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مقایسه و : کشورهاي منتخب در پرستاريداده هاي حداقل  ۀمجموع داده ايعناصر 
  ارائه پیشنهاد

  اطهرالسادات میرکریمی و دکتر فروغ رفیعی ،دکتر مریم احمدي ، *مهدي حبیبی کوالئی

دانشکده مدیریت و اطالع رسانی  دانشیار گروه مدیریت اطالعات بهداشتی درمانی، کارشناس ارشد مدارك پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
تهران، کارشناس دانشیار مرکز تحقیقات مراقبتهاي پرستاري دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

  دانشگاه علوم پزشکی گلستان پرستاري

 n.irm.habibi@ira  :رایا نامه

 مهدي حبیبی کوالئی* 

  چکیده
ابزار اصلی مورد استفاده براي ثبت دقیق  فرایند  اه هاین داد. هندد میي را تشکیل پرستاري سطح اولیه انفورماتیک پرستار ايه هداد

راي استفاده اي یکسان و ضروري پرستاري به هآوري داد ردن جمعکنخستین اقدام براي استاندارد NMDS ازطرفی،. پرستاري هستند
 انجامو ارائه پیشنهاداتی براي ایران در کشورهاي منتخب  NMDS داده ايهدف مقایسه عناصر این پژوهش با. بین مراکز می باشد

جامعه پژوهش شامل کشورهاي آمریکا، . انجام گرفت 1388باشد که در سال  میمقایسه اي  –مطالعه توصیفی  حاضر پژوهش  .گرفت
آنها  NMDSسوئیس می باشد که از طریق جستجوي کتب، نشریات و اینترنت عناصر اطالعاتی  و ند، کانادا، هلندتایلند، بلژیک، فنال

، عناصر پرستاري به سه گروه آنهادر تمام . ملی می باشند NMDSداراي  ا نشان داد که تمام کشورهاه هیافت .مورد بررسی قرار گرفت
از آنجایی که هر کدام از کشورهاي مورد مطالعه،  .وجود ندارد NMDSدر ایران . خدمات مراقبت پرستاري، بیمار و: تقسیم شده اند

NMDS  بومی شده اي داشتند و باتوجه به اینکه در ایران استانداردي براي اینکه چه اقالم اطالعاتی باید در پرونده الکترونیک
 NMDSاي پرستاري در ارائه مراقبت، ایجاد یک ه هت دادسالمت در خصوص پرستاري ذخیره شوند وجود ندارد و با توجه به اهمی

که نهاد یا سازمانی که به لحاظ تخصصی و قانونی در  شود میایرانی پیشنهاد  NMDSدر خصوص تعیین . ایرانی ضروري می باشد
  . باشد NMDS ، متولی تهیه عناصر داده اياستزمینه پرستاري صاحبنظر 

  فورماتیک پرستاري، علوم اطالعات، انپرستاري، مجموعۀ حداقل داده ها، عناصر داده اي: هاي کلیدي واژه
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  مقدمه
 داده پردازي استاندارد نقش مهمی در مراقبت بیمار ایفا مـی 

ــد ــک    .)1(کن ــه انفورماتی ــطح اولی ــتاري، س ــاي پرس داده ه
این داده ها، ابزار اصـلی مـورد   . می دهند تشکیلپرستاري را 

راینـد پرسـتاري از طریـق    استفاده براي ثبت شـرح دقیـق  ف  
روش شناسی ارزشیابی، تشـخیص هـا، مـداخالت، پیامـدها،     

پرسـتاران بـراي   . مستندسازي و ارزیابی مراقبت بیمار هستند
تصمیم گیري در خصوص تخصیص و مدیریت منابع بـه داده  

مـدیران پرسـتاري بـراي مـدیریت کیفیـت و      . ها نیـاز دارنـد  
. ح و پایا نیـاز دارنـد  مراقبت به داده هاي صحی تناسبتعیین 

براي استاندارد کـردن جمـع آوري داده هـاي     اقدامنخستین 
 مجموعۀ، مراکزاستفاده در  جهتضروري پرستاري یکسان و 
 NMDS: Nursing Minimum)داده هاي پرستاري حداقـل 

)Data Set 1(شدمی با(.  

، داده  )McCormick( مـک کورمیـک   و )Saba( صبا بعقیدة
مـورد   ةهاي پرستاري واژه هاي کددهی شده و تعریـف شـد  

 .م هاي اطالعاتی کامپیوتري هسـتند نیاز جهت توسعه سیست
در سالهاي اخیر توجه اصلی در حرفه پرستاري، تعیـین نـوع   

بانی از مراقبـت پرسـتاري مـی    داده هاي ضروري براي پشـتی 
  . )2( باشد

ن در تعیین عناصـر اصـلی داده هـاي پرسـتاري     توسعه آغازی
ــی توســط  وي. هــدایت شــد 1988در ســال  )Werley( ورل

داده هاي پرستاري را به این صورت تعریـف  حداقل  مجموعۀ
مجموعــۀ حــداقلی از عناصــر اطالعــاتی بــا رده هــا و ": کــرد

ــان در   ــاریف یکس ــه   تع ــی از حرف ــاد خاص ــوص ابع خص
ــار پرســتاري ــاتی ک ــاي اطالع ــه نیازه ــاي ، ک بران داده ه

مختلــف را در سیســتم مراقبــت بهداشــتی بــرآورده مــی  
این مجموعه داده شامل آیتمهاي اطالعاتی خاصی  ".کند

توسـط اکثریـت   خـاص  می باشد که بر اساس یـک نظـم   
بهداشـتی مـورد   ارائه مراقبـت   ه هايپرستاران در مجموع

  . )3( قرار می گیرداستفاده 

کشـورهاي   برخـی پرستاري در اي ه هدادحداقل  مجموعۀ
آمریکا، بلژیک، سـوئیس، اسـترالیا، هلنـد،    از جمله جهان 

کانادا، فنالنـد، سـوئد، برزیـل و تایلنـد توسـعه داده شـد       
پرستاري اي ه هدادحداقل  مجموعۀاولین  ).4،5،6،7،8،9(

ایـاالت  پرستاري اي ه هدادحداقل  مجموعۀکه ایجاد شد، 
ــده   US NMDS: United State Nursing)متحـ

Minimum Data Set)    بود، این مجموعه داده بـه همـراه
ایــاالت  مــدیریت پرســتارياي هــ هداد حــداقل مجموعــۀ
ــده   US NMMDS: United State Nursing)متح

Management Minimum Data Set)  دو مجموعـه دادة ،
بـه   انجمـن پرسـتاري آمریکـا   حداقلی  بودند کـه توسـط   

قـالبی  داده  حداقل مجموعۀاین  . رسمیت شناخته شدند
را براي ثبت اطالعات در خصوص تشخیص ها، مـداخالت  

طبقـه بنـدي    هـاي  سیسـتم در و پیامدها جهت استفاده 
  . )6(معین فراهم می کند 

داده هاي پرستاري که بیشـترین  حداقل  مجموعۀیکی از 
ــی دارد،   ــاربرد را در ســطح مل ــککشــور  NMDSک  بلژی

. مـی باشـد   (B-NMDS: Belgium NMDS) معروف بـه 
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 B-NMDSاز مدل   سایر سیستم هاي مورد استفاده در اروپا
تحـت  در کانـادا نیـز، داده هـاي پرسـتاري     . ي می کنندپیرو

 HI:NC: Health)عنوان اجزاي پرستاري اطالعات بهداشتی 

Information: Nursing Component)   ــی و ــطح مل در س
 مجموعـۀ بـه همـین نحـو،    . ایالتی در حـال توسـعه هسـتند   

ــداقل  ــد  ح ــترالیا، تایلن ــتاري در اس ــاي پرس  Thai)داده ه

NMDS)  ــوئیس ــد (CH-NMDS)سـ  :NMDSN)، هلنـ

NMDS for Netherlands)  و ســایر کشــورهاي اروپــایی در
اگر چه تفاوتهایی بین . حال تعریف، بازنگري و آزمون هستند

داده هاي پرستاري در هر کشور وجـود دارد  حداقل  مجموعۀ
ولــی اکثــر آنهــا شــامل فراینــد پرســتاري، تشــخیص هــاي  

ســتاري  پرســتاري، مــداخالت پرســتاري و پیامــدهاي پر   
  .)3،4،5،10(هستند

در بیشـتر   NMDSبراي توسـعه  زیادي تالشهاي بین المللی 
 ۀکشور ها در حال انجام است و براي توسـعه قابلیـت مقایسـ   

حـال طراحـی    لـی در داده هاي پرستاري در بین مرزهـاي م 
-i)معتبر بطور بین المللی  NMDSطرح توسعه یک . هستند

NMDS: International NMDS)  ــوجهی را ــل ت عالقــه قاب
، براي توسـعه یـک    TELENURSEپروژه . ایجاد کرده است

با استفاده از مجموعه لغـات   NMDSطبقه بندي الکترونیکیِ 
سـتم هـاي   طبقه بندي بین المللی مهارت پرستاري که با سی

هـدف ایـن   . اطالعات پشتیبانی شده، طراحـی شـد   مدیریت
پروژه ارائه سیستمی بود که داده هاي پرستاري را بـا مرجـع   
دقیقی ثبت کند که کار هزینه اثر بخشی و معتبـر سـازي آن   

   .)12،11(ندین کشور اروپایی انجام شده بوددر چ

. پرستاري وجود نداردهاي داده حداقل  مجموعۀدر ایران 
پراکنـده و مختلـف در   ولی داده هاي پرستاري به صورت 

ــت بهداشــتی   ــز مراقب ــوند   مراک ــردآوري مــی ش در  .گ
اغلب داده هاي دموگرافیک در پـذیرش و   نیز بیمارستانها

. روي فرم پذیرش و خالصه ترخیص گردآوري مـی شـوند  
ي روي اوراق گزارش پرستاري، نمودار و داده هاي پرستار

کنترل عالئم حیاتی و همچنـین اوراق مربـوط بـه عمـل     
   .جراحی گرد آوري می شوند

نجایی که حرفـه پرسـتاري نقـش مهمـی در سیسـتم      آاز 
هاي بهداشتی دارد و به عنوان بزرگترین عضـو بهداشـتی   
محسوب می شود و بیشترین داده هـا توسـط ایـن گـروه     

داده هـا بـراي    حداقل مجموعۀد، لذا تعیین تولید می شو
گردآوري مناسب داده هاي پرستاري ضروري به نظر مـی  

  . رسد

 حـداقل  مجموعـۀ تا با مقایسـه   شد سعیدر این پژوهش 
و ارائــه  داده هــاي پرســتاري در کشــورهاي منتخــب    

گامی جهت مدیریت اطالعات پرسـتاري  پیشنهادات مفید 
  .برداشته شود

  روش 
می باشـد   مقایسه اي –ک مطالعه توصیفی این پژوهش ی
جامعـه پـژوهش شـامل    . انجام گرفـت  1388که در سال 

 و هلنـد کانـادا،  تایلند، بلژیک، فنالنـد،  کشورهاي آمریکا، 
کتب، نشریات و جستجوي  از طریق که می باشد سوئیس
کشـورها   این داده هاي پرستاريحداقل  مجموعۀ اینترنت
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صــورت کـه هــر کــدام از  بــدین  .مـورد بررســی قــرار گرفـت  
NMDS   ها جداگانه مورد مطالعه قرار گرفت و سپس عناصـر

داده اي آنها استخراج و در جداول مقایسـه اي جمـع بنـدي    
بـودن   براي انتخاب ایـن کشـورها دارا   معیار مهمترین. شدند

NMDS  در برخـی  . بـود و پـژوهش محـور بـودن آنهـا       ملـی
ــداقل د   ــه ح ــا مجموع ــد بریتانی ــورهاي مانن ــه در کش اده ک

ولـی مخـتص    ؛برگیرنده داده هاي پرستاري باشد وجود دارد
همچنـین   .پرستاري نمی باشد لذا براي مطالعه انتخاب نشـد 

هاي این کشورها نام برده شـد   NMDSاز در بیشتر منابع از 
کشـورهایی ماننـد    و و اطالعات کامـل تـري در اختیـار بـود    

العـات کامـل در   آلمان، انگلستان و استرالیا بعلـت اینکـه اط  
   .اختیار نبود انتخاب نشدند

ــراي تحلیــل  داده هــاي پرســتاري ایــن حــداقل  مجموعــۀب
بـا اسـتفاده از نـرم افـزار واژه     کشورها از جـداول مقایسـه اي   

  .استفاده شدپرداز لغت 

  یافته ها
پس از بررسی منـابع اینترنتـی، کتـب و نشـریات مـرتبط      

ي آمریکـا،  داده هاي پرسـتاري کشـورها   حداقل مجموعۀ
 مجموعـۀ تایلند، بلژیک، فنالند، کانادا، هلنـد، سـوئیس و   

در . داده هاي بین المللی و اروپایی انتخاب شـدند حداقل 
ي بــراي اداده  حــداقل مجموعــۀ ،آمریکـا عــالوه بــر ایــن 

علـت انتخـاب ایـن    . مدیریت پرستاري ایجاد شـده اسـت  
ملـی   NMDSایـن کشـورهاي داراي   کشورها این بود که 

هاي این کشـورها نـام    NMDSدر بیشتر منابع از و  بودند
کشـورهایی  . برده شد و اطالعات کامل تري در اختیار بود

مانند آلمان، انگلستان و اسـترالیا بعلـت اینکـه اطالعـات     
 .کامل در اختیار نبود انتخاب نشدند

هـا ،   NMDSیافته ها نشان می دهد که در بیشـتر ایـن   
مربــوط بــه مراقبــت  داده هــاي شــاملعناصـر پرســتاري  

ــداخالت و پیامــدهاي     پرســتاري ــد تشخیصــها، م مانن

مقایسه عناصر داده اي مجموعۀ حداقل داده هاي پرستاري مربوط  به :  1جدول 
  مراقبت پرستاري 
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و داده هاي دموگرافیکی مربوط به بیمـار، پرسـتار   ، پرستاري
عناصر داده اي مقایسه  1جدول . موسسه مراقبتی می باشند

داده هــاي پرسـتاري مربــوط بــه مراقبــت  حــداقل  مجموعـۀ 
نشان مـی   1همانگونه که جدول  .پرستاري را نشان می دهد

دهــد عناصــر داده اي مراقبــت پرســتاري یعنــی ســه عنصــر 
تشخیص هاي پرسـتاري، مـداخالت پرسـتاري و پیامـدهاي     

در کشـور بلژیـک و   . پرستاري در اغلب کشـورها وجـود دارد  
 مجموعـۀ شـامل   فنالند تشخیص ها و پیامـدهاي پرسـتاري  

مراحـل فراینـد پرسـتاري تنهـا در     . حداقل داده هـا نیسـتند  
البتـه  . حداقل داده هاي پرستاري هلند وجـود دارد  مجموعۀ

انواع مختلف تشخیص، مداخلـه و پیامـد هـاي پرسـتاري در     
ــد    ــود دارن ــتاري وج ــدي پرس ــه بن ــاي طبق ــتم ه در . سیس
ه در کشورهایی مانند هلند این موارد بـه عنـوان حـداقل داد   

عنوان مشـکل بیمـار بـه عنـوان      48نظر گرفته شده اند مثال 

  .حداقل داده در نظر گرفته شدند

داده هـاي  حـداقل   مجموعـۀ عناصر داده اي  2در جدول 
در کشـورهاي مختلـف   پرستاري مربوط به مراقبت بیمـار  

عناصري مانند ملیت، وضعیت اقامـت،  . مقایسه شده است
ژاد و فرهنگ، تاریخچه بیمـاري و خـانوادگی و تسـتهاي    ن

وجـود   هـا  NMDSی از آزمایشگاهی هر کدام تنها در یک
  .دارند

 مجموعۀیافته هاي حاصل از پژوهش در خصوص مقایسه 
ــدمات در     ــه خ ــوط ب ــتاري مرب ــاي پرس ــداقل داده ه ح

ت نشان ارائه شده اس  3کشورهاي منتخب که در جدول 
مــی دهــد کــه عناصــر داده اي شــماره واحــد موسســه   

پـذیرش و  (مراقبتی، تاریخ شـروع و پایـان دوره مراقبـت    
عناصـري ماننـد   . در اغلب کشورها وجود دارنـد ) ترخیص

  مقایسه  عناصر داده اي مجموعۀ حداقل داده هاي پرستاري مربوط به بیمار :  2جدول 
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بودجه پرستاري، تاریخ شروع و پایان کـار پرسـتار و تـاریخ و    
زمان انتقال در طی مدت بستري تنهـا در یـک کشـور دیـده     

   .می شود

  بحث 
همانگونه کـه یافتـه هـا نشـان مـی دهنـد، تشـخیص هـاي         
پرستاري، مـداخالت پرسـتاري و پیامـدهاي پرسـتاري سـه      

داده هاي پرستاري به شـمار   حداقل مجموعۀعنصر اصلی در 
در واقع  این سه عنصر داده اي در مراحـل فراینـد   . می روند

نیـز داراي  شـدت مراقبـت پرسـتاري    . پرستاري وجود دارنـد 

که به معنی ارزیابی مقدار و کفایـت مراقبـت   ت است اهمی
 بـه اهمیـت  با توجه . بیماران نیاز دارندپرستاري است که 

، پیشـنهاد مـی   در ایرانو اجرا نشدن آن فرایند پرستاري 
در نظـر گرفتـه   این موارد به عنوان حـداقل داده   که شود

  .شوند

اینگونه عنوان کرد که مجموعـه   )Phuphaibul( فوفایبول
اده هاي حداقل پرستاري تایلند از نظر ساختاري مشـابه  د

ایاالت متحده می باشد، ولی برخـی از عناصـر داده اي را   
شامل نمی شود چون با محیط مراقبت بهداشـتی تایلنـد   

  سه عناصر داده اي  مجموعۀ حداقل داده هاي پرستاري مربوط به خدمات مقای:  3جدول 
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همخوانی ندارد، مانند شدت مراقبت پرستار، تاریخ تولد، نـژاد  
  ).4(اصلی و قومیت و شماره واحد پرستار ارائه دهندة 

در یک مقالۀ مروري کـه بـه   ) Goossen(همکاران  و گووسن
مقایسۀ مجموعۀ حداقل داده هاي پرستاري پرداختنـد بیـان   
کردند که در کشور بلژیک و فنالند تشخیص ها و پیامـدهاي  

مراحـل  . پرستاري شامل مجموعـۀ حـداقل داده هـا نیسـتند    
حداقل داده هاي پرسـتاري  فرایند پرستاري تنها در مجموعۀ 

همچنین سیستم کشـور فنالنـد برگفتـه از    . هلند وجود دارد
اغلـب  . کشور بلژیک می باشد و کامـال منطبق با آن می باشد

برخی از عنــاصر داده اي  . عناصر داده اي مشترك می باشند
مانند وضعیت اقـامت یا ملیـت بـر اســاس نیازهــاي بـومی      

  ). 8(کشـورها می باشد

ــاي    ــداقل داده ه ــۀ ح ــر داده اي مجموع در خصــوص عناص
پرستاري مربوط به بیمار یافتـه هـا نشـان داد کـه عناصـري      
مانند ملیت، وضعیت اقامت، نژاد و فرهنگ، تاریخچه بیمـاري  
و خانوادگی و تستهاي آزمایشگاهی هر کدام تنها در یکـی از  

NMDS ها وجود دارند.  

عۀ حداقل داده هاي پرسـتاري مربـوط بـه    در خصوص مجمو
خدمات یافته بیانگر ایـن اسـت کـه عناصـر داده اي شـماره      
واحد موسسه مراقبتـی، تـاریخ شـروع و پایـان دوره مراقبـت      

عناصـري  . در اغلب کشورها وجود دارنـد ) پذیرش و ترخیص(
مانند بودجه پرستاري، تـاریخ شـروع و پایـان کـار پرسـتار و      

ال در طی مدت بستري تنها در یک کشـور  تاریخ و زمان انتق
  .دیده می شود

انتخاب برخی عناصر داده داد یافته ها نشان همانگونه که 
مـثال  . اغلب کشور هـا دیـده نمـی شـود      NMDSاي در 

شماره شناسایی واحد بیمار براي نـوزادان و ملیـت بیمـار    
و یا تاریخچـه  . کشور سوئیس وجود دارد NMDSتنها در 

خچه خانوادگی و تست هاي آزمایشـگاهی در  بیماري، تاری
NMDS  بنـابراین بـا توجـه بـه     . کشور تایلند وجـود دارد

در  NMDSیافته ها پیشنهاد می شود که تعیین محتواي 
  . ایران بر اساس نیازهاي کشورمان برنامه ریزي شود

 و همکـاران وي    )Mac Neela( مک نـیال  نتـایج مطالعـه
ــراي تعیــی  ــوي نشـــان مــی دهــد کــه ب ، NMDSن محت

. کشورهاي مختلف از روشهاي مختلفی استفاده کرده انـد 
مثال در استرالیا اخذ اطالعات از متخصصین موضوع مورد 
مطالعه، بررسی متون آکادمیـک، مستندسـازي بـالینی و    
تحلیل مقایسه اي سایر سیستم ها، در آمریکـا در نتیجـۀ   

-Bیک کنفرانس سه روزه متخصصین بود و براي پذیرش 

NMDS      در فنالند نیـز از روش دلفـی و تحلیـل محتـوي
  ).  5(متون پرستاري فنالندي استفاده شده بود

با توجه به اینکه در ایـن پـژوهش در خصـوص کـارایی و     
مفید بودن این روشها مطالعه اي صورت نگرفت پیشـنهاد  

روش  می شود در ایران نیز با انجام یک مطالعـه، بهتـرین  
 .ایرانی استفاده شود NMDSبراي تعیین دقیق محتواي 

  نهایینتیجه گیري 
با توجه به یافته هاي پـژوهش و از آنجـایی کـه در ایـران     
استانداردي براي اینکه چه اقالم اطالعاتی باید در پرونـده  
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الکترونیک سالمت در خصوص پرستاري ذخیره شوند وجـود  
ي پرسـتاري در ارائـه   بـا توجـه بـه اهمیـت داده هـا      ندارد و

در . استمخصوص ایران ضروري  NMDSمراقبت ایجاد یک 
خصوص تعیین مجموعۀ حداقل داده هـاي پرسـتاري ایرانـی    

، اعضـاي  نظام پرسـتاري ایـران   پیشنهاد می شود که سازمان
هیئــت علمــی پرســتاري و متخصصــین مــدیریت اطالعــات  

و  که به لحاظ تخصصی و قانونی در زمینه پرسـتاري سالمت 
د، متـولی تهیـه عناصـر    نصاحبنظر می باشمدیریت اطالعات 

ــ  ــا  .دنداده اي مجموعــۀ حــداقل داده هــاي پرســتاري باش ب
ربیات ـو اسـتفاده از تجـ  هاي سایر کشـورها   NMDSمطالعه 

ـ  آنها ران تعیـین  ـ، عناصر داده اي بر اساس نیازهاي کشـور ای
 NMDSعه ـواند بـراي توسـ  ـمباحث مهمی که می تـ  .شوند

  :رح زیر می باشدـرفته شود به شـانی در نظر گرـای

  تشکیل هیئت یا کارگروهی متشکل ازمتخصصین
 پرستاري، مدیریت اطالعات و انفورماتیک سالمت

 تعیین هدف براي  NMDS  
  تعریف دقیق عناصري که به عنوانNMDS  در نظر

  گرفته می شوند
 داده براي مستندسازي مراقبت  مجموعۀن عملی دآزمو  
 کردن عناصر داده اي پرستاري در پرونده  یکپارچه

  الکترونیکی بیمار و پایگاه داده هاي بهداشتی درمانی 
  داده مجموعۀارزیابی و به روز کردن   
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