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چکید�ه
ارتباطات و آموزش الکترونیکی بیماران از طریق ایمیل، پیامک و رسانه  های 
اجتماعی، امروزه به شدت در نظام سالمت در حال افزایش است. این مقاله به 
دنبال یافتن راه حل ها در نظام سالمت با استفاده از تکنولوژی ارتباطی برای 
مقابله با چالش هایی همچون تغییر نگرش در بیماری های مزمن، افزایش 
بهره وری و کاهش هزینه ها است. در این مقاله، نقش تکنولوژی در اطالعات 
بهداشتی مورد تأکید قرار گرفته است و روش های نظری برای استفاده از 
تکنولوژی را ارائه می دهد. این مباحث بیشتر بر مزیت و ظرفیت تکنولوژی 
ارتباطات الکترونیکی همچون ایمیل، رسانه های اجتماعی، پیامک و برنامه 
ثبت سالمت الکترونیکی تأکید دارد تا روابط ارائه دهندگان خدمات سالمت 
الکترونیکی در رشته های علوم  ارتباطات  و بیماران را به کمک تکنولوژی 
پزشکی ارتقا ببخشد. نتایج مطالعه نشان داد که با استفاده تکنولوژی های 
ارتباطی و رسانه های اجتماعی اثربخشی ارتباطات نظام سالمت بهبود یافته 
ارائه دهندگان خدمات سالمت تسهیل گشته است و  بیمار و  و تماس بین 

نتایج مثبتی را برای نظام سالمت به ارمغان خواهد آورد.
واژگان�کلیدی

مراقبت های بهداشتی، ارتباطات الکترونیکی، رسانه های اجتماعی، شبکه های 
اجتماعی

مقدمه
اجتماعي  رسانه های  ارتباطات ،  دنیاي  در 
به  و  تولید  در  مفید  بستري  مي توان  را 
اشتراک گذاري عقاید، و عامل مهمي در رشد 
فردي و اجتماعي دانست. رسانه های اجتماعي 
با فراهم آوردن امکان ارتباط بین سرمایه هاي 
کمک  اجتماعي  سرمایه  تشکیل  به  فردي 
ارتباطات  از  جدیدي  نوع  اینترنت  مي کنند. 

اجتماعي را به وجود آورده است که مي تواند 
به  واقعي  جهان  مــوازات  به  جدیدي  جهان 
و  وسیع  مخاطبان  رسانه ها  این  آورد.  وجود 
متکثري دارند که مي توانند به معناي واقعي 
اختیار  در  را  مکان  و  زمان  از  تازه اي  مفهوم 
ایشان قرار دهند. به مدد این رسانه ها، فواصل 
زماني و مکاني عمال از میان برداشته مي شوند 
و انتقال اطالعات، داده ها و سرمایه ها با سرعتي 
باورنکردني و در سطحي وسیع صورت مي گیرد. 
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به کمک این شبکه هاي مجازي ضمن این که 
مفهوم جدیدي در مقابل رسانه های اجتماعي 
حقیقي شکل مي گیرد، امکان ارتباط همزمان 
میان افراد در نقاط مختلف دنیا به شکلي نوتر 

به  وجود مي  آید. )سیف پور، 1391(
اجتماعی  از شبکه های  استفاده  در حالی که 
همچون ایمیل، فیس بوک و توییتر در بخش 
مهمی  فرصت  است،  جدیدی  اتفاق  سالمت 
برای تالش های ارتباطی در بخش سالمت و 
درمان را فراهم کرده است. مسئوالن بهداشتی 
راستای  در  روشن  سیاست های  تطبیق  با 
استفاده از این قبیل خدمات که برای حمایت 
از بیماران، کارکنان و مؤسسات درمانی تنظیم 
مهم  آنچه  برداشته اند.  مهمی  گام های  شده، 
است، این است که رسانه های اجتماعی چه به 
صورت عادی یا حرفه ای در این زمینه مفید 
هستند. در گزارش انجام شده اخیر از 1040 
افراد بین 18 تا 24 سال، 80% از آن ها بیان 
کرده اند که اطالعات پزشکی را در شبکه های 
اجتماعی به اشتراک گذاشته اند و تقریبا %90 
در  موجود  پزشکی  اطالعات  به  که  گفتند 
Price�(  شبکه های اجتماعی اعتماد می کنند.

)WaterhouseCoopers, 2012
ویژگی های رسانه های اجتماعی

جدید  انواع  از  گروهی  اجتماعی  رسانه های 
رسانه های آنالین هستند، که همه یا تعدادی 

از ویژگی های زیر را دارند:
رسانه های . 1 کــردن:  مشارکت  امکان 

اجتماعی ارسال بازخورد از سوی مخاطب 
با رسانه را تسهیل  و همکاری و همگامی 
کرده اند و آن را تشویق می کنند. این رسانه ها 
مرز و خط کشی بین رسانه و مخاطب را از 

بین برده اند.
باز بودن: اغلب رسانه های اجتماعی برای . 2

مشارکت اعضا و دریافت بازخورد باز هستند. 
به  و  گذاشتن  کامنت  دادن،  رأی  آن ها 
 اشتراک گذاری اطالعات را تشویق می کنند. 
به  ندرت مانعی برای تولید و دسترسی به 

محتوا در این رسانه ها وجود دارد.

ارتباط دو سویه: رسانه های سنتی عمل . 3
برای  را  محتوا  و  می دادند  انجام  را  انتشار 
مخاطب ارسال می کردند، ولی در رسانه های 
اجتماعی فضایی برای گفتگو و محاوره دو 
طرف وجود دارد و جریان ارتباطی از حالت 
یک  سویه به دو سویه تغییر پیدا کرده است.

شکل گیری اجتماعات آنالین: رسانه های . 4
می کنند  برقرار  را  امکان  این  اجتماعی 
شکل  به  سرعت  گروه ها  و  جماعت ها  که 
این  کنند.  برقرار  مؤثری  ارتباط  و  بگیرند 
جماعت های آنالین می توانند حول عالیق 
ورزشی  تیم  یک  عکاسی،  مانند  مشترکی 

یا یک برنامه تلویزیونی شکل گرفته باشند.
توانایی برقراری ارتباط: اغلب شبکه های . 5

اجتماعی همیشه در حال گسترش اتصاالت 
و ارتباطات شان هستند و با سایت ها، منابع و 

افراد دیگر پیوند برقرار می کنند.
آشنا  به  نظرتان  ویژگی ها  این  است  ممکن 
بیایند. این ها در واقع همان هایی هستند که 
در سال های گذشته به عنوان ویژگی های آینده 
دنیای وب پیش بینی می شدند. در روزگاری نه 
این  و صاحب نظران،  کارشناسان  دور  چندان 
به  که  ایده آل هایی  عنوان  به  را  خصوصیات 
کمک اینترنت محقق خواهند شد، مطرح کرده 

بودند. )قابل دسترسی از طریق سایت(1.
تکنولوژی نوظهور و رسانه های اجتماعی 

در نظام سالمت
قانون بهبود و سرمایه گذاری مجدد در کشور 
قبیل  از  بسته های   ،2009 سال  در  آمریکا 
افزایش پرداخت خدمات درمانی، گرانت ها و 
برای  بیمارستان ها  به  بهره  بدون  وام  اعطای 
استفاده از تکنولوژی اطالعات سالمت را ارائه 
کارآمد  از  وام ها  و  محرک ها  این  است.  کرده 
حکایت  بیماران  با  الکترونیکی  ارتباط  بودن 
می کند، بسیاری از پزشکان امکان استفاده از 
پیشرفت های الکترونیکی در مراقبت بیماران را 
نداشته اند. اما، پرستاران با استفاده از تکنولوژی 

1.http://www.onlinemanagers.ir/emag/Con-
tentDetails.aspx?cid=109
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ارتباطات الکترونیکی برای ایجاد و تداوم ارتباط 
بین بیمار و ارائه دهنده خدمات بهداشتی، این 
روند را تغییر داده اند. تغییراتی که نتایج بسیار 

خوبی به همراه داشته است.
از  بیرون  در  درمانی  خدمات  دریافت  برای 
بیمارستان و برای رسیدگی به بیماران، جنبش 
جدید مراقبت بیمار در داخل خانه ایجاد شده 
است و احتماال پرستاران به عنوان رابطان این 
روند جدید یعنی مراقبت خارج از بیمارستان 
داوطلب شوند. وظیفه پرستاران مدیریت رابطه 
با بیمار خواهد بود و در عین حال باید کیفیت 
مراقبت نیز باید حفظ شود. تکنولوژی ارتباطات 
ارائه دهندگان  الکترونیکی کمک مهمی برای 
این هدف،  به  تا  بود  خدمات سالمت خواهد 

دست یابند.
الکترونیکی  دنیای  در  ما  که  نیست  شکی 
زندگی می کنیم، اما آخرین اعداد و ارقام مرکز 
تحقیقات اینترنت و زندگی آمریکا ابعاد استفاده 

از خدمات الکترونیک را بهتر نمایان می کند.
 Online همواره  آمریکاییان  درصد   %85

هستند.
55% از بزرگساالن آمریکایی با اینترنت بی سیم 

Online هستند.

تلفن  آمریکایی  بزرگساالن  از  نیمی  تقریبا 
هوشمند دارند.

همراه  تلفن  از  آمریکایی  بزرگساالن   %17
استفاده  اطالعات پزشکی  برای دریافت  خود 

می کنند.
Pew research center’s Internet &Ameri�(

.)can Life Project, 2012b

بیشتر از هر زمان دیگری، مردم برای ارتباط 
استفاده  الکترونیکی  ارتباطات  از  یکدیگر  با 
می کنند. آمارهای سال گذشته نشان می دهد 
وسایل  از  قبل  از  بیشتر  روز  هر  مردم  که 
سیار استفاده می کنند. به عنوان مثال، تعداد 
بزرگساالنی که تلفن هوشمند دارند، از ماه می 
2011 تا فوریه 2012، به میزان 11% افزایش 
پیدا کرده است. بیشتر از هر زمان دیگری مردم 
برای ارتباط با یکدیگر از ارتباطات الکترونیکی 

استفاده می کنند.
حال  در  نیز  ارتباطی  روش هــای  همچنین 
تغییر است. مدت زمان زیادی نیست که تنها 
روش ارتباط الکترونیکی ایمیل بود. هر چند 
این روش اکنون نیز متداول ترین روش است 
و 91% درصد از آمریکاییان از ایمیل استفاده 
به شدت  پیام کوتاه  از  استفاده  اما  می کنند، 
بزرگساالن  از   %67 است.  افزایش  حال  در 
آمریکایی از پیامک استفاده می کنند )پیامک 
شبکه های  کوتاه(.  پیام  سیستم  یا   ،SMS یا 
اجتماعی )چون فیس بوک، گوگل پالس( نیز 
می گیرد.  قرار  توجه  مورد  بیشتر  روز  به  روز 
50% درصد از بزرگساالن آمریکایی به نوعی 
سویی  از  می کنند.  استفاده  شبکه ها  این  از 
سیاه  اینترنت  استفاده کنندگان  از  تعدادی 
پوست غیر اسپانیایی بیشتر از سفید پوستان، 
غیر اسپانیایی از این شبکه ها استفاده می کنند. 
پیامک،  دریافت  و  ارســال  ویدئو،  تماشای 
ارسال و دریافت ایمیل از طریق تلفن همراه 
نمونه هایی از این استفاده ها است. جداول 1 الی 
2 اطالعات بیشتری درباره استفاده از وسایل 

ارتباط الکترونیکی را نمایش می دهد. 
Pew research center’s Internet &Ameri�(

.)can Life Project, 2012b,2011

جدول 1. رشد استفاده از اینترنت تلفن همراه 
 )2009 – 2012(

درصد استفاده از تلفن همراه، 18 سال یا بیشتر 
که برای دسترسی به اینترنت و ایمیل از تلفن 

استفاده می کنند.
آوریل 
2009

آوریل 
2012

میزان 
افزایش

24%55%31%دارندگان تلفن همراه
سن

18 - 24%45%75%30
25 - 34%43%80%37
35 - 44%38%68%30
45 - 54%28%53%25
55 - 64%17%30%13

9%16%7%65 یا باالتر

ت
الم

 س
ام

ظ
ر ن

ی د
اع

تم
ج

ی ا
ها

نه 
سا

و ر
ور 

ظه
نو

ی 
ها

ی 
وژ

ول
کن

د ت
بر

ار
ک



شماره 23
مهر 95

28

نژاد، قومیت
25%52%27%سفید، غیر اسپانیایی
20%64%44%سیاه، غیر اسپانیایی

19%63%44%اسپانیایی
درآمد ساالنه خانگی

24%50%26%کمتر از 30000 دالر
 49999 - 30000 

21%52%31%دالر

 74999 - 50000  
31%60%29%دالر

26%69%43%بیش از 75000 دالر
منبع: مرکز تحقیقاتی اینترنت و زندگی آمریکا، 2012

جدول 2. درصد استفاده از تلفن همراه با توجه به 
نژاد و قومیت

سفید، 
غیر 

اسپانیایی
سیاه، غیر 
اسپانیاییاسپانیایی

ارسال و دریافت 
83%76%70%پیامک

51%56%39%دسترسی به اینترنت
ارسال و دریافت 

43%46%34%ایمیل

36%36%28%دانلود برنامه
40%43%31%بازی 

دسترسی به شبکه 
35%39%25%اجتماعی

39%33%21%تماشای ویدئو
منبع: مرکز تحقیقات اینترنت و زندگی آمریکا

این اطالعات برای نظام سالمت یا مهم تر از آن 
دارد؟  معنایی  نظام سالمت چه  پرسنل  برای 
برای درک این مطلب ابتدا نیاز به بررسی مسائل 
بهداشتی است. این مقاله به دنبال استفاده از 
تکنولوژی برای حل مسائل بهداشتی است. به 
طور مختصر نقش تکنولوژی، اطالعات بهداشتی 
را پررنگ تر می کند و مبنای تئوری برای استفاده 
از تکنولوژی را  مد نظر قرار می دهد. این مقاله 
بر توانایی و ظرفیت ارتباطات الکترونیکی برای 
بهبود ارتباط بین بیمار و درمانگر تأکید می کند 
بهبود  در  الکترونیکی  ارتباطات  از  استفاده  و 

سالمت جامعه را مؤثر می داند.
یافتن راه حل در نظام سالمت

بر طبق گزارش مراکز کنترل و پیشگیری از 
و  مسائل  امروزه   ،)CDC( آمریکا  بیماری های 
مشکالت بهداشتی، ناشناخته شده و ناپایدار 
از   %16 آمریکا  در  درمان  هزینه های  است. 
درآمد ناخالص داخلی است و این رقم در حال 

افزایش است.
بیماری های مزمن همچون بیماری های قلبی، 
سرطان، دیابت، آرتروز و چاقی بسیار شایع و پر 
هزینه بوده و تعداد مبتالیان نیز رو به افزایش 
قابل پیشگیری  بیماری ها  این  اگر چه  است. 
هستند، اما بیماری های مزمن 70% درصد از 
مرگ و میر آمریکاییان را باعث می شود. مرکز 
بهداشت و درمان آمریکا چهار رفتار خاص اما 
قابل تغییر را معرفی می کند، که دالیل اصلی 
نکردن،  ورزش  است.  مزمن  بیماری های  این 
و مصرف  تنباکو  از  استفاده  نامناسب،  تغذیه 
بی رویه الکل )جدول 3 را ببینید(. افرادی که 
دارو مصرف می کنند معموال نیمی از داروهای 

تجویز شده را مصرف می کنند.

جدول3. رفتارهای قابل تغییر که باعث افزایش 
بیماری های مزمن در آمریکا می شود.

میزان انجامرفتار 

ورزش نکردن
بیش از 33% از بزرگساالن آمریکایی 
برای فعالیت های بدنی دستورالعمل ها 

را رعایت نمی کنند.

تنها 24% از بزرگساالن 5 واحد یا بیشتر تغذیه نامناسب
از میوه و سبزیجات استفاده می کنند. 

استفاده از تنباکو

بیش از 43 میلیون آمریکایی سیگار 
می کشند، حدود 90% از مرگ و میر 
بر اثر سرطان ریه در بین مردان و 
زنان به دلیل سیگار کشیدن است. 
سرطان ریه بیشترین دلیل مرگ بر 

اثر سرطان است.

مصرف بیش از 
حد الکل

تقریبا 45% از دانش آموزان دبیرستانی 
از نوشیدن الکل در 30 روز گذشته 

خبر داده اند. نوشیدن الکل خطر ابتال 
به سرطان کبد را در پی دارد و با 

سرطان سینه ارتباط دارد.
منبع: مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در 

آمریکا، سال 2010
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این  برای  ساده ای  درمان  هیچ  که  حالی  در 
ارتباطات  تکنولوژی  ندارد،  وجود  بیماری ها 
کلی  روش  از  بخشی  می تواند  الکترونیکی 
یا  یادآوری  آموزش،  برای  چه  باشد.  درمان 
درگیر کردن بیماران یا برای نظارت رفتارهای 
آنان و بازخورد آنان مورد استفاده قرار گیرد، 
ارتباطات الکترونیکی می تواند در زمان و تالش 
و به تبع آن ها در پول صرفه جویی کرده و به 
همین اندازه با ترغیب بیماران به مشارکت در 
امر درمانشان، باعث شود و نتایج بسیار خوبی 

به بار آید.
نقش تکنولوژی در اطالعات نظام سالمت

و  بیمار  ارتباط  برای  تکنولوژی  از  استفاده 
ارائه دهنده خدمات بهداشتی تنها جنبه ای از 
سیستم اطالعات نظام مراقبت است. سیستم 
جدیدی  رشد  حال  در  رشته  یک  اطالعات، 
و  کامپیوتر  دانش  و  پزشکی  علوم  که،  است 
علم ارتباطات را با هم در می آمیزد تا پرسنل 
انتقال  و  مدیریت  زمینه  در  را  پزشکی  علوم 
کند.  یاری  خرد  و  دانش  داده هــا،  اطالعات، 
بر اساس اطالعات بهداشت عمومی در سال 
2007 و مدیریت سیستم جامعه )HIMSS( و 
گزارش اطالعات پرستاری، تقریبا یک پنجم 
فوق  مدرک  پرسش نامه ها  به  پاسخگویان  از 
 ،2004 سال  به  نسبت  دکتری  یا  لیسانس 
ویلسون،  ماریسا  است.  داشته  افزایش   %11
دستیار استاد و کارشناس اطالعات پرستاری 
در دانشگاه مری لند می گوید: وقتی موضوع 
پرستاری و تکنولوژی مطرح باشد، مکانیزم های 
وقتی  دارد.  وجود  نقش  ایفای  برای  زیادی 
باشد،  و درمانگر مطرح  بیمار  ارتباط  موضوع 
آن  درگیر  پرستاران  که  شیوه ای  اصلی ترین 
می شوند از طریق روشی است که ویلسون آن 
را »ارتباطات الکترونیک یا رسانه ای« می نامد، 
است. در حالی که بسیاری از این راه ها برای 
مراکز روابط عمومی استفاده می شود، ویلسون 
تعجب می کند که چرا پرستاران از این فرصت 
بیمارانشان  با  ارتباط  تا  نمی کنند  استفاده 
معموال  می گوید:  ویلسون  کنند.  محکم تر  را 

وجود  دادن،  انجام  برای  زیادی  فعالیت های 
سایت های  راه ها  و  ــا  ورودی ه ما  چرا  دارد. 
فیس بوک را نمی بینیم، فضایی که پرستاران به 
کمک شبکه های اجتماعی می توانند، بیماران 

مبتال به بیماری های مزمن را مدیریت کنند. 
که  است  این  دلیل  یک  می گوید:  ویلسون 
تفکر  هستند.  خود  کارهای  درگیر  پرستاران 
این که چگونه با رسانه های عمومی یا ایمیل 
به  باشند،  ارتباط  در  بیماران  با  می توانند 
با  می کند  بیان  او  نمی کند.  خطور  ذهنشان 
این همه برای پرستاران فرصت خوبی پیش 
ارتباطات  تکنولوژی  از  استفاده  با  تا  آمده 
الکترونیکی، فعالیت های مربوط به بیماران در 
حین مراقبت را انجام دهند، مثال وادار کردن 
بیماران به همکاری با ارائه دهندگان خدمات 
سالمت از طریق رسانه های اجتماعی و رسیدن 
به بهبودی، به ویژه زمانی که به بیماری های 

مزمن دچار هستند.
ارائه دهندگان خدمات سالمت با ایجاد ارتباط 
با بیماران از طریق ایمیل، گروهای فیس بوک، 
سعی  ــوارد،  م سایر  و  وب سایت ها  پیامک، 
می کنند تا چگونگی استفاده از هر کدام از این 
کانال ها برای ارتقا ارتباط با بیمار، را فرا گیرند. 
ارتباط مستقیم الکترونیکی با بیمار در شرایط 
خاص، درمان یا مرحله ای از مراقبت، هنوز در 
بسیاری از مواقع، عادی نیست. بهداشت هنوز 
در ابتدای راه است. ابزارها به سرعت تکمیل 
سالمت  خدمات  ارائه دهندگان  و  می شوند 

نقشی مهم برای ایفا کردن دارند.
می توانند  سالمت  خدمات  ارائه دهندگان 
رابطان اصلی بین بیماران و مؤسسات درمانی 
باشند. برقراری ارتباط با بیمار از طریق ایمیل، 
فیس بوک، پیامک و وب سایت ها، می تواند به 
ارائه دهندگان خدمات سالمت کمک شایانی 
شیوه ای  به  مخصوصا  کار  این  انجام  با  کند. 
نه  نیز صرفه جویی شود،  آن ها  زمان  در  که 
شود،  افزوده  آن ها  وظایف  به  فقط  که  این 
پرسنل خدمات سالمت در استفاده از این نوع 
هر  مزیت های  کرده،  پیدا  مهارت  تکنولوژی 
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کدام را پی برده  و برای پذیرش تکنولوژی های 
جدید آماده شده اند. زیرا آن ها به اهمیت این 
تکنولوژی ها برای موفقیت در کار برای آن ها 

)Wilson, 2012( .آشکار شده است
چارچوب نظری برای استفاده از تکنولوژی

در تجارب کسب شده در UbiCare، مشاهده 
کرده ایم که بیش از 250 بیمارستان در سراسر 
دنیا از این ابزار استفاده کرده اند و ما شاهد اولین 
استفاده ها از این ابزارها توسط پرستاران بودیم. 
در حالی که یک سوم از این بیمارستان ها قبال 
از وسایل ارتباط الکترونیکی استفاده نمی کردند 
و آن ها را بی فایده می دانستند، یک سوم دیگر 
در حال تطبیق خود با این ابزارها بودند. یک 
سوم دیگر از آن ها به طور مؤثر استفاده کرده و 
استفاده از این روش را بسیار مفید می دانستند. 
)Deloitte, 2011( با تمرکز بر گروه سوم، شاهد 
تغییر در بهره وری کارکنان، مراقبت از بیماران 

و ایجاد ارتباط با بیمارستان بودیم. 
شالوده نظریه ای این تغییرات می تواند به نظریه 
 )Everett Roers( راجر  اورت  نوآوری  اشاع 
کلیتون  گیسخته  درهم  ــوآوری  ن نظریه  و 
مربوط   )Clayton Christensen( کریستنسن 

باشد. 
خواهد  مهار  را  تکنولوژی  این  کسی  چه  اما 
کرد؟ مشاهدات ما نشان می دهد که پرستاران. 
پرستارانی که آن را درک می کنند، اهمیت آن 
را فهمیده اند و پتانسیل ارتباطات الکترونیکی 
می تواند  تکنولوژی  این  شده اند.  متوجه  را 
سازمان های آن ها را در مدت زمان کوتاهی و 

با تالش اندکی و هزینه کمی دگرگون سازد.
با گذر زمان، مدل های جدید وسایل ارتباطی 
با مدل های قدیمی جایگزین خواهند شد. این 
روند باعث می شود اگر پرستاران و ارائه دهندگان 
خدمات سالمت از فرصت ها استفاده کنند؛ در 
این صورت، بیمارانی که با وسایل الکترونیکی 
خود به دنبال یافتن اطالعات درمانی در دنیای 
مملو از اطالعات بودند، بهتر مورد درمان قرار 

خواهند گرفت.
مسئولین بهداشتی به مرور زمان، وقت بیشتری 

اختصاص  بیماران  درمانی  خود  اصالح  به  را 
می دهند. با استفاده مؤثر از تکنولوژی ارتباطات 
الکترونیکی در دسترس، درمانگران )خصوصا 
و  معتبرترین  می توانند  تنها  نه  پرستاران( 
اختیار  در  را  منابع  و  اطالعات  مرتبط ترین 
از  مانع  می توانند  بلکه  دهند،  قرار  بیماران 
کشیده شدن آن ها به سمت کسانی شوند، که 
باعث نگرانی آن ها شده و پیامدهای ناگواری را 

رقم می زنند. 
ارتباطات  تکنولوژی  مزیت های  و  ظرفیت 
الکترونیکی همچون ایمیل، رسانه های جمعی، 
را  الکترونیکی  درمانی  عالئم  ثبت  و  پیامک 
باعث می شود که ارتباط بیمار و درمانگر در 

نظام سالمت امروز ارتقا یابد.
در  که  است  ارتباطی  تکنولوژی  یک  ایمیل: 
بخش بهداشت بسیار متداول است. در سال 
اساس  بر  بهداشت  آمار  ملی  مرکز   ،2009
آخرین آمار موجود اعالم کرد، که حدود 5% از 
بیماران بین 18 تا 64 سال طی 12 ماه گذشته 
از طریق ایمیل با ارائه دهندگان خدمات ارتباط 
برقرار کرده اند. با توجه به استفاده روزافزون از 
آن، می توان  اشکال  در همه  ارتباطی  وسایل 
فرض کرد که این تعداد در سه سال گذشته 
افزایش یافته است. این امر همچنین پختگی 
جامعه برای استفاده بیشتر در آینده را نشان 

)Cohen & Strussman, 2011( .می دهد
و  بیماران  فرد  به  فرد  الکترونیکی  ارتباط 
پرستاران شاید در مراحل اولیه باشد )یا شاید 
کمی جلوتر(، اما مزیت های آن بسیار است و 
به طور  این است که آن ها  بیماران  از  انتظار 
روزافزون از این وسایل استفاده کنند. بیماران 
پرستار  با  ارتباط  برای داشتن  عالقه عجیبی 
به عنوان مثال،  ایمیل نشان دادند.  از طریق 
این  خانوادگی  کلینیک  در  بیماران  از   %80
عالقه را ابراز کردند و بیشتر آن ها گفتند، که 
آدرس ایمیل آن ها در مقایسه با آدرس منزل 
 Virgi( .یا شماره تلفن شان کمتر تغییر می کند

)et al, 2005

با  تحقیقات نشان داده که برای ارتباط مؤثر 
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بیماران، استفاده از ایمیل ضروری و اجباری 
روزافزون،  کارایی  شامل،  ایمیل  فواید  است. 
از  اطالع  درمانگر،  و  بیمار  تنگاتنگ  ارتباط 
تصمیمات اتخاذ شده است که همه این فواید 
بر رفتار بیمار تأثیر گذاشته و در نهایت سالمتی 

و درمان حاصل می شود. 
دیگر فواید ایمیل به شرح زیر است:

y  ایمیل ثبت کتبی مکاتبات است و بیمار را
قادر می سازد، تا سؤاالتش را بپرسد. به جای 
تالش برای تماس با درمانگر برای گرفتن 
جواب به صورت حضوری یا مکالمه تلفنی، 
بیماران می توانند جواب کتبی سؤاالت خود 

را در هر زمانی دوباره بخوانند.
y  برای ارتباط از طریق ایمیل نیازی نیست که

هر دو طرف در دسترس باشند، و دسترسی 
مداوم و شرکت فعال تر در مراقبت از بیمار 
فراهم  را  خانواده اش  یا  بیمار  خود  توسط 
فرد،  به  فرد  ایمیل  در  عالوه،  به  می سازد. 
خدماتی وجود دارد که مسائل آموزشی را به 
گروه بزرگ تری نیز می فرستد. برای مثال، 
برای  اینترنت  استفاده کنندگان  از   %14
دریافت ایمیل های سالمت و مسائل دارویی 
ثبت نام کرده اند. در مثال UbiCare، چنین 
سرویسی در بخش هایی از بیمارستان قرار 
داده شده بود، که درمانگران را قادر می کرد 

تا:
y  در را  سالمت  اطالعات  خودکار  طور  به 

ارسال  خــاص،  مرحله  یا  خاص  شرایط 
می کردند. مثال: هنگامی که بیمار در زمان 
خاصی به سر می برد مانند هفته بارداری یا 
تولد کودک یا هفته های قبل یا بعد از آن ها.

y  از بخش هایی  به  خاص  پیام های  ارسال 
پایگاه داده های بیماران )هشدارهای سالمت 
یا یادآوری بر مبنای مراحل، یادآوری های 
پروسه های  اعالم  آنفلوانزا،  همچون  فصلی 
جدید پروتکل ها یا اطالعات قانونی هم چون 

فضای پارکینگ بیمارستان ها.
y  ایجاد و حفظ ارتباط مستقیم میان بیماران

و پرستاران برای پاسخگویی به سؤاالت و 

نگرانی های بیماران.
زیرا ایمیل در زمینه سالمت مدتی است که 
مورد استفاده قرار گرفته است. مدارکی دال بر 
فواید آن موجود است. البته همه سرویس های 
ویژگی هایی  چنین  سالمت  زمینه  در  ایمیل 
به آن  ندارند. بحثی که در بخش های بعدی 
تنها  کر(  )یونی  تجارب  پرداخت.  خواهیم 
نشان دهنده تمایل بیمار برای مراقبت از خود و 
ارتباط با مؤسسه درمانی نبوده، بلکه با استفاده 
از خدمات خودکار ایمیل در شرایط یا مرحله 
خاص درمانی، در زمان و وقت پرستاران نیز 
صرفه جویی شده و از ویزیت های حضوری غیر 
Ubi�(  ضروری اورژانسی نیز کاسته شده است.

)care, 2010

کاربردهای رسانه های اجتماعی در بخش 
سالمت

اگر از رسانه های اجتماعی به درستی استفاده 
شود، می تواند به نظام سالمت کمک شایانی 

بکند. در این جا چند مثال آورده شده است:
y  ارتباط با همکاران در سراسر دنیا از طریق

شبکه های اجتماعی می تواند منبع اطالعاتی 
و یادگیری خوبی برای پرسنل نظام سالمت 
باشد. با این همه، پرسنل نظام سالمت باید 
در این میدان به اندازه شبکه های اجتماعی، 
در نحوه معرفی خود و کارفرمایانشان، بسیار 

عاقالنه رفتار کنند.
y  فیس بوک صفحات  در  آگهی  و  اعــالن 

بیمارستان، طرفداران این صفحات را قادر 
می سازد تا به اطالعات درست و مفید در 
زمینه سالمت دسترسی داشته باشند و در 
عین حال ارتباط مداوم خود با آن ها را حفظ 
کنند. به عالوه، صفحات خصوصی فیس بوک 
می تواند مکان مناسبی برای فعاالن بخش 
تعامل  بیماران  با  تا  آورد  فراهم  سالمت 
داشته و حتی جمعیت بیمارانی را که از یک 
بیماری خاص رنج می برند یا شرایط یکسان 

دارند را مدیریت کند.
y  آگهی بدون  )حتی  دیگران  کردن  دنبال 

و اعالن( می تواند منبع بسیار خوبی برای 
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آمریکا  پرستاران  انجمن  باشد.  یادگیری 
شخصی  صفحه  دیگر  گروه های  همچون 
خود را در فیس بوک دارد که منبع خوبی 
برای اخبار و ایجاد ارتباط است. توییتر نیز 
با  مطالب  روزرسانی  به  برای  خوبی  منبع 

موضوعات خاص است.
y  منبع بسیار خوبی برای ارتباطات و linkedin

شبکه های حرفه ای است.
این شبکه ها با توجه به نوآوری هایی همچون 
صفحات فیس بوک که هر کدام بر موضوعی 
دارند. بسیاری  قابلیت های  ــد،  دارن تمرکز 

این  ظرفیت ها  این  شناختن  برای  مانع  یک 
دارند  دوست  بیماران  که  حالی  در  که  است 
از  آنالین  صورت  به  را  پزشکی  اطالعات  تا 
شبکه های اجتماعی بخوانند، اما برای ارسال 
اساس  بر  می کنند.  عمل  محتاطانه  اطالعات 
گزارش مرکز تحقیقات اینترنت و زندگی در 
اینترنت  از  استفاده کنندگان  از  آمریکا، %34 
25% از بزرگساالن آمریکایی در مورد تجربه 
بیماری فرد دیگری به صورت آنالین مطلب 
استفاده کنندگان  از   %6 فقط  اما  خوانده اند. 
اینترنت سؤاالت یا یادداشت در مورد بیماری را 
 )fox, 2011( .به صورت آنالین ارسال کرده اند
با این حال، آموزش بر مبنای تحقیق، اطالعات 
درمانگاهی مدت دار، بهترین تمرین ها )مانند، 
شستن دست ها(، و توسعه جوامع ارزش بسیار 

زیادی در رسانه ها دارد.
پیام  رساندن  روش های  دیگر  و  نوشتن 

کوتاه
پیامک، مکاتبه پیام کوتاه فرد به فرد یا ارسال 
آن به یک گروه را ممکن می سازد، چند ویژگی 
کاربردی پیام کوتاه برای بخش سالمت دارد. 
آمده  زیر  در  آن ها  از  تعدادی   )Terry, 2008(

است:
y  راحت بودن: تلفن همراه معموال در دست

فرد استفاده کننده قرار دارد و روشن است.
y  حضور در همه جا: بیشتر افراد تلفن همراه

دارند، که قابلیت پیام کوتاه دارد.
y  پیامک دریافت کنندگان  بودن:  سریع 

به آن  و  را خوانده  پیام  به سرعت  معموال 
پاسخ می دهند.

y  ارتباطات: قابلیت ارتباط دو جانبه فرصتی
مناسب برای ارتباط مستقیم ایجاد می کند.

y  پایش: پایش فقط برای ارتباط مورد استفاده
قرار نمی گیرد، همچنین برای گزارش عالئم 

نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
y  و شده  اندازه گیری  نتایج  اندازه گیری: 

جدول بندی می شود.
y  انتشار: می توان برای هشدارهای اورژانسی

از آن استفاده کرد.
y  ،چند رسانه ای: پیام ها را می توان به صدا

ویدئو یا دیگر وب سایت ها لینک یا مرتبط 
کرد.

شاید بیشترین کاربرد پیام کوتاه برای بیماران 
یادآوری،  برای  استفاده  سالمت،  زمینه  در 
هشدار یا پاسخگویی به سؤاالت متداول باشد. 

 )FAQs(
تحقیق، 4500 سؤال مطرح شد که  این  در 
برای پاسخگویی به بیش از نیمی از آن نیاز 
به اطالعات زیاد و استفاده از منابع اطالعاتی 
تلفن  بودن  نتایج نشان داد که شخصی  بود. 
همراه و قابلیت تبدیل سریع اطالعات به عمل 
یا خواندن در وب سایت(،  )با مالقات کردن 
به میزان زیادی به انجام تحقیق کمک کرد. 
نوآوری های اخیر در استفاده از پیام کوتاه شامل 
پیام های توقف سیگار کشیدن )ابتکار مؤسسه 
و  مدیریت  کنید(؛  ترک  االن  سرطان:  ملی 
آموزش دیابت از جمله کارهای موفق بوده اند. 
این رسانه ها ظرفیت زیادی برای ایجاد ارتباط 
با بیمار دارند و در بین کارکنان بیمارستان نیز 

)Terry, 2008( .کارایی زیادی دارند
نوجوانان و جوانان مبتال  در تحقیق دیگری، 
به دیابت به صورت تصادفی انتخاب شدند تا 
از میزان قند خونشان،  برای کنترل و اطالع 
به پرستاران ایمیل یا پیام کوتاه ارسال کنند. 
هر دو سیستم ایمیل و پیام کوتاه مؤثر بود. 
طی ماه اول، استفاده کنندگان از تلفن همراه 
برابر  دو  کوتاه،  پیام  سیستم  از  استفاده  با 
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استفاده کنندگان ایمیل، نتایج آزمایش خون 
خود را ارسال کردند.

تغییر اجتناب ناپذیر است و احتماال ساختارها 
را  بهداشت  در سیستم  کار«  »انجام  روش  و 
تغییر خواهد داد. در نتیجه، یک بازار تکنولوژی 
اطالعاتی جدید ایجاد خواهد شد که تماس با 
بیمار، دسترسی و حمایت از بیماران را برای 
درمانگران به ویژه پرستاران نیز بهبود خواهد 
انتقال  در  درمانی  مؤسسات  به  و  بخشید، 

خدمات درمانی کمک خواهد کرد.
ایمیل یا دیگر آموزش های بیماران و ارتباط با 
بیمار می تواند، به بیماران اطالعات کافی در 
مورد داروها را داده و از بیماران حمایت کرده تا 
به داروهای جدید دسترسی داشته باشند. این 
نوآوری کامال موفقیت آمیز بوده و باعث کاهش 
زایمان های زودرس از 28% از همه زایمان ها به 
کمتر از 2% همه زایمان ها، طی مدت زمان 12 

سال شده است. 
coyle, 2012;Strategies for Nurse Manag�(

)ers, 2012

نتیجه گیری
امید یا تعهد، نقش کلیدی پرسنل نظام 

سالمت
رسانه های اجتماعی در درمان بیماران تأثیری 
روزافزون خواهند داشت و سؤال این است، تا 
چه اندازه پرسنل نظام سالمت در استفاده از 
این تکنولوژی ایفای نقش خواهند کرد و آیا 
از  استفاده  زمینه  در  سالمت  نظام  پرسنل 

تکنولوژی حرفی برای گفتن دارند؟
تجربه نشان می دهد که پرسنل نظام سالمت 
می توانند  می کنند  فکر  که  کسانی  و  موفق 
یافتن  دنبال  به  باشند،  موفق  زمینه  این  در 
فرصت ها و مزیت هایی برای استفاده از ارتباطات 
و  خود  بین  ارتباط  ایجاد  برای  الکترونیکی 
بیماران خواهند بود. برای برخی ممکن است 
این امر به معنای افزایش مسئولیت سنگین 
بیشتر  برای  اما  باشد.  سالمت  نظام  پرسنل 
پرستاران، این امر به معنای کنترل کردن همه 
چیز، سپس راهنمایی کردن بیماران با استفاده 

از ارتباطات الکترونیکی باشد، و در نتیجه بهبود 
مراقبت و به دنبال آن صرفه جویی در وقت 
پرسنل نظام سالمت باشد. با افزایش مراقبت 
از بیماران در بیرون از بیمارستان، این پرسنل 
جایگاهی ویژه خواهند داشت و از تکنولوژی در 

جهتی مثبت بهره خواهند برد.
امروزه، سر پرسنل نظام سالمت می توانند با 
افزودن به آگاهی های خود و دیگر همکاران، 
همکاری با دیگران در سازمان هایشان، به ویژه 
کارشناسی  را  سالمت  اطالعات  که  کسانی 
استفاده  ظرفیت های  از  بهتر  درک  می کنند، 
از این ابزارها، چالش ها و مزیت ها، فواید ابزار 
الکترونیکی را افزایش دهند. اما آن ها باید برای 
استفاده و کنترل این فرصت بسیار تالش کنند.

ویلسون از دانشگاه مری لند می گوید؛ پرسنل 
در  مرحله  این  به  ورود  برای  سالمت  نظام 
شرایط بسیار خوبی قرار دارند و می توانند نقش 
واسطه را ایفا کنند. نه به عنوان خط شکن یا 
کنترل کننده ها یا نگهبانان دروازه بلکه به عنوان 
راهنمایان دنیای رو به رشد اطالعات و دانش. 
پرسنل نظام سالمت در بهترین موقعیت برای 
انجام این کار قرار دارند، چه از طریق پیام یا 
رسانه های جمعی یا هر چیز دیگری که باشد. 
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