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Abstract
Background and Objectives: Concurrent with the Covid-19 epidemic, many researches have
been conducted to facilitate and expedite the diagnosis of disease, to establish vaccines and
possible treatments and to understand the socio-economic effects of this disease. New
technologies such as telemedicine, e-Health, virtual reality, expert systems and artificial
intelligence prove to be effective in the progress and success of medical sciences and
management of infectious diseases and epidemics like MERS and SARS.The purpose of this
study is to review the applications of information technology in control and management of
Covid-19.
Material and Methods: The study was a five-step rapid review based on the proposed Arksey
and O'Malley framework. The search was performed in Cocrane Library, Scopus, Web of
Science, Proquest, PubMed and Google Scholar on May first, 2020 using the eligible keywords
and search strategy.
Results: 24 articles were selected for data extraction from 6,297 articles. The present study is
the most complete study of technologies used in the field of Covid-19 Management. Most
studies (58%) have shown the ability of artificial intelligence to detect patients with Covid-19
and identify lesions using CT images. Other studies have confirmed the effectiveness of
telemedicine systems, electronic health records, expert systems and monitoring systems to
reduce contact, rapid screening and proper disease management & control. Also, 46% of
related studies have been conducted in China.
Conclusion: Due to high spread of the Covid-19, the use of telemedicine technologies has been
more tangible in order to maintain social distancing. Also, because of similarity of Covid-19
symptoms with other respiratory diseases, artificial intelligence applied for rapid screening and
diagnosis. The results confirmed more application of these two systems. The results have
proven the effectiveness of technology in quick patients’ identification, self-quarantine,
diagnosis and monitoring of disease.
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چکيده

زمينه و اهداف :همزمان با اپیدمی کووید 19-تحقیقات فراوانی در زمینهی تسهیل و تسرری تخرصیب بیرراریی ای راد واکسرر و درمرانهرای
احترالی و درک تأثیرات اجتراعی -اقتصادی ایر بیراری صورت گرفته است .فناوریهای نویر مانند سالمت از راه دوری سالمت دی یتالی واقعیت
م ازیی سیستمهای خبره و هوش مصنوعی در پیخرفت و موفقیت علوم پزشکی و مدیریت بیراریهرای عورونی و اپیردمیهرا ماننرد  MERSو
 SARSموثر بوده اند هدف ایر مطالعه مروری بر کاربردهای فناوری اطالعات در کنترل و مدیریت کووید 19-میباشد.
مواد و روشها :مطالعهی حاضر یک مرور سری است کهبراساس چارچوب  5مرحله ای پیخنهادی  Arkseyو  O'Malleyان ام است  .بعد
از انتصاب کلیدواژههای جست و با استواده از کلیرد واژه هرا و اسرترااتجی جسرت وی مناسر در پایگراههرای اطالعراتی Web of Science,
 ProQuest, PubMed, Scopus, Cochrane Libraryو  Google Scholarدر تاریخ اول ماه می 2020ان ام شد.
یافتهها :از بیر  6297مقالهی مورد بررسیی  24مقاله برای استصراج دادهها انتصاب شدند .اکثر مطالعات ان امشرده  58درصرد،ی قابلیرت هروش
مصنوعی برای کرک به پزشکان در تخصیب بیراران مبتال به کووید 19-و شناسایی ضایعات برا اسرتواده از تصراویر  CTرا نخران دادنرد .سرایر
مطالعات سودمندی استواده از سیستمهای تله مدیسیری پروندهی الکترونیک سالمتی سیستمهای خبره و سیستمهرای دیردهبرانی را بررای کراه
تراسی غربالگری سری و مدیریت صحیح بیراران تأیید کردهاند .هرچنیر  46درصد مطالعات مررتب برا کراربرد فنراوری اطالعرات در مردیریت
کووید 19-در کخور چیر ان ام شده است.
نتيجهگيری :با توجه به قابلیت انتقال بسیار باالی اپیدمی کووید19-ی کاربرد فناوریهای حوزهی سالمت از راه دور مانند تله مدیسیر به منظرور
رعایت فاصلهی اجتراعی ملروستر بوده است .هرچنیر با توجه به مخابه بودن عالئم کووید 19-با سایر بیرراریهرای تنوسریی سرعی در ای راد
سیستمهای غربالگری و تخصیب سری به کرک هوش مصنوعی گردیده است .نتایج مطالعات کراربرد بیخرتر ایرر  2سیسرتم را تأییرد کرردهانرد.
مطالعات ان امشده اثربصخی فناوری را در شناسایی سری بیرارانی خودقرنطینگیی کرک به تخصیب و پای روند بیراری اثبات کردند.
کليدواژهها :کووید19-ی فناوری اطالعات سالمت ،مروری تله مدیسیر
نحوه استناد به اين مقاله :محردزاده زی مسرت ای کریرینجاد اصل ر .کاربرد مدلهای رویکردها و ابزارهای فناوری اطالعات در مدیریت کووید :19-مرور سری  .تصویر سالمت
1400؛.95-77:،1 12

 .1گروه فناوری اطالعات سالمت ،دانشکده مدیریت و اطالعرسانی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران
 .2گروه انفورماتیک پزشکی ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران )(Email: Elhammaserat@gmail.com
 .3مدیریت توانبخشی ،مرکز بهداشت تبریز ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران
حقوق برای مؤلف(ان) محفوظ است .این مقاله با دسترسی آزاد در تصویر سالمت تحت مجوز کرییتو کامنز ( (http://creativecommons.org/licenses/bync/4.0/منتشر
شده که طبق مفاد آن هرگونه استفاده غیر تجاری تنها در صورتی مجاز است که به اثر اصلی به نحو مقتضی استناد و ارجاع داده شده باشد.
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محمدزاده و همکاران

مقدمه

در دسامبر 2019ی تعردادی کریپ پنومرونی برا علرت
نامخصب در ووهان چیر ظاهر شد و ایر بیراری شردیدا
مسری به سرعت تبردیل بره اپیردمی جهرانی شرد .،5-1
سررازمان جهررانی بهداشررت ایررر بیررراری را کوویررد19-
) (Covid-19نام گذاشرت  .،6از زمران شریو اپیردمی
کووید 19-راهکارهرای مصتلوری ماننرد جداسرازی افرراد
مخکوک به ایر بیراریی نظارت دقیق تراسهای جر آوری
دادههای اپیردمیولوژیک و برالینی از بیرراران و توسرعهی
روشهای تخصیصی و درمانی برای کنترل آن ارائره شرده
است 7ی .،8در ایر میران تحقیقرات فراوانری در زمینرهی
تسررهیل و تسررری تخررصیب بیررراریی ای رراد واکسررر و
درمانهای احترالی و درک تأثیرات اجترراعی -اقتصرادی
ایر بیراری صورت گرفته است .،9
تصریرات اتصاذشده در بحرانها توس سیاستگذاران
باید متناس با شرای اقلیریی فرهنگری و جرعیتری یرک
کخررور باشررد .مرردیریت اپیرردمی فراگیررر کوویررد 19-بررا
شناسایی سری ی اطال رسانی سری و ارائهی اطالعات بره
موقرر ی دقیررق و شررواف در مررورد بیررراری برره مررردم و
سیاستگذاران بهبود مرییابرد  .،1دسترسری بره دادههرای
اپیدمیولوژیکی و ژنومیک به موق در مرورد بیرراریهرای
عوونی من ر به کنترل سری تر و کارآمدتر شیو جهانی و
پیگیری بیراری میشود  .،6اگرچه راهحرل نهرایی بررای
کنترل عوونت کووید 19-چند وجهی اسرت؛ امرا یکری از
حوزههای مهم که هنوز به طور کامل مرورد کراوش قررار
نگرفته استی کاربرد فناوریهای اطالعاتی موجرود بررای
تسهیل در ارائهی خدمات بهینه و در عیر حال به حرداقل
رساندن خطر مواجهرهی مسرتقیم انسران برا انسران اسرت
.،10
فنرراوریهررای نررویر در پیخرررفت و موفقیررت علرروم
پزشکی بسیار مهم هستند .ت ربرهی بیرراریهرای مخرابه
ماننررد  MERSو SARSی سررودمندی فنرراوری را تأییررد
کرده است .به عنوان مثالی از الگوریتمهرای طبقرهبنردی و
تکنیکهای دادهکاوی میتوان برای تصریر شدت بیرراری
استواده کرد  .،11در زمان شریو سرارسی بررای تسرری
غربالگری افراد مبتال در انتاریو از فناوری اطالعرات بهرره
گرفته شد  .،12در طول اپیدمی مِرس در سرال  2015در
کره جنوبیی دولت زیرسراختهرای  ITرا بررای پیگیرری
بیراران مخکوک و مدیریت بیراری تقویت کرد و از ایرر
ت ربه در کنترل کووید 19-نیز بهرره بررد  .،13هرچنریر
ابزارهای فناوری اطالعات برای آموزش م ازی در زمران
سارس مورد تأکید قرار گرفت  .،14اسرتواده از دادههرا و
الگوریتمهای دی یتالی برای پی بینی و نظارت برر رونرد
پیخرفت بیراریی سرابقهی سرور افرراد مخرکوک و مبرتالی
جداسررازی و پیگیررری افررراد مبررتال از اهریررت ویررجهای

برخوردار است  .،15در طول هرهگیرری ابروال در سرال
2014ی استواده از پروندهی الکترونیرک سرالمت )(EHR
برای مدیریت بهتر بیراری مورد توجه قرار گرفرت .،16
تله مدیسریر در شررای اپیردمی امکران بهبرود تحقیقرات
اپیدمیولوژیکی کنتررل بیرراری و مردیریت برالینی را دارد
 .،17از سیستمهای هوشرند مریتروان بررای پری بینری
بیراری و ارزیابی ریسرک براسراس منطقرهی جغرافیرایی
استواده کرد .،18
بهرهمندی از فناوریهای اطالعات سالمت برای بهبود
کیویررت مراقبررت و کرراه هزینرره برره ویررجه در مرردیریت
بیراریهای مزمر و کووید 19-ضرروری اسرت 19ی.،20
از فناوری اطالعات میتوان به منظرور مردیریت و کنتررل
بهتر کووید 19-شامل پیخرگیریی غربرالگریی تخرصیبی
معال ه و پیگیری بیراران استواده کرد .اغل ارائهدهندگان
خرردمات سررالمت و بیررراران برره دنبررال درک پتانسرریل
فناوری های دی یتالی به منظور کاه مراجعهی حضوری
و رعایت فاصلهی اجتراعی میباشند  .،21فناوریهرایی
مانند تله مدیسریر بررای رسریدگی بره مروارد اورژانسری
کوویررد 19-و مرردیریت بیررراری اسررتواده شررده اسررت
22ی .،23هرزمان با شیو ایر بیراریی عرالوه برر تعرداد
فزاینرردهی مرررو و مخررکالت جسررریی بسرریاری از افررراد
جامعه و ارائه دهندگان خدمات سالمتی با مخکالت روانی
از جرله اضطرابی افسردگی و استرس نیز مواجه شدهانرد
کرره در برخرری از کخررورها برررای حررل ایررر مخررکلی
روانپزشکی از راه دوری خدمات مخاورهی سالمت آنالیر
و م ازی ارائه میگردد.،26-24 .
در کل فناوریهای سالمت از راه دور بررای مردیریت
بیراریهای واگیر ایدهآل هستند و یک عامل مهم در کنرد
کردن فرایند انتقال ویروسی رعایت فاصرلهی اجترراعی و
کاه تراس فردی می باشند .برا فنراوری سرالمت از راه
دور امکان مراقبرت یرا ارزیرابی از راه دور تریراژ ،بررای
بیراران مبتال یا مخکوک به کووید 19-وجرود دارد .بررای
افراد غیرمبتال برا سرایر بیرراریهرا کره نیازمنرد خردمات
پزشکی و بیرارستانی هستندی امکان ارائرهی مراقبرتهرای
روزانررره و مرررورد نیررراز وجرررود دارد  .،27اسرررتواده از
سیستم های تله مدیسیر من ر بره کراه قابرل توجره در
مراجعات غیرضروریی تریاژ سری بیرارانی آموزش بیررار
و ارائه دهندگانی ترویج خودقرنطینگی و کاه مراجعات
به اورژانپ میگردد  .،30-28در شرای بحران کوویرد-
19ی از فناوری اطالعات برای آمروزش م رازی و ترداوم
آموزش دانخ ویان و دان آموزان نیز اسرتواده مریگرردد
.،31
وقو اپیدمیهایی مانند سارس و بیراریهای واگیردار
ثابت کردند که یرک مللورهی اساسری آمرادهسرازی بررای
Depiction of Health, 2021; 12(1): 77-95
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مقابلرره بررا بیررراریهررا و سررندرمهررای مخررابهی اسررتقرار
سیستمهای نظارتی و فناوریهای اطالعاتی اسرت کره بره
سرعت روند شریو بیرراری را شناسرایی کننرد و برر آن
نظرارت داشررته باشررند و از ایررر طریررق میررزان بیررراری و
مرو ومیر ناشی از آن را به حداقل برسانند  .،32در زمان
وقو اپیدمی و بحرانی ما بررای مردیریت بهینره بره تررام
مناب اطالعاتی نیاز داریم کره در ایرر میران فنراوریهرای
نویر و قردیم اطالعراتیی بررای دسترسری بره ایرر منراب
اطالعاتی و ارائهی اطالعات باکیویت به منظرور مردیریت
بیراری بسیار سودمند میباشند .،29
آنچه که ت ربهی متولیران سرالمت در هنگرام بحرران
کرونا ثابت کردی ایر بود که مدیریت ایر بیراری با اتکرا
به روشهای سنتی امکانپذیر نبوده و باید از فناوریهرای
نویر اطالعاتی برای مدیریت بهینهی ایر بیراری اسرتواده
کرررد  .،33بسرریاری از مطالعرراتی سررودمندی فنرراوری
اطالعات سالمت را برای مدیریت بیراریهرای عورونی و
مزمر تأییرد کررده انرد .هردف ایرر مطالعرهی مرروری برر
کاربردهررای فنرراوری اطالعررات در مرردیریت کوویررد19-
میباشد.

مواد و روشها

مطالعهی حاضر یک مرور سری براسراس چرارچوب
پیخنهادی برای مرور های دامنره  Arkseyو O'Malley
شامل  5مرحله مریباشرد  :،34الر) ،شناسرایی اهرداف
تحقیررق و اسررتراتجی جسررت و؛ ب ،شناسررایی مقرراالت
پجوهخرری مرررتب ؛ ج ،انتصرراب مقرراالت پجوهخرری؛ د،
استصراج دادهها و ه ،جر بندیی بحثی آنرالیز و گرزارش
نتایج .به دلیل اینکه ان ام مطالعات نظاممند قروی نیازمنرد
زمان طوالنی است ،20ی در ایرر مطالعره از روش مررور
سری استواده شد .سلاالت پجوه حاضرر شرامل مروارد
زیر میباشد:
 چگونه می تروان برا ابزارهرای فنراوری اطالعراتسالمتی اپیدمی کووید 19-را مدیریت کرد؟
 رایررجتررریر ابزارهررای فنرراوری اطالعررات برررایمدیریت کووید 19-چه مواردی میباشند؟
 نتایج استواده از ایر فنراوریهرا در مردیریت ایرراپیدمی چه بوده است؟
استراتجی جسرت و :براسراس اهرداف تعیریرشرده در
ابتدای پجوه ی پجوهخگران کلیردواژههرای مررتب را برا
توجه به هردف پرجوه تعیریر کردنرد و  2نورر از تریم
پجوه به صورت مستقل شرو به جست و از پایگاههای
داده کردند .جسرت و در نیرره ی مراه فرروردیر ان رام و
م ددا در نیرهی اول اردیبهخت سال  1399برابر اول ماه
می  2020تکرار ونهرایی گردیرد .پایگراههرای اطالعراتی
Web of science,
ProQuest, PubMed,
تصوير سالمت1400 ،؛ 95-77 :)1(12

 Library Scopus, Cochraneو Google
 Scholarمررورد جسررت و قرررار گرفتنررد .از آن ررایی کرره
کروناویروس  2019از اواخر دسامبر  2019شناسایی شرد
نتایج جست و محدود شد به دسامبر  2019تا اول ماه می
 . 2020ترکی کلیدواژه های جست وی مرورد بررسری و
مراحل مرور به ترتی زیر بود:
(Covid-19 OR Coronavirus 2019 OR
SARS-CoV-2 Infection OR COVID-19
Pandemic OR Coronavirus Disease 2019
OR COVID-19 Virus Infection) AND
(Technology OR Virtual Reality OR
Telemedicine OR Telehealth OR Web Site
OR Mobile Application OR Portal OR
Electronic Health Record OR Electronic
Medical Record OR Portal OR Teleeducation OR Information System OR
Health Information Technology OR
Software OR Geographic Information
System OR Internet Based System OR
Registry OR Artificial Intelligence OR
)Deep Learning
شناسایی مقاالت :دو نور محقرق بره صرورت مسرتقل
جست و را با کلیدواژههرای مخرصبشرده ان رام دادنردی
سپپ  2م روعه از مقاالت یافتشده با هردیگر مقایسره
شرردند .در مرحلررهی اول بررا بررسرری عنرروان و چکیرردهی
مقاالتی موارد تکراری و نامرتب با هدف پجوه حذف
شدند .پپ از حذف مقاالتی که معیارهای ورود به مطالعه
را نداشتندی متر کامل ترام مقاالت بررسری شرد .در ایرر
مرحله مقاالتی انتصاب گردیدند که یرک رویکررد و ابرزار
فناوری برای مدیریت کووید 19-در آنها بره کرار گرفتره
شده بودی سپپ نتایج آنها با توجه بره اهرداف اسرتصراج
شد و به منظور بازبینی و اصالح در اختیرار محقرق سروم
قرار گرفت.
معیارهای انتصاب مقاالت عبارت بودند از:
 مقاالت یافتشده در موضو تحقیرق کره اجرراینرونهای از ابزارهای فناوریهای اطالعات سرالمت را
گزارش کرده بودند.
 مقاالت فارسری و انگلیسری زبران چرا شرده درم الت علری داخلی و خارجی که مرتر کامرل آنهرا
در دسترس بود.
معیارهای خروج عبارت بودند از:
 مطالعات پیخنهادی یک صوحهایی نامه به سرردبیرو مقاالت
 مقاالت مروری مقرراالتی کرره در آنهررا نحرروهی اجرررا برره خرروبیمخصب نخده بود.

محمدزاده و همکاران

 مقاالتی که سیستم جدیدی ارائه نرداده و تنهرا برهبررسی سایر سیستمها پرداخته بودند.
 -مقاالتی که متر کامل آنها در دسترس نبود.

در نهایت  24مقالره بررای اسرتصراج دادههرا انتصراب
شدند .خالصهی استراتجی جست و در شکل  1ارائه شرده
است.
مستندات يافت شده براساس جستجوی کلیدواژه-
های در پايگاه دادههای
Google Scholar, Web of Science,
ProQuest, PubMed, Scopus,
Cochrance library
تعداد= 6297

مطالعه عنوان مقاالت و حذف مقاالت
غیرمرتبط با موضوع مانند مقاالت مربوط به
قبل از سال
2019
تعداد= 3147
حذف مقاالت تکراری
تعداد= 112

مقاالت مرتبط با موضوع کووید19 -
تعداد= 3035

مطالعه خالصه مقاالت و حذف
موارد غیر مرتبط
تعداد= 2890
مقاالت مرتبط با موضوع کووید 19-و فناوری
اطالعات
تعداد= 145
حذف مقاالت غیرمرتبط پس از مطالعه
متن کامل ،مقاالت مروری ،کامنتری و
نامه به سردبیر
تعداد= 121
مطالعات انتخاب شده

شکل .1فرایند جست و و انتصاب مقاالت

اسررتصراج داده از مقرراالت منتص ر  :پررپ از انتصرراب
مقاالتی دادهها در نرمافرزار اکسرل وارد شردندی دادههرای
استصراجشده شامل تاریخ انتخاری عنروان مقالرهی نویسرنده

تعداد=24

کخوری محی ان ام مطالعرهی هردف مطالعرهی روش ان رام
مطالعهی و یافتههای کلیدی مطالعه میباشد.
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یافتهها

پپ از استصراج داده از مقاالتی یافتههرای حاصرل از
مطالعات بررسیشردهی در قالر جردول  1ارائره گردیرده
جدول  .1یافتههای حاصل از بررسی مطالعات مرتب
محیط انجام
هدف مطالعه
نويسنده
مطالعه
ایاالت متحده
آمریکا
تأیید اهریت تأثیر
ریوز و
دانخگاه
فناوری در مدیریت
هرکاران
کالیورنیای مرکز بالینی کووید19-
،19
سر دیگو
)(UCSDH

گرنج و
هرکاران
،35

ایاالت متحده
آمریکا
دانخکده
پزشکی
دانخگاه
واشنگتر

سلران و
هرکاران
،36

فلسطیر
دانخگاه
فلسطیر -غزه

هانگ و
هرکاران
،37

چیر
دانخگاه علم و
فناوری
هوآژانگ

شی و
هرکاران

چیر
پروژهی

است .از آن ایی که هرهی مطالعات در سالهای  2019و
 2020ان ام گرفتهی سال ان ام هر مطالعه ثبت نخده است.

سیستم مورد استفاده

استواده از ابزار مبتنی بر  EHRبرای
تأیید اثربصخی  EHRبرای تسری
فرایند غربالگریی ان ام
تسری
و استانداردسازی فرایندهای
آزمایخاتی پختیبانی از تصریرات بالینی
غربالگری
و آنالیز داده

تعری) سیستم مدیریت حوادث
بیرارستانی – ) (HICSبا قابلیتهایی
از قبیل داشبورد خودکاری اضافه کردن
توصی) قابلیت فناوری قابلیت تله مدیسیر و ویدیو کنورانپ
اطالعات برای تسری به سیستم  EHRموجودی بهینهسازی
پاسخ بالینی در اپیدمی ارتباطات اورژانسی با ارائهدهندگان و
انسانی و
بیرارانی تهیهی مناب
کووید19-
ت هیزاتی ای اد قابلیتهای الزم برای
ان ام دورکاری توس کارکنان برای
کارهای غیرضروری
ای اد مدلی مبتنی بر
یادگیری عریق  (Deepبهرهمندی از مدل مبتنی بر یادگیری
برای عریق -برای توسعه و ارزیابی مدل
)Learning
تخصیب کووید 19-با پیخنهادی از  260تصویر موجود در
استواده از تصاویر  X-پایگاه داده استواده شد .تصاویر شامل
 130تصویر مربوط به بیراران مبتال به
rayی و کرک به کاه
کاری کووید 19-و  130تصویر مربوط به
ح م
رادیولوژیستها و کنترل بیراران عادی بود.
بیراری
مدل مبتنی بر یادگیری عریق –
مطالعهی گذشتهنگر -انتصاب  CTسینه
بیراران مبتال از اول ژانویه تا دوم فوریه
.2020
ارزیابی کری تغییرات با توجه به یافتههای بالینیی
ریه در بیراران مبتال به آزمایخگاهی و سیتیاسکری بیراران به
کووید 19-با اسکر انوا خوی)ی متوس ی شدید و بحرانی
تقسیم شدند .درصد شوافیت  CTکل
سریال  CTتوس
روش یادگیری عریق ریه و پنج لوب به طور خودکار توس
یک نرمافزار یادگیری عریق ت اری
خودکار
اندازهگیری شد و با اسکرهای ریه بعد
از بهبودی بیراران مقایسه گردید.
تغییرات طولی پارامترهای کری  CTدر
بیر  4نو بالینی مقایسه شدند.
تهیه و ارزیابی مدلهای مدل مبتنی بر یادگیری ماشیر –
مبتنی بر یادگیری ماشیر مطالعهی مقطعی -تعداد  52بیرار مبتال
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افزای قابلیتهای مرکز در مقابله
با اپیدمی و ارائهی توصیههایی
جهت راهاندازی موفق ایر سیستم
در سایر نقاط

مدل توسعه دادهشده عرلکرد قابل
قبولی در تخصیب بیراری در
مقایسه با عرلکرد رادیولوژیستها
داشت و اثربصخی متصصصیر
رادیولوژی را در عرلکرد بالینی
ارتقا داد.
در کل  126بیرار مبتال به کووید-
 19میانگیر سنی 52ی  53/2درصد
مرد،ی از جرله  6مورد خوی/فی
 94مورد متوس ی  20مورد شدید و
 6مورد بحرانی بررسی شدند.
درصد کدورت ریه در هر  4گروه
بعد از اولیر پیگیری نسبت به
اسکر اولیه بیختر شده بود .تواوت
معنیداری در وضوح تصاویر بیر
پیگیری اول و دوم وجود نداشت.
یادگیری عریق برای تعییر میزان
درگیری ریهی نظارت بر پیخرفت
بیراری و درک تکامل زمانی
کووید 19-بسیار مناس است.
مدل مبتنی بر یادگیری ماشیر
قابلیت و دقت باالیی برای

محمدزاده و همکاران

نويسنده
،38

محیط انجام
مطالعه
مخترک چندیر
مرکز

هدف مطالعه
برای پی بینی مدت
اقامت بیراران مبتال به
کووید19-

جیر و
هرکاران
،39

چیر
دانخگاه چیر
گوا

آنالیز تصاویر  CTبا
کرک هوش مصنوعی
برای غربالگری کووید-
19

جیر و
هرکاران
،40

چیر
دانخگاه چیر
گوا

توسعهی سیستم هوش
مصنوعی  ،AIبرای
تخصیب سری کووید-
 19با دقت متصصصیر
رادیولوژیست با ت ربه

لی و
هرکاران
،41

چیر
پروژهی
مخترک 6
بیرارستان
ووهان چیر

ای اد چارچوب کامال
خودکار برای تخصیب
 Covid-19با استواده
از  CTقوسه سینه و
ارزیابی عرلکرد آن.

شان و
هرکاران

چیر
دانخگاه فودان

تعییر میزان عوونت ریه
به دلیل کووید 19-در

سیستم مورد استفاده

نتايج به کارگیری

به کووید 19-و تصاویر اولیهی اسکر پی بینی اقامت بیراران مبتال به
ریه آنها از  5بیرارستان در فاصله بیر کووید 19-در بیرارستان نخان
 23ژانویه تا  8فوریه  2020وارد مطالعه داد.
شدند در طول مطالعه تعدادی از مطالعه
خارج شده و در نهایت  31بیرار وارد
مطالعه گردیدند .مدل مبتنی بر
رگرسیون ل ستیک  ،LRو فارست
رندم ،RFی براساس ویجگیهای
استصراجشده از ضایعات پنومونی در
م روعه داده یادگیری ) (Trainو
م روعه دادههای تست تهیه شد و
پی بینی مدت اقامت براساس
ویجگیهای بیراران ان ام گردید.
سیستم غربالگری مبتنی بر هوش
در ارزیابی سیستم میزان حساسیت
مصنوعی -سیستم هوش مصنوعی در 4
 0/974و ویجگی  0/922برای
هوته توس تیم تحقیقاتی متخکل از 30
دادههای تست که شامل انوا
نور با تصصبهای مصتل) بالینی و
بیراریهای ریوی بودی به دست
فنی توسعه پیدا کرد .دادههای 1136
آمد .با توجه به موفقیت سیستمی در
کیپ بیرار ،از  5بیرارستان مصتل)
ادامه در  16بیرارستان به منظور
برای یادگیری سیستم  723مورد مثبت
غربالگری بیراران راهاندازی شد.
کووید ،19-استواده گردید.
سیستم هوش مصنوعی – به منظور
توسعهی سیستم م روعه داده بزرو
در ارزیابی سیستمی میزان دقت
شامل  970اسکر  CTاز  496بیرار
 94/98درصدی حساسیت 94/06
مبتال به کووید 19-و  260مورد منوی
درصد و ویجگی  95/47درصد
تأییدشده از  3بیرارستان در ووهان
برای م روعه دادههای تست
چیر و  1125مورد منوی از  2م روعه
سیستم  1225مورد ،به دست آمد.
داده  CTدر دسترس قوسه سینه ساخته
در مقایسه با عرلکرد متصصصان
شد .پایگاه داده به  2دسته  trainو
یک
رادیولوژی نیز فق
 testتقسیم شدند .یادگیری سیستم با
رادیولوژیست کری دقیقتر از
 312مورد ان ام گردیدی سیستم
سیستم  AIعرل کرد.
تخصیصی مبتنی بر شبکهی عصبی
کانولخنال عریق است.
شبکهی عصبی  COV-Netاطالعات
 3506بیرار دارای اسکر قوسه سینه از
فایل دایکام ) (DICOMدر 6
بیرارستان ووهان چیر استصراج شدند .مدل یادگیری عریق توانایی
پایگاه داده به  2دسته  trainو  testتخصیب کووید 19-را با دقت باال
تقسیم شدند .چارچوب یادگیری عریق داشت و با درجهی صحت باال آن
 ،COV-Netبرای را از پنومونی و سایر بیراریهای
نظارتشده
شناسایی  Covid-19و پنومونی ریه مترایز کرد.
اکتسابی توسعه داده شد .عرلکرد مدل
پی بینی با استواده از م روعه تست
مستقل مورد بررسی قرار گرفت.
شبکهی عصبی " - "VB-Netتقطی ضری تخابه بیر تقطی خودکار و
) (segmentationمبتنی بر یادگیری دستی به میزان 91/6 ± 10/0
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نويسنده

محیط انجام
مطالعه

شیر و
هرکاران
،43

چیر
دانخگاه شیان
جیاتونگ

بررسی امکان استواده از
ابزارهای رایانهای برای
طبقهبندی شدت بیراری
کووید 19-بر اساس
تصاویر .CT

سونگ و
هرکاران
،44

چیر
پروژهی
مخترک
دانخگاه سان
یت سان و
بیرارستان رنیر
دانخگاه ووهان

توسعهی یک روش
دقیق با کرک رایانه
برای کرک به شناسایی
پزشکان به منظور
تخصیب بیراران مبتال
به کووید 19-توس
تصاویر CT

هو و
هرکاران
،45

چیر
دانخگاه فودان

برآورد اندازهی طول و
زمان پایان Covid-19
در سراسر چیر با
هوش
از
استواده
مصنوعی

قوشال و
هرکاران
،46

انگلیپ
دانخگاه برونل
لندن

طراحی شبکهی عصبی
کانولخنال بیزیر برای
تخصیب کووید 19 -با

،42

هدف مطالعه

سیستم مورد استفاده

تصاویر  CTبا یادگیری عریق از شبکهی عصبی ""VB-Net
برای جداسازی نواحی آلودهی کووید-
عریق
 19در  CTاسکر استواده گردید.
یادگیری سیستم با استواده از  249بیرار
مبتال به کووید 19-ان ام شد و سیستم
با دادههای  300بیرار جدید کووید19-
تست شد.
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سیستم کامپیوتری برای طبقهبندی
شدت بیراری -مطالعهی گذشتهنگر-
پپ از انتصاب  44مورد تأییدشدهی
مبتال به کووید19-ی مقدار و شدت
ضایعهی ریه ابتدا توس متصصصیر
رادیولوژی در  5لوب ریه تعییر شد.
در ادامه مقدار عارضه توس سیستم
مخصب شد و میزان هربستگی میان
مقدار ضایعهی مخصبشده توس
متصصب و سیستم تعییر گردید.
مدل تخصیب مبتنی بر یادگیری عریق-
سی تی اسکر قوسهی سینه  88بیرار
مبتال به کووید 19-از بیرارستانهای 2
استان چیر جر آوری شدند .بر اساس
پایگاه دادههای جر آوریشدهی یک
سیستم تخصیب عریق  CTمبتنی بر
یادگیری  ،Deep Pneumoniaبرای
شناسایی بیراران مبتال به کووید 19-و
افتراق آن از سایر بیراریهای ریوی
ای اد گردید.
سیستم مبتنی بر هوش مصنوعی -مدل-
سازی پویای انتقال بیراری و پی بینی
موارد تأییدشدهی  Covid-19در
سراسر چیر.
دادههای گردآوری شده توس WHO
از  11ژانویه تا  27فوریه  2020مورد
استواده قرار گرفت .با استواده از ت زیه
و تحلیل خوشهای گروهبندی  34استان
به  9خوشه ان ام شد ساختار
جغرافیایی و مناب بهداشتی آنها مورد
بررسی قرار گرفت .مدل توسعه
دادهشده اجازهی ورود اطالعات مربوط
به مداخالت و بررسی تأثیر مداخالت
در اندازهی شیو ویروس و زمان پایان
شیو ویروس را میداد.
شبکهی عصبی کانولخنال بیزیر-
یادگیری سیستم با دادههای رادیوگرافی
 68بیرار تأییدشدهی کووید 19-ان ام

نتايج به کارگیری
درصد بود .در مقایسه با توسیر
دستی تصاویر که بیر  1تا 5
ساعت طول میکخدی سیستم
پیخنهادی زمان توسیر را به  4دقیقه
کاه داد .که ایر موضو بیانگر
دقت باالی سیستم در تعییر میزان
عوونت ریه بر اثر کووید19-
میباشد.
میان شدت و مقدار ضایعهی
تعییرشده توس پزشک و سیستم
هربستگی باالیی مخاهده شد.
نتایج نخان داد که ابزار رایانه
میتواند شدت و توزی پنومونی
در اسکر  CTرا به طور قابل
اعتراد و دقیق ارزیابی کند.

نتایج نخان داد که مدل میتواند
بیراران مبتال را با دقت  0/99و
حساسیت  0/93تخصیب دهد.
بنابرایر از مدل ای ادشده میتوان
برای شناسایی سری و دقیق
کووید 19-در نرونههای انسانی
استواده کرد.

صحت مدل توسعه دادهشده برای
پی بینی روند گسترش کووید19-
بسیار باال بود .طبق پی بینی
ایر مدل
ان امشده توس
هرهگیری کووید 19-تا اواس
آوریل در چیر به پایان میرسید.

سیستم توسعه دادهشدهی به
مورد
در
رادیولوژیستها
پی بینیهای نادرست هخدار داده

محمدزاده و همکاران

نويسنده

محیط انجام
مطالعه

وانگ و
هرکاران
،47

کانادا
دانخگاه واترلو

شناسایی سری موارد
کووید 19-مبتنی بر
شبکهی عصبی با
استواده از تصاویر
رادیوگرافی

ژانگ و
هرکاران
،48

چیر
دانخگاه
پلیتکنیک
شرال غرب
چیر

ای اد یک مدل تخصیب
ناهن اری ریه برای
غربالگری سری و قابل
اعتراد

زو و
هرکاران
،49

پیروز و
هرکاران
،50

ایاالت متحده

ایتالیا
دانخگاه کاالبریا

هدف مطالعه
استواده
رادیوگرافی

از

تصاویر

توسعهی مدل شبکه
کانولخنال
عصبی
 ،CNNبرای طبقه-
بندی نرونههای  CTبه
پنومونی
کووید19-ی
ویروسی و عدم عوونت

بررسی تأثیر عوامل آب
و هوایی در میزان شیو
کووید19-

سیستم مورد استفاده

نتايج به کارگیری

شد .هرچنیر دادههای  5941بیرار با و عرلکرد مثبت سیستم باعث
وضعیت نرمالی پنومونی باکتریایی و افزای پذیرش یادگیری عریق در
پنومونی ویروسی به ایر پایگاه داده عرلکردهای بالینی برای تخصیب
بیراری گردید.
اضافه شد.
طراحی شبکهی عصبی کانولخر عریق
 COVID-Netبرای شناسایی موارد
کووید 19-با استواده از تصاویر
تکنیک مورد استواده من ر به
رادیوگرافی منب باز که برای عروم
شناسایی و درمان سری بیراران
مردم در دسترس هستند .برای طراحی
مبتال به کووید 19-گردید.
شبکهی عصبی از م روعه دادههای
رادیوگرافی قوسه سینه  13800بیرار
استواده شد.
مدل مبتنی بر هوش مصنوعی -برای
ارزیابی عرلکرد مدل ی  100تصویر میزان حساسیت مدل توسعهیافته
رادیوگرافی قوسه سینهی  70بیرار مبتال برای شناسایی کیپهای کووید-
به کووید 19-جر آوری شد .از 19ی  96/00درصد و برای سایر
آن ایی که برای تسهیل یادگیری عریقی موارد پنومونی  70/65درصد به
دادههای بیختری مورد نیاز است .دست آمد که بیانگر عرلکرد قابل
بنابرایری تعداد  1431تصاویر قبول مدل در شناسایی بیراران
رادیوگرافی اضافی متعلق به  1008مبتال به کووید 19-از طریق
بیرار با انوا دیگر پنومونی از پایگاه غربالگری تصاویر رادیوگرافی
دادههای عرومی تأییدشده گردآوری میباشد.
گردید.
مدل شبکهی عصبی کانولخنال618 -
نرونه  CTبررسی شدند که  219مورد
آن متعلق به  110بیرار مبتال به کووید-
 19بود 399 .نرونهی  CTباقیمانده به مدل توسعه دادهشده با سایر
عنوان گروه آزمای کنترلی جر آوری مدلهای موجود در ایر زمینه
شد که از بیر آنهای  224نرونهی  CTمقایسه شدی حساسیت و ویجگی
متعلق به بیراران مبتال به پنومونی مدل به ترتی  98/2درصد و 92/2
H1N1ی درصد به دست آمد.
ویروسی آنولوانزاA-
H3N2ی H5N1ی  H7N9و ،...
بوده و  175نرونهی  CTمتعلق به افراد
سالم بودند.
آنالیز رگرسیون و هوش مصنوعی -نتایج نخان داد که رطوبت نسبیی
برای ساخت مدل پیخنهادیی نرونهای حداکثر دمای روزانه و دمای
از جرعیت استان هوبی در چیر انتصاب متوس بیختریر تأثیر را در میزان
شد .در مدل پیخنهادی دادههایی مانند موارد تأییدشده داشتهاند .از
حداکثری حداقل و میانگیر دمای م رو موارد تأییدشده رطوبت
روزانهی تراکم شهری رطوبت نسبی و نسبی با میانگیر  77/9درصدی
سرعت باد به عنوان م روعه داده تأثیر مثبت روی تعداد موارد
ورودی در نظر گرفته شدند .از نرونهی بیراری داشته است و حداکثر دمای
انتصابیی تعداد موارد تأییدشده به مدت روزانهی با میانگیر  15/4درجه
 30روز به عنوان م روعه داده سانتیگرادی تأثیر منوی روی تعداد
موارد داشته است.
خروجی انتصاب شد.
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نويسنده

محیط انجام
مطالعه

قوز و
هرکاران
،51

آمریکا

توسعهی ابزارهای آنالیز
خودکار تصویر CT
مبتنی بر هوش مصنوعی
تخصیبی
برای
اندازهگیری و پیگیری
کووید19-

سلران و
هرکاران
،52

فلسطیر
دانخگاه االزهر

دستیابی به تخصیب
مناس با استواده از
سیستم خبره

حردان
و
هرکاران
،53

مصر
دانخگاه منوفقا

توسعهی مدل مبتنی بر
یادگیری عریق برای
تخصیب کووید 19-با
استواده از تصاویر
رادیوگرافی قوسهی سینه

لیر و
هرکاران
،54

تایوان
دانخگاه
پزشکی
کوزینگ

توسعهی سیستم دیده-
بانی ،surveillance
فعال آیندهنگر

کالیر و
هرکاران
،55

فرانسه
بیرارستان
دانخگاهی
پاریپ

پیادهسازی سیستم تله
مدیسیر برای ارائهی
مخاوره و کاه
ویزیتهای اورژانسی

سرپر و
هرکاران
،56

ایاالت متحده
دانخگاه
پنسیلوانیا

ژای و
هرکاران
،22

چیر
مرکز تله
مدیسیر ملی
چیر در ژنگجو

هدف مطالعه

امکانسن ی
ارزیابی
ارائهی خدمات تله
مدیسیر و ویزیت
آنالیر برای بیراران
مبتال به بیراریهای
کبدی در مسافتهای
دور در زمان اپیدمی
کووید19-
سیستم مخاورهی تله
اورژانسی
مدیسیر
شبکهی
)-(ETCS
هخدار و پاسخ به شیو
از طریق تله مدیسیر
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سیستم مورد استفاده
ابزار آنالیز تصاویر مبتنی بر هوش
مصنوعی -سیستم آنالیز تصاویر CT
مبتنی بر هوش مصنوعی توسعه داده
شد .از پایگاه دادههای بیرالرللی از
جرله مناطق آلودهی چینی برای
مدلسازی استواده شد .برای تست
عرلکرد سیستم دادههای  157بیرار از
چیر و آمریکا انتصاب شدند.
طراحی سیستم خبره برای توانرندسازی
پزشکان در تخصیب کووید 19-که
برای طراحی سیستم از زبان سیستم
خبره  Clipsو  Delphiاستواده شد.
سیستری با نام  Covid-X-Netمبتنی
بر یادگیری عریق برای تخصیب
کووید 19-توسعه داده شد .عرلکرد
سیستم با تصاویر  50بیرار مورد
ارزیابی قرار گرفت.
طراحی سیستم دیدهبانی فعال آیندهنگر
مبتنی بر فناوری اطالعات برای
تخصیب بیراران مبتال به کووید 19-از
پنومونی .سیستم مواردی که پنومونی به
درمان با آنتیبیوتیک پاسخ مثبتی
نریدهد به پزشکان یادآوری کرده و
هرگونه مورد شناساییشده توس ایر
سیستم به سیسنم گزارش موارد بحرانی
انتقال داده میشد.
طراحی و توسعهی سیستم تله مدیسیر
برای ارائهی مراقبتهای اولیه به افراد
پرخطر .در طول یک هوتهی تعداد
 486369مخاوره از طریق سامانه ارائه
شد و  44درصد پزشکان حداقل یکبار
از ایر سیستم برای ارائهی مخاوره
استواده کرده بودند.
برای بیراران در مسافتهای دور در
یک کلینیک گوارشیی امکانات الزم
فراهم گردید .در زمان تعییرشده توس
پزشک و بیراری بیرار در مرکز مربوطه
حاضر میشد .پزشک متصصب کبد با
استواده از نرمافزار ™ Vidyoارتباط
آنالیر و ویدئویی را با بیرار برقرار
میکرد.
سیستم مخاورهی تله مدیسیر اورژانسی
) -(ETCSمعراری سیستم متخکل
بود از 3 :الیه :پلت فرمی کالد و
برنامهی کاربردی.
ایر سیستم برای ارائهی خدمات در

نتايج به کارگیری

ابزار ارائهشده درصد صحت باالیی
در کخ) بیراری کووید 19-و
پیگیری روند بیراری داشت.

عرلکرد سیستم خبره در تخصیب
بیراری کووید 19-توس پزشکان
مثبت ارزیابی شد.
مدلهای مورد استواده برای
ارزیابی سیستمی دقت سیستم را
برای تخصیب بیراران مبتال 0/91
ارزیابی کردند که بیانگر عرلکرد
مثبت سیستم میباشد.
سیستم با تخصیب مواردی با
پاسخ ضعی) به درمان فعلی
آنتیبیوتیک من ر به شناسایی
سری بیراران گردید .پپ از
ارزیابی اولیهی نقاطی از سیستم که
نیاز به بهبود داشتندی مخصب
گردید.

با وجود چال های استواده از ایر
سیستمی سیستم تله مدیسیر
توانست عرلکرد قابل قبولی در
کاه بار کاری مراجعات و کنترل
بیراری داشته باشد.
ارزیابی سیستم از نظر میزان
پذیرش از سرت بیرار و
ارائهدهندگانی سهولت و ارائهی
توصیههای بالینی قابل ان ام نتایج
قابل قبولی را ارائه دادی ولی اجرای
آن با چال های قانونی مواجه
است.
  63مورد با بیراری شدید و 591بیرار مبتال به عوونت تنوسی
خوی) و متوس ی از  28ژانویه
 2020تا  17فوریه  2020از طریق
 ETCSمخاورهی تلونی دریافت

محمدزاده و همکاران

نويسنده

محیط انجام
مطالعه

هدف مطالعه

سیستم مورد استفاده

نتايج به کارگیری

بیرارستانها و بص های مراقبت ویجه کردند.
مورد استواده قرار میگرفت .از طریق  -در بص های ایزولهی تله
ایر سیستمی اطالعات  126بیرارستان به مدیسیر از طریق تلور هرراه
دادههای سالمت بیرار مانند
یکدیگر متصل میگردید.
فخارخونی میزان اکسیجن و میزان
تنوپ را جر آوریی تبدیل و
ارزیابی کرده و آنها را به تیم
مراقبت ارائه میدهد.
 تیم درمانی شامل متصصصانرشتههای مصتل) درمانیی امکان
تعامل و ارزیابی درمان بیراران را
داشتند.
 مدیران مراقبت پرستاری ومددکاران اجتراعیی از ایر سیستم
جهت ارائهی مراقبتهای بعد از
درمان و کرک به جلوگیری از
عوونت م دد کروناویروس
استواده میکنند.
 تیم درمانی ویجهی راهنراییهایاولیهی مراقبت از کووید 19-به
عنوان مثالی معیارهای بالینی
تخصیب کووید19-ی انتقال بیرار
و فرایند نظافت و ضدعوونی ،را به
کلیهی پزشکان و پرستاران 126
بیرارستان متصل از طریق کنورانپ
تصویری ارائه میدهند.
UCSDH: University of California, San Diego Health
HICS: Hospital Incident Command System
COVNet: COVID-19 Detection Neural Network
ETCS: Emergency Telemedicine Consultation System
LR: Logistic Regression
RF: Random Forest

مطالعهی حاضر کاملتریر بررسی از فناوریهرای بره کرار
رفته در حیطهی مدیریت کووید 19-میباشد .اکثرر مطالعرات
ان امشدهی قابلیت هوش مصنوعی و رویکرد یرادگیری عریرق
برای کرک به پزشکان در تخصیب بیراران مبتال بره کوویرد-
 19و شناسایی ضایعات برا اسرتواده از تصراویر  CTرا نخران
دادند ،53-36 .استواده از سیستمهرای تلره مدیسریر نیرز بره
منظور کاه تراس و غربالگری سری بیرراران مویرد اسرت.
در شکل 2ی فراوانی فناوریهرای مرورد اسرتواده در مطالعرات

ارائه شده است .نتایج نخان داد که از فناوری تله مدیسریر نره
تنها برای ارائهی خدمت به بیراران کوویرد 19-اسرتواده شرده
است بلکه برای ادامهی درمان سایر بیرراران در زمران اپیردمی
کووید 19-نیز از ایر فناوری بهرره گرفتره شرده اسرت .بررای
مثالی در مطالعهی سرپر و هرکراران از فنراوری تلره مدیسریر
برای ارائهی خدمت بره بیرراران دارای مخرکالت گوارشری و
کبدی کرک گرفته شد .،56
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شکل  .2فراوانی فناوریهای مورد استواده در مطالعات

بیخررتریر مطالعررات مربرروط در زمینررهی کرراربرد فنرراوری
اطالعات در مدیریت کووید 19-در کخور چریر ان رام شرده
است22 .ی45-37ی ،48اکثرر مطالعرات ان رامشرده در کخرور

چیر در حوزهی هروش مصرنوعی بروده اسرت ،53-36 .در
شکل  3تعداد مقاالت ان امشده در ایر زمینه به توکیک محرل
ان ام مطالعه ارائه شده است.

شکل  .3تعداد مقاالت به توکیک محل ان ام مطالعه

بحث

در مطالعهی حاضر سعی شد ترام مردل هرای رویکردهرا و
ابزارهررای فنرراوری اطالعررات در مرردیریت کوویررد 19-مررورد
بررسی قرار بگیرد .در سایر مطالعات هرر فنراوری بره تنهرایی
بحث شده است .برای مثالی واشیا و هرکاران کاربرد هروش
مصنوعیی اینترنت اشیا و یادگیری ماشیر را بررسی کرردهانرد.
نتایج مطالعهی آنها نخان داد که ایر فناوریها برا اسرتواده از
جر آوری و ت زیه و تحلیل دادههای قبلریی نقر مهرری در
تصوير سالمت1400 ،؛ 95-77 :)1(12

تخصیب موارد و پی بینی تأثیر ویروس در آینده دارند .،57
وینانت و هرکاران نیز مدلهای پی بینری بررای تخرصیب
کووید 19-را بررسی و نقد کرردهانرد .نترایج مطالعرهی آنهرا
نخان داد که مدلهای ارائهشده بسیار ضرعی) گرزارش شردهی
دارای سوگرایی بوده و عرلکرد گزارششردهی آنهرا احترراال
خوشبینانه است .،58
مطالعات نخان دادهاند که اسرتواده از فنراوریهرایی ماننرد
ویدئوکنورانپ برای ارائهی مخاورهی برالینیی رضرایت براالیی

محمدزاده و همکاران

در بیر ارائه دهندگان و بیراران داشرته اسرت .اسرتواده از ایرر
فناوریهرای باعرث کراه کیویرت ارائرهی خردمات نخرده و
هزینههای ارائهی خدمات نیز کراه یافتره اسرت  .،59تلره
مدیسیر باعث صرفهجرویی در وقرت پزشرکان بررای ارائرهی
معال ات تسکینی در منزل و افزای ظرفیت کلینیکهرا بررای
بیراران بردحال مریشرود .دانخرگاه کالیورنیرا اسرتواده از تلره
مدیسرریر را برررای مراقبررتهررای تسررکینی و غیرتسررکینی در
محی های سرپایی اجباری کرده اسرت  .،62-60هرزمران برا
شیو اپیدمی کووید 19-در خیلری از مروارد از تلره مدیسریر
برای پیگیری سرایر بیرراران ماننرد بیرراران مبرتال بره دیابرتی
بیراریهای کبدی و  MSاستواده میشود  .،65-63تایوان از
جرله کخورهای موفق در زمینهی کنتررل بیرراری کوویرد19-
بود که با استواده از فناوری های نویر ماننرد اسرکر کرد QR
برای شناسایی سری بیرارانی گزارش آنالیر سابقهی مسافرت
و وضعیت سالمت افراد در مدیریت ایر بیراری بسریار موفرق
عرل کرد .،1
ت هیزات حواظتی الکترونیک فرردی ) (ePPEم هرز بره
ابزارهای تلره مدیسریر مریباشرند کره توسر ارائرهدهنردگان
اورژانپ محلی برای ارزیابی بیراران از نظر جسری در بصر
اورژانپ و جلوگیری از تراس فیزیکی اسرتواده مریشرود .در
ایر روشی ارائهدهندهی خدمت در محل حاضرر اسرت ترا در
صورت وجود هر مخکل یا اخطرار از سروی ePPEی سرریعا
اقدام الزم را ان ام دهد .،66
سیستم های اطالعات جغرافیایی به نرای سری اطالعات
اپیردمیی ردیرابی مکرانی مروارد تأییدشردهی پری بینری انتقررال
منطقهایی تقسیمبندی مکانی ریسک اپیدمی و سطح پیخگیریی
توازن و مدیریت عرضه و تقاضرا بررای منراب مرادیی ارائرهی
مخاورهی روانی و اجتراعی و حذف ترسی ارائرهی پخرتیبانی
اطالعرراتی برررای تصررریمگیررریی ترردویر اقرردامات و ارزیررابی
اثربصخی پیخگیری و کنترل کووید 19-کرک مریکننرد .،67
ایر سیستم ها در سایر بیراریها نیز برای مواردی مانند پرای
بیراریهای آنالیز ریسکی برنامهریزی و دسترسری بره خردمات
سالمتی شناسایی جامعه در خطر و مردیریت بحرران کراربرد
دارند .،68
مدلهای مبتنی بر یادگیری عریق برای ترایز Covid-19
و پنومونی اکتسابی با استواده از تصاویر  CTقوسه سینه مرورد
استواده قرار میگیررد 36ی .،41بررای شناسرایی سرری افرراد
مخکوک به بیراریی جداسازی سری آنها و بررسری سرابقهی
مسافرت آنها می توان از تکنیکهای هوش مصنوعی اسرتواده
کرد  .،69یادگیری عریقی یکری از موفرقترریر تکنیرکهرای
هوش مصنوعیی ابزاری ملثر برای کرک به رادیولوژیسرتهرا
برای تحلیل میزان عظیم تصاویر اشعهی ایکپ قوسرهی سرینه
است که میتواند برای شناسایی و غربرالگری کارآمرد و قابرل
اعتراد کووید 19-بسیار مهم باشد  .،48بسیاری از بیراران برا

سایر بیراریهای به دلیل ترس از احترال ابرتال بره کوویرد19-ی
درمانهای مورد نیاز خود را دریافت نریکنند که برای ارائرهی
درمان به ایر بیراران نیز میتوان از فناوریهای ارتباطی ماننرد
تله مدیسیر اسرتواده کررد  .،70بسریاری از کخرورها ترالش
کردند همراستا با کنترل ایر بیراریی ارائهی خدمات بالینی بره
سایر بیراران دچرار اخرالل نگرردد .برخری مراکرز در ابتردای
اپیدمیی خدمات بالینی غیر اورژانسی خود مانند جراحریهرای
الکتیو را کاه داده یا متوق) کردند .با تداوم اپیدمی کووید-
19ی امکان ادامهی ایر مسئله مرکر نبود؛ لذا به دنبرال ارائرهی
راهکارهایی مانند استواده از فناوری هرای اطالعراتی دی یترال
کلینیک های م ازی و تله مدیسیر ،بررای حرل ایرر چرال
افتادند .ایر امر من ر به کاه ازدحام بیرراران در محوطرهی
بیرارستان و امکان ارائهی مراقبتهای بالینی استاندارد به آنران
میگردد  .،33در برخی مطالعات ان رامشرده ماننرد سررپر و
هرکاران از فناوری اطالعات برای ارائهی مراقبت بره بیرراران
مبتال به بیراریهای کبدی استواده شده بود که به دلیل اپیردمی
کووید 19-امکان ارائهی خدمات مستقیم به آنها وجود ندارد
 .،56هرچنیر در زمان اپیدمیی تله مدیسیر ابزار خوبی بررای
ارائهی مراقبت به بیراران دیابتی ارائه میدهد .،71
با توجه به پتانسیل و ماهیرت ایرر بیرراریی سیسرتمهرای
دیدهبانی و پای جدی برای ارزیابی وضرعیت بیرراری مرورد
نیاز است .سیستمهای ثبت بیراری میتوانند به دستیابی به ایر
هدف کرک کنند  .،6ای اد سیستم ثبت بررای کوویرد 19-و
جر آوری اطالعات در مرورد تاریصچرهی بیرراری تخرصیبی
درمان و پیگیری می تواند من ر به مدیریت بهتر بیراری شرود.
هرچنیر از طریق اتصال سیستم ثبت با سایر سیستمهای ثبرت
موجود نیز می توان برای به دسرت آوردن اطالعرات در مرورد
سایر بیراریهای افراد مبتال به کووید 19-یا شناسایی افررادی
که بیختر در معرض خطر ایر بیراری هستندی استواده کرد .بره
عنوان مثالی رجیستری رومراتولوژی – کوویرد 19-اطالعرات
مربوط به بیراران روماتولوژی را که تحرت ترأثیر کوویرد19-
قرار گرفته انردی جرر آوری مریکنرد CAPACITY- .،72
 Covidیررک سیسررتم ثبررت در اروپررا برررای تعیرریر نقرر
بیراریهای قلبی عروقی در اپیدمی کووید 19-است .هدف از
ایر کاری مدیریت عوارض قلبی در بیراران مبتال به کووید19-
به دلیل آسری پرذیری بیخرتر بیرراران دارای بیرراری قلبری و
عروقی نسبت به کووید19-بود .،73
البته استواده از فناوریها هریخه با چرال هرایی از جرلره
محدودیت های قانونی مواجه بوده است .بره عنروان مثرالی در
برزیلی شورای پزشکی فدرال عررل جراحری از راه دور بریر
بیرررار و پزشررک ،را قررانونی ندانسررته اسررت .در بسرریاری از
ایالت های ایاالت متحده آمریکرا اسرتواده از تلره مدیسریر بره
شدت توس نهادهای نظارتی محدود میشود و ایر موانر برا
اقدامات اخیر دولت ها برای متوق) کردن انتخار کووید 19-با
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اسررتواده از تلرره مدیسرریر مغررایرت دارد  .،74فنرراوریهررای
مراقبت هرای سرالمت الکترونیرک ماننرد تلره مدیسریر بررای
پختیبانی از انتقال دادههای تصاویر و صدا به پهنای بانرد کرافی
نیاز دارند .ایر امر برای افرادی که در مناطق روستایی زنردگی
میکنندی به اینترنت دسترسی ندارند یا گروههرای آسری پرذیر
کرره توانررایی پرداخررت هزینررهی ایررر سرررویپ را ندارنرردی
چال هایی را ای اد میکند  .،27استواده از برخی فناوریهرا
توس افراد نیاز به آموزش دارد  .،75در کل ای راد برنامرهی
تله مدیسیر نیاز به زمان دارد و یک شبه اتواق نریافترد .ایرر
امر به مناب ی بودجه و دستورالعرلهای دقیق نیاز دارد .بسیاری
از کخورها از قبرل در زمینرهی تلره مدیسریر سررمایهگرذاری
کرده اند و نترایج امیدوارکننرده ای دریافرت کررده انرد .جریران
پرهرج و مرج بیراران در بصر هرای اورژانرپ یرک چرال
بی نظیر برای حوظ کیویت مراقبت به ویجه در مواقر بحرران و
بیراری هررهگیرر اسرت .تریراژ از طریرق پزشرکی از راه دور
میتواند ایر موان را به فرصتی تبدیل کررده و مسریری بررای
غلبه بر جریان بیراری و کاه بار کاری پزشکان و هرچنریر
به حداقل رساندن خطر مواجهه با ارائهدهندگان مراقبرتهرای
بهداشتی فراهم کند  .،48حوظ حریم خصوصی و محافظرت
از دادههررا نیررز موضررو مهررری در موفقیررت تلرره مدیسرریر و
مراقبتهای الکترونیکی است .،74
همزمان با اپیدمی کوویرد19-ی در مردت زمران کوتراهیی
نوآوریهرای مررتب برا سرالمت الکترونیرک توسر وزارت
بهداشتی شورای پزشکی ایران و دانخگاههای علروم پزشرکی
ایران توسعه یافت .در ایر راستا اطالعرات برالینی و جرعیتری
بیراران در سرطح ملری توسر ابزارهرای مررتب برا فنراوری
اطالعات جر آوری گردید .فعالیتهای سازمانهای بهداشتیی
سازمانهای غیردولتیی دستورالعرلهرای مبتنری برر شرواهد و
گزارشهای آموزشی در وبسرایتهرای توسرعهیافتره و وب
پورتال مربوط بره  Covid-19ارائره گردیرد .ارائرهدهنردگان
مراقبتهای سالمت از طریق سیستمهای مخراورهی آنالیرر و
آفالیر به سلاالت بیراران و کاربران مصتل) پاسخ مریدهنرد.
بیراران پرخطر توس سیستم ارزیابی مبتنی برر وب شناسرایی
شده و از طریق ایرر سیسرتمهرا نحروهی توزیر خردمات در
استانهای مصتل) مخصب میگرردد .هرچنریری ایرر سیسرتم
توصیههایی برای جرعیرت در معررض خطرر ارائره مریدهرد.
منراطق و اسرتانهرای پرخطرر توسر ایرر سیسرتم شناسرایی
میشود .ترام نوآوریهای ملی بهداشت الکترونیک مبتنری برر
فناوری اطالعات برای اسرتوادهی عررومی در دسرترس اسرت
76ی.،77

نتيجهگيری

به اشتراکگرذاری دادههرا در مرورد افرراد آلرودهی مزایرای
اپیدمیولوژیک بسیاری برای عروم و متصصصان پزشرکی دارد.
تصوير سالمت1400 ،؛ 95-77 :)1(12

در گسررترش شرریو بیررراریهررای عوررونی ماننررد کوویررد19-ی
واکن و پاسخ سرری بسریار ضرروری اسرت .برا اسرتواده از
ابزارها و سیستم هرای یکپارچرهی فنراوری اطالعراتی امکران
استوادهی بهینه از مناب و پیگیری سرری بیرراران وجرود دارد.
رعایت میزان و نحوهی ارائرهی اطالعرات برا اسرتواده از ایرر
فنراوریهرا برره کراربران مصتلرر) هرزمران بررا رعایرت حررریم
خصوصی بسیار ضروری است .در استواده از ایر فنراوریهرای
مناس بودن زیرساخت های حقروقی و فنری بره عنروان یرک
عامل توانرند میباشد.
با توجه به قابلیت انتقال بسیار باالی اپیردمی کوویرد19-ی
کاربرد فنراوری هرای حروزهی سرالمت از راه دور ماننرد تلره
مدیسیر به منظور رعایت فاصلهی اجتراعی ملرروسترر بروده
است .هرچنیر با توجه به مخابه برودن عالئرم کوویرد 19-برا
سایر بیراریهای تنوسیی سعی در ای اد سیستمهای غربالگری
و تخصیب سری به کررک هروش مصرنوعی گردیرده اسرت.
نتایج مطالعاتی کاربرد بیختر ایر  2سیستم را تأییرد کرردهانرد.
مطالعات ان امشده اثربصخری فنراوری را در شناسرایی سرری
بیرارانی خرودقرنطینگیی کررک بره تخرصیب و پرای رونرد
بیراری اثبات کردهاند.
به صورت خالصهی کاربرد مدلهای رویکردهرا و ابزارهرای
فناوری اطالعات در مردیریت کوویرد 19-شرامل مروارد زیرر
میباشد:
 شناسایی سری افراد مخکوک به بیراری و تخصیبعوونت
 غربالگری و جداسازی سری آنها پای و درمان بیراری بررسی سابقهی مسافرتها و تراسهای افراد پی بینی موارد مرو و میر توسعهی دارو و واکسر برای بیراری کاه بار کاری ارائهدهندگان خدمات سالمت پیخگیری از بیراریاستوادهی فوری و موفقیتآمیز از فنراوریهرای اطالعرات
سالمت برای مقابله با ایر چال جهانی در سال 2020ی باعث
افزای پذیرش دولت و مردم برای کاربرد چنیر فناوریهرایی
در سررایر حرروزههررای بهداشررت و درمررانی از جرلرره مرردیریت
بیراریهای مزمر در آینده میگرردد .بحرران کرونرای فرصرت
مناسبی برای معرفی فناوری های اطالعات سرالمت و اهریرت
ایر فناوریها در دنیا فراهم آورده است.
محدودیتهای مطالعه
با انتخار مقاالت جدیرد در مرورد رویکردهرا و ابزارهرای
فناوری اطالعات در مدیریت کووید 19-که بره سررعت وارد
ادبیات پزشکی می شوندی بررسی سیستراتیک حاضر نری تواند
به عنوان یک لیست به روز از هررهی رویکردهرا و ابزارهرای
فناوری اطالعات در مدیریت کووید 19-باشد .از زمان ارائهی
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مالحظات اخالقی

نویسندگان اعرالم مری دارنرد کره کلیره کردهای اخالقری
مربوطه را رعایت کرده اند و در ایر مطالعه عدم سروگیری در
بررسی وحقوق مولویر در اسرتواده از مترون رعایرت گردیرده
.است و اصل امانتداری رعایت شده است
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