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 چکیده

 :مقدمو

طالهت ُن اس ایي اهز هظتثٌی . جِبى در دبل تجزثَ عـز ارتجبطبت اطت 

دارای یک ًقغ  (ICTs)در ایي سهیٌَ، فٌبّری اطالعبت ّ ارتجبطبت .ًیظت

ثَ تذریج ًقغ  (ICTs )در دْسٍ طالهت، فٌبّری اطالعبت ّ ارتجبطبت .ثزجظتَ اطت

هِوی ایفب هی کٌذ، در دبل دبضز در سهیٌَ ُبی عولیبت ثبلیٌی، هذیزیتی ّ 

ُوچٌیي در دوبیت اس تـوین گیزی اس طْی هتخــبى ّ هذیزاى ، دضْر فٌبّری 

. اطالعبت ثظیبر هِن اطت

 ػْد ثَ علت ثبال ثْدى یهذظْة میجِبى  اس هعضالت ثِذاػت عوْمیبثتیکید

 285ثزآّرد ػذُبطت کَ یکَ ًبػی اس ثیوبری  عْارف طالهتیغآى،ّافشا

 ی ثِذاػتی هزاقجت ُبیٌَ ّ ُشثَ دیبثت دچبر ػذٍ در طزاطز جِبى یلیًٌْفزم

 یيّ ا.  دادٍ اطتؿبؽ دالر اختیلیبرد م376 یشاى ثَ م2010 را در طبل یجِبى

 یغ افشا2030طبل دالر تب یلیبردم490ّخْاُذ رطیذ ًفز یلیْى م439ارقبم ثَ 

.  ییبثذم

 اس یکبیی آهزیلیْى م79، 2008-2005 ی ، در طبلِبیبثت دیهلهطبلعبت طجق 

 ( طبل ّ ثبالتز20 یت درؿذ اس جوع35) طبلَ ّ ثبالتز 20 هتذذٍ یبالت ایتجوع

.  ثْدًذیبثتددچبر 

 یبالت ایت درؿذ اس جوع9.4 یب-  هختلف یي ًفز در طيیلیْى م30.3دذّد 

 داػتَ اًذ یبثت د2015در طبل - هتذذٍ 

 در طبل ی پشػکین هظتقیز ّ غی پشػکین هظتقیٌَ هتذذٍ تٌِب ثب ُشیبالت در ا

 . یذ دالر رصیلیبرد م58 ّ 116 ثَ 2007

 ی ُبیٌَ اس ُشیؼتز دّ ثزاثز ةیبثت افزاد هجتال ثَ دی ثزای پشػکی ُبُشیٌَ

طجق .  اطتیغ در دبل افشاّایي هیشاى. اطتیبثت افزاد ثذّى دی ثزایپشػک

 طبلَ در ػِز تِزاى هجتال ثَ 69 تب 3 درؿذ افزاد 6-5آهبر ارائَ ػذٍ دذّد 

 ػذٍ در ی ثزرصیبثتیهطبلعبت ًؼبى دادٍ اطت کَ ًـف افزاد د.  ُظتٌذیبثتد

 یْع عهیشاى. ًذاػتٌذی خْد آگبٍیوبری قجل اس اًجبم هطبلعبت اس ةیزاىا

ثَ عٌْاى هثبل، طجق .  هتفبّت اطتیزاى هختلف ای در ًْاحیبثت دیوبریة



 ّجْد یشد در ػِز یبثت دیوبری ةیْع عیشاى میؼتزیي اًجبم ػذٍ ةی ُبیثزرص

 ی ثبلػ ثبالیزاًیبىا% 23 – 14 یز هطبلعبت ارطجق( درؿذ3/16). داػتَ اطت

 یجبًا تقز.  ثبػٌذیم (IGT) دچبر عذم تذول گلْکش یب ُظتٌذ یبثتی طبل د30

.  ػًْذی میبثت دچبر دیٌذٍ در آIGTهْارد % 25

 ػًْذ کَ هوکي اطت هٌجز ی می عـتیت دچبر آصیبثتی در ؿذ افزاد د70 – 60

 یبثت اس دی ًبعی افزاد سخن پبیيا % 15در دذّد . ثَ قطع پب در آًِب گزدد

. هؼبُذٍ ػذٍ اطت

 در یبد سیشاى اطت کَ ثَ میی جشّ کؼْرُبیزاى ثَ عول آهذٍ ای ُبی ثزرصطجق

 یغ رّ ثَ افشایزاى در ایبثت قزار دارد ّ ثزّس دیبثتهعزف خطز اثتال ثَ د

. اطت

یتجِیٌَ طبسی ُشیٌَ ُوزاٍ ثب هبٍ (IT) اطالعبت ی در فٌبّریز اری ُبیؼزفتپ

 هٌذـز ثَ یفزؿت ُب (IT) اطالعبت ی هتذاّل فٌبّریؼیبفتَ ّ اطتفبدٍافشاُب 

ثزرطی  هقبلَ یيُذف ا.  دُذی ارائَ میبثت دی ثِجْد خْدهزاقجتی ثزایفزد

 ثِجْد ی اطالعبت ثزای اطتفبدٍ اس فٌبّری در هْرد چگًْگیٌی ثبسةهتْى

خذهبت ػجکَ . اطتType1 ّ Type2یبثت ثشرگظبالى هجتال ثَ دی ثزاتخْدهزاقت

 یز تْاًٌذ ارتجبطبت ّ ثبسخْرد گلْکش خْى ّ طبیم (SNS )یاجتوبعیُب

یل  را تظَی ثِذاػتی هزاقجت ُبیي ّ هتخـؾیوبراى ةیي ةیشیْلْژیکیاطالعبت ف

. ّثِجْد ثخؼٌذ

 آى ثِجْد ُذف ًْآّراًَ کَ یکزدُبی رّی ثزایبثت، دیزیتچبلغ رّ ثَ رػذ هذ

 ی هزاقجت ُبی ُبیظتن در صی ّ کبُغ ثبر اقتـبدیوبراى ةی درهبىیجًتب

.  اطتیثِذاػت

 

: یرًش بررس

 هعتجز ی اطالعبتی ُبیگبٍ جظتجْ در پبیق ّ اس طزی پژُّغ ثَ ؿْرت هزّرایي

 یذ ّ ثب کلPubMed ،Science direct،Embase،EBSCO ،SID ،Google Scholarیلاس قت

 "Telemedicine ", "،"Social networking،"" Information Technology "," Patient self-careیّاژٍ ُب

"" Health Care Systemاًتخبة 2018 تب 2010 هقبلَ اس طبل 29یتدر ًِب. اًجبم ػذ 

. یذگزد

:  ُبیبفتَ

یبیفٌبّری ّػجکَ ُبی جتوبعی  اس هشایاس هطبلعبت ثزرهقبلَ 25ی،ثَ طْر کل

 یق را اس طزی هقبالت ارسع قبثل تْج4َرا ًؼبى دادًذ، ّ تلَ هذیظیي 

 اضبفَ یبیاس هقبالت ثَ طْر ّاضخ هشاهْرد 4 اطالعبت ًؼبى ًذادًذ، ّ یفٌبّر

 اطالعبت ػبهل یفٌبّر. یکزدًذ اطالعبت را هؼخؾ ًنیػذٍ ثَ فٌبّر

 4یظیي، تلَ هذثیبى ػذٍ (هْرد10)در ُوزاٍ ی، تلفٌِب(هقبل13َ)یٌتزًتا

تْاًبیی  ُب ػبهل یتهذذّد.  ثْد(هْرد2)ین تـنیجبًی پؼتیکِبی ّ تکيهقبلَ 

( EMR )یکی الکتزّىی ادؼبم ثب ارائَ دٌُذٍ پشػکی،اطتفبدٍ، ثبسخْرد سهبى

ین  تـنیجبًی پؼتیت ّ قبثلیل ّ تذلیَ تجشیيارائَ دٌُذٍ خذهبت، ّ ُوچيّ

. را ارائَ کزدًذ

 نتیجو گیری

 ی تکٌْلْژیي هذاخالت جبهع تز ّجْددارد کَ در آى چٌذیثزایبساطبطی  ىیک

 هذاخالت ّ.ػْدیبثتییکپبرچِظبسی دثیوبراى  هشهي هبًٌذ یط ػزایزیت هذیثزا

 یبدٍ ّ پی در طزاحیذ ػْد ّ ثبیض تأصفٌی اس لذبظ یذ اطالعبت ثبیفٌبّر

 ثز عالٍّ.یبُویت داد ّ فيی کبرثز هذْر ّ اجتوبعی آى ثَ اؿْل طزاحیطبس

یذثَ طْر ّطیعی در اثعبد هختلف  ثبی خْدهزاقجتی ُبیظتن صی اثزثخغیي،ا



 یزع، پذیٌَ، دراسهذت، ُشیزّی پیزیتی، خْد هذی ثزااًگیشٍ: ػْدیذٍطٌج

. یی ثبیذ ثزرطی ػْد ًِبیجَ ًتیک ثِعٌْاى یج ّارسیبثی آى ّ ًتبیترضب

 

تلَ هذیظیي،دیبثت،ػجکَ ُبی اجتوبعی،خْدهزاقجتی ّطیظتن : کلمات کلیدی

 .هزاقجت طالهت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


