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چکیده:
سابقه وهدف : 

یکی از کاربردهای سیستم های پشتیبان از تصمیم تکنولوژی اطالعات است که می تواند درمانگران را در تصمیم گیری صحیح 
وبه موقع درباره بیماران یاری رساند هدف ازاین مطالعه شناخت سیستم های پشتیبان از تصمیم کاربرد وتاثیرات آن در حوزه 

مراقبت می باشد.
روش جستجو: 

در این مقاله توصیفی و براساس مرور جامع نتایج اطالعاتی بین سال های 1385تا1394 که متن کامل آنها از طریق پایگاه های 
داده وموتور های جستجواز قبیل SID,MAGIRAN,IRANDOC وغیره مورد بررسی قرار گرفت و همچنین از کتاب هایی در این 

زمینه به عنوان منابع اولیه استفاده گردید.
یافته ها: 

از:  یار عبارتند  این است که عمده کاربرد سیستم های تصمیم  بررسی و مرور تحقیقات وپژوهش های دهه گذشته نشان گر 
در   DSS موفق  های  نمونه  از  همچنین  بیماران.   برای  پزشکی  های  توصیه  وتجویز  گوناگون  های  عارضه  درمان  و  تشخیص 
 MYCIN افزار  ،نرم  بیان ساختار مولکولی و تحلیل شیمیایی(  DENDRAL): شرح و  برنامه  به سیستم های  توان  ایران  می 
)تشخیص و درمان بیماری میکروبی(، نرم افزار PUFF)تشخیص بیماری های ریوی(، نرم افزار XBONE ): تشخیص بیماری 
افسردگی(،  درمان  و  BLUE BOX)تشخیص  ویژه(،  های  مراقبت  نیازمند  بیماران  بر  VM)نظارت  افزار  نرم  استخوانی(،  های 
´ATTENDING)آموزش در امور مدیریت بیهوشی(اشاره کرد. سیستم های پشتیبان از تصمیم در حوزه مراقبت سالمت در پنج 
حوزه کاربردی ،مدیریت جریان بیماری،مراقبت ودرمان ،تجویز دارو،ارزیابی وپیشگیری به کار گرفته می شوند سیستم های خبره 
با هدف در دسترس قرار دادن مهارت های افراد متخصص برای افراد غیر متخصص طراحی شده است این برنامه ها الگوی تفکر 

وشیوه عملکرد انسان را شبیه سازی می کند.
نتیجه گیری: 

با توجه به اهمیت سیستم های پشتیبان تصمیم گیری بالینی در فعالیت های بالینی باید برنامه ها درجهت یکپارچه سازی این 
سیستم ها در آموزش آنها در کشور انجام شود.
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