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چكيده
زمينه و هدف :كاربرد اقدامات الكترونيك در بخش بهداشت و درمان كشورهاي مختلف
مزاياي بسياري همچون ارتقاء كيفيت خدمات سالمت ،كاهش هزينه ها و افزايش كارايي
را دربردارند .هدف اين مقاله بررسي نقش و اهميت تكنولوژي  m-healthدر ارتقاء
سالمت مي باشد.
روش بررسي :اين پژوهش يك مقاله مروري است كه بر اساس مطالعات كتابخانه اي و
جستجوهاي اينترنتي در پايگاه هاي داده اي معتبر همچون ،Science direct
 Springer ،Magiranو جستجوي پيشرفته در  Googleحاصل شده است.
نتيجه گيري m-health :را مي توان زيرمجموعه اي از سالمت الكترونيك دانست.
پ يشرفت هاي سريع در تكنولوژي اطالعات و ارتباطات ،به ويژه ارتباطات بي سيم و سيار
منجر به ظهور نوع جديدي از زيرساخت اطالعات شده كه به طور بالقوه از آرايش خدمات
پيشرفته براي مراقبت بهداشتي حمايت مي كند .بكارگيري اثربخش  m-healthدر
كشور ،نيازمند شناسايي فرصتها و محدوديتها ،تدوين برنامه ريزي اصولي و مناسب با توجه
به فاكتورهاي اجتماعي و اقتصادي همراه با فراهم نمودن زيرساختهاي تكنولوژيكي،
ارتباطي و مخابراتي ،حقوقي و اجرايي است.
واژگان كليدي :فناوري اطالعات ،فناوري اطالعات و ارتباطات..m-health ،
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-1مقدمه

تكنولوژي سيار ( ،)m-thechnologyبه طور روز افزوني در زمينه مراقبت
بهداشتي ( )m-healthاستفاده مي شود].[4
در چند سال گذشته توسعه شبكه هاي همراه و گوشي هاي دستي از
تكنولوژي هاي مهم در ارائه مراقبت بهداشتي در سراسر جهان شده است .اين
تكنولوژي ها به منظور كنترل سالمت از راه دور و خود مديريتي سالمت
توسط افراد مبتال به وضعيت هاي طوالني مدت استفاده مي شود].[5
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مطالعات و بررسيهاي انجام شده نشان مي دهد كه فناوري
اطالعات به عنوان ابزاري توانمند مهمترين عامل موثر بر افزايش كارايي و
اثربخشي سازمانها محسوب مي شود .به همين دليل صنايع مختلف به منظور
حفظ بقاي خويش در محيط پر رقابت كنوني و ارتقاء پيامدهاي خود در
جهت استفاده از اين فناوري ها گام هاي موثري برداشته اند .صنعت سالمت
نيز از اين قاعده مستثني نبوده و كشورهاي مختلف با توجه به نقش و اهميت
صنعت مراقبت و تاثير مستقيم و غير مستقيم آن در ابعاد مختلف توسعه
جامعه ،مقوله فناوري اطالعات را براي بسط و گسترش اطالعات سالمت و
ارتقاء پيامدهاي نظام بهداشت و درمان مدنظر قرار داده اند] .[1كاربرد
اقدامات الكترونيك در بخش بهداشت و درمان كشورهاي مختلف مزاياي
بسياري همچون ارتقاء كيفيت خدمات سالمت ،افزايش كارايي ،كاهش هزينه
و افزايش درآمد را دربردارند].[2
در بين انواع ابزارهاي  ،ICTتكنولوژي هاي بي سيم و همراه
(تلفن همراه) به منظور بهبود كارايي و اثربخشي فرايند ارائه مراقبت بهداشتي
فرصت هايي را براي كاهش هزينه و افزايش دستيابي به خدمات ارائه مي
كند .براساس اتحاديه جهاني مخابرات ( ،)ITUتعداد كل كاربران تلفن همراه
در جهان در اواخر سال  2002حدود  2/7ميليارد و كاربران اينترنت بيش از
 1/1ميليارد نفر بوده است كه اين به اين معناست كه حداقل 22/2درصد
جمعيت جهان (و حداقل  22/2درصد جمعيت كشورهاي در حال توسعه) كه
قبال تلفن همراه داشته اند هنوز از اينترنت استفاده نمي كرده اند]. [2

 m-healthبه متخصصان اجازه مي دهد به داده هاي بيمار و منابع مختلف
دسترسي داشته باشند كه كمك قابل توجهي به تشخيص و درمان مي كند.
افراد مي توانند از  m-healthجهت دسترسي به منابع بهداشتي و بيماران به
منظور خودكنترلي استفاده و اطالعاتي چون فشار خون ،داده هاي قند خون
براي كنترل بيماران ديابتي يا ارسال تصوير يك زخم ،را به ارائه دهندگان
مراقبت ارسال كنند .استفاده از  m-healthبخصوص براي افرادي كه در
مناطق دور دست زندگي مي كنند يا كساني معلوليت جسمي دارند ،مي تواند
مورد استفاده قرار بگيرد].[4
بيشترين تاثير  m-healthدر وضعيت هاي غير حاد و طوالني مدت كه به
مديريت منظم يكپارچه در زندگي افراد نياز است ،مي باشد].[2
بنابراين هدف اين مقاله بررسي نقش و اهميت تكنولوژي  m-healthدر
ارتقاء سالمت مي باشد.
روش بررسي :اين پژوهش يك مقاله مروري است كه بر اساس مطالعات
كتابخانه اي و جستجوهاي اينترنتي در پايگاه هاي داده اي معتبر همچون
 Springer ،Magiran ،Science directو جستجوي پيشرفته در
 Googleحاصل شده است.
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شكل  -1تلفن همراه در نظام سالمت

كاربردهاي موبايل هلث ( )m-healthدر كشورهاي مختلف

كانادا :در كانادا مركز  sunnybrookبه منظور حمايت از مراقبت
سالمت رواني در سال  1111ايجاد شد .اين مركز ،به استفاده از تكنولوژي ها
به منظور بهبود ارتباط بيمار -پزشك و ارتقا كيفيت مراقبت براي ارائه به
دريافت كنندگان با اطالعات بهتر كمك مي كند .اين مركز اخيرا بر سنجش
از راه دور سالمت روان با استفاده از تكنولوژي هاي بي سيم به منظور ارتباط
بيماران با جامعه و ارائه كنندگان مراقبت سالمت رواني تاكيد مي كند.
مركز جهاني شبكه سالمت دانشگاه تورنتو به منظور نوآوري
سالمت الكترونيك ،با سرمايه گذاري دولت كانادا از طريق موسسه نوآوري
كانادا و اتحاديه ي نوآوري تورنتو ،تاسيس شد .اين مركز پروژه هاي همچون
توسعه و ارزيابي سيستم كنترل بيمار از راه دور به وسيله تلفن براي مديريت
بيماري هاي مزمن و ارزيابي به كارگيري تكنولوژي تلفن همراه در مراكز
مراقبت حاد ،اجتماعي و تسكيني را در دست اقدام دارد].[7
انگليس :تكنولوژي تلفن همراه در انگلستان جهت ارائه مراقبت
بهداشتي ،دگرگون شده است .فراتر از كاربردهايي كه  mHealthبراي جامعه
دارد ،مي تواند به بيماران در دسترسي به داده هاي مراقبت بهداشتي بيماران،
مديريت درمان در نقطه مراقبت كمك كند].[8
عالوه بركاربرد  m-healthدر مديريت وضعيت هاي مزمن ،ارسال خودكار
پيام متني( )SMSبه بيماران در  NHSجهت يادآوري نيز از ديگر
كاربردهاي  m-healthمي باشد .به طور مشابه ،يادآوري هاي  SMSمي
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شكل -2عملكرد تلفن همراه در مراقبت بهداشتي

تواند به ارتقا پاي بندي به رژيم هاي دارويي ،با تشويق افراد به استفاده از دارو
و تشويق آن ها به كامل كردن درمان آن ها كمك كند SMSهمچنين براي
بهبود ميزان موفقيت در برنامه هاي ترک سيگار استفاده مي شود.[2].

شهر الكترونيك  Bangaloreتوسعه "سيستم مراقبت اوليه
بهداشتي مبتني بر تلفن همراه" را براي به كارگيري در  PHCبه منظور بهتر
كردن مديريت مراقبت بهداشتي اوليه به خصوص در مناطق زاغه نشين
شهري و روستايي آغاز نمود .اين سيستم از اطالعات كامل مربوط به بيماران
درمان شده در يك  PHCبه دست خواهد آمد .اين نرم افزار از توسعه
مديريت پايگاه داده بيمار ،تعامل بين پزشك و بيمار ،دستيابي به داده هاي
پزشكي مثل  ،ECGتصاوير قلب ،ريه ،چشم و غيره و مديريت برنامه ريزي
تشكيل شده است].[2

شكل  -3سيستم مراقبت بهداشتي اوليه مبتني بر تلفن همراه

امروزه همچنين پيام متني زندگي افراد مبتال به ماالريا را از
طريق پروژه اي به نام "سرويس پيام كوتاه ( )SMSبراي زندگي " بهبود
بخشيده است .اين پروژه از تكنولوژي هاي هوشمند از جمله تلفن هاي همراه
 ،پيام متني و وب سايت ها به منظور پيگيري و مديريت داروهاي آنتي ماالريا
براي بهبود مديريت دارو تشكيل شده است .يك راه حل ساده مانند سرويس
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هند :در هند نيز خدمات تلفن همراه به سرعت ،با وسعت يافتن
مزاياي ارائه خدمات از راه دور دولت ،قادر نبودن افراد در استفاده از اينترنت
جهت دستيابي به اطالعات و استفاده از ابزارهاي همراه براي دسترسي به
خدمات عمومي ،دسترسي بيشتر و شهروند محور ،گسترش يافت .در هند
تعدادي از سازمان ها جهت ارتقا نقش  ICTدر مراقبت بهداشتي پروژه هاي
گوناگوني را در دست اقدام دارند.

پيام كوتاه و نقشه بندي الكترونيك براي ارائه ،رديابي و مديريت تامين دارو
در كشورهايي مانند هند مناسب مي باشد].[1
 -2نتيجه گيري
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تكنولوژي ارتباطي موبايل ،راه جديدي را براي تبادل اطالعات بين تعداد
زيادي افراد نسبت به روش هاي سنتي فراهم مي كند و افراد مي توانند به
كمك اين تكنولوژي به خدمات عمومي در مناطقي كه محدوديت زيرساختار
وجود دارد دسترسي داشته باشند .تكنولوژي موبايل تاثير زيادي بر كيفيت
زندگي مي گذارد.[10].
در صورتي كه از اين ابزارها در مراكز درماني كشور ايران استفاده شود ،مي
توان اميدوار بود عالوه بر كاهش خطاهاي پزشكي مراحل درمان سريعتر و با
كيفيت بهتري انجام گيرد .همچنين در صورت استفاده از اين ابزارها در مراكز
درماني كشور بسياري از مشكالت ارتباطي بين كادر درمان و بيماران حل
خواهد شد.
در حال حاظر جهت استفاده از اين ابزارها موانعي وجود دارد كه مي توان با
حمايتهاي مالي دولت اين موانع را به حداقل رساند .براي مثال باال بودن
هزينه ي آماده سازي زير ساخت هاي مخابراتي ،باال بودن هزينه ي استفاده
از خدمات اينترنت در ارتباط بي سيم ،عدم اطالع و حمايت مديران در
سازمان هاي مربوطه مانند بيمارستان ها و مراكز بهداشتي -درماني ،عدم
اعتماد پزشكان و بيماران به كيفيت خدمات ارائه شده توسط اين ابزارها
برخي از موانع موجود مي باشند .بنابراين ضرورت دارد مسئولين مربوطه
حداقل امكانات الزم را جهت بهره برداري و آموزش استفاده از اين ابزارها
فراهم سازند.
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