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 دریافت مقاله1041/3/11:

[ .]1،6علیرغتم مزایتای فتراوان ستالمت دیجیتتال ،بستیاری
از پزشکان به دالیتل مختلفتی هماننتد کمبتود وقتت ،افتزایش
حجم کار ،کمبتود منتابو و مشتکالت متالی ،عتدم بازپرداهتت،
عدم آگاهی و دانتش کتافی نستبت بته فنتاوریهتای ستالمت
الکترونیتتک ،کمبتتود نیتتروی کتتار آمتتوزش دیتتده ،افتتزایش
وظتتایف اداری ،دشتتواری استتتفاده از فنتتاوریهتتای دیجیتتتال،
نگرانی نسبت بته حتریم هصوصتی و امنیتت دادههتای بیمتار
و تصورات غلط نسبت بته فنتاوریهتای دیجیتتال تمتایلی بته
اتختتاس ستتالمت دیجیتتتال ندارنتتد [ .]1،7بتترای رفتتو ایتتن
چتتالشهتتا بایستتتی آمتتوزشهتتای وی تژه بتته پزشتتکان بتترای
آشتنایی بتا کتارکرد و مزایتای ستالمت دیجیتتال ارائته گتتردد.
بتته اتتور مشتتابه ،در ستتال  ،2112ستتازمان بهداشتتت جهتتانی
( WHO)World Health Organizationاولتتتتتین
دستتورالعمل ستالمت دیجیتتال هتتود را بترای ارائته ستتاهتار و
راهنمتایی بیشتتتر بتته ایجادکننتتدههتتای راهحتتلهتتای ستتالمت
منتشتتر و بتتر افتتزایش آگتتاهی پزشتتکان در ایتتن زمینتته و
بهکتارگیری آن تأکیتد کترد [ .]8بترای اتختاس و بته کتارگیری
آن توستتط پزشتتکان بایستتتی بتتر روی ستتاهتارهای تشتتویقی،
ستتهولت استتتفاده و رابتتطهتتای کتتاربری مناستتب فنتتاوریهتتا،
بهبتتود کیفیتتت ،ایمنتتی و اثربخشتتی فنتتاوریهتتای ستتالمت
دیجیتتتال و درک ستتودمندی و مزایتتای ستتالمت دیجیتتتال
تأکید کرد [.]1
بنابراین ،بای د گفت که استفاده از سالمت دیجیتال در ابابت
پزشکان در راستای تشخیص و درمان بهتر اجتناب ناپذیر شده
است و یک تحول عظی می را برای آنها به ارمغان آورده است،
لذا الزم است تدابیری اندیشیده شود که پزشکان جهت
پذیریش این تحول عظیم آماده شوند؛ اما باید توجته داشتت
که استفاده از سالمت دیجیتال توسط پزشکان نیازمنتد در نظر
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ارائه مراقبتهای بهداشتی توسط پزشکان در قرن بیست و
یکم بسیار سخت و چالشبرانگیز شده است .تعداد فزاینده
بیماریهای مزمن ،کمبود پزشک در جهان ،هزینههای فزاینده
درمان پزشکی و کمبود مراکز درمانی مجهز به تجهیزات
پیشرفته ،همگی منجر به چالشی عظیم برای پزشکان
متخصص شده است .از سوی دیگر پزشکان همواره از
فرسودگی شغلی به دالیل مختلفی همانند وظایف بوروکراتیک،
گذراندن ساعات زیاد در محل کار ،احساس ماشینی بودن و
شلوغی مطبها و مراکز درمانی رنج میبرند [ .]1یکی از
روشهای کاهش و یا غلبه بر این چالشها تکیه بر سالمت
دیجیتال است .سالمت دیجیتال به عنوان رشتهای نوظهور از
ابزارهای سختافزاری و نرمافزاری برای بهبود کارایی و
دسترسی به مراقبتهای بهداشتی با کیفیت استفاده میکند []2
و منجر به یک ارتباط مؤثر بین پزشک و بیمار در سطح برابر با
تصمیمگیری مشترک و دموکراتیک کردن مراقبت میشود [.]3
این رشتته نوظهتور تغییراتتی را در ارائته مراقبتت و ابابتت
پزشتتکان ایجتتاد کتترده استتت [ .]1،1شتتواهد اولیتته نشتتان
متتتیدهتتتد کتتته استتتتفاده از ستتتالمت دیجیتتتتال توستتتط
ارائهدهنتتدگان مراقبتهتتای بهداشتتتی مخصوصتتاپ پزشتتکان
م تیتوانتتد بتته متتدیریت و کنتتترل بهتتتر بیمتتاری ،همتتاهنگی
بیشتر بین گتروه مراقبتت ،بهبتود پیامتدها و وضتعیت ستالمت
بیمتتاران مبتتتال بتته ی تک ی تا چنتتد بیمتتاری متتزمن شتتود [.]5
همچنتین ،بته بهبتود کتارایی درمتان ،صترفهجتویی در زمتان،
افتتزایش رضتتایت و ایمن تی بیمتتار ،بهبتتود توانتتایی تشتتخیص
پزشتتکان ،افتتزایش میتتزان بهتترهوری روزانتته ،بهبتتود ارتبتتاط
پزشتتک و بیمتتار و ارتبتتاط ب تین ف تردی بتتا همکتتاران ،کتتاهش
میتتتزان حجتتتم چکتتتا هتتتای معمتتتول ،صتتترفهجتتتویی در
هزینتههتای درمتتان و کتاهش هطاهتای دارویتتی منجتر شتتود
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