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Abstract
Background and Aim: Telematics, or new electronic health media, is a growing topic that is becoming a
major improvement in patients' lives, especially for the elderly, disabled, and chronically ill. In this context,
mobile health provides healthcare services and overcomes geographical, time, and even organizational barriers.
In this review, we examine the services and applications of mobile health in various diseases and the clinical trials
conducted in connection with health-oriented applications, and the challenges ahead.
Methods: This systematic review will extract related studies in domestic and foreign databases including
PubMed, SID, Science Direct, Scopus, and Magiran with the keywords of disease self-management, e-health,
health care, telematics, and mobile health. The period from 1390 to 1400 was conducted with both Persian and
English languages based on the search strategy. The articles were included in the study based on the inclusion
criteria.
Results: According to the review of the articles, it was found that physical and mental health problems create
challenges for army veterans, returning troops, and military family members, including spouses and children. The
challenges of meeting physical and mental health needs include improving access and quality of care. Mobile
health can help to meet these needs in military and civilian environments.
Conclusion: With the broader participation of members of the healthcare and informatics communities, both
from the private and public sectors, regulations related to the use of health applications will become reasonable,
provided that these regulations apply to mobile medical applications that pose potential risks to public health. If
they do, it should be applied.
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کلیدواژهها :خودمدیریتی بیماری ،تلهماتیک ،سالمت الکترونیک ،مراقبتهای بهداشتی ،سالمت سیار.
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زمینه و هدف :تلهماتیک یا رسانههای جدید الکترونیک سالمت یک موضوع رو به رشد است که در حال تبدیل شدن به یک پیشرفت
عمده در زندگی بیماران ،به ویژه در سالمندان ،معلوالن و بیماران مزمن است .در این زمینه ،سالمت سیار خدمات مراقبتهای بهداشتی را
ارائه میدهد و بر موانع جغرافیایی ،زمانی و حتی سازمانی غلبه میکند .در این مطالعه مروری ،خدمات و برنامههای کاربردی سالمت سیار در
بیماریهای مختلف و کارآزمایی های بالینی انجام شده در ارتباط با اپلیکیشنهای سالمت محور و چالشهای پیش رو را مورد بررسی قرار
میدهیم.
روشها :در مطالعه مروری نظاممند حاضر جهت استخراج مطالعات مرتبط ،در پایگاههای اطالعاتی داخلی و خارجی شامل ،PubMed
 Scopus ،Science Direct ،SIDو  Magiranبا کلید واژههای خودمدیریتی بیماری ،سالمت الکترونیک ،مراقبتهای بهداشتی،
تلهماتیک و سالمت سیار از سال  13۹0الى  1400با هر دو زبان فارسی و انگلیسی براساس راهبرد جستجو انجام گردید .مقاالت براساس
معیارهای ورود وارد مطالعه شدند.
یافتهها :طبق بررسی مقاالت مشخص گردید مشکالت جسمانی و سالمت روان ،چالشهایی را برای کهنه سربازان ارتش ،نیروهای
بازگشته از خدمت و اعضای خانواده نظامی از جمله همسر و فرزندان ایجاد میکند .چالشهای رفع نیازهای سالمت جسمانی و روانی شامل
بهبود دسترسی و کیفیت مراقبت است که سالمت سیار میتواند به رفع این نیازها در محیطهای پادگانی و غیرنظامی کمک کند.
نتیجهگیری :با مشارکت گستردهتر اعضای انجمنهای مراقبتهای بهداشتی و انفورماتیک ،چه از بخشهای خصوصی و چه از
بخشهای دولتی ،مقررات مرتبط با بکارگیری اپلیکیشنهای حوزه سالمت مناسب و معقول خواهند شد ،مشروط بر اینکه این مقررات برای
برنامههای پزشکی سیار که خطرات بالقوهای برای سالمت عمومی ایجاد میکنند ،اعمال شود.
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مقدمه
از زمان ایجاد اینترنت و استفاده گسترده از آن ،به ویژه در
کشورهای توسعه یافته ،اشکال جدیدی از فناوری را تقریباً در همه
جنبههای زندگی ایجاد کرده است ( .)1یکی از این جنبهها مراقبتهای
بهداشتی است .فناوریهای اینترنتی ،پیشرفتهای عمدهای را در
پزشکی و بهداشت از راه دور آغاز کردهاند که اکنون در هر سازمان
مراقبتهای بهداشتی مدرن وجود دارد ( .)2در حوزه سالمت از راه
دور ،سالمت الکترونیک به عنوان یک الگو شامل مفاهیم سالمت،
فناوری و تجارت است که تجارت و فناوری به عنوان ابزارهایی در
خدمت سالمت پدید آمده است ( Liu .)3و همکارانش برنامههای

سالمت الکترونیک را به عنوان برنامههای نرمافزاری میدانند که
ابزارها ،فرآیندها و ارتباطات را به منظور حمایت از مراقبتهای
بهداشتی الکترونیکی ارائه میکنند ( .)4عالوه بر این ،با ظهور
ارتباطات بیسیم ،دیگر موانع مکانی و زمانی بین ارائه دهندگان
مراقبتهای بهداشتی و بیماران وجود ندارد ( .)5استفاده از فناوری
جدید ارتباطات بیسیم ،مانند شبکههای مخابراتی سیار ،شبکههای
محلی بیسیم ،شبکههای شخصی بیسیم ،شبکههای حسگر
بی سیم ،فرکانس رادیویی و همکاری جهانی برای دسترسی امواج
مایکروویو ،پزشکی از راه دور و سالمت الکترونیک را بسیار تقویت
کرده است (شکل .)6-10( )1
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در سال  WHO ،2018در مجموع  56/8میلیون مرگومیر را
تخمین زد که تنها  5/1میلیون از آنها به دلیل جراحات ایجاد شده
است و بقیه ناشی از بیماریهای واگیر دار ،بیماریهای مادرزادی
و کمبودهای تغذیهای ( 15/6میلیون مرگ) و بیماریهای غیرواگیر
( 36/1میلیون مرگ) بود (.)11
مشکالت متعدد جسمی و روانی در نیروهای نظامی در طول
دوران خدمت بوجود میآید که یکسری از این بیماریها به صورت
گذرا و اغلب عوارض طوالنی مدت را به همراه دارد .مشکالت
سالمت روان برای بسیاری از نیروها چالشهایی ایجاد میکند.
ارزیابیهای روانشناختی نیروهای نظامی ماهها پس از بازگشت از
اعزام نشان میدهد که بار قابلتوجهی از اختالل استرس پس از

سانحه ،افسردگی ،افکار خودکشی و سوء مصرف الکل یا مواد وجود
دارد ( .)12،13مشکالت سالمت روانی نیز با آسیب مغزی
تروماتیک مرتبط است ( )14که یک نگرانی بلند مدت بهداشتی
مهم مرتبط با نیروهای نظامی درگیر با جنگ است.
خانوادههای نیروهای نظامی نیز با چالشهای بهداشت روانی
روبهرو هستند .همسران نظامی ،مشکالت روانی قابل توجهی را در
ارتباط با دوری از همسران خود نشان میدهند ( .)15،16مطالعات
روی فرزندان در خانوادههای نظامی نشان داده است که افسردگی،
مشکالت عاطفی و مشکالت رفتاری زمانی که والدین جدا هستند
افزایش مییابد ( .)17نیازهای حیاتی بهداشت جسمی و روانی برای
نیروهای بازگشته از ماموریت و خانوادههای نظامی وجود دارد که
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شکل .1-دسترسی به برنامههای مراقبتهای بهداشتی نیروهای نظامی از طریق اینترنت ،بیسیم و موبایل
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شامل بهبود دسترسی به مراقبت و بهبود کیفیت مراقبت است.
سالمت سیار میتواند به رفع نیازهای بهداشت روانی و جسمانی
نیروهای نظامی و خانوادههایشان در محیطهای غیرنظامی و در
مراکز درمانی نظامی که در شرایط جنگی نیستند کمک کند (.)18
سالمت سیار استفاده از فناوری ارتباطات سیار شامل تلفنهای
همراه ،تلفنهای هوشمند ،دستیار دیجیتال شخصی و تبلت ها برای
ارائه خدمات مراقبتهای بهداشتی است .سالمت سیار توسط
مؤسسه ملی بهداشت به عنوان "استفاده از دستگاههای تلفن همراه
و بیسیم برای بهبود نتایج سالمت ،خدمات مراقبتهای بهداشتی
و تحقیقات بهداشتی" تعریف شده است (.)1۹
در این مقاله مروری ،برنامه های پزشکی تلفن همراه و
پیامدهای آینده در بکارگیری نرم افزارهای موبایلی در مورد تعدادی
از کشندهترین یا شایعترین بیماریها و کاربرد آنها در سالمت
نیروهای نظامی مورد بررسی قرار میگیرد.

روشها

نتایج
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سالمت سیار و بهداشت رواني نیروهای نظامي
نیروهای نظامی به دلیل نیازهای شغلی خود در برابر آسیبهای
استرس شغلی آسیبپذیر هستند .هنگامی که نیروهای نظامی از
این حرفهها خارج میشوند ،ممکن است همچنان چالشهای
سالمت روان را تجربه کنند .توسعه و اجرای برنامههای تابآوری
سالمت موبایل بهعنوان یک پلتفرم مداخله اضطراری سالمت
روان ،امکان درمان هدفمند و مقرون به صرفه را زمانی که درمان
حضوری ممکن است محدود یا در دسترس نباشد به راحتی فراهم
کرده است .با این حال ،توسعه برنامه فعلی سالمت سیار تنظیم
نشده است و اغلب فاقد تحقیقات مبتنی بر شواهد واضح و ورودی

] [ Downloaded from militarymedj.ir on 2022-10-06

در مطالعه مروری نظام مند حاضر جهت استخراج مطالعات
مرتبط ،در پایگاههای اطالعاتی داخلی و خارجی شامل ،PubMed
 Scopus ،Science Direct ،SIDو  Magiranبا کلید
واژههای خودمدیریتی بیماری ،سالمت الکترونیک ،مراقبتهای
بهداشتی ،تلهماتیک و سالمت سیار از سال  13۹0الى  1400با هر
دو زبان فارسی و انگلیسی براساس راهبرد جستجو انجام گردید .در
ابتدا  77۹عنوان مقاله مربوط به کلمات کلیدی مذکور برای
بیماریهای مختلف ،یافت شد .پس از حذف عناوین تکراری و
مواردی که با دامنه موضوعی پژوهش همخوانی نداشتند ،مقاالتی
که واجد معیارهای ورود به تحقیق و دارای اطالعات قابل استفاده
بودند انتخاب گردیدند .تمامی خالصه مقاالت انتخابی از طریق
پژوهشگران مورد مطالعه قرار گرفتند .در بررسی اولیه مقاالت
مرتبط با عنوان براساس نوع چالش موجود ،شناسایی و دسته بندی
شدند .سپس در هر گروه ،مقاالت انتخابی به دقت مطالعه شدند و
در نهایت نتایج حاصله گزارش گردید.

متخصصان مراقبتهای بهداشتی است ( .)20تحقیقات نشان داده
است که برنامههای سالمت سیار پتانسیل کاهش قابل توجهی در
شدت عالئم اختالل استرس پس از سانحه ،افسردگی ،اضطراب و
سایر شرایط سالمت روان را در نیروهای نظامی دارد .در فعالیت
بالینی ،میتوان از برنامههای کاربردی موبایلی برای تکمیل درمان
بیماران و افزایش مشارکت در فرآیند درمان استفاده کرد (.)20
کارشناسان تحقیقات بال ینی و فناوری در حال توسعه برنامهها و
فناوری سالمت سیار هستند که به طور خاص برای نیازهای
بهداشت روانی مورد استفاده قرار میگیرند .رویکردها شامل اجرای
پرسشنامههای سالمت روان و ارائه درمان شناختی رفتاریست (.)21
استراتژیهای دیگر شامل برنامههای کاربردی سالمت سیار با
حسگرهای فیزیولوژیکی جهت نظارت بر فعالیت فیزیولوژیکی
کاربر است ( .)22،23در یک تحقیق مشخص شد که نیروهای
مسلح کانادا در مقایسه با جمعیت غیرنظامی کانادا در معرض خطر
بیشتر اختالالت سالمت روان و خطر خودکشی هستند (32 .)24
درصد از نیروهای نظامی یک مشکل سالمت روان مربوط به
احساسات ،استرس ،مواد یا خانواده را در سال  2013-2014گزارش
کردند ( .)25،26یک مطالعه در سال  2018نشان داد که در 44
درصد از نیروهای نظامی کانادایی ،حداقل برای یک اختالل
سالمت روانی مثبت بودند ( .)27این مطالعه همچنین نشان داد که
 %36/7از افسران پلیس کانادایی مورد بررسی ،از نظر شرایط سالمت
روانی ،در درجه اول  PTSDمثبت بودند ( .)27این جمعیتها با
چالشهای مربوط به دستیابی به سالمت روان حرفهای از جمله
جابجایی ،کار در مکانهای جغرافیایی دورافتاده و نوبت کاری
مواجه هستند .با توجه به نیاز به حمایت از سالمت روان نیروهای
نظامی و جانبازان ،برنامههای سالمت موبایل به عنوان یک گزینه
و روش درمانی قابل حمل میباشد ( .)28عالقه و استفاده از
سالمت سیار توسط پزشکان در سالهای اخیر جهت مراقبتهای
بهداشتی افزایش یافته است ( .)2۹آخرین تخمینها نشان میدهد
که بین  165000تا  325000برنامه سالمت و تندرستی در حال
حاضر برای دانلود در دسترس هستند ( .)30با در نظر گرفتن
جمعیتهای نیروهای نظامی و جانبازان ،اپلیکیشنهای سالمت
سیار به دلیل هزینههای کم ،دسترسی آسان و مداخالت لحظهای،
به عنوان یک روش درمانی سالمت روان محبوبیت پیدا کردهاند
( .)31با توجه به اینکه نیروهای نظامی کاربران فعال فناوری
شخصی هستند ،سازمانهای مرتبط با وزارت دفاع در حال توسعه
فناوری سالمت سیار برای رفع نیازهای سالمت روان نیروها و
جانبازان هستند .مرکز تحقیقات پزشکی از راه دور و فناوری
پیشرفته در آمریکا بودجه و پرسنل خود را برای توسعه فناوریها،
سیستمها و برنامههای کاربردی سالمت سیار سرمایهگذاری کرده
است ( TATRC .)32یک آزمایشگاه کاربردی سالمت سیار برای
توسعه فناوری جدید سالمت سیار ،ادغام فناوریهای جدید و
موجود با سوابق سالمت الکترونیکی و شخصی نیروهای نظامی و
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سرطان
تعداد موارد جدید سرطانی که هر ساله در سراسر جهان تشخیص
داده میشوند به سرعت از  14/1میلیون در سال  2012به بیش
از  20میلیون پیشبینی تا سال  2030در حال افزایش است (.)73

] [ DOI: 10.30491/JMM.24.5.1330

پشتیبانی از استانداردهای توسعه تلفن همراه است .برنامه تحقیقاتی
پزشکی عملیاتی نظامی ،تحقیقاتی را با هدف ایجاد "اقدامات
متقابل موثر در برابر عوامل استرسزا برای به حداکثر رساندن
سالمت ،عملکرد و رفاه" نیروها از جمله سالمت روانی و تابآوری
مدیریت میکند (.)33
کارآزمایيهای بالیني مرتبط با اپلیکیشنهای سالمت
موبایل
در سایت  clinicaltrials.govتعداد  762مورد کارآزمایی
بالینی مرتبط با اپلیکیشنهای سالمت موبایل وجود دارد که در
مورد بیماریهای مختلف بکارگیری شده است ( .)34در این مقاله
مطالعات بالینی مرتبط با بیماری متابولیکی دیابت ،بیماری تنفسی
آسم ،سرطان  ،بیماری واگیردار کووید 1۹-و دردهای مزمن مورد
بررسی قرار گرفت.
دیابت
دیابت شیرین اغلب به عنوان یک نوع بیماری متابولیک با
گلوکز خون باال و طوالنی مدت شناخته میشود که بیماران با
عالئم تکرر ادرار ،افزایش تشنگی و گرسنگی مراجعه میکنند (.)35
طبق گزارش فدراسیون بین المللی دیابت ،در سال  ،2021تقریباً
 537میلیون بزرگسال ( 20تا  7۹سال) با دیابت زندگی میکنند و
تعداد کل افراد مبتال به دیابت تا سال  2030به  643میلیون نفر و
تا سال  2050به  783میلیون نفر خواهد رسید ( .)36مدیریت
بیماران مبتال به بیماریهای مزمن چالش برانگیز است زیرا بیماران
دیابتی به دانش و مهارت در درک نیازهای مراقبت های پزشکی
نیاز دارند ( .)37نشان داده شده است که نظارت مداوم بر قند خون
باعث بهبود کنترل قند خون ،به تاخیر انداختن عوارض دیابت و در
نتیجه کاهش بستری شدن در بیمارستان میشود ( .)38به طور
خاص ،خود مدیریتی دیابت با کمک به اصالح شیوه زندگی از جمله
ورزش ،رژیم غذایی و پیروی از دارو ،پیامد سالمتی را بهبود میبخشد
( .)3۹ ،40با رشد بیسابقه فناوری تلفن همراه ،گوشیهای هوشمند
در حمایت از خود مدیریتی دیابت نقش مهمی را ایفا میکنند .با
این وجود ،انتخاب اپلیکیشنهای موبایل مناسب برای بیماران
چالش برانگیز است.
در همین راستا مطالعه فاز  IIدیگری در سال  2020توسط
وزارت دفاع ایاالت متحده با هدف افزایش فعالیت بدنی بیمار و
خود مدیریتی دیابت نوع  2انجام شد ( 240 .)41بیمار پیامهای
رفتاری متناسب با سطح فعالیت بدنی را از طریق فناوری سالمت
سیار دریافت کردند 61 .درصد شرکت کنندگان مرد ،میانگین سنی
 6۹/۹سال ،میانگین هموگلوبین گلیکوزیله  7/5درصد ،میانگین
توده بدنی  ،32/7و میانگین طول مدت تشخیص بیماری  ۹/8سال
بود .نتایج استفاده از فناوری سالمت سیار ،بهبود قابل توجهی در
توده وزن بدنی ،اندازه دور کمر و فشار خون دیاستولیک را نشان
داد ( 85 .)41کارآزمایی بالینی مرتبط با بکارگیری اپلیکیشنهای
سالمت موبایل در بیماری دیابتی در سایت clinicaltrials.gov

موجود است که تعدادی از مطالعات به اتمام رسیده در جدول 1
آورده شده است.
آسم
آسم یک اختالل شایع ،مزمن و غیرواگیر دستگاه تنفسی است
که بیش از  334میلیون نفر را در تمام سنین در تمام نقاط جهان
تحت تاثیر قرار داده است ( )52و پیش بینی میشود که تعداد
بیماران مبتال به آسم تا سال  2030به  400میلیون نفر افزایش یابد
( .)53آسم به دلیل درمان طوالنی مدت بر حوزههای مختلف
کیفیت زندگی بیماران تأثیر منفی میگذارد .آسم یکی از علل رو
به رشد عوارض و مرگومیر است ( )54و بار قابل توجهی را بر
بیماران ،خانوادهها و سیستمهای مراقبتهای بهداشتی تحمیل
می کند به طوری که به عنوان سومین علت بستری کودکان در
بیمارستان شناخته میشود ( .)55یک راه مؤثر برای کاهش هزینهها
و آسیبهای ناشی از آسم ،مانند اغلب بیماریهای مزمن ،مدیریت
بیماری توسط بیماران (خودمدیریتی) است ( .)56پیامدهای مرتبط
با آسم مانند مراقبتهای برنامهریزی نشده (مانند پذیرش ،بستری
شدن در بیمارستان ،حضور در بخش اورژانس و مشاوره با پزشک)،
مارکرهای کنترل آسم (به عنوان مثال ،روزهای فعالیت محدود،
اختالل شبانه و غیبت از مدرسه) ،بدتر شدن و کیفیت زندگی را
میتوان با خود مدیریتی بهینه بهبود بخشید ( .)57با توجه به
دستورالعمل های مربوط به مدیریت آسم ،آموزش بیمار در درمان
آسم ضروری است و تاکید اصلی بر افزایش دانش بیماران و ترویج
پایبندی بیماران به رژیمهای درمان است ( .)57برخی از مشکالت
مانند عدم پایبندی به داروها و فقدان اطالعات در مورد خود
مدیریتی منجربه عدم تمایل بیماران مبتال به آسم به فعالیتهای
خود مدیریتی بیماری شده است ( .)58تاکنون ،مطالعات متعددی
برای ارزیابی اثرات برنامههای سالمت سیار بر پیامدهای خود
مدیریتی در بیماران مبتال به آسم انجام شده است ،اما همه این
مطالعات نتایج متفاوتی را گزارش کردند ( .)5۹-61برای مثال ،یک
مطالعه نشان داد که یک مداخله خودمراقبتی تعاملی مبتنی بر تلفن
همراه ،عملکرد ریوی ،کیفیت زندگی ،عالئم آسم و داروهای مورد
استفاده را بهبود میبخشد و میزان تشدید بیماری را کاهش میدهد
( .)62با این حال ،مطالعه دیگری نشان داد که استفاده از یک برنامه
کاربردی تلفن هوشمند تأثیر قابل توجهی بر کنترل آسم ،خودکارآمدی،
کیفیت زندگی و تعداد حمالت حاد ندارد ( .)63تعداد  25کارآزمایی
بالینی خاتمه یافته مرتبط با به کارگیری اپلیکیشنهای سالمت
موبایل در بیماران آسمی در سایت  clinicaltrials.govموجود
است که تعدادی از مطالعات به اتمام رسیده و نتایج آن در جدول
 2آورده شده است.

خود مدیریتی بیماری با استفاده از برنامههای کاربردی سالمت موبایل 1335 /
جدول .1-مطالعات بالینی اتمام شده درمان بیماران دیابتی با اپلیکیشنهای سالمت موبایل برگرفته از سایت clinicaltrials.gov
تعداد

معیارهای سنجش و نتایج

شناسه کارآزمایي

مداخله/درمان

68

 .1رفتار مراقبتی از پا :تغییرات رفتار مراقبت از پا دو بار (هفته  1و هفته  )5با استفاده از مقیاس رفتاری خودمراقبتی پای دیابتی ) (DFSBSاندازهگیری شد .پاسخها بر

)42( NCT04260100

رفتاری :برنامه سالمت موبایلی خود

Malaysia 2021

مدیریتی مراقبت دیابت

)43( NCT04132089

رفتاری :قابلیت

United States 2019

Behavioral: capability

)44( NCT03340311

دستگاه:

United States 2018

iHealth Wireless Smart Gluco)Monitoring System (BG5

)45( NCT02093234

رفتاری :برنامه مراقبت های بهداشتی

United States 2017

تلفن همراه

 .2تغییرات  HbA1cبعد از  1سال

رفتاری :کارمند بهداشت عمومی ()CHW

 .3بررسی تغییرات در پایبندی به دارو

اساس مقیاس لیکرت دسته بندی شدند .صفر روز برای نمره  1و  7روز برای نمره  .5در قسمت دوم ،پاسخهای سوال به عنوان هرگز ( ،)1به ندرت ( ،)2گاهی اوقات (،)3
اغلب ( )4و همیشه ( )5دسته بندی شد .مجموع امتیاز در محدوده  7تا  35خواهد بود .تفسیر نمره :هر چه امتیاز باالتر باشد ،رفتار مراقبت از پا بهتر است.
 .2رفتار غذایی ( :)Dietary Behaviorاندازهگیری تغییرات رفتار غذایی دو بار (هفته  1و هفته  )5با استفاده از پرسشنامه رفتار غذایی ( .)DBQتنظیم یک برنامه غذایی،
 7مورد; شناخت میزان کالری مورد نیاز 5 ،مورد و مدیریت چالشهای رفتار غذایی 5 ،مورد .امتیاز دهی براساس مقیاس لیکرت است .امتیاز کلی  DBQاز  0تا  120با
امتیاز  0تا  40به عنوان رفتار ضعیف 41 ،تا  80به عنوان متوسط و  81تا  120به عنوان رفتار غذایی بهتر طبقه بندی شد.
20

امتیاز خود مدیریتی دیابت افراد در ابتدا و پس از استفاده ( ۹هفته) از قابلیت برنامه سالمت سیار اندازهگیری شد.
نتایج :نتایج قبل و بعد از مداخله نشاندهنده اهمیت آماری در  3مورد از  7معیار بررسی سالمت (رژیم غذاییP = 0/03 :؛ ورزشP = 0/005 :؛ و گلوکز خون)P = 0/02 :
بود .تفاوت آماری معنیداری در خودکارآمدی ( )P = 0/008و ورزش ( )P = 0/01در  14نفر مشاهده شد.

United States 2017

Go4Health

شرکت کننده  14روز بین قرار مالقاتها فاصله داشته باشد 56 ،ورودی انتظار میرود ،اگر بیمار فقط  40نتیجه را ثبت کند ،نمره کامل بودن  0/71خواهد بود.
166

45

 . 1بررسی تغییرات در استرس با ابزار غربالگری استرس ناشی از دیابت فیشر

 .1تغییرات وزن بر حسب کیلوگرم و درصد ،دور کمر و  BMIدر یک دوره  3ماهه در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل از ابتدای شروع برنامه مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج :گروههایی که برنامه  PilAm Go4Healthرا در فاز ( 1گروه مداخله) و فاز ( 2گروه انتظار) دریافت کردند کاهش وزن قابلتوجهی به ترتیب  -2/6درصد (-3/۹

رفتاری :کنترل فعال

تا  )-1/4و  -3/3درصد ( -1/8تا  )-4/8داشتند .در کنار کاهش وزن در پیگیری  3ماهه سایر پیامدهای سالمتی ،از جمله دور کمر ،BMI ،و تعداد قدمها ،با دریافت برنامه

] [ Downloaded from militarymedj.ir on 2022-10-06

)46،47( NCT02290184

رفتاری :برنامه کاهش وزن PilAm

8

کامل بودن گزارش گلوکز با استفاده از تعداد کل ورودیهای مورد نیاز برای دوره بین بازدیدها تقسیم بر تعداد ورودیهای واقعی محاسبه میشود .به عنوان مثال ،اگر

 PilAm Go4Healthبهبود یافتند ،اما نتایج گلوکز ناشتا و  HbA1cتغییر معنی داری نداشت.

United States 2016

] [ DOI: 10.30491/JMM.24.5.1330

)48( NCT02974816

دستگاه :برنامه موبایل Glooko

1۹7

 .1تغییرات در  HbA1cاز سطح پایه
 .2تغییرات دوز پایه انسولین
 .3خود کنترلی مقادیر گلوکز خون

2022, Volume 24, Issue 5
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)4۹( NCT04096989

برنامه :سالمت تلفن همراه مبتنی بر رژیم

Taiwan 2021

طب سنتی چینی و سبک زندگی

)50( NCT02370719

رفتاری :اپلیکیشن موبایلی برای خود

Canada 2016

مدیریتی دیابت ()SMBG

)51( NCT03663738

رفتاری :برنامه تلفن همراه NOVAME

121

 .1پرسشنامه فعالیت بدنی بین المللی خودکار نسخه کوتاه )(IPAQ-SS

 .2پرسشنامه کیفیت سبک زندگی ( .)SF-36این مقیاس بین  0تا  100است که نمرات باالتر نشان دهنده کیفیت زندگی بهتر است
23

 .1فشار خون ،وزن و ( BMIبازه زمانی ۹ ،6 ،3و  12ماه)
 .2کلسترول ( LDLو کل) ،تغییرات دارویی و مقادیر استرس دیابت و خالصه فعالیتهای خودمراقبتی دیابت
نتایج :این کارآزمایی بینش در مورد استفاده از ابزارهای موبایلی و دستگاههای خودمراقبتی دیابت ،مدل اقتصادی استفاده از مشوقها برای ایجاد انگیزه در تغییر رفتار و
مصرف نوارهای تست برای  SMBGرا ارائه میکند.

1۹۹

Spain 2018

 .1کلسترول تام و بخش های آن ( HDL ،LDLو غیر )HDLو تریگلیسیرید
 .2پرسشنامه  EQ-5D: EQ-5D-5Lیک روش برای اندازهگیری  HRQLاست که در آن فرد وضعیت سالمتی خود را در سطوح مختلف بر اساس ابعاد (سیستم
توصیفی) و سپس در مقیاس آنالوگ بصری ( )VASارزیابی میکند .این شاخص بین مقدار ( 1بهترین وضعیت سالمت) و ( 0مرگ) متغیر است ،اگرچه مقادیر منفی برای
این شاخص وجود دارد که مربوط به وضعیت سالمتی است که به عنوان بدتر از مرگ ارزیابی میشود.

شناسه کارآزمایي

مداخله/درمان

تعداد

)64،65( NCT02333630

اپلیکیشن سالمت موبایل

200

United States 2020

AsthmaCare

)66( NCT03248869

اپلیکیشن سالمت موبایل

معیارهای سنجش و نتایج

 .1تعداد دورههای پردنیزون تجویز شده برای تشدید آسم در بازه زمانی مطالعه  6ماهه
 . 2تعداد بستری شدن در بیمارستان به دلیل تشدید آسم در طول مدت مطالعه  6ماهه
 .3فراوانی استفاده از اپلیکیشن سالمت موبایل
نتایج :بین گروه مداخله و کنترل کاهش معنی داری در مراجعات اورژانس یا مراقبتهای فوری یا بستری شدن در بیمارستان مشاهده نشد .شرکتکنندگان برنامه
 6 ،AsthmaCareماه پس از ثبت نام در مطالعه ،بهبودی در مدیریت آسم را گزارش کردند ( 7۹درصد در مقابل  64درصد؛ .)P = 0/06

United States 2020

7752

 .1فراوانی استفاده از پرسشنامه کنترل آسم طی بازه زمانی 2سال

 .3فراوانی استفاده از ویژگیهای اختیاری
 .4ارتباط بین مارکرهای ژنتیکی و استفاده یا پاسخ به دارو

مجله طب نظامي

دوره  ،24شماره  ،5مرداد 1401

] [ DOI: 10.30491/JMM.24.5.1330

 .2فراوانی استفاده از پرسشنامه مراقبتهای بهداشتی

] [ Downloaded from militarymedj.ir on 2022-10-06

جدول .2-مطالعات بالینی درمان بیماران آسمی با اپلیکیشنهای سالمت موبایل برگرفته از سایت clinicaltrials.gov

خود مدیریتی بیماری با استفاده از برنامههای کاربردی سالمت موبایل 1337 /
123

 . 1ارزیابی برنامه مراقبتی افراد مبتال به آسم که از مداخله استفاده میکنند

)67( NCT01964469

رفتاری :برنامه خودمدیریتی تلفن

Canada 2019

همراه مبتنی بر وب

)68( NCT02413528

دستگاه :حسگر استنشاقی

United States 2016

رفتاری :اپلیکیشن موبایل برای

 .2پایبندی به زمان واقعی مصرف دارو در بیمارانی که یادآورها و مشوقها را در مقایسه با مراقبتهای استاندارد دریافت میکنند .جهت آنالیز دادههای مصرف سروقت دارو از

پایبندی به آسم

حسگرهای بازویی (برنامه  +حسگر) استفاده شد.

 .2ارزیابی پیامد اولیه کیفیت زندگی .ارزیابی پیامد اولیه در افرادی که به برنامه کاربردی در مقایسه با افراد کنترل پایبند بودند.
نتایج :آنالیزها نشان داد 67/5 ،درصد ( )123/83از شرکت کنندگان در هفته  4و تنها  57/7درصد ( )123/71تا هفته  45از برنامه استفاده کردند .مراجعه به پزشک ،یادآوری
ایمیل و سن  50سال به باال با استفاده بیشتر برنامه همراه بود .افراد مبتال به آسم قابلیت استفاده خوب و سطح رضایت باال را گزارش کردند ،به اعالنهای تنفسی واکنش
نشان دادند و به ارزیابی پلتفرم از کنترل آسم اطمینان داشتند.

)6۹،70( NCT02302040

رفتاریAIM2ACT :

12

۹2

رفتاری :خود هدایتی ()Self-guided

 .1کنترل آسم در بیمارانی که یادآورها و مشوقها را در مقایسه با مراقبتهای استاندارد دریافت میکنند.

 .1عملکرد ریه در ابتدا 4 ،و  8ماه بعد با اسپیرومتری اندازه گیری شد تا مشخص شود آیا استفاده از پلتفرم AIM2ACT mHealthباعث بهبود عالئم شده است یا خیر.
 .2پرسشنامه آزمون کنترل آسم برای اندازه گیری تغییر عالئم در ابتدا 4 ،ماه و  8ماه بعد استفاده شد.

United States 2021

نتایج :شرکتکنندگان استفاده کننده از برنامه  AIM2ACTدر مقایسه با گروه کنترل در نمرات کنترل آسم ( )P = 0/04پیشرفتهای قابلتوجهی داشتند .اگرچه از نظر

)71( NCT02917174

رفتاری :سیستم مدیریت آسم همراه

China 2019

رفتاری :سیستم سنتی مدیریت آسم

)72( NCT01514760

برنامه مدیریت آسم مبتنی بر تلفن

United States 2016

همراه

۹23

 .1حجم بازدم اجباری در یک ثانیه ) : (FEV1محاسبه عملکرد ریوی با تست FEV1
 .2ظرفیت حیاتی اجباری )(FVC

 .3پرسشنامه کیفیت زندگی آسم ) : (AQLQپرسشنامه  AQLQبه تنهایی توسط افراد پر شد و امتیازات  AQLQبرای نشان دادن کیفیت زندگی محاسبه میشود.
نتایج :نسبت پایبندی خوب بیماران در گروه مدیریت تلفن همراه به طور قابل توجهی باالتر از گروه مدیریت سنتی بود ( 66درصد در مقابل  58/۹۹درصد) .گروه مدیریت تلفن
همراه میانگین امتیاز ( MARS-Aدر  ،۹ ،6 ،1و  12ماهگی) و نمرات تست کنترل آسم (در  6و  ۹ماه) بهتری را در مقای سه با گروه مدیریت سنتی در بازه زمانی  12ماه
نشان دادند.
22

 . 1فراوانی استفاده از برنامه مدیریت آسم برای عالئم حاد در بین جمعیت مورد مطالعه اندازهگیری و با پاسخهای درخواست روزانه مقایسه شد که از شرکتکنندگان میخواهد
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آماری معنی دار نشد ،ولی میزان پیشرفت در مدیریت آسم خانوادگی ،کیفیت زندگی مرتبط با آسم و ارتباطات خانوادگی در گروه  AIM2ACTبیشتر بود.

ثبت کنند که آیا از داروها استفاده کردهاند یا خیر.
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 .2ابزار خودکارآمدی کودک یک پرسشنامه معتبر  14سوالی است که برای سنجش خودکارآمدی کودک در زمینه پیشگیری از حمله و مدیریت حمالت آسم طراحی شده
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مجله طب نظامي

دوره  ،24شماره  ،5مرداد 1401

] [ DOI: 10.30491/JMM.24.5.1330

نرخ بقای بیماران مبتال به سرطان به دلیل پیشرفتهای اخیر در
تشخیص ،پیشگیری و درمان در حال افزایش است .تخمین زده
شده است که در سال  28 ،2012میلیون نفر در سراسر جهان از
سرطان جان سالم به در بردهاند ( .)74اکثریت بازماندگان سرطان
نیازهای مراقبت حمایتی برآورده نشده و عالئم ناراحت کننده و
پیامدهای نامطلوب طوالنی مدت مربوط به سرطان را گزارش می -
کنند .مدیریت سرطان را میتوان برای پاسخگویی بهتر به تقاضای
بیماران از طریق فناوری ،از جمله سالمت سیار بهینه کرد (.)75
سالمت سیار میتواند به بیماران و متخصصان مراقبتهای
بهداشتی کمک کند و نقش مهمی در مدیریت و ارائه مراقبتهای
سرطان از جمله مدیریت عوارض جانبی ،حمایت از پایبندی به دارو،
ارائه اطالعات سرطان ،برنامهریزی و پیگیری و تشخیص سرطان
ایفا کند (.)76
هدف برنامههای غربالگری سرطان شناسایی پیشسازهای
سرطان در مراحل اولیه قبل از ظهور عالئم است .تشخیص
زودهنگام زمانی مفید است که از بروز سرطان یا مرگ ناشی از
سرطان جلوگیری شود .غربالگری سرطان در کاهش بروز سرطان
و مرگومیر موثر است ( .)77سازمانهای بهداشتی غربالگری برای
سرطان هایی مانند سرطان دهانه رحم و سرطان سینه را توصیه
می کنند که در بسیاری از کشورها پذیرفته شده است (.)78
فناوریهای سالمت سیار نقش مهمی در کمک به بیماران سرطانی
برای تبدیل شدن به شرکتکنندگان فعال در مراقبت از خود دارند.
راهحلهای سالمت سیار را میتوان برای اشتراکگذاری برنامههای
مراقبت بیمار محور ،مدیریت اثرات دیررس سرطان و درمانهای
آن ،ارتقای سبک زندگی و تغییرات رفتاری و کمک به بازماندگان
در برقراری ارتباط با ارائهدهندگان مراقبتهای بهداشتی مورد
استفاده قرار داد ( .)7۹در این راستا تعداد  81کارآزمایی بالینی مرتبط
با به کارگیری اپلیکیشنهای سالمت محور موبایلی در سرطانهای
مختلف در سایت  clinicaltrials.govموجود است که تعدادی
از مطالعات به اتمام رسیده و نتایج آن در جدول  3آورده شده است.
کووید19-
کووید 1۹-چالشهای عمده اقتصادی و اجتماعی مرتبط با
سالمت را در جوامع مختلف ایجاد کرده است و سرایت باالی آن
دسترسی به مراقبتهای بهداشتی را بهطور چشمگیری تغییر داده
است .مدیریت کووید 1۹-را میتوان با استفاده از سالمت از راه
دور بهبود بخشید .در مطالعه  Almasiو همکاران ،فناوریهای
مختلف بهداشت از راه دور در مدیریت بیماری کووید 1۹-در
حوزه های نظارت ،تشخیص ،غربالگری ،درمان ،نظارت ،ردیابی و
پیگیری و بررسی چالشهای کاربرد بهداشت از راه دور مورد بررسی
قرار گرفت ( .)88اکثر این مطالعات ( 33درصد) در چین انجام شده
و خدمات ارائه شده از طریق بهداشت از راه دور به ترتیب بر نظارت،
ردیابی و پیگیری متمرکز بودند .عالوه بر این ،پرکاربردترین

فناوریها به ترتیب شبکههای اجتماعی ،اپلیکیشنهای مبتنی بر
وب و اپلیکیشنهای موبایل بودند (.)88
تحقیقات نشان داده است که سالمت از راه دور در مدیریت
کووید 1۹-با توجه به محدودیتهای ناشی از این بیماری در رفت
و آمدها ،روش های معاینه و درمان و دسترسی بیماران به خدمات
مراقبتهای بهداشتی مؤثر است ( .)8۹استفاده از سالمت از راه دور
در مدیریت کووید 1۹-روشی منطقی و موجه برای نظارت ،تشخیص،
غربالگری ،درمان ،نظارت ،ردیابی و پیگیری است .استفاده از
سالمت از راه دور میتواند تعداد مراجعات را کاهش دهد ،دسترسی
به خدمات بهداشتی درمانی در مناطق دورافتاده را تسهیل کند،
تعامل مستمر با بیماران ،ردیابی و کنترل شیوع بیماری را افزایش
دهد ( .)۹0بکارگیری تلفنهای همراه در طول بحران ابوال و
کنفرانس ویدیویی در طول سارس نمونههایی از کاربرد سالمت از
راه دور هستند ( .)۹1آنالیزهای انجام شده در شبکههای اجتماعی
با استفاده از اطالعات اینفودمیولوژی میتواند به دولتها و بخش
بهداشت در شناسایی بیماران پرخطر و تسریع پاسخهای اضطراری
به نیازهای جامعه کمک کند (.)۹2
آسیب پذیری در برابر بیماری روانی در جمعیت نظامی کهنه
کار و فعال به خوبی مستند شده است .در سال  ،2020نرخ ،PTSD
افسردگی ،مشکالت سالمت روان و رفتار خشونت آمیز در میان
نظامیان به دلیل شیوع کووید 1۹-افزایش یافته است ( .)۹3زیرا
این افراد با استقرار در مناطق جنگی ،بالیای ملی و ناآرامیهای
داخلی مبارزه میکنند .به طور خاص ،خودکشیهای نظامی در
مقایسه با مدت مشابه در سال  201۹تا  20درصد افزایش یافته
است .اگرچه دالیل ریشه این مسائل پیچیده است ،مقامات نظامی
معتقدند این بیماری همهگیر استرس را به نیرویی که از قبل تحت
فشار قرار گرفته است میافزاید ( .)۹3تعداد  17کارآزمایی بالینی
مرتبط با به کارگیری اپلیکیشنهای سالمت موبایل در بیماری
کووید 1۹-در سایت  clinicaltrials.govموجود است که تعدادی
از مطالعات به اتمام رسیده و نتایج آن در جدول  4آورده شده است.
دردهای مزمن
درد مزمن یک بیماری شایع است و تأثیر اقتصادی قابل
توجهی دارد ( .)۹۹-100با گسترش استفاده از اینترنت و دستگاه-
های تلفن همراه ،عالقه به مدیریت درد مزمن با استفاده از برنامه-
های کاربردی مبتنی بر وب و برنامههای کاربردی سالمت سیار
افزایش یافته است .درد درمانی ،نشان دهنده مداخلهای است که
می تواند کیفیت زندگی و وضعیت عملکردی را افزایش دهد و
هزینههای مراقبتهای بهداشتی و اجتماعی مرتبط با درد مزمن را
کاهش دهد .اگرچه برخی از برنامههای سالمت الکترونیک و
سالمت سیار نیاز به تماس با پزشک دارند ،اما سایر برنامهها اینگونه
نیستند .فناوریهای سالمت الکترونیک و سالمت سیار ممکن
است مکمل مفیدی برای پزشکانی باشد که بیماران مبتال به درد

خود مدیریتی بیماری با استفاده از برنامههای کاربردی سالمت موبایل 133۹ /
جدول .3-مطالعات بالینی خاتمه یافته درمان بیماران سرطانی با اپلیکیشنهای سالمت موبایل برگرفته از سایت clinicaltrials.gov
شناسه کارآزمایي

نوع سرطان

مداخله/درمان

تعداد

معیارهای سنجش و نتایج

)80( NCT04049968

دهان ()Oral

دستگاه :اپلیکیشن سالمت موبایل

100

تغییرات پاسخ آزمودنیها به فناوری اطالعات سالمت طی  3ماه .برای ارزیابی پاسخ بیماران به فناوری اطالعات سالمت از معیار پذیرش اپلیکیشن سالمت

United States 2016

)(APP

سیار استفاده شد .اثربخشی توسط هیئتی از کارشناسان شامل کارشناسان پرستاری ،کارشناسان اطالعات پرستاری و کارشناسان اطالعات پزشکی تعیین شد.

مراقبت های بهداشتی و

نتایج :نیازهای مراقبت فیزیولوژیکی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل به طور معنیداری کاهش یافت ( .)P˂0/05نیازهای روانشناختی ،نیازهای

دستورالعمل های معمول

ارتباطی ،و نیازهای پشتیبانی مراقبتی همگی پس از مداخله اپلیکیشن سالمت سیار بهبود یافتند .بهبود کلی کیفیت زندگی در گروه آزمایش بیشتر از گروه
کنترل بود ( -7/24در مقابل  . )-4/36از نظر استفاده ،سودمندی و سهولت استفاده برنامه ،نمرات مقبولیت اپلیکیشن  mHealthپس از  3ماه مداخله به
طور قابل توجهی افزایش یافت (.)P˂0/05

)81( NCT02957526

پستان ()Breast

United States 2016

رفتاریApp+Reminder :

44

پایبندی به داروی مهارکننده آروماتاز در پایان مطالعه بین گروه های مطالعه با استفاده از مقیاس پایبندی دارویی موریسکی چهار بخشی اندازهگیری شد.

رفتاری :هشدارهای بالینی

نتایج :شرکتکنندگان در گروه  App+Remاستفاده هفتگی بیشتری از برنامه ( 74در مقابل  38درصد )P˂0/05 ،در طول مداخله و پایبندی باالتری از

دارو:

هوش مصنوعی را در  8هفته گزارش کردند ( 100در مقابل  .)P<0.05 ،%72افزایش عالئم بیماری برای گروه برنامه در مقایسه با گروه App+Rem

)romatase inhibitors (AIs

بیشتر بود اما از نظر آماری معنیدار نبود.

United States 2017

& (Colon
)Rectal

MyChemoCare iPad

در هر یک از چهار بعد سالمت ،میانگین نمرات محاسبه و سپس یک جمع کلی به دست آمد .مجموع مقادیر از ( 0فقدان کامل رفاه) تا ( 16کامالً خوب)
متغیر بود.
 .2از معیار تسلط مراقبت (پرلین -اسکولر) برای ارزیابی احساس کنترل بیماران بر مراقبت از سرطان خود استفاده شد .یک مقیاس  7مادهای است که در آن
از کاربران خواسته میشود با انتخاب و پاسخ از موارد کامالً مخالف ،مخالف ،نه موافق یا مخالف ،موافق ،کامالً موافقم به عبارات پاسخ دهند.

)83( NCT04174248

پستان ()Breast

BCSMS App

112

Taiwan 2019

ارزیابی تغییرات کیفیت زندگی پستان ( 23نسخه  ،)EORTC QLQ-BR23( )3براساس نسخه تایوانی سازمان اروپایی برای تحقیق و درمان سرطان به
مدت  3ماه .حداقل و حداکثر مقادیر  0و  100هستند و نمرات باالتر به معنای نتیجه بهتر است.
نتایج :میانگین نمرات خالصه کیفیت زندگی  83.45[ QLQ-C30در مقابل ).)P = 0/03( ،82/23و  65/53( QLQ-BR23در مقابل ])P =0/04( ،63/13

] [ Downloaded from militarymedj.ir on 2022-10-06

)82( NCT02460822

کلون و رکتال

دستگاه :برنامه

16

 .1بهبود کیفیت زندگی طی  8هفته .نظرسنجی  FACT-Gبرای ارزیابی چهار بعد سالمتی بیماران (فیزیکی ،عملکردی ،اجتماعی و عاطفی) استفاده شد.

به ترتیب در میان گروه درمان در مقایسه با گروه کنترل به طور قابل توجهی باالتر بود.
United States 2021

( )Prostate

مراقبتهای معمول

] [ DOI: 10.30491/JMM.24.5.1330

)84( NCT03761160

پروستات

اپلیکیشن سالمت موبایل

41

 .1توده بدون چربی کل بدن طی بازه زمانی  2سال با جذب سنجی اشعه ایکس
 .2عملکرد برنامه در سیستم عامل های  iOSو Android

 . 3توانایی برنامه برای ایجاد انگیزه موثر و پیگیری نتایج برای بیماران
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پستان

)85،86( NCT02004496

دستگاهConsilium :

13۹

Switzerland 2016

بیماران عوارض جانبی خود را به طور مستقل در یک برنامه تلفن همراه برای یک دوره  3مرحله ای شیمی درمانی گزارش کردند .گزارش  AEو سالمتی
طبق تعاریف  CTCAE 4.0و  ECOG-Indexاستاندارد شد تا از قابلیت گزارش خود بیمار اطمینان حاصل شود .مشاوره پزشکی به صورت دورهای هر
 3-2هفته انجام شد.
نتایج :نمرات فعالیت عملکردی در همه گروهها از اولین بازدید تا دومین بازدید کاهش یافت .با این حال ،از بازدید دوم تا سوم ،تنها گروه تحت نظارت بهبود
یافتند ،در حالی که بقیه کاهش داشتند .گروه تحت نظارت تفاوت معنیداری را از بازدید اول (متوسط  )IQR 30.67 ،۹0/85تا سومین بازدید [میانگین
 ])P = 0/72( ،IQR 18.29 ،84/76نشان نداد .هر دو گروه استفاده کننده از برنامه ،عوارض جانبی متمایزتری را در برنامه نسبت به پرسشنامه گزارش کردند.

)87( NCT03033550

سرویکس ناشی از

United States 2018

HPV

رفتاری :برنامه تلفن همراه با
گفتگوی مختصر

100

 .1پیامدهای ثانویه عبارتند از :تغییر در دانش در مورد  ،HPVواکسیناسیون  ،HPVو غربالگری سرطان دهانه رحم که توسط نظرسنجی قبل و بعد از
مداخله ارزیابی شد .واحد اندازهگیری :بر اساس یک مقیاس  10-1امتیازی ،که  10باالترین امتیاز بود.

()Cervical

 .2نرخ غربالگری سرطان دهانه رحم در بازه زمانی  1ساله تا پایان مطالعه
 .3ارتباط بیشتر ارائهدهنده در مورد واکسن :HPVواحد اندازهگیری شامل تعداد شرکتکنندگانی که به ارتباط ارائهدهنده درباره واکسن  HPVپاسخ مثبت دادند.

جدول .4-مطالعات بالینی خاتمه یافته درمان بیماران کووید 1۹-با اپلیکیشنهای سالمت موبایل برگرفته از سایت clinicaltrials.gov

)۹4-۹6( NCT04331171

دستگاه :کاربران برنامههای وب

12000000

France 2021

ارزیابی تحولی در طول زمان اپیدمی کووید 1۹-در بازه زمانی  3ماه و آنالیز توصیفی عالئم جمعآوری شده توسط وب اپلیکیشن
نتایج :گزارشهای روزانه آنوسمی عمدتاً در میان بزرگساالن جوان (محدوده سنی  18تا  40سال) ،که  4۹روز قبل از اوج بستری شدن در بیمارستان مطابق با موج اول عفونت
در بین جمعیت جوان بود ،مشاهده شد و به دنبال آن اوج بستری در بین جمعیت جوان و افراد مسن (باالی  50سال) دیده شد .کاهش روزانه آنوسمی مرتبط با اوج تعداد موارد
قبل از کاهش بستری شدن روزانه در بیمارستان به ترتیب ،به میزان  10و  ۹روز در طول موج اول و دوم عفونت گزارش شد .کاهش نرخ مثبت در تستهای  RT-PCRقبل
ا ز کاهش بستری شدن روزانه در بیمارستان تنها به مدت  2روز در طول موج دوم عفونتها بود.
 17روز پس از راهاندازی برنامه وب 82347 ،تماس اورژانسی و  600۹بستری جدید برای کووید 1۹-وجود داشت که نسبت  13/7تماس به  1بستری بود (.)P˂0/01
آنوسمی و تب و یا سرفه با بستری شدن در بیمارستان برای کووید 1۹-ارتباط داشتند (ضریب همبستگی اسپیرمن به ترتیب  0/87و .)P˂0/01( ،0/82

385

پیامد اولیه (خودکارآمدی برای انجام اقدامات پیشگیرانه از کووید )1۹-و پیامدهای ثانویه (آگاهی از خطر کووید ،1۹-نگرشها ،هنجارها و شیوههای خودتنظیمی ،افسردگی،

)۹7( NCT04631367

رفتاریmHealth :

Canada & Uganda
2021

دستگاه :ماسک صورت +

اقدامات بهداشت جنسی و باروری ،امنیت غذا و آب ،مقبولیت واکسن کووید )1۹-با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل رگرسیون ارزیابی شد.

صابون

نتایج :در رابطه با راهبردهای مؤثر برای افزایش شیوههای پیشگیرانه از کووید 1۹-درجوانان پناهنده شهری و مداخله اطالعاتی سالمت سیار برای بهبود شیوههای پیشگیری از

)۹8( NCT04992000

 4برنامه رایگان  +مداخله

Cyprus 2021

PHN

120

کیفیت زندگی بیماران مبتال به فشار خون با استفاده از نظرسنجی فرم کوتاه  36موردی ( )SF-36اندازه گیری شد .پرسشنامه  SF-36به عنوان شاخص سالمت برای غربالگری
وضعیت سالمت افراد و ارزیابی مداخالت بهداشتی استفاده شد SF-36 .شامل  8معیار :عملکرد فیزیکی ( ،)PFدرد بدنی ،محدودیت عملکردی به دلیل مشکالت جسمی (،)RF
محدودیت عملکرد به دلیل مشکالت شخصی یا عاطفی ( ،)REسالمت عاطفی ( ،)EWعملکرد اجتماعی ( ،)SFانرژی یا خستگی ( ،)EFو ادراک سالمت عمومی بودSF-36 .

اغلب برای اندازهگیری کیفیت زندگی در افراد مسن مبتال به فشار خون باال استفاده شد.

مجله طب نظامي

دوره  ،24شماره  ،5مرداد 1401
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کووید 1۹-در میان جوانان پناهنده در کامپاال ،اوگاندا شکافهای دانشی وجود دارد.

] [ Downloaded from militarymedj.ir on 2022-10-06

شناسه کارآزمایي

مداخله/درمان

تعداد

معیارهای سنجش و نتایج

خود مدیریتی بیماری با استفاده از برنامههای کاربردی سالمت موبایل 1341 /

شیوع بیماریهای مزمن مانند سرطان ،بیماریهای قلبی
عروقی ،دردهای مزمن ،دیابت و بیماریهای تنفسی با توجه به
جامعه سالمند در سراسر جهان به طور مداوم در حال افزایش است.

با توجه با بازنگری متون انجام شده مشخص گردید مدیریت
بیماریهای مزمن در حال حاضر یک مسئله مهم بهداشت عمومی
در سراسر دنیا میباشد .بنابراین جایگاه خالی تکنولوژیهای جدید
2022, Volume 24, Issue 5

J Mil Med

] [ Downloaded from militarymedj.ir on 2022-10-06

بحث

نتیجهگیری

] [ DOI: 10.30491/JMM.24.5.1330

مزمن را درمان میکنند .در مطالعهای کارآزماییهای تصادفیسازی
و کنترلشده مرتبط با درد مزمن در بزرگساالن از ژانویه سال 2000
تا  ،2018مستقل از تماس با پزشک مورد آنالیز و بررسی قرار گرفت.
بررسی ها به صورت کوتاه (سه ماه یا کمتر) ،میان مدت (چهار تا
شش ماه) و بلندمدت (هفت ماه یا بیشتر) ارزیابی شد ( .)101هفده
کارآزمایی تصادفیسازی و کنترلشده در متاآنالیز گنجانده شد.
بررسیهای آماری نشان داد هر دو مداخله سالمت الکترونیک و
سالمت سیار تأثیر معنیداری بر کاهش شدت درد در پیگیری
کوتاهمدت و میانمدت داشتند .با توجه به در دسترس بودن گسترده
تلفن همراه و هزینه کم برای بیماران ،پزشکانی که بیماران مبتال
به درد مزمن را درمان میکنند ،میتوانند از مداخالت سالمت
الکترونیک و سالمت سیار به عنوان بخشی از یک استراتژی چند
مرحلهای جهت درمان درد استفاده کنند (.)101
بیش از نیمی از کهنه سربازان آمریکایی دارای آسیب مغزی
تروماتیک از اختالل استرس پس از سانحه رنج میبرند که با خطر
درد مزمن مرتبط میباشد و یکی از شایعترین شکایات سالمتی در
میان کهنه سربازان آمریکایی است که در عملیات نظامی در
افغانستان و عراق خدمت کردهاند ( .)102مطالعات نشان داده،
داروهای ضد درد خطر سوء مصرف مواد افیونی را جهت تسکین
دردهای مزمن افزایش میدهد .تحقیقات کمی در مورد مداخالت
غیردارویی مبتنی بر فناوری که برای کاهش درد در جانبازان مبتال
به اختالل استرس پس از سانحه و آسیب مغزی تروماتیک طراحی
شده است ،وجود دارد .فناوری تلفن همراه مورد استفاده برای اجرای
نوروفیدبک در ارائه یک مداخله قابل حمل و کم هزینه برای کاهش
درد در جانبازان مبتال به اختالالت همزمان ،نویدبخش است (.)103
در مطالعهای جانبازان مبتال به اختالل استرس پس از سانحه،
آسیب مغزی تروماتیک و درد مزمن یک هدست ( NeuroSkyکه
امواج مغزی را میخواند) و یک  iPod Touchبا اپلیکیشنی موبایلی
به نام نوروفیدبک (که نوروفیدبک را برای ایجاد آرامش ارائه میدهد)
دریافت کردهاند .به کهنهسربازان آموزش داده شد که چگونه از این
فناوری برای انجام نوروفیدبک در خانه به مدت  12هفته استفاده کنند.
نتایج کاهش آماری معنیداری در عالئم درد در جانبازان مبتال به اختالل
استرس پس از سانحه و آسیب مغزی تروماتیک در  3ماه استفاده
از نوروفیدبک در مقایسه با شروع مطالعه را نشان داد .با مقایسه
درجه بندی درد قبل و بعد از جلسات نوروفیدبک فردی ،جانبازان
کاهش شدت درد را در  67درصد موارد بالفاصله پس از دریافت
نوروفیدبک گزارش کردند .این مطالعه با  NCT02237885در
سایت  clinicaltrials.govموجود است (.)103

طبق گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ( )CDCدر
ایاالت متحده ،حدود نیمی از بزرگساالن آمریکایی ،تقریباً 117
میلیون نفر ،یک یا چند بیماری مزمن از جمله بیماری قلبی ،سکته
مغزی ،سرطان ،دیابت نوع  ،2چاقی یا آرتریت دارند (.)104
بنابراین ،مدیریت بیماری مزمن در حال حاضر یک مسئله مهم
بهداشت عمومی در سراسر دنیا است ( .)105در نتیجه استفاده از
تکنولوژیهای جدید و بکارگیری اپلیکیشنهای موبایلی سالمت
محور می تواند در جهت کاهش این آسیب های مزمن و کشنده
بسیار کارآمد باشد .برنامههای کاربردی سالمت سیار عمدتاً به دلیل
نفوذ جهانی فناوری های تلفن همراه مورد توجه قرار گرفتهاند
( .)106در دسترس بودن فناوری تلفن همراه توسعه زیرساختهای
پیشرفتهای را در کشورهای با درآمد کم و متوسط فراتر از جادهها
و برق ایجاد کرده است ( .)106کاربردهای پزشکی موبایل از ارتباط
بین افراد و سیستم های بهداشتی تا نظارت بر سالمت (از جمله
نظرسنجی ،دستگاههای نظارت بر بیمار) و دسترسی به اطالعات
مراقبتی (سوابق سالمت ،پشتیبانی تصمیم) را شامل میشود .مرکز
تحقیقات پزشکی و فناوری پیشرفته ارتش ایاالت متحده و مرکز
تحقیقات فناوری پیشرفته یک کارآزمایی بالینی به نام HF2
(خانوادههای سالم ،نیروهای سالم) ،جهت مقایسه دو مداخله
مختلف برای کاهش وزن پایدار و پیشگیری از دیابت بروی 308
نیروهای نظامی و خانوادههای آنها به شناسه NCT02348853
انجام داده است ( .)107در این تحقیق یک مداخله با عنوان
"بهترین عملکرد فعلی" را که شامل توصیههای غذایی استاندارد
است با مداخله جدید "وزن سالم برای زندگی" که شامل توصیههایی
برای خوردن یک رژیم غذایی غنی از پروتیین ،فیبر غذایی ،شاخص
گلیسمی کم کربوهیدرات و غذاهای کم کالری است مقایسه شد .هدف
از این مطالعه مقایسه مداخالت از طریق برنامههای موبایلی در افراد
بزرگسال وابسته پرسنل نظامی وظیفه فعال و اندازهگیری اثرات کاهش
وزن در افراد وابس ته بزرگسال و پرسنل نظامی است که با آنها
زندگی میکنند ( .)107نتایج بدست آمده یک رویکرد جایگزین
برای درمان رفتاری اضافه وزن و چاقی را در نیروهای نظامی
مشخص کرد .در تحقیق دیگری با شناسه  NCT02077075از
دادههای جمع آوری شده برای تعیین مزایای یک برنامه سالمت
محور مبتنی بر وب برای بهبود سالمت ،وزن مناسب و رفاه 117
نفر از نیروهای نظامی در محل کار استفاده شد .این برنامه موبایلی
برای بهینه سازی سالمت و تندرستی با ترویج فعالیت بدنی و تغذیه
سالم طراحی و طی  4هفته اندازه دور کمر و تغییرات وزن بدن
نیروهای نظامی مورد ارزیابی قرار گرفت (.)108
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نکات بالیني کاربردی برای جوامع نظامي

 با مشارکت گستردهتر اعضای انجمنهای مراقبتهای
 چه از بخشهای خصوصی و چه از،بهداشتی و انفورماتیک
 مقررات مرتبط با بکارگیری این اپلیکیشن،بخشهای دولتی
 مشروط بر اینکه این مقررات،ها مناسب و معقول خواهند شد
برای برنامههای پزشکی سیار که خطرات بالقوهای برای
. اعمال شود،سالمت عمومی ایجاد میکنند
 دستیابی به تعادلی برای تضمین ایمنی، با حرکت رو به جلو
بیمار و در عین حال حمایت از نوآوری در توسعه و استفاده از
.برنامههای کاربردی پزشکی تلفن همراه ضروری خواهد بود
 هدف از اجرای تمام این برنامههای موبایلی کاهش حضور
 تا بتوان.فیزیکی نیروهای نظامی و جانبازن جنگی میباشد
شرایط بهینه را برای درمان آسیبهای جسمی و روانی
حاصل از جنگ و ماموریتهای طوالنی مدت در نیروها

و بکارگیری اپلیکیشنهای موبایلی سالمت محور بیش از پیش در
.جهت کاهش این آسیب های مزمن و کشنده احساس می شود
این مهم می تواند با مشارکت گستردهتر اعضای انجمنهای
 چه از بخشهای خصوصی و،مراقبتهای بهداشتی و انفورماتیک
 مطابق با مقررات مرتبط با بکارگیری،چه از بخشهای دولتی
 مشروط بر اینکه این،اپلیکیشنهای حوزه سالمت راه اندازی گردد
مقررات برای برنامههای پزشکی سیار که خطرات بالقوهای برای
. اعمال شود،سالمت عمومی ایجاد میکنند
 پژوهشگران از کلیه واحدهای پژوهش:تشکر و قدرداني
 پژوهشگران را یاری نمودند تشکر،که در پیشبرد اهداف این تحقیق
.و سپاسگزاری مینمایند
 نویسندگان تصریح میکنند که هیچگونه تضاد:تضاد منافع
.منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد

.کاهش و امید به زندگی را افزایش داد

[ DOI: 10.30491/JMM.24.5.1330 ]
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