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 چکیده

بهداشتی  های مراقبتبه  مندی عالقهو افزایش میزان  ها بیمارستاندر زیرساخت  ICTامروزه با توجه به توسعه و گسترش 

بسیار مفید باشد.  تواند میبهداشتی  های مراقبتهوشمند متصل در  های دستگاههوشمند، خدمات بهداشت و درمان از طریق 

وسیعی از هدف خدمات بهداشت و درمان هوشمند، کمک به سالمت زندگی مردم از طریق فراهم کردن دسترسی به طیف 

شایان ذکر است که در این  .هاست آنبهبود کیفیت زندگی  درنهایتامکانات و ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده به بیماران و 

نوع خدمات بهداشتی، متخصصان بهداشت عمومی اغلب نیاز به دسترسی به اطالعات پزشکی بیماران در هر زمان و هر مکان از 

شرایط اجازه حضور فیزیکی متخصص  که هنگامییا  بینی پیشدر مورد بالیای غیرقابل  ویژه به متصل دارند، های دستگاهطریق 

هوشمندی محقق شود که  های دستگاهبا استفاده از  تواند میبهداشتی هوشمند و از راه دور،  های مراقبت. دهد نمیرا در مکانی 

 سازی پیادهزیادی پیش روی  های چالش. اند شدهوصل  ها دادهبه مراکز بهداشتی و سیستم تجزیه و تحلیل  سیم بی صورت به

، این است که اطالعات بیمار حساس بوده، بنابراین ها چالش ترین مهمخدمات بهداشت و درمان هوشمند وجود دارد که یکی از 

 چراکهبرخوردار است.  ای ویژهی آن از اهمیت ها دادهبهداشتی، انتقال ایمن  های مراقبتو انتقال اطالعات  آوری جمعدر هنگام 

بهداشتی هوشمند را محیا  های مراقبت، مسائل مربوط به امنیت مقدمات حفظ حریم خصوصی در ICTدر حین استفاده از 

اخیر  های پروژهبهداشتی هوشمند را ارائه و ابتکارات و  های مراقبتخالصه مفاهیم اصلی طراحی  طور به. در این پژوهش کند می

 های مراقبتمختلف امنیتی و مسائل مربوط به حریم خصوصی در حوزه  های آسیبو پس از شناسایی آن را مرور کرده 

بهداشتی هوشمند مورد بحث قرار گرفته و  های برنامهبهداشتی هوشمند، نیاز شدید به انتقال داده ایمن، دقیق و کارآمد برای 

 .گیرد میو ارتباطات ایمن نیز مورد بررسی قرار بحرانی مهم دنیای مدرن در زمینه امنیت  های چالش بر آنافزون 
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