
                                                                                                     

 اطالعـات در فناوري  توانمنديهاي

 پزشكي                                      
 از پزشـكي  مراقبت دادن قرار دسترس امكان در 

 بـا  اطالعـاتي  و ارتبـاطي  نوين طريق فناوريهاي
 .بيشتر سهولت و كمتر هزينه

 با خدمات ارائه كيفيت بهبود و ها هزينه كاهش 
 زمينـه  در بهتر گذاري استيس و سازي تصميم
 بـزرگ  هـاي  سيـستم  بوسـيله  اجتماع بهداشت
 .ارتباطي قوي ابزارهاي و اطالعاتي

 آموزش زمان و موقعيت به توجه با آموزشي تنوع 
 بزارهـاي ا طريق از اجتماع مختلف اقشار براي و

 .آموزشي وكمك ارتباطي
 متخصـصان  مـشاركت  بـراي  اييهـ  زمينه ايجاد 

 پزشكي تحقيقات هدايت و ومحققان پزشكي

  
 پيـشنهاداتي در كـاربرد ايـن   

   :پزشكي فناوري در حوزه هاي
 ، پزشـك  مـشاوره  جهت (سكنفران ويدئو . 

 .... )پژوهش و آموزش

 انتقال(دور راه از درمان و تشخيص روشهاي 
 ... و حيـاتي  پارامترهـاي  انتقـال  ،ها عكس
 )پزشك تشخيص جهت

 خودكار بصورت و 1دور راه از هاي جراحي 
 غيره و )رباتها(
 آوري، جمع دقيق و قدرتمند هاي سيستم 

ــره ذ ــات  و خيـ ــردازش اطالعـ  پـ
 HIS(2(پزشكي

 منـزل  در دور راه از پزشـكي  مراقبـت  
  HC(3(بيمار

  
 انـداز  چـشم  به رسيدن چالشهاي
  :موجود

 اطالعـات  فنـاوري  كميتـه مـشاوره   ايهـ  يافتـه 
 در اطالعـات  فناوري كاربرد در (PITAC)4آمريكا

                                    
1 Telesurgery 
2 Hospital Information System 
3 Home Care 
4 President's Information Technology Advisory 
Commitee 

 موارد زير را پزشكي مراقبت وتوسعه تحقيق زمينه
  :  بعنوان چالش نشان داد

 بـه  نسبت گسترده و قبول قابل ديدگاه وجود عدم .1
پزشـكي   مراقبـت  بهبود در فناوري اطالعات كارايي

 هـاي  ديدگاه با ختلفم ي سازمانها وجود عالوه به
 نسبت آنها متفاوت هاي انگيزه از ناشي كه متفاوت

 . استفناوري اين بكارگيري به
 بهبـود  در اطالعـات  فنـاوري  پتانـسيل  نتبيـي  در .2

 ، بحرانـي  هـاي  جنبـه  بـه  پزشـكي بايـد   مراقبـت 
بـه   درازمـدت  تحقيقـاتي  و سياسـي  ، تكنولـوژيكي 

 .شود پرداخته خوبي
 پشتيباني مجتمع هاي سيستم با مقدماتي آشنايي .3

 روشهاي و ابزارها از استفاده با اينكه و ذكر5تصميم 
 پيـدا  بهبـود  آنهـا بـسيار   عملكرد اطالعات فناوري
 .كرد خواهد

 در اطالعات فناوري از توانمنديهايي به يافتن دست .4
 كـادر  افـزايش  نيازمنـد  ،پزشـكي  مراقبـت  بهبـود 

 حـوزه  بين پيوند درزمينه فعال پزشكان و محققان
اطالعـاتي   و ارتباطـاتي  ابزارهـاي  و بهداشـت  ايهـ 

  بود خواهد

                                    
5 Decision Support System 



 محققان آژانس از شده تشكيل كه پزشكي انجمن .5
 كـه  دارد هـايي  خالقيـت  بـر  ،تكيـه  اسـت  دولتي

 در تحقيقـات  نتيجه در دولت ديگر هاي درقسمت
 بايـد  ولي ، اند آمده بوجود اطالعات فناوري زمينه
 كـشور  پزشـكي  مراقبت كيفيت افزايش كه بدانيم
 اطالعـاتي  هـاي  فناوري از مؤثر استفاده به وابسته
 بود خواهد پزشكي در آن قسمتهاي كارامد و جديد

 بـسيار  نقـش  دولتي بهداشت آژانس متاسفانه اما .
 علـوم  دره توسع و تحقيقات زمينه در را محدودي

 و پزشكي تحقيق كميته و كند مي بازي اي رايانه
 فنـاوري  به تنسب جامعي ديد هم پزشكي مراقبت
        .ندارد پزشكي در آن كاربرد و اطالعات

  
  :منبع
 آمريكا جمهور رئيس مشاوران گروه گزارش*
 اطالعات يفناورطريق  از پزشكي مراقبت در تحولي

چالـشهاي   -اسـت  2001 فوريـه  گـزارش  تـاريخ  -
 استفاده از فناوري اطالعات در علوم  پزشكي
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  :استاد راهنما
  خانم درويش

  
  

  :گرد آورندگان
  مير مقداد صفري*

  حسين رضازاده  *
  رضا علي نيا   * 
  كسري وحيدي      *
  محمدرضا رضوي      *

             عبدلي نژاد محمدرضا *                 


