 وصول مقاله1041/2/38 :
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طراحی مدل پرونده الکترونیک سالمت با امنیت باال در تله مدیسین مبتنی
براینترنت اشیا

چکیده

فاطمه ربیعیفر /1رضا رادفر /2عباس طلوعیاشلقی1

مقدمه :یکی از مهمترین عملکردهای مدیریتی ،در حوزه سالمت الکترونیک  ،امنیت اطالعات است که نقش باالیی در افزایش
اعتماد مردم به کیفیـت خدمات ارائه شده دراین سازمانها دارد .در این پژوهش ،تخصیص امنیت باالتر  ،قابلیت تعامل دستگاهها از
راه دور را بهبود میبخشد.
روش پژوهش :در این مطالعه ،پژوهشهای منتشر شده مورد بررسی قرار گرفت که مسبب طراحی مدل مفهومی اولیه گردید و
در مرحله بعد ،با استفاده از چهار گام دلفی  ،توسط  22نفر از خبرگان ،این حوزهها مورد غربالگری قرار گرفت و مدل مفهومی
نهایی  ،با عوامل موثر ارائه گردید .مطابق با نتایج ،ضریب هماهنگی کندال در دور چهارم  .0..0بود که نشان میدهد اتفاق نظر
میان خبرگان حاصل شده است و میتوان به تکرار گامها پایان داد واین میزان کامال معنادار به حساب میاید.
یافتهها :این پژوهش ،پذیرش پرونده الکترونیک سالمت امن با ارائه مدل مفهومی بیان نمود و به کشف فرصتهای کارافرینانه
اینترنت اشیا و همچنین پاسخگویی مناسبتر به بیماران در فضای فناوری اطالعات میپردازد .مدل اولیه شامل سه بخش است
محتوی ابزارهای هوشمند بیمار ،مرکز دادههای ابر و محیط هوشمند پزشک یا خدمات درمانی و اورژانس و در نهایت مدل مفهومی
نهایی ،با عوامل موثر ارائه گردید.
نتیجهگیری :مدل نهایی مستقیماً روی شاخصهای مهم درمانی مانند کاهش تعداد خطا و کاهش طول مدت درمان تأثیرگذار
است .توانایی انتقال داده دراین بستر به هوشمند شدن تله مدیسین منتج گردیده است.
کلید واژهها :اینترنت اشیا ،پرونده الکترونیک سالمت ،تله مدیسین ،هوشمندی.

 -1دانشجو دکتری رشته مدیریت فناوری اطالعات ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 -2استاد رشته مدیریت سیستم ،گروه مدیریت تکنولوژی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران  ،ایران( ،نویسنده مسئول) ،پست
الکترونیکradfar@gmail.com :
 -3استاد رشته مدیریت صنعتی ،گروه مدیریت فناوری اطالعات ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
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طراحی مدل پرونده الکترونیک سالمت

مقدمه
بخش سالمت و پزشکی یکی از حوزههای صنایع است
که تا سالهای آتی  % 22،از فناوری اینترنت اشیا را به
خود اختصاص میدهد.اینترنت اشیا ،یکی از
فناوریهای نوین در عصر کنونی است .در اینترنت اشیا
شبکه گستردهای از اشیا متصل بهم در گستره ﺟهان
داریم که هر شی آدرس یکتایی دارد و این اشیا
میتوانند به کمک پروتکلهای استاندارداینترنت با هم
ارتباط برقرار کنند .این اشیا دارای هویت و شخصیت
مجازی بوده و به کمک واسطههایی که برای آنها
تعریف میشود میتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و
ضمن سرویس گرفتن از یکدیگر به دنیای خارج و
انسان سرویس ارائه نمایند عبارت اینترنت اشیا ،برای
نخستین بار در سال 1111توسط کوین اشتون مورد
استفاده قرار گرفت و ﺟهانی را توصیف کرد که در آن
دستگاههای دیجیتالی بسیار زیادی بدون دخالت انسان
برای خود هویت دیجیتال داشته با یکدیگر ارتباط
برقرارکرده و قابلیت ارسال داده از طریق شبکههای
ارتباطی ،اعم ازاینترنت یا اینترانت ،را داشته باشند.
اینترنت در حال حاضر همه مردم را به هم متصل
میکند ولی بااینترنت اشیا تمام اشیا به هم متصل
میشوند[2و.]1
با توﺟه به گستردگی دامنه استفاده ازاینترنت اشیا،
ضرورت توﺟه به موضوعات مرتبط با تله مدیسین،
بیش از پیش مورد توﺟه متخصصین قرار گرفته است.
همین امر ،ضرورت انجام تحقیق در کشورهای در
حال توسعه مانندایران را دوچندان میکند .در حیطه
فناوری اطالعات و ارتباطات در حوزه سالمت،ارتباط
بین پزشک و بیمار ﺟهت تبادالت علم پزشکی و درمان
در نقاط دور و در زمان نامحدود ،تله مدیسین نامیده
میشود[ .]2ﺟهت بیماریهای مزمن ،این سیستم
میتواند با ویزیتهای الکترونیکی مکرر ،زمان و هزینه
خدمات بهداشتی و درمانی را کاهش دهد .سیستمهای
مراقبت از راه دور برای افرادی که مبتال به بیماریهای
قلبی هستند[ .]3تمام خدمات را در هر زمانی به موقع
ارسال و عملیات با موفقیت انجام میگیرد که البته
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آسیب پذیر بودن سیستم میبایست با چک نمودن
ریسکهای اﺟرایی آن کاهش یابد .سنسورهای
مختلفی برای شناسایی سیگنالهایی مانند ضربان قلب،
فشار خون ،قند خون و  ...طراحی شدهاند[ ]2که باید
برای ویزیتهای پزشکی از عملکرد صحیح آنها
مطمئن گردید .سیستمهایی وﺟود دارد که امکان
تحلیل تصاویر پزشکی را فراهم میآورد[ .]5برای
موفقیت و عدم آسیب پذیر شدن این گونه سیستمها
میبایست ،بانک اطالعاتی بیماران که شامل پرونده
الکترونیک سالمت انان میشود و سیستم انتقال صوتی
و تصویری برای کاربراناین سیستمها موفق عمل
نماید در غیراینصورت با کاهش استفادهکنندگان آنها
روبرو خواهیم شد.
برای ساخت ساختمان سیستم تله مدیسین دراینترنت
نیز از پروتکلها و همچنین استانداردهایی ﺟهت تبادل
دادههای الکترونیکی استفاده میشود .تالش برای
ارسال هر بایت اطالعات از طریقاینترنت ،یک
استراتژی فناناپذیر است و میبایست آسیبپذیر
بودناین سیستم دراین قسمت کنترل گردد[ .]1,5در
اینترنت بایستی اطالعاتی که مورد نیاز استفادهکنندگان
این گونه سیستمها است توزیع گردد و از آنها
بهرهبرداری شود .این اطالعات یا نیازها از طیف وسیعی
از خدمات بهداشتی و درمانی بیماران با وضعیت
اورژانسی تا بیماران سرپایی و یا بستری آنها ،و یا
همچنین فقط مشاورههای تخصصی گرفته میشود.
برای تبادل دادههای الکترونیکی ،سیستمهای محلی
بیسیم یا سیستمهای ﺟهانی مورد استفاده قرار
میگیرد .با امکانات زیر ساختی مناسب میتوان در هر
کجای دنیا ازاین سیستم استفاده نمود .چالشهای
بسیاری در خدمات درمانی از ﺟمله توانمندسازی
سالخوردگان به خصوص در ایران وﺟود داردکه یکی از
روشهای موفق ،استفاده از فناوریهایاینترنت اشیا در
تله مدیسین میباشد تا در هر زمان و هر مکان بتوانند
از پزشکان متخصص بدون حضور فیزیکی بهره ببرند.
در سالهای اخیر ،تقاضا برای فناوریهای مبتنی
براینترنت اشیا افزایش یافته است[ ]6تهدیدات در

فاطمه ربیعیفر و همکاران

تجهیزات پزشکی نیاز مداخله طراحان سیستم ﺟهت
شناسایی راهکارها و مکانیسمهای مقابلهای در برابر
تهدیدات و حمالت دارد[ .]0دادهها از طریق حسگرها و
دستگاههای مختلف ﺟمعآوری میشود که ،حفاظت و
امنیت فیزیکی آنها در همان ابتدا مهم است تا از
هرگونه دستکاری سختافزار و ﺟعل هویت ﺟلوگیری
شود[ .]8با توﺟه به این که اکثر کاربران پیرامون مسائل
امنیتی در فضای مجازی و محافظت از آن آگاهی کافی
و دانش الزم را ندارند[ .]1از اینرو ،آموزش و آگاهی
کاربران در خصوص آسیبها و نحوه استفاده صحیح از
خدماتاین فناوری حائز اهمیت است[.]1.
به عنوان مثال لوازم کاشتنی در بدن مانند حسگرها با
سیستم فعلی قادر به برقراری ارتباط امن از راه دور
نیستند .همچنین ،حسگرها در مواقع اورژانسی قادر به
تولید هشدار و ارسال دادهها به پزشکان از راه دور و
درمان ،سریع نیستند .در موقعیت اورژانسی که یک
بیمار ناگهان در وضعیت اضطراری قرار گیرد تأخیر زیاد،
میتواند موﺟب از دست رفتن ﺟان بیمار شود[.]11
فناوریاینترنت اشیا از دستگاههای کوچک با باتری
محدود و پشتههای پروتکل شبکه تشکیل شده است و
دارای قدرت کم و ذخیره سازی پائین هستند .این
دستگاهها در زمانی که نیازی به پردازش و ارسال داده
نیست باید در حالت ذخیره مصرف انرژی قرار گیرند
[ ]12,13فنآوریهای شبکههای بیسیم سیار با
مقیاس وسیع امکان ارائه خدمات در هر زمان و هر
مکان را برایاین سیستمها فراهم میآورد[ ]12بیماران
از طریقاینترنت و نوآوریهای آن برای کنترل و
تشخیص بیماری خود ،برنامه مراقبت از راه دور یا
برنامه خود مراقبتی دارند[12و ]15و این شبکه میتواند
نظارت بصورت آن الین در هر زمانی را فراهم نماید.
همچنین در درمان بیماریهای عصبی حائز اهمیت
است .در پژوهشی بیمارستان هوشمند مبتنی براینترنت
اشیاء بر اساس سه الیه عنوان گردید[.]16
دراین مقاله معیارهای مختلف انرژی آگاه برایاینترنت
اشیا با قدرت کم معرفی شدهاند[ .]10این رویکردها
معموال سعی میکردند که مصرف انرژی بهینه
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گردد[ .]18که مسیر با انرژی حداقل را برای
بهینهسازی مصرف انرژی در یک گره پیدا کنند.
دیدگاههای مختلفی در یک رویکرد انرژی است که با
استفاده از آن مسیرهای زیر مجموعه به دستاوردهای
قابل توﺟهی رسیدهاند .یک فضایاینترنت اشیا مملو از
اطالعات ساختار یافته تولید شده توسط دستگاههای
حسگر متعدد است باید از سازوکارهای کارآمدی برای،
کشف منابع حسگری موﺟود پشتیبانی کند .معماری
ﺟدید باید از روشهایی برای ثبت یک سیستم حسگر
ﺟدید در شبکه گسترده پشتیبانی کند[ ]11و همچنین
در محیطهای برای شبکههای کم انرژی ،چارچوبی
فراهم میکند که قابل انطباق با نیازمندیهای ویژه
دامنه کاربریهای اینترنت اشیا است .در حال حاضر
پروفایلهای خاص کاربری ،برایمشخص کردن
نیازمندیهای مرتبط با اهداف بهینهسازی تعریف
میشوند[ .]2.محیطهای ارتباطی کم انرژی همچنین
سازوکارهایی را برای بخشبندی و اسمبل کردن مجدد
اطالعات پیادهسازی می کند[ .]21این چنین پروژههای
تله مدیسین ،تجهیزات ارائه دهنده خدمات بهداشتی به
تلفنهای هوشمند برای تعامل با بیماران از طریق
دستگاههای تلفن همراه رایگان و بهبود دسترسی به
مراقبتهای تخصصی میباشد و اتصال شبکه بهتری را
با سرعت داده باالتر از مسافتهای طوالنی فراهم
کرده است[ ]23,22ظاهراً واضح است که اگرچه
بسیاری از امکانات بهداشتی خصوصاً ،اماکن در مناطق
شهری در ایران نیز دارای زیرساختهای اساسی مانند
تجهیزات محاسباتی ،دستگاههای چندرسانهای ،سیستم
تصویربرداری و چاپ ،سیستم ارتباطی واینترنتی
هستند ،اما زیرساختها کامالً یکپارچه و شبکه نشدهاند.
بنابراین اکثر سیستمها در "سیلوها" کار میکنند
بنابراین دستیابی اثربخش بیماران با استفاده از کاربرد
تله مدیسین را دشوار میکند[.]23
به دنبال معرفی استراتژی ملی سالمت الکترونیکی،
یوسیف و ﺟفری[ ]22با مرور مقاالت مربوط به تله
مدیسین دریافتند که تصویب استراتژی سالمت
الکترونیکی به دلیل محدود بودن دانش نیروی کار

طراحی مدل پرونده الکترونیک سالمت

بهداشت در مورد سالمت الکترونیکی ،با چالشهای
اساسی روبرو خواهد شد ویافتههای ما چالش
زیرساختهای ان را تأیید می کند .بنابراین هدف اصلی
از انجام این تحقیق ،طرح مدل علمی و کاربردی در
ﺟهت بررسی نقش پذیرش و به کارگیری پرونده
الکترونیک سالمت امنتر در تله مدیسین و ارتقای
عملکرد شبکهها در آن و هوشمندی میباشد.
ﺟمعآوری عالئم و دادههای حیاتی بیماران به صورت
پیوسته و همچنین مرتبط با بیماریهای مزمن و شایع
به صورت پیوسته ،خدمات از راه دور ،مدیریت
اطالعات ،ارسال محتوای هوشمند به کاربر ،یکپارچگی
بین سازمانی ،فعالیت زیست محیطی اشیاء[26و ]25از
کارکردهایاینترنت و سالمت الکترونیک محسوب
میشود که ضمن آن ،همگرایی پزشکی و فناوری
اطالعات ،مانند انفورماتیک پزشکی ،بهداشت و درمان؛
تبدیل به کاهش هزینهها و موفقیت مدل در مقوله
بهداشت و درمان میگردد[.]20
پژوهش حاضر ،از منظر دستهبندی بر اساس هدف ،در
زمره تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش نیز در زمره
مطالعات کیفی به شمار میرود .در این پژوهش،
مقاالت منتشر شده و پژوهشهای گذشته در زمینه
اینترنت اشیا و همچنین مبحث فناوری اطالعات در
رابطه با پرونده الکترونیک سالمت در تله مدیسین مرور
گردید .سپس شاخصها و موضوعات مورد توﺟه ﺟهت
طراحی مدل مفهومی بعد از اصالحات الزم مشخص
گردید.در این مدل ترکیبی از شبکه ابر و فناوریهای
مه برای مصرف انرژی کمتر وهمچنین تاخیر زمانی
کمتر ﺟهت باال بردن امنیت داده پزشکی در پرونده
الکترونیک بیماران استفاده شده است که تداخلی با
فعالیتهای روزمره بیمار نداشته باشد .این تحقیق به
دنبال یافتن پاسخی مناسب برایاین سواالت است که
عوامل مؤثر دراینترنت اشیا امن و آمادهسازی یک
شبکه ﺟهت امنیت باالدر پرونده الکترونیک سالمت در
تله مدیسین کدام هستند؟ و پیادهسازی اﺟزا حاصل از
ان در تله مدیسین هوشمند مبتنی براینترنت اشیا
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کداماند؟ اماده نمودن مدیریت احراز هویت در مدل و
همچنین کنترل دسترسی کداماند؟
پاسخ به این سواالت و طراحی مدل هوشمندی بسیار
حائز اهمیت است چراکه اخذ اطالعات صحیح در زمان
صحیح ،پایه تصمیمگیری موفق و چه بسا بقای تله
مدیسین است ،اما همیشه شکاف عمیقی بین اطالعات
مورد نیاز و انبوه دادههایی وﺟود دارد که طی عملیات
روزمره در بخشهای مختلف آن ﺟمعآوری میشوند.
ضمن آن که برخی از اطالعات از خارج سیستمهای
عملیاتی تأمین میگردد .بیشترین بهرهمندی به دست
آمده هوشمندی تله مدیسین مبتنی براینترنت اشیا امن،
امکان دسترسی بیواسطه به دادهها توسط
تصمیمگیرندگان در تمام سطوح است .در این صورت
این افراد قادر خواهند بود که با دادهها تعامل داشته
باشند و آنها را تحلیل کنند و درنتیجه بتوانند ان را
مدیریت کنند ،کارایی را بهبود بخشند ،فرصتها را
کشف کنند و کارشان را با بازدهی باال انجام دهند .اگر
هوشمندی نباشد ،حجم زیادی از دادهها در پایگاه داده
انباشته و ذخیره میشوند و روند افزایش آن ادامه
خواهد داشت به گونهای که هر دو سال یکبار حجم
دادهها در پایگاه داده دو برابر میشوند[.]28
روش پژوهش
با توﺟه به تحقیقات انجام شده ،عوامل موثر در اینترنت
اشیا و امنیت آن در زمینههای هوشمندی و امنیت
پرونده الکترونیک سالمت در تله مدیسین تنوع زیادی
دارد که رویکرد کمی باعث کاهش عوامل یا نادیده
گرفتن انها میگردد که میتواند در نتیجه پژوهش
اثرگذار باشد .روش دلفی در حوزه عوامل موثر بر
ﺟنبههای گوناگون بر پدیدههای فناوری اطالعات و
سیستمهای اطالعاتی نرمافزاری بسیار کاربرد دارد[]21
و دراین پژوهش ،طراحی و ارزیابی مدل با رویکرد
کیفی انجام گرفت زیرا چارچوب مشخصی از قبل وﺟود
نداشت .این مدل اولیه از سه بخش اصلی تشکیل شده
است :بخش محتوی ابزارهای هوشمند بیمار ،بخش
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مرکز دادههای ابر و بخش محیط هوشمند پزشک یا
خدمات درمانی و اورژانس.
در حقیقت در تله مدیسین همیشه بخشی وﺟود دارد که
بیمار یا پزشک و پایگاه اطالعات بیماران و درمان ،ﺟهت
ارتباط با یکدیگر به ان متصل میگردند که از شبکه ابر به
ﺟای پروتکلهای اینترنت استفاده شده است .معیارهای
مناسب ﺟهت بررسی مقاالت ،تمام متن بودن مقاالت و
ساختار متناسب با موضوع تله مدیسین به زبان انگلیسی
بوده است .اعضای نشست دلفی بصورت نمونهگیری
غیراحتمالی و ترکیبی از روشهای هدفدار و زنجیرهای
انتخاب شدند .معیار انتخاب خبرگان فعالیت در حوزه
بهداشت و درمان ،دانش کاربرد اینترنت اشیا و قابلیت
دسترسی بوده است .ابتدا طرح از پیش تعیین شده در
اختیار سه نفر از اعضا قرار گرفت تا ویرایش گردد سپس
هدف و موضوع پژوهش و چگونگی انجام کار ،تعریف
تعداد دورهها ،زمان الزم برای مشارکت در هر دوره با
اعضا بصورت مجازی مطرح گردید و از انها خواسته شد
که در نشست دلفی بصورت مجازی مشارکت نمایند و
افراد دیگری را که برایاین پژوهش مناسب هستند معرفی
نمایند که از میان افراد معرفی شده  0،نفر هم انتخاب
شدند که همین فرایند برای انها نیز تکرار شد اعضای
نشست پژوهش از میان اعضای هیات علمی و پزشکان
متخصص در حوزه تله مدیسین و همچنین متخصص
دراینترنت اشیا ،مدیران و متخصصان فناوری اطالعات در
پروژههای مرتبط با اینترنت اشیا انتخاب گردیدند که حدود
ده نفرتحصیالت همگی در حوزه پزشکی میباشدو و نه
نفر در حوزه فناوری اطالعات و سه نفر در حوزه مدیریت.
(ﺟدول )1
برای تعیین مقیاس اتفاق نظر از ضریب کندال استفاده
شده است زیرا برای تعیین درﺟه موافقت میان چندین
دسته رتبه مربوط به  Nفرد یا شی ،بهترین گزینه انتخاب
ضریب کندال است .با استفاده از فرمول زیراین مقیاس
محاسبه میگردد:
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مقداراین مقیاس هنگام هماهنگی با موافقت کامل،
برابر با یک است و در زمان نبود هماهنگی برابر با صفر
میباشد.
Kبرابر است با تعداد داوران و Nتعداد عوامل رتبه
بندی و  Sحاصل ﺟمع مربعات انحرافات مجموع
رتبههای مربوط به یک عامل از میانگین انها
در اولین مرحله از روش دلفی ،پرسشنامه اولیه در اختیار
خبرگان قرار داده شد که پس از اولویتبندی عوامل،
بعضی از مولفهها به دلیل اهمیت کمتر ،حذف و برخی
از موارد در مرحله دوم اضافه گردیدند .در انتها پس از
چند مرحله تقسیم پرسشنامه و ﺟمعاوری نظرات و
پیشنهادات با استفاده از ضریب کندال ،عوامل موثر
اولویتبندی شده و استخراج شدند .بنابراین ،تکنیک
دلفی در چهار گام به انجام رسید تا به کمک آن،
عاملها و نحوه ارتباط متغیرهای مدل مفهومی اولیه
توسط خبرگان مورد بررسی و غربالگری قرار گیرد و در
نهایت مدل مفهومی نهایی پژوهش ارائه شود.
اجرای گام اول تکنیک دلفی:
پرسشنامه دور اول دلفی شامل دو بخش بود؛ در بخش
اول پرسشنامه ،فهرستی از عوامل مؤثر بر امنیت در
پرونده الکترونیک و تله مدیسین با تأکیدبر باالتر بودن
امنیت که از پیشینه پژوهش استخراج شدهاند ،ارائه شد.
در بخش نخست پرسشنامه گام اول ،شخص پاسخگو
باید نظر خود را در رابطه با میزان تأثیر هریک از 15
عامل به دست آمده ،با انتخاب یکی از گزینههای
موﺟود در مقابل آنها اعالم میکرد .این گزینهها در
قالب طیف  5گانه لیکرت شامل موارد زیر بوده است:
اطمینان نسبت به ترتیب عوامل عبارتند از :وﺟود ندارد،
کم ،متوسط ،زیاد ،بسیار زیاد
اجرای گام دوم تکنیک دلفی:
در گام دوم تکنیک دلفی ،فهرستی از عواملی ارائه
گردید که خبرگان آنها را در گام اول به عنوان عوامل
تأثیرگذار ،مطرح کرده بودند .دراین گام نیز ،همانند گام
اول میبایست نظر خود را در رابطه با تأثیر هریک از
گزینههای موﺟود در مقابل آنها اعالم مینمودند .بخش
دوم پرسشنامه گام اول تکنیک دلفی نیز به ارائه عوامل

طراحی مدل پرونده الکترونیک سالمت

مؤثری اختصاص داشت که در لیست بخش اول موﺟود
نبود ،اما ازنظر خبرگان مهم و کلیدی به حساب میآمد.
دراین بخش ،از پاسخدهندگان خواسته شده بود که
حداکثر سه عامل تأثیرگذار را به همراه توضیحی کوتاه
ارائه کنند .پاسخدهندگان درمجموع پنج عامل را مطرح
کردند که با ترکیب برخی از آنها با یکدیگر و یا با
عوامل شناسایی شده از طریق ادبیات و پیشینه
پژوهش ،تعداد  2عامل باقی ماند که عبارتند از :انتقال
مسافت سنجی ترتیب پیام و سیستم موثر کنترل از راه
دور.
اجرای گام سوم تکنیک دلفی:
پرسشنامه گام سوم دلفی شامل دو بخش بود .در بخش
اول پرسشنامه ،عواملی ارائه گردید که خبرگان در هر
دو گام اول و دوم ،آنها را عوامل مؤثر تشخیص داده
بودند .در مقابل هر عامل نیز ،میانگین پاسخهای اعضا
و پاسخ آنها در گام سوم نیز درج گردید .در این بخش،
افراد میبایست مجددا نظر خود را در رابطه با میزان
تأثیر عوامل ،با انتخاب یکی از گزینههای مقابل آنها
انتخاب میکرد .در بخش دوم پرسشنامه نیز،
پاسخدهنده میبایست نظر خود را درباره ترتیب اهمیت
هر یک از عوامل ،از نظر میزان تأثیر در مقابل هر کدام
از انها اعالم مینمود .
اجرای گام چهارم تکنیک دلفی:
پرسشنامه گام چهارم دلفی نیز همانند گام قبل ،شامل
دو بخش بود .در بخش اول پرسشنامه ،عواملی ارائه
گردید که خبرگان در هر دو گام اول و دوم ،آنها را
عوامل مؤثر تشخیص داده بودند .در مقابل هر عامل
نیز ،میانگین پاسخهای اعضا و همچنین پاسخ آنها در
گام سوم نیز درج گردید .دراین بخش ،افراد میبایست
مجددا نظر خود را در رابطه با میزان تأثیر عوامل ،با
انتخاب یکی از گزینههای مقابل آنها انتخاب میکرد.
در بخش دوم پرسشنامه نیز ،پاسخ دهنده میبایست
نظر خود را درباره ترتیب اهمیت هر یک از عوامل ،از
نظر میزان تأثیر در مقابل هر کدام از انها اعالم مینمود
دراین بخش از پژوهش ،یافتههای حاصل از اﺟرای
گامهای دلفی ارائه خواهد شد.
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اﺟرای گام اول تکنیک دلفی :فهرستی از عوامل مؤثر
بر امنیت در پرونده الکترونیک و تله مدیسین با تأکیدبر
باالتر بودن امنیت که از پیشینه پژوهش استخراج شده
اند ،ارائه شد.
اﺟرای گام دوم تکنیک دلفی :دراین قسمت ،از
پاسخدهندگان خواسته شده بود که حداکثر سه عامل
تأثیرگذار را به همراه توضیحی کوتاه ارائه کنند.
پاسخدهندگان در مجموع پنج عامل را مطرح کردند که
با ترکیب برخی از آنها با یکدیگر و یا با عوامل
شناسایی شده از طریق ادبیات و پیشینه پژوهش ،تعداد
 2عامل باقی ماند که عبارتند از :انتقال مسافت سنجی
ترتیب پیام و سیستم موثر کنترل از راه دور.
مقدار ضریب کندال .0151محاسبه شده است.
اﺟرای گام سوم تکنیک دلفی :دراین قسمت خبرگان
نظر خود را در رابطه با درﺟه اهمیت هریک از عوامل
اعالم می کردند .ضریب کندال برایاین مقدار
.0.25محاسبه شده است.
اﺟرای گام چهارم تکنیک دلفی :دراین قسمت خبرگان
میبایست مجددا نظر خود را در رابطه با درﺟه اهمیت
هریک از عوامل با انتخاب یکی از گزینههای مقابل انها
اعالم می کردند.
انحراف معیار پاسخ اعضا در رابطه با میزان اهمیت
عوامل اصلی مدل از  .0032در دوره اول و دوم به
.0021در دوره چهارم کاهش یافت .ضریب هماهنگی
کندال برای میزان اهمیت عوامل اصلی مدل در دور
چهارم .0.32و برای عوامل اصلی در هر بخش.0.22
است.
با توﺟه به این که تعداد اعضا از یک نفر بیشتر
میباشداین میزان از ضریب کندال کامال معنادار به
حساب میاید.
ضریب هماهنگی کندال برای بخشهای اصلی مدل در
دور چهارم نسبت به دور سوم .0.32و برای عوامل
موثر در هر بخش از مدل  .0..0افزایش یافت کهاین
ضریب میان اعضا دو دور متوالی رشد قابل توﺟهی
نشان نمیدهد.در نتیجه میتوان به تعداد گامها پایان
داد.
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یافتهها
مدل اولیه از سه بخش اصلی تشکیل شده است :بخش
محتوی ابزارهای هوشمند بیمار ،بخش مرکز دادههای ابر
و بخش محیط هوشمند پزشک یا خدمات درمانی و
اورژانس( .شکل )1
دراین بخش از پژوهش ،مهم ترین اﺟزا مورد تایید
خبرگان در هر بخش اعالم میگرددحسگرها
بخش محتوی ابزارهای هوشمند بیمار :با استفاده
از اینترنت اشیا میتوان عالئم حیاتی انسان از قبیل
فشارخون ،دمای بدن ،ضربان قلب ،قندخون و حتی در
موارد پیشرفتهترانواع و میزان مواد موﺟود در خون انسان را
اندازهگیری کرد .با در دست داشتن همین اطالعات میزان
قابل توﺟهی از مرگ و میر کاسته میشود و قبل از این
که دیر شود از بیماری خود با خبر گردند و همچنین این
فناوری کمک خیلی زیادی به تشخیص به موقع پزشکان
میکند .به عنوان مثال شما یک بیمار فشارخونی را در نظر
گیرید با استفاده از این فناوری میتواند میزان فشارخون
خود را در هر ساعت از شبانه روز در اختیار داشته باشد و با
توﺟه به اطالعات ،دکتر میتواند بهترین زمان و مقدار را
برای داروی مصرفی او تجویز نماید.
 -1حسگرها ) :(Sensorsحسگرها و محرکها
ابزارهاییاند که به تعامل با محیط فیزیکی کمک میکنند.
دادههای ﺟمعآوری شده با حسگرها بایستی به طور
هوشمندانه ذخیره و پردازش شوند به منظور این که بتوان
مطالب مفیدی را از آنها استنباط نمود .ذخیره و پردازش
دادهها را میتوان در خود شبکه یا سرور از راه دور انجام
داد .اگر هر نوع پیش پردازش دادهها ممکن باشد ،آن از
طریق حسگر یا ابزار مجاور صورت میگیرد .سپس
دادههای پردازش شده به سرور از راه دور ارسال میگردد.
قابلیتهای ذخیره و پردازش اینترنت اشیاء محدود به منابع
موﺟود است که محدودیت اندازه ،انرژی ،قدرت و قابلیت
محاسبه دارند .حسگرها میتوانند در داروی بیماران یا بدن
بیماران و  ...قرار گیرند.
 -2اشیا ) :(Objectsاشیاء به منظور برقراری هوش
و ارتباط مابین به حسگرها ،محرکها ،پردازش گرهها و
فرستندههای نهفته اند.
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 -3مسیریاب هوشمند ( )Gatewayاطالعات با
مدیریت رمز نگاری به صورت هوشمند به بخش مرکز
دادههای ابر وارد می گردد.
 -2مدیریت احراز هویت :مدیریت رمز نگاری و صحت و
امن بودن بهتر دادههایی که از حسگرها یا پرونده
الکترونیک سالمت بیمار ﺟمعاوری میگردد را تضمین
میکند.
 -5پرونده الکترونیک بیماران :ﺟهت ﺟمع اوری وایجاد
پایگاه داده برای بیماران.
بخش مرکز دادههای ابر :دراین مدل ،چندین دستگاه
به طور مستقیم به یک ابر ارائهدهنده خدمات نرمافزاری
متصل میگردد .این مدل در ارتباطاتی که پایگاه داده
اطالعات بیماران را میتوان تحلیل نمود ،مورد استفاده
قرار میگیرد.
 -1شبکه حسگر بی سیم :طراحی و اﺟرا شبکهای با
سرعت باال و پهنای باند مناسب ،ﺟهت تبادل اطالعات
توسط پزشکان و بیماران و یا انجام کار تحقیقی
گرههای حسگر مختلف باید به طور بیسیم با یکدیگر
تعامل داشته باشند .نقص فناوریهای غیر پروتکل
اینترنتی از ﺟمله تشخیص فرکانس رادیویی ،ارتباطات
نزدیک میدانی و بلوتوث آن است که دامنه آنها بسیار
کوچک است .لذا نمیتوان آنها را در نرمافزارهای زیادی به
کار برد ،که در آن ناحیه زیادی را باید با گرههای مستقر در
مکانهای مختلف ،نظارت نمود .شبکه حسگر بیسیم
شامل دهها هزار گره حسگر متصل بوده که از فناوری
بیسیم استفاده میکنند .آنها دادههایی درباره محیط
ﺟمعآوری میکنند و آن ر ا به ابزارهای درگاه انتقال
میدهند که اطالعات را از طریق اینترنت به ابر انتقال
میدهد .ارتباطات بین گروهها در شبکه حسگر بیسیم
ممکن است مستقیم یا چند ﺟهشی باشد .گرههای حسگر
ماهیت محدود دارند اما گرههای درگاه قدرت و منابع
پردازش کافی دارند.
 -2پروتکل زیگبی ) :(Zigbeeدراین پروتکل ،چارچوب
ارتباطات و توسعه نرمافزار توزیع یافته با الیه نرم افزار
تعیین میگردد .خدمات مدیریت ابزار و شبکه از ﺟانب اشیا
ابزار زیگبی ارائه میشود که مورد استفاده نرمافزار است.
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 -3آدرس دهی ) :(Addressingبهترین پروتکل
ارتباطی در حیطه اینترنت اشیاء در نظر گرفته میشود
که به خاطر مقیاسپذیری و پایداری مورد استفاده قرار
میگیرد .این پروتکلهای حجیم اینترنتی ابتدا برای
ارتباطات در سناریویی با لینکهای بیسیم کم مصرف
مناسب بودند .واژه  IPv6در شبکههای زمینهای
بیسیم کم مصرف میباشد که استاندارد معروفی برای
ارتباطات بیسیم است.
 -2انتقال مسافت سنجی ترتیب پیام :انتقال مسافت
سنجی ترتیب پیام پروتکل چاپ/اشتراکی است که در
پروتکل تی سی پی اﺟرا میشود .شرکت آی.بی.ام ،آن
را به عنوان پروتکل کاربر/سرور مطرح نمود.
 -5بانک اطالعاتی :ایجاد پایگاه داده مناسب ﺟهت
ثبت اطالعات بیماران  ،انواع بیماریها ،تشخیص و
خدمات پزشکی
بخش محیط هوشمند پزشک یا خدمات
درمانی و اورژانس :بکارگیری سیستم اطالعات تله
مدیسین در موفقیت افزایش کیفیت ﺟهانی خدمات
بهداشتی و درمانی ،کاهش هزینهها ،افزایش سرعت و
دقت عملیات الزم با امنیت باال ،سبب اﺟرای این
پروژههای حوزه فناوری اطالعات گردیده است.
 -1سیستم موثر کنترل از راه دورامن :این سیستم
باعث کاهش هزینههای بهداشتی و مدیریتی شده و
نظارت و حمایت تمام وقت از بیمار را شامل میشود.
بیماران از طریقاینترنت و نوآوریهای امن آن برای
کنترل و تشخیص بیماری خود ،برنامه مراقبت از راه
دور یا برنامه خود مراقبتی دارند.
 -2مصرف کننده :مجموعهای از اشیا هوشمند ویا
پزشک یا خدمات درمانی و اورژانس که ﺟهت ارائه
خدمات و سرویس بکار می روند.
 -3مسیریاب هوشمند ( :)Gatewayاطالعات
بصورت هوشمند به بخش نرم افزارهای هوشمند
پزشک ویا خدمات درمانی و اورژانس وارد می گردد و
بعد از ارزیابی دوباره به محیط ابر داده میشود.
 -2مدیریت احراز هویت :مدیریت رمزنگاری و صحت
و امن بودن دادههایی که از حسگرها یا پرونده
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الکترونیک بیمار ﺟمعآوری میگردد را تضمین میکند
و به سمت ارزیابیاین دادههای امن می رودو بعد از
بررسی و اعالم نتیجه توسط پزشک به صورت هوشمند
به بخش مرکز دادههای ابر وارد می گردد .و در اخر
،شاخصها و موضوعات مورد توﺟه ﺟهت طراحی مدل
نهایی بعد از اصالحات الزم و اﺟرای نظر اعضای
نشست خبرگان مشخص گردید که در شکل  1نشان
داده شده است( .شکل )1
در شکل  ،2وضعیت سالمتی بیمار به صورت دورهای با
استفاده از حسگرها سنجش میشود .حسگرها به طور
ایمن دادههای بیمار را ﺟمعآوری میکنند و دادههای
پیچیده را تجزیه و تحلیل میکنند .امنیت اطالعات
ﺟمعاوری شده از پرونده الکترونیک بیماران و حسگرها
از طریق مدیریت احراز هویت سنجیده شده و از طریق
مسیریاب هوشمند یا گیت وی به مرکز ابر ارسال می
گردد .حالت امنیت تایید هویت شده (مدیریت احراز
هویت) ،توسط مشخصات ﺟاری پروتکل تعریف شده
است و رمزنگاری در آن میتواند برای پشتیبانی از
احراز هویت گرهها توسط مسیریاب هوشمند یا گیت
وی بکار گرفته شود .در مرکز ابر ،محتوا داده ارسال
شده توسط شبکه حسگر بیسیم با ادرسدهی
IPv6و از طریق پروتکل زیگبی به مسیر یاب هوشمند
یا گیت وی بخش محیط هوشمند پزشک یا خدمات
درمانی و اورژانس ارسال میگردد و سپس امنیت
اطالعات توسط مدیریت احراز هویت سیستم کنترل از
راه دورسنجیده شده و پزشک از یک مکان دور دست،
کمکهای پزشکی را بر اساس اطالعات دریافت شده
ارائه میدهد( .شکل )2
بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر ،طراحی و ارائه مدل پرونده
الکترونیک سالمت با امنیت باال در تله مدیسین
هوشمند مبتنی براینترنت اشیا ارائه گردید .نتایج بدست
آمده نشان داد که مدیریت بیماریهای مزمن و خدمات
فوری پزشکی در اولویت قرار میگیرند .این یافته
نشاندهنده اهمیت کاربرد امنیت در تله مدیسین و
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هوشمندی میباشد .در این مورد پیشنهاد میشود با
استفاده از حسگرها رفتارهای سالمندان و بیماران مزمن
از راه دور تحت کنترل بیشتر قرار گیرد تا ازاین طریق
قابلیت استفاده از بانک اطالعاتی از طریق شبکه و
یادگیری ماشینی فراهم شود که همهاین موارد ارتقای
کیفیت سالمت در سطح ﺟامعه را به دنبال دارد.
اینترنت اشیا به عنوان یک پارادایم نوظهور در فناوری
اطالعات و علوم کامپیوتری با هدف ایجاد یک
زیرساخت شبکه ﺟهانی پویا و داینامیک بااتصال انواع
اشیا فیزیکی و مجازی با دستگاهها و حسگرهای
هوشمند میباشد[ .]3.,31,32روشن است که ،در
دنیای امروز سازمانها ،موسسات و شرکتهای دارویی
به طور فزاینده به دنبال آن هستند که فعالیتها و
اقدامات و تولیدات خودرا سازماندهی نمایندو برای
هدایت ،هماهنگی و کنترل آنها از روشهای مختلف
نیز استفاده می نمایند.
تحلیلگران پیشبینی کردهاند که محصوالتاینترنتی و
خدمات ﺟدیداینترنت اشیا به صورت تصاعدی در
سالهایاینده رشد خواهند کرد .کمیسیونی در سال
، 2.12برنامههای تحقیقاتی و چارچوب نوآوری اتحادیه
اروپا در زمینهاینترنت اشیا در افق  2.2.را آغاز نمود.
حوزههایاینترنت اشیاء باعث باال رفتن رقابتپذیری در
کشورهای اروپایی شده و زندگی روزمره مردم را
آسانتر کرده است[ .]33همچنین در اینده منجر به
خدمات بهتر ،صرفهﺟوییهای بزرگ و استفاده دقیقتر
از منابع خواهد شود .به عنوان مثالاینترنت اشیاء،
بیماران را برای دریافت مراقبتهای مداوم از راه دور و
همچنین شرکتها را برای فراهم کردن منابع خود ،به
نحوی عالی یاری کرده و کارشان را ساده تر نموده
است .ترکیب اینترنت اشیا با روشهای فناوریهای
مرتبط و مفاهیمی مانند محاسبات ابر ،دادههای بزرگ،
رباتیک و فناوری معنایی ،برآورد شده است.اینترنت اشیا
همچنان در حال توسعه بالقوه میباشد .برنامههای
کاربردی تله مدیسین نشاندهنده یک فرصت قابل
توﺟهی برای مناطقی که ممکن است برای رسیدن به
بهداشت حرفهای و یا ساختارهای بهداشت محدود
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باشند هستند .در اینجا ،اینترنت اشیا امن از خدمات
فعال میباشدکه میتواند نقشی حیاتی در عملکرد از راه
دور ،ردیابی و نظارت بر عالئم ،تشخیص راحت
الگوهای در شرایط و حمایت از مردم را در مراقبتهای
بهداشتی خود بازی کند .انتظار میرود که خدمات
درمانی مبتنی بر ان ،هزینهها را کاهش داده ،کیفیت
زندگی را افزایش داده و با غنیتر کردن تجربه کاربر
عملکرد کلی را افزایش و بهبود بخشد[.]33
یک کاربرد مهم حسگرهای فیبر نوری برای ساخت
سنجه پزشکی است که در فناوری رو به رشد صنعت
پزشکی نقش مهمی را ایفا میکند .این حسگرها دارای
حجم کم و سازگار با بافتهای زنده هستند و نیازی به
سیمهای الکتریکـی ندارند .وﺟود و کاربرد این
سنجههای پزشکی در اینده ،ضروری و غیر قابل
اﺟتناب خواهد بود[35و ]32و میتوان در مدل
پیشنهادی پژوهش بکار برد .کومار و همکاران[]36
برای حمایت تبادل کلید ﺟهت امنیت باالتر بین
سرورهای ابری و برچسبها در شبکه رایانش ابری،
یک طرح احراز هویت امن پیشنهاد کردهاند تا برای
برقراری ارتباط امن با ویژگی ناشناس بودن استفاده
گردد و همچنین ژو و همکاران [ ]30پروتکل احراز
هویت ﺟدیدی را برای سامانههای دارای قابلیت
اینترنت اشیا با کمک ابر برای امنیت باال ارائه دادند.
وزید و همکاران[ ]38یک سازوکار احراز هویت سبک
وزن را برای دسترسی به دادههای دستگاههایاینترنت
اشیا در محیط مبتنی بر ابر ایجاد کرده اند همچنین
اهمیت استفاده ازاینترنت اشیا در کنترل بیما ریهای
مزمن وبلند مدت وکند سرعت است که نیاز به نظارت
مستمر دارد[ .]31هانلین و همکاران[ ]2.به بررسی و
شناخت چالشها و فنآوریهایاینترنت اشیا ﺟهت
دسترسی به سالمت هوشمند با امنیت باال پرداختهاند.
کاربردهای اشاره شده دراین پژوهش همراستا با موارد
کاربرداین پژوهش حاضر بود.
استفاده از فناوری امنیت در پرونده الکترونیک سالمت
وکنترل از راه دور بیماران و ارزیابی اطالعات آنها نیز
همراستا با موارد پر اهمیت کاربرد اینترنت اشیا امن به
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عنوان نتایج پژوهش پیشرو بوده است .در حوزه
بهداشت و درمان عواملی چون حجم باالی دادههای
پزشکی و نیاز به تحلیل دادهها در کمترین زمان و
همچنین حساسیت زیاد با بیشترین سرعت و دقت مورد
نیاز با امنیت باال ،عوامل اصلی بهرهگیری از ابزارهای
متصل به شبکه اینترنت اشیا میباشد .این موارد
میتواند شامل حسگرهای پوشیدنی نیز باشد[.]32
میتوان ادعا نمود که مدل توسعه داده شده بر
مبنایاین عناصر و خصیصهها ،برای اولین بار طراحی
گردید .این مدل میتواند تعامل میان طراحان و برنامه
نویسان برنامه کاربردی و کاربر نهایی را تسهیل نماید.
همچنین میتواند نگرش حوزه تله مدیسین را در رابطه
با چرایی توسعه پایگاه داده امن بهبود بخشد .بخشی
دیگر از مزایایاین مدل ،به اندازه کافی ﺟزیینگر بودن
ان است و برای تیم فنی توسعه پایگاه داده اطالعات
بیماران و شبکه کامپیوتری قابل استفاده است.این مدل
سنسورهایی را ﺟهت ﺟمع اوری اطالعات بیمار الزم
می داند[]21و از تکنولوژی ابر و مه بهره گرفته
است[ ]22و دستگاهها میتوانند به مدت طوالنی انرژی
را نگه دارند[ ]23در ﺟهت امنیت داده هم ،دادههای
بیماران به پایگاه داده امن با مدیریت احراز هویت
مربوط به انها ارسال میگردند[.]22-26
استفاده از تکنیک داده کاوی  ،نیازهای اطالعاتی و
درمانی را نیز میتواند پیشبینی کند .امروزه در حوزه
پزشکی ،ﺟمعآوری دادهها در مورد بیماریهای مختلف
از اهمیت زیادی برخوردار است .حجم دادههای ﺟمع
آوری شده بسیار باالست و برایاین که بتوان از بیناین
حجم انبوده دادهها الگوها و نتایج مورد نظر را بدست
آورد ،باید از تکنیکهای داده کاوی استفاده کرد .یکی
از زمینههایی که نیازمند استفاده از این ابزارها ﺟهت
تحلیل دادههای وسیع و مدلسازی پیشگویانه با
روشهای محاسباتی ﺟدید است ،علم پزشکی میباشد.
در علم پزشکی کشف و تشخیص به موقع بیماریها
میتواند از ابتال به بسیاری از بیماریهای مهلک
ﺟلوگیری نموده و موﺟب نجات زندگی مردم گردد[.]20
البته سرمایه گذاری در سیستمهای فناوری اطالعات
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ﺟدا از استراتژیهای مدیریتی نیز هم نمیباشد[.]28
نتایج حاصل ازاین پژوهش ،نشان داد که پذیرش
استفاده از پرونده الکترونیک سالمت امن بر عملکرد
تله مدیسین مبتنی براینترنت اشیا ،تاثیر مثبت و
معناداری دارد و این فناوری باعث افزایش کارایی
میشود ،اما استفاده مناسب از آن است که منجر به
افزایش سطح رشد و پایداری مزیت رقابتی میشود و
فرصتهایی که از منابع و مدیریت منابع اینترنت اشیا
به وﺟود میاید ،میتواند تاثیر قابل توﺟهی بر عملکرد
داشته باشد.
در مجموع بیش از پنجاه درصد از اعضا ،تقسیمبندی
مدل اولیه را مورد تایید قرار دادند و عوامل موثر در هر
یک از انها راﺟز عوامل اصلی خود انتخاب کرده بودند و
بعد از ﺟمعبندی مدل مفهومی ثانویه ارائه گردید.
همچنیناین پژوهش از نظر دسترسی به خبرگان و
طوالنی شدن فرایند پاسخدهی به پرسشنامه دارای
محدودیتهایی بود .با توﺟه به گستردگی و پیچیدگی
بحث امنیت پیشنهاد میگردد پژوهشگران با دیدگاه
سیستمی در اینده پژوهشهایی را با نگاه به اهمیت
ﺟراحی موفق از راه دور انجام دهند.
تشکر و قدردانی
این مقاله برگرفته از رساله دکترای مدیریت فناوری
اطالعات گرایش کسب و کار هوشمند با عنوان "بهبود
سیستم پزشکی از راه دور با بکارگیری
مسیریابیاینترنت اشیا" میباشد که در تاریخ
 1310/.8/2.به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه
علوم و تحقیقات رسیده است .همچنین مراتب تشکر
خود را از تمامی افرادی که به عنوان گروه خبرگان
دراین پژوهش شرکت نموده اند ،اعالم میداریم.
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Activity Area
IT

3

 امار جمعیتشناختی نمونه- 1 جدول
Table 1. Sample demographic statistics
Level of Education

Faculty member& Physician
Manager
9

10

Ph.D

M.A

10

8

Sex

Bachelor

4

Female
Male
13

9

 مدل مفهومی اولیه- 1 شکل
Figure 1. The initial conceptual model
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شکل  - 2مدل نهایی پژوهش ،طراحی مدل پرونده الکترونیک سالمت با امنیت باال در تله مدیسین مبتنی براینترنت اشیا
Figure 2. Final Research Model, Designing and presenting the Electronic Health Record Model
with Higher Security in Telemedicine based IoT
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Designing the Electronic Health Record Model with Higher Security in
Telemedicine based IoT
1

Abstract

2

Rabeifar F , Radfar R , Toloie Eshlaghy A

3

Introduction: One of the most important management a in the E -health system is
Security, which plays an important role in increasing public confidence in the quality of
services. In this study, the allocation of High security improves the interoperability of
remote devices.
Methods: In this research, the published studies were reviewed which led to the design
of the initial conceptual model and in the next stage, Delphi's four steps were screened
by 22 experts in the field and finally the final conceptual model was presented with
effective factors. As the results depicted, Kendall coordination coefficient in the fourth
round was 0.007, which shows that there is a consensus among experts and it is possible
to end the repetition of stages, and this amount is considered statistically significant.
Results: This research expressed the acceptance of secure EHR by considering different
dimensions through presenting a conceptual model and explored IoT entrepreneurial
opportunities as well as more appropriate responses to patients in the IT space. The
initial conceptual model has 3 sections: Patient data smart tools, Cloud storage, Smart
doctor environment and finally the final conceptual model was presented with effective
factors.
Conclusion: the final conceptual model directly affects important therapeutic indicators
such as reducing the number of errors and length of treatment. The ability to transfer
data in this platform has led to the smarter telemedicine.
Keywords: Electronic Health Record, Intelligence, Internet of Things, Telemedicine.
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