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  چکیده

با توجه به اینکه در سازمان هاي بهداشتی درمانی حجم زیادي از اطالعات تولید می شود، شرط اساسی براي موفقیت  :مقدمه

سیستم اطالعات بهداشتی درمانی، گردآوري دقیق و منظم اطالعات و ارائه بموقع و مناسب آن به افراد یا سازمان هایی است که به 

یابی به این اطالعات به اعمال مدیریت صحیح در سطوح مختلف سیستم هاي بهداشتی به منظور دست. آن اطالعات نیاز دارند

  .درمانی نیاز است

جامعه. انجام شد 1387بوده و در سال توصیفیودرمانیوبهداشتیهايسیستمدرتحقیقنوعازمطالعهاین:هاروشومواد

بهداشتمرکزتابعهبهداشتهايخانهوروستاییدرمانیوبهداشتیمراکزکلیهشهرستان،بهداشتمرکزراپژوهشاین

بدلیل یکسان بودن فعالیت ها و ساختار سازمانی خانه نمونه گیري از جامعه مورد پژوهش، دهد درمیتشکیلقزوینشهرستان

حسین آباد، بوئینک، (خانه بهداشت10و هاي بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی روستایی، از روش نمونه گیري هدفمنداستفاده 

آقابابا، رجایی ( مرکز بهداشتی و درمانی روستایی5، )رجایی دشت، قسطین الر، شینقر، آشنستان، اوان، دیکین، نیارك، گونج

جهت.بعنوان براي مطالعه انتخاب گردیدو مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین) دشت، کورانه، معلم کالیه، نیارك

تحتهايواحد، تمام اطالعات ثبت شده در)اطالعاتغربالگري(باالترسطحبهشدهارسالوتولیدطالعاتاواحدمحاسبه

از ) جمع آوري و انتقال ، کنترل، پردازش وتحلیل و تفسیر اطالعات(براي ارزیابی مدیریت اطالعات. شمارش گردید مطالعه

.استفاده گردیدspssار افزاز نرمهاتحلیل دادهو برايپرسشنامه وچک لیست 

تعدادو9262602مورد مطالعهبهداشتسیستمحوزهدرشدهتولیداطالعاتواحدکلمی دهد کهنشانمطالعهاین:هایافته

ارزیابیدر. باشدمی) شدهتولیداطالعاتواحدکل% 3/7(683563باالتر خدمتارائهسطحبهشدهارسالاطالعاتواحد

، متوسط %0ضعیف : در مجموع وضعیت سه سطح ارائه خدمت در رابطه با نحوه جمع آوري و انتقال اطالعاتاطالعاتمدیریت

، در خصوص %. 1/84وخوب % 9/15، متوسط %0ضعیف : مورد شیوه پردازش و تحلیل اطالعات، در%8/76و خوب % 2/23

، %7/21،  متوسط %0ضعیف : ، درمورد شیوه کنترل اطالعات %4/75، خوب %2/23، متوسط %4/1ضعیف : نحوه تفسیر اطالعات

) درصد23با (بیشترین موارد استفاده از اطالعات در خانه هاي بهداشت به اولویت بندي فعالیت ها و مشکالت. بود% 3/78خوب 

) درصد30با( ن برنامه ریزيو در مرکز بهداشت شهرستا) درصد37با (و در مراکز بهداشتی درمانی روستایی مربوط به برنامه ریزي

.درصد بود 7/80در بخش نگهداري از اطالعات میا نگین نمرات در سه سطح ارائه خدمت . مربوط می شد

با عنایت به تولید حجم باالي اطالعات در سطوح مختلف سیستم هاي ارائه خدمات بهداشتی و جلوگیري از انباشت : گیرينتیجه

الي ارائه خدمات بهداشتی به منظور تسریع در تصمیم گیري، الزم است که به موضوع غربالگري انبوهی از اطالعات در سطوح با

با توجه به ضعفی که در شیوه تفسیر اطالعات در سه سطح وجود دارد بهتر . اصولی اطالعات در سطوح پایین توجه بیشتري گردد

همچنین ضروریست  که مسئولین . ات آموزش داده شوداست نحوه تفسیر اطالعات در سطوح مختلف به مسئولین آمار و اطالع

آمار و اطالعات در سطوح مختلف در طی کارگاه ها و دوره هاي آموزشی با شیوه مدیریت صحیح اطالعات در سیستم بیشتر آشنا 

  .گردند
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