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 مازندران پزشكي علوم دانشگاه مجله محترم سردبير

 Congenital( كاري مادرزادي تيروئيد كم

Hypothyroidism( ترين علل قابل پيشگيري  از شايع
هاي  در استان). 1( ذهني در دنيا است عقب ماندگي

مختلف ايران، از جمله اصفهان، برنامه غربالگري نوزدان 
شود؛ اما در اجراي اين برنامه،  اجرا مي 1382از سال

دهي كتبي يا الكترونيك به  مشكالتي مانند عدم جواب
از سوي آزمايشگاه غربالگري نوزادان؛  ها كليه خانواده

گيري مجدد در موارد نياز به  عدم نظارت بر انجام نمونه
هاي تهيه  غربالگري مجدد؛ عدم نظارت بر ارسال نمونه

گيري به آزمايشگاه؛ عدم نظارت  شده در مراكز نمونه
بر بازه زماني سپري شده از زمان تهيه نمونه تا ارسال آن 

نابراين براي رفع برخي از اين وجود دارد؛ ب... و
هدف از اين . افزاري در استان تهيه شد مشكالت، نرم

افزار غربالگري هيپوتيروئيدي و  مطالعه معرفي نرم
كتونوري نوزادان و مزايا و كاربردهاي آن در استان  فنيل

اصفهان براي مديريت مؤثر برنامه غربالگري؛ ارتقاء 
ختلف برنامه؛ كيفيت اجراي فرآيندها در مراحل م

هاي سازمان؛ حذف خطاهاي فردي در  كاهش هزينه
گيري و ثبت اطالعات و نهايتاً كاهش بيماري  نمونه

پژوهش حاضر از نوع تحقيقات . هيپوتيروئيدي است
پس از مشخص شدن مشكالت و . كاربردي است

بندي نظرات كارشناسان و مديران درگير و با توجه  جمع



      
  و همكاران محمود ميرخلف زاده   

  

 
 

  149     1393، دي  120و چهارم ، شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                   دوره بيست         

سردبيرنامه به 

: افزار به مراحل پروژه طراحي نرمبه نياز مراكز بهداشتي، 
شناسايي فرآيندهاي كاري در سطوح مختلف ارائه  - 1

 -3شناسايي نوع ارتباطات بين فرآيندها؛  -2خدمت؛ 
هاي ثبت اطالعات و اطالعات منتقل شده  بررسي فرم

 -5مصاحبه با افراد درگير در طرح؛  -4بين فرآيندها؛ 
تهيه الگوي  -6تعيين نيازهاي اطالعاتي كاربران؛ 

نويسي و سيستم  افزار، انتخاب زبان برنامه طراحي نرم
افزار و  كدنويسي نرم -7مديريت بانك اطالعاتي؛ 

كسب نظرات كارشناسان و كاربران نهايي در مراحل 
ايجاد اصالحات در هر مرحله از طراحي و  -8مختلف؛ 

افزار و استقرار آن در كل استان تقسيم  اجراي نرم - 9
و سيستم   Delphi.netافزار نويسي با نرم مهبرنا. شد

انجام   SQL Server 2008مديريت بانك اطالعاتي
افزار شامل بخشي مربوط به  هاي مختلف نرم قسمت. شد

است كه در سه سطح طراحي  )Interface(رابط كاربر
سطح اول، ورود اطالعات فرم شماره يك : شده است

هاي بهداشت  انهخ(گيري  غربالگري در محل انجام نمونه
گير انجام  كه توسط نمونه) يا مراكز بهداشتي درماني

دوم، مركز بهداشت شهرستان كه وظيفه  شود؛ سطح مي

گيران و ثبت صحيح  نظارت بر عملكرد صحيح نمونه
هاي مجدد  گيري اطالعات و پيگيري ثبت و انجام نمونه

سوم، آزمايشگاه مرجع استان  را بر عهده دارد و سطح
افزار و انتقال  ها در نرم يفه دريافت و پذيرش نمونهكه وظ

  . افزار را دارد نتايج آزمايش از دستگاه به نرم
ها بود كه در سطح مراكز  بخش ديگر خروجي

هاي  بهداشتي درماني، آزمايشگاه مرجع استاني و شبكه
بنابراين با توجه به . بهداشت و درمان طراحي شد

نامه غربالگري مشكالت موجود در فرآيندهاي بر
افزار، افزايش  هايپوتيروئيدي، از زمان استفاده از اين نرم

و ثبت اطالعات  كيفيت و دقت در خدمات ارائه شده 
مربوطه، كاهش خطاهاي فردي در ثبت اطالعات، 

جويي در  گير، صرفه كاهش كارهاي تكراري و وقت
، ...هاي متفرقه مانند پست، تلفن و بسياري از هزينه

روهاي انساني و بكارگيري آنها براي ارائه كاهش ني
خدمات ديگر از جمله مزايايي است كه در سطح استان 
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