نحوه کار با سامانههای
نرمافزارینظامشب ـ ــکه

ترتیب نویسندگان از راست به چپ

معصومه فرجی
کارشناس مسؤول آموزش بهورزی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
پریوش شیری
کارشناس آموزش بهورزی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
حمید عالمی
مدیرگروه گسترش معاونت بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
محمد رحیم زاده
مدیر مرکز آموزش بهورزی معاونت بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
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اهداف آموزشی
امید است خوانندگان محترم پس از مطالعه:
نقـش وجایـگاه سـامانههای نرمافـزاری در نظـام شـبکه را
توضیـح دهنـد.
سامانههای نرمافزاری نظام شبکه را نام ببرند.
بهطور خالصه نحوه کار با سامانههای نرمافزاری نظام شبکه
را شرح دهند.
مقدمه
خدمـت الکترونیـک بـه هـر گونـه فرآینـدی گفتـه میشـود کـه
سـبب حـذف مراجعـه حضـوری اربـاب رجـوع شـود .ایـن فرآیند
میتوانـد یـک سـامانه بـرای اجـرای کامـل فرآینـد یـا بخشـی از
یـک فرآینـد بزرگتـر باشـد .وزارت بهداشـت همـه سـاله به منظور
جمـع آوری و پـردازش اطالعـات در نظـام شـبکههای سلامت
و همچنیـن بـا هـدف تغییـر نگـرش و بینـش مـردم نسـبت بـه
مقولـه سلامتی و توسـعه آ گاهـی مـردم و ایجـاد ارتبـاط مؤثرتـر و
بـا توجـه بـه پیشـرفت لحظه به لحظه علـم و فنـاوری ،برنامهها
و خدمـات متنوعـی را پیـش بینـی میكنـد .سـامانههایی که در
حـال حاضـر در نظـام سلامت اسـتقرار دارنـد ،بـا هـدف تجمیـع
و تمركـز ،دسترسـی كاربـر را آسـانتر و حجـم اطالعـات ارسـالی را
بیشـتر میکنـد.
سازمان الکترونیکی وزارت بهداشت
وزارت بهداشـت ،درمـان و آمـوزش پزشـکی جهـت آشـنایی

بـا سـامانههای خدمـات بهداشـتی درمانـی ،سـامانهای بـه نـام «سـاوب» کـه از حـروف اول كلمـات «سـازمان الكترونیكـی وزارت
بهداشـت» گرفته شـده اسـت ،راهاندازی کرده که به دو بخش خدمات شـهروندی یا عمومی که برای عموم مردم اسـت و خدمات
درون سـازمانی یا اختصاصی که برای قشـر مشـخصی از جامعه از جمله کارکنان وزارت بهداشـت ،دانشـجویان ،اسـاتید و پزشـکان
اسـت ،تقسـیم میشـود .خدمـات الکترونیکـی در ایـن سـامانه بـه تفکیـک آموزشـی و پژوهشـی ،پشـتیبانی ،تجهیـزات پزشـکی،
سلامت و درمـان فهرسـت شـدهاند .در اینجـا میخواهیـم بـه تعـدادی از سـامانهها و نرمافزارهـای جـاری در نظام شـبکه بهداشـت
کـه بهـورزان شـاغل در خانههـای بهداشـت بـا آنهـا سـروکار دارنـد اشـاره کنیـم و توضیحـات مختصـری راجـع به سـاختار و نحـوه کار
بـا آن ارایـه دهیـم.
 .1سامانه جامع بازرسی مرکز سالمت محیط و کار
 .2نرمافزار ثبت علل مرگ
 .1سامانه جامع بازرسی مرکز سالمت محیط و کار
کارکنـان واحدهـای فنـی بهداشـت محیـط و بهداشـت حرفـهای اطالعـات مـورد نیـاز خـود را بهصـورت آنالیـن در ایـن سـامانه وارد و
ثبـت میکننـد .پـس از ورود بـه سـامانه مذکـور برحسـب نیـاز قسـمت «محیـط» یاقسـمت «کار» انتخـاب خواهـد شـد .ایـن سیسـتم
بـا هـدف سـاماندهی اطالعـات و فرآینـد بازرسـی بهداشـت محیـط و حرفـهای بهمنظـور هدفمندکـردن بازرسـیها اجـرا شدهاسـت.
پـس از راه انـدازی ایـن سـامانه ،بازرسـان بهداشـت دانشـگاههای علـوم پزشـکی در همـان محـل بازرسـی ،اطالعـات را وارد سـامانه
جامـع مدیریـت بازرسـی خواهنـد کـرد .در ایـن سیسـتم جامـع ،همـه اطالعـات محیطـی و بهداشـت محیـط سراسـر کشـور روزانـه
ثبـت میشـود و کارشناسـان بهداشـت ایـن اطالعـات را بهطـور سیسـتمی و نرمافـزاری وارد ایـن سـامانه میکننـد و تمامـی اطالعات
بهصـورت الکترونیکـیاز ایـن طریـق موجـود اسـت و واحدهـای سلامت محیـط و کار همـه سـطوح نظـام شـبکه بـه آن دسترسـی
دارنـد .پـس از ثبـت اطالعـات موجـود ،سـامانه قابلیـت آنالیـز و ارزیابـی وضعیـت بهداشـتی حاضـر کشـور را دارد و بـه همـه کارگاههـا،
مرا کـز عرضـه و توزیـع مـواد غذایـی کشـور ،اما کـن و ...رتبه بهداشـتی تعلق میگیرد .در قسـمت بهداشـت حرفهای اطالعـات بازدید
کارگاهها ،سـنجش شـیمیایی منفرد ،سـنجش شـیمیایی مخلوط ،سـنجش صدا ،سـنجش روشـنایی ،سـنجش اسـترس حرارتی و
سـنجش ارزیابـی ارگونومـی ثبـت خواهـد شـد و کاربـر بـه کارتابلهـای بازرسـی و آموزشهـای مصـوب دسترسـی خواهـد داشـت.
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 .2نرمافزار ثبت علل مرگ
آمارهای مرگ یکیاز منابع اصلی اطالعات بهداشـتی هسـتند .بنابراین گروه آمار و اطالعات نظام شـبکه مرکز مدیریت با همکاری
معاونـت بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـکی مشـهد جهـت یکپارچهسـازی فرآیندهـای موجـود در زمینـه جمـعآوری اطالعـات مـرگ
ومیـر در سراسرکشـور و نیـز ایجـاد پایـه و اساسـی اسـتاندارد کـه بـر مبنـای آن اطالعـات مرگ و میـر از محیطیترین تا باالترین سـطح،
گومیـر را راهانـدازی کردهاسـت .در راسـتای جمـعآوری صحیـح اطالعـات
جمـعآوری و گزارشگیـری شـوند ،نرمافـزار ثبـت مر 
مرگومیـر ،سـازمانها و ادارات مختلـف در سـطح کشـور از جملـه سـازمان نظـام پزشـکی ،سـازمان پزشـکی قانونـی ،شـهرداریها
و دهیاریهـا ،وزارت بهداشـت ،درمـان و آمـوزش پزشـکی(معاونت بهداشـت ،مرکـز بهداشـت شهرسـتان ،معاونـت آموزشـی ،دفتـر
آمـار و فنـاوری اطالعـات) وظایـف و مسـؤولیتهای خاصـی را عهـدهدار شـده انـد .ثبـت و طبقـه بنـدی علـل مـرگ جمعیـت تحـت
پوشـش شهرسـتان در مرکز بهداشـت شهرسـتان انجام میشـود .به این منظور اطالعات متوفیان از روی گواهیهای فوت ارسـالی
از بیمارسـتانها ،مرا کـز درمانـی و مطبهـا ،فرمهـای اطالعاتـی از خانههـای بهداشـت ،آرامسـتانها و جـواز دفـن پزشـکی قانونـی
توسـط مسـؤول مربوط در نرمافزار ثبت میشـود و به جز سـطوح محیطی در سـطح وزارتخانه ،سـتاد استان و شبکههای بهداشتی
درمانـی بـه آن دسترسـی دارنـد.

نتیجهگیری
بـا توجـه بـه اهمیـت نرمافزارهـا در رسـیدن به اهداف سـازمانی،
شـناخت هرچـه بیشـتر انواع و اجـزای نرمافزارهـا از جهت علمی
وعملـی سـبب افزایـش سـطح کیفـی وکمـی خدمـات ارایـه شـده
توسـط سـازمان و در نهایـت افزایـش رضایتمنـدی گیرنـده
خدمـت میشـود .نرمافزارهـای نظـام شـبکه بـا تجزیـه وتحلیـل
اطالعـات مختلـف سلامت ،به مدیـران در امـر برنامهریزی بهتر
کمـک خواهنـد کـرد .امیـد اسـت بـا بهرهگیـری از سـامانههای
نرمافـزاری نظـام شـبکه در جهـت ارتقـای کیفـی وکمـی سلامت
گام برداریـم.
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