
به نام خداوندى كه انسان را خليفه خود بر روى زمين  
قرار داد، خداوند را شاكرم كه توفيق خدمت در يكى 
ديگر از عرصه هاى حوزه سالمت را براى ما و دانشجويان   

رشته فناورى اطالعات سالمت فراهم آورده است. 
بدون شك حفظ اسرار بيماران مديون كوشش گروهى  
مى باشد كه از همان ابتداى تحصيل بايستى از فرمايش  
مقام معظم رهبرى (مدظله العالى) كه فرمودند: ”كارى مقام معظم رهبرى (مدظله العالى) كه فرمودند: ”كارى 
كنيم كه بيمار جز درد بيمارى رنج ديگرى نداشته باشد“  
دنباله روى نماييم. اينجانب ضمن تبريك فرا رسيدن ماه 
 ميهمانى خدا و 17 ارديبهشت روز مدارك پزشكى را 
 به تمامى اساتيد ، كاركنان و دانشجويان اين حوزه كه 
 با برنامه ريزى و مديريت اطالعات به دنبال فتح  قله هاى  
 پيشرفت هستند، تبريك و تهنيت عرض ميكنم  
و اميدوارم در سايه توجهات حضرت ولى عصر(عج) موفق باشيد.   و اميدوارم در سايه توجهات حضرت ولى عصر(عج) موفق باشيد.   

دانشمندان در حال توسعه بيوسنسورى پزشكى و ارزان قيمت هستند كه مى تواند 
قبل از تشديد وضعيت بيمار، عالئم سكته قلبى را اطالع داده تا اقدامات پيشگيرانه 
 انجام شود. اين دستگاه قابل حمل است و مى تواند با تجزيه و تحليل تنها يك قطره 
 خون انگشت در عرض 5 دقيقه غلظت پروتئين واكنشى سى.آر.پى را در جريان خون 
 اندازه گيرى كند، پروتئينى كه سطح باالى آن نشان دهنده ى التهابى است كه 

 مى تواند با حمله  قلبى در ارتباط باشد. 
اين دستگاه مى تواند از طريق بلوتوث يا واى فاى به يك گوشى هوشمند متصل شود، اين دستگاه مى تواند از طريق بلوتوث يا واى فاى به يك گوشى هوشمند متصل شود، 
داده ها را جمع آورى كند و در نهايت موجب ارسال اين اطالعات به پزشكان شود.   

                                                                   هر علمى كه روى كاغذ نوشته نشود، ضايع مى گردد. 
                                                                          (امام على عليه السالم) 

مدارك پزشكى از اجزاى جدا نشدنى گروه پزشكى 
 جهت بهبود فرايند درمان، از بدو وجود علم پزشكى به 
صورت حكاكى هاى روى سنگ ها تا رايانه هاى امروزى 
 بوده و خواهد بود. لذا به مناسبت هفدهم ارديبهشت  
روز اسناد ملى و مدارك پزشكى ، ضمن تقدير از تالش روز اسناد ملى و مدارك پزشكى ، ضمن تقدير از تالش 
 بى دريغتان  اين روز را به شما دانشجويان عزيز و  
كاركنان گرامى تبريك عرض مى نمايم. بى ترديد 
رعايت اصل امينت و محرمانگى اطالعات مطابق با 
استاندارد هاى موجود، امرى ضرورى در فرايند ذخيره 
سازى و بازيابى پرونده هاى پزشكى محسوب مى شود. 

ثبت دقيق  ميزان مصرف غذا والكل به منظور 
مديريت تعدادى از بيمارى ها نظير ديابت ،بيمارى 
 هاى قلبى و عروقى و الكلى ضرورى است. اين  
 (RFID)سنسور شيميايى جديد با امواج راديويى
 و بدون نياز به باترى عمل مى كند. اين سنسور 
 از موادى كه تركيبات را اندازه گيرى مى كنند و 
 دو حلقه طاليى مربع شكل تشكيل شده است   دو حلقه طاليى مربع شكل تشكيل شده است  
كه همزمان با جذب يك عنصر ، اين قطعات طال 
 از هم جدا مى شوند و امواج راديويى بازگشتى 
 تغيير ميكند. اين ردياب  از سه اليه تشكيل شده  
است، اليه مركزى كه مواد مغذى و ساير مواد 
شيميايى را شناسايى مى كند و دو اليه ديگر كه 
براى جمع آورى امواج راديويى عمل مى كنند. 

به تازگى يك شركت لهستانى ، دستگاهى را 
براى ثبت سيگنال هاى الكتروكارديوگرافى 
طراحى كرده است كه به طور خودكار آريتمى 

هاى قلب را نشان مى دهد. 
اين سيستم فعاليت قلب را از طريق ECG و  
حركات بيمار را از طريق شتاب سنج اندازه گيرى 
 مى كند و اين داده ها را به صورت خودكار از  مى كند و اين داده ها را به صورت خودكار از 
 طريق شبكه تلفن همراه به پورتال گروه بالينى 
 ارسال مى كند و اين چنين پزشك مى تواند 
 هر گونه آريتمى را مشاهده و پيشرفت و درمان 

 را ارزيابى كند.   


