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-1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
-2دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مدارک پزشکی و فناوری اطالعات سالمت ،دانشکده علوم پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
*مشخصات نویسنده مسئول:
آدرس :مشهد ،میدان آزادی ،پردیس دانشگاه ،دانشکده پیراپزشکی ،گروه مدارک پزشکی و فناوری اطالعات سالمت.

تجزیه و تحلیل نتایج:

مقدمه:
استفاده روزافزون از شبکه اجتماعی جهت گسترش و تقویت ارتباطات
اجتماعی ،یک پدیده نسبتا جدید بوده که پیامدهای یادگیری و آموزش را

پزشکی از راه دور می تواند نقش موثری در درمان بیماران داشته باشد

در قرن  21به همراه دارد .در سال های اخیر استفاده از فناوری اطالعات و

که از طریق آن می توان عملیات مختلفی انجام شود .یافته های بررسی

ارتباطات در ارائه خدمات سالمت ،گسترش قابل توجهی یافته است .یکی

متون حاضر نشان داد که اکثریت بیماران در این مطالعه بیان کردند که

از انواع خدمات سالمت الکترونیک ،پزشکی از راه دور است .پزشکی از راه
دور به دانش و ابزارهای ارتباطی گفته می شود که باعث می شود تا

نقش شبکه های اجتماعی در پزشکی از راه دور موثر بوده است .طبق

پزشکان و بیماران در هر زمان و مکانی بتوانند با هم در ارتباط و تعامل

بررسی های انجام شده ،اکثر بیماران تمایل به استفاده از شبکه های

باشند و همچنین بتوانند به راحتی اطالعات خود با یکدیگر به اشتراک

اجتماعی جهت ارتباط با ارائه دهندگان مراقبت سالمت ،زمان بندی قرار

بگذارند .در واقع پزشکی از راه دور به کارگیری تکنولوژی الکترونیک و
دیجیتال به منظور اعمال مراقبتهای پزشکی و بهداشتی از بیمارانی است

مالقات و بازنویسی نسخ دارویی را دارند .در یک مطالعه بیماران بیان

که در نقاط دور از مرکز درمانی به سر می برند .هدف این مطالعه بررسی

کردند که آنها نگران موضوع حریم شخصی ،محرمانگی و امنیت اطالعات

دیدگاه بیماران نسبت به استفاده از شبکه های اجتماعی برای دریافت

خود در استفاده از شبکه های اجتماعی برای دریافت مراقبت از راه دور

خدمات مراقبت سالمت از راه دور می باشد.

نتیجهگیری و پیشنهادات:
پزشکی از راه دور باعث می شود تا افراد در زمان ها و مکان های مختلف
بتوانند دسترسی سریع و بهتری به ارائه دهندگان مراقبت سالمت داشته
باشند که این خود موجب کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت مراقبت
سالمت می شود .فناوری های شبکه های اجتماعی و پزشکی از راه دور
عالوه بر تمام محاسن و مزایایی که در ارائه خدمات مراقبت سالمت به
بیماران دارند ،توجه به موضوعات اخالقی در این زمینه بسیار مهم بوده که
الزم است سیاست گزاران در این حوزه اقدامات الزم را به کار گیرند.

می باشند.

کلیدواژه ها :پزشکی از راه دور ،شبکه های اجتماعی ،بیماران ،سالمت
الکترونیک

روش تحقیق:
این پژوهش به صورت مروری و از طریق جستجو در پایگاه های اطالعاتی
معتبر از قبیل Google ،EBSCO ،Science direct ،PubMed
Scholarو با کلید واژه های ""Social ،"Telemedicine
" "Patient" ،"Social media" ،Networkو " "ehealthانجام
شد .در نهایت  20مقاله از سال  2000تا  2018انتخاب گردید .پس از
جمع آوری مقاالت مرتبط داده های استخراج شده از مقاالت به منظور
تحلیل توسط پژوهشگران خالصه برداری و مورد

بررسی قرار گرفت.

