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 یی خالصه اجرا

عنوان  به (FHDNs) سالمت فدرال یهاداده  حساس سالمت، شبکه یهاداده  ی گذاربه اشتراک یهاتوجه به چالش  با
 یعنوان عاملها، بهدهدا رمتمرکزی پردازش غ لی اند و با تسهشده داریپد یقی تلف یهاداده  ی سازرهی ذخ یبرا یجذاب نیگزیجا
 .ستی ساده ن ییشبکه ها نی چن  ی و راه انداز جادیحال، ا نی. با اشوندیم دهید یت ی و جمع ین ی مطالعات بال یبرا

و توسعه،   قی از گروه تحق یبهداشت  یها، برنامه مراقبت اهFHDN و فرصت ها در ازهای چالش ها، ن ییمنظور شناسا به
DNV مختلف در حوزه نفعیهشت ذ ندهیبود که نما  یبا شرکت کنندگان یکارگاه آموزش  کی زبانی م FHDN  .یهاافتهیبودند 
 :است ریمشترک به شرح ز تی هما بی را نشان داد که به ترت یهشت چالش اصل، کارگاه 

 شبکه  جادیا (6) هاداده  تبادل  تی قابل (5) یو نظارت یقانون (4)  ی داری( پا3) رساختیز ر  د  ی همکار تی ( قابل2) اعتماد (1)

 .هاانگیزه (8) ی ریپذ اسی مق (7) 

 کیو گسترش  ی برداربهره س،ی از مراحل تأس کیدر هر   آلده یها و الزامات اچالش  نیپرداختن به ا یبالقوه برا یکردهایرو 
FHDN مورد بحث قرار گرفت. 

 ،گیکپارچ ی و اعتماد نفعان،یهمه ذ یحساس سالمت برا یهاکارآمد به داده یدسترس یفدرال برا یاهارائه ارزش شبکه  یبرا
بر   یچالش ممکن است عواقب  کیالزامات در تر از همه، شد. مهم  ییها و هم در مراحل مختلف شناساهم در سراسر چالش 

 .باشندقابل حل ن گریکدیاست اغلب جدا از   کنمم بی ترت نیداشته باشد، و به ا گریچالش د

 مقدمه 

را  یبهداشت  یهاو پردازش داده  ی اروپا که جمع آور  هیمشترک اتحاد یو چارچوب ها یمل نی قوان دهی چی مجموعه پ لی به دل
حفاظت از   یمختلف دشوار است. به عنوان مثال، مقررات عموم ییقضا یهامؤسسات در حوزه  نی ب ی کند، همکار یم می تنظ

ها، ممکن است در  استاندارد حفاظت از داده  نی ارائه قوان یبرا  یاصل دفداشتن ه رغمی(، علGDPRاروپا ) هیاتحاد  یداده ها
و محققان  یپزشکان، دانشمندان حقوق ن،یشود. بنابرا ری متفاوت تفس یکم  ییقضا یدر سراسر حوزه ها یمل نی قوان
 .دارند یمتفاوت یرهای تفس

  ی همکار  یبرا یحت  تواندیم ی گذاراشتراک و هیثانو ای هی اول لی و تحل هی تجز یبرا  ماری ب یبه داده ها یبودن دسترس یقانون
 باشد.   زتری برانگچالش  اروپا هیاتحاد یهاخارج از داده 

از   ی ار ی در بس یت یریو مد  یت ی حاکم یهاسالمت و چارچوب  یهاو نظارت هماهنگ داده  ی آور فقدان جمع  ن،یعالوه بر ا
 است.شده جدا  تکه، بدون ساختار و جدا تکه  یهامنجر به داده  یپزشک یهاحوزه 

مشکالت در سطح  نیدر مقابله با ا یدفاتر ثبت سالمت مانند ثبت سرطان، سع جادیا ،یشمال  یاروپا  یحال، در کشورها نیبا ا 
و   ی گذاراشتراک یابر یکم یهازهی انگ یاو منطقه یمحل یبهداشت  یهاها و مؤسسات مراقبتداشته است. سازمان یمل

ارشد دارد که در  تیریمد یاز سو  یبندت یبه اولو  ازی است که ن نی کار منابع سنگ  نیا رایخود دارند، ز یهابه داده یدسترس
 . کنندیکمبود منابع دست و پنجه نرم م مانند ی گریتر دمهم  یهاحال حاضر با چالش 
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حفاظت از داده ها و   ن،ی. عالوه بر اشده است  ملموس تر ین ی بال یازهای ن یبند تیمرتبط و ضرورت اولو یها یستگیشا
  یبرا ینی بال جیو بهبود نتا تی شفاف جادیا یبه داده ها برا یدسترس یایاست. مزا دهی چی پ  تیریمد یبرا IT ستمی س تی امن 

از   ی نشود، در عوض ممکن است درازمدت، ارزش مشخص کمتر رخاص ممکن است فورًا آشکا  مارستانی ب کیاز   یفعل مارانی ب
 حاصل شود. ندهیآ مارانی ب صی و تشخ یقاتی اهداف تحق یها براداده نیا بی ترک

دشوار آنها  دی از محل تول ژهیبه و، یبهداشت  یهاانتقال داده  یبرا یداده شد، غلبه بر موانع قانون حی همانطور که در باال توض
 .است

 یهانه یو هز ی گذارهیمتفاوت سرما یبندتیمختلف و اولو یافزارها، استفاده از نرمIPبحث در مورد حقوق  ن،یعالوه بر ا
 را به آن اضافه کند. یدگی چی از پ ی شتری ب یهاه یال تواندیم ی جار

موسسات  نی ها در ببه داده  یها تنها با بهبود دسترسداده کردن   یتالی جید  قیسالمت از طر  جیبهبود نتا یبرا یجهان زهی انگ
 است.  یاب ی قابل دست  ییقضا یهاو حوزه 

و حجم   تی فی با ک ییداده ها ازمندی فدرال ن مطالعات و آموزش  یمانند  یهوش مصنوع یابزارها ی ساز ادهی به عنوان مثال، پ
 است. یتوسعه قابل اعتماد و قو یبرا یکاف

نادر   یها ی ماری سرطان و ب نهی به سرعت در حال توسعه در زم یبهداشت  یهابخش مراقبت یچالش ها برا نیا غلبه بر تیفور
شده  شنهادی حل بالقوه پراه  کی( به عنوان FHDNsفدرال ) یبهداشت  یهاداده  که شبکه ییجا .نشان داده شده است

 .است

تا   کندیم بی را با هم ترک یجدا شده قبل یهاداده  ژنوم پروژه ونی ل ی م 1فراتر از  تومور فدرال یابتکار بخش بند به عنوان مثال 
ها   FHDNو متناسب کند.  تیرا هدا ین ی بال تیریمد تیرا فراهم کند تا در نها  لوژی بیوو  یمار ی ب یرهای از مس یدیجد درک

  اندافتهی هتوسع  ،ی ماری ب و تشخیص  ین ی بال جینتا ین ی ب شی پو  COVID-19 ی ری در همه گ ازهای به ن ییپاسخگو یبرا نی همچن 

و   قی فعال کردن تحق یبرا  داریپا یبه عنوان راه حل کردیرو  نیبر ا یقاتی تحق یمتعدد و پروژه ها یارائه دهندگان پلتفرم ها
 کنند.  ی تمرکز م ین ی بال یبهبود مراقبت ها تیو در نها ی نوآور

 یهانقش یبررس یخود برا تیمأمور قی ، از طرDNVدر  یبهداشت یهامراقبت قاتی برنامه تحق کرد،یرو  نیاز ا تیحما یبرا
چالش ها   ازها،ی ن  ییشناسا یبرا  FHDNفعال در حوزه  نفعانیبا ذ یکارگاه زبانی م ،یبهداشت  یهادر مراقبت دیجد ین ی تضم
 آنها بود. یکردهایو رو 

داشت  به یهااست که داده نیا یمشارکت  کردیرو  نی. هدف اهستندگسترش مواجه   و ی بهره برداربا   طول مراحل استقرار  در
 هستند. یخصوص میو حقوق حفظ حر رانهی گحساس و مشمول مقررات سخت  اری بس ،یشخص

و   هی اول یبهداشت  یهاباشد، چه در مراقبت  زی تواند چالش برانگیتر ماستفاده گسترده یداده ها برا نیبه ا یدسترس نیبنابرا
 .قی تحق یبرا هیچه در استفاده ثانو

نقش شخص ثالث   کیچگونه  نکهیاز ا ی درک بهتر جادیداده سالمت فدرال ا ها در شبکه و فرصت ازهای ها، نمقدمه چالش 
 کند.  یبانی پشت  ستمی در سراسر اکوس FHDN کیاز تمام مراحل  تواندیم
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را  لی پتانس نیکنند و ا لی هحساس سالمت را تس یهابه داده  یدسترس توانندیها مFHDN.  یفن ر ی و غ یفن  نهی هر دو زم در
 فعال کنند.   ییقضا یهاو حوزه یبهداشت  یهابزرگ را در سراسر موسسات مراقبت یها گروه لی و تحل هیدارند که تجز

FHDN  یمفهوم برا نیاستفاده شوند، و ا دیاست که با ییها در آن قرار دارند، جا دادهکه  ییجا. مطابقت دارند دهیا نیها با ا 
ژانس پزشک یهاداده  لی و تحل هیپلت فرم داده سالمت، از جمله تجز نیچند در حال   یواقع یای دن ییاروپا و شبکه بازجو یآ

 منتشر کرده است  FN ومیکنسرس جادیا یبرا یهشت مرحله ا یراهنما کیاقتصاد  یکه مجمع جهان یدر حال توسعه است.
  یاتی به صراحت به عمل یاز مقاالت قبل یهستند و تعداد کم یقاتی شده تا به امروز عمدتًا در حوزه تحق جادیا  یها FHDN که

 اند.  رداختهشدن و گسترش آنها پ

 :هستند ریمشترک ز یها یژگیو یها دارا  FNتوان گفت  یم

با   رد،ی به داده بگ یدسترس ی خود را در مورد اعطا ماتی تواند تصم یم رایمستقل است ز مهی ها( ن با داده  کی)شر Node• هر 
 توافق شده است. Nodeشوند که توسط همه یچارچوب مشترک اداره م کیتوسط  Nodeحال  نیا

• FN  شوند.  یم  یبانی پشت  و هماهنگ ی سازگار یمشترک با استانداردها و ابزارها رساختیز کیها توسط 

 انجام شود   به صورت محلی پردازش ایبررسی  دارد تا امکان  ازی ن  یمحل یمحاسبات یها تی به قابل Nodeهر  •

 ی کارگاه  کردیرو  -3

شد   برگزار 2021دسامبر  7در   DNVتوسعه، و  قی سه ساعته توسط برنامه بهداشت و درمان از گروه تحق یتالی جیکارگاه د کی
 گرد هم آورد.را   ها  FHDN وکرد  ی و راه انداز جادیرا در خط مقدم ا FHDN یجهان شگامانی و پ

 ها انجام شد.   FHDNو گسترش  ی راه انداز جاد،یدر ا جیرا یازهای ها و نها، فرصتکارگاه با هدف درک چالش  نیا

تجربه، موارد   حات،ی انتخاب و دعوت شدند، که در آن توض ، FHDNانداز چشم  ی بردارنقشه  نی تمر کیپس از   کنندگانشرکت
 مربوطه ثبت شد.  یهارساختیاستفاده و ز

  دیاسال کیکنندگان خواسته شد تا بود. قبل از کارگاه، از شرکت یمشارکت   ندیفرآ کی لی و تحو یطراح ،به کارگاه  دعوت
 یموارد استفاده و شرکا ،یدی کل یهاتی فعال ها،رساختیز نه،ی شی کنند و پ هی خود ته FHDN  کردیبا رو  ی سازصحنه یمقدمات

 کنند.  شخصمبرق آسا در کارگاه  یاوهی و ارائه به ش ی گذاراشتراک  یخود را برا

 یازهای ها و نخود را به اشتراک بگذارند، چالش  اتی کرد تا تجرب جادیا  FHDN شگامانی پ یمحل مالقات برا کیکارگاه  نیا
هند  دمی  ازهای ن نیکه به ا یابالقوه  یهاراه حل پاسخ  در مورد کنند و  ییها شناسا  FHDN ی و راه انداز جادیمشترک را در ا

 . بحث کنند 

کنندگان، از  شرکت FHDN یکردهای رو  یاستفاده کرد. پس از معرف whiteboard  Miroاز نرم افزار  تالی جیکارگاه د
و   ی اندازراه  جاد،یکه در هنگام ا ییهافهرست کردن چالش   یبرا ی پست مجاز  یهاادداشتیدگان خواسته شد تا از  کنن شرکت

 اند، استفاده کنند. ها مواجه شدهبا آن  FHDNگسترش 
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کنندگان شدند. شرکت یبندرتبه  تی شدند، سپس به طور مشترک بر اساس اهم یبنددسته یابتدا با بحث عموم هاچالش 
  ی شتری ب اتی غلبه بر آنها، با جزئ   یبالقوه برا یکردهایچالش، و رو هشت  نیشدند و شش مورد از ا می تقس ارگاهکسپس به سه 

 . دی رس انیمطلب کوتاه به پا کیکارگاه با   نی. ارفتندمورد بحث قرار گ

 کیو گسترش  ی بهره بردار جاد،یو فرصت ها در مرحله ا ازهای ها، ن یژگیر مورد ونظرات شرکت کنندگان د ی جمع آور جلسه
FHDN آل.  دهیا 

 :شده در کارگاه ییشناسا یچالش ها و فرصت ها  -4

شد و به  ییشناسا FHDN کیو گسترش  ی راه انداز جاد،یدر کارگاه هنگام اتوسط شرکت کنندگان  یهشت چالش اصل
 شدند.  یرتبه بند  ریبه شرح ز ای تی اهم بی ترت

                 قابلیت تبادل دادها(  5) یو نظارت ی( قانون4) ی داری( پا3) رساختیز در ی همکار تی ( قابل2) ( اعتماد1مشترک: ) تی اهم
 ها زهانگی ( 8) ی ریپذ اسی ( مق7( استقرار شبکه، )6)

 حاتی و شامل توض کندیم  فی توص را   از آن و پس کارگاهداخل  یهابحث ،ی شتری ب اتی بخش از مقاله، هر چالش را با جزئ نیا
 کنندگان در کارگاه است.شده توسط شرکت شنهادی بالقوه پ  یکردهایاز رو  ی مختصر
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 اعتماد 4.1

  ل،ی و تحل هیتجز ،یسازمانده  ،ی )جمع آور ی (، آمار یخصوص می و حر تی )امن یفن  یها شامل جنبه هاFHDN نهی در زم اعتماد
سطح اعتماد مورد   نیی چالش تع نها،یهمه ا اشتراکحال،  نی( است. با انانی و اطم سکی)ر یفن ری و ارائه داده ها( و غ  ری تفس

 نشان داده شود.  FHDN کیو به هر شر حفظ شود و جادیتواند به طور مؤثر ایچگونه م نکهی هر جنبه است، و ادر  ازی ن

FHDN از آنها ممکن   یکه برخ ،ی و تجار  یدانشگاه قات،ی انواع مختلف شرکا، به عنوان مثال، تحق قی تطب یبرا نی ها همچن
کلمه به زبان   یواقع یبه معنا ای استعارهکه ممکن است به صورت  یرشته ا نی ب  یشرکا ایباشند،  بی رق  یاست به طور سنت 

مختلف در  یشرکا نی دارند. سطوح مختلف اعتماد ب  ازی اعتماد ن جادیا یبرا ییهای مختلف صحبت کنند، به استراتژ یها
FHDN   اتی در هنگام ترجمه جزئ  دیاعتماد با تیبر تقو دی است، و تأک  ازی و رقابت مورد ن ی همکار یهازهی انگ نی ب تعادلو 

 دارند در نظر گرفته شود.  یدانش متفاوت گاهیکه پا یکسان یقابل فهم برا یبه روش یفن 

 بالقوه  یکردهایرو 

 مختلف باشد.  یشرکا یرفن ی و غ  ی آمار ،یفن  یازهای ن یپاسخگو دیاعتماد با جادیا  یکردهایرو 

 یچند وجه کردیرو  کی  نیناکارآمد باشد، بنابرا ایکمتر   ی گر ید یتواند برا ی کند م یم تیتقو کیشر کی یاعتماد را برا آنچه
جامع و  تی جلب اعتماد باشد، مانند چارچوب حاکم یبرا یو شواهد اقدامات یقو شیتواند شامل آزما  یم نیامناسب است.

طح باال و هم به عنوان فرمول  داده در س ییدارا یو سرپرست  تیریتوان هم به عنوان مد یرا م تی حاکم  .FHDN یمستند برا
شامل   تواندیمو  در نظر گرفت ستمی اکوس کیدر سراسر   تی و امن   تی فی از انطباق، ک نانی اطم یبرا ییندهایفرآ یبند

مقررات و  ییشناسا نفعان،یذ ی بردارنقشه  ،یچارچوب قانون یهانامهتوافق ر یسا ای ومی کنسرس یهانامهمالحظات توافق 
 شدهع یکل توز ی )مستمر(، فناور سکی ر تیرینقش، مد نییتع ندها،یو فرآ تی فی ها، کداده  ی معمار ها،وهی ش نیبهتر

 ناشناس.   ایو/ دیشامل کاربران جد ی و استراتژ  یابیرد تی لقاب و باشد عملیاتی

DNV ی بریسا  تی امن  ت،ی تخصص گسترده خود در حاکم قی طراعتماد را از  نیا تواندیشخص ثالث مستقل، م کی، به عنوان،  
  ین ی بال یهاروژه و کاوش در پ تالی جیراه حل د یهاها، که از ارائه خدمات در حوزه داده  تی فی و ک سکیر یابیارز ن،ی تضم

 فعال کند.را دیآیبه دست م یالمللنی ب

شده بود،  جادیکه قباًل ا  «offline trust» ن،ی. عالوه بر ا اروپا آشنا هستند،  هیدر اتحاد GDPRمانند  نی قوانبا که  یهنگام
 یبهداشت  یهاحوزه ریدر سا  FNsگسترش و جذب  جیترو  یو دانش الزم را برا زهی تواند انگ یم FHDN کی  زی آم تی ادغام موفق

  ی، ممکن است مبناFHDN یبرا همراهی و به عنوان   FHDNقبل از  یبه شرکا مادبه اعت  لیمورد، تما نیدر ا. فراهم کند
مسائل مربوط و  یفن  یهااز چالش  ی ری به کاهش و جلوگ جهی و در نت  فراهم کند و  FHDN  کی ی اندازو راه  جادیا یبرا یخوب

 .کمک کندبه اعتماد

به تعامالت از   دیارائه دو  رساختیدر ز  تی شفاف شیکمک به افزا یبالقوه برا کردی رو  کیبه عنوان   زی شده ن عیزکل تو ی فناور
. مورد توجه قرار گرفت. خود یهاتالش  یکسب اعتبار برا ی، و کمک به پزشکان و محققان برا تحقیقاتو  اتی ثبت عمل قیطر

  قطعی در  در مورد جذب یدانش ای زهی باشد و انگ نارس یبهداشت  یمراقبت ها بخشممکن است در   ی فناور نیاگرچه ا
قابل  یداده ها تیریامکان پردازش و مد یبرا دوارکنندهی ام ی فناور کیبه عنوان  اما نداشته باشد یبهداشت  یهامراقبت

 شود. یم دهیاعتماد د
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 رساختی تعامل ز تیقابل   4.2

  کیو گسترش  ی بهره بردار جاد،یا یهنگام بررس دیوجود دارد که با رساختیز   در در مورد عملکرد متقابل یمتعدد یجنبه ها
FHDN  ،و  ینهاد یوابستگ شبکه، نرم افزار،  در نظر گرفته شود. مالحظات شامل سخت افزارNode است که هر  ییای جغراف

 که خواهند داشت یو منابع متفاوت از قبل موجود یرساخت یز  یهاحلراهمختلف  یخاص خود را دارند. شرکا یهاکدام چالش 
 . شودیم  FHDN کی ناهمگون شروعنقاط  جادیا منجر به

 هاها و شرکتداده محل ذخیره سازی و نگهداری   ،یقاتی مراکز ثبت سالمت، مراکز تحق ها،کی ن ی عنوان مثال، کل هب
 . ابر( بر  یمبتن  یکردهایرو  ایمرسوم و/ ی مرکز ی سازرهی ذخ یها)مانند روش  ازهای ن

افزار و نهاد سخت  یبر رو   شتری ب یمحل یسازمان ی با معمار ی به سازگار  ازی ن لی در مرحله استقرار ممکن است به دل هاچالش 
و شبکه مرتبط باشند.   افزار سخت  افزار، به نرم  شتری ها بممکن است چالش  اتی که در مرحله عمل یمتمرکز باشند، در حال

 . و بالقوه نامنظم باشد مکرر  ی هایروزرساناذ به و اتخ ی آماده سازگار دیبا رساختیدهنده زارائه 

کمبود منابع،   لی به دل ی تا حد فدرال به طور فعال یهابه داده یو دسترس یافزار خارجکه در آن نرم ین ی بال یهاطی مح
 ین ی بال یازهای ن یبندتیو اولو ی ری گم ی ساختار نامشخص مجوز/تصم  ،یقانون می مرتبط، درک مفاه یهات ی صالح

 . شودینم یبندت یاولو

که  دیآیوجود دارد و به وجود م یاختالفات افته،یشبکه ارائه شده و توسعه  یهایژگیکاربر و و یازهای ن نی ب ن،یبر ا عالوه
 . شوندینم یدگی منتقل و رس یاندازه کافبه  شهی هم

ها و مشکالت در  درخواست   فی ضع ی ری گی ، با پو کاربران  رساختیساختار ز تیری، مدتوسعه دهندگان نی ب ی ری گی و پ ارتباط
 . تواند پراکنده باشد یم مسئول کیتماس با شر

 بالقوه  یکردهایرو 

  ی ری گباشند، و بسته به نقطه شروع شکل  ی بالقوه قابل همکار  یشرکا یهارساختیبا ز FHDN یهااست تا پلتفرم ازی ن
FHDNمبر استانداردها و نر نیی از باال به پا کردیرو  کیبه باال را در نظر گرفت.  نیی و پا نیی از باال به پا کردیهر دو رو   توانی، م 
  کی  زی آم تی استقرار موفق یحال، برا نیا با و و هماهنگ شده اند افتهیمتمرکز است که توسط جامعه توسعه  ییافزارها

FHDN یاه یژگیو اجتناب از مفروضات پروتکل نادرست مربوط به و ،ییبه همسو  ازی همچنان ن نیی از باال به پا کردی، رو 
 استقرار دارد.  یها طی شبکه شرکا و مح

  رتریپذو انعطاف   ترج یرا یهاAPI جادیا قی را ابتدا از طر یمحل یدر سطح نهاد ی همکار تی قابل یهاتالش ، به باال  نیی پا کردیرو 
 زی ن یفدرال اختصاص یهاتمی کاربر از موتورها و الگور یهاها و رابطداده  ی جداساز و دهدیهدف قرار م یرقابت  یدر بسترها

مطرح  یجهان اسی ها در مقها و داده فرم لت عملکرد متقابل و استفاده از پ حفظ ،فعال کردن  یبالقوه برا کردی رو  کیعنوان به
کاربران   ارتباط با یبرا یکانال اختصاص کیتوان از ادغام یم نی همچن . واحد به دست آورد کیتوان از ادغام   یم  زی را ن بهاو  شد

   ، ارزش به دست آورد.FHDN یهماهنگ یابر
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 پایداری 4.3

شرکا و نشان دادن اثبات   نی ب ی همکار  جادیا یبرا یبا بودجه خارج یقاتی تحق یهاپروژه  قی طر ازها تا به امروز FHDNاکثر 
   سیلو های که  یبسته ا یها طی ها اغلب در محFHDN نی. اشده اند جادیا بالقوه ی ساز  ی و تجار یبنداسی مفهوم قبل از مق

بلندمدت، طول عمر  ی ریپذکه به انعطاف  ییهاآن  یعن ی ،ی داریپا یهاطرحکنند،   یکنند، کار م یمحققان را به هم متصل م
  .شوندینم یبندتیاولو  ی اغلب از نظر بودجه و استراتژو  شوندیمنبع مربوط م/یو مصرف انرژ ی دوام، سازگار ستم،ی س

همواره متفاوت  رساختیو زدر سراسر شبکه  ی دار یدارند، که در آن پا یمتفاوت یازهای ن FHDN کیشرکا در   ن،یعالوه بر ا
 . شودیم ری تفس

ممکن است نگران مشکالت    گرید یاز کاربران ممکن است فقط بخواهند داده مصرف کنند، برخ یعنوان مثال، برخ به
ها اعالم  داده  محدود کردن یرا براحصاری  نحق اممکن است بخواهند  گرید یحال برخ نیداده باشند، و با ا ی سازنسخه 

توانند  یو اغلب م ستند،ی ن تی اهم یحال، آنها ب نیاجرا کرد. با ا توسعه داد و  در آیندهتوان یرا م  ی دار یپا یهای کنند. استراتژ
 خارج شوند.  تیاز اولو ی فور یاتی عمل یهاچالش  ریبا بروز سا

 بالقوه  یکردهایرو 

FHDNهدف قرار دادن   یهااز راه  یکیکنند.  می شبکه ترس جادیرا از قبل در هنگام ا  ی داریپا یازهای ن دیآل باده یها به طور ا
 اتی عمل تیریمد تواندیخاص است که م کیشر کیبه  تی مسئول ی ماندن آن، واگذار یباق تی از اولو نانی و اطم  داریپا ییتوانا

 کند.  نی تضم ی دار یپا اتیضرور ریسا اکاربران و انتظارات را همراه ب ،توزیع شده

انطباق،   ی)بررس اتی عمل  تیریاز نظر مد ژهیو، بهFHDNدر  ی داریپا نی تضم یبرا یاضاف کردیرو  کی تواندیکل م ی آورفن
پوشش و   ،ی ها )رمزگذارو به حداقل رساندن داده ( تی شفاف ،یهوش مصنوع ی سازکپارچهیها، داده  ی استانداردساز

 باشد. ( یدسترس ضیتفو

تا در طول   سازدیرا قادر م   ها   Nodeتمام  و دیدست آبه ییندهایاز وجود فرآ نانی با اطم تواندیم نی همچن  FHDN ی داریپا
ناسازگار  /یمینرم افزار قد ینسخه ها ب،ی ترت  نی. به ارندی کاربران قرار گ نی هماهنگ در ب  ی نگهدارپشتیبانی و  زمان تحت 

 شود. یاستفاده از شبکه حفظ م تی شوند و قابلیمنسوخ م

  قیاست، به طور بالقوه از طر ستمی است که به نفع همه شرکا در اکوس یااز جامعه  تیو حما جادیبر ا FHDN کی تی موفق
 منتقل شود.و نشان داده  کوتاه یبازه زمان کیدر   هیبه منظور ارائه بازگشت سرما دیبا  FHDN کی، ارزش  .زهی انگ جادیا

 ی و نظارت  یقانون 4.4

  یو الزامات نظارت نی قوان ری تواند تفسی ها مFHDNداده و انتقال دانش در  تی مالک ،ی فناور ،حمایت کنندگان دهی چی تعامل پ
 پر شود.  یو وضوح قانون یکیتکنولوژ  یهاتی قابل نی ب یشکاف دیها باFHDN یرا دشوار کند. برا

دانش   یهاگاهیپا ،یپزشکان، محققان و محققان حقوق ران،یها، مانند توسعه دهندگان، مد FHDNدر  مختلف یشرکا
موارد،  یموضوع قائل شوند، و در برخ کی یرا برا تی از اهم  یها ممکن است سطوح مختلفآن ب،ی ترت  نیدارند. به ا یمتفاوت

که در طول کارگاه مورد بحث قرار   یدرک کامل موضوعات مورد نظر باشند. مثال مشخص یبرا تی ممکن است فاقد صالح
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  می حر شیافزا یهای مانند فناور شرفتهی پ یهای آگاهانه مربوط به فناور ماتی وان تصمت یسوال بود: چگونه م نیگرفت ا
  کرد؟ یابیکار را نداشته باشند، ارز نیانجام ا یالزم برا تی که ممکن است صالح یرا توسط مشاوران حقوق یخصوص

 ییهاتیمتفاوت هستند و محدود ،یداخل سکیر دهی چی پ  ریتصاو  لی به دل یمحل یو نظارت یقانون  یهااستی س ن،یبر ا عالوه
ذاتی  یهاتفاوت نی. اکندیبه دست آورد، اعمال م  ییبه طور مداوم در موسسات همان حوزه قضا توانی را در مورد آنچه م

 دارد.  یالمللنی ب یهاFHDN یبرا یادیز یامدهای که پ ست،آشکارتر ا ییقضا یهاحوزه نی ب

 بالقوه  یکردهایرو 

و برعکس   نند،ی آموزش بب  ی بر اساس درک فناور ی ری گ می تصم یبرا دیها باحفاظت از داده  مامورانو  یحقوق محققان
تبادل دانش   نیشده است، درک کنند. ا نیی مربوطه را که توسط قانون تع یهاتیمحدود  دیتوسعه دهندگان و کاربران با

  آن و استفاده از ی ، فناورFHDNو گسترش  ی بهره بردار جادیا هکند ک یحاصل م نانی به نفع هر دو طرف خواهد بود و اطم
 هستند.  بندی پا یو نظارت  یقانون یها استی ها به سداده 

به   یو مل یمحل یقانونبا الزامات  ییو همسو ت،ی و امن  یخصوص میمستمر شرکا، ارتباط با توجه به موضوعات حر  مشارکت
 خود مهم است. Nodeاز حفظ استقالل و کنترل شرکا در   نانی اطم حاصل شدن یاندازه 

 هاداده  تبادل قابلیت 4.5

 یحت )چالش باشد کی تواندیم ی همکار  تی از قابل نانی اطم یبرا ندهیموجود و آ یهاو استاندارد کردن مجموعه داده  می تنظ
درون   یشرکا نی ب دیها باداده  ی همکار تی قابل ی سازنهی به  یو توافق برا ی ری گمی . تصم(رکزم کیداخل  یهابخش  نی در ب

FHDN گرچه شودی امر محقق نم نیا شهی منابع، هم صی تخص در هاتیمحدود لی اتخاذ شود، اما به دل .Nodeیها FHDN  
ها Node ب،ی ترت نی. به استندی ها نکاربران داده  شهی اما هم کنند،یخود را حفظ م یهاداده تی و مالک تی معمواًل مسئول

 .نسبت به آن احساس کنند ی کمتر تی ممکن است مسئول

  ریاستفاده از داده در سا ی ازهای خود را با ن یداده ها تی فیو ک می از منابع، تنظ یقابل توجه ی گذارهیبه سرما  از ی صورت ن در
Node یداده برا تی فی ک یچگونه و چه زمان ،یچه کس نکهیا یبرا تی مسئول نیی مستمر و تع یابیکنند. ارز یها هماهنگ م 

 ها باشد.داده از ارزش مداوم  نانی اطم یبرا ی ازی ن شی پ ستشود، ممکن ا یم یبررس FHDNاستفاده در 

 بالقوه  یکردهایرو 

 ازی ن نیدارند و لزوم برآورده کردن ا ازی ن ی همکار تی به قابل یابی دست  یبرا ی شتری ب ی گذارهیبه سرما  رمتمرکزی غ یهاداده  
کمک کند.   ندیفرآ نیتواند به ا  یشرکا م ریسا ی گذارهیاست، اگرچه مشارکت و سرما Nodeبر عهده  یبه طور کل ی گذارهیسرما

 یهاها و قالب. شبکهفتدی تا حد امکان اتفاق ب FHDN ی اندازراه  یدر ابتدا دیهماهنگ با یاستانداردها افقتو  ب،ی ترت نیبه ا
که   اموزندی موجود ب یارشتهنی و ب یالمللنی ب یهایهمکار یهاوهی ش نیو بهتر جیرا یهااز مدل دیبا آلده یداده در حالت ا

  یاصول راهنما،  (i2b2) کپارچهیو بستر    ی بیولوژ ادغام  یبرا کی در آن انفورمات و بزرگ اسی در مق یبهداشت  یهاداده شامل
FAIR یامشاهده  یبهداشت  یهاداده کی و علوم و انفورمات (OHDSI) شدند. ی گذارعنوان نمونه نام به 
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 داده در هر  یهایی شده دارا یسازمانده یها یموجود ایداده  یهاادغام کاتالوگ  قیتوان از طر یو منشأ داده را م تی فی ک
Node   ها را قبل از در داده تی ف ی ک توانیم ن،یکند. عالوه بر ایم  تیا را تقواز شرک کیبه دست آورد، که درک اطالعات هر

 کرد.  نی ها تضمو کتابخانه هاپتیاسکر ی سازادهی داده، با پ خط رها و در سرتاسدسترس قرار دادن داده 
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 استقرار شبکه  4.6

  اقی افق ها، منافع متقابل، ارتباطات و اشت اعتماد، تو یاهداف مشترک، بلکه بر رو  ینه فقط بر رو  دیها، اساس باFHDN یبرا
کنند.   لی تسهرا  گسترش شبکه  جهت یطی و مح هی شبکه اول جادیا تشویق جهت  توانندیم نهایشود، که همه ا جادیا

  یازهای ناکارآمد ن یو هماهنگ یممکن است منجر به ناهماهنگ ندهی آ ایو/ یفعل یشرکا نیحفظ ارتباط ب ای  یناکاف تیریمد
 نیشبکه ممکن است به وضوح نشان داده نشود و بنابرا جادیا ایپیوستن  یبرا شرکاکاربران و توسعه دهندگان شود. سود 

مربوط   یهاعالوه، بحث ندارد. به تیولو( ای فناور هی اول رندگانی)و نه فقط پذ رکزم کیتوسط همه کاربران مرتبط در   رشیپذ
 حاصل را مختل کند.  یهای ها و خروجبه داده یممکن است دسترس یمعنو تی لکما فی تکل نیی به تع

 کارگاه مطرح شد عبارتند از: نیکه در ا یخاص موضوعات

 حفظ کرد؟ یمختلف را به اندازه کاف  یشرکا نی بو ارتباط  اقی توان اشت یم چگونه

 شبکه موثر هماهنگ کرد؟  جادی ا یاز کاربران و توسعه دهندگان را برا یاتوان جامعه یم چگونه

 مشابه دشوار بود. یهاها و چالش چالش  نیبه ا یدگی رس یزمان و منابع برا صی تخص

 بالقوه  یکردهایرو 

ت به و تخصص مناسب ممکن اس ییراهنما نی چن  راینباشند، ز یکسانیبالقوه ممکن است در مرحله بلوغ  هایNodeو  شرکا
 خیباشد که در طول تار یمتفاوت یازهای ن یبندجمع تواندیموضوع م نیپرداختن به ا یهااز راه  یکیدر دسترس نباشد.  یراحت 

استفاده   گذاری و اشتراک  FHDN یها Node ریاز سا ازهاین نیبه ا یدگی رس یبرا مربوط یهایاند، و استراتژبه وجود آمده
 .شودیم

و  اندبه وجود آمده خی باشد که در طول تار یمتفاوت یازها ی ن ی آورجمع  تواندی موضوع م نیبه ا یدگی رس یهااز راه  یکی
مربوطه استفاده   یها با شرکاگذاشتن آنو به اشتراک  FHDN یهاگره ریها از ساپرداختن به آن یمربوطه برا یهایاستراتژ

  .شودیم

باشد، که فقط شرکا را  FHDNمشارکت در  یالحاق برا یارهایحداقل مع لی تحم تواندیم  ری اما کمتر فراگ نیگزیجا کردیو ر کی
 . کندیم کپارچهیها داده  ی همکار تی بالغ و قابل ی آورفن یبرا

به   وستنی پ یبرا  ترنیی با بلوغ پا  راکزم لی تسه یهااز راه  یکی ،کند جادیبالقوه ا یشرکا یرا برا یادیز یهاتیمحدود نیا اگر
FHDN کمک  رساختیباشد که سپس به گسترش ز   مرکزکوچک در  یهادر گروه  یشیمطالعات آزما  جادیا قیاز طر تواندی م

   .کندیم

 شود.  تیریمد یبه صورت محل دیداده با تی شرکت کنندگان کارگاه به اتفاق آرا موافقت کردند که حاکم کرد،یصرف نظر از رو 

پوشش   شتری ب اتی ها با جزئدر مشوق نیمنتقل شود، ا ندهیموجود و آ یبه وضوح به شرکا دیشبکه با یایها و مزافرصت
 داده شده است. 
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 یریپذ  مقیاس 4.7

از مدت    شی ها ب FHDN یبند اسی و مق ی شوند، نگهدار یم جادیا یقاتی تحق یها طی ها در مح FHDN اکثر نکهیبا توجه به ا
  یبرا یو قابل دسترس  ریپذ  اسی مق افتهیشبکه توسعه  نکهیاز ا نانی در نظر گرفته نشده است. اطم یزمان پروژه اغلب به خوب

 لوی به س FHDNشدن متناقض  لیتبد از دهد که یدانش ارائه م دی و تول مداومرشد  یرا برا یی است، فرصت ها ندهیآ یشرکا
خاص ممکن است  یبهداشت  یهاحوزه مراقبت کیدر   شدهیطراح یهاFHDN ن،یکند. عالوه بر ا یم ی ری شبکه داده جلوگ

کرد، داشته   یبنداس ی ها را در آن مقآن  توانیکه م ییهاطی و مح افتهیکه در آن توسعه  یگاهیجا نی درک شده ب ی ناسازگار
 باشد. 

 بالقوه  یکردهایرو 

در مرحله استقرار و  دیبا هایاستراتژ  دیجد یهاNode رشیپذ یبرا ی سازکاهش مانع فعال  یبرا کپارچهیاز جمله مالحظات 
بالقوه   دیجد یاکتشاف با شرکا قیتواند از طر یم نی. اکرد،  ریپذاس ی گنجانده شوند تا بتوان آن را مق FHDNاز  ی برداربهره

 راکزاهداف متعدد و استفاده در م یبرا توسعه یافته  FHDNاز مناسب بودن  نانی و اطم  او الزامات آنه ازهای ن یابیارز یبرا
 مختلف باشد. 

تواند به   یم  نیرا داشته باشند. ا یفن  ریو غ یفن  ی ریپذاس ی از مسائل مق یبانی پشت  یمنابع اختصاص داده شده برا  دیبا شرکا
و ادغام سخت افزار و نرم افزار مورد   یابی دست  یبرا یمال نی تام  ط،یواجد شرا ITروشن، پرسنل  ی ری گ می تصم یندهایشکل فرآ

  رشته ها به نی تواند در بیموسسات م ریها از سا وهی ش نیباشد. آموخته ها و بهتر ربرانکا یبرا یآموزش یهاو برنامه  ازی ن
  ،یبهداشت  یهامراقبت راکزسالمت در م یهابه داده یمؤثر دسترس بندیاسی مق یبرا ن،یاشتراک گذاشته شود. عالوه بر ا

الزم است   نی متعدد، همچن  یهاFHDN جادیاز ا یناش یهالی و استفاده از پتانس ،ییقضا ی هاو حوزه  یقاتی تحق یهاپروژه
 شود. .  لی تسه  یمیمختلف قد یهاFHDN نی ب ونی فدراس پلتفرم که

، ارتباط آن را  داده سالمت اروپا  یبه عنوان مثال، فضا ،یجامعه مرتبط و ابتکارات جهان یبا استانداردها FHDN ییراستاهم 
 مراکزو  ی داروساز یرکت هاشرکا )به عنوان مثال، ش نی ب ی. ارتباط و هماهنگ دهدیم شی افزا یمشارکت  یبنداسی مق یبرا

 باشد. ی ریپذاسی مق یبرا ی زوری تواند کاتال یم زی لبه دانش ن شتری گسترش ب یبرا بع( در مورد منایبهداشت  یمراقبت ها

 ها انگیزه  4.8

 نی( در کارگاه رتبه پنجم را کسب کرد، با ای ریپذ اسی )در کنار استقرار شبکه و مق تی چالش از نظر اهم  کیبه عنوان  نگیزه هاا
استقرار   ،ی داریاعتماد، پا ش یکه باعث افزا ییکردهایدر نظر گرفتن رو  یدست کم گرفت. مکررًا برا دیآن را نبا تی حال، اهم

 جاد،یدر ا یدی نقش کل زهی شده است. انگ ی گذاربه همان اندازه مهم نام شوند،یم FHDN کی ی ریپذاسی شبکه و مق
 بالقوه دارد.  یشرکابا کاربران و هم Node کی، هم در  FHDN کیو گسترش  ی برداررهبه
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گذارد، از جمله ترس از دست دادن کنترل،    یم ریبه اشتراک گذاشتن تأث  یمؤسسات برا ایها  Node لیاز عوامل بر تما یتعداد
متفاوت، و  یاصول و ارزش ها ،ییشناسا یها  ی تراتژاعتبار نامشخص و اس ،یرقابت  لی و تحل هی سوء استفاده از داده ها و تجز

به  یخود باشند و عالقه محدود یهامجموعه داده  یبالقوه ممکن است دارا هاNodeاز  یبرخ  ب،ی ترت نی. به اکمبود منابع 
 خود کند.  یهاداده  ی گذارداشته باشند که آنها را مجبور به اشتراک  FHDN کی جادیا رشیپذ ای تیحما

کند،   یم ریبه داده ها را منحصرًا با همکاران منتخب امکان پذ یکه دسترس یقی تلف یداده ها ی ساز رهی طور معمول، ذخ به
که  ییبالقوه در جا یها با شرکاFHDNر د زهی انگ جادیا یمؤثر برا یهایو انتشار است. استراتژ ییشناسا یبرا ی آسان تر ری مس

تضاد منافع درک  جادی عمومًا به عنوان ا ای شوندیباالتر اختصاص داده م تیمنابع محدود هستند، به مالحظات با اولو
ها از قبل به داده یدسترس دیجد یهای فناور یبرا زهی انگ جادیا یهاباشند. روش  رممکنی ممکن است ذاتًا غ که شوندیم

 است: یهمچنان باق ریو زمان بر هستند، و سؤال ز ستندی ن شدهنیی تع

 کرد؟  قیموجود تشو تی وضع  ریی تغ یارزش را برا رهی زنج یتوان شرکا یچگونه م 

 بالقوه  یکردهایرو 

قانع کننده و روشن در رابطه    حاتی ها در دسترس باشد. توض  FHDNو استفاده از  جادیاز ا یبان ی و پشت  تیحما یبرا دیبا منابع
تواند به همراه داشته باشد، ممکن است به طور یکه م ییایها و مزاقادر به حل آن است، و فرصت FHDNکه  یبا مشکالت

باشد و در سطوح مختلف تخصص با هدف قرار دادن کاربران و شرکا در سراسر   ازی مورد ن  ندهیموجود و آ یشرکا یمکرر برا
که   یت یبا مزها کمک به داده  یبرا زهی انگ ،یدی کل رندگانی گ می تصم نی و همچن  محققان و پزشکان ارائه شود اطالعات، ی فناور

  ،ی تجار ای یاضاف یهابه داده  یدسترس ص،ی اعم از تشخ ، شدبه همراه داشته با FHDNمشارکت  ممکن است ،رودیانتظار م
 باشد. 

کاربران   قیمشارکت، تشو زه،ی انگ جادیا یبرا دیها با ی شد، استراتژ جادیا تی با موفق FHDNکه  یهنگام ن،یبر ا عالوه
 کنند.  ریی تغ دیجد ستمی با استفاده از س ی سازگار یمربوطه برا

 آل دهیسالمت فدرال ا ی. شبکه داده ها5

  نیها فکر کنند و به ا FHDNکارگاه، از شرکت کنندگان خواسته شد تا در مورد دانش و تجربه خود در مورد  یانیپا نیدر تمر
 د؟ ی انجام ده دیبا ی آل چه کار  دهیا FHDN کیو گسترش   ی راه انداز جاد،یسوال پاسخ دهند: در مراحل مختلف ا

 ها FHDNسه فاز  یشده و برا یبر اساس موضوع دسته بند نظرات

  ی که خود فناور یبود، در حال ی داریو پا یمعنو تی مالک ،ی ارزش گذار ،یخصوص می، حری بحث علم یمهم برا موضوعات
FHDN به   یابی دست یبرا دیبا یکاف ی و نوآور قی شد. منابع تحق یم یبه هدف تلق دنی رس یبرا یا  لهی به عنوان وس  شتری ب

 .دو توسعه در دسترس باش ی بهره بردار س،ی اهداف تاس
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 یری گ جهی. بحث و نت 6

کند. هشت ی خالصه م FHDNو گسترش  ی راه انداز  جاد،یهنگام االش ها  چ مقابله  یبالقوه برا یکردهایرو  دی کاغذ سف نیا
شدند.   ییبرگزار شد، شناسا 2021دسامبر  7در  DNVکه توسط  یکارگاه یکنندگان در طچالش توسط شرکت

 انتخاب شدند. FHDNز انداچشم  ی داربرنقشه  هی اول نیتمر  کیکنندگان بر اساس شرکت

مانند  FHDN نفعانیاز ذ یمختلف یهاکنندگان دستهثبت شد. شرکت هارساختیتجربه، موارد استفاده و ز حات،ی توض
 کی ، پلتفرم انفورماتOwkin ،Vantage6 ،DataSHIELD ،MedCO )یو هم دانشگاه ی هم تجار ، دهندگان پلتفرمارائه 

سرطان و موسسات  یثبت مل (EUCANcan) (ECاروپا ) ون ی سی کم زشده ا تیحما یپروژه هاکردند.  یندگی( را نمایپزشک
کارگاه  نی(. اDNV) تیریمد شرکت مستقل شخص ثالث سکیو ر نی تضمو  )ثبت سرطان نروژ، سازمان جامع سرطان هلند(

کرد تا در مورد   جادیآنها ا یرا برا یاو عرصه  ی سالمت جمع آور یهافدرال داده  یهاشبکه نهی را در خط مقدم در زم شگامانی پ
و  مطرح شد یاصل ی هاچالش  شده،ت یهدا یهابحث قیمشترک بحث کنند. از طر  یازهای چالش ها، فرصت ها و ن

 تی اهم بی ترت در کارگاه به  شدهییشناسا یهامورد بحث قرار گرفت. چالش  ندهیآ یهاها و راهآن  یبرا لقوهبا یکردهایرو 
  ت ی ( قابل5) ،یو نظارت ی( قانون 4) ،ی داریپا (3) رساخت،یز  در  ی همکار تی ( قابل2( اعتماد، )1شدند: ) یبند)مشترک( دسته

 انگیزه ها ( 8و ) ی ریپذ اسی مق (7) شبکه جادی( ا6داده ها، ) ی همکار

  تی )به عنوان مثال، قابل یاصل یفن  یهامشخص کرد: چالش  یبا دو نوع اصل یبه طور کل توانیرا م هایبنددسته نیا
  جادیاعتماد، ا یعن یدارند ) تر یفن  ری غ تی که ماه ییها(، و آن ی ریپذاس ی ها، مقداده  تبادل تی قابل رساخت،یز در ی همکار

 .(ی داریو پا زهی انگ جادیا ،یقشبکه، مسائل حقو
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از تخصص   یعی وس فی ها به ط  FHDNو گسترش  ی راه انداز  جاد،یا که ها به وضوح آشکار شدچالش  نیا رامونی پ  شتری ب بحث
و   یارشته نی فرم قابل حل است، مسائل بدهندگان پلت موارد توسط ارائه  شتری در ب یفن  یهاکه چالش  یدارد. در حال ازی ن

 گریبر چالش د ییامدهای چالش ممکن است پ کیامات حال، الز نی تر حل شوند. در عمتنوع یهاتخصص  قیاز طر د یبا یرفن ی غ
به اعتماد در طول کارگاه به عنوان    ازی مثال، ن  ی. براستندی قابل حل ن گری کدیاغلب جدا از   لی دل نی داشته باشد و به هم

به همه  یدگی رس یبرا یاتی مؤلفه ح  کی بی ترت نیشد و به ا داریپد FHDN کیدر تمام مراحل ی توانمندساز نیترمهم
 .دهدیممورد بحث را نشان  یهاچالش 

DNV  قی ارزش مستمر از طر جادی ا یرا برا ییهاشخص ثالث، فرصت  سکیر تیریو مد نی شرکت مستقل تضم کیبه عنوان  
  می توانیها، ما مFHDNدر  کردهایها و رو چالش ی. با بررسکندیم ینوظهور بررس یهای اعتماد در فناور جادیو ا نانی اطم
شرکا در هر دو   نی اعتماد ب جادیو ا زهی انگ جادیا جاد،یتمام مراحل ا از تواندیکه چگونه نقش مستقل ما م می ر درک کن بهت 

 کند.   یبانی پشت  ی فن  ر ی و غ یجبهه فن 

و  ازها،ی مشترک با شرکا و سهامداران است که امکان درک ن یندیبه فرآ یها، متکFHDN  یبرا ین ی تضم یازهای ن  ییشناسا
  DNVها، FHDN نهی . در زمدهندیپاسخ م ازهای ن نیکه به ا  کندی را فراهم م ییهادکریمشترک ابزارها و رو  جادیمتعاقب آن ا

 یر کارگاه را بررسشده دبرجسته یهاچالش ریاعتماد و سا یهاکه شکاف ییکردهایاعتماد را با استفاده از رو  تواندیم
 تیریمد شده،هی توص یها وهی ها، ش)مانند استانداردها، دستورالعمل  یت ی حاکم یهاتوسعه چارچوب قیاز طر کنند،یم
و   FHDNجذب  تواندیم هموارد، ک ریسا انی داده در م  تی فی ک یابیو ارز نی تضم ،ی بریسا تی رفتار(، امن   یو کدها سکیر

 بخشد.  عیتسر یبهداشت  یهادر مراقبت ین ی بال جیبهبود نتا یها را برابه داده یدسترس

بخش   یکارگاه بر رو   نیاگرچه ا ت،ینها در و شد تینروژ حما قی دق یابتکار پزشک نیبزرگتر، BigMedکارگاه توسط  نیا
  یبه داده ها یغلبه بر موانع دسترس یبرا یحی ها به عنوان راه حل ترجFHDNمتمرکز بود که در آن  یبهداشت  یهامراقبت
  ریسا یبالقوه مشترک هستند و برا یکردهایتوجه داشت که چالش ها، فرصت ها و رو  دی شوند، با یاخته مشن  یبهداشت 

  عیتوز ی ری ادگیها و به داده  یغلبه بر مشکالت دسترس یها برا  FNدرخواست کننده یهستند. بخش ها مرتبطو  عیصنا
را در مورد    یتواند آگاه یمقاله م نیمانند ا یرسد که مقاالت یبه نظر م  هستند.   ی حساس تجار یهاداده یبرا ژهیبه وو  شده

 ها باشد. FN یدهد و الهام بخش توسعه در مراحل بعد شیبالقوه افزا یچالش ها و راه حل ها نیا
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