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Abstract 
Introduction: The Laboratory Information System is a computerized information system which 
manages laboratory data in the fields of clinical chemistry, hematology, microbiology, etc. We 
aimed to evaluate the performance of laboratory information systems of the public hospitals 
affiliated to Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran. 
Material and Methods: In this descriptive cross-sectional study, data were collected using 
checklists which were completed by visiting diagnostic medical laboratories. Data were analyzed 
using SPSS software. 
Results: Considering the score specified for each target, the lowest mean (2.29) was related to 
identifying emergency patients and prioritizing their laboratory tests. Moreover, the complete 
mean  score  related  to  the  possibility  of  defining  various  tests  was  in  the  normal  rage  and  the  
possibility of giving alarms was not in the normal range. Nemazee and Madar-Koodak Hospitals 
had the highest score (139). Moreover, we found a significant difference between laboratory 
information systems using Windows and DOS (P=0.06, CI: 90%). 
Conclusion: Given the existing situation, the overall condition of the laboratory information 
systems of the public hospitals of Shiraz is desirable. However, a clear need is felt for paying 
more attention to the emergency patients and specific groups. 
Keywords 
Medical Information System, Clinical Laboratory Information Systems, Hospitals, Laboratories, 
Evaluation 

  
 چکیده

 آوري، وظیفه جمع کرده وکامپیوتري است که اطالعات آزمایشگاهی را مدیریت  یسیستم سیستم اطالعات آزمایشگاه، :مقدمه
هاي  این پژوهش با هدف ارزشیابی عملکرد سیستم اطالعات آزمایشگاه. توزیع اطالعات آزمایشگاه را بر عهده دارد پردازش و
  .انجام گرفت 1390هاي دولتی شیراز در سال  بیمارستان

ها پس از مراجعه حضوري به  داده. تحلیلی انجام شد-ر از نوع مقطعی بوده که به صورت توصیفیمطالعه حاض: ها روشمواد و 
، SPSSافزار  آوري گردید و با استفاده از نرم لیست جمع هاي دولتی شیراز و با استفاده از چک آزمایشگاه تشخیص طبی بیمارستان

  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 15نسخه 
 بیماران کردن مشخص امکانمربوط به ) 29/2( میانگین کمترین هدف، هر به یافته اختصاص) وزن( نمره به توجه با :نتایج

 محدوده تعریف امکان و گوناگون هاي تست تعریف امکانمربوط به  میانگین کامل نمرهات آنان و آزمایش به دادن اولویت و اورژانسی
 نمره مجموع بیشترین غدیر کودك و مادر و نمازي هاي بیمارستان. بوده است نرمال محدوده از خارج موارد در هشدار اعالم و نرمال

سیستم  نمرات میانه بین درصد 90 اطمینان باهمچنین . اند کرده کسب ،باشد می نمره 139 که اهداف کل نمرات به توجه با را
  ).p-value=06/0(ه است داشت وجود داري معنی اختالف داس تحتو  ویندوز تحت برنامهبا  اطالعات آزمایشگاه

  اصیل مقاله
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هاي درمانی شیراز  هاي بیمارستان عیت کلی سیستم اطالعات آزمایشگاهوض با توجه به وضعیت موجود، :گیري یجهنت
  .مطلوب است

  
 واژگان کلیدي

   ها، ارزشیابی آزمایشگاهها،  بالینی، بیمارستان سیستم اطالعات آزمایشگاه، سیستم اطالعات بیمارستانی
    

 مقدمه 
کار  بهخصوص در ایران چند سالی است که  هاین امر ب و استنو ظهور نسبتاً اي  صورت کامپیوتري پدیده العاتی بهسیستم اط

هاي شیمی  اطالعات آزمایشگاهی را در زمینه کامپیوتري است که یسیستم سیستم اطالعات آزمایشگاهی، .]1[است شده گرفته 
 ها، داده افزار، نرم افزار، سخت شامل اجزاي سیستم اطالعات آزمایشگاه، .کند مدیریت میغیره،  شناسی و میکروب ،شناسی خون بالینی،

سیستم . توزیع اطالعات آزمایشگاه را بر عهده دارند پردازش و آوري، باشد که وظیفه جمع افراد متخصص می فرایندهاي کاري و
قسمتی از سیستم اطالعات  سیستم اطالعات آزمایشگاه تشریحی،ه ه بوابست صورت مستقل، هتواند ب اطالعات آزمایشگاه می

هاي  مدیریت اطالعات آزمایشگاه قابلیتسیستم  .]2[ سیستم اطالعات بیمارستان باشد یک جزء از یا آزمایشگاه چند تخصصی و
صورت  ها را به اطالعات نمونه توان گیري از آن می با بهره هاي آزمایشگاهی داشته و خصوص مدیریت اطالعات نمونه متنوعی در

  .]1[ ها پرداختموده و به تجزیه و تحلیل آنمکانیزه ذخیره ن
 محصول اولیه هر آزمایشگاه بالینی،]. 2[ آوري کنند را جمع ها افی جهت شناسایی بیماران و نمونهها باید اطالعات ک آزمایشگاه

هاي آزمایشگاهی را  حداقل مجموعه داده ها و بیماران، نمونه ها، تست اطالعات مربوط به]. 3[ دباش ها می اطالعاتی از انجام تست
ها قابل توصیف  اطالعاتی در زیر مجموعه این دادهعنصر  50 هاي آزمایشگاه بالینی با ترکیب حدود دهند و تمام جنبه تشکیل می

  .]4[ هستند
هاي مراقبت بهداشتی را به خود  درصد هزینه 5 تا 3 و کردهاطالعات مورد نیاز پزشکان را فراهم  درصد 80تا 70ها، آزمایشگاه
 نمود بیشتري دارد خصوص در بانک خون، هب، ها شناسایی بیماران و نمونه طبق تحقیقات انجام شده، مسئله ].5[ دهند اختصاص می

، در نتیجهو کند  ها ایفا می پیشگیري از بیماري نقش بسزایی در درمان و عنوان یک بخش تشخیصی در بیمارستان، آزمایشگاه به .]6[
بر ]. 2[نماید بخش کمک فراوانی  ایفاي نقشتواند در بهبود  هاي جهانی میردوجود سیستم اطالعات هدفمند با توجه به استاندا

 عنوان مراکز بزرگ بهداشتی و درمانی در ها، به هاي آزمایشگاهی بیمارستان ها و بخش هاي مرتبط، بیمارستان اساس نتایج پژوهش
هاي  هاي دستی جاي خود را به سیستم هاي ارتباطی، سیستم حال مکانیزه شدن هستند و با ایجاد زیرساخت فناوري اطالعات و شبکه

  ].7[اند  مکانیزه داده
هاي  براي افرادي که از سیستم وده وهاي اطالعات سودمند ب براي محققان و طراحان سیستم تواند میسیستم اطالعات  ارزشیابی

هاي  تحقیقات نشان داده است که پزشکان و پرستاران، بیشترین ارتباط را با داده. معنادار باشد ،کنند اتی استفاده میاطالع
ها و لزوم دسترسی سریع به  با توجه به اهمیت این داده. و باید در کمترین زمان ممکن به آن دست یابند] 7[آزمایشگاهی دارند 

در  شیراز دولتیهاي  انهاي بیمارست عملکرد سیستم اطالعات آزمایشگاه یابیشهدف ارزر با اطالعات صحیح و کامل، مطالعه حاض
  .انجام شد 1390سال 

 
 ها مواد و روش

تحلیلی  - صورت توصیفی بهشیراز  دولتیهاي  هاي بیمارستان آزمایشگاه در 1390بوده و در سال مطالعه حاضر از نوع مقطعی 
 ران،چم ،نمازي هاي بیمارستان( شیراز دولتیهاي  رستانهاي بیما آزمایشگاهسیستم اطالعات شامل  جامعه پژوهش .انجام گرفت

این  .بوده است) اصغر علی شهید دستغیب، رجایی، قلب الزهرا، کودك غدیر، و مادر حافظ، فقیهی،شهید زینبیه، الدین، قطب خلیلی،
  .انتخاب شدندبه علت دارا بودن سیستم اطالعات آزمایشگاه  ها بیمارستان
هاي  مربوط به ارزشیابی عملکرد سیستم اطالعات آزمایشگاه] 8[لیست استاندارد روا و پایا  از چکاستفاده  ها با داده

دانشگاه علوم پزشکی شیراز، منتشره از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دفتر آمار و فناوري  هاي درمانی بیمارستان
که  متغیر بوده است 10تا صفر  از هر آیتم وزن آیتم و 25لیست داراي  چک .گردیدآوري  هده مستقیم جمعبه روش مشااطالعات و 
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نامه  جهت بررسی آزمایشگاه، معرفی .شدگیري استفاده  باشد و از میانگین براي نتیجه به معنی در نظر گرفتن تراز براي هر هدف می
الذکر، لیستی  لیست فوق ها به این صورت انجام شد که ابتدا بر اساس چک آوري داده عجم. معتبر از معاونت پژوهشی دانشگاه ارائه شد

دهی  از استانداردهاي عملکردي تهیه شده و با حضور در آزمایشگاه بیمارستان، وجود هر استاندارد عالمت زده شده و سپس وزن
بودند، مجموع وزن استانداردهاي کوچکتر به عنوان وزن در مورد استانداردهایی که خود شامل چند استاندارد کوچکتر . انجام شد

  .انجام گرفت 15نسخه  ،SPSSافزار  اطالعات با استفاده از نرمتحلیل  تجزیه و .اصلی لحاظ شد
  

  ها یافته
 ،ات ويآزمایش به دادن اولویت و اورژانسی بیمار کردن مشخص امکان هدف، هر به یافته اختصاص) وزن( نمره به توجه با

 اعالم و نرمال محدوده تعریف امکان و گوناگون هاي تست تعریف امکان و %)42(فراوانی  و درصد) 29/2( نمره میانگین کمترین
  .)1جدول (نمودند  کسب را فراوانی درصد و میانگین کامل نمره اهداف، وزن به توجه با نرمال محدوده از خارج موارد در شداره

  
  1390 شیراز، سال دولتی هاي بیمارستان آزمایشگاه اطالعات سیستم عملکرد نمرات: 1 جدول

 شماره
  فراوانی درصد معیار انحراف میانگین عملکرد عملکرد

 
 وزن

 10 %67 92/4 66/6 آزمایشگاه به بخش از دستورات انتقال امکان 1

 10 %92 88/2 16/9 سرپایی آزمایشات پذیرش امکان 2

 9 %58 63/4 25/5 بیمارستانی درون اطالعات ارتباطی سیستم از پشتیبانی امکان 3
 9 %42 14/2 29/2 او هاي آزمایش به دادن اولویت و بیمار اورژانسی کردن مشخص امکان 4

 هاي آزمایش اتوماتیک و تخصیص خاص هاي گروه تعریف امکان 5
 9 %50 10/2 66/2 آنها به درخواستی

 9 %58 88/0 33/2 )شده انجام، انجام درحالشدن،  انجام درخواست( وضعیت اعالم امکان 6
 7 %58 60/3 08/4 استاندارد شناسی واژه سرویس از پشتیبانی امکان 7
 10 %100 0 10 سیستم در گوناگون هاي تست تعریف امکان 8
 10 %100 0 5 هشدار و اعالم کمی هاي تست نرمال محدوده تعریف امکان 9
 9 %83 50/3 5/7 کننده درخواست پزشک مشخصات ثبت امکان 10

 تعیین جهت رسید فرم و صدور تست انجام و زمان تاریخ درج امکان 11
 10 %58 85/0 72/2 دهی پاسخ زمان

 10 %92 72/0 79/4 اي بیمه مالحظات و آزمایشات انجام هزینه تعریف امکان 12
 10 %50 22/5 5 انبار مدیریت اطالعات سیستم از پشتیبانی امکان 13

 شده انجام آزمایشات و بیمار شده انجام آزمایشات گیري گزارش امکان 14
 10 %67 67/1 95/3 زمانی دوره در بخش

 7 %58 80/1 04/2 متن صورت به غیرعددي و جدید قبلی هاي آزمایش نتایج نمایش امکان 15
  
 زینبیه بیمارستان و بیشترین غدیر کودك و مادر و نمازي هاي بیمارستان باشد، می نمره 139 که اهداف کل نمرات به توجه با

و  2جدول (نمودند  کسب شیراز پزشکی علوم دانشگاه درمانی آموزشی هاي بیمارستان هاي آزمایشگاه بین در را نمره مجموع کمترین
 .)1نمودار 
 تحت برنامه از که هایی آزمایشگاه .بودند کرده استفاده داس تحت برنامه از آزمایشگاه 5 و ویندوز تحت برنامه از آزمایشگاه 7
 اند کرده استفاده داس تحت برنامه از که هایی آزمایشگاه و 120 نمره میانگین اند، کرده استفاده خود اطالعات سیستم در ویندوز

-p=06/0(داشت  وجود داري معنی اختالف برنامه دو نمرات میانه بین درصد 90 اطمینان نمودند که با کسب را 83 نمره میانگین
value.(  
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توسط چهار شرکت مختلف تهیه شده  شیراز دولتی هاي بیمارستان هاي آزمایشگاه اطالعات سیستم در استفاده مورد افزارهاي نرم
 .نداشت وجود داري معنی ها، تفاوت این شرکت نمرات میانه بین درصد 90 اطمینان که با

  1390 سال، شیراز به تفکیک بیمارستان دولتی هاي بیمارستان آزمایشگاه اطالعات سیستم عملکرد نمرات :2جدول 
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صغر

ا
 

1 10 10 10 10 0 0 0 0 10 10 10 10 10 
2 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 
3 9 9 0 9 0 0 0 0 9 9 9 9 9 
4 9 9 0 5 0 0 9 0 9 9 0 5 9 
5 9 9 9 5 9 0 0 5 0 9 0 9 9 
6 9 9 6 9 6 3 9 3 9 9 3 9 9 
7 7 7 7 0 7 0 0 7 0 7 0 7 7 
8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
10 9 9 9 9 9 0 0 9 9 9 9 9 9 
11 10 10 7 10 7 4 7 3 10 10 10 10 10 
12 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 
13 10 10 10 0 10 5 0 0 10 10 0 0 0 
14 10 10 10 10 10 5 5 10 10 10 0 10 5 
15 7 7 7 7 7 7 0 7 0 7 0 7 7 
 124 125 81 139 116 77 55 52 105 114 115 139 139 جمع
  

  
  1390 شیراز، سال هاي دولتی بیمارستان آزمایشگاه اطالعات سیستم عملکرد شده کسب نمره مجموع اي مقایسه نمودار :1 نمودار
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 يریگ جهینتبحث و 
ها  درصد از این آزمایشگاه 67، نشان داد که امکان انتقال دستورات آزمایش از بخش به واحد آزمایشگاهنتایج حاصل از ارزشیابی 

. اند را کسب نموده 66/6یافته به این هدف، میانگین نمره  امکان را دارا بوده و از ده نمره اختصاصدر سیستم اطالعات خود این 
Vaquire  وCaldani صورت کامپیوتري  هاي خون بیمارستان موظف هستند دستورات آزمایش را به به این نتیجه رسیدند که بانک

اسدي و همکاران به این نتیجه دست یافتند که پزشک به  و ]6[ز باشند هاي اطالعاتی مجه منتقل کنند و بنابراین باید به سیستم
هاي مورد نیاز در فرم درخواست  ها را همراه با سایر داده کند و پرستاران، این درخواست علل مختلف، اقدام به درخواست آزمایش می

 ].7[فرستند  کامپیوتري به آزمایشگاه می
باشند و از  ها این امکان را دارا می درصد از آزمایشگاه 92نشان داد که  آزمایشات سرپایی، ارزشیابی امکان پذیرشنتایج حاصل از 

اسدي و همکاران نیز در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند . اند را کسب نموده 16/9یافته به این هدف میانگین نمره  ده نمره اختصاص
عنوان مراکز بزرگ بهداشتی و درمانی در حال مکانیزه  ي تحت مطالعه بهها هاي آزمایشگاهی بیمارستان ها و بخش که بیمارستان

هاي مکانیزه  هاي دستی جاي خود را به سیستم هاي ارتباطی، سیستم شدن هستند و با ایجاد زیرساخت فناوري اطالعات و شبکه
امکان پذیرش انواع بیماران  اند و بدیهی است که مشکالت گذشته از جمله مشخص کردن نوع پذیرش بیماران برطرف و داده

  ].7[فراهم شده است  )بستري، سرپایی و اورژانسی(
هاي  درصد از آزمایشگاه 58 ارتباطی اطالعات درون بیمارستانی، نشان داد که نتایج حاصل از ارزشیابی امکان پشتیبانی از سیستم

را  25/5یافته به این هدف میانگین نمره  نمره اختصاص 9باشند و از  تحت مطالعه در سیستم اطالعات خود این امکان را دارا می
Kit در مطالعه. اند کسب نموده  Fai  Wong  مشخص شد که در ارتباط بودن سیستم اطالعات مراکزي که یک  2010در سال

  ].9[کنند آن مراکز را به یک مجموعه منظم با سیر کاري مشخص تبدیل خواهد کرد  ا دنبال میهدف مشترك ر
هاي تحت مطالعه  درصد از آزمایشگاه 42نشان داد که  هاي او، ورژانسی و اولویت دادن به آزمایشامکان مشخص کردن بیمار ا

همچنین در ارزشیابی هدف . اند را کسب نموده 29/2ف میانگین نمره یافته به این هد نمره اختصاص 9باشند و از  این امکان را دارا می
 5از  91/2و میانگین نمره  58به صورت تفکیک شده مشخص گردید که امکان مشخص کردن بیمار اورژانسی، داراي درصد فراوانی 

راد به نقل از . باشد می 4از  66/1ه و میانگین نمر 42هاي بیمار اورژانسی داراي درصد فراوانی  و امکان اولویت دادن به آزمایش
Tietz  تاریخ پذیرش، وضعیت (بیان کرد که در سیستمی که داراي عناصر مهم اطالعاتی مربوط به پذیرش، انتقال و ترخیص بیمار

  .]10[بندي کرد  توان بیماران مختلف را تفکیک و اولویت باشد می) پذیرش، بخش، اتاق، نام پزشک معالج و تشخیص احتمالی
 50نشان داد که  به آنها،هاي درخواستی  تخصیص اتوماتیک آزمایش هاي خاص و نتایج حاصل از ارزشیابی امکان تعریف گروه

. اند را کسب نموده 66/2یافته میانگین نمره  نمره اختصاص 9باشند و از  هاي تحت مطالعه این امکان را دارا می درصد از آزمایشگاه
 5از  33/3هاي خاص داراي میانگین نمره  صورت تفکیک شده، مشخص گردید که امکان تعریف گروه ههمچنین در ارزشیابی هدف ب

 50و درصد فراوانی  4از  2هاي درخواستی به آنها داراي میانگین نمره  و امکان تخصیص اتوماتیک آزمایش 67و درصد فراوانی 
هاي  هاي تحت مطالعه امکان مشخص کردن گروه درصد آزمایشگاه 40در مطالعه خود به این نتیجه رسید که در  Bishop .باشد می

  ].11[خاص وجود داشته است 
 درصد از 58، نشان داد که )انجام شدهدرخواست انجام شدن، درحال انجام، (اعالم وضعیت  امکاننتایج حاصل از ارزشیابی 

همچنین در . اند را کسب نموده 33/2یافته میانگین نمره  صاصنمره اخت 9باشند و از  هاي تحت مطالعه این امکان را دارا می آزمایشگاه
و  75، داراي درصد فراوانی )درخواست انجام شدن(صورت تفکیک شده، مشخص گردید که امکان اعالم وضعیت  ارزشیابی هدف به

و امکان  3از  75/1نگین نمره و میا 58درصد فراوانی ) در حال انجام شدن(امکان اعالم وضعیت . باشند می 3از  25/2میانگین نمره 
هاي اطالعات  ، در سیستمTietzاز نظر . را کسب کرده است 3از  3و میانگین نمره  100درصد فراوانی ) انجام شده(اعالم وضعیت 

و  زمان) سال، ماه، روز(، تاریخ )آوري شده، دریافت شده و گزارش شده درخواست شده، جمع(آزمایشگاه باید شماره نمونه، وضعیت 
  ].12[ها مشخص شود  هویت فرد مسئول ثبت داده

تحت مطالعه هاي  درصد از آزمایشگاه 58شان داد که ن شناسی استاندارد، ارزشیابی امکان پشتیبانی از سرویس واژهنتایج حاصل از 
 .اند را کسب نموده 08/4میانگین نمره  یافته به این هدف نمره اختصاص 7بوده و از این امکان را دارا  در سیستم اطالعات خود

در سیستم اطالعات خود  هاي تحت مطالعه نیز نشان داد که تمام آزمایشگاه هاي گوناگون در سیستم ریف تستامکان تعارزشیابی 
: ، ثبت عناصر اطالعاتی زیر را براي هر تست ضروري شمرده استTietz .اند را کسب نموده 10نمره  و میانگین شتهاین امکان را دا
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، نام تست، منبع انجام تست، زمان الزم براي انجام تست، حجم نمونه، ملزومات خاص، لیست کاري، روش انجام )کد تست(شماره 
هاي اطالعات تحت مطالعه وي،  در سیستم. ها کالیبراتورها، حدوداستاندارد، کدمالی و هزینه/ها گیري، کنترل تست، واحدهاي اندازه

گرهاي الکترونیکی تعریف شده بودند که با درخواست هر  هاي اتوآناالیزر و شمارش طور کامل در دستگاه هتمام این عناصر اطالعاتی ب
  ].12[داد  هاي مربوط را شناسایی و آن تست را انجام می تست، دستگاه داده

نشان داد که تمام  ،امکان تعریف محدوده نرمال و اعالم هشدار در موارد خارج از محدوده نرمال ارزشیابینتایج حاصل از 
 Turgeon .اند را کسب کرده 10باشند و میانگین نمره  ا میهاي تحت مطالعه در سیستم اطالعات خود این امکان را دار آزمایشگاه

ها را  شناسی، فقط قدرت محاسبه پارامترهاي گلبول قرمز، سفید و پالکت هاي خون بیان کرد که ابزارهاي خودکار کوچک در بخش
وي . یابد ها، قابلیت آنها نیز افزایش می تر شدن دستگاه پارامتر را دارند که با پیشرفته 8تر قابلیت محاسبه  هاي پیشرفته تگاهدس. دارند

ها خارج از  ها امکان تعریف محدوده نرمال و اعالم هشدار در مواردي که داده همچنین بیان کرد که در هر دو نوع این سیستم
  ].13[، وجود دارد محدوده نرمال قرار دارند

تحت  هاي درصد از آزمایشگاه 83دهد که  نشان می کننده، ارزشیابی امکان ثبت مشخصات پزشک درخواستنتایج حاصل از 
اسدي و همکاران در  .اند را کسب کرده 50/7میانگین نمره  یافته به این هدف، نمره اختصاص 9ا بوده و از مطالعه این امکان را دار

پزشک معالج را  مشخصاتشناسی، علت عدم ثبت  هاي خون این نتیجه رسیدند که با وجود اینکه مسئوالن بخشمطالعه خود به 
هاي اطالعاتی وجود داشته  این مورد باید در کلیه سیستم. کنند هاي مختلف تشخیصی بیان می آموزشی بودن بیمارستان و حضور رده

  ].7[به بیماران مشخص گردد  هاي مربوط باشد تا مسئول اصلی مستندات و درخواست
دهد که  نشان می ،دهی ور فرم رسید جهت تعیین زمان پاسخامکان درج تاریخ و زمان انجام تست و صد ارزشیابینتایج حاصل از 

ا ر 72/2میانگین نمره  ،نمره 10باشند و از  طالعات خود این امکان را دارا میهاي تحت مطالعه در سیستم ا درصد از آزمایشگاه 58
 92داراي درصد فراوانی  تاریخ انجام تست، ثبت صورت تفکیک شده، مشخص گردید که امکان در ارزشیابی هدف به .اند کسب نموده

 و بوده 3از  25/2و میانگین نمره  75همچنین امکان ثبت زمان انجام تست داراي درصد فراوانی  .باشد می 4از  66/3و میانگین نمره 
طبق نظر  .را کسب کرده است 25/2و میانگین نمره  75دهی درصد فراوانی  پاسخ هت تعیین زمانامکان صدور فرم رسید ج

Bishopودکار بارکد زده هر نمونه که توسط سیستم به صورت خ ،توانند به آناالیزر نیز متصل شوند هاي مکانیزه که می ، در سیستم
دهی را فراهم  امکان صدور فرم جهت زمان پاسختوان  شود و می میم درخواست مخصوص به خود مرتبط هاي فر شده است به داده

  ].11[کرد 
هاي  درصد از آزمایشگاه 92دهد که  می نشان ،اي ه انجام آزمایشات و مالحظات بیمهامکان تعریف هزین ارزشیابینتایج حاصل از 

همچنین در ارزشیابی هدف  .اند هرا کسب کرد 10از  79/4در سیستم اطالعات خود این امکان را دارند و میانگین نمره تحت مطالعه، 
 5را از  58/4و میانگین نمره  92صورت تفکیک شده، مشخص گردید که امکان تعریف هزینه انجام آزمایشات درصد فراوانی  به

را کسب  5از  5 هاي تحت مطالعه وجود داشته و میانگین نمره اي در همه آزمایشگاه کسب کرده است و امکان تعریف مالحظات بیمه
باشد و  کند که مسئولیت امور مالی بر عهده بخش مالی بیمارستان می در زمینه عناصر اطالعات مالی بیان می Tietz. کرده است

هاي انجام  ها اقدام کند که شامل ثبت عنوان تست، کدمالی و هزینه تواند همگام با این بخش، به تهیه لیست هزینه آزمایشگاه نیز می
 77/33هاي انجام شده در  اسدي و همکاران نیز در مطالعه خود به این نتیجه دست یافتند که محاسبه هزینه تست]. 12[ آن است

  ].7[گیرد  هاي اطالعات آزمایشگاه صورت می درصد سیستم
هاي تحت مطالعه در  درصد از آزمایشگاه 50دهد که  از سیستم اطالعات انبار، نشان میامکان پشتیبانی  ارزشیابینتایج حاصل از 

کند که یکی از وظایف  بیان می Henry. اند را کسب کرده 10از  5را دارا بوده و میانگین نمره  سیستم اطالعات خود این امکان
بنابراین باید در کلیه . هاي مختلف آزمایشگاه است آزمایشگاه بالینی با توجه به ماهیت کاري آن، برقراري ارتباط اطالعاتی بین بخش

  ].4[ها، امکان دسترسی به سیستم اطالعات سایر واحدهاي مرتبط با آزمایشگاه وجود داشته باشد  یستمس
نشان  ،بخش در یک دوره زمانی گیري آزمایشات انجام شده بیمار و آزمایشات انجام شده امکان گزارش نتایج حاصل از ارزشیابی

 10را از  95/3مکان را در سیستم اطالعات خود دارا بوده و میانگین نمره هاي تحت مطالعه این ا درصد از آزمایشگاه 67دهد که  می
گیري آزمایشات انجام شده  صورت تفکیک شده، مشخص گردید که امکان گزارش همچنین در ارزشیابی هدف به .اند کسب نموده

گیري  و همچنین امکان گزارش کسب نموده است 5را از  75/3و میانگین نمره  75بیمار در یک دوره زمانی، درصد فراوانی 
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بیان  Linne. را کسب نموده است 5از  16/4و میانگین نمره  83آزمایشات انجام شده بخش در یک دوره زمانی، درصد فراوانی 
  ].14[دهی نتایج و ارائه گزارش آزمایشگاهی است  کند که فعالیت نهایی آزمایشگاه، گزارش می

 58مشخص شد که هاي متنی،  صورت داده قبلی و جدید غیرعددي بههاي  ش نتایج آزمایشارزشیابی امکان نماینتایج حاصل از 
 .اند را کسب نموده 7از  04/2تحت مطالعه در سیستم اطالعات خود این امکان را دارند و میانگین نمره  هاي درصد از آزمایشگاه

و آزمایشات جدید میانگین نمره ) 4از ( 33/20میانگین نمره صورت تفکیک شده براي آزمایشات قبلی  همچنین در ارزشیابی هدف به
هاي حاصل از بررسی عناصر اطالعاتی مربوط به  در مطالعه صورت گرفته توسط موسوي در زمینه یافته. دست آمد به) 3از ( 75/1

طور کامل در این  ها به ثبت داده ها و هویت فرد مسئول شناسی، نتایج نشان داد که عناصر اطالعاتی مربوط به نمونه هاي خون نمونه
  ].15[صورت متن در سیستم فراهم شده است  ها به شود و امکان تهیه داده ها وارد می سیستم

هاي مورد نظر پژوهش را  هاي تحت مطالعه، قابلیت هاي اطالعات آزمایشگاه توان نتیجه گرفت که سیستم به طور کلی، می
اما مشخصًا در این پژوهش روشن گردید . هاي اطالعاتی آنها تعریف شده است ها در سیستم بلیتباشند و این قا طور نسبی دارا می به

اند و باالخص امکان در  ها کمتر مورد توجه قرار گرفته هاي اطالعاتی آزمایشگاه هاي خاص، در سیستم که بیماران اورژانسی و گروه
  .ه بیشتري دارداولویت قرار دادن آنها براي انجام آزمایش، نیاز به توج

چرا که در  شیراز مطلوب استهاي دولتی  هاي بیمارستان ایشگاهوضعیت کلی سیستم اطالعات آزم با توجه به وضعیت موجود،
 8 باشد، نمره می 139یافته به هر هدف که مجموعاً  هاي تحت مطالعه، با توجه به وزن اختصاص جمع نمرات کسب شده آزمایشگاه

، نواقص DOSهاي تحت  از طرف دیگر در طی این مطالعه مشخص شد که در سیستم .اند را کسب کرده 100 آزمایشگاه نمره باالي
  :گردد که چشمگیري وجود دارد بنابراین پیشنهاد می

 .از سیستم عامل تحت ویندوز استفاده شود ·
 .، ارتقا یابداند کسب نموده% 50هایی که مجموع نمره کمتر از  سیستم اطالعات آزمایشگاه در بیمارستان ·
  .بینی گردد قابلیت مشخص کردن بیمار اورژانسی و اولویت دادن به آزمایشات وي در سیستم مذکور پیش ·
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