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 چکیده:
در سال های اخیر به دلیل توان بالقوه خود  1اشیا فناوری اینترنت کشورهاست. در توسعه پایدار های زمینه از یکی سالمت به توجه

و همچنین افزایش  مزمن هایکاهش فشار بر سیستم های مراقبت بهداشتی ناشی از سالخوردگی جمعیت و افزایش بیماری بمنظور

فناوری در  . اینتوجه زیادی را به خود جلب کرده است های وارده به بیمارانهای سرانه بیمارستان به دلیل صدمات و آسیبهزینه

ایران بررسی نشده است. هدف این پژوهش بررسی شواهد و مقاالت  کشوربخش بهداشت و درمان کاربردهای متنوعی دارد که در

باشد که به روش های جهان و ایران میمرتبط با هوشمندسازی و استفاده از فناوری اینترنت اشیا در نظام سالمت و بیمارستان

های جهانی، ابعاد طراحی و استقرار فناوری اینترنت اشیا در نظام بهداشت و ر آن است با بررسی مدلمروری انجام شده و سعی ب

 درمان توضیح داده شود.

 

 RFIDفناوری  نظام سالمت، اینترنت اشیا،تکنولوژی بیمارستان هوشمند،  های کلیدی:واژه

 

 مقدمه

توانند تمام ابعاد کسب و کارها را تحت تاثیر قرار دهند. ها میای از فناوریهای اخیر نشان داد انواع تازهانقالب اینترنت در دهه

پذیر شده است. امکانهای نوین مانند اتصاالت، ارتباطات بی سیم و سنسورهای آن، ارتباطات همه جایی امروزه به کمک فناوری

وانمندسازی اشیا برای اتصال در هر زمان و مکان، باهرچیزی و هرشخصی است که از هر مسیر یا شبکه و هدف اینترنت اشیا ت

اینترنت اشیا فناوری جدیدی است که به  کند. اینترنت اشیا تکامل جدیدی از اینترنت است.آل استفاده میخدمت به صورت ایده

 پردازد.با اتصاالت بی سیم  سیم دار به محاوره با یکدیگر میحضور همه جانبه محیطی توجه میکند و از تنوع چیزهایی 

فراهم نمودن سیستمی برای بهداشتی هوشمند است. هدف نهایی از آن  هایاینترنت اشیا نوآوری جدیدی برای مدیریت مراقبت

ناطق روستایی و دسترسی سخت پایش بیماران بوسیله استفاده از حسگرها و اینترنت اشیا میباشد. خصوصا کاربرد این فناوری در م

های بهداشتی و درمانی و همچنین برای ارتقای زندگی مستقل سالخوردگان برای مدت طوالنی در منازل خود بسیار مهم به مراقبت

 کاهش فشار بر سیستم های مراقبت بهداشتی بمنظوردر سال های اخیر به دلیل توان بالقوه خود  2اشیا فناوری اینترنتمیباشد. 

                                                           
1 Internet of Thing: IoT 
2 Internet of Thing: IoT 
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اکنون اینترنت اشیا از وجه زیادی را به خود جلب کرده است. مزمن ت هایناشی از سالخوردگی جمعیت و افزایش بیماری درمانی

در کشور .ای را برای کسب و کارها، افراد و دولت ها فراهم کرده استدوران کودکی خارج شده و کاربردها و خدکات متنوع نوآورانه

اند. همچنین تعداد ها و مراکز پژوهشی معدودی اهمیت این موضوع و راهگشا بودن آن را درک کردهایران تاکنون تنها دانشگاه

ها های اجرایی مبتنی بر این تکنولوژی در عرصه بهداشت و درمان به مراتب کمتر از سایر حوزهفعالیتهای صورت گرفته و پژوهش

 باشد.می

با در  .شده است مشخصی قرار گرفته و مناسب بودن آن برای مراقبت های بهداشتی مورد بررس اشیااینترنت در این مقاله مروری  

 با محوریت نظر گرفتن مضمون های تکراری این آثار، یک مدل عمومی و استاندارد برای سیستم های بهداشت و درمان آینده

 بررسی شده است.توسعه آینده این سیستم ها  و به منظور هدایت اینترنت اشیا

 

 اینترنت اشیا. 1

اما در سطح بنیادی، می توان آن را به عنوان یک شبکه از دستگاه های تعامل با تعریف های بسیاری از اینترنت اشیا وجود دارد 

ن را در این تکنولوژی، اتوماسیو. ، با امکان جمع آوری و تبادل داده ها توصیف کرد3یکدیگر از طریق ارتباطات ماشین به ماشین

 .دسازده های بزرگ امکان پذیر میامکان جمع آوری دای از صنایع با محدوده وسیع

 

 های بهداشتی. اینترنت اشیا در مراقبت2

تواند برای از راه دور میظارت . نتحقیقات در زمینه های مرتبط نشان داده است که نظارت از راه دور از نظر ایمنی قابل اعتماد است

 این گردد. کاهش فشار بر منابع بیمارستانی مانند پزشکان و تخت ها موثر واقع شده و سبب انهنظارت بر بیماران غیر بحرانی در خ

مورد استفاده  کننددی که در مناطق روستایی زندگی میهای بهداشتی برای افرابرای دسترسی بهتر به مراقبتتواند فناوری می

تواند دسترسی امر میاساسا، این  .ر خانه به مدت طوالنی زندگی کنندقرار گیرد یا به افراد مسن اجازه می دهد تا به طور مستقل د

را به دنبال  و در عین حال کاهش فشار بر سیستم های مراقبت های بهداشتی هدیبه منابع مراقبت های بهداشتی را بهبود بخش

 .دنکنترل بیشتری بر سالمت خود داشته باش در تمام اوقاتد نو همچنین مردم می توانداشته باشد 

های اخیر، مزایای بالقوه و همچنین معایب احتمالی اینترنت اشیا را برای حل مسائل و های صورت گرفته در سالپژوهش

 چندین مطالعه و روش انجام گرفته، سیستم های مراقبت بهداشتی مبتنی بر های بهداشتی تعریف و شناسایی کرده اند.بحران

های مزمن، نظارت بر بیماران، کنترل آلودگی، تشخیص افتادن، مدیریت بیماری برای اهداف خاص، از جمله را  IoT  تکنولوژی

توانبخشی، مدیریت دیابت،  های فیزیکی افراد سالمند، مراقبت از ورزشکاران و کنترل خواب،سالمت دندان، نظارت بر فعالیت

ها برای اهداف مختلفی  طراحی شده اند، در حالی که این سیستم ارد دیگر، توسعه داده است.و مو های پزشکی، یخچالنپارکینسو

 .مرتبط هستند ،هر یک از آنها به شدت با استفاده از تکنولوژی های توانمند مشابه

 

                                                           
3 M2M 



 های آینده مراقبت بهداشتی مبتنی بر اینترنت اشیامدل برای سیستمابعاد طراحی . 3

گرفته در زمینه سیستم مراقبت بهداشتی مبتنی بر اینترنت اشیا، بر لزوم استفاده از حسگرها برای نظارت  تمامی مطالعات صورت

بر سالمت بیماران تاکید میکند. سنسور خارجی و بی سیم و همچنین سنسورهای محیطی و مبتنی بر دید در اطراف خانه از جمله 

ر است تمامی حسگرهای ضروری برای پایش بیمار در اشکال کوچک، حسگرهای مطرح شده در مطالعات متعدد بوده است. بهت

قابل حمل و پوشیدنی باشد. این امر متخصصین سالمت را قادر خواهد ساخت تا نظارت کامل و جامعی را بر بیماران در هر کجا که 

نسبت به روش های جاسازی فواید ذکر شده، میزان پذیرش تکنولوژی مانیتورینگ سالمت را بین عموم  باشند، داشته باشد.

عالوه بر این، تعمیر و یا جایگزینی  کند.حسگرها در داخل بدن و یا روش های نظارتی مبتنی بر دوربین در داخل خانه بیشتر می

 ساده تر میباشد.نصب شده در خانه،  دیدپوشیدنی خارجی در مقایسه با سنسورهای ایمپلنت یا سنسورهای مبتنی بر  حسگرهای

( حسگر پوشیدنی و 1)شکل  باشد.میضروری گام  4 وجوداستفاده از حسگرهای پوشیدنی در مطالعات صورت گرفته،  بر اساس

 .ساختار ابری ذخیره داده امن و یادگیری ماشینی، دور بُرد، ارتباطات بُرد  گره مرکزی، ارتباطات کوتاه

 

سنسورهای پوشیدنی نظارت بر عالیم حیاتی و سایر نشانه های مهم  دارایسالمت بحرانی را می توان با استفاده از یک سیستم 

اندازه گیری ها می توانند به صورت منظم انجام شوند   .ارت کردس، دمای بدن و فشار خون پایش و نظنظیر ضربان قلب، میزان تنف

رکزی )سنسور مرکزی( می تواند اطالعات را به آستانه سالم شناخته شده قرار بگیرد، گره م پایینتر ازو اگر هر یک از این پارامترها 

خواندن اطالعات ارسالی در مواقع  .استفاده شود و اورژانسی برای اطالع رسانی به ارائه خدمات اضطراری تافضای ابری منتقل کند 

از  .کندیمو پزشک اطالعات مربوط به تشخیص خود را اضافه  شدهضبط  یاضطراری در پرونده سالمتی بیمار در فضای ابر

شود، یادگیری ماشینی شروع ها در پرونده آنان ثبت میهای آنآنجاییکه شرایط سالمتی بیماران در مواقع اورژانسی و عالئم و نشانه

کند. این اطالعات بعدا به پزشکان متخصص برای تایید دریافت مناسب ترین های احتمالی میبه ایجاد ارتباط بین عالئم و تشخیص

 شود. توجه به شرایط بیمار ارجاع داده شده و این فرایند مرتبا تکرار میمراقبت با 

 



 روش پژوهش: 

اسکالر و پایگاه  های داده گوگلبرای یافتن مستندات مرتبط با هوشمندسازی بیمارستان و تکنولوژی اینترنت اشیا در پایگاه

های هوشمندسازی بیمارستان، بیمارستان هوشمند، فناوری اینترنت اشیا جستجو شد اطالعاتی جهاد دانشگاهی و سیویلیکا عبارت

مقاله گردآوری و مطالعه  35تعداد  google scholarو  Pubmedهای انگلیسی زبان ها در پایگاهو ترجمه انگلیسی این کلیدواژه

 های مرتبط مورد سنجش قرار گرفت.و حیطه شد و موضوعات

 

 گیریبحث و نتیجه

های مختلف بهداشت و درمان از جمله فناوری اینترنت اشیا در بخش دهدنشان میهای صورت گرفته در کشورها پژوهشنتایج 

های فیزیکی افراد ر فعالیتهای مزمن، نظارت بر بیماران، کنترل آلودگی، تشخیص افتادن، سالمت دندان، نظارت بمدیریت بیماری

ها و سالمند، مراقبت از ورزشکاران و کنترل خواب مورد استفاده قرار گرفته و نتایج مثبتی را به دنبال داشته است. بنابراین به دولت

 های مختلف حمایت کنند. شود از کاربردهای اینترنت اشیا در حوزهنهادهای ذیربط توصیه می

 در جدید فناوری این از نوآورانه با کاربردهای را ما دهد، می افزایش اشیا اینترنت فناوری بارة در را ما آگاهی پژوهش این نتایج

 فناوری نوعی عنوان به اشیا اینترنت فناوری از استفاده با جدید توسعة خدمات برای کند، می آشنا درمان و بهداشت حوزة

 در اشیا اینترنت فناوری که آنجا از مثال برای دارد، نیز هایی محدودیت پژوهش این با وجود .تأکید دارد ارتباطی و اطالعاتی

است مطالعه محدود به بررسی و مرور  محدود درمان و بهداشت بخش در آن کاربردی های تجربه و نکرده رشد کشور هنوز

 های صورت گرفته شده است.پژوهش

های عملی ممکن برای حل هوشمندسازی سیستم مراقبت سالمتی یکی از بهترین راهاستفاده از تکنولوژی اینترنت اشیا در راستای 

باشد. امید است مدیران و نوآوران عرصه سالمت با بکارگیری اینترنت اشیا در ارتقای سطح های نظام سالمت میمسائل و بحران

رویه از تخت های بیمارستان و پزشکان نطقی و بیسالمت و شناسایی نیازهای بیماران در دریافت خدمات اورژانسی، استفاده غیر م

 های القایی و غیرضروری را کاهش دهند.و متخصصان این عرصه و تحمیل هزینه

 

 

 

 

 


