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بررسی سیستن های هحاسبات فراگیر هراقبت از سالونداى بر پایه
برناهه های هوبایل
ههدی ػلیپور ،1کاظن نیک فرجام ،2هرین کوزه گراى ،3ػلی دالکه
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 1داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ ػلَم تحقیقبت خشاػبى جٌَثی
 2داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ قضٍیي
3داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ ػلَم تحقیقبت خشاػبى جٌَثی
 4داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ ػلَم تحقیقبت خشاػبى جٌَثی
هؼئَل هکبتجبت :هْذی ػلیپَس
چکیده
هشاقجت ّبی فشاگیش ٍ هذیشیت ثیوبسی ّبی هضهي ثشای کبّؾ ثؼتشی ؿذى دس ثیوبسػتبى ّب یک اٍلَیت ثشای ثؼیبسی اص کـَسّبی غشثی
ثَدُ اػت کِ هحققبى ثشای تحقق ًؼل ّبی جذیذی اص ایي ًَع ػیؼتن ّبی هشاقجتی فشاگیش تالؽ هی کٌٌذ .پیـشفت دس ایي فٌبٍسی ،ثخلَف ثشای
افشاد ثیوبسی کِ ثِ تٌْبیی صًذگی هی کٌٌذ هفیذ ٍاقغ هی ؿَد کِ ایي ػیؼتن ّب ثب اػتفبدُ اص هحبػجبت هَثبیل ثشاػبع اًذاصُ گیشی خَدکبس ػیگٌبل
ّب ٍ فؼبلیتْبی ثیوبساى ثب اػتفبدُ اص ؿجکِ ّبی ثی ػین ثِ هٌظَس ًظبست ثش ػالهتی ثیوبساى دس ّش صهبى ٍ دس ّش هکبى توشکض داسًذ ٍ ّـذاس ّبیی سا دس
ؿشایظ ضشٍسی ثشای کوک ّبی پضؿکی ثِ ثیوبس ایجبد هیکٌٌذ  .ثب تَػؼِ تکٌَلَطی ّبیی اص جولِ هحبػجبت هَثبیل  ،هحبػجبت تَصیغ ؿذُ ٍ ؿجکِ ّبی
حؼگش ثی ػین آهبدُ ػبصی ایي ػشٍیغ ّب اهکبى پزیش خَاّذ ثَد .هب دس ایي هقبلِ تؼذادی اص ػیؼتن ّبی کبسثشدی هَجَد دس ایي صهیٌِ کِ ثِ كَست
ثالدسًگ پبػخگَی ًیبصهٌذی ّبی کبسثشاى ّؼتٌذ سا هَسد ثحج قشاس هی دّین .
واژه های کلیدی :شبکه های بی سین ،حسگر ،نظارت از راه دور ،هوبایل ،هراقبت از سالونداى
هقدهه
پیـشفت دس ؿجکِ ّبی حؼگش ثی ػین فشكت ّبی جذیذی دس ػیؼتن ّبی هشاقجت اص ػالهت ایجبد کشدُ اػت  .یکپبسچِ ػبصی فٌبٍسی ّبی
پضؿکی تخللی هَجَد ثب ػٌؼَسّبی فشاگیش  ،ػٌؼَسّبی ثیؼین پَؿیذًی ثشای ًظبست ثش ػالئن حیبتی ثیوبس دس حبل ًضدیک ؿذى ثِ هشصّبی جذیذی
اػت.اخیشا ًَآٍسی ّب دس استجبعبت ٍ کبّؾ ّضیٌِ ّبی ػٌؼَسّبی ثی ػین ثبػج تَػؼِ ثشًبهِ ّبی کبسثشدی ًظبست ٍ هشاقجت ؿذُ اػت.کِ ساحتی
،ایوٌی ٍ ًظبست دائن ثش ثیوبساى ٍ ػبلوٌذاى فشاّن هی کٌذ  .في آٍسی ػٌؼَسّبی فشاگیش ثشای جوغ آٍسی دادُ ّب ،پبػخگَیی ثالدسًگ سا افضایؾ هی
دّذ  .ایي ًَع ػٌؼَسّب پَؿیذًی ثِ خلَف ثِ دلیل افضایؾ ػي پیشی دس جوؼیت جْبى هَسد پظٍّؾ قشاس گشفتِ اػت کِ ثب اػتفبدُ اص ایي ػٌؼَسّب
ٍ ػالئن ّـذاس ثِ کبسثش تَاًبیی تـخیق هیضاى ثیوبسی اؽ سا هی دّذ ٍقبدس هی ػبصد کِ تلوین هٍَحشی سا دس ّش صهبى ثگیشد .ایي اهش ثبػج کبّؾ
هشگ ٍ هیش خَاّذ ؿذ .ػالٍُ ثش ایي هی تَاًذ تبحیش صیبدی دس کبّؾ ّضیٌِ ّبی ثؼتشی ٍ هشاقجت ثیوبساى ٍ ػبلوٌذاى داؿتِ ثبؿذ ،دس ًْبیت ثغَس ثبلقَُ
صًذگی افشاد سا ساحت ٍ ثی خغش هی ػبصد .پیـشفت ّبی فٌی دس عشاحی ثبػج کن ّضیٌِ تش  ،ػجک ٍصًتش ؿذى ایي ػیؼتن ّب ًؼجت ثِ ػیؼتن ّبی
گزؿتِ گشدیذُ اػت .ػٌؼَسّبی َّؿوٌذ ػالئن حیبتی ثیوبس سا چک کشدُ ٍ ثش ًَع فؼبلیت سٍصهشُ ثیوبس ًظبست هی کٌٌذ ٍ پغ اص تجضیِ ٍ تحلیل،
اعالػبت دسیبفتی،پیبم ّـذاس یب اػالم خغش ثشای ثیوبساى كبدس هی ؿَد .هؼوبسی ػیؼتن ّبی هشاقجت اص ػالهت هجتٌی ثش هَثبیل ؿبهل چْبس قؼوت
اػت  :دػتگبُ ّبی فیضیکی ٍ حؼگشّبی ثذًی،تلفي ّبی َّؿوٌذ ،یک پبیگبُ دادُ ثشای ًگْذاسی اعالػبت ؿخلی ثیوبس ٍ ،ثخؾ آخش ؿبهل یک هشکض
اضغشاس اػت کِ دس ٌّگبم دسیبفت پیبم ّـذاس ،یک آهجَالًغ سا ثشای کؼی کِ دس ؿشایظ اٍسطاًؼی قشاس داسد ،فشاخَاًی هی کٌذ.
ثب تَجِ ثِ گضاسؽ ّبی هشاکض کٌتشل ٍ پیـگیشی ،ثیوبسی ّبی قلجی ػشٍقی ٍ ػکتِ هغضی اص ػلل هْن هشگ ٍ هیش ثشای صًبى ٍ هشداى هغشح ؿذُ
اػت .ایي ثیوبسی ّب ّوچٌیي ػلت اكلی ًبتَاًی صٍدسع دس ًیشٍی اًؼبًی کـَس آهشیکب هی ثبؿذ کِ ػکتِ هغضی ثِ تٌْبیی ثبػج ایجبد ًبتَاًی دس 1
هیلیَى آهشیکبیی اػالم ؿذُ اػت ٍ ثیؾ اص  6هیلیَى ثؼتشی دس ّش ػبل ثؼلت ایي ثیوبسی كَست هی گیشد  .ثٌبثشایي هی تَاى گفت تَػؼِ ٍ پیـشفت
هحبػجبت فشاگیش ثشای ایجبد ػیؼتن ّبی َّؿوٌذ ًظبستی هی تَاًذ ثبػج ایجبد ؿشایظ اهي ثشای ػبلوٌذاى ٍ ثیوبساًی کِ تٌْب صًذگی هی کٌٌذ فشاّن
کٌذ ،ػالٍُ ثش ایي ػیؼتن ّبی ًظبستی َّؿوٌذ ثشای هشاقجت اص ػالهت ػبلوٌذاى ثیـتش ثلَست ثال دسًگ فؼبلیت هی کٌٌذ  ،اهب دس ػَم هلشف
اًشطی صیبد ٍ ّضیٌِ ّبی استجبعی ثبالیی سا ثذًجبل داسًذ.
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سیستن های هراقبت از سالهت هبتنی بر هوبایل
دس ایي قؼوت هشٍسی ثش تالؽ ّبی حجت ؿذُ دس تَػؼِ هشاقجت پضؿکی هجتٌی ثش هَثبیل خَاّین داؿت .ثؼضی اص ثشًبهِ ّبی کبسثشدی
صهیٌِ تحقیقبتی صیبدی سا فشاّن هی کٌٌذ ،دس حبلی کِ ػبیش آى ّب تَلیذات تجبسی ٍاقؼی ٍ ثؼضی پشٍطُ ّبی تحقیقبتی پیـشفتِ ای ّؼتٌذ کِ اص
حؼگشّبی ػالهت هَثبیل ثِ ػٌَاى یک اثضاس اػتفبدُ هی کٌٌذ.
(Advanced Health and Disaster Aid Network) AID-N
ایي ػیؼتن استجبط ثیي اهذادگشاى کِ دس هحل حبدحِ حضَس داسًذ ٍ پضؿکبى حبضش دس ثیوبسػتبى ّب سا ثشای اسائِ هـبٍسُ اص ساُ دٍس فشاّن
هی کٌذ.ػیؼتن ؿبهل ػِ سدُ جذاگبًِ اػت :هچ ثٌذ اتوی ثب حؼگش اًگـتی ،یک تجلت ؿخلی ٍ هشکض پضؿکی .هچ ثٌذ پَؿیذًی سٍی هچ ثیوبس ،ػالئن
حیبتی ثیوبس سا ػٌجؾ هی کٌذ ٍ دس یک پبیگبُ دادُ هشثَط ثِ ثیوبس ثِ كَست الکتشًٍیکی حجت هی کٌذ.
ػالٍُ ثش حؼگش ،هچ ثٌذ اتوی داسای یک ثشچؼت پضؿکی الکتشًٍیکی کِ ثؼٌَاى جبیگضیي ثشچؼت ّبی کبغزی اػت ٍ ثشای اٍلَیت ثٌذی
ثشاػبع ًَع سًگ ّبی ػجض ،صسد ٍ قشهض ثشای سػیذگی ثِ ثیوبساى اػتفبدُ هی ؿَد .هچ ثٌذ اتوی یک ؿجکِ ثی ػین  adhocثب یک تجلت قبثل حول
َّؿوٌذ ایجبد هی کٌذ .ایي ػیؼتن هی تَاًذ  ، SPOZ ،BP ،HBدهبی ثذى ،فؼبلیت ّبی ثیوبس ٍ هَقؼیت ّبی ثیوبس سا اًذاصُ گیشی کٌذ .اعالػبت
جغشافیبیی ٍ هَقؼیتی ثیوبس تَػظ  GPSثذػت هی آیذ .اگش چِ دس عَل تحقیقبت ثؼضی اص هـکالت ثب ػٌؼَسّبی اثضاسی عشاحی ؿذُ گضاسؽ ؿذُ
اػت ،ایي ػیؼتن هی تَاًذ ثشای ًظبست ٍ سدیبثی ثیوبس دس هَقؼیت ّبی اضغشاسی هفیذ ٍاقغ ؿذ.
AMON
 AMONیک پشٍطُ ًظبست پضؿکی اص ساُ دٍس قبثل حول پیـشفتِ اػت .ایي ػیؼتنَّ،ؿوٌذ ٍ ثشاػبع ًظبست پضؿکی پَؿیذًی (هچ ثٌذ)
اػت ٍ ثشای ثیوبساًی کِ ثب خغشات صیبد قلجی ٍ تٌفغ هَاجِ ّؼتٌذ اػتفبدُ هی ؿَد AMON .ؿبهل دٍ ثخؾ اػت :یک ٍاحذ هچ ثٌذ (ٍ )WWU
یک ٍاحذ ػبکي دس هشکض پضؿکی ساُ دٍس (،)TMCایي ػیؼتن ػالٍُ ثش جوغ آٍسی ٍ اسصیبثی هذاٍم ػالئن حیبتی ثیوبس ،تحلیل آًالیي ٍ تـخیق ؿشایظ
اضغشاسی تَػظ سٍیکشد قبًَى هذاس ثِ ٍػیلِ ی یک استجبط ػلَلی ٍ ّیَسػتیک دس  TMCسا هْیب هی کٌذ .ایي ػیؼتن یک کبًبل استجبعی اًؼغبف
پزیش ایجبد هی کٌذ کِ هی تَاًذ اص یک استجبط هؼتقین ػشٍیغ ّبی پیبم کَتبُ اػتفبدُ کٌذ .دس صهبى ٍقَع خغب دس استجبط  ،TMCثشای ؿشایظ غیش
ثحشاًی دادُ ّب هی تَاًٌذ سٍی دػتگبُ رخیشُ ؿًَذ ٍ صهبًی کِ هجذدا استجبط ثش قشاس ؿذ اسػبل گشدًذ ٍ کبسثش ّن ثِ دسػتی هغلغ خَاّذ ؿذ .ایي
ػیؼتن دس كَستی کِ ثٌب ثِ دالیلی ًتَاًذ استجبط ثیي هچ ثٌذ ٍ هشکض پضؿکی سا اص عشیق پیبم کَتبُ ثشقشاس کٌذ ،ثیوبس سا دس هؼشم تْذیذات جذی قشاس
هی دّذ.

شکل  _1هؼواری سیستن AMON
CodeBlue
ایي ػیؼتن داسای یک ػبختبس ثی ػین ثب ّذف فشاّن کشدى پشٍتکل ّبی سایج ٍ چبسچَة ًشم افضاسی ثشای پبػخ گَیی ثِ حَادث ٍ
سٍیذادّبػت.هؼوبسی ػیؼتن اهکبى ًظبست ٍ سدیبثی ثیوبساى سا ثِ كَست ثی ػین فشاّن هی کٌذ ٍ ؿبهل حؼگشّبی ثی ػین پَؿیذًی ثشای ػٌجؾ
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اعالػبت ؿخلی ،کبهپیَتشّبی دػتی ٍ ثشچؼت ّبی سدیبثی هحل هی ثبؿذ .دادُ ّبی هشثَط ثِ یک گشٍُ اص ثیوبساى تَػظ یک ٍاػظ جؼتجَ ثٌبم
هتخلق اٍسطاًغ ( )EMTفشاّن هی ؿَد.
ّوچٌیي چبسچَة ًشم افضاسی ایي ػیؼتن داسای پشٍتکل ّبیی ثشای ًبم گزاسی ٍ کـف هٌبثغ  ،هؼیشیبثی ثش اػبع هکبًیضم ّبی
اکتـبف/اًتـبس ،ؿٌبػبیی ٍ پٌْبى کشدى اعالػبت ٍ ػشٍیغ ّبیی ثشای ایجبد گَاّی  ،سدیبثی هَقؼیت ٍ فیلتش کشدى ٍ تجویغ دادُ ّبی تَلیذ ؿذُ اص
حؼگشّب هی ثبؿذ.
Health Gear
ثِ ػٌَاى یک ػیؼتن پَؿیذًی ثالدسًگ ثشای ًظبست هذاٍم ،تجضیِ ٍ تحلیل کبسثش ،اعالػبت پضؿکی ٍ هـخلبت هکبًی هَجَد دس تلفي
ّوشاُ عشاحی ؿذُ اػت .ایي ػیؼتن کِ ؿبهل هجوَػِ ای اص ػٌؼَسّبی ثی ػین هتلل ؿذُ( ثِ ٍػیلِ ثلَتَث) ثِ یک تلفي ّوشاُ اػت ،رخیشُ
ػبصی ،اًتقبل ٍ تجضیِ ٍ تحلیل دادُ ّب سا اًجبم هی دّذ .دسعشاحی ایي ػیؼتن ػِ جض اكلی ٍجَد داسد کِ قبثل اجشا ثشای ّش تؼذاد حؼگشّبی ًبّوگي
هی ثبؿذ -1 :هبطٍل ػٌجؾ  -2اکؼیوتش ( -3 )oximeterتلفي ّوشاُ .هبطٍل ػٌجؾ ؿبهل ٍاحذ  ،DSPهبطٍل ثلَتَث ٍ ثبتشی ّبػت .ایي
ػیؼتن سٍی افشادی کِ هجتال ثِ ثیوبسی ٍقفِ ی تٌفؼی دسخَاة هی ثبؿٌذ ،هَسد آصهبیؾ قشاس گشفتِ اػت .ثشای تـخیق ایي ًَع ثیوبس دٍ الگَسیتن
تَػؼِ یبفتِ اػت .اٍلیي الگَسیتن ً Multithreshold Time Analysisبم داسد کِ دس داهٌِ صهبى ػول هی کٌذ دس حبلی کِ الگَسیتن دٍم یؼٌی
 Spectral Analysisدس داهٌِ فشکبًغ ػول هی کٌذ .پظٍّـگشاى ًتبیجی اص هغبلؼِ سٍی ً 20فش اص ؿشکت کٌٌذگبى دس ٌّگبم خَاة سا گضاسؽ هی
دٌّذ کِ ایي پشٍطُ اجشای ایي هفبّین ٍ ساُ حل ّب سا تَػظ ایي ػیؼتن هؼتجش هی ػبصد.

شکل  _2هؼواری سیستن HealthGear
Life Shirt
 ، Life Shirtیک ػیؼتن کَچک ٍ ػیبس ثشای کوک ثیوبساى اػت .ایي ػیؼتن قبدس ثِ ضجظ ٍ تحلیل ٍ ًشم افضاسی جْت گضاسؽ دٌّذُ
دادُ ّب هی ثبؿذ Life Shirt .یک پیشاّي ػجک ٍصى ٍ هجْض ثِ ػٌؼَس ثب اػتفبدُ ی آػبى ثشای اًذاصُ گیشی ػولکشد تٌفؼی،تَػظ حؼگشّبیی کِ دس
داخل پیشاّي دسقؼوت هچ ٍ سٍی ؿکن ثیوبس تؼجیِ ؿذُ اػت،هی ثبؿذ .یک ٍسٍدی  ECGضشثبى قلت سا اًذاصُ گیشی هی کٌذ ٍ یک ؿتبة ػٌج ػِ
ثؼذی ػغح فؼبلیت ٍ عشص ایؼتبدى ٍ یب ثِ عَس کلی حبلت ثیوبس سا ضجظ هی کٌذّ .وچٌیي دادُ ّبی هشثَعِ تَػظ دػتگبُ ّبی دٍسُ ای کِ فـبس
خَى ،اکؼیظى خَى ،حشکت پبّب ثِ كَست دٍسُ ای ،دهبی ثذى ٍ پَػت ٍ دس ًْبیت افت ٍ خیض کشثي دی اکؼیذ ٍ تؼذاد ػشفِ ّب سا اًذاصُ گیشی هی
کٌٌذ ،جوغ آٍسی هی ؿًَذّ Life Shirt .ب دس هجبحج ٍ تحقیقبت ثبلیٌی ٍ ثِ ػٌَاى یک دػتگبُ پضؿکی تجبسی دس دػتشع ّؼتٌذ.
M-Health
 M-Healthهحبػجبت هَثبیل ،ػٌؼَسّبی پضؿکی ٍ تکٌَلَطی ّبی استجبعی سا ثشای ثشًبهِ ّبی ػالهت دس هَثبیل ثب ّن ادغبم هی کٌذ.
ؿجکِ ّبی ثذًی ثی ػین ثب ػٌؼَسّبی َّؿوٌذً ،ـبى دٌّذُ یک فٌبٍسی پیچیذُ ٍ ثب تَاًبیی صیبد ثشای ًظبست ثش ػالهت ثِ عَس ػیبس ّؼتٌذ .پبییي
تشیي ػغح اص ایي ػیؼتن ًـبى دٌّذُ تشکیت ػٌؼَس ّبی فیضیَلَطیکی کِ ثب ؿجکِ ّبی ثذًی ثی ػین هی ثبؿذ .ثشًبهِ هی تَاًذ سٍی یک ،PDA
تلفي ّوشاُ یب کبهپیَتش ؿخلی خبًگی اجشا ؿَد .ثِ عَس هؼوَل توبم پیبم ّب ٍ دادُ ّب اص عشیق ؿجکِ حؼگش ثشای ػشٍس پضؿکی اًتقبل هی ؿًَذ.
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استجبط ثیي ػشٍس ّبی ؿخلی ٍ ایٌتشًت ثب اػتفبدُ اص فٌبٍسی  ٍ GPRS/ GSM ،WAN ،WLANػبیش فٌبٍسیْبی ؿجکِ ّبی گؼتشدُ ٍ هحلی ٍ
ثی ػین اػتبًذاسد اًجبم هی ؿَد.

شکل  _3هؼواری سیستن M-Health
MobiHealth
یک پشٍطُ ثب ّذف هْیب ػبصی ًظبست هذاٍم ثش ثیوبساى ثیشٍى اص هحیظ ثیوبسػتبى اػت MobiHealth .خذهبت جذیذی دس صهیٌِ ی
ػالهت ثش اػبع في آٍسی ّبی  GSM/GPSهَسد ّذف قشاس هی دّذ .ایي پشٍطُ ،دس جْت ثْجَد کیفیت صًذگی ثیوبساى ثب افضایؾ ٍ تقَیت ػشٍیغ
ّب دس صهیٌِ ی پیـگیشی ثیوبسی ،تـخیق ،کوک اص ساُ دٍسً ،ظبست ثش حبلت ّبی فیضیکی (ٍسصؽ کشدى) آصهبیؾ ؿذُ اػتّ.ذف ایي پشٍطُ ثشای
آصهبیؾ کشدى تَاًبیی صیش ػبخت ّبی  2.5/3 Gثشای حوبیت ػشٍیغ ّبی هشاقجت اص ػالهت ثَد کِ ثشای ایي هٌظَس آصهبیـبت پی دس پی دس 4
کـَس اسٍپبیی (ّلٌذ ،ػَئیغ ،آلوبى ،اػپبًیب) ثشگضاس ؿذ ٍ عیف ٍػیؼی اص ؿشایظ هخل ثبسداسی،ثیوبسی ّبی سٍحی ،قلجی ٍ ػشٍقی ٍ ًبسػبیی ّبی
تٌفؼی سا ؿبهل هی ؿَد.
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شکل  _4شبکه بدنی MobiHealth
Ubimon
ایي هحلَل ثخـی اص  Ubicareاػت کِ ّذف آى فشاّن کشدى یک ػیؼتن ًظبست هذاٍم ثشای ثیوبساى ثِ هٌظَس ضجظ حَادث صٍد گزس اهب
تْذیذ کٌٌذُ صًذگی اػت .اص ایي هحلَل ثِ هٌظَس تؼْیل دس تشکیت اعالػبت صهیٌِ ،ػٌؼَسّبی صهیٌِ ؿبهل ؿتبة ػٌج ،دهب ،هیضاى سػبًبیی ٍ
سعَثت پَػت ثب ّن دس ؿجکِ ّبی ثذًی ثی ػین اػتفبدُ هی کٌذ .ایي ػیؼتن ؿبهل  5جضء اكلی اػت؛ گشٍُ ؿجکِ ّبی ثذًی ثی ػین ٍاحذ پشداصؽ
هشکضی  ،ػشٍس هشکضی  ،پبیگبُ دادُ ثیوبس ٍ ایؼتگبُ کبسی .یک دػتگبُ ً PDAیض ثِ ػٌَاى یک هؼیشیبة ثیي ؿجکِ ّبی ثذًی ثی ػین ٍ ػشٍس هشکضی
ػول هی کٌذ .دادُ ّب اص ػٌؼَسّب جوغ آٍسی ٍ اص عشیق ؿجکِ  WIFI/GPRSثِ ػشٍس هشکضی ثشای رخیشُ ػبصی عَالًی هذت ٍ تجضیِ ٍ تحلیل،
اًتقبل دادُ هی ؿَد.

شکل  _5دیاگرام سیستن ubimon
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نتیجه گیری و کارهای آینده:
دس ایي هقبلِ ثِ ثشسػی ػیؼتن ّبی تجبسی هَجَد دس صهیٌِ هشاقجت اص ػبلوٌذاى ٍ ًظبست اص ساُ دٍس ثب اػتفبدُ اص دػتگبُ ّبی
هَثبیل( ،PDAتلفي ّبی َّؿوٌذ) ٍ ؿجکِ ّبی حؼگش ثی ػین پشداختین ٍ ّوچٌیي ثِ ًحَُ چگًَگی اػتفبدُ اص ػٌؼَسّبی حؼگش اؿبسُ کشدین کِ
ثِ عَس هذاٍم ثش ثیوبساى ًظبست داؿتٌذ ّ .وِ ایي ػیؼتن ّب ثِ جض  MobiHealth ٍ HealthGear ،CodeBlueکِ ثشای ثیوبساًی ثب هـکالت خبف
اػتفبدُ هی ؿًَذ ثشای ػوَم ثیوبساى قبثل اػتفبدُ ّؼتٌذ  .ػیؼتن ّبی هشاقجت اص ساُ دٍس ثشای ًظبست هذاٍم دس ؿشایظ اضغشاسی ٍ تـخیق صٍد ٌّگبم
ؿشایظ ثحشاًی ثشای افشاد ثیوبس ٍ ثِ خلَف ػبلوٌذاًی کِ تٌْب صًذگی هی کٌٌذ ٍ هجتال ثِ ثیوبسی ّبی خغشًبک هخل ثیوبسی ّبی قلجی ػشٍقیٍ ،قفِ
ی تٌفؼی دسخَاة ٍ ...هَسد اػتفبدُ قشاس هی گیشد ،ایي ػیؼتن ّب ّـذاسّبیی سا ایجبد هی کٌٌذ کِ ثبػج جلَگیشی اص ثحشاى ٍ حبدحِ ثشای ثیوبساى هی
ؿَد .اػتفبدُ اص ایي ػیؼتن ّب ثشای ثبال ثشدى کیفیت هشاقجت اص ثیوبساى ,چـن اًذاص هَسد ًظش ایي هقبلِ اػت.اص آى جبیی کِ اهشٍصُ اهٌیت ٍ حفظ حشین
خلَكی اص ًگشاًی ّبی ػوذُ کبسثشاى هحؼَة هی ؿَد ٍ دس هیبى ایي دػتگبُ ّب فقظ ػیؼتن  CodeBlueثب اػتفبدُ اص کذگزاسی ٍ ثی ًبم ػبصی
دادُ ّبی کبسثشاى اص افـب ؿذى هـخلبت آى ّب جلَگیشی هی کٌذ ،کبس آیٌذُ هب؛ ثشسػی ساُ ّبیی ثشای حفظ حشین خلَكی کبسثشاى خَاّذ ثَد.

جدول  – 1نوع ارتباط سیستن ها
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