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        هاي کاربردي و استانداردهاي بيسيم و سيار پزشکي از راه دور است.هاي کاربردي و استانداردهاي بيسيم و سيار پزشکي از راه دور است.هاي کاربردي و استانداردهاي بيسيم و سيار پزشکي از راه دور است.هاي کاربردي و استانداردهاي بيسيم و سيار پزشکي از راه دور است.ها، انواع برنامهها، انواع برنامهها، انواع برنامهها، انواع برنامهسيستمسيستمسيستمسيستم
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هاي کاربردي پزشکي از راه دور بيسيم و سيار مبتني هاي کاربردي پزشکي از راه دور بيسيم و سيار مبتني هاي کاربردي پزشکي از راه دور بيسيم و سيار مبتني هاي کاربردي پزشکي از راه دور بيسيم و سيار مبتني باشند. برنامهباشند. برنامهباشند. برنامهباشند. برنامههاي بيسيم و سيار در پزشکي از راه دور ميهاي بيسيم و سيار در پزشکي از راه دور ميهاي بيسيم و سيار در پزشکي از راه دور ميهاي بيسيم و سيار در پزشکي از راه دور ميسيستمسيستمسيستمسيستماولتراسوند از جمله انواع اولتراسوند از جمله انواع اولتراسوند از جمله انواع اولتراسوند از جمله انواع 

هاي کاربردي بيسيم و هاي کاربردي بيسيم و هاي کاربردي بيسيم و هاي کاربردي بيسيم و هايي از انواع برنامههايي از انواع برنامههايي از انواع برنامههايي از انواع برنامهرديابي بيماران نمونهرديابي بيماران نمونهرديابي بيماران نمونهرديابي بيماران نمونه هاي کاربرديهاي کاربرديهاي کاربرديهاي کاربرديرنامهرنامهرنامهرنامههاي کاربردي داروسازي و تجويز داروها، و بهاي کاربردي داروسازي و تجويز داروها، و بهاي کاربردي داروسازي و تجويز داروها، و بهاي کاربردي داروسازي و تجويز داروها، و ببرنامهبرنامهبرنامهبرنامه    ،،،،PDAبر بر بر بر 

هاي بيسيم هاي بيسيم هاي بيسيم هاي بيسيم  ترين استانداردهاي مطرح در سيستمترين استانداردهاي مطرح در سيستمترين استانداردهاي مطرح در سيستمترين استانداردهاي مطرح در سيستماز جمله مهماز جمله مهماز جمله مهماز جمله مهم    ICD-9-CMو و و و     HL7 ، ، ، ،DICOM ، ، ، ،SNOMed    باشند.باشند.باشند.باشند.سيار پزشکي از راه دور ميسيار پزشکي از راه دور ميسيار پزشکي از راه دور ميسيار پزشکي از راه دور مي

        و سيار پزشکي از راه دور است.و سيار پزشکي از راه دور است.و سيار پزشکي از راه دور است.و سيار پزشکي از راه دور است.
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        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

اطالعات جهت  يآور فن كاربردبه  ١پزشكي از راه دور

و انواع  يمربوط به مراقبت بهداشت داده هايارائه 

خدمات پزشكي، تشخيص، درمان و آموزش از راه دور 

گر يد يعبارت بهپزشکي از راه دور  ).۱( شودياطالق م

عادالنه  يبه اطالعات سالمت و دسترس يامکان دسترس

ن ي. ا)۱( آورديرا فراهم م يدرمان ياشتبه خدمات بهد

 مختلف مانند يهانهيتوان در زم يخدمات را م

مار از راه دور، مشاوره يش بياز راه دور، پا شناسي آسيب

از راه دور، مراقبت در منزل از راه  ياز راه دور، جراح

م ين مفاهيممکن است ب يگاه .)۲( ره ارائه داديدور و غ

و سالمت از راه  ٢اقبت از راه دوراز راه دور، مر يپزشک

ن منظور ابتدا يهم جاد شود. بهيدر ذهن تداخل ا ٣دور

  شود.يح داده ميم توضين مفاهيا

كاربرد از راه دور به  يشود پزشکميطور که گفته همان

هاي دادهاطالعات جهت ارائه خدمت و  يآورفن

شود. مراقبت از راه دور يمربوط به سالمت استفاده م

 مارانيدر منزل بآن که امکان ارائه  يخدمتبه 

مار يکه ب ييا هر جايا ناتوان) ير يخصوص افراد پ (به

. )۳( شود، گفته ميآورديحضور دارد را فراهم م

هاي کاربردي است  اي از برنامهنمونه ٤مراقبت در خانه

م يسيصورت بکه امکان ارائه خدمت را از راه دور و به

  . )۳( سازديفراهم م

الزم جهت  يتواند زمينه هاي از راه دور ميسيستم

هاي  زندگي مستقل براي کهنساالن يا مبتاليان به بيماري

ها داراي يک شبکه . اين سيستم)۳( مزمن را فراهم آورد

باشند که  گرهاي پايش مي بيسيم متشکل از حس

اطالعات مربوط به عالئم حياتي بيمار را از خانه به 

                                                 
1 Telemedicine 
2 Telecare 
3 Telehealth 
4 Home Care 

ک شبکه ي. )۴( دهندانتقال مي بيمارستان مربوطه

ل شده يتشکگر حس يهاگره ياديگر از تعداد ز حس

که در آن  يطيها اطالعات را از محن گرهي. ااست

از جمله مزاياي  کنند.يم يآورگر قرار دارد، جمع حس

هاي توان به کاهش هزينهها مياستفاده از اين سيستم

قبت از راه دور ارائه خدمت به بيمار اشاره کرد. در مرا

مار بهره گرفته يب ياتيجهت اخذ عالئم حگر حساز 

  .)۴( شود يم

ارتباط از  يهايآورسالمت از راه دور به استفاده از فن

 يو دسترس يراه دور جهت ارائه خدمات مراقبت بهداشت

ماران و ارائه يو آموزش ب يجراح ،يبه اطالعات پزشک

 دور اشاره دارداز راه  يهادهندگان مراقبت و پژوهش

گر به توسعه يد يعبارتبهپزشکي از راه دور . )۵(

ن يپردازد تا از ا يم ينيبال يپزشک يکاربرد يها برنامه

. )۵( برقرار کرد يريتصو يق بتوان تعامالت صوتيطر

تر از دو مفهوم يتوان گفت سالمت از راه دور کليم

در  از راه دور و مراقبت از راه دور) است. يگر (پزشکيد

مانند  ييها يآور که در سالمت از راه دور از فنيحال

ن ارائه دهندگان يل ارتباط بيمنظور تسه کنفرانس به دئويو

  .)۶( شوديمراقبت بهره گرفته م

هاي زيادي در  و سيستم ٥هاي کاربرديامروزه برنامه

هاي کاربردي اند. برنامه يافتهگسترش پزشکي از راه دور 

شوند که يک يا چند افزاريي گفته مي هاي نرمبه برنامه

 يهامانند برنامه )۷(دهند وظيفه خاصي را انجام مي

ها در مورد افتهيمار که در قسمت يب يابيرد يکاربرد

  حات الزم داده شده است.يتوض ين برنامه کاربرديا

منظور انتقال اطالعات مربوط به ٦گر بيسيمشبکه حس

گر و جزء حسدو  يبه عالئم حياتي بيمار حاو

                                                 
5 Application 
6
 Wireless Sensor Networking 
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افت اطالعات يگر جهت دراست. از حس ٧مدخل

مار و از مدخل جهت ياز ب ياتيمربوط به عالئم ح

مار به مرکز مراقبت يافت داده از بيارسال و در

  .)۸( شودياستفاده م يبهداشت

) Monitoring( گرها جهت پايشطور کل از حسبه

 ز استفادهيکنترل عاليم حياتي بيمار از راه دور ن

مار يگر به ب. در صورت اتصال حس)۸( شوند مي

ش يمار را پايب ياتيعالئم ح GPSتوان با استفاده از  يم

هاي دستگاهگسترس گر موجب هاي حسکرد. شبکه

اند و امکان شروع بيسيم در بهداشت و درمان شده

اند (منظور ها را فراهم آوردهها و سنجشخودکار پايش

که نيازي به مراقبت بيمار از  ستا از پايش خودکار اين

  .)۸(نحوه اتصاالت وي به سيستم نيست)نظر 

سيم سيار با مقياس وسيع يهاي بهاي شبکهآوريفن

امکان ارائه خدمت در  WiMAXو  Wi-Fiمانند مش 

دهندگان مراقبت فراهم هر زمان و هر مکان را براي ارائه

تعيين هاي جديدتري مانند آوري. امروزه فن)۹( آوردمي

بلوتوث،  ،٨)RFID( هويت با استفاده از امواج راديويي

ZigBee گر بيسيم نيز به عرصه هاي حسو شبکه

  ).۱۱و  ۱۰( اندبهداشت درمان راه يافته

هاي سيار و بيسيم در پزشکي از راه استفاده از سيستم

به توان دور مزاياي زيادي دارد که از آن جمله مي

ت اشاره ايفيت ارائه خدمکبهبود ها و کاهش هزينه

  .)۱۲( کرد

 كاربردها ضرورت با توجه به مزاياي زياد اين سيستم

همين  شود. به شدت احساس ميها در کشورمان بهآن

هاي بيسيم و سيستمانواع به منظور در اين مقاله ابتدا 

هاي آوري سيار در پزشکي از راه دور بر اساس فن

شاره شده است. بيسيم و نوع خدمات ارائه دهنده ا

هاي کاربردي بيسيم و سيار پزشکي سپس انواع برنامه

                                                 
7 Gateway 
8 Frequency Identification 

از راه دور، استانداردهاي بيسيم و سيار پزشکي از راه 

هاي به چالشنيز شوند. در پايان دور توضيح داده مي

  ها اشاره شده است.استفاده از اين سيستم
        

  هاهاهاهاو روشو روشو روشو روشمواد مواد مواد مواد 

انجام شده  ۱۳۸۹حاضر در سال  يپژوهش مرور

 که يدين پژوهش، مقاالت جديت. به منظور انجام ااس

 يهاستمينه سيدر زم ،۲۰۱۲تا  ۲۰۰۵ يهاسال يدر ط

ده يبه چاپ رسدر بهداشت و درمان ار يم و سيسيب

 يهاجستجو از واژه يشدند. برا يبودند، بررس

، ١٠م در سالمتيسيب يهاستمي، س٩از راه دور يپزشک

استفاده شد.  ١١دورسالمت و ارتباطات از راه  يآورفن

 شاملمعتبر  يهاگاهيها در پان واژهيبا استفاده از ا

Pubmed ،Science Direct ،Web of Science ،

Google Scholar وProquest  جستجو انجام شد .

 يسيکه به زبان انگل ين پژوهش فقط مقاالتيدر ا

م و يسيل و بيموبا يها و ابزارهايآوربودند، و فن

شدند.  يح داده بودند، بررسيتوض کاربرد آنها را

ح ين ابزارها توضيا يايدر مورد مزا که صرفاً يمقاالت

اطالعات سپس  ن مطالعه حذف شدند.يداده بودند، از ا

  ل شد. ي، تحلشده يآورجمع

        

        هاهاهاهايافتهيافتهيافتهيافته
هاي  سيستمها در سه قسمت تحت عناوين انواع يافته

بيسيم و سيار در پزشکي از راه دور بر اساس 

هاي  هاي بيسيم و نوع خدمات، انواع برنامهآوري فن

کاربردي بيسيم و سيار پزشکي از راه دور و 

پزشکي از راه دور ارائه استانداردهاي بيسيم و سيار 

  .)۱(جدول  شده است

                                                 
9 Telemedicine 
10 Mobile Systems in Medicine 
11 Health Technology and Telecommunications 
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بيسيم و سيار بيسيم و سيار بيسيم و سيار بيسيم و سيار 

پزشکي از راه پزشکي از راه پزشکي از راه پزشکي از راه 

  دوردوردوردور

سيستم پزشکي از راه دور 

 آمبوالنس
  

سيستم پزشکي از راه دور در 

 فضا
  

        سيستم تله کارديولوژي
  

 EEGسيستم 
  

        سيستم اولتراسوند

کابردي پزشکي هاي برنامه

از راه دور بيسيم و سيار 

  PDAمبتني بر 
  

برنامه کاربردي دارويي 

  PDAمبتني بر 
  

هاي کاربردي مربوط برنامه

  به داروها و تجويز آن ها
  

رديابي  هاي کاربرديبرنامه

  بيمار

HL7  

DICOM 

SNOMed  
ICD-9-CM 
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سيم و سيار در يهاي بمطالعات انجام شده انواع سيستم

 ۱ نمودارپزشکي از راه دور طراحي شده تا به حال در 

  .نشان داده شده است
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

هاي بيسيم و سيار در پزشکي از راه دور بر اساس سيستمانواع  )۱ نمودار

 بيسيم و نوع خدماتهاي آوري فن

 

در سقف آمبوالنس،  سيستم پزشکي از راه دور آمبوالنس:سيستم پزشکي از راه دور آمبوالنس:سيستم پزشکي از راه دور آمبوالنس:سيستم پزشکي از راه دور آمبوالنس:

شود که باالي سر بيمار، يک دوربين متحرک نصب مي

ثانيه تصاوير مربوطه را گرفته و به  ۳تواند هر يم

افت ي(در يمارستان سروريد. در بيمارستان ارسال نمايب

وط به ر مربيها و تصاو) موجود است که دادهياکننده

ها به ن دادهيکند. سپس ايافت ميمار را دريت بيوضع

اد يشود. با توجه به حجم ز يپزشک مربوطه ارسال م

ر مشکل يافت تصاويستم در ارسال و درين سيا ،ريتصاو

افت يتواند ارسال و درياد را نمير با حجم زيدارد و تصاو

ها داراي سيستم جهاني کند. اين سيستم براي انتقال داده

است. اين سيستم انتقال  ١٢)GSM( براي ارتباطات سيار

 ، ١٣)ECG( نوار قلب هاي حياتي مانندهمزمان سيگنال

کند. اين ضربان قلب و دما را پشتيباني مي فشارخون،

سيستم امکان تشخيص از راه دور و مشاوره در موارد 

  ).۱۳( آورد را نيز فراهم مي ويژه

هاي آمبوالنس مسيستم تله تروما يکي ديگر از سيست

است. در اين سيستم ابتدا اطالعات فرد جراحت 

آمبوالنس ذخيره شده،  )Lap top( تاپلپديده در 

 يهامانند مراقبت ييهاسپس اين اطالعات به بخش

تواند به يب پزشک ميترتنيا شود. بهژه ارسال مييو

 ،EEG بينايي،ت يوضعانواع اطالعات الزم مانند 

ن امر به پزشک در يابد. اي يرستصاوير پزشکي دست

، هادادهاساس  کند تا بريمارستان مربوطه کمک ميب

مار انجام و يت بيالزم را از وضع يهايابيارز

ن يگر ايد يعبارت . به)۱۴( دستورات الزم را ارائه دهد

 ١٤بر شواهد يکند تا مراقبت مبتنيها کمک ميآورفن

 EEG يها گنالي، سير پزشکيارائه شود. ارسال تصاو

از  پيشکند تا اقداماتيمار کمک ميب ييدئويو و

  ).۱۵( انجام شود يخوبمارستان بهيب

کا ياالت متحده آمريا يزونايدر دانشگاه آر يامطالعه

ماران مجروح، در يت از راه دور بيريدر مورد مد

ن پژوهش نشان ياهاي يافتهانجام شد.  ۲۰۰۹سال 

به  ١٥ماجراح تروحضور از راه دور كه داد 

مار کمک يمراقبت از ب ه، درمان وياول يها يابيارز

نه مراقبت يج و کاهش هزيکرده و موجب بهبود نتا

                                                 
12 Global System for Mobile Communications 
13 Electero Cardiology 
14 Evidence-Based Care 
15 Trauma Surgeon 
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  .)۱۶( شوديده ميمار جراحت دياز ب
        

هاي پزشکي از رشته سيستم پزشکي از راه دور در فضا:سيستم پزشکي از راه دور در فضا:سيستم پزشکي از راه دور در فضا:سيستم پزشکي از راه دور در فضا:

مورد توجه سازمان هوا و  ۱۹۷۰راه دور در دهه 

در ناسا از  قرار گرفت. ١٦)NASA( فضانوردي ملي

پزشکي از راه دور در مراقبت از فضانوردان در حين 

شود.  انجام کار (چرخش به دور زمين) استفاده مي

هايي در زمينه بيمار فضانورد، مشاوره، ناسا برنامه

افزارهاي  افزار و نرماندازي سختها، راهفراگيري داده

ر هاي ابزار پزشکي از راه دوارتباطات از راه دور، بسته

)TIP،Telemedicine instrumentation pack (

هايي مانند ضربان آوري داده قادر به جمع TIPدارد. 

است. همچنين  قلب نوارو  قلب، ميزان اکسيژن خون

اين وسيله قادر به انتقال تصاوير پزشکي از چشم، 

پوست، گوش، حلق و بيني است. اين وسيله داراي 

ريه و  قلب، گوشي طبي الکترونيکي است که صداي

  .)۱۷( کندها را براي جراح ارسال ميروده
        

اين سيستم به تشخيص و  يستم تله کارديولوژي:يستم تله کارديولوژي:يستم تله کارديولوژي:يستم تله کارديولوژي:سسسس

هاي قلبي و سيستم گردش خون کمک درمان بيماري

اي از سيستم نمونه Telecardiology-FBCکند. مي

پزشکي از راه دور است که براي تشخيص و درمان 

خون در برزيل هاي قلبي و سيستم گردش بيماري

از  ياريستم در بسين سي. ا)۳۲( شوداستفاده مي

). ۳۲( شده است يسازادهيز پيران نيکشورها از جمله ا

اين سيستم امکان پيگيري خدمات براي بيمار ترخيص 

 PDAآورد. اين سيستم از طريق شده را نيز فراهم مي

به اطالعات  ١٧و تلفن موبايل، امکان دسترسي آن الين

(يکي از  Wap-cardiaکند. فراهم ميرا نيز 

اطالعات پزشکي  ،هاي فرعي سيستم نامبرده) سيستم

                                                 
16 National Aeronautics and Space Administration 
17
 Online 

مانند درخواست مشاوره از راه دور و نتايج اقدامات 

 ).۱۸( دهدپزشکي را در اختيار پزشکان سيار قرار مي
        

 ياز جلمه کاربردها ::::))))EEGگرافي (گرافي (گرافي (گرافي (الكتروانسفالوالكتروانسفالوالكتروانسفالوالكتروانسفالوسيستم سيستم سيستم سيستم 

به کاربرد آن در  توان يار ميم و سيسيب يستم هايس

 يوگرافيو الکتروکارد ١٨)PSG( يسومنوگراف يپل

)ECG( .اشاره کرد  

ف يت باالو قابل حمل با کيفيپرتابل با ک PSGدستگاه 

 يسومنو گراف يپل يهاگناليکه امکان ثبت س يدست

)PSGا ي و يمارستاني، بيدرمانگاه يهاطي) را در مح

هتل فراهم  مانند منزل و يدرمان يهاطيخارج از مح

ندوز با يافزار تحت و نرم ين دستگاه دارايکند. ايم

ن دستگاه امکان ين ايباشد. همچنيآسان م يکاربر

نترنت يق شبکه اياز طر يارتباط با مرکز درمان يبرقرار

آورد متخصص ثبت  ين امکان را فراهم ميرا دارد که ا

امواج  -ستيپزشک ن که لزوماً-گنال يس

 ق وين طري) ثبت شده را از اPSG( يسومنوگراف يپل

پزشک ارسال کند! با  و يمرکز درمان يطور زنده برابه

، يشخص ياانهيستم رايس يافزار بر رونصب نرم

را تحت  ماريتواند بين) ميطور زنده (آنالپزشک به

- يط درمانيمح مارستان ويمراقبت خود را خارج از ب

در  و رديتحت نظر بگ -لپ تاپ در منزل يبر رو يحت

در نقاط مختلف و  PSGت قرائت يت قابلينها

  !ينه اضافيق شبکه بدون پرداخت هزيهمزمان، از طر

صورت بيسيم  توانند بهگر ميهاي هوشمند حسشبکه

آوري نوار با ايستگاه اصلي ارتباط برقرار كنند. فن

هايي در پايش، مغزي بيسيم موجب پيشرفت

همچون صرع  هاي عصبيها، و درمان بيماريتشخيص

  .)۱۹( شده است

مغز  يکيت الکتريثبت فعالبه  يالکتروانسفالوگراف

گنال توسط يک شامل اخذ سين تکنيا شاره دارد.ا

                                                 
18 Poly Somno Graphy (PSG) 
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ت يگنال (معموال تقوي، بهبود سيسطح يالکترودها

ز آن يگنال و آنالي، چاپ س١٩اختاللو حذف 

از  يوني يها اني، جرEEG يالکترودها. شود يم

ش يو به پ گرفتهرت ولتاژ صورا به مغزيبافت 

، ينيبال EEGکند.  ي، منتقل مEEG يها کننده تيتقو

. )۱۹( کانال است ۳۲ا ي ۱۶، ۸معموالً شامل 

مار قرار يسر ب يالکترود رو ۲۰صورت معمول  به

ت يش تقويمذکور را به پ ياتيل حيرد که پتانسيگ يم

  رساند.  يکننده م

ا يکرد ن شکل ثبت يهمتوان به يها را م گناليس

ف يشتر مانند محاسبه طيب يها جهت انجام پردازش

 يها تميو اعمال الگور يبند گنال و طبقهيس يفرکانس

 وتر کرد.يل و وارد کامپيتال تبديجي، به ديصيتشخ

 يولوژيزينوروفخدمات  EEGاز جمله موارد کاربرد 

  . باشدمي ينيبال

دانش از  يک تخصص فرعي ينيبال يولوژيزينوروف

ستم يعملکرد س يابياست که جهت ارز ٢٠ينيالاعصاب ب

ن خدمات همه يمنظور ارائه ابه  شود.ياستفاده م يعصب

و  )EMG( يوگرافي، الکترومEEG يهاگناليس

 ختهيل برانگيو پتانس ٢١)NCS( يت عصبيمطالعات هدا

)EP(بردراز کااي نمونه ۱ شود. در شکليثبت م ٢٢ 

Tele-EEG ۲۰( آورده شده است.(  

  

امواج فروصوت يا (مادون صوت)  اولتراسوند:اولتراسوند:اولتراسوند:اولتراسوند:    سيستمسيستمسيستمسيستم

داراي فرکانس زير حد پايين فرکانس شنوايي انسان 

تشخيص  جهتهرتز) هستند. سيستمي  ۲۰(حدود 

هاي قلبي مادرزادي با استفاده از قبل از تولد بيماري

 که توسعه يافته است ٢٣)4D( اولتراسوند چهاربعدي

                                                 
19 Noise  
20 Clinical Neuroscience 
21 Nerve Conduction Studies 
22 Evoked Potential 
23 Four-Dimensional 

اصالح  هايحجم. است اي از پزشکي از راه دورنمونه

به سه مرکز مراقبتي داراي  ٢٤)STIC( تصاوير

  شود.  اندوکارديوگرافي چهار بعدي ارسال مي

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

يق شبکه امن به سرور مرکزيارسال داده از طر )۱شکل   

  ۲۰۰۰گيری. بی ام سی برين و همکاران. انفورماتيک پزشکی و تصميم

  

شده، افت ير درين مربوط بر اساس تصاويمتخصص

ستم يک سيدهند. از يمربوطه را ارائه م يهاصيتشخ

ن وجوه مختلف ييز جهت تعيص نيتشخ يبندرتبه

اولتراسوند سيستم  ).۲۱( شودياستفاده م ينقص قلب

اسکن شده بيماران و قادر به ارسال بيسيم تصاوير 

هاي پزشکي به دو صورت اطالعات مربوط به مشاوره

 باشد  يهاي دور ممکان ن بهي(برخط) و آفال نيآنال

ارائه  هنگام ن، پزشک ي. در نوع آن ال)۱(شکل 

الزم  يهاخدمت، تصاوير اسکن شده را به مکان

ابتدا پزشک  ٢٥نيالد. در نوع آفينمامي ارسال 

ر اسکن شده از بيمار را در لپ تاپ خود ذخيره يتصاو

از، آنها را به يمورد ن يها کرده، سپس در زمان

  ).۲۲( کنديه ارسال ممربوط يها محل

        

        هاي کاربردي بيسيم و سيار پزشکي از راه دورهاي کاربردي بيسيم و سيار پزشکي از راه دورهاي کاربردي بيسيم و سيار پزشکي از راه دورهاي کاربردي بيسيم و سيار پزشکي از راه دوربرنامهبرنامهبرنامهبرنامه

هاي کاربردي بيسيم و سيار طراحي و انواع برنامه

                                                 
24 Spatio-Temporal Image Correlation Volumes 
25 Offline 
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نشان  ۲ نموداراستفاده شده در پزشکي از راه دور در 

  .داده شده است
 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

  زشکي از راه دورهاي کاربردي بيسيم و سيار در پانواع برنامه )۲نمودار 

        

هاي کابردي پزشکي از راه دور بيسيم و سيار مبتني هاي کابردي پزشکي از راه دور بيسيم و سيار مبتني هاي کابردي پزشکي از راه دور بيسيم و سيار مبتني هاي کابردي پزشکي از راه دور بيسيم و سيار مبتني برنامهبرنامهبرنامهبرنامه

            PDA    بربربربر

 ٢٦)PDA( از دستيار ديجيتالي شخصيفراواني  بهامروزه 

 PDA ).۲۳( شودپزشکي بهره گرفته مي هايزمينهدر 

دارد.  يشتريب يهاتيقابل يسلول يهانسبت به تلفن

که امکان وجود دارد  PDAبر  يمبتن يهاستميس

را فراهم  ير پزشکيل تصاوياز راه دور و تحل يولوژيراد

 يکيستم در بخش  اورژانس ين سياز ا يا آورد. نمونهيم

ستم شامل سه ين سيونان استفاده شد. اي يهامارستانياز ب

که با بخش  DICOMک سرور يم، يسيب ينقطه دسترس

MRI  دستگاهمرتبط است، و سه PDA باشد.  يمDA  ها

ت يفير با کيو پردازش تصاو يافت، بارگذارير به درقاد

  ).۲۴(باشند يباال م
        

        دستيار ديجيتال شخصيدستيار ديجيتال شخصيدستيار ديجيتال شخصيدستيار ديجيتال شخصيبرنامه کاربردي دارويي مبتني بر برنامه کاربردي دارويي مبتني بر برنامه کاربردي دارويي مبتني بر برنامه کاربردي دارويي مبتني بر 

توانند از راه دور به پزشکان براي تجويز دارو مي

 ييداروپايگاه داده اطالعات دارويي و کتاب دستور 

مطالعات نشان داده که  داشته باشند. يدسترس

هاي کابردي دارويي از راه دور در وقت پزشکان  نامهبر

کرده و  ييجوهنگام بازيابي اطالعات دارويي صرفه

                                                 
26 Personal Digital Assistant 

  شود.منجر به اخذ تصميمات بهتر در تجويز دارو مي
٢٧

PRD ،٢٨
ABX  وEpocrates سه برنامه کابردي 

باشند. مي PDAدارويي سيار و از راه دور مبتني بر 

Epocrates مومي دارويي است که يک پايگاه داده ع

 ABXکند. صورت رايگان کل داروها را فهرست ميبه

هاي يک پايگاه داده عمومي است که در بخش بيماري

شود. اين عفوني دانشگاه جان هاپکينز استفاده مي

 PDAبيوتيک دارد. پايگاه داده، اطالعاتي در زمينه آنتي

ا به هاي دارويي به روز ربرنامه کاربردي است که داده

  ).۲۵د (فرستساير سرورها مي
  

        هاهاهاها هاي کاربردي مربوط به داروها و تجويز آنهاي کاربردي مربوط به داروها و تجويز آنهاي کاربردي مربوط به داروها و تجويز آنهاي کاربردي مربوط به داروها و تجويز آنبرنامهبرنامهبرنامهبرنامه

صورت امروزه بسياري از پزشکان، داروها را به

ها کنند. اين سيستمالکترونيکي براي بيمار تجويز مي

منجر به کاهش اشتباهات ناشي از ناخوانايي و بدخطي 

داروساز و  جويي در وقت پزشک،شده و باعث صرفه

  ).۲۶( شودبيمار مي

  

        رديابي بيماررديابي بيماررديابي بيماررديابي بيمار    هاي کاربرديهاي کاربرديهاي کاربرديهاي کاربرديبرنامهبرنامهبرنامهبرنامه

PDA ًًدر رديابي بيمار نيز نقش مهمي دارد. اخيرا 

اند. هاي زيادي براي رديابي بيمار توسعه يافتهبرنامه

ردياب بيمار، امکان دسترسي به پرونده بيمار، 

اطالعات آماري، فهرست داروها، نتايج آزمايشات و 

آورد. يک برنامه گزارش راديولوژي را فراهم مي

 تدوين شده است Ward Watchکاربردي با عنوان 

دهندگان خدمت، امکان رديابي مقدار که به ارائه

  ).۲۷( دآور داروي تجويز شده را فراهم مي

  استانداردهاي بيسيم و سيار پزشکي از راه دوراستانداردهاي بيسيم و سيار پزشکي از راه دوراستانداردهاي بيسيم و سيار پزشکي از راه دوراستانداردهاي بيسيم و سيار پزشکي از راه دور

مطرح در حوزه سالمت (مانند  يهابا توجه انواع داده

ن نوع يک از ايانتقال هر  ير، صوت) برايمتن، تصو

                                                 
27 Participation of Product 
28 Antibiotics 
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ترين مهماست.  ياز به استاندارد خاصيها نداده

هاي بيسيم و سيار استانداردهاي مطرح در سيستم

 ، SNOMed،DICOM پزشکي از راه دور شامل

HL7  وICD-9-CM  نشان داده شده  به ۳نمودار در

  ).۲۸( است

  

  

  
  

  انواع استانداردهاي بيسيم و سيار پزشکي از راه دور )۳نمودار 

 
٢٩

HL7:  استانداردي براي تبادل اطالعات بيمار بين

هاي اطالعاتي مختلف مانند آزمايشگاه، سيستم سيستم

  .پزشکي است ثبت داروخانه و سيستم پرونده
  

٣٠
DICOM:  تصويربرداري و ارتباطات ديجيتالي در

پزشکي، استانداردي براي انتقال تصاوير بيمار بين 

در  HL7هاي مختلف است. اين استاندارد با سيستم

ضروري براي ارائه  يابزار DICOMارتباط است. 

و پردازش اطالعات حاصل از  هادقيق تشخيص

  است.تصاوير پزشکي 

٣١
SNOMed: پزشکي  هاينامگذاري بندي منظمطبقه

ترين فهرست اسامي در حاوي جديدترين و جامع

عنوان ابزاري ضروري براي حوزه بهداشتي است و به

شناسي است. ها، عاليم و آسيببندي نام ارگانيسم طبقه

SNOMed  حاوي همه جزئيات تشخيصي در مورد

ها، مشکالت حاالت بيماران از قبيل عالئم، نشانه

  .)۲۸( ترکيبي بيماري است
٣٢

ICD-9-CM: المللي  بندي بينسيستم طبقه

ها و اقدامات  ها، ابزاري جهت کدگذاري بيماري بيماري

                                                 
29 Health Level Seven 
30 Digital Imaging and Communications in Medicine 
31 Systematized Nomenclature of Medicine 
32 The International Classification of Diseases, Ninth Revision, 
Clinical Modification 

  .)۲۹( ارائه شده به بيماران سرپايي و بستري است

هاي هر چهار استاندارد فوق کاربرد زيادي در سيستم

الزم به  ).۲۹( بيسيم و سيار پزشکي از راه دور دارند

  مطرح شده فقط از يذکر است از استانداردها

ICD-9_CM يو تا حدود DICOM  در

. با )۲۹( هاي کشورمان بهره گرفته شده است بيمارستان

بر  يربرداريد تصويجد يهان که دستگاهيتوجه به ا

 يهامارستانيکنند، بيکار م DICOMاساس استاندارد 

  د.برنين استاندارد بهره مياز ا به اجبارما هم 

  

        بحثبحثبحثبحث
ش ياطالعات بر افزا يآورر فنير چشمگيثأبا توجه به ت

مار، شاهد رشد استفاده از آن در يت مراقبت از بيفيک

آوري بيسيم به سرعت فن. )۳۰( ميسالمت هستزمينه 

آوري در مراقبت در حال پيشرفت است. اين فن

بهداشتي کاربرد زيادي داشته است. از جمله 

توان به مت و پزشکي ميهاي بيسيم در سال سيستم

موارد زير اشاره کرد: دستيابي بيمار به پزشک با 

هاي بيسيم سيار، تجويز دارو توسط استفاده از ايستگاه

پزشکان با استفاده از وسايل بيسيم قابل حمل، 

هاي  هاي بيسيم مراقبت در منزل، و سيستم سيستم

  .)۳۰( گرحس

که  شوديم ييشگويانجام شده پ هايبررسيطبق 

از راه دور  يم در پزشکيسيب يهاستمياستفاده از س

) و همکاران Pattichis( پاتيچيس ).۳۱( شتر شوديب

هاي بيسيم پزشکي از راه پژوهشي در زمينه سيستم

ها انواع مطالعات موردي موفق در دور انجام دادند. آن

زمينه پرونده الکترونيک سالمت، پزشکي از راه دور 

ژي از راه دور و مانتيتورينگ در اورژانس، راديولو

ها و خانه را بررسي کردند و بر اساس آن انواع سيستم

هاي کاربردي پزشکي از راه دور بيسيم را معرفي  برنامه
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رغم همه مزاياي ذکر است که عليکردند. البته الزم به

هاي بيسيم در پزشکي از راه دور، توسعه و سيستم

و اغلب  هزينه بر استر ها بسيااندازي اين سيستم راه

  ).۱۱( جوابگوي نيازها نيست

هاي بيسيم رغم مزاياي زيادي که سيستمسفانه عليأمت

هايي و سيار در پزشکي از راه دور دارند با چالش

توان به کم بودن ها ميباشند. از جمله چالشهمراه مي

ها در ارسال تصاوير و ويدئو، عدم سرعت اين سيستم

ث محرمانگي در طراحي اين توجه کافي به بح

ها، محيط و تعداد متغير کاربران در طي روز  سيستم

  .)۳۱( اشاره کرد

سيستم پزشکي از راه دور بايد ارسال تصاوير و ويدئو: ارسال تصاوير و ويدئو: ارسال تصاوير و ويدئو: ارسال تصاوير و ويدئو: 

من تصاوير ديجيتالي باشد. يقادر به انتقال سريع و ا

انتقال تصاوير با حجم باال مانند نوار قلب (با حجم 

50Mbهاي شود فيلمست. پيشنهاد ميا رب) بسيار زمان

ويدئويي از يکديگر جدا شوند و مثالً در چند دسته 

هاي  مانند انتقال آن الين فيلم، انتقال آفالين فيلم، فيلم

 ).۳۲( بندي شوندشنوايي طبقه پزشکي و

هاي  هاي بيسيم در سازمانهنگام طراحي شبکه طراحي:طراحي:طراحي:طراحي:

در  مراقبت بهداشتي توجه به بحث محرمانگي بيمار

 .)۱۴( استفاده از شبکه ضروري استهنگام 

هاي غير فني و محيطي به اندازه چالش محيط:محيط:محيط:محيط:

هاي فني، طراحي شبكه بيسيم را غير ممكن محدوديت

شود هاي زيادي ميکرده و يا منجر به صرف هزينه

هاي بيسيم در يک هتل چند اندازي شبکهبراي راه مثالًً

   نفوذ  قدرت کاهش   موجب بتوني   با زيربناي  طبقه

  

شود. در اين صورت امواج مايكرويو در ديوارها مي

  ٣٣ها و نقاط دسترسيمجبور به استفاده از آنتن

 .)۱۴( بيشتر خواهيم شد
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ميانگين وتعداد کاربران در طول  ميانگين تعداد کاربران:ميانگين تعداد کاربران:ميانگين تعداد کاربران:ميانگين تعداد کاربران:

ساعات کاري سازمان، از جمله موارد قابل توجه در 

در سازماني که  ن نمونهبه عنوا .هاي بسيم استشبکه

کاربر و در ديگر  ۱۶۰ تعداد کاربران در ساعاتي به

هاي بيسيم باشد، استفاده از شبکه ۱۰ساعات حداقل 

  ).۱۴( تواند چالش برانگيز باشدمي

ر دولت و يشرفت کشور در مسيبا توجه به ضرورت پ

 يهايزيرو برنامه بررسياز به يک، نيسالمت الکترون

ن يهماز راه دور است. به يپزشک نهيدر زم يقيدق

مناسب مانند عدم  آوريفند به انتخاب يمنظور با

که امکان انتقال صوت و  ييهايآورانتخاب فن

شنهاد يرا فراهم آورد، توجه شود. پ ير پزشکيتصاو

از راه دور و  يپزشک يهاستميس يسازادهيشود در پيم

مت طالعات سالا يستم ملياز س يريگار به بهرهيس

  کشور توجه خاص شود.

 يهان و دستورالعمليقوان ،يمشکالت قانون

است که در  يگر از موارديد يکيمختلف  يها سازمان

د يل باياز راه دور و موبا يپزشک يابزارها يريبکارگ

و  يها توجه شود. توجه به مبحث محرمانگبه آن

شنهاد ينه پين زميز از موارد مهم است. در ايت نيامن

 يمختلف مانند رمزگذار يهايآورز فنشود ا يم

  ها استفاده شود. داده

ريزي و طراحي شود به هنگام برنامهد ميپيشنها

هاي بيسيم و سيار در پزشکي از راه دور به  سيستم

هاي ذکر شده توجه بيشتري شود و اقدامات چالش

ها لحاظ شود. الزم براي رويارويي با اين چالش

ز ابزارهاي ارتباطي بيسيم شود اهمچنين پيشنهاد مي

کشورمان در نوارقلب   و الكتروانسفالوگرافيمانند 

  بهره گرفته شود.

استفاده از سيستم اورژانس پزشکي از راه دور به 

زيادي را خواهد داشت.  هايبهرهصورت جهاني نيز 
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همچنين بهتر است براي کمک به سالمندان و ارائه 

گر بيسيم هاي حسمراقبت در منزل نيز از شبکه

  استفاده شود.

که ذکر شد با توجه به مزايا و استفاده زياد  گونههمان

PDA هاي در بهداشت و درمان توجه به جنبه

محرمانگي مانند گذاشتن رمزهاي حفاظتي جهت حفظ 

از جمله  امنيت اطالعات بيماران ضروري است.

نه در کشورمان ين زميموجود در ا يهاتيمحدود

صورت (البته به يآورن فنياده از ااستفتوان به  يم

و  يموارد قانونتوجه به  ار محدود) بدونيبس

 اطالعات اشاره کرد. يمحرمانگ

انجام  یهاهايي زمينهشود پژوهشدر پايان پيشنهاد مي

هاي کابردي برنامه ها وشود: ميزان استفاده از سيستم

هاي هاي آموزشي دانشگاهسيار در بيمارستان بيسيم و

هاي اجراي پزشکي ساخت وم پزشکي کشور، زيرعل

صورت سيار و بيسيم در ايران، ميزان از راه دور به

نگي وسايل بيسيم و سيار در رعايت امنيت و محرما

  پزشکي، انجام شود.
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Abstract 

Background: It is necessary to deploy mobile and wireless systems in healthcare, because they have many 

benefits for healthcare systems. The objectives of this article were introducing various systems, applications, 

and standards of the wireless and mobile telemedicine.  

Material and Methods: This review study was conducted in 2010. To conduct the study, published articles 

in the years 2005 to 2012, in English with an emphasis on wireless and mobile technologies in health were 

studied. Search was done with key words include telemedicine, wireless health systems, health and 

telecommunications technology in databases including Pubmed, Science Direct, Google Scholar, Web of 

Sciences, Proquest. The collected data were analyzed.  

Results: Telemedicine system in the ambulance, telemedicine systems in space, telecardiology systems, 

EEG system, ultrasound system are some types of wireless and mobile systems in telemedicine. PDA-based 

mobile and wireless telemedicine application, based PDA drug application, and patient tracking application 

are some of wireless and mobile applications of telemedicine. The most important standards of wireless and 

mobile telemedicine are HL7, DICOM, SNOMed, and ICD-9-CM.  

Conclusion: There are many challenges in the wireless and mobile systems in telemedicine, despite the 

many benefits. Slow speed in sending pictures and video, lack of attention to the privacy in the design of 

these systems, environmental variables and the number of users during the day are some of these challenges. 

It is recommended to consider these challenges during the planning and designing of wireless and mobile 

systems in telemedicine. 
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