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مقدمه
Information(و ارتباطاتاطالعاتتوسعه فنآوري

and CommunicationTechnology( موجــــــب
پیدایش پدیده هایی از قبیـل تجـارت الکترونیـک،    
دولت الکترونیـک، آمـوزش الکترونیـک و سـالمت     

هـا که ایـن پدیـده  )5-1(الکترونیک گردیده است 
نشانه ظهور سـازمان هـاي مجـازي هسـتند.     عمدتاً

نی همیشــه در دســترس ســازماســازمان مجــازي،
)Ubiquitous Organization(ــه ــخه اســت ک نس

ن را ارائـه  ایک سـازم دیجیتالی اطالعات و خدمات
ــد ــی ده ــازي.)6, 3(م ــازمان مج Virtual(واژه س

Organization( کــه گــاهی اوقــات بــه آن شــرکت
یــا دفتــر مجــازي)Virtual Corporate(مجــازي

)Virtual Office(    90نیز گفته مـی شـود از دهـه
ارتباطات میالدي که دورکاري با استفاده از فنآوري 

معانیمحقق شد مطرح گردید. در طی این سال ها 
متعددي در مقاالت و متـون علمـی بـراي سـازمان     

اصـلی  تمـامی آن هـا،   مجازي ارائه شده اسـت کـه   
دسـترس بـودن در   درترین ویژگی مجازي بودن را

معنـاي مـی داننـد. امـروز    ر مکـان  هر زمان و از ه
فنـآوري اطالعـات قـرار    بر مبنـاي سازمان مجازي 

ارتباطات مجـازي  سازمان ها برايزیراگرفته است، 
. در حـوزه  )7, 2(از فنآوري اطالعات بهره می برنـد 

هـاي سـازمان ی از انـواع  یکـ بهداشت  یـا سـالمت   
که نسخه دیجیتال خدمات واطالعات یـک مجازي

مجـازي را ارائـه مـی دهـد، بیمارسـتان     بیمارستان 
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یعملویمفهومثیحازيمجازمارستانیبیتکاملریس

چکیده
کـه يمجـاز يهـا سازمانانواعازیکی. استشدهيمجازيهاسازماندهیپدشیدایپموجب(ICT)ارتباطاتواطالعاتيفنآورتوسعه:هدفوزمینه
ـ بـه منحصـرا یخیتارلحاظازيمجازمارستانیباصطالح. استيمجازمارستانیبدهد،یمارائهرامارستانیبکیواطالعاتخدماتتالیجیدنسخه یمعن

ـ ابـه . اسـت يمجـاز مارسـتان یبیعملویمفهومریسیبررسمطالعهنیاهدف. دهدیمقرارخودپوششتحتزینرايگریدمیمفاهونبودهمارستانیب نی
کیهربامتناسبیاقداماتزینیعمللحاظاز. استدهیگردمشخصیمفهوملحاظازبرداشتچهاروشدهیبررسيالدیم50دههازیمختلفمتونمنظور

.استشدهاشارههاآنبهکهگرفتهصورتهابرداشتنیااز

Pubmed،Web ofیاطالعاتيهاگاهیپادرمتعدديهاتیساوبومقاالتجامعيجستجوازاستفادهباوبودهيمرورنوعازمطالعهنیا: کارروش

ScienceوGoogle Scholarدیگردمطالعهواردويآورجمع.
درمتفـاوت يهـا برداشـت بـا يمجـاز مارسـتان یبشـده يسازادهیپاتیتجربوبودهمتفاوتزمانطولدريمجازمارستانیبمفهومازبرداشت: هاافتهی

خـدمات ارائـه يبـرا یسـازمان عنـوان بـه سـپس . کردیماشارهیپزشکعلومتالیجیدکتابخانهبهيمجازمارستانیبابتدادر. داردوجودمتفاوتيکشورها
مارسـتان یبمفهـوم کـم یوسـت یبقـرن اولدهـه در. اسـت رفتهکاربهیپزشکيمجازدانشگاهيجابهآنازپسوشدمطرحدورراهازیپزشکمشاوره

ـ پبـه اقـدام برداشـت نیاباکهییکشورهاجملهاز. دارداشارهيمجازتیواقعبریمبتنيبعدسهطیمحکیبهوآمدهدرخودستهیباشکلبهيمجاز ادهی
.کرداشارهسنگاپورونیچلند،یوزینکا،یآمرمتحدهاالتیاانگلستان،آلمان،يکشورهابهتوانیمکردنديمجازمارستانیبيساز

ياشـرفته یپ"محـل درمراقبـت يهـا ستمیس"ک،ینانوالکترونتوسعهويمجازتیواقعکیتکنرشدباندهیآدرکهکردینیبشیپتوانیم: يریگجهینت
ـ قابلوداردحضورمارستانیبدرواقعاکندیماحساسماریبکهاستياگونهبهماریبوپزشکانیمتعاملهاآنلهیبوسکهشدخواهددیتول ويریـ گیپتی

.باشدیواقعيهامارستانیبدرمارانیبکردنيبسترنیگزیجاضروريغیرموارددروبودهمقدوريمجازمارستانیبتوسطماریبازمراقبت

دورراهازیپزشکک،یالکترونسالمت،يمجازمارستانیب: هادواژهیکل

11/11/89تاریخ پذیرش: 25/5/88تاریخ دریافت: 

11/12/92تاریخ پذیرش: 4/11/92تاریخ دریافت: 
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)Virtual Hospital(است)باید توجه داشـت  . )6, 3
در مناطق مختلف دنیا بـر  ICTتفاوت پتانسیل که 

و پیشـرفت  کیفیت زندگی افراد نیز تاثیرگذار بـوده  
بیمارستان مجازي با ایجاد دسترسی برابـر همگـان   
به امکانات درمانی و اطالعات پزشکی باعث کـاهش  

. اصطالح بیمارستان )8, 6, 1(این فاصله شده است
ــی     ــه معن ــرا ب ــاریخی منحص ــاظ ت ــازي از لح مج

رستان نبـوده و مفـاهیم دیگـري را نیـز تحـت      بیما
که متعاقبا به جریان )9(پوشش خود قرار می دهد 

تکاملی این مفهوم اشاره می شود.

روش کار
اسـتفاده بامروري می باشد و نوعازمطالعهاین

متعددمقاالت و وب سایت هايجامعجستجوياز
کلیـد  ازاسـتفاده همچنینپنجاه میالدي واز دهه 

بیمارستان مجازي، بیمارستان سـایبري و  هايواژه
ــکی از راه دور ــاهدرپزش ــايدر پایگ ــاتیه اطالع

Pubmed ،Web of Science وGoogle Scholar

گردید است. نتـایج  مطالعهواردوشدهآوريجمع
ــاملی    ــیر تک ــش س ــب دو بخ ــده در قال ــت آم بدس

مجازي از حیث مفهومی و عملـی ارائـه   بیمارستان 
گردید. سیر تکـاملی بیمارسـتان مجـازي از حیـث     
عملی به چهار دوره تقسیم مـی شـود. دوره اول از   

مـیالدي اسـت کـه    نـود دههاواسطتاشصتدهه
دیجیتـال کتابخانـه رویکـرد بـا مجازيبیمارستان

دومپزشکی معرفی مـی گـردد. دوره دوم از نیمـه   
یکـم مـی   وبیسـت قـرن اوائلتايمیالدنوددهه

خـدمات ارائهرویکردبامجازيبیمارستانباشد که
دور در دنیـا مطـرح اسـت. از    راهازپزشکیمشاوره

یکم، دوره سوم می باشد که وبیستقرناولدهه
مجـازي دانشـگاه مجـازي بـه عنـوان   بیمارستاناز

پزشکی نام برده می شود و در نهایـت دوره چهـارم   
تـاکنون بـوده و   یکـم وبیسـت قـرن ابتـداي که از 

بعـدي سـه محـیط رویکـرد بـا مجازيبیمارستان
مجازي معرفی شده است.واقعیتبرمبتنی

پیشینه
کـاملی بیمارسـتان مجـازي از    تالف) سـیر 

چهـار  علمـی، طی بررسـی متـون   : حیث مفهومی
بــراي برداشــت  بــا کــاربري هــا و اهــداف مختلــف

شـده اسـت. در نخسـتین    ارائـه  بیمارستان مجازي 
تلقی، بیمارسـتان مجـازي بـه کتابخانـه دیجیتـال      

)Digital Library  ــا ــوم پزشــکی ی ــی از ) عل مخزن
کـه  اشـاره دارد ) پزشـکی Online(اطالعات برخط

، پزشـکان و  بیمـاران نیازهاي اطالعـاتی پاسخگوي
ــاي  دانشــجویان ــه ه در خصــوص تشــخیص و روی

. یکـی از مسـتنداتی کـه    )25-10, 3(استدرمانی
مبین وجود بیمارستان مجازي به صورت کتابخانـه  

Medical(تــــال اســــت پــــروژه میســــتدیجی

Information Service Via Telephone می باشد (
که سابقه آن به دهه شصت میالدي باز می گـردد.  
این پروژه صرفا براي آموزش مداوم پزشکان طراحی 
شده بود و در آن پزشکان به یک کتابخانه دیجیتال 
پزشکی که در آن زمان به عنوان بیمارستان مجازي 

می شد، از طریق تلفن دسترسی پیـدا مـی   معرفی 
. معروفترین نمونه بیمارستان مجازي بـا  )11(کردند

ــال   ــه پزشــکی دیجیت ــوع برداشــت، کتابخان ــن ن ای
دانشگاه آیووا بود که تاسـیس آن  بـه اواخـر سـال     

باز می گـردد.همچنین بیمارسـتان مجـازي    1991
) و Virtual Naval Hospitalریــایی (نیــروي د

Virtual Pediatricبیمارسـتان مجـازي کودکـان (   

Hospital نمونه هاي دیگري از بیمارستان مجازي (
مبتنی بر چنین معنایی می باشند.

با پیشرفت فنآوري، در اواخر دهـه نـود مـیالدي    
ــوان   ــه عن ــازه اي از بیمارســتان مجــازي ب تلقــی ت

خدمات مشـاوره پزشـکی از راه   سازمانی براي ارائه 
بـه طـوري کـه  بیمارسـتان     )7(دور به وجود آمـد 

کـه در  نـد امعرفی کـرده  مرکزي درمانی مجازي را 
بهینـه  عامـل تایـن مرکز نقاط مختلـف  ابیمار ب،آن

این برداشت از بیمارستان مجـازي بیشـتر در   .دارد
اروپــا از آن جملــه کشــورهاي انگلســتان، ایرلنــد و 

. )31-26, 7, 6(فنالند پیاده سـازي گردیـده اسـت   
اعتماد زیادي که به فنآوري اطالعات در این مرکـز  

کاهش خطاهاي پزشکی و  مـدت  وجود دارد باعث
سیستم مجموع عملکرداقامت بیمار می گردد و در 

ــوع برداشــت، )25(را ارتقــا مــی بخشــد . درایــن ن
در حـال  چارچوبیک بیمارستان مجازي به عنوان 

یمکــانرتکمیــل بــراي ارائــه خــدمات بهداشــتی د
متکـی بـر   چارچوب. این محسوب می شودمرکزي

ــکی ا ــزا پزشـــ و )Telemedicine(راه دورزاجـــ
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متخصصــین بــوده؛ وابزارهــاي پیشــرفته ارتبــاطی 
و بیماران بیمارستان هاي محلیمستقر در مرکز به

ــد  ــی کنن ــانی م ــن .)30, 27-25(خــدمات رس ای
خدمات طیف گسترده اي را پوشش می دهد که از 

، اقداماتخدمات اولیه بهداشتیآن جمله می توان 
و مدیریت بیمـاري  پیشگیري، تشخیص زود هنگام

ارائه خـدمات بالدرنـگ   . )31(هاي عفونی را نام برد
مشاوره پزشکی بـه  دور، ارائه خدماتپزشکی از راه 

مســافران و جــذب گردشــگران پزشــکی از اهــداف 
.)6(استین مفهوم با ابیمارستان مجازي 

به نظر می رسـد در آغـاز قـرن بیسـت و یکـم و      
و نیز فنآوري هاي پزشـکی  ICTهمراه با پیشرفت 

مفهوم بیمارستان مجازي توسعه می یابد و معنـاي  
ورد. به این آن با دانشگاه مجازي پزشکی گره می خ

ترتیب در سومین تلقی، واژه بیمارستان مجازي بـه  
, 6(جاي دانشگاه مجازي پزشکی به کار رفته اسـت 

از جملــه خــدماتی کــه    زیــرا )32-40, 29, 22
آموزش ارائه ،بیمارستان مجازي می تواند ارائه کند

در ایـن  اسـت. هاي پزشکی به دانشجویان پزشـکی 
اي آمـوزش  اهـ محتونوع بیمارستان هـاي مجـازي،  

کافیاز آنجا که ارائه می گردد. پزشکی الکترونیک 
بودن آموزش مهارت هاي پزشکی از عمـده تـرین   ن

هزینـه  و دالیل رخداد خطاهاي پزشکی مـی باشـد  
لـذا  )42, 41(زیادي را به جامعه تحمیل مـی کنـد  

تان مجازي می توانـد در جهـت بـاال بـردن     بیمارس
مهارت هاي تصمیم گیري دانشجویان پزشکی گـام  
بــر دارد. نمونــه هــاي زیــادي از بیمارســتان هــاي  
ــاالت   ــادا، ای مجــازي در کشــورهاي انگلســتان، کان
متحــده آمریکــا، اســترالیا، اســپانیا، نیوزیلنــد و     

.)40-33, 29(گرجستان با این برداشت وجود دارد
و علـوم پزشـکی در دهـه    ICTبا توجه به توسعه 

اول قرن بیست و یکم  مفهوم بیمارستان مجازي به 
شکل بایسته خود در آمده و بـه یـک محـیط سـه     

) Virtual Realityبعدي مبتنی بر واقعیت مجازي (
اشاره می کند که که افراد در آن قادر بـه مشـاهده   
محل دریافت خدمات درمانی بوده و می تواننـد در  
ــه   ــا ارائ ــه گشــت و گــذار؛ تبــادل اطالعــات ب آن ب
دهندگان خدمات؛ و یا سـایر بیمـاران بپردازنـد. در    
چنین محیطی بیمار حقیقتا احساس می کنـد کـه   

ردهـاي  . کارب)51-41, 8(در بیمارستان حضور دارد

این محـیط سـه بعـدي عـالوه بـر ارائـه اطالعـات        
تواند در آموزش پزشکی و ارائه خدمات مشـاوره  می

پزشکی باشد. از جمله کشورهایی کـه بـا ایـن نـوع      
برداشت از بیمارستان مجازي اقدام به پیاده سـازي  
کرده اند می توان به کشورهاي آلمـان، انگلسـتان،   

چـین و سـنگاپور   ایاالت متحده آمریکـا، نیوزیلنـد،  
اشاره داشت.همچنین یکی از پروژه هاي وب محـور  
که منعکس کننده تعریف اخیر بیمارستان مجـازي  
است محیط زندگی دوم می باشد کـه اصـل پـروژه    
متعلق به ایاالت متحده آمریکا بوده و دانشگاه هاي 

، کرنــل، )42(، نیویــورك)41(کارولینــاي شــمالی
اهو، کوونتري، ناتینگهام، کالج سـلطنتی لنـدن،   آید

دانشگاه پالي مـوت و دانشـگاه تومـاس جفرسـون    
در آن به فعالیت آموزشی و درمـانی مشـغول   )49(

هستند.

کاملی بیمارستان مجازي از حیث تب) سیر
تحت مطالعه حاضر، جریـان  بر اساس منابع: عملی

تکاملی بیمارستان مجـازي را از حیـث عملـی مـی     
توان به شرح ذیل مطرح نمود: 

دهه شصت تا اواسط دهه نود میالدي: بیمارستان 
پـروژه  ، مجازي با رویکرد کتابخانه دیجیتال پزشکی

میست دانشگاه آالباما کشور آمریکا در دهه شصـت  
هــاي اولیــه مــیالدي را مــی تــوان یکــی از نمونــه

ــتان ــود    بیمارس ــین وج ــه مب ــت ک ــازي دانس مج
بیمارستان مجازي بـه صـورت کتابخانـه دیجیتـال     
بوده است. در این پروژه پزشکان از هر نقطه دنیـا و  
در هر ساعت شبانه روز می توانستند از طریق تلفن 
با مرکز پزشکی دانشگاه آالباما ارتباط برقرار کرده و 

و بدین صورت به یـک  سواالت خود را مطرح کنند 
کتابخانه دیجیتال پزشکی که در آن زمان به عنوان 
بیمارستان مجازي معرفـی مـی گردیـد، دسترسـی     

. قابـل ذکـر اسـت کـه ایـن      )11(پیدا مـی کردنـد  
خدمات هنوز هم ارائه می شـود و بیشـتر خـدمات    

ر مناطق روسـتایی  گیرندگان پزشکانی هستند که د
مشغول به کار می باشند. گرچه خدماتی که امروزه 
ارائه می شود بیشتر تـداعی کننـده رویکـرد مرکـز     
ارائه خدمات مشاوره پزشکی از راه دور مـی باشـد.   

تاسیس معروفتـرین نمونـه بیمارسـتان مجـازي بـا       
تلقی کتابخانه دیجیتال علوم پزشکی به اواخر سال 
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دانشـگاه آیـووا بـا تاسـیس     باز می گردد که1991
کتابخانه پزشـکی دیجیتـال خـود نـام بیمارسـتان      

اطالعات مربـوط بـه بیمـاران    مجازي را بر آن نهاد.
در این بیمارسـتان مجـازي   قبل از آنطی دو دهه 

قرار گرفته اسـت کـه هـدف آن آمـوزش و اطـالع      
, 10, 3(بودرسانی به بیماران و خانواده هاي آن ها 

از طریق 1992. این کتابخانه در سال )20, 15-18
) در دسترس  قرار گرفـت و از  Gopherکه گوفر(شب

World Wide)بـه تارنمـاي جهـانی   1993سـال  

Web) منتقـــل گردیـــد و پـــس از آن گســـترش
ــت ــال )20(یاف ــازي  1992. در س ــتان مج بیمارس

کودکان که یک کتابخانه دیجیتـال علـوم پزشـکی    
مربوط به تخصـص اطفـال بـود در ایـاالت متحـده      

1997. همچنـین در سـال   )52(آمریکا تاسیس شد
نیروي دریایی ایاالت متحده به علت گسترده بودن 
نیروهاي خـود در آب هـاي آزاد و عـدم دسترسـی     
کادر درمانی به اطالعات روزآمد پزشکی تصمیم بـه  

گرفـت  راه اندازي بیمارستان مجازي نیروي دریایی
که در ابتدا به کتابخانه پزشکی دیجیتـال دانشـگاه   

, 21, 19(تصل بود و سپس از آن جدا گردیدآیووا م
23(.

نیمه دوم دهه نود میالدي تا اوائل قرن بیسـت و  
یکم: بیمارستان مجازي بـا رویکـرد ارائـه خـدمات     

مـیالدي  90اواخر دهـه  : مشاوره پزشکی از راه دور
زمانی بود که در کشور فنالند بحث تغییـر سـاختار   

در ایـن  عـالوه بـر اینکـه    زیـرا  شدبهداشتی مطرح 
کشور بیش از نیمـی از خـدمات بهداشـتی توسـط     

جمعیـت بـاالي سـالمندان،    ،دولت ارائه می گردید
منطقـه  و سردسیر بـودن ،طوالنی بودن مسافت ها

ارائه خدمات بهداشـتی نیز بر اهمیت تغییر ساختار
یـک شـرکت کوچـک    1998در پـاییز  مـی افـزود.  

فنالندي تصـمیم بـه راه انـدازي خـدمات مشـاوره      
روي شبکه اینترنت گرفت تا به بیمـاران  پزشکی بر

امکان ارتباط با پزشکان متخصص در تمـام دنیـا را   
یـا افـراد   مسافرانبه ارائه خدمات بدهد. ایده اصلی

که براي دریافت خارجی مهاجر مقیم در یک کشور 
خدمات بهداشتی با مشکل عـدم آشـنایی بـا زبـان     

چـه پـس از مـدتی   اگربود، خارجی مواجه هستند 
کز ارائه خدمات بهداشتی عمومی نیز از مزایـاي  ارم

ــت   ــر روي اینترن ایــن خــدمات مشــاوره پزشــکی ب

. این ایده براي کشور فنالند کـه بـا   استفاده نمودند
توجه به وضعیت آب و هوایی و جغرافیـایی اش در  
ــرین پزشــک    ــک ت ــا نزدی ــع فاصــله ت بعضــی مواق
متخصص صد ها کیلومتر است ارزش باالیی داشت.

بیمارسـتان  1999ال بعـد، یعنـی در سـال    یک سـ 
مجازي به عنوان یک ارائه دهنده خدمات بهداشتی 
خصوصی در فنالند شناخته شد. از ویژگی هاي این 
بیمارستان مجازي می توان به رابط کاربري مبتنی 

Secure)الیــه ســوکت ایمــنبــر وب، اســتفاده از 

Sockets Layer)، عمــومیسیســتمو اســتفاده از
ــاط ــیارارتب Global System for Mobile)س

Communications)  ــه اشــاره کــرد.این سیســتم ب
؛ و ، افرادي کـه نیـاز بـه متـرجم داشـتند     یانناشنوا

کمـک  بودندافرادي که در مناطق دورافتاده ساکن 
ــرده و ــاهش  ک ــث ک ــه  باع ــوري ب ــات حض مراجع

).7بیمارستان گردید(
یک نمونه اولیه از طرحی بـه نـام   2000در سال 

مارستان مجازي در سراسر انگلستان اجرا شد که بی
د در منــزل خودشــان ســتندر آن بیمــاران مــی توان

. همینطـور در سـال   )26(تحت نظارت قـرار گیرنـد  
پروژه اي با هدف ایجاد  بیمارستان مجـازي   2002

اروپایی و حاشیه دریاي مدیترانـه پیـاده   کشورهاي 
ــد ــن برداشــت از  )28(ســازي گردی ــم ای ــوز ه . هن

بیمارستان مجـاز یعنـی ارائـه خـدمات مشـاوره در      
اولـین  بعضی از کشورها وجود دارد، به عنوان نمونه 
2011بیمارستان مجازي در کشور ایرلند در سـال  

راه اندازي گردید که در آن مالقـات میـان بیمـار و    
که هـاي  پزشک به صورت مجـازي و از طریـق شـب   

.)30(رایانه اي صورت می گیرد
ق یک بیمارسـتان مجـازي در سـطحی    براي تحق

باالتر از آنچه که تاکنون پیـاده سـازي شـده اسـت     
Point of(محـل درمراقبـت سیستم هاي"باید به 

Care System   ــته ــی داش ــرفته اي دسترس ) پیش
می تواننـد  "سیستم هاي مراقبت در محل"باشیم. 

شرح حال، عالئم حیاتی و حتی نتایج آزمایش هاي 
و تحلیل کنند و براي مرکـزي کـه   بیمار را دریافت 

در آن پزشکان متخصـص یـا سیسـتم هـاي خبـره      
)Expert System   پزشکی مستقر هسـتند ارسـال (

ــی    ــس از بررس ــازي، پ ــتان مج ــد. در بیمارس نماین
وضعیت بیمار، درمان و داروهـاي تجـویز شـده بـه     
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اطالع بیمار رسانده  شده و درحالت ایده آل امکـان  
ارد.تزریق دارو نیز وجود د

دهه اول قرن بیست و یکم: بیمارستان مجازي بـا  
ســنت املــین ،رویکــرد دانشــگاه مجــازي پزشــکی

توسـط  2003بیمارستانی مجازي است که در سال 
اساتید درمانگاه سلطنتی منچسترکشـور انگلسـتان   

600راه اندازي شـد. در ایـن بیمارسـتان بـیش از     
در واقـع  ووجود داردشبیه سازي شدهمورد بیمار 

مخزنی از موارد درمانی اسـت کـه بـراي یـادگیري     
ــاله    ــل مسـ ــر حـ ــی بـ Problem Based(مبتنـ

Learning (    مورد استفاده قرار مـی گیـرد. در سـال
محیط آن مجددا بر اساس سیستم مدیریت 2006

(Learning Management System)یــادگیري 

ــه صــورت مــودل ــاز"کــه ب Open("کــد منبــع ب

Source درمانی ه و پرونده رش پیدا کردگست) است
Evidence(یا مبتی بـر شـواهد  به صورت مستقیم

Based( در اختیار دانشجویان قرار می گیـرد)34( .
پروژه مرکز دانش مجازي مراقبـت هـاي بهداشـتی    

)Virtual Health Care Knowledge Center در (
و در کشور گرجستان توسـط سـازمان  2005سال 
North Atlantic Treaty)شـمالی آتالنتیکپیمان

Organization)     راه اندازي شد تـا بـه عنـوان یـک
پروژه زیرساختی براي ارائه خدمات آموزش پزشکی 
از راه دور به نیروهاي این سازمان عمل کند. در این 
پــروژه نیــز از سیســتم مــدیریت یــادگیري مــودل  
اســتفاده شــده اســت. در همــین راســتا و در ســال 

زي راه انـدازي  نیز پروژه مرکز پاتولوژي مجا2007
شد که به صورت تخصصی در حـوزه پـاتولوژي بـه    

. بیمارستان مجازي )35(آموزش پزشکی می پردازد
بـا هـدف   vHospitalدانشگاه چارلز داروین به نـام  

سی دانشجویان به محیط یـادگیري بـرخط و   دستر
در بر گرفتن طیفی از فعالیت هاي پرسـتاري از راه  

و در کشور اسـترالیا راه انـدازي   2006دور در سال 
شد. موردهایی که دانشجویان این مرکز بـا شـرایط   
آنها مواجه مـی شـوند بـر اسـاس اطالعـات واقعـی       
مراجعه کنندگان بـوده و تصـمیم گیـري در حـوزه     

ســتاري بــا توجــه بــه شــرایط، تفســیر داده هــا،  پر
تشخیص هاي پرستاري، مداخالت و پیگیري نتایج 

, 36(تصمیم به پرسـتاران آمـوزش داده مـی شـود    
اولـین بیمارسـتان مجـازي در    2006در سال . )38

کشور کانادا در شهر اوشـاوا ایالـت اونتـاریو افتتـاح     
دانشـگاه  شد. این بیمارستان مجـازي بـا همکـاري    

و دانشـگاه  موسسه فنآوري اونتاریو، کـالج دورهـام  
نیوجرسی کشور آمریکا راه انـدازي شـده اسـت. در    

پرسـتاران در شـرایط پیچیـده پزشـکی     این محیط
قرار می گیرند و هدف اصلی از راه اندازي این پروژه 
رفع نیازهاي آموزشـی پرسـتاران در کشـور کانـادا     

ــت ــال ). 33(اس ــازي 2009در س ــتان مج بیمارس
یک مرکز بهداشتی شبیه سازي شـده  که والدسیال

بـود  در شهر سانتادر استان کانتابریا کشـور اسـپانیا   
ــگاه  توســط ــتان دانش ــتانی در بیمارس ــات اس مقام
ــن  الوالدســی ــاده شــد. هــدف از ســاخت ای ــا نه بن

بیمارستان مجـازي، شـبیه سـازي محـیط درمـانی      
است تا دانشجویان بتوانند شرایط واقعـی را تجربـه   
کنند. مزیت اصلی این روش، تجربه کـردن شـرایط   

در حـالی کـه از   می باشدواقعی توسط دانشجویان 
عی استفاده نمی شود و دانشجویان نیـز  بیماران واق

2010در سـال  . )39(در محیطی ایمن قرار دارنـد 
بیمارستان مجازي اوتاگو توسـط  در کشور نیوزیلند

درایـن محـیط   دانشگاه پزشکی اوتاگو تاسیس شد.
در معاینــه ویژگــی هــا و عالئــم برجســته مجــازي، 

آموزش داده شده و مورد تاکید قرار درمانی بیماران
مصاحبه هاي ضبط جویان با شنیدنشدانمی گیرد. 

شده، دیدن ویدئوها و مشاهده پرونـده بیمـاران در   
مقابل شواهدي قرار می گیرند که آنـان را بـا یـک    

در این بیمارستان کند.مسئله قابل بحث روبرو می
دانشجویان نقش پزشکان تازه واردي را بـازي مـی   
کنند که باید به موارد درمانی قابل بحثی که توسط 
متخصصین براي آن ها طراحی شده است رسیدگی 

ــا چهــرك  هــاي کننــد. دانشــجویان مــی تواننــد ب
)Avatar(  رکـت کننـد و بـا    حخود در بیمارسـتان

ارتبـاط متنـی برقـرار    بیماران و سـایر دانشـجویان  
نمایند. از دیگر فعالیت هاي دانشجویان می توان به 

ــرداري و س عکــ، آزمــایشدرخواســت همچنــین ب
دانشگاه . )50(اشاره کردپاسخ آزمایش هامشاهده 

در سـال  ایـاالت متحـده آمریکـا،    سـلم -ونوینست
بیمارستان مجازي خود را راه انـدازي نمـود   2011

که در آن دانشجویان پرسـتاري در شـرایط واقعـی    
شبیه سازي شده قرار می گیرند. صداي قلب و ریه، 
ضــربان نــبض و مصــاحبه بــا بیمــار از جملــه     
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هایی است که دانشجویان در این محـیط بـا   قابلیت
.)37(ار دارندآن سر و ک

بیمارسـتان  ابتداي قـرن بیسـت و یکـم تـاکنون:     
مجازي بـا رویکـرد محـیط سـه بعـدي مبتنـی بـر        

کوششی هایی که در جهت تحقـق  ،واقعیت مجازي
مفهوم امروزي بیمارسـتان مجـازي صـورت گرفتـه     

در کشور آلمان باز مـی گـردد   2002است به سال 
ــري      ــتم پ ــدي سیس ــه بع ــاربري س ــط ک ــه راب ک

ــر Personal Repository for Electronic)پی

Patient Records) ارائــه گردیــد. در ایــن محــیط
کاربران می توانند به اطالعـات پرونـده الکترونیـک    
ســالمت خــود دسترســی پیــدا کــرده و بــا تبــادل  
اطالعات با ارائه کنندگان خدمات سـالمت و سـایر   
بیماران به اطالعات پزشکی در رابطـه بـا مشـکالت    
خود دست پیدا کنند. این سیستم اطالعاتی توزیـع  

اینترنت و بیمارگرا، می توانـد انـواع   شده مبتنی بر
داده هاي پزشکی که جزئـی از پرونـده الکترونیـک    
سالمت بیمار است را ذخیـره، ترکیـب، پـردازش و    

قابل ذکر است کـه ایـن   .)48, 46, 44(بازیابی کند
رویکرد به بیمارستان مجازي در شکل ابتدایی خود 

و در کشور سـنگاپور پیـاده سـازي    1995در سال 
نمونه اولیـه  سال دانشگاه ملی سنگاپور این در شد. 

)Cyberspace Hospital(بیمارستان مجازياي از 
نسـخه سـه بعـدي    1996. در سال نمودراه اندازي 

ارائه شد که VRMLتنی بر زبان مباین بیمارستان 
ــت    ــازي در اینترن ــت مج ــتان واقعی ــین بیمارس اول

،  لیکن با برداشـت امـروزي از بیمارسـتان    )43(بود
مجازي تفاوت بسیاري داشته است.

از محیط هـایی کـه قابلیـت پیـاده سـازي      یکی
بیمارستان مجازي با تعریف بایسته را دارد محـیط  

زندگی دوم یک محـیط مجـازي   زندگی دوم است.
توسـط شـرکت   2003سه بعدي است که در سال 

راه در کشـور آمریکـا   )Linden Labs(لیندن لبـز 
کاربران در این محـیط بـراي خـود    گردید.اندازي 

مان شخصیت مجازي خلـق مـی   یا هیک چهرك
کننــد تــا از طریــق آن بــا ســایر کــاربران ارتبــاط  

صـوتی یـا متنـی داشـته     )Real Time(بالدرنـگ 
باشند. در مواردي این محیط به عنوان یک شـبکه  
اجتماعی نیز محسوب می گـردد کـه گـروه هـاي     

را در آن خـود و خدماتمختلف عقاید، محصوالت

در سـال هـاي اخیـر    . )49, 41(معرفی مـی کننـد  
بسیاري از دانشگاه ها و از جمله دانشگاه هاي علوم 

ــک   ــوان ی ــه عن ــدگی دوم ب محــیط پزشــکی از زن
آموزشی استفاده کرده و سناریوهایی را بـر اسـاس   
دنیــاي واقعــی شــبیه ســازي مــی کننــد. محــیط  

این نـرم افـزار آن را شـبیه بـه     سه بعديگرافیکی
محیط بازي هاي رایانـه اي کـرده اسـت امـا بایـد      
توجه داشت که در پشـت هـر چهـرك، یـک فـرد      
واقعی وجود دارد که روابط و اعمـال آن را کنتـرل   

کاربران قادر به کدنویسی براي اشیاء و یا ند.می ک
نرم افزارهاي خود در این محیط می باشند. اشیایی 

ومانند خودرو، خانه، تجهیزات پزشکی، آمبوالنس
از سـال  )41(بیمارستان در این محیط وجـود دارد 

کالج سلطنتی لندن در محیط زنـدگی دوم  2010
یک بیمارستان مجازي راه اندازي کرده اسـت کـه   
در آن دانشجویان می توانند با چهرك هـاي خـود   

شبیه سازي شده از ساختمان سر الکساندر محوطه 
آن بـه  را مشـاهده کـرده و در  فلمینگ ایـن کـالج  
ــد  ــردش بپردازن ــازي  .)49, 41(گ ــتان مج بیمارس

یکی از بیمارسـتان  نیویورك نیز پرستاريدانشگاه 
هاي مجازي در محـیط زنـدگی دوم اسـت کـه در     

ــال  ــجویان  2009س ــده و در آن دانش تاســیس ش
پرستاري می توانند با سناریوهاي پزشـکی مواجـه   
شده و مهارت و اعتماد بـه نفـس خـود را افـزایش     
دهند. تمرکز اصلی ایـن سیسـتم بـر روي مهـارت     

رانی، کارگروهی و هاي تصمیم گیري در شرایط بح
کاهش اسـترس در محـیط کـار مـی باشـند. ایـن       

اسـت و هـیچ   "کد منبع باز"بیمارستان یک پروژه 
بیمار واقعی اي در این بیمارستان وجود ندارد کـه  
؛ احتمال آسیب رسیدن به آن وجـود داشـته باشـد   

همچنین امکان تکرار سناریوها به دفعات و در هـر  
نمونـه دیگـر،   . )42(دساعتی از شبانه روز وجود دار

است دانشکده داروسازي دانشگاه کارولیناي شمالی
ــه ــایی از دانشــکده و  2009در ســال ک بخــش ه

ن دانشگاه را در محیط زندگی دوم شـبیه  بیمارستا
ــد در   ســازي کــرده اســت. دانشــجویان مــی توانن
داروخانه مجازي مشغول به کار شده و به سـواالت  

پاسخ دهند. این محیط به صورت مراجعه کنندگان
از پیش طراحی شده براي آموزش و حتی ارزیـابی  

دانشـجویان قـادر بـه   دانشجویان به کـار مـی رود.  
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برداري ، درخواست آزمایش و عکسانارمعاینه بیم
، مشاوره با همکاران و در نهایت تشخیص پزشـکی  
هستند. دسترسـی دانشـجویان بـه صـورت شـبانه      
روزي بوده و قـادر بـه تمـرین بـر روي بیمـاران از      

. )41(شده توسط اساتید خواهند بودطراحیپیش 
بیمارستان مجازي دانشگاه جنـوب  2010در سال 

مرکزي در کشور چین تاسیس شد. این بیمارستان 
توسعه یافته و شبیه سازي VRMLبر اساس زبان 

دانشـگاه جنـوب   سه بعـدي از بیمارسـتان واقعـی    
.)51(دمرکزي می باش

یافته ها
بررسی منابع نشان می دهد که برداشت از مفهوم 
بیمارستان مجـازي در طـول زمـان متفـاوت بـوده      
است. از دهه شصت تا اواسط دهه نود مـیالدي بـه   
بیمارستان مجازي بـا رویکـرد کتابخانـه دیجیتـال     
پزشکی اشاره می شود که اولـین نمونـه آن را مـی    

وان در پروژه میست کشور آمریکا مشاهده نمود. از ت
اواخــر دهــه نــود مــیالدي کــه بیمارســتان اتــولین 

)Atuline  در کشور فنالند راه اندازي شد تا اوائـل (
قرن بیست و یکم بیمارسـتان مجـازي بـا برداشـت     
ارائه خدمات پزشکی از راه دور وجود داشته اسـت.  

ــري از     ــت دیگ ــکی برداش ــازي پزش ــگاه مج دانش
بیمارستان مجازي است که از اوایل قـرن بیسـت و   
یکم در کشور انگلستان پیاده سازي شـد و تـاکنون   
در نقاط دیگر دنیا ادامه داشته است. برداشت نهایی 
اشاره به محیط سه بعدي مبتنی بر واقعیت مجازي 

در کشور 2002دارد که تعریف بایسته آن در سال 
نیـز  1995ل آلمان پیاده سازي شد، هرچند در سا

شکل ابتدایی آن را در کشور سنگاپور شاهد بـودیم  
به صـورت گسـترده در کشـور    2007لیکن از سال 

نمایشـگر سـیر   1آمریکا اجرا شـده اسـت. نمـودار    
مـیالدي تـا   60تکاملی بیمارستان مجازي از دهـه  

تجربیات پیاده سازي 1دهه کنونی است. در جدول 
اي متفاوت بـه  شده بیمارستان مجازي با برداشت ه

ترتیب زمان نمایش داده شده اسـت. همـانطور کـه    
مالحظه می شود بعضی از کشورها برداشت نهـایی  
ــرده و    ــازي نک ــاده س ــازي را پی ــتان مج از بیمارس
برداشت نامتکامل خود از مفهوم بیمارستان مجازي 

ژه هاي خود استفاده می نمایند.را براي پرو

بحث و نتیجه گیري
ــورهاي م ــانی  در کش ــاي زم ــف و در دوره ه ختل

بیمارســتان "متفــاوت برداشــت هــاي گونــاگونی از 

هاي متفاوت از بیمارستان مجازي در طول زماننمودار برداشت - 1نمودار
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وجود داشته است. کتابخانه دیجیتال علوم "مجازي
پزشکی، ارائه خـدمات مشـاوره پزشـکی از راه دور،    
دانشگاه مجازي پزشکی و در نهایت یک محیط سه 
بعدي مبتنی بر واقعیت مجـازي مفـاهیم متفـاوتی    

عنوان بیمارستان مجازي خود هستند که همگی با 
را معرفــی مــی نماینــد. مشــاهده تجربیــات ســایر  
کشورها در راه اندازي بیمارستان مجازي می توانـد  
سطوح مختلف پیاده سازي ایـن مفهـوم در دنیـا را    
نمایش دهد که در شـکل بایسـته آن محـیط سـه     

بعدي مبتنی بر واقعیت مجازي است.
گسترش شبکه اینترنت پرسرعت در دنیـا باعـث   
شده نرم افزارهاي واقعیت مجازي قابلیت اجـرا بـر   
روي شبکه را داشـته و تبـدیل بـه محیطـی بـراي      
تعامالت اجتماعی شوند. در این شبکه ها می توان 

به بیماران یا دانشجویان پزشکی مشاوره و آموزش 
اي داد و یا حتی آزمون گرفت. ایجاد بیمارستان هـ 

ــه     ــد رو ب ــدگی دوم و رون ــیط زن ــازي در مح مج
گسترش آنها نشان دهنده استقبال مخاطبین ایـن  
خدمات می باشد.  با رشد فنآوري هاي پزشکی که 
با کمک نانوالکترونیک کـاربري هـاي فـوق العـاده     
چشمگیري خواهند داشت، می تـوان پـیش بینـی    

پیشـرفته  "سیستم هاي مراقبت در محل"کرد که
واهد شد که بوسیله آن ها تعامل میـان  اي تولید خ

پزشک و بیمار به گونه اي است که بیمار احسـاس  
مــی کنــد واقعــا در بیمارســتان حضــور دارد. ایــن 
سیستم ها از یک سو به بدن بیمار متصل شده و از 
سوي دیگر به صورت بـرخط اطالعـات مربـوط بـه     
وضــعیت بیمــار را بــه پزشــکان یــا سیســتم هــاي 

پیاده سازي بیمارستان مجازي بر حسب سالبرداشت هاي متفاوت از-1جدول 
برداشت از بیمارستان مجازي محل پیاده سازي سال کشور

کتابخانه دیجیتال علوم پزشکی MIST 1969 آمریکا
کتابخانه دیجیتال علوم پزشکی Iowa Virtual University 1991 آمریکا
کتابخانه دیجیتال علوم پزشکی Virtual Pediatric Hospital 1992 آمریکا

محیط سه بعدي مبتنی بر واقعیت مجازي National University of Singapore 1995 سنگاپور
کتابخانه دیجیتال علوم پزشکی Virtual Naval Hospital 1997 آمریکا

ارائه خدمات مشاوره پزشکی از راه دور Atuline Virtual Hospital 1998 فنالند
پزشکی از راه دورارائه خدمات مشاوره  Britain Virtual Hospital 2000 انگلستان

ارائه خدمات مشاوره پزشکی از راه دور Virtual Euro-Mediterranean Hospital 2002 اتحادیه اروپا
محیط سه بعدي مبتنی بر واقعیت مجازي PREPaRe 2002 آلمان

دانشگاه مجازي پزشکی St Emlyn's Virtual Hospital 2003 انگلستان
دانشگاه مجازي پزشکی Virtual Health Care Knowledge Center 2005 گرجستان
دانشگاه مجازي پزشکی Charles Darvin University Virtual

Hospital
2006 استرالیا

دانشگاه مجازي پزشکی University of Ontario Institute of
Technology

2006 کانادا

مبتنی بر واقعیت مجازيمحیط سه بعدي  Imperial College London 2007 انگلستان
محیط سه بعدي مبتنی بر واقعیت مجازي The University of Nottingham 2007 انگلستان
محیط سه بعدي مبتنی بر واقعیت مجازي The University of Plymouth and Thomas 2007 آمریکا

مجازيمحیط سه بعدي مبتنی بر واقعیت  Jefferson University 2007 آمریکا
محیط سه بعدي مبتنی بر واقعیت مجازي Cornell University 2007 آمریکا

دانشگاه مجازي پزشکی Hospital Virtual Valdecilla 2009 اسپانیا
محیط سه بعدي مبتنی بر واقعیت مجازي Virtual SUNY Nursing Hospital 2009 آمریکا

بعدي مبتنی بر واقعیت مجازيمحیط سه  University of North Carolina 2009 آمریکا
ارائه خدمات مشاوره پزشکی از راه دور Iranian Virtual Hospital 2010 ایران

دانشگاه مجازي پزشکی Otago Virtual Hospital 2010 نیوزیلند
ارائه خدمات مشاوره پزشکی از راه دور Ireland's Virtual Hospital 2011 ایرلند

دانشگاه مجازي پزشکی Winston-Salem University 2011 آمریکا
محیط سه بعدي مبتنی بر واقعیت مجازي Central South University 2011 چین
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ســتقر در بیمارســتان مجــازي پشــتیبان تصــویر م
ارسال می نمایند. بیمـاران و متخصصـین مراقبـت    
بهداشتی با استفاده از چهرك هاي خود در محیط 
سه بعدي واقعیت مجازي با بیمار تعامـل داشـته و   
قادر خواهنـد بـود بـا یکـدیگر تعامـل کننـد و در       

سیســتم مراقبــت در "شــرایط ایــده آل از طریــق 
را تحویـل یـا تزریـق    داروهاي تجویز شـده "محل

نماینـد. پــس از آن قابلیــت پیگیــري و مراقبــت از  
بیمار توسط بیمارستان مجـازي مقـدور بـوده و در    
موارد غیر ضروري جایگزین بستري کردن بیماران 

در بیمارستان هاي واقعی باشد.
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Abstract
Background: ICT development has led to the emergence of virtual organizations
phenomenon. Virtual hospital is one of these virtual organizations which present digital
version of services and information of a hospital. In scientific literature, the term “virtual
hospital” covers other concepts as well as the concept of a hospital. The study aimed at
analyzing conceptual and practical evolution of virtual hospital. Considering these purpose
different documents of the 1950s were reviewed and categorized under four conceptual
terms. Practically, we related some actions to each term, as well.
Methods: This study was conducted as a review of articles collected from PubMed, Web of
Sciences and Google Scholar databases.
Results: Definitions of virtual hospital were differed from time to time. There is also
different experience of implemented virtual hospitals in different countries. The first virtual
hospital refers to the medical digital library to provide telemedicine services, in which then
was named a virtual medical university. In the first decade of the 21st century, virtual
hospital as a three-dimensional environment based on virtual reality emerged. Of those
countries which adopted this technology were Germany, United Kingdom, United States,
New Zealand, China and Singapore.
Conclusion: By advancing virtual reality techniques and development of Nano-electronics,
we will be witnesses of production of advanced “point of care systems" with a kind of
interaction between patients and physicians in a way that they feel they are really in a real
hospital with possibility of track and care of patients instead real hospitalization.

Keywords: Virtual Hospital, E-Health, Telemedicine
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