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 PubMedدر پایگاه پرونده الکترونیک سالمت  حوزه کاوی تولیدات علمیسنجی و متنتحلیل ترکیبی کتاب

 

 4سهرابی چشمه ، مظفر3شعبانی ، احمد2عاصمی عاصفه، 1شکوهیان محبوبه

 
 

  چكيده
لی یک المت، قسمت اصسهای بالینی و کاهش اشتباهات پزشکی دارد. در این خصوص، پرونده الکترونیک دسترسی به اطالعات کامل بیمار، نقش مهمی در بهبود مراقبت مقدمه:

 المتحوزه پرونده الکترونیک سمنتشر شده در  علمیکاوی تولیدات سنجی و متنتحلیل کتاب هدف از انجام پژوهش حاضر، .شودسیستم اطالعات سالمت یکپارچه محسوب می

 .بود PubMedدر پایگاه 

و  Excelافزارهای ها با استفاده از نرمداده ام شد.مقاله انج 6863 بر روی 2019تا  2009 هایدر بازه زمانی سال کاویسنجی و متنکتاب روش این مطالعه به :بررسيروش 

VOSviewer  و ابزارVoyant مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

 داشت. تولید PubMedاهمیت زیادی در پایگاه های مراقبت بهداشتی یستمس، سالمت، مراقبت بهداشتی و در حوزه مورد نظر، موضوعات پرونده الکترونیک سالمت ها:يافته

، David Batesترین مقاالت به حوزه بود. بیش این کشور در کشور آمریکا پرتولیدترینرا نشان داد و  صعودی روندی طی ده سال پرونده الکترونیک سالمت در حوزه مقاالت

Dean Sittig  وHardeep Singh اختصاص داشت . 

ه منظور بتواند دید روشنی ه می. نتایج به دست آمدباشدها، نماینده یک مفهوم یا حوزه تحقیقاتی در سالمت میرخدادی واژگان برای هر کدام از واژهنقشه هم گيري:نتيجه

ات داغ و کسب موضوعتواند به محققان در انتخاب یمهمچنین،  .نماید هیهای علمی و فنی ارافعالیت دربرای تأثیرگذاری بر تخصیص و توزیع منابع گذاری علمی این حوزه سیاست

 .بینش جامعی از چارچوب علمی حوزه مورد نظر کمک نماید

 کاویسنجی؛ متنهای الکترونیک سالمت؛ کتاب؛ تولیدات علمی؛ پروندهPubMed هاي کليدي:واژه

رسد. این وری به نظر میجانبه به روند رشد و موضوعات مطرح در آن ضربه عنوان محور توسعه پایدار، توجه همهت المعلمی در حوزه س تولیداتاهمیت  توجه بهبا  پيام کليدي:

 .شودفظ سالمت افراد میحگذاری پژوهشی برای تولید علم به منظور ارتقا و سیاستامر موجب 

 
 15/7/1398: انتشارتاریخ  2/7/1398 پذیرش مقاله: 1/6/1398 مقاله: دریافت

در ک سالمت پرونده الکترونی حوزه علمیکاوی تولیدات سنجی و متنتحلیل ترکیبی کتاب .سهرابی مظفر شکوهیان محبوبه، عاصمی عاصفه، شعبانی احمد، چشمه ارجاع:

 196-190: (4) 16؛ 1398مدیریت اطالعات سالمت . PubMedپایگاه 

 

 مقدمه
 ای جهت افزایش کیفیت وتواند عامل بالقوهیمآوری اطالعات سالمت فن

 هایپرونده مانند جدید هایآوری. فن(1)ی بهداشتی باشد هامراقبتاثربخشی 
 اطالعات گذاریاشتراک به سهولت جهت را ابزارهایی سالمت، الکترونیک

 ارایه ختیارادر  جامعه سالمت بهبود و مراقبت کیفیت افزایش و سالمت ارزشمند
 موجب اطالعاتی، چنین به دهد. دسترسیقرار می بهداشتی مراقبت دهندگان

فرد،  سالمت هایاه یکپارچه از دادهدیدگ گیری بالینی بهتر بر اساستصمیم
 رچهکپای بهداشتی بهبود مراقبت و فرد سالمتافزایش دسترسی به اطالعات 

ک سالمت، مجموعه ، پرونده الکترونیEvans(. از نظر 2) گرددبرای بیماران می
طور  ه بهکست اطالعات مرتبط با سالمت افراد از پیش از تولد تا پس از مرگ ا

 گهدارییره و نی بهداشتی ذخهامراقبتمداوم به شکل الکترونیکی توسط مراکز 
تی در شود تا در صورت نیاز، تمام یا بخشی از آن با رعایت نکات امنییم

 (.3از قرار گیرد )دسترس افراد مج
عنوان ابزار قدرتمندی به منظور مطالعه  ی علمی بههانقشهامروزه از 

رشته ساختار یک  هانقشهشود. های علمی استفاده میینهزمساختار و پویایی 

علمی را با نشان دادن روابط بین موارد مهم در حوزه و چگونگی رشد و توسعه 
در ی هانقشهتوانند از یمدهند. محققان یمدر طی زمان نمایش  هاحوزهاین 

 ها یا مفاهیم در کنار هم درواژگانی کلمات کلیدی، وجود واژهروش تحلیل هم
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که با  به یکدیگر است هاآندهنده محتوای نزدیک  یک مدرک، نشان
کنند، یمی که در آن کار احوزهشناختی برای به دست آوردن درک بهتر از کتاب

توان ساختار رخدادی، میگیری میزان این هماندازهبا  (.4) استفاده نمایند
مفهومی یک حوزه تحقیقاتی را ترسیم نمود. این شبکه مفهومی با شمارش تعداد 
دفعات وجود هر اصطالح موضوعی و همنشینی آن با موضوعات دیگر ترسیم 

ف و کلمات موجود تواند شامل موضوعات مختلیم(. یک مقاله علمی 5)شود می
کننده مجموعه خاصی از موضوعات مورد بحث اند منعکستودر آن مقاله نیز می

توان به استخراج یمکاوی و تحلیل محتوای اسناد، باشد. با استفاده از روش متن
یافت. در ادامه، به برخی اطالعات مفید برای کشف دانش جدید از متن دست 

 شده است. اشاره ونده الکترونیک سالمتهای پژوهشی مرتبط با پریتفعال
Chen همکاران پژوهشی را با استفاده از هوش مصنوعی بر روی  و

ی هامتحده آمریکا و چین طی سال ی الکترونیک سالمت در ایاالتهاپرونده
انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که روند تولیدات برای هر دو  2017تا  2008

و تحلیل  سازی موضوعی و تجزیهشد. از طریق مدلباکشور افزایشی می
 متحده آمریکا به شده برای تحقیقات ایاالت موضوع شناسایی  35بندی، خوشه

لخته شدن خون، حریم خصوصی اطالعات سالمتی و »موضوع اصلی شامل  9
محرمانه بودن آن، عوارض جانبی دارو و واکسن، تصویربرداری، بیماری، عملکرد 

و برای کشور چین « ی بالینیهادادهو تحلیل  صویری، روش تجزیهصوتی و ت
سرطان، تصویربرداری، حمایت »خوشه شامل  7شده به موضوع شناسایی  35نیز 

و رویداد خطر، طب چینی، دیابت بارداری و  گیری بالینی، دارواز تصمیم
 و Chen(. 6) شدندبندی طبقه« ی بالینیهادادهو تحلیل  های تجزیهیکتکن

شناختی پردازش زبان طبیعی در تحقیقات پزشکی در همکاران به تحلیل کتاب
پرداختند. نتایج مطالعه آنان  2016تا  2007 هایطی سال PubMedپایگاه 

متحده آمریکا بیشترین تعداد انتشارات حوزه موضوعی را نشان داد که ایاالت 
کاوی، استخراج اطالعات، شناسی محاسباتی، واژهداشته است و موضوعات زیست

بندی متن، رسانه اجتماعی و بازیابی اطالعات، بیشترین تمرکز را در طبقه
سنجی همکاران به تحلیل علم و Yao. (7)مقاالت حوزه به خود اختصاص دادند 

 2012تا  2000از سال  Web of Scienceهای سالمت در پایگاه یستمس
 شتریب واست  بوده یشیافزا داتیتول رشد روند که کردند یریگجهیو نت پرداختند
 سالمت، موضوعات بر ،اندکرده مطالعه را یبهداشت یهاستمیس که محققان
 و یمال نیتأم ،یحکمران و یرهبر ،یبهداشت یهاستمیس به ییپاسخگو

 عملکرد یابیارز مراقبت، تیفیک و یبهداشت خدمات ،یبهداشت یهانهیهز
 (.8) داشتند تمرکز یکاردرمان یروین و یبهداشت اطالعات یهاستمیس ،یسالمت

Han و تحلیل موضوعی حوزه  همکاران در تحقیق خود به تجزیه و
 2014تا  2009 هایطی سال Web of Scienceبیومدیکال مقاالت پایگاه 

 ،یپزشک ضبط یهاستمیس» موضوعات که دندیرس جهینت نیا بهپرداختند و 
 ،اداره و سازمان ،هاروش ی،عیطب زبان پردازش ی،پزشک کیانفورمات ی،وتریکامپ

 و یریشگیپ ،وتریکامپ و کاربر تعامل ،اطالعات یابیباز و رهیذخ ،هاتمیالگور
همکاران با بررسی  و Wen(. 9داشتند ) را واژگان یرخدادهم نیشتریب« کنترل

تولیدات علمی پرونده الکترونیک سالمت در پایگاه نمایه استنادی علوم طی 
، دریافتند که تعداد زیاد مقاالت و نشریات در حوزه 2005تا  1991های سال

های پرونده الکترونیک سالمت بیانگر اهمیت روزافزون آن در جهان است. کشور
 ایرانپور(. 10) داشتندو انگلستان بیشترین انتشارات حوزه را  ایاالت متحده آمریکا

داد پژوهشی ایران در توای برونسنجی و تحلیل محهمکاران در پژوهش کتاب و

در  1390تا  1377های حوزه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت طی سال
، Iran medex، SID (Scientific Information Database)های یگاهپا

MedLib و PubMed  نشان دادند که رشد انتشارات در این حوزه در داخل و
مت روان، بهداشت باروی و سال»خارج روند مثبتی داشته است و موضوعات 

ترین موضوعات از جمله مهم« های مزمن غیر واگیرتنظیم خانواده و بیماری
 (.11) باشندتولیدات علمی ارتقای سالمت می

ی سالمت، محققان با انبوهی از اطالعات مواجه هادادهبا رشد گسترده 
ارهای جدیدی هستند که برای استفاده از آن، به مدیریت اطالعات سالمت و ابز

ی بزرگ ادبیات علمی نیاز دارند. مطالعه حاضر هامجموعهبرای کشف و مرور 
های یستمسفرصت مناسبی را برای ارتقای کیفیت مراقبت از بیمار و بهبود 

مانند افراد  یاطالعاتهای استنادی، کند. پایگاهیممراقبت بهداشتی فراهم 
پژوهشی افراد، ردیابی تاریخ و  هایفعالیتعلمی، ردیابی  تولیداتاستنادکننده به 

 PubMedاما پایگاه دهند، میه یارا انرا به کاربر ...روند پیشرفت یک حوزه و
 تحلیل حاضر، از انجام تحقیق هدف .کندنمیفراهم  اناین امکان را برای کاربر

 PubMed پایگاه در حوزه پرونده الکترونیک سالمت کاویسنجی و متنکتاب
ه زمانی ده سال اخیر بود تا ساختار مفهومی این حوزه و عناصر موضوعی باز طی

 .آن مشخص گردد
 

 روش بررسی
سنجی کاوی و کتاباین پژوهش بر اساس مدل مفهومی از دو روش متن

های این دو یتمحدودکه موجب بهبود کارایی و غلبه بر برخی از  نموداستفاده 
نامه خود بیان کرد که تلفیق الگوریتم و در پایان Janssensروش گردید. 

بندی بندی بهتر متون و حوزهسنجی، موجب دستهکاوی و کتابی متنهاروش
مقاالت علمی ده سال اخیر  شامل مورد مطالعه (. جامعه12شود )علمی آن می

بود. این  PubMedمحققان حوزه پرونده الکترونیک سالمت نمایه شده در پایگاه 
 باشد.سالمت می اطالعات پایگاه معتبرترین ین وتربزرگیگاه پا

در مرحله اول، برای تعیین موضوعات اصلی با استفاده از راهبرد جستجو 
 و زبان انگلیسی 29/6/2019تا  2/7/2019به بازه زمانی  یر، نتایجزپیشرفته 
 .گردیدمحدود 

 

"Electronic health record"[All Fields] OR "Health Care 

Information System"[All Fields] OR "Personal Health Record"[All 

Fields] AND ("2009/07/02"[PDat]: "2019/06/29"[PDat]) 
 

عنوان جامعه به  PubMedرکورد از مقاالت نمایه شده در پایگاه  6863
آمده بررسی و موضوعات آن بر دست  ت بهمقاالتحقیق بازیابی گردید. سپس 

وارد شد. برای  Excelافزار ها استخراج و در نرماساس عنوان، چکیده و کلید واژه
آمده با دست ها و موضوعات، پیکره به به دست آوردن تعداد تکرار کلید واژه

بارگذاری و تعداد  Wordبه صورت فایل  Voyantاستفاده از ابزار تحت وب 
تکرار واژگان کلیدی مشخص شد. سپس نقشه ابر کلمه موضوعات به دست آمد. 

برای  Voyantی مختلف در ابزار هاقالبتوانند متن خود را در یمپژوهشگران 
و تحلیل و نمایش  و تحلیل متن وارد کنند. سپس یک پنجره تجزیهتجزیه 

کلیدی و تعداد تکرار کلمات را مشخص ، واژگان Voyantگرافیکی متن در ابزار 
 (.13)نماید یم

رکورد بازیابی شده بر اساس معیارهای ورود و خروج و  6863مرحله بعد،  در
تحقیق )تعیین روند رشد تولیدات، پرتولیدترین نویسندگان، پرتولیدترین  سؤاالت
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یل و رخدادی واژگان( به منظور تحلو تعیین هم هاکشورها، پربسامدترین واژه
و  وارد گردید VOSviewerافزار ( به نرم14شناختی )های کتابمشاهده نقشه

 .استفاده شد Excelافزار برای ترسیم جداول و نمودار نیز از نرم
 

 هايافته
 گردید. هیاراسنجی کاوی و کتابی مطالعه در دو قسمت متنهاافتهی

پرونده الکترونیک سالمت در پیکره مورد بررسی، با  موضوعات اصلی حوزه
مشخص گردید. موضوعات اصلی و  Voyantکاوی در ابزار استفاده از روش متن

 آمده است.  1 ها در جدولفراوانی آن
 

 در  پرونده الکترونیک سالمت: موضوعات اصلی حوزه 1جدول 

 2019تا  2009های طی سال PubMedمقاالت پايگاه 

 هاکليد واژه فراواني
66 Primary care 
43 Health record medical 
41 Patient portal 
29 Health information 
29 Electronic medical 
29 Clinical decision 
28 Machine learning 
27 Clinical decision support 

822 Electronic health record 
463 Health 
146 Health care 
130 Information 
114 Health care information system 

98 Medical 
94 Medical informatics 
76 Patient 

 
 شده است. نشان داده 1 در شکل Voyantنقشه ابر کلمه موضوعات با ابزار 

 

 
: نقشه ابر کلمه موضوعات حوزه پرونده الکترونیک سالمت 1شکل 

 2019تا  2009های سالطی  PubMedدر مقاالت پايگاه 

صعودی  2019تا  2009روند رشد مقاالت از سال  کهنشان داد  هاافتهی
، اما به است صورت تصاعدی دو برابر شدهطور متوسط به و هر سال به  بوده

شد، تعداد تولیدات علمی گرفته  2019که این گزارش در نیمه سال دلیل این 
 (.2)شکل حوزه سالمت در این سال کمتر بود 

 

 
: روند تولید مقاالت علمی حوزه پرونده الکترونیک سالمت در 2 شکل

 2019تا  2009های طی سال PubMedپايگاه 

 
حوزه  تولیدات علمیدر مورد کشورهای سرآمد در شده  بررسی انجام

پرتولیدترین کشور با اختالف زیاد، متحده آمریکا  ایاالتکه  نشان داد سالمت
 نیدتریتولاز آن کشورهای کره جنوبی، استرالیا و آلمان جزء پر و پس بود

 (.3در امر تحقیقات حوزه سالمت بودند )شکل  کشورها
 

 
: فراوانی پرتولیدترين کشورهای جهان در حوزه پرونده 3 شکل

 2019تا  2009های طی سال PubMedالکترونیک سالمت در پايگاه 

 
، حداقل VOSviewerافزار در نرم نویسندگانبرای تهیه شبکه همکاری 

  شد و مورد در نظر گرفته 10تعداد مقاالت منتشر شده توسط نویسندگان 
نفر معیار ورود را  170نویسنده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند که  26017

 Hardeep Singhو  David Bates ،Dean Sittigکسب کردند. نویسندگان 
 (.2ند )جدول بیشترین مقاالت را داشت
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: فراوانی پرتولیدترين نويسندگان در حوزه پرونده الکترونیک 2 جدول

 2019تا  2009های طی سال PubMedسالمت در پايگاه 

تعداد  نام نويسنده
 مقاله

 گريتعداد ارتباط با د
 سندگانينو

David Bates 71 20 

Dean Sittig 64 62 

Hardeep Singh 59 39 

Joshua Denny 47 26 

Adam Wright 47 40 

Miguel Marino 42 67 

George Hripcsal 38 15 

Jennifer Devoe 37 69 

Rachel Gold 32 55 

Rovert Grundmeier 31 19 

David Vavdrey 31 14 

Jyotishman Pathak 30 25 

 

ه از استفاد زمینه سالمت با شبکه همکاری نویسندگان پرتولید در 4 شکلدر 
بر اساس  دگاننویسنتراکم هر یک از  شده است. ترسیم VOSviewerافزار نرم

ی دهنده نزدیک نشانها و موقعیت هر گره بر روی نقشه، علمی آن اتتولید تعداد
ران از شبکه همکا یاخوشهتحلیل  و تجزیهکار آن نویسندگان با یکدیگر است. 

 .باشدمختلف می یهارنگخوشه در  14که این شبکه شامل  دادنشان  نویسندگان
 گردد. درمی تعیین هاکلید واژه برای رخدادیهم آستانه واژگانی، تحلیل هم در

شد. گرفته  نظر بار در 10واژه در عنوان  هر برای رخدادیپژوهش حاضر حداقل هم
 تحلیل نتایج از نکردند، کسب را رخدادیهم آستانه هاآن هایواژه موضوعاتی که

 رخدادیهم آستانه آوردن پایین با واژگانیهم تحلیل در مشکل شدند. این حذف
 ارزشکم هایواژه حجم اما گردد،می بازیابی بیشتری هایکلید واژه شود ومی کمتر

 آستانه نظر گرفتن در با سازد.می مشکل را نقشه درک و ودرمی نقشه باال در
 عناوین واژه را در 161 افزارنرم مورد بررسی، هایبرای واژه مذکور رخدادیهم

 افزارنرم با استفاده از واژه تعداد این واژگانیهم نقشه و نمود شناسایی مدارک
VOSviewer ارتباط دهنده نشان نقشه در سطح مفاهیم گردید. خطوط بین ترسیم 

شتری با هم دارند، در نقشه د و واژگان کلیدی که ارتباط بیباشمی مفاهیم بین
 نندهکبیان هاکوچکی دایره و بزرگی گیرند. همچنین،نزدیک به یکدیگر قرار می

ای دهنده خوشهها نشان رنگ دایره مفهوم است. هر مورد در موجود دانش میزان
 به متون مورد بررسی تمرکز شده است. بیشتریناست که کلید واژه در آن واقع 

آوری های اولیه، فنموضوعات پرونده الکترونیک سالمت، مراقبت روی بر ترتیب
 به نسبت تریبزرگ دایره که باشداطالعات سالمت و پرونده سالمت شخصی می

 (.5دارند )شکل  مفاهیم بقیه
 

 
: شبکه همکاری نويسندگان در زمینه پرونده الکترونیک 4 شکل

 2019تا  2009های طی سالسالمت 

 

 
 عنوان نويسندهرخدادی موضوعات حوزه پرونده الکترونیک سالمت بر اساس واژگان : نقشه هم5 شکل
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 سطح در مفهوم هر گرفتن قرار محل رخدادی،های همنقشه تحلیل در
 را مفاهیم رابطه بین که باشدمی مفاهیم سایر تا مفهوم هر نسبی نقشه، فاصله

 به موجود متون کند کهمشخص می هانقشه در سازد. فاصله واژگانمی مشخص
 مفهوم اند. اگرصحبت کرده یکدیگر بر هاآن اثرات و ارتباط مورد در میزان چه

به  قرار گیرد، پردازش زبان طبیعی مفهوم به پرونده الکترونیک سالمت نزدیک
 است، شده توجه یکدیگر بر هاآن اثرات به موجود متون در که معنی است این
 مشاهده خطاهای پزشکی از پرونده الکترونیک سالمت زیاد که فاصله زمانی اما

 یکدیگر بر واژگان این اثرات به موجود ادبیات در که بیانگر آن است شود،می
 باشدبرخوردار میاست. سطح نقشه از پراکندگی به نسبت خوبی  شده کمتر توجه

 دهد که پژوهشگران حوزه سالمت به موضوعات و این امر نشان می
 اند.متنوعی پرداخته

ها در حوزه پرونده الکترونیک سالمت بر اساس پرکاربردترین واژه
 آمده است. 3 رخدادی واژگان عنوان در جدولهم

 

پرکاربردترين واژگان عنوان در حوزه پرونده  : رخداد3 جدول

 2019تا  2009های طی سال PubMedالکترونیک سالمت در پايگاه 

تعداد ارتباط با 

 ديگر مفاهيم
 هاکليد واژه رخداد

399 700 Electronic health records 
92 134 Primary care 

157 129 Health information technology 
83 96 Quality improvement 

85 87 Clinical decision support 
96 84 Patient safety 
62 79 Personal health records 
61 68 Natural language processing 
73 55 Medical informatics 
38 43 Machine learning 

47 41 Clinical decision support 

systems 
54 39 Patient portal 
33 37 Information technology 
33 37 telemedicine 

 

رخدادی واژگان عنوان در خوشه، نقشه هم 8آیتم در  161طور کلی، به 
ترین خوشه (. بزرگ5 حوزه پرونده الکترونیک سالمت را مشخص نمود )شکل

ترین واژگان کلیدی آن پرونده الکترونیک سالمت بود که واژه و بزرگ 33شامل 
 دهد.حوزه سالمت را نشان می اهمیت آن در

 

 بحث
انتشار مقاالت در حوزه سالمت الکترونیک نتایج مطالعه حاضر نشان داد که روند 

ی سالمت طی چند سال اخیر رشد چشمگیری داشته است که نشان هاپروندهو 
های های پژوهشاز توجه محققان و اهمیت آن دارد. نتایج به دست آمده با یافته

 و Wen و( 7همکاران ) و Chen ،(8همکاران ) و Yao ،(11همکاران ) و رانپوریا
در نتایج خود به روند صعودی انتشار مقاالت  هاهمسو بود. آن (10)همکاران 

 (.7، 8، 10، 11حوزه سالمت الکترونیک اشاره نمودند )
کشور ایاالت متحده آمریکا بیشترین انتشارات را به خود اختصاص داده بود. 

کشورهای  (8) همکاران و Yao و( 10همکاران ) و Wenدر نتایج تحقیقات 
 کشور( نیز 7) همکاران و Chenایاالت متحده آمریکا و انگلستان و در مطالعه 

زه سالمت الکترونیک عنوان بیشترین کشور تولیدکننده انتشارات حوآمریکا به 
هد دمعرفی گردید که با نتایج بررسی حاضر همخوانی داشت. این یافته نشان می

شود. توسعه به موضوع سالمت اهمیت زیادی داده میکه در کشورهای در حال 
کنند تا زمینه ارتقا و بهبود توسعه می و تحقیق صرف را هزینه بیشترین هاآن

 نمایند.سالمت در جامعه را فراهم 
، David Batesدر پژوهش حاضر، بیشترین مقاالت حوزه سالمت متعلق به 

Dean Sittig  وHardeep Singh  .بودDavid Bates  استاد دانشگاه پزشکی
انفورماتیک ، گیری بالینیپشتیبانی از تصمیمهای هاروارد است که در زمینه

استاد انفورماتیک زیست  Dean Sittig(. 15فعالیت دارد ) ایمنی بیمارو  پزشکی
انفورماتیک های زمینه که در باشدمی دانشگاه علوم پزشکی تگزاس پزشکی
و پرونده الکترونیک سالمت  سالمت الکترونیک ،گیری بالینیتصمیم، پزشکی

گذاری سالمت، رئیس برنامه سیاست Hardeep Singh. (16کند )فعالیت می
وری آفنهوستون است که به موضوعات  کیفیت و انفورماتیک مرکز نوآوری

الکترونیک سالمت عالقه  پروندهبهبود ایمنی بیمار از طریق  واطالعات سالمت 
باشند. در (. هر سه نویسنده پرتولید در حوزه سالمت از کشور آمریکا می17دارد )

( و 7از کشور چین ) Tangاز کشور آمریکا و  Denny، همکاران و Chenتحقیق 
عنوان ( به 8از کشور انگلستان ) McKee نیز همکاران و Yaoلعه در مطا

نشان از عدم حضور نویسندگان ایرانی  هاپرتولیدترین نویسنده معرفی شدند. یافته
 در جمع پرتولیدترین نویسندگان بود.

پرونده الکترونیک »های ترین موضوعات شامل واژهدر پژوهش حاضر، مهم
آوری اطالعات سالمت، بهبود کیفیت، پشتیبانی فن های اولیه،سالمت، مراقبت

تصمیم بالینی، امنیت، پرونده سالمت شخصی، پرونده پزشکی الکترونیکی، پردازش 
های پشتیبانی رسانی، یادگیری ماشین، سیستمزبان طبیعی، اطالعات پزشکی، اطالع

آوری نگیری بالینی، سالمت الکترونیک، پورتال بیمار، اپیدمیولوژی، فتصمیم
 ،همکاران و Chen. در تحقیق بود« تله مدیسین و مراقبت بیمار محور اطالعات،

بندی متن، کاوی، استخراج اطالعات، طبقهشناسی محاسباتی، واژهموضوعات زیست
 (.7رسانه اجتماعی و بازیابی اطالعات بیشترین تمرکز در مقاالت حوزه را داشتند )

کاوی و از دو روش متن آمدهت دس تحلیلی بر موضوعات کلیدی به
ترین موضوع در پرونده الکترونیک سالمت فرد، سنجی نشان داد که مهمکتاب

مراقبت خودمحوری با استفاده از امکاناتی که سیستم در اختیار او قرار داده است، 
ی اولیه و حتی پیشگیری از بیماری، به هامراقبت. فرد برای انجام باشدیم

ترین این امکانات در ین نیاز به امکاناتی در سیستم دارد. مهممدیسصورت تله
 الزم،مشی و حفاظت از اطالعات فرد و وجود خط تیامن نیتأمدرجه اول شامل 

 و طیمح نیو پزشکان در ا مارانیب ریبا سا یارتباطات اجتماع یامکان برقرار
 اریکمک بس کهد باشی مینیماش یریادگی شرفتهیهای پامکان استفاده از سیستم

شده پرونده سالمت فرد  یسازیشخص طیمد از محادر استفاده کار یثرؤم
دانش و اطالعات و فراهم آوردن  یهاگاهیپابه  یدسترس ،نی. همچنکندمی

ترین از جمله مهم ،به اطالعات سالمت یآسان موضوع یامکان دسترس

https://scholar.google.com/citations?view_op=search_authors&hl=fa&mauthors=label:medical_informatics
https://scholar.google.com/citations?view_op=search_authors&hl=fa&mauthors=label:medical_informatics
https://scholar.google.com/citations?view_op=search_authors&hl=fa&mauthors=label:medical_informatics
https://scholar.google.com/citations?view_op=search_authors&hl=fa&mauthors=label:patient_safety
https://scholar.google.com/citations?view_op=search_authors&hl=fa&mauthors=label:patient_safety
https://scholar.google.com/citations?view_op=search_authors&hl=fa&mauthors=label:medical_informatics
https://scholar.google.com/citations?view_op=search_authors&hl=fa&mauthors=label:medical_informatics
https://scholar.google.com/citations?view_op=search_authors&hl=fa&mauthors=label:medical_informatics
https://scholar.google.com/citations?view_op=search_authors&hl=fa&mauthors=label:electronic_health_records
https://scholar.google.com/citations?view_op=search_authors&hl=fa&mauthors=label:electronic_health_records
https://scholar.google.com/citations?view_op=search_authors&hl=fa&mauthors=label:health_information_technology
https://scholar.google.com/citations?view_op=search_authors&hl=fa&mauthors=label:health_information_technology
https://scholar.google.com/citations?view_op=search_authors&hl=fa&mauthors=label:improving_patient_safety_through_the_electronic_health_record
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 موضوعاتی است که باید در این محیط در نظر گرفته شود.
های پایگاه های پژوهش حاضر این بود که همهمحدودیتجمله  از

ات علمی تولید از اطالعاتی مورد بررسی قرار نگرفت. بنابراین، احتمال دارد برخی
 .حوزه سالمت وارد پژوهش نشده باشد

 

 گیرینتیجه
وزه حهوم یا تواند نماینده یک مفرخدادی واژگان میهر کدام از واژگان نقشه هم

در  دارند، هایی که ارتباط نزدیکی با همدیگرتی در سالمت باشد و واژهتحقیقا
ها حوزه گیرند، اما گاهی اوقات ترکیب بعضی از این واژهیک خوشه قرار می

ده وضوعی حوزه پرونساختار م حاضر مطالعه کند. نتایججدیدی را ایجاد می
گذاری ر سیاستتواند دید روشنی را دالکترونیک سالمت را نشان داد که می

رای تأثیرگذاری بر تخصیص و توزیع منابع ب به منظورعلمی این حوزه 
ات ضوعموحققان در انتخاب مارایه دهد. همچنین، به  های علمی و فنیفعالیت

 .نمایدداغ و کسب بینش جامعی از چارچوب علمی حوزه مورد نظر کمک می

 پیشنهادها
ده در شمایه ن التدر مج لهایرانی نیز به انتشار مقا محققان شودیمپیشنهاد 

ی هاپژوهشگیری از د تا با بهرهو در این حوزه اقدام نماین PubMedپایگاه 
جهان  فتههدفمند، به توسعه و ارتقای سالمت همگام با سایر کشورهای پیشر

 .یابنددست 
 

 تشکر و قدردانی
ه ب تشکر و یردانشگاه اصفهان تقد معنوی و مالی هایبدین وسیله از حمایت

 . آیدعمل می
 

 تضاد منافع
 .اندنداشته یتضاد منافع گونهچیه سندگانیدر انجام پژوهش حاضر، نو
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Abstract 
Introduction: Access to patient’s complete information is critical in improving clinical care and reducing medical errors. 

Electronic Health Record is a collection of individuals' health information, from prenatal to posthumous, which is stored 

electronically, is available at any center and at any time, and is an integral part of an integrated health information system. The 

purpose of the present study was bibliometric and text-mining analyze of scientific products in the field of Electronic Health 

Records in PubMed database. 

Methods: This present study was carried out using bibliometric method and text mining. The study was conducted in the 

academic year of 2019 in PubMed database on the period of 2009-2019, and 6863 articles were selected for review. Excel, 

VOSviewer and Voyant were used for data analysis. 

Results: In the studied field, issues of electronic health records, health, health care, information, health care systems were of great 

importance in PubMed. Developing articles in this field had been on the rise for ten years, and the United States was the most 

productive country in the field. David Bates, Dean Sittig, and Hardeep Singh had the most articles in the field of study. 

Conclusion: Each item of co-occurring vocabulary map can represent a concept or research area in health. The findings can 

provide a clear insight to scientific policymaking of this field to influence the allocation and distribution of resources for scientific 

and technical activities. It can also help researchers in selecting the state-of-the-art topics and having a comprehensive insight into 

the academic context of the field. 
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