
 
 دانشکده پزشکی

 

 بر بالین بیمار استفاده از فناوریهای نوین اطالعاتی  راهنمای اخالقی
 شرایط محیطی -

 :شرایط محیطی استفاده از فناوری های تلفن همراه باید مهیا باشد

  فراهم نمودن شرایط شارژ دستگاه های سیارامکان 

 استفاده از وای فای در مجاورت مراکز اسب برای اتصال به شبکه ها )عدم امکان نهای م فراهم نمودن زیر ساخت

 (تصویربرداری و یا رادیوتراپی

  در شرایط خاصوای فای به جای  هات استاپاستفاده از امکان 

 نانه این زشش وراحتتر هستند اما در پوسایل فناوری حمل کردن  مردانه برای) یونیفرم سایل سیار برقراریی شرایط حمل و

 (.مشکل زاست بالیناستفاده از کیف در  .کار سخت است

 ایمنی -

 :استفاده از فناوری سیار برای کارکنان و اطرافیان باید بی خطر باشد  

 که بر بالین بیمار به منظور عکسبرداری از موضع یا تهیه یادداشت استفاده می شود در صورت  دستگاه های تلفن همراه

  افشای اطالعات بیماران شود.تواند باعث می مفقود شدن

  کلیه کاربران دستگاه های همراه باید اقدام به تهیه نسخه پشتیبان به طور مرتب از داده ها نموده دستگاه های خود را با

 استفاده از رمزهای خصوصی حفاظت نمایند. 

 ده نماید.از نرم افزارهای پاک کردن اطالعات از راه دور در دستگاه ها استفا 

  با یک روش پیشگیرانه از احتمال آسیب به دستگاه و اطالعات و همچنین هک شدند و سرقت اطالعات موجود در آن

 جلوگیری شود

  دندار که دانشجویان در این زمینه آگاهی کامل ن باشندمطمئاساتید باید. 

  صورت گیرد. ز اطالعات بالینی بیمارانامحافظت جدی 

  وسایل سیار برای ذخیره اطالعات بیماران استفاده نشودبه هیچ عنوان از. 

 ملی ااحراز هویت دو ع و طریق وسایل سیار باید حتما دارای کدهای امنیتی مطمئن زدسترسی به پرونده های بیماران ا

  مانند گذرواژه و اثر انگشت  باشد.

 های نا ایمن باید جلوگیری شوداز اتصال به شبکه. 

  باید یک شبکه خصوصی مجازی ایجاد شودبرای افزایش امنیت. 

  علت استفاده از دستگاه های همراه درهمه مکان ها اصول ضدعفونی و کنترل عفونت باید رعایت گرددبه. 

 های سازمان اقدام به ضد عفونی نمودن دستگاه های خود به به کاربران توصیه کنید در فواصل منظم و طبق سیاست

 .نمایند

 



 ای استفاده های کاری و آموزشی از این دستگاه ها استفاده شخصی می نماید لذا الزم است اصول حرفه فراگیران عالوه بر

دیجیتال برای جدا نگه داشتن اطالعات شخصی از کاری و تحصیلی رعایت گردد و اطالعات بیماران باید به صورتی ذخیره 

 .نباشد  ای احتمالی وجود نداشتهگردد که قابل دسترسی توسط افراد غیر حرفه ای و سوء استفاده ه

 تواند های اجتماعی الکترونیکی در بین دانشجویان پزشکی مشاهده شده است و این رفتارها میاعتیاد به اینترنت و رسانه

ای آنها تاثیر منفی بگذارد آگاهی نسبت به موقعیت را در آنها کاهش داده و برای برقراری ارتباط به زندگی شخصی و حرفه

استفاده از این دستگاه ها در دانشجویان و حجم مطالب ارائه داده   لذا الزم است مراقب یادگیری آنها مخاطره آمیز باشد.و 

  از این طریق بود.

 پشتیبانی -

 :به گونه ای که برای استفاده موثر از فناوری های سیار این فناوری باید پذیرفته شده و دارای مشروعیت در سازمان باشد

 با زیرساخت های آموزشی و سیستم های دانشکده و ساختار مراقبت های بهداشتی باید به طور مناسب برقرار شود ادغام. 

 های خاصی  از طریق یک مرورگر وب دسترسی امکان پذیر است باید از طریق دستگاه قابل پشتیبانی باشد.سیستم  اگر به 

 احی برنامه مطمئن و همخوان با دستگاه همراه با نام کاربری و کلمه در صورت استفاده از برنامه های کاربردی نیاز به طر

  عبور است.

 در صورت استفاده از سایر سیستم های عامل باید بررسی های الزم برای همخوان بودن نسخه با آن سیستم بررسی شود. 

 آموزش پزشکی باید در مورد فرصت ها و چالش های استفاده از دستگاه های تلفن همراه با آموزش  دانشکده  و بیمارستان

 فراگیران اطالعات الزم را با استفاده از برگزاری دوره های انفورماتیک پزشکی ارائه دهند. را به  و محیط کار

  به خوبی روشن شوداستفاده از دستگاه های تلفن همراه در کالس و بعد از کالس باید میزان. 

 در آموزش مهارتهای بالینی کاربرد همه جانبه -

  د.نشوبرنامه های درسی رسمی استفاده دستگاه های سیار به طور غیر رسمی برای آموزش  

   مورد استفاده قرار گیرد.شبیه سازی در مهارت های بالینی برای اطالعات تشخیصی و دارویی 

 شوند. و وسایل کمک تشخیصی هم استفاده همچنین برای آموزش به بیماران  شبیه سازها 

 الزم است دامنه استفاده از این وسایل مشخص گردد.گردد  استفاده های آموزشیرسال پیاما برای استفاده از وسایل همراه 

  استفاده شود از وسایل سیار برای یادگیری عالیق فراگیرانمطابق. 

 شکل گیرد. سیار وسایل استفاده از کوریکولوم پنهان در 

 .شبیه سازها برای آموزش گام به گام مهارتهای بالینی توصیه شود 

 به اطالعات بیماران و مدیریت بیمار دسترسی -

 حل سواالت و مشکالت  دستگاه های سیار امکان دسترسی فوری به اطالعات را فراهم می نماید و به عنوان منابعی برای

 .. اگرچه برای دسترسی به درمان و مشکالت جدید قابل استفاده نیستندفراهم می سازددانشجو را توسط 

 و بیماران در مکان های مختلف استفاده کرد. اساتیدارتباط بین فراگیران و  برای برقراریتوان از این وسایل می 

 رهنگی و تحصیلی ارتباط برقرار نمودبا استفاده از شبکه های اجتماعی می توان بین سطوح مختلف افراد از نظر اقتصادی ف 

 و  فیلم  ،ارسال عکس ،هماهنگ نمودن ساعات مالقات ،می توان برای برقراری ارتباط با بیماران راز وسایل الکترونیکی سیا

 .ضبط صدا استفاده نمود

 .از وسایل فناوری سیار جهت ارائه خدمت مجازی به بیمار می توان استفاده نمود 


