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:نتایجتحلیلوتجزیه
برنامهیکژاپن،درنوزادانخوابعاداتبهبودبرایمداخلهروشیکعنوانبه

یجهنتایجادشدکودکانخوابکارشناسانووالدینبینتعاملبرایهوشمندگوشی

کارشناسبهشدیدوابستگیبرنامهاینضعفنقاطاز.بود10از10آمیزموفقیت

-بیارزانحملقابلدستگاهیک.بودنسبتاباالباندپهنایبااینترنتبهنیازواپراتور

پالسگاهدستوموبایلاپلیکشنازمتشکلکهاستجذابوآسانکاربریرابطباخطر

در.ودمیشکنترلانسدادیآپنهنظرازرافردومیشوندوصلهمبهکهمتریاوکسی

این.میباشدتنفسیانسدادیآپنهبهمبتالیانبرایانتخاببهترینبرنامهاینحاضرحال

مامستقیوپایشراافرادخوابمدتدرازدرومیشودنصبهمراهتلفنرویپروژه

یکبهنیازبرنامهاین.میکندمقایسهذهنیهاینشانهباومیکندآپلودسرورروی

رنامهبایندارندخوابومشکلمیکنندمصرفداروکهکسانیبرای.داردجانبیگچت

یسهمقاوباهمنمیکنندبرسییامیکنندمصرفداروکهزمانیروافرادخوابالگوی

.میکندکمکداروبهترینانتخاببرایپزشگانبهکهمیکند

هایگجتهایسنسورازموبایلهایسنسوربرعالورههابرنامهازبرخی
.ندمیکاستفادهاطالعاتآوردندستبهبرایهمهوشمندساعتمانندپوشیدنی

دومین کنگره انجمن تله مدیسین ایران

:چکیده
واستافرادزندگیازناپذیریجدایبخشهمراهتلفن:هدفوزمینه

رینتارزانوبهترینازیکیبرخوردارندتوجیقابلشیوعازخواباختالالت
برسیپژوهشاینازهدف.میباشدمدیسنتلهخوابسالمتهادرروش
.میباشدخوابسالمتهایبرنامهدرمدیسنتلهسابقه
منابعازوسیستماتیکمروریپزوهشیکپژوهشاین:تحقیقروش

pubmed,sciencedirect,googlescholarکلیدیکلماتازاستفادهبا
.تندگرفقرارتحلیلوتجزیهموردبرسیوشدنداستخراجمقاالتمرتبط
اینبهترینداردوجودافرادخوابپایشبرایزیادیهایگجت:هایافته

لقابعمومبرایباشدارزانباشددسترسدرراحتیبهکهاستآنهاابزار
اینترنتاندبپهناینیازمندودیگرهایابزاربهراوابستگیترینکماستفاده

.نباشدباال

تلهتمزیاینازاستفادهبرایزیادیهایانتخابپزشکان:گیرینتیجه
باید.نندکانتخوابراآنبیمارخصوصیاتاساسبرمیتوانندکهدارندمدیسن

.یابدافزایشخصوصایندرهارسانیاطالع

:تحقیقروش

اطالعات. پژوهش حال حاضر یک مطالعه مروری سیستماتیک است

,  pubmedمورد استفاده در این پژوهش از طریق مطالعه منابع 

sciencedirect,googlescholarجهت . به دست آمده است

 Telemedicine ,sleepاستخراج مقاالت از کلید واژه های 

disorders,Mobile health applicationsاستفاده شده است  .

:مقدمه

ل میزان استفاده از از گوشی های هوشمند در جهان روبه افزایش و تبدی
تله مدیسن در سال های اخیر . به بخشی از زندگی افراد شده است

. یشودپیشرفت زیادی کرده و توسط سازمان های مختلف به کارگرفته م
از . اشدیکی از بهترین و ارزان ترین ابزارهای تله مدیسن تلفن همراه میب

.  مشکالت شایع سبک زندگی امروزی اختالالت مربوط به خواب است
ی و اختالالت خواب به طور مستقیم کیفیت زندگی افراد را از نظر روح

کشن گوشی های هوشمند به کمک اپلی. جسمی تحت تاثیر قرار می دهد
المت ها و با دارا بودن سنسور های مختلف فرصت مناسبی برای پایش س

بهبود :زمزایای بالقوه تله مدیسین عبارتند ا. افراد در اختیار ما میگذارند
قات دسترسی به مراقبت های بهداشتی، کاهش انتظار زمان برای قرار مال
ش و افزایش اعتماد به نفس برنامه های درمان بیماری مزمن و امکان پای

مداوم و ارزان قیمت بیماران زیرا بسیاری از اختالالت خواب، به خصوص
.  آپنه خواب مزمن نیاز به نظارت مداوم دارند

:نتیجه گیری و پیشنهادات
لفن برنامه های پایش خواب به فراوانی برای سیستم عامل های مختلف ت

هر کدام از این برنامه ها ویژگی های. همراه در فروشگاه ها یافت میشود 
تفاده منحصربه فردی دارند که میتوان بر اساس نیاز بیماران از آن ها  اس

رخی برخی ازاین برنامه ها نیازمند به پزشک متخصص هستند و ب.کرد
ر دیگر این برنامه ها باید در سمینار های مختلف به پزشکان و د. دیگرنه

.رسانه ها به افراد معرفی شوند

برنامه های موبایلی سالمت خواب در تله مدیسن
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