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چکيده
مقدمه :ظهور فناوری گوشیهای هوشمند در کنار صفحهنمایشهای تعاملی ،امکان دسترسی سریع ،آسان ،انتقال و ردیابی اطالعات را برای بیماران و
ارایهدهندگان خدمات فراهم آورده است .بیماران با استفاده از فناوریهای بیسیم همراه و نرمافزارهای ایجادشده بهتر میتوانند بیماری و سالمت خود را
مدیریت و کنترل کنند.
هدف:از آنجایی که گسترش سریع این فناوریها باعث افزایش توان بالقوه بیماران در بهبود سالمت و عملکرد آنان شده است ،پژوهش
حاضر با هدف بررسی نقش نرم افزارهای سالمتهمراه در تسهیل خودمراقبتی انجام شد.
منابع اطالعات یا دادهها :در این مطالعه بهمنظور یافتن مقاالت معتبر و مرتبط بانکهای اطالعاتی PubMed, Scopus, Elsevier, IEEE, Web
 of Science, ACM, ProQuest Scholar, Googleو  Springerاز تاریخ اکتبر  2016تا نوامبر  2016جستجو شدند.
روشهای انتخابی برای مطالعه :درپژوهش حاضر ،ابتدا مقاالت و نرمافزارهای مرتبط با «کاربرد نرمافزارهای سالمت همراه در خودمراقبتی» از
سایتها و پایگاه دادههای معرفی شده و با استفاده از کلیدواژههای علمی مرتبط استخراج گردید ،سپس طبقهبندی و تحلیل محتوا با استفاده از روشهای
علمی انجام شد.
ترکيب مطالب و نتایج :نرمافزارهای کاربردی تلفن همراه بهعنوان بخشی از انفورماتیک سالمت مشتری بهمنظور تسهیل در فرایندهای خودمراقبتی
پتانسیل الزم جهت آموزش بیمار ،مدیریت بیماری ،پیگیری آسان روند درمان ،کمک به افزایش انگیزه و بهبود پایبندی دارویی را خواهند داشت.
سیستمهای سالمت همراه با استفاده از نرمافزارهای مدیریت بیماری و ارایه قابلیتهایی همانند جمعآوری عالیم و دادههای بالینی برای بیمار و
ارایهدهندگان خدمات ،مدیریت و پیگیری فرایندهایی دارویی و درمانی و تغییر در سبک زندگی ،تسهیل و بهبود خود مراقبتی افراد را امکانپذیر میسازند.
نتيجهگيری :فناوری تلفنهای همراه میتوانند با اتصال بیمار به ارایهدهندگان مراقبت در هر نقطهای و هرزمانی امکان دسترسی سریع به اطالعات ،کاهش
هزینهها ،تسهیل مراقبت از راه دور و افزایش راندمان مراقبت باکیفیت را به دنبال داشته باشند.
کليدواژهها :سالمت همراه ،گوشی هوشمند ،برنامه های گوشی همراه ،خودمراقبتی.
نوع مقاله :مروری
دریافت مقاله95/11/29 :

اصالح نهایی96/05/07 :

پذیرش مقاله96/05/30 :
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مقدمه:
دسترسی و استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات بهویژه گوشیهای

متخصصان سالمت و بیماران میباشد؛ چراکه در دنیای امروز متخصصان

تلفن همراه بهطور چشمگیری از سال  2000گسترشیافته است ،هرچند

میتوانند از تلفن همراه برای پشتیبانی از تصمیمات بالینی در جهت

که نرمافزارهای مرتبط با این فناوریهای هوشمند جهت نظارت بر

مدیریت بهتر وظایف خود کمک بگیرند [.]4

وضعیت سالمت در کشورها کمتر توسعه دادهشدهاند [ .]1،2فناوریهای

تکنولوژیهای سالمت همراه هرچند نمیتوانند بهطور

هوشمند کلید اساسی برای بهرهبرداری بهینه از عملیات در آینده،

فیزیکی داروها ،پزشک و تجهیزات را بین نقاط مختلف انتقال

خصوصاً در زمان همراهی با مراقبت سالمت هستند [.]3

دهند ،اما پتانسیل الزم برای تغییرات اساسی ،بهبود تجربه
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سالمت همراه به طور دائم در حال توسعه و برقراری تعامل بین

موالیی و همکاران

نقش نرمافزارهای سالمت همراه

بهداشت و درمان و خروجیها را در خود دارند .آنها میتوانند

 Google Scholar, Science, ACM, ProQuestو  Springerاز

در اشکال مختلفِ حمل و پردازش اطالعات مثل دادههای

تاریخ اکتبر  2016تا نوامبر  2016جستجو شدند.

رمزگذاری شده ،متن ،صوتی و تصویری بهکاربرده شوند [.]1،5

برای به حداکثر رساندن حساسیت جستجو در پایگاههای نامبرده

نرمافزارهای تلفن همراه به کاربران خود اجازه میدهند بهطور

کلیدواژههای زیر بهصورت ترکیبی مورداستفاده قرار گرفتند:

آنالین و برای همیشه به کادر موردنیازشان متصل و به اطالعات

Mobile health, M-Health, Mobile clinics, Smartphone,
Mobile Apps, Smartphone Apps, Mobile health
management service, Mobile Health Unit, Mobile Health
Vans, Mobile Hospital, Mobile, Applications, Tele-health,
e-Health, Health care, Self-care, self-help, SelfManagement, Patient self-Management, Self-efficacy,
Rehabilitation, Online systems, Chronic disease
management, Health care, Health Informatics, Medical
Informatics.

آنالین معتبر دسترسی داشته باشند [ .]6،7بسیاری از
نرمافزارهای سالمت همراه و برنامههای بهینه بر روی
خودنظارتی و خودمراقبتی تمرکز میکنند .این نرمافزارهای
بهینه ،ابزاری را برای کمک در اندازهگیری پارامترهای سالمت
ارایه میدهند که به تعیین و رسیدن اهداف درمانی بیماران
کمک خواهد کرد [ .]8،9استفاده فعلی از نرمافزارهای تلفن
همراه شامل ارایه مراقبت مستقیم ،دریافت بالدرنگ عالیم
حیاتی ،ارایه اطالعات بیمار به پزشکان و محققان بالینی و
مجموعهای از دادههای بهداشتی جامعه است [ .]10با توجه به
گزارش منتشرشده از موسسه انفورماتیک بهداشت و درمان تا
سال  2015حدود  165000نرمافزار سالمت تلفن همراه در
دسترس مصرفکنندگان قرارگرفته است ،بااینحال میزان
استفاده از چنین برنامههایی بهسرعت در حال افزایش میباشد
[.]11
ازآنجاییکه تمرکز این مقاله بر روی تعدادی از نرمافزارهای
پرکاربرد تلفن همراه باهدف تأمین سالمت ،کنترل و مدیریت
بیماری افراد است ،از مثالهای بالینی برای بیان کاربرد عینی
این نرمافزارها در نظام سالمت استفادهشده است .نتایج این
مطالعه میتواند فرصتی را جهت ترغیب گروههای مختلف
جامعه به منظور به کارگیری نرمافزارهای سالمت همراه در
کنترل و بهبود وضعیت سالمتشان فراهم آورد و محققان را به
بررسی هرچه بیشتر عملکرد این نرمافزارها و تولید نرمافزارهای
مشابه تشویق نماید.

در این مطالعه بهمنظور یافتن کاربرد نرمافزارهای سالمت
همراه در فرایند خودمراقبتی و آشنایی با نقش این نرمافزارها در
حوزه مراقبت سالمت مخصوصاً تسهیل در فرایندهای
خودمراقبتی و یا خودمدیریتی ،مقاالت معتبر از بانکهای
اطالعاتی PubMed, Scopus, Elsevier, IEEE, Web of
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بیماریهای مختلف ،یافت شد .پس از حذف عناوین تکراری و مواردی که
با دامنه موضوعی پژوهش همخوانی نداشتند ،تعداد  70مقاله و سایت که
واجد معیارهای ورود به تحقیق و دارای اطالعات قابلاستفاده بودند،
انتخاب گردیدند .تمامی خالصه مقاالت انتخابی از طریق پژوهشگران
موردمطالعه قرار گرفتند .در بررسی اولیه مقاالت و نرمافزارهای مرتبط با
عنوان براساس نوع چالش موجود ،شناسایی و دستهبندی شدند .سپس
در هر گروه ،مقاالت انتخابی بهدقت مطالعه شدند ،نرمافزارها مورد تحلیل
قرار گرفتند و و درنهایت نتایج حاصله گزارش گردید.

یافتهها:
در سالهای اخیر بهبود فناوری اطالعات و ارتباطات همزمان با ارایه
اینترنت همراه در هر نقطه و اتصال در هر زمان ،نقش کلیدی در ارایه
راهحلهای مراقبت بهداشتی مدرن ارایه کرده است [.]12
نرمافزارهای سالمت همراه بهسرعت در حال بهبود و گسترش
هستند .این نرمافزارها بهآسانی و با سرعت دادههای بالینی و اطالعات
مرجع را بهمنظور تحلیل در دسترس متخصصان مراقبت سالمت قرار
میدهند و از طریق تلفنهای هوشمند و یا دستگاههایی با صفحههای
لمسی امکان نمایش تصویر و دستکاری اطالعات مرجع را برای
متخصصان فراهم میآورند [.]13
معماری عمومی نرمافزارهای نظارت بر سالمت از سه ردیف جداگانه
زیر تشکیلشده است:
 ردیف اول شامل حسگرها و دستگاههای تخصصی است که بهعنوانلوازم جانبی نرمافزارهای سالمت عمل میکنند؛

51
46
45

] [ Downloaded from jmis.hums.ac.ir on 2023-01-09

مواد و روشها:

در ابتدا  112عنوان مقاله و  40نرامفزار مربوط به خودمراقبتی برای

نقش نرمافزارهای سالمت همراه

 -دومین ردیف شامل دستگاههای مانند سیستمهای دستیار دیجیتالی

موالیی و همکاران

تغذیه ،نظارت بر فعالیت بدنی و غیره را فراهم میآورد [.]21

شخصی یا تلفنهای هوشمند میباشد که در اختیار کاربران نهایی

نرمافزارهای تلفن همراه برای مدیریت آریتمی قلبی

قرار میگیرند ،این وسایل بهعنوان میانجی جهت ارتباط دادهها در

بیماریهای قلبی از شایعترین دالیل مرگ در جهان هستند که با

ردیف اول و سوم بهکاربرده میشوند؛

عارضهای همانند آریتمی مشخص میشوند .آریتمی بهعنوان ریتم نامنظم

 -ردیف سوم ،شامل سرورهایی میباشد که توابع حقیقی را اجرا و

ضربان قلب شناختهشده و تحت شرایط خاصی مثل استرس اتفاق

تسهیالت عملیات استفاده از پایگاه داده را برای نرمافزارها فراهم

میافتد .در طول آریتمی ضربان قلب خیلی تند ،خیلی آرام یا ضربان

میکنند [.]10،11،14

بسیار نامنظم میباشد []22،23؛ بنابراین دشوار است که با استفاده از

زمانی که فرآیند معماری بهطور موفقیتآمیز پیادهسازی شد،

دستگاههای الکتروکاردیوگرام موجود در بیمارستان که فقط برای چند

حسگرها و دستگاهها بیماران را قادر به ثبت و انتقال دادههای

دقیقه در دسترس هستند ،آریتمی تشخیص داده شود ..تشخیص و

بیومتریکشان در واسط کاربری خواهند کرد؛ سپس آنها میتوانند

نظارت مداوم بر ضربان قلب برای کاهش مرگهای حاصل از بیماریهای

دادههای واردشده را با پزشکان ،مراقبان ،اعضای خانواده و یا شبکههای

قلبی الزم و ضروری است .با گسترش سریع حسگرهای پزشکی و

اجتماعی به اشتراک بگذارند [.]15

ارتباطات بیسیم ،سیستمهای سالمت همراه بهعنوان یکراه حل بالقوه

نرم افزارهای تلفن همراه برای مدیریت دیابت

برای کمک به بیماران قلبی جهت نظارت بر بیماریشان در هر مکان و

دیابت بیماری متابولیکی است که بیشتر به دلیل نارسایی

هر زمان پدید آمدهاند [ .]24،25دادههای جمعآوریشده از طریق

در گیرنده های انسولین یا کاهش انسولین پدید میآید و منجر

کانالهای ارتباطی برای تشخیص دقیقتر به بیمارستانها ،مراکز سالمت

به افزایش قند خون و آنزیمهای کبدی میشود .این بیماری بهعنوان

یا انبار مرکزی ارسال میشوند [ .]23برای مثال نرمافزار  ECG Aliveبه

یکی از بزرگترین تهدیدهای سالمت در قرن  21در نظر گرفتهشده است

همراه دستگاه مانیتور قلب ،بیمار را قادر به گرفتن  ECGو ضربان قلب

[.]16

خود میکند ( .)26طریقه کار آن به این شکل میباشد که دو الکترود به

ازآنجاییکه تکنولوژیهای جدید ،پتانسیل الزم را جهت پویایی،

سر انگشت کاربر اتصال پیدا میکند ،سپس ضربان الکترونیکی به

نظارت بر بیماری و خودمراقبتی ارایه میدهند ،نرمافزارهای تلفن همراه

سیگنالهای فراصوت تبدیل و از گوشی هوشمند به میکروفون انتقال

میتوانند ابزار مناسبی را برای خودمراقبتی بیماران دیابتی ارایه دهند و

داده میشود .سیگنالها بهصورت بالدرنگ در طول  30ثانیه و در زمان

امکان جمعآوری دادههای فیزیولوژیکی و ارتباط بین پزشک و بیمار را

آشکار شدن عالیم ضبط میشوند .سپس بیمار میتواند داده خود را برای

بهآسانی فراهم آورند [ .]17-19بنابراین برای اینکه بیمار شرایط حاد خود

بررسی به پزشک ارسال نماید [ ]27به عنوان نمونه بیماران در

را مدیریت و نظارت کند ،منابع ثابت و فوری تدارک دیده میشوند که

ایاالتمتحده برای خواندن  ECGتوسط متخصص یا تکنسین قلب

این عوامل شرایط حاد و کیفیت زندگی بیمار را بهبود و زمان بستری

هزینه پرداخت میکنند .بیمارانی که مشکوک به آریتمی قلبی باشند اما

شدن و مراجعه مجدد آنها به بیمارستان را کاهش میدهد [.]20

در طول ویزیت پزشک عالیمی نداشته باشند ،میتوانند از این دستگاه

گلوکز ،میزان غذای مصرفی ،فعالیت فیزیکی و توانمند ساختن آنها در

دهلیزی کمک کنند .همچنین به ارایهدهندگان مراقبت سالمت ،توانایی

کنترل بهتر شرایط دیابتی کمک میکنند [.]11

نظارت بر پیشرفت بیماری فرد از طریق یک دفتر منظم از گزارشهای

برای مثال نرمافزار  FTAیا  ،Few Touch Applicationمربوط به

ایمیل شده داده میشود [.]26-28

بیماران دیابتی میباشد که بهمنظور توانمند کردن بیماران در امر

نرمافزارهای تلفن همراه برای نظارت بر افراد سالخورده
یکی از مسایل مهم در جامعه سالمندان ،شیوع بیماریهای مزمن به

پشتیبانی میکند .با ورود بیمار ،دادهها بهصورت خودکار یا دستی

علت مستعد بودن این افراد به بیماریهای مختلف است .این بیماریهای

بهروزرسانی میشوند ،این نرمافزار دارای قابلیتهای مختلفی ازجمله

مزمن را میتوان با انجام دقیق مراقبت از خود در منزل همراه با

انتقال خودکار دادههای قند خون به مراکز مراقبت و یا مطب ،مشاوره

ویزیتهای دورهای در بیمارستان بهصورت مؤثر مدیریت کرد [ .]29،30از

خودمراقبتی از یک دفترچه یادداشت روزانه با کمک تلفن همراه
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نرمافزارهای مختلف مرتبط با دیابت ،به بیماران در نظارت بر سطح

مجهز به نرمافزار استفاده کنند و به پزشکان در تشخیص فیبریالسیون

موالیی و همکاران

نقش نرمافزارهای سالمت همراه

طرفی نیاز به سیستم بهداشت و درمان به سالمندان مبتالبه بیماریهای

راه دور بهمنظور نظارت بر افراد سالخورده با چندین بیماری مزمن

مزمن کمک میکند که بهطور مداوم از طریق بهرهمندی از تلفن همراه

ایجادشده است .این نرمافزار با گزارشگیری جهت هشدار به کاربران،

جهت خودمراقبتی استفاده کنند [ .]31یکپارچگی تلفنهای همراه در

مقادیر بالینی کسبشده از طریق حسگرها و موقعیت جغرافیایی کاربر

سیستم مدیریت سالمت شامل استفاده از انواع حسگرهای مختلف

در گوشیهای هوشمند از طریق سامانه موقعیت یاب جهانی یا GPS

میباشد که اجازه بررسی وضعیت سالمت را فراهم میآورند .افراد

) (Global Positioning Systemبه افراد سالخورده و مشاغل پزشکی

دادههای خودشان را برای آنالیز به تیم سالمت ارسال میکنند ،سپس

کمک میکند.

نتایج به این افراد بازگشت داده میشود [ .]32،33شکل یک ،مثالی از

عالوه بر این ،تلفن همراه به دلیل استفاده از دادههای خام

سیستم مدیریت سالمت استفادهکننده از تلفن همراه را برای افراد

گردآوریشده با حسگرها و براساس دانش پزشکی ثبتشده ،قادر به

سالخورده نشان میدهد .این سیستم شامل؛ حسگرهای زیستی:

شناسایی اطالعات سطوح باالتر ازجمله تشخیص آسان ناهنجاریهایی

حسگرهای پوشیدنی (ساعت ،گردنبند و حلقهها) و حسگرهای

مثل نامنظمی ضربان قلب و عالیم مربوط به عفونتهای تنفسی می

محیطی (تختها ،سرویس بهداشتی و وان حمام) است که سیگنالهای

باشند .همچنین واسط کاربری به کاربر اجازه بررسی جزییات بالینی

بیولوژیکی را اندازهگیری و از طریق آنها بر میزان فعالیت بدنی افراد نظارت

بهدستآمده از حسگرها ،انجام اندازهگیریهای جدید از مقادیر بالینی و

میکنند .دادهها بهوسیله حسگرهایی که جمعآوریشدهاند ،اندازهگیری

ارتباط با ارایهدهندگان مراقبت سالمت را میدهد [.]34

شده و برای نمایش به تلفن همراه ارسال میشوند .دادههای ارسالشده
بهوسیله تیم پزشکی آنالیز و نتایج به کاربران بازخورد داده میشود [.]31
برای مثال نرمافزار  eCAALYXباهدف ایجاد یک سیستم از

نرمافزارهای تلفن همراه برای نظارت بر پایبندی دارویی

از رفتار فرد مطابق با توصیههای توافق شده از یک ارایهدهندهی مراقبت

عدم تبعیت دارویی بیماران جهت مدیریت بیماریهای مزمن یکی از

سالمت ،تعریف کرده است [ .]36تبعیت دارویی عبارت است از میزان

دالیل اصلی شیوع ناخوشی ،مرگومیر و افزایش هزینههای سرسامآور در

مصرف بیمار از داروهای تجویزشده توسط ارایهدهندگان مراقبت سالمت

مراقبت سالمت است [ .]35سازمان بهداشت جهانی ،تبعیت را درجهای

و عدم تبعیت دارویی عبارت است از عدم پایبندی بیمار به درمان
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شکل  :1سیستم استفادهکننده از تلفن همراه برای مدیریت افراد سالخورده ()31

موالیی و همکاران

نقش نرمافزارهای سالمت همراه

تجویزشده [ .]37تقریباً در همه گروههای بیمارانِ نیازمند به

خودمختاری و انگیزه افراد را بهبود دهند .ازآنجاکه

خودمدیریتی ،عدم تبعیت دارویی مشاهدهشده است [ ]38،39برای مثال

نوجوانان و جوانان در طول روز ،مقدار زیادی از زمان را با

عدم تبعیت در باالترین سطوح شامل بیماران مبتالبه ویروس نقص

تلفن همراه صرف میکنند ،این واقعیت میتواند بهعنوان

ایمنی ،ورم مفاصل ،اختالالت مربوط به دستگاه گوارش و سرطان و در

مزیتی برای آموزش و تشویق جوانان علیه استعمال

سطوح پایین شامل بیماریهای ریوی ،دیابت و اختالالت خواب میباشد
[ .]40،41پایبندی ضعیف دارویی به علت افزایش سرسامآور هزینهها
میتواند نتایج ضعیفی را برای افراد ،خانوادهها و جامعه به همراه داشته
باشد [ .]37تکنولوژیهای بهروز شده در حوزه سالمت ،فرصتی را برای
افزایش میزان تبعیت دارویی فراهم آورده است و به بیماران مبتالبه
مشکالت فراموشی و آن دسته از افرادی که عدم تبعیت غیرعمدی دارند،

دخانیات مورداستفاده قرار گیرد [.]11
نرمافزارهای ترک سیگار ،به دلیل ماهیت فراگیر
تلفنهای همراه و دریافت خودکار پیامکها ،پتانسیل
رسیدن به مناطق دور و گسترده را خواهند داشت و
معموالً بهصورت رایگان قابلدسترس هستند [.]49

کمک میکند .برای مثال ،ارسال خودکار پیامهای یادآور در قالب متن به

برای مثال نرمافزارِ انگیزشی  ،Stop Smokingافراد سیگاری را برای

گوشی بیمار [ .]38 ،42پیامهای متنی برای کاربران قابلیت بهکارگیری

ترک سیگار پشتیبانی و تشویق میکند و به جلوگیری از سیگار کشیدن

آسان ،استفادهی گسترده و هزینه کمی را دربر خواهند داشت.

مجدد این افراد کمک خواهد کرد .این نرمافزار قابلیتهایی همانند سیگار

سیستمهای یادآور الکترونیکی به کار گرفتهشده در تلفن همراه بهمنظور

نکشیدن ،صرفهجویی در هزینه و مزایای ترک سیگار را دنبال میکند و

بهبود فرآیند تبعیت دارویی بیماران فرصتی مناسبی را فراهم آوردهاند

موفقیتهای کسبشده را از طریق ایمیل Facebook ،و  twitterبه

[.]43 ،44

اشتراک میگذارد [.]50

برای مثال ،نرمافزار  Mangoبه کاربر امکان مدیریت داروهای

نرمافزارهای تلفن همراه برای کنترل و مدیریت چاقی

تجویزشده را میدهد .این نرمافزار برای افزایش تبعیت دارویی از

چاقی خطر جدی برای سالمت است که میتواند به بیماریهای

قابلیتهایی مثل پاداش و بازی استفاده میکند .کاربر دوز دارو و زمان

گوناگونی همانند دیابت ،بیماریهای قلبی ،مفاصل و استخوان ،کمخوابی

مصرف را وارد میکند و نرمافزار در زمان مقرر به کاربر مصرف آن را

و سندروم متابولیک منجر شود [.]51،52

یادآوری خواهد کرد .این نرمافزار میتواند به کاربر فعلوانفعاالت و عوارض

روشهای مختلفی براساس تئوری رفتار مانند خودنظارتی ،تعیین

جانبی داروها را آموزش دهد .کاربران هر بار که داروهای خود را بهدرستی

هدف واقعبینانه و کنترل محرک وجود دارد که میتوانند برای افزایش

مصرف میکنند ،امتیاز کسب کرده و به آنها شانس برنده شدن

اثربخشی تالشها جهت کاهش و کنترل وزن بهکاربرده شوند [.]11

جایزههایی مانند کارت هدیه اعطا خواهد شد [ .]45لذا باید گفت که

دستورالعمل درمان چاقی شامل الگوریتم درمانی مبتنی بر چارچوب

اگرچه یک نرمافزار پایبندی دارویی بسیار ارزشمند است ،اما بدون اتصال

( 5Asارزیابی ،مشاوره ،توافق ،کمک و سازماندهی) میباشد .مطالعات

به پتانسیل تغییر رفتار و سیستم سالمت درمان ،تأثیر آن ممکن است

متعدد نشان دادهاند که این چارچوب باعث افزایش انگیزهی بیماران برای

حداقل شود [.]46

کاهش وزن ،تغییر رژیم غذایی و ورزش منظم آنان شده است [.]53 ،54

نرمافزارهای تلفن همراه برای ترک سیگار

روشهای جاری کاهش وزن از طریق مداخله در سبک زندگی و

بیماریها بوده و از مشکالت عمده مرتبط با سالمت در سراسر جهـان

مصرف انرژی تا حد زیادی موفق به تغییر مسیر اپیدمی چاقی شدهاند

محسوب میشود .تخمین زدهشده است کـه مصـرف سـیگار و تنباکو و

[ .]53اگرچه تحقیقات محدودی در این رابطه وجود دارد ،اما برخی از

بیماریهای ناشی از آنها ساالنه منجر بـه مـرگ حـدود  5400000در

مطالعات ،مزایای استفاده از تکنولوژیهایی از قبیل اینترنت و تلفن همراه

جهان میشود [ .]47تلفنهای همراه محیط بالقوهای را برای برنامههای

در راستای ارتقای سالمت جهت تغییر در سبک زندگی و کنترل وزن را

سالمت مانند ترک سیگار فراهم میآورند [ .]48این فناوریها

مطرح کردهاند .این ابزارها با کمک شبکه اینترنت به مراکز نظارت و بالینی

میتوانند بهعنوان یک تکنیک مداخلهای مؤثر،

متصل میشوند و از طریق صدا ،تصاویر ،حرکات بدن ،ارزیابی عالیم

46
48 54

حیاتی ،وزن بدن و اکسیژن موجود در خون را انجام میدهند [.]55،56
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استعمال سیگار یکی از عوامل زمینهساز برای ایجاد بسیاری از

برگزاری جلسات آموزشی ـ مشاورهای فشرده جهت کاهش و افزایش

نقش نرمافزارهای سالمت همراه

برای مثال نرمافزار  SAPO Fitاز نرمافزارهای کنترل چاقی است.
این نرمافزار به کاربران کمک میکند تا با استفاده از جزییات مربوط به

موالیی و همکاران

یک محل پرخطر از پیششناسایی شده) برای هشدار به افراد
مبتال به آسم و یا اعتیاد استفاده میکنند [.]48 ،66

مواد غذایی مصرفی و میزان سوخت کالری به دنبال فعالیت فیزیکی ،بر
میزان کالری مصرفی خود ،نظارت داشته باشند .بیمار با این نرمافزار به

ابزارهای مدیریتی متفاوتی جهت نظارت بر افراد مبتالبه آسم وجود
دارد:

پروندههای سالمت شخصی متصل شده و غذاهای مصرفی و ورزشهای

اسپری با تکنولوژی  :GPSچندین ابزار  GPSبهعالوه یک اتصال

روزانه را در آن ثبت میکند و ممکن است بنا به نیاز کاربر ،این اطالعات را

بیسیم به اینترنت جهت تشخیص دقیق مکان بیمار و دلیل وقوع آسم به

با مخاطبین یا کمیتههای موجود بر روی شبکههای اجتماعی جهت

اسپری متصل شده است [.]67

بهینه کردن رژیم سالمت و دریافت انگیزههای الزم (از طریق توصیهها و

 -اسپریهایی با یادآورهای سمعی و بصری :از این یادآورها جهت

یا تشویقها و تجربههای دیگر کاربران و متخصصان) بهمنظور کسب

ترغیب در مدیریت آسم استفاده میشود [.]68

تناسباندام به اشتراک بگذارد [ .]57همچنین )(My Meal Mate

 -نرمافزارهای تلفن همراه :با این نرمافزارها کاربران میتوانند فعالیتها،

 MMMیک نرمافزار کاهش وزن است که در سیستمعامل اندروید

داروهای مصرفی خود و دالیل آسم ایجادشده را در دفترچه

توسعهیافته و به کاربران در تعیین اهداف و نظارت بر رژیم غذایی و

یادداشت ثبت و آن را با پزشکان به اشتراک بگذارند [.]69

فعالیتشان کمک میکند ،سپس بازخورد آن را بهصورت هفتگی و از
طریق پیام کوتاه دریافت میکنند [.]58

 رابطهای موجود در تلفن همراه و وب :نرمافزارهایی که بیماررا از طریق رابط تلفن همراه و وب ،برای گرفتن مشاوره به

آسم یکی از نشانگان بـالینی مـزمن تنفسـی اسـت کـه منجـر بـه

 Assist Me with Inhalersبرای بیماران مبتال به آسم تدارک

التهاب ،تحریکپذیری و اسپاسم راههای هوایی ریـه مـیشـود و بهسرعت

دیدهشده است .این نرمافزار بر بیمار متمرکز است و به بیمار نحوه

در سرتاسر جهان در حال گسترش میباشد [ .]59 ،60کنترل آسم

استفاده از اسپری تنفسی را بهصورت صوتی و تصویری آموزش

نتیجه تعامل بین متغیرهای مختلف مربوط به الگوی بیماری ،دانش و

میدهد و از یادآورهایی جهت درمان استفاده میکند .این نرمافزار

رفتار مربوط به بیمار و پزشک است [ .]47سرویسهای تعاملی جدید و

طریقه استفاده از  11نوع اسپری را به بیماران آموزش میدهد

برنامههای یکپارچه ،برای بهبود ارتباط بین بیمار و پزشک اختصاص

[.]71

دادهشدهاند [ .]61 ،62مطالعات متعدد در بیمارانی با شرایط مزمن و

نرمافزارهای تلفن همراه برای کنترل و مدیریت سکته مغزی

نیازمند درمان نشان دادهاند که تکنولوژیهای مختلف (بهعنوانمثال

سکته مغزی عبارت است از اشکال در گردش خون مغز به علـت

پیامهای متنی ،ارتباطات آنالین ،انجمنهای الکترونیکی ،نسخههای

خونریزی یا انسداد که منجر به بروز عالیم و نـشانههـایی نظیـر نقص در

الکترونیکی) میتوانند سازگاری و پشتکار بیماران را افزایش دهند [،64

هوشیاری ،ارتباط ،حافظه ،شناخت ،حس ،حرکت ،فلج ،تحلیل عضالت،

 .]63عالوه بر این آمــوزش خودمراقبتی تـوأم بـا خـودکنترلی در

مشکل در کنترل بدنی و سیستم خودکار ،بسته به محل درگیـری

کـاهش وابسـتگی دارویـی و پیشرفت پیامدهای کلینیکی بیماران آسمی

مـیشـود [ .]72این بیماری یکی از دالیل اصلی ناتوانیهای مزمن در

مـؤثر اسـت [ .]65بسیاری از نرمافزارهای تلفن همراه برای کنترل و

بزرگساالن ،جنون و مرگ است که عالوه بر درد و رنجهای فراوان

خودمراقبتی بیماریهای مزمن مانند آسم ،با شناخت از کیفیت و امنیت

هزینههای زیادی را در جامعه در بر خواهد داشت [ .]73،74علیرغم

نرمافزارهای در نظر گرفتهشده ،برای این گروه از بیماران ارایه شدهاند

توسعه استراتژیهای درمان و تالشهای فراوان برای کاهش ریسکهای

[ .]47نرمافزارهای تلفن همراه میتوانند موارد اورژانسی ،بستری

سکته ،اثر پیشگیریهای ثانویه بهطور کامل مطلوب نبوده است [.]75

غیرضروری یا مجدد در بیمارستان به علت عوارض آسم را کاهش

نوآوریهای جدید به همراه فناوری اطالعات ،منجر به پیشرفت در

دهند .این نرمافزارها با بهکارگیری  GPSاز اطالعات از قبل

مدیریت بیماران بهخصوص سالمندان مبتال به بیماریهای مزمن شده

شناساییشده مربوط به شرایط محیط (در زمان نزدیک شدن به

است .تلفنهای همراه هوشمند به بیماران کمک میکنند تا با مدیریت
قرار مالقاتها ،بهروزرسانی نسخهها و دسترسی به پرونده پزشکی ،نقش
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ارایهدهندگان خدمات ارتباط میدهند [ .]70برای مثال ،نرمافزار

موالیی و همکاران

نقش نرمافزارهای سالمت همراه

فعالی در بهبود سالمت خود داشته باشند .این فناوریها برای مدیریت

چنین شامل کلیپهای ویدئویی بهمنظور تشویق کاربر جهت انجام منظم

سکته هم پذیرفتهشدهاند و ثابت کردهاند که در تشخیص عالیم عصبی و

فرآیند خودارزیابی و تماس اضطراری با مراکز بیمارستانی و اعضای خانواده

سکتهها بسیار مؤثر بودهاند [ .]76،77برای مثال  Stroke PDاز جمله

میباشد [.]78

نرمافزارهایی است که برای افزایش دانش و آگاهی افراد در رابطه با سکته
بهکاربرده میشوند .ویژگیهای کلی این نرمافزار موارد زیر را شامل
میشود:
-

فناوری اطالعات عامل مهم موفقیت در سازمان است که فرصتهای

ارزیابی جامع فرد براساس مقیاس معرفیشده موسسه ملی بهداشت

زیادی را برای به دست آوردن مزیتهای رقابتی ازجمله بهرهوری

مقیاس سکته (NIHSS: National Institutes of Health

عملیاتی ،صرفهجویی در هزینه ،کاهش خطاهای انسانی و امکان

) Stroke Scaleبه کاربر در انجام تشخیص زودهنگام عالیم سکته

دسترسی سریع به اطالعات را فراهم میکند و ابزاری برای افزایش

مغزی خفیف بهطور مستقل و مقرونبهصرفه کمک میکند؛

بهرهوری است [.]79،80

به کاربران برای انجام خودارزیابی منظم بر روی عالیم

-

نتيجهگيری:

اســتفاده از تکنولوژیهای مبتنی بر کامپیوتر و اینترنت توانسته

سکتهی خفیف یادآوری می شود؛

است به انســانها کمک نماید تا بر بسیاری از محدودیتهای خود

خالصه ای از نتایج تاریخچه خودارزیابی را نگهداری میکند.

ازجمله پراکندگی اطالعات بیماران ،عدم دسترسی به سوابق آنها و

معماری سیستم پیشنهادی نرمافزار  ،Stroke PDدر شکل دو از

ضعف ارتباطی بین پزشکان و بیماران که از مشکالت بهداشت و درمان

چهار فرآیند اصلی تشکیلشده است :اطالعات سکته ،خود ارزیاب ،یادآور

هســتند فائق آیند [ .]81ازاینجهت محبوبیت نرمافزارهای مراقبت

و دکمه تماس اضطراری .این نرمافزار بهطور منظم عالیم سکته را مورد

سالمت روزبهروز در حال افزایش میباشد .چراکه این نرمافزارها ثابت

ارزیابی قرار میدهد .خودارزیابی شامل سه بخش آزمون آگاهی ،آزمون

کردهاند که برای بیمار و پزشک سودمند فراهم میآورند .نرمافزارهای

تحرک و سؤاالت ( 9پرسشنامه) است که کاربران بهمنظور ارزیابی خود،

سالمت همراه هنوز در مرحله اولیه توسعه خود میباشند ،بااینوجود این

بایستی این سه بخش را تکمیل کنند .پاسخ به سؤاالت براساس NIHSS

نرمافزارها نشان دادهاند که میتوانند بهآسانی و با سرعت دادهها و اطالعات

است.

بالینی مرجع را جهت تحلیل و پاسخگویی در دسترس متخصصان بالینی

-

قرار دهند [.]11
این نرمافزارهای کاربردی بهعنوان بخشی از انفورماتیک سالمت
مشتری ،پتانسیل الزم جهت تسهیل خودمراقبتی در بیماران از طریق
آموزش بیمار ،مدیریت بیماری ،ارایه ردیابی آسان ،کمک به افزایش
قابلیتهای انگیزشی و بهبود پایبندی دارویی را دارند؛ اما الزم به ذکر
است برای توسعه خودمراقبتی مؤثر جدای از نظارت منحصر به
فعالیتهای بهداشتی و شرایطی که مستقیماً به اهداف سالمت فرد
همانند تکنولوژیهای روز دنیا نیز برای مدیریت بیماریهای مزمن حیاتی
است .اگرچه توسعه در این فضا پر از جنبوجوش و فرصت است ،اما
شکل  2ـ معماری پيشنهادشدهی نرمافزار  Stroke PDبرای مدیریت

ممکن است مزایای مطلوب ذکرشده ،به دلیل برنامهها و نرمافزارهای

سکته []78

ارایهدهنده اطالعات عمومی و دارای کیفیت پایین یا از طریق شیوههای

نتایج حاصل از خودارزیابی در پایگاههای داده ،برای دنبال کردن

پزشکی سنتی و غیر مدرن تحقق پیدا نکنند.

اهدافی در آینده ذخیره میشوند .نتیجه ارزیابی نیز بهمنظور هشدار به
کاربر درباره وضعیت سالمت آنها نمایش داده میشود .این نرمافزار هم-
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.مراتب تشکر از حمایت مالی و معنوی به عمل میآید

نقش نرمافزارهای سالمت همراه

مطالعه حاضر بخشی با حمایت کمیته تحقیقات دانشکده مدیریت و اطالع
 بدین ترتیب.رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شده است
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Review Article
Abstract
Introduction: The use of mobile technology as mobile health is rapidly expanding to track
and improve human health. Patients can better manage and control their illness and health by
using mobile wireless technologies and better software.
Object: Since the rapid development of these technologies has increased the potential of
patients to improve their health and performance, the current study aimed at examining the
role of mobile health software in facilitating self-care.
Information or data sources: In this study, from October 2016 to November 2016, databases
PubMed, Scopus, Elsevier, IEEE, Web of Science, ACM, ProQuest Scholar, Google and
Sprinter were searched to find valid and relevant articles.
Methods: In this review article, firstly articles related to the introduction of "application of
mobile health software in self-care" were extracted from valid sites and databases Using
related scientific keywords, then the content classification and analysis was done using
scientific methods.
Combine the contents and results: Mobile applications, as part of customer health
informatics, will have the potential for patient education, disease management, easy follow-up
of treatment, help boost motivation and improve drug compliance in order to facilitate selfcare processes. m-Health systems make it possible for people to use their illness management
software and provide capabilities such as collecting symptoms and clinical data for patients
and providers, managing and tracking drug and treatment processes, and changing lifestyle,
facilitating and improving self-care.
Conclusion: Mobile health technology can be provided patient connectivity to care providers
with immediate access to information, reduce costs, facilitate remote care and increase the
quality of care.
[ Downloaded from jmis.hums.ac.ir on 2023-01-09 ]
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