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  طرح انبارداده اي در ارتباط با بازمهندسي فرآيند مراقبت هاي پزشكي

  چكيده

و شناسايي فوايد ) DW(و انبارداده اي ) BPR(رابطة بين بازمهندسي فرآيند كاري  هدف اين مقاله - هدف
  .مي باشد BPRبا پروژه ي  DWحاصل از تركيب تكنولوژي 

اين مقاله اساساً مبتني بر مطالعة موردي مي باشد كه در يك بيمارستان در  :رويكرد/ روش بررسي/ طرح
  .تونس به اجرا درآمد و آموزه هايي را با خود به همراه داشت

اعمال تغييرات در حوزة خدمات مراقبت هاي بهداشتي به يك ضرورت براي ايجاد رضايت خاطر  :يافته ها 
مي تواند در معرفي  BPRبنابراين رويكرد . با كيفيت تر تبديل شده است بيشتر در بيماران و ارائه خدمات بهتر و

اين تغييرات و فراهم كردن رضايت بيشتر براي دريافت كنندگان خدمات نظير بيماران بيمارستان بكار گرفته 
براي برخي از خدمات فرآيند مراقبت  BPRاين تحقيق مبتني بر يك مطالعه موردي بر پايه ي بكارگيري . شود

 DWاين مطالعه موردي در يك . ، تونس مي باشد Farhat Hached  ،Sousseهاي پزشكي در بيمارستان 
 .پيشنهادي براي خدمات مراقبت هاي پزشكي، توزيع شده است

عي و مراحل جديد مرتبط با آن هنوز در دنياي واقپيشنهادي  DW :محدوديت ها و مفاهيم پژوهش
يلي را براي صكار پژوهشي اين پروژه تهيه ي يك طرح مستدل و تف. خدمات مورد نظر بكار گرفته نشده است

 DWمورد استفاده در خدمات مراقبت هاي پزشكي و خصوصاً اجراي مفهوم  BPRمعرفي تكنولوژي اطالعاتي 
ي موفقيت پروژه و همچنين فصيلي، پيش نيازهايي را برااين مقاله پژوهشي عالوه بر طرح ت. مقرر ساخت

  .بخشهاي فني آن براي تناسب با حوزه ي محلي فراهم نمود

 DWكه تكنولوژي  BPRآموزه هايي كه دريافت گرديد از يك طرف به ويژگي هاي پروژة  :اعتبار/ ارزش
به  BPRبراي پروژه هاي  DWرا بكار مي گرفت مربوط مي شد و از طرف ديگر به مزايايي كه تكنولوژي 

كه تكنولوژي  BPRپروژه هايي : سؤاالت زير در اين مقاله مد نظر قرار گرفته اند . مراه داشت اشاره مي نموده
DW  را بكار مي گيرند چه ويژگي هايي دارند؟ مهم ترين نقشهاي تكنولوژيDW  در پروژه هايBPR 
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