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مقدمه
شبکه ملی اطالعات سالمت
شبکهای است که بهواسطه آن تمام ارائهکنندگان خدمات بهداشتی به تبادل اطالعات
بهداشتی میپردازند .معماری چنین شبکهای ،از عوامل مهم دخیل در طراحی و ایجاد
 NHINاست .مطالعه حاضر با هدف تبیین تجربیات دو کشور پیشرو در زمینه طراحی
معماری  NHINو ارائه راهکارهایی برای ایجاد  NHINبرای کشورهای در حال توسعه انجام
شد.

)،(NHIN : Nationwide Health Information Network

مواد و روشها
در این مطالعه توصیفی-تطبیقی ،جامعه هدف شبکههای ملی اطالعات سالمت بود که به
صورت هدفمند  NHINدو کشور آمریکا و انگستان انتخاب شدند .جهت گردآوری اطالعات
از چک لیست محقق ساخته استفاده شد .سپس با توجه به ابعاد مطرح در معماری NHIN
مستندات  NHINکشورهای مورد مطالعه تحلیل شدند و یافتههای حاصل در قالب جداول تطبیقی
ارائه گردید.

یافتهها
معماری  NHINدر کشور آمریکا که از اتصال شبکههای منطقهای اطالعات بهداشتی و سایر
سازمانهای مرتبط در امر سالمت بهوجود میآید ،تحت عنوان رویکرد پایین به باال شناخته
میشود .شبکه ) (N3:Network3از برنامه ملی فناوری اطالعات سالمت انگلستان و
سیستمهای اطالعاتی آنها رویکرد باال به پایین داشتند.

نتیجهگیری
هر کدام از رویکردهای معماری  NHINدر کشورهای منتخب دارای مزایا و معایبی هستند.
کشورهای در حال توسعه میتوانند برای طراحی معماری  ،NHINبا عنایت به میزان تمرکز
و یا عدم تمرکز سیستم بهداشتی خود از یکی از رویکردهای مذکور و یا ترکیبی از آنها
استفاده نمایند.

کلیدواژهها
شبکه ملی اطالعات سالمت ،سیستم ملی اطالعات سالمت ،سیستمهای اطالعات سالمت،
تبادل اطالعات سالمت
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معماري شبكه ملي اطالعات سالمت در كشورهاي امريكا و انگلستان  :راهكارهايي

ابراهیم پور صدقیانی

معماری شبکه ملی اطالعات سالمت

امروزه به غیر از سدیسدتمهای رایج گردآوری دادهها در وزارت

شبکه ملی اطالعات سالمت میباشد (.)8

بهداشددت ،بسددیاری از دادههای بهداشددتی -درمانی از منابع

الزم به فکر اسددت که در مبحس طراحی و راهاندازی شددبکه

مختلفی جمعآوری میشدددوندد بده عبدارت دیگر مرزهدای

ملی اطالعات سدددالمت ،معماری  NHINیکی از موضدددوعات

سدیسدتمهای اطالعات سدالمت تنها به بخش بهداشدت ختم

مهم و کلیددی میبداشدددد ( .)9واژه معمداری 2در بسدددیداری از

نمیشدود ،بلکه رابطه قابل توجهی بین سدیسدتمهای اطالعات

متون جهت تشدری چینش منام اجزای تشدکیل دهنده یک

سدالمت در وزارت بهداشدت و سدیسدتمهای اطالعاتی در سدایر

کدل بدهکدار میرود ( .)10از منار سددددازمدان بین المللی

بخشها و صدنایع از جمله :محیط زیسدت ،کشداورزی ،صدنعت
و سددایر سددازمانهای مرتبط با حوزه سددالمت وجود دارد (،1
 .)2که با توجه به این روابط شددبکه ملی اطالعات

سددالمت1

مفهوم پیدا میکند (.)4 ،3
 ،NHINمتشکل از شبکههایی است که امکان تبادل دادهها و
اطالعدات بهدداشدددتی-درمدانی را بین ارائدهکننددگدان خددمدات

3

اسدتانداردسدازی  ،ISOمعماری ،علم بررسدی و مشدخک کردن
اجزای یدک پددیدده ،روابط بین آنهدا و نیز رابطده بین مجموعده
اجزا با محیط اسددت ( .)11اجزا و بخشهای تشددکیل دهنده
معماری یک شدبکه شدامل :زیر سدیسدتمها یا سدیسدتمهای
فرعی 4و رابطها 5هسدددتند .زیر سدددیسدددتمهای  ،NHINدر
حقیقت ،سیستمهای اطالعاتی سازمانهای فینفع میباشند.
این سدیستمها از جهت فناوری و نو دادههای گردآوری شده

بهدداشدددتی و برندامدههدای بهدداشدددتی ،ارائدهکننددگدان خددمدات

متفداوت بوده و در هر نقطدهای از زمدان ،در مرحلده متفداوتی از

اطالعات سددالمت ،سددازمانهای دولتی و سددایر سددازمانهای

چرخده حیدات سدددیسدددتم قرار میگیرندد بندابراین در ایجداد و

مرتبط بدا نادام سدددالمدت را مهیدا میکندد ( )4بطوریکده بدا

عملیاتی کردن  ،NHINبا تمرکز بر رابطها سددعی میشددود تا

اسدددتفاده از این شدددبکه میتوان همزمان با حرکت بیمار در

میان این سدیسدتمهای متفاوت و مجزا ،تعامل و ارتباط ایجاد

سیستمِ ارائه خدمات سالمت ،اطالعات وی را ردیابی و از آنها

شدود و شدبکهای از شدبکهها ایجاد شدود ( .)9در مطالعه حاضدر

برای تصدددمیمگیریهدای نادام سدددالمدت در فرایندد درمدان و

با عنایت به مسدددتندات شدددبکه سدددنجش سدددالمت (،)12

بهداشددت عمومی اسددتفاده کرد ( .)5از  NHINانتاار میرود

مستندات معماری  NHINدر کشور امریکا ( )13 ،9و مقاالت

کده بتواندد دادههدای سدددالمدت را از سدددیسدددتمهدای گونداگون

مرتبط ( ،)14معمداری  NHINشدددامدل سددده جز اع دددا یدا

جمعآوری نمدایدد و سدددپس آنهدا را بین انوا فی نفعدان بده

سددازمانهای ع ددو شددبکه ،رابطها و ارتباط شددبکه با محیط

اشددتراب بگذارد تا مخاطبان ناام سددالمت بتوانند از آنها به
صدددورت منطقی اسدددتفاده نمایند ،طوری که در نهایت ارتقا
سدددالمدت افراد جدامعده ر دهدد ( .)6 ،1عالوه بر موارد مدذکور
این شددبکه با ایجاد پایگاههای اطالعاتی گسددترده از دادههای
متنو بیمداران میتواندد بداعدس تسدددریع مطدالعدات و تحقیقدات
پزشدکی گردد ( .)7همچنین بر اسداس مطالعات انجام شدده،
NHIN: Natinwide Health Information Network
Architecture
International Organization for Standardization

میباشد.
به هر حال با توجه به اهمیت تبادل اطالعات بهداشتی ،ایجاد
 NHINو یکپارچگی سیستمهای اطالعات بهداشتی از سالها
پیش ،یکی از مهمترین چالشهای سدیسدتمهای بهداشدتی در
اکثر کشدورهای توسدعه یافته بوده اسدت ( )15و در این میان
آمریکا و انگلسددتان از جمله کشددورهایی هسددتند که از اویل

1
2
3
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مقدمه

ایجاد پرونده الکترونیک سالمت ،منوط به طراحی و راهاندازی

ابراهیم پور صدقیانی و همکاران

معماری شبکه ملی اطالعات سالمت

دهده  2000بدا طراحی پروژههدایی در جهدت ایجداد

اقددامدات مهمی انجدام دادهاندد ( .)17 ،16در این مقدالده در

انگلسددتان ،وب سددایت سددازمان بهداشددت جهانی و شددبکه

جهدت اسدددتفداده از تجربیدات دو کشدددور مدذکور در طراحی و

سدددنجش سدددالمدت ،پدایگداههدای اطالعداتی علمی ،PubMed

راهاندازی  NHINو با عنایت به تعریف ارائه شدده از معماری

 Google scholar ،Web of Science ،Scopusمددورد

 ،NHINبه ابعاد معماری این شدددبکه در کشدددورهای مذکور

جستجو قرار گرفتند .سپس در مرحله آخر مطالعه ،مستندات

پرداخته شده است.

بدسددت آمده مربوط به معماری  NHINدر کشددورهای مورد

مواد و روشها

مطدالعده ،بدا توجده بده ابعداد مطرح در معمداری  NHINتحلیدل

در این مطالعه توص دیفی -تطبیقی ،جامعه هدف ،شددبکههای

محتوا شددند و در نهایت یافتههای حاصدل در قالب اشدکال و

ملی اطالعات سددالمت بود که به صددورت هدفمند  NHINدو

همچنین جداول تطبیقی ارائه شدند.

کشدور آمریکا و انگسدتان برای نمونه انتخاب شددند .با توجه به

یافته ها

اینکه این دو کشدددور در طراحی و راهاندازی  NHINپیشدددرو

معمناری شننبکنه ملی اطالعنات سننالمنت در آمریکنا :در

بودهاندد و از طرف دیگر سددداختدار نادام سدددالمدت آنهدا از دو

نوامبر سال  2004میالدی ،مرکز هماهن کننده ملی فناوری

سددداختار متمرکز و غیر متمرکز پیروی میکند ،لذا به عنوان

اطالعات سددالمت ( ،)ONCشددبکه ملی اطالعات سددالمت را

نمونه مورد بررسددی قرار گرفتند .برای انجام مطالعه ،ابتدا بر

مطرح نمود سددپس در ژوئن سددال  2005میالدی با انتشددار

اسدداس بررسددی متون انجام شددده ،ابعاد اسدداسددی مطرح در

طرح پیشدددنهدادی 1معمداری اولیده  ،NHINقراردادهدایی بدا

معماری  NHINشدامل اع دای شدبکه ،رابط ها و ارتباط با

شدددرکددت هددای Accenture، CSC3 ، IBM2و

محیط تعیین شدد .آنگاه با توجه به این سده جز چک لیسدتی

 Grummanام دا نمود ( .)18 ،13 ،9پس از جمعبندی نمونه

(شدامل سده قسدمت اع دای شدبکه ،رابطها و ارتباط با محیط)

معماریهای اولیه ،اع دای  NHINرا مشدخک کرد که عبارت

جهت اسددتخراا اطالعات مربوط به ابعاد معماری  NHINدر

بودندد از :مراکز مبدادلده اطالعدات بهدداشدددتی ،4سدددازمدانهدای

هر کشدور تهیه شدد .روایی چک لیسدت مذکور با اسدتفاده از

منطقدهای اطالعدات بهدداشدددتی ،5ارائده کننددگدان اطالعدات

منابع علمی و نار متخصدصدین انفورماتیک پزشدکی و مدیریت

بهداشدتی ،شدرکت کنندگان 6و اع دای خا

فناوری اطالعات سالمت بررسی و تایید شد.

بهداشت عمومی ،ارزیابی کیفیت و مطالعات درمانی ( .)13در

در مرحله بعد به مناور گردآوری منابع و مسددتندات مرتبط

نهایت معماری  NHINدر قالب یک شدددبکه با مجموعهای از

بدا موضدددو تحقیق ،پدایگداههدای اطالعداتی علمی شدددامدل :وب

گرهها مطرح شدد طوری که در آن ،گرهها ،انوا سدازمانهای

سدایت وزارت بهداشدت کشدورهای آمریکا و انگلسدتان و زیر

اطالعات بهداشددتی بودند که از طریق دروازه NHIN 7تبادل

مجموعدههدای آنهدا از جملده مرکز همداهند کنندده ملی فنداوری

اطالعدات میکردندد ( .)9برخی از این شدددبکدههدا عبدارتندد از:

اطالعات سدددالمت  ONCدر کشدددور آمریکا و مرکز اطالعات

شددبکههای بیمارسددتانی ،شددبکههای مربوط به طبابتهای

1

5

2

6

RFP: Request for Proposal
International Business Machine
3
Computer Science Corporation
4
HIEs: Health Information Exchanges

Northrop

با اهدافی چون

RHIOs: Regional Health Information Organizations
HSPs: Health Information Service Providers
7
Gateway
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NHIN

خددمدات مراقبدت سدددالمدت و اجتمداعی  HSCICدر کشدددور

ابراهیم پور صدقیانی

معماری شبکه ملی اطالعات سالمت

گروهی ،شدددرکدتهدای تديمین کنندده سدددیسدددتمهدای پروندده

شدرکتهای ارائهکننده تجهیزات و خدمات تجویز دارو (.)19

الکترونیدک سدددالمدت ،شدددبکدههدای محلی از جملده ،RHIOs

شکل 1این معماری را نشان میدهد.

شکل  -1معماری  NHINدر کشور امریکا ()9

بر اسداس شدکل  ، 1اع دای  NHINدر کشدور آمریکا عبارتند

پیچیدگیهای میان سدازمانهای ع دو از جمله :اسدتانداردها،

از :آژانسهدای فددرال (شددددامدل  33وزارتخدانده ،آژانس و

مشدخصدات ،تصددیق ،درخواسدت و دریافت اطالعات ،قوانین و

سدددازمدانهدای ملی بدا مراکز زیر مجموعده آنهدا) ،مراکز مبدادلده

خط مشدددیهای اطالعاتی در یک مفهوم تحت عنوان دروازه

اطالعدات بهدداشدددتی و مراکز منطقدهای اطالعدات بهدداشدددتی،

 NHINقرار داده شدهاند که میان اع ای شبکه حکم رابط را

شدددبکههای یکپارچه ارائه مراقبت ، IDN1پرونده بهداشدددتی

دارد .در رابطه با ارتباط با محیط ،مسدلله امنیت و محرمانگی

شدخصدی ،سدیسدتمهای ثبت و مخازن دادهها ،بیمارسدتانها و

این شدددبکده بواسدددطده خودمختداری و مسدددلولیدت محلی،

درمانگاهها ،داروخانهها ،آزمایشددگاهها ،مراکز تصددویربرداری،

راهکارهای فنی و توافق نامه دورسددا به عنوان یک چارچوب

دولدتهدای ایدالتی و محلی ،برندامدههدا و مراکز مبدادلده اطالعدات

قانونی تنایم شدده اسدت ( .)20 ،9در واقع ع دویت در شدبکه

بهداشتی در سط ایالتی و مراکز بهداشت محلی (.)9

 NHINو تبادل و اسدتفاده از دادهها و اطالعات در آن ،منوط

در رابطه با سدایر جنبههای معماری  NHINهمچون رابطها و

به ام دا و تصددیق توافق نامه دورسدا میباشدد .دورسدا ،توافق

ارتباط با محیط ،یافتهها حاکی از آن اسدددت که در معماری

ندامده قدانونی جدامع ،قدابدل اطمیندان و چندد جدانبده اسدددت کده بر

 NHINکشدددور آمریکدا روابط و تعدامالت میدان اع دددای این

اسداس تعدادی از پیش فر های سدیاسدتی اسدتوار میباشدد

شددبکه به صددورت چند جانبه میباشددد و این روابط توسددط

که میتواند قوانین و خط مشدیهای گوناگون ایالتی و فدرال

توافق ندامده دورسدددا 2نام پیددا میکنندد از طرفی تمدامی

را بده یکددیگر ارتبداط دهدد و از تبدادل اطالعدات چندد جدانبده از

1

2

IDN: Integrated Delivery Networks

DURSA: Data Use and Reciprocal Support Agreement
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شددرکتهای ارائه کننده تجهیزات پزشددکی ،آزمایشددگاهی و

ابراهیم پور صدقیانی و همکاران

معماری شبکه ملی اطالعات سالمت

امنیت تبادل اطالعات ،مشخک نمودن سطوح امنیت ،ارسال

حوزه این برنامه در سه بخش شامل :خوشهها و ارائهکنندگان

و پدایش تراکنشهدا و هم چنین شدددنداسدددایی و پداسددد بده

محلی خدمات ،سیستمهای ملی و ارائهکنندگان ملی خدمات

ندرمافدزارهددای مدهدداجدم (بدددافدزارهددا) دارد .از طدرف دیدگدر،

و شددبکه N32قابل تقسددیم میباشددد N3 .شددبکه گسددترده

سددازمانهایی که در  NHINمشددارکت دارند ،در مورد حریم

خصدوصدی طب ملی اسدت که در آن سدایتهای  NHSاز جمله

شدخصدی و امنیت دادههای بیماران مسدلول هسدتند .با ام دای

بیمارسدتانها و سدایتهای غیر  NHSکه مراقبتهای مربوط

توافق نامه دورسددا ،مسددلولیتها و نقش اع ددای مشددارکت

به  NHSرا فراهم میکنند ،به یکدیگر متصددل هسددتند (،21

کننده در  NHINجهت حمایت از دادهها ،بیشددتر مشددخک

 .)24 ،23شدددکدل 2معمداری کلی شدددبکده  N3را در کشدددور

میشود (.)9

انگلستان نشان میدهد (.)24

معماری شبکه ملی اطالعات سالمت در انگلستان

با توجه به شکل  ،2شبکه  N3از شبکههای محلی یا، CoINs3

در سدال  2002میالدی ،اسدترات ی سدال  1998میالدی طب

اع دای مسدتقیم شدبکه و دروازه به سدایر شدبکهها تشدکیل

ملی با عنوان «اطالعات برای بهداشت» با برنامه ملی فناوری

میشدود CoINs .شدبکههایی هسدتند که برای اسدتفاده جوامع

NPfIT

محلی  NHSایجاد شدددهاند و ملزومات مربوط به اتصددال در

برنامهای اسدت مربوط به وزارت بهداشدت انگلسدتان که هدف

سدط محلی و ملی را در یک شدبکه فراهم میکنند .در سدال

آن سددو دادن طب ملی به سددمت ایجاد پرونده الکترونیک

 2013نیز بیش از  CoINs 70به  N3متصل بوده است.

اطالعدات در طدب ملی NPfIT1جدایگزین شدددد (.)21

سدددالمدت متمرکز برای بیمداران و ارتبداطدهی ارائدهکننددگدان

شکل  -2معماری شبکه  N3در کشور انگلستان ()24
1

NPfIT: National Program me for Information Technology in the
NHS

)(N3:Network3
CoINs :Community of Interest Networks
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طریق NHINحمدایدت نمدایدد .این توافق ندامده نقش مهمی در

خدمات بهداشدتی میباشدد ( .)22 ،21به طور کلی سداختار و

ابراهیم پور صدقیانی

معماری شبکه ملی اطالعات سالمت

از :تراسدددتهای حاد ،تراسدددتهای آمبوالنس ،تراسدددتهای

اسددتفاده نمایند همچنین پرسددنل و کاربران شددبکه  N3نیز

مراقبتی ،دندانپزشدکان ،تراسدتهای پایه ،پزشدکان خانواده،

میتوانند به خدمات و برنامههای کاربردی که توسط اینترانت

ارائهدهندگان سدیسدتمهای بهداشدتی ،مراکز مراقبتی بیماران

دولت ارائه میشدود ،دسدترسدی داشدته باشدند .در این اینترنت،

العالا ،بخش مراقبت بهداشدتی مسدتقل ،مسدلولین و مراجع

دپدارتمدانهدای دولتی ،مراجع و ادارات محلی 4قرار دارندد .این

محلی ،تراسدددتهای بهدداشدددت روان ،سدددرویس ملی خون،

ارتبداطدات بداعدس بهبود اشدددتراب اطالعدات میدان بخشهدایی

تراسدددتهدای مراقبدتهدای اولیده ،مسدددلولین و مراجع خدا

میشود که مراقبتهای اجتماعی و بهداشتی را ارائه میدهند

بهداشتی (.)25

( .)28 ،26آنچده از یدافتدههدای پ وهش برمیآیدد ،روابط و

به مناور افزایش ارزش شدبکه  N3و اسدتفاده از آن ،تعدادی

تعامالت اع دای شدبکه  N3طب ملی بیشدتر به صدورت چند

دروازه به سدایر شدبکهها در روی آن وجود دارد که عبارتند از:

جدانبده هسدددتندد و این روابط از طریق رابطهدایی چون نقداط

شدبکه N3

دسددترسددی ،جمعکنندهها و دروازهها پشددتیبانی میشددوند.

را بدده مواردی از جمدلدده تجدویز الکدتدرونیددک داروهددا فراهم

امنیت و محرمانگی شددبکه و تبادل دادهها در این شددبکه بر

میکند) ،دروازه( JANET1شدبکه اختصداصی دانشگاهی کشور

اسددداس پروتکدلهدای امنیتی ،بیدانیده سدددازگداری و حداکمیدت

انگلسددتان) ،دروازههای طب ملی در والز 2و ایرلند شددمالی و

اطالعات و مسدديلیت محلی تنایم شدددهاند .تمامی کاربران و

دروازه به شبکه دولت .طب ملی والز ،برای منطقه خود شبکه

سدازمانهای ع دو این شدبکه باید بیانیه سدازگاری و حاکمیت

دادهای مجزائی ایجاد نموده اسدددت با این حال از طریق این

اطالعدات  IGSoC5را قبول و ام دددا نمدایندد تدا بتوانندد از

دروازه بین کداربران  N3و طدب ملی والز ارتبداط وجود دارد.

سدیسدتمها و خدمات این مرکز از جمله شدبکه  N3اسدتفاده

همچنین از طریق دروازۀ ایرلند شددمالی نیز به شددبکه NHS

نمدایندد بده عبدارت دیگر در تبدادل و اسدددتفداده از دادههدا و

در این بخش ارتباط و دسدترسدی وجود دارد ( .)27 ،26میان

اطالعات ،این بیانیه حکم یک چارچوب قانونی را دارد (.)29

شددبکه  N3و مجموعهای از شددبکههای دیگر تحت عنوان "

جداول  1و  2به ترتیب مقایسه ابعاد معماری  NHINدر

اینتراندت امن دولدت  "GSi3نیز ارتبداط و اتصدددال کدامالي امنی

کشورهای مورد مطالعه و پیشنهاد برای کشورهای در حال

وجود دارد .ارتبداط شدددبکده  N3و اینتراندت دولدت دو طرفده

توسعه را نشان می دهند.

دروازه اینترنت ،داروخانه (این دروازه دسدترسدی به

میبداشدددد بده این معنی کده پرسدددندل مجداز اینتراندت دولدت

Joint Academic Network
wales
GSi: Government Secure Intranet

1
2

Government Departments and Local Authorities
IGSoC: The Information Governance Statement of Compliance

3
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اع دای مسدتقیم شدبکه  N3نیز با عنایت به شدکل  2عبارتند

میتوانند از خدمات و برنامههای شدبکه  N3در تمامی سدطوح

ابراهیم پور صدقیانی و همکاران

معماری شبکه ملی اطالعات سالمت

جدول  -1مقایسه ابعاد معماری  NHINدر کشورهای مورد مطالعه
ابعاد

انگلستان

آمریکا
-

اعضای مستقیم شبکه
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-

شبکه های محلی ()CoINs
 تراست های حاد -تراست های آمبوالنس

 -آژانس های فدرال (جدیدترین لیست شامل 33

اع ای شبکه

 -تراست های مراقبتی

وزارتخانه ،آژانس و سازمان ملی با مراکز زیر مجموعه

 -دندانپزشکان

آنها)

 -تراست های پایه

 -مراکز مبادله اطالعات بهداشتی()HIEs

 -پزشکان خانواده

 -مراکز منطقه ای اطالعات بهداشتی()RHIOs

 -ارائه کنندگان سیستم ها و نرم افزارهای بهداشتی

 -شبکه های یکپارچه ارائه مراقبت()IDN

 -مراکز مراقبتی بیماران العالا

 -پرونده بهداشتی شخصی ()PHR

 -بخش مراقبت بهداشتی مستقل

 -سیستم های ثبت و مخازن داده ها

 -مسلولین و مراجع محلی

 -بیمارستانها

 -تراست های بهداشت روان

 -درمانگاه ها

 -سیستم ملی خون

 -داروخانه ها

 -سیستم های مرکز HSCIC

 -آزمایشگاه ها

 -سیستم های بیمه ها و بازپرداخت کنندگان

 -مراکز تصویر برداری

 -تراست های مراقبت های اولیه

 -سیستم بیمه ها و بازپرداخت کنندگان

 -مسلولین و مراجع خا

 -مراکز بهداشت محلی

-

بهداشتی 1

دروازه به سایر شبکه ها

 -دولت های ایالتی و محلی

 -دروازه اینترنت

 -برنامه های تبادل اطالعات بهداشتی ایالتی

 شبکه تلفن و موبایل داروخانه ( شبکه دارویی) -دروازه شبکه دانشگاهی()JANET

رابط ها

 -دروازه شبکه ملی اطالعات سالمت

-

-

دروازه های طب ملی در والز 2و ایرلند شمالی

-

دروازه به شبکه دولت شامل دپارتمانهای دولتی ،مراجع و ادارات محلی

جمع کننده ها

3

دروازهها

ارتباط با محیط(

 -خودمختاری و مسلولیت محلی

-

پروتکلهای امنیتی

امنیت و

 -راهکارهای فنی

-

بیانیه سازگاری و حاکمیت اطالعات()IGSoC

محرمانگی)

 -توافق نامه دورسا ()DURSA

-

مسيلیت محلی

Special Health Authorizes
Wales
Special Heal
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ابراهیم پور صدقیانی

معماری شبکه ملی اطالعات سالمت

جدول  -2مقایسه ابعاد معماری  NHINدر کشورهای مورد مطالعه و پیشنهاد برای کشورهای در حال توسعه
پیشنهاد برای کشورهای در حا توسعه

ابعاد

 -وزارتخانه ها و سازمان های ملی

√

√

 -مراکز مبادله اطالعات بهداشتی

√

-

 -شبکه های یکپارچه ارائه مراقبت

√

√

 -پرونده بهداشتی شخصی

√

√

 -سیستم های ثبت و مخازن داده ها

√

√

 -بیمارستانها

√

√

 -درمانگاه ها

√

√

 -داروخانه ها

√

√

 -آزمایشگاه ها

√

√

 -مراکز تصویر برداری

√

√

 -سیستم بیمه ها و بازپرداخت کنندگان

√

√

 -ارائه کنندگان نرم افزارهای حوزه سالمت

√

√

 -دولت های ایالتی و محلی

√

√

 -برنامه های تبادل اطالعات بهداشتی ایالتی

√

-

 -مراکز بهداشت محلی

√

√

-

√

 -دروازهها

√

√

 -خودمختاری و مسلولیت محلی

√

√

 -راهکارهای فنی

√

√

 -توافق نامه قانونی تبادل داده و اطالعات سالمت

√

√

-

رابط ها

ارتباط با محیط
( امنیت و محرمانگی)

جمع کننده ها

1

بحث

امنیدت و محرمدانگی ،کشدددور آمریکدا قوانین فددرال و ایدالتی را

پ وهش حاضدر با هدف بررسدی معماری شدبکه ملی اطالعات

نیز وضدددع کرده اسدددت که این امر میتواند ناشدددی از میزان

سدالمت در کشدورهای آمریکا و انگلسدتان و ارائه راهکارهایی

حسداسدیت موضدو امنیت و محرمانگی در آن کشدورها باشدد.

برای کشدورهای در حال توسدعه انجام شدد .بر اسداس یافتههای

تفداوت مهم دیگری کده در معمداری  NHINاین دو کشدددور

پ وهش حاضر ،معماری  ،NHINشامل سه جز اصلی اع ای

مشددداهدده شدددد ،چگونگی چینش اع دددای شدددبکده جهدت

شدددبکده ،رابطهدا و ارتبداط بدا محیط (امنیدت و محرمدانگی) بود

شدددکلگیری  NHINبود .به عبارت دیگر معماری  NHINدر

که کشدددورهای آمریکا و انگلسدددتان در مورد ایجاد رابطها و

کشدور آمریکا از اتصدال شدبکههای محلی تحت عنوان مراکز

NHIN

مبادله اطالعات بهداشددتی ،سددازمانهای منطقهای اطالعات

تقریباي مشددابه عمل کرده بودند .با این تفاوت که در قسددمت

بهداشدتی ،شدبکههای یکپارچه ارائه مراقبت ،برنامههای تبادل

چگونگی تنایم مسدددللدهی امنیدت و محرمدانگی در

th Authorizes
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اع ای شبکه

آمریکا

انگلستان

ابراهیم پور صدقیانی و همکاران

معماری شبکه ملی اطالعات سالمت

سددازمانهای حوزه سددالمت از جمله بیمهها شددکل میگرفت

شددد .در مقابل از جمله معایب رویکرد پایین به باال می توان

البتده برخی موارد از جملده برندامده هدای تبدادل اطالعدات

به سددختی در همراسددتا نمودن شددبکههای محلی با اهداف

بهداشدتی ایالتی از سدال  2010به بعد مطرح شددند که تا آن

کالن ملی اشددداره نمود( .)33 ،30این موارد بدا یدافتده هدای

زمان پایه اصددلی تشددکیل دهنده این شددبکه  RHIOsبودند

مطالعه کوئیرا نیز همخوانی دارد(.)30

( .)19این نو معمداری در برخی از متون و مطدالعدات انجدام

نکته مهم دیگری که بر اسدداس یافتههای پ وهش اسددتنباط

شدده تحت عنوان رویکرد پایین به باال  1نامیده میشدود (،30

میشدود ،وجود تفاوتهایی در چگونگی ارتباط با وزارتخانهها

شدبکه N3

و آژانسهای دولتی در معماری شددبکه  NHINدر دو کشددور

مربوط به برنامه  NPfITبه صدددورت متمرکز بود ،بدین معنی

مورد بررسی میباشد .طوری که در  NHINکشور امریکا اکثر

که حاکمیت ،ایجاد سددیسددتمها و اع ددای شددبکه به صددورت

آژانسهای فدرال (وزارتخانهها و سدازمانها و نهادهای ملی و

کدامالي متمرکز تعریف و مشدددخک میشدددوندد ( )26کده این

دولتی) توسدط دروازه  NHINبه این شدبکه متصدل هستند ،در

رویکرد نیز تحت عنوان رویکرد باال به پایین 2معروف میباشد

حدالی کده در معمداری شدددبکده  ،N3طدب ملی از طریق یدک

( .)31 ،30یدافتدههدای مطدالعده تدارگوفسدددکی نیز تدا انددازهای بدا

دروازه به شددبکه اینترانت دولت متصددل میگردد و سددپس از

دای شدبکه NHIN

طریق این شدبکه با سدایر دپارتمانهای دولتی ارتباط بر قرار

همخوانی دارد .وی برای معمداری  NHINکشدددور امریکدا یدک

میکند ( .)27 ،26به نار میرسدددد که این مورد بیشدددتر به

شددبکه چهار سددطحی ارائه نموده اسددت طوری که از باال به

وضددعیت زیر سدداختهای  ICTو چگونگی نگرش مسددلوالن

پایین این سددطوح عباتند از  :سددازمانها و سدداختارهای بین

دولتی بده مفهوم دولدت الکترونیدک و یدا شدددبکده الکترونیدک

المللی ،دولت فدرال و سددازمانهای مربوط ،دولتهای ایالتی

دولت بستگی دارد.

و سددددازمدانهدای مربوط و در نهدایدت دولدتهدای محلی و

از آنجداییکده نو معمداری  ، NHINبده سددداختدار و مداهیدت

سازمانهای مربوط)32(.

سددیسددتم بهداشددتی هر کشددور وابسددته اسددت .هر کدام از

بدا توجده بده معمداری  NHINکشدددور آمریکدا ،در نهدایدت یدک

رویکردهدای مطرح در معمداری  NHINدر کشدددورهدای مورد

پروندده الکترونیدک منفرد ایجداد نمیشدددود بلکده نمداهدایی از

بررسدددی دارای مزایا و معدایبی متفداوتی داشدددتند و در نتایج

پروندههای هر یک از شددبکه های محلی اخذ میگردد اما در

مطدالعده مدادلی و همکدارانش ( )2013نیز بده این مورد اشددداره

رویکرد مورد استفاده در برنامه  NPfITیک پرونده الکترونیک

شدده اسدت ( )31لذا از آنجاییکه سدیسدتم بهداشدتی در برخی

منفرد برای هر فرد تشدکیل میشدود .تیییرات فناوری و لزوم

کشدددورهدا کدامالي متمرکز و در برخی دیگر کدامالي غیرمتمرکز

به روز نمودن سدیسدتمها ،همگامسدازی سدیسدتمها با نیازهای

میباشدد ،مسدلماي نو معماری  NHINدر این نو سدیسدتمهای

کداربران و نیدازهدای محلی ،هزیندههدای نگهدداری و آموزش

بهداشددتی تا اندازهای متفاوت خواهد بود .بنابراین بر اسدداس

پرسددنل از جمله مواردی هسددتند که در رویکرد پایین به باال

مطدالعدات انجدام شددددده ،برای معمداری  NHINعالوه بر

راحتتر انجام میشدوند این در حالی اسدت که تنها در صدورت

رویکردهای مطرح در دو کشدور مورد مطالعه ،رویکرد دیگری

 .)31در صدورتی که در کشدور انگلسدتان معماری

یافتههای مطالعه حاضدر در خصدو

اع

ر دادن تیییرات تکنولوژی ،در رویکرد بداال بده پدایین الزم
اسدت که کل سدیسدتمها با هزینههای زیاد جایگزین شدوند که
Wales-up

1
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معماری شبکه ملی اطالعات سالمت

این رویکرد نیازهای ارائه کنندگان خدمات بهداشدتی ،صدنعت

در معمداری  ، NHINتوجده بده ضدددرورت ایجداد پروندده

فناوری اطالعات و دولت در نار گرفته میشدود سدپس اهداف

الکترونیدک سدددالمدت و چگونگی ایجداد آن ،چگونگی برقراری

مسدائل فنی و غیر فنی  NHINتعریف

ارتباطات میان آژانسها و وزارتخانههای دولتی و غیر دولتی،

مشدترکی در خصدو

میگردد .دولدت ،رهبری ایجداد شدددبکده را بر عهدده میگیرد و

در نار گرفتن نیازهای محلی ،ملی و بین المللی در خصدو

نقش تسدددهیدل کننددگی ایفدا مینمدایدد و سدددپس بدا تعریف

دادهها ،اطالعات سالمت و چگونگی تبادل آنها.

اسدتانداردهایی با قابلیت تعامل و اتصدال شدبکههای اطالعات

نتیجهگیری

بهداشددتی اسددتانی (ایالتی) و سددایر فی نفعان به همدیگر،

هر کدام از رویکردهای اسدتفاده شدده در معماری شدبکه ملی

شددبکه ملی اطالعات سددالمت شددکل میگیرد (.)31 ،30 ،8

اطالعات سددالمت در کشددورهای مورد بررسددی دارای مزایا و

البته الزم به یادآوری اسددت که در برنامه  NHINکشددورهای

معایبی هسددتند اما نکته مهم این اسددت که انتخاب این نو

مورد بررسدددی نیز چنین تیییراتی بده نوعی ر داده بودندد.
ازجملده ،در کشدددور آمریکدا بده دلیدل نداتوانی در تديمین مدالی
 RHIOsو عدم توجه به نیاز برخی ایالتها در نهایت از سددال
 2010به بعد برنامه تبادل اطالعات بهداشدددتی ایالتی مطرح
شدد و در برنامه  NPfITکشدور انگلسدتان نیز در اواسدط برنامه
شدددبکدههدای محلی (  )COINsو طرح مدالکیدت محلی مطرح
گردید که این موارد تا اندازهای گرایش برنامههای کشدورهای

رویکردهدا و یدا سدددایر رویکردهدای ممکن ،بده طور کلی بده
سداختار و ماهیت سدیسدتم بهداشدتی یک کشدور وابسدته اسدت.
بنابراین کشدورهای در حال توسدعه در جهت طراحی معماری
 ،NHINبدا عندایدت بده میزان تمرکز و یدا عددم تمرکز نادام
حکومتی و سدددیسدددتم بهدداشدددتی خود میتوانندد از یکی از
رویکردهای مذکور و یا ترکیبی از آنها استفاده نمایند.

مذکور را به سمت رویکرد میدل-وت نشان میدهند.

تشکر و قدردانی

در مجمو  ،تحلیدل یدافتدههدای پ وهش حداضدددر حداوی نکدات

بدین وسدیله نویسدندگان مقاله سدپاس و قدردانی خود را ،از

مهمی اسدددت که میتواند برای بسدددیاری از کشدددورها قابل

تمامی اسدداتید و دانشددجویانی که ما را در این مطالعه یاری

استفاده باشد به خصو

برای کشورهایی که قصد طراحی و

راه اندازی چنین شبکهای را دارند .از جمله این نکات میتوان
به موارد فیل اشداره نمود :در نار گرفتن سداختار کلی کشدور
به خصو

کردند ،ابراز میدارند.
تعارض منافع
تعار

منافعی وجود ندارد.

ساختار ناام سالمت ،میزان تمرکز ناام حکومتی
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Introduction
The National Health Information Network (NHIN) is a network through which
all healthcare providers exchange health information. Since the architecture of
such a network is one of the most important factors involved in the design of
NHIN; this study aimed to explore the experiences of leading countries in the
development of NHIN architecture and providing solutions to developing
countries.
Materials and Methods
In this descriptive-comparative study, the nationwide health information
networks of the United States and the United Kingdom were reviewed. A
researcher-made checklist was used to collect information. Then, according to
the aspects of NHIN architecture, the NHIN documents of the countries under
study were analyzed and the findings were presented in comparative tables.
Results
The NHIN architecture in the US, which involves connecting regional health
information networks, had a bottom-up approach. The network N3 of the
National Health Information Technology Program of the UK with a
centralized structure had a top-down approach.
Conclusion
Each of the approaches used in the NHIN architecture in the studied countries
has advantages and disadvantages. Developing countries should use one of
these approaches or a combination of them to design the NHIN architecture,
given the centralization or decentralization of their health systems .
Keywords
Nationwide Health Information Network, National Health Information
System, Health Information Systems, Health Information Exchange
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