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تعریف انفورماتیک پزشکی

• علم انفورماتيك پزشكي عبارتست از علم استفاده از ابزارهاي تحليلي-سيستمي جهت توسعه
روشها (الگوريتمها) براي مديريت ،كنترل فرآيند ،تصميم گيري ،و تحليل علمي دادههاي
پزشكي.
• انفورماتيك پزشكي مشتمل است بر جنبههاي تئوري و عملي «پردازش اطالعات»،
«ارتباطات» ،بر مبناي تجربيات و دادههاي حاصل از فرآيندهاي پزشكي و بهداشت.
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هدف انفورماتیک پزشکی
در انفورماتيك پزشكي با استفاده از يافتههاي علمي و تحقيقاتي روز ،روشها و
سيستمهايي جهت اخذ ،پردازش و تفسير دادههاي بيمار طراحي و ارائه ميشود.

ابزار اصلی=كامپيوتر
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چرخه تشخیص و درمان
•بحث در خصوص اخذ و جمع آوري داده هاست پاسخهاي ناقص يا غلط از طرف بيمار ،وجود نويز
و اغتشاش در ثبت سيگنالهاي حياتي و يا خطاهاي موجود در آناليز بيوشيمائي ،روشهاي غير
تهاجمي ميتواند باعث اشتباه در تشخيص و درمان شود.

•نقش كامپيوتردر اين زمينه ،تشخيص (يا بخشي از آن) بر مبناي دانش سازمان يافته و تعميم
يافته است .به عبارت ديگر از روشهاي علمي در تشخيص استفاده ميشود.
•مرحله درمان بستگي مستقيم دارد به مرحله قبل ،يعني تشخيص ،و نيز بطور غير مستقيم
وابسته است به پيش بيني پزشك از وضعيت آينده بيمار و درمان.
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تقسیم بندي سیستماتیك كاربردهاي كامپیوتر
اساستقسيمبنديسيستماتيكيمشتملاستبرششسطح.
مبناياينتقسيمبنديميزان پيچيدگی كاربرد ودخالت انسان در پردازش اطالعات
است.
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ارتباطات و انتقال اطالعات از راه دور
يكي از كاربردهائي كه به خوبي سازمان دهي شده است ،به كارگيري كامپيوتر در اخذ و
انتقال داده هاست.
الزمه اين كار اغلب استفاده از يك فرآيند كد (رمز) كردن و ديكد كردن (آشكارسازي)
است كه در اين فرآيند دادهها به يك فرم يا فرمت استاندارد تبديل ميشوند.

به اين نوع استفاده از كامپيوتر تله متيك ( )Telematicگفته ميشود.
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ذخیره سازي و بازيابي
در تمام كاربردهاي اجتماعي از سيستمهاي مديريت پايگاه داده و استانداردها براي نگهداري
داده ،سيگنالها ،و تصاوير استفاده ميشود .تنها تفاوت در كاربردهاي پزشكي كامپيوتر و ساير
كاربردها تنوع بسيار داده ها است كه طيف وسيعي را از موارد كامالً مالي تا عكسهاي
راديولوژي در بر مي گيرد.
بنابراين ،پيچيدگی كاربردها در اين سطح بيشتر به تلفيق معنی دار و مناسب داده
هاي مختلف و نيز اهداف متفاوتی كه از اين داده ها سود می جويد بر مي گردد .توجه
به اين نكته در طراحي ساختار پايگاه هاي داده بسيار حائز اهميت است.
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پرادزش و اتوماسیون
كاربرد پيچيدهتر كامپيوتر با كاربردهاي هوشمندتر مانند اتوماسيون آزمايشگاهی يا
پردازش سيگنالهاي حياتی در ارتباط است.
براي طراحي سيستم ها در اين سطح به آگاهیهاي پزشكی بسيار بيشتري نياز است.
همچنين از كاربردهاي دو سطح پايين تر يعني ورود و خروج داده ها و ذخيره سازي آن ها
نيز بايد بهره جست.

وابستگی كاربردها به انسان بيشتر است زيرا برخالف موارد قبلي ،عموماً الگوريتم ها،
دستگاهها و سيستم ها بايد خاص امور پزشكي طراحي و ساخته شود.
سطح سوم از شماي پيشنهادي ارتباط بسيار نزديكي دارد با اولين مرحله از حلقه «تشخيص-
درمان» يعني مرحله مشاهدات.
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تشخیص و تصمیم گیري
كاربردهاي پزشكي كامپيوتر در اين سطح مشكل مي تواند به صورت كامالً خودكار
انجام شود .علت اينست كه تشخيص نهائی در هر بيمار ،مسئوليت هاي انسانی
به دنبال دارد .چنان كه كامپيوتر بخواهد در اين سطح عمل نمايد ،بايد بتوان از
مدلها و معيارهاي رسمي و قطعي براي تصميمگيريهاي پزشكي استفاده كرد.

محدويتهاي موجود در الگوريتمهاي باز شناخت الگو ،پردازش تصاوير ،و
تصميمگيري ،محدويتهاي جدي در به كارگيري سيستمهاي كامالً خودكار را ايجاد
مينمايند .اغلب اوقات مشاهده ميكنيم كه كامپيوتر كمك كار انسان در تشخيص
است تا اين كه مستقل از انسان امر تشخيص را به طور كامل عهده دار شود.
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تعاریف سالمتی و بیماری
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مقدمه
برخورداري از خدمات بهداشتي درماني با هدف ارتقاء ،حفظ و تامين سالمت افراد يكي از
اركان مهم پيشرفت هر جامعهاي را تشكيل ميدهد .
در اصول سوم ،بيست و نهم و چهل و سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به ضرورت
تامين بهداشت و درمان به عنوان نيازهاي اساسي مردم تاكيد شده است  .زيرا سالمت افراد
جامعه وسيله اي براي تكامل انسان است.
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سالمتي )(Health
تعريف سالمتي تحت تاثير ميزان آگاهي و طرز تلقي جوامع با شرايط گوناگون جغرافيايي و
فرهنگي قرار مي گيرد .
سالمتي يك روند پويا است و با گذشت زمان نيز مفهوم آن تغيير خواهد كرد .

قديمي ترين تعريفي كه از سالمتي شده است عبارتست از بيمار نبودن.
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تعریف سالمتی
•طب سنتی :انسان داراي چهار طبع مخالف دموي ،بلغمي ،صفراوي و سوداوي است .عدم
تعادل ميان طبايع چهارگانه نشان بيماري است.
•فرهنگ وبستر ) :(Websterسالمتي را وضعيت خوب جسماني و روحي و بخصوص عاري
بودن از درد يا بيماري جسمي مي داند.
•فرهنگ آكسفورد ) :(Oxfordسالمتي را وضعيت عالي جسم و روح و حالتي كه اعمال
بدن به موقع و مؤثر انجام شود مي داند.
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تعریف سالمت از دیدگاه آماری
براساس توزيع فراواني ،افراد را به دو جمعيت طبيعي و غيرطبيعي (سالم و بيمار)
تقسيم ميكنند .به فراوانترين رويداد يا عاديترين حالت ،طبيعي اطالق ميشود.
معايب تعريف آماري نرمال:

•بايد براي هر جامعه جداگانه تعيين شود (خصوصياتي مثل قد و وزن)
•تمام صفات تابع توزيع نرمال نيستند.
•گاهي شايع بودن يك صفت ناهنجار بخصوص در بعد رواني و يا اجتماعي باعث
ميشود كه به عنوان يك وضعيت نرمال و طبيعي تلقي گردد.
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تعريف سالمت
از ديدگاه سازمان جهاني بهداشت
سالمت عبارتست از برخورداري از آسايش كامل جسمی ،روانی و اجتماعی و نه فقط
نداشتن بيماري و نقص عضو.
تعريف سازمان جهاني بهداشت از سالمتي ،يك تعريف ايده آل و عمال دست نيافتني است زيرا
با توجه به اين تعريف نميتوان فردي را پيدا كرد كه در هر سه بعد جسمي ،رواني و اجتماعي
كامال سالم باشد ،ضمن اينكه در عمل هم نميتوان مرزي بين سالمت و بيماري در نظر گرفت.
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تعریف بیماری
با توجه به تعريف سالمتي ،بيماري هر گونه انحراف از سالمت كامل جسمي يا رواني است كه
ميتواند به صورت آشكار يا پنهان باشد.
تعريف فرهنگ  : Websterوضعيتي كه در آن سالمت بدن كاهش يافته و از حالت سالمتي
دور شده باشد به طوريكه تغيير حالت بدن باعث قطع عملكرد اعمال حياتي شود.
تعريف فرهنگ  : Oxfordحالتي كه بدن يا بعضي از اندام هاي بدن دچار قطع عمل طبيعي
شوند يا از كار بيفتند.
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طیف سالمت و بیماري
سالمتي و بيماري مرز مشخصي ندارند و بهتر است براي سالمتي طيفي در نظر بگيريم كه
يك طرف آن سالمت كامل و در طرف ديگر مرگ قرار دارد.
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ابعاد سالمتی
بعد جسمی :سالمت جسمي ناشي از عملكرد درست اعضاء بدن است .از نظر بيولوژيكي عمل
مناسب سلول ها و اعضاء بدن و هماهنگي آنها با هم نشانه سالمت جسمي است.
(ظاهر خوب و طبيعي ،وزن مناسب ،اشتهاي كافي ،خواب راحت و منظم ،طبيعي بودن نبض و فشار خون).

بعد روانی :تنها نداشتن بيماري رواني مد نظر نيست بلكه قدرت تطابق با شرايط محيطي،
داشتن روحيه انتقاد پذيري ،داشتن عكس العمل مناسب در برابر مشكالت و حوادث زندگي
جنبه مهمي از سالمت رواني را تشكيل مي دهد.
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ابعاد سالمتی
بعد معنوي :يكي از زمينههاي عمده بيماريها و مشكالت رواني و عوارض جسمي و اجتماعي
آن احساس پوچي ،بيهودگي و تزلزل روحي است كه ناشي از فقدان بعد معنوي در افراد است.
ايمان ،هدفدار بودن زندگي ،پاي بندي اخالقي و توجه بيشتر به مسائل معنوي زندگي باعث
كاهش اضطراب ،تزلزل روحي و عوارض ناشي از آن ميشود.
بعد اجتماعی:

 .1ارتباط سالم فرد با جامعه ،خانواده ،مدرسه و محيط شغلي.
 .2سالمتي كلّي جامعه با توجه به شاخص هاي بهداشتي.
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عوامل مؤثر بر سالمتی (شاخصهای سالمتی)
عوامل ژنتيكي و فردي

(سن  ،جنس ،شغل و طبقه اجتماعي)
عوامل محيطي
شيوههاي زندگي مردم

وسعت و كيفيت ارائه خدمات
و عوامل ديگر ...
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معیار سالمت
يك معيار سالمت ابزاري است كه براي سنجش سالمت فرد به كار ميرود .اين معيار ميتواند
«معيار پيشگيرنده» يا «معيار فردي» باشد .معيار پيشگيرنده يك معيار استاندارد براي ارزيابي
سالمت و بهبود آن است .معيار فردي معياري است كه فاكتورهاي مؤثر بر سالمت را مدنظر
قرار داده و معياري است كه براي هر شخص منحصر به فرد و اختصاصي است .يعني تنها براي
فردي قابل اعمال است كه برايش طراحي شده باشد.
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