
 نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي
 009تا  008 صفحات، ومسشماره ، 0011 ، پاييزدوره پنجم

008 

 

 ريسردب نامه به

 د بر ورود به نسل چهارميکأر تکامل وب در حوزه سالمت با تيس
 

 *0سيدهادي حسيني

 hadihosseini@live.com، استاديار مديريت خدمات بهداشتي و درماني، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي البرز، کرج، ايران: نويسنده مسئول* . 0
 

 09/18/0011 :ذيرش مقالهپ    19/18/0011: دريافت مقاله

 

 از را سهالمتي  اطالعهات  هعمهد طهور   بهه مردم  کاربرد گسترده وب، از قبل

 مجهالت و  ،هها  کتهاب  سهالمت، ماالههه   يها مراقبت دهنده ارائه با مشاوره

بها  . (0)آوردنهد  مي دست دوستان به و خانواده از پرسيدن با يا و ها روزنامه

بخشهي از نيهاز    (World Wide Web: WWW)ب و جههاني  پيهداي  شهبكه  

 ترين مهم اما ؛نيست اينترنت با اگرچه وب مترادف. عاتي مردم رفع شداطال

 يک فنهاوري مبتنهي بهر جامههه     عنوان به توان مي را وب است؛ آن بخ 

 .(2)هستند تهامل در فناورانه يها شبكه در افراد که در آن کرد تهريف

  بها ارتبها     وب جههاني  شبكه از نسل اولين :وب اطالعاتی .1وب

در بازه زماني  هعمدر طو بهاين وب . (2)باشد يک طرفه اطالعاتي مي

کهه در آن مهردم بها    مهيالدي ماهرب بهوده اسهت      2110تا  0989

ي مختلهف آموزشهي، تبليتهاتي و بازاريهابي     هها  سايت مراجهه به وب

تواننهد   توانسهتند و مهي   ي مرتبط با خدمات سهالمت مهي  ها سازمان

 . (3 ،0)کننداطالعات الزم را دريافت 

  شخصي و در بهازه   يها رايانه از پس در دوران :وب اجتماعی .2وب

 آن کليهدي  هاي ويژگي د کهشميالدي مارب  2102تا  2110زماني 

 توجهي قابل تنوع طرفه و دو ارتباطات اجتماعي، هاي شبكه توسهه به

ي ايجاد شهده  ها چند نمونه از ابزار. (3)شود  مي مربو  محتوا انواع از

 :استر اين وب به شرب ذيل در بست

مبتني بر تجميع اطالعات براساس ميزان بروز و  :نقشه سالمت .1

 هنشههري بههي  سههاد  هههمماههابخ خههورا   ههها بيمههاري  شههيوع

Simple Syndication: RSS)eally (R       ترکيه  شهده بها گوگهل ار

(Google Earth)؛ 

 اطالعات دريافت توانند براي مي مجازي بيماران :مجازی بیماران .2

 ؛(0)کنندمهتمد در فضاي وب استفاده  پزشكان از اقهيو

 تواننهد بهر   مهي  محلي عمومي بهداشت مقامات :لوانزاآنف ويکی .3

 نظارت ها از طريخ خوداظهاري و نقشه لوانزاآنف عفونت گسترش

 ؛کننده و خود را آماده کرد

 . (0)دهي پزشكان  ي مشاوره و نوبتها سامانه .4

  باشهد   ي مرتبط متمرکز ميها بر مجموعه داده :وب مفهومی .3وب

اين وب که . (5)گردد مي نيز استفاده داده پايگاه به وب تبديل که براي

ارتبها    يكديگر با تا سازد مي قادر را ها رايانه مارب شد 2102از سال 

برخي  .به انجام رسانند را خود فوظاي و ضمن تبادل داده، هکرد برقرار

: رو است هي اين وب در حوزه سالمت به شرب روبها از کاربرد

سهولت دسترسي به اطالعات سالمت افراد با تجميهع و اداهام    .0

دمهوگرافي و سهالمتي در فضهاي    همچهون   ياطالعات گوناگون

؛مشخصي از وب

بينههي مخههاطرات زيسههتي بهها اداههام اطالعههات  کمههک بههه پههي  .2

؛ي جترافيايي سه بهديها لوژي با نقشهاپيدميو

و ( PubMed)دسترسههي بههه اطالعههات کتابخانههه عمههومي پابمههد  .3

؛براي پژوه  در عرصه سالمت (Cochrane) کوکران

در اداهام اطالعهات    (Wiki Proteins) هها  ينيعملكرد ويكي پهروت  .0

 . (0)ژنتيكي و متون علمي

  افهراد  ميان ارتباطات از جديدي نوع :وب همزيستی .4وب 

 ودشان است که منجر به خلخ اينترنتخ بين اشياء و اشياء با

 ارائه شده است و در آن امكان (Internet of Things: IoT)اشياء 

مجهازي   و فيزيكي اطالعاتي اشياء ترکي  با خدمات پيشرفته

اين وب با مفهوم همزيستي ميان کاربران و . (5)شود  مهيا مي

 در ها اشياء و ماشين که ده است؛ جاييشنيز مارب  ها ماشين

بوده و به صهورت همزمهان داراي    هوشمندتر از پي  عملكرد

 ايهن  باشهند؛  اجرا مي نوشتن و خواندن، در دستوري يها رابط

 افهزار  يک ميان عنوان به عامل سيستم يک مانند وب از نسل

 . (0)کند  مي عمل

 : استشرب اين در حوزه سالمت به  1/0ي وب ها برخي کابررد

 اي که سرعت قابل مالحظهه  (Web View)يي مانند وب ويو ها افزار نرم .0

ي تشخيصي بيمار در بستر سيستم عامل ها در مرور اطالعات و عكس

 ؛مربوطه دارند

تواند در افزاي  سرعت و دقت سيستم اطالعات بيماران،  اين وب مي .2

ي ها افزار سيستم اطالعات بيمارستان، سيستم اطالعات آزمايشگاه، نرم

 ؛حراستي تشخيص صدا بسيار مؤثر باشند

ي قله  و عهرو ، زنهان و    هها  دههي بخه    رشتقويت و بهبود سامانه گهزا  .3
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 ،(Picture Archive and Communication System: PACS)زايمان، راديولوژي 

 ؛ي کاريها يابي ايستگاه بررسي و عي  .0

 ؛اندازي و تسهيل کاربرد پزشكي و سالمت از راه دور کمک به راه .5

  .(0 ،0) ها هوشمندسازي بيمارستان .2

تها   2120در بهازه زمهاني بهين     0ن حيات اصهلي نسهل وب   ااز نظر محقق

؛ يهنهي در حهال حاضهر در ابتهداي     (5)بيني و مارب شده اسهت   پي  2131

ي بسهيار  هها  ايم که با توجه به کاربرد سازي و گسترش اين وب قرار گرفته پياده

ي مربوطهه از جملهه مرکهز    هها  اي واحد گسترده اين وب، الزم است توجه ويژه

ي درمههان و بهداشههت وزرات ههها و مهاونههت مههدريت آمههار و فنههاوري اطالعههات

 .ي مورد نياز، به عمل آيدها گذاري و ايجاد زيرساخت بهداشت در بهد سياست
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