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مقدمه و بیان مسئله
میلیون نفر 642فدراسیون بین المللی دیابت ، تقریباً طبق پیش بینی 

.برنداز دیابت رنج می 2040در سراسر جهان در سال 

ی ترکیبکه دیابت دارند ممکن است تحت تاثیر چند بیماری بیمارانی 
,  ن ها آقرار بگیرند که هنگام بروز عوارض ناشی از به طور همزمان 

.اقدامات فوری باشندنیازمند 

با حمایت از داده است که هزینه های درمانی می تواند نشان تحقیقات 
. یابدتوانایی های خودمدیریتی بیماران کاهش 
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مقدمه و بیان مسئله

که نرم افزارها  کرده است های انجمن دیابت آمریکا تأیید دستورالعمل 
عوارض ممکن است ابزاری مفید برای نظارت بر دیابت و پیشگیری از 

.آن باشد

یکی از  عملکردهایی که آنها بررسی کردند فقط نرم افزاری 655
جمع آوری اطالعات ، انتقال داده ها ، یادآوری یا مستند سازی، مانند 

عالوه بر این ، آنها نتیجه اما . دادندپشتیبانی درمانی را ارائه می 
گرفتند که انتقال داده ها از پارامترهای بهداشتی به پزشکان مسئله  

ایجاد  مهمی برای سیستم های آینده است و در حال حاضر به خوبی 
.استنشده 
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“ همراه که ثبت اطالعات دیابتو پیاده سازی یک سیستم بهداشتی توسعه 

نظارت مستمر بر داده های مربوط به وامکان را دیجیتالی می کند 

متابولیسم فرد را فراهم می کند و محدودیت های سیستم های موجود را 

پایگاه داده بهداشتی ها در یک و همچنین این داده کندبرطرف می 

ذخیره می شوند که پس از اجازه بیمار توسط پزشکان و محققان قابل 

. دسترسی خواهد بود

هدف مطالعه
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روش اجرا

مطالعه کابرد پذیریاستفاده از منابع دانش و فناوری

تجزیه و تحلیل نیاز سنجی اولیه
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روش اجرا
و گفت وگو با سه پزشک از مصاحبه 

برنبیمارستان دانشگاه 
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اطالعات مربوط به دارو ها و شماره تجاری روش اجرا
مقاله علمی استخراج 220,000جهانی آن ها از  

.شد
hospINDEX

وارد کردن میزان کربوهیدرات های مواد غذایی 
از پایگاه داده های مواد غذایی

Openfood.ch-openfoodfacts.org-
fddb.info

استفاده از یک رابط بی سیم بلوتوثی برای 
ایجاد یک بستر امن برای ثبت اطالعات گزارش میزان قند بیمار

اشتراک گذاری آن ها ومدیریت آن .بیماران
.دریک پایگاه داده
MIDATA

این برنامه برای تمام سیستم عامل ها
میتواند طراحی شود اما در این مطالعه از نسخه 

اندروید آن استفاده شد
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روش اجرا

از آنها خواسته شد تا از برنامه نصب شده روی دستگاه جداگانه برای تست کاربرد پذیری، 
.استفاده کنند تا شرایط آزمون برای همه شرکت کنندگان یکسان باشد

فرد6از در این مطالعه 
زن در 2و 56و73مرد در سنین 2)و(2و 1مبتالبه دیابت نوع 60و57مرد در سنین2)

. استفاده شده است( که دیابت نداشتنتد38و73سنین

از اینکه مشارکت کنندگان وظایف را انجام دادند ، بازخورد کلی در مورد کاربرد برنامه با پس 
.ارزیابی شدسوالی 8یک پرسشنامه 

تعداد .قابلیت های مختلف برنامه بودمورد آزمایش در 81آزمون کاربرد پذیری شامل 
بر این ، تعداد کلیک های الزم برای انجام هر شده وعالوه دفعات آزمایشات در هر کار ثبت 

.شدآوری آزمایش جمع 
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نتایج
مصاحبه ها،  مقاالت و مرور نیازمندی ها، مهندسیبه توجه با 

شناسایی باید در گلوکومن پیاده سازی شوند، ویژگی های که 
:کردیم

متابولیسم بدنی خود به شخصی خود که مربوط به اطالعات پزشکی بیمار بتواند .1

.باشدمستقل از زمان و مکان دسترسی داشته است، 

اعضای تیم مراقبت ازراه دوربیماربتوانند مقدارهای اندازه گیری شده ای که توسط .2

.بیمار بدون توجه به زمان و مکان، ثبت و به اشتراک گذاشته شده است را مشاهده کنند

به برنامه اندازه  گیری داده هایی مانند سطح گلوکز به طور خودکار از دستگاه های .3

.شوندمنتقل 

نرخ های هدف را به عنوان معیار کنترلی برای مقادیر خاص تعیین کند و بیمار بتواند .4

خرین مقدار افزوده شده مربوط به محدوده هدف مشخص، بازخورد فوری دریافت آدر 

.کند
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نتایج
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Place your screenshot here

نتایج
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یجنتا
دیابت نوع های  به نفر از افراد 2

عملکرد های  متفاوتی مبتال بودند و 
معینی را کم و بیش مرتبط در نظر  

برنامه گرفته و ارزیابی متفاوتی از 
.داشتند

آزمایش  3وظیفه را در 8هرفرد 
آزمایش و مابقی 2وظیفه را در 15و

وظایف را در آزمایشات جدا گانه ای  
.انجام داده است

نفر 6در نهایت این برنامه توسط 
مورد مطالعه و بررسی قرار 

اکثر وظایف کاربران با تعداد.گرفت
ده کلیک هایی از قبل پیش بینی ش

نفرتمام 5نفر از 6انجام پذیرفت و 
.وظایف را به طور کامل انجام دادند
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بحث و نتیجه گیری
نرم افزار گلوکومن از وارد کردن اطالعات به شکل دستی می کاهد و به جای آن 

به این ترتیب ، .اسکن کردن بارکود داروها و مواد غذایی را جایگزین کرده است
.گیردبیمار در موقعیت مدیریت و نظارت بر دیابت قرار می 

ذخیره می کند که باعث می شود محققان ( مای دیتا)گلوکومن داده هارا در بستر 

دیابت جمعیت استفاده برای یافتن الگوهای پنهان در داده های ها بیشتری از داده بتوانند 
.کنند و پزشک می تواند داده های مربوط به درمان را مستقل از زمان و مکان اضافه کند

با اسکن بارکد یک محصول غذایی یا دارو ، بیمار می تواند اطالعات بیشتری در مورد 
دستگاه های اندازه گیری متصل به آورد و کربوهیدرات ها یا دوزهای دارویی بدست 

.یرسانه ابلوتوث ، داده ها را مستقیماً به سیستم منتقل می کنند بدون هیچ گونه شکاف 
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بررسی نرم افزار های موجود و شناخت کمبود های آن ها و  طراحی    نقاط قوت
.    نسخه ای متفاوت و بروز برای رفع آن کمبود ها درنرم افزار گلوکومن

دیجیتالی کردن ثبت اطالعات بیماران و نظارت مستمر تیم مراقبتی بیمار بدون توجه به زمان و 
.مکان

.ایجاد یک پایگاه داده با امنیت باال برای ذخیره و مدیریت اطالعات شخصی بیمار

داشتن قابلیت بارکود خوانی برای داروهای مختلف و نشان دادن میزان کربوهیدرات مواد غذایی 
.مختلف

استفاه محققان و پژوهشگران ازاطالعات موجود در پایگاه داده موجود برای مطالعه بر روی جمعیت 
.مبتال به دیابت
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محدودیت مطالعه

انتخاب افراد از فضای 
شخصی نویسندگان م کم نمونهحج

اطالعات دارویی فقط از 
کشور سوییس

قابلیت ارتباط فقط بایک 
گلوکوز سنج مشخص

نشان دادن کربوهیدرات 
مواد غذایی فقط  با 

استفاده از بارکود
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پیشنهادات آینده و دیدگاه من

استفاده از مشاوران تغذیه

استفاده از مربیان ورزشی

ث امکان استفاده بیشتر از لوازم پزشکی بلوتو
دار و بی سیم 

امکان ارائه بخش های مشخص متانسب با نوع 
دیابت فرد بیمار

اندازه گیری میزان کربوهیدرات مواد غذایی 
باعکس برداری از غذا
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ممنون از نگاه  
گرمتون
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