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  105 سخنرانی -  چکیده مقاالت
 

یار بالینی هاي تصمیم بررسی اخالق در سیستم  
  3، شراره رستم نیاکان کلهري2، محمد حسینی روندي1*احمد ناصرپور

  تهران پزشکی علوم دانشگاه پزشکی انفورماتیک دکتراي دانشجوي -1

  دانشجوي دکتراي انفورماتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران،تهران،ایران -2
  استادیار گروه مدیریت اطالعات و سالمت دانشگاه علوم پزشکی تهران،تهران،ایران  -3

   
مکانیسـم   .کننـد  گیري انسان را مـدل و پشـتیبانی مـی    ستند که فرایند تصمیمهاي تصمیم یار بالینی، فناوري کامپیوتري ه سیستم

هـاي   سیسـتم . شـود  گیري، در محل مراقبت از بیمار مـی  سیستم به صورتی است که باعث تسهیل و افزایش توانایی پزشک براي تصمیم
هـاي نـرم    ده سپس با اسـتفاده از مجموعـه الگـوریتم   ها و شرایط فرد بیمار را با یک پایگاه دانش کامپیوتري تطبیق دا تصمیم یار ویژگی
 ي گیري از طریق فناوري است که با استفاده از مکانیسم خودکـار بـا ارائـه    تصمیم. دهند اي اختصاصی براي بیمار ارائه می افزاري توصیه

طح اعتماد پزشک به این فناوري تحـت  س. کنند را در مورد یک مشکل بالقوه مربوط به بیمار هوشیار میها  آن هشدار و پیام به پزشکان،
. اسـت چنین، چگونگی طراحی شـان   دانش در این ابزارها و توانایی شان در گرفتن تصمیمات منطقی و معقول و هم ي ارائهي  تاثیر نحوه

ـ هـا   آن ت ازاستفاده درس ي ها نتوانند به سطح استانداردهاي موجود ارتقا یابند و اگر پزشکان نحوه اگر این سیستم ،عالوه هب درسـتی   هرا ب
در این مقاله سعی بر این شده کـه بـه   . شوند هاي اخالقی حادث می اي را متاثر سازند تنش فرا نگرفته باشند و نیز وقتی که روابط حرفه

الش هـا،  هاي پشتیبان تصمیم پرداخته شود تا بـا شناسـایی چـ    کارگیري سیستم ههاي ناشی از آن در بحث ب هاي اخالقی و پیامد نگرانی
  .شودفراهم  انایجاد یک دید جامع و درست براي متخصص ي کارگیري این فناوري، زمینه هنواقص و نقاط عطف در ب

  هاي تصمیم یار بالینی فناوري اطالعات، اخالق پزشکی، سیستم :یديواژگان کل
 
  

    

                                                
* Email: anaserpour92@gmail.com  
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