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 سخنرانان:

 عضو هیات آموزشی گروه پرستاری داخلی جراحی دکتر آسیه درویش،

داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پرستاری استادیار گروه  دکتر نسرین رسولزاده،

 پزشکی تهران

عضو هیأت علمی گروه مامایی و سالمت باروری و مسئول کارگروه آموزش و مشاوره  ر مریم نکولعل تکدکت

 در کرونا دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

استادیار گروه پرستاری مراقبت ویژه و مدیریت دانشکده پرستاری و مامایی و عضو  دکتر فاطمه بهرام نژاد،

 معنوی مرکز قرآن، حدیث و طب دانشگاه علوم پزشکی تهرانگروه سالمت 

 استادیار دانشگاه جکسون وایل امریکا و سینیور انفورماتیک بالینی دکتر لیال پردلی،

 

  Skyroom در 19الی  17ساعت  99مرداد  25تاریخ برگزاری: 

 دسترسی به ویدیوی وبینار در گوگل درایو

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1WHyLXs8gbYEtyqoK-HLUl-_N4TWZK8N8/view
https://drive.google.com/file/d/1WHyLXs8gbYEtyqoK-HLUl-_N4TWZK8N8/view
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 زیرگروه وبینار -گروه فناوری سالمت -کارگروه آموزش و مشاوره 

 وبینار: دکتر آسیه درویش، عضو هیات اموزشی گروه پرستاری داخلی جراحی اجرایی مسئول گروه فناوری در سالمت و مدیر

 فنی وبینار: دکتر آرزو راستی، عضو هیات علمی و استادیار گروه پرستاری داخلی جراحیتنظیم برنامه و هماهنگی با مسئول 

  ، مسئول شبکه و انفورماتیکمسئول پشتیبانی فنی: هاله ادب

 ضبط و ذخیره ویدیو: حسین اکبریان، کارشناس روابط عمومی

 تهران مامایی و پرستاری دانشکده راحیعضو هیات اموزشی گروه پرستاری داخلی ج-دکتر آسیه درویش  پیاده سازی متن:

  عضو هیات اموزشی گروه پرستاری داخلی جراحی-مدیر علمی وبینار: دکتر آسیه درویش 

 دانشگاه علوم پزشکی مامایی و پرستاری دانشکدهقالب بندی و آماده سازی نشر: فاطمه جنابی قویم،دانشجوی کارشناسی پرستاری، 

 نتهرا
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و هیات آموزشی گروه پرستاری داخلی جراحی و مسئول گروه فناوری در دکتر آسیه درویش، عض

 سالمت مدیریت کرونا دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 روند تحوالت انفورماتیک در پرستاری

 

 Nursing the)شورای بین المللی پدستاری( تحت عنوان  ICNآسیه دروبش، با یاداوری شعار امسال  دکتر

World to Health  با سال پرستاری و مامایی، بیان نمود که این واقعه اهمیت 19و همزمانی همه گیری کووید،

را بیش از راد و جامعه از راه دور و نزدیک اف ارائه مشاوره و مراقبت پرستاری بهپرستاری و تحوالت دیجیتال و 

کارکنان حوزه بهداشت و درمان است. درک چگونگی وی گفت تحول دیجیتال نیازمند مشارکت  پیش نمایان کرد.

پذیرش فناوری به بهترین وجه توسط پرسنل پرستاری، کلید بهره برداری از پتانسیل آن برای بهبود کارآیی 

 خدمات و همچنین نتایج مراقبت از بیماران است.

از مطالعه ای که قبال منتشر سپس به مرور تحوالت انفورماتیک در پرستاری را از قدیم تاکنون بر اساس بخشی 

 کرده بود و به پارادایم انفورماتیک پرستاری پرداخت.
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 Webدر بررسی مقاالت منتشر شده انفورماتیک پرستاری در پایگاه  2018آگوست ن مطالعه بیبلیومتریک در ای

of Science  داخت. ایران با تعداد کشور منتشر گردید پر 91نویسنده و  10133مقاالت که توسط   4164تعداد

مقاله در رتبه نوزدهم قرار گرفت. برترین کشورها بترتیب آمریکا، انگلستان، کانادا، استرالیا و تایوان با بیشترین  37

مقاله بود.  30تعداد مقاالت بود. پایین ترین رتبه که کمترین تعداد مقاله را منتشر کرده بود کشور ایرلند با تعداد 

 منتشر شده بود.  1983ه در سال قدیمی ترین مقال

و سپس در مجله  Study in health Informatics and Technologyیشترین مقاالت ابتدا در مجله 

CIN:Computers Informatics Nursing   .منتشر شده بود 

ه استخراج خوش 7بار تکرار شدند در  10کلیدواژه که حداقل  275تعداد   VOS Viewerبا استفاده از نرم افزار 

مقاالت قدیمی تا جدید از طیف رنگ  visualizationشد. سپس یه ازای سال انتشار مصورسازی شد. در این 

ار دادن در جدول به تفکیک و با قردترین ها با رنگ قرمز نمایان شد سورمه ای تا آبی، سبز، زرد، نارنجی و جدی

در نظر گرفته شد. لذا بر اساس این مطالعه پارادایم  و تعیین دسته موضوعی در هر دوره زمانی سه دوره رنگ ها

انفورماتیک پرستاری دوره اول که قدیمی ترین بود در حبطه موضوعی سیستم های اطالعات و تعامل انسان با 

کامپیوتر به سمت دوره دوم در حیطه موضوعی آموزش و کیفیت مراقبت حرکت نموده و در ادامه در دوره سوم 

برای مطالعه  نشان داد در حیطه موضوعی خدمات راه دور و خود مراقبتی دسته بندی شده اند. جدیدترین مقاالت

بررسی روند متن کامل مقاله می توانید به مجله علمی پژوهشی مدیریت پرستاری رجوع نمایید)عنوان مقاله: 

 (ری اطالعات پرستاریتولیدات علمی در حوزه فناو

 

مقاله منتشر شده از کشور ایران نیز در مورد بررسی قرار گرفت. بترتیب  37در یک بررسی تکمیلی وضعیت 

دانشگاه هایی که بیشترین مقاله را منتشر نمودند شامل دانشگاه علوم پزشکی تهران، سمنان، ایران، اصفهان و 

منتشر   CIN:Computers Informatics Nursingاالت در مجله دانشگاه آزاد اسالمی بود.بیشترین تعداد مق

( در زمینه پیاده 2011کلمه کلیدی در دو خوشه استخراج شد و پارادایم از دوره اول )سال  12شده بود. تعداد 

سازی انفورماتیک پرستاری و کیفیت مراقبت به سمت دوره دوم در سالهای اخیر ، موضوع خدمات سالمت راه دور 

یافت. برای اینکه  تقریبا تعیین شود تمایل این حوزه از علم در ایران آینده به کدام سمت می رود با بررسی سوق 

مقاالت منتشر شده داخل ایران، تعیین شد که اغلب به خالء آموزش و نیاز ضروری آماده سازی پرستاران اشاره 

 کردند. 

http://ijnv.ir/article-1-558-fa.pdf
http://ijnv.ir/article-1-558-fa.pdf
http://ijnv.ir/article-1-558-fa.pdf


 دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران 25/5/99وبینار تحوالت دیجیتال در پرستاری، 

5 
 

جراحی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه داخلی  پرستاری دکتر نسرین رسولزاده، استادیار گروه

 علوم پزشکی تهران

 فعالیت های پژوهشی دانشکده در زمینه انفورماتیک پرستاریتاریخچه 

 

 

 

این  مند است که از مواجهه فعال با مشکل، آغاز و به تولید علم ختم می شود.م پژوهش حرکتی هدفمند و نظا

عموما  نشاط و پویایی دانشوران می شود. تحقیقات انفورماتیک حرکت نظام مند سبب رشد و بالندگی علم و

        صورت میگیرد و بیشترین تحقیقات این حوزه را  Mix Methodبصورت انواع تحقیق کمی، کیفی و هم 

R & D .ها شامل می شوند 
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 اهمیت تحقیق  در پرستاری باالخص انفورماتیک پرستاری در موارد زیر است:

 نظریهبوجود اوردن  •

 ایجاد پایه ای برای بحث ها و مفاهیم جدید •

 پایه و اساسی برای تصمیم گیری  •

 استفاده از روش های جدید مراقبت از مددجویان  •

 ارزیابی مراقبت های پرستاری و مراقبت های ارائه شده  •

 توصیف وضع کنونی  •

 ارزیابی برنامه های آموزشی اعمال شده ) نظری و عملی( •

 ابررسی استاندارد ه •

 تعیین بهترین راه برای تغییر روش قبلی  •

 توسعه و گسترش حرفه پرستاری  •

 مستند سازی تاثیر بخشی هزینه ها در برابر مراقبت پرستاری •

 ، حرفه ای در پرستاریمشخص کردن نیازهای آموزشی •
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و مامایی دانشگاه  استفاده از انفورماتیک پرستاری در دانشکده پرستاری باتعیین فعالیت های پژوهشی ا هدف ب

در تحقیقات پایان نامه های دانشکده را با جزییات مرور  ITاستفاده از   دهه 3در طول تقریبا علوم پزشکی تهران 

مقطعی،  –تحقیق توصیفی کردیم. تا ببینیم چطور بوده و به کجا رسیده و در آینده به کجا خواهد رسید و در یک 

 شکده را با چک لیست بررسی کردیم.تمامی پایان نامه های موجود در دان

، سال تولید، گرایش های تعیین فعالیت های پژوهشی دانشکده در زمینه انفورماتیک پرستاری برحسب جنس

تحصیلی، مقطع تحصیلی، زمینه موضوعی، جامعه و محیط تحقیق، ابزار دیجیتالی مورد استفاده، تعداد گروه های 

داشتیم.   75شزوع شده و یک عدد در سال  1374از سال  برحسب سال تولید پژوهش، شهر مورد مطالعه انجام شد.

پایان نامه یوده. امسال تاکنون  12با  94مجددا فعال شد. بیشترین در سال  84نداشتیم. و سپس از   84تا سال 

 عدد با توجه به اینکه در ماه پنجم سال هستیم. 2

 

پرستاری داخلی جراحی  برحسب گرایش های تحصیلیه و بود %93و ارشد  %7: دکترا برحسب مقطع تحصیلی

بیشترین، سپس بترتیب، سالمت جامعه، مامایی، مراقبت پرستاری ویژه، کودکان و مدیریت پرستاری و بقیه موارد 

 ،مدیریت و بازاموزی، بیشترین داخلی غدد مانند دیابت، سپس بترتیب، زنان برحسب زمینه موضوع .را شامل گردید

، و روان پرستاری را مراقبت چشم، قوانین و مقررات حرفه ای، بهداشت، کودکان و نوزادان، گوارش، لبقاعصاب، 

  در برگرفت.

بیشترین شامل مددجویان،سپس بترتیب پرستاران، والدین، دانشجویان پرستاری و  جامعه مورد تحقیقاز نظر 

مراکز ، انجمن دیابت، دانشکده هابترتیب شامل بیمارستان بوده سپس  مورد تحقیقمحیط  بیشترین ماماها بودند.

ی، سه گروهی ، انجمن صرع و موارد دیگر گردید. مطالعات بیشتر مداخله ای بوده و دو گروهبهداشتی و کلینیک ها

بیشترین مطالعات بصورت تله نرسینگ با موبایل بوده  برحسب ابزاردیجیتالی مورد استفادهبیشترین موارد بودند. 

پیام کوتاه، مولتی مدیا، اپلیکیشن،  SMS، وب سایت،  CDوتر )آنالین یا آفالین(، کامپییب ابزار و سپس بترت

 اجتماعی استفاده شده  و بیشتر مطالعات در تهران انجام شده است. و شبکه  پادکستفلوپی، 

این نشان می دهد  نشان داد اغلب پژوهش ها در بعد آموزش و مشاوره بود که مشاوره ها نیز آموزشی بود.نتایج 

نیز وجود دارد  19توان زیادی در پرستاری بوده که بصورت  بالفعل در امده و توان بالقوه ای اکنون در ایام کووید 

که می تواند توسط انفورماتیک پرستاری بالفعل در بیاید. در انتها پیشنهاد دادند با توجه به عالقمندی دانشجویان 

جود کتابخانه و نیاز جامعه، گروه انفورماتیک پرستاری در دانشکده تشکیل شود و طبق بررسی پایان نامه های مو

  .لیست پایان نامه های مذکور بمنظور بهره مندی از محتواهای آموزشی  تولید شده در وب سایت قرار گیرد
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 ودکتر مریم نکولعل تک عضو هیأت علمی گروه مامایی و سالمت باروری و مسئول کارگروه آموزش 

 مشاوره در کرونا دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 سرویس های مشاوره مجازی دانشکده پرستاری و مامایی در ایام کرونا 

 

 

 

بیان نمود از ابتدای شیوع  کرونا سرویس های متعددی برای آموزش و مشاوره راه اندازی دکتر مریم نکولعل تک 

  تند از:کردیم که عمده آنها عبار

 

 

 

 

 یتلفن یمشاوره ها

 یواتساپ یها مشاوره

 دانشکده یتکرونا در سا صفحه

 آموزش و مشاوره درکرونا یتلگرام کانال
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 مشاوره های تلفنی

 

 

 

 

 Helpخط مشاوره تلفنی  یا  6از هفته اول فروردین تا کنون با حمایت ریاست  دانشکده  پرستاری و مامایی، 

line ردیم که در سطوح ملی، بین المللی، استانی و دانشکده  ای به سواالت مخاطبان پاسخ داده می راه اندازی ک

 شود.

 ...ملی.....................02161054001....................صدای ماما................ -1

 ..ملی.......................02161054002.................. صدای پرستار............ -2

 ........................ملی02161054005... سالمت روان... -صدای پرستار -3

 بین المللی -.ملی.........................02161054010.........صدای سوگیاران................. -4

 جنوبی های...استان......................02161054004 صدای یاوران سالمت.................. -5

 .دانشکده ای......................02161054111 ...مشاوره پیگیری کووید .............. -6

 80تماس با صدای پرستار ،  2000تماس با صدای ماما ، نزدیک به  8000تا کنون بیش از  99از ابتدای سال 

س با صدای یاوران سالمت ثبت تما 284تماس با صدای سوگیاران و  79سالمت روان،  -تماس با صدای پرستار

از  هاتماس %60تماسها از تهران و %40 تماسها با تلفن ثابت بوده است. %30یل و با موبا هااستم %70شده است. 

بوده است. با توجه به تماسهایی که از کل کشور و حتی مناطق دوردست داشته ایم، مشاوره های تلفنی شهرستان 

( می دانیم. محتوای مشاوره های  National Helplineوط مشاوره ملی )صدای ماما و صدای پرستار را خط

 مرتبط با کرونا  %70ری حدودا پرستاتلفنی 

یی ماما %70و  مرتبط با کرونا %30 است. محتوای مشاوره های مامایی مزمن یماریهایو مراقبت ب یریتمد %30و

 است.
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ای هیات علمی گروه مامایی و سالمت باروری آغاز به کار کرد تن از اعض19فروردین با همکاری  4از  صدای ماما

 8241هفته ای که از شروع به کار صدای ماما می گذرد  20و به شدت مورد استقبال مردم قرار گرفت. در طی 

ساعت و در ده هفته دوم  با شروع کارآموزیها، روزانه  8هفته اول روزانه  10تماس با این خط ثبت شده است. در 

ساعت مشاوره تلفنی ارائه می شود و در بقیه ساعات شبانه روز مشاوره از طریق پیام متنی در واتساپ صورت  6

 می گیرد.
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تن از اعضای هیات علمی پرستاری آغاز به کار کرد و عالوه بر  20فروردین با همکاری  4نیز از  صدای پرستار

مشاوره در زمینه های اختصاصی سالمت کودکان، سالمت  مشاوره های عمومی مربوط به کرونا، به ارایه آموزش و

هفته  10روان، مراقبتهای قلبی و ریوی، مراقبت سالمندان، مراقبت بیماران کلیوی و ضعف ایمنی می پردازد. در 

ساعت مشاوره تلفنی ارائه می شود و در بقیه  6ساعت و در ده هفته دوم با شروع کاراموزیها، روزانه  8اول روزانه 

 اعات شبانه روز مشاوره از طریق پیام متنی در واتساپ صورت می گیرد.س
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 : سالمت روان -صدای پرستار

اساتید گروه روانپرستاری با توجه به اضطراب باالی جامعه، مخصوصا در ابتدای شیوع کرونا، در خط تلفنی صدای 

 رستار به مشاوره های سالمت روان پرداخت.فروردین عالوه بر صدای پ 31فروردین تا   17سالمت روان، از  -پرستار

مشاوره در  ساعت 1 روزانه بعدبه  10و از هفته  ساعت 2روزانه هفته دوم  5 ، ساعت 4 روزانههفته اول  5در 

هفته اول، اساتید خارج از دانشکده پرستاری  5حیطه سالمت روان توسط گروه روان پرستاری ارائه می شود. در 

 در مشاوره ها نقش داشتند.و مامایی تهران نیز 

 

 

 

 

 

 



 دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران 25/5/99وبینار تحوالت دیجیتال در پرستاری، 

14 
 

 

 

تا  17با مسئولیت دکتر مرضیه حسن پور از اول اردیبهشت راه اندازی شد و هر روز از ساعت  صدای سوگیاران

ساعت حمایت آموزش و مشاوره به خانواده های داغدار ارائه می دهد. تیم مشاوره متشکل از برترین  1به مدت  18

مشاوره سوگ و در تخصصهای مختلف هستند. شروع کار صدای سوگیاران با اساتید کشوری مجرب در امر 

تماسهایی از کانادا و هندوستان بود. به نظر می رسد ایرانیان خارج از کشور برای مراقبت و مشاوره سوگ نیازمند 

 مشاورانی آگاه به فرهنگ ایرانی هستند.
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مطلق، بیماریابی و غربالگری بیماران کم توان و کم بضاعت  با مسئولیت آقای صمد شجاعی خیریه یاوران سالمت

را انجام داده و با مشارکت یک تیم قوی از خیرین علمی و خیرین سالمت، شرایط درمان آنها را در مراکز درمانی 

انهای ، به این خیریه یکی از شماره های رند دانشکده تعلق گرفت تا مردم است99خرداد  6فراهم می کنند. از تاریخ 

ساعت پاسخگویی  2محروم با راحتی و اعتماد بیشتر مشکالت خود را با این خط تلفنی در میان بگذارند. روزانه 

 تلفنی و بیماریابی در این خط صورت می گیرد.

 

در ادامه خط هشدار دانشکده با مسئولیت خانم دکتر زهرا عباسی  99تیر  15از  خط مشاوره و پیگیری کووید

شد و به راهنمایی و پیگیری و آزمایش دانشجویان اساتید و کارمندانی که مواجهه با کرونا داشته اند راه اندازی 

اختصاص دارد. در ساعات ادراری با تلفن خط هشدار و در ساعات غیر اداری با واتساپ پاسخگویی صورت می 

 گیرد.

 

 ویژگی های منحصر به فرد و نوآورانه

تاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران ویژگی های منحصر به فرد و نوآورانه مشاوره های تلفنی دانشکده پرس

 ای دارد که برخی از آنها عبارتند از:

 قبل از کرونا یراندر ا ییو ماما یپرستار ینهدر زم Help line عدم وجود

 ماندن شماره تماسها مخفی

 و اپراتور در دانشکده یدبه حضور اسات یازو عدم ن دورکاری

 یبا مشاوره واتساپ یخط تلفن شتیبانیپ

 با مشاوره معکوس یخط تلفنپشتیبانی 

 یتلفن یدر مشاوره ها یداسات اغلب مشارکت

 نبودن ساعات مشاوره طوالنی

 4030 یارجاع از مشاوره کشور دریافت

 ییداوطلب دانشجو یروهایاز ن یریگ بهره

 

که زمانهای اوج تماسهای صدای ماما و صدای یکی از نکات قابل توجه در مشاوره های تلفنی این بود 

پرستار، با اوج شیوع کرونا در کشور کامال هماهنگ بود. در واقع مشاوره های یک نمونه واقعی از 

 وضعیت جامعه بود.
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 گروه واتساپی پرسش مردم از صدای پرستار:

https://chat.whatsapp.com/CVVik3owpqHHShqCKgvEvPhttps://chat.whatsapp.com/CVVik3owpqHHShq

CKgvEvP 
 

عالوه بر پشتیبانی خطوط توسط یک شماره در واتساپ، در صدای پرستار یک گروه مجزای پاسخ به پرسشهای  

 7ساعت پاسخگویی به سواالت واتساپی صورت می گیرد. هر روز یکی از  8ن گروه روزانه مردم ایجاد شد. در ای

نفر دانشجوی رابط سواالت را از گروه مردم کد داده و به گروه اساتید منتقل می کند و بعد از دریافت جواب نهایی 

ه فردی در این گروه واتساپی توسط استاد ناظر آن روز پاسخ را به گروه مردم منتقل می کند. تجربیات منحصر ب

نفر( از مردم می خواستیم بعد از دریافت پاسخ سواالت  257داشتیم: با توجه به محدودیت ظرفیت گروه واتساپی )

از گروه خارج شوند تا افراد جدید با پرسشهای جدید وارد گروه شوند اما تعداد کمی قبول می کردند از گروه خارج 

کردن برخی افراد از گروه می شدیم که تقریبا همیشه با اعتراض شدید آنها مواجه می  شوند و گاه مجبور به خارج

شدیم. افراد بیان می کردند از خواندن پاسخ سواالت دیگران، مطلب یاد می گیرند، با حضور در گروه، احساس 

ب افراد با توصیه دوستان تکیه گاه، آرامش و اطمینان خاطر می کنند و حاضر به خروج از گروه نبودند. همچنین اغل

با این گروه آشنا شده بودند. این نکات لزوم توجه به گروه همتایان در آموزشهای بهداشتی را بیش از پیش مشخص 

 می کند. 

https://chat.whatsapp.com/CVVik3owpqHHShqCKgvEvPhttps:/chat.whatsapp.com/CVVik3owpqHHShqCKgvEvP
https://chat.whatsapp.com/CVVik3owpqHHShqCKgvEvPhttps:/chat.whatsapp.com/CVVik3owpqHHShqCKgvEvP
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 : صفحه کرونا در سایت دانشکده

lang/Fa/5page/147nhttps://fnm.tums.ac.ir/sectio  

وبینارها )ویدیو و متن( مرتبط با کرونا بارگذاری  20انیمیشن و کلیپ ، و 10راهنمای آموزشی،30در این صفحه 

 شده است. تمام این محتواها تولیدات اساتید و دانشجویان در کارگروه آموزش و مشاوره در کرونا می باشند.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fnm.tums.ac.ir/section147/page5/lang/Fa
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  :مشاوره درکروناآموزش و  یتلگرام کانال

https://t.me/ECC_FNM_TUMS 
استفاده عموم مردم و  یکردبا دو رو یآموزش و مشاوره در کرونا، با هدف ارائه اطالعات جامع علم یال تلگرامکان

 یو آموزش یمطالب بصر انتشار .آغاز به کار کرد 1398اسفند ماه  24 یخدر تار یماری،مبارز با ب یکادر درمان

و  یدیوهابازنشر و یی،و ماما یکارگروه آموزش و مشاوره در کرونا دانشکده پرستار یمحتوا یدولت یواحدها

و نمایشگاه عکس سیمای ماما در  کودکان و کرونا یمسابقه نقاش یبرگزار ینو همچن یو علم یدمف یپوسترها

از  یرسد؛به دست مخاطب کانال م یتکه در نها یامیپ .یباشدم یکانال تلگرام یها یتاز اهم فعال مقابله با کرونا

در توسط اساتید ویرایش علمی و توسط دانشجویان ویرایش هنری می شود.  ی کند:عبور م یاریبس یلترهاییف

ی، همچون یک مجله زیبای علمی، آموزش یمحتوا 700عضو و بالغ بر  400از  یشکانال با ب ینحال حاضر ا

 هنری، خبری فعالیت دارد.

 

امی اساتید که با حس مسئولیت پذیری اجتماعی وقت ارزشمند خود را در مشاوره های تلفنی و بدینوسیله از تم

واتساپی وقف پاسخگویی به نگرانی های مردم کردند صمیمانه سپاسگزاری می کنیم. همچنین از تمام 

محتوای اموزشی نقش دانشجویان فعال که داوطلبانه رابط تلفنی یا واتساپی مردم و اساتید بودند و یا در تامین  

 داشتند تشکر و قدر دانی می کنیم.
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مدیریت دانشکده پرستاری و مامایی دکتر فاطمه بهرام نژاد، استادیار گروه پرستاری مراقبت ویژه و 

یث و طب دانشگاه علوم پزشکی تهرانو عضو گروه سالمت معنوی مرکز قرآن، حد  

 19م کووید ( در پرستاری در ایا Mobile Healthسالمت همراه )

 

 

 

 

 

آغرراز شررد. بعررد از آن نرروت برروک هررار یررک گزینرره ارزان  ژی در سررالمت بررا لپترراپشررروع اسررتفاده از تکنولررو

 2014ترا  2007قیمت بودند که دنیای سرالمت جامعره را دچرار تغییرر و تحرول کررده انرد. کاربرهرا از سرال 

بره بعرد یرک دفعره  2014از سرال  هرا و دسرکتاب هرا بیشرتر اسرتفاده کردنرد. ولری pcاز اینترنت به وسیله 

 به صورت شگفت آوری استفاده از اینترنت به وسیله موبایل از پی سی ها و دسکتاب ها پیشی گرفت.

مارک اندرسون میگوید: دسترسری بره اسرمارت فرون هرا بره حردی زیراد شرده اسرت کره حتری افررادی کره 

ترا االن همچرین مروردی را بره خرود دسترسی به آب جاری ندارند ولری گوشری هوشرمند دارنرد و سریاره مرا 

 ندیده است. استفاده از سالمت همراه در سالمت به یک صنعت تبدیل شده است.
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 : M-Healthاز FNIHتعریف 

 "ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی و مراقبت با کمک وسایل ارتباطی سیار با رویکرد بیمار محور"

سررعی کرررده اسررت از طریررق  سررعه نیافترره،های در حررال توسررعه و توسررالمت همررراه برره خصرروص در کشررور

دسترسی عادالنره همره افرراد بره خردمات برا کیفرت، توزیرع عادالنره ای از خردمات  و تر مین مراقبرت هرای 

 سالمتی را به خصوص برای مناطق دور افتاده ارائه دهد.

 

 

 

 M-Healthمزایای 

 ارائه خدمات هدفمند .1

 تشخیص الگوهای رفتاری .2

 بتوانایی برقراری ارتباط مناس .3

 گزارش سریع تغییرات سالمت .4

 کاهش هزینه های ناشی از بیماری .5

 گزارش دهی و گزارش گیری ارائه مراقبت درمان  .6

 دسترسی عادالنه همه افراد به خدمات با کیفیت .7

 توزیع عادالنه خدمات و تأمین مراقبت های سالمتی به خصوص برای مناطق دور افتاده .8

داد اسرتفاده از سرالمت همرراه باعرث میشرود راحتترر حررف هرا  نشران HIVیک مقاله در بیمراران مبرتال بره 

و مشکالتشران را بگوینرد و مراقبررت هرا را دریافررت کننرد. یکری از کاربردهررای سرالمت همررراه ر ایجراد پرونررد 

هررای الکترونیکرری بیمررار برره جررای پرونررده هررای کاغررذی مرری باشررد. کرراربرد دیگررر سررالمت همررراه برره ایررن 

ری پیرام را بره مخاطرب هرا از طریرق پلرت فررم هرا و سیسرتم عامرل هرا بره صورت بوده بوده است که یکسر

 بسیار مؤثر بوده است. 19مخاطب ها در سطح خیلی وسیع ارائه می دهند که در بیماری کووید 
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 از اسمارت فون ها تا سنسورهای پوشیدنی یا کارگزاری شده و..... وجود دارد. M-Healthانواع 

 دارای مزایای زیر میباشند: بوده وتابل تبلت ها بزرگترین فناوری پر

 کمک به پایش و مانیتور افراد 

 آموزش به بیمار 

  ثبت وقایع درمانی 

 کارکرد به صورت افالین و آنالین 

 هرا Pressure supportبیوسنسرورهای پوشریدنی کمرک بره انرالیز کرردن سرالمت افرراد بره خصروص در 

هسررتند تشررکیل میدهنررد و افررراد خودشرران بیمرراری ) گررروه هررایی از افرررادی کرره دارای بیمرراری مشررترکی 

 شان را مدیریت می کنند(.

 

 درصد از پرستاران از اسمارت فون ها برای مقاصد پزشکی استفاده می کرده اند. 79

 

 استفاده کرده اند. M-Healthدرصد پزشکان از  35در کشورهای اروپایی و در حال پیشرفت 

 

 : M-Healthچالش های 

 ده است یا نه؟روایی ش محتوا .1

 مشکالت زیرساختی .2

 کمبود افراد متخصص .3

 حفظ حریم خصوصی .4

جهررت برنامرره ریررزیر پیشررگیری از بیمرراری هررا و بهبررود سررالمت افررراد اسررتفاده  M-Healthپرسررتاران از 

 کنند. می

برره آن اضرراف شررده  19عررالوه بررر پرسررتاری و مراقبررت از افررراد در کوویررد  M-Healthنقررش مهمرری کرره 

 حت عنوان حمایت روانی از پرستاران می باشد.است ت
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در مکزیکررو  2009در سررال  H1N1بیمرراری هررای نوظهررور زیررادی داشررتیم ماننررد آنفولرروانزای  21در قرررن 

 19در آفریقررا و درحررال حاضررر کوویررد 2016-2014مرررس در عربسررتان صررعودی و ابرروال در سررال  ،USAو 

ارای دارای عالئرم ناشرناخته و وسریعی بروده اسرت و در کل دنیا کره بره صرورت پانردمی درآمرده اسرت. بیمر

ترمینولوژی واحد و مشرترکی نداشرت. در اینجرا برود کره انفورماتیرک بره فریراد سرالمت و بهداشرت رسرید و 

ایمنرری سررازی افررراد و هرروش مصررنوعی را  وع،شرری ژی واحرردی را پیرردا کنررد. و ردیررابی،تررالش کرررد ترمینولررو

 در زیرمجموعه فعالیت خود قرار داد.

 

 در چند کشور انجام شد اشاره نمود: M-Health  در ادامه به مجموعه کارهایی که در زمینه

از تجربرره مرررس اسررتفاده کرررد و شرربکه اجتمرراعی و ابزارهررای آنالیررن برررای کمررک برره خررود  عربستتتان:

ملری  M-Healthمراقبتی بیمراران مرزمن راه انردازی کررد. پرسرتاران بره کمرک انفورماتیرک پزشرکی یرک  

 ها شده اند.  silent clientاندازی کردند به افراد آموزش داده اند. و باعث مدیریت  راه

پرسررتاران انفورماتیررک نرررم افررزار خیلرری سرراده ای را طراحرری کرررده انررد و بررا کمررک آن برره ارائرره  اروپتتا:

. و عررالوه بررر ایررن کرره Covid Watcherخرردمات پرسررتاری پرداخترره انررد. طراحرری نرررم افزارهررایی م ررل 

را راه انرردازی کردنررد ر اپلیکیشررن  M-Healthات را برره جامعرره و افررراد ارائرره میدادنررد، شرراخه ای از خرردم

های امید بخش بررای حمایرت روانری پرسرتاران در آن قررار داده انرد )یرک بخرش بره صرورت آنالیرن و یرک 

 بخش به صورت آفالین(

-Mطربررق شرربکه هررای اجتمرراعی و فعالیررت پرسررتاران انفورماتیررک در توسررعه تلرره هلررث و از  در آمریکتتا:

Health .راه های ایمنی افراد را به آنان آموزش می داده اند 

وجود پرونده های الکترونیرکر آمروزشر ارتبراطر ثبرت و گرزارش دهری تحقیرق و پیشرگیری  از مروارد دیگرر 

 می باشد. 

 

متراه بتین پیش بینتی شتده استتفاده پرستتاران از ستالمت ه 19منابع اشاره کردند بعد از کووید 

ده تا صد برابر افزایش یابتد. در انتهتا بیتان نمتود بتا توجته بته اینکته هترم جمعیتت بته ستمت 

رود ختو  استت کته از طریتق ستالمت همتراه اراقته مراقبتت هتای  بحران سالمندی پتیش متی

 بهداشتی با کمک تکنولوژی را گسترش دهیم.
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 و سینیور انفورماتیک بالین دکتر لیال پردلی، استادیار دانشگاه جکسون وایل امریکا

 صالحیت انفورماتیک پرستاری در بالین

 

آخرین سخنران دکتر لتیال پردلتی استتادیار دانشتگاه جکستون امریکتا و ستینیور انفورماتیتک 

بتتالین، بتته اراقتته پژوهشتتی کتته در زمینتته صتتالحیت هتتای انفورماتیتتک پرستتتاری بتتالین بتترای 

ایالتتت فلوریتتدا انجتتام داده و نتتتایش آن منتشتتر و در بیمارستتتانی در  Mayo Clinicموسستته 

 شده پرداخت. 

وی بیان نمود انفورماتیتک پرستتاری شتامل علتم پرستتاری، علتم اطالعتات و تحلیتل اطالعتات 

بالینی بوده و به نوعی در ارتباط بتا دریافتت، یخیتره ستازی و انتقتال داده هتای بتالینی فعالیتت 

، بته عنتوان یتک رشتته پرستتاری 1992ر ستال دارد. رشته تخصصتی پرستتاری انفورماتیتک د

اولتین امتحتان بتورد پرستتاری  1995توسط انجمن پرستاری آمریکتا شتناخته شتده و در ستال 

 انفورماتیک برای افراد عالقمند به این رشته اراقه شد. 

مطتر  شتد. اولتین تعریتف 1980به طتور کلتی صتالحیت هتای انفورماتیتک پرستتاری از ستال 

وارد شتد و در ادامته توستط تتایگر در  2001شتده از صتالحیت هتا در ستال  رسمی و طبقه بندی

 تعریف شد. اما در کل این صالحیت ها به خوبی ارزشیابی نمی شوند.  2006
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هدف پژوهش این بود کره بره بررسری خرالء هرای صرالحیت هرا بپرردازد و برا تردوین کوریکولروم، گروهری را 

اثیر دوره هررای آموزشرری در ارتقررای صررالحیت هررا را تحررت آمرروزش و سررپس ارزشرریابی  قرررار دهررد و ترر

بسررنجد. نتررایج مرررور متررون در بخررش اول نشرران داد کمبررود دانررش انفورماتیررک پرسررتاری در مقطررع 

کارشناسرری، ارشررد و دکترررا مشرراهده مرری شررود. ضررعف دانررش انفورماتیررک برره شررکل رسررمی در کوریکولرروم 

کررار مرری شرروند صررالحیت الزم انفورماتیررک را  پرسررتاری، باعررث مرری شررود پرسررتاران زمررانی کرره وارد محرریط

نداشررته باشررند؛ و پیشررنهاد شررده بررود مهررارت هررای اولیرره کررامپیوتری برره عنرروان یررک پیشررنیاز در مقطررع 

لیسانس پرستاری ارائره شرود. و مهرارت هرای اولیره علرم انفورماتیرک در مقطرع لیسرانس کسرب گرردد و بره 

نرش انفورماتیرک وجرود داشرته کره در تمرام مقراطع دا توسعه کوریکولوم پرستاری پرداختره شرود بره طروری

 همچنین اساتید پرستاری جهت تدریس انفورماتیک آموزش ببینند.  باشد و

در بخررش دوم مررروری بررر متررون در زمینرره صررالحیت هررای انفورماتیررک در پرسررتاری بررالین صررورت گرفررت. 

کرراری شررود و پرسررتاری بررالینی تحقیقررات پیشررنهاد کردنررد ارزیررابی پرسررتاری انفورماتیررک یررک اسررتاندارد 

ابترردا ارزیررابی شررده و کمبودهررای صررالحیت انفورماتیررک آنهررا بررسرری و مؤسسررات خرردمات بررالینی و 

 بیمارستان ها دوره های آموزشی پرستاری انفورماتیک را ارائه دهند.

سرروال در 178 تسررت اسررتفاده شررد. بررا postو  preبعنرروان NICAدر مرحلرره اجرررای پررژوهش، پرسشررنامه  

  موارد زیر: ه گروه موضوعی شاملس

مهارت هتای کتامویوتری)دانش کلتی استتفاده از کتامویوتر، دانتش سیستتم هتا و بهبتود  -1

 کیفیت کاری با استفاده از سیستم ها(، 

دانش انفورماتیک)کار با داده و آموزش انفورماتیتک بتالینی، اگتاهی بته حتریم خصوصتی  -2

کتامویوتری بتالینی و  ده از سیستتم هتایو حفظ امنیت اطالعات بیمتاران، قابلیتت استتفا

 و داده کاوی( 

مهتتارت هتتای انفورماتیتتک )آگتتاهی بتته ستتاختار داده و طراحتتی سیستتتم هتتا، چگتتونگی  -3

 نگهداری سیستم ها و اراقه راه حل ها برای بهبود سیستم ها(. 
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عیرین تپس از پیش آزمرون و ارزشریابی و صرحبت برا مردیران، سره گرپ بعنروان سره شراخص نیازمنرد ارتقرا 

شرامل مروارد داده کراوی، امنیرت و محرمرانگی اطالعرات، نحروه اسرتفاده از نررم افزارهرای  مردیریت شد کره 

 . بود داده ها 

و پرس آزمرون چهرار هفتره بعرد انجرام شرد. نترایج نشران داد آمروزش ه دوره آموزشی طراحی و اجررا شرد س

بره طرور سرالیانه  شرده در پرژوهش پیشرنهاد روش سرنجش و ارزیرابی ر واقرع شرد. بعرد از ایرن پرژوهش،مؤث

 انجام می شود و پرسنل آموزش های الزم را می بینند. مایر موسسه  در

در انتها دکتر پردلی بیران نمرود امرروزه داشرتن صرالحیت هرای انفورماتیرک الزمره کرار در محریط برالینی و 

وزشری و خردماتی بایرد گروه پرستاران انفورماتیک کره در برالین کرار مری کننرد مری باشرد. لرذا مؤسسرات آم

از پرسشررنامه هررای انفورماتیررک جهررت شناسررایی  مشررکالت صررالحیت هررای انفورماتیررک اسررتفاده کننررد. و 

الزم اسررت دوره هررای آموزشرری را برره پرسررتاران ارائرره دهنررد و ایررن نیازمنررد حمایررت مرردیران پرسررتاری از 

 دوره های آموزشی مذکور می باشد.
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 سواالت انتهای وبینار:

 

 

 

 انجام تحقیق در انفورماتیک پرستاری از چه روش های بهره برده می شود؟برای  -1

 ( همه موارددب( کیفی            ج( ترکیبی                        الف( کمی

 

 خدمات مشاوره ای صدای پرستار جزو کدام یک از خدمات تلفنی محسوب می شود؟ -2

a) Hot Line   

b) Red Line 

c) Help Line 

 

مرری   Information Technology ارائرره خرردمات در سررطح وسرریع جامعرره از کرردام خرردماتجهررت -3

 توان کمک گرفت؟

a) Mass Notifications 

b) Client Teaching 

c) System Interoperability 

d) Privacy of Health Data 

 

 ی پرستاری شناخته شد؟تخصص رشته یک انفورماتیک پرستاری در چه سالی بعنوان -4

 1980د(                         1992(  ج                          1998(  ب             2001(  الف
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 لینک دسترسی به محتوای کامل وبینار  

http://fnm.tums.ac.ir/section147/page2/lang/Fa 

 

 بینارلینک ویدیوی و

_N4TWZK8N8/view-HLUl-https://drive.google.com/file/d/1WHyLXs8gbYEtyqoK 

 

 لینک و  سایت گروه پرستاری داخلی جراحی و علوم پایه

https://fnm.tums.ac.ir/132752/sec_11/p_1.aspx?lang=Fa 
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