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مقدمه و بیان مسئله

وابق دسترسی شفاف بیماران به س
پزشکی

نیک اشتراک گذاری پرونده الکترو
با بیماران( EHR)سالمت 

وجود چندین تهدید، زمانی که داده های 
تم پرونده الکترونیک سالمت وارد سیس

می شود
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مقدمه و بیان مسئله

سوابق را می توان تغییر داد یا از دست داد

کادر ساختگی یا دستکاری شده توسطمیتوانند داده ها 
دداررا که قصد ارتکاب کالهبرداری پزشکی باشند 

یک راه حل احتمالی برای غلبه بر این معضالت
بالک چین است 
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مطالعههدف

ست تا هدف از این مطالعه ایجاد یک سیستم نظارت با استفاده از فناوری بالک چین بر اسناد پزشکی ا

.بیماران را از تغییرات در اسناد پزشکی خود مطلع کند
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روش اجرا

کی و بررسی تشخیص بالکچین بر روی تغییرات سوابق پزش
ارزیابی سواد دیجیتالی شرکت کنندگان

ی بر بررسی شرکت کنندگانی که از برنامه تلفن همراه مبتن
بالکچین استفاده می کنند

بررسی قابلیت استفاده این فرایند

:هاین مطالعه بر اساس سه مطالعه فرعی دیگر انجام شد
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روش اجرا

:شکیتعیین سه سطح ریسک بر تغییرات پرونده های پز

.نداطالعات پزشکی و سایر موارد حیاتی که نباید تغییر ک

.اطالعات پزشکی و سایر موارد مجاز به تغییر هستند

.اطالعات غیر پزشکی
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روش اجرا

1

2

3

4

5

نویسنده تراکنش  ها، که تنها می توانند ( 1) : چهار ویژگی 
که برای هر بیمار موضوعی( 2) کلینیک های خاص باشند ؛ 

مقدار( 4) کلید ، و ( 3) معین شده ، 

مقدار هش برای اسناد پزشکی

نشانی اینترنتی سند برای پروفایل 

مقدار هش قبل از تغییر اسناد پزشکی

اسنادتعداد تغییرات خطر و 

تاریخ برای نشان دادن زمانی که سند ایجاد شد
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روش اجرا

.
شبیه سازی

دو کلینیک 
مراقبت های اولیه

ان تعداد سرپرستار
بیشتر از بیماران

راه اندازی برنامه

و ورود برنامه
مشاهده مشخصات 
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روش اجرا

طراحی پرسشنامه جهت 
شناسایی شرکت کنندگان
قبل از دسترسی به برنامه

(درمورد ارز دیجیتال و بالکچین)سوال6بخش اول داری 

(سیستم نظارت بر اسناد پزشکی)سوال2بخش دوم داری 

است5تا 1مقیاس پاسخ به سواالت در بین 

از بسیار منفی است تا بسیار مثبت 
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روش اجرا

طراحی پرسشنامه جهت 
ذیری قابلیت یادگیری و کاربرپ

شرکت کنندگان بعد از 
دسترسی به برنامه

سوال است10این بخش دارای 

است5تا 1مقیاس پاسخ به سواالت در بین 

برای به دست آوردن نمره، از فرمول استفاده می شود

(امتیاز-1= )دامنه های دارای عبارت مثبت  .
(امتیاز-5= )دامنه های دارای عبارت منفی  .

Sus =2.5* جمع بندی ده دامنه 

( کامالً موافقم)5تا ( کامالً مخالفم)1
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روش اجرا

:تحلیل آماری

ا متغیرهای طبقه ای به صورت اعداد و درصد ارائه می شوند و ب
.استفاده از آزمون کای دو و آزمون فیشر مقایسه شدند

.  بیان می شوند( SD)متغیرهای پیوسته به صورت میانگین 

ن و با استفاده از آزمون تی، آنالیز واریانس، آزمون ویلکاکسو
. آزمون من ویتنی مقایسه و تست شدند

زات به نظرسنجی ها با مقیاس لیکرت پاسخ داده شده اند و امتیا
.  صورد عدد و درصد نشان داده شدند

.انجام شدRتمام تجزیه و تحلیل های آماری با استفاده از 

در نظر گرفته شد از نظر آماری P<.05نتایج با 
.معنی دار باشد
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نتایج

سند اصلی و ۵استفاده از قبل از انجام مطالعه عملی
این سند تغییر یافته در۴

سیستم
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نتایج
با داده های شبیه سازی تصاویری از برنامه تغییرات اسناد پزشکی

Simulation 1Simulation 2Simulation 3Simulation 4Simulation 5

0 / 0 / 00 / 0 / 30 / 3 / 03 / 0 / 05 / 3 / 2
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نتایج

زن58مرد، 12: نفر70

بیمار33سرپرستار، 37: نفر70

30اکثر افراد در سنین 

راد شغل نزدیک به نیمی از اف
خانه داری
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نتایج

طراحی یک سری سواالت برای شرکت کنندگان

ینسطح اطالعات شرکنندگان در مورد بالکچ

یوجود سیستم نظارت بر پرونده های پزشک

سواد دیجیتالی شرکت کنندگان
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نتایج

شرکت کننده وارد مطالعه شدند44تنها 

روز بود34بین اولین تا آخرین ورود تقریبا 

رضایت بخش بودSusمیانگین 
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بحث و نتیجه گیری

بالکچین سیستم نظارت بر اسناد پزشکی مبتنی بر
.ددر دو کلینیک مراقبت های اولیه به کار برده ش

ت به سطح آشنایی شرکت کنندگان از بالکچین نسب
.ده استبیت کوین کمتر اما اعتمادشان به آن بیشتر بو

رف بالکچین نگرانی های موجود در روند این مطالعه را برط
کرد و نشان داد کارآفرینان و نوآوران میتوانند از آن 

.استفاده کنند
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بحث و نتیجه گیری

برخی از سیستم های بالکچین حفظ 
حریم خصوصی و محرمانه بودن را با 

.تضمین می کنندZKPاستفاده از 

یق اگرچه این برنامه به اسناد پزشکی دق
ه دسترسی ندارد اما می تواند نشان دهد ک

. است یا نهآیا مدارک پزشکی تغییر کرده

یت آن بالکچین می تواند به اطمینان از شفاف
ی سوابق پزشکی و پیشبرد توانمندساز

.بیماران کمک کند

1120



محدودیت ها و نقات قوت مطالعه

هرچه مدارک در کلینیک های اولیه کمتر 
.  باشد ،تغییرات در اسناد کمتر است

برنامه هنگام استفاده از داده های 
ه شبیه سازی، همانطور که طراحی شد

.عمل می کند

در این Susنمره 
.مطالعه کم بود

1121



پیشنهادات وکارآینده

کچین با توجه به اینکه این مطالعه برنامه را معرفی کرد با استفاده از  بال
مندسازی میتوان به اطمینان از شفافیت در سوابق پزشکی و پیشبرد توان

نی بیماران کمک کند پس بالکچین می تواند پا به دنیای جدیدی یع
.پزشکی بگذارد و تحولی خوب در این حوزه رخ دهد

1122



دیدگاه من

ی اگر چه ما در عصر شفافیت زندگی می کنیم ، اما دسترسی به اسناد پزشک
بالکچین فناوری ست که اجازه می دهد تا پرونده ها هم . اغلب دشوار است

.تغییر ناپذیر و هم شفاف باشند
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ممنون از توجه شما


