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Epilepsy management 

application
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Developing a mobile epilepsy 

management application 

integrated with an electronic 

health record for effective seizure 

management

توسعه یک برنامه مدیریت صرع تلفن همراه 
مجتمع شده با پرونده الکترونیک سالمت برای  

تاثیر بر مدیریت تشنج 

شادی دشتبانی
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رر صرع نوعی اختالل عصبی مزمن است که با تشنج های خودجوش مک
مشخص می شود

صدمات ناشی از تشنج های صرع می تواند منجر به آسیب دیدگی
مغز، شکستگی استخوان ها و مشکالت تنفسی شود 

الش تعیین یک روش درمانی مناسب برای کنترل تشنج برای هر بیمار چ
برانگیز است 

مقدمه و بیان مساله

1

2

3
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مقدمه و بیان مساله

1

2

3

، برای کاهش زمان و اطمینان از کارایی ، باید اطالعات مربوط به وضعیت تشنج
د عوارض جانبی دارو ، تاریخ مصرف و دوز دارو و عوامل محرک تشنج پیگیری شو

ه اندبرنامه های کاربردی تلفن همراه متعددی به این منظور طراحی شد

کاربردپذیری از اهمیت ویژه ای در طراحی و توسعه برنامه های بهداشتی
برای اطمینان از اتخاذ و استفاده مداوم انها برخوردار است 
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مطالعهکلیهدف

ع توسعه یک برنامه مدیریت صرع تلفن همراه مجتم
ه بطور شده با پرونده الکترونیک سالمت بیمارستان ک

جامع عوامل مهم برای مدیریت صرع را در بر میگیرد
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روش اجرا

1

3

2

4

مکان انجام مطالعه   

عملکردهای برنامه مدیریت 
صرع تلفن همراه

معماری سیستم

تست کاربرد پذیری
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:                           مکان مطالعه 

(SNUBH)بیمارستان بوندانگ سئول

:تیم انجام مطالعه 

گروهی متشکل از متخصصین رشته های  
عصب شناسی ، پرستاری ، انفورماتیک  

، توسعه نرم افزارUXپزشکی ،

مکان انجام مطالعه(1)روش اجرا 
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(2)روش اجرا

 برنامه های موجود در زمینه مدیریت صرع تلفن همراه مورد بررسی قرار گرفت:
epiwatch , alertapp , seizalarm , epilepsy tool kit , epidiary , epapp

عملکرد اصلی استخراج شد شش:

Seizure

diary
Medication 

diary
Education

Emotion 

management
Test resultsurvey
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عملکردهای برنامه مدیریت
صرع تلفن همراه
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Log in

education

Message

My Epilepsy

Medication

Seizure Diary

Report

Diary

Dashboard

Emotion

Medication

Calendar

Test Results

Survey
Education 

Materials
My Info

Connect with 

health apps

Notification 

Setting

Privacy Policy

Education Log Out

Survey & test 

results
My epilepsymain setting

Basic health 

survey

برای بیمارانbrain4uمعماری اطالعات برنامه: 1شکل 
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معماری سیستم



(EHR)مرتبط با پرونده الکترونیک سالمتbrain4uمعماری سیستم : 2شکل 12
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معماری سیستم



بیماران یا والدین ان 
ها که در دسترس 
نبودند یا قادر به 
استفاده از تلفن 

هوشمند نبودند و از 
ارائه رضایت اگاهانه 
امتناع ورزیدند ، از 
مطالعه خارج شدند

ای شرکت کننده بر8
usabilityتست 

انتخاب شدند

Usability test در
یک اتاق جلسه ارام با 
حداقل اشیاء ضروری 

میز، : برای تست مانند
دوربین و نگهدارنده  

سه . دوربین انجام شد
اقدام مورد بررسی قرار 

:گرفت 

(4)روش اجرا

رضایت
زمان 
تکمیل

میزان 
موفقیت 

کار
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تست کاربرد پذیری14



کل فرایند تحت 
نظارت یک تسهیل  
کننده انجام شد که 

در مواقع لزوم به 
شرکت کنندگان 
.مشاوره ارائه میداد

ن به شرکت کنندگا
روش

“think aloud"
اموزش داده شد

کل این روند به سه روش 
:ضبط شده است

(4)روش اجرا

ثبت حالت  
بدنی

ثبت حالت  
چهره 

مشارکت 
کنندگان

ثبت صفحه 
نمایش 

تلفن های 
هوشمند
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تست کاربرد پذیری15



brain4uبرنامه موبایل usabilityهای مبتنی بر سناریو برای ارزیابی task: 1جدول 15

No Task Contents

1 Log in Log in with your hospital account. 

2 Basic Survey Complete the basic survey. 

3 Main Move to the main page. 

4 Seizure Diary Record seizure based on the scenario.

5 Seizure Diary (detail) Record seizure in detail based on the scenario

6 Medication Record medication and adverse events based on the scenario

7 Appointments Check your appointments.

8 Outpatient Survey Complete the outpatient survey

9 Physical Development Record changes in your physical development.

10 My Epilepsy Check the overall trend of your disorder.
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نتایج

برنامه مدیریت صرع موبایل

اطالعات دموگرافیک شرکت کنندگان

درک مراقبان و بیماران از مدیریت صرع

میزان موفقیت کار

بررسی رضایت
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برای بیمارانbrain4uاپلیکیشن : 3شکل 

 برنامه مدیریت صرع تلفن همراه مبتنی برEHR راه اندازی شد2019فوریه 9در تاریخ

برنامه مدیریت صرع موبایل
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نصفحه نظارت پزشکان با سیستم پرونده الکترونیک سالمت بیمارستا: 4شکل 

تشنج، این برنامه به پزشکان این امکان را می دهد تا وضعیت روزانه بیماران خود از قبیل پیگیری دارو، تعداد دفعات
بیماری های همراه و تغییرات احساسی را بررسی و مدیریت نمایند
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برنامه مدیریت صرع موبایل



اطالعات دموگرافیک شرکت کنندگاننتایج19

62.5%
37.5%

62.5%
37.5%

50% 50%

نفر مراقب5
(42.6میانگین سنی )

نفر بیمار3
(20.7میانگین سنی )

نفر زن5 نفر مرد3

نفر با برنامه اشنا هستند4 دنفر با برنامه اشنا نیستن4
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نمودار میزان موفقیت کار: 5شکل 
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37.5%

75% 75%

62.5%

میزان موفقیت کار
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دگانسودمندی و ضرورت کاربرد و تمایل به استفاده هر عملکرد از دیدگاه شرکت کنن: 6شکل 

بررسی رضایت

92% 70% 96% 78% 60% 74% 66%

My 

epilepsy
Physical 

info

Outpatient 

survey

Visiting 

schedule
medication Seizure 

diary

Basic 

survey
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بحث و نتیجه گیری

بیمارستان ادغام گردیده که با ترسیم                        EHRبر خالف برنامه های کاربردی دیگر با سیستم brain4uاپلیکیشن 
بیمارستان، به راحتی در استفاده EHRداده های بیمار مانند نتایج ازمایشگاه و تجویز بصورت خودکار از سیستم 

.از ان کمک میکند
1

شده است که در نتیجه این تالش ها شرکت کنندگان وظایف         UXو UIدر این اپلیکیشن تمرکز ویژه ای بر روی 
.به پایان رسانده و نمرات رضایتمندی حاکی از رضایت باالیی بودusabilityرا بدون مشکلی در ازمون 

بر خالف انتظار جدی بودن این اختالل با تقاضای درخواست مطابقت نداشتبر

2

3

شادی دشتبانی                        علوم پزشکی وارستگان                                                                 ژورنال کالب                              



23

بحث و نتیجه گیری

امه کار را  جوانان مبتال به صرع تمایل ندارند در مورد اختاللشان با والدین خود ارتباط برقرار کنند و این برن
برای ان ها راحت کرد 4

رتیب بیماران نوجوان در هنگام مراجعه با مراقبان خود از پرسیدن سوال از پزشکان ناراحت بودند، به این ت
outpatientان ها از عملکرد  surveyقدردانی کردند. 5
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(دیدگاه من)نقاط قوت مطالعه

در این مطالعه سعی شده
و UX ،UIبا بهبود 

پوشش گسترده ای از  
عوامل محرک بر 

محدودیت های برنامه 
های کاربردی مدیریت  

.صرع فعلی غلبه کند

  یکی از مزیت های این
تم با سیسبرنامه تجمیع 

EHR بیمارستان می
.  باشد
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محدودیت های مطالعه

 تستusability فقط با
ده یک بیمارستان انجام ش
است ، بنابر این تعمیم
.تنتایج مطالعه دشوار اس

نتوانستیم اثربخشی
وه  بالینی برنامه را با گر

های کنترل و مداخله 
.بررسی کنیم
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پیشنهادات و کار آینده
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دقیق نبودن گزارشات بیمار از
نظر فرکانس و نوع تشنج

استفاده از مدل های اماری  
برای ارزیابی الگوهای زمانی 

وقایع تشنج

در نظر گرفتن استانداردهای
mHealthداده 



THANKS FOR 
WATCHING


