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Abbrevviations Keywords تــرجمه

Hospital Incident Command System HICS فرماندهی حوادث بیمارستانیسیستم

Information Technology IT فناوری اطالعات

Personal protective Equipment PPE تجهیزات حفاظت شخصی

adoption اتخاذ

communication ارتباطات

COVID - 19 کروناویروس

Hospital بیمارستان

Inpatient بستری

health سالمت

Mobile app نرم افزار موبایل

Telemedicine پزشکی ار راه دور

کلید واژه ها
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ویـروس کـرونا ، ارائـه خدمات و مراقبت 
داده اسـت تغییرهای بهداشتی را اساسا 

TeleHealthاستفاده از 

ایجاد برنامه موبایل

ئلهـمس 1

2

3

4 مـزایا

بهبود دسترسی به اطالعات •
امکان شماره گیری مستقیم با بیمار •
تسهیل ارتباط پزشک با بیمار •
 PPEکاهش میزان استفاده از •

مقدمه و بیان مسئله
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هدف مطالعه

رتباط و این مطالعه با هدف توصیف مزایا و چالشهای منحصر به فرد سازگاری یک برنامه داخلی برای تسهیل ا•

.  انجام شده استCOVID-19گردآوری از راه دور در طی 
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روش اجـرا

نـوع مطالعه

مداخله ای

زمـان مطالعه

1 Feb – 31 June 2020

حـجم نمونه

1104

مـکان نمونه

گومرکز پزشکی دانشگاه شیکا 
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در مرکز پزشکی دانشگاه شیکاگوHICSایجاد  2

توزیع سیاست ها و دستورالعمل ها 3

برای غلبه بر محدودیت هاارتباطات سیار به عنوان راهی تعیین  4

شیوع ویروس کرونا 1

روش اجـرا
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روش اجـرا

(کاربران آزمایشی ) ساخت برنامه موبایل  5

سط کرونا توپروژه ای بود که قبل از شیوع 
سـاخته شـده قلب و عروق متخصص یک 

کارکنان داخلـی از نفر ۱۵۶بود و فقط برای 
.استفاده می شد

اگو بـه در مرکز پزشکی دانشگاه شیکابتدا 
جی مطالعه امکان سنعنوان بخشی از یک 

ایـن نرم افـزار در ابتـدا شـماره . اجرا شـد
رده تلفن های بیمارستانی را شماره گیری کـ
ان و و پروتکل های سازمانی را بین پزشـک

.می کـــرده اســـــتاراِئـــهبیــماران 

1
2

بـهبه جای ایجاد یک برنامه جدید، 
ــرعت  ــ  MoblMDس ــرای توزی را ب

بیق با کرونا تطسیاست های مرتبط 
دادند
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روش اجـرا

توسعه برنامه موبایل 5

March 2020 : به کلیه پزشـکانتوزی ،
.پرستاران و کارکنان داخلی

June 2020 : افــراد توزیــ  دوبــاره بــین
. هتررابط بصری بو ارائه نسخه ای با جدید

July 2020 : برای یادآوریایجاد اعالمیه
ماه قبل تا 2و بررسی اطالعات کل کاربران از 

.ماه بعد از اولین اعالمیه4

1

2
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روش اجـرا

عمومی دایرکتوری تلفن جستجوی •

شماره تلفن اتاق بیمار جستجوی •

گیری شماره تلفن شماره •

محتوای سیاست بررسی •

ود کاربران بو اقدامات تعدادنتایج شامل 
بـندی شـدندطبقه زیـر که به شرح 
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محیط برنامه



14

نتایــج

در چهار ماه اولکاربر ۱۱04استفاده 
پـس از اولیـن اعـالمیهدرصــد 4۶
درصــد پـس از دومیـن اعالمیه۱0

محتـوای سیاستـگذاریبیـشترین
مطالـعهدوره ایجاد شـده در طـی 

MobIMD بعد، بیشـتر ماههای در
تلفنهـایشـماره شماره گیـریبرای 

.شدبیمارستان استفاده 
جسـتجوی ۱۸۷4شماره تلفن، 2242

شماره تلفن اتاق 2۷۷دایرکتوری، و 
.هفته2بیماران در طی 

1

2

3
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Content Page View Count

COVID - Important Contacts 437

AsCOVID - Frequently ked Questions1 414

COVID - Testing, PUIs, Exposure 253

SupportCOVID - ECMO & Mechanical 203

COVID - Admissions, Ambulatory, and Other Encounters 193

COVID - Employee Furlough & Universal Masking 173

COVID - Isolation & PPE Protocols 164

COVID - PPE Donning/Doffing Instructions 157

بیشترین محتوای سیاستگذاری مشاهده شده در طی دوره مطالعه

2
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بحث و نتیجـه گیری

ه فراهم کردن دسترسـی موبایـل بـ
در پروتکل های جدید بیمارسـتانی

Covid-19پاسخ به ویروس 

تأثیرات فوری2

است امکان دسترسی سریع به سی
.ها و پروتکل ها برای پزشکان 

ــار از راه  ــت از بیم ــهیل مراقب تس
.دور 

رکز استفاده گسترده و با دوام در م
.پزشکی دانشگاهی 

MobIMDفواید 1

ای آشنایی تیم با ساختارهای سازمانی ، انواع بازخوردها ، محدودیت ه
کـز و همچنین پایداری ایجاد شده توسـط مر حریم خصوصی امنیتی ، 
شتندبرنـامه نقش داموفقیت ایجـاد عوامل اصلی بودند که در نوآوری، 



19

بحث و نتیجـه گیری

أثیرگذار سیاستهای ت، تمرکز بر ارتباطی سنتی با کانالهای moblMDهمسویی محتوای 
برچسب گذاری مطالـب بـا و )PPEعنوان مثال ، استفاده از به )بیمار در مراقبت از 

.از راه های مقابله با چالش ها بودزمان آخرین بررسی 

مقابله با چالش های پیش رو
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بحث و نتیجـه گیری
PDFبروز رسانی برای آپلود 

پروتکل و PPEاز های استفاده دستورالعمل از افزایش بازدید 
نانتشـار اپلیکیشساعت اولیه ۷2های بهداشتـی در همـان 

زیر باعث حمایت از نوآوری ها، پشتیبانی مالی از
ودساخت ها و بروز رسانـی توسط کارکنان می ش

داخلـی بـرای ایجـاد اختصاص بودجـه 
COVID-19درجـهت و  نوآوری فرصت 

ــاد  ــرای ایج ــاتی ب ــیر حی مس
شناین اپلیکیپایداری و تداوم 

1

2

3

4
ارتــقا و بــهبود 
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سیار تسهیل ارتباطات •

نیاز به ارتباطات حضوری کاهش •

و مواجهه با پزشک  PPEرسیدن استفاده ازحداقل به •

فراهم اوردن امکان مراقبت از بیمار از راه دور•

وشمندمراقبت کامل پزشکان از بیماران بوسیله تلفن ه•

هد ویژگی بازخورد در برنامه که به پزشکان اجازه می د•

یابدتا درخواست بروز رسانی کنند و عملکرد آن بهبود

نقـاط قـوت مطالعـه

درک باعث باال رفتنتوسعه داخلی برنامه، 
ه تیم از فرهنگ و ساختار درونی آن شد، ک
جرقه ایجاد بازخورد هایی برای محتواهای

HICSتیم بازخوردی از حتی . تولیدی شد
.شد دهنده ارسال هم به تیم توسعه 
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تور انتشار برنامه در فروشگاه گوگل اسـتور و اپـل اسـ•
روز پس از بررسی برنامه صورت می گرفت که چندین

طول می کشید
بـت ارتباطات سیار و استفاده از برنامه در تنظـیم مراق•

ی های بهداشتی منجر به نگرانی در مورد حریم خصوص
.بیمار  و امنیت اطالعات او شد

نقـاط ضعف مطالعـه
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پیشنهادات و کار آینده

ی کـه در زمینـه با توجه به گسترش کرونا در کشور ایران این اپلیکیشن میتواند الگویی برای کسان
MOBLMDماننـد برنامه نویسی و ساخت نرم افزار مهارت دارند باشد تا ایـن افـراد اپلیکیشـنی 

. باشددر کنترل کرونا و تسهیل ارتباطات بیمارستانی داشته کمکی تا بسازند 
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دیدگاه من

ان از فضای به نظر من خیلی بهتر بود که اپلیکشن در دسترس باشد و بهتر بتو
.خصیآن استفاده کرد مخصوصا در قسمت رعایت پروتکلها و وسایل حفاظت ش
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با سپاس از توجه شما عزیزان


