
به نام خدا
تست کاربردپذیري سامانه سیب 

به سفارش 
انجمن پزشکان عمومی ایران 

تهیه شده توسط 

شرکت فناوران همسازه

شرکت همسازه به صورت تخصصی در حوزه تست نرم افزار، اپلیکیشن موبایل و  وب سایت فعالیت  کرده و با ارائه گزارش هاي 
کاربردپذیري در سطوح مختلف عمومی و محرمانه، به بهبود طراحی و عملکرد نرم افزارها کمک می کند.
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1- مقدمه: کاربردپذیري چیست؟
شاخص کاربردپذیري، عملکرد یک محصول را در زمینه رضایت کاربر و افزایش بهره وري مورد ارزیابی قرار می دهد.  

اصول کاربرد پذیري عبارتند از: 

اثر بخشی •

کارایی •

ایمنی  •

امکانات •

آموزش پذیري •

یادآورپذیري •

هـدف اصلی این پـروژه، بـررسی میزان کاربـر دپـذیري سـامـانـه سیب و همچنین نـواقـص و ایرادات آن می بـاشـد. اسـتخراج 

مـعایب در سـه حـوزه انـجام شـد، بـرخی مشکالت در ذات طـراحی سـامـانـه، بـرخی دیگر هـنگام کار کاربـران بـا سـامـانـه و  

بعضی بر اساس استانداردهاي طراحی  اپلیکیشن هاي تحت وب ارزیابی شده اند.  

با رفع این ایرادات، می توان به ارتقاي کیفیت و کارایی سامانه کمک بسیار زیادي کرد.
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مقدمه: این تست شامل چه چیزهایی نیست؟
هـمانـطور که صـحبت شـد. کاربـردپـذیري یکی از مـسائـل بسیار مهمی و تخصصی در طـراحی نـرم افـزار 

اسـت و در تسـت هـاي کاربـردپـذیري، عملکردهـاي اصلی یک نـرم افـزار مـورد بـررسی قـرار می گیرنـد که 

شامل 6 گروه اصلی است.  

در این تسـت سـامـانـه از زاویه هـاي دیگر مـانـند امنیت، نـفوذپـذیري، سـرور، سـخت افـزار و غیره مـورد بـررسی 

قرار نمی گیرد.  براي انجام آنها به کارگروه هاي تخصصی مجزا نیاز خواهد بود. 

تسـت کاربـردپـذیري اشکاالت فعلی نـرم افـزار را نـشان می دهـد. امـا نـرم افـزار همیشه در حـال تغییر و 

تکامـل اسـت بـه همین عـلت الزم که تسـت کاربـردپـذیري یک رویه ي دائمی بـوده و بـه صـورت مـنظم 

نرم افزار را پایش کند.
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براي انجام تست ها، به مراکز مختلف مراجعه شد و جلسات تست و بررسی متعددي برگزار شده است.  •

از مراحل مختلف تست فیلم برداري شد. •

بـرخی از اشکاالت مسـتقیما تـوسـط پـزشکان مـراکز گـزارش شـد، بـرخی دیگر هـنگام انـجام تسـت هـاي •

کاربـردپـذیري در مـرکز بـه دسـت آمـد، گـروه سـوم اشکاالت تـوسـط متخصصین شـرکت هـمسازه و بـا بـررسی 

ویدیو هاي تهیه شده جمع آوري شد. 

تـوجـه: این فـایل فـقط حـاوي گـزارش اشکاالت سـامـانـه در بـخش مـربـوط بـه «نـقش پـزشک» اسـت. و دیگر •

نقش هاي سامانه و سطوح دسترسی دیگر مورد ارزیابی قرار نگرفته است. 

تمام حقوق براي شرکت فناوران همسازه محفوظ است.
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آشنایی با سامانه سیب

سـامـانـه سیب یا «سـامـانـه یکپارچـه بهـداشـت» 

بـراي ثـبت اطـالعـات مـربـوط بـه خـانـوارهـا، انـواع 

خـدمـات بهـداشـتی درمـانی مـورد نیاز در مـراکز، 

پـایگاه سـالمـت جـامـعه و خـانـه هـاي بهـداشـت 

راه اندازي شده است. 
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ازکاربـران این سـامـانـه می تـوان بـه مـوارد زیر اشـاره 

کرد:  

 پزشک (که در این تست مورد 

بررسی قرار گرفته) 

 بهورز (روستا) 

 مراقب سالمت (شهر) 
 کارشناس مامایی (شهر) 

 ماماي خانواده (روستا) 
 کارشناس سالمت روان 

 کارشناس تغذیه پزشک خانواده 
 دندانپزشک 

 مدیران ستادي



اهداف سامانه سیب چیست؟
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از اهداف طراحی این سامانه می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

 ایجاد پرونده الکترونیک سالمت براي عموم •

 ارائه خدمات بر اساس نیازهاي گروه سنی (مادران، کودکان، سالمندان…) •

 ارائه خدمات در حوزه پزشک خانواده شهري و روستایی •

 امکان مدیریت امکانات و منابع انسانی بر حسب نیاز منطقه •

 به روز رسانی برنامه هاي ملی سالمت و بهداشت •

 و غیره•



تست کاربردپذیري سامانه ي سیب

هدف از بررسی کاربردپذیري در این سامانه، پاسخ به سواالت زیر است:  

 آیا کار کردن با این سامانه براي مراکز راحت است؟ •

 آیا مسیرهاي مختلف سامانه گویاي هدف مورد نظر براي کاربر می باشند؟ •

 آیا این سامانه محدودیت هایی دارد؟ •

 محدودیت هاي سامانه چه هستند؟ •

 در طراحی سامانه چه اشکاالت یا باگ هایی وجود دارد؟ •

 آیا سامانه اهداف مراکز درمان را تامین کرده است؟ •

 و دیگر موارد مهم•
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2-1 - اشکاالت کاربردپذیري در بخش ویزیت
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صفحه ویزیت بیمار

صـفحه ویزیت شـامـل قـسمت هـاي شکایت، دسـتگاه بـدن، مـعاینه فیزیکی، تشخیص، تـجویز دارو، 

اقـدام و پـار اکلینیک می بـاشـد که پـزشکان هـر روز بیشتر وقـت شـان را در این بـخش صـرف می کنند، 

پس در ابتدا به بررسی این بخش می پردازیم.
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عدم امکان ثبت شکایت هاي فرعی

در بـخش شکایت پـزشک تـنها می تـوانـد، یک آیتم را انـتخاب کند. این مـوضـوع از نـظر پـزشکی صحیح اسـت 

اما در عمل و به ویژه در طبابت سطح یک، بسیاري از بیماران با چند شکایت به پزشک مراجعه می کنند. 

می تــوان این امکان را در این صــفحه اضــافــه کرد، که امکان ثــبت یک شکایت اصلی و چـند شکایت 

فـرعی وجـود داشـته بـاشـد. پـزشکان از این مـوضـوع گـالیه داشـتند که در عـمل مـجبورنـد بـراي چـند شکایت 

مختلف بیمار نسخه بنویسند، اما در سامانه امکان ثبت دیگر شکایت ها وجود ندارد.
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دستگاه بدن: طراحی ناکارآمد

قـسمت دسـتگاه بـدن مـنویی طـوالنی اسـت، که جسـتجو در این مـنو بـراي پـزشک عـذاب آور اسـت. 

می تـوان در این قـسمت تـصویر گـرافیکی یک انـسان، بـا قـابلیت کلیک روي اعـضاي بـدن نـمایش 

داده شـود. بـا این کار صـفحه جـذاب تـر و نـحوه کار سـریع تـر خـواهـد شـد. الـبته راه حـل هـاي دیگري 

نیز وجود دارد در اسالید بعدي با این موضوع می پردازیم.
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دستگاه بدن: طراحی پیشنهادي

بهـتر اسـت بـه جـاي انـتخاب مـنوهـاي مـختلف، تـنها یک حـالـت مـانـند تـصویر بـاال  نـمایش داده شـود و 

کلیک بـراي پـاسـخ، بـه صـورت «بلی و خیر»، نیز حـذف شـود و بـا اسـتفاده از «چک بـاکس» مـواردي 

را که پزشک ضروري می داند، انتخاب نماید. (تیک بزند)
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دستگاه بدن در سامانه سیب استانداردي براي بررسی دستگاه بدن



دستگاه بدن: ترتیب نمایش اشتباه آیتم هاي فارسی

بـا تـایپ یک حـرف، در بـخش جسـتجو، در قـسمت دسـتگاه بـدن، نـتایج بـدون نـظم دیده 

می شـونـد، مـثال بـا تـایپ حـرف «د»، کلمه«گـردن» قـبل از «دسـتگاه قلبی» نـمایش داده می شـود. 

که منطقی نیست. 
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دستگاه بدن: ترتیب نمایش اشتباه آیتم هاي انگلیسی

در قسمت جستجو با حروف انگلیسی نیز این مشکل وجود دارد.
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 ENTER کار نکردن بخش جستجو با زدن دکمه

در صـورتی که بـراي جسـتجو دکمه Enter کیبورد را فـشار دهید، نـتایج جسـتجو را نـمایش 

نمی دهد و به جاي آن دکمه «ذخیره» پایین صفحه کار می کند!   
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دستگاه بدن: پیام خطاهاي نادرست 

در صـورتی که که در قـسمت دسـتگاه بـدن مـوردي انـتخاب نشـده بـاشـد، بـا کلیک بـر دکمه 

روي ذخیره، پیام «خـطا در ذخیره اطـالعـات» نـمایش داده می شـود، بهـتر اسـت این پیام 

اصالح شود.
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معاینه فیزیکی: مواردي که در مطب امکان پذیر نیستند

در منوي معاینه فیزیکی گزینه هایی وجود دارد که اندازه گیري آن ها در مطب پزشک سطح یک، 

امکان پذیر نمی باشد.
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 معاینه فیزیکی: نمایشی بدون نظم و ترتیب

آیتم هاي نمایش داده شده در قسمت «معاینه فیزیکی»، بر اساس چه ترتیبی هستند؟ نه به ترتیب 

حروف الفبا هستند و نه به ترتیب اصول معاینه بیمار.
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 معاینه فیزیکی: قرار دادن موارد پر کاربرد در باالي لیست

بهتر است گزینه هاي پرکاربرد در باالي لیست، نمایش داده شوند. تا پزشک در انتخاب آنها مجبور 

به اسکرول و جستجو نباشد.
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تشخیص افتراقی: نکات کلی

در شـروع کار بـا این بـخش، الزم اسـت که ابـتدا پـزشک زبـان کیبورد را بـه انگلیسی تغییر دهـد و این کار 

به صورت اتوماتیک انجام نمی شود. 

نـبایستی در گـزینه هـا، «کد بیماري» اول نـمایش داده شـود، بلکه ابـتدا نـام بیماري و در انـتها کد مـربـوط 

به آن بایستی نمایش داده شود. تا از نظر بصري امکان پیدا کردن بیماري راحت تر باشد. 

خـوب اسـت بـعد از ثـبت نخسـتین تشخیص افـتراقی، سـامـانـه بـه صـورت هـوشـمند چـند تشخیص افـتراقی 

دیگر را بر مبناي تشخیص افتراقی اولیه پیشنهاد کند. 
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توقع سامانه در مشخص کردن تشخیص دقیق
تشخیص هــا در ســطح نخســت مــراقــبت 

«کلی» هستند. 

آیا تـا بـه حـال دیده اید که پـزشک سـطح اول، 

در تشخیص بیماري بــا امکانــات محــدودي 

که در اختیار دارد بـتوانـد نـوع بیماري را بـا 

چنین دقتی مـشخص کند؟ پـس چـرا سـامـانـه 

این انتظار را از پزشک دارد؟ 
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هوش پایین در اصالح اشتباهات تایپی 
سـامـانـه بـایستی یک ویرایشگر قـوي بـاشـد و بـا رعـایت 

ویژگی تصحیح خـــودکار (Auto Correct) در ســـرعـــت 

بخشیدن، بـه کار پـزشکان مـوثـر عـمل کند. در تـصویر مـقابـل 

تــایپ یک حــرف اشــتباه، منجــر بــه پیام «پیدا نشــد» 

می شـود. در حـالی که بـراي مـثال  اگـر در گـوگـل اشـتباه 

تایپ شود، امالي صحیح را نمایش می دهد. 

در اسـامی بیماري هـا و داروهـا، اشـتباه تـایپی امـر رایجی 

اسـت و در تسـت هـاي انـجام شـده تـمام پـزشکان از این 

کمبود سامانه شکایت داشتند.
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تشخیص افتراقی به جاي تشخیص

مــنظور از «تشخیص» در صــفحه 

ویزیت، تشخیص افـتراقی اسـت 

پـس بهـتر اسـت این عـنوان تصحیح 

شـود و نـوشـته شـود: «تشخیص 

افتراقی»
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تشخیص افتراقی: گم شدن در دریاي بیماري ها!

در این بـخش بـا لیست کامـل  ICD مـواجـه می شـویم که حـاوي بیش از 12000 بیماري اسـت! در حـالی که پـزشک خـانـواده بـا تشخیص هـاي بسیار محـدودي سـروکار 

دارد.  

بـاید واقـع گـرا بـود. پـزشک خـانـواده در بسیاري اوقـات تشخیص دقیق و نـهایی را مـشخص نمی کند و تشخیص در سـطوح دیگر مـراقبتی گـذاشـته می شـود. کاربـران این 

سامانه در پیدا کردن تشخیص مناسب بسیار مشکل دارند و اکثر اوقات تشخیصی را انتخاب می کنند که از آن اطمینان ندارند.  

بـراي مـثال در مـورد مشکل پـرفـشاري خـون، پـزشک عـالقـه دارد که فـقط بـا یک گـزینه هـایپرتـنشن مـواجـه شـود در حـالی که لیستی طـوالنی از انـواع هـایپرنـتشن در مـقابـل 

پزشک قرار می گیرد و از وي خواسته می شود که نوع «دقیق» آن را مشخص کند که این براي پزشک خانواده و با امکانات در دسترس وي امکان پذیر نیست. 

در نتیجه پیشنهاد می شـود که بـه جـاي اسـتفاده از لیست ICD ، یک لیست کوتـاه تـر و کاربـردي از بیماري هـا در اینجا قـرار بگیرد که بـه تـرتیب شیوع هـم پیشنهاد 

شوند.  

در صورت استفاده از این سامانه براي دیگر تخصص ها نیز می توان لیست را به گونه اي طراحی کرد که با توجه به رشته پزشک نمایش داده شود.
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اقدام: اصال «اقدام» چیست!؟

در تسـت هـاي انـجام شـده مـتوجـه شـدیم که همکاران پـزشک دید یکسانی نسـبت بـه کاربـرد این گـزینه نـدارنـد. 

هـر شـخص بـرداشـت مـتفاوتی نسـبت بـه این بـخش دارد و بـه عـلت کمبود آمـوزش، بـه درسـتی نمی دانـند که 

هدف این قسمت سامانه چیست.

26



اقدام: نیاز به راهنما

در این قـسمت نیاز بـه بـخش راهـنما بیشتر از هـر جـایی دیگر می بـاشـد، زیرا بـراي پـزشکان ابـهامـات زیادي 

وجود دارد.
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اقدام: لیست طوالنی و غیرکاربردي

 لیست مـوارد درج شـده در بـخش اقـدام، از یک لیست «از پیش آمـاده» گـرفـته شـده و شـامـل هـمه «اقـدامـات 

ممکن» است. در حالی که در واقعیت، بسیاري از این اقدامات در این سطح خدمات انجام نمی شوند. 

این موضوع کار کردن با این لیست را بسیار دشوار کرده و وقت پزشک را می گیرد. بهتر است که: 

1- اقداماتی که در این سطح انجام نمی شوند از این لیست حذف شوند. 

2- اقدامات شایع در باالي لیست قرار بگیرند.  

3- از نظر بصري امکان تمایز میان آیتم هاي لیست فراهم شود. 
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2-2- اشکاالت کاربردپذیري در بخش تجویز دارو 

29



تجویز دارو: ترتیب نامنظم داروها

در بـخش «تـجویز دارو» نیز مـانـند مـورد صـفحه قـبل، ویژگی تصحیح خـودکار (Auto Correct) بـه 

خـوبی کار نمی کند. هـمانـطور که در تـصویر می بینید بـا زدن حـرف a انـتظار داریم که بـا لیست 

داروهـایی مـواجـه شـویم که بـا این حـرف آغـاز شـده انـد. امـا مـشخص نیست که چـرا سـامـانـه داروهـایی را 

نشان میدهد که با حرف c آغاز شده اند! 

در ادامه به بررسی مشکالت بخش تجویز دارو می پردازیم.
30



(  AUTOCOMPLETE ) AUTOCORRECT تجویز دارو: نیاز به اصالح

در بـخش تـجویز دارو بـا تـایپ یک حـرف انگلیسی سـامـانـه بـدون نـظم شـروع بـه نـمایش داروهـا می کند در 

صـورتی که قـانـون نـمایش بـایستی اینگونـه بـاشـد که داروهـایی را که حـرف اولـشان مـد نـظر پـزشک اسـت 

نـمایش داده و نـمایش بـه تـرتیبی بـاشـد که بـر اسـاس حـروف دوم و سـوم نیز این تـرتیب رعـایت شـده 

باشد. 
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(  AUTOCOMPLETE )  AUTOCORRECT تجویز دارو: نیاز به اصالح

در بخش تجویز دارو با تایپ یک حرف فارسی، سامانه شروع به نمایش داروها بدون هیچ نظم مشخصی می کند. 

 تـصور کنید پـزشک قـصد تـجویز یک اسـتامینوفـن سـاده را داشـته بـاشـد، بـا تـایپ حـرف«ا» بـه نتیجه اي نمیرسـد بـا تـایپ حـرف «س» بـه 

نتیجه اي نمیرسـد و بـا تـایپ «اسـتـ » سـامـانـه ابـتدا داروهـایی را که بـا «ك» اغـاز می شـونـد نـمایش می دهـد! وجـود چنین بـاگ هـایی در 

سامانه سبب ضعف شدید در کاربردپذیري می شود و بایستی الگوریتم نمایش حروف در این قسمت درست شود. 
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(  AUTOCOMPLETE ) AUTOCORRECT تجویز دارو: نیاز به اصالح

بهـتر اسـت تـرتیب حـروف الـفبا رعـایت 

شــود بــراي مــثال در جســتجو بــراي 

اسـتامینوفـن، اسـتاوودین را ابـتدا نـمایش 

می دهـد این درحـالی اسـت که در حـروف 

الفباي فارسی «م» قبل از«و» است. 
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داروها: تفاوت قائل شدن میان حروف مشابه 

سـامـانـه تـفاوت«آ» بـا «ا» را تشخیص نمی دهـد، مـثال «آمـوکسی» را  بـا «امـوکسی» یکی نمی دانـدکه نیاز 

به تصحیح این مورد می باشد. 

می دانیم که بسیاري از افـراد حـرف «ا» را بـه جـاي «آ» اسـتفاده می کنند. ضـمنا بـرخی کیبوردهـا نیز 

بعضی حروف را متفاوت تایپ می کنند، مانند «ي» فارسی و «ي» عربی (داراي دو نقطه در زیر). 

در برنامه نویسی سامانه باید این اختالفات تعریف شده و هنگام نمایش نتایج جستجوها اصالح شود. 
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تجویز دارو: ندادن اولویت به دارو هاي پرکاربرد

در بخش تجویز دارو پیشنهاد می شود که داروها بر حسب شیوع تجویزشان مرتب شوند (لیست باید پویا 

باشد و بیان کند کدام داروها بیشتر تجویز می شوند، ارزش سیستم بایستی به دیتابیس هاي پویا باشد.) 
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تجویز دارو: انتخاب دستور مصرف دارو

در بخش تجویز دارو، گزینه ي دستور مصرف بایستی کوتاه و ساده بیان شود.  

در تست ها مشخص شد که پزشکان کاربر سامانه سیب، در انتخاب نحوه مصرف مجبور به فکر کردن و مکث هستند چرا که جمالت 

طوالنی انتخاب شده است.  

در باال سیستم سامانه سیب و سامانه تامین اجتماعی از جنبه ي دستور مصرف مقایسه شده است. پزشکان کاربر سامانه تامین اجتماعی 

در این بخش به راحتی نحوه مصرف را انتخاب می کردند.
36

روش انتخاب «دستور مصرف دارو» در  
سامانه سیب

روش انتخاب «دستور مصرف دارو» در  
سامانه تامین اجتماعی



تجویز دارو: سریع تر کردن فرایند تعیین تعداد دارو

در کادر «مقدار تجویز»، نیازي به درج یک عدد پیش فرض نیست.  

ضمنا باید نشانگر به صورت خودکار در این فیلد قرار بگیرد تا کاربر نیاز به کلیک اضافه نداشته باشد.  
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تجویز دارو: مسیر گیج کننده براي انتخاب نحوه مصرف برخی داروها 

در بـرخی مـوارد پـزشک مـجبور اسـت کلمه ي سـایر را در انـتهاي مـنو 

انتخاب کند. 

بـا انـتخاب گـزینه «سـایر» در دسـتور مـصرف در بـخش تـجویز دارو 

فیلدهـاي جـدیدي بـاز می شـود که گیج کننده اسـت و  پـزشکان پـر 

کردن آن ها را وقت گیر می دانند.
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تجویز دارو: توضیحات وقت گیر با چه هدفی؟

قـسمت تـوضیحات، در «تـجویز دارو»: پـزشکان در مـورد کاربـرد این گـزینه «تـوضیحات» اتـفاق نـظر نـداشـتند و 

نیز، عدم تغییر زبان به صورت خودکار به زبان فارسی است، که مانند موارد قبل وقت گیر است. 
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تجویز دارو: نیاز به تفاوت بین داروهاي دائمی با داروهاي موقت

در سـامـانـه بـا 2 نـوع مـفهوم دارو مـواجـه ایم: یکی داروهـایی که پـزشک هـر بـار در نـسخه بیمار تـجویز می کند و دیگري 

داروهـایی که بیمار بـایستی بـه طـور مـداوم مـصرف کند مـانـند دارو هـاي فـشار خـون یا دیابـت. بهـتر اسـت داروهـاي 

مـصرفی بـراي طـوالنی مـدت مـشخص بـاشـند و پـزشک هـر مـاه بـتوانـد آنـها را بـا یک انـتخاب تـمدید نـماید. ضـمن اینکه 

الزم است امکان مشاهده همه داروهاي تجویز شده (چه موقت و چه بلند مدت در یک جا فراهم باشد). 
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تجویز دارو: دیده نشدن دکمه سابقه دارویی 

دسـترسی پـزشک هـنگام تـجویز دارو بـه سـابـقه دارویی بیمار، کمک زیادي بـه نـحوه و سـرعـت تـجویز 

می کند. در سـامـانـه سیب امکان دیدن سـوابـق دارویی فـراهـم اسـت امـا طـراحی دکمه آن بـه گـونـه اي اسـت 

که اکثر پزشکان از وجود آن مطلع نبوند!

41

دسترسی به سابقه دارو در سامانه تامین اجتماعی



تجویز دارو: برجسته کردن امکان تعریف نسخه هاي از پیش آماده

بسیاري از نـسخه هـایی که تـوسـط پـزشک تـجویز می شـونـد، تکراري هسـتند. بـنابـراین وجـود امکان تـعریف 

نـسخه هـاي از پیش آمـاده بـه سـرعـت تـجویز دارو، کمک قـابـل تـوجهی می کند. چنین امکانی در سـامـانـه سیب 

تعیبه شـده امـا در دسـترس پـزشکان نیست و ضـمنا اکثر آنـها از وجـودش مـطلع نـبودنـد. جـالـب اینجاسـت که 

پـزشکان کاربـر سـامـانـه سیب از کندي فـرایند تـجویز دارو شکایت زیادي داشـتند در حـالی که در تسـت مـشابهی 

روي سـامـانـه نـسخه نـویسی تـامین اجـتماعی، پـزشکان از سـریع تـر بـودن تـجویز الکترونیکی دارو نسـبت بـه فـرایند 

کاغذي می گفتند.  

ضمنا در سامانه سیب پزشک مجبور است که نسخه را مجددا روي کاغذ نیز وارد کند!
42

نسخه هاي از پیش آماده در سامانه تامین اجتماعی



تجویز دارو: نیاز به برجسته کردن امکان تجدید نسخه 

 امکان تجدید نسخه صرفه جویی زیادي در زمان را به همراه دارد. این امکان نیز در سامانه سیب 

پیش بینی شده اما مانند مورد قبلی در دسترس پزشکان نیست و اکثر آنها از وجودش مطلع نبودند.
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امکان تکرار نسخه در سامانه تامین اجتماعی



تجویز دارو: عدم کنترل تداخالت دارویی

یکی از مزایاي استفاده از سیستم هاي الکترونیک این است که امکان نمایش و هشدار 

تداخالت دارویی وجود دارد. در حالی که در سامانه سیب چنین امکانی وجود ندارد.

44

در تجویز دو دارویی که تداخل دارند، هیچ هشداري داده نمی شود



تجویز دارو: عدم رعایت محدودیت هاي بیمه اي

در لیست داروهـا، محـدودیت هـاي دارویی مـرتـبط بـا پـزشک و بیمه هـا لـحاظ نشـده اسـت. یکی از نـقاط 

قـوت این سـامـانـه می تـوانسـت نـمایش داروهـا بـا تـوجـه بـه رشـته کاري و نـوع پـوشـش بیمه اي بـاشـد که 

متاسفانه در آن اعمال نشده است. 
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تجویز دارو: نیاز به تعریف داروهاي پیش فرض

تـعدادي داروي پـرکاربـرد وجـود دارنـد که، تـوسـط هـر پـزشک بیشتر از دیگر داروهـا تـجویز می شـونـد. بـاید بـتوان این 

داروهـا را در یک لیست «پیش فـرض» تـعریف کرد (شـامـل عـنوان دارو، دوز دارو و تـعداد دارو) و هـنگام ویزیت بیمار بـا 

«تیک زدن» آنها را انتخاب نمود. این ویژگی در سامانه تامین اجتماعی به گونه اي نسبتا مناسب تعریف شده است. 

پـزشکان جسـتجو در میان لیست شـلوغ دارو را وقـت هـدر دادن می دانـند و وجـود چنین لیست کار تـجویز دارو را 

بسیار ساده تر می کند.
46

داروهاي پیش فرض پزشک در سامانه تامین اجتماعی



تجویز دارو: نیاز به واضح کردن امکان توقف مصرف دارو

در قسمت داروها امکان مشخص کردن زمان پایان یا توقف مصرف یک دارو وجود دارد. اما اکثر 

پزشکان از وجود و روش کار با چنین بخشی اطالع نداشتند و نمی توانستند این حاالت را در پرونده 

بیمار ثبت کنند:  

 مثال 1: بیمار دو سال یک دارو را مصرف کرده و بعد از دو سال مصرف را متوقف کرده است. 

مثال 2: بیمار به یک دارو پاسخ نداده و دارو قطع شده و دارو دیگري شروع شده.  

در حال حاضر اکثر پزشکان داروي قبلی را از سیستم حذف می کنند! و سابقه مصرف از بین 

می رود.
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2-3- اشکاالت کاربردپذیري در بخش پاراکلینیک 
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پاراکلینیک: مناسب براي پزشک خانوده یا تخصص هاي دیگر؟

در قسمت پاراکلینیک، بخش رادیولوژي (در بخش پاراکلینیک فقط می توان به زبان فارسی تایپ کرد)  

تعدادي پاراکلینیک درج شده که پزشک عمومی نمی تواند آنها را تجویز کند و تعدادي گزینه مورد 

نیاز نیز اصال در لیست موجود نیست.   

در تست ما مشخص شد که همکاران پزشک در بسیاري موارد سعی می کنند نزدیک ترین گزینه 

موجود را انتخاب کنند، اما در نهایت تجویزي که در واقعیت صورت می گیرد با تجویزي که در سامانه 

ثبت می شود، متفاوت است.
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پاراکلینیک: وجود آیتم هاي غیرضروري و نبود موارد مورد نیاز

آیتم هـاي زیادي وجـود دارد که پـزشک خـانـواده نمی تـوانـد آنـها را تـجویز کند امـا در لیست وجـود دارنـد و آن را شـلوغ کرده انـد مـانـند: 

آنـژیوگـرافی، سی تی و غیره. بهـتر اسـت که آنـها حـذف شـونـد. در صـورت اضـافـه شـدن سـطوح دیگر مـانـند تـخصص هـا نیز سـامـانـه بـاید 

آیتم ها را بر اساس رشته پزشک کاربر نمایش دهد.  

بـرخی آزمـایش هـاي مـورد نیاز پـزشک نیز در سـامـانـه وجـود نـدارد، بـراي مـثال پـزشکان می گـفتند که تسـت فـریتین و سـونـوگـرافی پـروسـتات (بـه 

تنهایی) را در سامانه پیدا نکرده اند.
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نتایج آزمایش ها: ثبت اطالعاتی وقت گیر

در قسمت آزمایش پزشک بایستی نتیجه تمام ازمایش بیمار را تایپ و وارد سامانه نماید، 

که بسیار وقت گیر است. بنابراین در عمل این کار انجام نمی شود و اگر هم انجام شود به 

صورت انتخابی و ناقص است. 
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2-4- اشکاالت کاربردپذیري در بخش مراقبت ها
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فرم هاي مراقبت - اشکاالت کلی 
یکی از بـخش هـاي مـهم و بـرجسـته سـامـانـه بـخش «مـراقـبت هـا» اسـت. ابـتدا بـه اشکاالت کلی این بـخش 

می پردازیم: 

پـر کردن فـرم وظیفه پـزشک اسـت یا دیگر افـراد تیم سـالمـت؟  در تسـت هـاي حـضوري انـجام شـده، 

پـزشکان از این مـوضـوع اطمینان نـداشـتند که کدام مـراقـبت هـا جـز حیطه ي کاري پـزشک اسـت و کدام 

مرـاقبـت هاـ باـید توـسطـ دیگر افرـاد انجـام بشـود؟ باـیستی در ساـماـنهـ مرـز وظاـیف پزـشک و مرـاقبـ، کامال 

مشخص باشد تا کاربران در انتخاب وظایفشان دچار سردرگمی نشوند. 

 تـعداد زیاد پـرسـش هـا: تـمام پـزشکان مـورد آزمـایش، از تـعداد بسیار زیاد پـرسـش هـا شکایت داشـتند.  

بهتر است تعداد پرسش ها تا جاي ممکن کم شود و به حداقل هاي ضروري اکتفا گردد. 

عـدم هـم خـوانی پـرسـش هـا و مـوضـوع مـراقـبت: بـرخی پـرسـش هـاي مـطرح شـده در فـرم هـاي مـراقـبت بـا 

موضوع مطرح شده در آن ارتباط مستقیم ندارد و پزشکان پرکردن آنها را غیرضروري می دانستند. 
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فرم هاي مراقبت - اشکاالت کلی 
عـدم پـر کردن صحیح فـرم هـاي مـراقـبت: اجـبار بـه پـر کردن مـراقـبت هـا، سـبب شـده که در مـوارد زیادي فیلدهـا بـه 

صـورت غیرواقعی یا بـا دقـت پـایین پـر شـونـد .اجـبار بـراي پـر کردن تـمام فیلدهـا، از مـواردي بـود که پـزشکان خـواهـان 

اصالح آن بودند.  

ارزیابی کارکرد پـزشک، بـر اسـاس تـعداد کلیک هـا در قـسمت مـراقـبت: مـوردي بـود که پـزشکان را از کارشـان 

دلسـرد می کرد. در بـررسی هـا مـشخص شـد که مـتاسـفانـه بـرخی افـراد بـا هـدف نـشان دادن عملکرد بـاال، بـه پـر کردن 

فـرم هـاي مـراقـبت در حجـم بـاال می پـردازنـد. در حـالی که در صـورت پـر کردن متعهـدانـه این فـرم هـا امکان پـر کردن 

تعداد زیادي فرم مراقبت در طول یک روز وجود ندارد. 

عـدم تـناسـب حجـم فـرم هـا بـا تـعداد بیمار ویزیت شـده: پـرکردن فـرم هـاي مـراقـبت بـراي هـر بیمار زمـان زیادي 

طـلب می کند (حـداقـل 15 الی 20 دقیقه)، امـا تـقریبا در تـمام مـراکز امکان اخـتصاص چنین زمـانی بـراي ویزیت هـر 

بیمار وجود ندارد. بنابراین در عمل این فرم ها به درستی پر نمی شوند. 

و … 
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RADIO BUTTON به جاي CHECKBOX مراقبت: استفاده از
در تســت هــاي حــضوري انــجام شــده، پــزشکان از  طــراحی 

صـفحه، نـحوه ي پـاسـخ دهی بـه پـرسـش هـاي مـراقـبت و انـتخاب 

«خیر»هـاي زیاد بسیار نـاراضی بـودنـد. بـاید دانسـت در این 

قـسمت نیاز بـه طـراحی radio button بـراي انـتخاب 

پـاسـخ نیست، (در این حـالـت کاربـر بـایستی پـاسـخ را از بین 

چـند گـزینه انـتخاب کند و مـجبور اسـت بـه تـمام سـواالت پـاسـخ 

دهـد). بـه جـاي آن می تـوان از فیلد  checkbox اسـتفاده 

کرد (در این حـالـت کاربـر هـر پـرسشی را که مـایل اسـت، بـا یک 

تیک، مشخص می کند).  

این کار در زمـان صـرفـه جـویی می کند و عـالوه بـر آن پـزشک 

مجبور به پر کردن پاسخ تمام پرسش ها نمی باشد. 
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نیاز به نشانه گیري هنگام کلیک کردن!

فیلدهـاي کوچک radio button کار پـزشک را بسیار سـخت  

و وقـت گیر کرده انـد و کلیک کردن روي آنـها دشـوار اسـت. در حـالی 

به راحتی می توان آنها را بزرگ تر نمود.
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مراقبت ها: نیاز به یکسان سازي فرمت سواالت در صفحه

طــراحی صــفحه ي «ارزیابی از نـظر  اخـتالالت 

روانـپزشکی» از نـظر کاربـردپـذیري غیرحـرفـه اي 

است.  

نـحوه پـاسـخ دادن بـه سـواالت در صـفحه، فـرمـت 

مشخصی نـــدارد، یکسري ســـواالت را بـــایستی در 

مـقابـلشان جـواب داد و سـري دیگر را در پـایین انـها 

بـاید پـاسـخ داد.  بهـتر اسـت نـحوه چیدمـان فـرم یکسان 

باشد.  

در ضـمن فـاصـله هـاي زیاد افقی بین سـوال و جـواب 

مناسب نیست.
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 مراقبت ها: نمایش گزینه ها با توجه به انتخاب اولیه

 در قسمت ارزیابی مصرف دخانیات، سواالت زیاد است و کافی است تنها سوال «فرد اعتیاد

  دارد؟» پرسیده شود و اگر پاسخ مثبت باشد، گزینه هاي بعدي نمایش داده شوند.
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مراقبت ها: مثالی از پرسش هاي طوالنی

در مــراقــبت هــا، قــسمت ارزیابی وضعیت 

رفـتارهـاي پـر خـطر مـرتـبط بـا ایدز و 

بیماري هــاي آمیزشی(18 تــا29 ســال) 

بـایستی در صـفحه اول فـقط نتیجه ي آزمـایش 

اچ آي وي مــشخص شــود در صــورت مــثبت 

بـودن، بقیه سـوال هـا مـطرح شـود. (بسیاري از 

بیمارها به این پرسش ها پاسخ نمی دهند.)
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مثالی دیگر از پرسش هاي طوالنی: ارزیابی سو مصرف مواد جوانان (پزشک)
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مراقبت ها: هم خوانی نوع مراقبت و سن بیمار

در قـسمت مـراقـبت هـا گـاهی نـوع درخـواسـت مـراقـبت و سـن بیمار هـم خـوانی نـدارد و بـا پیام 

«مـراقبتی بـراي انـجام مـوجـود نمی بـاشـد» فـقط صـفحه را شـلوغ و وقـت پـزشک را می گیرد، 

بهتر است این گونه موارد حذف شوند.  
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مراقبت ها: نیاز به تصحیح زبان سامانه

در این قـسمت سـامـانـه اعـداد فـارسی را تشخیص نمی دهـد و خیلی وقـت هـا پـزشک بـایستی 

وقت خود را صرف تغییر زبان کیبورد کند.
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مراقبت: آیتم هاي غیرضروري یا ضروري؟

پزشکان برخی از مراقبت هاي سامانه را، غیرمتناسب وغیرضروري می دانستند، مانند: 

ارزیابی از نظر وضعیت کم خونی احتمالی براي شیرخواران 6 تا 9 ماهه 

پـرسـش اینجاسـت که آیا این مـراقـبت از نـظر «علمی» بـاید انـجام شـود؟ اگـر پـاسـخ مـثبت اسـت، 

بهـتر اسـت که رفـرنـس آن نیز در کنار مـراقـبت درج شـود تـا پـزشکان از لـزوم انـجام آن مـطلع 

شوند.  

در وضعیت فعلی مـراقـبت هـاي زیادي در سـامـانـه وجـود دارد که پـزشکان از پشـتوانـه علمی 

انجام آنها اطمینان نداشته و به همین دلیل اجراي آنها را ضروري نمی دانند.
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مراقبت: «ارزیابی سوختگی؟»

از نـظر پـزشکان وجـود یک فـرم مـراقـبت بـراي ارزیابی سـوختگی غیرمنطقی اسـت. چـرا که درصـورت 

وجـود سـوختگی، بیمار بـا شکایت آن بـه پـزشک مـراجـعه کرده و شـرح حـال وي در بـخش «ویزیت» 

سـامـانـه درج می شـود و جـریان کاري سـامـانـه (workflow) بـه گـونـه اي تـعریف نشـده که پـزشک بـا 

دیدن یک بیمار سـوختگی، بـه بـخش «مـراقـبت هـا» مـراجـعه کند. اگـر هـم هـدف از این بـخش چیز 

دیگري است، پزشکان در این مورد توجیه نشده اند.
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مراقبت: تشخیص هاي هوشمند نه چندان هوشمند

برخی فرم ها مانند این یکی، مفهوم و کاربرد خاصی ندارند.  

ضـمن اینکه سـامـانـه تـالش می کند در بعضی جـاهـا «هـوشـمند» عـمل کند، مـتاسـفانـه در مـواقـع زیادي منجـر 

بـه نـتایج عجیب می شـود. بـراي مـثال انـتخاب دو گـزینه سـاده در فـرم بـاال، بـاعـث گـذاشـتن تشخیص 

«زنبور گزیدگی!» توسط سامانه می گردد! 
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از مراقبت تا حال عمومی بد
در قـسمت مـراقـبت،  بـخش «مشکالت 

ادراري تــناســلی (5 تــا 18ســال)» 

پـرسـش هـا از نـظر  پـزشکان اشکال  دارد. 

تـنها کافی اسـت یک گـزینه نـامـرتـبط را 

بلی انـتخاب کنید، پـس از آن سـامـانـه 

تشخیص «حـال عـمومی بـد» را نـمایش 

می دهد.
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تشخیص هاي عجیب در مراقبت ها
در قــسمت «مـعاینه و ارزیابی غـده تیروئید» بــا 

انـتخاب خیر بـراي تـمام گـزینه هـا، بـه جـز سـابـقه 

فـامیلی تیروئید، سـامـانـه تشخیص پـایین را نـمایش 

می دهد:  

«وجود مشکل بدون گواتر» 

ضـمنا تـوجـه کنید که بـه نـظر می رسـد این فـرم هـا 

مـخصوص پـزشک هسـتند و بـراي مـراقبین سـالمـت 

طراحی نشده اند. 
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مثالی دیگر: تشخیص هاي غیرعلمی
در قـــسـمـت «تـشـخیـص» وجـــود دو 

 A گـــزینه ي هـــمزمـــان: « گــروه

اسـتئوپـروز، گـروه B در مـعرض خـطر 

استئوپروز! » با هم بی معنی است! 

مثال دیگر: 

اگـــر پـــزشک در «ارزیابی چــربی 

خـون» بـه جـاي 150 گـزینه ي 151 را 

انـتخاب کند و تـمام مـوارد دیگر نـرمـال 

بـاشـد، سـامـانـه تشخیص «سـندروم 

مـتابـولیک و افـزایش تـري گلیسرید 

بینابینی» را می دهد! 
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تشخیص نیاز به ارجاع اورژانسی

اگــر  قــسمت مــراقــبت، «اخــتالالت روانی و 

افسـردگی سـالـمند»، گـزینه ي عـدم تحـرك 

شــدید، انــتخاب شــود، تشخیص« افســردگی 

شـدید» را نـشان می دهـد و سـامـانـه خـواسـتار ارجـاع 

فوري فرد می شود!
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مراقبت ها: پرسش هاي نامتناسب

در قـــسـمـت « ارزیـابی از نــظـر ســالمــت روان ( اخــتـالالت 

روانـپزشکی)» پـزشک در کودکان بیشتر بـا مشکالتی مـانـند صـرع و 

ADHD مـواجـه اسـت و تـمایل بـه مـصرف مـواد و… بسیار بـه نـدرت 
پیش می آید. در این بـخش نیز بـاید مـوارد شـایع در ابـتداي لیست قـرار 

گیرند و موارد غیر ضروري نیز حذف شوند.  

بهـتر اسـت پـزشک  در لیست مـواردي را که تشخیص می دهـد، تیک 

بـزنـد نـه اینکه 45 سـوال را پـاسـخ دهـد، بـعد سـامـانـه پیغام دهـد: هـر سـه 

ماه یکبار پیگیري شود! 

سامانه نبایستی پزشک را مجبور به پر کردن تمام موارد لیست کند.
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گزینه «هیچکدام» در مراقبت ها

وقتی هیچ گـزینه اي انـتخاب نـشود، قـاعـدتـا بـه معنی 

«هیچ کدام» اسـت و نیازي نیست یک گـزینه بـا عـنوان 

«هیچ کدام» تعریف شود.
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مراقبت ها: ارجاع اجباري و اشتباه
در قـسمت «مـراقـبت از نـظر ابـتال بـه آسـم» وقتی 

تـمام گـزینه هـا خیر انـتخاب  شـود، سیستم بـعد از 

تـایید نـهایی بـاز هـم می پـرسـد: «آیا از ارجـاع بیمار 

صرف نظر می کنید؟» 

 سـامـانـه در بـرخی فـرم هـا در مـورد ارجـاع اشـتباه 

می کند.  

در ضـمن امکان ارجـاع بـه سـطح بـاالتـر، در واقعیت 

وجود ندارد. 
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مراقبت ها: اصرار به ثبت علت عدم ارجاع

پـزشکان پـاسـخ دادن بـه گـزینه «عـلت عـدم ارجـاع» را غیر ضرـوري و وقت گیر می داننـد و معـموال 

گـزینه ي سـایر را تـنها بـراي خـالص شـدن از دسـت این سـوال انـتخاب می کنند. چـرا که در عـمل در 

حال حاضر امکان ارجاع به سطوح دیگر وجود ندارد.
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مراقبت ها: امر و نهی هاي اجباري
در قـسمت «مـعاینه چـشم و مـراقـبت از بینایی» کافی اسـت تـنها قـرمـزي 

چشم انتخاب شود، آنگاه سامانه تشخیص می دهد: بیماري چشمی  

و در اقـدام پیام صـادر می شـود: در صـورت تشخیص عـفونـت هـاي سـطحی و 

آلــرژي فصلی درمــان کنید و پــس از2 روز پیگیري کنید. در صــورت عــدم 

درمان ارجاع غیر فوري به متخصص چشم… 

و این دسـتور داخـل لیست پیگیري می رود و بـهورز مـوظـف اسـت تـلفن بـزنـد و 

پیگیري کند و خیلی وقت ها از پزشک می پرسند چرا پیگیري نمی کنید؟  

پیشنهاد می شـود پیام سـامـانـه اینگونـه بـاشـد: «آیا نیاز بـه پیگیري وجـود 

دارد؟» یا «پیشنهاد می شود که پیگیري کنید.» 

بـه نـظر می رسـد این فـرم هـا مـخصوص بـهورز هـا طـراحی شـده امـا در سـامـانـه 

پزشک را مجبور به پرکردن آن می کنند!؟ 
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درخواست آزمایش هاي غیرضروري و تحمیل بار مالی اضافه 

از نـظر پـزشکان نیاز بـه درخـواسـت بـرخی آزمـایش هـا 

اضــافی اســت و بــراي بیمار و سیستم بهــداشــتی 

هزینه  هاي اضافه ایجاد می کند.  

مـثال در بـحث مـراقـبت هـا «مـراقـبت ارزیابی از نـظر 

دیابـت در زنـان 30 تـا 59 سـال» هــنگامی که 

پـزشک قـند نـاشـتا را نـرمـال انـتخاب می کند، سـامـانـه 

دوبـاره چـند پـرسـش مـطرح می کند و دوبـاره پیشنهاد 

تجویز آزمایش قند خون دو ساعته را می دهد. 

آیا انجام این آزمایش ضروري است؟ 
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درخواست مراقبت هاي غیرضروري یا ضروري؟

بـرخی دیگر از مـراقـبت هـاي سـامـانـه بـه گـونـه اي هسـتند که از نـظر بسیاري پـزشکان غیرضـروري بـه نـظر می رسـند. امـا ممکن 

اسـت بـرخی  از آنـها پـایه علمی داشـته بـاشـند. بـاید در این وضعیت رفـرنـس هـاي الزم و تـوضیحات ضـروري بـه پـزشکان ارایه 

شود. براي مثال در این موارد: 

درخواست آزمایش چربی خون براي  کودك 3 ساله •

درخواست تست CBC براي نوزاد 6 ماهه•
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مشخص نبودن حیطه مسئولیت انجام مراقبت ها

در قـسمت  ارائـه خـدمـت مـواردي وجـود دارد که بـه نـظر می رسـد بـاید تـوسـط دیگر مـراقبین 

انجام شود، نه پزشک. براي مثال: 

واکسیناسیون تاخیري: یک خانم 60 ساله  •

غربالگري سرطان سرویکس (ماما) •

تست پاپ اسمیر (ماما)•
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عدم دسترسی پزشک به نتایج برخی مراقبت ها

بعضی از مـراقـبت هـایی که تـوسـط مـراقبین سـالمـت بـراي جـمعیت تـحت پـوشـش پـزشک 

انـجام می شـود، بـراي خـود پـزشک نـمایش داده نمی شـود، مـانـند: فـشارخـون بـراي میانـسال، 

مراقبت چشم، بینایی سنجی دانش آموزان 5 تا 18 سال و…  

و این باعث دوباره کاري می شود.
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کمبود برخی مراقبت ها

بـا وجـود اضـافـه بـودن و بـزرگ بـودن بسیاري از فـرم هـاي مـراقـبت مـوجـود در سـامـانـه، جـاي خـالی بـرخی 

مراقبت ها نیز حس می شود.  

براي مثال: 

مراقبت «معاینه چشم براي سالمندان» در سامانه پیش بینی نشده است. •

مراقبت «پروستات براي سالمندان» در سامانه پیش بینی نشده است. •

ارزیابی شیرخـوار کمتر از 2 مـاه از نـظر نـشانـه هـاي خـطر گـزینه هـایی دارد، که اصـال مـناسـب مـراقـبت •

نمی باشد و مناسب اورژانس است.
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مراقبت ها: عدم ثبت اطالعات پایه به صورت مرکزي

در فـرم مـراقـبت بـرخی اطـالعـات، مـثل قـد، وزن، دورکمر… ثـبت می شـود، امـا  بـه 

نـظر می رسـد که این اطـالعـات بـه صـورت مـرکزي ذخیره نمی شـونـد و در هـر فـرم 

به صورت مجزا نگهداري می شوند.  

بهـتر اسـت اطـالعـات پـایه هـر شـخص در یک جـدول دیتابیس مـرکزي قـرار بگیرد و 

بـا هـر بـار ثـبت قـد، وزن و دورکمر، اطـالعـات جـدید بـه جـدول اضـافـه شـود. در این 

صورت می توان نموداري از تغییرات فیزیکی شخص در طول زمان ارائه کرد. 
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2-5- اشکاالت کاربردپذیري در بخش پرونده الکترونیکی
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  پرونده الکترونیکی: عدم دسترسی سریع

دسـترسی سـریع بـه صـفحه ي «پـرونـده الکترونیکی» جـز ضـروریات کار پـزشک اسـت. در صـورتی که در سـامـانـه 

براي دسترسی به این صفحه پزشک، بایستی یک پروسه ي نسبتا طوالنی، با چندین کلیک را پشت سر بگذارد. 

 بـه این شکل: 1) انـتخاب خـدمـت گیرنـده 2) انـتخاب مـنوي پـرونـده الکترونیکی در قـسمت خـدمـت گیرنـده 3) 

نمایش پرونده الکترونیکی 

پیشنهاد می شـود که پـرونـده الکترونیکی در صـفحه اول، بـا آیکون مـناسـب، نـمایش داده شـود تـا امکان دسـترسی 

سریع پزشک به این صفحه فراهم شود.
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پرونده الکترونیکی: نمایش همزمان تاریخ تولد و سن

در صفحه «پرونده الکترونیکی» گرچه تاریخ تولد الزم است، اما کافی نیست. 

بهـتر اسـت که سـن بیمار نیز (بـا فـرمـت سـال = 35 سـال)، در کنار تـاریخ تـولـد، ذکر شـود تـا 

پزشک مجبور به محاسبه سن نباشد.
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پرونده الکترونیکی: حذف موارد بدون نتیجه

لینک «نـمودارهـا»، در انـتهاي صـفحه، بـه جـایی منتهی نمی شـود. پـس بـه عـنوان یک لینک 

بن بست بهتر است، حذف شود.
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پرونده الکترونیکی: نیاز به برجسته کردن بخش ویزیت و تجویز

در قـسمت « پـرونـده الکترونیکی»، ویزیت و تـجویز بسیار کوچک نـمایش داده می شـونـد و  

در تست هاي حضوري پزشکان متوجه آن نمی شدند. 

 بهتر است (ویزیت و تجویز) با سایزي بزرگتر و در قسمت شاخص تري، نمایش داده شوند.
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پرونده الکترونیکی: نیاز به دسترسی سریع به داروهاي بیمار

در قـسمت «پـرونـده الکترونیکی» بـایستی، پـزشک بـا یک نـگاه بـتوانـد ببیند، بیمار در گـذشـته چـه 

داروهایی مصرف کرده است؟ 

پـزشک مـجبور اسـت در قـسمت سـابـقه هـا، ویزیت هـا را یک بـه یک، کلیک کند و در هـر ویزیت داروهـا را 

تک به تک چک کند. 

 بهتر است در یک صفحه ي مشخص (ترجیحا همین صفحه)، لیست داروهاي بیمار نمایش داده شود.
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پرونده الکترونیکی: نیاز به دسترسی سریع به داروهاي بیمار

در پـرونـده الکترونیکی در بـخش داروهـاي صـادر شـده (تـجویز 

شده)، لیستی نمایش داده که مشکالت زیر را دارد: 

مـهم تـرین بـخش لیست، نـام دارو اسـت پـس در این لیست نـام 

دارو بـاید سـمت راسـت بـاشـد تـا پـزشک در سـریع تـرین حـالـت، آن 

را ببیند. در اینجا بـعد از 5 سـتون، نـام دارو نـمایش داده شـده 

اسـت. و اگـر نـام دارو التین اسـت، بـاید در ابـتداي سـمت چـپ 

جدول، نمایش داده شود. 

شکل دارویی در این قـسمت نیامـده، بـاید نـمایش داده شـود که 

دارو قرص یا کپسول یا شربت و… است.
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پرونده الکترونیکی: نیاز به دسترسی سریع به داروهاي بیمار (ادامه)

بهتر است در این قسمت تاریخ ها به زمان مفهومی نیز نمایش داده شوند مثال یک سال پیش. 

بـراي اینکه مـشخص شـود در یک ویزیت چـه داروهـایی تـجویز شـده بـاید تـاریخ هـا را بـررسی کرد. بهـتر اسـت 

سـامـانـه، بـا زمینه ي مـشخص، ویزیت هـا را از نـظر زمـانی تفکیک کند تـا پـزشک از نـظر بـصري  مـوارد 

راسریع تر و آسانتر پیدا کند.
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2-6- اشکاالت کاربردپذیري در بخش ثبت وقایع
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ثبت وقایع: تداخل کار پزشک با کار مراقب

بـایستی در سـامـانـه مـشخص بـاشـد کدام بـخش مـخصوص مـراقـب و 

کدام بـخش مـختص پـزشک اسـت. می تـوان این تفکیک را، بـا دو  

رنــگ مــختلف مــشخص کرد. پــزشکان در بسیاري از مــوارد 

نمی دانسـتند چـه بـخش هـایی را بـایستی پـر کنند و چـه بـخش هـایی 

کار مراقب است.
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ثبت وقایع (ثبت سوابق خانوادگی): عنوانی نادرست 

«ثـبت سـابـقه خـانـوادگی جـدید» تیتري نـادرسـت اسـت و بهـتر اسـت بـنویسیم: «ثـبت 

سابقه بیماري هاي خانوادگی جدید» 

بـه نـظر می رسـد که این لیست فـقط بـراي ثـبت بیمار هـاي Familial اسـت. بـد نیست 

که در این مـورد تـوضیحی در صـفحه نـمایش داده شـود. چـرا که بسیاري از پـزشکان در 

خصوص کارکرد این بخش اطالعی نداشتند.
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ثبت وقایع (ثبت سوابق خانوادگی): نام 

در فـرم«ثـبت سـابـقه خـانـوادگی جـدید»، نـام کافی نیست و بهـتر اسـت «نـام و نـام خـانـوادگی» 

نوشته شود.
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ICD نیاز به مشاهده لیست

بهـتر اسـت در سـامـانـه هـرجـا لیست ICD وجـود دارد امکان دسـترسی و نـمایش لیست اصلی و تـاریخ 

آخرین به روزرسانی آن نیز مشخص باشد.
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ثبت وقایع (ثبت سوابق خانوادگی):  
کدهایی که پیدا کردن بیماري را مشکل می کنند

بهتر است در لیست، ابتدا نام بیماري وسپس کد آن نمایش داده شود.
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ثبت وقایع (ثبت سوابق خانوادگی): تاریخ دقیق غیر واقعی

ثـبت تـاریخ دقیق، عـالوه بـر اینکه وقـت گیر اسـت، بسیاري از افـراد 

این تـاریخ را بـه خـاطـر نمی آورنـد و تـنها بـا پـر کردن یک تـاریخ 

غیر واقعی، سعی در پر کردن این فیلد دارند. 

می توان این تاریخ را کلی تر (به صورت سال و ماه) نمایش داد.
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ثبت وقایع (ثبت ازدواج/طالق)

احـتماال این دسـت مـوارد جـز حیطه ي کاري پـزشک نیستند. اگـر اینها کار مـراقـب اسـت، بـایستی بـا یک 

رنـگ مـشخص نـمایش داده شـونـد و پـزشک تـنها در صـورت نیاز بـه این اطـالعـات، بـه آنـها دسـترسی داشـته 

باشد. 

در تسـت هـاي انـجام شـده در مـوارد زیادي مـرز مشخصی، بین مسـئولیت پـزشکان و دیگر اعـضاي تیم 

مراقبت سالمت وجود نداشت و این به خاطر عدم شفاف بودن سامانه سیب در این مورد است.
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ثبت وقایع (ثبت بارداري)

نیاز به تغییر زبان هوشمند کیبورد می باشد.
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ثبت وقایع (ثبت بیماري):  
آیا روز دقیق شروع بیماري را به یاد دارید؟

قـسمت ثـبت وقـایع، ثـبت بیماري تـعریف تـاریخ شـروع بیماري بـه صـورت روز و مـاه در اکثر 

مـوارد امکان پـذیر نیست زیرا بسیاري از بیماران «روز دقیق» بیماري خـود را بـه خـاطـر 

نمی اورنـد. بهـتر اسـت تـقویم بـه صـورت کلی تـر نـمایش داده شـود و بسـته بـه انـتخاب پـزشک 

بتوان «سال»، « سال و ماه» و یا «سال و ماه و روز» را انتخاب کرد. 
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ثبت وقایع (ثبت بیماري): کدام بیماري ها بایستی ثبت شوند؟

در قـسمت ثـبت بیماري بـایستی مـنظور از «بیماري جـدید» تـعریف شـود. بـه عـنوان مـثال: آیا 

سـرمـاخـوردگی ویروسی بـایستی ثـبت شـود!؟ پـزشکان در این مـورد بـالتکلیف بـودنـد و نمی دانسـتند 

هدف از این بخش دقیقا چیست؟ 

در قـسمت ویزیت، پـزشک یک تشخیص را انـتخاب می کند. بهـتر اسـت ثـبت بیماري در بـخش 

ویزیت انجام شود نه در این قسمت. 
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مشکالت در ثبت وقایع

بهـتر اسـت در قـسمت ویزیت پـس از تشخیص افـتراقی، گـزینه اي بـراي تشخیص قطعی نیز وجـود داشـته بـاشـد 

و پـزشک در صـورت اطمینان بـا یک تیک تشخیص قطعی را ثـبت نـماید و بیماري همینجا ثـبت شـود. نـه 

اینکه پزشک مسیر طوالنی «ثبت بیماري جدید» را طی کند.
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ثبت وقایع (ثبت مرگ): 
لیست طوالنی

در قـسمت ثـبت وقـایع گـزینه ي ثـبت مـرگ، مـنو طـوالنی 

اســت و پیدا کردن مــوردي خــاص (در بین 280 مــورد) 

وقـت گیر اسـت. بهـتر اسـت این مـنو، طـبقه بـندي داشـته 

بـاشـد و هـر طـبقه داراي زیر مجـموعـه اي بـاشـد تـا انـتخاب 

یک گزینه، با سرعت بیشتري صورت گیرد.
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ثبت وقایع(ثبت مرگ): عدم بررسی تناقض هاي زمانی

تـقویم هـوشـمند نیست شـما هـر تـاریخی در آینده و گـذشـته وارد کنید، بـا هـرگـونـه 

تناقض زمانی، آن را می پذیرد!
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2-7- اشکاالت کاربردپذیري در قسمت گزارش ها
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نیاز به تفکیک اطالعات مربوط به «یک شخص» با «جمعیت»

بـخش گـزارش هـاي سـامـانـه بـه ارائـه یک سـري گـزارش هـاي «کلی» در مـورد «هـمه بیماران» می پـردازد. اگـر 

پـزشک هـنگام ارائـه خـدمـت بـه «یک بیمار» بـه این قـسمت مـراجـعه کند، بـاز هـم امـار کلی بیماران را 

مالحظه می کند که ارتباطی با آن بیمار خاص ندارد. 

در تسـت هـا مـشخص شـد که بـرخی پـزشکان در اسـتفاده از این بـخش گیج می شـونـد و بهـتر اسـت بـه نـوعی 

(مـثال بـا اسـتفاده از رنـگ هـاي مـتفاوت) بـه پـزشک نـشان داده شـود که در حـال دیدن صـفحات مـرتـبط بـا 

«یک بیمار خاص» است یا در حال مشاهده اطالعات کلی مربوط به «یک جمعیت». 

104



نیاز به نمایش گزارش ها در دو مقیاس کلی و فردي

هـمانـطور که گـفته شـد،  بهـتر اسـت سـامـانـه گـزارش هـا را 

در دو مقیاس کلی، بـراي تـمام افـراد خـدمـت گیرنـده و 

مقیاس جـزئی بـراي هـر بیمار، نـمایش دهـد. بـراي این 

تفکیک می تــوان از دو رنــگ مــتفاوت بــراي رنــگ 

پس زمینه ي گزارش استفاده کرد.
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گزارش ها

امکان تهیه گـزارش بسیار خـوب اسـت، بـه شـرطی که، بـتوان از اطـالعـات آن اسـتفاده نـمود. در بـخش 

«گـزارش هـاي سـامـانـه» وقتی شـما گـزارشی را تهیه می کنید، کلیک بـر روي گـزارش، اطـالعـات خـاصی 

را نـشان نمی دهـد و تـنها اعـداد هسـتند که در گـزارش مـشخص انـد و پـزشک نمی تـوانـد بـفهمد چـه 

کسانی در این گزارش آمده اند.
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 تفاوت میان گزارش  «تشخیص ها» و «بیماري ها»؟
مــنظور از «گــزارش تشخیص هــا» چیست؟ بــا 

«بیماري» چه تفاوتی دارد؟ 

بـا کلیک بـر روي آن، صـفحه اي داراي اعـداد و 

ارقــام ظــاهــر می شــود که قــابلیت کلیک بــراي 

دســترسی بــه اطــالعــات، را نــدارد. یعنی فــقط 

می فهمیم که از هـر کار چـند مـورد انـجام شـده امـا 

امکان دسـترسی بـه افـراد و مـشاهـده آنـها وجـود 

ندارد.
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گزارش ها: دو مکان متفاوت براي «تشخیص ها» و «بیماري ها»

چرا یکبار در سامانه «گزارش تشخیص ها» آمده است و بار دیگر «بیماري هاي ثبت شده»؟ 

چرا سامانه بین تشخیص خود و تشخیص پزشک تفاوت قائل شده است؟ 

( بـه نـظر می رسـد که «گـزارش تشخیص هـا» بـر اسـاس تشخیص سـامـانـه اسـت، «بیماري هـاي ثـبت شـده» بـر 

اساس تشخیص پزشک است.) 

پزشکان کاربر سامانه نیز در افتراق و کارکرد این دو مورد دچار ابهام بودند.
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نیاز به حذف منوي آبشاري در گزارش  داروها

در قـسمت «گـزارش داروهـا» نیاز بـه مـنوي آبـشاري، نیست. زیرا تـنها یک گـزینه، نـمایش داده 
می شود.
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گزارش  داروها در چه بازه ي زمانی؟

در قـسمت «گـزارش داروهـا»، مـشخص نیست، نـمایش داروهـا بـا چـه پیش فـرضی، از نـظر زمـانی، صـورت 

گرفته است.
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گزارش  داروها، به چه ترتیبی؟

در قـسمت «گـزارش داروهـا»، مـشخص نیست، تـرتیب نـمایش داروهـا، بـر چـه اسـاس اسـت؟ 

میزان تجویز؟ کد دارو؟ حروف الفبا؟ انگار هیچ نظم مشخصی وجود ندارد.
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کار نکردن «انتخاب 
بازه زمانی» در 
گزارش  داروها

در قـسمت «گـزارش داروهـا»، بـا 

وارد کردن بـازه ي زمـانی مـشخص، 

تـفاوتی در نـمایش گـزارش، ایجاد 

نمی شود!
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نمایش دارو بدون وارد کردن بازه ي زمانی

نمایش دارو با مشخص کردن بازه ي زمانی



 X و Y نامفهوم در گزارش  وزن گیري مادر باردار

نـمودار «وزن گیري مـادر بـاردار» نـمایش مـناسـبی نـدارد و مـنظور از xو y در این نـمودار مـشخص 
نیست. قاعدتا باید به جاي آنها، وزن دقیق مادر نمایش داده شود.
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صفحه بدون کاربرد «گزارش  عالئم و نشانه ها»
بـا کلیک در قـسمت «گـزارش مـراقـبت هـا»، 

«گـزارش عـالیم و نـشانـه هـا» صـفحه اي ظـاهـر 

می شـــود کـه اوال قـــابـلیـت کـلیک نـــدارد و 

نمی شـود جـزئیات آن را فهمید، دومـا تـقریبا 

تــمام پــاســخ هــا را منفی گــزارش می دهــد. 

نـمایش منفی تـعداد پـاسـخ هـا نـشان می دهـد 

که، هـنگام ثـبت اطـالعـات دقـت کافی صـورت 

نمی گیرد.
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ناکارآمدي گزارش پیش فرض آزمایش ها

الزم نیست، در قــسمت «آزمــایش هــاي ثــبت شــده» یک لیست 

پیش فـرض لـود شـود، این مسـئله بـراي پـزشک وقـت گیر اسـت. بهـتر اسـت 

این صــفحه خــالی بــاشــد و در صــورت نیاز، پــس از جســتجو، مــوارد 

درخواستی نمایش داده شوند. 

 اگـر قـرار اسـت در این صـفحه آزمـایش هـایی، نـمایش داده شـود بهـتر 

اسـت بـر اسـاس آخـرین آزمـایش هـاي ثـبت شـده، بـاشـد و نـه بـه تـرتیب 

حـروف الـفبا (در این بـخش تـرتیب نـمایش بـر اسـاس «نـام» اسـت و نـه 

«نام خانوادگی»، که بهتر است اصالح شود.)
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آیا همه داروهاي تجویزي به درستی ثبت می شوند؟

نـمایش داروهـا حـاکی از آن اسـت که، یا پـزشک تـمام نـسخه هـا را وارد نمی کند، یا سـامـانـه آمـاري نـادرسـت 
نمایش می دهد.
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زیج حیاتی

در قـسمت گـزارش، بـه نـظر می رسـد که بـخش  زیج حیاتی، بـه درسـتی کار نمی کند و اطـالعـات را نـشان 

نمی دهد. 
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2-8- سایر اشکاالت (ارجاعات، ثبت نام و غیره)
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ارجاعات: فرایند طوالنی پیدا کردن بیماران ارجاعی

وقتی پـزشک بیماري را ویزیت می کند، نمی دانـد که این بیمار مسـتقیما بـه پـزشک مـراجـعه کرده یا تـوسـط 

مـراقبین سـالمـت بـه وي «ارجـاع» شـده اسـت. در حـال حـاضـر تـنها راه فهمیدن، این اسـت که پـزشک بـراي هـر 

بیمار بـه مـنوي «پیام هـا» بـخش «ارجـاعـات دریافتی» مـراجـعه کند و ببیند آیا این بیمار ارجـاعی اسـت یا 

خیر.  

در حـالی که می تـوان این مـوضـوع را بـه راحتی در هـمان صـفحه «ویزیت بیمار» نـمایش داد. بهـتر اسـت در 

صفحه ویزیت، یک کادر، طراحی شود و ارجاع بیمار نمایش داده شود. 
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ارجاعات: رنگ هاي گیج کننده

بـا کلیک بـر روي مـشاهـده، در قـسمت «فهـرسـت بـازخـوردهـاي ارسـالی»، کادرهـاي قـرمـز رنگی 

نـمایش داده می شـونـد که مـنظور از این کادرهـا، مـراقـبت هـاي انـجام شـده تـوسـط بـهورز اسـت. این 

کادرهـا نـباید قـرمـز بـاشـند، بلکه بـاید بـا رنـگ سـبز نـمایش داده شـونـد تـا نـشان دهـنده ي انـجام این 

مراقبت توسط بهورز باشد. چون رنگ قرمز (صورتی!) با پیام هشدار و خطا اشتباه گرفته می شود. 
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عدم دسترسی برخی پزشکان به بلوك بیمار

درقـسمت فهـرسـت خـدمـت گیرنـدگـان، در جسـتجوي پیشرفـته، آیتم بـلوك ظـاهـر نمی شـود که نـشان دهـد فـرد 

در کدام بلوك ثبت نامی قرار دارد. 

 بـا نـمایش «بـلوك بـندي» مـراقـب می فـهمد بیمار مـتعلق بـه کدام دسـته اسـت و اگـر بیمار در مجـموعـه ي 

خـودش نـباشـد ارجـاع می شـود. امـا پـزشک قـادر بـه مـشاهـده این بـلوك بـندي نیست و اگـر بـراي یک بیمار، 

مراقبتی الزم بوده اما انجام نشده، پزشک نمی تواند بفهمد که چه کسی کار خودش را انجام نداده است.  
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عدم دسترسی برخی پزشکان به بخش ثبت نام

درســت اســت که ثــبت نــام بیمار جــدید کار پــزشک 

نیست امــا، گــاهی نیاز اســت که پــزشک بیمار را در 

سامانه ثبت نام کند. 

 در این صـورت پـزشک پـایگاه می تـوانـد، ثـبت نـام بیمار 

را انـجام دهـد، امـا پـزشک مـرکز نمی تـوانـد!  این مـورد 

بــراي پــزشکان مــرکز دردســر ســاز بــود. (پــایگاه زیر 

مجموعه مرکز است.) 

122



«نوع» نامناسب پیام خطا

بهـتر اسـت در قـسمت ثـبت نـام،  پیام«تـوجـه»،  بـراي وارد کردن سـال تـولـد، بـا فـاصـله کمتري از فیلد 

«سـال تـولـد» نـمایش داده شـود و نیز کادر «سـال تـولـد» قـرمـز رنـگ شـود تـا کاربـر بـه راحتی و بـدون صـرف 

وقت، متوجه پیام خطا در این فیلد شود.
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لینک مهمی که دیده نمی شود

در قـسمت ثـبت نـام اگـر فـرد قـبال در جـایی ثـبت نـام شـده بـاشـد، پیام بـاال نـمایش داده می شـود. در این 

تـصویر بـا کلیک بـر روي «مـرحـله بـعد» دوبـاره بـه همین صـفحه، بـاز می گـردیم! در واقـع در این صـفحه 

انـتخاب گـزینه ي «مـهمان» مـهم اسـت، پـس بهـتر اسـت این گـزینه شـاخـص شـود و پـس از کلیک روي 

آن پزشک بتواند کار بیمار را انجام دهد.
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دوباره کاري در ویزیت بیمار مهمان 

بـا کلیک بـر روي «گـزینه مـهمان» صـفحه بـعدي ظـاهـر می شـود که دوبـاره شـماره ملی مـهمان را 

می خواهد و این دوباره کاري  و اتالف وقت است.
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3 اصالح ضروري براي فیلد انتخاب مهمان

در این قسمت: 

کادر بیش از انـدازه طـویل اسـت. (بهـتر اسـت بـه جـاي بـزرگ کردن کادر، اعـداد، بـزرگ تـر نـمایش داده شـونـد تـا 

راحت تر قابل خواندن باشند.) 

تغییر زبان خودکار روي نمی دهد. 

بهتر است اعداد از سمت چپ ظاهر شوند. (در حال حاضر از سمت راست تایپ می شوند.)
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زمان کوتاه براي وارد کردن رمز پیامکی

باورود «شماره ملی» بیمار، «کد ارسالی» در مدت زمان 60 ثانیه بایستی وارد شود، گاهی کد اصال 

ارسال نمی شود یا با چند ساعت تاخیر دریافت می شود. ضمنا بهتر است محدودیت زمانی بیشتر از 1 

دقیقه باشد و مثال روي 3 دقیقه تنظیم شود تا فرصت کافی براي درج آن وجود داشته باشد. 
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2-9- اشکاالت کاربرد پذیري فنی و عمومی
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نیاز به اصالح تنظیمات منوهاي آبشاري

مـنوهـاي آبـشاري نـمایش داده شـده، داراي time out کوتـاهی می بـاشـند (بـه مـحض اینکه مـوس از 

روي مـنو خـارج شـود، بـه سـرعـت نـاپـدید می شـونـد) و این وضعیت، انـتخاب «مـنو هـاي زیرمجـموعـه» را 

مشکل می کند. 
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ENTER عدم امکان انجام جستجو با زدن دکمه

اگـر در قـسمت جسـتجو کد ملی وارد شـود و پـس از آن کلید enter کیبورد زده شـود، جسـتجو انـجام 

نمی شـود و کاربـر مـجبور اسـت بـا «کلیک» روي دکمه ذره بین، جسـتجو را انـجام دهـد. بـایستی جسـتجو بـا 

استفاده از enter کیبورد نیز امکان پذیر باشد تا در وقت صرفه جویی شود.    
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عدم تبدیل اعداد فارسی

یکی از مشکالت سـامـانـه، عـدم شـناسـایی اعـداد فـارسی اسـت. یعنی اگـر اعـداد (مـثال کد ملی) بـه صـورت اعـداد 

فـارسی یعنی 23322039 نـوشـته شـونـد، تـوسـط سـامـانـه شـناسـایی نشـده و الزم اسـت، اعـداد بـه صـورت 

انگلیسی درج شـونـد یعنی بـا فـرمـت 23322039. در حـالی که بـه راحتی می تـوان اعـداد را بـه انگلیسی تـبدیل 

کرد. ضمنا پیام خطاي نمایش داده شده نیز، مشکل را مشخص نمی کند و کاربر گیج می شود.
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اعـداد فـارسی وارد شـده و سـامـانـه قـادر بـه شـناسـایی اعـداد نیست و پیام « کد ملی خـدمـت گیرنـده در سیستم ثـبت نشـده 
است.»، نمایش داده می شود.



«نوع» نامناسب پیام هاي هشدار، خطا و غیره

بـایستی در سـامـانـه جـنس پیام هـاي (…,waning, notice, error) از یک فـرمـت مـشخص پیروي 

کند در تصویر باال یک مدل مشهور (bootstrap) براي رنگ پیام ها قرار داده شده است. 

 در ضـمن پیام هـاي از نـوع overlay مـناسـب سـامـانـه نمی بـاشـند زیرا اوال بـا بقیه ي پیام هـا از نـظر بـصري 

هـم خـوانی نـدارد، دومـا یک کلیک دیگر نیاز اسـت تـا پیام پـاك شـود. (کلیک هـاي اضـافی در بـازه ي زمـانی 

132محدود بسیار وقت گیر می باشند.)

پیام ها فعلی در سامانه سیب  
(دو مدل مختلف در باال و پایین) یک فرمت مناسب و کابردي براي پیام ها



تغییر نکردن خودکار زبان کیبورد در مواقع الزم: 
 هنگام درج رمز عبور

در تسـت هـا مـشخص شـد که پـزشکان هـر بـار، بـراي وارد کردن اطـالعـات مـرتـبط، مـجبور بـه تنظیم زبـان کیبورد 

هستند. در حالی که می توان با یک تنظیم کوچک و ساده، امکان تغییر زبان به صورت اتوماتیک را فراهم آورد. 

بهـتر اسـت که هـنگام درج رمـز عـبور و کپچا، کیبورد کاربـر بـه صـورت اتـومـاتیک بـه زبـان انگلیسی سـوییچ شـود، 

این کار از اتالف وقت و امکان خطا، هنگام ورود به سامانه پیشگیري خواهد کرد.
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 فاصله میان پیام خطا و محل ایجاد مشکل

در صورتی که کاربر هنگام ورود به سامانه، رمز عبورش را اشتباه وارد کند، با پیام خطاي «اشتباه بودن رمز 

عبور» مواجه می شود. اما در این مرحله بهتر است، پیام اخطار نزدیک دکمه ي «ورود به سامانه» باشد زیرا 

تمرکز چشم کاربر روي این دکمه است و کادري که رمز اشتباه در آن تایپ شده است، قرمز رنگ شود.
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متن نامرتبط پیام خطا

در صورتی که کاربر هنگام ورود به سامانه،کد امنیتی (CAPTHA) را اشتباه وارد کند پیام خطاي: عبارت 

وارد شده معتبر نمی باشد را نشان می دهد، بهتر است هنگام هشدار رنگ کادر (CAPTHA) تغییر کند و 

پیام با مفهومی واضح تر نمایش داده شود. مثال: «عبارت امنیتی وارد شده، صحیح نیست».
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(CAPTHA) نیاز به تصحیح دایرکشن

تایپ (CAPTHA) برخالف مسیر صحیح (چپ به راست) می باشد، که نیاز به تصحیح دارد.
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داشبوردي که دیده نمی شود!

در اکثر تسـت هـاي حـضوري پـزشکان لینک صـفحه اول یا داشـبورد را تـا حـاال نـدیده  بـودنـد و دلیل آن هـم 

کوچک بودن بیش از اندازه ي آن است.
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نیاز به وجود یک «مرکز آموزش» براي سامانه سیب

سـامـانـه سیب یک نـرم افـزار تـحت وب نسـبتا پیچیده اسـت. الزم اسـت که یک مـرکز آمـوزش حـرفـه اي 

(knowledge base) بـراي آن طـراحی و اجـرا شـود. در حـال حـاضـر سـامـانـه فـاقـد چنین امکان 

مهمی است و تمامی اپراتورهاي آن در سطوح مختلف در کار با آن مشکالت جدي دارند.  

اگـر چـه در هـر مـرکز دانـشگاهی، یک نیرو فنی جهـت پشـتیبانی و آمـوزش پیش بینی شـده امـا این افـراد 

نیازهـاي آمـوزشی الزم را بـرآورده نمی کنند. بـا تهیه آمـوزش هـاي آنـالین ضـروري (بـه صـورت فیلم هـاي 

آموزشی و متن هاي الزم) می توان به راحتی بسیاري از نیازهاي مورد نیاز را برطرف کرد.  

همچنین به یک سامانه پرسش وپاسخ آنالین جهت پاسخ دادن به پرسش هاي کاربران نیاز است.
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حذف موارد تکراري

در یک صـفحه 4 بـار نـام پـزشک تکرار می شـود که بهـتر اسـت مـوارد تکراري کاهـش پیدا کرده و در یک مـورد 

جاي داده شوند.

139



حذف کلیک هاي اضافی

بهتر است منوهاي باال بدون کلیک تنها با قرار گیري موس روي آنها باز شوند و نیاز به کلیک نداشته باشند.
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کند شدن و بارگذاري هاي طوالنی

سـرعـت لـود شـدن صـفحات سـامـانـه بـه طـور کلی در حـد «مـتوسـط» اسـت. امـا گـاهی اوقـات 

بسیار کند می شـود و دسـترسی بـه بـرخی بـخش هـا دشـوار می گـردد. الزم اسـت که روي 

performance و سرعت بارگذاري صفحات سامانه کار بیشتري انجام شود. 
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 آمار بدون دسترسی به جزئیات

در صـفحه اصلی (داشـبورد)  درصـد مـراقـب انـجام شـده و نشـده بـرخی از بیماري هـاي مـهم 

مـشخص اسـت، امـا مـعلوم نیست چـه کسانی هسـتند و امکان کلیک و دیدن جـزئیات وجـود 

ندارد.
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منوي طوالنی رشته ها و تخصص ها

در سـامـانـه بیش از 220 رشـته و تـخصص تـعریف شـده 

اسـت، که اصـال نیازي بـه این لیست نیست زیرا سـامـانـه 

در حـال حـاضـر در سـطوح دیگر، خـدمـاتی را ارائـه نمی 

دهد.
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TWO FACTOR AUTHENTICATION نیاز به

در تـمام تسـت هـاي انـجام شـده، مـشخص شـد که پـزشکان رمـزهـاي بسیار سـاده اي را بـراي ورود بـه سـامـانـه انـتخاب می کنند، 

بهتر است: 

 هر چند وقت یکبار، رمز تغییر کند. 

 تغییر رمز خودکار توسط سامانه صورت گیرد. 

 two factor authentication  به کار گرفته شود. 

در واقـع، two factor authentication یک الیه امنیتی اضـافی اسـت، که کاربـر، عـالوه بـر نـام کاربـري و کلمه 

عـبور، بـایستی رمـز دوم را بـه نـشانـه ي «تـایید هـویت» خـود، وارد سـامـانـه کند. این روش که بـه FA 2 شـناخـته می شـود، 

وارد کردن رمز دوم، به صورتی است که تنها کاربر آن را می داند، مثال ارسال رمز دوم به تلفن همراه کاربر.
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SECURE  SOCKET LAYER نیاز به

ssl یا secure socket layer، جهـت بـرقـراري ارتـباط ایمن بین سـرویس دهـنده و سـرویس گیرنـده 

در اینترنـت اسـت.  در سـامـانـه سیب، ssl وجـود نـدارد. مـی بـایسـت بـه جـاي http حـروف https نـوشـته 

شـده بـاشـد (مـنظور از حـرف s در پـایـان http عـبارت secure اسـت). الـبته در ایـن حـالـت یک عـالمـت 

قفل هم در مرورگر دیده می شود.  

استفاده از SSL در حال حاضر به یکی از مبانی مهم و زیربنایی وب سایت ها و سامانه ها تبدیل شده است.
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نیاز به بزرگترشدن سایز «فونت» هاي سامانه

فـونـت هـاي ریز سـامـانـه، جـز مـواردي بـود که تـمام پـزشکان مـعترض آن بـودنـد و یکی از 

اشکاالت مهم کاربردپذیري به حساب می آید. 

بهتر است فونت ها 2 تا 3 سایز بزرگتر شوند.
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نیاز به تعبیه دکمه «بازگشت»
گــاهی در هــنگام پــر کردن فــرم هــاي مــراقــبت، پــزشک نیاز بــه 

بـازگشـت بــه صــفحه ي قــبل را دارد. بــایستی در هــر صــفحه از 

مـراقـبت، دکمه ي «بـازگشـت»، طـراحی شـود تـا پـزشک هـر زمـان نیاز 

داشـت، بـه صـفحه قـبل بـرگـردد و مـواردي را که می خـواهـد ببیند، یا 

تصحیح کند.
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واضح تر کردن نمایش مشخصات بیمار 

مـشخصات ابـتدایی بیمار شـامـل: جـنس، سـن و… بـاید بـه طـور واضـح و بـزرگ تـر نـمایش داده شـونـد و نـه 

فقط، در یک کادر کوچک باالي صفحه. 
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لینک ها و دکمه هاي بن بست
بـا کلیک بـر روي «مـدیریت سـامـانـه»، «سـاخـت 

گـزارش افـراد تـحت پـوشـش»، مـنویی بـاز 

می شــود، که بــا کلیک بــر روي «مــشاهــده 

گـزارش» پیام «اطـالعـاتی جهـت نـمایش 

مـوجـود نمی بـاشـد» نـمایش داده می شـود، 

وجـــود این گـــونـــه صـــفحات بـــن بســـت، 

کاربـردپـذیري سـامـانـه را بـه شـدت کاهـش 

می دهد.
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نمایش توزیع خدمت با اعداد اعشاري

اعـداد اعـشاري در قـسمت «تـوزیع خـدمـت درایام هـفته»، گـنگ و نـامـفهوم انـد. بهـتر نیست که آن هـا را 

رُند کنند؟ یا اگر منطق آن چیز دیگري است، توضیحاتی در مورد این صفحه ارائه شود.
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نیاز به اصالح ترتیب قرارگیري الیه هاي صفحه
در قـسمت «گـزارش هـا»، آخـرین قـسمت از 

مـنوي دوم، زیر الیه ي فـوتـر، قـرار گـرفـته اسـت و 

آخـرین آیتم قـابـل دسـترسی نیست. بهـتر اسـت 

این مورد اصالح شود.
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عدم توجه به جزئیات و اشکاالت نگارشی

وجود این قبیل خطاها، کاربردپذیري سامانه را تنزل می دهد و از دقت پایین هنگام ساخت آن 

حکایت دارد. 
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 favicon نیاز به

favicon مــخفف favorites icon اســت که یک آیکون بسیار کوچک در صــفحات 

وب می بـاشـد. فـاویکون در محـل نـمایش Bookmarkهـا، در کنار نـام صـفحه نـشان داده 

می شـود. امـا در سـامـانـه ي سیب فـاویکون وجـود نـدارد و در صـورتی که پـزشک چـندین تـب بـاز 

شـده روي صـفحه مـانیتور خـود داشـته بـاشـد، بـا کمک فـاویکون می تـوانـد راحـت تـر سـامـانـه را پیدا 

کند. پس بایستی favorites icon تخصیص داده شده به سامانه، نمایش داده شود.
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 Breadcrumb نیاز به

Breadcrumb، در واقـع اصـطالحی بـراي مسیریابی اسـت، که بـه کاربـر کمک 
می کند تـا مکان فعلی خـود را در وب سـایت یا سـامـانـه تشخیص دهـد. بـردکرامـب هـا 

معموال به صورت افقی در باالي صفحات وب، زیر عنوان و هدر سایت قرار می گیرند.  

بردکرامب ها معموال به صورت زیر هستند: 

صفحه اصلی> صفحه بخش> صفحه زیر مجموعه 

در ســامــانــه سیب چنین امکانی وجــود نــداشــت و در بسیاري از مــوارد پــزشکان 

نمی دانستند در کجاي سامانه قرار دارند و در سامانه گم می شدند. 



 استفاده نکردن از سیستم هاي مانیتورینگ کاربران و آمارگیري

بررسی Source صفحات سامانه سیب نشان داد که در آن از سیستم هاي مانیتورینگ کاربران مانند 

گوگل آناالیتیکس و دیگر سیستم هاي مشابه استفاده نشده است. 

استفاده از این سیستم ها کمک زیادي به تحلیل دقیق تر مشکالت سامانه خواهد کرد و به توسعه دهندگان 

این سامانه اجازه می دهد که اطالعات بسیار مهمی در مورد رفتار کاربران و مشکالت آنها به دست آورند.
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پیدا کردن اشکاالت کاربردپذیري بر اساس سامانه هاي ارزیابی خودکار، روشی پرکاربرد و 

مفید است که به پیدا کردن برخی اشکاالت  کاربردپذیري کمک می کند. 

 اما به دلیل بسته بودن دسترسی IP هاي خارج از کشور براي سامانه سیب، بررسی با این 

ابزارها امکان پذیر نبود.  

به نظر می رسد که محدودیت دسترسی آي پی هاي خارجی با هدف افزایش امنیت سامانه 

صورت گرفته است. اما این روش به طور کلی توصیه نمی شود.
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سازگاري از نظر دسترسی با تلفن هاي هوشمند

 ، mobile-first بـا تـوجـه بـه فـراگیر شـدن تـلفن هـاي هـوشـمند و تـبلت هـا و تـوسـعه تفکر طـراحی بـر مـبناي

بهـتر اسـت، یک نـسخه ویژه مـوبـایل یا یک نـسخه کنش  گـرا بـراي تـلفن هـاي هـوشـمند طـراحی شـود. درسـت 

اسـت وارد کردن حجـم  زیادي از اطـالعـات، بـا تـلفن هـوشـمند چـندان امکان پـذیر نیست، امـا در حـالتی که 

پـزشک دسـترسی بـه کامپیوتـر نـدارد یا اینترنـت قـطع اسـت، می تـوانـد بـا تـلفن هـوشـمند اطـالعـات مـورد نیاز 

را در پـرونـده بیمارش بـررسی نـماید. در حـال حـاضـر سـامـانـه سیب تـا حـدي responsive طـراحی 

شده است. اما در این وضعیت اشکاالتی دارد و همه اطالعات به درستی قابل دسترسی نیستند. 
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دسترسی با تلفن هاي هوشمند

هـمانـطور که گفتیم سـامـانـه بـا نـگاه responsive طـراحی شـده اسـت امـا بـه نـظر می رسـد، روي رفـع 

اشکاالت نمایش اطالعات کار نشده است.  

این نوع از به هم ریختگی ها، سامانه را از نظري بصري، ضعیف جلوه می دهند.
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3- نقص ها و کمبود هاي ابراز شده توسط پزشکان 
اپراتور سامانه
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نقص ها و کمبود هاي ذکر شده از دیدگاه پزشکان اپراتور سامانه - 1

نبود زیر ساخت مناسب جهت تامین برق و اینترنت در خیلی از مناطق، کار با سامانه را مشکل کرده 

است.  

 ارائه هم زمان خدمات بهداشتی و درمانی و کار به عنوان یک اپراتور، توان پزشک را در ارائه خدمات 

به شدت کاسته است. تعریف کف 32 بیمار در 8 ساعت کاري یعنی صرف وقت 15 دقیقه براي هر 

بیمار. از طرفی کار با سامانه به خاطر اشکاالت کاربردپذیري زیاد براي پزشک بسیار وقت گیر است و 

گاهی تعداد بیماران به مراتب بیشتر  از این تعداد است.  

بسیاري از پزشکان به دلیل کمبود وقت، ابتدا موارد (مهم) را یک در دفتر وارد می کنند و سپس در 

یک وقت دیگر آنها را وارد سامانه می کنند چون کار با سامانه را همزمان با ویزیت بیمار، بسیار 

وقت گیر می دانند.
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نقص ها و کمبود هاي ذکر شده از دیدگاه پزشکان اپراتور سامانه - 2

کاهـش تـماس چشمی پـزشک و بیمار بـه دلیل وقـت گیر بـودن کار بـا سـانـه، کاهـش اعـتماد بیمار و 

احـتمال خـطاي پـزشکی را افـزایش داده اسـت. اعـمال اصـالحـات کاربـردپـذیري سـبب می شـود که پـزشک 

وقت کمتري را در کار با سامانه سیب صرف کند و زمان بیشتري را به بیمار اختصاص دهد. 

عـدم تـناسـب تـعداد پـزشکان و جـمعیت تـعریف شـده در بسیاري از مـناطـق بـار سنگینی را در رابـطه بـا 

«کار با سامانه» بر دوش پزشک می گذارد. 

نشسـتن هـاي طـوالنی مـدت پشـت رایانـه بـدون تجهیزات ارگـونـومی مـناسـب، سـبب فـرسـودگی پـزشک و 

نحوه ي خدمت وي می شود:  

صندلی کار پزشک مناسب نیست. 

مانیتور در ارتفاع مناسبی قرار نگرفته است. 

 بسیاري از پزشکان از کتاب و جعبه هاي خالی براي باال بردن ارتفاع نمایشگر استفاده می کردند. 

کیبورد کامپیوتر هاي مورد استفاده از استاندارد هاي ارگونومی  پایینی برخوردار است.
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نقص ها و کمبود هاي ذکر شده از دیدگاه پزشکان اپراتور سامانه - 3

از نـظر پـزشکان، پـرداخـت بـر اسـاس «کار بـا سـامـانـه» نـاعـادالنـه اسـت، زیرا شـرایط کاري پـزشکان از نـظر 

حجـم مـراجـعه کننده، زیر سـاخـت هـاي الزم، نیروهـاي انـسانی حتی در یک شهـرسـتان هـم بسیار مـتفاوت 

است. ضمن اینکه تعداد کلیک بیشتر به معنی کیفیت کار بهتر نیست. 

از نـظر پـزشکان اسـتفاده از این سـامـانـه سـبب بهـبود کیفیت خـدمـات نشـده اسـت، بلکه کاهـش خـدمـات را 

در پی داشـته اسـت. رقـابتی نـاسـالـم در جهـت کلیک بیشتر و ثـبت خـدمـات بیشتر ایجاد شـده امـا در عـمل 

خـدمـت بیشتري بـه بیماران ارائـه نمی شـود. این مشکل در اصـل بـه خـاطـر اشکاالت بسیار زیاد سـامـانـه 

است و پزشکان انگیزه خودشان را براي کار با ان از دست داده اند. 

تـناقـض بین بـرخی آمـوزه هـاي پـزشکی و طـراحی سـامـانـه پـزشک را سـر درگـم می کند، پـزشک نیاز بـه 

رفرنس هاي پزشکی جهت تشخیص، تجویز و مراقبت ها دارد.
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نقص ها و کمبود هاي ذکر شده از دیدگاه پزشکان اپراتور سامانه - 4

 تـایپ نـسخه در سـامـانـه و  دسـتی نـوشـتن نـسخه بـراي بیمار دوبـاره کاري اسـت، بهـتر اسـت صـفحه نـسخه از 

سـامـانـه  پـرینت گـرفـته شـود و از کارهـاي اضـافی جـلوگیري شـود. یا اینکه بـه راحتی بـه داروخـانـه ارجـاع داده 

شود. 

بسیاري از خدماتی را که مراقبین و پزشکان انجام می دهند، در سامانه تعریف نشده است. 

پر کردن تمام بخش ها بدون کمک اپراتور، کنار پزشک کار وقت گیري است. 

در سـطح 1 سـامـانـه مـراقـبت هـاي مـربـوط بـه پـزشک بسیار سـطحی دیده شـده و بیشتر مـتناسـب بـا کار بـهورز 

است تا پزشک. 

ارجاع به سطح 2 و 3 در سامانه ثبت می شود، اما امکان آن در واقعیت وجود ندارد.
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نقص ها و کمبود هاي ذکر شده از دیدگاه پزشکان اپراتور سامانه - 5

 بایستی پس از مشخص شدن بیماري در قسمت تشخیص، ثبت سامانه شود و نیازي به ثبت بیماري از طریق «اقدام» نباشد.  

 بـایستی پـرونـده ي بیمار در سـریع تـرین حـالـت ممکن در دسـترس پـزشک قـرار گیرد این در حـالی اسـت که پـزشک بـراي بـررسی اجـمالی 

از پـرونـده بیمار بـایستی، قـسمت بیماري هـاي ثـبت شـده را بـه صـورت مجـزا ببیند و پـس از ان آزمـایشات فـرد و همین طـور داروهـاي 

تجویز شده و… (البته پرونده الکترونیکی وجود دارد، اما پزشک  بگونه اي سریع، به همه ي مراجعات بیمار دسترسی ندارد. 

 بـا تـوجـه بـه اینکه سـامـانـه هـر چـند وقـت یکبار بـه روز می شـود، بـایستی آمـوزش هـا الزم جهـت تغییرات ایجاد شـده (change log) نیز 

در سامانه نیز به روز شوند. 

 سـامـانـه بـایستی بـه نـرم افـزارهـاي سـازمـان هـاي بیمه گـر مـتصل بـاشـد تـا افـرادي که اسـتحقاق درمـان نـدارنـد بـراي پـزشک خـانـواده مـشخص 

بـاشـند. (در حـال حـاضـر تـعدادي از افـراد اسـتحقاق درمـان نـدارنـد امـا در لیست پـزشک خـانـواده وجـود دارنـد، سـازمـان هـاي بیمه گـر بـه نـام این 

افراد دسترسی دارند، با ایجاد ارتباط بین سامانه و این سازمان ها، پزشک می تواند این افراد را حذف و بیمار جدید را ثبت نام نماید.) 

 وجود یک سیستم حسابداري در سامانه می تواند، کمک کننده باشد.

164



نقص ها و کمبود هاي ذکر شده از دیدگاه پزشکان اپراتور سامانه - 6

در بـخش «اقـدامـات»  جـایی جهـت ارجـاع بسـتري بـه بیمارسـتان وجـود نـدارد و اگـر بیمار اورژانسی 

باشد به دستور پزشک به بیمارستان فرستاده می شود اما در سامانه جایی براي ثبت ندارد. 

در سـامـانـه در «یک مـورد مشـترك» هـر پـزشک بـه شیوه ي خـود عـمل می کند، یک پـزشک تـوضیحات 

را در بـخش شکایت می نـویسد و یک پـزشک دیگر در بـخش تشخیص… این بـه خـاطـر دو مشکل کلی 

است: 

عدم آموزش کافی به پزشکان کاربر سامانه سیب 

اشکال سامانه در عدم شفافیت و امکان انجام یک کار از چند مسیر مختلف
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نقص ها و کمبود هاي ذکر شده از دیدگاه پزشکان اپراتور سامانه - 7

نیروهـایی که سـامـانـه را تـدریس می کنند طـرز بـرخـورد بـا پـزشک را رعـایت نمی کنند و اسـتانـداردهـاي 

کارکرد را تشـریح نمی کنند. مـثال بـایستی مـشخص کنند، هـر بـار پـر کردن فیلدهـا بـراي هـر بیمار چـقدر 

وقت می گیرد و پزشک باید چه مدت براي هر بیمار، وقت بگذارد. 

بایستی یکسري فرامهارت را به پزشک آموزش داده شود. مواردي مانند: 

 آموزش تایپ 

استفاده از کیبورد 

مهارت هاي ابتدایی استفاده از مرورگرها و اینترنت 

 مبانی امنیت و حفظ رمز هاي عبور 

مبانی نگهداري امن از اطالعات بیماران 

اصول حفظ حریم خصوصی بیمار در فضاي مجازي 

و غیره
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نقص ها و کمبود هاي ذکر شده از دیدگاه پزشکان اپراتور سامانه - 8

در علم پزشکی مطلبی بدون رفرنس نمی باشد. باید براي تمام ایتم هاي علمی رفرنس ذکر شود. 

پرداخت بر اساس عملکردها در سامانه، مشکالتی را ایجاد می کند: به نظر می رسد که متاسفانه 

در برخی مراکز، اپراتور هایی با سطح سواد پایین استخدام شده اند تا نسبت به پر کردن فرم هاي 

سامانه به صورت انبوه عمل کنند تا میزان عملکرد باال نشان داده شود. 

      در سامانه کیفیت کار پزشک سنجیده نمی شود و تنها تعداد کلیک هاي پزشک سنجیده می شود! 

کار با سامانه براي پزشکان نه تنها لذت بخش نیست، بلکه احساس نمی کنند کار مثبتی انجام 

می دهند، چون تحت فشار زمانی، اطالعاتی ناقص و گاها غلط را باید وارد سامانه کنند. 
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فناوران همسازه

تماس با ما: 

info@hamsazeh.ir 
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