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مقدمه و بیان مسئله

بحث و نتیجه گیری

نتایج
روش اجرا

هدف مطالعه
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مقدمه و بیان مسئله

1
حمالت تروریستی، 

بالیای طبیعی و حوادث  
ترافیکی

3
تفاوت بین منابع موجود

و ضروری 5 اولویت درمان و 
انتقال به بیمارستان

2 فقدان اطالعات در مورد 
افراد آسیب دیده و 

مجروح
4

آسیب های جدی
6

دسته بندی تریاژ
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مقدمه و بیان مسئله
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مقدمه و بیان مسئله

1 استفاده اشتباه از 
الگوریتم های تریاژ 3 اولویت بندی اشتباه 5 نادیده گرفتن اولویت

های درمانی

2 تخصیص نادرست 
دسته بندی ها

4 استفاده نادرست از 
منابع

6
به تعویق افتادن درمان
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هدف مطالعه

دقت انتساب به یکی از 
دسته های تریاژ

میانگین مدت یک فرایند 
غربالگری

ارزیابی و امکان سنجی روش های فنی مختلف
برای پشتیبانی تریاژ با استفاده از عینک هوشمند
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روش اجرا

تصمیم، پردازش و نتیجه تریاژ•

ثبت نتیجه به صورت دیجیتالی •

الحاق به کارت شناسه بیمار    •
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روش اجرا

همکاری پزشک وارائه ویدئو زنده صحنه تصادف به پزشک
تیم در محل برای تریاژ

استفاده از نرم افزار مجزا برای پزشکان

اتصال صوتی از طریق پروتکل
Voice over internet
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روش اجرا
اغراق آمیز

12
گر

بازی
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روش اجرا

معیارهای ورود

بینایی کافی آموزش حرفه ای
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روش اجرا

استفاده از عینک های طبی

معیار محرومیت
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روش اجرا

3گروه 

گروه کنترل

2گروه 

تریاژ توسط عینک هوشمند

1گروه 

تریاژ توسط عینک هوشمند و 
ارتباط با پزشک
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روش اجرا

Major deviation

قرمزبه جای سبز انتخاب

سبزبه جای قرمز انتخاب
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روش اجرا

20 K

15K

5 K

Mars

Neptune

Mann- Whitney

P= 0.05

SPSS نرم افزار
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نتایج

17
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نتایج

Quality of 

triage

3گروه 

35s :  زمان تریاژ
% 90:دقت تریاژ

2گروه 

37s :  زمان تریاژ
% 92:دقت تریاژ

گروه کنترل

16.6 s زمان تریاژ:
:دقت تریاژ 58%
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بحث و نتیجه گیری

ARاهمیت بیشتر 

2در آیندهVRو 

3
ر بر نیاز به تحقیقات بیشت

روی روش های کمک 
غربالگری

4

کمک به درمان و 
انتقال بیماران اولویت

دار
5

پشتیبانی از چالش  
های ویژه در شرایط 

بحرانی

ه کیفیت بهتر نسبت ب
1روش های سنتی
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محدودیت ها

اندازه متفاوت گروه های مورد مطالعه
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محدودیت ها

ظرفیت کم باتری
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محدودیت ها

عدم سازگاری با عینک های شخصی
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محدودیت ها

مشکل در اتصال به وای فای
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پیشنهادات و کار آینده

نمایش عالئم حیاتی به صورت خودکار•

تغییر فرم عینک•
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دیدگاه من
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سپاس از همراهی شما


