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ر رپیشگفتا پیشگفتا
فناوری اطالعات سالمت

چرا و چگونه؟
سالم

ــته  ــاب رش ــدیگ  انتخ ــای زن ــاب ه ــن انتخ ــی از مهمتری ــم ی میدون
ــا از رشــته  ــدر شــناخت م ــه  هرچق ــن ک دانشگاســت و حتمــا میدونی

ــم... ــته  داری ــاب رش ــو انتخ ــری ت ــایی بهت ــه توان ــتر بش ــا بیش ه
اکثــر دانــش آمــوزاین کــه وارد رشــته ی تجــریب میشــن بیشــتر از همــه 
بــه ســه تا رشــته ی پزشــی و دندونپزشــی و داروســازی عالقــه دارن 
ــوم  ــه عل ــه عــده ب ــرا پزشــی،حیت ی ــه رشــته هــای پی ، بعــی هــم ب

پایــه!
ــر هســتن هــم وجــود  ــد ت ــه ســری رشــته هــا کــه جدی ــن وســط ی ای
دارن؛رشــته هــایی کــه خدمــات ارزشــمندی ارائــه میــدن و حــوزه هــای 

دســت نخــورده ای در تحقیقــات و کســب و کار دارن.
یــی از اون رشــته هــا فنــاوری اطالعــات ســالمته،یک رشــته ی جدیــد 
کــه کــه از رشــته مــدارک پزشــی منشــا گرفتــه و بــا پیشــرفت علــوم 
ــا  ــته ب ــن رش ــان ای ــده، کارشناس ــد در اوم ــکل جدی ــه ش ــر ب کامپیوت
خونــدن دروس پیراپزشــی و علــوم کامپیوتــر و همچنیــن دروس 
ــن و  ــدا میکن ــود خدمــات ســالمت پی ــاالیی در بهب ــایی ب مدیریت،توان

ــادی فعالیــت کنــن. ــو حــوزه هــای زی ــن ت میتون
اگــر، هــم بــه درس زیســت عالقــه داریــن و هــم کامپیوتــر ،ایــن رشــته 

میتونــه براتــون عــایل باشــه.
کارشناســان فنــاوری اطالعــات ســالمت و انفورماتیــک پزشــی مثــل 

یــک آچــار فرانســه تــو مراکــز درمــاین ان.
اگــر دوســت داریــن بیشــتر بــا ایــن رشــته آشــنا بشــیم، بیایــن باهــم 

کارایی کــه تــو ایــن رشــته انجــام میشــه رو بــرریس کنیــم.
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شــاید براتــون ســوال شــده باشــه 
اطالعــایت کــه پذیــرش بیمارســتان ها از 
مــردم میگیــرن بــه چــه دردی میخوره؟ 

اصــال چــرا ثبتشــون میکنــن؟؟
بــرای جــواب دادن بــه ایــن ســوال اول 
ــتان  ــت بیمارس ــه مدیری ــم ک ــد بگ بای
خیــی ســخته!مدیر بایــد حواســش بــه 
ــز باشــه...  از ورود و خــروج  همــه چی
ــر  ــان و پزشــکان و پرســتاران بگی کارکن
ــن و ســن و ســال و  ــداد مراجعی ــا تع ت

ــون ... بیماریش
حیــایت  اطالعــات  یــه ســری  البتــه 
ــاران  ــداد بیم ــت؛مثال تع ــم هس ــر ه ت
خایل،اتاقــای  تختــای  بســتری،تعداد 

. عمــل و... 
 تــازه بــه همــه ی ایناهــا اطالعــایت مثــل 
حقــوق پرســنل،دریافیت ها،مخــارج و 

حــق بیمــه رو هــم اضافــه کنیــد.
ــتان  ــات ،بیمارس ــه اطالع ــن هم ــا ای ب
اطالعــایت  یــک سیســتم  بــه  قطعــا 
قــوی نیــاز داره کــه بتونــه همــه ی ایــن 
اطالعــات رو داخــل خــودش جا بــده... 
اینجاســت کــه مــا وارد عمــل میشــیم.

طراحی این سیستم کار ماست...
همچنیــن ثبــت ایــن اطالعــات هــم کار 

ماســت.
پــس حــاال اگــه بخــوام خالصــه بهتــون 
ــره  ــه ذخی ــایت ک ــر اطالع ــت ه ــم ثب بگ
و تحلیلــش الزمــه هــم کار ماســت کــه 

مــا ایــن کارو ب کمــک یــک سیســتم 
 HIS  اطالعــات بیمارســتاین کــه بهــش
میگــن و بــه همــراه کی پرونــده و 

کامپیوتــر انجــام میدیــم.
ــواب  ــه ج ــد ک ــر میکنی ــه فک ــا اگ ام
ــم  ــد بگ ــن بای ــو گرفتی ــوال اولتون س
ــاین  ــز درم ــک مرک ــیت وارد ی ــه وق ک
میشــین براتــون یــک پرونده تشــکیل 
میشــه کــه اجــزای مختلفــی داره. از 
اطالعــات شــخصیتون و خدمــایت کــه 
بهتــون داده میشــه تــا کارهــای مایل؛ 
کــه همــه ی ایــن اطالعــات بــه دقــت 
ــری  ــل پیگی ــت میشــن و حــیت قاب ثب

قضاییــه.
 همچنیــن ازشــون در برنامــه ریــزی 
ــرای بیمارســتان و حــیت در ســطح  ب

ــه میشــه... کالن کمــک گرفت
حــاال چجوری؟!قســمت بعــد بهتــون 

میگــم...

اطالعات بیمارها و بیمارستان ها کجا میروند ...؟
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داده کاوی
اطالعــایت کــه در مراکــز درمــاین ثبــت میشــن یــک گنــج 
ــالمت  ــات س ــاوری اطالع ــای فن ــناس ه ــن و کارش پنهان
ــج  ــا نتای ــاری از اونه ــای آم ــک روش ه ــا کم ــن ب میتون

ــن. ــه درمــان کشــور کمــک کن ــرن و ب مهــی بگی
مثــال میتونــن بفهمــن کــدوم بیمــاری هــا در کــدوم 
مناطــق داره افزایــش پیــدا میکنــه و نظــام درمــان رو در 
اخــذ تصمیــم درســت مثــل وارد کــردن یــا تولیــد داروی 

ــن. مناســب کمــک کن
ــری  ــه س ــه ی ــال ب ــراد مبت ــن اف ــن بفهم ــه میتون ــا اینک ی
بیمــاری هــا چــه مشــخصایت مثــل ســن و مــکان دارن تــا 

ــن... ــری کن ــش جلوگی ــن از افزای بتون
تــازه ایناهــا فقــط چنــد نمونــه بــود، اگــر بخــوام براتــون 

بگــم خــودش یــه کتــاب میشــه!

استخراج گنج!
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افــرادی کــه بــه بیمارســتان هــا و مراکــز درمــاین 
مراجعــه میکنن مشــکالت متفــاویت دارن و خدمات 

مختلفــی دریافــت میکنــن کــه تنــوع زیــادی داره.
از طــرف دیــگ بیمــاری هــا در هــر جــایی یــا هــر 
پرونــده ای ممکنه اســاس متفاویت داشــته باشــن؛ 
ــار بنویســه  ــه بیم ــرای ی ــر ب ــه دکت ــه ی ــال ممکن مث
ســرماخوردیگ، ویل یــه دکتــر دیــگ بنویســه ذکام!
ــه  ــا ب ــاد م ــش نی ــی پی ــه چندگان ــرای اینک ــس ب پ

ــم. ــاص میدی ــد اختص ــک ک ــاری ی ــر بیم ه
در تمــایم مراکــز درماین،کارشــناس هــای فنــاوری 
ــا کمــک کتــاب هــای  ــه ب اطالعــات ســالمت روزان
راهنمــا بــه بیمــاری هــا و اقدامــات پزشــی انجــام 
شــده کــد مناســب و بیــن الملــی اختصــاص 
میــدن کــه کار همــه رو در اســتفاده مجــدد از ایــن 

اطالعــات بســیار ســاده میکنــه.

یک الفبای بیماری!

ی
ذار

دگ
ک

ICD-10
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بــه  اســمش  حــاال  تــا  ممکنــه 
باشــه.. خــورده  گوشــتون 

تصــور کنیــد بــه زودی قــراره روزی 
ــده  ــک پرون ــرد ی ــر ف ــه ه ــه ک برس
داشــته  ســامت  الکترونیــی 
ــا  ــون ی ــه تولدت ــه؛یعین از لحظ باش
ــه  حــی قبلش!هــر مراجعــه شــما ب

ــه. ــت بش ــک ثب پزش
حاال این کار چه فایده ای داره؟!

در اولیــن قــدم دیگــه نیــازی بــه این 
همــه کاغــذ بــازی و پــر کــردن فــرم 
هــای تکــراری نیســت، تــازه درخــت 

کمتــری هــم قطــع میشــه.
نکتــه بعــدی اینکــه وقــی تمــام 
ــون ثبــت شــده باشــه  بیمــاری هات
بــه تیــم پزشــی کمــک یم کنــه، تــا 
ــن. ــون کن ــر کمکت ــت ت ــن راح بتون

اشــتباهات  بعــی   از  همچنیــن 
پزشــی مثــل اشــتباهات دارویی 

میشــه. جلوگیــری 
ــامت  ــک س ــده الکترونی ــس پرون پ
میتونــه مثــل فتــح یــک قلــه ی بزرگ 
ــته در  ــن رش ــان ای ــرای کارشناس ب

بهبــود خدمــات درمــاین باشــه.

حتمــا براتــون پیــش اومــده کــه بریــن 
ــک  ــا ی ــگاه و ب ــا درمان ــر ی ــب دکت مط
ــرو بشــین  ــارا روب صــف شــلوغ از بیم

ــه بشــین! ــارا کالف ــا از ازدحــام بیم ی
ــار  ــث فش ــام باع ــار و ازدح ــن انتظ ای
بــه بیمــارا و همراهاشــون میشــه و 
ســاعات عمــر مــارو تلــف میکنــه...
ــه  ــا وارد صحن ــا ه ــه م ــت ک اینجاااس
بــا  مــن!(و  ســوپر  )مثــل  میشــیم 
طراحی ســایت و سیســتم هــای نوبت 
ــض  ــا هــر مری دهــی باعــث میشــیم ت
اوال بتونــه راحــت تــر از پزشــک مــورد 
نیــازش نوبــت بگیره،دومــا بــرای دیدن 

ــه...! ــری بکش ــخیت کمت ــک س پزش
ایــن کار قطعــا باعــث اثــر رواین مثبــت 
روی بیمــار میشــه و کمــک بــه بهبودی 

ــرش میکنه! زودت

پرونده الکترونیک سالمت

لکترونیک ا ــی  ده نوبت 
وقت طالست!

پرونده ها الکترونیی میشوند!
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CDSS

پزشــکی ر  یا تصمیم  سیســتم 
»کامپیوتر ها به کمک پزشــکان یم آیند«

ــا  ــته ی م ــد رش ــه ش ــال گفت ــه قب ــور ک همونط
قــراره بــه بهتــر کــردن کیفیــت خدمــات پزشــی 

ــه. و بهداشــیت کمــک کن
ــه  ــته میش ــن رش ــو ای ــه ت ــایی ک ــی از کاره ی
انجــام داد، طراحــی سیســتم هــای تصمیــم 

یــار پزشــکیه؛
همونطــور کــه میدونیــن پزشــکا بعــد از ســالها 
مطالعــه و گذرونــدن دروس عمــی و حضــور 
درمــان  و  تشــخیص  توانــایی  بیمارســتان  در 
بیمــاری هــا رو پیــدا میکنــن و بــا دانــش و 
تجربشــون بــه بیمــارا کمــک میکنــن، امــا از 
اونجــایی کــه تعــداد مراجعــات ممکنــه گاهــا 
حجمشــون زیــاد باشــه امــکان وقــوع خطــا 
پــس  میشــه  بیشــتر  پزشــی  تصمیمــات  در 
ــن از  ــا بتون ــم ه ــذ تصمی ــکان در اخ ــر پزش اگ
یــک سیســتم کامپیوتــری کــه حــاوی اطالعــات 
و  تشــخیص  هــای  راه  و  هــا  بیمــاری  کامــل 
درمانشــون باشــه،کمک بگیرن،باعــث میشــه 
کمتــر خطــایی رخ بــده و جــون انســان هــا 
ــن  ــازه اســتفاده از ای ــه، ت ــه خطــر میفت ــر ب کمت
ــه کار  ــیدن ب ــرعت بخش ــث س ــا باع ــتم ه سیس

ــه. ــک میش پزش
البتــه اینــم بگــم ایــن سیســتم هــا قــرار نیســت 
دســتیار  یــک  بگیرن،فقــط  رو  پرشــک  جــای 

مطمئنــن.
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ر و د راه ز  ا پزشکی 

همونطــور کــه در مقدمــه گفتیــم رشــته 
فنــاوری اطالعــات ســالمت کاربــرد هــای 

داره!  پزشــی  حــوزه  در  فــرواین 
تا حاال اسم پزشی از راه دور رو شنیدین؟

ــاز  ــه تخصــی نی ــا شــده خــدای نکــرده ب ی
داشــته باشــین ویل در شــهر شــما حضــور 
ــا  ــته م ــداف رش ــی از اه ــه ی ــته باش نداش

ــکیه! ــت پزش ــراری عدال برق
ــاد در  ــار ح ــک بیم ــرده ی ــدای نک ــه خ ممکن
یــک شهرســتان نیــاز بــه یــک تخصــص خاص 
پیــدا کنــه امــا متاســفانه نیروهــای متخصــص 
در شــهر هــای بــزرگ جمع شــدن اینجاســت 
کــه متخصصیــن فنــاوری اطالعــات ســالمت 
و انفورماتیــک پزشــی وارد عمــل میشــن و 
بــا طراحــی سیســتم هــای درمــان از راه دور 
ارتبــاط متخصــص بــا بیمــار رو حــیت 
در دور تریــن نقــاط برقــرار میکنــن و 
مــردم دور تریــن روســتاها میتونــن 
ــن متخصــص  ــان از بهتری ــرای درم ب

هــا کمــک بگیــرن!
حــیت میتونــن باهمــکاری متخصصین 
هــایی  ربــات  پزشــی  مهنــدیس 
بتونــن  هــا  جــراح  کــه  بســازن 
کیلومتــر هــا اونــور تــر بــه صــورت 
برخط)آنالیــن( مریضشــونو جراحــی 

برابــری در  ایــن خــود عدالتــه!  کنــن! 
ــر  ــات یکســان در ه ــه خدم ــتریس ب دس

ــور! ــه کش نقط

        متخصصین  همه جا!
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واقعیت مجازی

ممکنــه تــا االن بــا تکنولــوژی VR یــا همــون 
واقعیــت مجــازی برخــورد کــرده باشــید و 
ــای  ــازی ه ــرای ب ــیت ب ــاش ح ــک ه از عین

ــری اســتفاده کــرده باشــین. کامپیوت
وارد  داره   VR کــه  بدونیــن  جالبــه  امــا   
ــا چطــور؟ چجــوری؟! پزشــی میشــه! ام
کارشناســان فنــاوری اطالعــات ســالمت و 
ــه  ــی برنام ــا طراح ــی ب ــک پزش انفورماتی
هــای آمــوزیش ویــژه کادر درمــاین میتونــن 
قبــل از ورود دانشــجو هــا بــه بیمارســتان 
ــوژی VR در  ــا کمــک تکنول ــارو ب ــا اون ه ه
ــدن،  ــرار ب ــده ق ــازی ش ــبیه س ــط ش محی
ــوژی در  ــن تکنول ــتفاده از ای ــه ی اس نتیج
سراســر دنیــا باعــث افزایــش بازدهــی 
هــای  درس  در  دانشــجویان  کارایی  و 

ــده. ــون ش عملیش
ــاری  ــک بیم ــه کم ــیت ب ــوژی ح ــن تکنول ای
ــش  ــردن اســترس و افزای ــم ک ــرای ک ــا ب ه
روحیشــون بــکار اومده؛ VR یــک تکنولوژی 
جدیــده کــه تــازه وارد پزشــی شــده و 

ــده خــویب هــم داره... آین

یک فناوری نوین در پزشی
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