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 فناوری اطالعات پزشکی
 پرونده الکترونیک سالمت -1



که است بهداشتی مراقبت اطالعات گیرنده بر در سالمت الکترونیک پرونده  
  مراقبت از پشتیبانی هدف با ،الکترونیکی صورت به فرد حیات طول در

   .است شده ذخیره بهتر کیفیت با مستمر

کیفیت با را سنتی پرونده یک عملکردهای تمام سالمت الکترونیک پرونده 
 .دهد می پوشش بهتر

در مرگ تا جنینی زمان از وی زندگی طول تمام در بیمار بهداشتی اطالعات  
 .شود می ذخیره وی الکترونیک پرونده
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سالمت الکترونیکی پرونده ابزارهای از یکی عنوان به سالمت هوشمند کارت   

هویتی و شخصی اطالعات حاوی که گرفته جای آن در سیلیکونی تراشه یک  
  آلرژیها، کرده، دریافت اخیراً که داروهایی وی، پزشکی تاریخچه بیمار،

 پزشکی تصمیمات نیاز مورد ضروری اطالعات سایر و بیماری واکسیناسیون،
 .است

پزشک به خود هوشمند کارت ارائه با رسد می پزشک نزد بیمار که هنگامی 
 .دهد می قرار پزشک اختیار در را خود الکترونیکی پرونده

 کارت هوشمند سالمت
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مختلف های مکان از اطالعات محتویات به همزمان دسترسی: 

توانند می دور های راه یا مختلف های ساختمان در پرستاران پزشکان، ،مشاوران 
 .باشند داشته بیمار های پرونده به دسترسی زمان یک در

آید بدست هست پرونده در آنچه از ای یکپارچه تصویر شود می باعث امر این.   

 محتویات صحت: 

امکان شوند می ذخیره دستی تایپ یا ماشینی کد صورت به اطالعات که آنجا از 
 .نیست اطالعات نمایش در خطا
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 بحث گروهی



وری بهره و هزینه کاهش: 

و گزارشات نوشتن بین زمانی فاصله حذف باعث سالمت الکترونیک پرونده 
  .شود می تصاویر شدن آماده

داده ارائه خطاهای کاهش: 

شوند می ذخیره کامپیوتری ساختمند و فهم قابل مدل یک در که اطالعاتی برای، 
 از اجتناب جهت اتوماتیک هشدارهای و ها یادآوری سالمت الکترونیک پرونده
   .بخشیده بهبود را پیشگیرانه خدمات از استفاده و داده ارائه خطاهای
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گیری تصمیم پشتیبانی: 

در که اطالعاتی اساس بر دهد می اجازه پزشک به پزشکی دقیق و کامل پرونده یک  
 .بگیرد تصمیم هست پرونده

در گیری تصمیم نتایج شدن بهتر به تواند می جدید اطالعات اجزا دادن ارتباط توانایی  
   .کند کمک پزشکی اقدامات و طبی های مراقبت

پزشکی های مراقبت در مشارکت: 

انتقال به نیاز بدون پزشکی پرونده یک محتویات از توانند می راحتی به بیمارستان دو  
   .کنند استفاده مکان دو بین
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 فناوری اطالعات پزشکی

 پزشکی از راه دور-2



کرد؟ درمان را هستند درمانی مراکز از دور که بیمارانی توان می چگونه 

بیماران تواند می است، تهران ساکن مثال که متخصص پزشک یک چگونه  
 کند؟ درمان را مشهد ساکن

کند؟ جراحی را ایران در بیماری اروپا مثال در متخصص جراح یک چگونه 

دیگر مکانی در بیمار یک به دور راه از تواند، می تغذیه متخصص یک چگونه 
 بدهد؟ تغذیه مشاوره

 

 طرح مساله



پزشکی، و درمانی خدمــــات ارایه   

می برند سر به درمانی مرکز از دور نقاط در که بیمارانی به. 

از استفاده با ICT 

 

 

 

 دور چیست؟از راه پزشکی 



 

 

 دور از چه اجزایی تشکیل شده است؟از راه پزشکی 



ارسال رادیولوژی، تصاویر ارسال کمک به دور راه از معاینه ابتدا 
  بیمار حال شرح صوتی و متنی های گزارش و حیاتی سیگنال های

توسط دور راه از جراحی یا و صوت یا متن صورت به دستورات ارایه سپس 
 پزشک

 چرخه عملیات پزشکی از راه دور چگونه است؟



کند می دریافت را بیمار اطالعات مختلفی های دستگاه وسیله به پزشک: 
حیاتی، عالئم   
فشارخون، اطالعات  
تنفسی، تست های   
قلب، نوار اطالعات   
و شکم ،ریه قلب، صدای...  
آی،.آر.ام و رادیولوژی   
دندان و دهان تصویر   
پوستی بیماری های تصویر 

 دور چگونه است؟از راه عملیات پزشکی 



 پزشکی از راه دور به دنبال چه اهدافی است؟

بیمار از مراقبت بهبود 

محروم و روستایی نواحی برای پزشکی مراقبت و دسترسی بهبود 

 پزشکان به بهتر دسترسی  

پزشکی های مراقبت های هزینه کاهش   

درمانی مراکز به بیماران انتقال و نقل کاهش 



گیری تصمیم به کمک   

متخصصان صحیح گیری تصمیم جهت درمانی مراکز اطالعاتی بانک از استفاده   

برای را درمان مختلف روش های و تحقیقات نتایج جستجو موتورهای کمک به  
   .کند می فراهم کار هنگام در پزشکان

 

 دور چه کاربردهایی دارد؟از راه پزشکی 



حس انتقال  

شامل دیگر، مرکز به مرکز یک از بیمار اطالعات ارسال: 

بیمار حیاتی های سیگنال 

دیجیتال رادیولوژی تصاویر 

و بیمار ظاهری تصویر ... 

 

 

 

 پزشکی از راه دور چه کاربردهایی دارد؟



ارسال :دور راه از پایش online بیمار حیاتی سیگنال های و پزشکی تصاویر  
   ویدئوکنفرانس صورت به

 

 پایش از راه دور



الگوریتمهای با یا داد تغییر دستی طور به را تصویر یک کامپیوتر با می توان  
 .نمود استخراج را تصویر مهم های قسمت دیجیتال پردازش

داد افزایش را تشخیص قدرت می توان برداری تصویر مختلف های روش با 
   .کرد جوئی صرفه هزینه و وقت در نهایت در و

مرحله و درمان تشخیص، در عمده ای نقش عکس برداری تکنولوژی های 
   .دارند بهبودی

 

 از راه دورتصویر برداری 



(سونوگرافی) اولتراسوند اسکنرهای 

تشخیصی وسایل و مفاصل جراحی در استفاده مورد کوچک دوربین های 

رادیولوژی و پاتولوژی آزمایش های 

مغز اسکن 

 برداری از راه دورتکنولوژی های تصویر 



 دیگر محل به محلی از رادیویولوژی تصاویر الکترونیکی انتقال. 

می توانند باشند، می مقیم رادیولوژیست فاقد که دست دور پزشکی مراکز  
 بزرگتری بیمارستان در رادیولوژی به تفسیر و مرور جهت را مربوطه تصاویر
  .گیرد صورت زمینه، این در مناسبی تفسیر و بررسی تا دهند انتقال

 

 (TeleRadiology)رادیولوژی از راه دور



مشاوره امکان  online به را امکان این و ساخته فراهم را سویه دو 
 رسانی خدمات سیار، مرکز یا درمانگاه چندین به که دهد می رادیولوژیست

   .نماید ترک را بیمارستان رادیولوژی بخش که آن بدون کند

پرسنل بوسیله و جنگ مواقع در ارتش توسط رادیولوژی، تله همچنین 
  و گرفته قرار استفاده مورد طبیعی، بالیای بروز هنگام در اورژانس پزشکی

   .بخشد می بهبود را اورژانس درمان و تشخیص طریق این از

 

 رادیولوژی از راه دور



هنگام به بافت و سلول در که تغیراتی مطالعه از است عبارت شناسی آسیب  
 .شود می ایجاد بیماری

است دور راه از بیمار در آسیب شناخت عمل دور راه از شناسی آسیب. 

انجام را عملی همان نمایش صفحه روی بافتها مشاهده با پاتولوژیست  
  مشاهده مستقیم طور به میکروسکوپ صفحه روی را بافتها انگار که می دهد

  .بیند می را مربوطه نمونه و کرده

 پاتولوژی از راه دور 



ویدیو از استفاده یا و میکروسکوپ روی ویدیویی دوربین نصب  
 .نظر مورد مراکز به الم یا اسالید تصویر ارسال برای دیجیتال میکروسکوپ

 

 پاتولوژی از راه دور 



عمل طول در بیمار با پزشک مستقیم تماس بدون پزشکی جراحی انجام  

قلب عمل در دور راه از جراحی :مثال 

 (  TeleSurgery)دور راه جراحی از 



که است ابزاری از استفاده رباتیک جراحی: 

درون به دقیق بسیار را جراح دست حرکت رباتیک بازوهای از گیری بهره با  
 می کند، منتقل بیمار بدن

قرار جراح اختیار در شفاف و واضح صورت به را عمل هنگام تصاویر و  
   .می دهد

 رباتیک در جراحی از راه دور چه کاربردی دارد؟



قوی اینترنتی اتصال یک می کند جراحی کنترل به قادر را پزشک که چیزی  
  و مانیتورها جراحی، وسایل و پزشک بین ارتباط برقراری برای که است

  .گیرد قرار استفاده مورد تجربه با پزشکان با ارتباط همچنین

با نمی توان دارد کار و سر بیمار جان با پزشک هم روش این در که آنجا از 
  .داد انجام را پزشکی اقدام می شود، وصل و قطع که اینترنتی

 کاربرد رباتیک در جراحی از راه دور





شده ایجاد کوچک شکاف های به مربوط زخمهای سریع یافتن بهبود 

مکان های در فرد به منحصر قابلیتهای با خبره جراحان بودن دسترس در  
 بیشتر

 

 چه مزایایی دارد؟ Roboticروش 



این بودن جدید دلیل به گرفتن قرار عمل تحت برای بیماران تمایل عدم  
 تکنولوژِی

روباتها بودن گرانقیمت 

پزشک برای دستیاری حضور عدم 

پزشک توسط بیمار اطراف محیط از حسی درک و حسی فیدبک وجود عدم 

 Roboticمعایب روش 



۲۰۰۱ سپتامبر ۷ در ربات کمک با دور راه از جراحی عمل بار اولین برای 
 .گرفت انجام

در بیمارسـتانی در بستری ساله ای ۶۸ زن صفرای کیسه جراحی عمل این در 
 .شد برداشته نیـویورک در جراحــی تیم توسط فرانسه، شرق

و نیویورک در جراحی تیم بین کیلومتر ۷۰۰۰ حدود جراحی عمل این در 
   .داشت وجود فاصله فرانسه شرق در شده بستری بیمار

 

 جهاندر دورفرا اقیانوسی اولین جراحی از راه 



توسط عمل دراتاق شده نهاده جراحی وسایل نیویورک در مستقر پزشک 
 .می کرد دستکاری را ربات

جراحـــی سیســتم از اسـتفاده با و پرسرعت نوری فیبر خط کمک با عمل این 
 ۵۴ انجامید طول به دقیقه. مدت به Zeus الپاروسکوپی روباتـیک

گرفت سر از را خود عادی فعالیت هفته یک از بعد بیمار عمل این در. 

 

 جهاندر دورفرا اقیانوسی اولین جراحی از راه 



تنفسی مزمن های بیماری اداره برای سیستمی از استفاده با توانستند پزشکان  
  .دهند کاهش روز ۵.۵ به روز ۱۰ از را بیماران اقامت مدت

از استفاده با که شود می داده مدیسین تله دستگاه یک بیماران به پروژه این در  
  را خود فشارخون و کشیدن نفس آهنگ قلب، ضربان حرارت، درجه توانند می آن

 .بگیرند

پرونده صورت به جا آن در و شود می ارسال امن سرور یک به اطالعات این  
 آن به توانند می پرستاران و پزشکان که شود می ذخیره بیمار الکترونیکی

   .باشند داشته دسترسی

 مراقبت از راه دور



پزشک و بیمار میان جدید ارتباط 

تعطیل و غیرکارى روزهاى در حتی ساعته ۲۴ و وقت تمام ارتباطى 

داده، قرار او اختیار در معالجش پزشک که اینترنتى آدرس طریق از بیمار 
  و آخرین با و آورده دست خودبه بیمارى درباره را اطالعات آخرین تواند مى

  .شود آشنا ها درمان جدیدترین

 مشاوره پزشکی از راه دور



و بیند مى خود که را جدید هاى نشانه و عالیم تواند مى این بر افزون  
 اختیار در online صورت به کند مى احساس خود بدن در که را دردهایى

 .دهد قرار خود معالج پزشک

صورت به را خود هاى راهنمایى نیز پزشک و online این بدون دهد، انجام  
   .باشد بیمارستان یا و مطب در طرف دو از یک هر فیزیکى حضور به نیاز که

درخواستى ارسال با تواند مى مریض مشکل شدن حاد صورت در همچنین 
 خود کار محل یا و منزل در را فیزیکى حضور تقاضاى خود، معالج پزشک براى

 .بنماید

 مشاوره پزشکی از راه دور


