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استفاده از پست الکترونیک( ایمیل) در رابطه بیمار -پزشک در ایران :یک ضرورت

حمید صالحی نیا
دانشجوی دکترای تخصصی اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ايران

 دريافت مقاله39/2/51 :

 پذيرش مقاله39/2/22 :

در ایران ارتباط میان پزشکان ،روانپزشکان( به عنوان

الکترونیک در بسیاری از کشورها برای ارتباط پزشک-بیمار

درمانگران بیماری روانی) با مراجعان هنوز به صورت سنتی می

استفاده می شود( .)4استفاده از پست الکترونیک یکی از شیوه

باشد .به طوری که بیماران در برخی موارد تنها برای پرسیدن

های بسیار مفید و کارا می باشد که امروزه کارایی آن در

یک سوال از پزشک معالج خود به مطب وی مراجعه می کنند

مطالعات خارج از کشور به تایید رسیده است( )4 ,9از این رو

که این مراجعه باعث اتالف وقت و از بین رفتن منابع مالی و

کشور های دیگر نیز برای استفاده از راه های الکترونیک

انسانی می شود .از این رو گرچه این روش ها از سالیان دور

ارتباطی از جمله پست الکترونیک بایستی برنامه ریزی الزم را

بر روابط بیمار و پزشکی حاکم بوده است ولی به نظر می رسد

انجام دهند.

با مشکالتی همراه می باشد .)5(.از آنجایی که ارتباط سنتی و

در حال حاضر دسترسی به اینترنت در همه جا وجود دارد

حضوری پزشک -بیمار با مشکالت زیادی همراه می باشد می

و پست الکترونیکی (ایمیل) در حال تبدیل شدن به یک وسیله

توان با استفاده از تکنولوژی مناسب و به روز بر این مشکالت

مهم و گستره ارتباط بین بیمار و پزشکی می باشد(.)4-5

غلبه کرد و با توجه به پیشرفت تکنولوژی و روش های جدید

ارتباطات الکترونیکی دارای مزایای زیر می باشد)5 :تعداد

ارتباطی دیگر ارتباط سنتی پزشک -بیمار در برخی مواد

زیادی از تماس های تلفنی و مراجعات حضوری و غیر

مناسب نمی باشد و توصیه به روش های ارتباطی جدید بین

ضروری را کاهش می دهد ،لذا کیفیت کار بهبود پیدا می کند،

پزشک و بیمار شده است (.)9-5

)2موجب ایجاد یک راه ارتباطی مناسب بین بیمار و ارائه

در بسیاری از کشور های پیشرفته ،راه های دیگری

دهندگان مراقبت های بهداشتی شود )9 ،کاهش موانع درک

جایگزین مراجعه حضوری بیمار شده است( ،)9بطوری که در

شده برای بیان حاالت بیماری در بسیاری از موارد را به همراه

دهه های گذشته استفاده از تلفن و اخیرا استفاده از پست

دارد )4 ،انگیزه برای پژوهش با استفاده از گزارش های ایملی

صالحی نیا

استفاده از پست الکترونیک( ایمیل) در...

توسط بیماران را بوجود می آورد)1 ،باعث کاهش استفاده های

ایملی بررسی شود ،چرا که در ایران چندان این روش از ارتباط

غیر ضروری از منابع بهداشتی می شود(.)9

پزشک و بیمار مورد استفاده قرار نگرفته است( )5و استفاده از

البته ارتباط الکترونیکی پزشک-بیمار دارای مشکالتی نیز

این روش در ایران و سایر کشور های در حال توسعه حس می

می باشد از جمله مسائل اخالقی از مهم ترین مشکالت این راه

شود و می بایست اقدامات و بررسی ها برای بومی سازی این

ارتباطی می باشد بطوری که ممکن است محرمانگی و حفظ

روش در ایران و استفاده بهینه از این نوع رابطه ها بین پزشک

اسرار به درستی صورت نگیرد ،ولی در عین حال استفاده از

و بیمار صورت گیرد( )8از طرفی در راستای اهمیت رسانه

این روش توصیه شده است( )1 ,9و استفاده از این روش

های دیجیتال و کشور الکترونیک استفاده از روش های

ارتباطی در حال افزایش است( ،)1 ,5چرا که راحت ترین راه

ارتباطی الکترونیک در پزشکی بیش از همیشه احساس می

های ارتباطی است و می تواند باعث افزایش رضایت بیمار و

شود .در این راستا محققین با انجام تحقیقات نیاز سنجی ،موانع

پزشک شود لذا رابطه بین پزشک و بیمار را بهبود بخشیده و

سنجی و انگیزه های کاربرد این روش ،مسئولین و برنامه ریزان

باعث ارتباط بهتر و نتیجه ی درمانی کاراتر می گردد( .)4و

با تدوین برنامه ها در این زمینه ،برگزاری دوره های آموزش

بطور کلی در مطالعات مختلف تاثیر این روش ارتباطی بین

مهارت های ارتباط الکترونیک و تعریف تعرفه مناسب با این

پزشک و بیمار تایید شده است()2 ,6

نوع ارتباط پزشک بیمار ،پزشکان و بیماران با به روز کردن

ارتباط از طریق پست الکترونیک با توجه به آنچه ذکر شد

اطالعات خود و مرور شیوه های ارتباط الکترونیک می توانند

می تواند بسیار مفید و باعث کاهش مراجعات ضروری به

استفاده از پست الکترونیک را در ارتباط های درمانی و پزشکی

بیمار به پزشک شود ،با در نطر گرفتن این موارد و افزایش

تسهیل کنند و در راستای کشور الکترونیک گام برداشت .در

دسترسی به اینترنت و گسترش روز افزون راه های آموزش

این راستا بایستی اقدامات الزم توسط مسئولین ،محققین،

الکترونیک( ،)1 ,2استفاده از راه های الکترونیکی از جمله ایمل

پزشکان و بیماران برای تسهیل پیاده سازی این روش انجام

در آینده ای نزدیک در ایران برای ارتباط پزشک و کارکنان

گیرد .تا بدین طریق نسبت به بومی سازی و استفاده از این

بهداشتی با بیماران ضروری به نظر می رسد .لذا به نظر می

روش کارساز ارتباطی بین پزشک و بیمار اقدام نمود .با توجه

رسد آشنایی پزشکان و بیماران با روش های ارتباط الکترونیک

به رسالت مجالت آموزش پزشکی از جمله مجله گام های

از جمله پست الکترونیک در ایران ضروری به نظر می رسد و

توسعه در آموزش پزشکی و اهمیت وافر ترجمان دانش و

به دانشجویان ،کارکنان پزشکی و بهداشتی بایستی آموزش های

نقش آن در تغییر سیاست ها و دستورالعمل ها( )3و با توجه

الزم در این زمینه ارائه گردد چرا که آشنایی با روش های

به مزایای ارتباط ایمیلی بین پزشک و بیمار انتظار می رود این

ارتباطی می تواند باعث استفاده مناسب آن شود( .)5و با انجام

دست نوشته مورد توجه گیرد.
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