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چکيده
هدف:

تلفنهمراه ،در زمینه پیشگیری و درمان بیماریها ،پیشرفتهای چشمگیری داشته است .این تکنولوژی برای افراد در معرض خطر بیماری

ایدز و مبتالیان به این بیماری که به جهت قبح اجتماعی شرم از مراجعه حضوری به سرویسهای مراقبتهای بهداشتی درمانی دارند و دسترسی به
آنان دشوار میباشد ،بسیار مؤثر میباشد .این مطالعه مروری ،باهدف تعیین نقش تلفنهمراه در پیشگیری و درمان بیماران مبتالبه ایدز ،انجامگرفته
است.

منابع اطالعات:

این مطالعه از نوع مطالعات مروری است و جهت انجام مطالعه ،مقاالت موجود در بانکهای اطالعاتی نظیر Web of

 Science Direct ،IranMedex ،SID ،ProQuest PubMed ،Scienceبه روش جستجوی موضوعی براساس واژههای مستخرج از  MESHاز
قبیل تکنولوژی تلفنهمراه ،سالمت همراه و ایدز بررسی شد .از مجموع  1111مقاله بهدستآمده ،مقاالت موجود در محدوده زمانی سالهای -6112
 6112که شرایط ورود به مطالعه را داشتند و بعد از بررسی مقاالت با استفاده از چکلیست  CONSORTو ( STROBدرمجموع  62مقاله) ،انتخاب و
در نگارش این مقاله مورداستفاده قرار گرفت.

ترکيب مطالب و

نتایج :سالمت همراه ،بهعنوان زیرمجموعهای از سالمت الکترونیک ،با رعایت اصول امنیتی و حفظ محرمانگی و با قابلیت

تولید پیامهای متنی ،صوتی ،دسترسی به اینترنت و  GPSمیتواند به طور مؤثری در جهت ارایه اطالعات بهداشتی درمانی به افراد در معرض خطر
بیماری ایدز و همچنین تشویق و یادآوری مبتالیان به ایدز ،جهت تداوم درمان و خود مراقبتی بکار رود .پزشکان و محققان میتوانند به کمک این
تکنولوژی در جمعآوری دادههای بالینی بیماران مبتالبه ایدز و انجام تحقیقات پزشکی گامهای بلندی بردارند .موانع و چالشهای موجود در استفاده از
تکنولوژی موبایل ، ،شامل نابرابری در دسترسی به اینترنت در همه مناطق ،بخصوص مناطق محروم و دور از دسترس ،عدم توان پرداخت هزینه
استفاده از تلفنهمراه و اینترنت برای همه سطوح و اقشار جامعه و همچنین سطوح متفاوت فرهنگی اجتماعی کاربران میباشد.
نتيجهگيری :اغلب اقداماتی که در جهت کنترل و درمان بیماری ایدز براساس تکنولوژی تلفنهمراه انجام شده است در مراحل اولیه اجرا میباشد
و تأثیرات بلندمدت این تکنولوژی بر سالمت و درمان مبتالیان به ایدز ،نیازمند بررسی و انجام مطالعات جامع و وسیعتری میباشد.
کليدواژهها :تلفنهمراه ،تکنولوژی ،سالمت همراه.
نوع مقاله :مروری
دریافت مقاله36/66/02 :

اصالح نهایی31/3/02 :

پذیرش مقاله31/3/92 :

ارجاع :بهبودی مقدم زهرا  ،فرمهینی فراهانی مریم ،روشندل سولماز .فرصتها و چالشهای تکنولوژی تلفنهمراه در پیشگیری و درمان ایدز .مجله اطالعرسانی پزشکی نوین6931 .؛ (-11 :9)0
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میلیون نفر رسیده است ] .[6درحالیکه آمارهای جهانی ،از کاهش روند

مقدمه:
بیماری ایدز ،با وجود گذشت بیش از سه دهه از کشف اولین مورد

ابتال به ویروس ایدز در کشورهای مختلف حکایت دارد ،اما متأسفانه،

ابتال به آن ،همچنان بهعنوان یکی از مهمترین دغدغههای بهداشتی،

میزان ابتال به ایدز در ایران رو به افزایش است .بر طبق آخرین آمار

اجتماعی و اقتصادی بسیاری از کشورهای جهان محسوب میشود ].[1

گزارششده از مرکز ملی پیشگیری از ایدز ایران تا پایان ،1631

تعداد مبتالیان به بیماری ایدز در سطح جهان تا پایان سال  6112به 62/7

درمجموع  63هزار و  3331نفر در ایران مبتالبه ایدز هستند .الگوی انتقال

نویسنده مسئول:
مریم فرمهینی فراهانی
گروه مامایی ،واحد علوم پزشکی تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
تلفن+898217799219 :

پست الکترونیکیm.farahani54@yahoo.com :

Downloaded from jmis.hums.ac.ir at 21:54 +0430 on Tuesday April 23rd 2019

 .2گروه بهداشت باروری ،دانشکده پرستاری مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،ایران.

بهبودیمقدم و همکاران

فرصتها و چالشهای تلفن همراه در بیماری ایدز

این ویروس در ایران ،از طریق سرنگهای آلوده به تماسهای جنسی

خدمات حضوراً مراجعه نمیکنند .همچنین تعداد مراکز خدمترسانی

ناسالم تغییریافته است .همچنین یک نوع تحول جنسی و سنی نیز در

مخصوص به بیماران ایدز در سطح کشور ،بسیار اندک میباشد و

زمینه وقوع ایدز از مردان به زنان و از افراد میانسال به جوانان در حال

جوابگوی نیازهای جامعه جوان امروزی نیست ].[16

وقوع است .به طوری که حدود  16درصد از مبتالیان به ایدز در گروه

آموزش و پیشگیری و درمان بیماران مبتالبه ایدز ،در مراکز درمانی و

درواقع جوانان آسیبپذیرترین گروه مبتالیان به بیماری ایدز

بیمارستانها کافی و مؤثر نبوده است ] .[13بهطوریکه از هر سه نفر بیمار

میباشند؛ زیرا این دوره ،اصلیترین مرحله در چرخه زندگی ،در زمینه

مبتالبه ایدز ،تنها یک نفر به سرویسهای مراقبتی مراجعه میکند و از این

ظهور و اوج رفتارهای پرخطر بهداشتی محسوب میشود .بسیاری از

تعداد نیز ،فقط عدهای مراجعه فعال داشته و تداوم درمان دارند ].[11

رفتارهای پرخطر از قبیل مصرف سیگار ،مواد مخدر ،الکل و روابط

ازاینرو در بسیاری از کشورهای جهان ،جهت هرچه بهتر ارایه شدن

جنسی ناایمن ،در سنین جوانی رخ میدهد .جوانان در معرض ریسک

خدمات آموزش ،پیشگیری و درمان ،از فناوری اطالعات و ارتباطات در

باالیی از مخاطرهها رفتاری و بهداشتی ازجمله مصرف مواد مخدر تا

حوزه بهداشت و امور پزشکی استفاده میشود ].[12

فعالیتهای جنسی بدون حفاظ و ناایمن قرار دارند ] .[3مطالعات و

بر طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی ،سالمت الکترونیک ( E-

بررسیهای مختلف در ایران نشان میدهد حدود نیمی از جوانان ایرانی

 ،)Healthبهکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) در ارایه

تجربه حداقل یکی از انواع رفتارهای پرخطر بهداشتی را داشتهاند ]-3

خدمات بهداشت و درمان میباشد ] .[17در سال  ،6111حدود 111

.[6،1

هزار بیمار در سطح جهان از نرمافزارهای کاربردی سالمت استفاده

درعینحال ،براساس نتایج طرحهای جمعیتی و بهداشتی

نمودهاند و پیشبینی میشود که در بین سالهای  6111تا  ،6117حدود

 Demographic And Health Surveyدر سال  ،1633تنها 13/2

 3میلیون و  311هزار نفر از درمانهای با نظارت از راه دور استفاده کنند

درصد از زنان  11-63ساله ،آگاهی صحیحی درباره روشهای پیشگیری

] .[13،13در بین انواع ابزارهای فاوا ،تکنولوژیهای بیسیم و همراه،

از ایدز دارند ] .[11مطالعه نیازهای آموزشی بهداشت باروری جوانان در

بهمنظور بهبود اثربخشی و کارایی فرایند ارایه مراقبتهای بهداشتی

موقعیت قبل از ازدواج نیز ،نشان داد که مهمترین موضوع آموزشی قبل از

درمانی ،پیشرفتهای چشمگیری داشتهاند ].[61

ازدواج« ،سالمت جنسی» میباشد ] .[2این بدین معنی است که اگر

بر طبق تعریف سازمان بهداشت جهانیMobile Health (M.H) ،

آموزش و پیشگیری از راههای انتقال ایدز را به جدیت ادامه ندهیم ،در

جزیی از ) Electronic Health (E.Hاست که توسط طراحیهای

آینده نزدیک در این زمینه ،با بحران روبرو خواهیم شد ] .[11این در

تلفنهمراه تهیه و اجرا می گردد ] .[61حدود  31درصد از افراد جهان

حالی است که تالشها و اقدامات انجام شده در زمینه افزایش آگاهی

تحت پوشش شبکههای تلفنهمراه قرار دارند و تعداد مشترکین

مردم نسبت به راههای انتقال و روشهای پیشگیری و اقدامات بهداشتی

تلفنهمراه در سال  6111به هفت میلیارد نفر رسیده است ] .[66در ایران

در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی ،سبب کاهش آهنگ

نیز تا نیمه سال  ،1631ضریب نفوذ موبایل در کشور به  31/7درصد و

سرعت وقوع این بیماری در این مناطق گردیده است ].[16

شمار کاربران گوشیهای هوشمند تا پایان سال  1633به  31میلیون نفر

از سوی دیگر ،به دلیل قبح اجتماعی که نسبت به بیماری ایدز در

رسیده است ] .[66افزایش دسترسی به اینترنت و پیشرفتهای

جامعه ما وجود دارد ،اغلب جوانان و گروههای آسیبپذیر ،جهت

تکنولوژی در زمینه خدمات موبایل ،سبب شده که بتوان این وسیله را

دریافت مشاوره و آموزش در رابطه با کاهش آسیب رفتارهای

بهعنوان تکنولوژی مؤثری در زمینه بهداشت و پیشگیری از بیماریها در

مخاطرهآمیز ،به مراکز بهداشتی درمانی و یا مراکز خاص ارایهدهنده این

نظر گرفت ].[63
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سنی  61-61سال قرار دارند ].[6

شواهد حاکی از این مطلب است که بهکارگیری مدلهای سنتی در

بهبودیمقدم و همکاران

فرصتها و چالشهای تلفنهمراه در بیماری ایدز

اقدامات بهداشتی ،در قالب یک وسیله قابلحمل ،با حفظ حریم

انتخاب شدند سپس براساس چکلیست راهنمای  CONSORTو

خصوصی برای افراد ایجاد کرده است .تلفنهای همراه ،به طور وسیعی

 STROBکیفیت مقاالت بررسی و در نهایت نیز  61مطالعه به عنوان

در گروه سنی جوان و نوجوان ،متعلق به هر گروه ،نژاد و مذهبی استفاده

منابع مربوطه و نهایی برای نگارش این مقاله انتخاب و استفاده شد .شکل

میگردد [ .]61جوانان و دیگر گروههای در معرض خطر ایدز تمایل

 1مراحل مربوط به جستجو و انتخاب منابع را نشان میدهند.
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نفوذ تلفنهمراه در زندگی روزمره ،فرصتهایی را جهت انجام

موردمطالعه 11 ،مقاله واجد شرایط از لیست مرجع برای این مطالعه

زیادی به دریافت اطالعات در رابطه با رفتارهای جنسی ،به شکل
محرمانه دارند که تلفنهمراه این دستیابی را برای آنان آسانتر نموده

تعداد کل مقاالت جستجو شده براساس
استراتژی جستجو

است .از این رو تکنولوژی تلفنهمراه به افراد در معرض خطر ایدز که

N=1011

به جهت رفتارهای خاصی ،شرم از مراجعه حضوری به سرویسهای
مراقبتی بهداشتی دارند ،بسیار مفید و مؤثر میباشد ].[62

تعداد مقاالت بعد از اعمال زمان و زبان

نتایج حاصل از مطالعه مروری که در سال  6116توسط Catalani

مقاالت N=811

و همکارانش انجام شد ،نشان داد که افراد در معرض خطر بیماری ایدز و
همچنین مبتالیان به این بیماری ،تمایل و رضایت زیادی به استفاده از

تعداد مقاالت براساس ،دسترسی به متن

تلفنهمراه در جهت پیشگیری و درمان ایدز دارند ] .[67از این رو این

کامل مقاالت
N=382

مقاله ،با هدف تعیین نقش تلفنهمراه در پیشگیری و درمان ایدز ،به
معرفی حوزههای پرکاربرد تلفنهمراه در زمینه پیشگیری و درمان ایدز
پرداخته است.

تعداد مقاالت براساس چکیده مرتبط با
این مطالعه و حذف مقاالت تکراری و
کیفی N=50

مواد و روشها:
مطالعه حاضر از نوع مروری میباشد .در این مطالعه پایگاههای
اطالعاتی Science Pubmed, Web of Science, ProQuest,

تعداد مقاالتی که نهایتاً در این مطالعه
استفاده شده است.

 SID, Iran Medex Direct,با هدف یافتن منابع مربوط جستجو

N=25

گردیدند .استراتژی جستجو محدود به منابعی با زبان انگلیسی و فارسی و
شکل یک :گامهای انتخاب منابع

همچنین امکان دسترسی به متن کامل مقاالت و محدوده زمانی سال
 6112تا  6112بود .جستجو در بانکهای اطالعاتی با استفاده از
عملگرهای منطقی  AND ،ORبین کلمات کلیدی انجام شد.

یافتهها:
از مجموع  61مقاله مورد بررسی 11 ،مقاله از نوع توصیفی و 13

نتیجه جستجوی کلی برای منابع مرتبط با سالمت همراه 31271

مقاله از نوع تجربی و نیمه تجربی میباشد .جمعیت مورد پژوهش در 13

مقاله بود که با محدود کردن نتایج جستجو به حوزه بیماری ایدز نتایج به

مقاله ،بیماران مبتالبه ایدز و در شش مقاله ،جوانان و گروههای در

 1111مقاله کاهش یافت .در مرحله بعد با اعمال فیلتر محدوده زمانی

معرض خطر ایدز میباشند .با مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه

 6112تا  ،6112دسترسی به متن کامل و زبان انگلیسی و فارسی مقاالت

نقش تکنولوژی تلفنهمراه در پیشگیری و درمان ایدز ،میتوان

برای نتایج جستجو ،تعداد به  636عدد کاهش یافت .در مرحله پایانی با

کاربردهای تلفنهمراه را در حیطههای گوناگونی طبقهبندی نمود .نتایج

حذف مقاالت تکراری و کیفی بررسی ارتباط مقاالت با موضوع
مجله پزشکی هرمزگان ،سال چهاردهم ،شماره چهارم ،زمستان 2998
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بهبودیمقدم و همکاران

فرصتها و چالشهای تلفن همراه در بیماری ایدز

است که در جدول یک خالصه این نتایج ذکر شده است.

کلیه مقاالت مورد بررسی در این مطالعه ،در شش حیطه طبقهبندی شده

جدول  -1مشخصات کلی و نتایج اصلی مطالعات

ارسال پیامهای آموزشی روزانه در مورد ایدز ،از طریق
تلفنهمراه با حفظ محرمانگی و حریم خصوصی ،سبب
افزایش آگاهی ،بهبود نگرش نسبت به روشهای
پیشگیریکننده از ایدز و کاهش رفتارهای پرخطر
جنسی میگردد

آموزش

ارسال پیامهای متنی کوتاه از طریق تلفنهمراه به
جوانان در مورد رفتارهای مخاطرهآمیز و همچنین
بهکارگیری  ،GPSجهت معرفی کلینیکهای ارجاع
برای انجام مشاوره و آزمایشهای تشخیصی ایدز ،سبب
افزایش میزان مراجعه داوطلبانه آنان به این مراکز
میگردد

مشاوره

6116
6110
6116
6110

توصیفی
توصیفی
توصیفی
توصیفی

جوانان n=260
جوانان n=01
جوانان n=62
مردان همجنس باز n=66

اوگاندا
آمریکا
آمریکا
آمریکا

(Chib )62
(Cornelius )62
(Perry )01
(Muessig )01

6112
6110

توصیفی
توصیفی

جوانان
مردان همجنس باز n=66

آمریکا
آمریکا

(Levine )06
(Muessig )01

اگرچه هزینه ابتدایی صرف شده جهت ایجاد
زیرساختهای یک برنامه مراقبتی برای افراد مبتال به
ایدز ،از طریق موبایل باال میباشد ،ولی باگذشت زمان،
این برنامهها نسبت به برنامههای مراقبتی روزانه و سنتی،
مقرونبهصرفه تر خواهد بود

هزینه
اثربخشی

6116
6110
6116

توصیفی
توصیفی
توصیفی

مبتال به ایدز n=22
مراقبین کودکان مبتال به ایدز n=606
جوانان n= 260

آمریکا
آفریقا
اوگاندا

(Page )00
(Bigna )00
(Chib )62

گروههای پشتیبانی بهصورت ارسال پیامک و یا تشکیل
وبسایت ،جهت غلبه بر قبح اجتماعی و تبعیض نسبت
به افراد مبتال به ایدز مؤثر میباشد.

تشکیل
گروههای
حمایتی

6116
6110

توصیفی مقایسهای
توصیفی

زنان باردار n=7
مردان همجنس باز n=66

آفریقای جنوبی
آمریکا

(Dean)02
(Muessig )01

ارسال پیامهای کوتاه متنی از طریق تلفنهمراه جهت
به خاطر آوردن ویزیتهای مراقبتی بیماران مبتال به ایدز
سبب مراجعه منظمتر آنها به کلینیکها و افزایش
تداوم مصرف داروهای ضد رتروویروس در آنان میگردد.

مدیریت خود
مراقبتی و
درمان

6111
6111
6116
6110
6110
6110
6110
6110
6110
6116
6116
6111
6116

نیمه تجربی
نیمه تجربی
تجربی
تجربی
تجربی
توصیفی
توصیفی
نیمه تجربی
تجربی
تجربی
توصیفی
توصیفی
توصیفی

مبتال به ایدز n=202
جوانان مبتال ایدز n=122
مبتالیان به ایدز n=611
مبتالبه ایدز n=110
مبتالبه ایدز n=222
مبتالبه ایدز n=12
مراقبین کودکان مبتال به ایدز n=606
زن باردار مبتال به ایدز n=022
مادر زایمان کرده مبتال به ایدز n=022
زنان مبتال به ایدز n=00
زنان مبتال به ایدزn=62
جوانان
مردان همجنس باز n=26

آفریقا
کنیا
کامرون
نیجریه
کنیا
کنیا
آفریقا
کنیا
ماالوی
برزیل
آمریکا
آفریقا
آمریکا

(Lester )02
(Pop-Eleches )07
(Mbuagbaw )02
(Maduka )02
(Vander )01
(Smillie )01
(Bigna )00
(Odeny )06
(Mwapasa )00
(Costa )00
(Dowshen )02
(Crankshaw )02
(Lewis )07

پیامک میتواند برای انتقال اطالعات به یک سیستم
متمرکز جهت نظارت و ارزیابی از سودمند باشد .برنامه
های مراقبت از  HIVهمچنین یک ابزار موفق برای
استخدام شرکتکنندگان در یک مطالعه تحقیق
بکار رود.

جمع اوری
دادهها

6116
6111
6116
6116
6112

توصیفی
تجربی
تجربی
تجربی
توصیفی

زنان باردار مبتال به ایدز n=1611
مبتال به ایدز n=72
مبتال به ایدز n=22
مبتال به ایدز

آفریقا
آفریقا
کنیا
آفریقا
آفریقا

(Nsanzimana )02
(Rotheram )02
(Mutua )21
(De Tolly )21
(Forrest )26

با توجه به نتایج جدول  ،1کاربردهای تلفنهمراه در پیشگیری و
درمان ایدز به شرح زیر میباشد.

مواد و روشهای محافظتی در برابر بیماری ایدز به شمار آیند ].[16
پیامکهای ارسالی از طریق تلفنهمراه ،با ویژگیهایی از قبیل استفاده

 -1آموزش جهت پیشگیری از بیماری ایدز :تلفنهای همراه با

راحت حتی بدون دسترسی به اینترنت ،سرعت باالی انتقال پیام و قابلیت

قابلیت تولید پیامهای متنی و صوتی و همچنین ظرفیتهای ارتباطی

ارتباط دوجانبه بین بیمار و پزشک یا پرستار ،مقبولیت بیشتری نسبت به

کاملتری مانند دسترسی به اینترنت ،میتوانند بهعنوان ابزار مفیدی در

سایر تکنولوژیهای تلفنهمراه یافته است ] .[13نتایج حاصل از مطالعه

جهت ارتقا سطح آگاهی افراد جامعه ،بهخصوص گروههای در معرض

 Corneliusو همکارانش Chib ،و همکارانش Peryy ،و همکارانش،

خطر ایدز ،در زمینه پیشگیری از رفتارهای پرخطر جنسی ،سوءمصرف

 Mussigو همکارانش ،نشان داد که ارسال پیامهای آموزشی روزانه ،در

78

مجله اطالعرسانی پزشکی نوین ،دوره سوم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 2982

Downloaded from jmis.hums.ac.ir at 21:54 +0430 on Tuesday April 23rd 2019

نتایج

حیطه های
کاربردی

سال
پژوهش

نوع مطالعه

جمعیت مورد پژوهش

کشور

نام نویسنده اول

بهبودیمقدم و همکاران

فرصتها و چالشهای تلفنهمراه در بیماری ایدز

مورد ایدز ،از طریق تلفنهمراه به جوانان بسیار موردقبول و پذیرش آنان

بیماران نیز با افراد گروه کنترل مقایسه و بررسی گردید .در پایان مطالعه

قرارگرفته و سبب افزایش آگاهی آنان در مورد ایدز ،بهبود نگرش آنان

نتایج نشان داد که عالوه بر افزایش تداوم مصرف داروهای ضد

نسبت به استفاده از کاندوم و کاهش رفتارهای پرخطر جنسی در آنان

رتروویروس در گروه مداخله ،نسبت به گروه کنترل ،میزان  CD4افراد

گردیده است ].[63-61

مبتال به ایدز که پیامهای متنی یادآور از طریق تلفنهمراه دریافت کرده

در جهت افزایش تمایل و تقاضای داوطلبانه افراد در معرض خطر ایدز،

بود ].[37

جهت انجام خدمات مشاورهای یا انجام آزمایشهای داوطلبانه جهت

-3افزایش کارایی و هزینه اثربخشی برنامههای بهداشتی درمانی

تشخیص ایدز استفاده کرد .در مطالعهای که در سال  6116توسط

مرتبط با بیماری ایدز :امروزه ،کاستن از هزینههای خدمات بهداشت و

 Muessigو همکارانش و  Levineو همکارانش انجام شد ،نشان داد

درمان و نیز ارایه خدمات بهداشتی و درمانی باکیفیت مناسب ،به یک

که ارسال پیامهای متنی کوتاه از طریق تلفنهمراه به جوانان در مورد

اولویت جهانی تبدیلشده است ] .[12این مسأله در مورد بیماریهای

رفتارهای مخاطرهآمیز و همچنین به کارگیری از اینترنت و سیستم تعیین

مزمنی همچون ایدز که نیازمند درمان طوالنیتر و هزینههای درمانی

موقعیت جهانی ( ،Global positioning system:(GPSجهت معرفی

باالتری میباشد ،بیشتر صدق میکند .تکنولوژی تلفنهمراه میتواند،

کلینیکهای ارجاع برای انجام مشاوره و آزمایشهای تشخیصی ایدز،

جهت ابداع برنامههای پرستاری مجازی ،نظارت بر عالیم بیماران،

سبب افزایش میزان مراجعه داوطلبانه آنان به این مراکز میگردد ].[66،61

مدیریت خود مراقبتی و ویزیت از راه دور بیماران مؤثر واقع گردد.

-6مدیریت خودمراقبتی بیماران مبتال به ایدز :پایش رفتارهای

درنتیجه هم محدوده خدماترسانی بخصوص مناطق دور از دسترس و

بهداشتی درمانی افراد مبتال به ایدز از طریق نصب برنامههای کاربردی به

هم کیفیت خدمات سالمت افزایش مییابد .این مسأله میتواند به از بین

یادآورنده یا ارسال پیامهای تشویقکننده متنی در جهت مراجعه منظم

بردن نواقص موجود در ارایه خدمات بهداشتی درمانی نیز کمک کند

برای ویزیتهای پزشکی ،استفاده از دارو و تکمیل دوره درمان ،از طریق

] .[12چندین مطالعه در این زمینه انجام گردیده است .بهعنوانمثال ،نتایج

تلفنهمراه میتواند سبب ارتباط مؤثرتر آنان با مراقبین بهداشتی و ارتقای

حاصل از مطالعه  Chipو همکاران Page ،و همکاران Bigna ،و

حمایتهای بهداشتی برای افراد مبتالبه ایدز گردد ] Crankshaw .[11و

همکاران در سال  6113در آمریکا ،بر روی هزینه اثربخشی مداخالت

همکارانش در سال  6111در مطالعه خود نشان دادند که ارسال پیامهای

بهداشتی در جهت بیماری ایدز ،نشان داد که اگرچه هزینه ابتدایی صرف

کوتاه متنی از طریق تلفنهمراه ،جهت به خاطر آوردن ویزیتهای

شده جهت ایجاد زیرساختهای یک برنامه مراقبتی برای افراد مبتالبه

مراقبتی بیماران مبتالبه ایدز ،سبب مراجعه منظمتر آنها به کلینیکها و

ایدز ،از طریق تلفنهمراه باال میباشد ،ولی با گذشت زمان ،این برنامهها

افزایش تداوم مصرف داروهای ضد رترو ویروس در آنان میگردد [.[32

نسبت به برنامههای مراقبتی روتین و سنتی ،مقرون بهصرفه تر خواهد بود

همچنین در مطالعه کارآزمایی بالینی که در سال  ،6111توسط

].[63،66،63

 Poplechesو همکارانش در کنیا انجام شد ،مشخص گردید که ارسال

 -1جمعآوری دادههای بالینی در مورد بیماری ایدز :از تکنولوژی

پیامهای متنی هفتگی توسط تلفنهمراه ،در طول دوره  33هفته ،نسبت

تلفنهمراه ،میتوان در جمعآوری دادههای بالینی سالمت ،جهت انجام

به پیامهای روزانه ،سبب افزایش تداوم درمان ضد رتروویروسی در

تحقیقات پزشکی ،سود جست .در چندین مطالعه در غرب کنیا و

بیماران مبتالبه ایدز میگردد ] .[67کارآزمایی بالینی مشابه دیگری نیز

آفریقای جنوبی ،جهت شرکت در انجام مطالعه ،در مورد بیماران مبتالبه

توسط  Lewisدر سال  6116انجام شد ،با این تفاوت که عالوه بر

ایدز ،ثبتنام از طریق تلفنهمراه صورت گرفت و این کار بهعنوان

سنجش ارتباط ارسال پیامهای متنی با تداوم مصرف داروهای ضد

تجربهای موفق گزارش شد ] .[16همچنین پیامهای متنی کوتاه میتواند

رترویروسی در بیماران مبتالبه ایدز ،سطح  CD4و بار ویروسی این
مجله پزشکی هرمزگان ،سال چهاردهم ،شماره چهارم ،زمستان 2998
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 -6خدمات مشاوره :از ظرفیتها و تکنولوژی تلفنهمراه ،میتوان

بودند ،نسبت به گروه کنترل افزایش و بار ویروسی در آنها کاهشیافته

بهبودیمقدم و همکاران

فرصتها و چالشهای تلفنهمراه در بیماری ایدز

برای انتقال اطالعات به یک سیستم متمرکز جهت نظارت و ارزیابی

دسترس ،عدم توان پرداخت هزینه استفاده از تلفنهمراه و اینترنت برای

برنامههای مراقبت از  HIVنیز سودمند باشد ].[33-11

همه سطوح و اقشار جامعه و همچنین سطوح متفاوت فرهنگی اجتماعی

 -2تشکیل گروههای حمایتی از بیماران مبتالبه ایدز :اقدامات

کاربران میباشد.

پیشگیرانه درمانی که از طریق تلفنهمراه ،جهت بیماری ایدز انجام

درمانی باشد ،زیرا تأثیرات بسیار مهم تکنولوژیهای نوین ارتباطی بر

سالمت همراه به عنوان زیرشاخهای از سالمت الکترونیک ،میتواند

ساختار اجتماعی فرهنگی جوامع امروزی به اثبات رسیده است ] .[17به

به طور مؤثری در خدمت مراقبتهای پیشگیرانه و درمانی افراد مبتال به

طوری که بسیاری از این مداخالت ،از طریق مشارکت و فعالیتهای

ایدز بکار رود .تلفنهای همراه ،هم قابلیتهای پیامهای متنی و صوتی

مردمی و از طریق سازمانهای مردم نهاد و شبکههای اجتماعی صورت

دارند هم دارای ظرفیت ارتباطی دسترسی به اینترنت و  GPSمیباشند.

میگیرد .شبکههای اجتماعی در تلفنهای همراه هوشمند ،تکنولوژی

از برنامههای موجود در تلفنهمراه ،میتوان هم در جهت ارایه

مهمی در این زمینه بشمار میآید .شبکههای اجتماعی مانند فیسبوک،

اطالعات بهداشتی و درمانی به بیماران ،پزشکان و محققان استفاده نمود و

توییتر ،تلگرام و وبسایتها ،فرصت مهمی برای تالشهای ارتباطی در

هم در جهت نظارت بر عالیم بیماران ،تشویق و یادآوری آنها به ادامه

بخش سالمت و درمان فراهم کرده است .ویژگیهای خاص شبکههای

درمان ضد ترور ویروسی و جهت مراجعه جهت ویزیتهای منظم

اجتماعی ،مانند امکان یادداشت گذاشتن و به اشتراکگذاری اطالعات

درمانی استفاده کرد .حتی از این تکنولوژی میتوان در جمعآوری

راجع به بیماری ،ارتباط دو سویه و فضایی برای گفتگوی دو طرفه بین

دادههای بالینی سالمت ،جهت انجام تحقیقات پزشکی ،در زمینه بیماری

بیمار با پزشک ،پرستار و یا سایر بیماران و همچنین امکان شکلگیری

ایدز نیز بهره برد .علیرغم مطالعات بسیار ،که در سطح جهان بر روی

اجتماعات آنالین در مورد بیماری ایدز که دارای قبح اجتماعی نیز

کاربرد تلفنهمراه در زمینه پیشگیری و درمان بیماری ایدز انجام شده و

میباشد و تشکیل گروههای حمایتی از این بیماری ،میتواند گام بسیار

نتایج مثبتی که در این زمینه به دست آمده است ،اما اغلب این مطالعات

مهمی در جهت کنترل و درمان بیماری ایدز بشمار آید .در کشورهای

توصیفی و کمی بود و یا با حجم نمونه پایین انجام شده است و قابلیت

آفریقایی ،از این تکنولوژی ،در جهت پیشبرد اهداف بهداشتی درمانی

تعمیمپذیری باالیی ندارد .بهتر است ،جهت پایش کاملتر تأثیر

ایدز ،استفاده میشود و نتایج حاصل از چندین مطالعه در افریقا ،بر

تلفنهمراه ،بر پیشگیری و درمان ایدز ،مطالعات بیشتری بهصورت کار

موفقیتآمیز بودن تأثیر شبکههای اجتماعی بر پیشگیری و درمان ایدز

آزمایی بالینی و با نمونه بیشتر صورت گیرد .همچنین ،تمام مقاالت

اشاره کردهاند ].[61،61

موردبررسی در این زمینه بر روی اثربخشی پیامهای کوتاه بر بیماری ایدز

شواهد مبنی بر مطالعات ،حاکی از آن است که در بسیاری از
کشورها ،اقدامات بسیاری در زمینه پیشگیری و درمان ایدز ،براساس

میباشد و به تأثیر دیگر نوآوریهای تلفنهمراه مانند برنامههای
عملکردی و شبکههای اجتماعی اشاره شده است ].[16

تلفنهمراه انجام شده است؛ اما اغلب این اقدامات در مراحل اولیه اجرا

از سوی دیگر ،اغلب مطالعات انجام شده در کشورهای آمریکای

میباشد و هنوز چگونگی تأثیر آن بر افراد ،سازمانها و دستگاههای

شمالی و آفریقا میباشد و این نگرانی وجود دارد که شاید نتوان نتایج این

بهداشتی و نیز اثرات دراز مدت آن مورد بحث و بررسی میباشد.

مداخالت را به دیگر جوامع تعمیم داد؛ زیرا دستیابی به اینترنت و

موانع و چالشهای موجود در استفاده از تکنولوژی موبایل ،در

تکنولوژی ،تلفنهمراه در جوامع مختلف ،متفاوت است .بهطوریکه در

جهت نیل به اهداف پیشگیری و درمانی ایدز ،شامل نابرابری در

یک منطقه جغرافیایی نیز ،افراد مختلف با دیدگاههای متفاوت فرهنگی،

دسترسی به اینترنت در همه مناطق ،بخصوص مناطق محروم و دور از
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بحث و نتیجهگیری:
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به گونهای که بتواند خطای ناشی از این مسأله را تا حد امکان از بین برده

 بهطور متفاوتی از این تکنولوژی استفاده میکنند،اجتماعی و تحصیلی

 نیازمند حمایتهای مالی توسط،و نتایج واقعیتری را روشن سازد

.[13]

 همچنین جهت استفاده هر.دولت یا دیگر سازمانهای بیطرف میباشد

 عامل مهمی در،محققان دریافتهاند که سطح تحصیالت کاربران

، در خدمت سالمت و درمان بیماران،چه بهتر از تکنولوژی تلفنهمراه

 نحوه و میزان استفاده از تکنولوژی تلفنهمراه درزمینه،پیشبینی

، برای پیادهسازی برنامههای کاربردی،تدوین برنامههای استراتژیک

[؛ بنابراین در طراحی16] مراقبتهای پیشگیرانه درمانی ایدز میباشد

 حفظ حریم و امنیت، فناوری اطالعات،استخدام کارکنان باتجربه

 در زمینه،نرمافزارها و برنامههای کاربردی بهکار رفته در تلفنهمراه

.خصوصی بیماران و سرمایه و زمان کافی مورد نیاز میباشد

 باید سطح تحصیالت مخاطبین مدنظر،خدمات پیشگیری و درمانی ایدز
 باید در زمینه هزینه اثربخشی این، همچنین تحقیقات بیشتری.قرار بگیرد

:تشکر و قدردانی

..تکنولوژی در پیشگیری و درمان ایدز انجام گردد

بدینوسیله از راهنمایی سرکار خانم دکتر آسیه درویش و جناب

 در زمینه نقش تلفنهمراه در پیشگیری و،از آنجا که اغلب مطالعات

 کمال،آقای دکتر امیر رستگار که در امر نگارش مقاله همکاری نمودند

 از طریق شرکتهای تولیدکننده تلفنهمراه انجام شده،کنترل بیماری ایدز

.تشکر و قدردانی می شود

 در نظر، بیشتر از اثرات منفی، ممکن است اثرات مثبت استفاده آن،است
، لذا انجام تحقیقات به صورت جامع و وسیع.گرفته و مطرح شده باشد
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Review Article
Abstract
Aim: mobile Health Technology is rapidly advancing and becoming a cost effective option
for intervention delivery particularly for isolated and hard to reach populations, such as people
living with HIV/AIDS. We conducted a literature review to evaluate mobile phone technology
utilize for HIV prevention and care.
Methods: We conducted a literature review using the search Terms from the MESH such as
Mobile phone technology, mobile health, AIDS and HIV on the online databases such as
PubMed/Medline, Web of Science, ProQuest, Science Direct, SID, IranMedex and WHO
databases from 2006 to 2016 and those available in full-text articles were selected and were
used in writing this article (totaly25articles). The review was conducted according to
CONSORT and STROB guideline.
Results: Mobile Health as a subset of e-health, security and confidentiality principles and the
ability to produce text messages, voicemail, Internet access and GPS, can be effective in
providing health information to people at risk of HIV, encourage and remind AIDS patients to
continue treatment and self-care and clinical data collection in AIDS patients. By using this
technology doctors and researchers can improve in collecting clinical data from AIDS patients
and in their medical researchers. Obstacles and challenges in using mobile technology
including : inequality in accessing the internet in all zones , especially in out of the reach
zones, inability to pay the phone or internet costs for people in different level of society . Also
different cultural and social levels.
Conclusion: most actions that have been taken place due to controlling and treating people
with AIDS, based on mobile phone technology .The science and practice of mobile Health for
HIV are evolving rapidly, but still in their early stages and needs more rigorous investigations
to provide evidence of long-term impact on clinical indicators.
Key Words: Mobile Phone, Technology, Mobile Health.
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