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چکیده
هدف :تلهکاردیولوژی میتواند یک ابزار تشخیصی مفید برای تشخیص دقیق و سریع بیماران مبتال به اختالالت قلبی را به پزشکان متخصص و
عمومی ارائه دهد .در این مطالعه یک مرور نظاممند برای شناسایی مؤلفهها و رویکردهای مؤثر در تلهکاردیولوژی مانند فرصتها و چالشهای
بهکارگیری این سیستم انجام گردیده است.
منابع اطالعات یا دادهها :این مطالعه مروری با روش نظاممند به جستجوی مطالعات و مقاالت در حوزه تلهکاردیولوژی در بانکهای اطالعاتی
 ProQuest ،Science Direct ،PubMed ،Scopusو  EBSCOانجام گردید .از کلیدواژههای ،Opportunity ،Challenges
 Tele Electrocardiogram ،Work Flow ،Cardiologyو  Tele Healthبرای جستجو مقاالت استفاده شده است.

روشهای انتخاب برای مطالعه:

Tele

همه انواع مطالعات در زمینه تلهکاردیولوژی بدون محدودیت زمانی وارد بررسی شد .مقاالت با استفاده از

چکلیست  PRISMAمورد بررسی قرار گرفت .از مجموعه  6770مقاله جستجو شده در نهایت  11مقاله وارد مطالعه شدند.
اشتباه ،صرفهجویی در وقت و از چالشهای این سیستم میتوان به کمبود تجهیزات و عدم تمایل پزشکان به استفاده از فناوری اشاره کرد .اکثر
مطالعات در کشور استرالیا ( 29درصد) انجام گرفته بود و بیشترین فرصت بیان شده تشخیص سریع ( 64/29درصد) بود.
نتیجهگیری :نتایج ،بیانگر آن است که این سیستم عالوه برداشتن فرصتها ،چالشهایی را نیز دارا است ولی تعداد زیاد فرصتها بر مؤثر بودن
این فناوری در سیستمهای مراقبت سالمت داللت دارد.
کلیدواژهها :تلهکاردیولوژی ،فرصتها ،چالشها ،سالمت از راه دور.
نوع مقاله :مروری
دریافت مقاله 1399/7/10 :اصالح نهایی99/8/22 :

پذیرش مقاله99/11/30 :

ارجاع :مسرت الهام ،داودی سمیه ،محمدزاده زینب ،امیرنهاوندی پرینا ،نویسا عباسی .فرصتها و چالشهای تلهکاردیولوژی در سیستمهای مراقبت بهداشتی :یک مرور نظاممند .مجله اطالعرسانی
پزشکی نوین1398 .؛ (.31-41 :6)4

است [ .]3درمان از راه دور یکی از تقسیمات سالمت از راه دور است که

مقدمه:
جهان امروزی موجب تغییرات و تحوالت زیادی در حوزه مراقبتهای

تشخیص ،آموزش بیماران ،مشاوره ،درمان ،آموزش مستمر پرسنل

سالمت شده و روشهای درمان از راه دور بهصورت گزینهای برای حل

خدمات سالمت و انتقال دادههای پزشکی با کمک سیستمهای شنیداری

چالشها درآمده است [ .]1،2یکی از انواع سالمت از راه دور تلهتراپی

و دیداری بهره میگیرد [ .]4،5همچنین ارائه خدمات به افراد در معرض

نویسنده مسئول:
زینب محمدزاده
گروه مدیریت اطالعات سالمت ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی  ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران.
تلفن+989376673406 :

پست الکترونیکیz.mohammadzadeh20@gmail.com:

0000-0002-2305-2802 :ORCID
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و نتایج :از بیشترین فرصتهای مطرح شده در مقاالت میتوان به دسترسی سریع و بیشتر به خدمات ،کاهش تشخیص
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خطر مرگ یا افرادی که در نقاط دور و صعبالعبور هستند را امکانپذیر

هر سیستم اطالعاتی در پیادهسازی این سیستمها موانعی نیز وجود دارد

میسازد [ .]6،7از توانمندیهای درمان از راه دور میتوان به انتقال حس،

[.]27

کمک به تصمیمگیری و همکاری در مدیریت بیمار بهصورت بالدرنگ
اشاره کرد [.]1،8

موانع موجود در اینگونه سیستمها شامل اشتباهات کاربر میباشد
که عالوه بر تأثیرگذاری بر روی بیمار در میزان پذیرش باعث میشود در

از تلهتراپی میتوان در حیطههای مختلف مانند مشاوره از راه دور،

ارائه خدمات با شکست مواجه شوند همچنین علت پیامدهای منفی در

رادیولوژی از راه دور ،پزشکی از راه دور ،پاتولوژی از راه دور ،درماتولوژی از

کلینیکها ،عدم آموزش متخصصین مربوطه میباشد [ ،]28،29از دیگر

راه دور ،اتوالرینگولوژی از راه دور ،نوروسایکولوژی از راه دور ،فارماسی از راه

موانع موجود میتوان به مشکالت زیرساختی مانند  ،ICTفناوریهای

دور ،توانبخشی از راه دور ،نظارت از راه دور و کاردیولوژی از راه دور

ارتباطات شبکه ،سیستمهای کامپیوتری و دستگاههای جانبی دیجیتال

(مدیریت بیماریهای قلبی) استفاده کرد [ .]20-9به عنوان مثال یک

اشاره کرد [ .]30،31همچنین شناخت و درک صحیح فرصتها و

خدمت تلهکاردیولوژی میتواند در زمان نیاز یک ابزار تشخیصی مفید

چالشهای تلهکاردیولوژی بهصورت جامع میتواند به ارزیابی مراقبت و

باشد و امکان تشخیص دقیق بیماران مبتال به ایسکمی قلبی را به

مشکالت بهداشتی کمککننده باشد [.]32

پزشکان متخصص و عمومی ارائه دهد [.]21

با وجود مزایایی که تلهکاردیولوژی دارد طبق بررسیهای میدانی که

بیماریهای قلبی و عروقی عمدتاً مسبب حمالت قلبی و سکته

توسط پژوهشگر صورت گرفته است ،مطالعات مناسبی در مورد

مغزی میباشند که درنتیجه عامل اصلی مرگومیر در کشورهای غربی

تلهکاردیولوژی یافت نشد و این پژوهش میتواند منجر به شناسایی

هستند؛ از علل اصلی مبتال شدن به این بیماری میتوان مصرف دخانیات،

مؤلفهها و رویکردهای مؤثر در تلهکاردیولوژی گردد .پژوهشگر در این

رژیم غذایی نامناسب ،عدم فعالیت فیزیکی و استفاده از الکل و غیره است

پژوهش بهمرور نظاممند فرصتها و چالشهای تلهکاردیولوژی در

و از نظر اقتصادی هزینههای زیادی را در تشخیص و درمان به خود

سیستمهای مراقبت سالمت میپردازد.

اختصاص میدهد [.]22
سازمان بهداشت جهانی اظهار میدارد که حدود  31درصد از

مواد و روشها:

 17/9میلیون نفر را در سرتاسر جهان به خود اختصاص میدهد؛ اگر هیچ

اطالعاتی Web ،ProQuest ،Science Direct ،PubMed ،Scopus

اقدامی در این راستا صورت نگیرد و همین منوال ادامه یابد تخمین زده

 of Scienceو  EBSCOhostاستفاده گردید .همچنین موتور

میشود تا سال  2020در سرتاسر جهان  25درصد از سالهای سالمت

جستجوی  Google Scholarنیز برای جستجوی دستی و یافتن

زندگی به دلیل بیماریهای قلبی عروقی از دست خواهد رفت [.]23

مطالعات مرتبط مورد جستجو قرار گرفت .پس از حذف مطالعات تکراری،

همچنین در ایران بیماریهای قلبی عروقی یکی از مهمترین علل

مطالعات باقیمانده براساس عنوان ،چکیده و متن کامل و با در نظر گرفتن

مرگومیر میباشد بهطوریکه علت مرگومیر نیمی از افراد  55تا 79

معیارهای ورود و خروج توسط  4نفر از پژوهشگران بررسی و مطالعات

ساله دچار این بیماری میباشند [ ،]24بنابراین باید از راهکارها و ابزارهایی

نهایی انتخاب گردیدند.

استفاده کنیم تا بتوانیم مدیریت بهتری در بیماریهای قلبی داشته باشیم
که تلهکاردیولوژی میتواند کمککننده باشد [.]21،25
طبق تحقیقات انجام شده توسط سازمان  WHOدر سال  2009در

معیارهای انتخاب مقاالت عبارت بودند از مقاالت فارسی و انگلیسی
زبان چاپ شده در مجالت علمی داخلی و خارجی که متن کامل آنها
در دسترس بود.

رسمی 6 ،درصد آزمایشی و  2درصد غیررسمی) از این فناوری بهره

ای ،نامه به سردبیر و مقاالت ،مقاالت مروری ،مقاالتی که در آنها نحوهی

جستهاند که در این میان آسیای جنوب شرقی بیشترین (  38درصد

اجرا به خوبی مشخص نشده بود ،مقاالتی که سیستم جدیدی ارائه نداده

بهصورت رسمی) و مدیترانه غربی کمترین ( 8درصد بهصورت رسمی)

و تنها به بررسی سایر سیستمها پرداخته بودند و مقاالتی که متن کامل

آمارها را به خود اختصاص داده است [ ]26البته باید اشاره شود که مانند

آنها در دسترس نبود.
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مرگها در جهان به دلیل بیماریهای قلبی می باشد که هر ساله بیش از

در این مطالعه مروری جهت جستجوی مقاالت از پایگاههای

مسرت و همکاران

فرصتها و چالشهای تلهکاردیولوژی

در انتخاب مقاالت هیچ محدودیت زمانی در نظر گرفته نشد.

مرحله بعد فرمهای استخراج داده با استفاده از مروری سیستماتیک بر سه

مطالعاتی که به زبان فارسی نبودند و نسخه کامل آنها قابل تهیه برای

مؤلفه فرصتها ،چالشها و جریانهای اطالعاتی در استخراج این مقاالت

محققان نبود از بررسی خارج شدند .مطالعاتی که تمرکز اصلی آنها بر

در نظر گرفته شد و در نهایت تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از فرمهای

فرصتها و چالشهای تلهکاردیولوژی نبود از مطالعه خارج شدند .از

استخراج داده صورت گرفت.

کلیدواژههای ،Tele Cardiology ،Opportunity ،Challenges

استخراج مقاالت طبق (نمودار  )1با ابزار ( PRISMAچکلیستی

 Tele Electrocardiogram ،Work Flowو  Tele Healthبرای

برای کمک به نویسندگان برای بهبود گزارشها مربوط به بررسی

جستجو مقاالت استفاده شده است .در ابتدا مقاالت توسط  4پژوهشگر

سیستماتیک و تجزیه و تحلیل دادهها بیان شده است) انجام شد [.]33

بهصورت کلی بررسی شدند و جریانهای تلهکاردیولوژی تدوین شد ،در

یافتهها:
در  11مطالعه نهایی مواردی از جمله جریان ،فرصت و چالش
تلهکاردیولوژی در کشورهای مختلف از جمله استرالیا ،هند ،ایرلند ،پرتغال،
مالزی ،انگلیس و ایتالیا بررسی شده بود .از نظر متدولوژی مطالعه 8 ،مقاله
دارای متدولوژی مداخلهای 3 ،مطالعه از نوع تحلیلی انجام شده بود.

اطالعات را به متخصص قلب و عروق میفرستد و بعد از تشخیص نهایی،
نتایج به تکنسین ارسال میشود که در جدول  1نمونهای از جریانها
آورده شده است.
همانطور که در جدول  1نشان داده شده است جریانهای
اطالعاتی مختلفی در سیستمهای تلهکاردیولوژی وجود دارد که از کاربران

است که تکنسین اطالعات نوار قلب بیمار را بعد از اندازهگیری از طریق

شده است و همچنین از پروتکلهای مختلفی چون اینترنت ،فکس و

بستر اینترنت به سرور مرکز انتقال میدهد و سرور برای دادن تشخیص،

 SMTPبرای انتقال داده استفاده شده است.
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در مطالعات گردآوری شده جریانهای اطالعاتی روتین بدینصورت
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نمودار -1فرایند استخراج مقاالت
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فرصتها و چالشهای تلهکاردیولوژی
جدول  -1روند و اجزاء جریانهای کاری سیستمهای تلهکاردیولوژی
پژوهشگر

کاربران

سیستم یا برنامه

پروتکل

دادههای ثبتشده در سیستم

 Satriaو همکاران
)34( 2014

تکنسین ،مرکز ارائهدهنده خدمات،
پزشک

HIS

اینترنت 4G،3G ،2G

اطالعات دموگرافیک ،عالئم حیاتی

 Supriyantoو همکاران
)35( 2014

تکنسین ،مرکز ارائهدهنده خدمات،
پزشک

 ،HISسنسور اندازهگیری دمای بدن
،سنسور تشخیص غیرطبیعی ECG

تحت وب

دمای بدن ،عالئم حیاتی

 Backmanو همکاران
)21( 2010

متخصص قلب ،پرستار

دستگاه نوار قلب در صوت ،دستگاه
 ECGبا  12کارتریج

 ،SMTPفکس

 De Lazzariو همکاران
)36( 2012

تکنسین ،مرکز

اپلیکشن موبایل

تحت وب

 Shanitو همکاران
)37( 1995

پزشک ،پرستار ،مرکز ارائهدهنده خدمات

فرستنده ECG

فکس

اطالعات دموگرافیک و ECG
اطالعات دموگرافیک ECG ،و پارامترهای
حیاتی
اطالعات دموگرافیک و ECG

 Walshو همکاران
)38( 2006

آزمایشگاه ،جراح قلب و عروق ،متخصص

نرمافزار تحت ویندوز

تحت وب

اطالعات دموگرافیک ECG ،و گزارشهای
آنژیوگرافی

 Brunettiو همکاران
)39( 2015

مرکز ارائهدهنده خدمات ،متخصص،
آزمایشگاه

نرمافزار تحت ویندوز

اینترنت 4G

اطالعات دموگرافیک و ECG

 Cinagliaو همکاران
)40( 2015

تکنسین ،مرکز ارائهدهنده خدمات،
متخصص

اپلیکشن موبایل و نرمافزار تحت ویندوز

تحت وب

اطالعات دموگرافیک و ECG

 Sufiو همکاران
)41( 2010

بیمارستان ،متخصص قلب

نرمافزار تحت ویندوز

تحت وب

اطالعات دموگرافیک و ECG

 Trigoو همکاران
)42( 2006

پزشک ،متخصص قلب ،مرکز ارائهدهنده
خدمات

_

تحت وب

اطالعات دموگرافیک و ECG

 Chandraو همکاران
)43( 2015

تکنسین ،متخصص قلب ،مرکز
ارائهدهنده خدمات

_

تحت وب

اطالعات دموگرافیک و ECG

Abbreviation:
HTTP: Hyper Text Transfer Protocol
HIS: Health Information System
ECG: Electro Cardio Gram
SMTP: Simple Mail Transfer Protocol

بهصورت خالصه در جدول  2آورده شده است .در کل میتوان از

میباشد و همچنین از چالشها میتوان به مشکالت زیرساختی ،کمبود

فرصتهای ایجاد شده در این حیطه به کاهش مرگومیر ،کاهش بستری

تجهیزات ،باال بودن هزینه و کمبود پزشک متخصص اشاره کرد.

غیرضروری ،کاهش هزینه ،تشخیص سریع ،افزایش کیفیت ،کاهش
جدول  -2فرصتها و چالشهای سیستم تلهکاردیولوژی
فرصتها

 Satriaو همکاران
)34( 2014

مداخلهای

مشکالت مربوط به زیرساخت ضعیف ICT
کم بودن پزشکان متخصص

 Supriyantoو همکاران
)35( 2014

مداخلهای

کاهش تشخیص اشتباه در بیمار
افزایش کیفیت
تشخیص

فقدان منبع برق پایدار
مشکالت مربوط به زیرساخت ICT
کمبود متخصص بهداشت و درمان

 Backmanو همکاران
)21( 2010

مداخلهای

تشخیص بهموقع
کاهش قیمت
کاهش ارجاعات غیرضروری
تشخیص زودهنگام
مشاوره از راه دور
افزایش اثربخشی

کمبود تجهیزات ECG

 Shanitو همکاران
)37( 1995

تحلیلی

مشاوره از راه دور
صرفهجویی در وقت ارائهدهنده
کاهش مرگومیر بیماران

باال بودن هزینه سختافزار و نرمافزار
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پژوهشگر

متدولوژی

کاهش مرگومیر
کاهش هزینه
هشدار اضطراری
کاهش بستری شدن غیرضروری

34

چالشها
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فرصت و چالشهای مطرح شده در استفاده از این سیستمها

تشخیص اشتباه ،کاهش زمان انتظار ،کاهش زمان ،صرفهجویی در وقت

مسرت و همکاران

فرصتها و چالشهای تلهکاردیولوژی
افزایش دقت تشخیص
کاهش بستری غیرضروری
مدیریت آسان بیماران
 Cinagliaو همکاران
)40( 2015

مداخلهای

مشاوره از راه دور
کاهش زمان انتظار بیمار
مشاوره از راه دور
تشخیص زودرس بیماری

عدم استفاده از این تکنولوژی در سیستم Android

کاهش زمان برقراری مجدد جریان خون در بیماران

هزینه زیاد

کاهش هزینههای مربوط به ویزیت
دسترسی مداوم بیمار به اطالعات مراقبت سالمت و مشاورههای
تخصصی

گزارش ناقص اطالعات مربوط به دادههای قلبی بیمار

کاهش اضطراب بیمار در اثر تصمیمگیری سریع
بهبود و بازگشت سریعتر بیماران سرپایی به جامعه
افزایش کیفیت مراقبت

کاهش کیفیت تصویر

کاهش زمان درمان
قدرت امنیتی بسیار باال

هزینه زیاد
مشکالت زیرساختی
کمبود نیروهای ارائهدهنده خدمات بهداشتی درمانی
کمبود امکانات زیرساختی از قبیل پهنای باند کم برای
راهاندازی سیستم

 Brunettiو همکاران
)39( 2015

مداخلهای

 De Lazzariو همکاران
)36( 2012

تحلیلی

 Walshو همکاران
)38( 2006

مداخلهای

 Sufiو همکاران
)41( 2010

تحلیلی

 Trigoو همکاران
)42( 2006

مداخلهای

دریافت شاخصهای جدید بهصورت خودکار

 Chandraو همکاران
)43( 2015

مداخلهای

صرفهجویی در زمان
کاهش هزینه

Abbreviation:
ICT : Information and Communications Technology

همانطور که در نمودار  1مشاهده می شود بیشترین فرصت مربوط
به تشخیص سریع  72/72درصد و کمترین فرصت مربوط به کاهش
بستری غیر ضروری  10درصد است.
] [ Downloaded from jmis.hums.ac.ir on 2022-01-26

نمودار  -2درصد فرصتهای مطرحشده در مقاالت

کمبود تجهیزات  36/36درصد و کمترین چالش مربوط به کاهش
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اندروید ،گزارش ناقص اطالعات مربوط به داده ها است.
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همانطور که در نمودار  2مشاهده می شود بیشترین چالش مربوط به

کیفیت تصویر ،فقدان منبع برق ناپایدار ،قابل اجرا فقط در پلت فرم

مسرت و همکاران

فرصتها و چالشهای تلهکاردیولوژی
نمودار  -3درصد چالشهای مطرحشده در مقاالت

مرگومیر ،کاهش بستری غیرضروری ،کاهش هزینه ،تشخیص سریع،

همکارانش فقط قادر به انتقال عالئم حیاتی بدن میباشد [ .]36در مطالعه

افزایش کیفیت ،کاهش تشخیص اشتباه ،کاهش زمان انتظار ،کاهش

 Shanitو همکارانش از فرستنده  ECGصوتی استفاده میشود که

زمان ،صرفهجویی در وقت میباشد و همچنین از چالشها میتوان به

بهصورت دستی دارای باتری و با وزن تقریبی  350گرم که دارای یک

مشکالت زیرساختی ،کمبود تجهیزات ،باال بودن هزینه و کمبود پزشک

کابل برای بیمار که قابلیت آویز به گردن بیمار را دارد که این دستگاه نیز

متخصص اشاره کرد.

توانایی ذخیره اطالعات را دارد و اطالعات ذخیره شده را به سرور
بیمارستان انتقال میدهد [.]37

بحث و نتیجهگیری:

در مطالعه  Walshو همکاران بعد از آنژیوگرافی اطالعات از

در دادههای جمعآوری شده توسط  11مقاله که به صورت کیفی

آزمایشگاه به تیم جراحی و پزشک متخصص فرستاده میشود و بعد از

بررسی شده است نتایج بررسی جریانهای اطالعاتی نشان میدهد که در

تصمیمگیری هر دو طرف اطالعات به سرور بیمارستان انتقال داده

مطالعات بررسی شده فقط در مقاله  Satriaو همکاران چارچوب طراحی

میشود [ .]38درصورتیکه در مطالعه  Brunettiو همکاران اطالعات از

شده قابلیت اتصال به سیستم  HISو توانایی اولویتبندی بیماران بدخیم

بیمارستان بعد از اندازهگیری  ECGبه آزمایشگاه فرستاده میشود [.]39

در مطالعهای که توسط  Satriaو همکارانش انجام شده سیستم

کمترین بستر را تلفن ثابت با  7/14درصد تشکیل داده است در این میان

توانایی ذخیره و بازیابی اطالعات ،انتقال اطالعات دموگرافیک ،آدرس

بیشترین فرصت بیان شده تشخیص سریع با  62/29درصد و کمترین

بیمار و عالئم حیاتی را دارد [ .]34در صورتی که مطالعه دیگری که

فرصت صرفهجویی در وقت و کاهش ارجاعات بیمارستانی است (نمودار

توسط  Supriyantoو همکارانش انجام شده عالوه بر ویژگی ذخیره و

 .)2مهمترین چالشهای مطرح شده باال بودن هزینه با  28/57درصد و

بازیابی اطالعات به تشخیص ریتم غیرطبیعی  ECGو سنسور اندازهگیری

36
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را دارا میباشد [ .]34درصورتیکه سایر مطالعات چنین امکاناتی را ندارند.

در این دادهها بیشترین بستر انتقال داده ،اینترنت است ( 50درصد) و
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در کل میتوان از فرصتهای ایجاد شده در این حیطه به کاهش

دمای بدن نیز اشاره شده است [ .]35ولی در مطالعه  De Lazzariو

فرصتها و چالشهای تلهکاردیولوژی

عدم تمایل پزشکان به استفاده از فناوری و مشکل مربوط به زیرساخت
ضعیف  ICTبا  21/42درصد میباشد (نمودار .)3
در مطالعات بررسی شده توسط  Maiaو همکاران ،تکنیسین
اطالعاتی از قبیل  XRAY ،MRI ،ECGرا در سیستم وارد میکند و از

مسرت و همکاران

تشکر و قدردانی:
نویسندگان بر خود الزم میدانند بدینوسیله از کمیته تحقیقات
دانشجویی ،مدیریت و اطالعرسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تشکر نماید..

طریق لینکهای اینترنت یا  ADSLاز طریق سرورهای ،DICOM
 HL7و  HTTPسرور با پرتال مبتنی بر وب تلهمدیسین ارتباط برقرار
میکند و پزشک بعد از احراز هویت به اطالعات بیمار دسترسی پیدا
میکند [.]44
در مطالعه بررسی شده توسط  Sankaranو همکاران جریان
اطالعاتی به این صورت است که تمام مشکالت جمعآوری شده بیمار از
طریق کاربر بیمار وارد میشود .معموالً زمانی که بیمار به اورژانس
کلینیک وارد میشود عالئم حیاتی بیمار و نشانههای بیمار اندازهگیری
میشود و زمانی که ضربان قلب بیمار غیرعادی است سیستم آن را
شناسایی کرده و با اورژانس تماس میگیرد و عالوه بر دادن هشدار،

تأییدیه اخالقی:
این

مطالعه

دارای

تاییدیه

اخالقی

به

شماره

 IR.TBZMED.VCR.REC.1398.254از دانشگاه علوم پزشکی
تبریز است.

تعارض منافع:
در این پژوهش هیچ تعارض منافعی وجود ندارد.

سهم نویسندگان:

پزشک از راه دور به بیمار توصیههای پزشکی را ارائه میدهد ،در صورتی

الهام مسرت (نویسنده اول) ارائه ایده ،کمک به نگارش مقاله و تایید

که تمام جریانهای تلهکاردیولوژی که مطالعه شده است ،خود سیستم

نسخه نهایی  25درصد؛ سمیه داودی (نویسنده دوم) جمعآوری دادهها،

توانایی تماس با اورژانس را ندارد [.]45

زینب محمدزاده (نویسنده سوم و مسئول) طراحی مطالعه ،کمک به

 57/14درصد و کاهش بستری شدن با  42/86درصد است .در  7مطالعه

کمک به نگارش مقاله  20درصد؛ پرینا امیرنهاوندی (نویسنده چهارم)

بررسی شده مشکالتی نظیر مشکل زیرساختی ،مشکالت مربوط به

کمک به نگارش مقاله و جمعآوری دادهها  15درصد ،نویسا عباسی

زیرساخت  ICTو هزینه باالی سیستم که  85/71درصد مشکالت را

(نویسنده پنجم) جمعآوری دادهها و تایید نسخه نهایی  15درصد.

دربرمیگیرد در مقایسه با سایر مطالعات این چالشها هم وجود داشته و
بر هم منطبق میباشند.
به طور کلی نتایج بررسی شده در این مطالعه مروری ،نشاندهنده
این است که فرصتها و چالشهای بهکارگیری این سیستم در حوزه
کیفیت دسترسی به مراقبت سالمت ،بهبود در مراقبت ،درمان بهموقع،

حمایت مالی:
این مقاله از طرف هیچ گونه نهاد یا موسسهای حمایت مالی نشده و
تمام منابع مالی آن از طرف نویسنده اول یا نویسندگان تامین شده است.

نظارت بر وضعیت بیماران مزمن ،کاهش مسافت بیماران ،دسترسی بهتر
به خدمات در مناطق محروم و کاهش هزینهها ،مشکالت زیرساختی،
زیرساختهای ناکافی ICT (Information and Communication

] [ Downloaded from jmis.hums.ac.ir on 2022-01-26

در این مطالعات نیز بیشترین فرصت بیان شده تشخیص سریع با

جمعآوری دادهها و تایید نسخه نهایی  25درصد؛ تایید نسخه نهایی و

 )Technologyمیباشد و به دلیل زیاد بودن فرصتها بر مؤثر بودن این
تکنولوژی در سیستمهای مراقبت بهداشتی پی برده میشود.

in ENT diseases. Payavard. 2012; 6(3):246-54.
][In Persian
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Review Article
Abstract
Aim: Telecardiology provides a useful diagnostic tool for accurate and rapid diagnosis of
patients with cardiac disorders to specialist and general practitioners. In this study, a
systematic review was conducted to identify effective components and approaches in
Telecardiology, such as the opportunities and challenges of applying this system in different
domains.
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Information sources or data: This review study was conducted by a systematic search
for studies and articles of telecardiology in the databases of Scopus, PubMed, Science Direct,
ProQuest and EBSCO. The keywords such as Challenges, Opportunity, Tele cardiology,
Work flow, Tele electrocardiogram and Tele health were used to search articles.
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Selection methods for study: All types of Telecardiology studies were reviewed without
time limitation. Articles were reviewed using the PRISMA checklist. Of 6770 articles
obtained through database searching, 11 articles were finally included in the study.
Combine content and results: Among the most opportunities cited in the articles, we
can mention faster and more access to services, reduction of misdiagnosis, and saving time.
One of the main challenges of this system is the lack of equipment and physicians'
unwillingness to use technology. Most studies were performed in Australia (29%) and the
most frequently reported opportunity was rapid diagnosis (64. 29%).
Conclusion: The results of this study indicate that Telecardiology, in addition to
opportunities, also has challenges, but a large number of opportunities indicates the
effectiveness of this technology in health care systems.
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