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 و بیست قرن در بهداشتی توسط پزشکان هایتمراقب ارائه
 فزاینده تعداد .است شده زیبرانگچالشسخت و  بسیار یکم

 فزاینده هایهزینه جهان، در پزشک کمبود مزمن، هایبیماری
جهیزات تکمبود مراکز درمانی مجهز به  و پزشکی درمان

پزشکان  برای عظیم چالشی به منجر همگی پیشرفته،

 از از سوی دیگر پزشکان هموارهشده است.  متخصص
 بوروکراتیک، ل مختلفی همانند وظایفشغلی به دالی فرسودگی
 و ماشینی بودن احساس کار، محل در زیاد ساعات گذراندن

یکی از  [.1]برند می رنج ها و مراکز درمانیمطب شلوغی
ها تکیه بر سالمت های کاهش و یا غلبه بر این چالشروش

 نوظهور از ایرشته دیجیتال به عنوان تدیجیتال است. سالم

 و کارایی بهبود برای افزارینرم و افزاریسخت ابزارهای
 [2]کند می استفاده بهداشتی با کیفیت هایمراقبت دسترسی به

 با برابر سطح در بیمار و بین پزشک ثرؤارتباط م یک به منجر و

 .[3]شود می مراقبت کردن دموکراتیک و مشترک گیریتصمیم
را در ارائته مراقبتت و ابابتت  یراتتییرشتته نوظهتور تغ نیا

نشتتان  هیتتشتتواهد اول [.1،1]کتترده استتت  جتتادیپزشتتکان ا
توستتتط  تتتتالیجیکتتته استتتتفاده از ستتتالمت د دهتتتدیمتتت
مخصوصتتاپ پزشتتکان  یبهداشتتت یهتتادهنتتدگان مراقبتارائه

 یهمتتاهنگ ،یمتتاریو کنتتترل بهتتتر ب تیریبتته متتد توانتتدیمتت
ستالمت  تیو وضتع امتدهایت، بهبتود پمراقبت گتروه نیب شتریب
 [.5]متتزمن شتتود   یمتتاریچنتتد ب ایتت کیتتمبتتتال بتته  متتارانیب

در زمتان،  ییجتودرمتان، صترفه ییبته بهبتود کتارا ن،یهمچنت

 صیتشتتخ ییبهبتتود توانتتا متتار،یب یمنتتیو ا تیرضتتا شیافتتزا
روزانتته، بهبتتود ارتبتتاط  یوربهتتره زانیتتم شیپزشتتکان، افتتزا
بتتا همکتتاران، کتتاهش  یردفتت نیو ارتبتتاط بتت متتاریپزشتتک و ب

در  ییجتتتومعمتتتول، صتتترفه هتتتایحجتتتم چکتتتا  زانیتتتم

 منجتر شتتود  یتتیدارو یدرمتتان و کتاهش هطاهتا هتاینتهیهز

 یاریبست تتال،یجیفتراوان ستالمت د یایتمزا رغتمیعل [.1،6]
 شیهماننتد کمبتود وقتت، افتزا یمختلفت لیتاز پزشکان به دال

هتت، عتدم بازپردا ،یحجم کار، کمبتود منتابو و مشتکالت متال

ستالمت  هتایینستبت بته فنتاور یو دانتش کتاف یعدم آگاه
 شیافتتزا ده،یتتکتتار آمتتوزش د یرویتتکمبتتود ن ک،یتتالکترون

 تتتال،یجید هتتاییاز فنتتاور استتتفاده یردشتتوا ،یادار فیوظتتا

 متاریب هتایداده تیتو امن یهصوصت مینسبت بته حتر ینگران

بته  یلیتمتا تتالیجید هتاییو تصورات غلط نسبت بته فنتاور
 نیتترفتتو ا یبتترا [.1،7]ندارنتتد  تتتالیجیمت داتختتاس ستتال

 یبتته پزشتتکان بتترا ژهیتتو هتتایآمتتوزش یستتتبای هتتاچتتالش
ارائته گتتردد.  تتالیجید متستال یایتبتا کتارکرد و مزا ییآشتنا

 ی، ستتازمان بهداشتتت جهتتان2112بتته اتتور مشتتابه، در ستتال 

(World Health Organization)WHO نیاولتتتتت 
ارائته ستتاهتار و  یهتتود را بترا تتالیجیدستتورالعمل ستالمت د

ستتالمت  هتتایحتتلراه هتتایجادکننتتدهیبتته ا شتتتریب ییراهنمتا
و  نتتهیزم نیتتپزشتتکان در ا یآگتتاه شیمنتشتتر و بتتر افتتزا

 یریکتارگه اتختاس و بت یبترا [.8]کترد  دیتآن تأک یریکتارگهب
 ،یقیتشتتو یستتاهتارها یبتتر رو یستتتیآن توستتط پزشتتکان با

 هتتا،یمناستتب فنتتاور یکتتاربر هتتایستتهولت استتتفاده و رابتتط

ستتالمت  یهتتایفنتتاور یو اثربخشتت یمنتتیا ت،یتتفیبهبتتود ک
 تتتالیجیستتالمت د یایتتو مزا یو درک ستتودمند تتتالیجید
 [.1]کرد   دیکأت

در ابابت  تالیجیگفت که استفاده از سالمت د دیبا ن،یبنابرا
شده  ریناپذو درمان بهتر اجتناب صیتشخ یپزشکان در راستا

ه ارمغان آورده است، ها بآن یرا برا یمیتحول عظ کیاست و 

شود که پزشکان جهت  دهیشیاند یریلذا الزم است تداب
داشتت  جتهتو دیاما با ؛آماده شوند میتحول عظ نیا شیریپذ

نظر در  ازمنتدیتوسط پزشکان ن تالیجیکه استفاده از سالمت د

 نامه به سردبير
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عوامل  تیکشور، تقوهر  کیهای الکترونرساهتیز گرفتن

 یتخصص هایو آموزش زیساهمانند فرهنگ اییدهندهسوق

برای  زیریبه پزشکان و برنامه تالیجید هاییمربوط به فناور

 .ستا هاآن روی فرا هایرفو موانو و چالش

 منافع تعارض
.نداشتوجود  یتضاد منافع گونهچیه حاضر در مطالعه
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