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حفظ حریم خصوصی و گمنامی در سالمت الکترونیک با استفاده از زیرساخت  ارائه پروتکل
 کلید عمومی
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 خالصه

 

نظور در مهمین  ای دارد. بهحفظ امنیت و حریم خصوصی بیماران اهمیت ویژه ،با توجه به توسعه سالمت الکترونیک
خت کلید ز زیرساااند. در این راستا این مقاله راهکارهای موجود جهت حفظ امنیت و حریم خصوصی بیماران بررسی شده

 های قبلیپژوهش ران استفاده شده است. با توجه به اینکه در اکثرعمومی و امضای دیجیتال برای افزایش امنیت بیما
 مچنین جهتهاست.  گمنامی بیمار لحاظ نشده بود، در این طرح از امضای کور عادالنه برای این منظور بهره گرفته شده

ی، بیمار در ل پیشنهادپروتک احرازهویت عالوه بر رمزعبور، بیومتریک بیمار نیز مورد استفاده قرار گرفته است. با استفاده از
صوصی خی و حریم های امنیتمند شود. پروتکل پیشنهادی با نیازمندیتواند از خدمات سالمت بهرهمیکشور خارجی نیز 

ابی و های موجود مورد ارزیهای امنیتی طرح پیشنهادی با سایر روشدر نهایت، ویژگی تطابق دارد. HIPPAاستاندارد 
 است.مقایسه قرار گرفته 
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 مقدمه   .1

سیستم  های اطالعاتی کامپیوتری در سیستم سالمت رواج یافت. بیشتر تمرکزمیالدی، سیستم 1960از دهه 
تی ای و مدیریبخانهافزارهای کاربردی، کتامیالدی محدود به استفاده از نرم 1990تا  1960های اطالعات سالمت در سال

المت سازی اطالعات ساری به سمت پردازش اطالعات بیمار و یکپارچهافزارهای تج، تحقیقات و نرم1990بود. در طول دهه 
سالمت  طالعاتاهای امن با اهداف ثبت الکترونیکی اطالعات سالمت، انتقال حرکت کردند. در حال حاضر توسعه سیستم

رار قوجه ت بین ارائه دهندگان خدمات سالمت و همچنین تولید و گسترش دانش پزشکی براساس اطالعات سالمت مورد
 .[1]گرفته است
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هایی را به حفظ اطالعات بیماران و کنترل دسترسی به این اطالعات محرمانه، از جمله مسائلی است که امروزه نگرانی
در صنعت سالمت الکترونیک آمریکا بعنوان  *HIPPAاستاندارد  1996. به همین منظور در سال [2]وجود آورده است

مت های سالقانون فدرال ایاالت متحده تنظیم شد. براساس این استاندارد، حریم خصوصی بیمار بایستی در تمامی سیستم
لحاظ گردد، با این وجود تعریف دقیقی مبنی بر چگونگی اعمال حریم خصوصی و امنیت در این استاندارد بیان نشده 

 شود:مین استاندارد به صورت زیر بیان یم خصوصی مطرح شده در ایی امنیتی و حرهانیازمندی. [5-3]است
 .آگاهی بیمار: بیمار بایستی از نحوه استفاده و نگهداری اطالعات سالمتش آگاهی یابد 
 سازی و انتقال ضروری است.در طول ذخیره هامحرمانگی: حفاظت از داده 
  ذاری ای رمزگالمت خود را از طریق مدیریت کلیدهتواند دستیابی به اطالعات سمیکنترل بیمار: بیمار

 کنترل کند.
 باید بدون حذف، تحریف و تخریب محافظت شود. رت: اطالعات سالمت بیمامیتما 
 ازه ر بدون اج، دسترسی به اطالعات سالمت بیمابیمارنجات زندگی و  اضطراری: در شرایط شرایط اورژانس

 ممکن باشد. وی

. باشدمیهای سالمت الکترونیک ای ممکن جهت اعمال حریم خصوصی در سیستمسازی یکی از راهکارهگمنام
استفاده از . [6]ها بدون افشای هویت خود استفاده نمایدتواند از خدمات و سرویسکند که کاربر میگمنامی تضمین می

 .[7]سازی می باشدها برای گمنامامضای کور و امضای کور عادالنه یکی از روش
ل و سائز جمله ماسرور مرکزی بهداشت پزشک و موضوع امنیت اطالعات پزشکی بیماران به هنگام برقراری ارتباط با 

کلید  یرساختهای اساسی برای حل این مشکل، استفاده از زحلیکی از راه .مشکالت موجود در سالمت الکترونیک است
لید عمومی . زیرساخت ک[8]سازدمیعمومی است که تبادل اطالعات سالمت را به صورت امن از طریق اینترنت فراهم 

 رمزنگاری ز طریقترکیبی از تکنولوژی، سیاست و فرایندهای اجرایی است که ذخیره اطالعات حساس را در محیط ناامن ا
 .[9]کندمیکلید عمومی فراهم 

ه ب HIPAA های حریم خصوصی در استانداردهدف اصلی این مقاله ارائه سیستم سالمت الکترونیکی شامل ویژگی
فظ کرده و حبیماران را خواهیم پروتکلی ارائه دهیم که حریم خصوصی میباشد. در واقع میهمراه تضمین گمنامی 

ل کدر این پروت همچنین گمنامی بیماران را به منظور اطمینان از امن بودن و حفظ محرمانگی اطالعات تضمین نماید.
ده شده استفا جهت حفظ حریم خصوصی از زیرساخت کلید عمومی و برای تضمین گمنامی بیماران از امضای کور عادالنه

 است.
مضای کور امعرفی  اند. در بخش سوم، بهای تحقیقاتی انجام شده مورد تحلیل قرار گرفتهدر بخش دوم برخی از کاره
چهار  شنهادی درروتکل پیپپردازیم. در بخش چهارم عالوه بر ارائه معماری مورد نظر، میعادالنه به عنوان پیشنیاز پروتکل 

همچنین  ها وتکلپروتکل پیشنهادی با سایر پروشود. در بخش پنجم به ارزیابی و مقایسه فاز به طور کامل تشریح می
بندی ش ششم جمعپردازد. در نهایت مقاله را در بخمی HIPPAهای امنیتی و حریم خصوصی تطابق پروتکل با نیازمندی

 .شودمیگیری و نتیجه
 

 

 

 کارهای انجام شده .2
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رقراری از کارت هوشمند برای بیک طرح رمزنگاری مدیریت کلید با استفاده  2008لی و همکارانش در سال 
ثبت  ت و درمانبهداش اند. در این طرح بیمار در سرور قابل اعتماد ادارههای امنیتی و حریم خصوصی ارائه دادهنیازمندی

 از ،رمانیخدمات د سپس با ارائه کارت خود به سرور ارائه دهنده .نمایدمینام نموده و کارت هوشمند خود را دریافت 
مند و ئه کارت هوشهای این طرح شامل عدم توجه به گمنامی بیمار، نیاز به اراگردد. محدودیتمیمند بهرهخدمات آن 

ه رسی چندگانه ب، عدم توانایی در تعویض رمز کارت هوشمند توسط بیمار و عدم دستPHIحضور بیمار در هر دسترسی به 
PHI تفاده از رمزنگاری هوانگ و لیو با اس 2011. در سال [5]شدبامیهای مکانی متفاوت توسط افراد مختلف در موقعیت

 ورح لی طهای د بخشیدند. این طرح شامل تمام محدودیتخم بیضوی سربار محاسباتی طرح لی و همکارانش را بهبو
حاظ شده لتوسط بیمار در این طرح  ،باشد با این تفاوت که قابلیت تعویض رمزعبور کارت هوشمندمیهمکارانش 

 . [10]است

حل مبتنی بر زیر ساخت کلیدعمومی ترکیبی برای قوانین حریم خصوصی و و و همکارانش یک راهه 2010در سال 
امنیت ارائه کردند. این طرح مبتنی بر قرارداد بوده و مدیریت اعتماد و امنیت در طول قرارداد بر عهده ارائه دهنده خدمات 

ی بیماران است و حق ور کارت هوشمند برای همهمسئول صد ،مرکز صدور کارت هوشمند باشد. در این روشمیدرمانی 
های این روش عبارتند گردد. ضعفمیدر طول قرارداد کنترل  *دسترسی به اطالعات بیماران توسط سرور مرکزی پزشکی

در  †از عدم گمنامی بیمار، عدم وجود روندی مشخص برای شرایط اورژانس, عدم دسترسی به پرونده سالمت الکترونیک
 .[11]پس از پایان قرارداد PHIرجی، عدم کنترل دسترسی بیمار و حذف کشور خا

ائه دادند. در و زیرساخت کلید عمومی ار RSAنگاری بر الگوریتم رمزری و بیسواز سیستمی مبتنی  2014در سال 
ار طالعات بیمنمایند. امیها دارای گواهی کلید عمومی بوده و به کمک آن یکدیگر را احرازهویت این طرح تمامی موجودیت

توانند میبیمار  ور درمانی پذیرد. کادمیقرار داشته و کنترل دسترسی آن توسط بیمار صورت  MCSروی ر بطور متمرکز ب
و از کشور  بیمار محدودیت جغرافیایی نداشته PHIاز طریق اینترنت دسترسی یابند در نتیجه دسترسی به  MCSبه 

منامی گجود به های کارهای قبل را پوشش داده با این وخارجی نیز قابل دسترسی است. این طرح بسیاری از محدودیت
 .[13, 12]ای نشده استبیمار اشاره

ن ست. ایادر کار قبلی ما، پروتکلی جهت حفظ حریم خصوصی و امنیت در سیستم سالمت الکترونیک ارائه شده 
ذرهای پروتکل گتطابق دارد. در این پروتکل به منظور کاهش  HIPPAپروتکل با نیازمندی های حریم خصوصی و امنیتی 

 .[14]تشده اسنو بهبود سرعت از مهر زمان استفاده شده است. با اینوجود در این طرح نیر به گمنامی بیمار توجه 
وع، ر این موضبسیا میتدر هیچکدام از این کارها بحثی از گمنامی بیماران به میان نیامده است و تقریبا علیرغم اه

توجه  زهویت نیزر احراعالوه بر این، به اهمیت استفاده از بیومتریک د این پارامتر مهم امنیتی نادیده گرفته شده است.
ل وش تحلیراز  پیشنهادی خود ی مذکور برای اثبات امنیت مدل معماریکارهای انجام شدهکافی نشده است. تمامی 

ی ملهر برابر حمن بودن داها را با فاکتورهای امنیتی از جمله ها و پروتکلاند وکارایی مدلهپروتکل استفاده کرد یامنیت
 اند.قرار داده ارزیابیتکرار، برقراری محرمانگی، قابلیت عدم انکار و ... مورد بررسی و 
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یام مورد دهد تا پمیباشد. طرح این امکان را به فرستنده میه طرح امضای کور شامل دو عامل فرستنده و امضاکنند
 نده داشتهت فرستنظرش را به امضای امضاکننده برساند بدون آنکه امضاکننده اطالعی در خصوص محتوای پیام و یا هوی

ت کاربرد م پرداختگیری الکترونیک و سیسهایی همچون رایباشد. این طرح برای گمنام ماندن یکی از طرفین در پروتکل
 .[7]دارد

ز این مرجعی ا تواند مرتکب تخلف شود و هیچمیمتاسفانه در طرح امضای کور به علت گمنامی فرستنده، فرستنده 
دالنه کور عا شود. به همین علت طرح امضای کور عادالنه پیشنهاد شده است. طرح امضایمیتخلف و عامل آن مطلع ن

باط زیابی ارتمضا و بااباشد. همچنین این طرح از دو پروتکل میشامل سه عامل فرستنده ، امضا کننده و طرف قابل اعتماد 
باط بین یابی ارتدهد و پروتکل بازمیتشکیل شده است. پروتکل امضا همچون امضای کور بین فرستنده و امضاکننده رخ 

تبط ه پیام مره فرستندتواند امضا را بمید برقرار است. براساس این طرح طرف قابل اعتماد امضاکننده و طرف قابل اعتما
هویت  تواند بهمیسازد. در نتیجه عالوه بر حفظ گمنامی فرستنده، در صورت ضرورت و تخلف فقط طرف قابل اعتماد 

 .[7]طرفین پی ببرد
 

 

 نهادیطرح پیش .4

اند. همچنین، در این طرح فرض برای این است بیمار و پزشک از مرجع صدور گواهی، گواهی خود را دریافت نموده
مسئول  Judgeزوج کلیدشان بر روی کارت هوشمند ذخیره شده است. در این پروتکل موجودیت قابل اعتمادی همچون 

کند تا جهت میمار با نام گمنام خود به سرور خدمات درمانی مراجعه باشد. بیمینام بیماران و تایید نام گمنام آنها ثبت
ی ثبت دریافت خدمات درمانی از هویت واقعی خود استفاده ننماید. پروتکل پیشنهادی دارای چهار فاز مجزا، شامل مرحله

و فاز اورژانس  MCSعالج از توسط پزشک م *، بازیابی اطالعات سالمت بیمارMCSهای بیمار بر روی نام بیمار، آپلود داده
شمایی  1تواند از امکانات درمانی در یک کشور خارجی استفاده نماید. در شکلمیاین، در این طرح بیمار  باشد. عالوه برمی

 شده است:داده کلی پروتکل نشان 
 

 
 یشنهادیپ پروتکل یکل طرح – 1شکل 

 

 

 

 

 فاز ثبت نام بیمار .4-1

                                                
*Patient 



 

 

 
www.CESP.ir         5 

، مراجعه *کنندهنامسایت ثبتین مرحله هر شهروند برای واجد شرایط شناخته شدن با کارت هوشمند خود به وبدر ا
، پسورد، بیومتریک و فاکتور گمنامی او باشد †تواند شامل کد ملیمیکند. برای این منظور، شهروند اطالعات هویتی که می

 انتخاب کند.  ‡این مرحله الزم است که شهروند یک اسم مستعار دهد. هم چنین درمیکننده نامرا به واحد ثبت
 1Fی پارامتر که امضا شده 2Fکه نام مستعار کور شده به کمک فاکتور گمنامی و پارامتر  1Fپارامتر  judgeسپس 

که شامل امضای  1Gتر رامکند. عالوه بر این، پامیاین دو فاکتور را برای بیمار ارسال  حال .نمایدمیباشد را محاسبه می
judge  بر روی مکNID  وAN   2و پارامترG  که شامل امضایjudge باشد، میمار بر روی بیومتریک و نام مستعار بی

 شود.میبه بیمار تحویل داده 
نیز پس از  MCSفرستد. می MCSرمز کرده است به  MCSرا که با کلید عمومی  F 1F ,2حال، بیمار پارامترهای 

آن  T از رمزگشایی فرستد. سپس، بیمار پسمیرا محاسبه کرده و آن را برای بیمار بصورت رمز شده  Tعبارت  2Fابی ارزی
MCSتقسیم کرده و به  rرا به 

d(AN)   کند که این عبارت همان امضای میدست پیداMCS تعار بیمار بر روی اسم مس
 MCSه و به رمز کرد MCSو بیومتریک را با کلید عمومی   2Gاست. سپس بیمار اسم مستعار، اسم مستعار امضا شده، 

 فرستد. می
ر کارت دبر روی اسم مستعار و بیومتریک بیمار امضا کرده و آن را به عنوان توکن بیمار  MCSدر نهایت 

 با جزئیات نمایش داده شده است. 2کند. کلیه این مراحل در شکل میهوشمنداش ذخیره 
 

 
 نامتبث فاز – 2شکل 

 

                                                
*judge 
†National ID (NID) 
‡Anonymous name 
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 MCSدر فاز نوشتن داده .4-2
خواهد میزشک فرستد. در این مرحله، هر بار که پمیرا امضا کرده و به کارت بیمار  PHIپزشک در این مرحله 

را  عات هویتی خودبنویسد باید احرازهویت شود. بدین منظور پزشک اطال MCSاطالعات پزشکی بیمار را در پایگاه داده 
 MCS، به  MCSپزشکی خود بعد از امضا توسط کلید خصوصی خود و رمز کردن توسط کلید عمومی IDبهراه 

کتر توسط پذیرد. اگر بیمار فردی با ملیتی خارجی باشد، اطالعات دمیاحرازهویت صورت  MCSفرستد و توسط می
MCS  بهfMCS  شود تا احرازهویت صورت پذیرد.میفرستاده 

کند. سپس بیمار توسط میو کارت هوشمند بیمار را مستقیما برقرار  MCSر ترمینال پزشک، ارتباط بین نرم افزا
جدید تولید  PHI فرستد. اگر بیمار مربوط به کشور خارجی باشد اطالعاتمی MCSکارت خود اطالعات مورد نیاز را به 

 شده است. نمایش داده 3مراحل این فاز در شکل شود. میخارجی فرستاده  MCSداخلی به  MCSی بیمار توسط شده

 
 MCS در داده نوشتن فاز – 3شکل 

 
 MCSفاز بازیابی اطالعات پزشکی از  .4-3

ت شود. بدین منظور بخواند باید احرازهوی MCSخواهد اطالعات پزشکی بیمار را از پایگاه داده میهر بار که پزشک 
 سط کلیداش و رمز کردن تویتی خود را به همراه شناسه خود بعد از امضا توسط کلید خصوصیپزشک اطالعات هو

خارجی  پذیرد. اگر بیمار فردی با ملیتیمیصورت   MCSفرستد. سپس احرازهویت توسطمی MCS، به  MCSمیعمو
ادفی به . سپس، یک عدد تصشود تا احرازهویت صورت پذیردمیفرستاده  fMCSبه  MCSباشد، اطالعات پزشک توسط 

صادفی تی شود. حال، این رشتهمیمحلی فرستاده  MCSتولید شده و به   fMCSی تصادفی توسط  همراه یک رشته
د شده محلی تولی MCSی تصادفی توسط شود. در غیر اینصورت فقط یک رشتهمیمحلی به پزشک داده  MCS توسط 

 شود.میو به پزشک داده 
د خو IDی و تصادف بیمار با استفاده از کارت هوشمند خود، توکن و یک کلید متقارن و پزشک نیز عدد در این مرحله

شمند بیمار را که با کلید خصوصی خودش امضا شده،  به کارت هو PHIاطالعات MCS فرستند. حال می MCSرا برای 
العات را به اط MCSاگر بیمار خارجی باشد  فرستد تا جهت بررسی سوابق قبلی بیمار در اختیار پزشک قرارگیرد.می

fMCS فرستد. سپس در میfMCS  اطالعاتPHI  بیمار را بعد از امضا بهMCS  له بعد فرستد و در مرحمیداخلی
PHI  نمایش داده شده است. 4شود. مراحل این فاز در شکل میبه کارت بیمار فرستاده 
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 MCS  از یپزشک اطالعات یابیباز فاز – 4شکل 

 
 فاز اورژانس .4-4

نابراین در ندارد. ب ز درمانیرا به پزشک یا مراک هیچگونه اطالعاتی ارائهدر این فاز بیمار در حالتی قرار دارد که امکان 
به  ترسی داشت.دس ویکی او به اطالعات پزش تا بتوان بدون اجازه بیمار و برای نجات جان شوداین فاز باید امکانی فراهم 

ش ت امکان بخشود. در صورمیگزینه اورژانس انتخاب  ،این منظور پس از وارد کردن کارت بیمار در ترمینال مرکز درمانی
آن  می وخصوصیید عمواول احرازهویت با استفاده از اثر انگشت نیز باید انجام شود. در این فاز حضور مرکز درمانی، کل

 نمایش داده شده است. 5ن فاز در شکل باشد. مراحل ایمیالزامی 

 
 اورژانس فاز – 5شکل

 

 

 مقایسه و ارزیابی امنیتی .5

 تحلیل امنیتی .5-1
بی و بررسی در پروتکل پیشنهادی مورد ارزیا HIPPAهای امنیتی و حریم خصوصی در این بخش برقراری نیازمندی

 پذیرد.ای بین طرح پیشنهادی و سایر طرح ها صورت میگیرد. در انتها نیز مقایسهقرار می
 

 گمنامی .5-1-1

در پروتکل پیشنهادی، گمنامی با استفاده از نام مستعار برای بیمار و امضای کور عادالنه تضمین شده است. در واقع 
کند کنی را دریافت میتو MCSنام نموده و سپس با مراجعه به براساس اطالعات حقیقی خود ثبت Judgeبیمار ابتدا در 
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شود. این مورد باعث مخفی ماندن بر روی  نام مستعار و بیومتریک بیمار ساخته می MCSکه این توکن براساس امضای 
صورت می  Judgeگردد. با توجه به اینکه نگاشت بین هویت واقعی و اسم مستعار بیمار فقط در اطالعات شخصی بیمار می
 و پزشک وجود ندارد.  MCSشای هویت واقعی بیمار و نقض گمنامیپذیرد، در نتیجه احتمال اف

 
 کنترل و آگاهی بیمار .5-1-2

باشد و بدون می در طرح پیشنهادی به هنگام بارگذاری و بازیابی اطالعات بیمار، حتما نیاز به حضور خود بیمار
دد تصادفی تولید عن به دلیل استفاده از توسط پزشک منتفی است. همچنی PHIی بیمار امکان دستیابی به اطالعات اجازه

 باشد. یی پزشک قادر به بارگذاری اطالعات نمو ارسال آن برای پزشک، بیمار نیز بدون اجازه MCSشده توسط 
 

 محرمانگی .5-1-3
 دین اعتمااوتکل، ی دیجیتال برای هر موجودیت در پروجود مکانیزم زیر ساخت کلید عمومی و استفاده از گواهینامه

ابی نگام بازین در هپذیرد. همچنین استفاده از کلید متقارسازد که تبادل اطالعات با امنیت باال صورت میرا فراهم می
 فت.سترسی یاکند تا نتوان بدون اجازه بیمار به اطالعات سالمت وی د، این امکان را فراهم میMCSها توسط داده

 
 تمامیت .5-1-4

امضای  وتکل ازو صحت اطالعات تبادل شده و همچنین قابلیت عدم انکار، در این پربه منظور برقراری یکپارچگی 
 وه براینکهشود در نتیجه عالدیجیتال استفاده شده است. در فاز بارگذاری اطالعات، نسخه بیمار توسط پزشک امضا می

MCS ر ر را انکابیما نظر گرفته برای تواند تشخیص و درمانی درباشد، پزشک نیز نمیو یا مهاجم قادر به جعل آن نمی
 نماید.

 
 کنترل فاز اورژانس . 5-1-5

عات بیماران را اطال MCSتوانست ادعا کند که در فاز اورژانس است و از های ارائه شده قبلی، پزشک میدر پروتکل
ه دی با توجیشنهاکل پیافت. در پروتی بیمار دست میبصورت رمزنشده درخواست نماید. در نتیجه به اطالعات بدون اجازه

جعل آن  محلی قادر به MCS، در کارت بیمار ذخیره شده است، لذا MCSبه اینکه توکن رمزشده با کلید عمومی 
ه بر این . عالوباشد و درخواست دسترسی به اطالعات رمزنشده بیمار بدون در دسترس بودن کارت بیمار ممکن نیستنمی

 باشد.سرقت کارت استفاده از کارت در انحصار بیمار می به علت استفاده از بیومتریک در صورت
 

 مقایسه  .5-2
مله مردی آورده شده است. در این پژوهش برای جلوگیری از ح 1ها در جدول مقایسه این پژوهش با سایر طرح

های بخش رکه د میانی از کلیدهای جلسه و متقارن استفاده شده است. همچنین این طرح گمنامی بیماران را همانگونه
اند. عالوه تهای نداشهای قبلی به گمنامی بیمار توجهسازد. این در حالی است که اکثر طرحقبل توضیح داده شد فراهم می

ت ی احرازهویباشد. همچنین براهای پروتکل ارائه شده میبر این امکان ارائه خدمات به بیماران خارجی از دیگر ویژگی
 بیومتریک نیز استفاده شده است.بیمار عالوه بر رمزعبور از 
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 موجود یهابا پروتکل یشنهادیپروتکل پ سهیمقا - 1جدول 

 [5] [11] [10] [12] [13] ]14[ 
پروتکل 
 پیشنهادی

        حفظ گمنامی بیمار

مصونیت در برابر حمله 
 یمردی میان

       

ئه خدمات اراامکان 
بیماران  کشور  سالمت به

 خارجی

       

استفاده از بیومتریک در 
        احرازهویت

هنگام مجوز بیمار  نیاز به
 PHI       بارگذاری 

 
 

 گیرینتیجه  .12

سیستم  ائه شد.منیت و حریم خصوصی اطالعات بیمار در سیستم سالمت الکترونیک ارادر این مقاله، پروتکلی جهت 
دم می و عسالمت الکترونیک پیشنهادی مبتنی بر زیرساخت کلید عمومی و امضای دیجیتال است. همچنین جهت گمنا

هره بت درمانی ز خدماایمار از نام مستعار برای استفاده . در این طرح، به استانکار از امضای کور عادالنه استفاده شد
ی است. دسترس شود و فقط با اجازه بیمار قابلمی گیرد. پرونده سالمت بیمار بر روی سرور مرکزی بهداشت ذخیرهمی

ای هییازمندنهمچنین شرایط اورژانس و حضور بیمار در کشور خارجی نیز مورد توجه قرار گرفته است. این طرح با 
ه ی قرار گرفتهای قبلی مورد بررستطابق داشته و مزایای این طرح نسبت به سایر طرح HIPPAامنیتی و حریم خصوصی 

 باشد.بر روی پلتفرم موبایل از جمله کارهای آتی میاست. بررسی راهکارهای موجود برای ارائه این طرح 
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