
 

 

 عنوان :کارت هوشمند سالمت و کاربرد آن در پزشکی از راه دور

 

  پریسا یوسفی کنجدر  .1

Pyousefi97@yahoo.com 

  ایرانکمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه ، 

 نویسنده مسئول( (فرزانه سلطانی کیا  .2

farzaneh.kia@gmail.com 
  کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه ، ایران

 

 چکیده: 

 مربوط به هاي طرح اجراي و انجام و هستند مند بهره سالمت بر کارت مبتنی الکترونیك سالمت نظام از مختلف کشورهاي امروزه

بهه  مربهوط خهدمات کهه است حالی در این .است گسترش حال روز در به روز و شده آغاز قبل دهه دو حدود از دنیا در کارت این

 خهالی جهاي و گیهرد مهی بهر در را انهدکی مستقیم خدمات است و ...و دارو وثبت سوابق اطالعات، شامل تنها موجود هاي کارت

  .شود می احساس شدت به دنیا در فناوري این دهنده تسهیالت پوشش

 ایهن .اسهت تراشهه یهك داراي کوچك، رایانه این است؛ دست کاري قابل غیر کوچك رایانه یك هوشمند کارت ساده، بیان یك با

 غیرقابهل حافظهه، ایهن از مقهداري هها، کارت اغلب در است، که دائمی حافظه مقداري و مرکزي پردازشگر واحد یك تراشه شامل

 دسترسهی قابهل کنند، برقرار ارتباط کارت با توانند می هایی که برنامه براي آن بقیه و مخفی( بوده، مواقع برخى در یا)دستکاري 

 از شخصی، رایانه این اندازي براي راه الزم الکتریسیته نیروي .است نمایش صفحه و کلید صفحهیك  سالمت هوشمند کارت.است

 شهده تعبیهه هاي ورودي از طریق خوان کارت شود. سیستم می تامین آن به کارت اتصال در هنگام و خوان کارت سیستم طریق

 باشند می عامل سیستم هوشمند داراي هاي کارت شخصی، کامپیوتر هر همانند .میکند ارتباط برقرار  کامپیوتر این با کارت روي

 روي هاي داده سایر نیست )هرچند تغییر قابل معموالً عامل سیستم این و شود می ذخیره داخل آن در کارت ساخت هنگام در که

 رمزنگاري عملیات تواند است، می کامل کامپیوتر یك اینکه دلیل به هوشمند، کارت .شوند( اضافه می یا کنند می تغییر بعداً کارت

 .باشد هوشمند هاي کارت هاي که امنیت یکی از مهم ترین ویژگی است شده باعث ها، اینهمة  .دهد انجام خود درون در را

 گسهتره کهاربري عهالوه بهه نیست؛ زیاد هستند، مند بهره سالمت کارت مبتنی بر الکترونیك سالمت نظام از که کشورهایی تعداد

 گیهرد، همننهین می دربر را کشور یك حتی و ایالت یك تا کوچك مجتمع درمانی یك از وسیعی طیف نیز کشورها این در کارت

 کهارت درمهان، مانند هایی قابلیت شامل بودن چندمنظوره مقابل در کاربري محدود یا بودن منظوره تك حیث از ها کارت قابلیت

 .متفاوت است نیز آن مانند و بیمه حق پرداخت امکان ها، هزینه امکان پرداخت اي، بیمه سوابق درمان، سوابق ها، بیماري سوابق

 الکترونیکی فراهم ي عرصه کاربران دسترس در الکترونیکی اطالعات سالمت ي عرضه جهت پایگاهی ملی، سالمت سایت ایجاد با

 را پزشکی خود سوابق میتواند خود سالمت کارت کد کردن وارد و سالمت ملی سایت به ورود با کاربر یك که طوري به .شود می

سالمت  کاربران این بر عالوه .نماید بیشتري تمرکز خود سالمت شخصی و بهداشت روي بر و کرده بررسی منسجم طور به

فردي  دانش سطح و شده آگاه سالمت و پزشکی ي زمینه در انجام شده هاي پژوهش از می توانند سایت این به ورود با الکترونیکی
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 پزشکی هاي توصیه و هشدارها خود سایت در ي پزشکی اش، سابقه به توجه با کاربر هر پایگاه این در .بخشد ارتقا را جامعه

  .نماید مکاتبه زمان هم صورت سایت به در پیشنهادي پزشکان با میتواند و دارد می دریافت را مختص خود

 

 کارت هوشمند سالمت، پزشکی از راه دور، نظام سالمت کلمات کلیدی :

 

 

  

 مقدمه:

نفوذ فناوري اطالعات و ارتباطات به منظور اتصال ارائه دهندگان، "، سالمت الکترونیك را به عنوان  2۰۰۳سازمان بهداشت جهانی در سال 

بیماران و دولت ها؛ به منظور آموزش و اطالع رسانی به متخصصان خدمات بهداشت و درمان، مدیران و گیرندگان خدمات؛ به منظور 

.تعریف می کند "بهداشتی و به منظور بهبود سیستم خدمات بهداشت و درمان استبرانگیختن نوآوري در ارائه مراقبت و مدیریت سیستم   

در تعریف جامع تر، سالمت الکترونیك شامل ارائه خدمات بهداشتی و اطالعات بهداشتی از طریق اینترنت و دیگر فناوري هاي تجارت 

.الکترونیکی مرتبط است که این حوزه از بخش هاي متنوعی تشکیل شده است  

فعال ترین کشورها در زمینه سالمت الکترونیکی در درجه نخست شامل کانادا، ایاالت متحده آمریکا و انگلستان و در درجه دوم شامل 

 کشورهاي اتریش، کوبا، فنالند، فرانسه، آلمان، ایتالیا و چین هستند. 

که تقریباً در اکثر کشورهاي مطرح بر روي آن کار شده پرونده الکترونیکی سالمت مهمترین و اساسی ترین بخش سالمت الکترونیکی بوده 

است. همننین موضوعات سالمت الکترونیك که بر روي آنها در جهان اقدامات کمی صورت گرفته به ترتیب شامل نظام اطالعات فوریتهاي 

اي، نظام اطالعات آزمایشگاهی، کارت پزشکی، سیستم هاي ثبت )بیماریهاي خاص(، اصول و قوانین، نسخه الکترونیکی، نظام اطالعات بیمه 

.هوشمند سالمت و نظام اطالعات دارویی است  

امروزه پرونده سالمت بیماران در سیستم هاي رایانه اي ذخیره شده و به عنوان پرونده الکترونیك سالمت از آن یاد می شود که اطالعات 

.آن ذخیره می شودبهداشتی بیمار در تمام طول زندگی وي از زمان جنینی تا مرگ در   

به اندازه  (Smart Card) کارت هوشمند سالمت به عنوان یکی از ابزارهاي پرونده الکترونیکی سالمت شناخته می شود که نوعی کارت

کارت اعتباري است و یك تراشه سیلیکونی در آن جاي گرفته که حاوي اطالعات شخصی و هویتی بیمار، تاریخنه پزشکی وي، داروهایی 

راً دریافت کرده، آلرژیها، واکسیناسیون، بیماري و سایر اطالعات ضروري مورد نیاز تصمیمات پزشکی است. در حال حاضر استفاده از که اخی

.این کارت در کشورهاي پیشرفته رایج شده و هر فردي یکی از این کارت ها را به همراه خود دارد  

ها، کلینیکها و داروخانه ها مورد استفاده قرار می گیرد، اطالعات پزشکی، حیاتی و  در این کارت که در مراکز اورژانس، بیمارستانها، مطب

ضروري فرد نگهداري و ذخیره می شود تا در مواقع نیاز پزشکان بتوانند در اسرع وقت به اطالعات هر بیمار دسترسی پیدا کرده و از آنها 

دهند تا از مرحله کاغذ بازي عبور کرده و بسیار سریعتر به مراقبتهاي اصلی بیمار استفاده کنند. این کارتها به پزشکان و بیماران اجازه می 

.می پردازند  



 

 

برداري مناسب هاي نوین براي بهرهآوريامروزه افزایش روزافزون تولید اطالعات در حوزه بهداشت و درمان، موجب به کارگیري فن

 ژهیوه ب جهان یصنعت يکشورها اکثر در امروزه اطالعات،آوري فن با سالمت وندیپ يراستا دراز اطالعات در این حوزه شده است. 

  دارد سالمت نظام در ياژهیو گاهیجا هوشمند يهاکارت ،ییاروپا يکشورها

 

 

 

 بحث:

 يهاکارت ،ییاروپا يکشورها ژهیوه ب جهان یصنعت يکشورها اکثر در امروزه اطالعات،آوري فن با سالمت وندیپ يراستا در

.دارند سالمت نظام در ياژهیو گاهیجا هوشمند  پرونده به یابیدست امکان نیهمنن و خدمات تیریمد ،هاکارت نیا از استفاده با 

بررسی جوانب امنیت »در پژوهشی با عنوان  نژاد و قائدشرفاسماعیلی .شودیم مقدور باشد ازین که هرلحظه در افراد سالمت

به بررسی وضعیت سالمت الکترونیك در ایران و همننین امنیت « ها و راهکارهااطالعات در پرونده الکترونیك سالمت، چالش

 ن دادندنشا در تحقیقی چمنی ،خان و ریشعجباند . ها پرداختهروي آن هاي پیشاطالعات در پرونده الکترونیك سالمت و چالش

-دردست با تواندیم ،ارتباطات و اطالعاتآوري فن شبکه پوشش تحت يروستاها نیتردورافتاده از یکی در شخص كی چگونه که

 در هوشمند شگاهیآزما سامانه در میمستق طور به را خود پزشکى -شىیآزما هاىداده ،کوتاه زمان در سالمت هوشمند کارت داشتن

.شود مندبهره خود به مختص پزشك يهاهیتوص و رهنمودها از و کند ثبت خود یپزشک سوابق در و نموده وارد امن طیمح  

 خدمات ییکارا در یدرمان مهیب هوشمند کارت ستمیس استقرار ریثأت یبررس» عنوان تحت يامقاله ی ،فراه و يمحمد و شباهنگ 

 هوشمند کارت ستمیس استقرار ریثأت جینتا یبررس هدف با ،مقاله نیا. ندداد ارائه« یدرمان خدمات مهیب سازمان در شده ارائه

 ارائه» عنوان با یقیتحق ؛هدف نیا به یابیدست يبرا و باشدیم یدرمان خدمات مهیب سازمان شده ارائه خدمات ییکارا در یدرمان

 انواع یمعرف به ابتدا ،مقاله نیا .شد انجام« یدرمان خدمات مهیب سازمان در استفاده قابل یدرمان هوشمند کارت يبرا کارا یمدل

 دهدیم نشان نتایج .شوندیم یبررس رانیا يشنهادیپ مدل يارهایمع سپس ؛پردازدیم هم با آنها ارتباط و یدرمان هوشمند کارت

.شودیم یدرمان خدمات مهیب سازمان در شده ارائه خدمات ییکارا شیافزا باعث یدرمان مهیب ستمیس استقرار  

مقایسه کارت هوشمند درمانی درآلمان و تایوان، مدل مورداستفاده در کشور آلمان، به عنوان مدل برتر، از نقطه نظر باتوجه به 

هاي تعیین شده انتخاب شد.بیشتر محك  

در ،اندداده ارائه «الکترونیکیهايسیستم ارائه خدمات درمانی با استفاده از کارت» عنوان تحت يامقاله زاده و احمدزاده ،صنعتی 

هاي الکترونیکی تبدیل شده و کلیه فرآیندهاي هاي بیمه به کارتاي طراحی و ارائه شده است که درآن، دفترچهاین مقاله، سامانه

شود و بیمار براي مراجعه به پزشك از شود. در این طرح، به افراد یك کارت الکترونیکی ارائه میمرتبط، به صورت متمرکز انجام می

شدن نسخه، بیمار با کند و پزشك براي نوشتن نسخه نیاز به یك رایانه شخصی یا رایانه همراه دارد. بعد از نوشتهمی آن استفاده



 

 

ها به مراجعه به داروخانه براي پینیدن نسخه، اطالعات نسخه در رایانه داروخانه قابل مشاهده است. در نهایت نیز، اطالعات کارت

هاي موردنظر را دارند.شوند و امکان بایگانی و پردازشل میبانك اطالعاتی اداره بیمه منتق  

درزي و قاسمی ، در تحقیقی ضمن بررسی سیستم سالمت الکترونیکی و آشنایی با اهمیت و اهداف توسعه آن در شهر  

ن داد که اند. نتایج نشاالکترونیکی، به مزایا و معایب آن و مقایسه چند کشور در این زمینه پرداخته  

هاي مراقبت بهداشتی و دنبال فشار روزافزون جهت کاهش هزینه و ارتقاء سطح کیفیت و اثربخشی خدمات، امروزه نیاز به دادهبه 

هاي کاغذي و اي که دیگر پروندهشود؛ به گونهدر نتیجه اهمیت توسعه شهرهاي الکترونیکی، بیش از هرزمان دیگري احساس می

توان از ابزارهایی مانند کارت اي پزشکی مدرن امروز کافی نیستند. در این زمینه میهاي دستی جهت برآوردن نیازهسیستم

  ترین سطح، یعنی مراکز ارائه دهندههوشمند در محیطی

.استفاده کرد  

اند و اجزاي مرتبط با آن را معرفی کرده نجفی و خوشنود ، در تحقیقی حوزه سالمت الکترونیکی را مورد بحث و بررسی قرار داده .

ها و بخش خصوصی از حوزه سالمت دهد که با حمایت دولتترین آن، پرونده الکترونیك سالمت بود. نتایج نشان میکه مهم

گذاري در این بخش است را از ترین چالش پیش روي این تکنولوژي را که همان سرمایهترین و بزرگتوان مهمالکترونیکی، می

هاي سالمت الکترونیك را در کشورها جهت بهبود فرآیندهاي ها، سیستممرتبط با این سیستم میان برداشت و با همکاري کارکنان

.سازي کرددرمانی پیاده  

 بهداشت مراکز در ییایاندونز خانواده یزندگ يهاینظرسنج از هاداده از استفاده با که دارد وجود يشواهد که داد نشان مطالعه نیا

 کار یعموم پزشکان تعداد در کاهش به منجر سالمت کارت برنامه ،یدولت بخش در شرویپ ییسرپا خدمات دهندگانارائه ی وعموم

ود.شیم التیتسه گونهنیا در وقتتمام  

 نییتع ،مطالعه نیا هدف ارائه داده است.« برآوردگر کردیرو كی: ياندونز بهداشت کارت برنامه ریثأت»اي تحت عنوان مقالهجهار ، 

 بهداشت مراکز در یبهداشت گانیرا هیاول يهامراقبت که باشد،یم کشور سراسر در فقرا یحام بهداشت کارت برنامه یاثربخش

 مصرف بر يمحدود ریثأت تنها سالمت کارت برنامه ،یطورکل به که دهدیم نشان جینتا .کندیم فراهم ي رااندونز دری عموم

 هوشمند يهاکارت از استفاده» عنوان تحقیقی با و همکاران ، Hsu  .دارد آن کنندگانافتیدر توسط هیاول یبهداشت يهامراقبت

 يآلرژ سابقه که دهدیم نشان قیتحق جینتا. اندداده ارائه «وانیتا تجارب از ياندازچشم: ییدارو يآلرژ سابقه یبررس يبرا سالمت

 .ستین سازگار شودیم استفاده ماریب ییدارو تیحساس سابقه ثبت يبرا که یفرمت و هستند، ناقص موارد از ياریبس در ییدارو

و  Marschollek .است شده رائها ییدارو يآلرژ سابقه ثبت ياستانداردساز جیترو يبرا یشنهاداتیپ، مقاله نیا درهمننین 

Demirbilek   يریگیپ يبرا یشیآزما ستمیس ك)ی آلمان سالمت دیجد کارت با سالمت مراقبت اطالعات ارائه، در تحقیقی به 

 ثبت يبرا یفن حل راه كی ارائه يبرا استاندارد زپردازندهیر کارت كی از استفاده ،تحقیق نیا از هدف( پرداختند. ماریب تیوضع

 به درمان، و بهداشت ياحرفه برنامه كی با تنها تماس هر ثبت با ،هدف نیا. بود یبهداشت مراقبت ستمیس قیطر از ماریب اطالعات

 بر عالوه. دیآ دست به دتوانیم گرید دهندهارائه هر ای یوتراپیزیف متخصص كی مارستان،یب كی ،یعموم پزشك كی مثال عنوان

 داده گاهیپا كی در ،تماس نیا یط در شده يآورجمع اطالعات جزء نیترمهم مار،یب با تماس به مربوط اطالعات يسازرهیذخ

  .شد رهیذخ يمرکز

  Liu  ،اول فاز از تفحص و قیتحق ك)ی یمارستانیب اطالعات يهاستمیس در هوشمند يهاکارت ریثأتو همکاران ، در تحقیق خود 

 با هامارستانیب اکثر اگرچه( را مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاکی از آن بود که وانیتا در یمل سالمت مهیب هوشمند کارت پروژه



 

 

 بود تمندیرضا يهامارستانیب از ياریبس برابر دو که داشت، وجود یناراض شدت به و یناراض درصد 22 حدود در؛ بودند موافق پروژه

  درصد(. 1۰ حدود)

 A.Aubert  وHamel  ،این  ند.پرداخت یپزشک خشب در هوشمند يهاکارت رشیپذ بر ثرؤم عوامل یبررس به، در تحقیقی

 يهاکارت اگرچه ادد نشان نتایج. شد یطراح هوشمند يهاکارت از استفاده یابیارز به منظور ی،مقدمات یبررس از پستحقیق، 

 رشیپذ يبرا انیمشتر و نیمتخصص يبرا تا باشد دسترس در دیبا یملموس منافعاما  ،است شده درک یخوب به افراد توسط دیجد

 ینسب تیمز. کند ارائه خود کاربر به یمیمستق منفعت دیبا ستمیس کهداد  نشان جینتاهمننین . کند زهیانگ جادیا يتکنولوژ

 که یصورت در اتنه ستمیس. است خورده وندیپ کارت از استفاده يبرا يمشتر تعهد به میمستق طور به ،نیمتخصص يبرا ستمیس

  .است دیمف نیمتخصص يبرا ،باشد کامل کارت يرو اطالعات

 Trcek یاصل هدف چه اگر بررسی کرده است.به کارگیري کارت هوشمند را در بخش بهداشت و درمان  يامقاله، در  همکاران و 

 يبرا رساختیز كی تا بود شده یطراح باز و ریپذانعطاف ياوهیش به ستمیس ؛بود مهیب به مربوط مراحل از تیحما يبرا پروژه، نیا

 بر دیتاک با ستمیس يارتقا. است شده داده حیتوض مقاله نیا در یفعل ستمیس يهاتیقابل. کند فراهم درمان و بهداشت بخش کل

 به و است شده مشخص ،یپزشک بخش در هابرنامه از یکل مجموعه كی يبرا یواقع زمان كی ارائه يبرا شدنمندهدف ،یفن اتیجزئ

  .شودیم تیحما مدرن مندهوش کارت يهاآوريفن تیامن و يریپذانعطاف لهیوس

توان نتیجه گرفت که کاربرد این فرآیند منجر به می ي بهداشت و درمان،آوري اطالعات در حوزهي به کارگیري فندر زمینه

وري و درنهایت ارتقاي نظام سالمت خواهد شد. هاي درمانی و افزایش بهرهکاهش بروکراسی و کاغذبازي، کاهش هزینه  

 

 

 

 نتیجه گیری: 

ثیرى محسوس بر زندگى انسان أت ،اى نزدیكهاى تکنولوژیکى هستند که در آیندههوشمند، یکى از جدیدترین پدیده هاىکارت

 مدرن خواهند نهاد.

آوري کند. انقالب فنرشههد روزافزون صههنایع ارتباطی، مخابراتی و انفورماتیکی، هر روز دنیا را با انقالبی جهدید مهواجه می

بر جاي گذاشته است. با ثیراتی قابل توجه أهاي اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و امنیتی کشورها تاطالعات و ارتباطات در کلیه بخش

-آوري، بخش پزشکی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به دنبال تحول در نظام ارائه خدمات بهداشتی و درمانی میتوسعه این فن

باشد.ها میبهداشهت و درمان و خدمات مرتبط با این حوزه هآوري اطالعهات، حوزهاي کهاربرد فنترین حوزهباشد. یکی از مهم  

برداري مناسب هاي نوین براي بهرهآوريروزه افزایش روزافزون تولید اطالعات در حوزه بهداشت و درمان، موجب به کارگیري فنام 

هاي کاربردي هاي مختلف سبب ایجاد حوزهآوري و استفاده از فواید آن در حوزهتلفیق این فناز اطالعات در این حوزه شده است .

. دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، یادگیري الکترونیکی و سالمت الکترونیکی از آن جمله استاخیر شده است که  در دهه  

 يهاکارت ،ییاروپا يکشورها ژهیوه ب جهان یصنعت يکشورها اکثر در امروزه اطالعات،آوري فن با سالمت وندیپ يراستا در

با استفاده از این کارتها، مدیریت خدمات و همننین امکان دستیابی به پرونده  هوشمند1 جایگاه ویژهاي در نظام سالمت دارند.

                                                           
1. Smart cards 



 

 

سالمت افراد در هرلحظه که نیاز باشد مقدور میشود. کارت هوشمند سالمت2، با هدف تسهیل در دسترسی و کاهش هزینهها براي 

. شودیم برده کاره بی درمان مقاصد  

هاي بیماران شود و در واقع، نسخهتوسط پزشك در رایانه نوشته می هاي بیمارانبا صادرشدن کارت هوشمند درمان، نسخه 

آوري خواهد شد. اهداف اجراي طرح کارت هوشمند، تأمین کارت به طورکامل جمعدرمانی هاي بیمه الکترونیکی شده و دفترچه

ست. همننین، کلید دسترسی و الکترونیکی در کشور اسالمت، دروازه ورود اطالعات اصلی، صحیح، جامع و امن به حوزه سالمت

باشد.الکترونیکی براي افراد مجاز در کشور میاستفاده از اطالعات ثبت شده در حوزه سالمت  

باحرکت جهان به سمت استقرار پرونده الکترونیك سالمت، ما نیز ناچار به حرکت به سمت استقرار پرونده الکترونیك سالمت در 

 کشور و استفاده از کارت هوشمند سالمت هستیم
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