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Abstract
 Introduction: Nursing informatics is effective on the optimal use of technology and health promotion. Using 
the experiences of successful countries in this field, can facilitate the improvement of nursing care quality. The 
purpose of this study is a comparison of nursing informatics development factors in Iran and leading countries.
Methods: The present study was conducted in a descriptive-comparative study in 1398. The leading countries in 
nursing informatics were selected by determining the top countries with the highest number of articles published 
in the field of nursing informatics. Research steps were based on Rosswurm and Larrabee’s Conceptual Model. 
The principles of the TIGER international project as indicators were reviewed in the literatures of Iran and 
selected countries and compared with the comparative matrix.
Results: The results showed that Iran with 15 years of activity in the field of nursing informatics is new and 
the United States with a history of 60 years of activity in this field has been the most pioneer. In terms of 
development factors of nursing informatics, Iran scored the lowest activity in the comparative study compared 
to the countries surveyed, including the United States, the United Kingdom, Canada, Australia and Taiwan. Iran 
is not in a desirable position compared to these countries in terms of indicators of management and leadership, 
education and training, communication and cooperation, informatics design, information technology, policy-
making and culture in nursing informatics.
Conclusions: Considering the importance of using information technology in nursing, providing national 
empowerment programs for nurses can improve the useful use of information tools in order to improve the 
quality of nursing services and the outcome of health care.
Keywords: Nursing Informatics, Quality of Health Care, Comparative Study, Iran.
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چکیده 
مقدمــه: انفورماتیــک پرســتاری بــر اســتفاده بهینــه از تکنولــوژی و ارتقــای ســالمت موثــر اســت و اســتفاده از تجربیــات کشــورهای 
موفــق دنیــا در ایــن زمینــه، می توانــد تســهیل گــر ارتقــای کیفیــت مراقبــت بهداشــتی باشــد. هــدف از ایــن پژوهــش، مقایســه تطبیقــی 

عوامــل توســعه انفورماتیــک پرســتاری در ایــران و کشــورهای پیشــرو اســت.
روش کار: پژوهــــش حاضــر بصــورت توصیفــی تطبیقی در ســال 1398 انجام شــد. انتخاب کشــورهای پیشــرو در انفورماتیک پرســتاری 
بــا تعییــن برتریــن کشــورها بــا بیشــترین میــزان انتشــار مقالــه در زمینــه انفورماتیــک پرســتاری انجــام شــد. گام هــای انجــام پژوهــش در 
ایــن مطالعــه، مبتنــی بــر مــدل رازوالــم و الرابــی بــود. هفــت اصــل پــروژه بیــن المللــی تایگــر، بعنــوان معیارهــای تطبیــق انتخــاب شــده 

و در منابــع ایــران و کشــورهای منتخــب بررســی شــده و بــا تدویــن ماتریــس تطبیقــی مقایســه گردیــد. 
یافته هــا: نتایــج نشــان داد کــه ایــران بــا 15 ســال فعالیــت در زمینــه انفورماتیــک پرســتاری نوپــا اســت و امریــکا بــا ســابقه 60 ســال 
فعالیــت در ایــن زمینــه پیشــگام تریــن بــوده اســت. از نظــر عوامــل توســعه انفورماتیــک پرســتاری در بررســی تطبیقــی، ایــران در مقایســه 
بــا کشــورهای مــورد بررســی شــامل امریــکا، انگلســتان، کانــادا، اســترالیا و تایــوان، کمتریــن فعالیــت را داشــته اســت. کشــور ایــران از نظر 
معیارهــای مدیریــت و رهبــری، آمــوزش و تحصیــالت، ارتباطــات و همــکاری، طراحــی انفورماتیــک، فنــاوری اطالعــات، سیاســت گــذاری 

و فرهنــگ در انفورماتیــک پرســتاری نســبت بــه کشــورهای مــورد بررســی در وضعیــت مطلوبــی قــرار نــدارد.
نتیجــه گیــری: نظــر بــه اهمیــت به کارگیــری فنــاوری اطالعــات در پرســتاری، ارائــه برنامه هــای توانمندســاز ملــی بــرای پرســتاران 
مــی توانــد منجــر بــه بهبــود اســتفاده مفیــد از ابزارهــای انفورماتیــک در راســتای ارتقــای کیفیــت خدمــات حرفــه ای پرســتاری و بهبــود 

پیامــد مراقبــت بهداشــتی گــردد.
کلیدواژه ها: انفورماتیک پرستاری، کیفیت مراقبت بهداشتی، مطالعه تطبیقی، ایران.

مقدمه 
در طــي دهــه هــای اخیــر، انفورماتیــک بعنــوان یــک تخصــص 
در مراقبــت بهداشــتي درمانــی و همچنیــن در حرفــه پرســتاري؛ 
رشــد زیــادي داشــته اســت )1(. بطــوری کــه اســتفاده از فنــاوری 
اطالعــات بــه شــکل همــه جانبــه ای در محیــط هــای مراقبــت 
ــر  ــژه ای ب ــه وی ــر توج ــن ام ــود و ای ــی ش ــده م ــالمت دی س
مهــارت هــای انفورماتیــک در پرســتاران را ایجــاد کــرده اســت 

)2(.  امــروزه اســتفاده از سیســتم هــای الکترونیــک در پرســتاری 
ــت )3(  ــده اس ــت ش ــتاندارد در مراقب ــک روش اس ــه ی ــل ب تبدی
ــان  ــه مهــارت انفورماتیــک و حضــور آن ــذا تجهیــز پرســتاران ب ل
در تعامــل بــا پزشــکان و ســایر کارکنــان بهداشــتی درمانــی، در 
ــا  ــه تنه ــت و ن ــمند اس ــیار ارزش ــتی بس ــات بهداش ــه خدم عرص
ــه ای پرســتاری را گســترش  می دهــد بلکــه  ــه خدمــات حرف ارائ
بــه عنــوان بــازوی قــوی، منجــر بــه معرفــی خدمــات تخصصــی 
پزشــکی، گســترش ارتباطــات بیــن پزشــک و بیمــار و اســتفاده 
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صحیــح، امــن و مفیــد عمــوم جامعــه از خدمــات ســالمت 
 .)4(  می گــردد 

 انفورماتیــک پرســتاری، از مصــرف کننــدگان، بیماران، پرســتاران و 
ســایر ارائــه دهنــدگان خدمــات در تصمیم گیــری هایشــان و در هر 
نقشــی کــه بــر عهــده دارنــد پشــتیبانی می کنــد. ایــن پشــتیبانی از 
طریــق اســتفاده از ســاختارهای اطالعــات، فرآیندهــای اطالعاتــی 
و فنــاوری اطالعــات حاصــل مــی گــردد )5(. مطالعــات نشــان داده 
انــد، تعامــل پرســتار بــا فنــاوری اطالعــات در تمامــی جنبــه هــای 
حرفــه ای نــه تنهــا منجــر بــه ارتقــای کیفیــت مراقبت، پیشــگیری 
از خطــا، کاهــش هزینــه هــای ســالمت، کاهــش کار بــا کاغــذ و 
افزایــش کارایــی مدیریــت مــی گــردد، بلکــه پتانســیل نهفتــه ای 
بــرای نــوآوری و ارتقــای ســالمت مخصوصــاً از طریــق تشــخیص 
زودرس، پایــش بیمــاری هــای مزمــن از راه دور و دسترســی، 
تصمیــم گیــری، مقایســه و ارزیابــی بــر اســاس اطالعــات جمــع 

آوری شــده معتبــر در بــردارد )6 و 7(.
ــم  ــه و عل ــم رایان ــه عل ــت ک ــی اس ــتاری دانش ــک پرس انفورماتی
اطالعــات را بــرای شناســایی، گــردآوری، پــردازش و مدیریــت داده 
هــا و اطالعــات در جهــت پشــتیبانی از فعالیــت هــای پرســتاری، 
مدیریــت، آمــوزش، پژوهــش و گســترش دانــش پرســتاری 
یکپارچــه مــی کنــد. ایــن تخصــص فعالیــت تمامــی حــوزه هــای 
ــطح  ــا از س ــکان ه ــز و م ــام مراک ــتاری را در تم ــی پرس تخصص

ــد )8(. ــا پیشــرفته پشــتیبانی مــی کن ــدی ت مبت
ــه  ــش از راه دور و ارائ ــاوره و پای ــا مش ــتاری ب ــک پرس انفورماتی
ــا  ــاط ب ــعه ارتب ــه توس ــت ب ــق اینترن ــالمت از طری ــات س خدم
متقاضیــان خدمــات مــی انجامــد. بــه ایــن ترتیــب؛ ارتقــای کیفیت 
ــروری،  ــای غیرض ــذف مراجعه ه ــالمت و ح ــای س ــت، ارتق مراقب
صرفــه جویــی هزینــه و زمــان اتفــاق مــی افتــد. چــه بســا بیمارانی 
کــه بدلیــل مشــکالت دوری راه و هزینــه بــر بــودن مســافرت ها، 
ــت  ــه مراقب ــات در زمین ــت خدم ــد و از دریاف ــرده ان ــه نک مراجع
ــد  ــده ان ــروم ش ــر مح ــوارد دیگ ــرطان و م ــن، س ــاری مزم بیم
ــراد  ــن اف ــرای ای ــت ب ــش از راه دور  می توانس ــه پای ــی ک در حال

ــاورد )9(. ــان بی ــه ارمغ ــالمت را ب س
ــای  ــتفاده از ابزاره ــا اس ــزل ب ــد در من ــی توانن ــاران م ــروزه بیم ام
رایانــه ای بــراي کســب اطالعــات اقــدام کننــد و ســهم بیشــتری 
در مراقبــت از خــود ایفــا نماینــد، درصورتــي کــه تــا قبــل از مطــرح 
ــتقیم  ــش غیرمس ــه نق ــتر ب ــتاري، بیش ــک پرس ــدن انفورماتی ش

ــود )10(. ــظ ســالمتي توجــه شــده ب ــاران در حف بیم
ــراي حمایــت از آمــوزش  ــه روش هــاي ابداعــي ب بعــالوه، نیــاز ب

بیمــار و پرســتار، و سیســتم هــاي قــوي بــراي حمایــت از تصمیــم 
و عملکــرد مبتنــي بــر شــواهد، روز بــه روز بیشــتر شــده اســت )7(.

اســتفاده از ابزارهــای انفورماتیــک در کنــار نیــاز بــه کاهــش هزینــه 
مراقبــت بهداشــتی و ارتقــای کیفیــت مراقبــت و امنیــت بیمــار در 
ســطوح مختلــف مراقبتــی بیــان شــده اســت. لــذا اســتفاده مفیــد از 
پتانســیل  فنــاوری اطالعــات ســالمت و خدمــات پرســتاری راه دور 
از طریــق ســالمت الکترونیکــی، راه حــل مناســب بــرای مدیریــت 

ــا  می باشــد )8(.  ــی در دنی خودمراقبت
علــی رغــم توجــه و تمرکــز بــر توســعه مهــارت هــای انفورماتیــک 
در پرســتاران امــا ضعــف هــای زیــادی در ایــن حــوزه مشــاهده می 
شــود. بطــور مثــال بســیاری از مداخــالت و نتایــج کار پرســتاری 
در سیســتم هــای الکترونیکــی ثبــت ســوابق بهداشــتی بصــورت 
موثــر ذخیــره نمــی شــوند. شــاید دلیــل ایــن امــر قــرار نداشــتن 
اصطالحــات پرســتاری در حــوزه هــای موجــود در سیســتم هــای 
ــای  ــت ه ــتاران در فعالی ــب پرس ــه اغل ــد و اینک ــی باش الکترونیک
اجرایــی و توســعه سیســتم هــای الکترونیکــی یــا دخالــت ندارنــد 
و یــا دانــش کافــی بــرای وارد کــردن ایــن اطالعــات ندارنــد )1(.

ــی الزم را  ــتاران آمادگ ــیاری از پرس ــد بس ــان  می ده ــع نش مناب
بــرای به کارگیــری موثــر فنــاوری اطالعــات در مراقبــت ندارنــد و 
شایســتگی های مــورد نیــاز را کســب ننمودنــد )9( یــا برنامــه هــای 
آموزشــی پرســتاران معیارهــای اســتانداردی بــرای آمــوزش مهارت 

هــای انفورماتیــک پرســتاری نــدارد )10(.
تحقیقاتــی در دنیــا در زمینــه انفورماتیــک پرســتاری و نقــش آن در 
آمــاده ســازی پرســتاران بــرای رویارویــی بــا محیــط تحولــی مبتنی 
ــه اســت.  ــی صــورت گرفت ــات ســالمت کنون ــاوری اطالع ــر فن ب
ــات حاکــی از آن اســت کــه ضعف هــای  ــج مطالع ــوز نتای ــا هن ام
زیــادی وجــود دارد و نیازمنــد مطالعــات تکمیلــی اســت. ضــرورت 
تعییــن شــاخص هایی بــرای شایســتگی هــای پرســتار مســلط بــر 
انفورماتیــک خصوصــا بــرای اســتفاده مدیــران و رهبران پرســتاری 
مشــهود اســت. تــا بتواننــد بــا تدویــن برنامــه اســتراتژیک، برنامــه 
ریزی هــای الزم را بــرای توانمندســازی پرســتاران بــه اهــرم 
ــا  ــه مراقبــت ب ــه ارائ ــادر ب ــا ق ــاوری اطالعــات انجــام دهنــد ت فن
ــر  ــرای خدمــات بهت ــر باشــند. و از سیســتم هایی کــه ب کیفیــت ت

ــد )11(.  ــی اســتفاده کنن ــن  می شــوند بخوب ــط کار بالی وارد محی
در حــال حاضــر در سراســر جهــان متخصصــان انفورماتیــک 
ــا چالــش هایــی در توســعه و اجــرای سیســتم هــای  پرســتاری ب
الکترونیکــی و ســاختارهای دیجیتــال روبــرو هســتند تــا از 
متخصصــان مراقبــت هــای بهداشــتی درمانــی و بیمــاران مبتــال 
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ــوزش هــای مجــازی  ــد. نقــش آم ــد 19 پشــتیبانی کنن ــه کووی ب
ــی  ــرایط کنون ــجویان در ش ــا دانش ــتاران و ی ــوزش پرس ــرای آم ب

ــت )12(. ــرده اس ــدا ک ــت پی ــتر اهمی بیش
علــی رغــم تأثیــرات مثبــت بســیار زیــاد به کارگیــری سیســتم های 
مبتنــی بــر فنــاوری اطالعــات در مراقبت ســالمت، میــزان پذیرش 
فنــاوری اطالعــات در بیــن گــروه هــای مختلــف علــوم پزشــکی، 
انــواع ســازمان هــای مراقبت ســالمت و کشــورهای مختلف بســیار 
متفــاوت اســت. گــزارش هــای وضعیــت در بســیاری از کشــورها 
کــه بــا دیــدگاه کلــی توســط ســازمان هــای بیــن المللــی تدویــن 
مــی شــود، بــا شناســایی برجســتگی هــا، تصویــر گســترده ای از 
شــاخص هــا و پروفایــل بــرای هــر کشــور فراهــم مــی کنــد. در 
مقابــل مطالعــات تطبیقــی امــکان مقایســه عوامــل موثــر بــر رشــد 
ــن  ــد. محققی ــی کن ــر م ــات را میس ــاوری اطالع ــری فن به کارگی
ــد  ــوده ان ــاره نم ــر کشــور اش ــت ه ــه وضعی ــات ب ــد مطالع معتقدن
ولــی مقایســه کشــورها بــر اســاس شــاخص هــای مشــابه تســهیل 
گــر بهــره منــدی از تجــارب و بهتریــن عملکردهــا اســت )13( . لذا 
بررســی تطبیقــی کشــورهایی بــا برتریــن فعالیــت علمــی در زمینــه 
انفورماتیــک پرســتاری موجــب مــی شــود امــکان برنامــه ریــزی 

بهتــری بــرای توســعه در کشــور ایــران فراهــم گــردد. 
از ایــن رو انجــام یــک مطالعــه تطبیقــی کــه بــه بررســی مقایســه 
ای عوامــل توســعه انفورماتیــک پرســتاری در ایــران بــا کشــورهای 
پیشــرو در ایــن علــم بپــردازد ضــروری بــه نظــر مــی رســد و مــی 
ــرار  ــر ق ــل کشــور موث ــه پیشــنهاد مناســب داخ ــرای ارائ ــد ب توان
ــا تاکیــد بــر مراقبــت  بگیــرد. ایــن تحقیــق بــا روشــی نوآورانــه ب
ــی  ــه یعن ــن مقول ــم تری ــک را در مه ــش انفورماتی ــه نق ــی ک بالین
ســالمت و امــور مراقبــت بهداشــتی  می پوشــاند و بــا روش مبتنــی 
بــر شــواهد بــه انتخــاب بهتریــن منابــع کشــورهای منتخــب و بــه 
ــی  ــن الملل ــات بی ــده در مطالع ــر ش ــای منتش ــتخراج معیار ه اس
پرداختــه اســت. ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی و مقایســه تطبیقی 
ــورهای  ــران و کش ــتاری در ای ــک پرس ــعه انفورماتی ــل توس عوام

پیشــرو انجــام شــده اســت. 

روش کار
ــی  ــات تطبیق ــوع مطالع ــی و از ن ــه روش کیف ــر ب ــش حاض پژوه
ــام  ــی انج ــی و توصیف ــورت مقطع ــه بص ــت ک ــر اس ــته نگ گذش
شــده اســت. گام هــای انجــام پژوهــش در ایــن مطالعــه بــا رعایــت 
ــی  1999 در  ــم و الراب ــدل رازوال ــر م ــی ب ــی، مبتن ــول اخالق اص
شــش مرحلــه بــرای تغییــر مبتنــی بــر شــواهد بالینــی )14( بــوده 

ــه  ــه ای در زمین ــتاری و در مطالع ــات پرس ــی مطالع ــه در  برخ ک
ــتاری  ــک پرس ــای انفورماتی ــنجش صالحیت ه ــزار س ــی اب طراح

ــز اســتفاده شــده اســت )15(.  نی
ــن، جســتجوهای  ــر بالی ــه تغیی ــاز ب ــی نی ــرای بررس در گام اول، ب
ــا  ــا موضــوع پژوهــش ب ــط ب ــات مرتب ــن مطالع ــرای یافت ــه ب اولی
ــت  ــت مراقب ــتاری و کیفی ــک پرس ــی انفورماتی ــای اصل کلیدواژه ه
ــک  ــعه انفورماتی ــل توس ــر عوام ــواهد تاثی ــا ش ــت ت ــورت گرف ص
ــی  ــا بررس ــف ه ــت و ضع ــت مراقب ــای کیفی ــر ارتق ــتاری ب پرس
ــی و 52  ــر انگلیســی و فارس ــه معتب ــداد 1850 مقال ــذا تع ــود. ل ش
کتــاب مرتبــط بدســت آمــد. در ادامــه خالصــه محتــوای مقــاالت و 
کتاب هــا مــورد مطالعــه قــرار گرفــت. و تعــداد 420 منبــع مرتبــط 

تــر انتخــاب  شــد. 
در گام دوم، بــر اســاس نتایــج مطالعــه جســتجوی علمــی در 
ــده  ــر ش ــای منتش ــتخراج پژوهش ه ــاینز  و اس ــگاه وب آف س پای
دنیــا در زمینــه انفورماتیــک پرســتاری، کشــورهای فعــال تــر کــه 
بیشــترین تعــداد انتشــار مقالــه را داشــتند بعنــوان پنــج کشــور برتــر 
بــرای مطالعــه تطبیقــی بمنظــور بررســی نقــاط قــوت و ضعــف و 
پیامد هــای مداخــالت توســعه ای انفورماتیــک پرســتاری انتخــاب 
ــتان،  ــکا، انگلس ــب امری ــرو بترتی ــورهای پیش ــد )16(. کش گردی
کانــادا، اســترالیا و تایــوان شناســایی شــدند. ضمــن ایــن کــه مــرور 
منایــع در گام اول پژوهــش نیــز فعالیــت بیشــتری را در ایــن مقولــه 

در کشــورهای ذکــر شــده نشــان داد.
ــرور  ــس از م ــواهد، پ ــن ش ــن بهتری ــرای تدوی ــوم، ب در گام س
ــا و  ــی مولفه ه ــر و بررس ــول تایگ ــر اص ــز ب ــا تمرک ــات ب مطالع
عوامــل توســعه ای انفورماتیــک پرســتاری در کشــورهای انتخابــی 
و ایــران، بــا غربالگــری دقیــق تــر و مــرور منابــع بدســت امــده در 
ــات  ــد و اطالع ــاب ش ــاب انتخ ــه و 5 کت ــداد 55 مقال گام اول، تع
کلیــدی منابــع انتخــاب شــده وارد اکســل گردیــد و نــکات مهــم 
ــی  ــا ط ــد ت ــت گردی ــداول ثب ــده و در ج ــه ش ــع خالص ــر منب ه
ــی  ــه بررس ــه ب ــد. در ادام ــرار گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــش م پژوه
ــازمان های  ــا و س ــای انجمن ه ــدارک و گزارش ه ــتندات و م مس
دولتــی پرداختــه و اســناد، سیاســت ها و برنامه هــای اجرایــی 
ــت و اســتراتژی های دانشــگاهی، از مقــاالت و کتــب موجــود  دول
ــور  ــر کش ــرای ه ــذا ب ــت. ل ــرار گرف ــی ق ــه و بررس ــورد مطالع م
ماتریســی جداگانــه تدویــن گردیــد. و مبتنــی بــر عوامــل برگرفتــه 
از معیارهــای اصــول پــروژه بیــن المللــی تایگــر، اطالعــات دســته 
بنــدی شــده داخــل جــداول قــرار گرفــت. در گام چهــارم، بمنظــور 
ارائــه پیشــنهادات بــرای تغییــر بالیــن، بــا اســتخراج مولفــه هــا و 
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ــت، از  ــت مراقب ــر کیفی ــتاری ب ــک پرس ــذار انفورماتی ــل اثرگ عوام
کنــار هــم گذاشــتن اطالعــات جــداول، ماتریــس تطبیقــی تهیــه 
گردیــد کــه مبنــای دقیــق تــری بــرای تعییــن و مقایســه عوامــل 
ــل  ــک پرســتاری باشــد. در گام پنجــم، عوام توســعه ای انفورماتی
ــی  ــورد بازبین ــران م ــا و ای ــتاری در دنی ــک پرس ــعه انفورماتی توس
مجــدد قــرار گرفــت و در گام ششــم، تطبیــق و مقایســه عوامــل 
ــا و ایــران صــورت گرفــت.  توســعه انفورماتیــک پرســتاری در دنی

معیارهای تطبیق:
پــروژه بیــن المللــی تایگــر بــا همــکاری متخصصیــن انفورماتیــک، 
پزشــکی و پرســتاری در دنیــا طــی بیســت ســال گذشــته گام هــای 
ــرای توانمندســازی پرســتاران در  مهمــی در زمینــه برنامه ریــزی ب
انفورماتیــک برداشــته اســت. نظــر بــه ایــن کــه هــدف از  پــروژه 
ابزارهــای فنــاوری اطالعــات در  تایگــر به کارگیــری مفیــد 
راســتای ارتقــای کیفیــت مراقبــت بــوده، از اصــول تایگــر بعنــوان 
مــدل مفهومــی و راهنمــای اســتخراج عوامــل توســعه در پژوهــش 
ــی از  ــتاران نیم ــد پرس ــا دریافتن ــد. آن ه ــتفاده گردی ــر اس حاض
کارکنــان حــوزه ســالمت را تشــکیل می دهنــد و بیشــترین تعامــل 
را بــا بیمــاران و متقاضیــان خدمــات ســالمت و تیــم درمانــی دارند، 
لــذا تمرکــز پــروژه بیــش از بقیــه گــروه درمــان بــر پرســتاران قــرار 
گرفــت و نقشــه راه مناســبی بــرای توســعه انفورماتیــک پرســتاری 
در اختیــار قــرار داد )17(. مطالعــه حاضــر هفــت اصــل پایــه ای زیر 
کــه بعنــوان اصــول تایگــر تعییــن و معرفــی شــده انــد را بعنــوان 

معیارهــای تطبیــق مــد نظــر قــرار داد:
1- مدیریــت و رهبــری: تحــول رهبــری پرســتاری بــرای 
ــالمت  ــت س ــر مراقب ــرای تغیی ــدازی و اج ــازی، راه ان ــد س توانمن
بــه عنــوان باالتریــن اولویــت نتایــج جلســات تایگــر تعییــن شــد 
ــر و  ــدرت، تاثی ــه شناســایی راهکارهــای افزایــش مهــارت و ق و ب
حضــور پرســتاران در فعالیت هــای وابســته بــه فنــاوری اطالعــات 
ســالمت پرداختنــد. بــرای ترغیــب ایــن عملکــرد، گزارش جلســات 
بــه رهبــران پرســتاری ارائــه شــد و از طریــق ســازمان های حرفــه 

ــج شــد.  ای شــبکه ای بصــورت گســترده تروی
2-آمــوزش و تحصیــالت : بازآمــوزی هدفمنــد در تمامــی ســطوح 
ــرار  ــر ق ــر مدنظ ــدف تایگ ــوان ه ــتاری بعن ــازی پرس ــاده س آم
ــر بهتریــن فعالیت هــا، راهکارهــای گســترش  ــا مــرور ب گرفــت. ب
ــاتید و ایجــاد حــس  ــوزش اس ــعه آم ــای آموزشــی، توس نوآوری ه
ــرای  ــد. ب ــه ش ــروری توصی ــای ض ــوژی و زیربن ــرش تکنول پذی
ــات،  ــواد اطالع ــری، س ــای کامپیوت ــه مهارت ه ــدن ب ــز ش مجه
ــج  ــازی و تروی ــه بازس ــاز ب ــک نی ــات و انفورماتی ــت اطالع مدیری

دوره هــای متنــوع آموزشــی جدیــد ضمــن خدمــت و تحصیــالت 
ــی  دانشــگاهی پرســتاری، تشــریک مســاعی دانشــگاه های عموم
ــزاری  ــد. برگ ــان ش ــا بی ــب و کاره ــات و کس ــی، خدم و خصوص
ــعه  ــور توس ــه منظ ــا ب ــخنرانی ه ــی و س ــای مل ــی ه گردهمای
راهکارهــای جــذب، تربیــت و نگهــداری نیــروی کار حــال و آینــده 
ــه  ــز توصی ــک نی ــش انفورماتی ــن و پژوه ــوزش، بالی ــه آم در زمین

ــد.  گردی
در  پرســتاران  آن جهــت کــه  از  ارتباطــات و همــکاری:   -3
مرکزیــت برقــراری ارتبــاط و همــکاری بــا دیگــر اعضــای گــروه 
مراقبت هــای بهداشــت و درمــان قــرار دارنــد؛ حاضریــن در 
پــروژه تایگــر، بــا بررســی مطالعــات و تبــادل نظــر و پیــش بینــی 
ــراد  ــازی اف ــت توانمند س ــا محوری ــده، ب ــتاندارد ش ــای اس فرآینده
ــه  ــد نتیج ــای جدی ــد تکنولوژی ه ــری مفی ــع در به کارگی و جوام
گرفتنــد بــرای رســیدن بــه دیــدگاه مشــترک، ارزش هــا و اهــداف 
ــن  ــی بی ــای علم ــتاران در گردهمایی ه ــت پرس ــاز اس ــابه نی مش
رشــته ای انفورماتیــک و شــبکه های پرســتاری مشــارکت کننــد و 
آمــوزش و توســعه پروژه هــای گروهــی بــا مــدل روابــط همــکاری 
ــای  ــده از پژوهش ه ــر ش ــج منتش ــدی از نتای ــی و بهره من تعامل

ــج شــود. انجــام شــده تروی
ــری ابزارهــای  ــر به کارگی ــن اصــل ب ــک: ای 4- طراحــی انفورماتی
انفورماتیــک در کار پرســتاری و کاربردپذیــری سیســتم هــا تمرکــز 
دارد و اشــاره مــی کنــد بــا توجــه بــه چشــم انــداز بهــره منــدی از 
سیســتم های هوشــمند بمنظــور ارتقــای ایمنــی و کیفیــت مراقبــت 
ــود  ــق نش ــک تلفی ــا انفورماتی ــتاری ب ــه پرس ــالمت، اگرحرف س
فنــاوری اطالعــات ســالمت بــه تنهایــی نمی توانــد پیشــرفت های 
علمــی جدیــد را در پرســتاری حمایــت کنــد. پرســتاران بــا مداخلــه 
ــازی  ــفاف س ــی در ش ــش حیات ــک، نق ــوزه انفورماتی ــر در ح موث
ایــن چشــم انــداز خواهنــد داشــت. بــا ایــن دیــدگاه کــه طراحــی 
و یکپارچــه کــردن اطالعــات در دســترس، قابــل اســتفاده، پاســخ 
گــو و بــر پایــه مســتندات، نیازمنــد تجهیــز کاربــران پرســتاری بــه 
تخصــص  انفورماتیــک اســت؛ بیــان کردنــد ایجــاد و پیــاده ســازی 
ــد  ــری مفی ــی، به کارگی ــته ای و چند زبان ــن رش ــتانداردهای بی اس
ــای  ــن فعالیت ه ــتراک گذاری بهتری ــک و اش ــای انفورماتی ابزاره
شــغلی، تســهیل گر طراحــی سیســتم هایی می باشــد کــه مفهــوم 
بالینــی،  بــرای تحلیــل، تصمیم گیــری  داده هــا  به کارگیــری 
ــش  ــرای افزای ــری را ب ــواهد و اندازه گی ــر ش ــی ب ــتاری مبتن پرس

کیفیــت مراقبــت توســعه دهــد.
5- فنــاوری اطالعــات: تعامــل پرســتار بــا کامپیوتــر و اســتانداردها 
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ــه  ــورد توج ــل م ــن اص ــر در ای ــا کامپیوت ــارت کار ب ــب مه و کس
ــمند،  ــای هوش ــه فناوری ه ــن ب ــدگاه روش ــک دی ــت. ی ــرار گرف ق
ــتفاده،  ــل اس ــه قاب ــی، ک ــی جهان ــل دسترس ــدار و قاب ــردم م م
ــی و  ــت، محرمانگ ــتانداردها، دارای امنی ــه اس ــر پای ــودمند و ب س
ــتاندارهای  ــی اس ــد؛ یکپارچگ ــر باش ــا یکدیگ ــل ب ــت تعام قابلی
تعاملــی را بــا اســتانداردهای بالینــی در هــر دو جنبــه آمــوزش و کار                                                                                               
ــه  ــرم ب ــاز مب ــج جلســات تایگــر نی ــد. در نتای ــه ای مــی طلب حرف
ارتقــای آگاهــی جامعــه حرفــه ای بالیــن در زمینــه دانــش و مهارت 
ــن  ــاوری اطالعــات و اســتانداردهای آن و ضــرورت تعیی هــای فن
پتانســیل هــای موجــود بــرای پذیــرش فنــاوری اطالعــات تاییــد 

شــد. 
6-سیاســت گــذاری: طبــق ایــن اصــل تایگــر، تعامــل پرســتاران 
ــروری  ــذاری ض ــت گ ــالمت در سیاس ــات س ــاوری اطالع ــا فن ب
ــرای  مــی باشــد. پرســتاران بایــد دارای صدایــی متحــد و قــوی ب
ــند.  ــک باش ــتانداردهای انفورماتی ــر اس ــم ب ــات در تفاه ــد ثب تائی
در ایــن اصــل، اولویت هــای دیگــر شــامل فراهــم کــردن 
ــن در  ــوم درســی، پژوهــش و بالی ــعه کوریکول ــرای توس ــه ب بودج
ــات  ــن مقدم ــزان، تعیی ــان می ــه هم ــتاری و ب ــک پرس انفورماتی
پذیــرش فناوری هــای نوآورانــه اعــالم شــد و حمایــت از اســتفاده 
از سیســتم گــزارش اطالعــات ســالمت شــخصی توصیــه گردیــد. 
از رهبــران و ســازمان هــا خواســته شــد نقشــه عملیاتــی ســازمان 
خــود را همراســتا بــا برنامــه اســتراتژیک مبتنــی بــر اصــول تایگــر 
ــورد  ــتاری، م ــک در پرس ــعه انفورماتی ــا توس ــد ت ــخص کنن مش
حمایــت متخصصیــن حرفــه پرســتاری و متخصصیــن انفورماتیــک 

ــرد.  ــرار گی ــه جوامــع ق و بقی
ــا نیازمنــد تغییــر  ــه ایــن کــه تغییــر دنی ــا توجــه ب 7- فرهنــگ: ب
ــا  فرهنــگ می باشــد گزارشــات تایگــر در اینترنــت منتشــر شــد ت
ــات و  ــت اصالح ــی جه ــذارد و برنامه های ــر گ ــا تاثی ــر دیدگاه ه ب
تغییــرات فرهنــگ پذیــرش ابزارهــای انفورماتیــک برای پرســتاران 
ــم شــد. برنامه هــای  ــوزش مجــازی تنظی ــل برنامه هــای آم از قبی
ــاس  ــر اس ــداف ب ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــرا ب ــل اج ــتراتژیک قاب اس
ــک و  ــوزه انفورماتی ــق ح ــا تلفی ــا ب ــد ت ــن ش ــر تدوی اصــول تایگ
حرفــه پرســتاری، پرســتاران در بهــره منــدی از فرصت هــای 
ــا کمــک اهــرم فنــاوری اطالعــات از  موجــود ارتقــای ســالمت ب
توانمنــدی الزم برخــوردار شــوند؛ و بــه ترویــج برنامــه ریــزی برای 
ــر تلفیــق انفورماتیــک و پرســتاری  ــا تمرکــز ب توســعه فرهنــگ ب

ــد. ــان پرداختن ــم درم ــرای توانمندســازی تی ب

یافته ها 
نتایــج مطالعــه تطبیقــی پنــج کشــور فعــال تــر در حــوزه 
انفورماتیــک پرســتاری شــامل امریــکا، انگلســتان، کانــادا، اســترالیا 
و تایــوان کــه بترتیــب بیشــترین تعــداد مقــاالت منتشــر شــده را 
ــز  ــا تمرک ــران ب ــا ای ــه ب ــتند )16( و مقایس ــه داش ــن زمین در ای
ــات،  ــوزش، ارتباط ــری، آم ــامل رهب ــر ش ــل تایگ ــت اص ــر هف ب
ــذاری و  ــت گ ــات، سیاس ــاوری اطالع ــک، فن ــی انفورماتی طراح
فرهنــگ )17(، در دو بخــش رونــد توســعه انفورماتیــک پرســتاری 
و مقایســه تطبیقــی انفورماتیــک پرســتاری در کشــورهای مــورد 

ــد. ــم گردی ــران تنظی ــه و ای مطالع
ــورد  ــورهای م ــتاری در کش ــک پرس ــعه انفورماتی ــد توس 1-رون

ــه مطالع
کشــور امریــکا در توســعه انفورماتیــک پرســتاری پیشــرو بــوده و 
اولیــن فعالیــت هــای مرتبــط بــا انفورماتیــک پرســتاری در امریکا 
بــه دهــه 1960 بــر مــی گــردد. پرســتاران در دهــه 1970جهــت 
ارتقــای مراقبــت ســالمت فعالیــت هــای میــان رشــته ای 
داشــتند. بتدریــج توســعه دوره هــای آموزشــی و پیشــرفت 
هایــی در زمینــه انفورماتیــک پرســتاری در دهــه 1980 صــورت 
ــمپوزیوم  ــا  در س ــا صب ــال 1981، ویرجینی ــت )18(.  در س گرف
برنامــه هــای کاربــردی کامپیوتــری در مراقبــت هــای پزشــکی 
بخشــی را بــه کاغذهــای گــزارش پرســتاری اختصــاص داد )19(. 
ــان  در همــان ســال مرکــز بالینــی موسســه ملــی ســالمت میزب
ــود  ــاوری و پرســتاری ب ــر، فن ــی کامپیوت ــس مل نخســتین کنفران
)20(. در ســال 1982، انجمــن بیــن المللــی انفورماتیــک پزشــکی 
)ایمیــا(، کنفرانــس انفورماتیــک پرســتاری را برگــزار نمــود. 
ــز کارگاه  ــه ای و دانشــکده هــای پرســتاری نی انجمن هــای حرف
هــا و کنفرانــس هایــی را اجــرا کردنــد. در ســال 1984 و 1985، 
ــتاری،  ــر در پرس ــای کامپیوت ــه کاربرده ــن در زمین ــورا و انجم ش
بترتیــب توســط انجمــن پرســتاری امریــکا  و لیــگ ملــی 
پرســتاری ، راه انــدازی شــد و اســتراتژی هــای تعییــن شایســتگی 
هــای حرفــه ای را توصیــه کردنــد کــه در ارتقــای ملــی و بیــن 
المللــی انفورماتیــک پرســتاری موثــر بــود. انفورماتیــک پرســتاری 
در ســال 1992 توســط انجمــن پرســتاری امریــکا بعنــوان یــک 
تخصــص در امریــکا بــه رســمیت شــناخته شــد )18(. در دهــه 90 
پیشــرفت هایــی در طراحــی انفورماتیــک در حرفــه پرســتاری بــا 
توســعه برنامــه هــای تحصیــالت تکمیلــی، اســتانداردها و ثبــت 
ــتانداردها و  ــال 2000، اس ــد از س ــد )21(. بع ــده ش ــتاری دی پرس
ــتاری  ــد پرس ــخیص و پیام ــالت، تش ــای مداخ ــدی ه ــه بن طبق
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ــازمان  ــیاری از س ــر بس ــه اخی ــت )22 ،23،24(. در ده ــد یاف رش
ــک  ــه انفورماتی ــوط ب ــای مرب ــت ه ــتاری دارای فعالی ــای پرس ه
هســتند )25 و 26(. در پــروژه بیــن المللــی تایگــر موفقیــت 
ــود   ــت و یهی ــت مراقب ــای کیفی ــتای ارتق ــادی در راس ــای زی ه
ــت  ــتاران بدس ــط پرس ــک توس ــای انفورماتی ــری ابزاره به کارگی

ــد )17 و 27(. آم
تاریخچــه اقدامــات مرتبــط بــا انفورماتیــک پرســتاری در کشــور 
انگلســتان بــه اواخــر دهــه 1970 بــر مــی گــردد. در دهــه 1990 
رشــد اپلیکیشــن هــای ســالمت الکترونیــک، انفورماتیــک بــرای 
ــزارش الکترونیــک ســالمت، اصطالحــات  ســالمندان، توســعه گ
ــده  ــع دی ــا و انگلســتان در مناب ــه اروپ ــتاری در اتحادی ــی پرس فن
ــه  ــه 1990 طبق ــتاران در ده ــی پرس ــن الملل ــورای بی ــد. ش ش
بنــدی اصطالحــات تشــخیص پرســتاری  و  مداخــالت پرســتاری  
ــر  ــر تاثی ــن ام ــه داد و ای ــتاری را ارائ ــت پرس ــای مراقب و پیامده
گــذار بــود بــر آن کــه در اوایــل ســال 2000، ســرویس ســالمت 
ــعه  ــه 2000 توس ــدازی شــد )28(. در ده ــی انگلســتان  راه ان مل
ــت،  ــی کیفی ــرای ارزیاب ــر ب ــای موث ــاس ه ــا و مقی ــاخص ه ش
ــار و  ــتاری بیم ــج پرس ــه نتای ــوط ب ــه ی مرب ــرد، و هزین عملک
ــی در انگلســتان  ــن الملل ــی و بی ــی در ســطح مل ســالمت عموم
ــا و  ــن ه ــا، انجم ــروه ه ــات، گ ــد. جلس ــناخته ش ــروری ش ض
ــعه  ــتاری توس ــک پرس ــا انفورماتی ــه ب ــی در رابط ــش های همای
ــک  ــا انفورماتی ــالمت، و مخصوص ــک س ــش انفورماتی ــت. نق یاف
پرســتاری، بیــش از پیــش در انگلســتان در دهــه 2010 برجســته 

ــد )29(.  ش
توســعه سیســتم طبقــه بنــدی مراقبــت بالینــی  توســط انجمــن 
ــرای کار  ــی ب ــن الملل ــدی بی ــته بن ــی و دس ــتاران آمریکای پرس
ــت  ــتاری  و نگاش ــی پرس ــن الملل ــورای بی ــط ش ــتاری توس پرس
ــای  ــت ه ــد فعالی ــه  در رش ــان پزشــکی یکپارچ ــه سیســتم زب ب
ــدل  ــود )29(. م ــر ب ــتان موث ــتاری در انگلس ــک پرس انفورماتی
هــای آمــوزش و محیــط آمــوزش الکترونیــک و حمایــت از پیــاده 
ســازی توســعه یافــت. آمــوزش بــرای پرســتاران در محیــط هــای 
کلینیکــی، هــم در مراقبــت ابتدایــی و هــم در مراقبــت تخصصــی 

ــد )30 و 31(.  ــدازی ش راه ان
در مجمــوع مســیر شــغلی انفورماتیــک پرســتاری در اروپــا ماننــد 
ایالــت متحــده امریــکا نبــود. علــی رغــم کار فعــال در ابتــکارات 
ــط  ــات در محی ــاوری اطالع ــت فن ــک و ظرفی ــالمت الکترونی س
هــای مراقبــت بهداشــتی، پرســتاران اغلــب عــالوه بــر وظایــف 
روزانــه ی خــود در کار توســعه ای شــرکت مــی کردنــد. دانــش 

ــا مدارکــی را  و مهــارت متخصصــان پرســتاری کــه تخصــص ی
در انفورماتیــک پرســتاری گرفتنــد، بــه انــدازه کافــی بــرای ارائــه 
ــود  ــود. کمب ــده ب ــتفاده نش ــکاران اس ــاران و هم ــه بیم ــا ب مزای
موقعیــت هــای حرفــه ای انفورماتیــک ســالمت در اروپــا مطــرح 
ــدازه امریــکا انفورماتیــک  ــه ان ــا ب گردیــد. هــر چنــد کــه در اروپ
پرســتاری بــه عنــوان یــک تخصــص بــه رســمیت شــناخته نشــد. 
امــا در ســال هــای اخیــر مــدل مستندســازی پرســتاری و آموختــه 
هــا و تجــارب، اطالعــات مفیــدی در زمینــه حمایــت سیســتم ها 
از پرســتاری مبتنــی بــر شــواهد از نقطــه نظــر پیشــرفت 
ــت، سیســتم هــای  ــات و فعالیــت هــای مثب تکنولوژیکــی، اقدام
پشــتیبان تصمیــم ماننــد هشــدارها و افزایــش قابلیــت اســتفاده  از 
ــه  ــا از جمل ــار کشــورهای اروپ سیســتم هــای اطالعاتــی در اختی

ــرار داد )32(. انگلســتان ق
ــادا از  ــا انفورماتیــک پرســتاری در کشــور کان ــط ب ــات مرتب اقدام
ــران  ــد. فعالیــت هــای رهب ــع مشــاهده گردی دهــه 1990 در مناب
ــتاران  ــای پرس ــادا، انجمــن ه ــتاری کان ــن پرس ــتاری، انجم پرس
منطقــه ای و اســتانی و گــروه هــای ذینفــع انفورماتیک پرســتاری 
ــا انتشــار اطالعــات و ترویــج اســتانداردها و  در سراســر کانــادا، ب
ــت  ــک پرســتاری و حمای ــی در پیشــرفت انفورماتی اصــول اخالق
ــه  ــود. برنام ــر ب ــادا موث از اشــتغال پرســتاران انفورماتیــک در کان
ــکارات  ــتاری، ابت ــک پرس ــه انفورماتی ــردی در زمین ــای کارب ه
سیســتم هــای بالینــی، آموزشــی، اجرایــی، پژوهشــی و مراقبــت 
ــده هــای الکترونیکــی  بهداشــتی ماننــد پزشــکی از راه دور، پرون
ــای  ــری، ابزاره ــم گی ــتیبان تصمی ــای پش ــتم ه ــالمت، سیس س
ــد  ــن توســعه یافتن ــوزش آنالی ــری حجــم کاری، و آم ــدازه گی ان

 .)33(
انجمــن پرســتاری کانــادا در ســال 2006 اعــالم نمــود پرســتاران 
شــاغل بایــد دارای توانمنــدی هــای انفورماتیک باشــند. ســرویس 
ــای  ــدل ه ــتاری، م ــر وب پرس ــی ب ــتی مبتن ــات بهداش اطالع
ــه مراقبــت، ســازمان هــای اطالعــات ســالمت ملــی  جدیــد ارائ
ــرای اطالعــات ســالمتی در اواخــر  ــی ب ــادا، موسســه کانادای کان
ــتم  ــت )33(. سیس ــد یاف ــال 2000 رش ــل س ــه 1990 و اوای ده
نوظهــور گــزارش الکترونیــک ســالمت منجــر بــه توســعه برنامــه 
ــد. در  ــادا گردی ــت در کان ــن خدم ــتاری ضم ــوزش پرس ــای آم ه
ــوط  ــل مرب ــا عم ــد ورود ت ــای جدی ــتگی ه ــال 2010، شایس س
ــه  ــات در اصالحی ــت اطالع ــتفاده و مدیری ــع آوری، اس ــه جم ب
ــی  ــی معرف ــه رســمی کانادای ــتار دارای پروان ــون پرس ــد آزم جدی

ــدند )34(. ش
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ــعه  ــه توس ــاز ب ــرای نی ــدی ب ــای کلی ــت ه ــر اولوی ــه اخی در ده
تخصــص انفورماتیــک پرســتاری، مــورد توجــه قــرار دادن 
ــتاران، و  ــه پرس ــاز هم ــورد نی ــک م ــای انفورماتی ــتگی ه شایس
ــرای  ــتی، ب ــک بهداش ــه انفورماتی ــت حرف ــش درک اهمی افزای
انجمــن انفورماتیــک پرســتاری کانــادا  تعریــف شــد )35(. اهــداف 
ــی انفورماتیــک  ــراری شــبکه مل ــری پرســتاری، برق توســعه رهب
ــرای  پرســتاری، تســهیل فرصــت هــای آموزشــی انفورماتیــک ب
همــه پرســتاران در کانــادا، افزایــش آگاهــی انفورماتیــک در همــه 
ــایت،  ــار، وب س ــالی دوب ــی س ــای مل ــس ه ــتاران، کنفران پرس
ــی  ــتاری عملیات ــک پرس ــن انفورماتی ــی آنالی ــال کانادای و ژورن

ــد )36(. گردی
طبــق منابــع، تاریخچــه انفورماتیــک پرســتاری در کشــور اســترالیا 
ــن  ــترالیا اولی ــردد )37(. در اس ــی گ ــال 1984 برم ــدود س ــه ح ب
ــعه ی  ــاز کار توس ــتاری آغ ــک پرس ــه انفورماتی ــت در زمین فعالی
سیســتم هــای دســته بنــدی بیمــار در دهــه 1980 بــود. فعالیــت 
ــوزه  ــا در ح ــاوری ه ــری فن ــرفت به کارگی ــی از پیش ــای حمایت ه
ــت )38(.  ــورت گرف ــا ص ــازمان ه ــت و س ــرف دول ــالمت از ط س
ــه توســعه اصطالحــات اســتاندارد  کمیتــه انفورماتیــک ســالمت ب
ــرای  ــی ب ــس های ــعه کنفران ــش و توس ــهیل پژوه ــت. تس پرداخ
گــروه ذینفعــان انفورماتیــک پرســتاری در اســترالیا در دهــه اخیــر 

ــت )39(. ــق یاف رون
در تایــوان تاریخچــه فعالیــت هــا در زمینــه انفورماتیــک پرســتاری  
بــه دهــه 1990 بــر مــی گــردد و فعالیــت هــا تــا پیــش از ســال 
2000  تمرکــز بــر سیســتم اطالعــات بیمارســتانی، برنامــه زمــان 
بنــدی شــیفت کاری پرســتاران، منابــع الکترونیــک، سیســتم هــای 
ــی و  ــت بالین ــال در مراقب ــار دیجیت ــاران،  همی ــدی بیم ــه بن طبق
طبقــه بنــدی بیــن المللــی اصطالحــات بالین پرســتاری بــود )29(. 
ایــن فعالیــت هــا پــس از ســال 2000 بــه ســمت ارتقــای مهــارت 
ــای  ــا ابزاره ــه کار ب ــتاران در زمین ــای پرس ــت ه ــا و صالحی ه
انفورماتیــک، مــدل هــای نقطــه مراقبــت، ارزیابــی سیســتم هــای 
اطالعــات پرســتاری، یادگیــری از راه دور در پرســتاری، و پرســتاری 
مبتنــی بــر شــواهد در انفورماتیــک پرســتاری پیشــرفت کــرد و در  
ــدف  ــا ه ــوان ب ــتاری تای ــک پرس ــن انفورماتی ــال 2006، انجم س
ارتقــای خدمــات حرفــه ای و پژوهــش هــای علمــی انفورماتیــک 
پرســتاری بعنــوان اولیــن انجمــن انفورماتیــک پرســتاری ملــی در 
ــرای  ــک ب ــای انفورماتی ــت ه ــد و صالحی ــیس گردی ــیا  تاس آس
پرســتاران مــورد توجــه قــرار گرفــت )40 و 41(. بــه مــرور در دهــه 
اخیــر توجــه بــه امنیــت و ارتقــای کیفیــت بــا اســتفاده از ابزارهــای 

ــن  ــای ای ــوزش ه ــد و آم ــوف ش ــتاری معط ــک در پرس انفورماتی
ــدرک دانشــگاهی در  ــه م ــای منجــر ب ــه ه ــا برنام ــم ب حــوزه عل
تایــوان توســعه یافــت )42(. از طرفــی نــواوری در طراحــی و اجرای 
یــک مــدل بــرای پرســتاران کــه بــه پرســتار نقــش رهبــری مــی 
داد و قــدرت طراحــی و خلــق برنامــه هــای کاربــردی و بــا کیفیــت 
ــه  ــر ب ــی داد منج ــتار م ــه پرس ــات ب ــاوری اطالع ــر فن ــی ب مبتن

توانمنــد شــدن پرســتاران در کار بــا سیســتم هــا گردیــد )43(. 
فعالیــت هــای انفورماتیــک در حــوزه ســالمت در کشــور ایــران از 
حــدود ســال 1384 آغــاز گردیــد کــه یــک واحــد درس فنــاوری 
ــی  ــوم درس ــی وارد کوریکول ــتاری و مامای ــرای پرس ــات ب اطالع
ــالمت،  ــک س ــث انفورماتی ــر مباح ــرور در ده اخی ــه م ــد. ب گردی
انفورماتیــک پزشــکی و انفورماتیــک پرســتاری بیــش از پیــش مورد 
توجــه قــرار گرفــت )44(. هرچنــد کــه فعالیــت هــای کاربــردی و 
برنامــه هــای عملیاتــی محــدودی در زمینــه انفورماتیک پرســتاری 
ــه پیــش از   ــن زمین ــا مطالعــات در ای ــه ام ــران صــورت گرفت در ای
ــد  ــر رون ــال اخی ــا در ده س ــاز شــده و پژوهــش ه ــر آغ ــه اخی ده
رشــد قابــل توجهــی داشــت. در ســال 1391، انفورماتیک پرســتاري 
و نقــش آن در زمینــه هــاي مراقبتــي، آموزشــي و پژوهشــي معرفی 

ــد )45( . گردی
در ســال 1394 پیشــنهاد توســعه سیســتم هــاي حمایــت تصمیــم 
گیــري و نیــاز بــه اســتراتژی مرتبــط مطــرح گردیــد )46(. بــه مرور 
ضــرورت توجــه بــه انفورماتیــک پرســتاری در ســال هــای اخیــر 
ــوژی هــا در حیطــه ســالمت و  بدلیــل توســعه به کارگیــری تکنول
اینترنــت، بــا توجــه بــه ظرفیــت هــای نقشــه جامــع نظام ســالمت 
ــری  ــترش به کارگی ــه گس ــور در زمین ــی کش ــع علم ــه جام و نقش
ــداف توســعه کشــور  ــد و در اه ــات مشــهود گردی ــاوری اطالع فن
ــه  ــد ک ــاره ش ــه ای اش ــال 1392 در مطالع ــد. در س ــگ گردی پررن
برنامــه آموزشــی و توانمندســازی پرســتاران در زمینــه به کارگیــری 
فنــاوری اطالعــات بــه گونــه ای مــی توانــد بــه ارتقــای کیفیــت 
مراقبــت منجــر شــود )47(. توســعه رویکــرد پرســتاری مبتنــی بــر 
ــت  ــای کیفی ــه ارتق ــتاری ب ــران پرس ــژه مدی ــه وی ــواهد و توج ش
مراقبــت پرســتاری در ایــران منجــر بــه شناســایی ضرورت توســعه 

انفورماتیــک پرســتاری گردیــد )48(. 
2-مقایســه تطبیقــی انفورماتیــک پرســتاری در کشــورهای مــورد 

مطالعــه و ایــران
ــک  ــعه انفورماتی ــل توس ــی عوام ــج حاصــل از بررســی تطبیق نتای
پرســتاری در کشــورهای منتخــب و ایــران مبتنــی بــر هفــت اصــل 

تایگــر در )جــدول 1( مشــاهده مــی گــردد.



نشریه پژوهش پرستاری، دوره 15، شماره 6،  بهمن و اسفند  1399

18

 جدول 1:  ماتریس اطالعات بدست آمده از مطالعه کشورهای منتخب و ایران
مدیریت و رهبری

ایرانتایواناسترالیاکاناداانگلستانآمریکا

اتحادیــه  ایجــاد 
پرســتاری   انفورماتیــک 
ــت  ــن مدیری ــط انجم توس
و سیســتم هــای اطالعــات 
و   )HIMSS( ســالمت  
هــای  ســازمان  رهبــران 
رهبــران  تعییــن  دیگــر؛ 
پرســتاری  مدیــران  و 
بعنــوان مهمتریــن افــراد 
ــعه  ــهیلگر توس ــدی تس کلی
پرســتاری؛  انفورماتیــک 
هــا  اســتراتژی  تدویــن 
ــتاری  ــران پرس ــرای رهب ب
ــه  ــال در برنام ــت اعم جه
اختصــاص  هــا؛  ریــزی 
ــه  ــه ب ــتون ماهان ــک س ی
کاربــردی  هــای  برنامــه 
پرســتاری  در  کامپیوتــر 
مدیریــت  مجلــه  در 
نس  ا کنفر ؛ ی ر ســتا پر
رهبــران  دعوتــی 
پرســتاری؛  انفورماتیــک 
اســتراتژی های   تدویــن 
شایســتگی های  تعییــن 
حرفــه ای؛ بــه رســمیت 
شــناختن علمــی تخصــص 
پرســتاری؛  انفورماتیــک 
ــه  ــه و برنام ــکیل کمیت تش
افــزودن  بــرای  ریــزی 
ــه  ــر در برنام ــداف تایگ اه
ســازان های  اســتراتژیک 
به کارگیــری  در  ســالمت 
ــای انفورماتیک  ــن ابزاره ام
توســط پرســتاران بــا هــدف 
ــت  ــت مراقب ــای کیفی ارتق
و  اســتراتژی ها  تدویــن  و 

مشــترک انــداز  چشــم 

انفورماتیــک  توســعه 
بــر  اروپــا  در  پرســتاری 
ــن  ــکاری انجم ــاس هم اس
پرســتاران  ملــی  هــای 
ســازمان  و   )NNAs(
گــروه  پرســتاری،  هــای 
شــبکه  و  کاری،  هــای 

دیگــر مرتبــط  هــای 

ــتاری  ــن پرس ــه انجم بیانی
ضــرورت  بــرای  کانــادا 
توانمندســازی پرســتاران در 
ــران  IT؛ کار مشــترک رهب
انجمــن  و  پرســتاری 
پرســتاران کانادایــی؛ پــروژه 
C-HOBIC در اســتان 
ــعه  ــی توس Ontario حام
ــی  ــن الملل ــدی بی ــه بن طبق
پرســتاری؛  اصطالحــات 
ــن  ــی انجم ــت حمایت فعالی
پرســتاری  انفورماتیــک 

)CNIA( کانــادا 

ســازمان  هــای  فعالیــت 
بــا   NEHTA ملــی 
چشــم انــداز بهبــود مراقبــت 
ــذب  ــری ج ــتی: رهب بهداش
ســالمت  سیســتم¬های 
توســعه  الکترونیــک؛ 
سیســتم هــای ســالمت 
اســترالیا:  الکترونیــک 
توســعه ی بنیان هــای مورد 
نیــاز برقــراری ســالمت-
الکترونیــک. مثــل شناســه-
ــتی،  ــت بهداش ــای مراقب ه
پیغــام  و  هویــت  احــراز 
گــذاری امــن، و کلمــات 
فنــی بالینــی و ســرویس 
از  حمایــت  اطالعــات؛ 
ــالمت  ــی و س ــاه عموم رف

لکترونیــک ا

انجمــن  اهــداف  تنظیــم 
پرســتاری  انفورماتیــک 
ــوان در ارتقــای خدمــات  تای
پژوهــش  و  ای  حرفــه 
ــک  ــی انفورماتی ــای علم ه
ــانی  ــه روزرس ــتاری؛ ب پرس
ــوزش  ــطح ام ــای س و ارتق
شناســاندن  پرســتاران،؛ 
پرســتاری  انفورماتیــک 
و  ســالمت  مراکــز  بــه 
انفورماتیــک  متخصصیــن 

پزشــکی

ضــرورت  بــه  اشــاره 
بــکار گیــری IT توســط 
اصالحیــه  در  پرســتاران 
ــتاری  ــف پرس ــرح وظای ش

بهداشــت وزارت 

آموزش و تحصیالت

ــی  ــه تحصیل ــک هزین کم
تحصیــالت  بــرای 
پرســتاری؛  انفورماتیــک 
ــالت  ــای تحصی ــه ه برنام
و  ارشــد  دانشــگاهی 
دکتــرا در دانشــگاه یوتــا 
دانشــگاه   ،)Utah(
 ،)Colorado( کلــورادو 
دوک )Duke(، مریلنــد و 
دیگــر دانشــگاه هــا برگــزار 
گردیــد؛ برقــراری پــروژه 
ــاوری  ــوزش فن ــالح آم اص
ــوان  ــت عن ــات  تح اطالع
ــازمان  ــط س ــر و توس تایگ
توســعه  HIMSS؛  
دانشــگاهی؛  امــوزش 
و  دروس  معرفــی 
ــک در  ــای انفورماتی دوره ه
پرســتاری  دانشــکده های 
ــتاری ــران پرس ــط رهب توس

پــروژه نایتینــگل و حمایــت 
انفورماتیــک  آمــوزش 
بــر  تمرکــز  پرســتاری؛ 
 IT هــای  شایســتگی 
 NHS پرســتاری؛ برنامــه
Trust و درس انفورماتیــک 
ــتاران  ــرای پرس ــالمت ب س
ــدن و  ــگاه لن ــط دانش )توس
ویتینگتــون(؛  بیمارســتان 
مدل هــای  تدویــن 
آمــوزش و محیــط آمــوزش 

الکترونیــک

هــای  برنامــه  تنظیــم 
در  پرســتاران  توانمندســاز 
از  کمیتــه  تشــکیل  IT؛ 
پنــج ســازمان کلیــدی و 
تعییــن شایســتگی هــای 
نیــاز  مــورد  انفورماتیــک 
همــه پرســتاران؛ تدویــن 
اهــداف  و  کوریکولــوم 
پرســتاری؛  انفورماتیــک 
دانشــگاهی؛  تحصیــل 
تشــکیل کنفرانس¬هــای 
ملــی ســالی دوبــار در زمینــه 
پرستاری؛توسعه  انفورماتیک 
ــن  ــی آنالی ــال کانادای ژورن

پرســتاری انفورماتیــک 

کنفرانــس  تشــکیل   
ــک  ــاص انفورماتی ــای خ ه
اســترالیا  در  پرســتاری 
و  پژوهــش  تســهیل  و 
امــوزش؛ کنفرانــس یکــروزه 
راه  HISA؛  ســاالنه 
ــک  ــه الکترونی ــدازی مجل ان
انفورماتیــک  رایــگان 
ــالمت )eJHI(، تحصیل  س

نشــگاهی ا د

و  هــا  مهــارت  ارتقــای   
صالحیــت هــای پرســتاران 
ــا ابزارهــای  در زمینــه کار ب
ارتقــای  انفورماتیــک؛ 
امــوزش دانشــگاهی توســط 
انفورماتیــک  انجمــن 
ــازی  ــتاری و توانمندس پرس
ــدل  ــا م ــتاران در کار ب پرس
مراقبــت،  نقطــه  هــای 
و  دور  راه  از  یادگیــری 
بــر  مبتنــی  پرســتاری 
انفورماتیــک  در  شــواهد 
ــانی  ــه روزرس ــتاری؛ ب پرس
ــتاران ــوزش پرس ــطح ام س

فنــاوری  درس  افــزورن 
اطالعــات و سیســتم های 
اطــالع رســانی پزشــکی 
پرســتاری  دروس  بــه 
ــی  ــرو بازبین ــگاه ها پی دانش
وزارت  دروس  ســرفصل 
ــت  ــوزش هف ــت ؛آم بهداش
ــه  ــه ب ــا رایان ــارت کار ب مه

پرســتاران

ارتباطات و همکاری
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راه انــدازی شــورا و انجمــن 
کاربردهــای  زمینــه  در 
پرســتاری؛  در  کامپیوتــر 
کارگــروه  تشــکیل 
پرســتاری   انفورماتیــک 
توســعه  )WG-NI(؛ 
همایش هــا؛  و  ســمینارها 
و  انجمن هــا  توســعه 
انفورماتیــک  گروه هــای 
ــه  پرســتاری؛ ایجــاد اتحادی
پرســتاری   انفورماتیــک 
ــت  ــن مدیری ــط انجم توس
و سیســتم های اطالعــات 
و   )HIMSS( ســالمت 
ســازمان های  رهبــران 
گیــری  شــکل  دیگــر؛  
کمیته هــا  و  انجمن هــا 
کارگروه هــای  و 
پرســتاری؛  انفورماتیــک 
تشــکیل کنفرانــس ســاالنه 

NI تابســتانی 

از  پرســتاری  کنسرســیوم 
ــخیص  ــه تش راه دور؛ ترجم
ــا  ــدا ب ــتاری نان ــای پرس ه
بیــن  شــورای  حمایــت 
المللــی پرســتاری بــه زبــان 
اســتفاده  متعــدد؛  هــای 
آمــوزش  محیــط  از  
ی  توســعه  الکترونیــک؛ 
ــی  طبقــه بنــدی بیــن الملل
پرســتاری  بالینــی  کار 
ســروبس  )ICNP(؛ 
ــتان؛  ــی انگلس ــالمت مل س
کنسرســیوم پرســتاری از راه 
از ســالمت  دور؛ حمایــت 

لکترونیــک ا

اســتراتژی  توســعه 
الکترونیــک  پرســتاری 
ــتاری  ــن پرس ــط انجم توس
بــر  تاکیــد  بــا  کانــادا 
ــتاران  ــن پرس ــکاری بی هم
بالیــن، مدیــران، کارفرماهــا، 
بهداشت،ســازمان  وزارت 
ــان،  ــتاری، مربی ــای پرس ه
تشــکیل  محققــان؛  و 
پرســتاری   مرجــع  گــروه 
)NRG( شــامل پرســتاران 
هــای  انجمــن  بالیــن، 
ــران  ــی، و رهب پرســتاری مل
ــک  ــان انفورماتی و متخصص
کار  اســتانی؛  پرســتاری 
مشــترک رهبران پرســتاری 
پرســتاران  انجمــن  و 
کانادایــی؛ تشــکیل انجمــن 
پرســتاری  انفورماتیــک 
ــادا )CNIA(؛ تشــکیل  کان
بــرای  کانادایــی  نهــاد 
ســالمتی  اطالعــات 
گــروه  توســعه  )CIHI(؛ 
پرســتاری؛  انفورماتیــک 
تســهیل توســعه  ارتباطــات 
اصطالحــات  ترویــج  بــا 
اســتاندارد بالینــی پرســتاری؛ 
وب  و  پورتــال  توســعه 

پرســتاری ســایت 

 NEHTA ســازمان ملــی
ــریع  ــی تس ــش هماهنگ نق
ســالمت  پذیــرش 
ارائــه  بــا  الکترونیــک 
و  ســاخت  زیــر  ی 
یکپارچــه  اســتانداردهای 
بعهــده  را  نیــاز  مــورد 
ــردن  ــم ک ــا فراه ــت ب گرف
بــه  دسترســی  امــکان 
ــرای  ــت، ب ــات درس اطالع
فــرد درســت، و در زمــان و 
ــس  ــت؛ کنفران ــکان درس م
ــک  ــاص انفورماتی ــای خ ه

ری پرســتا

انجمــن  تشــکیل 
پرســتاری  انفورماتیــک 
ــا هــدف؛ ارتقــای  ــوان ب تای
و  ای  حرفــه  خدمــات 
علمــی  هــای  پژوهــش 
پرســتاری؛  انفورماتیــک 
بیــن  ارتبــاط  تقویــت 
انفورماتیــک  متخصصیــن 
انفورماتیــک  و  پزشــکی 

ی ر ســتا پر

هــای  انجمــن   وجــود 
صنفــی و علمــی پرســتاری؛ 
در  پرســتاران  مشــارکت 
ــی  ــن المل ــای بی همایش ه
ــط  ــته ای و مرتب ــان رش می

ــم ــد ک ــا IT  در ح ب

طراحی انفورماتیک

برنامــه  سیســتم های 
ریــزی مراقبــت پرســتار؛ 
ــردن  ــه ک ــن و فرمول تدوی
ــتاری؛  ــخیص های پرس تش
بنــدی  طبقــه  توســعه 
 ، )N I C ( ت خــال ا مد
پیامــد  و  تشــخیص ها 
)NOC(؛  پرســتاری 
یــک ســتون  اختصــاص 
برنامه هــای  بــه  ماهانــه 
در  کامپیوتــر  کاربــردی 
مجلــه  در  پرســتاری 
پرســتاری؛  مدیریــت 
دولتــی  آژانــس  حمایــت 
نیــروی  بهداشــت  اداره 
ــتاری  ــش پرس ــانی بخ انس
)DN( و آژانــس کیفیــت 
و  درمــان  و  بهداشــت 
پیشــبرد  از  پژوهــش 
ــک  ــای انفورماتی ــروژه ه پ

ری پرســتا

بــا   :eEurope ابتــکار 
سیســتم  ایجــاد  هــدف 
ــزه  ــتی مدرنی ــای بهداش ه
کامــال  و  اجــرا،  قابــل  و 
از  بــا اســتفاده  یکپارچــه 
فنــاوری هــای دیجیتــال  
کیفیــت؛  بهبــود  و 
ــالمت  ــای س ــن ه اپلیکیش
ــدی  ــه بن ــک؛ طبق الکترونی
ــات  ــی اصطالح ــن الملل بی
 NANDA پرســتاری 
ــی؛  ــای اروپای ــان ه ــه زب ب
طبقــه بنــدی مداخــالت 
و   )NIC( پرســتاری 
طبقــه بنــدی پیامدهــای 
پرســتاری  مراقبــت 
)NOC؛  تجــارب حمایــت 
پرســتاری  از  سیســتم ها 
و  شــواهد  بــر  مبتنــی 
تکنولوژیکــی پیشــرفت 

داده  عناصــر  شناســایی 
جنبــه  تریــن  مهــم  ای 
ــتاری؛  ــت پرس ــای مراقب ه
ــی  ــدی بین-الملل ــه بن طبق
بالینــی  اصطالحــات 
 )ICNP( پرســتاری 
ــتانداردهای  ــا اس ــازگار ب س
توســعه  المللــی؛  بیــن 
از  ســالمت  و   EHR
زیرســاخت  و  دور  راه 
مراقبــت  اطالعاتــی 
شناســایی  ســالمت؛ 
یــک  وجــود  ضــرورت 
ــع  ــگ جم ــتم هماهن سیس
آوری، ذخیــره  و بازیابــی 
داده هــای پرســتاری بــرای 
و  منابــع  ریــزی  برنامــه 
بســط تحقیــق در زمینــه 
ــده  ــن کنن ــل تعیی ی عوام
کیفیــت مراقبــت پرســتاری

ــای  ــتم ه ــعه ی سیس توس
بیمــاری  بنــدی  دســته 
اتخــاذ  ICD10؛  هــا 
مجموعــه  گســترش  و 
پرســتاری   داده  حداقــل 
امــور  وزارت  توســط 
)DVA(؛  جانبــازان 
از  پرســتاران  اســتفاده 
دیجیتــال  دســتیاران 
ــرای  شــخصی )PDAs( ب
پرونــده ســازی بالینــی و 
ــت  ــه مراقب ــات نقط اطالع
جامعــه و پرســتاری حــاد 
کنتــرل  بیمارســتان،  در 
مدیریــت  و  عفونــت 
زخــم؛ تشــکیل ســازمان 
ســالمت  انتقــال  ملــی 
 )NEHTA( الکترونیــک 
و توســعه گــزارش ســالمت 
از  اســتقبال  الکترونیــک؛ 
پیشــرفت هــای فنــاوری 
کارگیــری  بــه   بــرای 
در  ابتــکاری  روش هــای 

بهداشــتی مراقبــت 

هــای  بخــش  افــزودن 
ــل  ــه HIS از قبی ــی ب بالین
طبقــه  هــای  سیســتم 
همیــار  بیمــاران،  بنــدی 
مراقبــت  در  دیجیتــال 
بنــدی  طبقــه  و  بالینــی، 
ــات  ــی اصطالح ــن الملل بی
ــتفاده  ــتاری؛ اس ــن پرس بالی
از سیســتم تنظیــم طــرح 
پرســتاری  مراقبتــی 
بــا  کار  کامپیوتــری؛ 
انفورماتیــک  ابزارهــای 
پرســتاری  و  مراقبــت  در 

شــواهد بــر  میتنــی 

ــتاری  ــتندات پرس ــت مس ثب
در  آزاد  متــن  بصــوزت 
اطالعــات  سیســتم 
وجــود  بیمارســتانی؛ 
HIS؛  و   EHR سیســتم 
مطــرح شــدن طبقــه بنــدی 
اصطالحــات  اســتاندارد 
حــد  در  پرســتاری 

ی د بــر ر کا غیر

فناوری اطالعات
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تعریــف و مدلســازی داده 
ــتاری  ــات پرس ــا و اطالع ه
اســتانداردهای  بــه 
اســتفاده  پرســتاری؛ 
پرســتاران از لــپ تــاپ و 
دســتیار اطالعــات شــخصی 
ــوزش  )PDA(  در بالین؛آم
و  کامپیوتــر  بــر  مبتنــی 
و  بیمــاران،  از  حمایــت 
ارائــه کننــدگان مراقبــت در 
ــی ترمینولوژی  ــزل؛ معرف من
اســتاندارد  اصطالحــات  و 
پرســتاری؛  المللــی  بیــن 
بطــور   ICN و   IMIA
ــدل  ــتند م ــترک توانس مش
پرســتاری  مرجــع  زبــان 
طــرح  کننــد؛  تهیــه  را 
و   Medicare قوانیــن 
Medicaid  بــرای تولیــد 
گزارش هــای پیچیــده تــر از 

مــوارد ســنتی

کامپیوتــر  به کارگیــری 
فراینــد  از  حمایــت  در 
ســروبس  پرســتاری؛ 
ــتان  ــی انگلس ــالمت مل س
از  اســتفاده  NHS؛  
اطالعاتــی؛  سیســتمهای 
سیســتم  هــای  فعالیــت 
هــای پشــتیبان تصمیــم 

هشــدارها ماننــد 

نقــش  شــدن  پررنــگ 
مدیریــت  در  پرســتاران 
و  پرســتاری   اطالعــات 
ــای  ــتم ه ــا سیس ــل ب تعام
داده  حداقــل  آوری  جمــع 
ــالمت؛  ــت س ــای یکنواخ ه
اســتانداردهای  توســعه 
ــات  ــی اصطالح ــن الملل بی
پذیــرش  پرســتاری؛ 
ــی  ــی بالین ــات فن اصطالح
اســتانداردها؛  و  پرســتاری 
ــتاری  ــن پرس ــت انجم فعالی
هــای  انجمــن  کانــادا، 
و  ای  منطقــه  پرســتاران 
هــای  گــروه  و  اســتانی 
انفورماتیــک  ذینفــع 
پرســتاری، انتشــار اطالعات 
و  اســتانداردها  ترویــج  و 
ــرفت  ــی پیش ــول اخالق اص

پرســتاری انفورماتیــک 

اســتقبال از پیشــرفت هــای 
ــرای به کارگیــری  فنــاوری ب
در  ابتــکاری  هــای  روش 
مراقبــت بهداشــتی؛ پذیرش 
ــی  ــتانداردهای فن ــی اس مل
ــی  ــتی؛ بوم ــت بهداش مراقب
ــن  ســازی اســتانداردهای بی
المللــی منتشــر شــده بــرای 
کمیتــه  توســط  اســترالیا 
اســترالیا  اســتانداردهای 
14-SA IT تحــت عنــوان

سیســتم  بــر  تمرکــز 
بیمارســتانی  اطالعــات 
شــامل داده های پرســتاری 
ماننــد اطالعــات پرســتاری، 
ــم  ــی، و تنظی ــرح مراقبت ط
برنامــه زمــان بنــدی کاری 
ــه  ــعه برنام ــتاران؛ توس پرس
مبتنــی  اموزشــی  هــای 
ســطح  در  کامپیوتــر  بــر 
ــازی  ــگاهی؛ توانمندس دانش
بــا  کار  در  پرســتاران 
ــات  ــای اطالع ــتم ه سیس
ــری از راه  ــتاری، یادگی پرس

پرســتاری، در  دور 

پژوهش هــای  وجــود 
در  اطالعــات  فنــاوری 
پایــان  در  پرســتاری 
و  دانشــجویان  نامه هــای 
پژوهشــی؛  طرح هــای  در 
ــا  ــدودی ب ــا ح ــتاران ت پرس
برنامه هــای کامپیوتــری و 
کار  اپلیکیشــن ها  برخــی 
مــی کننــد. اصطالحــات 
پرســتاری  بنــدی  طبقــه 

شــده پذیرفتــه 

سیاست گذاری

ــن  ــای  تعیی ــتراتژی ه اس
هــای  شایســتگی 
حرفــه ای؛ بــه رســمیت 
شــناختن علمــی تخصــص 
پرســتاری؛  انفورماتیــک 
برقــراری پــروژه اصــالح 
فنــاوری  آمــوزش 
ــوان  ــت عن ــات  تح اطالع
تایگــر و تســط ســازمان 
توســعه  HIMSS؛ 
دانشــگاهی؛  امــوزش 
و  ســمینارها  توســعه 
توســعه  هــا؛  همایــش 
انجمــن هــا و گــروه هــای 
پرســتاری؛  انفورماتیــک 
نوآورانــه  پــروژه  توســعه 
ــرای  ــر )TIGER( ب تایگ
پرســتاران  توانمندســازی 
انفورماتیــک و ترویــج  در 
ــه ــه جامع ــروژه ب ــج پ نتای

انفورماتیــک  کمیتــه 
سالمت ســازمان اســتاندارد 
ــه  ــی )CEN(؛ ترجم اروپای
پرســتاری  تشــخیص های 
ــورای  ــت ش ــا حمای ــدا ب نان
پرســتاری  المللــی  بیــن 
متعــدد؛  زبان هــای  بــه 
ــی  طبقــه بنــدی بیــن الملل
ــه  اصطالحــات پرســتاری ب

زبــان هــای اروپایــی

ــروه  ــت  گ ــت از فعالی حمای
ــک  ــع انفورماتی ــای ذینف ه
از  حمایــت  پرســتاری؛ 
اســتانداردها؛  ترویــج 
تشــکیل نهــاد کانادایــی 
ــالمتی  ــات س ــرای اطالع ب
ــه  ــکیل کمیت )CIHI(؛ تش
از  حمایــت  و  مشــورتی 
ــالمت  ــن EHR و س تعیی
ــت  ــوان اولوی از راه دور بعن

ــر  برت

 NIHSA NI تاســیس 
برنامــه  تدویــن  و   Sig
توســعه  اســتراتژیک 
انفورماتیــک  ظرفیــت 
امضــای  پرســتاری؛ 
ــه توســط همــه  ــق نام تواف
ــی،  ــان عموم ــات درم مقام
و  اســترالیا،  آمــار  اداره 
ــود  ــرای بهب AIH&W ب
کیفیــت اطالعــات درمانــی 
ملــی؛ تشــکیل ســازمان 
ســالمت  انتقــال  ملــی 
 )NEHTA( الکترونیــک 
و توســعه گــزارش ســالمت 

لکترونیــک ا

انجمــن  حمایــت 
پرســتاری  انفورماتیــک 
توانمندســازی  از  تایــوان 
بــا  کار  در  پرســتاران 
انفورماتیــک  ابزارهــای 
پژوهــش  و  امــوزش  و 
توســعه  انفورماتیــک؛ 
ســالمت  انفورماتیــک 
و  گــذاری  سیاســت  بــا 
ــی،  ــی الکترونیک ــه مل برنام
از طــرف وزارت بهداشــت 

یــوان تا

مــدرک   اخــذ  ضــرورت 
 ICDL مهــارت  هفــت 
بــرای کارکنــان بهداشــت و 
درمــان و پرســتاران شــاغل

  فرهنگ

ــگ  ــه فرهن ــکیل کمیت تش
بــرای  ریــزی  برنامــه  و 
تایگــر  اهــداف  افــزودن 
اســتراتژیک  برنامــه  در 
ــالمت در  ــای س ــازان ه س
زمینــه به کارگیــری امــن 
انفورماتیــک  ابزارهــای 
توســط پرســتاران بــا هــدف 
ــت  ــت مراقب ــای کیفی ارتق
اســتراتژی  تدویــن  و 
انــداز  چشــم  و  هــا 
مشــترک؛ شــکل گیــری 
کمیتــه  و  هــا  انجمــن 
هــای  کارگــروه  و  هــا 
پرســتاری؛  انفورماتیــک 
تشــکیل کنفرانــس ســاالنه 
انتشــار  NI؛   تابســتانی 
پژوهــش هــا و مطالعــات و 
ســخنرانی در همایــش هــا

همایش دوساالنه بین 
المللی در مورد تشخیص ها 
و اصطالحات فنی پرستاری 

و کارگاه دوساالنه

ــود  ــایی ضــرورت وج شناس
یــک سیســتم هماهنــگ 
ذخیــره  آوری،  جمــع 
دادههــای  بازیابــی  و 
پرســتاری بــرای برنامــه 
بســط  و  منابــع  ریــزی 
ی  زمینــه  در  تحقیــق 
کننــده  تعییــن  عوامــل 
مراقبــت  کیفیــت 
تشــکیل  پرســتاری؛ 
انفورماتیــک  گــروه کاری 
 IMIA-NI( پرســتاری 
ــازمان  ــی س WG(؛ میزبان
انفورماتیــک  پژوهشــی 
 CNA ــط ــتاری توس پرس

Infoway و 

ــی  ــاه عموم ــت از رف حمای
الکترونیــک؛  ســالمت  و 
حمایــت از توســعه گــزارش 
الکترونیــک؛  ســالمت 
ــت  ــعه ظرفی ــگ توس فرهن

پرســتاری انفورماتیــک 

ســازمان  ریــزی  یرنامــه 
بــرای  ســالمت  هــای 
داشــتن سیســتم اطالعــات 
ــتفاده  ــهیل اس پرستاری؛تس
سیســتم  از  پرســتاران 
ــالت  ــی مداخ ــای ارزیاب ه
پرســتاری و سیســتم هــای 
تصمیــم یــار در پرســتاری و 
ــار دیجیتال؛  پزشــکی و همی
انجمــن  هــای  فعالیــت 
پرســتاری  انفورماتیــک 
راســتای  در  تایــوان 
شناســاندن ایــن حــوزه از 
ــالمت ــز س ــه مراک ــم ب عل

تشــکیل گــروه آموزشــی 
انفورماتیــک پرســتاری در 
دانشــگاه علــوم پزشــکی 
مجــازی و دوره اموزشــی 
بــرای  مــدت  کوتــاه 

پرســتاران
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در بعــد مدیریــت و رهبــری، توســعه انجمــن هــا و اتحادیــه هــای 
ــران  ــن اســتراتژی هــا توســط مدی انفورماتیــک پرســتاری و تدوی
ــد. در  ــایی ش ــرو شناس ــورهای پیش ــتاری در کش ــران پرس و رهب
کشــور ایــران علــی رغــم اینکــه ضــرورت توجــه بــه انفورماتیــک 
ــری  ــترش به کارگی ــل گس ــر بدلی ــای اخی ــال ه ــتاری در س پرس
تکنولــوژی هــا در حیطــه ســالمت و توســعه اینترنــت و تســهیل 
ــی و  ــای آموزش ــه ه ــت برنام ــه اهمی ــده و ب ــرح ش ــاط، مط ارتب
توانمندســازی پرســتاران در زمینــه به کارگیــری فنــاوری اطالعــات 
ــا از  ــع اشــاره شــده )47(، ام ــت در مناب ــت مراقب ــای کیفی در  ارتق
طــرف مدیــران و رهبــران پرســتاری گام هــای قــوی در راســتای 
ــای  ــرای ارتق ــات ب ــز تحقیق ــا و مراک ــن ه ــودن انجم ــال نم فع
انفورماتیــک پرســتاری برداشــته نشــد و برنامــه هــای اســتراتژیک 

ــداز مشــترک تدویــن نگردیــد. ــا چشــم ان ب
در بعــد آمــوزش و تحصیــالت، عوامــل توســعه انفورماتیــک 
زمینــه  در  آموزش هــا  پیشــرو،  کشــورهای  در  پرســتاری 
آمــوزش  خدمــت،  بصــورت ضمــن  پرســتاری  انفورماتیــک 
ــا  ــی ت ــع کارشناس ــی در مقاط ــالت تکمیل ــگاهی و تحصی دانش
دکتــرای تخصصــی، برنامه هــای آموزشــی توســعه اســاتید، 
ــتاری،  ــک پرس ــای انفورماتی ــاز صالحیت ه ــای توانمندس برنامه ه
برنامه هــای آموزشــی ســواد اطالعــات بــرای پرســتاران و مدیریــت 
اطالعــات بــرای پرســتاران در کشــورهای پیشــرو شناســایی شــد. 
ــرورت  و  ــه ض ــع ب ــه در مناب ــم اینک ــی رغ ــران عل ــور ای در کش
اهمیــت آمــوزش انفورماتیــک پرســتاری بصــورت هــای امــوزش 
ضمــن خدمــت، تحصیــالت تکمیلــی دانشــگاهی و تقویــت دروس 
ــوم درســی پرســتاری اشــاره شــده )44(،  انفورماتیــک در کوریکول
ــرای  ــه ضــرورت آمــوزش هفــت مهــارت فنــاوری اطالعــات  ب ب
نیروهــای بهداشــت و درمــان بســنده شــده و از طرفــی در یکســال 
ــتاری  ــک پرس ــه انفورماتی ــی شــش ماه ــن دوره پودمان ــر اولی اخی

ــد.     ــزار گردی برگ
در بعــد ارتباطــات و همــکاری، عوامــل توســعه ای در کشــورهای 
پیشــرو، تشــکیل شــورا، انجمــن و کارگــروه هــا و شــبکه هــای 
ــن  ــن متخصصی ــات بی ــعه ارتباط ــتاری و توس ــک پرس انفورماتی
ــازی؛  ــی س ــتانداردها و بوم ــعه اس ــتاری؛ توس ــک و پرس انفورماتی
حمایــت از پــروژه هــای گروهــی، توســعه پرســتاری از دور 
شناســایی شــد )جــدول1(. در کشــور ایــران مقــاالت متعــددی در 
زمینــه ارائــه خدمــات تلــه نرســینگ منتشــر شــده کــه اغلــب بــا 
اســتفاده از تلفــن بــوده )49 و 50( و نیازمنــد حمایــت و توســعه مــی 
باشــد. تشــکیل گــروه آموزشــی انفورماتیــک پرســتاری در دانشــگاه 
ــوده اســت. از  ــر ب ــر اخی ــات موث ــوم پزشــکی مجــازی از اقدام عل

طرفــی بــه پتانســیل توســعه شــبکه هــا و پورتــال هــای پرســتاری 
ــع اشــاره شــده اســت )51(.  در مناب

ــعه ای در  ــل توس ــی عوام ــک، بررس ــی انفورماتی ــد طراح در بع
کشــورهای پیشــرو بــه شناســایی مــواردی از قبیــل کاربردپذیــری 
ــزی و  ــه ری ــای برنام ــتم ه ــردی از سیس ــتفاده کارب ــت. اس پرداخ
طبقــه بنــدی اصطالحــات پرســتاری ماننــد تشــخیص، مداخــالت، 
پیامدهــا و پیــاده ســازی در سیســتم هــای بالینــی؛ فنــاوری هــای 
دیجیتــال و اپلیکیشــن هــای ســالمت، مجموعــه حداقــل داده هــا 
و سیســتم هــای اطالعــات پرســتاری کاربرپســند ماننــد تصمیــم 
ــد.  ــاره ش ــواهد اش ــر ش ــی ب ــتاری مبتن ــه پرس ــن ب ــار و همچنی ی
ــده  ــه ش ــتاری پذیرفت ــات پرس ــدی اصطالح ــه بن ــران، طبق در ای
ــده  ــد پرســتاری گنجان ــوای آموزشــی پرســتاری و فرآین و در محت
شــده امــا در سیســتم هــای بالینــی پیــاده ســازی نشــده اســت. از 
طرفــی در کشــور ایــران در منابــع پیشــنهاد توســعه سیســتم هــای 
ــه اســتراتژی  ــاز ب ــه و نی ــار پرســتاری ارائ ــم ی ــات و تصمی اطالع
مناســب مطــرح شــد )46( و در جامعــه پژوهــش در ســطح محــدود 
برخــی مــوارد طراحــی گردیــد کــه بــرای بهــره منــدی در ســطح 
وســیع نیازمنــد برنامــه هــای بهبــود و توســعه ای و آموزشــی مــی 
ــرا و  ــی، اج ــه طراح ــه ای ب ــتاری، در مطالع ــن پرس ــد. محققی باش
ارزشــیابی سیســتم الکترونیــک اطالعــات پرســتاری بــرای بخــش 
مراقبــت ویــژه نــوزادان پرداختنــد کــه دارای بخــش هــای تصمیــم 
یــار دارویــی، تصمیــم یــار فرآینــد پرســتاری، مســتندات مراقبــت 
دارویــی و پرســتاری، و سیســتم الکترونیــک اطالعــات پرســتاری 

بــود و منجــر بــه کاهــش خطــا و افزایــش دقــت گردیــد )47(. 
در بعــد فنــاوری اطالعــات، مــواردی از قبیــل توســعه اســتانداردها، 
آمــوزش مهــارت کار بــا کامپیوتــر، بهــره منــدی پرســتاران از لــپ 
ــی  ــوزش مبتن ــن، آم ــات شــخصی  در بالی ــتیار اطالع ــاپ و دس ت
ــزل،  ــت در من ــه مراقب ــاران، ارائ ــت از بیم ــر و حمای ــر کامپیوت ب
ــر در  ــری کامپیوت ــم و به کارگی ــتیبان تصمی ــای پش ــتم ه سیس
حمایــت از فراینــد پرســتاری در کشــورهای پیشــرو دیــده شــد. در 
کشــور ایــران پرســتاران و تیــم مراقبــت ســالمت شــاغل در بالیــن 
ــر را  ــا کامپیوت ــی کار ب ــای ابتدای ــارت ه ــه مه ضــروری اســت ک
بگذراننــد. امــا اســتانداردهای پرســتاری علــی رغــم مطــرح شــدن 
در دروس دانشــگاهی پرســتاری، در بالیــن بصــورت کاربــردی پیاده 

ســازی نشــده انــد. 
در بعــد سیاســت گــذاری، عوامل توســعه ای در کشــورهای پیشــرو 
ــف شــدند.  ــی تعری ــن حمایت ــا و قوانی بررســی شــد. اســتراتژی ه
ــد.  ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــتاری ب ــک پرس ــص انفورماتی تخص
ــک  ــای انفورماتی ــوزش ه ــا و آم ــش ه توســعه ســمینارها و همای
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ــی  ــرش مل ــی، پذی ــی مل ــای حمایت ــه ه ــعه برنام پرستاری،توس
ــد.  ــده ش ــت دی ــود کیفی ــه بهب ــت ب ــی و اهمی ــتانداردهای فن اس
ــرار  ــی رغــم مطــرح شــدن و مــورد توجــه ق ــران عل در کشــور ای
گرفتــن در برنامــه هــای توســعه و تحــول ملــی، اقدامــات کاربردی 

ــه اســت. ــوی صــورت نگرفت ق
در بعــد فرهنــگ، توســعه پــروژه نوآورانه تایگــر برای توانمندســازی 
ــه،  ــه جامع ــروژه ب ــج پ ــج نتای ــک و تروی ــتاران در انفورماتی پرس
ــا  ــه ه ــا و کمیت ــس ه ــا کنفران ــری انجمــن ه توســعه شــکل گی
و کارگــروه هــای انفورماتیــک پرســتاری، انتشــار نتایــج پژوهــش 
ــه  ــکیل کمیت ــا،  تش ــش ه ــخنرانی در همای ــات و س ــا و مطالع ه
فرهنــگ و برنامــه ریــزی بــرای افــزودن اهــداف تایگــر بــه برنامــه 
هــای ســازمان هــا، تدویــن اســتراتژی هــا و چشــم انــداز مشــترک 
بهــره منــدی از فنــاوری اطالعــات در پرســتاری و ترویــج فرهنــگ 
پذیــرش فنــاوری اطالعــات در پرســتاران بــا هــدف ارتقــای کیفیت 
ــی در  ــه پژوهش های ــا اینک ــران ب ــور ای ــد. در کش ــاهده گردی مش
زمینــه شــفاف ســازی اهمیــت انفورماتیــک پرســتاری انجــام شــده 
ــت پرســتاران  ــرای حمای ــری ب ــد گام هــای مناســب ت ــا نیازمن ام
و توســعه فرهنــگ پذیــرش فنــاوری اطالعــات مــی باشــد )45(.

بحث و نتیجه گیری
پرســتاری حرفــه ای امــروز و فــردا، نیازمنــد به کارگیــری فنــاوری 
اطالعــات بــرای تســهیل در تصمیــم گیــری هــای بالینــی اســت 
ــد )10(. پیشــرفت  ــار بدســت آی ــع بیم ــه نف ــج ب ــن نتای ــا بهتری ت
ــی  ــی کنون ــات درمان ــه خدم ــی شــدن جامع ــوژی و دیجیتال تکنول
تاثیــر مهمــی بــر کار حرفــه ای پرســتاران گذاشــته اســت و بــرای 
کمــک بــه توســعه و پشــتیبانی از پرســتاران برنامــه هــای متعددی 

در انفورماتیــک پرســتاری طراحــی شــده اســت )52(. 
ــا بررســی ســوابق کشــورهای پیشــرو عوامــل  ــه ب ــن مطالع در ای
توســعه ای انفورماتیــک پرســتاری اســتخراج گردیــد کــه می توانــد 
ــا  ــور م ــتاری کش ــک پرس ــعه انفورماتی ــنهادات توس ــرای پیش ب
ــان داد  ــج نش ــود. نتای ــتفاده ش ــب اس ــوی مناس ــن الگ در تدوی
انفورماتیــک پرســتاری در کشــور ایــران وضعیــت مطلوبــی نــدارد. 
ــاء  ــه ارتق ــتاری را منجــر ب ــک پرس ــن، انفورماتی ــی محققی از طرف
ــای  ــه ه ــش هزین ــا، کاه ــگیری از خط ــت، پیش ــت مراقب کیفی
ســالمت، افزایــش کارایــی مدیریتــی، توســعه پرســتاری از راه دور 
و پرســتاری مبتنــی بــر شــواهد، پتانســیل نهفتــه بــرای نــوآوری و 
ارتقــای ســالمت و زمینــه ســاز رشــد حرفــه ای دانــش موجــود و 

ــد )11(. ــی دانن ــتاری م ــتقالل پرس اس
در رابطــه بــا بعــد مدیریــت و رهبــری، برنامــه اســتراتژیک حامــی 

ــت و  ــده اس ــن نش ــران تدوی ــط مدی ــتاری توس ــک پرس انفورماتی
ــری  ــران پرســتاری در شــکل گی ــی رغــم اهمیــت نقــش مدی عل
ــت  ــه صالحی ــز ب ــتاری؛ مجه ــک پرس ــای انفورماتی ــه ه برنام
ــترادویک  ــد. اس ــتاری نشــده ان ــک پرس ــای ضــروری انفورماتی ه
و همــکاران یــازده صالحیــت در زمینــه دانــش و مهــارت 
ــه  ــد ک ــخص کردن ــتاری مش ــران پرس ــرای رهب ــک را ب انفورماتی
مــی توانــد در برنامــه ریــزی هــای کشــوری توســعه انفورماتیــک 
پرســتاری نقــش موثــری داشــته باشــد )2(. بایــد توجــه داشــت که 
برنامــه هــای انفورماتیــک پرســتاری مــی تواننــد ســرمایه زیــادی 
را صــرف نماینــد امــا بــا کارآیــی الزم همــراه نباشــند لــذا ضــرورت 
ــه تســهیل گر کســب  ــد ک ــی طلب ــران را م ــران و رهب ــه مدی توج
ــاوری  ــری فن ــه  کارگی ــوه ب ــان در نح ــتگی های الزم کارکن شایس
اطالعــات و سیســتم های اطالعــات ســالمت باشــند )9(. در ایــران 
مطالعــه صادقــی و یغمایــی در ایــن راســتا تاییــد کننــده اهمیــت 
ــت  ــای کیفی ــر ارتق ــر ان ب ــتاری و تاثی ــک پرس ــوزش انفورماتی آم

ــت مــی باشــد )45(. مراقب
ــول  ــکا کنس ــالت، در امری ــوزش و تحصی ــد آم ــا بع ــه ب در رابط
ــوزش  ــاز آم ــل نی ــال ها قب ــتاری ، از س ــوزش و کار پرس ــی ام مل
و آمــاده ســازی پرســتاران بــرای مدیریــت اطالعــات بــه کمــک 
تکنولــوژی را تشــخیص داده و یــک پنــل بــا 19 متخصــص 
انفورماتیــک پرســتاری تشــکیل داده و وضعیــت انفورماتیــک 
پرســتاری و مســائل مهــم در زمینــه ی ارایــه ی خدمــات راه دور، 
ــاوری اطالعــات و  ــا فن ارتباطــات راه دور، آمــوزش راه دور و کار ب
سیســتم های اطالعــات را بررســی کردنــد و در ســال 1997 بیانیــه 
ملــی انفورماتیــک بــرای آمــوزش و کار پرســتاری تدویــن گردیــد 
ــواع  ــتاری از ان ــک پرس ــمی انفورماتی ــای رس ــوزش ه )17(  و آم
گواهینامــه تــا کارشناســی ارشــد و دکتــری تدویــن شــد. پرســتاران 
در ایــران آمــوزش هــای کافــی در زمینــه انفورماتیــک پرســتاری 
دریافــت نمــی کننــد؛ لــذا نیــاز بــه برنامــه ریــزی آموزشــی در ایــن 
ــکاران  ــی و هم ــه اله ــرورت آن در مطالع ــود دارد و ض ــه وج زمین
ــودن  ــد )48(. آنچــه امــروزه مشــهود اســت ناکافــی ب تاییــد گردی
مهارت هــای پرســتاران نظــر بــه ماهیــت تحولــی انفورماتیــک در 
عصــر حاضــر می باشــد و شــواهد حاکــی از آن اســت کــه عــالوه 
بــر توســعه آمــوزش هــا، نیــاز بــه توســعه مهارت هــا نیــز بصــورت 

دوره ای ضــروری می باشــد )53(. 
در بعــد طراحــی انفورماتیــک، بنظــر مــی رســد عواملــی از قبیــل 
انفورماتیــک  از پژوهش هــای  نتایــج حاصــل  بــکار گرفتــن 
پرســتاری، حمایــت مالــی از اجــرای پژوهش هــای کاربــردی 
ــه  ــه ب ــا توج ــتار ب ــش پرس ــف نق ــتاری، تعری ــک پرس انفورماتی
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ــر  ــتاری ب ــات پرس ــرویس های خدم ــک در س ــوالت انفورماتی تح
ــه  ــتاران ب ــدی پرس ــری و عالقمن ــودن، کاربردپذی ــند ب کاربرپس
اســتفاده از سیســتم هــا موثــر اســت. از دیگــر عوامــل مــی تــوان 
بــه اشــتراک گــذاری نتایــج پژوهش هــای انفورماتیــک پرســتاران 
در همایش هــای میــان رشــته ای، شــرکت در همایش هــای 
ــای  ــتاران از ابزاره ــتفاده پرس ــتاری، اس ــک پرس ــی انفورماتی مل
ــرای  ــع علمــی ب ــی مناب ــد پرســتاری و بازیاب انفورماتیــک در فراین
پرســتاری مبتنــی بــر شــواهد اشــاره نمــود )17(، کــه از فعالیــت ها 

ــد. ــتخراج گردی ــز اس ــرو نی ــورهای پیش ــه کش در مطالع
در مطالعــه حاضــر، از معیارهــای موثــر در بعد طراحــی انفورماتیک، 
بــه اســتفاده از سیســتم هــای برنامــه ریــزی مراقبــت پرســتاری بــا 
ــتاری  ــتاری و پرس ــات پرس ــدی اصطالح ــه بن ــازی طبق ــاده س پی
ــژاد و  ــه ای ورزش ن ــد. در مطالع ــاره گردی ــواهد اش ــر ش ــی ب مبتن
همــکاران 1396، معتقدنــد ذخیــره داده هــا، ثبــت و مستندســازی 
ــم  ــه تصمی ــح و اســتاندارد، منجــر ب ــه روش صحی ــت هــا ب مراقب
ــت  ــت مراقب ــت و دق ــش صح ــواهد، افزای ــر ش ــی ب ــری مبتن گی
ــعه  ــتاندارد در توس ــوژی اس ــتفاده از ترمینول ــه اس ــرا ک ــده چ ش
ــهیل  ــه تس ــد ب ــی توان ــتاری م ــک پرس ــای الکترونی ــتم ه سیس
تبــادل اطالعــات بیــن سیســتم هــای مختلــف منتهــی شــود )47(.  
ــردی  ــک کارب ــد سیســتم الکترونی ــاره نمودن ــه اش ــن ک ضمــن ای
ــه افزایــش کارایــی و اثربخشــی مراقبــت  ــد ب پرســتاری مــی توان
ــری  ــم گی ــت از تصمی ــه، حمای ــش هزین ــتاری، کاه ــای پرس ه
هــای مبتنــی بــر شــواهد، بهبــود مستندســازی پرســتاری و ارتقای 
ــن  ــج ای ــد. در نتای ــی انجام ــتاری ب ــای پرس ــت ه ــت مراقب کیفی
اقــدام پژوهــی، پرســتاران، کاهــش خطاهــای مراقبتــی، افزایــش 
ــی از  ــت ناش ــش دق ــاز و افزای ــورد نی ــات م ــه اطالع ــی ب دسترس
اســتفاده سیســتم هــای تصمیــم یــار را از عوامــل مؤثــر بــر ارتقــاء 

ــد )47(.  کیفیــت مراقبــت هــا اعــالم کردن
ــال 1389  ــکاران در س ــی و هم ــروری از حبیب ــه م ــک مطالع در ی
کــه بــه بررســی عوامــل موثــر بــر پرســتاری مبتنــی بــر شــواهد و 
تاثیــر ســواد اطالعاتــی بــر ارتقــای پرســتاری مبتنــی بــر شــواهد 
ــل از  ــه نق ــده، و ب ــام ش ــای انج ــاس پژوهش ه ــر اس ــد ب پرداختن
ادیــب حــاج باقــری 2006، بیان شــده کــه پرســتارانی کــه اقدامات 
ــذاری  ــه گ ــر اســاس مســتندات و شــواهد پای ــود را ب ــی خ مراقبت
کــرده انــد نــه تنهــا بــا اخــذ تصمیــم بهتــر توانســته انــد مراقبــت 
بــا کیفیــت باالتــری ارائــه دهنــد؛ بلکــه از هزینــه و مــدت بســتری 

بیمــار کاســته انــد )54(.
در پژوهــش دیگــری در ســال 2019، تریــاژ الکترونیکــی، بعنــوان 
یــک ابــزار حمایــت تصمیــم گیــری بالینــی نشــان دهنــده بهبــود 

تمایــز بیمــاران بــا توجــه بــه نتایــج بالینــی نســبت بــه شــاخص 
ــرای  ــن پژوهــش پتانســیل پرســتاران ب ــود. ای شــدت اضطــرار  ب
ــود  ــرای بهب ــری ماشــین ب ــر یادگی ــی ب ــتفاده از سیســتم میتن اس
مراقبــت هــای بهداشــتی و تغییــر نقــش پرســتار را نشــان داد )55(. 
ــتم  ــتفاده از سیس ــه اس ــروزه ب ــه ام ــده اي ک ــه ي فزاین ــا عالق ب
هــاي حمایــت تصمیــم بالینــی مبتنــی بــر کامپیوتــر وجــود دارد، به 
ــی، افزایــش کیفیــت  طــور چشــم گیري کاهــش اشــتباهات داروی
مراقبــت ســالمت و افزایــش کارایــی )9( نیــاز بــه آمــوزش و آمــاده 
ســازی پرســتاران  و توجــه بــه کاربردپذیــری سیســتم هــا مطــرح 

شــده اســت.
عوامــل توســعه در ایــن بعــد، به کارگرفتــن سیســتم های پشــتیبان 
مستندســازی  امــکان  آوردن  فراهــم  پرســتاری،  در  تصمیــم 
فرایندهــای پرســتاری در سیســتم اطالعــات بیمارســتانی و پیــاده 
ســازی طبقــه بنــدی اصطالحــات پرســتاری، اســتفاده پرســتاران از 
ــت،  ــی تحــت شــبکه و اینترن وب ســایت ها و بانک هــای اطالعات
ــی  ــری یکپارچــه و مبتن ــودن سیســتم های کامپیوت در دســترس ب
بــر اســتانداردها بــرای پرســتاران، اســتفاده از اپلیکیشــن های 
ســالمت همــراه  در پرســتاری، اجــرای فرآینــد پرســتاری بــا کمک 
ابزارهــای انفورماتیــک، بــا مطالعــه حاجــی اســماعیلی و همــکاران 
نیــز در خصــوص ســه عنصــر ارتباطــات بیــن سیســتم هاي 
ــتفاده  ــی، اس ــم بالین ــت تصمی ــتم حمای ــی، سیس ــات بالین اطالع

ــتا اســت )46( .  ــتگاه، همراس ــاي دس ــدگان و خطاه کنن
کار بــا سیســتم هــای اطالعــات پرســتاری همــواره بــا چالــش ها و 
موانعــی روبــرو اســت. ولیــزاده و همــکاران چالــش هــا را در مطالعه 
ــامل 1-  ــه ش ــد ک ــوده ان ــدی نم ــیم بن ــته تقس ــش دس ای در ش
ــتاری  ــف پرس ــا وظای ــای طراحــی شــده ب ــاق برنامه ه ــدم انطب ع
ــوژی اســتاندارد پرســتاری، ب-  ــف- فقــدان ترمینول ــت: ال ــه عل ب
فقــدان مجموعــه حداقــل داده هــای پرســتاری، 2- فقدان سیســتم 
ــتم ها  ــتیبانی سیس ــدم پش ــع، 3- ع ــب و جام ــدی مناس طبقه بن
بــه  بالینــی پرســتاری، 4- موانــع مربــوط  از تصمیم گیــری 
ــدی  ــدی و گروه بن ــدان قالب بن ــف: فق ــتاری: ال ــازی پرس مستندس
ــری و فنــی ج- مســائل  ــروز مشــکالت کامپیوت گزارش هــا ب- ب
محرمانگــی و امنیــت اطالعــات بیمــار 5- فاکتورهــای فــردی، 6- 

ــد )56(. ــازمانی می باش ــای س فاکتوره
ــران  ــن کــه در ای ــه ای ــا توجــه ب ــاال و ب ــج مطالعــات ب طبــق نتای
ثبــت مســتندات مراقبــت پرســتاری بصــورت متــن آزاد در سیســتم 
اطالعــات بیمارســتانی انجــام مــی شــود توصیــه مــی شــود بهــره 
ــردی  ــا اســتفاده کارب ــری ب ــدی از سیســتم هــای  پیشــرفته ت من
از طبقــه بنــدی اصطالحــات پرســتاری و توســعه زیرســاخت 
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اطالعاتــی مراقبــت پرســتاری بــا توجــه بــه نیازهــای بومی کشــور 
ایــران تســهیل گــردد.

در بعــد شــبکه هــای ارتباطــی عوامــل موثــر شــامل مــورد توجــه 
ــک  ــاص انفورماتی ــی خ ــای علم ــاد انجمن ه ــن ایج ــرار گرفت ق
پرســتاری، ارتبــاط پرســتاران بــا انجمن هــا و همایش هــای 
انفورماتیــک پرســتاری بیــن المللــی، اســتفاده از فنــاوری اطالعــات 
ــام  ــتاری، انج ــای پرس ــی در فراینده ــهیل کار گروه ــرای تس ب
پروژه هــای گروهــی در زمینــه انفورماتیــک پرســتاری، ارائــه 
خدمــات تلــه نرســینگ تعییــن گردیــد. پــروژه بیــن المللــی تایگــر 
مثالــی از پــروژه گروهــی موفــق در زمینــه انفورماتیــک پرســتاری 
تحــت پوشــش انجمــن سیســتم هــای مدیریــت اطالعــات 
ــک  ــای انفورماتی ــروه ه ــا گ ــد )17(. در دنی ــی باش ــالمت  م س
پرســتاری و تلــه نرســینگ فعالیــت هــای گروهــی مفیــدی ارائــه 
ــتای  ــی در راس ــروژه گروه ــه ای از پ ــران نمون ــد. در ای ــی کنن م
انفورماتیــک پرســتاری یافــت نشــد. هرچنــد کــه گــروه اموزشــی 
ــال 1397  ــه از س ــکیل یافت ــتاری تش ــک پرس ــازی انفورماتی مج
ــی  ــی پودمان ــای آموزش ــه ه ــن برنام ــری در تدوی ــات موث اقدام
انفورماتیــک پرســتاری بــرای پرســتاران انجــام داده و ایــن بعنــوان 
گام مثبــت نویدبخــش پیشــرفت هــای بیشــتر در آینــده می باشــد. 
نیــاز اســت در همــه ابعــاد شــبکه هــای ارتباطــی از قبیــل توســعه 
خدمــات راه دور، پرســتاری مبتنــی بــر اســتانداردها، توســعه شــبکه 
هــای پرســتاری ملــی و بیــن المللــی و ترویــج بهــره منــدی مفیــد 
ــت  ــت مراقب ــای کیفی ــتای ارتق ــک در راس ــای انفورماتی از ابزاره

ــی اندیشــیده شــود. ســالمت تمهیدات
ــامل  ــعه ش ــل توس ــات، عوام ــاوری اطالع ــار فن ــه معی در زمین
توســعه برنامــه هــای کامپیوتــری و اســتاندارها، حمایــت از 
ــت ها و  ــتاری در سیاس ــات پرس ــتاندارد اصطالح ــدی اس طبقه بن
ــم  ــام مفاهی ــرای ادغ ــی ب ــکیل کارگروه های ــا، تش ــه ریزی ه برنام
ــر  ــی ب ــتم های مبتن ــتاری در سیس ــتاندارد پرس ــات اس و اصطالح
ــتاندارد  ــاز اس ــورد نی ــای م ــن گزارش ه ــات، تدوی ــاوری اطالع فن
شــده بــه منظــور ارزیابــی و بهبــود کیفیــت مراقبــت تعییــن گردید.
مطالعــه ای در ســال 2019، بــه بررســی اهمیــت ســاختن دانــش 
ــتاری در  ــته پرس ــعه رش ــرای توس ــتاری ب ــی پرس ــتم علم سیس
ــزرگ پرداختــه و پیشــنهاد ایجــاد مراکــز داده  زمینــه داده هــای ب
بــزرگ بــرای علــم پرســتاری جهــت بــه اشــتراک گذاشــتن منابــع، 
ادغــام اســتانداردهای زبــان پرســتاری، بهبــود پایــگاه هــای حرفــه 
ای پرســتاری، و ایجــاد ســاختار سیســتم مبتنــی بــر دانــش ارائــه 

ــود )57(. نم
ــورد  ــه کشــورهای پیشــرو بســیار م ــتانداردها در مطالع ــه اس مقول

ــات اشــاره  ــا حــدودی در مطالع ــران ت ــه و در ای ــرار گرفت توجــه ق
ــه  ــه ب ــال 1392 توج ــکاران، در س ــان و هم ــت. معماری ــده اس ش
ــرح  ــت را مط ــت ثب ــتاری و کیفی ــت پرس ــت مراقب ــای کیفی ارتق
ــه  ــی ک ــت مســتندات بصورت ــه نشــان داد ثب ــن مطالع ــد ای نمودن
ــاخت  ــدی از زیرس ــره من ــد به ــد نیازمن ــد باش ــی مفی ــل بازیاب قاب
ــه  ــه طبق ــتاری در حیط ــتاندارد پرس ــات اس ــتاندارد و اصطالح اس
ــا  ــه داده ه ــا و مجموع ــالت و پیامده ــخیص ها، مداخ ــدی تش بن
مــی باشــد )58(. چــرا کــه سیســتم های مبتنــی بــر زبــان 
ــه و  ــع آوری و تجزی ــرای جم ــوب ب ــرد خ ــتاندارد دارای عملک اس
تحلیــل داده هــا بــا امــکان  بازخــورد بــه موقــع، پشــتیبان تصمیــم 

ــند. ــی باش ــق م ــه تحقی ــت و ارائ ــود کیفی ــری، بهب گی
ــه  ــای فرهنگــی و کمــک ب ــه ه ــن کمیت ــگ، تدوی ــد فرهن در بع
ــا  ــا ب ــازمان ه ــتراتژیک س ــای اس ــه ه ــدن برنام ــتا ش ــم راس ه
اهــداف توســعه انفورماتیــک پرســتاری و ارتقــای فرهنــگ پذیرش 
ــه  ــود برنام ــر وج ــود. تاثی ــرح ب ــع مط ــات در مناب ــاوری اطالع فن
ــای  ــه ارتق ــات  ب ــاوری اطالع ــر فن ــی ب ــی و کاری مبتن مدیریت
کیفیــت پیامــد کار حرفــه ای، حمایــت قوانیــن و مقــررات رســمی 
از عملکــرد سیســتم پرســتاری بــا اســتفاده از فنــاوری اطالعــات، 
ــتفاده از  ــا اس ــتاری ب ــتندات پرس ــت مس ــرای ثب ــزی ب ــه ری برنام
ابزارهــای انفورماتیــک، تهیــه دســتورالعمل هایی بــا موضــوع 
ــتاران در  ــرات پرس ــت نظ ــتاری، دریاف ــک پرس ــعه انفورماتی توس
ــتاری  ــک پرس ــب انفورماتی ــت گذاری، تصوی ــات و سیاس اصالح
بعنــوان یــک تخصــص حرفــه ای در پرســتاری از نــکات اســتخراج 
ــران  ــات داخــل ای ــود. مطالع ــع کشــورهای پیشــرو ب شــده از مناب
نیــز حاکــی از اهمیــت توجــه بــه ایــن مقولــه هــا مــی باشــد )48(.

در بعــد سیاســت گذاری، اهمیــت حضــور مدیریــت پرســتاری 
ــعه  ــرای توس ــالمت ب ــوزه س ــت گذاری ح ــطح کالن سیاس در س
انفورماتیــک پرســتاری، حمایــت از آموزش هــای دانشــگاهی 
و ضمــن خدمــت انفورماتیــک پرســتاری توســط قوانیــن و 
ــعه  ــرای توس ــترک ب ــم انداز مش ــن چش ــازمان های کالن، تدوی س
ــی  ــن مال ــزی تامی ــه ری ــتاری، برنام ــات در پرس ــاوری اطالع فن
توســعه انفورماتیــک پرســتاری، تدویــن اســتراتژی های الزم بــرای 
آمــاده ســازی پرســتاران جهــت رویارویــی بــا تحــوالت انفورماتیک 

ــد. ــناخته ش ــل توســعه ش از عوام
مطالعــات متعــددی بــه بهبــود پیامــد مراقبــت بعنــوان نتیجــه کار 
پرســتاری مبتنــی بــر فنــاوری اطالعــات اشــاره نمودنــد. مطالعــات 
ــه  ــط را ارائ ــل مرتب ــته ای از عل ــا دس ــت خطاه ــه یابی عل در ریش
می کنــد، از جملــه »1- عــدم رعایــت روش هــای عملیاتــی 
ــات و کار  ــف در ارتباط ــف، 3-ضع ــری ضعی ــتاندارد، 2- رهب اس
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ــدم  ــردی، و 5-ع ــری ف ــن خطاپذی ــده گرفت ــی،  4- نادی گروه
ــت بطــور  ــر کیفی ــر ب ــوارد موث ــداف. بســیاری از م هماهنگــی اه
ــی،  ــرد. بررس ــی پذی ــر م ــار تاثی ــت بیم ــوه مراقب ــتقیم از نح مس
ــد  ــران از فراین ــران و رهب ــی مدی ــی و ارزیاب ــارت، اعتباربخش نظ
ــف  ــل تضعی ــع عوام ــایی و رف ــت شناس ــتاران در جه کاری پرس

ــت )59(. ــرورت اس ــک ض ــت ی ــت مراقب ــده کیفی کنن
در جمــع بنــدی، در پیشــرفت انفورماتیــک پرســتاری ســه موضــوع 
ــر  ــرای ایجــاد زی ــرد: 1- همــکاری ب ــرار گی ــورد توجــه ق ــد م بای
ســاخت های قــوی جهــت هدایــت آموزش هــا و تحقیــق و عمــل 
ــه  ــدگاه نســبت ب ــود دی ــتاری 2- بهب ــک پرس ــه انفورماتی در زمین
رشــته انفورماتیــک پرســتاری 3- انتشــار شــواهد علمــی بیشــتری 
ــات  ــای مطالع ــه ه ــی.  یافت ــتی درمان ــای بهداش ــط ه در محی
منتشــر شــده نشــان مــی دهــد کــه بایــد در آمــوزش انفورماتیــک 
پرســتاری تغییراتــی اتفــاق افتــد و نیــاز بــه توســعه آمــوزش روش 
هــای به کارگیــری مفیــد ابزارهــای انفورماتیــک در مقاطــع 
ــه همیــن نســبت  مختلــف تحصیلــی دانشــجویان مــی باشــد و ب
بــرای پرســتارانی کــه مشــغول کار هســتند نیــز آمــوزش هایــی در 

نظــر گرفتــه شــود )60(.
از طرفــی بایــد توجــه نمــود کــه بــرای باالبــردن کیفیــت مراقبــت 
ــک  ــی انفورماتی ــاران زمان ــه بیم ــده ب ــه ش ــی ارائ ــای درمان ه
پرســتاری مــی توانــد موثــر عمــل کنــد کــه بــر اســاس نیازهــای 
محلــی و بومــی طراحــی شــود. ایــن امــر در مطالعــه ورزش نــژاد و 
همــکاران در ســال 1396 نیــز مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه و نشــان 
داده شــده کــه بــا ایــن ترتیــب رضایــت پرســتاران نیــز از کاربــرد 

سیســتم هــای الکترونیکــی افزایــش مــی یابــد )47(.
ارزش افــزوده حاصــل ازانفورماتیــک پرســتاری در درازمــدت، 
ــای ســالمت  ــن ارتق ــان و همچنی ــه و زم ــی در هزین ــه جوی صرف
 می باشــد. چــرا کــه بــا تعامــل اولیــه پرســتاران متبحــر در طراحــی، 
ــتاران  ــوند و پرس ــی  می ش ــر طراح ــر و موثرت ــتم ها هدفمندت سیس
آمــوزش دیــده بــا انگیــزه بیشــتری سیســتم را بــکار  می گیرنــد و 
بقیــه افــراد گــروه درمــان را راهنمایــی خواهنــد نمــود. بســیاری از 
ــر مســتقیم محســوب  می شــوند،  امــور کــه در زمــره مراقبــت غی
ــا سیســتم های هوشــمند اتوماســیون  از طریــق پایگاه هــای داده ی

ــان  ــروی کار، زم ــی در نی ــه جوی ــن صرف ــد و ضم ــد ش خواهن
مراقبــت مســتقیم افزایــش یافتــه و کیفیــت مراقبــت از آن تأثیــر 
ــش و  ــاوره و پای ــکان مش ــم آوری ام ــی فراه ــرد. از طرف  می پذی
خدمــات راه دور پرســتاری، از مراجعــه و بســتری مکــرر پیشــگیری 
ــان در  ــی آن ــش آگاه ــتاران و افزای ــازی پرس ــد. توانمندس  می کن
و  کامپیوتــری  و ضعف هــای سیســتم های  قابلیت هــا  زمینــه 
انتظــارات معقــول از تکنولــوژی، نــه تنهــا بــه تســهیل به کارگیــری 
ــه در طراحــی  ــر آن هــا می انجامــد بلکــه از هــدر رفتــن هزین موث
ــد. ــت  می کن ــف ممانع ــدود و ضعی ــی مح ــا کارآی ــتم هایی ب سیس
ایــن پژوهــش مــی توانــد بــه توســعه ی بخــش بهداشــت و درمان 
در رفــع تنگناهــای به کارگیــری موثــر فنــاوری اطالعــات در 
حرفــه پرســتاری کمــک نمایــد و بســتری بــرای توســعه و طراحــی 
سیســتم هــای اطالعــات پرســتاری و ســنجش شایســتگی هــای 
پرســتار و توســعه انفورماتیــک پرســتاری در راســتای ارتقای کیفیت 
مراقبــت یهداشــتی ایجــاد   نمایــد.  از آنجــا  کــه منایــع جدیدتــری 
ــی در دسترســی  ــت های ــی شــوند و محدودی ــان منتشــر م همچن
ــه مــی  ــن پژوهــش وجــود داشــته، توصی ــع در ای ــه برخــی مناب ب
شــود محققیــن در پژوهــش هــای آینــده جهــت افزایــش توجــه 
ــه توســعه انفورماتیــک پرســتاری در راســتای  سیاســت گــذاران ب
ارتقــای کیفیــت مراقبــت، بــه طراحــی الگــو بــرای کشــور ایــران و 
بررســی هــای بیشــتر در زمینــه عوامــل موجود در راســتای توســعه 
انفورماتیــک پرســتاری در کشــور ایــران و پتانســیل هــا و خالءهــا 
بپردازنــد و تمهیداتــی توســط سیاســتگزاران و رهبــران پرســتاری 
ــت در  ــن خدم ــگاهی و ضم ــای دانش ــوزش ه ــعه آم ــت توس جه
زمینــه تخصــص انفورماتیــک پرســتاری در ایــران اندیشــیده شــود.

سپاسگزاری
ــاوری  ــان نامــه دکتــرای مدیریــت فن ایــن مطالعــه بخشــی از پای
اطالعــات در واحــد علــوم تحقیقــات دانشــگاه آزاد اســالمی تهــران 
ــمند  ــای ارزش ــی ه ــت و راهنمای ــکر از هدای ــا تش ــد. ب ــی باش م
اســاتید ارجمنــد، از همــه کســانی کــه بنوعــی در ایــن مطالعــه مــا 

را یــاری نمودنــد تقدیــر مــی گــردد. 
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