

  25/06/1393تاریخ پذیرش  15/04/1393تاریخ دریافت 
  

  دهيچک
ل يبـه تشـک   يو مراکـز درمـان   ها مارستانيبالزام  بر يکشور مبن يوزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشک يابالغ يها استيسبا توجه به  :و هدف نهيزم شيپ

ت در يامن عملکرد يابيبه ارز يمدل عملکرد استاندارد يضمن معرفپژوهش  نيدر ا .شود يمان ينما شيازپ شيبط امن يجاد محيک سالمت لزوم ايپرونده الکترون
  .شده است پرداختهز يتبر شهرستان ي_ درمانيمراکز آموزش يمارستانياطالعات ب يها ستميس

 -يآموزشـ  ه مراکـز يجامعه پژوهش کلانجام گرفت.  ۹۲در سال  يمقطع صورت بهده که بو يشيمايپ يفيتوصاز نوع مطالعات حاضر پژوهش  :کارروش مواد و 
 پرسشـنامه بود.  يبر اساس استاندارد مدل عملکرد يا پرسشنامه ها داده يآور ابزار جمع انجام نگرفت. ييريگ نمونه ها آنن يبود که در ب زيتبرشهرستان  يدرمان
ن يانگيسه ميمقا منظور به( يا نمونه تک T و به کمک SSPS16 يآمار افزار نرمبا استفاده از  ها داده ليوتحل هيتجز. قرار گرفت يابيمورد ارز ييايو پا ييروا ازنظر

 .شد) صورت گرفته ين جامعه آماريانگيبا م ينمونه آمار

در  هـا  مؤلفـه ن يـ ت مطلـوب ا يامـر نشـانگر وضـع    ايـن  .هسـت  ۸۴/۳±۵۹/۰ز يـ شهرستان تبر يدرمان-يآموزشدر مراکز  تيعملکرد امن ين کليانگيم :ها افتهي
ت يريمـد " ين و عملکرد فرعـ يانگين ميشتريب ۴۷/۴±۴۹/۰ن يانگيبا م ت"يق موجوديتصد" يعملکرد فرعان ين ميا در .هست يمارستانياطالعات ب يها ستميس

 ياستثنا بهت يامن يها مؤلفهت يدر خصوص رعا يدار يمعنتفاوت  .دارد يدرمان-يآموزشن را در مراکز يانگين ميکمتر ۲۰/۲±۶۳/۰ن يانگي"با م ماريب يدسترس
  .=P)۰۰۲/۰ (استوجود داشته  يمارستانياطالعات ب يها ستميسدر تبادل اطالعات در  يمنيا مؤلفه

و  يافـزار  نـرم  يهـا  شرکت گردد يمشنهاد يت نامطلوب قرار داشت. لذا پيدر وضع "ماريب يت دسترسيريمد" ينکه عملکرد فرعينظر به ا :يريگ جهينتبحث و 
  قرار دهند. موردتوجهشتر يمار را بيب يت دسترسيريمد يمدل عملکرد يها مؤلفهه يضمن ملحوظ داشتن کل ها مارستانيب

  يمدل عملکرد ،يمارستانيستم اطالعات بيس ،يمحرمانگ: ها دواژهيکل
  

  ۶۰۶-۶۱۲ ، ص1393 آبان ،61 یدرپ یپ، هشتممجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه، دوره دوازدهم، شماره 

 
  ۰۹۱۴۴۸۱۴۹۷۲ تلفن: ،زيتبر يدانشگاه علوم پزشک ،يرسان اطالع ت ويريدانشکده مد آدرس مكاتبه:

 
Email: Hkhit2012@yahoo.com 

 

                                                
  زيتبر يعلوم پزشک دانشگاه ،يت و اطالع رسانيريدانشکده مد ،يدرمان ياطالعات بهداشت تيريمد يدکتر ،زياطالعات سالمت تبر آوري فنار گروه ياستاد ١
  زيتبر يعلوم پزشک دانشگاه ،يت و اطالع رسانيريمد دانشکده ،يکارشناس ارشد مدارک پزشک ،زياطالعات سالمت تبر آوري فنگروه  يمرب ٢
  سنده مسئول)يز (نويتبر يعلوم پزشک دانشگاه ،يت واطالع رسانيريدانشکده مد ،اطالعات سالمت آوري فنارشد  يکارشناس يدانشجو ٣
  هياروم يدانشگاه علوم پزشک ،کارشناس ارشد آمار ٤

  مقدمه
 اطالعات در صنعت سـالمت، بـه   يفناور هاي يتقابلاستفاده از 
 تـر  گستردهک، روز به روز يمختلف سالمت الکترون يشکل کاربردها

 اطالعـات  سيستم و الكترونيكي يها پرونده اندازي راه .)۱شود ( يم

 پردازش، ذخيره، ،آوري جمع براي كامپيوتر از استفاده بيمارستاني با

اساسي  اهداف از بيمار مراقبتي و مديريتي اطالعات و ارتباط بازيابي
ک يـ الکترون يابـزار  يمارسـتان ياطالعـات ب  هاي يستمس .)۲هست (

 آوري، جمـع مـاران را  يب ينيو بـال  يادار ي،هستند که اطالعات مـال 
 يابيـ وتر بازيکـامپ  هـاي  يتقابلو با استفاده از  ينگهدار بندي، طبقه

در هر زمان و هر مکان قـرار   گيرندگان تصميمار يو در اخت کنند يم
 دربرگيرندهک سالمت يپرونده الکترون ن راستايدر هم ).۳( دهند يم

 صورت به شده ذخيرهات فرد، يدر طول ح ي،اطالعات مراقبت بهداشت
آموزش و پژوهش  از مراقبت مستمر، يبانيبا هدف پشت ،يکيالکترون
 ).۴است (
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از  يکـ ي يک سالمت در هر کشـور يپرونده الکترون يدر طراح
مناسب اطالعـات سـالمت    رساختيزجاد يا ،موردتوجهعوامل مهم 

 يرساخت اطالعات سالمت به محرمانگيح زيعملکرد صح). ۵( است
 ازآنجاکـه  ).۶( دارد يام بسـتگ يـ ت تبـادل پ يو قابل ها دادهت يو امن

 يک جزء اساسيمار يمربوط به ب يت و کنترل اطالعات بهداشتيامن
ــات يهــا ســتميسدر تمــام   ).۷اســت ( يمراقبــت بهداشــت ياطالع

 نيتـأم و  يم شخصـ يدر مورد حفظ حر ياديز ينگران ارتباط نيدرا
مـار  يب يرا مـدارک پزشـک  يـ ز آورده است به وجودت اطالعات يامن

مار بوده و ياطالعات ب نيتر محرمانهو  نيتر يخصوصاز  يشامل برخ
اسـت. نقـص    دسـترس  قابل يمتعدد يها مکاناز  يا انهيرااطالعات 

اطالعـات را بـه دنبـال خواهـد      يخطر افشا ها ستميساين  يتيامن
حق  يمعنبه  يم خصوصيحر ،). در حوزه مراقبت سالمت۸داشت (
ن بـه اطالعـات مراقبـت    يريسـا  يمحدود کردن دسترس يافراد برا

کـه در   يماران انتظار دارند تا اطالعاتيب ي. از طرفهاست آنالمت س
تنهـا   انـد  گذاشتهم مراقبت يت يار اعضايطول دوره مراقبت در اخت

 عنوان بهن موضوع يرد. از ايقرار گ مورداستفاده يمقاصد درمان يبرا
در  ۲۰۰۴در سـال   شـده  انجـام  يبررس ).۹( شود يماد ي يمحرمانگ

ـ از آن اسـت کـه    يکـا حـاک  يآمر  يو محرمــانگ يمنـ يا يهـا  ينگران
پرونـده   يهـا  سـتم يسگسـترده   يمـانع اجـرا   نيتر بزرگ ،اطالعات

ـ  يراهکارهـا ). ۱۰( شـده اسـت   ها دادهع يو توز يوتريکامپ  يفراوان
 يهـا  پرونـده اطالعـات موجـود در    يجهت حفظ حقـوق محرمـانگ  

 يبـه طراحـ   ۱۳۸۶پور در سال  يده است فرزنديماران ارائه گرديب
 يک بـرا يـ اطالعات پرونده سالمت الکترون ياصول محرمانگ يالگو

مار در اصول يت بيت رضاين الگو بر محوريران پرداخته است که ايا
ان در يفيشر ).۱۱دارد ( ديتأکک يپرونده سالمت الکترون يمحرمانگ

 يهـا  سـتم يسدر  يحفـاظت  يها سميمکان يبا عنوان بررس يپژوهش
 در HIPAA يتـ يامن ياسـتانداردها بر اساس  يمارستانياطالعات ب

سـم  ينشان داد که از هفت مـورد مکان  رازيش يدانشگاه علوم پزشک
 ،ها دادهبان يو طرح پشت ت خطريريمد دو مورد يتيريمد يحفاظت

 يسـم حفـاظت  يو دو مـورد مکان  ها مارستانيبکامل در همه  طور به
. از دو مـورد  شـد  يمـ اعمـال   هـا  مارستانيبدر اکثر  يالزام يکيزيف

 )۱۲( شد يماعمال  ها مارستانيبتنها در يک  ،يالزام يسم فنيمکان
Dougherty      در مقاله خود بـا عنـوان چگونـهEHR   يشـما قـانون 

از موارد  ياريشاهد در بس عنوان به يپرونده پزشک سدينو يماست؟ 
استخدام  ،غرامت دادن به کارکنان ،يشامل قصور پزشک يدادخواه

مراقبـت پرونـده    دهنـدگان  ارائـه  ي. در روش سنتشود يمو ... ارائه 
شاهد ارائـه   عنوان به) را يکيستم الکترونياز س نتيپرا يو کاغذي (

 يکــيالکترون يهــا سـتم يسدربــاره  يمراجــع قـانون  ؛ امـا دهنــد يمـ 
د يسالمت بامراقبت  يها سازمان بنابراين .دهند يمت نشان يحساس

 يدادخـواه  يبـرا  هـا  آنک سـالمت  يـ رند کـه پرونـده الکترون  يبپذ
نـه  ين زميـ در ا ييها گامد يبا ها آنقرار خواهد گرفت.  مورداستفاده
 يهـا  سـم يمکان هـا  آنستم يکه س نان را بدهدين اطميبردارند که ا

 .کنـد  يمـ فـراهم   يقـانون  نقـص  يبت از پرونده يحما يبرا يمناسب
 يعملکردهـا  ييدر شناسـا  هـا  سـازمان به  HL7سازمان  يارهايمع

EHR   ياريـ ت کنـد  يـ را حما يقـانون  ازنظـر  نقـص  يبـ که پرونـده 
 يبـرا  EHR ياز مـدل عملکـرد   تواننـد  يمـ  هـا  سـازمان  .رساند يم

و  فـرد  منحصربه يهاافزار نرمد و يموجود و جد يهاافزار نرم يابيارز
از  ١EHR يعملکـرد مـدل  ). ۱۳کننـد ( سـتم اسـتفاده   يا تمام سي

که  باشد يم EHRنه يدر زم  HL7 (Health Level 7) يها تيفعال
که در همه مراکـز  است  ياز عملکردها يعال مجموعه کي عنوان به

ن يا است ازيموردن مراقبت سالمت مستند کردن ارائه يسالمت برا
شـده   يده سازمانفات ياز عملکردها و توص يا مجموعهمدل شامل 

 نظــر گرفتــهدر  يســه بخــش اصــل در EHR يعملکردهــااســت 
  :شوند يم

  ميمراقبت مستق يعملکردها
  يبانيپشت يعملکردها

 ياطالعات رساختيز يعناصر اصل ياطالعات رساختيز يعملکردها 
 باشـند  يمـ ثبت و واژگان  ،انتقال تيقابل ،يمحرمانگ ت،يعناصر امن

)۱۴(.  
شامل عملکرد  باشد يم يفرع عملکرد ٩ت شامل يعملکرد امن

 يعملکرد فرع ،صدور مجوز يت، عملکرد فرعيق موجوديتصد يفرع
 يت دسترسـ يريمـد  يعملکـرد فرعـ   ،تيـ موجود يکنترل دسترس

تبـادل   يمنـ يا يعملکـرد فرعـ   ،انکـار عـدم   يعملکرد فرعـ  ،ماريب
م يحر يعملکرد فرع ،امن دادها يابيريمس يعملکرد فرع ،اطالعات

 ياطالعـات بـرا   يعملکـرد فرعـ   ،مـار و محرمانـه بـودن   يب يشخص
وزارت  يابالغـ  يهـا  اسـت يسبـا توجـه بـه     ).١٥( باشـد  يم قيتصد

ــک  ــوزش پزش ــان و آم ــ يبهداشــت و درم ــور مبن ــزام يکش ــر ال  ب
ک سـالمت  يل پرونده الکترونيبه تشک يو مراکز درمان ها مارستانيب

 نيهمچنـ  ).۱۶( شود يمان ينما شيازپ شيب ط امنيجاد محيلزوم ا
 يهـا  سـتم يسجـاد  يو ا يکرد کشورمان به سمت طراحـ ينظر به رو
ک سـالمت و لـزوم وجـود    يـ و پرونده الکترون يمارستانياطالعات ب

 يوضعيت موجـود از اهميـت خاصـ    ي، بررسيحفاظت يها سميمکان
ت در يـ عملکـرد امن  يبررسـ  ن راسـتا يـ . در ا)۱۲( برخوردار اسـت 

ــات بيس ــر اســاس يمارســتانيســتم اطالع ــرد ب ــدل عملک در  يم
ن يـ موضـوع ا ز يـ تبر يدانشگاه علوم پزشک يآموزش يها مارستانيب

  پژوهش قرار گرفت.
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 زکيه پيري، شهال دمنابي، هيرو خضري، ناصر شيخي
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  ها روشمواد و 
 يمقطع صورت بهو  بوده يشيماياز نوع پ يفيتوصن پژوهش يا

ــال  ــام ۱۳۹۲در س ــت  انج ــه اس ــژوهش کل گرفت ــه پ ــ. جامع ه ي
ايـن مراکـز    بـود  زيتبر شهرستان يدرمان -يآموزش يها مارستانيب

نا، شهدا، ي، سي، علو، امام رضايمدن يها مارستانيباز  عبارت بودند
ــاغ يکوکــارين ،ي، کودکــان، طالقــانيراز ــا ب ــه دل کــه يو باب ــب ل ي

ار ورود بـه  يـ مع انجام نگرفـت.  يريگ نمونهت تعداد نمونه، يمحدود
در زمان انجـام   يبه سيستم اطالعات بيمارستان بودن مجهز مطالعه

سـتم  يبه دليل مجهز نبـودن بـه س   يمارستان باباباغيب .تحقيق بود
حذف گرديد.  از مطالعه در زمان انجام تحقيق يمارستانياطالعات ب

ــر اســاس يا پرسشــنامه هــا داده يابــزار گــرداور نســخه  نيآخــر ب
 و شـده  ترجمـه که توسط پژوهشـگر   بود ياستاندارد مدل عملکرد

فرم  انييروا نييتع منظور بهاست.  بوده يعملکرد فرع ۹متشکل از 
ع و از يـ امر توز نفر از افراد خبره در ۸ن يپرسشنامه ب ياعتبارسنج

ن يـي تع يد و بـرا يـ گرد دييتأ ت و تناسبيت، اهميسه جنبه شفاف
کـه دو   صـورت  نيبـد از روش آزمون باز آزمون استفاده شد.  ييايپا
شهرسـتان   ي(مراکـز خصوصـ  مارستان خارج از جامعـه پـژوهش   يب

نمونـه   عنـوان  بـه بود  يمارستانيستم اطالعات بيس يکه دار ز)يتبر
ــه فاصــله  شــده انتخــاب يشــيآزما ــود و در دو نوبــت ب  دو هفتــهب

 يب همبسـتگ يسپس ضـر  ده است.يل گرديپرسشنامه مذکور تکم
ـ  آمـد.   بـه دسـت  =R ۱ن دو نوبـت محاسـبه و   يـ ا يهـا  پاسـخ ن يب

ل يـ است هـر دو بـار پرسشـنامه توسـط پژوهشـگر تکم      ذکر انيشا
ن مرکـز در  يـ زه ايستم مکانيدر س يرييتغ گونه چيهده بود و يگرد

پرسشـنامه مـذکور بـا روش    . صـورت نگرفتـه بـود    ن مدتياطول 
د. يــل گرديـ اطالعــات تکم يبخـش فنـاور   نيمســئولبـا   مصـاحبه 

و بـه   SSPS16 يآمـار  افـزار  نرمبا استفاده از  ها داده ليوتحل هيتجز
بـا   ين نمونـه آمـار  يانگيسه ميمقا منظور به( يا نمونه تک T کمک

بـر   يينها يريگ ميتصم .) صورت گرفته استين جامعه آماريانگيم

اس بازرگان صورت گرفتـه اسـت. بـر اسـاس اسـتاندارد      يمق اساس
را در  ۳۳/۲تـا   ۱ن يانگيـ حاصـل از م  آمـده  دست بهج ينتا موردنظر

 ۶۷/۳را در سطح نسبتاً مطلوب و  ۶۷/۳تا  ۳۴/۲ت نامطلوب، يوضع
 .)۱۷( کنند يم يابيت مطلوب ارزيضعورا در  ۵تا 

 يمارسـتان ياطالعات ب يها ستميس ازآنجاکه: ياخالق مالحظات
 شـده  ارائـه  هـا  مارستانيبمتفاوت در  يافزار نرم يها شرکت ياز سو

ــوگ نيمســئولشــتر يب يبــود جهــت همکــار ــهاز  يريو جل  هرگون
ن يشـده اسـت. همچنـ    يخوددار ها شرکت ياز ذکر اسام يريسوگ

 يهـا  تخصـص  با يدرمان – يآموزشجامعه پژوهش مراکز  ازآنجاکه
تعـداد تخـت؛ امکانـات ... ) تفـاوت     (جهات  ياريکه از بس گوناگون

نکه يشده است. ضمن ا يسه مراکز خوددارين از مقايداشتند بنابرا
بـا واحـد    ؛ وشده اسـت از طرف دانشگاه  نامه يمعرفمراکز  يتمام به

  الزم انجام گرفته است. يحراست مراکز هماهنگ
  

  ها افتهي
 ۸۴/۳±۵۹/۰ت يامن يکل ميانگين ۱جدول ج يبا توجه به نتا 

 ؛ صدور مجوز۴۷/۴±۴۹/۰ نيانگيبا م تيق موجودي. تصدباشد يم

ــرل دسترســـ ۶۹/۰±۹۰/۳ ــدم انکـــار  ۱۰/۴±۵۱/۰ ي؛ کنتـ ؛ عـ
 يم شخصيحر ؛۷۰/۳±۶۷/۰ امن يها داده يابيري؛ مس۶۹/۰±۶۰/۴

 ۹۷/۳±۹۳/۰ق يتصد يبرا يا لهيوسو اطالعات  ۴۰/۴±۹۶/۰مار يب
در  هـا  مؤلفـه ن يـ ت مطلـوب ا ين امـر نشـانگر وضـع   يـ ا .قرار داشت

در تبادل  يمنيا مؤلفه. است بوده يمارستانياطالعات ب يها ستميس
مطلـوب و   نسـبتاً ت يدر وضـع  ۲۵/۳±۴۸/۰ن يانگيـ اطالعات بـا م 

ت يوضــعدر  ۲۰/۲±۶۳/۰ن يانگيــمــار بــا ميب يت دسترســيريمــد
 يدار يمعنـ که تفـاوت   دهد يمنشان  Tآماره  نامطلوب قرار داشت.

در  يمنـ يا مؤلفـه  ياسـتثنا  بهت يامن يها مؤلفهت يرعادر خصوص 
اطالعـات   يهـا  سـتم يسدر  EHR يتبادل اطالعات مدل عملکـرد 

  وجود داشت. يمارستانيب
  

  يمارستانياطالعات ب يها ستميسدر  EHR يت، مدل عملکرديامن مؤلفهت يزان رعايتك متغيري م tنتايج آزمون  ):۱( جدول

انحراف   نيانگيم  ريمتغ
  استاندارد

خطاي استاندارد 
  سطح  درجه آزادي Tآماره   ميانگين

  تفاوت ميانگين  يدار يمعن

  ۸۴/۰  ۰۰۲/۰  ۹  ۴۸/۴  ۱۸/۰  ۵۹/۰  ۸۴/۳  تيامن
  ۴۷/۱  ۰۰۰/۰  ۹  ۴۷/۹  ۱۵/۰  ۴۹/۰  ۴۷/۴  تيق موجوديتصد

  ۹۰/۰  ۰۰۳/۰  ۹  ۰۷/۴  ۲۲/۰  ۶۹/۰  ۹۰/۳  صدور مجوز
  ۱۰/۱  ۰۰۰/۰  ۹  ۷۳/۶  ۱۶/۰  ۵۱/۰  ۱۰/۴  يکنترل دسترس

  -۸۰/۰  ۰۰۳/۰  ۹  ۰۰/۰۴  ۲۰/۰  ۶۳/۰  ۲۰/۲  ماريب يت دسترسيريمد
  ۶۰/۱  ۰۰۰/۰  ۹  ۲۳/۷  ۲۲/۰  ۶۹/۰  ۶۰/۴  عدم انکار

  ۲۵/۰  ۱۳/۰  ۹  ۶۲/۱  ۱۵/۰  ۴۸/۰  ۲۵/۳  در تبادل اطالعات يمنيا
  ۷۰/۰  ۰۱/۰  ۹  ۲۸/۳  ۲۱/۰  ۶۷/۰  ۷۰/۳  امن يها داده يابيريمس

  ۴۰/۱  ۰۰۱/۰  ۹  ۵۸/۴  ۳۰/۰  ۹۶/۰  ۴۰/۴  ماريب يم شخصيحر
 ۹۷/۰ ۰۰۹/۰ ۹ ۲۸/۳ ۲۹/۰ ۹۳/۰ ۹۷/۳  قيتصد يبرا يا لهيوساطالعات 
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 يفرع يان عملکردهايکه در م دهد يمنشان  ۱جدول شماره 
ن يانگيت با ميق موجوديتصد يت عملکرد فرعيعملکرد امن

 يت دسترسيريمد يفرع عملکردن و يانگين ميشتريب ۴۹/۰±۴۷/۴
ن را در مراکز يانگين ميکمتر ۲۰/۲±۶۳/۰ن يانگيمار با ميب

  دارد. يدرمان-يآموزش
  

  يريگ جهينتبحث و 
ت کـاربران  يـ هو دييـ تأبه "ت يق موجوديتصد "يعملکرد فرع

همـه کـاربران    يدسترساز  يريجلوگ نيو همچن ياز دسترسقبل 
. )۱۸ ،۱۶دارد (اشـاره   دييـ تأ يهـا  سميمکان يريکارگ به و رمجازيغ
ت يز در وضـع يشهرستان تبر يدرمان – يآموزشدر مراکز ن مورد يا

ق و يپروسه تصد سدينو يم ين رابطه صفدريدر اقرار دارد  يمطلوب
 يثبت اطالعات است کـه متفـاوت از امضـا    يقانون تيمسئول دييتأ

ان در پـژوهش خـود   يفيشر .)۱۹است (کاغذ  يپزشک رو يمعمول
 مارستانيک بيدر تنها  "تيا موجوديق شخص يتصد "کند يمان يب

ن مـورد بـا   يـ ا ).۱۲( شـد  يمـ اعمال  موردمطالعه يها مارستانيباز 
" صـدور مجـوز   "يفرعـ  عملکـرد  .ندارد يج پژوهش ما همخوانينتا

 يو چه اقـدامات  يکاربران به چه منابع اطالعات ن مهم کهياشاره به ا
ت يـ هو يبر مبنـا  يدسترسن يمجاز به انجام هستند و ا ها آن يرو

در ن مـورد  يـ ا .)۱۶،۱۸( باشـد  يمو...  يکار فيا وظاينقش افراد و 
ن رابطه يدر ا يصفدرقرار داشت  يت مطلوبيمراکز مذکور در وضع

بـه   يدسترسـ  يد بـرا يـ با ييهـا  هيـ روو  هـا  اسـت يسکه  سدينو يم
ه کند که تمام يته يافزار نرمن شوند و يتدو يکيالکترون يها پرونده
کنـد و از اسـتفاده    يبانيف و پشـت يـ کـاربران را تعر  يهـا  يدسترس

 يعملکـرد فرعـ  . )۱۹ز کنـد ( يپره يک منبع اطالعاتيرمجاز از يغ
بـه   يدسترسـ  کهن مورد ياشاره به ا "تيموجود يکنترل دسترس"

د يـ رمجـاز نبا يد و افـراد غ يـ اطالعات کنترل شود و افـراد مجـاز با  
ــا ــ ييتوان ــند  يدسترس ــته باش ــا .)۱۶،۱۸دارد (داش ــورد دري  ن م

ان يب باره نيدرا يرار دارد صفدرق يت مطلوبيدر وضع ها مارستانيب
کـه   کنـد  يمـ ن يـي است که تع يابزار يکه کنترل دسترس کند يم

 ريپذ امکاناشخاص مجاز  لهيوس بهستم پرونده فقط يبه س يدسترس
 يشخصـ  ين اسـت کـه اطالعـات بهداشـت    آ کننـده  نيـي تعاست و 

ـ  دشدهييتأاهداف  يتنها برا يعني شود يم يمحرمانه نگهدار ن يو ب
سـال   يبررس ).۱۹( شوند يمم يتسه آگاهانهت يافراد مجاز و با رضا

 يدسترسـ  ،ها سازماندرصد  ۸۰که  دهد يمدر کانادا نشان  ۲۰۰۳
تمام  د.ننک يرا فراهم م ينيبال يها پروندهکارمندان و پزشکان را به 

شناسـه   ينيبـال  يهـا  ستميسبه  يکنترل و دسترس يبرا ها سازمان
و  يشناسه کـاربر  ها سازماندرصد  ۹۰و رمز عبور داشته و  يکاربر

 يت دسترسـ يريمـد " يعملکرد فرع ).۲۰دارند ( يرمز عبور واحد
مـار بـه اطالعـات    يب يدسترسـ  و اجـازه ت يريمـد  اشاره بـه " ماريب

ز يـ تبر يدرمـان  – يآموزشدر مراکز  که ر داردمايب يسالمت شخص
ن رابطـه  يـ در ا ي). صـفدر ۱۶( شـت ت نـامطلوب قـرار دا  يدر وضع

ا يـ مجاز به اصالح  شده نيتدون يد مطابق با قوانيمار بايب سدينو يم
ا يـ ح ير صـح يـ غ يها دادهباشد و  اش پرونده يتير اطالعات هوييتغ

مار يب ينده قانونيا نماي سال بزرگمار يهر ب ؛ وح کنديناقص را تصح
تمـام اطالعـات    شـده  نيتـدو ن يمجاز باشـند کـه مطـابق بـا قـوان     

 "يعملکرد فرع ).۱۹کند ( يدر پرونده را جستجو و کپ شده رهيذخ
ن مـورد دارد کـه در انتقـال اطالعـات و يـا      ياشاره به ا " عدم انکار

روي  کننده عملانجام عملي روي اطالعات، گيرنده يا فرستنده و يا 
مراکـز   در .)۱۶،۱۸باشـد ( اطالعات نبايد قادر به انکار عمـل خـود   

عملکـرد   ت مطلوب قرار داشـت. يز در وضعيتبر يدرمان – يآموزش
ن نکتـه اشـاره دارد کـه در    يبه ا "در تبادل اطالعات يمنيا" يفرع

 يهـا  سـم يمکان ت شـود و يـ رعا يمانگرت و محيامنتبادل اطالعات 
اسـتفاده   هـا  دادهمـن  يمبادله ا يبرا بر استاندارد يمبتن يرمزگذار

ت يز در وضعيتبر يدرمان – يآموزشمراکز ن مورد در يا). ۱۶شود (
 يابيريمســ" يعملکــرد فرعـ ن يمطلـوب قــرار دارد. همچنـ   نسـبتاً 

بـا   هـا  دادهن يروت يکيمبادله الکترونانجام  يبه معن "امن يها داده
ن مـورد در  يـ ا .)١٦( باشـد  يمـ ن و امـ  شده شناختهمنابع و مقاصد 

 ت مطلـوب قـرار دارد.  يز در وضـع يـ تبر يدرمـان  – يآموزشـ مراکز 
ن يوانق يعني "مار و محرمانه بودنيب يم شخصيحر "يفرع عملکرد

مـار و  يب يريپـذ  بيآسـ ت بسـته بـه   يـ و امن يحفظ محرمانگ يبرا
در مراکـز   ن مـورد يـ ا ).۱۶( باشـد  يمـ ت پرونـده متفـاوت   يحساس
 يحبيبـ  .اشـت ت مطلوب قـرار د يز در وضعيتبر يدرمان – يآموزش

مـاران بـر اسـاس درجـه     يفرد معتقد است که الزم است اطالعات ب
و  يو مـال  يدرمان يصي، تشخياطالعات ادار طبقه سهبه  يمحرمانگ

شـده و ضـمن    يبنـد  ميتقسـ  يو سر ، محرمانهيداخل طبقه سهدر 
جهت حفاظت از  ييسازوکارهابه هر طبقه،  يزان دسترسيف ميتعر

 يا لهيوسـ اطالعـات  " يعملکرد فرعـ  ).۲۱درآيد (اطالعات به اجرا 
سـنده  يت نوياطالعات هون مورد دارد که ياشاره به ا "قيتصد يبرا

ن ييو ... مسئول تع تشخيص ،داديرو ،هر عمل يرا نشان دهد و برا
 تيز در وضـع يـ تبر يدرمان – يآموزشدر مراکز  ؛ که)۱۶،۱۸کند (

  .داشت مطلوب قرار
در ارتبـاط بـا اسـتاندارد مـدل      شـده  انجـام  يبا توجه به بررس

 در تبادل اطالعات " که يمني"ا يفرع يعملکردها EHR يعملکرد
که  مار"يب يت دسترسيريداشت و"مد قرار مطلوب نسبتاًت يدر وضع
شتر يتوجه باز به ين عملکردها نيا ت نامطلوب قرار داشت.يدر وضع

ضـمن ملحـوظ    يافـزار  نرم يها شرکت گردد يمشنهاد يلذا پ دارند.
شــتر يبن مـوارد را  يـ ا يمــدل عملکـرد  يهـا  مؤلفـه ه يـ داشـتن کل 
دل مـ  يعملکردهـا  بـا گنجانـدن کامـل    ؛ وقـرار دهنـد   موردتوجه

 رسـاخت يزنـه  يزمخـود   يافـزار  نرم يها بستهدر  EHR يعملکرد
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 زکيه پيري، شهال دمنابي، هيرو خضري، ناصر شيخي
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 نيمسـئول ن بـه  يک سالمت را هموار سازند. همچنيپرونده الکترون
در  شود يمشنهاد ير کاربران پيو سا ها مارستانيباطالعات  يآور فن

 هـا  آنو استفاده از  يريکارگ به در جهت ها تيقابلن يصورت وجود ا
 يياسـتانداردها  يدارا EHR يمدل عملکرد ازآنجاکه ند.ياقدام نما

به پژوهشـگران   باشد يمز ين ميمستقو مراقبت  يبانينه پشتيدر زم
ن يــرا بـا ا  يمارســتانياطالعـات ب  هــا سـتم يس گــردد يمـ شـنهاد  يپ

-يآموزشـ ر مراکـز  يسـا  نيهمچنـ نـد.  ينما يابيز ارزياستانداردها ن
 يهـا  سـتم يس ين پـژوهش بـر رو  يـ مشـابه ا  يز پژوهشـ ين يدرمان

ن پـژوهش  يـ ا يهـا  تيمحدوداز  انجام دهند. يمارستانياطالعات ب
 يمـدل عملکـرد   ياسـتانداردها ن نسـخه  يبه آخـر  يعدم دسترس

EHR،  بـا اسـتاندارد مـدل     يابيـ نه ارزيدر زم يا مطالعهعدم وجود
  بود. يعملکرد

  
 تشکرر و يتقد

 باشد يمارشد  ينامه کارشناس انياز پا ين مقاله حاصل بخشيا 
ن يز اجرا شده است همچنيتبر يپزشکت دانشگاه علوم يکه با حما

نظـران   د و صـاحب يه اسـات يـ کل يهمکـار ان از يـ پژوهشگران در پا
و  زيـ تبر يدرمـان  -يو مراکـز آمورشـ   هياروم يدانشگاه علوم پزشک

 تيـ نها يمارآزاده مشاور محترم  سلطان يآقا رملو ويآ يقاآجناب 
  .دارند را يتشکر و قدردان
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Original Article 

INVESTIGATING THE FUNCTIONAL MODEL EHR SECURITY 
SAFEGUARDS IN THE HIS OF TABRIZ UNIVERSITY OF MEDICAL 

SCIENCES 
 

Piri Z1,Damnabi SH2, KHezri H3*,Naser SH4 
 

Received: 6 Jul , 2014; Accepted: 16 Sep , 2014 
Abstract 
Background &Aims :A safe environment for establishing an electronic health record is one of the 
priorities of Ministry of Health for all hospitals in Iran. The purpose of this study was to determine 
security standards, and to evaluate the hospital information systems according to that standards.   
Materials & Methods: This is a cross-sectional descriptive study. Ten teaching hospitals with a 
hospital information system which were affiliated to Tabriz University of Medical Sciences were 
evaluated. The data were collected by using a self-constructed checklist according to the Functional 
Model of HER, and the interviews with the hospitals IT authorities. Data were analyzed using SPSS 
16. 
Results: The information infrastructure part of EHR functional model consists seven major parts, and 
security is one of them in which nine sub functions have been defined. The total rate for all security 
standards was 3/84 ±0/59. The higher rate was for authorization sub function (4/47±0/49), and the 
lower rate was for patient access management sub function (2/20±0/63). There was a significant 
relationship between the components rate of security part except for secure data exchange (P=0/002).  
Conclusion: Considering the low rate of patient access management, it is recommended that HIS users 
and venders take into account this sub function besides their attention to all sub functions of EHR 
functional model.   
Keywords: Functional Model Standard, hospital information system, confidentiality 
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