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 یهتا مراقبتت  تیفیاطالعات در جهت بهبود ک یفناور رشیپذ
 اریبست  یهتا چتاش   ،هتا نت  ینگاه کتاه  ه   کیسالمت و در 

هتا  رو آن نیهستند. از ا انیکنندگان و مشترفراهم یبرا یب رگ
از اطالعتات   یادیت از جمل  تبادل حجتم ز  یمهم یدادهایبا رو
 رد نیبخت  و همننت   کیت ه در محتدود  ینیبتاش  ریت و غ ینیباش

 گتر ید ییرو هستتند. از ستو   روبت  ینیبتاش  یهتا ستمیسرتاسر س
 متار، یدر محت  مراقبتت ب   ینیبتاش  یهتا بت  داده  عیسر یدسترس

 أحذف اشتباهات مبتد  قیداده از طر یکپارچگیاز حفظ  نانیاطم
 یمت  یاتیح تیفیدر باال بردن ک ینیگردش کار باش یسازن یو به

 ستتم یس انیت م ام تع تیو قابل یکپارچگی  یدش نیباشند. ب  هم
  یح  مسائ  پ یبرا یپ شک  یاطالعات سالمت و وسا یها

 [.1] باشدیم یضرور گفت
 RNSAیشتتماش یکتتایمرآ یوشتتو یرو انجمتتن راد نیتتا از

(Radiology Society of  North America)  و
 و اطالعتتات مراقبتتت ستتالمت تیریمتد  یهتتاستتتمیانجمتن س 

(Healthcare Information and Management 

Systems)HIMSS  ،واحد مراقبت سالمت یسازکپارچ ی 

(Integrating Healthcare Enterprise) IHE یاوش  
 یهتا ستتم یس انیت م یریپذو تعام  یکپارچگیرا با هدف بهبود 

 نیبت  وجتود آوردنتد. بتد     یاطالعات سالمت در مراک  بهداشتت 
ان مراقبتت ستالمت و   کننتدگ  فراهم ان،یکاربران، مشتر بیترت

چتارچو    کیت جهتت ارائت     یاطالعات یهاستمیفروشندگان س
 ستتم یمحصتوالت و س  یجامع ب  منظتور طراحت   یسازکپارچ ی

تبتتادل اطالعتتات  کتت  تیتتفیو بتتا ک کپارچتت ی یاطالعتتات یهتتا
 شده نییعتت  یپ از یانداردهاتراساس استتها باطالعات در آن

استتفاده از  بتا   IHE ور نیت دارد، گتردهم آمدنتد. از ا   انیت جر 
 Digital  تبادل اطالعات سالمت موجود ماننتد  یاستانداردها

Imaging and Communications in 

Medicine(DICOM) و Health Level 7(HL7) 

در  یوشو یبخ  راد ازفراتر  یبهبود تبادل اطالعات پ شک یبرا
 [.2] سالمت شروع ب  کار کرد یهاستمیس ای مارستانیسطح ب

 IHE یندهایفرآ
اطالعتات   یو توسع  دهندگان فناور دارانیخر IHE رو نیا از

 یو در محتدوده زمتان   یاچهار مرحلت   ندیفرآ کیسالمت را در 
باشتد  یمت  ریت چهار مرحل  شتام  متوارد ز   نیآورد. ایگردهم م
 .(1)شک  

 یاشتراک اطالعات از ستو  یموارد استفاده مهم برا فیتعر -1
 (مشک  یی)شناسا یو فن ینیمتخصصان باش

 انیتتارتبتتام م یبرقتترار یبتترا یاختصاصتت اتیتتج ئ جتتادیا -2
 یستاز نت  یها و پرداختن ب  موارد استفاده، انتختا  و به ستمیس

 شده نیتدو یاستانداردها
 یها یتحت عنوان پروفا یاختصاص اتیج ئ نیا یسازادهیپ -3

IHE  یهاستمیدر س HIT 
 قیدق ی یرا برنام فروشندگان ب HIT یهاستمیس  یآزما -4

 (Connectathon) دادهایو نظارت بر رو
 ایچهتار مرحلت    نتد یفرآ نیت ا IHE یهتا ت یکم نیا بر عالوه

 یکپتارچگ یو  یریپتذ تعامت   تیب  قابل یدگیرس یرا برا ان یساش
دنبتال   یمختلفت  ینیبتاش  یهتا در دامنت   یاطالعتات  یهاستمیس
 [.3] اندنشان داده شده 2ها در شک  دامن  نیکند. ایم
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 IHE: فرآیندهای 1شکل 

 

 

 

 IHEهای : دامنه2شکل 

 

 سازیچارچوبی برای یکپارچه: IHE هایپروفایل

یک چتارچو  مبتنتی بتر استتاندارد بترای       IHEهای پروفای 
ها فتراهم  های مراقبت بیمار و شبک اشتراک اطالعات در مح 

ها مسائ  مربوم ب  دسترستی اطالعتات   آورند. این پروفای می
 ار تردش کتیماران، گتو بالمت تندگان مراقبت ستدهبرای ارائ 

 
 

 

هتتای اطالعتتاتی را در بتاشینی، امنیتتت، متتدیریت و زیتتر ستتاخت 
ها ب  منظور بهبتود یکپتارچگی و تعامت  پتذیری متورد      سیستم

دهند. از این رو هر پروفای  محتوای اطالعتاتی و  شحاظ قرار می
های مورد نیاز برای پرداختن ب  موارد باشینی را با ارجاع تراکن 

 [.1] کندتانداردهای مناسب تعریف میب  اس
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