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 هشتمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی

 

 درایران الکترونیک نویسی نسخه سازی پیاده وراهکارهای موانع

 

 *راسی شعیب -1
 اردبیل  درمانی بهداشتی خدمات و زشکیپ علوم دانشگاه سالمت، اطالعات فناوری کارشناسی دانشجوی

 مهدوی عبداله ابراهیمی، کمال  -2
 اردبیل درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه سالمت، اطالعات مدیریت استادیار،

 

 چکیده:

 به صورت بهداشت وزارت تعهدات به باتوجه که پزشکی دستورات الکترونیکی ثبت بر مشتمل است ای پروسه الکترونیکی نویسی نسخه : وهدف زمینه

 بررسی مقاله هدف این .است روبرو زیادی وموانع ها چالش با ان سازی پیاده فراوان مزایای باوجود ولی است شده سازی پیاده ایران شهر چند در ازمایشی

 . است درایران الکترونیک نویسی نسخه سازی پیاده برای راهکارهایی ی ارائه و موانع

 های الکترونیک سیستم های واژه کلید جستجوی از استفاده با مرتبط مقاالت گردآوری که است مند نظام مروری ی مطالعه یک پژوهش نای کار:  روش

 گرفت انجام 95 تا 85ازسال  , sid , magiran , irandoc, isc های درپایگاه دارویی خطاهای ، پزشکی خطاهای الکترونیک، نویسی نسخه ، سالمت

 کاکرین پروتکل از انتخاب متون برای . شد انتخاب نهایی وبررسی تحلیل برای حوزه این در متخصص نفر ازدو بانظرخواهی مقاله 12 تعداد تدرنهای که

 شد. استفاده

 امنیتی مشکالت وفنی، اصطالحی های استاندارد تدوین عدم سازمانی،-رفتاری مشکالت که است ان از حاکی بررسی مورد مقاالت تحلیل ها: یافته

 اینکه باتوجه به.هستند درایران الکترونیک نویسی نسخه سازی پیاده موانع ترین ازمهم مالی تامین سازوکارهای نبودن هاومشخص داده ومحرمانگی

 درراستای شت ودرمانوبهدا کالن درسطح استراتژیکی های ریزی بایدبرنامه لذا اند دانسته مانع ترین مهم را سازمانی-رفتاری های محدودیت بیشترمقاالت

 جهت تعاملی سازی های ،استاندارد زیرساختی های سازی نیزبایداستاندارد فنی ی درزمینه همچنین.بگیرد انجام وآموزش رسانی اطالع های طرح

 شکل بگیرد. وخصوصی دولتی نهادهای مالی پشتیبانی وهمچنین الکترونیک نویسی نسخه به مربوط های ماژول بودن درارتباط

 برنامه   بودکه با خواهد پزشکی ی درحوزه ونوین عظیم های انقالب از یکی الکترونیک نویسی نسخه سازی پیاده که گفت توان می :گیری ونتیجه بحث

 کرد. وپزشکی ایجاد سالمت ی حوزه رادر جدیدی طلوع توان می آن فراروی موانع نمودن وبرطرف آن سوی به کننده هدایت عوامل وتقویت ریزی

 دارویی خطاهای پزشکی، خطاهای الکترونیک، نویسی نسخه کلیدی: اتکلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


