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مدیریت اطالعات  انجمنمیالدی با تأسیس  8291 در سال

 American Health Informationسالمت آمریکا )

Management Association مسئولین بر مدیریت )
مدارک پزشکی کاغذی تمرکز نموده بودند و با توجه به رشد 
پایین کامپیوتر در نظام سالمت توجه خاصی به مدارک و 

، اما رفته رفته و با توجه به اهمیت مستندات الکترونیکی نداشتند
میالدی این انجمن برای اولین  8291اطالعات پزشکی در سال 

 ها ارایه نمودبار مقاالتی درباره استدالالت پزشکی و اهمیت آن
]8[. 

پس از این تحرکات بود که رشد استفاده از کامپیوتر در علوم 
. تخصوص انفورماتیک زیست پزشکی سرعت یافپزشکی و به
از انفورماتیک  ایپذیرفته شده جامع هیچ تعریف اما تا به حال

هدف از ارایه یک تعریف جامع از  زیست پزشکی وجود ندارد.
 انفورماتیک زیست پزشکی نشان از ارجحیت یا اهمیت این رشته

های مرتبط دیگر نیست، بلکه معرفی این رشته به نسبت به رشته
حقیقات و مطالعات مرتبط محققین و پژوهشگران جهت انجام ت

زیست  انفورماتیک رشته از آکادمیک تعریفیک  عالوهه باست. 
کمک  به محققین یافتن حوزه مسائل عملی در تواندمی پزشکی

 . دکن

 انفورماتیک زیست پزشکی
 

 
ای است که شامل انفورماتیک زیست پزشکی یک علم بین رشته

لذا در   .]9[ باشد علوم کامپیوتر، آمار و زیست پزشکی می
 (.8تعریف آن بایستی هر سه مورد مد نظر قرار بگیرند )شکل 

 

    

        

          

                

     

 
 های علم انفورماتیک زیست پزشکی: حیطه1شکل

 
 

همین سه علم که تشکیل دهنده انفورماتیک زیست  بر پایه
شود و باعث پزشکی است تعاریف مختلفی از این علم ارایه می

که اساتید و محققین به یک تعریف واحد نرسند. جدول شود می
برخی از تعاریف ارایه شده از انفورماتیک پزشکی را ارایه داده  8

 است.
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: تعاریف انفورماتیک پزشکی 1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعاریف متفاوتی که هریک مبتنی بر مفهوم  8بر اساس جدول 
خاصی هستند ارایه شده است. در نتیجه تدوین لیست جامعی از 

نفورماتیک پزشکی و به طور خاص انفورماتیک زیست تعاریف ا
 پزشکی عملی نیست.

-های اطالعات سالمت بر ارایه مراقبتهرچند که تأثیر فناوری 

های سالمت بر کسی پوشیده نیست، اما نکته قابل ذکر این 
های سالمت کامپیوتری لزوماً باعث بهبود است که ارایه مراقبت

های سالمت ستی بر خود مراقبتیعنی بای .]7[شود نتایج نمی
های ارایه شده و نتایج متمرکز شویم. همه این تضادها در تعریف

شود که ارایه یک تعریف عملی مطالعات محققان باعث می
 کاری سخت به نظر برسد.

 
عد به توان از چهار بُهای به عمل آمده میاز بررسی

 :]9[ انفورماتیک زیست پزشکی نگاه کرد 

 عالوهبه مفهوم اول: انفورماتیک به عنوان مطالعه داده

  :معنی
این تعریف باعث ایجاد تمایز بین انفورماتیک زیست پزشکی با 

در علم زیست پزشکی رشد  شود.های مرتبط موجود میرشته
چون با افزایش مقدار اطالعات هم  ،انفورماتیک بسیار مهم است

حل مسایل مهم به آن نیاز  های بالینی درتحقیقات و هم فعالیت
 .دارند

 
 مفهوم دوم محاسبات:

ه انفورماتیک محاسبه عهدف اولیه از مطال در این تعریف
 پزشکی مدارک بهداشتی هایمراقبت بحث در اطالعات نیست.

 که انفورماتیک تولیدات همه مشکالت و منبع زمان، بر مبتنی

 .باشدمی ،اندشده ایجاد کامپیوتر وسیله به

 چه، دارد وجود انفورماتیک در اصلی نگرانی یک راینبناب

فعالیت مجموعه از تا شود ارایه کجا به و زمانی چه و اطالعاتی
 هستی اطالعات معماریهمچنین  .کند حمایت شده انجام های

 انفورماتیک مهم ابزارهای از همه ،کتابی هایشاخص و شناسی

 .نیستند وابسته کامپیوتر به که هستند
 

 شکل هعمطال عنوان به  انفورماتیک تعریف سوم: مفهوم

 :پزشکی زیست انفورماتیک درسی طرح در داده دار معنا

 کردن آماده باید پزشکی زیست انفورماتیک آموزش اصلی هدف

 .باشد هاآن معنیعالوه به داده با کار برای دانشجویان

 

 داده معنی بر کیدأت چهارم: مفهوم

 انفورماتیک مسایل کدام ببینیم که هددمی را اجازه این ما به 

 .هستند ترآسان

 شرایط در شده ارایه تعریف از پزشکی زیست مفاهیم از بسیاری

زیست  مطالعات چرا که دهد.می ارایه ترفرا را کافی و الزم
 با مقابل در را یافته تکامل هایسیستم طبیعی طوره ب پزشکی

رچند که تعریف ه .بینندمی انسانی شده طراحی هایتمسیس
 که است شده باعث ویژگی این مجزای اجزاء بسیار دشوار است.

 بنابراین و باشند داشته تمایل فرم تقلیل به کمتر هاسیستم این

 .]9[  دارند تمایل خودکار محاسبات به بیشتر

ترین تعریف از انفورماتیک زیست پزشکی رسد جامعبه نظر می
عالوه معنای آن. ت و داده بهعبارت است از کاربرد علم اطالعا

آید انفورماتیک زیست گونه که از تعریف فوق بر میهمان

 تعریف منبع
Greenes و 
Shortliffe 

[3] 

 و آموزش پزشکی، هایفعالیت ارتباطات و اطالعات پردازش شناختی، وظایف با خود به خود که فیلدی
  است وظایف این از حمایت برای فناوری و اطالعات علم شامل که تحقیقات

 Shortliffe و 
Blois 

]4[ 

 اطالعات پزشکی و اطالعات تبادل بازمینه علمی است که 
 شودمی استفاده حل مشکل و تصمیم گیری اده بهینه برایذخیره سازی، بازیابی و استف -دانش  و

Van Bemmel 

]9[ 

مشتق شده از  و ارتباطات، بر اساس دانش و تجربه های نظری و عملی از پردازش اطالعاتجنبه شامل
 است های بهداشتیپزشکی و مراقبت علم فرآیندها در

Musen و van 

Bemmel 

[6] 

است که در  یهای بیمار با کمک دانشپردازش و تفسیر داده های کسب،ها و سیستمتوسعه و ارزیابی روش
 علمی به دست آمده است تتحقیقا
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پزشکی یک حیطه بسیار گسترده است که بسیاری از مسایل و 
های انفورماتیک زیست پزشکی به استثناء مسایل سنتی فعالیت

به این ترتیب  گیردگیرند را در بر میکه در این حوزه قرار نمی
تواند کمک شایانی به یه شده در مطالعه حاضر میتعریف ارا

محققین، دانشجویان و پزشکان باشد. تعریف حاضر خود تعاریف 
گیرد و  در نهایت تعریف انفورماتیک فراوان دیگری را در بر می

 تعریف ایجاد حال این با زیست پزشکی به دید ما بستگی دارد.

 متخصص ادافر تالش حاصل زیست پزشکی انفورماتیک کنونی

 شده آن مفاهیم توسعه به منجر که است بوده دنیا سطح در

 است. 
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