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اعالمیه هــزاره که در پنجاه و پنجمین جلسه علنی
سازمان ملل متحد در سپتامبر  2000توسط 189
کشور عضو مورد توافق قرار گرفت ،فناوری اطالعات
و ارتباطات را ابــزاری مهم برای دستیابی به اهداف
این سازمان اعم از کاهش فقر ،اصالح ارایه خدمات
آموزشی و بهداشتی ،آسانسازی دسترسی به خدمات
دولتی و اعتالی سطح بهداشت و سالمت جوامع،
معرفی می کند ،لذا با توجه به اهمیت مدارک پزشکی،
به عنوان مهمترین منبع اطالعاتی نظام سالمت،
می توان اذعــان داشــت که یکی از ابعاد مهم کاربرد
فناوری اطالعات در نظام سالمت که نقش موثری در
افزایش اثربخشی خدمات سالمت ایفا میکند ،ایجاد
پرونده الکترونیک سالمت است.
در دنیای کنونی هر مؤسسهای که از فناوری اطالعات
و شبکه ای ارتباطی بدون بهره باشد ،بتدریج از جریان
ارتباطات جهانی دور خواهد ماند ،از این رو صنایع
مختلف ،ارتقای کیفیت و افزایش بهره وری خود در
دنیای پر رقابت امــروز را منوط به استفاده از فناوری
اطالعات میدانند ،بدون شک صنعت سالمت نیز با
وجود تمام فراز و فرودها از این تحوالت مصون نبوده
اســت .نظام سالمت همواره به منظور ارتقای سطح

سالمت و بهبود نتایج بالینی و مالی خود در راستای
بهرهمندی از آخرین دستاوردها و فناوری ها ،گام های
مؤثری برداشته است.
طرح موضوع الکترونیکی شدن پرونده های پزشکی
در ایران عمری بیش از دو دهه دارد ،رویکردی که در
سالهای اولیه دهه  80در وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی به طور جدی مورد بحث و پیگیری قرار
گرفت .در اسناد باالدستی نیز با استناد به قوانین برنامه
چهارم و پنجم و ششم توسعه ،وزارت بهداشت موظف به
اجرای پرونده الكترونیك سالمت برای همه افراد جامعه
شده اســت .این مسأله در وزارت بهداشت و معاونت
بهداشت فراز و فرودهای بسیار داشته و در دورههای
زمانی مختلف ،سیاستهای گوناگون در این زمینه
اتخاذ شده اســت .تا اینکه سرانجام در سال 1395
استفاده از سامانه سیب (سامانه یکپارچه بهداشت) به
دانشگاه ها ابالغ شد .در حال حاضر (در اواخــر سال
 )96برای بیش از  68میلیون نفر ایرانی و غیر ایرانی
در سامانه «سیب» پرونده تشکیل شده است .عالوه بر
این دو سامانه «ناب» و «سینا» نیز در دانشگاه های علوم
پزشکی گلستان و مشهد فعال بوده و به عنوان پرونده
الکترونیک استفاده میشوند.
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تعریف پرونده الکترونیک سالمت در ایران

مجموعه همه اطالعات مرتبط با سالمت شهروندان ،از
پیش از تولد تا پس از مرگ که به شکل مداوم و با گذشت
زمان به شکل الکترونیکی ذخیره می شود و در صورت
نیاز ،بدون ارتباط با مکان یا زمان خاص ،تمام یا بخشی
از آن در دسترس افراد مجاز قرار خواهد گرفت .عبارت
پرونده الکترونیک سالمت یکی از مهمترین مطالب در
مقوله سالمت الکترونیکی است ،چرا که سایر موضوعات
مطرح شده در سالمت الکترونیک وابستگی زیادی با آن
دارند .پرونده الکترونیک به عنوان یک سیستم اطالعات
تخصصی برای مدیریت سالمت در سطوح مختلف الزم
و ضروری است.
کاربردها و مزایای پرونده الکترونیک سالمت

بدون وجود پرونده الکترونیک سالمت ،دسترسی به
اطالعات یکپارچه سالمت افراد بسیار مشکل و حتی در
بسیاری از موارد غیرممکن خواهد بود .ازگزارشهای
متنوع به دســت آمــده از اطــاعــات یکپارچه سالمت
مـیتــوان بــرای مقاصد مدیریتی ،نظارت و پژوهشی
استفاده کــرد .سایر کاربردهایی که می تــوان انتظار
داشت شامل موارد زیر است:
دسترسی بهتر مــردم به داده های سالمت خودشان
و توانایی آنــان در تصمیم گیری آگاهانه بــرای حفظ
سالمت خود ،فراهم کردن آگاهیهای الزم در جهت
برنامه ریزی های گروهی و جمعیتی ،بهبود دسترسی
به خدمات سالمت در مناطق دور افتاده و روستایی
و محروم ،افزایش کیفیت خدمات از طریق تشخیص
و درمـــان بــه مــوقــع .کیفیت بـــاالی مستندسازی و
استانداردسازی دقیق مستندات ،کاهش اشتباههای
کــاری که به شکل تهدید در محیط کــاری وجــود دارد
و افزایش چرخش مالی و حجم تراکنشها به واسطه
استفاده از اطالعات جامع و بموقع ،سهولت بازیابی
داده ها ،بهبود کیفیت ارایه خدمات و تنوع آموزشی.
پرونده الکترونیک سالمت با تسریع انجام خدمات
بهداشتی درمانی و جلوگیری از اقدامهای تکراری و
مراجعههای بیمورد سبب صرفهجویی در زمان بیماران

و کارکنان سالمت میشود.
پرونده الکترونیک سالمت به چند طریق می تواند به
کاهش هزینه ها کمک کند که یکی از آنها ،جلوگیری از
تکرار اقدامهای تشخیصی درمانی و کاهش درمان های
تکراری است .با ثبت اطالعات گذشته بیمار ،نیازی
به تکرار کردن بسیاری از آزمایشها و اقدامهای دیگر
تشخیصی نیست .دیگر راه مدیریت هزینه های بخش
بهداشت و درمان که از طریق پرونده الکترونیک سالمت
انــجــام مـیشــود ،امــکــان مدیریت بیمهها بــر عملکرد
ارای ـهدهــنــدگــان خدمت اســت کــه می تواند منجر به
اعمال نظارت جهت کاهش هزینههای این بخش شود.
همچنین الزم به ذکر اســت ،یکی از چالشهای مهم
در بحث هزینههای درمان ،موضوع درمانهای القایی
است .پرونده الکترونیک سالمت میتواند بستر الزم
برای جلوگیری از ایجاد درمان القایی را فراهم کند.
با توجه به اینکه امنیت اطالعات و کنترل داده های
بهداشتی هر بیمار از اجزای مهم در تمام سیستمهای
اطالعاتی مراقبتی و بهداشتی است ،انتقال نامناسب
داده ها و استفاده نامطلوب از اطالعات سبب بروز
مسایلی در حوزه امنیت دادههــا میشود .با توجه
به مطالب عنوان شــده ،ایجاد یک برنامه امــن و
نفوذناپذیر در ح ــوزه اطــاعــات ســامــت فــردی
باید دارای سه هدف اصلی و عمده باشد ،حفظ
حریم اطالعاتی دادههای اشخاص ،اطمینان از
درستی و دقت دادههــا ،اطمینان از دسترسی
بهنگام برای افرادی که قابلیت دسترسی در
سطح مجاز برای آن ها تعریف شده است.

بدون وجود پرونده الکترونیک سالمت،
دسترسی به اطالعات یکپارچه سالمت
افراد بسیار مشکل و حتی در بسیاری از
موارد غیرممکن خواهد بود.

معایب و مشکالت پرونده الکترونیک سالمت

تلفیق فعالیتهای مراقبت بهداشتی ،پیشرفتهای
فناوری و ارتباطات و بهره گیری از این پیشرفتها
برای بهبود مراقبتهای بهداشتی ،نوع سازمانهای
درگــیــر فرآیند اجـــرا ،هماهنگی بین گروهی در
سازمانها ،منابع مالی و زیرساختهای نرم و سخت،
دسترسی به شبکه ها و ...از جمله مــوارد مؤثر در
پیشروی کند فرآیند پــرونــده الکترونیک سالمت

است .حفظ محرمانگی اسناد پزشکی اعم از اسناد
الکترونیکی و غیرالکترونیکی از اهمیت باالیی
برخوردار است .عالوه بر این جلوگیری از افشای
اطــاعــات شخصی توسط اف ــراد فاقد صالحیت،
جلوگیری از انتشار پرونده های الکترونیکی و نیز
پیشگیری از سایر تخلفات احتمالی از مهمترین
اقدامات در این خصوص است.

نتیجه گیری

بی شک ایجاد و راه اندازی پرونده الکترونیک سالمت از مهمترین تحوالت نظام سالمت است و آشنایی با اصول
آن برای تمامی سطوح شاغل در این سیستم ضروری و استفاده از آن در سطح وسیع امری غیرقابل اجتناب
است .ولی در جهت کاربرد بهینه از آن ضروری است ،برنامهریزی مناسبی برای ارتقای توانمندیهای مورد
نیاز نیروی انسانی در سطوح مختلف ارایه خدمت ،نظارت و مدیریت ،تخصیص منابع مالی الزم در خصوص
تهیه زیرساختهای فناوریهای نوین اطالعاتی ،تحقیق و توسعه در خصوص اجرای هدفمند نظام
الکترونیک سالمت ،تهیه و تدوین ساختار حقوقی الزم جهت وضع قوانین و مقررات فناوری اطالعات
منطبق با استانداردهای منطقهای و جهانی ،ارتقای فرهنگ عمومی در خصوص استفاده از ابزارهای
الکترونیک در امر سالمت و جلوگیری از مقاومت در برابر تغییر و ...انجام شود.
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