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 سیستم پرونده الکترونیک  هايتیقابل یقیتطب یبررس
 یتخصص پزشکیدندان

 
  عباس شیخطاهري1/عایشه زارعی2/ مریم احمدي3

  چکیده
  

زشکی پهاي دندانافزارنرم محدود هايست. قابلیتاروبروپزشکی با مشکالت متعددي دندان تحقق پرونده الکترونیک مقدمه:
نده هاي پرومقایسه قابلیتو با هدف شناسایی حاضر پژوهش  بنابراین، ؛باشدمیها این سیستمیکی از موانع استفاده از 

 . پزشکی تخصصی انجام شدالکترونیک دندان

پرونده الکترونیک  سیستم 140 جامعه پژوهش شاملانجام شد.  1395در سال  تطبیقی-توصیفیاین پژوهش روش کار: 
مراجعه شد. نرم  هااین برنامهسایت . به وببود که بر اساس متون شناسایی شدپزشکی از کشورهاي مختلف دندان

پزشکی عمومی معرفی شده بود، از مطالعه براي استفاده در دندانسیستم مورد نظر سایت فعال نداشتند یا افزارهایی که وب
لیست مورد استفاده بر اساس بررسی متون چک .شدانتخاب  عنوان نمونه پژوهشسیستم به 23حذف شدند. در نهایت 

هاي این و فهرست قابلیت نسخه آزمایشیپژوهشگر طراحی شد و روایی آن، با دریافت نظرات متخصصین تایید شد. 
 ها، از آمار توصیفی (فراوانی و درصد فراوانی) استفاده شد.هکرد. براي تحلیل دادبررسی آنها  سایترا در وبافزارها نرم

 هاعبارتند از: مدیریت قرارمالقاتپزشکی تخصصی دندان هاي پرونده الکترونیکسیستم هايقابلیت ترینرایج ها:یافته
یادآور براي امور درصد)، 5/56( درصد)، ردیابی مسائل مالی مطب9/60( درصد)، رسم نمودارهاي بالینی مختلف9/73(

درصد)، 4/30( هاي مختلفایجاد گزارشدرصد)،  8/34( رصد)، هشدارهاي مختلف در موضوعات بالینید 5/43اداري(
 مدیریت فرآیند پرداخت و درصد)26( ثبت تصویر دهان و دندان بیمار درصد)، 4/30اي (هاي بیمهپیگیري درخواست

  درصد). 7/23(
پزشکی موجب مشکالتی در پذیرش این دندانپرونده الکترونیک  هايهاي سیستمقابلیتبه نکردن توجه  گیري:نتیجه

ر در افزاها بر اساس نیاز کاربران و ذینفعان این سیستم براي طراحان نرمتوجه به کارکردها و قابلیتشود. ها میسیستم
  ي است.راستاي برطرف کردن مشکالت سیستم و تامین نیازهاي مدیریتی و بالینی ضرور

  پرونده الکترونیک سالمت، قابلیتپزشکی، ویژگی، پرونده الکترونیک دندان: ي کلیديهاواژه
 

  :29/07/96: یینها رشیپذ  10/07/96: ییاصالح نها  18/11/95وصول مقاله  
  

  

                                                
 رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایراندانشکده مدیریت و اطالعگروه مدیریت اطالعات سالمت، . استادیار 1

اطالعات سالمت، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران؛ نویسنده کارشناس ارشد فناوري . 2
 ) ayeshehzarei@gmail.comمسئول(

 رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایراندانشکده مدیریت و اطالعگروه مدیریت اطالعات سالمت،  . استاد3
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پزشکی شامل کاربرد فناوري اطالعات در دندان

کامپیوتر در پژوهش، آموزش، حل مشکالت دنیاي واقعی در 
 پزشکی و بهبودهاي دهان و دندان، مدیریت مطب دندانمراقبت

ک ها، پرونده الکترونیمراقبت بیمار است. یکی از این فناوري
 هايبیش از یک قرن است که از پرونده. ]1[استپزشکی دندان
هاي عنوان ابزاري براي مستند کردن یافته پزشکی بیمار بهدندان

پزشکان طی مراقبت بیمار، استفاده بیمار و کمک به دندان
پزشکی آمریکا پرونده الکترونیک شود. انجمن دندانمی

تعریف کرده است: پرونده بدین صورت پزشکی را دندان
طالعات پزشکی سند رسمی است که االکترونیک دندان

شده، هاي انجامهاي بالینی، درمانتشخیصی، یادداشت
و تمام تعامالت مربوط به بیمار از جمله  ات، معایناتمراجع

ها براي نامههاي مراقبت در منزل و انواع رضایتدستورالعمل
یکی از اهداف پرونده  .]3،2[کنددرمان را مستند می

ت عمومی از سالمپزشکی ارایه تصویر دقیقی الکترونیک دندان
پرونده  .]4[استبیمار و وضعیت دهان و دندان بیمار 

در  ایجاد و مراجعه بیمارپزشکی در اولین الکترونیک دندان
مختلف  انواعگردد و حاوي بعدي روزآمد می هايمراجعه

، یمارهاي بوضعیت ر از قبیلبیما و مالی بالینی، هاي اداريداده
ا، هحساسیت دندانی بیمار،تصاویر پزشکی، سوابق دندان

ن، پزشکی، طرح درماهاي تاثیرگذار بر مراقبت دندانوضعیت
، کدهاي تشخیص و درمان، شده هاي انجاماقدامات و درمان

  .]1[هاستاي و هزینهاطالعات بیمه
ــتفاده از پرونده ــکی اهمیالکترونیک دندان اس ت  پزش

  ســوابق مربوطپزشــک به کلیه زیادي دارد. طی درمان، دندان
ــتفاده از پرونده الکترونیک           ــی دارد. با اسـ ــترسـ به بیمار دسـ

ندان  ــکید حت          ،پزشـ ــیوه را به شـ مدیریتی  هاي  تر و کار
ــب  ــوند. اطالعات با یک یا چند        تري انجام می مناسـ  مرتبه شـ

سبت به و   وارد کامپیوتر می شوراه کلیک بر مو رود  شود که ن
سریع   اطالعات در پرونده سیار  ست ر تهاي کاغذي ب بر  . ]5[ا

ساس گزارش انجمن دندان  سال    ا شکی آمریکا، از  ،  2000پز
فاده  ها از کامپیوتر است پزشکان در کلینیک درصد دندان  1/85

ــد   می  نن ــک                 . ]6[ک نی ترو ک ل ــده ا پرون ــاي  مزای خی از  بر
شکی به  دندان ست: بهبود کنترل      شرح پز شده ا زیر گزارش 

ــی راح     ــترسـ ها،   ادهبه د  ترتدر ثبت اطالعات، ذخیره و دسـ
به       یادي داده  قدار ز کان پردازش م قات     ام جام تحقی منظور ان

ــی بهتر به اطالعات        ــترسـ علمی و بهبود مراقبت بیماران، دسـ
مـــربـــوط بـــه مـــدیـــریـــت درمـــانـــگـــاه یـــا مـــطـــب   

اران و تر، ارتباط بهتر با بیمگیري دقیقپزشــکی،گزارشدندان
  ].5[بهبود هماهنگی بین متخصصین بهداشت و درمان

شان    از  استفاده  میزان که داده است نتایج مطالعات ن
یک دندان    ــکیپرونده الکترون ــان    پزشـ ــصـ یان متخصـ در م

، 2005و  2004در سال . ]7[است یافته افزایش پزشکدندان
عات     طال ندان     ز مرکم یک د مات ــکیانفور گاه    پزشـ ــ دانشـ
پزشکان  دنداندرصد   25که  در آمریکا نشان داد پیتزبورگ 

ــتفاده میاز کامپیعمومی  ــد  8/1کردند و وتر اسـ آنها درصـ
ــورت الکترونیکی نگ هاي بیماران را بهپرونده ي میارهدص

شند. دو        شته با شتیبان کاغذي دا سخه پ کردند؛ بدون اینکه ن
 دادنشــان دیگري  مطالعه 2007و  2006ســال بعد، در ســال 

ــد و  5/55که آمار مربوطه به ترتیب به         ــد 2/9درصـ  درصـ
  .]8[ستیافته اافزایش 

 پزشکی با مشکالتتحقق پرونده الکترونیک دندان
اند که محدودیت در ست. مطالعات نشان دادهامتعددي روبرو

افزار یکی از موانع استفاده از پرونده الکترونیک هاي نرمقابلیت
است و براي نمونه، این احتمال وجود دارد که اگر پزشکی دندان
 خود را در این سیستم در اختیارپزشکان امکانات مورد نیاز دندان

، ايمطالعهدر  .]9،7[نداشته باشند، استفاده از آن را کنار بگذارند
بت افزار سیستم ثنرمهاي ترین قابلیتمهممنصوریان و همکاران 

 دادهبه صورت زیر گزارش را هاي دهان و فک و صورت بیماري
بیماران، کدگذاري  جمعیت شناختیاست: ثبت اطالعات 

لی دهمین ویرایش       طبقه بندي بین المل ها با استفاده ازخیصتش
 مختلف، عواملگیري بر اساس جستجو و گزارش بیماري ها،

هاي بیماران همراه با توضیحات ها و رادیوگرافیافزودن عکس
ائید هاي بالینی و تمجزاي هر عکس، نگهداري و بازیابی یادداشت

 مطالعههاي . یافته]10[عاتهویت افراد براي دسترسی به اطال
افزار پزشکان از نرمدرصد دندان 2/84محبی و همکاران نشان داد 

 مقدمه
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 روش کار 

افزار درصد از نرم 8/15کردند و تنها مدیریت مطب استفاده نمی
هاي یافته. بر اساس ]11[کردندمی مدیریت مطب استفاده

ه هاي پروند، میزان استفاده از سیستمزارعی و همکاران پژوهش
هاي تخصصی پزشکی در درمانگاهلکترونیک دندانا

   .]12[درصد بود 40پزشکی شهر تهران دندان
ه از سیستم پروند افزایش دادن میزان استفاده منظوربه

هاي افزارهایی با قابلیتباید نرم پزشکیالکترونیک دندان
تاکنون در داخل  رسد کهاما به نظر می. شودمناسب طراحی 

هاي پرونده تعیین قابلیت راستاياي در کشور مطالعه
ن، این بنابرایباشد؛ نشده پزشکی انجام الکترونیک دندان

-افزارهاي دندانهاي نرممقایسه قابلیتپژوهش با هدف 

منظور ههاي رایج و بپزشکی تخصصی براي شناسایی قابلیت
جام شد. انزشکی پتحقق سیستم پرونده الکترونیک دندان

فهرستی از ایجاد  تواند منجر بهمی هاشناسایی این قابلیت
  ی شود.پزشکهاي مورد نیاز پرونده الکترونیک دندانقابلیت

  
  

 

 که در  است تطبیقی-توصیفی ايمطالعه حاضر پژوهش
 

سیستم پرونده  140فهرست اي، در مطالعهانجام شد.  1395سال 
 وپزشکی از کشورهاي مختلف شناسایی دندانالکترونیک 

از فهرست معرفی شده در این مطالعه  .]13[ه استشدمعرفی 
عنوان مبناي مطالعه حاضر استفاده شد. بر اساس این منبع و به

ن سایت ایها در اینترنت، وبهمچنین جستجوي این سیستم
ابل ها قسیستمسایت وبها شناسایی شد. در مواردي، سیستم

بر این، ها از مطالعه حذف شدند. عالوه ترس نبود. این سیستمدس
 هاي سیستم معرفیها، قابلیتدر مورد تعدادي از این سیستم

نشده و یا نسخه آزمایشی آن سیستم در دسترس نبود. همچنین، 
نوان سیستم عسایت سیستم بهها نیز در وببسیاري از این سیستم

ند. دی عمومی معرفی شده بوپزشکمراکز دندانمورد استفاده 
 آنهایت قابلهایی که سیستم. نداز مطالعه حذف شداین موارد نیز 

سیستم در  نسخه آزمایشیدر وب سایت ارائه شده بود یا 
با اعمال این معیارهاي ورود و دسترس بود، انتخاب شدند. 

شکی پزدندانسیستم پرونده الکترونیک  23در نهایت خروج، 
، نام این یکدید. در جدول شماره تخصصی انتخاب گر

  افزارها ذکرشده است.نرم

 

پزشکی تخصصی مورد بررسیافزارهاي دنداننرم: 1جدول  
  وب سایت  کشور  افزارنام نرم  کد نرم افزار

1  ABEL Dent  کانادا  www.abeldent.com  
2 ADSTRA Management  کانادا  www.adstra.com  
3 ACE Dental  آمریکا www.ace-dental.com  
4 DAISY  آمریکا  www.daisydental.com  
5 Dental- Exec  آمریکا  www.dentalexec  
6  Dentrix  آمریکا  www.dentrix.com  
7  Diamond Dental Software  آمریکا  www.diamonddentalsoftware.com  
8 MOGO  آمریکا  www.mogo.com  
9 Dens PC آمریکا www.dens-pc.en.softonic.com  

10  Open Dental  آمریکا  www.open-dent.com  
11 Dentimax  آمریکا  www.dentimax  
12 Eaglesoft  آمریکا  www.eaglesoft.com  
13 Gold Dental Management  کانادا  www.gold-dent.com  
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پزشکی تخصصی مورد بررسیافزارهاي دنداننرم: 1جدولادامه   

  وب سایت  کشور  افزارنام نرم  نرم افزارکد 
14 Odonto Soft Millennium  آرژانتین  www.odontosoft.com  
15 Office Partner  آمریکا  www.ocddental.com  
16 Pappyjoe  هند  www.Pappyjoe.com  
17 Prime Dental  آمریکا  www.primedentalsoftware.com  
18 PBS Endo  آمریکا  www.pbsendo.com  
19 Dento Novo  کانادا  www.novologik.com  
20 Dental Ware  کانادا  www.dentalware.com  
21 The Complete Practitioner  آمریکا  www.teleoservices.com  
22 OdontoPlus  کلمبیا  www.freewebs.com/odontoplus  
23 Curve DMS  کانادا  www.curvedental.com  

 
ت ها از چک لیسهاي این سیستمبراي بررسی قابلیت

چک لیست مورد استفاده بر اساس فهرست  استفاده شد.
هاي پرونده الکترونیک سرپایی انجمن تائید فناوري قابلیت

هاي ، مدل انجمن سیستم]14 [اطالعات سالمت آمریکا
ه هاي پروندابلیتمدیریت و اطالعات مراقبت سالمت براي ق

و مدل کارکردي سطح هفتم سالمت  ]15 [الکترونیک سرپایی
)HL7طراحی  ]16 [) براي پرونده الکترونیک سالمت سرپایی

شد. روایی چک لیست، بر اساس دریافت نظرات شش نفر (از 
هر رشته دو نفر) از اساتید و اعضاي هیات علمی مرتبط با 

عات سالمت، موضوع پژوهش ( متخصصین مدیریت اطال
 د شد.پزشکی) تاییانفورماتیک پزشکی و متخصصین دندان

شی   براي گردآوري داده سخه آزمای صورت وجود)    ها، ن (در 
ست قابلیت و  سیتم   هاي این فهر ستم     از وب هاس سی ها سایت این 

راي ب. شد بررسی  طراحی شده  به کمک چک لیست  استخراج و  
یل داده  ــیفی(فراوانی    تحل مار توصـ ــد فراوانی) و ها، از آ و درصـ

شد. همچنین، قابلیت     نرم ستفاده  سل ا شابه با ع افزار اک ناوین هاي م
    مختلف با هم با یک عنوان ادغام شدند.

 
 
  

  در شکیپزپرونده الکترونیک دندان سیستمتعداد زیادي    

ــکی مورد  افزار دندان نرم 140. از ]13[جهان وجود دارد  پزشـ
پزشــکی تخصــصــی از  افزار دنداننرم 23بررســی، در نهایت 

یا، هند و آرژانتین انتخاب           ــورهاي آمریکا، کانادا، کلمب کشـ
ستم       سی شترین  شور آمریکا و کم شدند. بی رین تها مربوط به ک

ر دها مربوط به کشـــورهاي هند، کلمبیا و آرژانتین بودند. آن
 ارتعب ترین آنهاکه رایج قابلیت شــناســایی شــد 50مجموع، 

ند  قات     از: بود یت قرارمال ــم   9/73( ها مدیر درصـــد)، رسـ
یاز     ــب ن بالینی مختلف بر حسـ ــد)،  9/60( نمودارهاي  درصـ

سائل مالی مطب  صد)، ایجاد یادآور براي   5/56( ردیابی م در
درصـــد)، امکان هشـــدارهاي مختلف در  5/43( امور اداري

هاي امکان ایجاد گزارشدرصــد)،  8/34( موضــوعات بالینی
ضعیت  ي کامل شده، درمان ها(درمان مختلف هاي موجود، و

ها و ثبت بیمهدرصد)،   4/30( هاي دریافتنی)ها، حساب دندان
ــرکت  ــتهاي بیمه  شـ به هاي بیمه  اي و پیگیري درخواسـ  اي 

ثبت تصــویر دهان و   درصــد)،  4/30( صــورت الکترونیکی 
ــد) 26دندان بیمار(     7/23( مدیریت فرآیند پرداخت    و  درصـ

عبارت  را داشـتند  ه بیشـترین قابلیت ک هایی. سـیسـتم  درصـد) 
ــد از   نر              بودن تیشــــ ک پر لیــت  پ م  The Complete(دکــا

Practitioner(،  ) تال بل    Prime Dentalپرایم دن نت ا )، د
)Abel dent(،      ) ــت ــن ــم ــج ــی ــن ــرا م  Adstra،ادســـــت

Management  ) ــال ــتـ ــن دنـ ،  )Open Dental)، اپـ
.  )Pappyjoeجوي (پاپ  و )Curve DMSاس (ِماديکرو
ــه قابلیت  جدولدر  ــماره دو مقایس هاي پرونده الکترونیک ش

  شده است.  پزشکی آوردهدندان
 

 یافته ها
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پزشکیهاي پرونده الکترونیک دندانمقایسه قابلیت: 2جدول   
  درصد  فراوانی  1شماره کد سیستم طبق جدول   فهرست قابلیت ها

  امکانات مدیریتی
  74  17  1،2،3،4،5،7،8،11،13،14،15،16،17،19،20،21،23  مدیریت قرارمالقات

  4/43  10  1،2،3،7،8،11،17،19،20،21،23  ایجاد یادآورهاي متنی براي امور اداري
  3/17  4  3،7،8،11  مدیریت پروفایل بیمار

  4/17  4 5،16،17،23  ارسال پیام کوتاه براي بیمار
  4/17  4 1،17،19،21  داري امن پرونده بیمار نگه

  13  3  2،19،21  گزینه هاي جستجو در نرم افزار (از جمله بیمار)
  7/8  2  19،21  مدیریت یکپارچه جلسات کاري

  7/8  2  2،6  امضاي الکترونیکی براي بیمار (مثال براي فرم هاي رضایت نامه)
  7/8  2  2،6  امضاي دیجیتال براي پزشک

  7/8  2 12،19  دسترسی به سیستم (شامل اطالعات بیمار) از خارج از مطب
  7/8  2  15،17  هشدار در مواردي که اطالعات مهم ثبت نشده است

پیگیري ساعات کاري و ساعات مرخصی کارکنان و امکان مدیریت حقوق و 
 مزایاي پرسنل

17،21  2  7/8  

  3/4  1  1  نمایش اطالعات مهم بیمار در یک صفحه
  3/4  1  2  چاپ آرم مطب بر روي سربرگ صفحات خروجی

  3/4  1  2  کارهاي تمام نشده و معوقه در سیستمنمایش 
  امکانات مدیریتی

  3/4  1  4  نمایش زمان انتظار بیماران مختلف
هاي مربوطه به صورت الکترونیک از طریق ظرسنجی از بیماران و پرکردن برگهن

  3/4  1  5  پورتال

  3/4  1  14  شناسایی بیماران از روي اثر انگشت
  3/4  1  16  با جزئیات کامل با استفاده از بارکددریافت اطالعات بیمار خاص 

  3/4  1  4  امکان اسکن اسناد و مدارك
  3/4  1  1  امکان یکپارچگی کامل مدیریت مطب

  3/4  1  1  امکان ردیابی و اندازه گیري بهره وري عملکرد در واحدهاي مختلف
  امکانات بالینی

  8/47  11  1،2،9،10،11،13،14،16،17،19،21  رسم نمودارهاي بالینی
  8/34  8  1،13،15،17،19،20،21،23  هشدارهاي بالینی مختلف

  4/30  7  2،6،14،16،17،19،23  هاي کامل شده و درمانهاي موجوددرمان گزارش
  26  6 3،4،7،8،10،11  اتصال به سیستم تصویر برداري از دهان و دندان

  13  3  1،11،23  ذخیره تصاویر دهان و دندان
  13  3  5،17،19  درمانثبت وضعیت موجود 

  ICD-DA  4،14،17 3  13و  ICD-10کدگذاري با استفاده از 
  7/8  2  1،23  هاي دیجیتالیذخیره فیلم

  7/8  2  4،17  دهی جراحی هاي انجام شدهگزارش
  7/8  2  21،23  مشخص کردن بیمارانی که مراقبت مجدد دارند
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پزشکیدندانهاي پرونده الکترونیک مقایسه قابلیت: 2جدول ادامه   

  درصدفراوانی  1شماره کد سیستم طبق جدول   فهرست قابلیت ها
  امکانات بالینیادامه 

  7/8  2 9،19  پزشکیاران دندان پزشک و متخصصین دندانبه اشتراك گذاشتن نظرات بین همک
  7/8  2 12،23  وارد کردن تصاویر سه بعدي و دستکاري آنها

  7/8  2  20،13  هاشناسایی آسان بیمار و اقدامات آناستفاده از کدهاي رنگی براي 
  3/4  1  17  رسم نمودارهاي جامع پریودنتال با استفاده از این نرم افزار

  3/4  1  20  یمصنوعکشیدن دندان و گذاشتن دندان نمایش اقدامات مختلف از جمله ترمیم و
  3/4  1  20  ها به صورت خودکارثبت زمان و تاریخ درمان

  3/4  1  12  و یا سایر ترمینولوژي ها ICD ،ICD-DAبا  CDTبروز رسانی کدهاي 
  3/4  1  4  نمایش روند بهبودي بیماران

  3/4  1  13  یکپارچگی نرم افزار با دوربین هاي دیجیتال داخل دهانی
  3/4  1  14  هاطرح سوال هایی توسط بیمار و پاسخ پزشک به آن

  امکانات مالی
  5/56  13  1،2،5،17،13،20،15،14،16،18،19،21،23  مطبردیابی مسائل مالی 

ثبت بیمه ها و شرکت هاي بیمه اي و پیگیري درخواست هاي بیمه اي به 
  صورت الکترونیکی

1،2،13،16،17،18،21  7  4/30  

  7/21  5  1،5،14،16،21  مدیریت فرآیند پرداخت
  7/8  2  14،21  نمایش درمان هاي تحت پوشش بیمه

  7/8  2  19،21  ها و کارهاي تکمیل شدهحال انجام، قراردادها، حق بیمهنمایش کارهاي در 
  3/4  1  16  براي ارائه درخواست هاي بیمه اي XMLایجاد فایل هاي 

  3/4  1  21  نمایش مزایاي بیمه براي بیمار تحت پوشش بیمه
  
  
  

ــاس یافته ــتمرایجهاي پژوهش بر اسـ ــیسـ  هايترین سـ
، پزشکی مربوط به کشورهاي آمریکا  پرونده الکترونیک دندان

یا، هند و آرژانتین با قابلیت         اند.  دههاي متعددي بو  کانادا، کلمب
سائل    مدیریت قرارمالقات سم نمودارهاي بالینی، ردیابی م ها، ر

ــدارهاي         مالی مطب، ایجاد یادآور براي امور اداري، ارائه هشـ
هاي  ها و شرکتهاي مختلف، ثبت بیمهیجاد گزارشاپزشکی، 

ــتبیمــه ــههــاي بیمــهاي و پیگیري درخواســ ــورت  اي ب صـ
گه  الکترونیکی،  بت و ن مار و     ث هان و دندان بی ــویر د داري تصـ

هاي تمســیســهاي قابلیت ترینرایجمدیریت فرآیند پرداخت از 
ور مشابه   . به طتخصصی است   پزشکی  دندانالکترونیک  پرونده

ــخصو همکاران  کاتوپادهیا ژوهشدر پ ــد  مش که مدیریت ش
نان،           قرارمالقات  کارک یت  مدیر بالینی،  هاي  ــم نمودار ها، رسـ

مدیریت امور مالی، مدیریت بیمه، تجویز الکترونیکی دارو از        
ــتمترین قابلیتمهم ــیس ــالمت هاي س هاي پرونده الکترونیک س

  .]13[دهان بودند که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد
ــالمت       انجمن ا که ب   آمریکا  تائید فناوري اطالعات سـ

هاي مراقبت ســـالمت براي هدف کمک به مدیران و ســـازمان
هاي متناســب با اســتانداردهاي ملی تاســیس خریداري ســیســتم

ــت، قابلیت  ــده اس ــناختیجمعیتثبت اطالعات  هايش یمار  ب ش
رت  صـــوانجام محاســـبات مختلف به ،صـــورت الکترونیکیبه

هاي درمانی بیمار، ثبت اقدامات و وقایع         ثبت هزینه   خودکار، 
ندان    به د ــکیمربوط  به عنوان  پزشـ یت    ترینمهم را    هاي قابل

ــتم ــیسـ ــرپایی     هاي  سـ (از جمله پرونده   پرونده الکترونیک سـ
ندان    یک د ــکی) الکترون ن، ایبر. عالوهذکر کرده اســـتپزشـ

ــایج آزمــایش، ویز الکترونیکی داروتج  نمــایش، هــاثبــت نت
موقع و هدسترسی ب، شده توسط متخصصیناقدامات بالینی انجام

 بحث و نتیجه گیري
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اهده  گیري و مشبیماران به اطالعات بالینی خود، گزارش برخط
به       گاهی و رادیوگرافی  ــ مایشـ تایج آز ــورت الکترونیکین   ،صـ

دسترسی الکترونیکی به تصاویر رادیوگرافی بیمار و تفسیرهاي     
ــاوی ــترســی به ســ  رمربوط به این تص ــ، ثبت و دس کی ابقه پزش

مار    یت    خانوادگی بی قابل ــتم  نیز از  ــیسـ نده    هاي سـ هاي پرو
ــت   ــاره این انجمن اس ــرپایی مورد اش در  .]14 [الکترونیک س

ــر نیز   حاضـ عات     پژوهش  بت اطال یت ث ناختی  جمع ــ مار   شـ بی
رت  صـــوانجام محاســـبات مختلف به ،صـــورت الکترونیکیبه

یع وقا هاي درمانی بیمار، ثبت اقدامات و        ثبت هزینه   خودکار، 
ــکیمربوط به دندان   ــدنمایش اقدامات بالینی انجام       ،پزشـ ه شـ

ررسی   هاي مورد بسیستم   رایجهاي از قابلیت توسط متخصصین   
ــده انجمن تائید فناوري اطالعات بود که با قابلیت هاي ذکر شـ

مت همخوانی دارد   ــال ــر      .سـ حاضـ عه  طال بت و     در م کان ث ام
کی بقه پزشــدســترســی به ســا ها ونتایج آزمایشگیري گزارش

  هاي مورد بررسی وجود نداشت. در سیستم خانوادگی بیمار
ــتم ــیسـ بت         انجمن سـ عات مراق یت و اطال مدیر هاي 

ک پرونده الکترونی هايخود قابلیتدر مدل آمریکا نیز  سالمت
ســرپایی را در ســطوح مختلف ذکر    هايپزشــکی در مراقبت 

ــت ، با بیمار  اطالعات  توان به تبادل   ها می ناز جمله آ  .کرده اسـ
  مدسـترسـی به سـیسـت    ورود دسـتورات به صـورت کامپیوتري،   

ــامل اطالعات بیمار) از خارج از مطب       ــی به     (شـ ــترسـ و دسـ
ــاره کرد    بالینی اشــ عات  نده     .]15[ اطال بدیهی اســــت پرو

ندان    یک د ــکی نیز الکترون ــتمپزشـ ــیسـ نده    جزو سـ هاي پرو
ده هاي پرونالکترونیک سرپایی است و میزان استفاده از قابلیت   

پزشکی نیز بر اساس همین مدل مورد ارزیابی الکترونیک دندان
  گیرد. قرار می

تیوالیکاکات و همکاران در پژوهش خود چهار سیستم 
 پزشکی را با استفاده از پرسشنامه ایزومتریک     کامپیوتري دندان

ــامــل  ،  Eaglesoftارزیــابی کردنــد. این چهــار نرم افزار شــ
Practice Work ،Dentrix  وSoft Dent   بود. از بین چهار

سه   ستم از نظر کاربردپذیري   نرم افزار،  سب با نی  سی ازهاي متنا
ند و نرم    هاي           Dentrixافزار  کاربران نبود کار جام  به ان یاز  ن

ــافی  ــت. مطالعه دیگري در      براي اضـ انجام وظیفه مربوطه داشـ

ــان داد کــه    Dentrix،Easy Dental  ،Softآمریکــا نشــ

Dent،Practice Work  وEaglesoft ترین مورد از مهم پنج
  .]17[نده اافزارهاي موجود در بازار بودنرم

ــان داد که از نظر     یافته   ــر نشـ تعداد  هاي پژوهش حاضـ
  Adstra management, ABEL dent,افزارهاينرم ،قابلیت

Prime dental، the complete Practitioner وCurve 

DMS  .هاي یستم س  هاي قابلیتبه  یتوجهبیبهتر از بقیه بودند
پزشــکی در مراکز بهداشــتی موجب  دندانپرونده الکترونیک 

ستم      سی شکالتی در پذیرش این  شود. یکی از مواردي  ها میم
که طراحان نرم افزار باید به آن توجه کنند، طراحی کارکردها           

مشخص شد که به طراحی اي بر اساس مطالعهست. ا هاو قابلیت
ــده بود. براي نمونه در نرم افزار   Softاین موارد توجه الزم نش

Dent     امکان تمایز بین دندان شیري و دائمی وجود نداشت در
ــورتی که این اطالعات براي دندان     ــمیم  صـ ــک در تصـ پزشـ

ده افزار، بین دندان کشیها مفید است. همچنین در این نرمگیري
ــده و دندانی که خو    ــت، تفاوتی وجود      شـ تاده اسـ د به خود اف

که این امر باعث  شد مینداشت و هر دو مورد مشابه نشان داده    
گیري ســردرگمی کاربر هنگام اســتفاده از ســیســتم و تصــمیم 

افزار باید به کارکردها و در طراحی نرم ،بنابراین؛ ]17[شود  می
  توجه شود. ي مذکور هاقابلیت

ید براي م    محدودیت   با ــر در نظر     هایی را  عه حاضـ طال
ــت. این مطالعه به ــایی  داش ــناس ــی مقدماتی براي ش عنوان بررس

یت   یک دندان     قابل ــاس  هاي پرونده الکترون ــکی و بر اسـ پزشـ
ستم    مورد اطالعات موجود در شده    سی سترس انجام  هاي در د

ست. بی  ستم     ا سی سی  شک  هاي دیگري نیز وجود دارد که برر
ه بر اساس حداکثر  است. همچنین، اطالعات گزارش شد   نشده 

ست؛ با این حال این احتمال وجود     سترس بوده ا اطالعات در د
یز هاي دیگري نهاي مورد بررسی داراي قابلیت دارد که سیستم  

ــند که اطالعات آن در اختیار پژوهشـــگر نبوده اســـت. از  باشـ
آنجایی که هدف اصــلی مطالعه حاضــر شــناســایی فهرســتی از 

ــتم  هاي مورد نیاز و مورد قابلیت ــیس ــتفاده در س ه هاي پرونداس
ندان    یک د به  الکترون ــکی  یا    پزشـ نایی براي طراحی  عنوان مب

ستم    سی سه و    ارزیابی  ست و نه مقای هاي موجود در ایران بوده ا
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ــکالی در یافته نبندي آرتبه ــوع اش ــتفادهها، این موض از  ها و اس
  کند. هاي گزارش شده ایجاد نمییافته

به اینکه در حال حا        ــر یکی از با توجه  هاي  راهبردضـ
مهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجراي پرونده   

شناسایی  بنابراین، ؛]18[تالکترونیک سالمت در سطح ملی اس
ــروهاي مختلف هاي پرونده الکترونیک در حوزهقابلیت ري ض

ــد  ــایی قابلیت    به نظر می رسـ ــناسـ هاي پرونده الکترونیک   . شـ
ــکی و طراحی آن بر دندان  ــاس قابلیت  پزشـ یاز   اسـ هاي مورد ن

ــه الزم    ــهزمین تم را در مراکز         منظور   ب ــ ــیسـ پــذیرش این سـ
  آورد. پزشکی فراهم میدندان

ثبــت           ــان داد،  هش نشــ پژو ین  یج ا ــا طالعــات  نت  ا

یت  ناختی جمع ــ بت درمان  شـ یل  هاي ، ث مایش   تکم  شـــده، ن

ــورت به  ها درمان  زمان  مختلف، ثبت  اقدامات   خودکار،   صـ
ــد   مــدیریــت  هــاي مختلف،    ایجــاد گزارش   پرداخــت،   فرآین

ــتجو هايمطب، گزینه مالی مدیریت  افزار، تائیدنرم در جسـ

سی    براي نهادها و افراد هویت ستر سی    به د ستر  اطالعات و د

عات  به  کان  در اطال مان  در و امن یم  ترینرایجواقعی از  ز
ــت. هاي پرونده الکترونیک دندانقابلیت تظار می انپزشــکی اس

ی پزشکافزارهاي دندانبراي طراحان نرمنتیجه این پژوهش رود 
ید   ــد،  مف ظارات          باشـ به وظایف، انت جه  با تو کاربري  زیرا هر 

متفاوتی از ســیســتم اطالعاتی دارد که باید طراحان نرم افزار به 
هاي این نرم افزارها در طراحی ا توجه کنند. توجه به قابلیتهآن

ه از این اداستف افزایشموجب  پزشکیدندان الکترونیکپرونده 
  پزشکی خواهد شد.پرونده در مراکز دندان

طور خالصــه، از آنجا که براي نصــب و راه اندازي   به
ف هاي هنگفتی صـــرهزینه پزشـــکیدندان الکترونیک پرونده

هاي این شناسایی قابلیتکه شود ، پیشنهاد میگردد؛ بنابراینمی
ــود  افزارها از دیدگاه   نرم باید   و،از این ر ؛هاي مختلف انجام شـ

هاي موجود در جهان در  توجه داشت که الگوبرداري از سیستم
ــکی یکهاي پرونده الکترونیک دندان    طراحی قابلیت   ی از پزشـ

شتري براي شناسایی        روش ست، اما مطالعات بی ستاندارد ا هاي ا
ــیه می   هاي دندان  نیاز  ــکان توصـ ــود. پزشـ ــیه  شـ همچنین توصـ
ود در  هاي فعلی موجهاي سیستم  به بررسی قابلیت  گردد کهمی

پزشکی پرداخته شود و نقاط ضعف و قوت  هاي دنداندرمانگاه
  .در اصالح سیستم مدنظر قرار گیرد ،شناساییپس از آنها 

  
  

ــل این مقاله ــد    حاص ــی ارش ــناس ــی از پایان نامه کارش بخش
ــکده مدیریت و اطالع ــکی دانش ــانی پزش ــ«با عنوان رس ی  بررس

یت   محتوا و  ندان      قابل یک د نده الکترون ــکی درهاي پرو  پزشـ
اســـت که با حمایت » هاي تخصـــصـــی شـــهر تهرانه درمانگا

ــد      ــا کـ ــران بـ ــکـــی ایـ ــوم پـــزشـــ ــلـ ــاه عـ ــگـ دانشـــ
IUMS/SHMIS_1394.9211304202 .انجام شده است 
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A Comparative Study on the Features of Specialized 
Electronic Dental Record Systems 

 
 

 
 
 
 
 

  
Sheikhtaheri A1 / Zarei A2 / Ahmadi M3  

 Abstract 
 

Introduction: There are many problems to achieve the adoption of electronic dental record 
systems. Limited functionalities are one of the most important barriers to the use of electronic 
dental records. Therefore, this study aimed to identify and compare features and functionalities of 
specialized electronic dental record systems. 
Methods: This descriptive-comparative study was conducted in 2016. Using previous published 
materials, 140 electronic dental record systems from different countries were identified. The 
websites of these systems were reviewed. The systems without a website or identified as software 
for general dental clinics were excluded from the study. Finally, 23 specialized electronic dental 
record systems were included. We developed a checklist based on a literature review. The content 
validity of the checklist was confirmed by experts. Using this checklist, researcher studied the 
features and functions of these systems based on the information available in websites and Demo 
versions of the systems. Descriptive statistics and comparative tables were used for data analysis.   
Results: The most common features of the systems were: visiting management (73.9%), drawing 
different clinical charts (60.9%), tracking financial issues of the office (56.5%), providing 
reminders for administrative affairs (43.5%), providing various alerts for clinical issues (34.8%), 
generating various reports (30.4%), tracking the insurance claims electronically (30.4%), capturing 
patients’ oral images and radiographic studies (26%), and managing the payment and 
reimbursement processes (23.7%).  
Conclusion: Lack of attention to features of electronic dental record systems may result in 
problems in the adoption of such systems by dentists. Developing appropriate functions and 
features based on the dentists’ needs is a must for software developers to resolve the systems issues 
and fulfill the administrative and clinical requirements. 
Keywords: Electronic Dental Records, Feature, Electronic Health Record, Functions 
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