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 مقدمه:
. براي افزايش سطح بهداشت جامعه، استبهداشت و سالمت آن  هاي مختلف درگرودر زمينهاي پيشرفت هر جامعه

اين اطالعات در  كارگيريو اجتماعي و همچنين مديريت و به فردي سالمت  هباطالعات مربوط  ها وداده داشتن
هاي . در دههاستمراقبت بهداشتي، امري ضروري رد و كالن در نظام هاي خُگيريها و تصميمريزيبرنامهجهت 

هاي زندگي عرصه در تمام كامپيوتر و اينترنتگيري از و بهرهترش روزافزون فناوري اطالعات با پيدايش و گس اخير،
. در ه استسالمت نيز احساس شد نظامدر محيط مراقبت بهداشتي و  اين فناوري نوظهوركارگيري بشري، امكان به

كه رسالت  آمدند به وجودفناوري اطالعات سالمت و انفورماتيك پزشكي  ازجملهعلمي جديدي  هايشاخه ،پي آن
تفاده از اطالعات پزشكي در جهت ارتقاء كيفيت مراقبت، حل منظور مديريت و اس ها تربيت افراد متخصص به آن

 . هاي درماني استمشكالت پزشكي و كاهش هزينه
دانش هوش مصنوعي، ، علوم كامپيوتر ازجمله مختلف ، متشكل از علومايدانشي چند رشتهعلم انفورماتيك پزشكي 

آوري،  آن جمع ةاولي هدف كهاست تباطات انسان و كامپيوتر مهندسي ار و ، مهندسي نيازيشناس ناختش، اطالعات
متخصصين انفورماتيك پزشكي با استفاده از  حوزه علوم پزشكي است.در پردازش اطالعاتنگهداري، تحليل، و 

 كارگيري علوم يادشده در شناسايي و حل مسائل و مشكالت مختلف پزشكي نقش مفيدي ايفا خواهند كرد. به
اندازي گرديد.  رشتة انفورماتيك پزشكي در دو مقطع كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي راه1388در ايران از سال 

هاي فني مهندسي اشتن حداقل مدرك كارشناسي يا كارشناسي ارشد در يكي از رشتهبراي ورود به اين رشته، د
، فناوري مدارك پزشكي مثل(مانند رياضي و آمار) و علوم پزشكي ((ازجمله كامپيوتر و فناوري اطالعات)، علوم پايه 

ر دو مقطع ارشد و ضروري است. دروس آزمون رشته انفورماتيك پزشكي در ه )اطالعات سالمت، پرستاري و غيره
ها، انفورماتيك پزشكي، مديريت اطالعات بهداشتي و درماني، رياضي و نويسي و ساختمان داده دكتري شامل برنامه

باشد. به دليل فراواني منابع موجود براي درس مديريت اطالعات بهداشتي و با   آمار و كليات و اصطالحات پزشكي مي
منظور ارائـة مباحث اصلي و  ن گرامي جهت شركت در آزمون، كتاب حاضر بهتوجه به كوتاه بودن فرصت دانشجويا
 برايتواند منبع مناسبي   صورت جامع و خالصه تدوين شده است. اين كتاب مي  موردنياز داوطلبان براي اين درس، به

ع ارشد) و آمادگي در آزمون ارشد و دكتري رشته انفورماتيك پزشكي و همچنين فناوري اطالعات سالمت (مقط
 مديريت اطالعات بهداشتي (مقطع دكتري) باشد.

هايي وجود داشته ها و لغزشهاي بسيار بر ارائه دقيق و صحيح مطالب، ممكن است كاستيرغم كوششدر پايان علي
باشد. لذا از دانشجويان و خوانندگان محترم خواهشمندم نظرات و انتقادات خود را از طريق آدرس پست الكترونيكي 

karim.hesam@gmail.com  به بنده منتقل نمايند. اميد است كه اين خدمت ناچيز مورد قبول خداوند قرار گرفته و
    استفاده شما عزيزان باشد. قابل

 حسـام كريـم         
 1395تابستان 
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بهداشتي درماني فصل اول: اطالعات   

. طبق نماييمتوجه  1انفورماتيك به مفهوم واژة الزم است ابتداتعريف رشته انفورماتيك پزشكي  منظور به
 طوركلي بهاطالعات كامپيوتري است.  هاي سيستماستفاده از  تعريف، انفورماتيك به معناي علم اطالعات و

قصد نداريم  اينجااطالعاتي است. در  هاي سيستم ورماتيك درگير پردازش اطالعات و مهندسيحوزه انف
اولين گام از تعريف رشته انفورماتيك پزشكي، بايد  عنوان بهاما  نماييمانفورماتيك پزشكي را تعريف و تفسير 

مراقبت بهداشتي با بيمار و  محيطبدانيم، كلمه انفورماتيك ارتباط نزديكي با اطالعات دارد. عالوه بر اين، 
دارد. در اين راستا،  سروكاركادر درمان (شامل پزشك، پرستار، دستيار پزشك، تكنسين اتاق عمل و غيره) 

عاملي كه براي برقراري ارتباط افراد با يكديگر و همچنين پيشرفت سير درمان بايد  ترين مهماولين و 
هاي پزشكي و غيره وط به بيمار، نتايج آزمايشگاهي، تشخيصها و اطالعات مربداده ،قرار گيرد موردتوجه

مباني انفورماتيك پزشكي و فناوري  عنوان بهاين كتاب به تعريف داده و اطالعات  فصللذا اولين . باشد  مي
ريف داده و اطالعات آشنا خواهيم شد و عدر اين فصل ابتدا با تاطالعات بهداشتي اختصاص پيدا كرده است. 

 هاي مختلف اطالعات در محيط مراقبت بهداشتي بحث خواهيم كرد.ورد جنبهسپس در م
 

 اطالعات مراتب سلسله .1.1
در اين قسمت با  .شود  ميرد ختم در مورد اطالعات، چهار سطح كلي وجود دارد كه از داده شروع شده و به خ

مطالب در حوزه انفورماتيك داده براي فهم بهتر بقيه  مراتب سلسلهاين چهار سطح آشنا خواهيم شد. تعريف 
 صورت  بهداده تا خرد را  مراتب سلسلهاست، اگر  شده دادهنشان  1-1شكل كه در  طور همان. استضروري 

. دقت كنيد هر چه از تر سطح و خرد در باالترين سطح هرم قرار دارديك هرم در نظر بگيريم، داده در پايين
يعني داده كه ؛ شود  ميطالعات بيشتر شده و از حجم آن كاسته پايين هرم به سمت باال پيش برويم، ارزش ا

در حوزه مراقبت  ازجملههاي مختلف هيچ ارزشي ندارد اما در محيط تنهايي بهسطح قرار دارد،  ترين پاييندر 
ها بسيار زياد است. در مقابل دانش و خرد از ارزش باالتري برخوردارند اما بهداشتي توليد اين سطح از داده

 تر است.كم مراتب بهدر مقايسه با داده و اطالعات  ها آنحجم 
گيري ابزار مناسبي نيستند. كه براي تصميم شود  ميهاي خام اطالق به واقعيت : داده)Dataداده ( �

گيري و نماد ) است. كاراكترها، ارقام، واحدهاي اندازهDatum( ديتومگيري داده، ترين واحد اندازهكوچك
 تنهايي به 14عدد  مثال عنوان به .باشد  مييك رويداد يا پديده  كننده توصيفز داده هستند. داده فقط اي انمونه

 .دهد  مييك داده است كه هيچ اطالعات مفيدي به ما ن 14 فشارخونيك ديتوم است اما 
تر گسترده پردازش، . منظور ازشود  ميناميده  اطالعات ،شده پردازشهاي داده): Informationاطالعات ( �

 14هاي مختلف فشارخون ، دادهمثال عنوان به .باشد  ميرسمي و نظرات شخصي افراد  وتحليل تجزيهكردن، 
ن اي  ة مجموعمفهوم خاصي ندارند اما اگر  تنهايي بهكيلوگرم  65و وزن  متر سانتي 160جيوه، قد  متر ميلي

                                                           
1. Informatics 
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 درسنامه مديريت اطالعات بهداشتي و درماني

اطالعاتي در مورد اين بيمار در نظر  عنوان بهها را هاين داد توان  مينسبت دهيم،  "الف"ها را به بيمار داده
گرفت.

. شود  ميدانش ناميده تجربيات  كيبي از قوانين، ارتباطات، نظرات وتر :)Knowledge(دانش �
امكان درك را  كه شده پردازشو  دهي سازماناست كه طوري  ها و اطالعاتيشامل داده ، دانشديگر عبارتي به

.شود  مي گيري تصميممنجر به  تدرنهاي فراهم كرده و
 .باشد  ميبه معناي استفاده مناسب از دانش براي مديريت و حل مشكالت : )Wisdomخرد (�

 
داده تا خرد مراتب سلسله: 1-1 شكل

اطالعات مراقبت بهداشتي.1.2
العات طور خالصه، منابع اطشويم و سپس بهدر اين بخش ابتدا با اطالعات بهداشتي و انواع آن آشنا مي

 بررسي خواهيم كرد. آن راهاي كاربردي بهداشتي و حيطه
تعريف اطالعات بهداشتي.1.2.1

كليه اطالعات (شفاهي يا كتبي) ايجاد يا ، اطالعات بهداشتي عبارت است از HIPAA 1 بر اساس تعريف
رداخت ي و روحي يك فرد يا پمراقبت يا تمام افرادي كه با سالمت جسم دهندگان ارائهدريافت شده توسط 

 .هستندمراقبت بهداشتي در ارتباط  تأمينها براي هزينه
 عدم وابستگي دارند: دو جنبهاطالعات بهداشتي از 

سازي و ي ذخيرهها  روشعدم وابستگي فيزيكي به اين معنا است كه وابستگي در اطالعات فيزيكي: عدم �
باشند.مختلف، مجزا بوده و به هم مربوط ن هاي سيستمبازيابي اطالعات در 

بر  يتأثيرهاي داده بهداشتي، يعني تغييرات منطقي در پايگاهعدم وابستگي در اطالعات منطقي: �
هاي كاربردي نداشته باشد.ها از طريق برنامهات اين پايگاهسي به اطالعدستر

                                                           
1. Health Insurance Portability and Accountability Act ( و قابليت انتقال بيمه بهداشتي گويي پاسخقانون  )
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