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زهرا شاه ولی: ارائه دهنده 

به نام خدا

Covidom, a Telesurveillance Solution 

for Home Monitoring Patients

With COVID-19

Covidom یک راه حل نظارت از راه دور برای نظارت ،
COVID-19بر بیماران خانگی مبتال به 
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مقدمه و بیان مساله 

مقدمه و بیان 
 .مسئله

کمبود ظرفیت های سیستم های 

مراقبت های بهداشتی به دلیل 

افزاش بیماران مبتال و طول

اقامت قابل توجه انها در بیمارستان

متکی بودن همه سیستم ها بر 

مدیریت فردی هر بیمار توسط یک 

پزشک در حالی که در شرایط همه 

گیربا کمبود پزشکان عمومی و 

ه متخصصان بیماری های عفونی مواج

هستیم

وافزایش 19شیوع گسترده کووید 

200مبتالیان و مرگ ومیر در بیش از 

کشور در کمتر از هفت ماه

نیاز به مراقبت های سریع و دائم 

در افراد مبتال به بیماری های 

مزمن و افراد مسن با توجه به 

اینکه عمده عالئم و تلفات در این 

افراد دیده میشود
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هدف کلی

هدف از این تحقیق ارائه راه حل هایی مبنی بر افزایش 

ع بازدهی کادر درمان و پزشکان و جلوگیری از ازدحام و شیو

COVIDOMدر مراکز درمان با استفاده از 19کووید
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روش اجرا

COVIDOMنظارت از راه دور طراحی اپلیکیشن

منطقه GPتوسط بیمارستانهای دانشگاه بزرگ پاریس با همکاری سازمانهای

ای و یک شرکت نرم افزاری متخصص در مسیر های دیجیتال بیمار
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(ادامه)روش اجرا 
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(ادامه)روش اجرا 

برنامه وب به گونه ای طراحی شده است که استفاده از آن برای بیماران 

ساده و شهودی

بیماران یک  یا دو پرسشنامه نظارتی روزانه . برنامه را می توانرابط. باشد

.  روزپس از شروع عالئم تکمیل میکنند30خود تجویزشده را برای مدت

دسترسی .سوال کوتاه و استاندارد است10این پرسشنامه ها شامل کمتر از 

به این پرسشنامه ها از طریق رایانه یا گوشی هوشمند امکان پذیر است و از 

طریق پیام موبایل یا ایمیل به بیماران اطالع داده میشود تا در صورت عدم 

.پاسخگویی انها را با یاد اوری تکمیل کنند
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(ادامه)روش اجرا 

این سؤاالت از بیماران می خواهد که ضربان تنفس، ضربان قلب، درجه

انی و حرارت، ناراحتی تنفسی ، حالت تهوع، کسالت ،و همچنین ناراحتی رو

سطبیمارانی که تو. مشکالت مربوط به اقدامات قرنطینه را گزارش دهند

ده پزشکی که ارزیابی اولیه آنها را انجام داده به عنوان پرخطر ارزیابی ش

ماران اند، باید پرسشنامه ها را دو بار در روز تکمیل کنند، در حالی که بی

پرسشنامه های پاسخ به این. کم خطر فقط یک بار در روز پاسخ می دهند

ای نظارتی می تواند انواع مختلفی از هشدا رها را در مرکز کنترل منطقه

این پرسشنامه ها توسط گروهی از متخصصان مراقبت های . ایجاد کند

ان بیماری های عفونی،پزشکان اورژانس، پزشک(بهداشتی چند رشته ای 

عمومی و متخصصان نظارت از راه دور تهیه و آزمایش شدند
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:دسته طبقه بندی می شوند4یک الگوریتم خودکار به پاسخ های بیمار توسط: 

بدون هشدار

هشدار قرمز

هشدار خاکستری

هشدار نارنجی

.همه چیز عادی تلقی می شود، نیازی به اقدام بیشتر نیست

یاز این هشدارها ن. برخی از پاسخ ها باالتر از یک آستانه مشخص هستند
. به پاسخ ازمرکز کنترل منطقه ای دارند

برخی از پاسخ ها حاکی از ان است که وضعیت بیمار ممکن است رو به
.وخامت باشد

.  ت دارند از به پاسخ از مرکز کنترل، با باالتر ین سطح اولوییاین هشدارها ن

و یی از این هشدارها نیاز به پاسخگ. بیماران به پرسشنامه پاسخ ندادند
یت ولمرکز کنترل دارد و باید با بیماران تماس گرفته شود، اما سطح او

.  پایین است 

10



روش اجرا
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:نمای کلی

12



(. تعداد بیماران و هشدارها در طول زمان)نتایج 
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بحث و نتیجه گیری

Covidomه یک راه حل نوآورانه برای نظارت خانگی بیماران مبتال ب

19-COVIDاین مدل می تواند به راحتی به کشورها یا زمینه . است

ثبت نام کردند  COVIDOMنی که دراکثر بیمارا. های دیگر منتقل شود

بهتا را Covidomرا بیماران سرپایی تشکیل میدهد که همین موضوع 

یماری هی تبدیل کرده که در ان افراد مبتال به ببزرگترین گروامروز به

خ می شکلی است که در اکثر بیماران راین عالئم کهخفیف وجود دارند

رت های نظاحلاستفاده از راه. دهد اما کمترمورد مطالعه قرار گرفته است

های مراقبتهای سیستممیتواند تواناییCovidomاز راه دور مانند 

ایی های بهداشتی را با اجازه دادن به آنها برای نظارت بر بیماران و شناس

دگی را سریع عالئم بدتر، افزایش دهد، در حالی که نیاز به سفر و خطر آلو

.   محدود میکند
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نقاط قوت مطالعه

دورراهازنظارتسیستماین
کمامانزدیکنظارتامکان

ازاستفادهباراتهاجمی
ابروزانهکوتاههایپرسشنامه

میکندفراهمسوال10ازکمتر
بیمارانتوسطراحتیبهکه

.میشودپذیرفته

های خودکار و در صورت نیازالگوریتم
متخصصان مراقبتهای بهداشتی  مستقر 

ه ای میتوانندبدریک مرکز کنترل منطقه
رزرو کارکنان مراقبتهای بهداشتی و 

تختها ی بیمارستانی برای بیمارانی که
بیشتر به آنها نیازدارند کمک کنند و 

ا فشار بر سیستم مراقبتهای بهداشتی ر
کاهش دهند 

Covidom دارای مزیت اصلی تضمین
ی نظارت دقیق و اجتناب از تماس فیزیک

است که میتواند به محدود کردن شیوع
ویروس و الودگی احتمالی کارکنان 

مراقبت های بهداشتی کمک کند
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محدودیت مطالعه

نایبابیمارانبعضیمشکل

ایهافناوریاینبا)سیستم

(بودنداشنانازبانیمسائل

د این برنامه میتوانست انعطاف پذرتر باش

زیرا مشخص شد که برخی ترجیح 

میدهند به محض ناپدید شدن عالئم 

پیگیری را متوقف کنند اما برخی دیگر 

.خواستار پیگیری مداوم هستند
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پیشنهادات و کار آینده

تهیه نسخه های ترجمه شده پرسشنامه ها 
برای کمک به بیماران با مشکالت زبانی
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دیدگاه من

از دیدگاه من این اپلیکیشن ایده خوبی می باشد و با اینکه فواید
زیادی از جمله اینکه  از ازدحام و شلوغی در مراکز درمان 

.پیشگری می کند
اما از نظر من باید به گونه ای این اپلیکیشن طراحی شود که 

بیماری های دیگر راهم در بربگیرد و بتوان از ان به طور گسترده 
.تری استفاده کرد

به طور مثال برای کسانی که بیماری های مزمن دارند می تواند 
بسیار مفید واقع شود زیرا این افراد نیاز به مراقبت های دائم و 
.پیوسته دارند و این اپلیکیشن میتواند این روند را ساده تر کند



سپاس از توجه و همراهی شما
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