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در سال هلی اخیر هر دو حوزه سامت

و نالوریهلی دیجیتل بل پیشارن

و این تورد لزوم بهرتادی از نالوریهلی دیجیتل را در حوزه ساامت

چشاگ یری هگراه بودهاند

و پز ا ی بیش از پیش یلدآور

تی ااود .بهرتادی از نوآوریهلی دیجیتل به ی ی از اص ا یترین دغدغههلی صااا
اااااااده اسااااااا

و ن ال

این حوزه باه دن ال بالزآنریای این صاااااااا

ت دیل

ساامت

از ریق نالوریهلی دیجیتللی

هساااااتاد .پز ااااا ی از راه دور ،نالوری توبلیل و رایلنش ابری ،بیگدیتل و هوش تصااااااو ی ،ایاترن
ا یل ،تراق
بدو

هلی پز

ی تجلزی هگ ی از روندهلی آتی حوزه سمت

ک بل توجه به روند پر تلب حرک

سمت

صا

به سگ

حوزه در کشور نیز به تاظور بقل در دنیلی دیجیتل  ،بلید به سر
رهسپلر سفر دیجیتل

وند .دیتیجی (گروه تحو

حوزه تحو دیجیتل کشور ،آتلده هگراهی ن ل
به تاظور حرک

سااامت

گزارش حلضر را تاتشر تیکاد.

عنوان :تحو دیجیتل در صا

بهدا

و درتل

ناشر :دیتیجی

سال انتشار:

1931

تعداد صفحات11 :

گردآورنده :نراز ن ییی
طراح :تریم سل دی
آدرس اینترنتی :لیاک تط ب
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دیجیتللی

این

د ،ن ل

خود را در این تسیر قرار دهاد و

دیجیتل ) ،به اوا
حوزه سمت

در تسااایر دیجیتللی در صاااا

خواهاد بود.

و پز

اص یترین ترجع تخصصی
ی در این تسیر اس

.

و پز ااا ی ،دیتیجی (گروه تحو دیجیتل )

تل در صر دیجیتل زندگی تیکایم .صری که

حوزه پز ااااااا ی و سااااااامت ا

نااالوریهاال در آ نقش ک یاادی ایفاال تیکااااد و

توجهی از تولیاد نلخلل

تگلم اب لد زندگی تل را تح
تااحااو

در هاار زتاااال

تلثیر قرار دادهاند.

ق یاال ایاترناا

(از

ا ااااااایاال ،نااالوریهاالی توباالیاال،

رسااااالنههلی اجتگل ی ،واق ی

ده اس
صاااااا

انزوده ،واق ی

اااااااد تگلم اب لد کسااااااابوکلرهل

باااه اوا

تتااال

در ساااااااااال

تالثیر قرار دهد.
 2112هزیااااههااالی

گوتی در ایل ت تتحده آتری ل ۳/۲

تری یو د ر بود کااه  %11کاال تولی اد ناالخاالل
داخ ی آ کشااور را

االتل تی ااد .در ساال هلی

اخایار ،اناقامب ناااااالوریهاااالی دیاجایتااااللی 911

.
پز ااااا ی و سااااامت

تساااااااتتای نیسااااااااا

تیدهد و صاااارنه و ایجلد ارزش

باهصاااااااورت قالبال توجهی تحا
بهدا اااا

تجالزی ،ناالوریهلی ابری و هوش تصااااااااو ی)،
بل ث تتحو

ت ی هر کشاااااااور را به

در این حوزه تیتوانااد اقتصاااااااالد یااک کشاااااااور را

و هاار بااخااش بااااه وقااو

تیپیونااادد و ظهور نااااالوریهااالی دیجیتااال

خود اختصاااال

غاالل اال بخش قاالباال

هم از این قل ده

تی یاالرد د ر صااااااارنااهجویی در این حوزه را برای

نگیتواناااد اثر

 .در کشااااور تل،

 .هی

این کشااااور بههگراه آورده اساااا

نااااااااااالوریهاااااااااالی تاااااحاااااو آناااااریااااان را بر زندگی

ایرا  ،هم این ساااهم حدود  ۷/۲درصاااد اسااا

او نیتااااااااااااااار و ساااااااااااللمتر ان اااالر کاااااد .ظهور

را از تولید نلخلل

نگودار  ،1سهم حوزه سمت

.

بیگلرسااتل هااالی دیاجایاتال  ،تجهیزات هو گاد

ت ی در بخشهلی تخت ف جهل در ساال ۲۱۰۲

و

نشااااااال تیدهاد .ن تاه قالبال توجه این که این

و ربااالتهااالی جرا  ،تحولی بزرگ در تراق ااا
تجربه بیگلرا به هگراه دا ته اس

ساااااااهم از تولی اد ناالخاالل

.

ت ی در کشاااااااورهاالی

پیشاااااارنتهتر بساااااایلر بل تر از کشااااااورهلی جهل
سوم تیبل د.

نگودار  :1سهم حوزه سمت

ت ی در بخشهلی تخت ف جهل در سل ۲۱۰۲

از تولید نلخلل
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چرا سالمت دیجیتال؟!
پز ااااااا ی تاادر
سااااااامتا

بااه دن اال راههاالیی برای ارتقاال

جهاالنی و کیفیا

بلوجود ایا ه بل پیشااااارن
ساااااامت

زناادگی تیباال اااااااد.
هلی چشاااااگ یر حوزه

 ،اتید به زندگی در دهه اخیر حدود 1
 ،اتل صااا

ساال ارتقل دا ااته اس ا

پز ا ی و

سااااااامتا

در دنیاالی اتروز باال چااللشهاالی جاادی

روبروسااااا

 .هزیاههلی بل و نشااااالر اقتصااااالدی

هاالی پز ااااااا ی ،جگ ی ا

تراق ا
انزایش

پزشکی مدرن ،کیفیت
زندگی به مراتب

باالتری را برای مردم
به همراه آورده است.

سااااااااللخورده،

ااااااایو

بیگاااالریهاااالی تزتن و کگ ود

نیروی تتخصااااااا

چاااللشهااال

از این دسااااااااا

هستاد.
هگل

ور که ا االره

این صاااااااا ا

ااد ،در کالر این چللشهل،

پیشااااااارن

دا ته اس

هلی قلبل توجهی هم

که به س ب آ  ،ترگوتیر نوزادا

تل  21درصااد کلهش یلنته اس ا

سلت

که از ن ل
اساااا

 .ساال هلیی که

انراد درگیر بیگاالریهاالی ق ی و روقی خواهاااد

آگلروا  1تدیر توس ه تجگو ه نورتی

پز ا ی و سمت

بود تل  21درصد کلهش یلنته و در کالر جگ ی
در حل ر اااد جهل  ،دساااترسااای به بساااایلری از

بود .حرک

تراق

هلی پز ااااا ی ارتقل یلنته اسااااا

تیتوا اد ال نگود کاه پز ااااااا ی تادر  ،کیفی
 .اصااا یترین روند برای پلساااخ ویی

به چللشهلی تذکور حرک
د اس

به سگ

ت تقد اس

دیجیتللی

.

که در پا سل
سمت

ی بیش از صالیع دی ر تأثیرگذار خواهد
به ساااااگ

تگلتی بلزی را

دیجیتللی

حوزه سامت

اااااد  ،برای

اکوسااااایساااااتم سااااامت

ارزش خواهدنگود .دول

زنادگی به تراتب بل تری را برای تردم به هگراه
آورده اسااا

دیجیتللی

در هاد

ااااد صااااا

آیاده ،نالوریهلی دیجیتل در صاا
و پز

 .در کل

حوزه سااامت

 ،در خصااااو

و بهدا ااا

،

ااارک

 ،ایجلد

هلی ن ل در

و پز ا ی ،پز ا ل و تتخصاصل

این حوزه و بیگلرا
بهرهتاد خواهد

از تالنع دیجیتللی
د.

اااااد

1 Sumeet Aggarwal
2 Fortis
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دول

هل تیتواناد دسااااترساااای به تراق

پز اااا ی را بلکیفی
ارائه دهاد.
دیجیتللی

رک

هلی

اتروزه پز ااااااا ی از راه دور ،ی ی از راهکاالرهلی

بل تر و تقرو بهصاااارنهتر

 .در یااااک

هلی ن ل در این صا

 ،بل

نظرساااجی 11 ،درصااد پز ا ل ا مم کردند که

د  ،ات ل کلهش هزیاه و انزایش

بیگلریهلی تزتن ،پز اااا ی از راه

درآتد دا اااته و به ورک ی نالوریهلی دیجیتل
به ود بلزده سرتلیه را به هگراه خواهاد دا

.

هل به تتخصاااااصاااااین این حوزه نیز

کگک چشااگ یری خواهد کرد .هگ این بیگلرا
بل دریلن

خدتلت بهتراتب بلکیفی

دساااترساااای به تراق

حااتاای باایااگاااالرا

تیتواناد بل ترین تراق

و به ود

هلی پز ااا ی بل کگترین

.

زم نیسااا
صاار

و ت فن هو اااااااگاد
هل را دریلن

بسااایلری از تراق

کااد.

هلی پز ااا ی

که تسااالنتی و نی بل هزیاه بل

ااود ،ب ه بل یک تگلس ویدیویی و یل از

ریق نرمانزارهلی
از خدتلت دریلن
حگلی

اساااا

.

در دورتااریاان تااااااال ااق هاام باااال

دساااااااترسااااااای به ایاترن
برای دریلن

هزیاااااه ،تجربااااهای بهتر از این حوزه خواهاااااد
دا

در خصااااو

دور بساااایلر تؤثرتر از روشهلی ت گو

نوآوری هلی دیجیتل نیز در راستلی انجلم بهتر
تسااااا ولی

باه ود تجربااااه تشاااااااتریاااال

اسااااااااااا

اخصایسلزی ده ،بسیلری
تی

ااود .اتروزه بساایلری از

هلی احساااااالساااااای از بیگلرا  ،از راه دور

انجلم تی اااااود .بیگلرا
تیتواناد به تتخص
کرده و بل او در خصااو

بل نشااااارد

یک دکگه

یل تشلور دسترسی پیدا
تشا مت خود صااح

کاااد .این اتر بال هزیااهای به تراتب کگتر از
تراج ه حضاااااوری رخ تیدهد .در این راساااااتل،
ناالوریهال نیز نقش ک یادی ایفال تیکااد که
ناااالوریهاااالی توبااالی ی و رایاااالنش ابری از این
جگ هاند .تخگین زده ااااده اساااا
ساااااال

که تل انتهلی

 52 ،2111درصااااااد از ت لتمت خدتلت

بهدا تی از ریق ت فن هگراه خواهد بود.
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ل از نرمانزارهلی پز

حدود  11درصد پز

ی

توبلیل بهره خواهاد برد و  12درصاااااد از آ هل
به ور تاظم ،ا م لت پز ا ی و دارویی خود را
صااااااارناال از این نرمانزارهاال دریاالناا
پروندههلی بیگلرا

تیکااااد.

بل اساااااتفلده از نالوریهلی

ت تای بر رایالنش ابری ،تح یل اااااااده و تگلم
دساااترسااایهل از ریق نضااالی ابری خواهد بود.
بادین ترتیاب ات ال

ارائاه خدتلت بهصاااااااورت

 24×1نراهم خواهد

د.

از زتلنی که در رساااااتورا هل و هلیپرهل ،کلنتری
برای کاتر نشااالر خو
گاذ اااااااتاه و اتروزه بادو

قرار تیدادند ،سااال هل
نیالز باه تراج ااه به

پز ک ،بل استفلده از تجگاااااو اااااهای از ابزارهااااال،
ات اال کاتاار وض یااااااا
اس

سمت

نراهم گشته

.

ت فنهلی هو اااااااگاد ،تچبادهلی هو اااااااگاد،
سل

هلی هو گاد و صدهل نرمانزار تخصصی

این حوزه که بهصااااااورت کلتل به هم تتصاااااال

بــا دیــجــیــتــالــی شــدن ،دولـتهـا

هسااااااتاد ،ات ل

اندازهگیری نشاااااالرخو  ،قاد

خو  ،نحوه تاف

 ،دتالی باد  ،اضااااااالنهوز ،

تیزا

مــیتــوانــنــــد دســــــــتــرســـــــــی بــــه

کاللری ساااااااوزانده

اااااااده و حتی ت داد

قدمهلی انراد را نراهم کرده و بهترین برنلته

مراقبتهای پـــــــزشـــــــکـــــــی را بـــــــا

سااااااامتاتای را تاجویز تینگاااالیاااااد .این ابزارهاااال

کـــــــــــــــیـــــــــــــــفـــــــــــــــیـــــــــــــــت باالتر و

تاتقل

ا م لت را در بهترین زتل به پز ااا ل
تیکااد تل پز ااااک بل دریلن

مـقـرونبهصـرفـهتـر ارائـه دهـنـد.

ا م لت توثق و

تسااااتگر ،بهترین تصااااگیگلت را ب یرد .ارساااال
تساااتگر و تاظم این ا م لت ،ریساااک ابتم به
بیگلریهل را به حداقل رسااالنده و ات ل هرگونه
خطری را ،پیش از وقو پیشبیای تینگلید.
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اتاروزه برای تح یاااالگرا  ،دادههاااالی پز ااااااا ی

ارائاااه تیدهااااد ،در سااااااااال هااالی اخیر ر اااااااااد

ارز گادتر از دادههلی تللی بوده و خریدونروش

چشگ یری دا تهاند.

این دادههل نیز در ساااااال هلی اخیر بهصااااااورت
چشااااااگ یری رونق گرنته اساااااا
اااااارک

 .بساااااایلری از

پیشااااارن

هلی اخیر در زتیاه دیجیتل ساااااالزی

حوزه ساامت

و پز ا ی ،نرص ا

هلی جدیدی را

هلی داروساااااالزی ،تجهیزات پز اااااا ی،

برای هگ لری بین صالیع تخت ف را نراهم کرده

و بیگلرسااااااتل هل ،دادههلی

 .در صااار دیجیتل ترزهلی سااااتی بین

ساااااایلساااااا
باااالکاایاافاایاااا

گذارا

ایاان حااوزه را ،جااهاااا

تصاااااااگیمگیری ،بال قیگا

تااحا اایاااال و

هالی بسااااااایالر بل یی

خریداری تیکااد.
تح یل داده ،ات ل

صاااالیع تخت ف از بین رنته اسااا
در هر صاااااااا ا

و برای ارتقل

باالیااد بین صاااااااااالیع تخت ف

هگ لریهلی تساااااتگر صاااااورت بپذیرد .صاااااالیع
اااخصااایسااالزی بسااایلری از

تاخات ف از جگ ااااه ت اااالم ،نااااالوری ا م اااالت،

نراهم کرده و

ربلتیک ،کسااااااابوکلر ،تللی و خرده نرو ااااااای،

خدتلت را برای هریک از بیگلرا
از این ریق ،بیگااالرا

اسااا

بااال توجاااه باااه

خلصاااشااال  ،بهترین خدتلت را دریلن

ااااااارای

هگ ی اتروزه بل صاااااا

سااااامت

و پز ااااا ی

خواهاد

هگ االری دارنااد .در ساااااااال هاالی اخیر ،حضاااااااور

کرد .بال ظهور هوش تصااااااااو ی ،بسااااااایلری از

اارک

هلی بزرگ نالوری ا م لت ،تلناد گوگل

لتلهلی هو اااااگاد ،جلی زین تالبع انسااااالنی

در صاا

این حوزه

اده و بیگلرستل هلی هو گادی که

باسایاالری از خادتاالت خااود را از ااریااق ربالتهاال
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این

ااااارک

سامت

و پز

هل ،به دن ل

ی نیز بل ث

ده تل

ارائه پیشااااااهلدهلیی

برای به ود تجربه بیگلرا بل اد.

عوامل موثر بر سالمت دیجیتال
خرده کلینیکها
ک یایک هلیی بل ساااااهول

ق تطااالل اااهای کاااه اکساااااااا ر در خصاااااااو
آیادهپژوهی صاااا
داده اسااااا

سااامت

و پز ااا ی انجلم

برای کالبرا  ،که بل توجه به ا م لت تخلبره
ااااده از سااااگ

 ،ساااااالریویی را که در اداته به آ

ا الره تی اود ،برای این صا
آیاده تراق

تتصور بوده و

هلی پز ااا ی را در گرو این توارد

دساااااترسااااای بل

بیگلرا  ،به ارائهی خدتلت

درتلنی ت گو تیپردازند.

دسترسی خودکار بیماران

.

بیگلرا بل اسااتفلده از ا اایل هو ااگاد خود،

نظارت مستمر

ات ل دسااترساای سااریع به خدتلت تخت ف

ت رنی نگوده اس

نظلرت تساااتگر بر وضااا ی

سااامت

هگراه بل تح یل آنمین وضاااا ی
در زتاال
اسااااااا

انراد،

و هشاااادار

و تسهیم ا م لت را خواهاد دا

.

مراقبت های مجازی

نیاالز ،ی ی از اصااااااا یترین تواردی

بیگالرا باهصاااااااورت لحظااهای ،ات ال ت االد

که در آیاده بیشاااااااتر از آ خواهیم

ا م االت باال پز ااااااا اال و تیمهاالی تراق ا

ااااااید .سااااامت

انراد بهصاااااورت تساااااتگر

نظلرت اااااااده و در توارد نیلز ،بل تح یلهلی
لحظهای ،وض ی

سمت

پز

و بهصورت آنمین

ی را خواهاد دا

نیز هشااااااادارهال و پیشااااااااهاالدهال را دریالنا
خااواهاااااااد نااگااود .از ای ان ااری اق ،ب ای اگاااالرا

به پز ک ترت

بهصاااااورت ت الدارتر و تؤثرتری بل پز ااااا ل

تخلبره تی ود.

خانههای متصل

ت لتل خواهاد دا

وسااااااااااالیاااال خاااالنا ای ،هگ ی بااااه ا م اااالت

تجربه کانالهای چندگانه

تح یل ااده پز ا ی دسااترس ای دا ااته و بل

کاااالنااااللااااهاااالی تااااخااااتاااا ااااف یاااا ااااپاااالرچااااه و

توجه به ا م لت دریلنتی ،بهترین

.

اااخصااایسااالزی اااده در حوزه سااامت

ااااارای

 ،در

را برای انراد نراهم تیکااد .ا یلی تتصل،

بخشهاالی تخت ف از بیگاالرا پشاااااااتی االنی

انراد،

خاادتاالت

بل بیاش حلصااال از ا م لت سااامت

بهترین گ رد و تصاااااااگیمگیری را خواهاد
دا

کرده و برای آ هاال تجربااه دری الن ا
سااااااامتا
تیکااد.

.

1

از کاالناال هاالی چااادگاالنااه را نراهم

درمانهای هوشمند

بیمههای سالمت

درتال هالی هر نرد بال توجاه بااه پرساااااااونل،

بیگههلی سااااااامت

ویژگیهاال و یاالدگیری تساااااااتگر از ا م االت

اختیلر بیگلرا خواهاد بود.

دریلنتی،

اااخصااایسااالزی اااده و هرک

توجاااه باااه ویژگیهااالی خااال
تشخصی را دریلن

بل

خود ،درتااال

ماشینهای هوشمند
ا م لت

تیکاد.

در بهیاهترین حلل

در

اافل

و تح یل تسااتگر ا م لت،

ات ل ارائه بهترین سروی

توس تیمهلی

وسایل هوشمند

تاجاااالزی را بارای بایاگاااالرا

ناراهام تیآورد.

وساالیل هو ااگاد ،بر پلیه ا م لت دریلنتی

بسااااااایالری از خادتلت تتصااااااال هم از ریق

از وضااااا ی

انراد ،به ترکزی برای به ود و

ن هداری از ا م لت سااامت
زندگی ت دیل خواهاد

انراد در و

د.

هگه توارد نوق در راسااتلی ایجلد تجربهای بهتر
برای بیگلرا هستاد که خروجی آ هل ،بیگلرانی

مراقبتهای متصل
ا م االت بااهصاااااااورت تساااااااتگر بین تگاالتی
بلزی را اکوسااایساااتم سااامت

در حل رد و

بد بوده و انراد در ها لم نیلز ،تجگو های
از خدتلت پیوسته را دریلن

خواهاد کرد.

ایجاد اکوسیستم سالمت
تجگو های کلتل از بلزی را اکوساااااایسااااااتم
سااااااامت

هگین ا م لت ارائه خواهاد

د.

که هگ ی بل ارت ل ی ی پلرچه ،به

دن ال ایجالد تجرباهای تط وب برای بیگلرا
هستاد.

1

بل سطح رضلی

بل تر خواهاد بود.

ابتکارات دیجیتال در حوزه سالمت

 .2مراقبتهای پزشکی در همهجا
هلی پز ااااااا ی در

دساااااااترسااااااای باه تراق ا

سااااااریعترین زتل تگ ن تیساااااار بل ااااااد .بل
برای دساااااااتیلبی به تواردی که پیشتر به آ هل
ا ااااااالره
اس

اااااااد ،به ارائه ابت لرات دیجیتللی نیلز

.

بااال تطااالل اااالت آیااااادهپژوهی انجااالم ااااااااااده در
 ،تیتوا

حوزههلی تخت ف اکوسایستم سمت
 4حوزه اصااا ی را برای ابت لرات سااامت
گرن

در نظر

بهرهتااادی از نااالوریهاالیی نظیر خاالنااههاالی
تتصااااااااال و تراق ااا
تراق

هااالی تجااالزی ،بیگااالرا

هلی پز ا ی را در کگترین زتل و بل

بل ترین کیفی

دریلن

خواهاد نگود.

 .3توانمندی مراقبتهای پزشکی
بال توسااااااا اه خادتالت حوزه سااااااامت

 ،انراد

 .این  4حوزه ،ایفلکااده نقش اصاااااا ی در

تیتواناد نقشااای ک یدی در کاتر سااامت

و پز ااااااا ی

خود ایفل نگوده و در اکوساااایسااااتم ساااامت

تحو دیجیتل صاااااااا

سااااااامت

پویلتر بل اد.

خواهاد بود.

 .4سرویسهای سالمت هوشمند
 .1مراقبتهای هوشمند
تراق

هلی پز

رک

ی بل بهااااااارهگااااااایااااااااااااااری از

ناالوریهاالی دیجیتااللی و دقا

ارتقاال یالنتااه،

هلیی بل رسلل

ارائه راهحلهلی داده

تحور وجود خواهااااد دا ااااااااا
تساتگر بر وضا ی

ساامت

کاااه نظااالرت
بیگلرا و ارائه

بهصاااااااورت هو اااااااگاد بل کگترین هزیاه در

بهتااریاااااااااان راهاا لرهااااال را تیااسااااار خاااواهاااااااااد

اختیلر بیگلرا بل اد.

ناگاااااود.

3

باال توجااه بااه پی یاادگی هریااک از ابت االرات و
هگ این نیلز به ب وغ نسااا ی هریک ،ن ل ااا
ابت لرات سااامت
آورده

ااااااده اساااااا

دیجیتل بر زتل

در

بهدا اا

ااا ل 1

 .ابت لرات دیجیتللی تگلم

اکاوساایااسااتاام ساامتاااا

را تاحااا

تیدهاد .ساالزتل هلی ن ل در حوزه ساامت

تاالثاایاار قاااارار

 ،وضاا ی

ساامت

جلت ه و بیگلرا ،

هگ ی دچلر تحو خواهاد

د .جدو زیر تلثیر

ابت اااالرات را بر هریااااک از این توارد نشاااااااااال
تیدهد.

ل : 1تلثیر ابت لرات دیجیتل بر حوزههلی سمت
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و

نتیجهگیری

پز ااااااا ی از راه دور ،نااالوری توباالی ال و رای النش
ابری ،بیاااگدیتااال ،هوش تصااااااااو ی ،ایاترنااا

بل توجه به ت ریف ساااااالزتل بهدا اااااا
سااااااامت ا

االرتساااااااا

دیجیتاال

جهلنی،

از ب االرگیری

هلی پز ااااااا ی تجلزی هگ ی از

ا ااااااایال ،تراق ا

رونااادهااالی آتی حوزه سااااااامتااا

خواهااااد بود.

سااااااایساااااااتمهاالی ا م االتی و ارت اال ی در حوزه

نااااااالوریهاااالی نااویاان در بااخااشهاااالی تااخااتا ااف

و پز ااااا ی .اتروزه بل ظهور نالوریهلی

ایجلد ارزش خواهد نگود.

سااااامت

دیجیتاال  ،ساااااااالزتاال هاال برای بقاال ت زم بااه تف ر
دیجیتال هساااااااتااد .حوزه سااااااامت
قل ده تستتای نیس

هم از این

.

بل دیجیتللی

د صا

بال ارتقاال تشااااااالرکا

نالوریهلی دیجیتل بل پیشااااارن

و

چشاااااگ یری

هگراه بودهانااااد و این تورد لزوم بهرتااااادی از
را در حوزه سااااااامتااا

و

سمت

 ،این صا

بیگاالرا  ،به ود سااااااار ا

ا گیاال خادتالت سااااااامت

در سااااااااال هااالی اخیر هر دو حوزه سااااااامتااا

ناااالوریهااالی دیجیتااال

اکوسااایساااتم سااامت

و

و پز ااااااا ی ،به ود

دساااترسااای به تتخصاااصااال سااامت
توسااا ه سااایساااتمهلی تتصااال سااامت

و پز ااا ی،
 ،تح یل

آنمین و تستگر ا م لت بیگلرا  ،به ود کاتر
هگراه خواهااد بود و هگااه توارد نوق،

سااااااامتا

پز ا ی بیش از پیش یلدآور تی ود .بهرتادی

بیگلرانی توانگادتر را به هگراه خواهاد دا اااا

از نوآوریهاالی دیجیتاال بااه ی ی از اصااااااا یترین

کااه باال هزیاااههاالیی بسااااااای الر پاالیینتر ،باال ترین

دغدغههلی صاا
و ن ااال
صا

سامت

ت دیل

این حوزه باااه دن ااال

اده اس

کیفی ا

بااالزآنریای این

از ریق نالوریهلی دیجیتللی هستاد.

11

دری الناا

خاادتاالت را تجربااه تیکااااد؛

تجربهای تاحصربهنرد بل استفلده از نالوریهلی
دیجیتل .

دیتیجی برای دیجیتالینمودن صنعت بهداشت و درمان در ایران

بدو

ک بل توجه به روند پر تلب حرک

سمت

صا

به تاظور بقل در دنیلی دیجیتل  ،بلید به سااااار

به سگ

دیجیتللی

این حوزه در کشااااااور نیااااااز

د ،ن ل

خود را در این تسااااایر قرار دهاد و رهساااااپلر سااااافر دیجیتل

اااااوند.

دیتیجی (گروه تحو دیجیتل ) ،به اوا اصا یترین ترجع تخصاصای حوزه تحو دیجیتل کشااور ،آتلده هگراهی ن ل
حوزه سمت
به تاظور حرک

و پز

ی در این تسیر اس

.

در تسایر دیجیتللی در صا

ارائه خدتلت زیر را خواهد دا

سمت

و پز

ی ،دیتیجی (گروه تحو دیجیتل ) ات ل هگراهی

:

تدوین نقشه راه تحو دیجیتل
برگزاری دورههلی آتوز ی تخصصی حوزه تحو دیجیتل در صا
به ود تجربه دیجیتل بیگلرا
پژوهشهلی کلربردی تحو دیجیتل صا

سمت

ایجلد نظلم نوآوری دیجیتل تراکز ن ل در حوزه پز
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و پز

ی

ی و سمت

سمت

و پز

ی

گل بل

با ما در ارتباط باشید
تهرا  ،خیلبل کلرگر گللی،
خیلبل

هید ن وری ،خیلبل صللحی،

تقل ع دانش ثلنی،

گلره ،۳۳

قه ۲

گلره تگلس۶۸۰۴۹۰۶۸ :
وبسلی

DTG.Consulting :

ایگیلInfo@DTG.Consulting :
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