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 به نام خدا

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 پرستاری و ماماییدانشکده 

 

 

 سالمت دیجیتال و کاربرد آن در مراقبت های مامایی و سالمت باروری

 

استتادیار گتروه بهداشتت بتاروری و مامتایی دانشتکده پرستتاری  دکتر مهرناز گرانمایه،

 پزشکی تهران و مامایی دانشگاه علوم

استتتادیار گتتروه بهداشتتت بتتاروری و مامتتایی دانشتتکده  دکتتتر متتریو نکوتکتت  تتت ،

 پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نشتکده پرستتاری و استتادیار گتروه بهداشتت بتاروری و مامتایی دا دکتر اتهام ابراهیمی،

 مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

پزشتت ، پهوهشتتگر،  عیتتو هیتتاا علمتتی دانشتتگاه در  دکتتتر علیر تتا انمدونتتد ،

 استراتیا

 بی کانکت برگزار شد.ستاری و مامایی تهران در محیط ادودر دانشکده پر 31/3/99تاریخ 

 دسترسی به ویدیوی وبینار در گوگ  درایو

 

https://drive.google.com/file/d/13sNbnpAo0wKaG_n0RYd8GryMjZm-HOKJ/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/13sNbnpAo0wKaG_n0RYd8GryMjZm-HOKJ/view?usp=drivesdk
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 زیرگروه وبینار -گروه فناوری سالمت -کارگروه آموزش و مشاوره 

 عضو هیات اموزشی گروه پرستاری داخلی جراحی-وبینار: دکتر آسیه درویش  اجرایی امورمسئول گروه فناوری در سالمت و 

 عضو هیات علمی و استادیار گروه پرستاری داخلی جراحی-: دکتر آرزو راستیریزی برنامه 

  ، مسئول شبکه و انفورماتیکپشتیبانی فنی: هاله ادب

 متصدی سمعی بصری ضبط و ذخیره ویدیو: حسین اکبریان، 

 متن: فرشته اسکندری، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمت جامعه پیاده سازی

 تهران مامایی و پرستاری دانشکده علمی هیاتعضو  دکتر مهرناز گرانمایه،تایید نهایی متن: 

 ، دانشجوی کارشناسی پرستاریفاطمه جنابی قویمتنظیم، قالب بندی و آماده سازی نشر: 

بهداشرت براروری و مامرایی دانشرکده پرسرتاری  دکترر مهرنراز گرانمایره عضرو هیرات علمری گرروه  علمی وبینار:  مسئول

 و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
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 گروه بهداشت باروری و مامایی دانشکده پرستاری و مامایی تهرانعیو هیأا علمی دکتر مهرناز گرانمایه 

گروه بهداشت باروری و مامایی دانشکده پرستاری و مامایی تهران در در این وبینار دکتر مهرناز گرانمایه استادیار 

 مورد سالمت دیجیتال توضیحات مفیدی ارائه کرده اند.

 

و دالیتت  بهبتتود و  دیجیتتتال ستتالمت بتته رویکتترد لتت عایشرران در خصررو    

 پیشرفت سالمت دیجیتال نکاا زیر را برشمرده اند:

 همراه تلفن شبکه پوشش تحت جمعیت مالحظه قابل تعداد. 1

 همرراه تلفرن شربکه پوشرش تحرت کره کننردمری زنردگی یمنراط  در دنیادرصد افراد  95

 .است

مری کننرد مری زنردگی توسرعه حرال در کشرورهای در کره مرردم درصرد ۴1 بره نزدیرک 

 کنند استفاده همراه تلفن از توانند

 رحاض عصر تکنولوژیک های پیشرفت .2 

همرراه، امکران اسرتفاده از سیسرتم پرردازخ و ذخیرره حجرم ) بهبود سررعت اینترنرت تلفرن 

باالی اطالعرات، امکران برقرراری ارتبرا  در سرن  برین المللری، امکران اتصرال برین ابرزار در 

برره اشررتراا گناشررتن و جمررط آوری اطالعررات و هم نررین تحلیررل اطالعررات برره صررورت 

 جمعی (
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 :تالیجید سالمت یبرا یجهان بهداشت سازمان فیتکر

 یبرا میسیب و لیموبا تالیجید یتکنولوژ از استفاده یمعن به را تالیجید سالمت ،یجهان بهداشت سازمان

 اطالعات یلوژتکنو از یکل استفاده شامل تالیجید سالمت کندیم فیتعر سالمت اهداف به یابیدست از تیحما

 .باشدیم کسیم ژنو و یمصنوع هوخ اطالعات تیریمد شرفتهیپ یها یتکنولوژ مثل ارتباطات و

 

 یها سیسرو و اه یتکنولوژ یتالیجید یابزارها قیطر از سازد یم قادر را تهایجمع و افراد تالیجید سالمت

 خود رفاه و یالمتس تیوضع کپارچه،ی و شده یتالیجید انعناف، قابل  تعامل، قابل یها طیمح در مراقبت ارائه

 .شوند یم تیوت  دسترس، قابل یبانیپشت خدمات دهنده ارائه یها میت توسط ها طیمح نیا. کنند تیریمد را

 : شام  کایآمر یدارو و غذا سازمان دگاهید از تالیجید سالمت یها شاخه

Mobile Health, Health Information Technology, IT، هلتر مانند) دنیپوش قابل لیوسا 

 یفرد یپزشک و Telehealth and Telemedicine خون، فشار و قلب ضربان کنترل یبرا نگیتوریمان

 شود یم

 

  دیجیتال سالمت از استفاده فلسفه

  است فردی استقالل و تمایالا و هاارزش به انترام اساس بر کهارائه مراقبت های فرد محور 

 ها مراقبت به یشتریب یدسترس تالیجید سالمت که دارد وجود توقع نیا ها طهین کییب در 

 .کندایجاد  را ترمناسب یهادرمان و

 طریق از خدماا ارائه هایسرویس وجود : پزشکان و پرستاران مانند بهداشتی کادر کمبود 

 .کند می کمتر را چهره به چهره مراقبت ارائه به اتکا ،دیجیتال

 کارایی و امنیت ،کیفیت شود استفاده درستی به دیجیتال سالمت اگر : کیفیت تیمین 

 .یابد می افزایش مراقبت
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 :موارد استفاده از سالمت دیجیتال 

 سالمتی برای ترمناسب آگاهانه تصمیماا اتخاذ جهت مددجویان ساختن توانمند 

 خودشان

 بیماریها از پیشگیری جهت بیشتر های گزینه ایجاد  

 نیاا تهدیدکننده هایبیماری زودهنگام تشخیص  

 (هابیمارستان )قدیمی درمانی هایمحیط از خارج مزمن هایبیماری مدیریت 

 روزمره باتینی گیریتصمیو فرآیند در ها ماما و پرستاران پزشکان از نمایت 

 :دالی  کاربرد سالمت دیجیتال از دید مدیران و کارکنان نظام سالمت 

 افزایش کارایی سیستم 

 بهبود دسترسی به اطالعات سالمت مراجعین 

 کاهش هزینه های تمام شده در سیستم سالمت 

 افزایش کیفیت ارائه خدمات سالمتی 

 شخصی تر کردن پزشکی برای بیماران 

 اطالعات امن تبادل و دسترسی  

 در سریعتر تشخیص و پژوهش انجام برای بهداشتی های داده تبادل و ارتبا  برقراری 

 ها مراقبت بهبود و ها بیماری

 دیجیتال هایسرویس طریق از شهروندان توانمندسازی و فنی خدمات ارائه ت ویت 

:تالیجید سالمت اهداف   

 سن  در سالمت به مربو  موضوعات یها نهیزم در درمان و صیتشخ ،یغربالگر ،یریشگیپ,شیپا 

 .است یفرد سالمت و جامعه سالمت
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 :مامایی در دیجیتال سالمت  

 و تررین مناسرب عنروان بره ماماهرا جهرانی بهداشرت سرازمان نظرر از 

 .هستند زایمان و بارداری دوره طول در بهداشتی کادر کارآمدترین

 امنیرت از حمایرت و زنران توانمندسرازی ،مامرایی هرای مراقبرت فلسرفه 

تصرمیم ،خرود از مراقبرت در آن دادن مشرارکت طریرق از ،جامعره در آنران

 .است آنان عزت و نفس به اعتماد ارت اء و حفظ و خود برای گیری

 

 :مامایی در دیجیتال سالمت از استفاده موارد

دسترسری کلیره مرادران براردار بره سرالمت  202۴سازمان ملی سالمت انگلستان، درصدد است تا سرال  -1

دسترسی بهتر مادران به اطالعات و داشتن حق انتخاب بیشتر و دریافت بازخورد از دیجیتال را به منظور: 

 فراهم سازد.مادر باردار در مورد نحوه ارائه مراقبت های مامایی، 

)طی تح ی ی که در انگلسرتان  نظرسالمتی  از مزمن مشکالت در پیگیری و مددجویان با ارتبا  برقراری  -2

 کنتررل ،برارداری در خون قند کنترل ،بارداری در وزن کنترلانجام شده استفاده از سالمت دیجیتال در 

 بسیار مؤثر است(. بارداری در خون فشار

 دوران آمروزخ )ماننرد مرددجو آمروزخ قالب در مرتبط و دقیق اطالعات به مددجویان دسترسی تسهیل -3

 خانگی خشونت موارد با برخورد آموزخ، بارداری سن اساس بر منالب آموزخ ، نوزاد از مراقبت، بارداری

 (زایمان مختلف هایروخ مورد در انیمیشنو با کمک  ساده زبان به آموزخ ،بارداری در

 برین بهترر ارتبرا  ایجراد بررایتشکیل اپلیکیشرن مناسرب ) مثل زایمان از مراقبت ارائه کیفیت افزایش -۴

 همسر آموزخ هایبرنامه از استفاده ، مادر ایمنی افزایش و او خانواده و باردار مادر و ماما ،پزشک مراقبین

 تسرهیل ,،هرا خرانواده بره آمروزخ طریرق از سزارین میزان کاهش به کمک ,موبایل طریق از باردار مادر

 (.ها مراقبت ارائه نحوه مورد در آن همراه به مددجو از بازخورد دریافت

، برالینی گیرریتصرمیم بررای موبایل هایاپلیکیشن) بیمار مادر از مراقبت مورد در گیریتصمیم به کمک -5

و  پرخنرر هرای کریس ارجرا  و مراقبتری مراکرز به بهتر دسترسی برای موبایل های اپلیکیشن از استفاده

 (تلفن طریق از ربیما پایش
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 گروه بهداشت باروری و مامایی دانشکده پرستاری و مامایی تهرانعیو هیأا علمی  دکتر مریو نکوتک  ت 

عضرو هیر ت  در وبینار سالمت دیجیتال و کاربرد آن در مراقبت های مامایی و سالمت براروری دکترر مرریم نکولعرل

علمی گروه مامایی و سالمت باوری و مسئول کار گروه آموزخ و مشاوره در کرونا در مورد تجارب بره دسرت آمرده از 

 مشاوره از راه دور گروه مامایی و سالمت باروری در بحران کرونا  به نکات زیر پرداخته اند:

 

 

  

Phone based services  شام  سه زیر مجموعهHelp line,Hot line  ,Red line می باشد. 

Help line   : مرتبط است.خط تلفنی که با ایمیل و پیامک و وب هم 

 .است ارتبا  در هم  واتساپ با کدام هر که تهران مامایی پرستاری مامایی پرستاری دانشکده تلفنی مشاور خنو  مثل 

 صدای ماما 6105۴001

 صدای پرستار 6105۴002

 صدای سوگیاران 6105۴010

Hot line : (.است ساعته 2۴ ت ریباًمی دهد ) پاسخ نفر یک همیشه که تلفنی خط 

 )سازمان بیمه سالمت ایران(1666

 )بهزیستی( ۴030

Red line  :عمل اتاق یا بیمارستان اورژانس در هشدار خط تلفنی: 

 یا شرایط فوق العاده( اورژانسی بیمار یک پنیرخ برای باخ آماده) 
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 :دور راهه از مشاور از هایی نمونه 

 : پایش افراد بدون عالمتی که بابیماران تماس داشته اند. 201۴در آفری ا در سال  ابوال ویروس شیو   -

 : پایش وضعیت بیماری افراد مبتال.2003در تایوان در سال  سارس ویروس شیو   -

 2013در سال  H7N9آنفوانزای   ،در چینH1N1 آنفوالنزای پاندمی  -

: مراقبت و ارائه خدمات  2015در کره جنوبی در سال  MERS خاورمیانه تنفسی سندروم شیو  -

 بهداشتی درمانی به افرادی که در قرننینه خانگی بوده اند.

  :ها بحران در زنان یریپذ بیآس

 .رترندیپذ بیآس مردان از یباردار با مرتبط  یدال به زنان که هست مشخص کامال

 مرگ جمله از یامدهایپ جادیا باعث یبارور و یجنس سالمت خدمات به یدسترس قنط  ای یناکاف یدسترس

 عدم ای یرسان اطال  عدم لیدل به ناخواسته یها یحاملگ, یباردار با مرتبط لیدال از یناش عوارض و ریم و

 یتیجنس و یجنس خشونت,  منیا نا یها س ط به مربو  عوارض, یباردار از یریشگیپ خدمات به یدسترس

 .شود یم اربت یها عفونت و یش شیافزا و

 یساختها ریز و جامعه سالمت بر یتوجه قابل ریتاث تواندیم که کرونا روسیو طیسر و یش انیم در نیبنابرا

 .شود گنجانده کرونا روسیو با م ابله یها برنامه در باردار زنان ژهیو به و زنان یازهاین دیباشدبا داشته یپزشک

 موارد تیریمد چرخه کل در یبارور و یجنس سالمت خدمات ارائه به قادر و زهیانگ با یبهداشت پرسنل وجود

 .است یضرور ایبال و یاورژانس
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 :تلفنی دور راه از مشاوره مزایای

 صرفه به م رون و ارزان 

 (جغرافیایی و فیزیکی موانط حنف) دسترس در 

 خصوصی حریم رعایت 

 خجالتی افراد مشکل رفط 

 اقوام مشکالت رفط قابلیت 

  تلفنی دور راه از مشاوره کارکردهای: 

  یاداوری, نظارتمناسب, آموزشمؤثر, ارتبا ,

 , پایش درمانپشتیبانی

 

 :تلفنی دور راه از مشاوره پیامدهای  

 صحیح اطالعاا به موقع به دسترسی 

 کاهش بار بیماری های مرتبط با فقر 

 درمان از تبکیت افزایش 

 درمان کادر به اعتماد افزایش 

 فقر با مرتبط مزمن مشکالا کاهش 

 درمانی خدماا به دسترسی بهبود  

 درمان از افزایش باتینی تشخیص تسریع 

 مزمن مشکالا مدیریت 
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 جنبه های نوآوری مشاوره تلفنی صدای ماما :

 

  اوتینHELP LINE  مامایی 

 مخفی ماندن شماره تماس ها 

  عدم نیور اپراتور و استاد مربوطه در دانشکده 

 پشتیبانی خط تلفنی صدای ماما با مشاوره در واتس آپ 

 طوالنی نبودن ساعاا مشاوره هر استاد 

  4030دریافت  ارجاع مشاوره از خط مشاور کشوری 

 تمرینی از سیستو ارجاع 

 قابلیت پیگیری و امکان انجام مشاوره مککوس 

 جلوه کاملی از کارتیمی و مشارکت اساتید و دانشجویان 

 اا قرنطینه اجباری در منزلبهره وری از ساع 
 

 :تلفنی دور راه از مشاوره مکایب

 رایگرران خرردمات برابررر در ناشناسرری قرردر       

) دکتررر نکولعررل اشرراره کرررده انررد آن رره مررا 

 دیدیم ف ط دعای خیر و تشکر بوده است(

 تلفنی های مزاحمت ایجاد 

 چشمی ارتبا  برقراری در ناتوانی  

 مخاطب معاینه در ناتوانی 

 مخاطب آزمایشات خواندن امکان عدم 
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 :گروه مامایی اساتید

 ساعت در هفته مشاوره  می دهند ۴تا  2نمونه ای از برنامه که هر استاد 

  

 :ماما صدای پیامدهای

 زنران شرایط مشرکالت در مروردبیمرار بره آمروزخ کره داشرتند ت کیرد مرا دانشجویان 

 دنرکن مری دعرا مرردم کره بودنرد خوشرحال خیلری و برود خوشرایند برایشران بسریار

 را رونرد ایرن قنعرا هسرتند مروثر سرفیر عنروان بره و بودنرد خوشرحال خیلری براشرون

 .دانستند می موثر درکرونا
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 دانشجویان داوطلب:

دانشجویان ارشد و دکتترا در ختارج از ستاعاا مشتاوره تلفنتی رابتط واتستاپی صتدای مامتا  

هستند و شتر  نتال متی گرفتنتد و در گتروه واتستاپی استاتید مطتر   و پاستی را بتر متی 

 گردانند.

 :علمی و پشتیبانی تیو

 پرستاری و مامایی دانشکده رییس نیکبخت علیر ا دکتر 

 دکتر هومن شهسواری مکاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی  

 سالمت در فناوری گروه مسئول درویش آسیه دکتر 

 وبینارها ریزیبرنامه راستی آرزو دکتر 

 باروری سالمت و مامایی گروه پهوهشی مکاون مکصومی را یه دکتر 

 باروری سالمت و مامایی گروه مدیر میرموالیی طاهره سیده دکتر 
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 گروه بهداشت باروری و مامایی دانشکده پرستاری و مامایی تهرانعیو هیأا علمی  دکتر اتهام ابراهیمی،

 

در وبینررار سررالمت دیجیتررال و کرراربرد آن در مراقبررت هررای مامررایی و سررالمت برراروری دکتررر الهررام ابراهیمرری در 

در ارت رای سرالمت براروری بره سرخنرانی خصو  کراربرد اپلیکیشرن هرا و برنامره هرای سرالمت محرور مجرازی 

 پرداخته و منالب زیر را ارائه کرده اند.

E Heath :سالمت الکترونیک( چیست و چه اهدافی دارد( 

 

 

 

  

 :منظور به سالمت صنکت در مرتبط کارهای در اینترنت کاربرد

کرره  مرری باشررد تجرراری فراینرردهای و  درمرران کیفیررت ,اثربخشرری, کررارایی ,دسترسرری بهبررود 

 کره شرودمری اسرتفاده  بیمراران و سرالمت مرراقبین سرالمت امرر در دخیرل هرای سازمان توسط

 مری اسرتفاده بیمراران سرالمت وضرعیت بهبرود منظرور بره"  بعرد نسرل هرایشبکه "ازامر  این در

 .شود

 منمرئن و اثرربخش -هزینره اسرتفاده :الکترونیرک سرالمت از جهرانی بهداشرت سرازمان تعریرف 

 سرالمت برا مررتبط هرای دفیلر و سرالمت از حمایرت در ارتبراطی هرای تکنولروژی و اطالعرات از

 .است تح یق و دانش سالمت آموزخ و، ثبت سالمت سالمت مراقبت :شامل
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 آتی نس  های شبکه

 و گسرترده بانرد پهنرای برا بعردی نسرل هرای شربکه تولیرد در پیشررفته تکنولروژی از اسرتفاده و کنرونی روند با 

 هرر در الکترونیرک سرالمت خردمات ارائره در ای برال وه هرای ظرفیرت ،پیشررفته مردیای مرولتی خردمات ارائره

 . کند می فراهم مکانی و زمان

 

 

 خدماا کیفیت  

 می ایجاد موجود بستر روی بر خدمات کیفیت در را هایینیازمندی الکترونیک سالمت خدمات گسترده تنو  

 . نکات مهم مورد توجه:کند

-stability  پیشگیری از تعویض محیط آپ و تغییر ورژن مکرر 

- Capacity در ارائه خدمات با کیفیت 

- Usability  وUser friendly  باشد 

- Performance  هزینه اثربخش باشد. توسعه دهنده ایا موسسه خصوصی است یا تحت نظارت سازمان

 دولتی مثل وزارت بهداشت است

 - Availability   و قابل اجرا بر کدام موبایل هاست در دسترس باشد 

- Security  

 

Mobile health   :به سالمت خدمات ارائه و اطالعات آوری جمط در موبایلی تجهیزات از استفاده معنای به 

 طریق از. شود داده بیماران و مح  ان ،خدمات دهندگان ارائه به اطالعات است ممکن این بر عالوه .است بیماران

 .شود ایجاد تواند می الکترونیک سالمت های برنامه از باالیی حمایت موبایل
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 Mobile healthاهمیت 

 موبای  و برنامه های سالمت آن می تواند

 روند خود مراقبتی در بیمار را بهبتود بخشتد و بیمتار ختود مستئوتیت ستالمت ختود را        

 بر عهده گیرد.

 .منبع مناسبی جهت آموزش به بیمار می باشد 

 .موجب ارتباط بهتر بین بیمار و مراقبت کننده) پزش  یا پرستار یا ماما یا...( شود 

 .رساتت پزش  را در امر مراقبت از بیمار نمایت می کند 

 : Mobile healthموانع 

  ابزارهایی که در بستر موبایت  استتفاده متی شتوند ممکتن استت خیلتی پیشیتده باشتند و

 ند.مددجو نتواند از آن ها استفاده ک

 .عدم نفظ امنیت اطالعاا و نریو خصوصی افراد 

 .افراد ساتمند نمی توانند از اپلیکیشن ها یا گوشی های هوشمند کار کنند 

   رقابتی در این اپلیکیشن ها وجتود نتدارد و هتر کتدام راه ختود را ادامته متی دهنتد و یت

 جریان ادامه دار را دنبال نمی کنند تا نواقص همدیگر را برطرف کنند.
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  E- HEALTHمدیریت بیماری ها به وسیله 

  ارزیابی خنر بیمراری برا اسرتفاده از اپلیکشرن هرای مخصرو ) مرثال در

جریران کرونررا افرراد در یررک برنامره موبایررل, عالئرم و مشخصررات خررود را 

 وارد میکرده اند و ریسک بیماری را ارزیابی می کردند(.

 تشکیل گروه های حمایتی از بیمار 

 های آنالین بحث و چت 

 دادن آموزخ جامط به بیمار 

  تریاژ بیمار 

  امکان دریافت آخرین اطالعات درمانی توسط بیمار با بیماری خا 

 

 E- HEALTHفواید 

 ارتبا  بهتر بین مراقبان سالمت و مددجو 

 امکان ایجاد تصمیمات مبتنی بر شواهد 

 کاهش خناهای پزشکی 

  چون اطالعات ثبت و ضبط می شود

 گزارخ دهی را فراهم می کند.امکان 

 مانور دادن روی پیشگیری از بیمارها 

 

 E- HEALTHمکایب 

 مشکالت مالی 

 اختالالت زیرساختی 

 کیفیت اطالعات 

 اعتبار و صحت اطالعات 
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 و گرفتره قررار موبایرل یرا وب بسرتر در کره هسرتند ابزارهرایی  :اتکترونیت  سالمت های اپلیکیشن

 بیمراری پیگیرری و درمران یرا سرالمت ارت راء و پیشرگیری خردمات ارائره اداره بررای را جدیدی امکانات

 دهدمی قرار ما روی پیش

 ی تقسیو بندی می شوند:کل دسته دوبه  بندی دسته نظر از سالمت های اپلیکیشن

wellness apps 

 و پیشگیری از ایجاد بیماری هست. است افراد کلی سالمت ارت ای آنها هدف جنرال هستند و 

Health apps 

 این برنامه مانیتورینگ, پایش, درمان بیماری ها می باشد و اختصاصی تر عمل می کنند. هدف 

 اپلیکیشن های سالمت اتکترونی 

 سرالمت مراقبرت خردمات ارائره بررای اینترنرت از اسرتفاده از توانرد مری هرا اپلیکیشرن ایرن از اسرتفاده  

 .باشد وبایلی م های اپلیکیشن و  اشیا اینترنت از استفاده تا 

: به طور کلری اشراره دارد بره اشریا و تجهیرزات )بره طرور مثرال دسرتگاه مرانیتور( محریط اینترنت اشیا

پیرامررون مرران کرره برره شرربکه اینترنرری متصررل شررده و توسررط اپلیکیشررن هررای موجررود در تلفررن هررای 

 هوشمند و تبلت قابل کنترل و مدیریت هستند. 
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نبرال آن هسرتیم برخری از بر حسرب رویکررد هرای متفراوتی کره در سرالمت الکترونیرک بره د

 این اپلیکیشن ها عبارتند از: 

مثرررال : اپلیکیشرررن واردن, اپ مشررراوره دهنرررده, اپ حمایرررت کننرررده ,اپ پرونرررده هرررای 

 الکترونیک 

 ممکرن اسرت کره آنجرایی از . اسرت شرده تولیرد سرالمت اپلیکیشرن هرزار ۴0 از بریش امروز 

 برر ناخوشرایندی اثرراتباعرث  باشرند نداشرته را الزم اسرتاندارد هرا، اپلیکیشرن ایرناز بسیاری

 هرای اپلیکیشرن بره مجروز دادن و معرفری بره FDA روایرن از مری شروند.افراد سرالمت

 که برخی از این اپلیکیشن های مجوز دار عبارتند از: است پرداخته استاندارد

MIM  ارسررال تصرراویر مربررو  برره قلررب و مغررز, انکولرروژی و ...امکرران اشررتراا گررناری آن برره(

 پزشکان دیگر(

ALIVECORE  اپ موبرررایلی بررررای گررررفتن الکتروکررراردیوگرام از طریرررق گناشرررتن(

 گوشی تلفن همراه روی قلب و ارسال آن به پزشک

WELLDOC د خرون )امکان جمرط آمروری اطالعرات مربرو  بره جمرط آوری و تفسریر قنر

 و ارسال همزمان به پزشک(

Gauss Pixel App  امکرران انرردازه گیررری حجررم خررون از دسررت رفترره در عمررل هررای(

 جراحی از طریق مشاهده گازهای آغشته به خون(

 انجام می شود. FDAنظارت بر آپ ها در خارج از ایران توسط 
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 :باروری بهداشت نوزه در ها اپلیکیشن کاربرد

متمرادی، اسرتفاده از مردیا بره عنروان یرک ابرزار مهرم جهرت ارت رای سرالمت محسروب طی ده های 

 می شود.

 و مشرارکتی ویژگری برا تکنیکهرای از اسرتفاده بره توصریه بهداشرت جهرانی سرازمان 19۸6 سرال در 

 .کرد سالمت ارت ای برای بصری سمعی

 و زنران در سرالمتی اهرداف بره رسریدن در کلری رویکررد یرک موبایرل سرالمت هرای فناوری امروزه 

 .است شده آغاز رویکرد این 2010 سال در که است کودکان

 درمران و تشرخیص کرودا و مرادر سرالمت حروزه گررفتن قررار نظرر مرد بیشرتر کره هراییحروزه 

 ,کنتراکسپشرن درمانی و تشخیصری پیشررواپ هرای   طریرق از جنسری راه از منت لره بیماریهرای

 .است

 :زیبه ناملگی اپ

 برا کره باشرد یرا موبرایلی آفالیرن یرا آنالیرن هرای اپلیکیشرن توانیرد مری حروزه این  های اپلیکیشن 

 در زمران گرناری تخمرک هرای نشرانه مروارد برخری در قاعردگی زمران بره مربرو  اطالعرات گررفتن

 کند ارزیابی وی برای را بارداری برای فرد بودن خنر

 

 

  
 :فارسی های اپلیکیشن

 دروا زنان یتسالم اریدست  

 بانویار 

 مادرشو 

 بهزیستی  

 جنسی تغذیه 
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 پزش ، پهوهشگر عیو هیئت علمی دانشگاه در استراتیا، دکتر علیر ا انمدوند

 

 

  

در این وبینار دکتر علیرضا احمدوند، پزشک، پژوهشگر عضو هیئت علمی دانشگاه در استرالیا در ارتبا  با 

 FDAسالمت دیجیتال در مامایی و سالمت باروری با تکیه بر تجارب استرالیا سخنرانی کردند. و به تعریف 

 از سالمت دیجیتال اشاره نمودند که تعریف جامعی است.

از نظر ترمینولوژی، واژه جدیدی در عرصه سالمت به شمار می رود و با   Digital Healthبه گفته ایشان 

تا از این م االت  3ف ط شش م اله مشاهده می شود که  pubmedدر  Digital Healthاین کلید واژه 

یار در پرستاری و مامایی تعداد م االت در پابمد بس  ehealthانجام شده است. ولی واژه  2019در سال 

 جهش شدیدی رو به رشد داشته است.  199۴( و از 735باالست)

توسط آقای پولسونییر راه اندازی شد در لینکداین هم قرار دارد و   the story of digital healthسایت

 ارائه می دهد. هم نین آقای پولسونییر، در کتاب  Digital Healthاطالعات کاملی در مورد 

، در این باره صبحت کرده است. کتاب بصورت الکترونیک هم در اینترنت Digital Health موج چهارم:

 .موجود است
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 شش طبقه مهو تجهیزاا و خدماا در سالمت دیجیتال:

 پرونده های سالمت الکترونیک  -

  reviewsاطالعات سالمت آنالین و  -

 انت الجمط آوری و مانیتورینگ کردن اطالعات در حالت سیار و قابل  -

 خدمات ژنومیک و ژنتیک دیجیتال -

 فن آوری های پوشیدنی -

- telehealth and telemedicine  

ارزخ باالیی دارند و درحال حاضر تح ی ات در دنیرا در  طب ه این شش 

 سالمت دیجیتال روی این موارد استوار است. زمینه 

 

 دسترسی به ویدیو وبینار در گوگل درایو

-https://drive.google.com/file/d/13sNbnpAo0wKaG_n0RYd8GryMjZm

HOKJ/view?usp=drivesdk 

 کانال تلگرامی آموزخ و مشاوره در کرونا

https://t.me/ECC_FNM_TUMS 

 

و آنتاتیز مقتاالا پابمتد  استت افتزایش بته رو آمریکتا در ستالمت های اپلیکیشن از استفاده 

بر اساس تکرار کلیدواژه هتا نشتان داده برختی مطاتکتاا در زمینته هتای بتانوان، پرستتاری، 

ستتالمت جامکتته و ستتاتمندان، مراقبتتت در منتتزل، روانشناستتی، مشتتاوره راه دور و پرستتتاری 

متورد  35مقاتته  735روندها بتوده. و جستتجوی همتان کلیتدواژه در استتراتیا نشتان داد از 

مربوط به استراتیا بوده و نشتان متی دهتد کشتور استتراتیا جتای رشتد در ایتن زمینته دارد. 

یار شتتبیه همتتان متتواردی استتت کتته در مجمتتوع عنتتاوین مو تتوعی مقتتاالا استتتراتیا بستت

 مقاالا دیده شد.

 

https://drive.google.com/file/d/13sNbnpAo0wKaG_n0RYd8GryMjZm-HOKJ/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/13sNbnpAo0wKaG_n0RYd8GryMjZm-HOKJ/view?usp=drivesdk
https://t.me/ECC_FNM_TUMS
https://t.me/ECC_FNM_TUMS
https://t.me/ECC_FNM_TUMS

