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 سالمت مراقبت در تحول: پرستاری انفورماتیک

مقدمه مؤلف

بطور خاص به موضوع مهم استفاده از فناوری کتاب حاضر 

وه گر ترین از مهمپرستاری برای پرستاران که  اطالعات در

 پردازد. می های موثر در ارتقای خدمات سالمت هستند

حاصل تجمیع تجارب آموزشی و پژوهشی  این کتاب

اینجانب و مطالعه نتایج منتشر شده و ارزشمند از تالش 

پژوهشگران دنیا بصورت کتاب ها و مقاله های انفورماتیک 

و حکایت از اهمیت توجه به این مبحث دارد.  استپرستاری 

که مقاالتی در این زمینه  یجا دارد از تمامی پژوهشگران

کمک به توسعه دانش در این حوزه نمودند  اند ومنتشر کرده

های درسی مولفین کتاب از میاندر اینجا تشکر کنم و 

تاثیرگذار این  آوراننام و دانشگاهی انفورماتیک پرستاری

و مقاالت ایشان را  های ارزشمندکه کتابحوزه در دنیا 

 Toniاز قبیل  اساتید برجستهبرخی  ام،مطالعه نموده

Hebda, Virginia K Saba، Marion J Ball  و

Patricia Czar  نام ببرم.را 

از آنجا که با عشق وارد رشته پرستاری شدم و بر اساس 

این رشته مقدس و  کنجکاوی که برای بهبود و پیشرفت

به  بهداشتی داشتمبالینی و در راستای بهبود مراقبت الهی 

تحصیالت تکمیلی در زمینه فناوری اطالعات پرداختم؛ و 

ها پرستاری و مامایی را سال ITدر کنار آن تدریس دروس 

در پرستاری  ITبعهده دارم لذا همیشه تمرکز بر کاربردهای 

فناوری اطالعات در "تاکنون کتاب  1390از سال  و داشتم.

 ته پرستاری و کتاب، برای مقطع کارشناسی رش"پرستاری

، برای دانشجویان "کیسیستم های اطالع رسانی پزش"

 را تالیف نمودم. و اکنون کارشناسی ارشد پرستاری و مامایی

 کتاب حاضر را با رویکرد مدیریتی، رهبری و سیاست گذاری

درس فناوری اطالعات پرستاری دانشجویان دکترای  برای

ش ستاران پرتالتخصصی پرستاری تدوین نمودم، به همه پر

 این سرزمین تقدیم می کنم.

در عصری هستیم که انفورماتیک به عنوان راه حلی در 

مواجهه با مشکالت امروزی بهداشت و درمان مورد توجه 

قرار می گیرد و فراهم نمودن پیامد مطلوب نیازمند برنامه 

در خدمت پرستاران قرار گیرد نه  ITریزی بهبود است تا 

مدیران، رهبران قرار گیرند.  ITدر خدمت  که پرستاران این

افراد گروه ارائه کننده خدمات بهداشتی درمانی جهت و 

بهره مندی مفید از این پتانسیل نیاز است از ابعاد مختلف 

و اهرم های هدایت کننده انفورماتیک آگاهی یابند. کتاب 

حاضر با این رویکرد و با هدف ارتقای آگاهی و توانمندسازی 

ان در شش بخش و هفده فصل به چگونگی تحول پرستار

بهره مندی مفید از آن در نحوه انفورماتیک پرستاری و 

 پردازد.ارتقای سالمت می

ها و مهارت و دانش ضرورت تجهیز پرستاران به ابزار

انفورماتیک چندین سال است که تعیین شده و از سال 

طع ادرس فناوری اطالعات در پرستاری در مق، 1384

ستاری پر لف تحصیلی پرستاری و در دکترای تخصصیمخت

برای افزایش بینش و دانش و توانمندسازی پرستاران به 

 در حالی که؛ گردید ارائهتصویب و میزان دو واحد درسی 

اساتید منبع مشخص و جامعی به زبان فارسی منطبق بر 

د. لذا تسرفصل برای تدریس این درس در اختیار نداش

بر سرفصل وزارت بهداشت درمان و  مباحث کتاب منطبق

آموزش پزشکی، درس فناوری اطالعات پرستاری در مقطع 

. این دیتدوین گرد 1395در سال دکترای رشته پرستاری 

کتاب بخشی از مباحث مدیریتی، رهبری و سیاست گذاری 

را نیز پوشش داده و گذاری بر مباحث پرستاری مبتنی بر 

رهبری در پرستاری، و  بهبود، نقشبرنامه ریزی  شواهد،

کتاب  دارد. گذاریدر سیاست رهبران پرستاریمشارکت 

پرستاری در بقیه مقاطع  دانشجویانقابل استفاده حاضر، 

رایش ها و همچنین دانشجویان رشته و گ تحصیلی

باشد. انفورماتیک در حیطه های علوم پزشکی نیز می

برای اولین بار پیشنهاد تاسیس رشته 1387اینجانب از سال 
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ور با مرانفورماتیک پرستاری در مقطع کارشناسی ارشد را 

و  بصورت مکتوباین رشته تحصیلی در دانشگاه های دنیا، 

دم؛ ارائه نمو برای ایران ولوم درسیبا تدوین جزییات کوریک

در دستور کار بررسی شورای عالی برنامه  1395و در سال 

ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

کتاب حاضر برای تدریس دروس پزشکی قرار گرفت. 

انفورماتیک برای پرستاران، تدوین برنامه های آموزشی 

زشی، دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت، کارگاه های آمو

منجر به مدرک، و برنامه های فلوشیپ منبع مناسبی است 

انفورماتیک پرستاری بسیار مبحث  مندان به برای عالقه و

 کاربردی خواهد بود. 

که برای پرستاران بالین و  حتوای کتاب عالوه بر اینم

دانشجویان مقاطع کارشناسی؛ ارشد و دکترای تخصصی و 

دارد؛ بر جنبه مدیریتی و رهبری در اساتید پرستاری کاربرد 

پرستاری جهت هدایت موثر انفورماتیک پرستاری نیز تاکید 

دارد. مطالعه کتاب حاضر برای تمامی عالقه مندان به 

تلفیق عصر حاضر در زمینه دغدغه رویارویی با مشکالت 

انفورماتیک با کار حرفه ای پرستاران و حوزه سالمت 

 شود. پیشنهاد می

یران مدرهبران، ه محتوای کتاب قابل استفاده برای بطور ویژ

پرستاری، پرستاران شاغل، فارغ التحصیالن مقاطع 

کارشناسی، ارشد و دکترا، اساتید و علمای پرستاری و 

رشته انفورماتیک و علم آموزان در زمینه همچنین اساتید 

 پرستاری می باشد.. 

آدرس ارتباطی پست الکترونیک اینجانب جهت دریافت هر 

گونه نظر و پیشنهاد شما فرهیخته گرامی، 

sedarvish@yahoo.com باشد. از آنجا که قطعا این می

تالیف عاری از اشکال نیست دریافت نظرات اصالحی و 

 تکمیلی ارزشمندتان مزید امتتان خواهد بود. 

 فرا ادا نمایم. در تالیامید است توانسته باشم، حق مطلب 

ها نوشته های کتاب نه تن این کتاب تالش بر این داشتم که

تاثیر بر دیدگاه های مدیران پرستاری و پرستاران بالین برای 

پذیرش نیاز به تغییر بگذارد بلکه راهنمایی برای اصالح و 

ریزی شده برای مدیران فراهم کند تدوین تمهیدات برنامه

رانگیز و تحولی فناوری اطالعات، منجر تا در محیط چالش ب

ای متخصصین پرستاری شود بطوری به تسهیل کار حرفه

ابزارهای نوآورانه  که تحقق چشم انداز بکارگیری مفید

رتقای اارتقای کیفیت مراقبت، انفورماتیک برای فردای بهتر، 

کارآیی و اثر بخشی، رضایتمندی نیروهای کار و متقاضیان 

ارتقای سالمت جامعه روند بهبود را طی خدمات مراقبت و 

 نماید. 
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 ترتیب مطالب

در سه فصل به اینکه چرا، چه وقت و چگونه  بخش اول

دارد تخصص پرستاری در محدوده انفورماتیک گام بر می

پردازد. با توجه به نیاز ضروری تغییر، انفورماتیک می

پرستاری معرفی شده و تاریخچه اصالحات انفورماتیک در 

شود. این فصل چگونگی به بهداشت و درمان مرور می

تیک پرستاری بعنوان یک تخصص رسمیت شناختن انفورما

را توضیح داده و چگونگی پیشرفت آن و اهمیت تحت 

حمایت قرار گرفتن انفورماتیک پرستاری بوسیله سیاست

. در ادامه به تعامل پرستاران با انواع کندمیگذاری را بیان 

ها و مزایای بکارگیری سیستم های اطالعات، چالشسیستم

 . کندمیها در پرستاری اشاره 

در چهار فصل با عنوان مبانی اطالعات و  بخش دوم

های بازیابی اطالعات علمی از ارتباطات راه دور به مقوله

نرسینگ، بیمارستان های اینترنت، سالمت الکترونیک، تله

مجازی، مهندسی مجدد فرآیندها و آموزش الکترونیکی می

ه عرض پردازد. سپس در انتها سیستم های اطالعات در نظام

خدمات بهداشتی درمانی مرور شده و بر کدگذاری اطالعات 

بهداشتی در سیستم های کامپیوتری، فناوری زیست

پزشکی، سیستم های اطالعات در سازمان، و سیستم 

 اطالعات بیمارستانی تمرکز دارد.

                                                           
2 - Technology Informatics Guiding Education Reform 

(TIGER) 

 یبعنوان الگوی 2در سه فصل با مرور ابتکار تایگر بخش سوم

و تکنولوژی جهت  انفورماتیکاصالح آموزش  از المللیبین

تدوین راهبردهای ، راهنمایی برای کارکنان بخش سالمت

انفورماتیک در پرستاری جهت  بکارگیری ابزارهای اصالح

دانشجویان، اساتید، کارکنان، رهبران پرستاری و مدیران 

. و با تمرکز بر استفاده از سرمایه کندمیپرستاری فراهم 

، TIGERاشاعه ابتکار  خردمندی و اجتماعی؛ چگونگی

های مشارکتی ابتکار تایگر های گروهمراحل، اصول و فعالیت

دهد که چگونه تایگر با توضیح می دهد این فصلرا ارائه می

آوردن دانش سازمانی تجمیع شده و افزودن آن به همگرد

های ابتکار تایگر، سرمایه خردمندی را ها و خروجیدارایی

ای از استفاده نمود. در انتها خالصهخلق کرده و از آن 

 شود. های آن ارائه میهای ابتکار تایگر و موفقیتآموخته

های تحول در دو فصل با تمرکز بر استراتژی بخش چهارم

فرهنگی، دیدگاه ضرورت و چگونگی تغییر در فرهنگ را 

ایجاد نموده و پنج رویکرد متمایز را برای رسیدن به این 

. نخستین رویکرد اشاره به توصیف نظریه کندمیهدف بیان 

دومین رویکرد، بر ارتقای سطح آموزش تکمیلی  راجر دارد.

بطور ویژه در زمینه انفورماتیک تاکید دارد. در رویکرد سوم 

های تغییر سازمانی، نقش رهبری، موانع تغییر اهمیت مدل

 ین تغییرات بوسیله رویکردهای فنیفرهنگی و حمایت از ا
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های . رویکرد چهارم، مدلکندمیرا برجسته اجتماعی 

مختلف تئوری مبتنی بر تحقیقات برای بهبود تغییرات 

رد . رویککندمیفرهنگی در استفاده از تکنولوژی را مطرح 

های اصالح بهداشت و درمان پنجم پتانسیل مقایسه پژوهش

را مورد توجه قرار داده و به استفاده بالقوه از رسانه اجتماعی 

یه با نظر در انتها این بخشراقبت بهداشتی اشاره دارد. در م

های تاریخی رهبران پرستاری بر تغییرات فرهنگی نقش

 کنونی به پایان می رسد. 

، در دو فصل ضرورت عمومیت یافتن بخش پنجم

. کندمیانفورماتیک پرستاری را برای ارتقای کیفیت مطرح 

پرستاری این فصل با توجه به اهمیت طراحی کاربردی، 

مبتنی بر شواهد و برنامه ریزی بهبود، پرستاران را به 

گذاری برای ارتقای کیفیت مشارکت بیشتر در سیاست

ها و سمینارهای انفورماتیک مراقبت، و شرکت در همایش

که نیاز است  کندمی. و تاکید کندمیپرستاری ترغیب 

رهبران پرستاری و پرستاران مشارکت خود را در نوآوری 

های گذاری، و انجمنلینی، استانداردها، در سیاستبا

فناوری اطالعات افزایش دهند. سپس به مبحث پایه ای 

تعامل انسان و کامپیوتر و اهمیت مدلسازی برای ایجاد 

های کامپیوتری با های انسانی و فعالیتتعادل بین فعالیت

در این پردازد. پیامد مراقبت می و دیدگاه بهبود کیفیت

نکات کلیدی که باید در طراحی سیستم های بالینی  بخش

مورد توجه قرار گیرند؛ با مرور تجارب دیگران در مطالعات 

 منتشر شده؛ برای  پرستاران لیست شده است. 

، در سه فصل با توجه به اهمیت آموزش اساتید بخش ششم

ها و تحصیالت دانشگاهی انفورماتیک بر معرفی انواع آموزش

کننده، و های حمایتفعالیت کز است.پرستاری متمر

. کندمیمندی به انفورماتیک پرستاری را  بیان افزایش عالقه

به تمایز متخصص انفورماتیک پرستاری از دیگر تخصص

آن ها دهد چگونه های پرستاری اشاره نموده و نشان می

می های انفورماتیکی حامی همکاران پرستار در توانمندی

. دوره های کندمیی آموزشی را مطرح هاو نوآوری باشند

آموزشی در این بخش به توضیح انواع آموزش ضمن خدمت، 

های صدور گواهینامه پس از کارشناسی فلوشیپ، برنامه

های تحصیلی رسمی دانشگاهی در ارشد و دکترا، رشته

های گرایش ارشد و دکترا،مقاطع کارشناسی، کارشناسی 

انفورماتیک پرستاری و فرعی، و افزودن دروس اختصاصی 

ها آموزش مجازی می پردازد. در ادامه به معرفی شایستگی

های حرفه ای، کوریکولوم درسی، پیامدهای تحصیل و نقش

دانشگاهی انفورماتیک پرستاری اشاره دارد. برخی سیستم

های کمکی پرستاری، و استفاده از فناوری اطالعات در 

ی تخریبی خالق در شود و نوآورآموزش پرستاری مرور می

. در انتها سناریوهایی از کندمینقطه مراقبت را تعریف 

آموزش مجازی در شرایط فعلی، آینده نزدیک و آینده دورتر 

 کند.میبیان 


