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 معرفی سامانه پایش از راه دور بیماران  .۱
فنّاوري  از یک سو و رشد  به خدمات پزشکی  نیاز  افزایش  آن  تبع  به  و  زندگی  به  امید  افزایش  و    هايبا  الکترونیک 

) در راستاي  Remote Patient Monitoring  )RPM  مخابرات از سوي دیگر، ارائه خدمات پزشکی از راه مانند 
 پوشش اهداف زیر مطرح شده است:

 حوزه تناسب اندام، مراقبتهاي ویژه سالمندان و کودکان مراقبتهاي عمومی پزشکی به  •
مراقبتهاي پزشکی در زندگی عادي مثل بیماران مبتال به دیابت و بیماران با تجهیزات پزشکی همراه   •

 به عنوان نمونه بیماران قلبی 
 مراقبتهاي خاص پزشکی جهت بیماران در محیط زندگی در دوران نقاهت یا طول درمان •

 مراقبتهاي خاص پزشکی به بیماران متحرك در محیط هاي بیمارستانی •
 : اند شده از چهار جزء زیر تشکیل  RPM هاياکثر سامانه 

بی  هايگجت • به صورت  اطالعات  تبادل  قابلیت  با  به    سیمپایشگر،  مجهز  (اکسیمتر،    حسگرهاییو 
ECG  (... گیرند، میکه پارامترهاي فیزیولوژیکی بیمار را اندازه   ، دما ، فشار خون، قند خون و 

بین حسگرها • رابط  به عنوان  بیمار، که  مرکزي عمل    سامانۀو    ایستگاه محلی نصب شده در محل 
را دریافت کرده و آن را با استفاده از یک بستر مخابراتی،    کند، به این صورت که اطالعات حسگرهامی 

 کند، میمرکزي و/یا مراکز و کادر درمانی ارسال   سامانۀتلفن همراه، به  شبکۀمانند اینترنت یا 
  چنین هم و    رود می و کادر درمانی به کار    حسگرهااطالعات دریافتی از    ذخیرةمرکزي که براي    سامانۀ •

 شوند،می هشدار روي آن اجرا   تشخیص و  افزارهاينرم 

BLE 

 هاگجت

 واحد پردازش شخصی

 تلفن همراه

 شخصی رایانۀ
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درمانی یا    هايتوصیه شده،    آوريجمع هوشمند تشخیص و هشدار، که با پردازش اطالعات    افزارنرم  •
افزار بخش میتنی بر دانش سامانه بوده که روز به  این بخش از نرم   .کند می هشدارهاي الزم را تولید  

 یابد.ارتقاء می دانش در این حوزه، در طول زمان روز با توجه پیشرفت 
آوري  این خدمات صرفا جمع با توجه به نیاز روز افزون، چنین خدماتی در نقاط مختلف دنیا ایجاد و توسعه یافته است.  

 هاي از آن در ادامه ارائه خواهد شد. نمونه گیرد. خدمات نبود و ارائه خدمات مراقبتی و پزشکی به بیماران را در بر می 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکتها، شرکتهاي دیگري به  الزم بذکر است که در کنار این 
هاي از آن به  تولید محصول در این حوزه مشغولند که نمونه 

 قرار زیر است:

• Dexcom 
• Honeywell Life Sciences 
• Medtronic 
• Philips Healthcare 
• ResMed 

    Senseonics 
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 افزار مدیریت و ایجاد خدمات مراقبتی نرم  .۲
از خدمات  نرم این   ارائه می افزار سطحی  آنالین  به صورت  توسط عوامل متخصص  را  / پزشکی  کند و عمال  مراقبتی 

 کند. خدمات سامانه پایش از راه دور بیماران را ایجاد می 
 باشد: این نرم افزار توانایی زیر را دارا می 

 مدیریت دسترسی کاربران  •
 مدیریت پروفایل کاربران  •
 پروفایل کاربران مدیریت  •
 مدیریت دستگاه هاي کاربران  •

 مدیریت دستگاه هاي کاربران  •
 مدیریت پشتیبانی  •
 مدیریت صفحه پشتیبانی •
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 هاي قابل استفاده در سامانهگجت  .۳
ارتباط  رابطه بین گجت نام    گرددبرقرار می  BLEها و واحد پردازش شخصی توسط  به  را    WBANو یک شبکه 

)Wireless Body Area Network کنند.) را ایجاد می 

۳�۱.   ECG 
 شوداستفاده می  ECGآوري سیگنال الکترو کاردیوگرام (نوار قلب) یا این گجت جهت جمع 

 مشخصات عنوان

 با استفاده از باتري قابل شارژ، طول عمر باال  مدار تغذیه 

 روزرسانیبهاطالعات، قابلیت   رمزگذاريمختلف، تشخیص خطا،    هاي قسمتکنترل   مدار کنترل 

 بیمار  روزمرة  هايفعالیتمعرفی شده، کمترین مزاحمت براي    یکی از انواع حسگرهاي  حسگر

 میزان تشعشع پایین و غیر مضر براي بدن، قابلیت اطمینان باال   BLEاستفاده از   سیمفرستندة بی

 را با مشخصات زیر را تولید نموده است. ECGدر این راستا این شرکت گجت 

 متر  ی لیم  70×  32×  19ابعاد دستگاه 
 شارژ   زانی، م يباطر  تیوضع ش ینما

 ن ییپا اریمصرف برق بس 
 پورت  ق یولت قابل شارژ از طر 3.7 مریپل-  ومیتیل يباطر ه یتغذ يدارا

Micro Usb  با محافظ مدار شارژ 
 ) شده،حفاظت شده در برابر الکتروشوك زولهی کامال ا( ماریب  يمدار ورود

 انه یو را لیموبا  یانواع گوش يجهت نصب بر رو ینرم افزار اختصاص  يدارا
 به همراه ثبت زمان و مشخصات  انهیرا ای  لیاطالعات در موبا رهیامکان ذخ

 و ارسال به پزشک معالج به طور خودکار  مار یب
 دستگاهها ر یبا سا می س یارتباط ب ي رابط بلوتوث جهت برقرار  يدارا
 گراد  یدرجه سانت 50تا  0 ط یمح ي با دما  یطیمح ط یشرا

 سبک  اریقابل حمل و بس 
 )دکمه  ک یبا فشار (  ارآسانیبس   يکاربر

 ي ریاندازه گدقت باال در 
 ي کمربند  ایو  زی قابل استفاده به صورت گردن آو

 کاناله   3به صورت   يری رکوردگ
   ضیپد قابل تعو يدارا
 تسمه گردنبند قابل جدا شدن يدارا
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 پالس اکسیمتر گجت   .۲�۳
 پالس اکسیمتر ساخته شده است.   ) توسط حسگرهايSpO2آوري اطالعات اکسیژن اشباع خون ( این گجت براي جمع 

 مشخصات عنوان

 AAAعدد باتري    2 مدار تغذیه 

 روزرسانیبهاطالعات، قابلیت   رمزگذاريمختلف، تشخیص خطا،    هاي کنترل قسمت مدار کنترل 

 حسگر پالس اکسیمتر قرمز و مادون قرمز انگشتی حسگر

 میزان تشعشع پایین و غیر مضر براي بدن، قابلیت اطمینان باال   BLEاستفاده از   سیمفرستندة بی

 را با مشخصات زیر را تولید نموده است.  پالس اکسیمتردر این راستا این شرکت گجت 

 متر  ی لیم  70×  32×  19ابعاد دستگاه 
 جهت نمایش اطالعات  و وضعیت دستگاه  صفحه نمایش گرافیکی

 AAAتوسط دو عدد باتري  ن ییپا اریمصرف برق بس 
 انه یو را لیموبا  یانواع گوش يجهت نصب بر رو ینرم افزار اختصاص  يدارا

 به همراه ثبت زمان و مشخصات  انهیرا ای  لیاطالعات در موبا رهیامکان ذخ
 و ارسال به پزشک معالج به طور خودکار  مار یب

 دستگاهها ر یبا سا می س یارتباط ب ي رابط بلوتوث جهت برقرار  يدارا
 گراد  یدرجه سانت 50تا  0 ط یمح ي با دما  یطیمح ط یشرا

 سبک  اریقابل حمل و بس 
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 هاي قابل استفاده دیگر گجت .۳�۳
 باشند.گیري قند خون و اندازه گیر فشار مطرح میبا توجه به نیازهاي مراقبتی، دو دسته تجهیزات جهت اندازه

هماکنون تولیداتی در این خصوص در بازار موجود است که جهت ادغام آنها نیاز به مذاکره با شرکتهاي سازنده و یا  
 باشد شناخت عملکرد آنها می

 ات به قرار زیر هستند:هاي از این تجهیزنمونه 
 Nemaura Medical Inc محصول  •

 نوارهاي تست   %10-9دقت  •

  FDA and EMEAداراي تاییدیه  •
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 هاي هوشمند پیوند مراقب افزار گوشی نرم  .۴
و پردازش اولیه اطالعات و نمایش آن به کاربر و ارسال آن به مرکز داده پشتیبان    ناین نرم افزار توانایی گجت همزما

 را دارا می باشد.
 افزار پیوند مراقب را با مشخصات زیر را تولید نموده است.در این راستا این شرکت نرم 

 قابل نصب روي گوشیهاي هوشمند اندروید و آیفون 

 توانایی بکارگیري بیش از یک گجت

 هاي قلب ذخیره شده قابلیت نمایش تاریخچه نواري 

 توانایی تعریف فواصل زمانی بین برداشتها و مدت زمانی برداشت 

 نمایش هشدارها اطالعات دریافتی گجت

 امکان بزرگنمایی نوارهاي قلب دریافتی 

 الی توسط پیامکشناسایی کاربر با شمار تلفن همراه و کد تایید ارس

 ارسال داده هاي دریافتی به مرکز داده، جهت ذخیره سازي و بررسی دقیقتر 

 قابل نصب روي گوشیهاي هوشمند اندروید و آیفون 
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