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 چکیده

هاي مهم و درحال رشد اقتصاد جهانی است. هرساله براي ارائه خدمات مراقبت بهتر و بازدهی بیشتر، در  صنعت سالمت یکی از بخش
ات در ریزي استراتژیک نظام اطالع شود. برنامه هاي اطالعاتی می هاي بخش سالمت میلیاردها دالر صرف بهبود نظام سازمان
هاي بخش سالمت است و از  گیري آگاهانه براي حصول به اهداف کالن و خرد سازمان هاي سالمت محور، ابزاري براي تصمیم سازمان

کند. این پژوهش یک مطالعه  شود، جلوگیري می ها میهاي اطالعاتی سازمان آوري هاي عظیمی که در فنگذاري هرز رفتن سرمایه
هاي  پایگاهاست. ها و محیط اینترنت  معه پژوهش آن شامل مطالعات علمی مستخرج از کتابخانهمروري غیرسیستماتیک و جا

 ,ProQuest, Web of Science, Scopus, Ovid, Cochrane Library, Medline, ISC, Irandoc, SID, Magiranاطالعاتی مورد استفاده شامل 

Iranmedex Medlib,  و موتور جستجويGoogle Scholar هاي استراتژي سالمت الکترونیک، مدیریت اطالعات سالمت  کلیدواژه .دندبو
الکترونیک، پرونده الکترونیک سالمت، پزشکی از راه دور و تجویز الکترونیکی، برنامه استراتژیک نظام سالمت مورد بررسی قرار 

شده  سازي سالمت الکترونیک در ایران و پیاده هاي زیادي براي اجرا گرفتند. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که هرچند تالش
است، با این حال استراتژي سالمت الکترونیک در ایران بیشتر در حد کلیات بوده و به علت عدم پایداري و موانع موجود به طور 

اري افراد، هاي نگرشی و رفت کامل عملیاتی نشده است. از طرفی نقایص موجود در زیرساخت فناوري اطالعات کشور، محدودیت
هاي مالی، تغییرات سریع مدیران، کمبود نیروي انسانی متخصص و ماهر از موانع اصلی و تأثیرگذار در زمینه توسعه  محدودیت

آید. براي رفع این موانع، نیازمند داشتن برنامه استراتژیک ملی مشخص، هماهنگی افراد،  سالمت الکترونیک در ایران به شمار می
هاي امنیت  افزارهاي کاربردي هماهنگ، سیستم کارگیري قوانین و مقررات و استانداردهاي الزم، طراحی نرم هگذاري و بسیاست

 .استهاي اطالعاتی در نظام سالمت کشور  الکترونیکی و ارتقاء فرهنگ استفاده از فناوري
ونده الکترونیک سالمت، پزشکی برنامه ریزي استراتژیک، سیستم هاي اطالعاتی، انفورماتیک پزشکی، پر  واژگان کلیدي:
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 1مقدمه
هاي مهم اجتماعی و در حال رشد  صنعت سالمت یکی از بخش

اقتصاد  نوین جهانی است و حساب مجزایی در میزان تولید 
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). در سراسر 1( ) در کشورهاي صنعتی داردGDPناخالص ملی (
نعت تریلیون دالر در سال، ص 5/6دنیا با اختصاص بیش از 

سالمت در حال تبدیل شدن به بزرگترین صنعت در جهان است 
) همواره HITکارگیري و بازدهی فناوري اطالعات سالمت (ه و ب

). از آنجا که در محیط اقتصاد رقابتی و 2در حال افزایش هست (
جمله صنعت سالمت، کسب و  گر امروز، در همه صنایع، از مطالبه

میقی هستند و مالحظات کارها دست در گریبان تغییرات ع
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اجتماعی، سیاسی و اقتصادي در کنار افزایش هزینه سالمت و 
هاي سالمت، منجر به فشار بر کنترل هزینه و مراقبت از  اوريفن

شود، بنابراین براي پرداختن به مسئله سالمت باید  بیماران می
توجه بیشتري بر تمهیدات مدیریتی در بکارگیري فناوري 

طور ه ). ب3( تخاذ تصمیمات آگاهانه مبذول گردداطالعات براي ا
 :Information Systems(هاي اطالعاتی  کارگیري سیستمه خاص، ب

IS(  هاي بخش سالمت  شوند که سازمان اي اعمال گونه بهباید
). طبق 4( عهده گیرند بتوانند مسئولیت این تصمیمات را بر

عات اوري اطالهاي اطالعاتی و فن مطالعات متعدد سیستم
(Information Technology: IT) گذار  در ارائه خدمات مراقبتی تأثیر

گذاري در این زمینه در بخش سالمت داراي  هستند و سرمایه
تنها براي بهبود کارآمدي عملیاتی، بلکه   هاي مفیدي نهقابلیت

در مورد کیفیت خدمات، رضایتمندي بیماران و کیفیت مراقبت 
عنوان یک   به فناوري اطالعات به). از آنجایی که 5است (
هاي کنترل هزینه  گذاري کلیدي براي پرداختن به چالش سرمایه

شود،  و بهبود کیفیت در صنعت خدمات سالمت نگریسته می
استفاده از فناوري اطالعات در صنعت سالمت به یک حوزه 

 . )6( استشده فزآینده و درحال رشد در امر پژوهش بدل 
هاي اطالعاتی و فناوري اطالعات در بخش ینده سیستمانقش فز

. در استسالمت در بسیاري از مناطق جغرافیایی جهان پدیدار 
) براي سالمت یک بازار ICTاروپا، فناوري اطالعات و ارتباطات (

بیلیون یورو ارزش  60شود  جدید شکل داده است که برآورد می
رشد است تر از همه بازارهاي دیگر در حال داشته باشد و سریع

بیلیون دالر  10در نظر داشت که  2009). کشور کانادا در سال 6(
 Electronic) سازي پرونده الکترونیک سالمت کانادا را صرف پیاده

Health Record: EHR)  )7براي همه شهروندانش نماید .(
اي فراگیر براي  گر شبکه هاي سالمت الکترونیکی ایجاد سیستم

اي  هاي رایانه ات سالمت توسط نظامتشریح مدیریت جامع اطالع
کنندگان،  و همچنین تبادل آسان آن در میان مشتریان، عرضه

هاي بیمه هستند. در کل  هاي کیفی و شرکت دولت و شخصیت
اي بعنوان مفیدترین ابزار  سالمت الکترونیک به طور فزآینده

براي کیفیت، ایمنی و کارآیی سیستم خدمات سالمت مورد 
 ).6توجه است(

در بخش سالمت  ITو  ISمیزان در حال رشد مقاالت در حوزه  
ب این دو عامل در کنار هم، کارگیري و ترکیه دهد که ب نشان می

هاي سالمت، بهبود کیفیت  هزینه  منافع بیشتري درمورد مدیریت
پذیرتر  تر نمودن و دسترس ایمنی بیشتر بیماران، کارآمدمراقبت،

به طور خاص بر  IS). 3،8،9ساختن نظام هاي سالمت دارد (
برقراري ارتباط با اطالعات  دریافت، ذخیره سازي، پردازش و 

 گیران به منظور تطابق بخش سالمت هم  زمانمند توسط تصمیم
 

 

). افزایش 9در سطح انفرادي و هم در سطح اجتماع اشاره دارد (
هاي اخیر  کرد در فناوري اطالعات در سالقابل توجه در هزینه

رو به رشدي در ساختار هزینه، کیفیت خدمات  اد توجهسبب ایج
رغم ). اما علی8سالمت و حریم خصوصی بیمار شده است (

هاي سالمت محور  تواند براي سازمانمی ISاي که مزایاي بالقوه
 ISگذاري در  سرمایهازاخذ ارزشها در این سازمانه ارمغان آورد،ب

 ISهاي سودمند  ر و خروجیاند. استفاده مؤث هایی مواجه با چالش
وانند ت ها در برخی از مواقع، نمی تضمین شده نیستند و سیستم

ها، وابسته به  و موفقیت این نوع سیستمسازند برآورده را انتظارات
میزان تالش سازمانهاي بهداشتی و درمانی براي لحاظ کردن 

 ریزي اطالعاتی خود است ها در فرآیند برنامه  اهداف و استراتژي
هاي اطالعات سالمت به  ). تعریف موفقیت براي سیستم5(

کنندگان از  هاي پژوهشی و استفاده موضوعی جذاب براي انجمن
با انجام  شهمکارانده است. وندر میجیدن ومل تبدیل شآن در ع

اي مروري اقدام به تعیین عواملی نمودند که نیاز بود در  مطالعه
این عوامل عبارت از  .ندها لحاظ شو تعریف موفقیت این سیستم

کیفیت سیستم، سهولت استفاده، رضایت کاربر، تاثیر فردي و 
سازمانی، نحوه مدیریت یکپارچه و حمایت مدیران ارشد سازمان 

). همچنین بوش و 10(بودند  هاي حوزه فناوري اطالعات از برنامه
مند، عوامل مؤثر بر موفقیت  اي نظام به شیوه شهمکاران
عاتی را در حوزه سالمت بررسی کردند، آنها هاي اطال سیستم

هاي داخلی سازمان، نشان دادند که مفاهیمی نظیر سیستم
از یکپارچه  پشتیبانیکنندگان، عنوان استفادهدهندگان به  توسعه
الگوبرداري و همچنین موضوعاتی  با اقدامات مرتبطي،گیر تصمیم

اد، صی افرهاي شخ آورندگان دانش، انگیزه مفهومی نظیر فراهم
ریزي شده، همگی مفاهیمی مرتبط  گذاري و مدیریت برنامه قانون

 ). یک روش براي5در  حوزه سالمت هستند ( ISبا موفقیت 
، استفاده ISفرآیند برنامه ریزي درها شناسایی اهداف و استراتژي

 Information)هاي اطالعاتی یا  ریزي استراتژیک سیستم از برنامه

Systems Strategic Planning: ISSP)  .استISSP اي ترین  در پایه
  روند تعیین «شود:  معناي خود به این صورت تعریف می

هاي کاربردي  مله برنامههاي یک سازمان، منج و فعالیتسیاستها
کامپیوتر و سیستم هاي اطالعاتی که موجب تسهیل در مبتنی بر

در  ISSP). 11» (اش می باشد دستیابی سازمان به اهداف تجاري
هماهنگی با استراتژي تجاري و استراتژي کلی یک سازمان 

هاي اطالعاتی و  تواند به مدیران در ساخت و توسعه سیستم می
 هاي سالمت محور کمک نماید ایجاد مزیت رقابتی براي سازمان

ریزي منابع فناوري اطالعات  ، فرآیند برنامهISSP). قبل از ارائه 4(
 (ISPهاي اطالعاتی  سیستم ریزي طور ساده برنامه  به

(Information Systems Planning:   می خوانده ) 12شد.(  ISP         
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ها که  اي از فعالیت به این صورت تعریف می شود: مجموعه
مشکالت و هدف هستند: (الف)تشخیص  بی به سهدنبال دستیا به

ور موفق در آنها بکار تواند به ط می ISفرصتهاي سازمانی که 
بتواند به  IS(ب)شناسایی منابع مورد نیاز براي اینکه ه شود؛گرفت

طور موفق در این مشکالت و فرصتها به کار گرفته شود؛ و (ج) 
طور موفق در این  بتواند به  ISهایی که  ها و رویه توسعه استراتژي

 ).13ها به کار گرفته شود ( مشکالت و فرصت
مشابهت زیادي  ISP و ISSPکه تعاریف مربوط به مفاهیم  حالی در

ریزي که  و اقدامات برنامه ISSPهاي بین  ولی تفاوت ،با هم دارند
     در قالب تاکید آشکار آن بر  ،ارائه شده است  ISSPقبل از 

 ).14ترازي استراتژیک و اثر رقابتی است (هم
توجه به  از نظر برآورده نمودن اهداف استراتژیک سازمانی، با

ریزي استراتژیک  عریف و اهداف برنامهاز نظر ت ISSPماهیت 
توان یک موضوع مدیریتی  را می ISSPهاي اطالعاتی،  سیستم

). از 15( هاي سالمت محور امروزي دانستحیاتی براي سازمان
بنابراین   ؛ریزي همواره با مدیریت عجین شده استطرفی برنامه

 Information)مدیریت استراتژیک سیستم هاي اطالعاتی 

Systems Strategic Management: ISSM)  با تجزیه و تحلیل
نیازهاي اطالعاتی آغاز می شود که از این طریق می توان 

هاي اطالعاتی را در پیوند به هم استراتژي هاي کالن و سیستم
طراحی کرد. تجزیه و تحلیل نیازهاي اطالعاتی و اجراي راه حل 

استراتژیک و هاي فن آوري اطالعات به همراه ایجاد هماهنگی 
نظارت و کنترل مستمر و پیوسته بر فعالیت ها، همان فرایند 
اصلی است که مدیریت استراتژیک سیستم هاي اطالعاتی را 

). طبق مطالعات گروور و سیگارس، 16( بخشدضرورت می
براي تسهیل  ISSPمحققان اغلب این حقیقت را قبول دارند که 

مان الزامی است و  می یا اثرگذاري بر جهت استراتژیک یک ساز
 ).17تواند به طور مستمر جایگاه رقابتی سازمان را حفظ کند (

آوري اطالعات شامل  ریزي استراتژیک فن دیگر، برنامه درتعریفی
ریزي، اجرا و در نهایت پایش استراتژي  فرآیند ارزیابی، برنامه

هاي  هاي اطالعاتی است که به هر صنعتی در اجراي طرح سیستم
کند و از این  اري کمک میی و محقق نمودن اهداف تجسازمان

مدیران ارشد در شناسایی کاربردهاي و مدیران اطالعاتی طریق به
). 4( کند با نیازهاي سازمان کمک می ITاستراتژیک و سازگاري 

هاي اطالعاتی در همچنین برنامه ریزي استراتژیک سیستم
هاي  ازمانهماهنگی با استراتژي تجاري و استراتژي کالن س

هاي  ساخت و توسعه سیستمتواند به مدیران در سالمت محورمی
طریق بکارگیري راهبرد سالمت رقابتی از اطالعاتی و ایجاد مزیت

 ).            4الکترونیک کمک نماید (
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

هاي اطالعات در بخش استراتژیک سیستم ریزي از آنجا که برنامه
حصول اهداف  گیري آگاهانه درجهت زاري براي تصمیماب سالمت،

هاي بخش سالمت است و از هرز رفتن  کالن و خرد سازمان
هاي مستمري که به ناگزیر طی سالیان متمادي در  سرمایه گذاري

ري کرده و این شود، جلوگی تکنولوژي اطالعات انجام می
هاي کالن و  ها را بصورت هدفمند در جهت برنامه گذاري سرمایه

در ابتدا رویکرد  ،در این مقاله .گیرد کار میه راهبردي سازمان ب
ریزي استراتژیک در خصوص سالمت الکترونیک در سطح  برنامه

و در خاتمه پس از بیان برنامه ها و اقدامات شده کالن مطرح 
ها و موانع بکارگیري  ور ایران، به ذکر چالشانجام شده در کش

    .شود سالمت الکترونیک در کشور پرداخته می

 
 مواد و روشها

ها، اسناد و تمامی مقاالت، کتاب ،مطالعه مروري نظام یافتهاین در
ها با توجـه بـه معیارهـاي ورود و     نامه هاي رسمی و پایانگزارش

نابع مورد نیـاز از  . براي جستجوي مبررسی شدندخروج مطالعه 
هاي الکترونیکی مقاالت و مطالعات علمـی در   کتابخانه ها، پایگاه
   انجـام پـذیرفت. محـیط    2016لغایـت   1995بازه زمانی سالهاي 

اي و همچنـین بـا اسـتفاده از     انجام پژوهش به صورت کتابخانه
هاي اطالعات علمی معتبـر  محیط اینترنت و دسترسی به پایگاه

شامل عنوان مقاله ، استخراج داده فرم  ها،دآوري دادهابزار گر. بود
یا منبع اطالعاتی، نویسنده یا نویسندگان، سـال انتشـار، روش   

 .بودمطالعات ي هایافتهو پژوهش، 
نیاز، باتوجه به اهداف پژوهش و هاي موردبه منظورگردآوري داده

ز با استفاده از کلیدواژه هاي مناسب و مترادف آنهـا و اسـتفاده ا  
هـا،  ) براي ترکیب کلیـد واژه ,AND, NOT ORعملگرهاي بولین (

 ,ProQuestهـاي علمـی    پایگاهو از  استراتژي جستجو ایجاد شد
Web of Science, Scopus, Ovid, Cochrane Library, Medline ,        

ــاالت   GoogleScholarموتـــور جســـتجوي   و              و بـــراي مقـ
، SID ،Magiranهـاي  سـی زبـان و پایگـاه   پایان نامه هـاي  انگلی 

Iranmedex ،Medlib ،ISC  وIrandoc    ــان ــه زب ــات ب ــراي مطالع    ب
فاده شامل استراتژي فارسی استفاده شد.کلیدواژه هاي مورداست

سالمت الکترونیک، انفورماتیک پزشـکی، پرونـده الکترونیـک    
  .  بودندسالمت، پزشکی از راه دور و تجویز الکترونیکی 

 
 

 هافتهیا
هانی ششمین مجمع جانی دربیانیه شصت وسازمان بهداشت جه

معیارهایی را براي مبادله اطالعات خواهد تا از کشورهاي عضو می
هاي  سازي روش مؤثر بین متخصصان بهداشت درمان و پیاده
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د ). برخی از ابعادي که بای18سالمت الکترونیکی اتخاذ کنند (
شامل  ،ر بررسی شوندبراي رسیدن به قابلیت همکاري مؤث

شناسایی صحیح و دقیق بیماران، بهبود همکاري میان ذینفعان 
براي اطمینان از کاربرد پیوسته معیارها در حوزه هاي مختلف، 

منظور اطمینان از  استفاده از استانداردهاي مبادله اطالعات به
قابلیت همکاري، کاربرد قابلیت همکاري معنایی با استفاده از 

هاي سنجش کیفیت  استاندارد و استفاده از شاخصاصطالحات 
هستند براي حصول اطمینان از دقیق و مناسب بودن اطالعات 

)19.( 
 سالمت الکترونیک در کشور ایران

 اي را تصویب کرد که ساله 20انداز  ، ایران چشم1382در سال 
جمله بهداشت و انداز، توسعه ملی رادرچندین زمینه از این چشم

انداز باید به صورت چهار برنامه  کند. این چشم می درمان توصیف
ه.  1404شروع شده و در 1384که از سال  شودساله اجرا  5ملّی 
، چهارمین 1383). در سال 20رسد ( م) به پایان می 2025ش (

سازي شد که بر اساس آن وزارت  برنامه ملّی تصویب و پیاده
سازي  پیادهبهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول طراحی و 

سیستم یکپارچه اطالعات سالمت براي بهبود عملکرد و فراهم 
 ).21آوردن خدمات با کیفیت بهداشتی و سالمت است (

اي بر روي سالمت الکترونیک در ، مطالعه مقایسه2005در سال 
انجام شد و  (WHO)کل دنیا توسط سازمان بهداشت جهانی 

شد که به  در این سال ایجاد (HMN)شبکه سنجش سالمت 
کشورهاي در حال توسعه و سایر دست اندرکاران کمک کند تا با 

هاي تولیدکننده اطالعات سالمت  تقویت سیستم
و از آن طریق کرده هاي مبتنی بر شواهد را اجرایی  گیري تصمیم

مطابق با راهبرد سالمت  .سالمت جهانی را بهبود بخشند
شت و درمان هر الکترونیک سازمان بهداشت جهانی، وزارت بهدا

عهده دارد   کشوري ماموریت توسعه نظام سالمت آن کشور را بر
، شوراي عالی سالمت ایران، 1386). بدین ترتیب در سال 22(

قانونی را به تصویب رساند که وزارت بهداشت را ملزم به تهیه 
الکترونیک یکپارچه  سالمت براي ایجاد وتوسعه پروندههایی  طرح

ت و شد که این برنامه توسط وزارت بهداش کرد و مقرر ملی می
ات، و فناوري اطالع درمان با همکاري وزارت رفاه،وزارت ارتباطات

سازمان پزشکی قانونی ایران اجرا و شوراي عالی فناوري اطالعات
 ).23شود (

اجرا شد، بر اساس  1390ساله کشور در  5پنجمین برنامه ملّی 
درمان و آموزش پزشکی قانون اساسی، وزارت بهداشت،  35بند 

درمان و ایجاد هاي اطالعات بهداشت  ده از سیستمملزم به استفا
سامانه پرونده الکترونیک سالمت (سپاس) با همکاري مرکز آمار 

   ها  بودن داده کشور، براي حفظ محرمانه بت احوالایران، سازمان ث

المت سازي و ارائه س پیاده ). از اینرو، تعهد ملی براي24ند(باش می
الکترونیکی ایجاد شد. در شروع فرآیند، بخش اعظمی از مراکز 

هاي  هاي کامپیوتري و شبکه بهداشت و درمان، فاقد سیستم
پهناي باند گسترده بودند، بنابراین وزارت بهداشت و درمان با 
همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، مراکز بهداشت و 

پیوتري و متصل به شبکه ملی هاي کام درمان را مجهز به سیستم
منظور این که مرکز ثبت بهداشت و  سالمت (شمس) نمودند. به 

 درمان قادر به همکاري با سپاس باشد، سیستم شناسایی ایجاد
ضروري براي ارتباطات بیشتر شد. این شناساگر یک منبع الزم و

 ).25( است
سپاس داراي یک ساختار خدمات محور و توزیعی مبتنی بر 

بوده و امکان همکاري چندین سیستم  13606ندارد ایزو استا
آورد و براساس این روش تمرکز اطالعاتی با یکدیگر را فراهم می

شود تا مراکز بهداشت و درمان، به طور مستقل  زدایی موجب می
هاي اطالعات سالمت خاص خود را داشته باشند، اما  سیستم

ها، فروشندگان و  منظور تضمین انطباق تبادل داده به
باید گواهی همکاري با سپاس  HISافزارهاي  هاي نرم کنندهتولید

کسب کنند، این گواهی در ارزیابی  ISO13606را منطبق بر 
 ).24شود( ها نیز در نظر گرفته می ساالنه بیمارستان

هاي استراتژي مشخصی در برنامه ،در خصوص پزشکی از راه دور
صوص ملی کشور ایران یافت نشد ولیکن اقدامات خاصی در خ

توسط بخش درمان وزارت  جمله از ،مشاوره پزشکی از راه دور
نفت براي کارکنان آن وزارت خانه و خانواده آنها که در مناطق 

هستند، دور افتاده و مراکز عملیاتی انتقال نفت در حال خدمت 
الکترونیکی نیز برنامه منسجم ).درمورد تجویز24( شودانجام می

بعضی از مراکز درمانی از طریق شبکه ملی وجود ندارد، معهذا در 
 هاي داخلی آن مراکز اقداماتی در این زمینه انجام شده است. 

یکی از مشکالت برنامه سالمت الکترونیک در کشورهاي در حال 
. استتوسعه عدم توجه کافی به آن و در اولویت قرار ندادن آن 

مت هاي انفورماتیک سال این کشورها داراي سیستمتعداد کمی از
. با هستندقوي و مؤثر براي برطرف کردن نیازهاي مختلف خود 

کشور در حال توسعه بر روي  20، بیش از 2008این حال از سال 
کنند که از طرف  هاي راهبردي اطالعات سالمت کار می برنامه

به ارزیابی و که شبکه سنجش سالمت سازمان بهداشت جهانی، 
پردازد، پشتیبانی  لی میسالمت م کهاي انفورماتی سیستم تقویت

). توسعه بیشتر در انفورماتیک سالمت مستلزم 22،26شوند ( می
باشد و این امر  هاي شفاف استاندارد می سازي و اجراي داده پیاده

سوق یافتن ارچوب روشن براي درك این مسئله ومستلزم یک چ
  .)22به سمت سالمت الکترونیک است (
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 بحث
د که براي داشتن نده العات نشان میتجربیات برگرفته از این مط

برنامه و اجراي سالمت الکترونیک در کشور عالوه بـر مشـخص   
شدن متولی جهت اتخاذ  تصمیمات واضح و شفاف  و اختیـارات  

سطح ملی  ه کردن انتظارات و استانداردهادرالزم اجرایی، برآورد
این مهم یـک   .باید با وضعیت و شرایط محلی نیز وفق داده شود

بر است که  مستلزم داشتن برنامه استراتژیک بلنـد   آیند زمانفر
و با اولویت قرار دادن و داشـتن برنامـه   است مدت و کوتاه مدت 

هاي الکترونیکی مؤثر در نظام  ملی مشخص براي طراحی سیستم
هـاي ارتباطـات دیجیتـالی،     سالمت، فراهم کـردن زیرسـاخت  

سـان مـدیریت   هماهنگ نمودن افراد شـامل کـاربران و کارشنا  
تگزاري براي بکارگیري قوانین و مقررات اطالعات بهداشتی، سیا

افزارهاي کـاربردي هماهنـگ،    م و استانداردهاي الزم، طراحی نر
هاي امنیت الکترونیکی و ارتقاء فرهنگ استفاده از  ایجاد سیستم

هاي روز با همکاري متقابل کارکنان نظام سالمت و حـوزه   فناوري
 .استامکان پذیر  فناوري اطالعات

 نتیجه گیري
نشان می دهد که بیشـترین   شو همکارانبیطرف نتیجه پژوهش 

هایی که در بحث سالمت الکترونیک در دنیا بـر روي آن  اولویت
ی سالمت و پزشـکی  به ترتیب پرونده الکترونی ،ریزي شده برنامه

هـا، نظـام    هاي نظارت بـر بیمـاري   از راه دور، آموزش و سیستم
). 25(هسـتند  ات انگاهی و استاندارهاي تبادل اطالدرماطالعات 

نشان داد که در خصـوص پرونـده    شمطالعه صفدري و همکاران
سالمت الکترونیک و کارت هوشمند سالمت بـه طـور گسـترده    
مطالعــات الزم توســط دیگــر کشــورها انجــام شــده اســت و  

ش و یـا  تـوان بـا پـذیر   استانداردهاي الزم وجود دارد کـه مـی  
ساختار و محتواي این استانداردها از دوباره کاري و اري ازالگوبرد

 ).  27( هاي مجدد جلوگیري کردپرداخت هزینه
بیانگر آن است که استراتژي  شارانپور و هم نتایج مطالعه نصیري

و متولی و است حد کلیات مت الکترونیک در ایران بیشتر درسال
نیستند و  گذاران فناوري اطالعات کشور دقیقاً مشخص سیاست

نهادهاي مختلف در کشور جداگانه بـه تصـویب اسـناد مـرتبط     
هاي ارتبـاطی کشـور از    پردازند. نقایص موجود در زیرساخت می
همچنین عالوه  ؛ک استهاي توسعه سالمت الکترون گر آسیبدی

نیروي انسانی متخصص و ماهر بدلیل عدم جذب نیروي مبودبر ک
امی، تغییـرات سـریع   هاي مـالی و اسـتخد   انسانی و محدودیت

مدیران، به ویژه در وزارت رفاه و وزارت بهداشت یکـی دیگـر از   
 ).  28( موانع اصلی توسعه سالمت الکترونیک در ایران است

 

عـه دیگـر موانـع اجرایـی     در یـک مطال  شجبرائیلی و همکاران
بررسی قرار درایران را مورد  الکترونیک سالمت ندهپرو سازي پیاده

هاي نگرشی و رفتاري افـراد،   که محدودیت دادند و مشخص شد
هـاي   ها و نهادهاي مجري و محدودیت تغییرات مداوم در سازمان

ن زمینه هستند ب ازعوامل مهم و تأثیرگذاردرایاي به ترتی هزینه
ریزي استراتژیک در زمینه فنـاوري   و عالوه بر آنها، فقدان برنامه

). مطالعه 29( ه استاطالعات نیز از عوامل تأثیرگذار در این زمین
نع فنی و زیرساختی، ارانش نیز نشان داد که مواآیت اللهی وهمک

اخالقی و  استراتژیک و موانع ریزي عوامل مالی وعدم وجود برنامه
ـ      ه قانونی به ترتیب اهمیت از جملـه موانـع موجـود در زمینـه ب

 شـوند  کارگیري پرونده الکترونیک سالمت در ایران محسوب می
)30  .( 

نیز بیانگر آنست که فقدان قوانین و همکارانش  لعه کالنکش مطا
تر سالمت الکترونیک در کشور و  الزام آور در جهت توسعه سریع

قوانینی که سالمت الکترونیک را جزو اولویت هاي اساسی قـرار  
 ).  31( رود شمار میه دهد، از مشکالت اساسی در این زمینه ب

سـت کـه   ا دهنـده آن  نشانهم  شپور و همکاران مطالعه فرزندي
کشورمان فاقد الزمات جامعی در خصوص ایمنی اطالعات پرونده 

ایمنی پرونده  مت است و طراحی و تدوین الزاماتالکترونیک سال
کشورهاي موفق در این  نیک سالمت با استفاده ازتجربیاتالکترو

 ).  32(است خصوص مؤثر 
ترین  ز اصلیکند که یکی ا مطرح می يشورباجی در مطالعه دیگر

مباحث مطروحه در نظام سالمت در منطقه خاورمیانه، ضـعف در  
ریزي توسعه منابع انسانی اسـت و هیچگونـه سـاز و کـار      برنامه

ترونیک در حال تامین منابع مالی نظام سالمت الک خصی برايمش
استانداردهاي فنی در خدمات سالمت تدوین حاضر وجود نداردو

 ).  33( ده استشن
احمـدي و   مطالعـات  ،خصوص پرونده سالمت فردي همچنین در

اند که در اکثر کشورها، استفاده از پرونده  رنگرز جدي نشان داده
سالمت فردي با هدف دسترسـی افـراد بـه اطالعـات سـالمت      

در ارتقـاي کیفیـت    تواندخودشان تدارك دیده شده است و می
ست توانمندسازي بیماران مؤثر باشد و ضروري او خدمات درمانی

د تا پس از شودر کشور ما نیز بسترهاي الزم در این زمینه فراهم 
تهیه یک قالب منسجم براي آن، با استفاده از فناوري اطالعـات  
امکان دسترسی اقشار مختلف جامعه به اطالعات سالمت  آنهـا  
میسر گشته و منجر به بهبود ارتباطات بین بیمار و متخصصـین  

یقی دیگر مشخص شد که یکی ). در تحق35،34( بهداشتی شود
هاي الکترونیـک سـالمت،    سازي سیستم از عوامل مؤثر در پیاده

آمادگی نیروي انسانی است و توجـه بـه آمـوزش، کـارآموزي و     
  مهارت،  کنندگان مراقبت سالمت براي کسب  ارکت ارائهـمش



 کیسالمت الکترون کیاستراتژ يزیر برنامه                                                             دانشگاه آزاد اسالمیپزشکی علوم / مجله 242

افزایش آگاهی و ایجاد نگرش مثبت در آنها مناسـب و ضـروري    
عه دیگري کـه توسـط فقیهـی و معمـارزاده     ). در مطال36( است

گـذاري توسـعه    هاي خـط مشـی   طهران جهت شناسایی الویت
نفر  38براساس  اظهار نظر  .ایران ارائه شدسالمت الکترونیک در

هـاي اصـلی    از صاحب نظران حوزه سالمت الکترونیک، شاخص
هـا و راهبردهـا    شناسایی و در سه محور زیرساخت ها، سیاست

که در محور زیرساخت هاي توسـعه سـالمت    ندبندي شد دسته
الکترونیک، تأمین زیرساخت حقوقی و قـانونی داراي بیشـترین   

هاي توسعه سالمت الکترونیک، ایجـاد   الویت، در محور سیاست
یکپارچگی و در محور راهبردهاي توسعه سـالمت الکترونیـک،   
دسترسی همگانی و ارزان به خدمات کیفی مبتنی بـر نیازهـاي   

گیري شد  داراي بیشترین الویت هستند و پس از آن نتیجهمردم 
گذاري در حوزه سالمت الکترونیـک در ایـران بـا     که خط مشی

د قانون حریم واجه است که جهت مقابله با آن باهایی م محدویت

کننده فعالیـت بخـش خصوصـی در     خصوصی و قوانین تسهیل
 ).37( اولویت خط مشی گذاري سیاستگذاران قرار بگیرد

در مجموع نتایج حاصل از بررسی مطالعات فوق نشـان داد کـه   
سـازي سـالمت    هاي زیـادي بـراي اجـرا و پیـاده     اگرچه تالش

الکترونیک در ایران شده است، با این حال اسـتراتژي سـالمت   
و به علـت عـدم   است الکترونیک در ایران بیشتر در حد کلیات 

ه اسـت. از  عملیـاتی نشـد  پایداري و موانع موجود به طور کامل 
از دیگر درزیرساخت فناوري اطالعات کشور موجود طرفی نقایص

هاي توسعه سالمت الکترونیک اسـت، عوامـل فرهنگـی     آسیب
هـاي   هاي نگرشی و رفتاري افراد، محدودیت منجمله محدودیت

مدیران در سطح کـالن بخـش   اي، تغییرات سریع  مالی و هزینه
الزام آور، کمبود نیروي  کشور، فقدان برنامه ملی رماندبهداشت و

انسانی متخصص و ماهر و عوامل مدیریتی و فرآیندي، حقوقی و 
قانونی از موانع اصـلی و تاثیرگـذار در زمینـه توسـعه سـالمت      

 الکترونیک در ایران است.
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