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 بهره یبرا نینو های وریافن یریاطالعات در حوزه بهداشت و درمان، موجب به کارگ دیروزافزون تول رشدامروزه  :چکیده

. انقالب فن آوری اطالعات و نموده استمـواجه   دیانقالبی جـد و دنیا را حوزه شده است نیمناسب از اطالعات در ا برداری

 کییقابل توجه بر جای گذاشته است . راتییکشورها تاث تییو امن اسییبخش های اقتصادی، اجتماعی، س هیارتباطات در کل

 نینخست مارستانییاطالعات ب ستمیفن آوری اطالعـات، حوزة بهداشـت و درمان می باشد. س کـاربردحوزه های  نیاز مهمتر

 وترییکامپ ستمهاییس مارستانی،یهای اطالعات ب ستمیارائه مراقبت بهداشتی می باشد. س ستمیدر س ستمیس نیو اساسی تر

مراقبتهای بهداشتی طراحی  تیفیو در جهت بهبود ک مارستانیب تییریآسان اطالعات پزشکی و مد تیریهستند که برای مد

خدمات بهداشتی  تیفیموجب ارتقاء ک مارستانییهای اطالعات ب ستمیس ریینشان داده است که به کارگ قاتیشده اند. تحق

بهداشت و درمان عبارتند از:  ستمیاز مشکالت س یاست. برخ دهیگرد رندگانیمندی در خدمت گ تیرضا شیدرمانی و افزا

 یپزشکان و کارکنان مراقبت ها نیو عدم دســترسی به ســـوابق آن ها، ضـعف در همکاری ب مارانیاطالعات ب اکندگیپر

توســـعه فن آوری اطالعات و  قیمشکالت از طر نی.ا ازیمورد ن یبه اطالعات پزشک یضعف در دسترس نیو همچن یبهداشت

اطالعات  یسیستم ها گاهیجا نینحوه تب یبررسمقاله به  نیحل هستند. ا قابل، یمارستانیاطالعات ب یها ستمیس ژهیبه و

 پرداخته است. رانیا یدر مراکز درمان و اثربخش منیا یو درمان یدر جهت توسعه خدمات بهداشت یبیمارستان

 اطالعات. یفناور ،یمارستانیاطالعات ب ستمیس مارستان،یب، اطالعاتکلمات کلیدی: 

 

 مقدمه   .1

 بخش در. است درمانی و بهداشتی مراقبت ارائه حیاتی نیروی اطالعات است، معروف اطالعات عصر به که جدید عصر در

 نیز و خدمات کیفیت و اثربخشی کارآیی، اهداف تحقق برای کارآمد اطالعاتی های سیستم از استفاده درمان و بهداشت

 های سیستم تبین صحیح و اصولی که است داده نشان تحقیقات و میرود  شمار به انکارناپذیر ضرورتی مراجعین رضایتمندی

 گردیده گیرندگان خدمت در مندی رضایت افزایش و درمانی بهداشتی خدمات کیفیت ارتقاء موجب بیمارستانی اطالعات

بر جهان  شرفتهیمنابع قدرت در جهان مطرح می باشد. برتری جهان پ نیاز مهمتر کییامروزه اطالعات به عنوان  زیرا  .است

وجه  نیاول گرید انیباشد اطالعاتی است، به ب اسییفرهنگی و س ایاز آنکه اقتصادی، نظامی و  شیعقب نگه داشته شده، ب

سازماندهی، و کاربرد اطالعات است. از  د،یتول زانیدر م وسعه،و حتی کشورهای در حال ت افتهیکشورهای توسعه ن زیتما
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شاخص  نیشاخص اجتماعی به شمار می رود و رشد ا کیجامعه مردمی است، و انتشار و استفاده از آن  دیطرفی اطالعات کل

 .و رفتار ما اثر می گذارد نشیبه معنای ارتقای ملی خواهد بود. اطالعات به طور محسوسی بر ب

و  ه،یی، مواد اولسازمان است. همانطور که منابع انسان کی رانیاز منابع با ارزش و اصلی مد کییآمار و اطالعات  نیهمچن

 ژهیارای ارزش ودارای نقش و ارزش خاصی هستند، لکن در عصر اطالعات و ارتباطات، اطالعات د دیمنابع مالی در روند تول

 یها تیولوا افتنی یبرا می باشد زییو برنامه ر رییمگ یتصم ندیس فراو اسا اتییح انیای است. بطورکلی، اطالعات جر

اطالعات بهره  زیلتوان از آنا یدر بازار م داتینقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهد ییو شناسا مارستانیب کی یگذار هیسرما

عنصر،  مدیریت این اطالعات عامل موفقیت سازمان ها شده و تمامی سازمان ها در تالشند تا با بکارگیری و از سوی دیگربرد 

 از نظر ارزش در فضای رقابتی کنونی امکان بقا و پیشرفت داشته باشند. در هر سازمانی، واحدهایی قرار گرفت هاند که

زشکی است که پکز درمانی، این جایگاه متعلق به واحد مدارك اطالعاتی، جایگاه ویژ های دارند. در بیمارستانها و مرا

در چنین مراکزی  نماید. بالطبع توجه به کیفیت عملکرد این واحد کلیهاطالعات بهداشتی درمانی بیماران را سازماندهی می

 نوان مدلعبه  حائزاهمیت است. از آنجا که برای ارزیابی عملکرد سازمان، مدل تعالی سازمانی از طرف وزارت بهداشت

 [1].میاطالعاتی جامع می باش ستمیس کیبه  ازین تیریدر مد ن،یبنابراسرآمدی بیمارستا نها انتخاب شده، 

 تیفیارد و ککه در سازمان اتخاذ  میگردد بستگی د ییها میتصم تیفیبه ک فشیوظا بهینهسازمان در انجام  کی ییتوانا

و اطالعات  از آمار حجم زیادی. دیآ بعمل  می رییگ میاطالعاتی است که بر اساس آن تصم تیفیک زیر مجموعهها  میتصم

آنالیز ادر به اطالعات ق نیفناوری نو رییکه بدون بکارگ دوجود دار یو بهداشت یعلوم پزشک ژهیمختلف و بو یدر حوزه ها

امکانات  رییگبه واسطه رشد و گسترش روزافزون و بکار ری. فناوری اطالعات در سال های اخمیستیآنها ن لیو تحل اصولی

متنوع،  ماتخد بواسطه اطالعات ارزشمند و نترنت،یگستر مانند ا شبکه های جهان جادیها و ا ای و انتقال  داده انهیرا

 [2].کرده است رییتبادل اطالعات را به شدت دچار تغ طهاییمح

 ستییموجب شدند، لذا با انفجار اطالعات را دهیانهای در دهه گذشته پد یو را کیفناوری و ابزارهای الکترون نکه،یتوجه به ا با

ی نظام اطالع رسانی در رابطه کاربردها نیکنند. در ا تیریو آنها را مد دیرا برپا کرد که بتواند اطالعات را تول ییها ستمیس

را  تیریمد ری،یگ میدر تصم بانییپشت ستمهاییتحت عنوان س دیو با افتهی رییچشمگ فزونی زیبخش بهداشت و درمان ن

 جیانی و نتا. ضرورت استفاده از اطالعات بهداشتی و درمندینما تیو حما تیدر نظام عرضه خدمات بهداشتی درمانی تقو

 تیفیبهبود ک راپزشکی،یپعلوم پزشکی و  هو توسع یمقاصد آموزشی، پژوهش نیبرای تأم نه،یزم نیانجام شده در ا قاتیتحق

  لیدال نیسی تربعنوان اسا ره،ینههای مراکز، و غ یمراکز بهداشت و درمان، کاهش هز تییریسازی روشهای مد نهیدرمان، به

 [3].شود یمحسوب م یدرمان یجمعآوری اطالعات در مراکز بهداشت

ارائه خدمات  بهداشت کشور و تیسازمانهای اجتماعی نقش عمده ای در بهبود وضع نیاز مهمتر کییبه عنوان  مارستانهایب

 حیت به شکلی صحاطالعا دیآنها با حیسازمانها می باشند که برای اداره صح نیاز حساس تر کییبهداشتی و درمانی دارند و 

 رانیگ میمتص هیکل اریاسب در اختو دسته بندی و استنتاج به شکل مناسبی و در زمان من شیگردآوری شده، و پس از پا

 [4].ردیو روسای آن قرار گ رانیبه خصوص مد مارستانیب

که به  2یاطالعات بهداشت ستمیس ایو  1مارستانییاطالعات ب ستمیس کی مارستانییاطالعات ب ستمیو مفهوم س تعریف

سازی اطالعات مربوط به  پارچه کیداده ها و نرم افزار جامع برای  گاهیپا کیعبارت است از  ندیگو یم HIS اختصار به آن

مراقبت و درمان  ندیدر فرا عیمراکز درمانی بمنظور تسر ریبخشها و سا نیب ماریجهت ارسال و تبادالت اطالعات جامع ب ماریب

 [5].ها می باشد نهیو کاهش هز تمندی،یرضا شیافزا ت،یفیبهبود ک مار،یب

                                                 
1 Hospital Information System 
2 Health Information System 



 

 

 

در  ماریدرمان ب ندیکه در فرآ اتییوعمل فیوظا هیاست که بتواند کل ستمییس مارستانی،یاطالعات ب ستمیس گرید ریتعب به

را تحت پوشش قرار  ردیدرمانی، اداری، مالی وپژوهشی صورت می پذ صی،یمرکز درمانی اعم ازتشخ کیقسمت های مختلف 

 ریآن عمل را بر سا ریهر اقدام وتأث شرفتیپ شینما ییناتوا مار،یب مانیودر تییاطالعات هو قیوثبت دق افتیدهد و ضمن در

 3ماریب کیپرونده الکترون را در مجموعه ای محرمانه به نام ماریتمام اطالعات ب تیمشخص نموده ودر نها ماریامور درمانی 

 [1].کشور قرار دهد کیدرمان  ستمیعوامل مختلف س اریدر اخت درمانیمقاصد  نیطبقه بندی وجهت تأم ابی،ینگهداری، باز

وارد نمودن دستورات  شات،یآزما جیدهی نتا مانند؛  گزارش مارستانهایبرای خودکار نمودن امور ب مارستانی،یاطالعات ب ستمیس

اطالعات  ستمیطراحی شده است .در س رهیو غ ه،یدارو ،کنترل موجودی داروخانه، انبار مرکزی، واحد تغذ زیپزشک، تجو

شامل؛ درمانی، ( مارستانییب تهاییفعال هیکل کهیمیگردد، بطور  لیتشک کیکترونپرونده ال کی ماریبرای هر ب مارستانی،یب

اقدامات درمانی،  هیکل ستم،یس نیتحت پوشش قرار می دهد. در ا صیتا ترخ رشیاز پذ ماریب )رهیمالی، و غ صی،یتشخ

حسابداری،  لیاداری از قب زو حتی مراک کهاینیو پاراکل اکهینیبه کل ستمیس قیاز طر صییو خدمات تشخ ییدستورات دارو

زمان شروع و خاتمه همه اقدامات در  ن،یمی شود. بنابرا افتیواحدها ارسال شده و پاسخ آنها در ریداروخانه، انبارها، و سا

اطالعاتی است که در آن اطالعات در  ستمی، س 4مارستانییاطالعات ب ستمیس نیاست. بنابرا رییگیمشخص و قابل پ ستمیس

در دسترس مصرف  ژهیبه اطالعات در فرمهای و ازیشده و از آنجا در زمان و مکان ن رهیبه نحو جامعی ذخ العاتیبانک اط

 [6]ردیگیکنندگان قرار م

در  ستمیس نیا سازی ادهیتکنولوژی در عرصه بهداشت و درمان بهره می برند. اما پ نیصنعتی سالهاست که از ا کشورهای

 ستمیس لیو تکم جادیفرهنگی، تکنولوژی مناسب جهت ا رساختیفراهم شدن ز انگریب رانیمارستانهای مناطق مختلف ایب

اطالعات  ستمیتکنولوژی، س عیسر شرفتیبا پ ری. در سال های اخدهای بهداشتی مطابق با استانداردهای جهانی می باش

قرار گرفته  اریه بسمورد توج نییبلکه از مقوله بال تییریبه خود گرفته که نه تنها از مقوله مد دترییصورت جد ،یمارستانیب

ی طراحی نرم افزارها نهمچنی و …و MRI, CT scanهمانند کیینیکل وترییمجهز به امکانات کامپ زاتیاست. وجود تجه

 ستمیس طهیر حدگونه نرم افزارها  نیپزشکی از ا شرفتهیو استفاده جوامع پ کیینیو پاراکل کیینیشده مخصوص  بخشهای کل

، موجب شده المللی و لزوم حفظ محرمانگی و خصوصی سازی نیو استفاده از آن در ارتباطات ب مارستانییهای اطالعات ب

ری  قالبهای معما نیبرود. در بستر ا شیپ کپارچهیو فن آوری به سمت معماری اطالعات  العاتاط دهیچیمجموعه پ نیکه ا

 نییبال ندهاییفرا انیکمک به اثربخشی جر ایاشتراك گذاری اطالعات و  ازیبه ن ییبه منظور پاسخگو 7HLاستانداردی چون 

طالعات ا تیرینگاری پزشکی، مد ریتصو برای Dicom چون ییو کاهش خطاها شکل  گرفتهاند و در کنار آن استاندارها

 [7]شده است جادیپزشکی، و ... ا زاتیو تجهپزشکی در نرم افزارها  رییتصو

 :باشد یم لیچند قسمت از اجزاء ذ ایشامل دو  یمارستانیاطالعات ب ستمیس کی

 ینیاطالعات بال ستمیس.1

 شگاهیاطالعات آزما ستمیس.2

 یاطالعات پرستار ستمیس.3

 ییاطالعات دارو ستمیس.4

 پاراکلینیکیاطالعات  ستمیس.5

 یاطالعات مال ستمیس.6

                                                 
3 EPR= Electronic Patient Record   
4 HIS 



 

 

 

امکان  نیباشد، همچن ستمیس ریتواند خود شامل چند ز یبخش م نی: ایکتابخانه و مرکز اطالع رسان یاطالعات ستمیس.7

وجود خواهد  یدر حوزه علوم پزشک یمجالت و مقاالت علم یاطالعات یگاههایبه پا ستمیس نیارتباط از ا ای یدسترس

 [8]داشت

  :ردیمد نظر قرار گ دیمهم با نهیسه گز یمارستانیاطالعات ب ستمیراه اندازی س برای

  بسترسخت افزاری و شبکه.1

  (HIS)نرم افزار.2

 کاربران.3

 مارستانییاطالعات ب ستمیس اهداف

می باشد.  کییو استراتژ کی،یدر سطوح عملی، تاکت مارستانییب تهاییاز فعال بانییپشت مارستانی،یاطالعات ب ستمیس هدف

رهسازی،  یارتباطی برای جمع آوری، ذخ لیو وسا وترهایاستفاده از کامپ مارستانی،یاطالعات ب ستمیهدف از س گریبه عبارت د

 ازهاییو برآوردن ن مارستانییب تهاییبا اطالعات اداری در تمام فعال ماریمراقبت ب نیپردازش، بازخوانی، و برقراری ارتباط ب

 ستمیاز اهداف س زیو آموزش ن قیاز تحق بانییپشت مارستانهایدانشگاهی،یمیباشد. در ب  ستمیتمام مصرف کنندگان مجاز س

 .است مارستانییاطالعاتب

 :میتوان خالصه نمود  ریرا در موارد ز مارستانییاطالعات ب ستمیاهداف عمده س بطورکلی

 پرسنل ییارتقاء سطح کارا.1

 رضرورییههای تکراری و غ یحذف رو.2

 بعنوان ابزار کار وتریاستفاده از کامپ.3

 تر قیتر و دق عیاستخراج آمار و اطالعات به روشهای سر.4

 وضع خدمات درمانی فییبهبود ک.5

 مارستانییکاری مدرن و استاندارد ب ستمیروش و س کی جادیا.6

 مهندسی پزشکی ستمهاییها با س داده  برقراری ارتباط .7

 و مراکز درمانی در سطح کشور مارستانهایب نیبرقراری ارتباط اطالعاتی ب.8

.  ارتقای 10ارتباط آن با شبک ههای بهداشت جهانی جادیشده در سطح کشور و ا عیبانک اطالعاتی توز کیبه  دنیرس.9

 .سطح بهداشت جامعه

 یو بهداشت یخدمات پزشکو نقش آن در بهبود  مارستانییاطالعات ب ستمیس تیاهم

ها می باشد. با توجه به تحوالت  مارستانیاطالعات و اسناد در ب تیریمد زهیمکان ستمیس کی، مارستانییاطالعات ب ستمیس

در  مارستانییاطالعات ب ستمیروزافزون به استفاده از س ازین ماران،یانتظارات ب شیگسترده در تکنولوژی پزشکی و افزا

و انفجار اطالعات در سطح بهداشتی و درمانی، کارشناسان معتقدند در قرن  وژیآمده است. در دوران تکنول دیپد مارستانیب

 ریرقابت با سا ییباشد، حرفی برای گفتن ندارند و توانا مارستانییاطالعات ب ستمیکه فاقد س ییمارستانهایب کمیو ستیب

را در  مارستانهایب رانیکه می تواند مد تابزار قدرتمند اطالعاتی اس کی، مارستانییاطالعات ب ستمیرا ندارد. س مارستانهایب

 .دهد شیافزا رییرا بنحو چشمگ مارستانهایو عملکرد مثبت ب دینما اریی حیمهای صح یو اتخاذ تصم مارستانهایاداره ب ندیفرا

در  روشهای  رییو تغ مهیبصنعت  شرفتیپزشکی در جهان، پ قاتیو تحق یروشهای دستی، رشد اطالعات علم  ناکارآمدی

سطح  شیو امکانات پزشکی، افزا زاتیتجه میعظ شرفتیآموزش پزشکی، پ نیبازپرداخت به مراکز طرف قرارداد،  روشهای نو

انتظارات  شینههای درمانی،  افزا یرشد روزافزون هز مارستانی،یب تیریسدهی و مد یتخصصی کارکنان و تحول در نحوه سرو

 ونیاتوماس لیضرورت ها و دال نیاز مهمتر رهیو غ گریکدیضرورت ارتباط مراکز پزشکی و متخصصان علوم پزشکی با   ماران،یب



 

 

 

مراقبت  تیفیابی کیخوب، برای ارز تییریاطالعات مد ستمیس کیوجود  نیمی باشد. همچن مارستانییاطالعات ب ستمیس

دارد و می تواند  اریها و ارزشهای افزوده بس تیقابل مارستانی،یاطالعات ب ستمیضروری می باشد. س ماریانجام شده برای ب

بهبود  مارستان،یعلمی در اداره ب تیریمد جادیخدمات درمانی، ا تیفی. ارتقا کدینما جادیا مارستانییانقالبی در خدمات ب

گذاری کالن در بهداشت و درمان و توسعه آموزش پزشکی از  استیاقتصاد درمان، رشد پژوهش در علوم پزشکی، اصالحس

 .)15و 14، 9است( راتمطلوبیتأث نیا دیمؤ زیجهانی ن قاتیاست. تحق ستمیس نیجمله ثمرات ا

صرف  مارستانیدرصد زمان کاری کارکنان ب 33نشان داد که  1998اروپا در سال  هیاتحاد مارستانیهزار ب 3بر روی  قیتحق

 نیتهای درمانی  میشود، بنابرا یصرف انجام فعال زین ماندهیدرصد باق 42ریهای اداری، و  یدرصد  پیگ 25، تبادل اطالعات

مارستانها موجب ارتقای  یو کاهش مدت زمان تبادل اطالعات در سطح ب مارستانها یدر ب یمارستانیاطالعات ب ستمیاجرای س

 [9]خواهد شد مارستانییخدمات ب تیفیک

، موجب ارتقاء (یبهداشت)یمارستانیاطالعات ب ستمیس رییانجام شده در جهان نشان داده است که بکارگ قاتیتحق ریسا

در  ستمیس نیاست و بر نقش موثر ا دهیگرد رندگانیمندی در خدمت گ تیرضا شیخدمات بهداشتی درمانی و افزا تیفیک

 ستمیس ریتاث نهیدر زم کای. مطالعه ای در آمر.نموده اند دیتاک زین انعلمی و بهبود اقتصاد درم تیریبستر مد کیفراهم نمودن 

 نهیدرصدی هز 30الی  26ها انجام شده است که کاهش  مارستانیها در ب نهیبر روی کاهش هز یمارستانیاطالعات ب یها

). اندرسون و همکاران در سال 2دهد(  یها را نشان م مارستانیب نیدر ا مارستانییاطالعات ب ستمیس یها پس از راه انداز

و  زیشده در مراحل مختلف تجو جادیدرصد از خطاهای ا 26قادر است  مارستانیاطالعات ب ستمینشان داده اند که س 1997

 ییدر سال صرفه جو نهیدالر هز ونیلیم 4/1از شیصرف ب زیو ن ماریب 1226دارو را بر طرف نموده و از بستری شدن  لیتحو

ضروری به نظر می رسد و در  مارستانهایدر ب مارستانییاطالعات ب ستمیس جادیآورد. با توجه به موارد فوق الذکر، ابه عمل 

نقش دارند گامی ارزنده و  مارستانییاطالعات ب ستمیسازی و اجرای س ادهیرابطه آگاهی تمام افرادی که به نوعی در پ نیا

 [10]شود یمهم محسوب م

 مارستانییاطالعات ب ستمیس مزایای

 مارستانیعلمی در اداره ب تیریمد جادیا.1

 نظم منطقی در واحدهای مختلف جادیا.2

خدمات اداری و  کی،ینیو پاراکل کیینیخدمات کل ص،یبستری ،ترخ رش،یسرعت و دقت در ارائه خدمات شامل: پذ شیافزا.3

 مالی

 قع گزارشهای درمانیثبت، نگهداری و ارسال به مو ه،یدقت در ته شیافزا.4

 مارستانییو استخراج اطالعات ب کیسامان دادن به جمع آوری، تفک.5

 ییاز هدر رفتن مواد مصرفی و دارو رییدر وقت پرسنل و جلوگ ییبهبود اقتصاد و درمان با  صرفهجو.6

 مارستانییهای روزمره ب تیبر فعال تیریامکان کنترل مد شیافزا.7

 مارستانیبر امور ب میاطالعات بخش های مختلف و نظارت مستق نیامکان دسترسی به آخر.8

 تیریگزارشهای مختلف مد هیامکان ته.9

 رقابلیو غ قیهای پزشکی، دق تی،ثبت ساعات و فعال یمارستانیاطالعات ب ستمیکاهش تخلفات پزشکی: از آنجا که در س .10

 .ابدیها کاهش می  مارستانیدر سطح ب زیاست، به طور حتم تخلفات پزشکی ن رییتغ

مندرج در  یبه اطالعات علم یدسترس قیامکان طر جادیاز ا مارستانیپژوهشی و آموزشی در ب تهاییکمک به انجام فعال .11

 کتاب ها و مقاالت



 

 

 

 مارستانیب یرسان بهمنابع موجود در کتابخانه و مرکز اطالع یامکان دسترس) یاطالعات یگاههایبه پا یو دسترس یعلم مجالت

 (گردد یفراهم م ستمیس نیقایاز طر زین

 .از راه دور یامکان پزشک   .12

 ریز اییارای مزاد رانی،پرسنل بهداشتی درمانی، و مد مارانیبرای ب یمارستانیاطالعات ب ستمیوری اطالعات و سافن کاربرد

 :می باشد

بهداشتی  ستمینها با سدر نحوه تعامل آ تییو قابل رو میمستق راتیفناوری ارتباطات و اطالعات تأث ماران،ی: برای بمارانیب.1

و بسرعت  شهیهم ارمیاساس، سوابق مربوط به ب نیخدمات بهداشتی درمانی دارد. بر ا انیدرمانی و تجربه آنها به عنوان مشتر

با مشاهده  زین مارانینخواهد کرد، در عوض ب ریییسوابق تغ تیفیقرار خواهد گرفت و ک یدر دسترس پزشکان و کادر درمان

 .مطمئن تر می شوند یباال، به کادر درمان تیفیفناوری ارتباطات و اطالعات با ک ستمهاییس

العات را در فناوری ارتباطات و اط منیو ا ع،ی،سر دیهای جد ستمیپرسنل بهداشتی درمانی: پرسنل بهداشتی درمانی س.2

مورد نظر را  ماریب نهیشیآنان قادر خواهند بود پ بیترت نیکنند. بد بانییخواهند داشت تا از کار روزمره آنان پشت اریاخت

ًعا و به راحتی  یرسآن را  جیرا بررسی و نتا شهایآزما ز،یداروها را تجو زی،یر امهو طرحهای مراقبت از وی را برن نییبازب

 .مشاهده کنند

داره منابع ساده تر اکار بهتر، و  رویین نیی)، تعنییبال و معتبر (مالی و حیدادههای صح  نیبهداشتی درمانی: تأم رانیمد.3

ات خدم زییطرح ر .سالمت عمومی، ابدیارتقاء  می مارانیمراقبت از ب تیفیو سطح ک ابدیمی  شیافزا نییمی شود. نظارت بال

 .)بهتر خواهد بود تیفیبر اساس  دادههای با ک لییآماری و تحل اتیعمل زیبرای مردم، و ن

 مارستانییاطالعات ب ستمیهای خاص س ویژگی

 . بانکهای اطالعاتی غنی مبتنی بر دانش پزشکی رندهیدر برگ.1

کردن  کیکل وهیز شدرصد موارد برای ورود اطالعات ا98دارد و در پیبه تا ازیدرصد موارد ن2وارد کردن اطالعات تنها در .2

 .به کمک موس استفاده  میشود

 .ساده است و به اصطالح کاربر پسند است اریو بس رییکامالً تصو اتیاجرای عمل.3

) تیردن امنب(برای باال  مارانیو کنترل دسترسی به پرونده های ب مارستانیکادر ب ییاز کارتهای هوشمند جهت شناسا.4

 .استفاده می کند

 .متخصصان بهداشتی و درمانی است نیکنفرانس ب دئویو ستمیمجهز به س.5

 .و معالجه است صیهوشمند مبتنی بر دانش برای تشخ ستمییبه س مجهز.6

 .را فراهم می کند لیو ارتباط تلفنی با موبا نترنتیا قیدسترسی به اطالعات از طر.7

طبقه بندی شده  و دهیچیانبوه اطالعات پزشکی، برای دسترسی آسان به مجموعه ای از اطالعات در هم پ ابییو باز گانییبا.8

 .است ریامکانپذ

 .وجود دارد کییامکان استفاده مشترك افراد از اطالعات پزشکی ثبت شده و راهنمایپروتکل بصورت الکترون.9

 .است سریدر آن م رییفناوری چندرسانه ای، ضبط انواع اطالعات صوتی وتصو رییبا بکارگ .10

 از راه دور پزشکی

باشد. امروزه  یاز راه دور م یپزشک ،یمارستانیاطالعات ب یها ستمیمهم  س یایاز خدمات و مزا یکیکه اشاره شد ، همانگونه

 و "فاصله"و  "دور"به معنای  tele کلمه از نیمی باشد. ا زیاز موضوعات مطرح و بحث برانگ کیی 5از راه دور یپزشک

medicine  بار توسط نیگـــرفته شــده اســـت و اول "طــب"و  "درمان"به معنای Thomas Bird 1970در دهه 
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. مدت کمی بعد از اختراع میبه عصر اختراع تلفن برگرد دیبا میفن آوری را متذکر شو نیشروع ا می. اگر بخواهدیابداع گرد

 .اعضاء صورت گرفت تیوضع ابییارز هتبه متخصصان با تجربه ج هیبه منظور انتقال صدای قلب و ر ادییتلفن تالش های ز

 :اشاره کرد ریاه دور ارائه شده است که می توان به موارد زاز ر یبرای پزشک فیتعر نیچند

پزشکی، درمان و مراقبت از  صیبه منظور انتقال اطالعات و آگاهی دادن به منظور تشخ شرفتهیاستفاده از تکنولوژی پ -الف

 .و آموزش هـای از راه دور که در ارتباط با ســـالمت باشد ماریب

ارتباط از راه دور بدون  لیتکنولوژی اطالعات و وســا لهیپزشـکی از راه دور به وسـ نیبه متخصـص عیدســترسی ســر-ب

 .اطالعات وابسته به آن در کجا قرار گرفته است ای ماریب نکهیتوجه به ا

 قیاز طر گریمحل به محل د کی از شده مبادله) …، مارانیپرونده ب لم،یعکس، صــدا، ف)اســـتفاده از اطالعات پزشکی-ج

 .ماریادامه درمان ب شـــرفتیو آموزش ارائه دهندگان ســـالمت به منظور پ ماریبه منظور ســــالمت ب کییانتقال الکترون

 از راه دور یپزشک یمزایا

 مارانیبرای ب ژهیدسترسی به مراقبت های و شیافزا (1

 ییو روستا یشهر یها تیجمع یدسترسی به مراقبت های بهداشتی برا شیافزا (2

 )ریو مرگ و م یماریکمتر ،کاهش ب یمراقبت های بهداشتی (اشتباهات پزشک تیفیکبهبود  (3

 ماریمندی و راحتی ب تیرضا شیافزا (4

 های درمان نهیکاهش هز (5

 )به اطالعات یبرای ارائه دهندگان سالمت (بهبود دسترس دیو تول ییکارا شیافزا (6

 گریکدیارتباط اطالعاتی پزشکان با  شیافزا (7

 آموزش مداومفراهم شدن امکان  (8

 پزشکی دیهای جد افتهیآشنا شدن با  (9

 خدمات بهداشتی افتیشهری برای در نیکاهش سفرهای ب (10

 از راه دور یپزشک یساز ادهیپ موانع

 :باشد ریهای فنی که می تواند شامل موارد ز نهیباال بودن هز (1

 زاتیتجه نهیباال بودن هز–

 امر نیا ارتباط مخابراتی مناسب جهت رساختیآماده کردن ز نهیباال بودن هز–

 شود پرداخت ستییهای مستمرکه برای تبادل اطالعات با نهیباال بودن هز–

  :های حقوقی و بحث های قانونی مطرح شده تیمحدود (2

 .فنآوری گرفته شود نیسازی ا ادهیکشورهای مربوطه جهت پ نیاز طرف مسئول ستییمجوزهای داخلی : که با–

شده را به همراه داشـته باشـند  دییکنند که مدرك تا تیروش درمانی فعال نیپزشـــک: پزشکانی می توانند درااعتبارنامه –

داده می شود که مدرك خود را از آن کشــورها  تیکه الزم بذکر است در بعضی از کشورها تنها به پزشکانی اجازه فعال

 .کرده باشند افتیدر

بعهده چه کسی می  تیکامال مشــخص شود که مسول ستییروش درمانی با نی: درا سهل انگاری در معالجات تیمسئول–

 .باشد

 اطالعات تیمحرمانگی و امن (3

 عوامل فرهنگی (4



 

 

 

می باشند و ترس از نادرست بودن درمان به روش درمان  ماریحضوری ب نهیمقاومت پزشکان: بعضی از پزشکان معتقد به معا–

 .برای آنان می باشد روش نیاز راه دور مانع استفاده ازا

درمان ارائه شده و قابل اعتماد بودن  تیفیک لیمقاومت ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی: در نظرگرفتن مالحظاتی از قب–

 .گروه می شود نیروش درمانی مورد نظر، مانع از اقدام ا

حضوری مانع استفاده  نهیبه معا مارانیاز ب گریروش و اعتقاد بعضی د نی: ترس از نادرست بودن درمان به امارانیمقاومت ب–

 .روش می شود نیکردن آنها از ا

 کشور کییدر شبکه سالمت الکترون مارستانییاطالعات ب ستمیس رییبه کارگ نحوه

های سر راه و نقاط قوت وضعف  دیبر اساس فرصت ها و تهد زییبرنامه ر ازمندیصنعت در داخل کشور ن نیتوسعه ا جهت

از عواملی هستند که مربوط  ریاثر پذ ند،یگروهی از موانع عمده و مشهودی که در سر راه توسعه به حساب می آ .میخود هست

 :میمی کن انیب ریموانع و چالش ها را در ز نی. تعدادی از استین رآسانیآنها کا تیریاز کشور بوده و مد رونیبه فضای ب

عرصه شده و رقابت  نیآنها باعث کاهش عمر فن آوری در ا نیب دیو رقابت شد شرفتهیکشورهای پ عیگذاری وس هیسرما-1

 . تر کرده است نیرا سنگ

در ارائه خدمات درمانی، ارائه محصوالت در  ایمحصوالت دن نیتر شرفتهیدرخواســت بـازار داخـلی با استفاده از پ لیبه دل-2

 .ای جهانی استمحصوالتی در سطح استاندارده دیتول ازمندیعرصه ن نیا

 یمارستانیاطالعات ب ستمیس یریالزم در به کار گ یساخت ها زیر

 ریموارد ز جادیموظف به ا کیدر حوزه انفورمات دیتوجــه به نقش دولت ها در راســتای توســعه دو بخش کاربردی و تول با

 . هسـتند ییبنا

 .الزم و ضروری می باشد اتییشکل ح زیبهیبخش در بدو برنامه ر نیساخت های ا ریشناخت جامع از ز نیبنابرا

 تییامن رساختیز  

 ربناییشــخصی افراد می شود، ز میکــه مانع سوء استفاده و تجاوز به حر تالییجیوحفاظــت از اطالعات د  دگییپوشـــ

 تیامن زاتیعبارتند از : تجه ردیرار گمورد توجه ق دیپزشــکی می باشد. مجموعه مواردی که با کیتوسعه کاربری انفورمات

  ... .و تیهو نییمرکز تع ک،یعامل امن ،امضای الکترون ستمیشبکه ها، س

اطالعات در  تیالزامات امنلذا  ردیمورد توجه قرار گ ترشیب دیبا یاطالعات یهاستمیدر س یمحرمانگهمچنین الزم است 

 زاتیو تجه یبه اطالعات، انتقال اطالعات، منابع انسان یو دسترس یسازرهیذخ یهااز جنبه توانیاز راه دور را م یشبکه پزشک

 قرار داد. یمورد بررس یپزشک صیتشخ

 تجاری رساختیز  

 قیمناسب برای تعامل مالی در تبادالت تحت شبکه مانع استقبال عمومی برای ارائه خدمات از طر ســتمیو نبود س ضعف

پزشــــکی  کیتوســـعه کاربردی و به دنبال آن رشـــد صـــنعت انفورمات ییبنا ریموارد ز گریاز د نیشبکه خواهد بود. بنابرا

  ... .و کیپول الکترون ک،یســاخت تجاری می باشــد. از جمله : بانکداری الکترون ریز

 حقوقی رساختیز  

پزشــکی در کشور هستند. چرا که  کیاتدر عصــر اطالعات از ملزومات توســـعه انفورم تیو مقررات مربوط به فعال نیقوان

 نیکننده ًعمال هرج و مرج مانع توسعه خواهد بود. به عنوان مثال : دادگاه شبکه، قوان نییشفاف، روشن و تع نیبدون قوان

  ... .و بریفضای سا

 اجتماعی و فرهنگی رساختیز 



 

 

 

حاصل از توسعه مقاومت کند،  راتییرابر تغانسانی مخاطب اصلی فن آوری اطالعات است و چنانچه طبق عادت در ب رویین

 اتیآموزش و فرهنگ سازی برای ارتقاء علمی و فکری افراد جامعه از ضرور نی. بنابراافتیمطلوب دست  جینمی توان به نتا

آگاهی و  شیمهارت متخصصان حوزه پزشکی و در مقابل افزا شیمستمر توسعه فن آوری اطالعات می باشد. آگاهی و افزا

 .است ریاجتماعی جهت بهره وری از خدمات ارائه شده در سطح ملی و منطقه ای ضرورتی انکارناپذ رشیپذ جادیا

 فنی رساختیز 

خواهد کرد.  نیپزشکی را تام کیفنی انفورمات رساختیعصر ز نیپزشکی در کنار ابزارهای ارتباطی و اطالعاتی ا زاتیتجه

عات اشخاص از بدو تولد تا هنگام مرگ ،بستری برای استفاده از ابزارهای ثبت اطال تیبا قابل کییابزارهای الکترون شیدایپ

ابزارها گذاشته شود. از  نیبر عهده ا رخالقانهیغ تیآورد تا کارهای روزمره با ماه هدتوانمند پردازشی و هوشمند را فراهم خوا

و درمان شناخته می شــود  صیر تشخابزارها  می توان به فن آوری مشاوره پزشک که به عنوان کمک پزشک د نیجمله ا

قابل توجهی در باال بردن سرعت ارائه  اریبس گاهیداده ای قدرتمندی هستند که جا گاهیابزارها، پا نیاز ا گری،اشاره کرد. گروه د

 .داده های قوی اطالعات پزشکی است گاهیفن آوری ها پا نیها خواهند داشت، از جمله ا نهیخدمـات و کاهش هز

 روش تحقیق  .3

بر مستندات  یداردو مبتن تیوخالق یاسیق کردیبر رو هیباشد که تک یم ینظر یادیبن قاتیپژوهش از نوع تحق نیروش ا

 بوده است . علمی رمکتوبیمکتوب وغ
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باشد. با توجه به  یم مارستانهایو اسناد در ب اطالعات تیریجهت مد زهیمکان ستمیس کی یمارستانیاطالعات ب ستمیس    

اطالعات  ستمیروزافزون به استفاده از س ازین ماران،یانتظارات ب شیو افزا یاطالعات پزشک یفن آور نهیتحوالت گسترده در زم

حوزه بهداشت و درمان،  رد ژهیمختلف و به و یها نهیو انفجار اطالعات در زم یآمده است .در دوران تکنولوژ دیپد یمارستانیب

گفتن  یبرا یباشند، حرف یمارستانیاطالعات ب ستمیکه فاقد س ییمارستانهای،ب کمیو  ستیمعتقدند در قرن ب نظران صاحب

 یاست که م یابزار قدرتمند اطالعات کی یمارستانیاطالعات ب ستمیس .را ندارند مارستانهایب ریرقابت با سا ییندارند و توانا

را به نحو  مارستانهایو عملکرد ب دینما یاری حیصح یها میو اتخاذ تصم مارستانیاداره ب ندیرا در فرا مارستانهایب رانیتواند مد

 .دهد شیافزا یریچشمگ

حجم اطالعات،  عیسر شیدر جهان و افزا یپزشک قاتیتحق ژهیبه و قاتیانجام امور، رشد تحق یدست یروش ها یناکارآمد

 یسطح تخصص شیافزا ،یو امکانات پزشک زاتیتجه میعظ شرفتیآموزش، پ نینو یروش ها ،یو صنعت یعلم یها شرفتیپ

و متخصصان  یضرورت ارتباط مراکز پزشک ماران،یانتظارات ب شیاافز ،یو درمان یبهداشت یها نهیکارکنان، رشد روزافزون هز

 .است یمارستانیاطالعات ب یها ستمیس یو راه انداز جادیا لیو دال یضرورت ها نیاز مهمتر رهیو غ گریکدیبا  یعلوم پزشک

 یضرور ماریب یبرا شدهانجام  یدرمان یمراقبت ها تیفیک یابیارز یخوب، برا یتیریاطالعات مد ستمیس کیوجود  نیهمچن

 .باشد یم

 یمارستانیو ب یدر خدمات بهداشت یتواند انقالب یدارد و م یاریها و ارزش افزوده بس تیقابل یمارستانیاطالعات ب ستمیس

بهبود اقتصاد درمان، رشد پژوهش در  مارستان،یدر اداره ب یعلم تیریمد جادیا ،یخدمات درمان تیفیک ی. ارتقادینما جادیا

کالن در بهداشت و درمان و توسعه آموزش در  یاستگذاریاصالح س ،یپزشک یارائه خدمات مطلوب اطالع رسان ،یعلوم پزشک

برنامه  نیبنابرا .مطلوب است راتیتأث نیا دیمؤ زین یجهان قاتیاست .تحق ستمیس نیاز جمله ثمرات ا یعلوم پزشک یرشته ها



 

 

 

ارائه خدمات  تیفیتواند نوع و ک یبوده و م یضرور یامر یمارستانیاطالعات ب ستمیس نهیبه یریو به کارگ یراه انداز ،یزیر

 .  دیمرتبط را متحول نما یپژوهش یها تیو فعال یو درمان یبهداشت

 پیشنهادها. 5

 صورت گرفته، پیشنهادات کاربردی ذیل ارائه شده است:پژوهش با توجه به 

 های موردنیاز و به کارگیری معماری مناسب جهت حفظ امنیت اطالعات بیمارانبررسی استقرار زیرساخت -  

 اصالح سیاست گذاری کالنمندی بیماران از کیفیت خدمات درمانی با بررسی رضایت -    

 های آموزش و بهسازی نیروی انسانی شاغل در حوزه سالمتتبیین برنامه -  

 ریزی جهت استقرار استراتژی نظام جامع اطالعات سالمت و بهداشتی افرادبرنامه -  

 الکترونیکی توسط پژوهشگرانهای بهداشتی و سالمت پژوهش مستمر در حیطه سیستم -  

 های اتصال مراکز درمانی به یکدیگرافزاری و زیرساختتقویت و پشتیبانی بسترهای سخت -  
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