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 ارزیابی حداقل مجموعه داده بومی سیستم اطالعات آزمایشگاه بیوشیمی

 

 3محمدزاده نیلوفر ،2فیروزآبادی محمد سید ،1شاهمرادی مهرنوش

 
 

  چكيده
نمایند. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی و  مهمی را از وضعیت سالمتی افراد برای اقدامات و تصمیمات بالینی فراهم میهای بیوشیمی، اطالعات  آزمایشگاه مقدمه:

 .های بومی الزم برای طراحی آن بود و تعیین حداقل مجموعه داده گذاری عناصر اطالعاتی سیستم اطالعات آزمایشگاه بیوشیمی تشخیص طبی ارزش

های بیوشیمی بیمارستانی و غیر بیمارستانی بخش خصوصی  مقطعی بود. جامعه آماری پژوهش را آزمایشگاه -ن پژوهش، کاربردی و مطالعه از نوع توصیفیروش ای :بررسيروش 

های  د که روایی آن به تأیید رسید. دادهنامه محقق ساخته بو لیست و پرسش ها به روش دسترسی آسان انجام گرفت. ابزار پژوهش، چک گیری از آن استان اصفهان تشکیل داد که نمونه

 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت SPSSافزار  در نرم Levenو  t ،Independent t ،Friedmanهای  به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی و آزمون

به دست آمد. کمترین میزان رعایت استاندارد در بخش  درصد 2/61و  7/61بیمارستانی به ترتیب میانگین استفاده از عناصر اطالعاتی استاندارد در بخش غیر بیمارستانی و  ها: يافته

گذاری نشان داد که برخی عناصر اطالعاتی، میانگین ارزشی  اطالعات پزشکان، مراکز ارجاع دهنده و اطالعات هویتی و بیشترین میزان نیز در بخش حسابداری بود. نتایج ارزش

 . در سیستم لحاظ نشده بود و برخی از عناصر اطالعاتی موجود، دارای میانگین ارزشی کمی بود باالیی داشت، اما

های الزم و استانداردهای  های اطالعاتی آزمایشگاه بیوشیمی در کشور، حداقل مجموعه داده نتایج مطالعه حاضر نشان داد که با وجود استفاده گسترده از سیستم گيري: نتيجه

افزار آن،  بومی برای طراحی نرم  ها، استفاده از حداقل مجموعه داده های کاربردی و حوزه تخصصی این سیستم است. با توجه به تفاوت  ها لحاظ نشده طراحی آنالمللی در  بین

 .رسد ضروری به نظر می

 حداقل مجموعه داده یمارستانی؛اطالعات ب یستمس یوشیمی؛ب یشگاه؛اطالعات آزما یستمس هاي کليدي:  واژه

 
 20/4/1395 پذیرش مقاله: 11/3/1395 اصالح نهایی: 11/5/1394 مقاله: دریافت

مدیریت اطالعات سالمت . ارزیابی حداقل مجموعه داده بومی سیستم اطالعات آزمایشگاه بیوشیمی .محمدزاده نیلوفر محمد، فیروزآبادی سید شاهمرادی مهرنوش، ارجاع:

 253-259: (4) 13؛ 1395

 

 مقدمه
 این در(. 1) كند مي ایفا بیمار مراقبت در مهمي نقش استاندارد، پردازی داده

 وضعیت اطالعات كردن فراهم با بیوشیمي های آزمایشگاه میان،
 نشان آمارها. هستند ای ویژه اهمیت دارای بیماران، بدن پاتوفیزیولوژیک

بیوشیمي وجود دارد كه حدود یک سـوم  آزمایش 700كه بیش از  دهد مي
در تأیید  ها آزمایش. نتایج حاصل از این دهد يرا تشكیل م بالیني های آزمایش

آگهي، پایش و غربالگری موارد بیماری مورد استفاده  یا رد یک تشخیص، پیش
 و اطالعات مدیریت برای كامپیوتری های سیستم وجود(. 2گیرد ) قرار مي

 اطالعات یریتمد سیستم(. 3) است ضروری آزمایشگاه در ارتباطات ایجاد
 LIMS (Laboratory Information Management System)آزمایشگاه 

 آزمایشگاه در شده ایجاد اطالعات بازیابي و ذخیره پردازش، آوری، جمع برای
 و آناالیزرها تجهیزات، بین پویا پیوند یک عنوان به سیستم این. رود مي كار به

 های داده(. 4)دارد  كاربرد مراقبت ارایه دهنده تیم و آزمایشگاه در ها تكنسین
مورد استفاده قرار  یقاتبهبود عملكرد و تحق ی،ساز مستند یبرا یشگاهيآزما

 (. 5) گیرند يم
 ورودی های داده شامل كلي طور به آزمایشگاه اطالعاتي سیستم بانک

 به مربوط هشدار دهنده اطالعات و بیمار دموگرافیک)اطالعات  بیمار به مربوط
 اطالعات آزمایشگاه، فني مسؤول و پزشک به مربوط اطالعات(، بیمار وضعیت

  درخواست به مربوط اطالعات آن، احتمالي تغییرات و نمونه به مربوط
 LISآزمایشگاه  اطالعات سیستم توانمندی قالب در پردازش شده های داده

(Laboratory Information System) اطالعات شامل خروجي های داده و 
 (.6) باشد مي ها گزارش ارایه به مربوط

به عنوان حداقل  MDS (Minimum data set) داده مجموعه حداقل
 توزیع و ذخیره آوری، جمع راستای در استانداردی روش بهداشتي، های داده

، داده مجموعه حداقل وجود فلسفه. باشد مي استاندارد و كلیدی های داده عناصر
 تطابق جهت یگانه تعاریف با همراه استاندارد اطالعاتي عناصر كارگیری به

  دو نوع شامل داده مجموعه حداقل(. 7، 8) است ها آن بودن قیاس قابل و ها داده
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و  ارجاع به مربوط های داده و دموگرافیک های )داده بیماری عمومي های داده
 از اعم بیماری ارزیابي های )داده بیماری خاص های داده و( بیمار پیگیری
 پیامد های داده و بیماری عوارض و خطر عوامل بیماری، سیر بندی مرحله

 (. 9) باشد مي( مراقبت
 ارزیابي با رابطه در تحقیقاتيكه  دهد مي نشان  ادبیات پژوهش مرور

 شده انجام آزمایشگاه اطالعات سیستم جمله از سالمت، اطالعات های سیستم
 این ضعف نقاط و مشكالت شناسایي راستای در همچنین، تحقیقاتي. است

 سیستم عملكرد پژوهشي در همكاران و خواجویي. است گرفته صورت ها سیستم
 بر را اصفهان شهر خصوصي و آموزشي های بیمارستان های آزمایشگاه اطالعات

پژوهش آنان نشان  یجنتاكردند.  ارزیابي آمریكا ملي انجمن استانداردهای اساس
 خروج و پردازش و سازی ذخیره داده،)ورود  شده بررسي معیار سه میانگین كهداد 
 های بیمارستان بین تفاوتي نظر این از كه است 53/27 استانداردها، با( داده

 عملكرد كه شد مشخص ها پژوهش آن در. ندارد وجود آموزشي و خصوصي
 كافي توجه مورد ارزیابي شده، معیارهای قالب در آزمایشگاه اطالعات سیستم

  .(10) است نگرفته قرار
 مشكالت شناسایي هدف مطالعه خود كه بادر  همكاران و آقارضایي

 آن كاربردپذیری ارزیابي به اقدام گردید،آزمایشگاه انجام  اطالعاتي سیستم
 كه نمودند شناسایي سیستم در مشكل 162 ارزیابي، از پس آنان. كردند

 به مربوط تعداد كمترین و سرپایي مربوط به بخش مشكل تعداد بیشترین
 و استانداردها كه رعایت داد تحقیق آنان نشان نتایج. بود نمونه دریافت بخش
 باعث تواند مي اطالعاتي، های سیستم كاربری رابط طراحي در موجود قواعد

 (.11) گردد مشكالت كاهش
 منظور به را هوشمند بالیني آزمایشگاه الگوی پژوهش خود در محمدزاده

 كاربرد كه بود آن بیانگر مطالعه وی نتایج. نمود طراحي كیفیت با اقدامات ارایه
 جمله از چشمگیری مزایای بالیني، های آزمایشگاه در هوشمند های سیستم

 های هزینه كاهش طریق از بیماران به ارایه شده سالمت خدمات ارتقای كیفیت
 با متناسب خدمات ارایه سیستم، اثربخشي و كارایي بهبود سالمت، خدمات
 (.12) دارد تغییرات به پاسخ توانایي و تصمیم پشتیباني كاربران، نیازهای

در رابطه با  يپژوهش ای، كتابخانه مطالعات انجام و مقاالت مرور از پس
 های آزمایشگاه اطالعاتي های یستمس یالزم برا داده مجموعه حداقل یینتع

 عناصر گذاری موجود و ارزش یتوضع یابياساس ارز كه بر كشور بیوشیمي
 حاضر، انجام پژوهش از هدفمشاهده نشد.  ،باشد جهاني استاندارد اطالعاتي

 بر طراحي و بیوشیمي آزمایشگاه اطالعات سیستم داده مجموعه حداقل تعیین
 رعایت میزان همچنین،. بود كشور داخلي نیازهای و جهاني استانداردهای اساس
 .گردید بررسي موجود های سیستم در استاندارد اطالعاتي عناصر
 

 روش بررسي
ماه از  4 يكه در ط بود يمقطع -توصیفيو  كاربردیاز نوع  این پژوهش

 یابيشامل دو بخش ارز پژوهشانجام شد.  1394ماه سال  یرتا ت ینفرورد
 یینتع یاستاندارد برا يعناصر اطالعات گذاری موجود و ارزش MDS یتوضع

 های آزمایشگاه مطالعه را آماری جامعه. بود يبومهای  داده مجموعه حداقل
. ندتشكیل داداستان اصفهان  يخصوص غیر بیمارستاني و بیمارستاني بیوشیمي

 . گرفت انجام آسان دسترسي روش پژوهش بهدر هر دو بخش  گیری نمونه

 7نظر گرفته شد كه  در یوشیميب آزمایشگاه 51 یابي،بخش ارز در
 یتو وضع بودند غیر بیمارستاني آزمایشگاه 44و  به صورت بیمارستاني آزمایشگاه

 و آزمایشگاه پزشک 7 توسط ها ن آ سیستم در استاندارد ای استفاده از عناصر داده
 7 توسط آزمایشگاه این های افزار . نرمگردید بررسي آزمایشگاه كارشناس 44

 60 یزن داده مجموعه حداقل یین. در بخش تعشد مي ارایه نویس برنامه شركت
 ارزیابي بخش شركت كنندگان ازدر پژوهش شركت كردند كه  كننده شركت

و  يپزشك یکانفورمات يعلم یأته عضو 3و  یمهكارشناس امور ب 6(، نفر 51)
 . تشكیل شداطالعات سالمت  یریتمد

پنج  یكرتل یفبا ط محقق ساخته نامه پرسش و لیست چک ،ابزار پژوهش
 یأتو دو عضو ه یشگاهنفر از پزشكان آزما دو أییدآن به ت روایي كهبود  ای ینهگز

 تربیت های دانشگاهاطالعات سالمت  یریتو مد يپزشك یکانفورمات يعلم
 در استفاده شده راهنماهای و استانداردها. رسید تهران پزشكي علوم و مدرس
 LIS8-Aاستاندارد  شامل گذاری ارزش نامه پرسش و ارزیابي لیست چک طراحي

 ASTM از E1578استاندارد  ،(13) ینیکو كل یشگاهسسه استاندارد آزماؤاز م
(American Society for Testing and Materials )(14 )منتشر یراهنما و 

 پرونده با آزمایشگاه های تست نتایج تبادل»شده توسط وزارت بهداشت به نام 
 (. 15)بود  «سالمت الكترونیک

شركت  دست به پژوهشگر، حضوری مراجعه با گذاری ارزش نامه پرسش
 یشترینو ب یکمعادل عدد  ي،ارزش عنصر اطالعات كمترین. یدرس كنندگان

 اطالعاتي های سیستم ارزیابي برایدر نظر گرفته شد.  5ارزش آن، معادل عدد 
 مشخص «خیر» و «بلي» ینهگز با اطالعاتي عنصر هر بودن موجود فعلي،

پاسخ  شناختي یتجمع یژگيو 5و  يعنصر اطالعات 123 ،مجموعدر . شد يم
 آن ای داده عناصر كه هایي بخشقرار گرفت.  یابيال و ارزؤمورد س دهندگان،

 و نمونه اطالعات بیمار، هویتي اطالعات و پذیرش» گردید، شامل يبررس
و  یمهو اطالعات ب ارجاع دهنده مراكز و پزشكاناطالعات  دهي، جواب

 . بود« یحسابدار
با استفاده از آمار  نهایي، كنترل و آوری جمع از پس به دست آمده های داده
 ،tآزمون ] ياستنباط معیار( وو انحراف  ينسب يفراوان ي،فراوان یانگین،م) توصیفي

Independent t های آزمایشگاه در اطالعاتي عناصر ارزش یانگینم یسه)مقا 
 برابری آزمون ی)برا Levenو  Friedman(، یر بیمارستانيو غ یمارستانيب

  21نسخه  SPSS افزار [ در نرم(مقایسه مورد های گروه در ها واریانس
(version 21, SPSS Inc., Chicago, ILمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت ) .

05/0 > P  شد گرفته نظر در ها داده داری معني سطحبه عنوان. 
 

 ها يافته
 استفاده از  یانگینم يكه به طور كلداد  نشان یابيارز های بخش یافته
غیر  های آزمایشگاه اطالعات سیستماستاندارد در  ياطالعات عنصر 123

 یمارستاني،ب های آزمایشگاه اطالعات سیستمو در  درصد 7/61 بیمارستاني،
 های داده تحلیل نتایج بین داری معني تفاوت. بود درصد 2/61

 رعایت میزان. وجود نداشت بیمارستاني غیر و بیمارستاني های آزمایشگاه
 حفظ به توجه بانشان داده شده است.  1در جدول  افزار نرم هر در استاندارد

شد و از  یخوددار ها از ذكر نام آن افزار، نرم تأمین كننده های شركت حقوق
 گردید. استفاده انگلیسي حروف



 

 
 

www.mui.ac.ir 

  و همكاران شاهمرادی مهرنوش

 255 1395مهر و آبان /  چهارم / شماره سیزدهم اطالعات سالمت / دوره تیریمد

 افزارهای نرم در استاندارد اطالعاتي عناصر رعايت میانگین: 1 جدول

 بررسي مورد

 نوع

 آزمایشگاه
 معیار انحراف ±میانگین  تعداد )درصد( افزار نرم

 A (3/33 )17 99/6 ± 70/67 بیمارستاني غیر

B (6/17 )9 86/6 ± 78/52 

C (5/25 )13 68/4 ± 61/60 

D (9/5 )3 41/1 ± 21/68 

E (9/3 )2 65/0 ± 61/48 

 F (9/3 )2 47/10 ± 11/61 بیمارستاني

G (9/5 )3 94/6 ± 02/58 

H (9/3 )2 13/11 ± 20/66 

  
 های سیستم در را استاندارد اطالعاتي عناصر از استفاده میزان 2 جدول

 بخش هر برای غیر بیمارستاني و بیمارستاني بیوشیمي آزمایشگاه اطالعات
 .دهد مي نشان اطالعاتي
از  يارزش عناصر اطالعات یانگیننامه، م پرسش های داده آوری جمع از پس

هر بخش  يارزش عناصر اطالعات یانگیننظر كاربران محاسبه شد. سپس م
 آمار نتایج. گردید تجزیه و تحلیل tآزمون  یلهو به وسشد حساب  ياطالعات

 عناصر ارزش میانگین و كاربران مختلف های گروه گذاری ارزش توصیفي
 .است ارایه شده 3 جدول در بخش، هر در اطالعاتي

 اطالعات سیستم در بیماران هویتي اطالعات كه داد نشان tآزمون  نتایج
 يارزش یانگینم یمهو كارشناسان بها  سیستم این از نظر كاربران آزمایشگاه،

را  یارزش كمتر یگربا اطالعات د یسهو از نظر كاربران در مقا شتدا يمتوسط
 مجموعه حداقل یازمورد ن يعناصر اطالعات یینتع جهت. به خود اختصاص داد

 میانگین اساس بر اطالعاتي عناصر و گردید استفاده Friedman آزمون از ،داده
كسب  یرتبه باالتر یشتر،ب يارزش یانگینم ی. عناصر داراشد بندی رتبه ارزشي
 ینشدند. ا يمعرف داده مجموعه حداقل یبرا یو به عنوان عناصر ضرور كردند

 نشان داده شده است. 4 عناصر در جدول
 یدارا ياطالعات یستمس يطراح یعناصر برا یناستفاده از ا ،نظر كاربران از

 یعناصر برا ینهم ،از كاربران یاز نظر تعداد يو حت باشد مي یاریرزش بسا
 سرعت افزایش باعث و است كافي بیوشیمي آزمایشگاه اطالعات سیستم يطراح
 در عناصر این وجود. شود مي سیستم با كار سهولت و اطالعات ثبت

 دهد مي نشان كاربران، نظر از باال ارزشي میانگین كسب و جهاني استانداردهای
اطالعات  سیستم داده مجموعه حداقلدر  یدبا يعناصر اطالعات ینكه ا
 . گرددلحاظ  یشگاهآزما

حاكي  گذاری ارزش بخش در Levenو  Independent t های آزمون نتایج
 ینو مشخصات پزشكان، ب یکكه در ثبت اطالعات پست الكترون از آن بود

تفاوت  یر بیمارستانيو غ یمارستانيب های آزمایشگاه در گذاری ارزش یانگینم
 و مشخصات پزشک( P < 001/0یک )پست الكترون] شتوجود دا یدار يمعن

(010/0  =P؛]) غیر  های آزمایشگاه در الكترونیک پست ثبت ارزش كه طوری به
 های آزمایشگاه كاربران بر عكس، و بود دیگر گروه از بیشتر مراتب به بیمارستاني

 .شتنددا دستور دهنده پزشک مشخصات ثبت به كمتری عالقه غیر بیمارستاني
 

 بحث
 نظر از بیوشیمي آزمایشگاه اطالعاتي های سیستم كه داد نشان ارزیابي نتایج

 حد در اطالعاتي عناصر و داده مجموعه تعریف در جهاني استانداردهای رعایت
 افزار نرم در استانداردها رعایت میزان بیشترین كه طوری به ندارند؛ قرار مطلوبي

 یترعا یزانم ینكمتر بود.درصد  21/68و برابر  Dه شده توسط شركت یارا
 یج. نتابرآورد گردیددرصد  61/48 یزانو به م Eتوسط شركت نیز استانداردها 

 های سیستم در استاندارد اطالعاتي عناصر از بسیاری كه است آن دهنده نشان
عدم  یلبه دل ،در صورت وجود یاوجود ندارد  داخلي بیوشیمي آزمایشگاه اطالعات

 . یستمورد استفاده كاربران ن ي،و آموزش كاف يآگاه
 اطالعاتي عناصر از استفاده در ای مالحظه قابل تفاوت بر اساس نتایج،

مشاهده  غیر بیمارستاني و بیمارستاني بیوشیمي های آزمایشگاه بین استاندارد،
 به سیستمدو  ینمتفاوت كاربران ا یازهاینباشد كه  و بیانگر آن مي نشد

 .ها لحاظ نشده است آن ياطالعات یستمس يدر طراح ي،جهان یاستانداردها
 سیستماستاندارد  يعناصر اطالعات یابيو ارز گذاری ارزش های میانگین مقایسه

 نظر از اطالعاتي عناصر برخي كه دهد مي نشان بیوشیمي آزمایشگاه اطالعات
 عناصر از برخي و اند نشده لحاظ سیستم در اما دارند، باالیي ارزشي میانگین كاربران،

 اطالعات ثبت فرایند كندی باعث و دارند كمي ارزشي میانگین موجود، اطالعاتي
و از نظر كاربران ارزش  اند نشده لحاظ ها سیستم در كه اطالعاتي عناصر. شوند مي

 یرش،در اطالعات پذ ارجاع دهنده مركز در بیمار پرونده شماره»شامل  ،دارند یادیز
نمونه، شماره شناسه  دهنده (، نام مركز ارجاعيمعمول یا ی)فور یشانجام آزما یتاولو

كد  ي،جراح، شماره نظام پزشك یاپزشک و  ينام و نام خانوادگ ي،نمونه در مركز ارجاع
LOINC (Logical Observation Identifier Names and Codes )مونه، كد ن

و  یشگاه،تست توسط پزشک آزما یجهنت یجیتالد یو امضا أییدت یش،آزما یجهنت

 
 بیمارستاني غیر و بیمارستاني بیوشیمي های آزمايشگاهدر  يعناصر اطالعات يابيارز یانگینو م ي: فراوان2 جدول

 )درصد( تعداد افزار نرم نوع
 درصد( 100)از  مختلف هاي بخش در اطالعاتي عناصر ارزيابي ميانگين

 حسابداري بيمه تست جواب نمونه ارجاع دهندهو مراکز  پزشکان پذيرش هويتي

LIS 20/92 98/78 74/58 04/60 32/44 59/78 29/46 7( 7/13)  یمارستانیب 

LIS 93/96 71/60 95/54 61/47 51/35 47/86 14/57 44 (3/86)  یر بیمارستانیغ 

 28/96 22/63 47/55 31/49 72/36 39/85 65/55 51 (100)  کل جمع

LIS: Laboratory Information System 
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 پاسخ دهنده مختلف های گروه در اطالعاتي عناصر ارزش میانگین و فراواني: 3 جدول

 پاسخ دهنده
تعداد 

 )درصد(

 (5)از عدد  مختلف هاي بخش در اطالعاتي عناصر ارزش ميانگين

 حسابداري بيمه تست جواب نمونه ارجاع دهندهو مراکز  پزشکان پذيرش هويتي

 68/4 96/3 95/3 27/4 70/3 33/4 19/3 7( 7/11)  یمارستانیب LIS کارشناسان

 78/4 70/4 43/4 18/4 60/3 40/4 85/2 44( 3/73)  یر بیمارستانیغ LIS کارشناسان

 93/4 00/5 32/4 08/4 64/3 61/4 00/3 6( 0/10)  بیمه کارشناسان

 83/4 67/4 85/4 92/4 38/4 58/4 18/4 3( 0/5)  علمی هیأت اعضای

 79/4 64/4 38/4 22/4 65/3 42/4 97/2 60( 100)  کل جمع

LIS: Laboratory Information System 

 

كه  ياطالعات عناصر .بود« یشگاهيخدمات آزما یبرا یمهسهم ب یفتعر یختار
 موجود يداخل یو راهنماها يدارند و در استاندارد جهان يكم يارزش یانگینم

مادر، محل تولد،  يشماره شناسنامه، نام پدر، نام و نام خانوادگ»از  عبارت هستند،
  .باشد مي« یمارب یكيمذهب، زبان، آدرس، و پست الكترون یت،تأهل، مل یتوضع

 

 کاربران نظر از یوشیميب يشگاهاطالعات آزما یستمس برای یضرور ي: عناصر اطالعات4 جدول

  عناصر اطالعاتي  عناصر اطالعاتي  عناصر اطالعاتي

 اطالعات پزشک خانوادگی نام و نام

 و پزشکان

 مراکز

 اطالعات نمونه کد

 نمونه

 اطالعات پرونده شماره

 پایه

 هویتی

 خانوادگی نام و نام پذیرش کد پزشک پزشکی نظام شماره

 ملی کد نمونه اخذ ساعت جراح پزشک خانوادگی نام و نام

 جنس نمونه اخذ تاریخ جراح پزشک پزشکی نظام شماره

 تولد تاریخ (و... ادرار)خون،  نمونه نوع دهنده ارجاع مرکز نام

 تلفن شماره آزمایشی گروه نام بستری بخش نام

 بیماری سوابق تست نام ارجاعی نمونه برچسب شناسه شماره

 عناصر اطالعاتی عناصر اطالعاتی عناصر اطالعاتی

      

 اطالعات نمونه کد

 نتیجه

 آزمایش

 اطالعات پذیرش کد

 حسابداری

 اطالعات پذیرش شماره

 پرونده شماره شده انجام تست نام پذیرش کد پذیرش

 ارجاع دهندهدر مرکز  یمارپرونده ب شماره شده انجام تست کد کمی نتایج

 پذیرش ساعت و تاریخ خدمات تعداد کیفی نتایج

 آزمایشی گروه نام شده انجام تست تعرفه نرمال محدوده

 تست نام تست هر برای بیمه سهم یشآزما یجهنت LOINC کد

 تست اولویت مازاد نتیجه ارایه ساعت و تاریخ

 اصلی بیمه سریال شماره کل جمع آزمایشگاه پزشک دیجیتال امضای و تأیید

 مکمل بیمه سریال شماره پرداخت پیش عناصراطالعاتی

 دفترچه اعتبار تاریخ پرداخت قابل مبلغ بیمه اطالعات بیمه صندوق نام

 نسخه تاریخ حساب صورت صدور تاریخ گر بیمه سازمان نام

 دهی جواب تاریخ حساب صورت صدور ساعت بیمه سهم درصد

 بیمه قیمت سقف

 تست هر برای بیمه سهم

 بیمه سهم تعریف تاریخ

LOINC : Logical Observation Identifier Names and Codes 
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 اكثر كاربران، نظر از كه داد نشان گذاری ارزش های نامه پرسش تحلیل
 عناصر جز)به  برخوردار هستند باالیي ارزش از استاندارد اطالعاتي عناصر

 دارند كمي ارزشي میانگین كه هویتي اطالعاتي عناصر(. هویتي بخش اطالعاتي
 كاهش باعث باشند، موجود مي داخلي راهنماهای و جهاني استاندارد در و

 اطالعاتي ذخیره كاربران، نظر از. اند شده هویتي بخش اطالعات ارزشي میانگین
 وضع تولد، محل مادر، خانوادگي نام و نام پدر، نام شناسنامه، شماره همچون

 و ندارد ارزشي بیمار الكترونیكي پست و آدرس، زبان، مذهب، ملیت، تأهل،
 . دهد مي كاهش را اطالعات ثبت سرعت

 شماره ثبت كه معتقد هستند بیوشیمي آزمایشگاه اطالعات سیستم كاربران
 بقیه. نیست آنان شناسنامه شماره ذخیره به نیازی و باشد مي كافي بیماران ملي

 ثبت اما ندارد، ثبت ارزش و ندارد آزمایشگاه با ارتباطي نیز اطالعاتي عناصر
 متأسفانه كه است ضروری بسیار نام بي نوزادان پذیرش برای مادر و پدر مشخصات

 همچنین،. دارد كاربران كافي آموزش عدم در ریشه و شود مي واقع غفلت مورد
 كه دارد بسیاری ارزش دور راه از پزشكي در الكترونیكي پست اطالعاتي عنصر

 بر خالف يسه عنصر اطالعات ینا یجه،. در نتكنند نمي ثبت را آن اغلب كاربران
 . گرددلحاظ  داده مجموعه حداقلدر  یداز نظر كاربران، با یینپا يارزش یانگینم

 ياطالعات های سیستم ارجاع دهنده، مراكز و پزشكان اطالعاتبخش  در
لحاظ نكردن  یلهر دو به دل یر بیمارستانيو غ یمارستانيب یوشیميب یشگاهآزما

ین ا. با توجه به را كسب كردند یینيپا ارزشي یانگینم ی،ضرور يعناصر اطالعات
 یيباال یتاولو، Friedmanعناصر با استفاده از آزمون  ینا يارزش یانگینم كه

عناصر  ین، الزم است كه به حداقل مجموعه داده مربوط اضافه شوند. اداشتند
نمونه، شماره شناسه نمونه در مركز  ارجاع دهنده مركز نام» شامل ياطالعات

 یاپزشک و  يجراح، و شماره نظام پزشك یاپزشک و  ينام و نام خانوادگ ي،ارجاع
 . بود« یمارجراح ب

 را به دست آورد. كمي ارزیابي میانگین نیز نمونه به مربوط اطالعات بخش
 این در نمونه كد ارزشمند اطالعاتي عنصر نكردن لحاظ نیز آن اصلي دلیل

 كدگذاری را آزمایشگاهي های نمونه ها، آزمایشگاه اكثر چرا كه است؛ بخش
و  یشآزما یجنتا یكدگذار یبرا LOINC یاستفاده از كدها ین،. همچنكنند نمي

 بود كاربران ضروری نیازهای دیگر از ها تست یو كدگذار یشگاهيخدمات آزما
 وجود نداشت.  به هیچ وجه شده ارزیابي های سیستم در كه

را شامل  یولوژیراد داده مجموعه حداقل خود، در پژوهش بشیریو  یاحمد
 معاینات به مربوط نتایج بالیني، هویتي، ای، بیمه ،))اداری مدیریتي های هداد

 و صفدری(. 16) دانند مي بیهوشي به مربوط های داده نیاز صورت در و رادیولوژی
به  ی،پاتولوژ اطالعاتي سیستم برای را الزم داده مجموعهحداقل  نیز همكاران

 های دادهشامل  بالیني های داده كه نمودند یمتقس ینيبال یرو غ ینيدو دسته بال

به سه دسته  بالیني نیز غیر های داده بود و یپاتولوژ های بررسي به مربوط
 (. 17) شود مي یمتقس ای بیمه و دموگرافیک، مدیریتي های داده

 سیستم ياستاندارد در عناصر اطالعات یترعا یابيارزاین پژوهش با هدف 
انجام  آن يحداقل مجموعه داده بوم یینو تع بیوشیمي آزمایشگاه اطالعات

 پذیرش، های )داده مدیریتي هویتي، های داده شامل مجموعه ینكه ا گرفت
 مراكز و حسابداری بیمه كننده، های سازمان معالج، پزشكان كاركنان، مشخصات

 .بود( نتیجه و)نمونه  بالیني و( همكار و ارجاع دهنده
  مثال، عنوان به بود. مواجه هایي یتمحدود باحاضر  پژوهش

  CLSIاز جمله مجموعه استاندارد  يجهان یبه استانداردها يدسترس
(Clinical and Laboratory Standards Institute،) هزینه و دشواری با 

از استاندارد  تنها استانداردها، كامل مجموعه از شد ثو باع بود رو روبه بسیاری
LIS8-A گردداستفاده  داشت، پژوهش موضوع به را ارتباط بیشترین كه. 

 

 گیری نتیجه
 با ،حاضر بیوشیمي پژوهش آزمایشگاه اطالعات سیستم داده مجموعه حداقل

 ارایه استاندارد اطالعاتي عناصر اساس بر كاربران اطالعاتي نیازهای شناسایي
 بیمار، هویتي مشخصات های بخش ، ازه شدهیارا داده مجموعه حداقلشد. 

 دهنده، )گزارش(، مشخصات پزشكان و مراكز ارجاع نتایج نمونه، پذیرش،
 یازهاینشان داد كه ن پژوهش نتایج. تشكیل شد حسابداری و بیمه مشخصات

نشده و  شناسایي خوبي به نمونه، بیوشیمي آزمایشگاه اطالعات سیستمكاربران 
 داده مجموعه حداقل نتیجه، درمربوط لحاظ نشده است.  افزار نرم يدر طراح

و موجب  نمایدرا برطرف  موجود یازهایمشكالت و ن تواند مي استاندارد يبوم
 .شود یوشیميب یشگاهاطالعات ازما یستمس يفعل یتبهبود وضع

 

 پیشنهادها
 یوشیمي،ب یشگاهاطالعات آزما یستمس داده مجموعه حداقل شود مي پیشنهاد

 سایر، با لحاظ كردن حاضر كار رفته در پژوهشه ب یعالوه بر استانداردها
 .گردد طراحي و ارزیابي ،CLSIمجموعه استاندارد  استانداردهای

 

 تشکر و قدرداني
غیر  و بیمارستاني های آزمایشگاه در شاغل آزمایشگاه اطالعات سیستم كاربران كلیه از

 آزمایشگاه پزشكان و علمي هیأت اعضای بیمه، كارشناسان مطالعه، مورد بیمارستاني
 . آید تشكر و قدرداني به عمل مي همكاری نمودند، پژوهش این انجامدر  كه
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Abstract 
Introduction: Biochemistry laboratories provide important information about the health status of people for clinical interventions 

and decisions. The purpose of this study was to evaluate the data elements of biochemistry laboratory information systems, 

measure their values, and determine the local minimum dataset (MDS) for designing these systems. 

Methods: A descriptive-analytical survey was used in this study. The statistical population of this research was hospital and non-

hospital biochemistry laboratories in Isfahan city, Iran, and sampling was carried out using the convenient sampling method. The 

research tools were a checklist and a questionnaire with confirmed validity. Data were analyzed using descriptive statistics and 

one-sample t, independent t, Friedman and Leven tests via SPSS21 software. 

Results: The average utilization of the standard data elements in non-hospital and hospital biochemistry laboratory information 

systems were 61.7% and 61.2, respectively. The minimum utilization of the standard elements was in the identity information 

section, physicians and referring centers information sections; and the maximum utilization of the standards was in the accounting 

section. Some data elements had high value, but had not been considered in the laboratory information systems and some of the 

current data elements used in the laboratory information systems had low values. 

Conclusion: Despite the widespread use of the biochemistry laboratory information systems in Iran, the required minimum 

dataset and international standards have not been considered in their design. Because of the different applications of these 

systems, using a local minimum dataset for designing these systems is very important. 
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