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مقدمه 

گسترش روز افزون فضای مجازی و حضور همزمان آن 

زندگی  ناپذیر  جدایی  بخش  به  واقعی  فضای  کنار  در 

مــجــازی محصول  فــضــای  اســـت.  تبدیل شــده  ــروزی  ــ ام

رسانه ای  و  ارتباطی  فناوری های  در  ایجاد شده  تحوالت 

و به خصوص ظهور و توسعه اینترنت و اشکال مختلف 

موجب  مجازی  فضای  امــروزه  اســت.  مجازی  ارتباطات 

پیامدهایی در سطح جامعه شده است  و  بروز تحوالت 

اقتصادی  سیاسی،  اجتماعی،  تمامی عرصه های  بــر  و 

به ظرفیت هایی  توجه  با  و  بوده  و فرهنگی جوامع مؤثر 

چون سرعت، فراگیری، دسترسی دایم، تعامل دوسویه و 

چند سویه و فرامکانی و فرازمانی بودن، توانسته به عنوان 

ابزاری اساسی و مؤثر در زندگی انسان ها مطرح شود.

آشنایی بافضای مجازی ونقش آن درسالمت

سالمت به سبک مجازی

 اهداف آموزشی 
امیداست خوانندگان محترم پس ازمطالعه مقاله:

بـا ویـژگی هـای فـضـای مـجـازی آشـنـا شـونـد. 	
خدمات قابل ارایه درفضای مجازی را توضیح دهند. 	
دولت الکترونیک وجامعه الکترونیکی راشرح دهند. 	
مؤلفـه هـای اصلی جامعه الکترونیک را بیان کنند.  	
حـوزه هـای سـالمـت الکتـرونـیک را توضیـح دهـنـد. 	

الهه گرامی پور
ارتقای سالمت رئیس گروه آموزش و
دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه

زهره عرب نژاد
کارشناس آموزش و ارتقای سالمت
دانــشـگــاه عــلـوم پــزشــکـی مـشــهـد
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جامعه اطالعات محور

امروزه فناوری اطالعات و ارتباطات، جزیی جدایی ناپذیر 

از  تــازه ای  پیدایی شکل های  و  شـده  انسان ها  زندگی  از 

ارتباط و شبکه های بزرگ اطالعاتی و ارتباطی، زمینه سـاز 

ایجـاد فضاهای اجتماعی جدیدی شده اسـت؛ فضاهایـی 

بدون مرز که روابط، ابعاد و مهارت های اجتماعی افراد 

را تحت تأثیر قرار داده اسـت. ما در عصـر گذر از جامعه 

عبارت  به  یا  محور  اطالعات  جامعه  به  محـور  صنعت 

هستیم.  مجازی  دنیای  به  فیزیکی  دنیای  از  گذر  دیگر 

جامعه  در  اثربخش  زندگی  و  اطــالعــات  عصر  به  ورود 

اطالعات محور، مسـتلزم شناخت ویژگی های آن است. 

انقالب ارتباطات و اطالعات به سرعت اقتصاد، فرهنگ 

و سیاست جهان را دسـتخوش دگرگونی می کند و جهان 

را عمال به »دهکده جهانی« تبدیل می سازد. 

خدمات قابل ارایه در فضای مجازی عبارتند از:

گرافیک،  شامل  رایانه ای  داده هــای  از  ترکیبی  اطالعات: 
صدا، متن ساده، ویدیو، چند رسانه ای و محتوای تعاملی 

شامل اطالعات مرتبط با سالمت، بازی، برنامه های اداری 

و نمایش های علمی است. 

از خدمات  یکی  الکترونیک  یا پست  رایانامه  ارتباطات: 
ارتباطی مهم در دسترس در فضای مجازی است. مفهوم 

به  گونه ای  به  که  الکترونیکی  متنی  پیام های  فرستادن 

نامه ها و یادداشت های پستی می ماند، قدمتی بیش از 

ارتباطی  نیز یک خدمت  اینترنتی  تلفن  دارد.  اینترنت 

اینترنت  پیدایش  بــا  کــه  اســت  مــجــازی  فضای  از  دیگر 

امکان پذیر شده است.

انتقال مقادیر  از  انتقال داده ها: اشتراک فایل، نمونه ای 
به  را مــی تــوان  رایــانــه ای  یــک فایل  بــزرگ داده اســت. 

شکل پیوست نامه الکترونیکی برای دوستان و همکاران 

فرستاد. می توان آن را در یک وبگاه بارگذاری کرد تا به 

آسانی توسط دیگران دریافت شود. 

دولت الکترونیک و جامعه الکترونیکی 

دولت الکترونیکی به معنای استفاده از فناوری اطالعات 

نیز  و  حاکمیت  عملکرد  از  پشتیبانی  بــرای  ارتباطات  و 

فراهم ساختن زیرساخت های مورد نیاز ارایه انواع خدمات 

الکترونیکی، افزایش مشارکت شهروندان و فراهم سازی 

اطالعات و خدمات دولتی است که باید متناسب با نیاز 

بخش های  دیگر  و  کارمندان  وکارها،  شهروندان، کسب 

دولتی باشد. نتیجه اجرای دولت الکترونیکی را می توان 

در افزایش چابکی، کارآیی و اثربخشی دولت و تسهیل 

و همچنین  با کیفیت  اطالعات  و  به خدمات  دسترسی 

افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت دانست.

الکترونیک  شهر  عــبــارت  بــه  را  مــا  الکترونیکی  دولــت 

که  اســت  شهری  الکترونیک،  شهر  مــی ســازد.  رهنمون 

در آن اطالعات و خدمات مورد نیاز شهروندان به شکل 

اینترنت در دسترس است. شهر  از طریق  روزی  شبانه 

الکترونیک استفاده آسان از فناوری اطالعات به منظور 

توزیع خدمات دولتی 24 ساعته در شبانه روز و 7 روزدر 

شهر  اســـت.  شــهــرونــدان  بــه  مستقیم  شکل  بــه  هفته 

الکترونیک از دید کاربر، یک وبگاه )تارنما( است که از 

طریق آن دسترسی به تمام خدمات شهری میسر است.

شهرالکترونیک،شهری است که در آن اطالعات
و خــدمــات مــورد نــیــاز شــهــرونــدان بــه شــکــل

شبانه روزی از طریق اینترنت در دسترس است. 
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فراوانی  مزایای  الکترونیکی  از خدمات  استفاده  توسعه 

در اختیار جامعه و به ویژه نظام سالمت قرار می دهد که 

برخی از این مزایا عبارتند از:

دلیل حذف 	  به  ارایــه خدمات  در  بــهــره وری  افــزایــش 

فیزیکی  حضور  لزوم  از  ناشی  زمانی  محدودیت های 

در سازمان ها و افزایش دقت و سرعت ارایه خدمات 

بــا کاهش 	  بــهــبــود کیفیت خــدمــات ســالمــت هــمــراه 

هزینه های زاید 

حذف بوروکراسی و افزایش رضایت شهروندان 	 

اطالع رسانی دقیق و کامل، توسعه سواد اطالعاتی و 	 

در نتیجه ارتقای سواد سالمت جامعه 

در تصمیم سازی های 	  مردم  نقش مشارکت  افزایش 

شهری و کشوری 

امکان بهره گیری همه شهروندان به شکل مساوی از 	 

خدمات سالمت 

امکان نظارت دقیق عملکرد افراد و سازمان ها و ارایه 	 

آمار و گزارش ها و تقویت قانونمندی 

افزایش سالمت و رفاه عمومی 	 

مؤلفه های اصلی جامعه الکترونیک

فراهم  را  امکان  این  الکترونیکی: فضای مجازی  آمــوزش 
کرده است تا افراد مختلف در اقصی نقاط جهان بتوانند 

از مباحث ارایه شده آموزشی استفاده نکنند. راه اندازی 

بــر بستر  ارایـــه تمام دروس آمــوزشــی  مـــدارس مــجــازی، 

شدن  مطرح  و  اینترنتی  آزمــون هــای  بــرگــزاری  اینترنت، 

واژه های دانش آموز مجازی همه از مزایای فضای مجازی 

است. 

در روش سنتی، کیفیت یادگیری به پارامترهای زیادی از 

جمله عوامل محیطی، شرایط جسمی و روحی استاد و 

شاگرد و... بستگی دارد، در حالی که در آموزش مجازی، 

و  تهیه  مجرب  تیم های  توسط  شده  استاندارد  مطالب 

دانش آموزان، چندباره می توانند از آن ها استفاده کنند.

از دیگر  ــازده آمــوزشــی  بـ ــر بخشی و  اث افــزایــش مــیــزان 

برتری های این نحوه آموزش است. از آن جایی که همه 

قرار  آمـــوزان  دانــش  اختیار  در  فــردی  به شکل  مباحث 

می گیرد، میل و رغبت وی برای یادگیری بیشتر می شود. 

و  بحث  امــکــان  امتحانی،  ســـؤاالت  بانک  بــه  دسترسی 

تبادل نظر با اساتید و دانش آموزان دیگر مدارس و بانک 

اطالعات و نرم افزارهای مرتبط با مطالب درسی نیز از 

مدرن  روش  این  با  آموزشی  بــازده  افزایش  عوامل  دیگر 

است.

تجارت الکترونیکی: بازارهای مجازی، عرصه ارایه کاالهای 
مختلف است که مصرف کنندگان نیازهای خود را بدون 

کنند.  تهیه  می توانند  کمتری  هزینه  بــا  و  وقــت  اتــالف 

امروزه فروش دارو و تجهیزات پزشکی در داروخانه های 

اینترنتی، به یکی از روش های درآمد زا درجهان تبدیل 

شده است.

زمینه  یــک  الکترونیکى  سالمت  الکترونیکی:  ســالمــت 
جدید و روبه رشد از تالقى اطالع رسانى پزشکى سالمت 

عمومى و مبادالت تجارى است که به خدمات و اطالعات 

در روش سنتی، کیفیت یادگیری به پارامترهای 
زیادی از جمله عوامل محیطی، شرایط جسمی

و روحی استادوشاگرد و... بستگی دارد، درحالی 
که در آموزش مجازی، مطالب استاندارد شده 
تـوسـط تیـم هـای مجرب تهیـه و دانـش آمـوزان، 

چندباره می توانند از آن ها استفاده کنند.
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و  اینترنت  از طریق  تقویت شده  یا  ارایــه شده  سالمت 

فناورى هاى وابسته اطالق مى شود. در مفهومی وسیعتر 

بلکه  دارد،  اشــاره  فــنــاوری  توسعه  به  تنها  نه  واژه  ایــن 

بین  و  ای  منطقه  محلی،  ارتقای  بــرای  جامع  ای  زمینه 

المللی مراقبت بهداشتی با استفاده از فناوری اطالعات 

و ارتباطات است.

تأمین  بــرای  درمــانــی  و  بهداشتی  اطــالعــات  از  استفاده 

و  پزشکی  علوم  توسعه  و  تحقیقات  آمــوزشــی،  مقاصد 

پیراپزشکی، بهبود کیفیت درمان، بهینه سازی روش های 

هزینه های  کاهش  ــان،  درم و  بهداشت  مراکز  مدیریتی 

مراکز و غیره از اساسی ترین مزایای سالمت الکترونیک 

محسوب مــی شــود. الزمــه رســیــدن بــه مــزایــای سالمت 

اجرای  جمله  از  الزم  زیر ساخت های  ایجاد  الکترونیک 

به  که  است  الکترونیک سالمت  پرونده  مؤثر  و  مطلوب 

عنوان هسته مرکزی سالمت الکترونیک شناخته می شود.

حوزه های سالمت الکترونیک 

توانمند سازی: به دلیل در دسترس قرار گرفتن اطالعات . 1

و دانش پایه و مورد نیاز بهداشتی و پزشکی از سوی 

شبکه های اطالعاتی برای همگان، راه های جدیدی به 

ایجاد  اطالعاتی  در جامعه  درمــان  و  پیشگیری  سوی 

می شود. مردم جوامعی که اطالعات صحیح و کافی را 

نسبت به مراقبت از سالمت خود دارند، کمتر دچار 

بیماری شده و در صورت ابتال به بیماری می دانند که 

چه زمانی و به چه متخصصی رجوع کنند. افزون بر 

این افراد بیمار می توانند آموزش های مورد نیاز خود 

از طریق  با بیماری و عــوارض آن  را در مورد برخورد 

شبکه های اطالع رسانی دریافت کنند. 

امکان تبادل اطالعات میان مؤسسات نظام سالمت: . 2

تبادل  امکان  الکترونیک،  سالمت  از  حــوزه  ایــن  در 

اطالعات و اسناد پزشکی میان مؤسسات بهداشتی و 

درمانی فراهم خواهد شد تا همواره از آخرین تغییرات 

پرستاری  آمــوزش هــای  درمــانــی،  نسخه های  دارویـــی، 

شوند.  ــاه  آگ نیاز  مــورد  اطــالعــات  دیگر  و  مراقبتی  و 

بانک های اطالعاتی این مؤسسات همواره به روز بوده 

از  گوشه  هر  در  تجربیات همکاران خود  آخرین  از  و 

جهان می توانند استفاده کنند. 

نوین 	  الگوهای  الکترونیکی  سالمت  اخالقی:  اصــول 

ارتباطی میان ارایه کننده خدمات و کاربران را ایجاد 

کرده و چالش ها، تهدیدها، تحوالت و نیز فرصت های 

از  را به وجــود آورده اســت.  از جنبه اخــالق  جدیدی 

محرمانه  پزشکی،  اخالق  بحث  چالش ها  این  جمله 

ــران، مــحــرمــانــه نــگــه داشــتــن  ـــاربـ ــدن اطـــالعـــات ک ــان م

مهارت های تخصصی پزشکان و نیز رضایت کاربران 

از خدمات ارایه شده است. 

کارآیی: خصوصیت هایی همچون حافظه، سرعت در 	 

پردازش و تحلیل و توانایی انجام حجم زیادی از عملیات 

بهداشتی  خدمات  مدیریت  که  شد  خواهد  موجب 

درمانی با استفاده از رایانه بتواند پیشرفت های قابل 

چون  بـــردارد.  پیشرفت  و  توسعه  راه  در  مالحظه ای 

ارایه خدمات سالمت  در عرصه  گیری  برای تصمیم 

مردم جـوامـعی که اطالعـات صحـیـح و 
کـافـی را نسبـت به مراقبت از سالمت 
خـود دارنـد، کمتـر دچـار بیـمـاری شـده
ودرصورت ابتالبه بیماری می دانند که
چه زمانی وبه چه متخصصی رجوع کنند.
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اصل نخست جمع آوری اطالعات مناسب است.

آموزش بر خط: در این بخش از سالمت الکترونیک 	 

پزشکی  ــوزش  آمـ مباحث  آمــوزشــی ســالمــت،  مــتــون 

اطالعات بهداشتی و درمانی و نیز اطالعات پیشگیری 

از وقوع بیماری ها به صورت بر خط و به شکل متن، 

صدا یا تصویر و فیلم بر روی شبکه جهانی وب قرار 

می گیرد تا همه کاربران به آن دسترسی داشته باشند. 

پزشکی  یافته های  و  مسایل  جدیدترین  همچنین 

تا پزشکان  دنیا نیز روی شبکه جهانی قرار می گیرد 

و  پزشکی  اطالعات  آن  به  مراجعه  با  متخصصان  و 

درمانی خود را به روز نگه دارند.

ارتباط 	  نوعی  الکترونیک  سالمت  جدید:  ارتباطی 

سالمت  خــدمــات  کننده  ارایـــه  و  کــاربــر  میان  جدید 

و 24 ساعته  تمام وقت  ارتباطی  کرد.  برقرار خواهد 

نیز  تعطیل  و  غیرکاری  روزهـــای  در  ارتــبــاط  ایــن  کــه 

نشانی  طریق  از  بیمار  مثال  عنوان  به  دارد.  وجــود 

اینترنتی که پزشک معالجش در اختیار او قرار داده 

به  خود  بیماری  دربــاره  را  اطالعات  آخرین  می تواند 

دست آورده و با آخرین و جدیدترین درمان ها آشنا 

شود. افزون بر این بیمار می تواند عالیم و نشانه های 

جدیدی که درخود می بیند و دردهایی را که احساس 

معالج  پزشک  اختیار  در  بر خط  صــورت  به  می کند 

خود قرار دهد و پزشک نیز راهنمایی های خود را به 

حاد  صــورت  در  همچنین  دهــد.  انجام  برخط  شکل 

در خواستی  ارسال  با  می تواند  بیمار  شدن مشکل، 

برای پزشک خود، حضور فیزیکی وی را در منزل یا 

محل کار درخواست کند. این نوع از ارتباط که شکل 

جدیدی از ارتباط میان پزشک و بیمار است به نوعی 

تصمیمات  اتخاد  به  منجر  و  شده  تبدیل  مشارکت 

بیماری های  در  امر  این  که  نیز خواهد شد  مشترک 

جدید موجب افزایش سطح علمی پزشک و معالجه 

زودتر بیمار خواهدشد. 

بهداشتی 	  مراقبت های  توسعه  جغرافیایی:  گستره 

سالمت  مقوله  در  جغرافیایی  مــرزهــای  از  فــراتــر  بــه 

کنندگان  ارایه  که  است  جدیدی  مفهوم  الکترونیکی 

ــادر مـــی ســـازد تــا بــه آســانــی  ــ خــدمــات ســالمــت را ق

صورت  به  را  خود  درمانی  و  بهداشتی  مراقبت های 

این  در  کنند.  پیگیری  اینترنت  طــریــق  از  و  بــرخــط 

گستره، پزشکان قادر خواهند بود تا با حضور مجازی 

این  بیماران  مشکالت  به  مانده  عقب  کشورهای  در 

افزایش  به  منجر  امــر  ایــن  کنند.  رسیدگی  کشورها 

سطح جهانی سالمت خواهد شد. 

بــه دلــیــل ثبت 	  ــزایــش کیفیت خــدمــات ســالمــت:  اف

در  بهداشتی  مراکز  و  پزشکان  اطالعات  نگهداری  و 

حافظه رایانه ها، مقایسه میان ارایه کنندگان خدمات 

که  زمانی  بود.  تر خواهد  راحت  درمانی  و  بهداشتی 

این مقایسه انجام می گیرد مشتریان به سوی مراکزی 

که خدمات با کیفیت ارایه می دهند، هدایت خواهند 

با  سالمت  مراکز  از  مــردم  استقبال  دلیل  به  و  شد 

پیش  تعالی  سمت  بــه  نیز  مــراکــز  دیگر  تــر،  کیفیت 

خواهند رفت.

توسعه مراقبت های بهداشتی به فراتر از مرزهای 
جغرافیایی در مقوله سالمت الکترونیکی مفهوم 
جدیدی است که ارایه کنندگان خدمات سالمت
را قادرمی سازدتابه آسانی مراقبت های بهداشتی 
ودرمـانـی خود را بـه صـورت بـرخـط و از طـریـق 

اینترنت پیگیری کنند.
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مبتنى بر مدارک بودن: معالجات در محیط سالمت 	 

الکترونیک باید براساس مستندات انجام بگیرد. به 

درمانى خاصى  روش  بیمار  بــراى  اگــر  که  معنى  ایــن 

روز  یافته هاى علمى  با  باید  این روش  پیشنهاد شود 

مطابقت داشته باشد. همچنین پیش بینى یک روش 

درمانى نیز براساس آخرین اطالعات و دانش پزشکى 

روز میسر خواهد شد.

افزایش دسترسی به خدمات و تأمین عدالت: استفاده 	 

از خدمات سالمت الکترونیک سبب خواهد شد که 

را  خود  نیاز  مــورد  درمانی  بهداشتی  خدمات  ــراد،  اف

دریافت  کشور  از  نقطه  هر  در  آن  دهندگان  ارایــه  از 

کنند. این خدمات می توانند شامل مشاوره های ساده 

بیماری های  در  تــری  پیچیده  معالجات  تا  ابتدایی  و 

فقط  کنون  تا  که  فــردی  ترتیب  ایــن  به  باشد.  مزمن 

امــکــان اســتــفــاده از خــدمــات ســالمــتــی کــه در شهر 

ارایه می شود داشته، اکنون توانایی استفاده  خودش 

از این خدمات را در هر کجای کشور دارد و دسترسی 

استفاده کنندگان به مراکز بهداشتی راحت تر شده و 

بدین ترتیب امکان برقراری عدالت در سالمت فراهم 

خواهد شد.

نتیجه گیری

بهره گیری از فناوری اطالعات در شئون مختلف زندگی 

کشورهای  و  اســت  داده  شکل  را  اطالعات  عصر  بشر، 

مختلف به واسطه اهمیت اطالعات در افزایش بهره وری 

این  از  استفاده  بــرای  را  مشخصی  راهبردهای  منابع، 

فناوری در مهم ترین رکن زندگی یعنی سالمت داشته اند. 

فضای  ایجاد  و  ســازی  بستر  با  می تواند  سالمت  نظام 

حوزه  در  اینترنت  کاربردی  توسعه  به  نسبت  مناسب، 

محتوای  تأمین  اولیه،  ســازی  بستر  کند.  اقــدام  سالمت 

سالمت  خــدمــات  و  وبــگــاه  از  حمایت  ســالمــت،  مفید 

مجازی،  فضای  بــر  نــظــارت  قوانین  تــدویــن  الکترونیک، 

ایجاد سازوکارهای برخورد قانونی با وبگاه های برهم زننده 

سالمت جامعه و مهم تر از همه فرهنگ سازی استفاده 

از اینترنت برای خانواده خواهد توانست نقش مهمی در 

ارتقای سواد سالمت جامعه داشته باشد. 

پیشنهادها

از فضای 	  گیری  بهره  با  بر حوزه سالمت  تأثیرگذاری 

مجازی از طریق تولید فکر و ایجاد برنامه های راهبردی

ــران بــه آمــوزش هــای مــجــازی با 	  ــارب افــزایــش تمایل ک

طراحی یک فضای جذاب و استفاده از اساتید مجرب 

آموزشی به همراه کاهش هزینه های استفاده از فضای 

مجازی و افزایش سرعت اینترنت 

افزایش دسترسی جامعه به اطالعات صحیح سالمت 	 

با ایجاد و معرفی سایت های علمی سالمت معتبر

رفع خالهای قانونی حوزه فناوری اطالعات نظیر حریم 	 

از پایگاه داده هــا، تعیین و تبیین  خصوصی، حمایت 

مسؤولیت ارایه دهندگان خدمات و...

پروژه های حوزه 	  و  گــذاری دقیق طرح ها  و هدف  اجرا 

سالمت الکترونیک مانند اجرای طرح ها و پروژه های 

پایلوت مکانی و زمانی 

عنوان 	  به  سیاستگذار  و  ناظر  نهاد  شــدن  مشخص 

متولی سالمت الکترونیک در کشور


