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 چکیده

است.  عجین شدهموجود با مباحث فناوری اطالعات سالمت  مخاطراتکشور با توجه  وضعیت بهداشت و درمانآینده 

ای در الگوه مهمیتغییرات  دولتییرغدولتی و  درمانی بهداشتی، ه خدماتارائه دهند سساتؤ، مگربیمه سازمان های 

نند کمطرح می  مؤسسات و مراکزیی که این ها اند. چالشنموده ایجاد  بهداشتی، درمانی خدماتو نحوه ارائه  رفتاری

و  دقیقبه اطالعات عموماً دو حوزه ای هستند که ، درمانی بهداشتی خدماتکه  حقیقت می باشدبیشتر ناشی از این 

ارتقاء  وهای مهمی را در جهت بهره مندی از فناوری اطالعات برای بهبود  مباید گا مراکزنیاز دارند. همه این بروز 

باط های مختلف بیمارستان و ارت انسجام در بخش به همین خاطربهداشتی بردارند.  خدماتپیامدهای بالینی و مالی 

اجب وو ..  مرتبط های سازمانهای مراقبت بهداشتی از قبیل بیمه، مدیران  گان، متخصصین و سازماندهندبین ارائه 

این می باشد. وزارت بهداشت، و درمان و آموزش پزشکی کانون اصلی این تحوالت در کشور . و حتمی می باشد

رونده ایجاد بستر الزم برای ارائه خدمات پیشرفته سالمت الکترونیکی از طریق پ :را شاملسپاس مزایای طرح وزارت 

یت ایجاد بستر الزم برای مدیر، برای نظارت بر کیفیت ارائه خدمات سالمتایجاد بستر الزم ، الکترونیکی سالمت

نش ایجاد بستر الزم برای افزایش سرعت و کیفیت تولید دا، حوزه سالمت کشور مبتنی بر اطالعات دقیق و یکپارچه

، همیتای تاریخچه، ن مقاله به بررسای می داند. ایجاد بستر الزم برای توزیع عادالنه منابع سالمت، پزشکی و زیستی

 . پردازد و چالش های پرونده الکترونیک سالمت می

 کلید واژه ها

 دولت الکترونیک، طرح سپاس، پرونده الکترونیک سالمت 
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 مقدمه -1
 سالمت اطالعات فناوری مباحث با موجود مخاطرات و اهمیت به توجه با کشور درمان و بهداشت وضعیت آینده

 درمانی بهداشتی، خدمات دهنده ارائه مؤسسات و مراکز ،ها بیمارستان گر، بیمه های سازمان. است شده عجین

 درمانی بهداشتی، خدمات ارائه نحوه و( اجرائی مالی، بالینی،: )رفتاری الگوهای در مهمی تغییرات غیردولتی و دولتی

 قیقتح این از ناشی بیشتر کنند می مطرح مراکز و مؤسسات این که هایی نگرانی ابراز و ها چالش. اند نموده ایجاد

 ینا همه. دارند نیاز بروز و دقیق اطالعات به عموماً که هستند ای حوزه دو درمانی بهداشتی، خدمات که باشد می

 مالی و بالینی پیامدهای ارتقاء و بهبود برای اطالعات فناوری از مندی بهره جهت در را مهمی های گام باید مراکز

 ارائه بین ارتباط و بیمارستان مختلف های بخش در انسجام و یکپارچگی خاطر همین به. بردارند بهداشتی خدمات

 و درمانی بهداشتی، های سازمان مدیران بیمه، قبیل از بهداشتی مراقبت های سازمان و متخصصین دهندگان،

 . باشد می حتمی و واجب..  و خصوصی

 گذاری اشتراک به آسانی و راحتی برای را ابزارهایی الکترونیک، سالمت های پروندهپروژه  نظیر ای تازه های فناوری

 نتایج و خدمات کیفیت بردن باال نتیجه در و بهداشتی مراقبت دهندگان ارائه برای بهداشتی ارزشمند اطالعات

 . است گذاشته اختیار در سالمت

 تعریف پرونده الکرتونیک سالمت -2
استت  و تمام طول زندگی آنها افراد جامعههمه مجموعه ای نظام مند از اطالعات سالمت  سالمتپرونده الکترونیک 

این پرونده قابلیت اشتراک در سطوح مختلف مراقبت های ستالمت را دارا   .که در قالب الکترونیکی تهیه شده باشد

بوده و در برگیرنده طیف گسترده ای از داده ها شامل اطالعات دموگرافیک، تاریخچه پزشتکی، داروهتای مصترفی، 

اطالعتات حساسیت ها، وضعیت ایمنی سازی، نتایج آزمایشگاهی، تصاویر رادیولوژی، عالئم حیاتی، اطالعات فردی، 

بعبارت دیگر پرونده الکترونیک سالمت جمع آوری الکترونیکی اطالعات طول دوره زنتدگی یتک  (1).مالی می باشد

دهندگان مراقبت بهداشتی ثبت و یا تایید شده و در مکان های مختلف به اشتتراک  ارائهمی باشد که توسط  2شخص

گذاشته می شود. در واقع  پرونده الکترونیک سالمت تمام عملکردهای یک پرونده سنتی را ، با کیفیت بهتر پوشش 

 (2)می دهد.

 ز اطالعات بهداشتی بیمارانسالمت یک منبع واحد و منسجم، یکپارچه و کامل ا می توان گفت پرونده الکترونیک

عات مهم، اطال سازد. مسائلی از قبیل درمان، تجویز، نتایج آزمایشات، اثرات تشخیصی و اطالعات ژنتیکی فراهم می

 پرونده بهداشتی بیماران شامل اسنادهای بهداشتی در آن گنجانده می شود.  مربوط به محیط و اطالعات مراقبت

امل شمراکز مختلف مراقبتی می باشد. بطور منطقی این پرونده باید  ه شده در تماماصلی و اولیه خدمات تدارک دید

 کشده تمام مراجعات باشد. پرونده الکترونیک سالمت برای هر فرد ی تجویزهای  درمان پیامدو  آزمایشاتنتایج 

ین بهداشتی فراهم می کند. ا پروندة محرمانة مادام العمر از سابقة بهداشتی فرد و مراقبت از وی در یک سیستم

ار بهداشتی و هر فرد مجاز در هر مکان و هر زمان قر پرونده بصورت الکترونیک در دسترس ارائه دهندگان مراقبت

سالمت در سراسر کشور موجب  الکترونیکپرونده  ایجاد باال حمایت شود. خواهد گرفت تا از مراقبت با کیفیت

  (3).بهداشتی می شود توسعة کیفی مراقبت

ن سال گذشته طی کرده است. ای 50پیاده سازی پرونده الکترونیک سالمت در جهان مراحل پنج گانه ای را در طول 

 ر است:مراحل شامل موارد زی
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 شکل گیری پرونده الکرتونیک سالمت در جهان سطوح -1-2

ی خودکار: در سطح اول، پرونده خودکار پزشکی، سازمان مراقبت بهداشتی هنوز به سیستم پرونده پزشک -1سطح 

های نسخ چاپی کامپیوتری در پرونده پزشکی ذخیره می شود. سازمان مراقبت بهداشتی ممکن است اقدامات معینی 

ند. به کبت نام بیمار، زمان بندی، نتایج )رادیولوژی و آزمایشگاه( گزارش دهی و دیکته نویسی را خودکار را نظیر ث

یمار هرحال در این سطح سیستم پرونده پزشکی کاغذ مدار و به عنوان منبع اولیه ثبت و بازیابی اطالعات بالینی ب

 ت دسترسی، خوانا بودن، کامل بودن( هنوز وجودباقی می ماند و مشکالت ذاتی استفاده از مدارک کاغذی )قابلی

 (5, 4)دارد. پرونده های پزشکی خودکار توسط سازمان مدیریت می شوند.

بیمار با استفاده از سیستم  شامل دیجیتالی کردن پرونده پزشکی سطح دو :پرونده پزشکی کامپیوتری –2سطح 

به صورت تصاویر  تصویربرداری سند است. بخشی از اطالعات بالینی بیمار در پرونده پزشکی اسکن می شود و

دیداری الکترونیکی ذخیره می شود. سیستم تصویرگری سند توسط سازمان برای مورد توجه قرار دادن قابلیت 

سازی و فضا که پرونده پزشکی کاغذی همراه است استفاده می  دسترسی و مشکالت بازیابی و موضوعات ذخیره

 (5, 4)شود.

ذخیره منفعل ارائه خدمات  وسیلهپرونده های پزشکی الکترونیک: تا اینجا پرونده پزشکی به عنوان یک  -3سطح 

نگریستن، به پرونده بیمار به عنوان  ( ما شروع به3EMR، پرونده پزشکی الکترونیک )این سطح در  کرده است.

که می تواند قابلیت های حمایت از تصمیم و دسترسی به منابع پزشکی، یادآورها و هشدارها را  استای پویا  وسیله

 (5, 4).داشته باشدبرای درمانگران 

 الکترونیک تنها شامل آن دسته از اطالعات بیماردر حالی که پرونده پزشکی  :پرونده الکترونیک بیمار –4سطح 

پرونده الکترونیک بیمار شامل تمام اطالعات مرتبط با مراقبت  است که در یک سازمان واحد نگهداری می شود،

الینی بپرونده الکترونیک بیمار تمام اطالعات  بهداشتی بیمار است که از دو یا چند سازمان مختلف گرفته شده است.

 (5, 4)یک پایگاه داده مرکزی با هم جمع آوری می کند. رس درباره یک بیمار را درقابل دست

 رونیک سالمت: پرونده الکترونیک سالمت، گستره وسیع تری از پرونده الکترونیک بیمار دارد.پرونده الکت -5سطح  

به طور معمول توسط سازمان های مراقبت بهداشتی نگهداری شامل اطالعات سالمت و دیگر اطالعاتی است که  و

اطالعات سالمت ممکن است شامل داده هایی راجع به عادت های استعمال دخانیات شخص، تغذیه، سطح  نمی شود.

برای  سالمت که و تمام اطالعات مرتبط با بهداشت فردی وبوده بیمار  حوریت بامباشد. و ... فعالیت بهداشت دندان 

 (6, 5).گرد هم می آیند، درمان موثرتر مورد نیاز است ریت مراقبت بیمار ومدی

د. در سال های اخیر برای شکل گیری پرونده الکترونیک سالمت از دهه هفتاد شروع ش سطوحدر ایران نیز این 

ندازی ادرمان و آموزش پزشکی با توجه به مزایای پرونده الکترونیک سالمت برای کشور اقدام به راه  وزارت بهداشت،

 است.سطح نموده این 

 برنامه های پرونده الکترونیک سالمت در ایران -3

 مخفف اختصار «سپاس» . نمود پیدا کرده است «سپاس»برنامه های اجرا شده در ایران در چارچوب طرح بزرگ 

ریزی این طرح دارای ابعاد گوناگونی است که توسعه در هر بعد نیازمند برنامه. می باشد «سالمت الکترونیکی ندهپرو سامانه»

باشد. در طرح سپاس تمامی ابعاد سخت افزاری، نرم افزاری، زیرساخت شبکه ارتباطی، دقیق و هماهنگی با سایر ابعاد می

ای و کاربردی، و توسعه مراکز انفورماتیک سازی، تحقیقات بنیادین، توسعهگاستانداردها، قوانین و مقررات، آموزش، فرهن
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ای در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان پزشکی و زیستی در نظر گرفته شده است. این طرح با اولویت ویژه

 (7.)دباش پیگیری میدر حال طرح فناوری اطالعات حوزه سالمت در کشور  گسترده ترین

 اجتماعی تأمین از برخورداری»قانون اساسی   29براساس  اصل . محکمی هستپشتوانه قانونی و سیاستگذاری دارای این طرح 

 ،بهداشتی خدمات به نیاز سوانح، و حوادث ماندگی، راه در سرپرستی، بی کارافتادگی، از پیری، بیکاری، بازنشستگی، نظر از

 درآمدهای محل از قوانین طبق است موظف دولت .همگانی است حقی غیره، و بیمه صورت به پزشکی های مراقبت و درمانی

 (7)«.کند تأمین کشور افراد یک یک برای را فوق مالی های حمایت و خدمات مردم، مشارکت از حاصل درآمدهای و عمومی

 بهداشت، وزارت: 88 ماده ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه چهارم برنامه بر اساس قانون نهمچنی

 افزایش بالینی، خدمات عملکرد تعالی و سالمت خدمات کیفیت مستمر ارتقاء منظور به است موظف پزشکی آموزش و درمان

 سالمت اطالعات جامع نظام استقرار و طراحی به نسبت کشور، درمانی و بهداشتی امکانات از بهینه استفاده و وریبهره

 آموزش و درمان بهداشت، وزارت 1387 ماه دی 29 مورخ سالمت عالی شورای براساس  مصوبه  .نماید اقدام ایرانی شهروندان

 و فناوری عالی شورای اطالعات، فناوری و ارتباطات اجتماعی، تامین و رفاه های وزارتخانه همکاری با است موظف پزشکی

 پرونده توسعه و ایجاد اجرایی نامه آیین و عملیاتی برنامه قانونی، پزشکی سازمان و انفورماتیک عالی شورای کشور، اطالعات

 ساله 10 دوره یک در تا نماید تدوین و تهیه سال یک ظرف( شهروندان سالمت اطالعات جامع نظام) سالمت الکترونیکی

 (7). گردد ایجاد شهروندان به نوین خدمات ارائه برای مناسب اطالعاتی بسترهای

  در هفت محور اصلی زیر تقسیم بندی شده است:« سپاس»حوزه های طرح  -1-3

 مدیریت، راهبری و نظارت طرح 

 سازیآموزش و فرهنگ 

  استانداردها، قوانین و مقررات 

 یهای اطالعاتتوسعه و استقرار سیستم 

 تحقیق و پژوهش 

 افزارها و شبکه ارتباطی(زیرساخت فنی )سخت 

 (8).ها و مراکز سالمتتوسعه و استقرار طرح در دانشگاه 

 «سپاس»ذینفعان طرح    -2-3

با توجه به اینکه تمامی شهروندان دارای یک پرونده الکترونیکی منحصر به خود شده و از مزایای آن بهره : کلیه شهروندان

توانند در سالمت خود . در واقع شهروندان از این طریق میشوند آنها جزو ذینفعان اصلی این طرح محسوب میخواهند برد، همه 

های بهداشتی، تشخیصی و درمانی اطالع یابند و خدمات مشارکت داشته، از آخرین وضعیت سالمت خود و جدیدترین روش

 .نوین الکترونیکی )مانند مشاوره از راه دور( دریافت نمایند

 مراکز ارائه دهنده خدمات سالمت -4
گویی بهتر ریزی و پاسخیاری امکان برنامههای تصمیماین مراکز با اطالع از نیازهای سالمت شهروندان و با برخورداری از سیستم

 .توانند ارتقای کیفیت خدمات سالمت را انتظار داشته باشندبه شهروندان می

  بهداشتی اولیه در روستاها و شهرها می باشد. خدمات بهداشتی نظیر مراقبت های مراکز خدمات اولیه سالمت: شامل مراکز

 .دوران بارداری و واکسیناسیون در این مراکز انجام می گیرد

 ها در این ه ها، و آزمایشگا مراکز خدمات ثانویه سالمت: کلیه مراکز تشخیصی و درمانی مانند بیمارستانها ،درمانگاهها، مطب

 .یرنددسته قرار می گ

 (8).سالمت: مراکز توانبخشی و مددکاری از جمله این مراکز هستند مراکز خدمات ثالث 

 



 

5 

 

 سالمت پرونده الکترونیک فوائد -5

سالمت دسترسی به اطالعات یکپارچه سالمت بسیار مشکل و حتی در بسیاری از دون وجود پرونده الکترونیکی ب

گزارشات متنوعی که می توان از اطالعات یکپارچه سالمت بدست آورد می توان برای  موارد غیرممکن است. از

 تند از:رعبا «سپاس»کلی طرح  وائدف .مقاصد مدیریتی، نظارت، و پژوهشی استفاده نمود

سهولت دسترسی ، تسهیل در آموزش پزشکی( ،-های حوزه سالمت )تسهیل در پژوهشتسهیل در آموزش و پژوهش

بهبود دسترسی مناطق دور افتاده و روستایی به ، افزایش دسترسی به اطالعات یکپارچه بیماران ،به اطالعات سالمت

)کاهش خطا در نسخه  کاهش خطاهای پزشکی، پرسنل سالمتصرفه جویی در زمان بیماران و ، مراقبت های سالمت

نقش موثر در تکراری(،  نتایج آزمایشات و تصاویر تشخیصی، کاهش آزمایشات و نسخکاهش خطا در تفسیر  نویسی

)بهبود  مدیریت و نظارتبهبود نتایج درمان،  افزایش مشارکت بیمار در مراقبت از خودش در منزل(، ) درمان بیماران

بهبود مدیریت بیماری درمانی،  ،نظارت بر خدمات بهداشتیت منابع انسانی و فیزیکی در حوزه سالمت، بهبود مدیری

 (8).های مسری(

 سالمتچالش های پرونده الکترونیک  -6

نیز طرح سپاس بزرگترین  ما اهمیت پرونده الکترونیک سالمت در پژوهش های بسیاری مد نظر بوده است در کشور

 توسط 1991 سال در پزشکی مدارک هر چند شروع مباحث با کاربردهای. می باشدطرح فناوری اطالعات سالمت 

بیان بسیار زیاد بعد نقش پرونده الکترونیک سالمت در پروژه های مختلفی  های دههدر  . است شده نوشته، (9)وید

 (4)شده است.

این دو مقوله  .است محرمانگی و امنیت و سودمندی و هزینه سالم الکترونیک پرونده حوزه در مهم مسئله  دو

 بویژه وب بر مبتنی های سیستم و سالمت اطالعاتی های سیستم در سالمت اطالعات به دسترسی رشد با همزمان

 هزینه و درمان زمان کاهش، اطالعات گذاری اشتراک .است شده مهم گذشته از بیشتر سالمت الکترونیک پرونده

 محرمانگی  و امنیت به مربوط های چالش با مزایا این. است درمان و تشخیص صحت افزایش همچنین و درمانی

 (10).است بوده همراه سالمت الکترونیک پرونده ویژه به ای شبکه های سیستم در سالمت اطالعات

 و استید هیل توسط این موضوع استنیز قابل طرح  سودمندی هزینه دیدگاه از سالمت الکترونیک پرونده مباحث

 الکترونیک پرونده سودمندی هزینه زمینه ،  در(13)، و بونتین و همکارانش(12)همکارانش و وانگ، (11)همکارانش

به وفقیت سیستم های اطالعاتی است. شکست و م ،مرتبط با هزینه سودمندی مهم و مبحث. تاکید شده است سالمت

 فناوری پذیرش مدل زمینه در کرش و هولدنددی با همین عنوان از جمله پژوهش های متعهمین خاطر 

 ، مطرح شده است.(13)همکارانش و ، همچنین بونتین(15)همکارانش و جوها، (14)اطالعات

اتی تاکید نشان داد حوزه های اخیر فناوری اطالعات سالمت بر حوزه سیستم های اطالعمقاله تحلیل جدید در این 

 های سیستم آینده و حال، گذشته بررسی به که ای مقاله در  «هکس»دارد. در مورد حوزه جدید فناوری اطالعات 

 وب بر مبتنی شکل به آینده در و الکترونیکی شکل به، کاغذی بعد از را قالب ابعاد او .است پرداخته سالمت اطالعات

 بعد به درمانی بعد بر تاکید از را اطالعات کاربردهای. داند می المللی بین و ملی به سازمانی بعد از. داند می

 (16).داند می پژوهشی و سیاستگذاری

 فناوری حوزه در بیشتر فناوری و  جامعه تحوالت بدلیل ها حوزه برخی آینده در که دارند اعتقاد  ،(17)بیتون و باتیز

 برای اطالعاتی های سیستم، اثربخشی و کارایی بررسی، دور راه از پزشکی آنها. شد خواهد بحث سالمت اطالعات

. در سال های اخیر نیز پژوهش (18)گرفت خواهد شکل سالمت الکترونیک پرونده محوریت بر که حاد های بیماری

هاکس در مقاله ای با ، (20-18)عمده تاکید را روی سیستم های اطالعات سالمت مانند سیستم های خبره دارد.
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ضمن اشاره به سالمند شدن جوامع و تغییر نیازهای « گذشته، حال و آینده سیستم های اطالعات سالمت»عنوان 

جوامع سالمند هستند. سالمت جوامع اظهار داشت: سیستم های نوین اطالعات سالمت نیازمند سازماندهی مناسب 

لذا توسعه و کاوش مدل ها و معماری های مناسب و بین مؤسسه ای سیستم های اطالعات سالمت، شیوه های طراحی 

و ارزیابی آنها، با محوریت پرونده الکترونیک فراگیر بیمار، امکان دسترسی  های اطالعات سالمتمدل های سیستم

ضرورت  (21)و امکان پایش مراقبت در منزل، ضروری به نظر می رسد. متخصصین مراقبت و بیماران به داده ها،

اطالعات سالمت و یادآوری الزامات سازماندهی برای  بررسی وضعیت موجود از گذشته تا حال و آینده سیستم های

بروز آوری و تالش برای ارائه مدل های مناسب و راهکارهای نوین پرونده محور را می توان جزء وجوه مشترک با این 

 مطالعه در نظر گرفت. در حالی که تمرکز روی بیماران و نحوه پیگیری درمان آنان جزء وجوه تمایز محسوب می شوند. 

 بحث و نتیجه گیری -7

، در زیاد مسائلن و همچنی گیتیسرتاسر  ها در در تمامی بخش ها و سازمان فناوریروزافزون علم و گسترش  نظر به

شدن اطالعات، عدم دسترسی به موقع به اطالعات بیماران، و مفقود سازی اطالعات بیماران، از قبیل زمینه مستند

درمانی آنان، عدم امکان دسترسی به اطالعات بیماران در مناطق مختلف جغرافیائی و با در نظر  و سوابق بهداشتی

های الکترونیکی به جای سیستم های کاغذی در بخش  گرفتن حجم باالی مراجعات، لزوم جایگزین شدن سیستم

 و درمان و بهداشت، ارتوز تحوالت فناوری اطالعات سالمت در اصلی کانون بهداشت و درمان، ضروری می نماید.

  (22).باشد می پزشکی مربوط به طرح سپاس آموزش

خدمات سالمت با کیفیت برتر، مدیریت بهینه  ارائه تسهیل زمینهدر  جهانیقابل رقابت  موقعیتچشم انداز این طرح 

وسیله نظام یکپارچه اطالعات  نظام سالمت کشور و ایجاد زیرساخت مستحکم برای تولید دانش پزشکی و زیستی به

های  در مراقبتاستفاده از فناوری بنابراین  (8).سالمت ایجاد شده از طریق پرونده الکترونیکی سالمت می باشد

ب احسهای بهداشتی  کیفیت مراقبتارتقاء برای  مسئله حتمی ترین شکل پرونده الکترونیک سالمتبهداشتی به 

روشی برای یکپارچه کردن اطالعات و بازنمائی از  فقطکه نه  است نموده شخصم پژوهش ها در این رابطهمی شود. 

ترسی به اطالعات و سوابق لکه می توان منجر به دسهای بهداشتی است ب وضعیت بیماران و منبعی پویا برای مراقبت

 شود. جامعه  ارتقاء سطح بهداشت آموزشی و مدیریت همه جانبه و در نهایت-، ارتباطات الکترونیکیدرمانگاهی

و  پرونده الکترونیکی سالمت به شرط آنکه مدیران و کادر پزشکی یت های انحصاریاز مز استفادهبنابراین 

موجود سائل خود طراحی کنند. می تواند بسیاری از م الزاماترا مطابق  شنائی کامل داشته یا آنبا آن آ پیراپزشکی

نصب و راه اندازی های الزم جهت  زیر ساخت مهیا بودنامر به شرط این  ،رفع نمایدرا  کشور سالمتنظام  همجموعدر 

 قبیل: زسیستم های الکترونیکی در کشور می باشد. ا

  به منظور توسعه دانش و تغییر نگرش مدیران نظام بهداشت و درمان؛ ارائه کنندگان آموزش گام به گام

 ، دانشجویان و اساتید دانشگاه های علوم پزشکیپژوهشگرانو  خدمات سالمت

  شرائط و امکانات در زمینه ایجاد، حفظ و توسعه پایه اطالعات کافی و دقیق الزاماتصحیح بر ریزی بودجه ،

 فناوری اطالعات

  فناوری اطالعات. زمینه در سایر کشورهاموفق تجارب  و نتایج تحقیقات مختلفاستفاده از  

اطالعات بیماران نیز  و امنیت ، لزوم رعایت محرمانگیپرونده الکترونیک سالمتضمن ضرورت پیاده سازی  سوئیاز 

 عدی را برای باال بردن سطحقواسایر کشورها، می بایست  تجاربحائز اهمیت فراوان می باشد. لذا با توجه به 

مستلزم امر ، که این وضع نمود داخلی، مطابق با شرائط پرونده الکترونیک سالمت اطالعاتو امنیت محرمانگی 

بیشتر در زمینه بومی سازی این سیستم در ایران، بوده و  های پژوهشو  ی مختلفکشورها ربیاتمطالعه تج
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با ایجاد امکان همچنین  (22) .طلب می نماید وزارت های مختلف کشور را و ها هماهنگی بین بخشی سازمان

حوزه سالمت اتفاق  تحقیقاتزیادی در  تیکپارچه سازی اطالعات سالمت توسط پرونده الکترونیک سالمت، تسهیال

بدون وجود این سیستم امکان پذیر نیستند، به راحتی میسر  که بسیاری از پژوهش هایی که عمالً  می افتد بطوری

گردد. در واقع پرونده الکترونیکی سالمت بستر اطالعاتی بسیار مناسبی برای تولید و مدیریت دانش پزشکی به می

 .رودشمار می

 و تصمیمات خدمات، دهندگان ارائه من بعد که است معنا این به اطالعاتی جایگاه و چنین به دسترسینهایتاً 

 این اصلی کانون همانگونه که اشاره شد .کنند می اتخاذ بهتری وضعیت در و اطالعات براساس را خود راهکارهای

 ایجاد: شامل را طرح این مزایای وزارت این. باشد می پزشکی آموزش و درمان و بهداشت، وزارت کشور در تحوالت

 برای الزم بستر ایجاد سالمت، الکترونیکی پرونده طریق از الکترونیکی سالمت پیشرفته خدمات ارائه برای الزم بستر

 و دقیق اطالعات بر مبتنی کشور سالمت حوزه مدیریت برای الزم بستر ایجاد سالمت، خدمات ارائه کیفیت بر نظارت

 توزیع برای الزم بستر ایجاد زیستی، و پزشکی دانش تولید کیفیت و سرعت افزایش برای الزم بستر ایجاد یکپارچه،
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