
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آبـاد، ابتـداي خیابـان     . کرمان، چهارراه طهماسبروانپزشکی، متخصص اعصاب و روان، استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان. مرکز تحقیقات علوم اعصابدکتراي عصب) 1(

   0341E-mail:smazhari@kmu.ac.ir-2264198جهاد، معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی کرمان. دورنگار: 
1- telemedicine  2- Short Message Service  
3- adherence 

156  
156  

 

   ارسال پیامک براي بیماران اعصاب و روانکاربرد 
  )1(دکتر شهرزاد مظهري

  ] 19/10/1391؛ پذیرش مقاله: 6/8/1391دریافت مقاله: [
  

ــه  هــاي  ســال یطــ ــر فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات ب اخی
بــاالبردن کیفیــت ارائــه خــدمات بهداشــتی و درمــانی کمــک  

ري ارتبـاط بهتـر و   شایانی کرده و در موارد بسیاري براي برقرا
پزشـکی از   پزشکان و بیماران استفاده شده اسـت.  میانثرتر ؤم

هـاي پشـتیبان    وسیسـتم  ، استفاده از پست الکترونیـک 1راه دور
در حـوزه   از این دسـت هسـتند.   ییها گیري بالینی مثال تصمیم

تواننـد کاربردهـاي بسـیار     هاي نوین می ورياروانپزشکی نیز فن
   ).2، 1خدمات داشته باشند (سطح  يثري در ارتقاؤم

وري در حـوزه پزشـکی اسـتفاده از    ایکی از کاربردهاي فن
کاربردهـاي متعـددي در   توانـد   است که مـی  )SMS( 2پیامک

تـالش  در نوشته حاضـر  حوزه بهداشت و پزشکی داشته باشد. 
شده و منـابع معتبـر    کسبهاي  هضمن اشاره به تجربه است دش

موضـوع   بـه ایـن   یاختصاصـ ر طـو  ، بـه شده در این حوزه چاپ
تـوان بـراي    آیا در حوزه روانپزشکی نیـز مـی  پرداخته شود که 
ن بیماران و روانپزشـکان از پیامـک   میاثرتر ؤبرقراري ارتباط م

در این ارتبـاط وجـود    تواند می هایی استفاده نمود و چه چالش
  ؟ه باشدداشت

ارســال  ،یکــی از کاربردهــاي پیامــک در حــوزه پزشــکی 
اسـت.  موقـع در کلینیـک    بیمـاران بـراي حضـور بـه     بـه یادآور 
ثیر قابـل توجـه   أتـ گر  نشان در این خصوصپژوهشی هاي  یافته

نکردن به کلینیک  مراجعه و یپیامک در کاهش میزان فراموش
ادآوري توانـد یـ   از دیگر کاربردهاي پیامک مـی  ).3-5(است 

ی کـه  یاهـ  بیماران باشد. یکی از مشکله موقع دارو ب مصرف به
تواند باعث شکست درمان یا پاسخ ناقص بـه درمـان شـود،     می

 موقع دارو یا مصرف نامنظم آن فراموشی بیماران در مصرف به
هـایی ماننـد    در مـورد بیمـاري   هـاي انجـام شـده    است. بررسـی 

پیامک در مصرف  ثیر استفاده ازأتگر  دیابت، آسم و سل نشان
  اسـت   ) بـوده نسـبت بـه گـروه کنتـرل    (موقـع دارو   صحیح و به

)8-6 .(  
ــوزه       ــک در ح ــتفاده از پیام ــوع اس ــا موض ــابع ب ــرور من م

در  تعـداد منـابع  آن اسـت.   سودمند بـودن گر  روانپزشکی نشان
ي از مؤثربـودن  شـواهد است، ولی وجـود  بسیار کم  این حوزه

ضرورت تفکر و  ،هاي پزشکی سایر رشتهاستفاده از پیامک در 
ــتفاده از پیامـــک در شـــروع پـــژوهش در  ــورد اسـ ــوزهمـ  حـ

 انجـام شـده در   جـوي و . در جسـت رسـاند  مـی  را پزشکی روان
pubmed  حوزه  استفاده از پیامک دربا موضوع تنها چند مقاله

 نـد: بودروانپزشکی یافـت شـد کـه در سـه زمینـه انجـام شـده        
ثیر أتـ و  آوري زمان ویزیت پزشک، یادآوري مصرف دارویاد

  عملکرد فرد.  بر رفتار و
هـاي پزشـکی،    حـوزه مربوط به سـایر  هاي  یافتهخوان با  هم

لندن نشان داد فرسـتادن پیامـک در    جامع در شهربررسی یک 
پنج و هفت روز یا سه و هفت روز پـیش از ویزیـت،   دو نوبت 

ویزیـت روانپزشـکی   بـراي  بیمـاران   نیافتنسبب کاهش حضور
 کثیر ارسـال روزانـه پیامـ   أتـ  ي). در پژوهش دیگر9شود ( می

ماه، در میزان مصرف مـنظم   سهمدت به  ،مصرف دارو یادآور
ها نشان  یافتهبررسی شد.  ااسکیزوفرنیمبتال به در بیماران  3دارو
 ککننـده پیامـ   گروه دریافـت دارو در  میزان مصرف منظمداد 
  ). 10گروه کنترل بود ( از بیش

یـک خـط تلفـن     کـم  که بیشتر افـراد دسـت   اینبا توجه به 
نقاط ، در بیشتر فراگیر است استفاده از آن بسیاردارند و  همراه

ویـژه بـراي    هسـتند و بـه  هـاي همـراه در دسـترس     کشور تلفـن 
هاي اینترنتـی متعـددي    سامانهو  شکلی ندارندمدریافت پیامک 

موقـع پیامـک بـه بیمـاران را      توانند ارسال به که میوجود دارد 
موقع و  فقط کافی است که بهخودکار انجام دهند و  صورت به

، کاربرد پیامک در حـوزه  ریزي شوند ار برنامهب فقط براي یک
  .رسد نظر می بهروانپزشکی منطقی 
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 مربوط به سائلچالش این حوزه مترین  مهم از سوي دیگر
اســت. بســیار مهــم اســت کــه  امــور ایمنــی و محرمانــه مانــدن
آنــان بــراي  ارســالیهــاي  پیامــکشــوند  روانپزشــکان مطمــئن

شـود   یمـن ارسـال مـی   در قالب یک سیستم مطمئن و ا، بیماران
 ).12، 11( اسـت  هـا بسـیار کـم    مکـان خطـا در ارسـال آن   که ا

  عبارتنـد از:  بـراي حـل ایـن مشـکل     پیشنهاد شـده  راهکارهاي 
که بـراي ایـن    هاي پست الکترونیک ویژه استفاده از پایگاه )1

انـد و از درجـه امنیـت     سازي شده نوع مکاتبات طراحی و پیاده
ه مـتن را  کـ افزارهـایی   تفاده از نـرم اسـ ) 2و  باالیی برخوردارند

کننـد.   فرستنده و گیرنده مبادله مـی  میان 1صورت رمزنگاري به
حتی در صورت دسترسی سـایر افـراد بـه مـتن     در این صورت 
  ود ندارد.فهم آن وج امکان ،مورد مکالمه

در ایــن اسـت.   کهـاي ارسـال پیامـ    چـالش بعـدي هزینـه    
هـاي اینترنتـی    انهسـام  باکه  یهای مکپیاخصوص گفتنی است 

که حتی در صورت  ،هزینه بسیار پایینی دارندشوند،  ارسال می
ارسال تعداد بسیار زیاد پیامک در طـول مـاه، کـل هزینـه بـاال      

خود روانپزشـکان پرداخـت   وسیله  بهتواند  مییست و بنابراین ن
ــاد بســیاري از روانپزشــکان در صــورت    ــه احتمــال زی شــود. ب

رسال پیامک و نتیجه گرفتن بیمـاران از  ثیر مثبت اأاطمینان از ت
ــه را پ درمــان،  رداخــت کننــد. حاضــر خواهنــد بــود ایــن هزین
که مبلـغ   ،توان هزینه را از خود بیمار دریافت کرد چنین می هم

کل آن براي یک بیمار در طول یک ماه ممکن است به اندازه 
 نیمی از هزینه یک ویزیت تخصصی نباشد. 

ــري در نتیجــه  ــی گی ــوان م پیامــک یــک  گفــت ارســال ت
بیشتر نسبت ارزان قیمت و بسیار در دسترس براي  بهتکنولوژي 

کشـورها نشـان    دیگـر  دهـاي متعـد   همردم کشور ماست. تجربـ 
سـزایی در کمـک بـه     هتوانـد نقـش بـ    دهد این فنـاوري مـی   می

انجــام روانپزشــکی داشــته باشــد. ویــژه در حــوزه  ، بــهبیمــاران
  مقطع فعلی است. هایی در این حوزه، نیاز پژوهش
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