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Abstract: Given the importance of information technology in health
sector, planning and identifying the prospect and a future road map is
important in this area. For this purpose, applying a systematic approach
to study the future of health information technology is essential. The key
technology is one of the approaches used in the foresight studies and it is
conducted by interviewing experts. The aim of this study was to use key
technology approach to identify the most important health information
technologies for Iran until 2025. This qualitative study was conducted
in two phases. The first phase was related to developing a mind map of
health information technologies based on the literature review and an
expert panel results. In the second phase, semi-structured interviews
were conducted with 13 experts to identify the key health information
technologies for Iran until 2025. In the first phase, content analysis and
in the second phase, framework analysis was used to analyze data.
According to the results, the main themes were immediate, cheap,
stable, and secure access to the maximum health records of the entire
population, equitable access to resources and services of the health
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counter, development of knowledge management in medical and health sciences,
development of governmental electronic services (backup) in health system, development of
m-health, IT governance in health and development of national HIT infrastructure. In total, 19
key health information technologies were identified which were related to the main themes.
The development of electronic health records, national health information network, data
sharing, patient’s personal health record (PHR), m-health, clinical decision support systems
and health information technology infrastructure were found to be the most important health
information technologies for Iran until 2025. It seems that identifying key health information
technologies can help to facilitate strategic and operational planning in this area and help to
allocate resources realistically.
Keywords: Health Information Technology, Key Technologies, Foresight, Qualitative Study,
Mind Map
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فصلنامه | علمی پژوهشی

چكيــده :بــا توجــه بــه اهمیــت فنــاوری اطالعــات در بخــش ســامت ،برنامهریــزی
و مشــخصنمودن چشــمانداز و نقشــة راه آینــده بــرای آن حائــز اهمیــت اســت.
بدینمنظــور بهکارگیــری رویکــردی نظاممنــد جهــت مطالعــة آینــدة فنــاوری
اطالعــات ســامت ضــروری اســت .یکــی از رویکردهــای آیندهپژوهــی اســتفاده
از روش فناوریهــای کلیــدی اســت کــه از طریــق مصاحبــه بــا خبــرگان انجــام
میشــود .هــدف از ایــن پژوهــش شناســایی فناوریهــای اطالعــات ســامت
مهــم بــا اســتفاده از رویکــرد فناوریهــای کلیــدی بــرای ایــران  1404بــود.
ایــن پژوهـ ِ
ـش کیفــی در دو مرحلــه انجــام شــد .مرحلــة اول پژوهــش بــه ترســیم
نقشــة ذهنــی فنــاوری اطالعــات ســامت اختصــاص داشــت کــه بــر اســاس مــرور
متــون و هماندیشــی خبــرگان انجــام گرفــت .در مرحلــة دوم ،بهمنظــور تعییــن
نظــرات خبــرگان در ارتبــاط بــا فناوریهــای اطالعــات ســامت کلیــدی بــرای
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 .1ایــن مقالــه نســخۀ کاملتــر مقالـهاى بــا نــام «فناوریهــای اطالعــات ســامت کلیــدی بــرای
ایــران  »1404اســت کــه در تاریــخ  96/09/05در پنجمیــن همایــش ملــی مدیــران فنــاوری
اطالعــات ارائــه شــده اســت.
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ایــران  ،1404مصاحبــة نیمهســاختاریافته بــا  13نفــر انجــام شــد .روش تحلیــل دادههــا در مرحلــة اول،
تحلیــل محتــوا و در مرحلــة دوم ،تحلیــل چارچوبــی بــود .درونمایههــای اصلــی حاصــل از تحلیــل
دادههــا عبــارت بودنــد از دسترســی ســریع ،ارزان ،پایــدار و امــن بــه حداکثــر ســوابق ســامت کلیــة افــراد
جامعــه؛ دسترســی عادالنــه بــه منابــع و خدمــات پیشخــوان ســامت؛ توســعة مدیریــت دانــش علــوم
پزشــکی و بهداشــتی در راســتای ارتقــای ســامت و حفــظ ایمنــی افــراد جامعــه بــا اســتفاده از فنــاوری
اطالعــات؛ توســعة خدمــات الکترونیکــی حاکمیتــی (پشــتیبان) در نظــام ســامت؛ توســعة ســامت همراه؛
و حاکمیــت فنــاوری اطالعــات ســامت و ارتقــای زیرســاخت فنــاوری اطالعــات ســامت در ســطح
ملــی .در کل 19 ،فنــاوری اطالعــات ســامت کلیــدی توســط خبــرگان معرفــی شــد .توســعة پرونــده
الکترونیــک ســامت ،توســعة شــبکة گســترده ســامت ،تبــادل و اشــتراک داده ،توســعة ســامت همــراه،
پرونــدة ســامت شــخصی بیمــار ،زیرســاختهای فنــاوری اطالعــات ســامت و توســعة سیســتمهای
پشــتیبان تصمیــم بالینــی از جملــة مهمتریــن فناوریهــای مــورد نیــاز ایــران تــا ســال  1404بودنــد.
بــه نظــر میرســد بــا تعییــن فناوریهــای اطالعــات ســامت کلیــدی تدویــن برنامههــای راهبــردی و
عملیاتــی در ایــن حــوزه تســهیل گــردد و تخصیــص منابــع واقعبینانهتــر صــورت پذیــرد.
كليدواژههــا :فنــاوری اطالعــات ســامت ،فناوریهــای کلیــدی ،آیندهنــگاری ،مطالعــة کیفــی ،نقشــة
ذهنــی
 .1مقدمه

فنــاوری اطالعــات ســامت 1شــامل انــواع مختلفــی از فناوریهــای اطالعــات و ارتباطــات

اســت کــه بهمنظــور جم ـعآوری ،انتقــال ،نمایــش و ذخیــرة دادههــای بیمــار مــورد اســتفاده قــرار

میگیرنــد ( .)Sittig 2014ایــن مفهــوم محــدودة وســیعی از محصــوالت ،فناوریهــا و خدمــات

ماننــد فنــاوری ســامت از راه دور ،خدمــات مبتنــی بــر ابــر ،2ابزارهــای پزشــکی ،ابزارهــای پایــش
از راه دور 3و حســگرها 4را شــامل میشــود ( .)DeSalvo 2014; Amatayakul 2013بهبــود کیفیــت،

کارایــی ،بــرونداد ،مراقبــت بیمــار و کاهــش هزینــة مراقبــت ســامت از جملــة منافــع بالقــوهای

هســتند کــه میتــوان بــرای فنــاوری اطالعــات ســامت برشــمرد (.)Ahlan and Ahmad 2014
کاربــرد فنــاوری اطالعــات در ســامت امــکان دسترســی بــه اطالعــات ســامت بــرای بیمــاران،

متخصصــان بالینــی ،فراهمکننــدگان خدمــات مراقبــت ســامت ،5ســازمانهای بیمــه و دیگــر
بخشهــای دولتــی را فراهــم مـیآورد و باعــث کاهــش خطاهــای پزشــکی ،هزینههــا و کاغذبــازی

و افزایــش اثربخشــی ،کیفیــت مراقبــت ســامت و توانمندســازی بیمــاران و متخصصــان بالینــی
3. telemonitoring
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2. cloud-based services

)1. Health Information Technology (HIT

5. health care providers

		4. sensors
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میشــود (Ehrenfeld and Cannesson 2014; Rothman, Leonard, and Vigoda 2012; Blackwell

.)2008

علیرغــم اهمیــت فنــاوری اطالعــات ســامت و لــزوم برنامهریــزی بــرای آینــدة آن،

ِ
پیــش رو
تــوازن بیــن منافــع و خطــرات بهکارگیــری آن در بخــش ســامت ،بــرای ســالهای
روشــن نیســت .عــاوه بــر ایــن فنــاوری اطالعــات ســامت بهســرعت در حــال پیشــرفت اســت

( )Wyatt and Sullivan 2005b; Cresswell and Sheikh 2016و ســازمانهای مراقبــت ســامت و

سیاس ـتگذاران ایــن حــوزه نیازمنــد درنظرگرفتــن مســائلی هســتند کــه ممکــن اســت در آینــده

روی دهنــد ( .)Wyatt and Sullivan 2005aبنابرایــن ،بهمنظــور برنامهریــزی بهتــر و اســتفادة بهینــه
از ایــن فناوریهــا ،اســتفاده از پژوهشهــای نظاممنــد آینــده اجتنابناپذیــر اســت (Behkami and

 .)Daim 2012مطالعــة نظاممنــد آینــده بــا نامهــای مختلفــی شــناخته میشــود ماننــد آیندهپژوهــی،

آیندهنــگاری ،آیندهشناســی و مطالعــات آیندهنگــر .هــدف ایــن نــوع مطالعــات شناســایی

آیندههــای مرجــح ،ممکــن و احتمالــی اســت (.)Staggers, Nelson and Jones 2013; Turley 2002
آیندهنــگاری عبــارت اســت از فراینــدی نظاممنــد بــا نــگاه بــه آینــدة بلندمــدت در حوزههــای

علمــی ،فنــاوری ،اقتصــادی و اجتماعــی و هــدف آن تعییــن حوزههــای پژوهــش راهبــردی و ایجــاد

زمینــه بــرای پیدایــش فناوریهــای جدیــد بــا فوایــد بیشــتر بــرای اجتمــاع و اقتصــاد اســت (Martin

 .)2001بهمنظــور تعییــن چشــماندازهای میانمــدت و بلندمــدت بــرای توســعة فنــاوری میتــوان

از روشهــای آیندهنــگاری فنــاوری اســتفاده کــرد (;Poteralska and Sacio-Szymańska 2014

 .)Hemmat et al. 2017آیندهنــگاری فنــاوری میتوانــد بهمنظــور شناســایی فناوریهــای کلیــدی

یــا حیاتــی یــک کشــور یــا یــک صنعــت کــه نیازمنــد توســعة آینــده مطلــوب خــود اســت ،بـهکار

گرفتــه شــود ( .)Chen, Wakeland and Yu 2012همچنیــن ،میتــوان آن را بهعنــوان یکــی از اجــزای
اصلــی فراینــد توســعة تکنولــوژی در نظــر گرفــت .بــرونداد آیندهنــگاری فنــاوری مجموعــهای
از اســتراتژیها و زیرســاختهای فنــاوری اســت .عــاوه بــر ایــن بــه شــرکتهای خصوصــی و

دولتــی در زمینــة نــوآوری ،انتقــال و مدیریــت فنــاوری و رقابتپذیــری کمــک میکنــد (UNIDO

.)2005; Chan and Daim 2012
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سناریونویســی ،1تحلیــل اثــرات متقابــل ،2روش «دلفــی» ،3روش تعییــن فناوریهــای کلیــدی

4

و هماندیشــی خبــرگان 5از جملــة مهمتریــن روشهــای آیندهنــگاری هســتند کــه میتــوان در

زمینههــای مختلــف از آنهــا اســتفاده کــرد .هــر کــدام از ایــن روشهــا کاربــردی خــاص و قابلیــت

اســتفاده در فعالیتهــای آیندهنــگاری را دارنــد؛ امــا انتخــاب روش بــه ماهیــت موضــو ِع مــورد

مطالعــه بســتگی دارد ( .)UNIDO 2005مطالعــات فناوریهــای کلیــدی بهمنظــور پیشبینــی آینــدة
فنــاوری بــا اســتفاده از مصاحبــه بــا خبــرگان شــکل میگیرنــد .ایــن رویکــرد معمــوالً بهمنظــور
مشــخص کــردن اولویتهــا و اقدامهــای کلیــدی نیــز بــه کار بــرده میشــود ( .)EFP 2010در

ایــن نــوع مطالعــات ،فناوریهــای کلیــدی بایــد چنــد ویژگــی مشــخص داشــته باشــند .یکــی از ایــن

ویژگیهــا تناســب بــا سیاســت 6اســت؛ یعنــی فناوریهــای کلیــدی شناختهشــده بایــد نشــاندهندة
ایــن موضــوع باشــند کــه مداخــات سیاســی در زمینــة آن نــوع فنــاوری میتوانــد منجــر بــه تحقــق

نتایجــی شــود .ویژگــی دیگــر تمایــز 7اســت؛ یعنــی فناوریهــای کلیــدی در برابــر فناوریهــای
غیرکلیــدی بایــد بهصــورت مشــخص و شــفاف متمایــز باشــند .معیــار پیشــرفتهبودن بــرای فنــاوری
کلیــدی بهتنهایــی کافــی نیســت .ویژگــی دیگــر ،تکرارپذیــری 8اســت .روش انتخــاب فناوریهــای

ِ
روش انتخــاب فنــاوری توســط فــردی کــه
کلیــدی بایــد طــوری باشــد کــه در صــورت تکــرار

بهطــور مســتقیم در فعالیــت شناســایی فناوریهــای کلیــدی شــرکت نداشــته اســت ،دوبــاره نتایــج

مشــابهی بهدســت آیــد (.)UNIDO 2005; EFP 2010; JRC 2007
 .2پیشینة پژوهش

اگرچــه انجــام مطالعــات آیندهپژوهــی بهمنظــور بررســی نظاممنــد آینــدة فنــاوری اطالعــات

ســامت بهعنــوان ابــزاری مهــم پیشــنهاد شــده اســت (Englebardt and Nelson 2002; Nelson and

 ،)Staggers 2013مطالعــات مرتبــط بــا مســائل کلیــدی فنــاوری اطالعــات ســامت بســیار محــدود

اســت و ایــن نــوع مطالعــات در کشــورهای در حــال توســعه بســیار کمتــر بــه چشــم میخــورد

(« .)Turan and Palvia 2014پالویــا» و همــکاران در ســال  ،2012مســائل کلیــدی فناوریهــای

اطالعــات در مراقبــت ســامت را بررســی کردنــد و بــا نظرخواهــی از دو گــروه مدیــران اطالعــات
و مدیــران اجرایــی بیمارســتانها در کشــور ایــاالت متحــده ،ده مســئلة کلیــدی را شناســایی
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و اولویتبنــدی کردنــد .مهمتریــن ایــن مســائل شــامل تغییــر فرمــت کاغــذی بــه الکترونیکــی،
اجــرای پرونــدة پزشــکی الکترونیکــی ،رویکــرد سیســتمی بــه مدیریــت شناســایی بیمــار ،کیفیــت

پروندههــای پزشــکی الکترونیکــی ،فناوریهــای پرونــده ،ســنجش اثربخشــی فنــاوری اطالعــات
در مراقبــت ســامت ،مســائل زیرســاخت فنــاوری اطالعــات ،مدیریــت هزینــة فنــاوری اطالعــات و
پشــتیبانی از مراقبــت ســامت در خانــه میشــد (.)Palvia et al. 2012

«تــوران و پالویــا» در ســال  ،2014مســائل کلیــدی فنــاوری اطالعــات ســامت بــرای کشــور

ترکیــه را شناســایی کردنــد .ایــن پژوهــش بــر اســاس نظــرات مدیــران ارشــد بیمارســتان شــکل
گرفــت و در نهایــت ،مســائل کلیــدی شناســایی و اولویتبنــدی شــدند .مهمتریــن ایــن مــوارد شــامل

حریــم خصوصــی در پرونــدة الکترونیــک ســامت ،اطمینــان از کیفیــت پروندههــای الکترونیــک

ســامت ،امنیــت پروندههــای الکترونیــک ســامت ،اجــرای سیســتم پرونــدة الکترونیــک پزشــکی،

رویکــرد سیســتمی بــه مدیریــت شناســایی بیمــار ،مدیریــت تغییــر از پرونــدة کاغــذی بــه پرونــدة
الکترونیــک و اجــرای پرونــدة ســامت بیمــار بــود ( .)Turan and Palvia 2014در مطالعـهای دیگــر
پنــج فنــاوری اطالعــات ســامت کلیــدی شناســایی و گــزارش شــد .تولیــد داده توســط بیمــار و

اشــخاص ،رباتیــک و خودکارســازی مراقبــت ســامت ،نــوآوری زیرســاخت اطالعــات ،تســهیالت

هوشــمند و سیســتمهای آمــوزش ســامت پنــج حــوزة مهمــی هســتند کــه دهــة آینــده بــروز
خواهنــد کــرد (.)Cresswell and Sheikh 2016

در ایــران مطالعــهای در ســال  1387بــا عنــوان «پــروژة آیندهنــگاری پامفــا ( 1404پایلــوت

آیندهنــگاری مناس ـبترین فناوریهــا بــرای ایــران تــا ســال  »)1404انجــام شــد .یکــی از اهــداف

ایــن پــروژه دســتیابی بــه مجموعـهای از اطالعــات و ســناریوها در خصــوص مناسـبترین فناوریهــا
بــرای ایــران  1404بــود .در ایــن مطالعــه از روش سناریونویســی ،روش دلفــی ،روش آثــار برگــذر

1

و روش هماندیشــی خبــرگان اســتفاده شــد .نتایــج بهدســتآمده از ایــن بخــش بهصــورت

شــاخصهای اجمــاع بــرای عــدمقطعیتهــا ،پیشبینــی  25گــزاره 2دربــارة وضعیــت ایــران ،1404

اقدامهــا و اولویتهــای آنهــا و در نهایــت ،ارائــة  10گــزاره و تعییــن میــزان اهمیــت آن و آثــار

مــورد انتظــار ناشــی از تحقــق هــر کــدام از آنهــا و وضعیــت ایــران در مقایســه بــا ســایر کشــورها

بیــان شــد .در ایــن طــرح یکــی از اقدامــات کلیــدی بــرای آینــدة ایــران ایجــاد پرونــدة الکترونیــک

ســامت بــرای همــة افــراد جامعــه تــا ســال  1404تعییــن شــده بــود (شــماعی و همــکاران .)1388
2. topic

1. cross impact analysis
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نکتــة قابــل توجــه اینکــه ایــن طــرح ،آینــدة کلیــة فناوریهــا را مــورد توجــه قــرار داده بــود و

یــک بخــش آن بــه حــوزة ســامت و فناوریهــای مرتبــط بــا ایــن حــوزه اختصــاص داشــت.

بارزتریــن اقدامــی کــه بــرای بررســی آینــدة فنــاوری اطالعــات ســامت در ایــران انجام شــده،

در قالــب تهیــة نقشــة جامــع علمــی ســامت بــود کــه در ســال  2007آغــاز و در ســال  ،2010تحــت

عنــوان «نقشــة جامــع علمــی ســامت» تهیــه شــد .یکــی از کارگروههــای ایــن نقشــه ،کارگــروه
فنــاوری اطالعــات ســامت بــود .روشهــای مــورد اســتفاده در ایــن طــرح تحلیــل ،SWOT1

 STEEPV2و روش طوفــان فکــری 3بــود .نتایــج ایــن بررســی بهصــورت گزارشــی بــا عنــوان تدویــن

نظــام فنــاوری اطالعــات ســامت در ســال  1390منتشــر شــد .در ایــن بررســی بــا اســتفاده از روش

تحلیــل رونــد ،4چش ـماندازهای فنــاوری اطالعــات ســامت و در ادامــة آن سیاس ـتها ،راهبردهــا

و برنامههــای پیشــنهادی بــرای افــق زمانــی پنجســاله تدویــن گردیــد .در ایــن طــرح ملــی ،چهــار
هــدف عمــده بــرای آینــدة فنــاوری اطالعــات ســامت تعییــن شــد کــه عبــارت بودنــد از دسترســی

ســریع ،ارزان ،پایــدار و امــن بــه حداکثــر ســوابق کلیــة افــراد جامعــه ،دسترســی عادالنــه بــه منابــع
و خدمــات پیشــخوان ســامت ،توســعة مدیریــت دانــش علــوم پزشــکی و بهداشــتی در راســتای
ارتقــای ســامت و حفــظ ایمنــی افــراد جامعــه بــا اســتفاده از فنــاوری اطالعــات و توســعة خدمــات

الکترونیکــی حاکمیتــی (پشــتیبان) در نظــام ســامت (ریاضــی ،بیطــرف و عابدیــان .)1390

هــدف از ایــن پژوهــش شناســایی مســائل کلیــدی فنــاوری اطالعــات ســامت بــرای ایــران

 1404بــود .انجــام مطالعــة کیفــی در ایــن زمینــه و مشــارکت سیاســتگذاران و خبــرگان راه را
بــرای ترســیم آینــدهای محتمــل و قابــل دســتیابی همــوار خواهــد ســاخت .بنابرایــن ،پژوهــش حاضــر

بهمنظــور پاســخ بــه پرســشهای زیــر انجــام شــد.

نقشة ذهنی فناوری اطالعات سالمت چگونه است؟

فناوریهای اطالعات سالمت کلیدی برای ایران  1404کداماند؟
 .3روش پژوهش

مرحلــة اول پژوهــش بــه ترســیم نقشــة ذهنــی فنــاوری اطالعــات ســامت اختصــاص داشــت

کــه بــر اســاس مــرور متــون و هماندیشــی خبــرگان انجــام گرفــت .مرحلــة دوم پژوهــش بــا هــدف
)1. Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT
)2. Social, Technological, Economic, Environmental /Ecological, Political and Value-based issues (STEEPV
4. trend analysis
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شناســایی فناوریهــای کلیــدی اطالعــات ســامت بــا رویکــرد آیندهنــگاری و روش فناوریهــای
کلیــدی ( )JRC 2007انجــام شــد .جامعــة پژوهــش در مرحلــة اول شــامل کلیــة اعضــای هیئــت

علمــی گروههــای آموزشــی «مدیریــت و فنــاوری اطالعــات ســامت» در دانشــگاههای «علــوم

پزشــکی ایــران» ( 5نفــر)« ،تهــران» ( 5نفــر) و «شــهید بهشــتی» ( 6نفــر) و در مرحلــة دوم شــامل
خبــرگان و اعضــای کارگــروه نقشــة جامــع علمــی ســامت و نقشــة تحــول نظــام ســامت جمهــوری
اســامی ایــران در ســال  36( ،2010نفــر) بــود و از ایــن تعــداد  20نفــر کــه در حــوزة فنــاوری
اطالعــات ســامت خبــره بودنــد بــه روش نمونهگیــری هدفمنــد انتخــاب شــدند .در ایــن مرحلــه

درخواســت کتبــی بــرای انجــام مصاحبــه از طریــق ایمیــل ،تلفــن ،فکــس و بهصــورت حضــوری

بــرای کلیــة افــراد منتخــب فرســتاده شــد .بــا پیگیــری مســتمر در نهایــت ،تعــداد  13نفــر بــرای
شــرکت در مصاحبــه اعــام آمادگــی نمودنــد و  7نفــر دعــوت بــه مصاحبــه را رد کردنــد .بهمنظــور

جم ـعآوری نظــرات شــرکتکنندگان در مرحلــة اول ،پرسشــنامة بــاز و در مرحلــة دوم ،مصاحبــة
عمیــق بهصــورت نیمهســاختارمند مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .جهــت انجــام مصاحبــه ،فــرم

راهنمــای مصاحبــه شــامل هشــت ســؤال کلــی تهیــه شــد .طراحــی ســؤاالت بــر اســاس اهدافی شــکل
گرفــت کــه در نقشــة تحــول نظــام ســامت بــرای فنــاوری اطالعــات ســامت  ،1404در نظــر گرفتــه

شــده بــود .مدتزمــان مصاحبههــا بهطــور میانگیــن  44دقیقــه بــود .مصاحبههــا بــا اســتفاده از دو

دســتگاه ضبــط صــوت ،ضبــط شــد و در مــواردی کــه مصاحبهشــوندگان اجــازة ضبــط صــدا را
نمیدادنــد ،مصاحبههــا بهدقــت یادداش ـتبرداری میشــد .در مرحلــة بعــد مصاحبههــا بهدقــت بــه

نوشــتار تبدیــل شــد و در مــواردی کــه الزم بــود بــرای دقــت بیشــتر هــر مصاحبــه چندیــن بــار شــنیده
شــد .بهمنظــور تحلیــل دادههــای بهدســتآمده از هماندیشــی خبــرگان ،از روش تحلیــل محتــوا

و در مرحلــة دوم پژوهــش بهمنظــور تحلیــل مصاحبــه از فراینــد پنجمرحل ـهای تحلیــل چارچوبــی

1

اســتفاده شــد کــه شــامل آشناســازی ،2شناســایی یــک چارچــوب موضوعــی ،3نمایهســازی ،4ترســیم

جــداول 5و کشــیدن نقشــه و تفســیر 6میشــد .تحلیــل چارچــوب روشــی اســت کــه در پژوهشهــای

کاربــردی بــا هــدف کســب اطالعــات خــاص و ارائــة پیامدهــا یــا توصیههــا در مطالعــات مرتبــط
بــا ســامت اســتفاده میشــود ( .)Srivastava and Thomson 2009; Ritchie and Spencer 2002در

نهایــت ،بــا مقایســة روابــط ،مفاهیــم ،تضادهــا و نظریــات مشاهدهشــده ،درونمایههــای مــورد نظــر
بــا اســتفاده از نرمافــزار ( maxqdaنســخة  )10اســتخراج گردیــد.
3. identifying a thematic framework

2. familiarization

1. framework analysis

6. mapping and interpretation

5. charting

4. indexing
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 .4تجزیه و تحلیل یافتهها

در جلســة هماندیشــی خبــرگان چهــار نفــر از کل افــراد واجــد شــرایط بهصــورت حضــوری

و چهــار نفــر بهصــورت غیرحضــوری و از طریــق ارســال ایمیــل نظــرات خــود را مطــرح کردنــد .در

مرحلــة دوم پژوهــش از  20نفــر افــراد واجــد شــرایط ،تعــداد  13نفــر در پژوهــش شــرکت کردنــد.
اطالعــات جمعیتشــناختی افــراد شــرکتکننده در ایــن دو مرحلــه در جــدول  ،1آمــده اســت.
جدول  .1اطالعات جمعیتشناختی شرکتکنندگان در مرحلة اول و دوم پژوهش
فراوانی

متغیرها

درصد

مرحلة اول

مرحلة دوم

مرحلة اول

مرحلة دوم

مرد

4

12

50

92/3

زن

4

1

50

7/7

39-30

2

1

25

7/7

49-40

3

5

37/5

38/5

59-50

3

7

37/5

53/8

میزان تحصیالت

دکتری تخصصی ()Ph.D

8

13

100

100

سابقة کار در حوزة فناوری
اطالعات سالمت

5-1

3

4

37/5

30/8

10-6

1

6

12/5

46/1

15-11

0

2

0

15/4

بیشتر از  16سال

4

1

50

7/7

جنس
سن

در مرحلــة اول پژوهــش ،خبــرگان در مــورد نحــوة تقســیمبندی ســطوح ،مــواردی کــه بایــد

در هــر ســطح قــرار گیــرد ،میــزان گســترش ســطوح و جزئیــات نقشــة ذهنــی اظهــار نظــر کردنــد.
مهمتریــن مــوارد ذکرشــده در جلســة هماندیشــی خبــرگان عبــارت بودنــد از :بهعلــت وجــود

تنــوع فناوریهــای اطالعــات ســامت و عــدم امــکان نمایــش همــة آنهــا در نقشــة ذهنــی ،تعــداد
تقســیمبندیهای هــر ســطح کاهــش یابــد و دســتهبندیهای کلیتــر جایگزیــن دســتهبندیهای

جزئــی باشــد؛ ســطح ابــزار بجــای شــش بخــش بــه پنــج بخــش تقســیم شــود :انــواع کامپیوترهــا،

دســتگاههای ســیار ،ابزارهــای جانبــی کامپیوتــر ،نرمافــزار و ابزارهــای ارتباطــی ،و ابزارهــای پایــش

زیــر مجموعــة دســتگاههای ســیار قــرار گیــرد؛ بهجــای ذکــر نــام همــة فناوریهــا تنهــا بــه نــام
برخــی از آنهــا بهعنــوان مثــال ،اشــاره شــود؛ ســطح ارتبــاط بــر اســاس تقســیمبندی ارائهشــده
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در کتــاب «سیســتمهای اطالعــات مراقبــت ســامت :رویکــرد کاربــردی بــه مراقبــت ســامت»

1

( )Wager, Lee, and Glaser 2013طراحــی شــود؛ بدینصــورت کــه در ایــن ســطح چهــار

بخــش اســتانداردهای طبقهبنــدی ،اســتانداردهای اصطالحشناســی ،اســتانداردهای تبــادل داده و

اســتانداردهای ســاختار محتــوا قــرار گیــرد؛ عنــوان «ســطح پــردازش» بــه «ســطح فراینــد و پــردازش»
تغییــر یابــد؛ ســطح فراینــد و پــردازش بجــای چهــار بخــش بــه ســه بخــش ذخیــره و پــردازش،

قابلیــت تعامــل و یکپارچهســازی و قوانیــن امنیــت و محرمانگــی تقســیم شــود؛ ســطح کاربــرد یــا
برنامههــای کاربــردی بهجــای شــش بخــش شــامل چهــار بخــش برنامههــای کاربــردی بالینــی،
برنامههــای کاربــردی اداری ،برنامههــای کاربــردی پشــتیبان مدیریــت و برنامههــای کاربــردی

پژوهشــی و تحلیــل داده شــود؛ انــواع برنامههــای کاربــردی در نقشــة نهایــی بهعنــوان مثــال آورده

شــود .نقشــة ذهنــی فنــاوری اطالعــات ســامت پــس از اعمــال نظرهــای خبــرگان در قالــب شــکل
 ،1ترســیم گردیــد.

شکل  .1نقشة ذهنی فناوری اطالعات سالمت
1. Health care Information Systems: a practical approach for health care
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در مرحلــة دوم پژوهــش ،بــر اســاس مصاحبههــای انجامگرفتــه شــش درونمایــة اصلــی

اســتخراج شــد کــه چهــار مــورد اول منطبــق بــر اهــداف نقشــة علمــی ســامت بودنــد و دو مــورد

دیگــر بــر اســاس نظــرات خبــرگان بــود (جــدول .)2

جدول  .2درونمایهها و طبقات مربوط به مسائل کلیدی فناوری اطالعات سالمت
درونمایه

طبقه

دسترسی سریع ،ارزان ،پایدار و
امن به حداکثر سوابق سالمت
کلیة افراد جامعه

پیادهسازی شبکة گستردة اطالعات سالمت یکپارچه با حفظ امنیت و محرمانگی
پیادهسازی پروندة الکترونیک سالمت یکپارچه بهصورت کامل ،با امکان
دسترسیهای الزم برای همة سازمانهای مرتبط و برای همة افراد جامعه
مرکز ملی دادههای سالمت یکپارچه برای بخش دولتی و خصوصی بههمراه
توانمندی در استفاده از خدمات مبتنی بر ابر
توسعة پروندة سالمت شخصی با رعایت امنیت ،محرمانگی و کاربرمداری
تدوین استانداردهای تعاملپذیری برای تبادل الکترونیک اطالعات سالمت در
انواع برنامههای کاربردی
تبادل و اشتراک اطالعات بین سیستمهای اطالعات سالمت بخشهای دولتی و
غیردولتی

دسترسی عادالنه به منابع و
خدمات پیشخوان سالمت

توسعة خدمات سالمت از راه دور بهصورت گسترده
توسعة سالمت همراه ،با بهکارگیری فناوریهای مرتبط با آن
توسعه و بهکارگیری فناوریهای پایش بیمار از راه دور مانند حسگرها و
زیستسنجها
ایجاد و توسعة قوانین ،راهنماها و ابزارهایی برای دسترسی عادالنه به منابع سالمت

توسعة مدیریت دانش علوم
پزشکی و بهداشتی در راستای
ارتقای سالمت و حفظ ایمنی
افراد جامعه با استفاده از فناوری
اطالعات
توسعة خدمات الکترونیکی
حاکمیتی (پشتیبان) در نظام
سالمت

حاکمیت فناوری اطالعات
سالمت
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ایجاد و گسترش شرکتهای دانشبنیان در زمینه فناوری اطالعات سالمت
تولید و توسعة سیستمهای تصمیمیار بالینی با بهرهگیری از خدمات مبتنی بر ابر
ایجاد ،توسعه و هدایت شبکههای اجتماعی عمومی در حوزة سالمت
توسعة بیمة الکترونیکی در تعامل با پروندة الکترونیک سالمت
بهکارگیری هوش کسبوکار بهمنظور جمعآوری و تحلیل دادههای بالینی و مالی
توسعه و استقرار نظام الکترونیکی یکپارچة پایش و ارزیابی علم و فناوری در حوزة
سالمت
ایجاد سازمان مستقل فناوری اطالعات سالمت در زیرمجموعة وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی
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درونمایه

طبقه

ارتقای زیرساخت فناوری
اطالعات سالمت در سطح ملی

توسعة زیرساختهای الزم برای شبکة گستردة سالمت با پشتیبانی از ذخیره و
بازیابی حجم زیاد داده
توسعة زیرساختهای الزم برای بهکارگیری سالمت همراه

درونمایــة  .1دسترســی ســریع ،ارزان ،پایــدار و امــن بــه حداکثــر ســوابق ســامت کلیــة افــراد
جامعــه

ایــن درونمایــه دربرگیرنــدة طبقههــای پیادهســازی شــبکة گســتردة ســامت یکپارچــه

بــا حفــظ امنیــت و محرمانگــی ،پیادهســازی پرونــدة الکترونیــک ســامت یکپارچــه بهصــورت

کامــل ،بــا امــکان دسترس ـیهای الزم بــرای همــة ســازمانهای مرتبــط و بــرای همــة افــراد جامعــه،
مرکــز ملــی دادههــای ســامت یکپارچــه بــرای بخــش دولتــی و خصوصــی ب ـه همــراه توانمنــدی

در اســتفاده از خدمــات مبتنــی بــر ابــر ،توســعة پرونــدة ســامت شــخصی ،تدویــن اســتانداردهای

تعاملپذیــری بــرای تبــادل الکترونیــک اطالعــات ســامت در انــواع برنامههــای کاربــردی و تبــادل
و اشــتراک دادههــا بیــن سیســتمهای اطالعــات ســامت در بخشهــای دولتــی و غیردولتــی بــود

کــه در ذیــل شــرح داده میشــوند.

طبقة  .1پیادهسازی شبکة گستردة اطالعات سالمت یکپارچه با حفظ امنیت و محرمانگی

اکثــر مصاحبهشــوندگان بــر لــزوم پیادهســازی شــبکة گســتردة اطالعــات ســامت یکپارچــه

تأکیــد داشــتند .عــاوه بــر اینکــه در ســالهای آینــده نیــاز مبــرم بــه شــبکة گســتردهای مختــص

حــوزة ســامت کــه از قابلیــت تعامــل 1پشــتیبانی کنــد ،وجــود دارد .در چنیــن شــبکة گســتردهای

حفــظ امنیــت و محرمانگــی از ملزومــات ضــروری خواهــد بــود .در ایــن رابطــه یکــی از

مصاحبهشــوندگان بیــان داشــت:

«مــا هنــوز بــه هــدف ایجــاد شــبکة گســتردة ســامت نرســیدهایم .شــبکة گســتردهای کــه

عــاوه بــر تعاملپذیــری امنیــت و محرمانگــی را فراهــم کنــد  ...ایــن مســئله میتوانــد کلیــدی در
نظــر گرفتــه شــود .ایــن فنــاوری را مــا نیــاز داریــم تــا بتوانیــم بــه همــة اطالعــات جامعــه دسترســی

پیــدا کنیــم» (م.)2-

طبقــة  .2پیادهســازی پرونــدة الکترونیــک ســامت یکپارچــه بهصــورت کامــل ،بــا امــکان
1. interoperability
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دسترســیهای الزم بــرای همــة ســازمانهای مرتبــط و بــرای همــة افــراد جامعــه

یکــی از فناوریهــای بســیار کلیــدی بــرای آینــدة حــوزة ســامت کشــور ایــران پرونــدة

الکترونیــک ســامت اســت .گرچــه در ایــن زمینــه تالشهایــی صــورت گرفتــه ،امــا هنــوز

نتیجــة دلخــواه بــه دســت نیامــده اســت .همــة مصاحبهشــوندگان بــر لــزوم اجــرای کامــل پرونــدة
الکترونیــک ســامت تأکیــد داشــتند .عــاوه بــر ایــن ،تعریــف دسترســیهای الزم بــه پرونــدة

الکترونیــک ســامت بــرای ســازمانهای مرتبــط و افــراد جامعــه ویژگــی مهــم ایــن فنــاوری مطــرح

شــد .در ایــن رابطــه یکــی از مصاحبهشــوندگان گفــت:

«مســئلة اصلــی مــا هنــوز پرونــدة الکترونیــک ســامت هســت .ممکــن اســت پرونــدة

الکترونیــک یکپارچــه و آنالیــن را بهعنــوان یــک ایــدة جدیــد بپذیریــم کــه ارتباطــات بتونــه

ب ـ ه شــکل آنالیــن هــم ارتقــا داده بشــه  ...در هــر صــورت ایــن فنــاوری اگــر بخواهــد بهصــورت
صحیــح پیادهســازی شــود بایــد حتم ـاً از یکپارچگــی الزم برخــوردار باشــد  ...بــه نظــر مــن یکــی
از کلیدیتریــن فناوریهــا در بحــث ســوابق ســامت ،پرونــدة الکترونیــک ســامت میباشــد»

(م.)1-

طبقــة  .3مرکــز ملــی دادههــای ســامت یکپارچــه بــرای بخــش دولتــی و خصوصــی بــه همــراه
توانمنــدی در اســتفاده از خدمــات مبتنــی بــر ابــر
یکــی از فناوریهــای مهمــی کــه تقریب ـاً نیمــی از مصاحبهشــوندگان بــر آن تأکیــد داشــتند،

ایجــاد مرکــز ملــی دادههــای ســامت بهصــورت یکپارچــه اســت .علیرغــم فعالیتهایــی کــه در

ایــن زمینــه صــورت گرفتــه ،لــزوم یکپارچگــی دادههــا و درگیرکــردن بخــش خصوصــی و دولتــی
از جملــه چالشهــای موجــود بــه شــمار آمــده اســت .همچنیــن ،اســتفاده از خدمــات مبتنــی بــر ابــر
در مرکــز ملــی دادههــای ســامت از جملــه راهکارهایــی اســت کــه میتوانــد در برنامــة دهســال
آینــدة کشــور مــورد توجــه قــرار گیرنــد .یکــی از مصاحبهشــوندگان در ایــن رابطــه بیــان داشــت:

«یکــی از نیازهــای عمــدة حــوزة ســامت ایجــاد یــک مرکــز ملــی داده اســت کــه حتــی شــاید

الزم باشــه ایــن در اختیــار بخــش خصوصــی هــم قــرار بگیــرد ،امــا بــه هــر حــال بایــد جــوری باشــد
کــه همــة مراکــز دولتــی و خصوصــی بــه اون دسترســی داشــته باشــند  ...نیــاز بــه یکپارچگــی در ایــن
مرکــز داده داریــم و اینهــا بایــد براشــون برنامهریــزی صحیــح صــورت بگیــرد» (م.)3-
طبقة  .4توسعة پروندة سالمت شخصی 1با رعایت امنیت ،محرمانگی و کاربرمداری
1. personal health record
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بیــش از نیمــی از مصاحبهشــوندگان بــرای آینــدة حــوزة ســامت ،توســعة پرونــدة ســامت

شــخصی را پیشــنهاد دادنــد .یکــی از مصاحبهشــوندگان معتقــد بــود کــه ایــن فنــاوری یکــی از
نیازهــای کلیــدی بهمنظــور درگیــر کــردن همــة افــراد جامعــه در تولیــد داده توســط خــود شــخص
خواهــد بــود .بــرای ایــن منظــور سیســتم پرونــدة ســامت شــخصی بایــد شــکل گیــرد کــه عــاوه بــر

کاربرمــداری ،از امنیــت و محرمانگــی الزم نیــز برخــوردار باشــد (م .)7-مصاحبهشــونده دیگــری
اذعــان داشــت:

«پرونــدة ســامت شــخصی یــک موضــوع اساســی اســت کــه بایــد بــرای اون برنامهریــزی

کنیــم  ...پرونــدهای کــه بیمارمحــور باشــد ،طــوری کــه بیمــار بتوانــد بهصــورت امــن و بــا اســتفاده

از نرمافــزار کاربرپســند کــه بهصــورت خــودکار هــم روزآمــد میشــود ،بــه اطالعــات خــود

دسترســی داشــته باشــد  ...همچنیــن ،تولیــد اطالعــات توســط خــود بیمــار انجــام میشــود کــه ایــن

خیلــی میتونــه اثــرات مثبتــی همــراه داشــته باشــه» (م.)6-

طبقــة  .5تدویــن اســتانداردهای تعاملپذیــری بــرای تبــادل الکترونیــک اطالعــات ســامت در
انــواع برنامههــای کاربــردی

اســتانداردهای تعاملپذیــری مــورد بحــث تقریب ـاً نیمــی از مصاحبهشــوندگان بــود .بــه نظــر

میرســد کــه تدویــن و بهکارگیــری ایــن نــوع اســتانداردها از ضروریــات و نیازهــای کلیــدی

حــوزة ســامت کشــور باشــد و بایــد بــرای دهســال آینــده در ایــن زمینــه برنامهریــزی الزم صــورت
گیــرد .بــا شــکلگیری انــواع برنامههــای کاربــردی در حــوزة ســامت و تبــادل اطالعــات بیــن

آنهــا بهکارگیــری اســتانداردهای تعاملپذیــری نیــز اهمیــت بیشــتری خواهــد یافــت.

«در ســطح وســیع حــوزة ســامت و بهمنظــور تبــادل اطالعــات ،اســتانداردهایی بایــد در

برنامههــای کاربــردی موبایــل ،اشــتراک داده مبتنــی بــر پرونــدة الکترونیــک ســامت و میــان
فراهمکننــدگان مراقبــت ســامت مــورد اســتفاده قــرار گیــرد کــه اون تعاملپذیــری مــد نظــر مــا
رو ممکــن ســازد  ...مــا بایــد حتمــاً بــه فکــر تعاملپذیــری بیــن ایــن اپلیکشــنهایی باشــیم کــه

روی همــة ابزارهــا نصــب میشــوند و اینهــا نیــاز بــه اســتانداردهای تعاملپذیــری رو حیاتیتــر
میکنــد» (م.)7-

طبقــة  .6تبــادل و اشــتراک دادههــا بیــن سیســتمهای اطالعــات ســامت در بخشهــای دولتــی و
غیردولتــی

تقریبــاً نیمــی از مصاحبهشــوندگان بــر لــزوم تبــادل و بهاشــتراکگذاری دادههــا بیــن
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سیســتمهای درگیــر در بحــث ســامت تأکیــد داشــتند .در ایــن زمینــه لــزوم درگیــر شــدن

همــة بخشهــای دولتــی و غیردولتــی در اشــتراک اطالعــات ضــروری اســت .بــه نظــر یکــی از

مصاحبهشــوندگان ایــن مســئله در کشــورهای پیشــرفته مــورد توجــه قــرار گرفتــه و بــرای ســالهای
آینــده در ایــن زمینــه بهطــور جــدی برنامهریــزی شــده اســت (م .)8-مصاحبهشــوندة دیگــری
اعتقــاد داشــت:

«یکــی از نیازهــای ضــروری و البتــه اینکــه رســیدن بــه آن دشــوار اســت ،تبــادل اطالعــات

میــان بخشهــای دولتــی و غیردولتــی اعــم از بیمارســتانها ،بخــش نظامــی ،بیمــه و غیــره هســت

 ...ایــن موضــوع بــرای کشــور مــا خیلــی حیاتــی اســت  ...اجــرای تبــادل اطالعــات ســامت میــان

بخشهــای دولتــی و غیردولتــی مــا کــه درگیــر بحــث ســامت مــردم هســتند ،بهصــورت خیلــی
جزئــی و غیراســتاندارد شــاید باشــه امــا مــا بــه اشــتراک صحیــح و طبــق روال مشــخص بیــن ایــن
بخشهــا نیازمنــد هســتیم» (م.)5-

درونمایة  .2دسترسی عادالنه به منابع و خدمات پیشخوان سالمت

ایــن درونمایــه دربرگیرنــدة  4طبقــه بــود کــه عبــارت بودنــد از توســعه و بهکارگیــری

فناوریهــای پایــش از راه دور ماننــد حســگرها و زیستســنجها ،توســعة خدمــات ســامت از راه
دور بهصــورت گســترده ،ایجــاد و توســعة قوانیــن ،راهنماهــا و ابزارهایــی بــرای دسترســی عادالنــه

بــه منابــع ســامت و توســعة ســامت همــراه ،بــا بهکارگیــری فناوریهــای مرتبــط بــا آن.
طبقة  .1توسعة خدمات سالمت از راه دور بهصورت گسترده

یکــی از جنبههــای مهــم فنــاوری اطالعــات ســامت توســعة خدمــات ســامت از راه دور

اســت .در همیــن رابطــه ،یکــی از خبــرگان (م )12-معتقــد بــود کــه خدمــات ســامت از راه دور

یــک طیــف اســت و نمیتــوان انــدازة مشــخصی بــرای آن در نظــر گرفــت .ممکــن اســت ایــن

خدمــات شــامل یــک مشــاورة ســاده بیــن پزشــک و بیمــار بهصــورت الکترونیکــی باشــد تــا یــک
جراحــی تخصصــی از راه دور .بــه هــر حــال ،رســیدن بــه جنبههــای مهــم آن موضوعــی کلیــدی
بــرای کشــور ماســت کــه هنــوز بــه آن دســت پیــدا نکردهایــم .مصاحبهشــوندة دیگــری بیــان

داشــت:

«ســامت از راه دور بــه اون شــکل اصلیــش هنــوز در کشــور مــا جــا نیفتــاده و ایــن دالیــل

زیــادی دارد .امــا بایــد بــرای اون برنامهریــزی شــود و در ســالهای آینــده از امکانــات ایــن فنــاوری

حداکثــر اســتفاده رو ببریــم» (م.)5-
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طبقة  .2توسعة سالمت همراه ،با بهکارگیری فناوریهای مرتبط با آن
تقریبــاً همــة مصاحبهشــوندگان بــر توســعة خدمــات ســامت همــراه بــا بهکارگیــری

فناوریهــای مرتبــط بــا آن تأکیــد داشــتند .یکــی از خبــرگان معتقــد بــود اســتفاده از فناوریهــای
ســامت همــراه هنــوز در حــوزة ســامت کشــور مــا مــورد اســتفاده قــرار نگرفتــه اســت .شــاید

در بعضــی بخشهــا آن هــم بهصــورت جزئــی بــهکار گرفتــه شــده باشــد ،امــا بــا وجــود ایــن،
کمبــود اساســی در ایــن زمینــه احســاس میشــود (م .)2-بــه نظــر مصاحبهشــوندهای دیگــر

بــرای آینــده ناچــار خواهیــم بــود بــه ســمت ایــن فناوریهــا حرکــت کنیــم و ناگزیــر خواهیــم
بــود برنامهریزیهــای الزم را بــرای آینــدة طوالنیمــدت انجــام دهیــم (م .)5-یکــی دیگــر از

مصاحبهشــوندگان اذعــان داشــت:

«مــن توســعة ســامت همــراه رو میتونــم بهعنــوان یــک هــدف پیشــنهاد بــدم بــرای ســالهای

آینــدة ایــن حــوزه کــه جزئیــات اســتفاده از فناوریهــای همــراه هــم میتونــه در زیــر اون بیــاد.
چــون بــا پیشــرفتی کــه تــو ایــن حــوزه داره صــورت میگیــره مــا خواهناخــواه بــه ایــن ســمت

کشــیده میشــویم .خــوب اســت کــه بــر اســاس برنامهریــزی درســت بــرای بهکارگیــری ایــن

فنــاوری پیــش بریــم» (م.)10-

طبقة  .3توسعه و بهکارگیری فناوریهای پایش بیمار از راه دور مانند حسگرها و زیستسنجها

فناوریهــای پایــش بیمــار از راه دور ماننــد حســگرها و زیستســنجها در ســالهای

اخیــر بهطــور گســترده در کشــورهای پیشــرفته مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .یکــی از

مصاحبهشــوندگان (م )2-عقیــده داشــت کــه ایــن فناوریهــا بهمنظــور بهکارگیــری بایــد قبــل از
هــر چیــز زیرســاختهای مرتبــط را همــراه داشــته باشــد .امــا در کشــور مــا ایــن فناوریهــا هنــوز

بــه کار گرفتــه نشــدهاند و لــزوم برنامهریــزی و کاربــرد آنهــا بهمنظــور جمــعآوری ســادهتر و

جامعتــر اطالعــات بیمــار ضــروری اســت .بیشــتر از نیمــی از مصاحبهشــوندگان بــر کلیــدی بــودن
ایــن نــوع فناوریهــا تأکیــد داشــتند .یکــی از افــراد شــرکتکننده در پژوهــش بیــان داشــت:

«بــه نظــر مــن پایــش از راه دور بیمــار و توانایــی قــدرت تولیــد داده توســط بیمــار در محیــط

مراقبــت ســامت حیاتــی اســت .وقتــی فراهمکننــدة خدمــات مراقبــت ســامت بتوانــد بــه دادههــای
بهموقــع و مفیــد (رئالتایــم و اکشــنبل) دسترســی داشــته باشــد میتوانــد بیمــار را بــا دقــت بیشــتر

پایــش کنــد و ارائــة خدمــات مداخلــه زودهنــگام را فراهــم کنــد کــه اینهــا نهتنهــا باعــث بهبــود
کیفیــت مراقبــت میشــه بلکــه ممکنــه از فراینــد پذیــرش مجــدد (ری ادمیشــن) هــم جلوگیــری کنــد»
(م.)13-
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طبقة  .4ایجاد و توسعة قوانین ،راهنماها و ابزارهایی برای دسترسی عادالنه به منابع سالمت

بهمنظــور دسترســی عادالنــه بــه منابــع ســامت ،در دســت داشــتن قوانیــن و راهنماهــا از جملــه

مــوارد مهــم و حیاتــی اســت و کمــک خواهــد کــرد تــا افــراد از حقــوق و نــوع دسترســی خــود بــه
اطالعــات آگاه شــوند .تعــدادی از مصاحبهشــوندگان نســبت بــه ایجــاد و توســعة قوانیــن ،راهنماهــا

و ابزارهایــی بــرای ایــن منظــور تأکیــد داشــتند و از نظــر آنهــا ایــن موضــوع بــرای آینــدة حــوزة

ســامت کلیــدی بــه نظــر میرســید .یکــی از مصاحبهشــوندگان در ایــن رابطــه چنیــن گفــت:

«یکــی از مســائل حســاس و اساســی در ایــن حیطــه دسترســی بــه اطالعــات اســت کــه متأســفانه

اینجــا اشــکال زیــاد داریــم ،بایــد مــردم مــا آمــوزش ببیننــد و فرهنگــش جــا بیفتــد ،دســتورالعملها

و راهنماهایــی بایــد در ایــن زمینــه شــکل بگیــره تــا نــوع و چگونگــی دسترسـیها رو همــه بفهمنــد»
(م.)10-

درونمایــة  .3توســعة مدیریــت دانــش علــوم پزشــکی و بهداشــتی در راســتای ارتقــای ســامت و
حفــظ ایمنــی افــراد جامعــه بــا اســتفاده از فنــاوری اطالعــات

ایــن درونمایــه دارای ســه طبقــه بــود کــه بهترتیــب عبــارت بودنــد از ایجــاد و گســترش

شــرکتهای دانشبنیــان در زمینــة فنــاوری اطالعــات ســامت ،تولیــد و توســعة سیســتمهای
تصمیمیــار بالینــی بــا بهرهگیــری از خدمــات مبتنــی بــر ابــر و ایجــاد ،توســعه و هدایــت شــبکههای

اجتماعــی عمومــی در حــوزة ســامت.

طبقة  .1ایجاد و گسترش شرکتهای دانشبنیان در زمینة فناوری اطالعات سالمت

بــر اســاس نظــرات افــراد شــرکتکننده در پژوهــش بــه نظــر میرســد کــه در زمینــة مدیریــت

دانــش در حــوزة ســامت پیشــرفتهایی بــه دســت آمــده اســت .امــا ،جــای خالــی شــرکتهای
دانشبنیــان در حــوزة فنــاوری اطالعــات ســامت خالــی بــه نظــر میرســد .بــا توجــه بــه تجرب ـهای
کــه در زمینههــای دیگــر ماننــد بیوتکنولــوژی وجــود دارد ،بــه نظــر میرســد ایجــاد و گســترش

چنیــن شــرکتهایی در زمینــة فنــاوری اطالعــات ســامت میتوانــد بــه تقویــت ایــن حــوزه

بیانجامــد .ایــن مهــم در زمینههــای تولیــد نرمافــزار ،ســختافزار ،مجازیســازی و مدیریــت
اطالعــات ســامت ســبب پیشــرفت و تســهیل امــور خواهــد شــد .تقریبـاً نیمــی از مصاحبهشــوندگان
بــر کلیــدی بــودن ایجــاد و گســترش شــرکتهای دانشبنیــان در زمینــة فنــاوری اطالعــات ســامت

تأکیــد داشــتند .بهطــور مثــال ،یکــی از خبــرگان در ایــن زمینــه گفــت:

«چیــزی کــه در ایــن بحــث بــرای مــا کلیــدی هســت شــرکتهای دانشبنیــان اســت چــون
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در هــر حــوزه کــه در نظــر بگیریــم مثـ ً
ا فــرض کنیــم بخواهیــد نرمافــزار یــا ســختافزار در حــوزة

پزشــکی تولیــد کنیــم ،میخواهیــم در حــوزة مدیریــت کار کنیــم ،در حــوزة مجــازی کار کنیــم،
درحوزههــای نویــن پزشــکی کار کنیــم ،مــادرش کجاســت؟؟ شــرکتهای دانــش بنیــان» (م.)1-
طبقة  .2تولید و توسعة سیستمهای تصمیمیار بالینی با بهرهگیری از خدمات مبتنی بر ابر

اکثــر مصاحبهشــوندگان عقیــده داشــتند کــه سیســتمهای تصمیمیــار بالینــی بــرای حــوزة

ســامت ایــران کلیــدی هســتند .در واقــع ،علیرغــم پیشــرفتهای جهانــی در ایــن زمینــه ،بهدلیــل
مشــکالتی در زیرســاختها و عــدم یکپارچگــی سیســتمهای اطالعاتــی در حــوزة ســامت

ایــران هنــوز پیشــرفت چشــمگیری در ایــن زمینــه شــاهد نبودهایــم .یکــی از مصاحبهشــوندگان

(م )7-معتقــد بــود کــه تولیــد و توســعة سیســتمهای تصمیمیــار بالینــی از حیاتیتریــن نیازهــای
مــا در ســالهای آینــده خواهــد بــود .پیشــرفت در زمینــة خدمــات مبتنــی بــر ابــر ویژگــی افــزودة

دیگــری بــرای سیســتمهای تصمیمیــار بالینــی اســت کــه بــا اســتفاده از بهکارگیــری ایــن خدمــات
بهصــورت ســریع و جامــع امــکان تصمیمگیریهــای بالینــی صحیــح و بهموقــع فراهــم خواهــد

شــد .مصاحبهشــوندة دیگــری در ایــن رابطــه بیــان داشــت:

«در ایــن ســالها بــر اســاس مطالعاتــی کــه مــن داشــتهام سیســتمهای تحلیــل و پیشبینــی
مبتنــی بــر ابــر شــکل گرفتهانــد کــه بــه بیمارســتانها کمــک میکننــد کــه مثــ ً
ا بفهمنــد کــدام

بیمــار بیشــترین نیــاز بــه پیگیــری مراقبــت را دارد .بنابرایــن ،تکــرر مراجعــات کــم خواهــد شــد .البته،
ایــن فنــاوری در بخشهــای دیگــر همیــن اآلن ب ـهکار گرفتــه شــده امــا در حــوزة ســامت جــاش

خالیــه و بــرای مــا کلیــدی هســت» (م.)12-

طبقة  .3ایجاد ،توسعه و هدایت شبکههای اجتماعی عمومی در حوزة سالمت

تعــدادی از مصاحبهشــوندگان بــر ضــرورت بهکارگیــری شــبکههای اجتماعــی در حــوزة

ســامت تأکیــد داشــتند .یکــی از مصاحبهشــوندگان (م )7-تأکیــد داشــت گرچــه چندســالی از

عمــر شــبکههای اجتماعــی میگــذرد ،امــا بــا وجــود ایــن ،از ایــن فنــاوری در حــوزة ســامت مــا
هنــوز بهخوبــی بهرهبــرداری نشــده اســت و ویژگیهــای شــبکههای اجتماعــی را میتــوان در

حــوزة ســامت بــه کار گرفــت .همچنیــن ،بعضــی از شــبکههای اجتماعــی مهــم و عمومــی را نیــز
کــه بســیاری از افــراد جامعــه در آنهــا فعالیــت دارنــد ،میتــوان بــه ســمت حــوزة ســامت هدایــت

کــرد .در همیــن رابطــه مصاحبهشــوندة دیگــری بیــان داشــت:

«شــبکههای اجتماعــی گرچــه چنــد ســالی هســت کــه از عمــر ایــن فنــاوری میگــذرد،
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امــا هنــوز هــم مــا بهدرســتی نتونســتیم از اون اســتفاده کنیــم .ایــن شــبکههای اجتماعــی بــرای
بیمــاران ،خانوادههــای آنهــا و ســایر شــهروندان جامعــه میتواننــد مفیــد باشــند .مــا بایــد حتم ـاً از

قابلیتهــای ایــن فنــاوری در ســالهای آینــده اســتفاده کنیــم» (م.)1-

درونمایة  .4توسعة خدمات الکترونیکی حاکمیتی (پشتیبان) در نظام سالمت

ایــن تــم دارای ســه طبقــه بــود کــه عبــارت بودنــد از توســعة بیمــة الکترونیکــی در تعامــل بــا

پرونــدة الکترونیــک ســامت ،بهکارگیــری هــوش کســبوکار بهمنظــور جمــعآوری و تحلیــل

دادههــای بالینــی و مالــی و توســعه و اســتقرار نظــام الکترونیکــی یکپارچــة پایــش و ارزیابــی علــم و

فنــاوری در حــوزة ســامت .ایــن طبقههــا در زیــر شــرح داده شــده اســت.

طبقة  .1توسعة بیمة الکترونیکی در تعامل با پروندة الکترونیک سالمت
تقریبـاً نیمــی از مصاحبهشــوندگان توســعة بیمــة الکترونیکــی در تعامــل بــا پرونــدة الکترونیــک
ســامت را بــرای آینــدة کشــور ایــران کلیــدی دانســتند .نتایــج ایــن توســعه میتوانــد بــه کاهــش
هزینههــا ،صرفهجویــی در وقــت و از همــه مهمتــر ،اســتفاده از دادههــا بیانجامــد .گرچــه تالشهایــی

نیــز در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه ،ولــی موفــق نبــوده و در ایــن زمینــه هنــوز چالشهــای بزرگــی

دیــده میشــود .بنابرایــن ،برنامهریــزی بــرای ایــن فنــاوری یکــی از حیاتیتریــن موضوعــات در
ســطح نظــام ســامت خواهــد بــود .یکــی از مصاحبهشــوندگان عقیــده داشــت:

«الکترونیکــی کــردن بیمــه و یکپارچــه کــردن اون بــا پرونــدة الکترونیــک ســامت ایــن چنــد

ســال یکــی از اهــداف بــوده کــه متأســفانه در ایــن زمینــه موفــق نبودهایــم .بنابرایــن ،بــرای دهســال
آینــده حتمـاً بایــد ســازوکاری فراهــم کنیــم کــه عملــی بشــه» (م.)13-
طبقة  .2بهکارگیری هوش کسبوکار بهمنظور جمع آوری و تحلیل دادههای بالینی و مالی

یکــی از فناوریهایــی کــه در بخشهــای غیرســامت بهخوبــی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه

و از نتایــج آن بهرهبــرداری میشــود ،هــوش کس ـبوکار اســت .در حــوزة ســامت نیــز میتــوان

ایــن فنــاوری را در جهــت جم ـعآوری و تحلیــل دادههــای بالینــی و مالــی از سیســتمهای مختلــف

مــورد اســتفاده قــرار داد .از نظــر یکــی از مصاحبهشــوندگان (م )1-در انــواع سیســتمهای اطالعــات

ســامت ،انــواع دادههــا بهصــورت ســاختاریافته و ســاختارنیافته وجــود دارد کــه تنهــا بــا بهکارگیــری

هــوش کس ـبوکار میتــوان ایــن دادههــا را بهخوبــی جم ـعآوری و تحلیــل کــرد.

«هــوش کس ـبوکار در بخشهــای غیــر ســامت داره جــدی بــه کار گرفتــه میشــه و نتایــج

خیلــی مفیــدی هــم داده ،امــا متأســفانه در حــوزة بهداشــت و درمــان خــوب شــکل نگرفتــه  ...دادههــا
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و اطالعاتــی کــه مــا میتونیــم از طریــق ایــن سیســتمها بهدســت بیاریــم واقعــاً حیاتــی هســتند و

پتانســیل خیلــی زیــاد پشــت اونــه» (م.)5-

طبقــة  .3توســعه و اســتقرار نظــام الکترونیکــی یکپارچــة پایــش و ارزیابــی علــم و فنــاوری در حــوزة
سال مت

برخــی از مصاحبهشــوندگان چالــش نبــو ِد یــک نظــام الکترونیکــی یکپارچــة پایــش و

ارزیابــی علــم و فنــاوری در حــوزة ســامت را مــورد بحــث قــرار دادنــد و نیــاز بــه توســعه و اســتقرار

چنیــن نظامــی را بــرای کشــور ایــران کلیــدی دانســتند .وجــود چنیــن نظامــی باعــث انتخــاب و
بهکارگیــری صحیــح فناوریهــا در حــوزة ســامت خواهــد شــد و انتظــار مــیرود بــا پایــش و

ارزیابــی مــداوم فناوریهــا ،در نهایــت ،از هزینههــای جانبــی کاســته شــود .در همیــن رابطــه یکــی
از مصاحبهشــوندگان بیــان داشــت:

«فناوریهــای حــوزة ســامت نیازمنــد پایــش و ارزیابــی هســتند کــه ایــن بایــد بهصــورت

یکپارچــه و نظاممنــد اتفــاق بیفتــه .بــرای ایــن هــدف بایــد مــا نظامــی داشــته باشــیم کــه بهطــور

یکپارچــه ارزیابیهــای مــورد نظــر مــا از فناوریهــای موجــود رو انجــام بــده» (م.)4-
درونمایة  .5حاکمیت فناوری اطالعات سالمت

این تم شامل تنها یک طبقه بود که در زیر شرح داده شده است.
طبقــة  .1ایجــاد ســازمان مســتقل فنــاوری اطالعــات ســامت در زیرمجموعــة وزارت بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی

ایجــاد ســازمان مســتقل فنــاوری اطالعــات ســامت در زیرمجموعــة وزارت بهداشــت ،درمــان

و آمــوزش پزشــکی محــور اصلــی ایــن بخــش بــود .بحــث حاکمیــت فنــاوری اطالعات توســط بیش
از نیمــی از مصاحبهشــوندگان مطــرح گردیــد و آنهــا پیشــنهاد ایجــاد ســازمان مســتقل فنــاوری

اطالعــات ســامت در زیرمجموعــة وزارت بهداشــت را مطــرح کردنــد .در تأییــد ایــن موضــوع

یکــی از مصاحبهشــوندگان (م )4-معتقــد بــود کــه چنیــن تجربــهای در بعضــی از حوزههــای

وزارت بهداشــت ماننــد ســازمان غــذا و دارو وجــود دارد و نتایــج خوبــی بهدنبــال داشــته اســت.

مصاحبهشــوندة دیگــری بیــان داشــت:

«االن اگــر بــه مــن بگوییــد دوبــاره ســند بنویــس در ارتبــاط بــا حــوزة فنــاوری ممکــن اســت

عرصههــای جدیــد را بــاز کنیــم یــا بــر حوزههــای جدیــدی تأکیــد کنیــم .بحــث حاکمیــت فنــاوری

اطالعــات را بهعنــوان هدفــی کلــی در حــوزة بهداشــت و درمــان میدانــم» (م.)1-
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درونمایة  .6ارتقای زیرساخت فناوری اطالعات سالمت در سطح ملی

ایــن تــم دربرگیرنــده دو طبقــه بــود کــه عبــارت بودنــد از توســعة زیرســاختهای الزم بــرای

شــبکة گســتردة ســامت بــا پشــتیبانی از ذخیــره و بازیابــی حجم زیــاد داده و توســعة زیرســاختهای

الزم بــرای بهکارگیــری ســامت همــراه.

طبقــة  .1توســعة زیرســاختهای الزم بــرای شــبکة گســتردة ســامت بــا پشــتیبانی از ذخیــره و
بازیابــی حجــم زیــاد داده

بســیاری از فناوریهایــی کــه بــر کلیــدی بــودن آنهــا تأکیــد شــد ،نیازمنــد ارتقای زیرســاخت

فنــاوری اطالعــات ســامت در ســطح ملــی هســتند .برخــی از مصاحبهشــوندگان بــر ایــن موضــوع
تأکیــد داشــتند کــه حــوزة ســامت مــا اکنــون فاقــد ایــن زیرســاخت بهصــورت جامــع اســت و
ایــن یــک چالــش بــزرگ بــرای آینــدة کشــور ماســت .بنابرایــن ،ارتقــای زیرســاخت فنــاوری

اطالعــات ســامت در ســطح ملــی موضوعــی کلیــدی بــرای دهســال آینــدة ایــران قلمــداد شــد و

الزم اســت برنامهریزیهــای الزم بــرای اجرائیکــردن آن صــورت گیــرد .در همیــن رابطــه یکــی
از مصاحبهشــوندگان گفــت:

«زیرســاخت شــبکه بایــد طــوری باشــد کــه از قابلیــت تعاملپذیــری بهمنظــور جم ـعآوری،

ارتبــاط و تحلیــل دادههــا از چندیــن منبــع را پشــتیبانی کنــه» (م.)13-
طبقة  .2توسعة زیرساختهای الزم برای بهکارگیری سالمت همراه

ســامت همــراه و بهکارگیــری خدمــات و فناوریهــای مرتبــط بــا آن نیــز نیازمنــد

زیرســاختهای الزم اســت کــه اغلــب هزینههایــی را در پــی دارد .یکــی از مصاحبهشــوندگان
(م )12-معتقــد بــود در ایــن زمینــه بایــد بــرآورد هزینــهمنفعــت صــورت گیــرد و در صورتــی کــه

بــرای مــا صرفهجویــی اقتصــادی داشــته باشــد نســبت بــه برنامهریــزی آن اقــدام شــود .بــا ایــن

حــال ،اغلــب مصاحبهشــوندگان بــا کلیــدی بــودن توســعة زیرســاختهای الزم بــرای بهکارگیــری

ســامت همــراه موافــق بودنــد .نظــرات برخــی از شــرکتکنندگان در ایــن پژوهــش بهشــرح زیــر
اســت:

«ایجــاد زیرســاختهای الزم بهمنظــور توســعة برنامههــای خودمراقبتــی مبتنــی بــر فنــاوری

اطالعــات یکــی از موضوعــات کلیــدی اســت کــه ایــن برنامههــای خودمراقبتــی میشــه همــون

ســامت همــراه» (م.)9-

«یکــی از کلیدیتریــن بحثهــا در زمینــة بهکارگیــری ســامت همــراه توســعة زیرســاخت

ایــن فناوریهاســت؛ امــا هنــوز تــو کشــورمون ایــن زیرســاخت فراهــم نشــده» (م.)10-
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 .5نتیجهگیری

در مطالعــة حاضــر ،هــدف ،شناســایی مســائل کلیــدی فنــاوری اطالعــات ســامت بــرای

آینــدة ایــران بــر اســاس نظــرات خبــرگان بــود .بــر اســاس نتایــج پژوهــش شــش هــدف بــرای آینــدة
فنــاوری اطالعــات ســامت بایــد در نظــر گرفتــه شــود .از ایــن شــش هــدف ،چهــار هــدف در نقشــة
جامــع علمــی ســامت و نقشــة تحــول نظــام ســامت بــرای آینــدة فنــاوری اطالعــات ســامت در
نظــر گرفتــه شــده اســت (زارع میرکآبــاد ،نیــازی و صالحــی  .)1390مصاحبهشــوندگان ایــن

اهــداف را کافــی ندانســته و دو هــدف عمــدة دیگــر بــه آن افزودنــد .بحــث حاکمیــت فنــاوری

اطالعــات ســامت در اهــداف نقشــة جامــع علمــی کشــور نادیــده گرفتــه شــده بــود کــه در ایــن
پژوهــش بــر آن تأکیــد شــد .عــاوه بــر ایــن ،ارتقــای زیرســاخت فنــاوری اطالعــات ســامت در

ســطح ملــی هــدف کلیــدی دیگــری اســت کــه مصاحبهشــوندگان در ایــن پژوهــش بــر آن تأکیــد

ورزیدنــد.

در مطالعــة حاضــر مســائل کلیــدی فنــاوری اطالعــات ســامت و اقداماتــی کــه بایــد بــرای ده

ســال آینــدة کشــور صــورت گیــرد ،شناســایی شــدند .یکــی از مســائل کلیــدی در بحــث دسترســی

ســریع ،ارزان ،پایــدار و امــن بــه حداکثــر ســوابق افــراد پیادهســازی شــبکة گســتردة اطالعــات

ســامت اســت .در پژوهشــی مشــابه نیــز بــر اهمیــت ایــن شــبکه تأکیــد شــده اســت (Valle et al.

 .)2016یکــی دیگــر از مســائل کلیــدی پیادهســازی پرونــدة الکترونیــک ســامت یکپارچــه اســت

کــه روی ایــن مســئله در پژوهشهــای مشــابه هــم تأکیــد شــده اســت .در پــروژة «پامفــا »1404

بــر دسترســی بــه پرونــده الکترونیــک ســامت بــرای همــة ایرانیــان تــا ســال  1404تأکیــد شــده
اســت (شــماعی و دیگــران  .)1388در نقشــة جامــع علمــی ســامت نیــز بــر پیادهســازی پرونــدة
الکترونیــک ســامت تأکیــد شــده بــود و در ایــن زمینــه اقداماتــی هــم صــورت گرفتــه اســت (زارع

میرکآبــاد ،نیــازی و صالحــی  .)1390در ســایر مطالعــات مشــابه بــر کلیــدی بــودن مســائل پرونــدة

الکترونیــک ســامت ماننــد پیادهســازی ،امنیــت و محرمانگــی پرونــده الکترونیــک ســامت تأکیــد

شــده بــود (.)Turan and Palvia 2014; Palvia et al. 2012

یکــی دیگــر از مســائل کلیــدی زیرمجموعــة هــدف دسترســی ســریع و ارزان بــه ســوابق

افــراد ،ایجــاد مرکــز دادة ملــی همــراه بــا خدمــات مبتنــی بــر ابــر اســت کــه بایــد برنامهریــزی الزم

بــرای آن صــورت گیــرد .در پژوهشهــای مشــابهی نیــز بــر ایــن مســئله تأکیــد شــده اســت (Goli-

 .)Malekabadi, Sargolzaei-Javan, and Akbari 2016; Weng et al. 2016مســئلة کلیــدی دیگــر

توســعة پرونــدة ســامت شــخصی بــا رعایــت کاربرمــداری ،امنیــت و محرمانگــی اســت کــه بایــد
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مــورد توجــه قــرار گیــرد .گرچــه ایــن فنــاوری در برنامههــای قبلــی آیندهنــگاری ایــران در نظــر

گرفتــه نشــده اســت ،امــا در کشــور ترکیــه بهعنوانــی یکــی از ده فنــاوری کلیــدی بــرای ســالهای

آینــده در نظــر گرفتــه شــده اســت ( .)Turan and Palvia 2014در پژوهشهــای دیگــری نیــز در

راســتای هــدف بهبــود کیفیــت مراقبــت بــا کمــک فنــاوری اطالعــات ،توســعة پرونــده ســامت

شــخصی بهعنــوان یــک مســئلة کلیــدی در نظــر گرفتــه شــد (Palvia et al. 2012; Zhang et al.

.)2016

بــا توجــه بــه هــدف دسترســی عادالنــه بــه منابــع و خدمــات پیشــخوان ســامت ،توســعة

ســامت همــراه از مســائل کلیــدی بــود کــه بســیاری از مصاحبهشــوندگان در مــورد اهمیــت آن
صحبــت کردنــد .بــه نظــر میرســد کــه ایــن مســئله در سیاسـتگذاری گذشــتة ایــران مــورد توجــه

قــرار نگرفتــه و در نقشــة علمــی ســامت و نقشــة تحــول ســامت و همچنیــن ،در مطالعــات دیگــر
تأکیــدی بــر آن نشــده اســت .بهطــور مشــابه ،در یــک مطالعــه ارائــة خدمــات همــراه بهعنــوان یــک
فنــاوری کلیــدی در صنعــت فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات شناســایی شــده ،امــا بــر اهمیــت آن در
حــوزة ســامت تأکیــدی نشــده اســت (زارع میرکآبــاد ،نیــازی و صالحــی  .)1390همچنیــن ،در

پژوهــش ) Turan and Palvia (2014و ) Palvia et al. (2012نیــز ســامت همــراه بهعنــوان یــک
مســئلة کلیــدی در نظــر گرفتــه نشــده اســت .لکــن ،مطالع ـهای دیگــر از منظــر تولیــد داده توســط

بیمــار بــه فناوریهــای ســامت همــراه نگریســته و آن را جــزء مســائل کلیــدی فنــاوری اطالعــات
ســامت قــرار داده اســت ( .)Cresswell and Sheikh 2016توســعه و بهکارگیــری فناوریهــای

پایــش بیمــار از راه دور ماننــد حســگرها و زیستســنجها نیــز از دیگــر مســائل کلیــدی فنــاوری

اطالعــات ســامت تشــخیص داده شــدند .ایــن فناوریهــا در پژوهشــی بهعنــوان یکــی از مهمتریــن

فناوریهــای اثرگــذار در دهــة آینــده شــناخته شــدهاند (همــان).

بــر اســاس هــدف توســعة مدیریــت دانــش علــوم پزشــکی و بهداشــتی در راســتای ارتقــای

ســامت ،تولیــد و توســعة سیســتمهای تصمیمیــار بالینــی بــا بهرهگیــری از خدمــات مبتنــی بــر

ابــر مســئلة کلیــدی بــود کــه مصاحبهشــوندگان بــر آن تأکیــد داشــتند .ایــن مســئله در نقشــة جامــع

علمــی ســامت ایــران بهعنــوان یــک اقــدام کلیــدی شــناخته شــده اســت ،امــا یافتههــای ایــن

پژوهــش نشــان داد کــه هنــوز اهــداف تعیینشــده تحقــق نیافتهانــد .عــاوه بــر ایــن بهرهگیــری از

خدمــات مبتنــی بــر ابــر بــرای بهکارگیــری ایــن فناوریهــا بســیار کلیــدی شــناخته شــد .بهطــور

مشــابه ،در پژوهــش «تــوران و پالویــا» سیســتمهای پشــتیبان تصمیــم بــرای واحدهــای بیمارســتانی،

بــرای پزشــکان و بیمــاران کلیــدی شــناخته شــد ()Turan and Palvia 2014؛ امــا در مطالعــة «پالویــا»
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و همــکاران بــا وجــود اینکــه بــر اهمیــت ایــن فنــاوری تأکیــد شــد ،امــا در لیســت فناوریهــای

کلیــدی قــرار نگرفــت ( .)Palvia et al. 2012در پژوهــش دیگــری نیــز بــر اهمیــت ایــن فنــاوری
تأکیــد شــده ،امــا جــزء پنــج فنــاوری کلیــدی برتــر شــمرده نشــده اســت (Cresswell and Sheikh

.)2016

یکــی دیگــر از مســائل کلیــدی ،بحــث زیرســاختهای فنــاوری اطالعــات ســامت بــود کــه

مصاحبهشــوندگان در ایــن پژوهــش تأکیــد ویــژهای بــر آن داشــتند .در پژوهشهــای داخــل ایــران

تأکیــدی بــر زیرســاختهای فنــاوری اطالعــات ســامت نشــده اســت ،امــا در پژوهشــی دیگــر بــر

زیرســاختهای نویــن اطالعاتــی تأکیــد شــده و بهعنــوان یکــی از پنــج فنــاوری کلیــدی کــه در

ســالهای آینــده از مهمتریــن مســائل ایــن حــوزه هســتند ،مطــرح شــده اســت (Cresswell and

« .)Sheikh 2016پالویــا» و همــکاران نیــز زیرســاخت فنــاوری اطالعــات ســامت را بهعنــوان یکــی
از ده مســئلة کلیــدی بــرای آینــدة ایــاالت متحــده شناســایی کردنــد .آنهــا عــاوه بــر ایــن مســئله،

زیرســاختهای مربــوط بــه خدمــات ســامت از راه دور را نیــز بهطــور جداگانــه کلیــدی قلمــداد
کردنــد ( .)Palvia et al. 2012در پژوهــش «پالویــا و تــوران» علیرغــم اینکــه مســئلة زیرســاخت

فنــاوری اطالعــات ســامت در بیــن ده فنــاوری کلیــدی اولیــه نبــود ،امــا بــا وجــود ایــن در لیســت
جامــع فناوریهــای کلیــدی بــر کلیــدی بــودن زیرســاخت فنــاوری اطالعــات ســامت و پشــتیبانی

ایــن زیرســاخت از ســامت از راه دور تأکیــد شــده اســت (.)Turan and Palvia 2014

ایــن مطالعــه بــا هــدف شناســایی مســائل کلیــدی فنــاوری اطالعــات ســامت و بــا افــق زمانــی

ده ســال آینــده انجــام گرفــت .نتایــج مطالعــه نشــان داد کــه توســعة پرونــدة الکترونیــک ســامت،
توســعة شــبکة گســتردة ســامت ،تبــادل و اشــتراک داده ،توســعة ســامت همــراه ،پرونــدة ســامت

شــخصی ،زیرســاختهای فنــاوری اطالعــات ســامت و توســعة سیســتمهای تصمیمیــار بالینــی
از مســائل کلیــدی هســتند کــه در کشــورهای دیگــر هــم بــر آنهــا تأکیــد شــده اســت .بنابرایــن،

بــا توجــه بــه ضــرورت دســتیابی بــه آنهــا بایــد در ســطح سیاس ـتگذاریهای کالن بیشــتر مــورد

توجــه قــرار گیرنــد .بــه نظــر میرســد تــا ده ســال آینــده ایــران نیازمنــد  19جنبــه از فنــاوری اطالعات
ســامت کلیــدی باشــد کــه محیــط ســامت را تحــت تأثیــر قــرار خواهــد داد .عــدم برنامهریــزی و
سیاسـتگذاری الزم بــرای دســتیابی بــه آنهــا موجــب اختــال در دسترســی ســریع ،ارزان ،پایــدار و

امــن بــه حداکثــر ســوابق افــراد جامــع ،کاهــش کیفیــت خدمــات مراقبــت ســامت و عــدم دسترســی
عادالنــه بــه منابــع ســامت ،افزایــش هزینههــا و برخــی کاســتیهای دیگــر خواهــد شــد.
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مرتضی همت

دارای مــدرک تحصیلــی دکتــری در رشــتة مدیریــت اطالعــات ســامت
از دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران اســت .ایشــان هماکنــون اســتادیار گــروه

فنــاوری اطالعــات ســامت دانشــکدة علــوم پزشــکی ســاوه اســت.

آیندهپژوهــی در حــوزة ســامت ،آیندهنــگاری فنــاوری اطالعــات ســامت،
پرونــدة الکترونیــک ســامت و برنامههــای کاربــردی موبایــل در حــوزة
ســامت از جملــه عالیــق پژوهشــی وی اســت.
هاله آیتاللهی

دارای مــدرک تحصیلــی دکتــری در رشــتة انفورماتیــک پزشــکی از دانشــگاه

شــفیلد انگلســتان اســت .ایشــان هماکنــون دانشــیار گــروه فنــاوری و مدیریــت
اطالعــات ســامت دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران اســت.

مطالعــه در حوزههــای مختلــف انفورماتیــک ســامت و فنــاوری اطالعــات
ســامت از جملــه عالیــق پژوهشــی وی اســت.
محمدرضا ملکی

دارای مدرک تحصیلی دکتری در رشـتة مدیریت خدمات بهداشـتی و درمانی
از واحد علوم و تحقیقات دانشـگاه آزاد اسلامی اسـت .ایشـان هماکنون اسـتاد

گـروه مدیریـت و خدمـات بهداشـتی درمانـی دانشـگاه علـوم پزشـکی ایـران

است.

مطالعـه در حوزههـای مختلف مدیریت بیمارسـتانی ،برنامهریزی اسـتراتژیک و

آیندهپژوهی در حوزة سلامت از جمله عالیق پژوهشـی وی اسـت.
فاطمه ثقفی

دارای مــدرک تحصیلــی دکتــری در رشــتة مهندســی صنایــع مدیریــت سیســتم
و بهــرهوری اســت .ایشــان هماکنــون دانشــيار گــروه مديريــت صنعتــي

دانشــکدة مدیریــت دانشــگاه تهــران اســت.

حوزههــای فنــاوری اطالعــات ،آیندهپژوهــی ،سیاســتگذاری در فنــاوري و

نــوآوري و مدیریــت فنــاوری از جملــه عالیــق پژوهشــی وی اســت.
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