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مقدمه و بیان مسئله
*-COVID-19  استدر سراسر جهان تبدیل شده مردم یک نگرانی اصلی برای به

میلیارد نفر رسیده بود 7میلیون مرگ در سراسر جهان به 40های احتمالی با عفونت -*

آوردو پریشانی را به وجود می ناراحتی -*

(eHealth)الکترونیکیسالمت 



(ادامه)مسئلهمقدمه و بیان 

COVID-19  چالش های بسیاری را به همراه دارد

HCP  معرض خطر ابتال به عفونت هستند در ها

یابدحضوری باید به حداقل مطلق کاهش مراجعه 

جمله، از پیوسته راه حل های مراقبت 

از راه دور پزشکی -*

نظارت بر بیمار از راه دور -*

بیماران ارتباطات ایمن بین پزشکان و -*

عمومیابزار مهم در موارد اضطراری بهداشت یک 



(ادامه)مقدمه و بیان مسئله

بهداشتیمراکز به افراد مضطرب و آلوده هجوم -*

(برای بهینه سازی کنترل بیمار )

مزمنمراقبت از بیماران مبتال به بیماری های مدیریت -*

COVID-19از مراقبت شده سریعاً تاسیس بخشهای -*

ندارداطالعات حیاتی وجود ادل تب

محدود، ترخیص زودهنگامبستری منابع 

 COVID-19قرنطینهدر پزشکانی -*

نمی توانند ویزیت حضوری انجام دهند 



(ادامه)مقدمه و بیان مسئله
COVID-19 Caregiver Cockpit

برنامهیک راه حل رایگان تحت وب و 

غربالگری بیمار                                           *-

آماده سازی ویزیت                                               *-

دوراز راه نظارت                                                     *-



اهداف

COVID-19 Caregiver Cockpit 

COVID-19 (C19CC)   اجرای یک ابزار رایگان
کمک مبتنی بر وب و برنامه برای ارزیابی بیمار برای

به متخصصان مراقبت های بهداشتی شاغل در 
 COVID-19محیط



روش اجرا

نوع مطالعه
مطالعه کیفی 

توسعه کابردی

کشور پزشکان 
آرژانتین 

آلمان 

ایران

ایتالیا

پرتغال

سوئیس 

ایاالت متحده



روش اجرا

CLOUD SOLUTION

CANKADOمحیط براساس 

 CANKADOاساسیمعماری 

زبانه چند سیستم سالمت الکترونیکی مبتنی بر ابریک 
(EHR) 

حقوق دسترسی مدیریت 

ابریرایانش عملکردهای دسترسی مبتنی بر گزینه 

رنت است شبکه های رایانه ای مانند اینتپایه مدل رایانشی بر 
که الگویی تازه برای عرضه، مصرف و تحویل خدمات  

بع  شامل زیرساخت، نرم افزار، بستر، و سایر منا)رایانشی 
«  ابریرایانش». با به کارگیری شبکه ارائه می کند( رایانشی

ینجا  در اابر . از ترکیب دو کلمه رایانش و ابر ایجاد شده است
د  یا شبکه ای از شبکه های وسیع مانناستعاره از شبکه 

ه در اینترنت است که کاربر معمولی از پشت صحنه و آنچ
(  رمانند داخل اب)پی آن اتفاق می افتد اطالع دقیقی ندارد 

C19CC



روش اجرا

نوع و( به عنوان مثال ، دیابت ، سرطان و غیره)با توجه به بیماری بیمار میتوان -*
HCP  انشناس به عنوان مثال ، آنکولوژیست ، قلب ، پرستار ، رو)فعال و غیرفعال کرد
اطالعات ذخیره و رمزگذاری می شوند ، به پزشکان و بیماران اجازه می دهد(. و غیره

EHR ببینندرا به زبان مورد نظر خود
بیماران *-

 CANKADOیا برنامه بیمارCANKADOسایتوب 

HCP-*  ها
HCP Proیا برنامهوب 



نتایج

مهمترین تغییرات درخواستی 

سازی روند ثبت نام ساده 

 HCPsکاهش بار ، 

انبیمارروشهای تعامل بدون تماس بین پزشکان و اجرای 

شدهاز طریق پنجره جدا یا 

ش با یک برنامه تلفن هوشمند برای پزشکان بخیا 
اطالعیه های فشار فوری 

دور دوم مصاحبه اعالم کردندنیازهای اولیه زیر را پزشکان 

COVID-19مروری بر بیمارانی که در بخش های موقت 
اند بستری شده 

محافظت از گروه های بزرگتر از بیماران سرپایی ، تماس
مدتا ع)نزدیک و مداوم با بیماران مبتال به بیماری های مزمن 

،( بیماران سرطانی

بهبود مدیریت ترخیص 

رمشارکت پزشکان آلوده در قرنطینه در مراقبت از بیما

دور اول مصاحبه



The Personal Diary

پرسشنامه اولیه

پرسشنامه دوم

پرسشنامه سوم

وضعیت روزانه

کردن عوامل خطر کلی و بیماری های همراه مشخصبرای -*

ات رایج معیارهای اصطالح-گزارش شده توسط بیمار نتایج )معتبر سواالت -*
تمام عالئم سرماخوردگی را می پرسد ( برای عوارض جانبی

ضروریمداوم پارامترهای حیاتی ردیابی -*
حرارت بدن درجه 
تنفسمیزان 











1طرح 
غربالگری بیمار و آمادگی ویزیت

مرکز بهداشتی        ارزیابی ها را به پایان رسید 
COVID-19 ReportPDF 

COVID-19تمام اطالعات مربوط به 

نمای گرافیکی پارامترهای حیاتی -*

نتایج



2طرح
از راه دورنظارت 

از ترخیص بیماران پس -*
پزشکانی که تحت قرنطینه هستند -*

کنندراه دور از بیماران خود مراقبت از 

C19CC مستندبالدرنگ به تمام داده های دسترسی
ند در صورت درخواست و ارائه اطالعات از طریق تلفن ، پزشکان این فرصت را دار-*

.که بالفاصله داده ها را وارد کنند
هستنددر صورت بروز خطا در سمت بیمار ، داده ها قابل ویرایش 

نتایج



3طرح
در بخش بیمارستاناستفاده 

اغلب نمی توانند داده های بیمار را بصورت متمرکز COVID-19بخشهای موقت 
.  کنترل کنند

برای پزشکان استفاده HCP Pro، در ترکیب با برنامه C19CCتوان از می 
کرد

ه از طریق اگر یک بیمار پارامترهای حیاتی را بدتر کند ، پزشکان متصل بالفاصل. -*
. نند دریافت می کنند و می توانند سابقه بیمار را بررسی کهشداربرنامه یک اعالن 

.وب همچنین از نظارت در زمان واقعی پشتیبانی می کندنمای 

نتایج



بحث

*-C19CC نتیجه مراقبت متصل و نتیجه راه حل همکاری بین المللی مشترک بین پزشکانی است که از بیمارانCOVID-19این شامل  . مراقبت می کنند
.چندین سناریو در مراقبت های معمول است

.  موارد استفاده در بخشهای سرپایی است که مراجعه بیماران بیش از حد استمهمترین -*

برنامه به بیماران کمک می کند تا از طریق صفحه بدون تماس از طریق صفحه نمایش شوند این 
.سریع از بیمارانی که فوراً به کمک نیاز دارند ، بدست آوریمیک مرور.                       

ها در ایتالیا که از بیماران  HCPدرصد از تمام 20، 2020فوریه سال 20از -*
COVID-19 آلوده یا پزشکان مراقبت می کنند ، خودشان آلوده شده اند

ین منابع با این حال ، ا. تماس نزدیک با افراد آلوده باید در قرنطینه باقی بمانند
ین پزشکان توانایی ا. پزشکی اغلب در دوره قرنطینه بدون استفاده باقی می مانند

زشکی برای مراقبت از بیماران از راه دور به یکپارچگی آنها در ارائه مراقبت های پ
.در زمانی که منابع کم است کمک می کند



بحث
ی در معرض خطر به ویژه بیماران سرطانی در مقایسه با بیماران غیر سرطان. گروه بسیار آسیب پذیر ، بیماران مبتال به بیماری های مزمن هستندیک -*

بیشتری برای حوادث شدید هستند 

.می تواند با ارتباط الکترونیکی در زمان واقعی ، بین بیمار و این سیستم توصیف شده اکنون 
.                                                                        از مراقبت از آنها پشتیبانی کند ، از جمله سالمتی از راه دور ، نظارت بر پزشک.                                                                            

.از راه دور و ارتباط امن بین پزشکان و بیماران آنهایمار ب.                                                                                             



نقاط قوت

*-C19CC نشان می دهد که چگونه فناوریeHealth می تواند به سرعت با
ستمی نیازهای واقعی در حال تغییر در محیط مراقبت های بهداشتی سازگار شود و سی

ها در مراقبت از بیمار کمک کند و ایمنی HCPرا پیاده سازی کند که می تواند به 
.بیمار را همزمان تضمین کند

C19CCه بندی به عنوان یک وسیله پزشکی فعال در اتحادیه اروپا و مطابق با طبق
FDA ضمیمه برای دستگاه های پزشکی سیارBثبت شده است.

پزشکان از کشور ها و فرهنگ های مختلف-*



نقاط ضعف

یا هردوiosنشده که اپلیکیشن قابل اجرا روی اندورید یا تعیین -*
بیشتر جنبه درمانی داره پلیکیشن -*
زود هنگام  پیشگیری و تشخیصاین موضوع برای توجه به همه گیری کرونا باید به با 

باشیمداشته 
مبتنی بر اینترنت و وب برنامه  -*

بعضی خانواده های روستایی یا محروم استفاده از این اپ مقدور نیستبرای 



پیشنهاد و کار آینده

زی جلوگیری از انتشار بیش از حد کرونا نیاز به یه بستر سابرای -*
داریمهوشمند 

استفاده از ردیاب-*
ده و گوشی افراد متوجه شیم هر فرد چه جاهایی رفت و امد کربلوتوث 

داشتهبا چه کسانی برخورد 
ماس بودن در صورت ابتالی فرد به کرونا بتونیم افرادی که با اون در تتا 

کنیمرو اگاه 
م بدهاز گوشی افراد اگر فاصله افراد از حد نرمال کمتر شد االراستفاده -*



با تشکر از توجه شما


