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بارداری پرخطر به معنای وجود بیماری ،عوارض شدید و مشکالتی است که ممکن است
منجر به از دست دادن جنین شود و به همین دلیل نیازمند مراقبتهای پیوسته است .به
نظر میرسد با استفاده از فناوری پزشکی از راه دور دسترسی گستردهتری به مراقبتهای
دوران بارداری فراهم گردد.

مواد و روشها
مطالعه حاضر به روش کمی انجام شد و جامعه پژوهش را ماماها و پزشکان متخصص زنان
شاغل در مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران تشکیل میدادند .به
منظور گردآوری دادهها دو پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج گزینهای لیکرت و بر اساس
بررسی مقاالت مرتبط طراحی شد .روایی صوری و محتوایی و پایایی پرسشنامه تایید
گردید ) .(r= 0/83دادهها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شدند.

یافتهها
در مطالعه حاضر از  103پرسشنامه توزیع شده 79 ،پرسشنامه توسط  50ماما ( )%63/29و
 29پزشك متخصص ( )%36/71تکمیل گردید .ماماها ( )P =0/001و پزشکان متخصص
زنان ( )P =0/003معتقد بودند که امکان بکارگیری فناوری مبتنی بر تلفن همراه در مقایسه
با فناوریهای مبتنی بر وب جهت مراقبت از زنان باردار پر خطر بیشتر است.

نتیجهگیری
به نظر میرسد برنامهریزی برای آینده فناوری و ارائه برنامههای کاربردی مبتنی بر تلفن
همراه میتوانند به عنوان راهکارهایی برای ارتقاء کیفیت مراقبتهای دوران بارداری و
افزایش دسترسی عادالنه به خدمات سالمت برای زنان باردار پرخطر در نظر گرفته شوند.

کلیدواژهها
امکان سنجی ،حاملگی پرخطر ،پایش از راه دور ،سالمت همراه
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مراقبت از بارداریهای پرخطر:

قلندرآبادی و همکاران

مراقبت از بارداریهای پرخطر

امروزه تالش در جهت ارتقاء سالمت زنان باردار از جمله

سرعت ارائه خدمات به بیماران به کار گرفته شدهاند .به

اولویتهای بهداشتی در کشورهای مختلف به شمار میآید

طور مثال ،فناوری پزشکی از راه دور از جمله راهکارهایی

( .)1با وجود پیشرفتهای اقتصادی و فناوری ،هنوز هم در

است که برای حل این مشکل مطرح گردیده است (.)4

کشورهای در حال توسعه  44میلیون نفر از زنان به

پزشکی از راه دور مقولهای نوین و گسترده در حیطه

مراقبتهای دوران بارداری دسترسی ندارند .این در حالی

سالمت و درمان است که پیشبینی میشود به طور

است که بهبود سالمت مادران یکی از اهداف مهم توسعه

چشمگیری الگوی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی را

هزاره سوم و یکی از مهمترین شاخصهای سازمان

دگرگون سازد .از جمله اهداف پزشکی از راه دور بهبود

بهداشت جهانی میباشد ( .)2تامین سالمت مادران و

مراقبت از بیمار ،بهبود دسترسی به مراقبتهای پزشکی

نوزادان یکی از اولویتهای خدمات سالمت و یکی از ارکان

برای مناطق روستایی و محروم ،دسترسی بهتر به پزشکان

اساسی مراقبتهای بهداشتی و درمانی میباشد و دولتها

جهت مشاوره و کاهش نقل و انتقال بیماران به مراکز

موظف به تامین و ارتقای کیفیت آن هستند (.)2

درمانی میباشد (.)3

یکی از اهداف مراقبتهای حین بارداری ،شناسایی زنان

در حوزه بارداری ،مراقبت از راه دور به عنوان ابزاری است

در معرض خطر است ( .)3بارداری پرخطر از مشکالت

که امکان شناسایی مشکالت را در اوایل بارداری فراهم

مامایی میباشد که به دلیل بیماریهای مختلف مادر یا

ساخته و برای جلوگیری از عوارض بیشتر و زایمان

جنین ،بارداری و نتیجه آن را تحت تأثیر قرار میدهد (.)4

زودرس توصیههای درمانی را فراهم میکند .هدف از

به طور کلی  25-10درصد از حاملگیها را میتوان

بکارگیری مراقبت از راه دور ،بهبود نتایج بارداری پرخطر،

پرخطر دانست که بیش از نیمی از مرگومیرهای مادر و

کاهش میزان بستری نوزادان در واحد مراقبتهای ویژه و

نوزاد و ناتوانیهای قبل از تولد در این حاملگیها بروز می

کاهش نقل و انتقال مادران و نوزادان میباشد ( .)5به طور

یابد .عالوه بر آثار سوء بهداشتی که حاملگی پرخطر بر

مثال ،در کشور رواندا ( )Rwandaسیستم هشدار مبتنی

مادر و نوزاد تحمیل میکند ،آثار اقتصادی این نوع

بر پیام کوتاه جهت مراقبت از زنان باردار دیابتی استفاده

حاملگی نیز قابل بررسی است .پژوهشها نشان میدهد

شد که نشان داد استفاده از این فناوری میتواند فرصتی

که میزان هزینه در زایمانهای پرخطر در مقایسه با

را برای غلبه بر موانع دسترسی به خدمات سالمت مادر و

زایمانهای معمولی به نحو معنیداری بیشتر است (.)3

نوزاد فراهم نماید ( .)6در کشور اسپانیا نیز پژوهشی

شاید بتوان گفت که عدم دسترسی برابر بیماران به

بالینی با هدف بکارگیری فناوریهای مبتنی بر وب و پیام

مراقبتهای بهداشتی و ضرورت حضور فیزیکی ارائه

کوتاه جهت مراقبت از زنان باردار دیابتی انجام شد و نتایج

دهنده مراقبت و دریافت کننده آن در یك محل یکی از

پژوهش نشان داد که استفاده از این فناوریها منجر به

چالشهای مراقبتهای دوران بارداری است .امروزه ،برای

برقراری تماس آسان با متخصصین ،کاهش حمل و نقل

غلبه بر این چالش و موارد مشابه ،پیشرفتهای اخیر در
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مقدمه

فناوری اطالعات و ارتباطات جهت ارتقاء کیفیت و افزایش

قلندرآبادی و همکاران

مراقبت از بارداریهای پرخطر

ساعت مالقات با برنامه کاری بیمار میشد (.)7

شرایط به روش سرشماری انتخاب و برای شرکت در

در حال حاضر ،مراقبت از راه دور را میتوان با استفاده از

مطالعه دعوت شدند .به منظور گردآوری دادهها دو

فناوریهایی مانند تلفن همراه ،فناوریهای مبتنی بر وب،

پرسشنامه با مقیاس لیکرت (یکی در خصوص امکان

حسگرهای همراه و بی سیم به کار گرفت .در چند سال

سنجی بکارگیری فناوریهای مبتنی بر وب و دیگری در

گذشته ،شبکههای همراه و گوشیهای دستی از فناوری

خصوص بکارگیری فناوری تلفن همراه) و بر اساس بررسی

های مهم در ارائه مراقبتهای سالمت در سراسر جهان

پژوهشهای مشابه و مقاالت مرتبط ( )13-10توسط

شناخته شدهاند .از جمله کاربردهای این فناوری ،کنترل

پژوهشگر طراحی شدند که در برگیرنده دو بخش اصلی،

سالمت بیماران از راه دور و خود مدیریتی بیماریهای

اطالعات جمعیت شناختی و پرسشهای مرتبط با امکان

مزمن میباشد ( .)8از سوی دیگر در جامعه کنونی،

سنجی به شرح زیر بودند :پنج سوال در بعد فنی16 ،

اینترنت به عنوان ابزاری با قابلیت کاربردی باال روز به روز

سوال در بعد اجرایی ،پنج سوال در بعد اقتصادی ،سه

بیشتر مورد توجه قرار گرفته و روزانه به تعداد افرادی که

سوال در بعد زمانبندی و هفت سوال در بعد اخالقی-

اطالعات سالمت مورد نیاز خود را از طریق اینترنت

قانونی.

دریافت میکنند ،افزوده میگردد .در واقع ،برخالف

روایی محتوا و ساختار پرسشنامه توسط چهار نفر از

مداخالت چهره به چهره در مداخالت مبتنی بر وب می

اساتید و صاحب نظران حوزه انفورماتیك سالمت مورد

توان جمعیت گستردهای را مخاطب قرار داد ،بدون این که

بررسی قرار گرفت .پایایی پرسشنامهها نیز به روش آزمون

به ازای اضافه شدن کاربران هزینه بیشتری تحمیل شود

 -بازآزمون و با توزیع آن بین  15نفر از متخصصان زنان و

( .)9با توجه به کثرت بارداری پر خطر در کشور ،اهمیت

زایمان و ماماها خارج از نمونه پژوهش سنجیده شد

مراقبتهای دوران بارداری و تأثیر آن بر سالمت مادران و

( .)r=0/83جهت جلوگیری از تورش در پاسخها پرسشنامه

کودکان و تقدم پیشگیری بر درمان ،توجه جدی به

ها به صورت جداگانه و با فاصله زمانی هفت روز بین

سالمت این گروه و ارتقای کیفیت مراقبتهای دوران

شرکت کنندگان توزیع گردید .در این پژوهش دادهها با

بارداری ضروری به نظر میرسد( .)2لذا ،پژوهش حاضر به

استفاده از نرمافزار آماری  SPSS v.18تحلیل شدند .نتایج

مقایسه امکان بکارگیری فناوریهای مبتنی بر وب و تلفن

با استفاده از آمار توصیفی از جمله میانگین و انحراف

همراه جهت مراقبت از باردارهای پرخطر پرداخته است.

معیار گزارش گردید .برای آنالیز آماری ابتدا با استفاده از

مواد و روشها

آزمون کولموگروف-اسمیرنوف نرمال بودن دادهها بررسی

این پژوهش از نوع کاربردی بود که به روش پیمایشی در

و با توجه به نرمال بودن آنها از آزمون  tمستقل استفاده

سال  1396انجام شد .جامعه پژوهش در برگیرنده دو

شد .جهت رعایت مالحظات اخالقی پژوهش معرفی نامه از

گروه بود .گروه اول را ماماها و گروه دوم را متخصصین

دانشگاه علوم پزشکی ایران اخذ و به هریك از بیمارستان

زنان و زایمان شاغل در مراکز آموزشی درمانی وابسته به

های مورد مطالعه ارائه شد.

دانشگاه علوم پزشکی ایران تشکیل میدادند .در این

یافتهها

پژوهش با توجه به محدود بودن تعداد افراد جامعه (43
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های غیر ضروری ،کاهش زمان انتظار و کاهش تداخل

نفر متخصص زنان و زایمان و  60نفر ماما) افراد واجد

قلندرآبادی و همکاران

مراقبت از بارداریهای پرخطر

پرسشنامه توسط  50ماما ( )%63/29و  29پزشك

اکبرآبادی و  6ماما ( )%12و  5پزشك متخصص

متخصص ( )%36/71تکمیل گردید که از این میان فقط

( )%17/24از مرکز آموزشی درمانی فیروزگر در مطالعه

 2نفر مرد بودند .از این تعداد 8 ،ماما ( )%16و  6پزشك

شرکت کردند .میانگین سن کل افراد شرکت کننده در

متخصص ( )%20/68از مرکز آموزشی درمانی حضرت

پژوهش  37/74±10/72سال بود (جدول .)1

رسول 4 ،ماما ( )%8و  2پزشك متخصص ( )%6/89از
مرکز آموزشی درمانی فیروزآبادی 32 ،ماما ( )%64و 16
جدول  -1توزیع فراوانی مشخصات جمعیت شناختی افراد شرکت کننده در پژوهش
نام متغیر

سن (سا):

میزان تحصیالت

سابقه کار (سا):

ماما

پزشک متخصص زنان

(درصد) تعداد

(درصد) تعداد

21 - 30
31 - 40
41 - 50
< 50
کارشناسی
کارشناسی ارشد

(28 )35
(15 )19
(6 )7/5
(1 )1
(49 )98
(1 )2

0
(2 )2/5
(17 )22/5
(10 )12/5
(0 )0
(0 )0

دکتری

(0 )0

(29 )100

1-5
6 – 10
11 – 15
< 15

(29 )90/7
(10 )45/5
(7 )53/8
(4 )33/4

(3 )9/3
(12 )54/5
(6 )46/2
(8 )66/6

مقدار متغیر

نتایج مطالعه نشان داد که از دیدگاه افراد شرکت کننده

فناوریهای مبتنی بر وب ( )3/82±1/10جهت مراقبت از

در مطالعه از بعد فنی ،امکان بکارگیری فناوری تلفن

زنان باردار پرخطر بیشتر است.

همراه (با میانگین  )4/05±0/92از فناوریهای مبتنی بر
وب ( )3/69±0/96جهت مراقبت از زنان باردار پرخطر
بطور معنیداری ( )P≥ 0/001بیشتر است .از بعد اجرایی،
آزمون  tنشان داد که براساس میانگین پاسخهای شرکت
کنندگان در مطالعه ،امکان بکارگیری فناوری تلفن همراه
( )4/05±1/03به طور معنیداری ( )P≥ 0/001از

به همین ترتیب یافتههای مطالعه نشان داد که از بعد
اخالقی -قانونی نیز ،امکان بکارگیری فناوری تلفن همراه
( )4/53±0/92در مقایسه با فناوریهای مبتنی بر وب
( )4/42±0/73جهت مراقبت از زنان باردار پرخطر به طور
معنیداری بیشتر است ( .)P = 0/01با این حال ،از دیدگاه
افراد شرکت کننده در این مطالعه ،امکان بکارگیری
فناوری تلفن همراه ( )3/18±1/06و فناوریهای مبتنی بر
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در مطالعه حاضر از  103پرسشنامه توزیع شده79 ،

پزشك متخصص ( )%55/17از مرکز آموزشی درمانی

قلندرآبادی و همکاران

مراقبت از بارداریهای پرخطر

بعد اقتصادی با یکدیگر تفاوت معنیداری نداشت (0/07

( )P = 0/001و نشان میداد که اکثریت آنها با اختالف

= .)P

معنیداری معتقد بودند امکان بهکارگیری فناوری تلفن

پاسخهای شرکت کنندگان به سواالت بعد زمانبندی
حاکی از آن بود که امکان بکارگیری فناوری تلفن همراه
( )3/68±1/33و فناوریهای مبتنی بر وب ()3/61±1/38
جهت مراقبت از زنان باردار پرخطر با یکدیگر تفاوت معنی
داری ندارند ( .)P = 0/5به طور کلی ،نتایج حاکی از آن
بود که امکان بکارگیری فناوری تلفن همراه
( ، )4/02±1/02در مقایسه با فناوریهای مبتنی بر وب
( )3/75±1/07با اختالف معنیداری بیشتر است (0/001
≥ .)Pهمچنین ،اختالف میانگین نظرات کل شرکت

همراه در مقایسه با فناوری مبتنی بر وب جهت مراقبت از
زنان باردار پر خطر بیشتر است .همچنین ،ماماها و
متخصصین زنان نیز بهصورت جداگانه در کل با اختالف
معنیداری ( )P = 0/001و ( )P = 0/003معتقد بودند که
امکان بهکارگیری فناوری تلفن همراه در مقایسه با فناوری
های مبتنی بر وب جهت مراقبت از زنان باردار پر خطر
بیشتر است .این در حالی بود که اختالف معنیداری بین
میانگین نظرات ماماها و متخصصین زنان در رابطه با
امکان بکارگیری فناوری مبتنی بر وب و تلفن همراه در
ابعاد زمانبندی و اقتصادی مشاهده نشد (جدول .)2

جدول  -2مقایسه نظرات افراد شرکت کننده در پژوهش در خصوص امکان بکارگیری فناوریهای مبتنی بر وب و
تلفن همراه در مراقبت از زنان باردار پرخطر
فناوریهای مبتنی بر وب

فناوری تلفن همراه

انحراف معیار ±میانگین

انحراف معیار ±میانگین

()P-value

بعد فنی

(3/69 )0/96

(4/05 )0/92

(5/34 )0/001

بعد اجرایی

(3/82 )1/10

(4/05 )1/03

(5/32 )0/001

بعد اقتصادی

(3/03 )1/03

(3/18 )1/06

(1/82 )0/07

بعد زمانبندی

(3/61 )1/38

(3/68 )1/33

(0/54 )0/5

بعد اخالقی -قانونی

(4/42 )0/73

(4/53 )0/92

(2/45 )0/01

کل ابعاد

(3/75 )1/07

(4/02 )1/02

(7/25 )0/001

ابعاد امکان سنجی

مقدار آزمون t

بحث

زمانبندی ،اخالقی-قانونی انجام شد .یافتهها اختالف

مطالعه حاضر با هدف امکانسنجی بکارگیری فناوریهای

آماری معنیداری را بین امکان بکارگیری فناوری تلفن

مبتنی بر وب و فناوری تلفن همراه از دیدگاه پزشکان

همراه و فناوریهای مبتنی بر وب در همه ابعاد به جز بعد

متخصص زنان و ماما ها در چهار مرکز آموزشی درمانی

زمانبندی و بعد اقتصادی نشان دادند.

شهر تهران و در پنج بعد فنی ،اجرایی ،اقتصادی،
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وب ( )3/03±1/03جهت مراقبت از زنان باردار پرخطر از

کنندگان با در نظر گرفتن تمامی ابعاد معنیدار بود

قلندرآبادی و همکاران

مراقبت از بارداریهای پرخطر

بر وب و تلفن همراه با توجه به زیرساختهای الزم

گروه (متخصصان و ماماها) حاکی از آن است که امکان

نرمافزاری و سختافزاری ،امکان ایجاد نرمافزارهای مراقبت

بکارگیری فناوری تلفن همراه در مقایسه با فناوریهای

از زنان باردار پرخطر در کل کشور و وجود برنامههای

مبتنی بر وب بیشتر است ،اما از دیدگاه پزشکان متخصص

کاربردی جهت مراقبت و آموزش زنان باردار پرخطر

زنان ،امکان بکارگیری فناوری تلفن همراه و فناوریهای

پرداخته شد .نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که

مبتنی بر وب تفاوت معنیداری نداشتند .این در حالیست

امکان بکارگیری فناوری تلفن همراه بیشتر از بکارگیری

که از دیدگاه ماماها امکان بکارگیری فناوری تلفن همراه

فناوریهای مبتنی بر وب جهت ارائه خدمات و مراقبت از

نسبت به فناوریهای مبتنی بر وب بیشتر بود .این تفاوت

زنان باردار پرخطر است .این دیدگاه متخصصین و ماماها

دیدگاه بین پزشکان متخصص و ماماها را میتوان ناشی از

را میتوان ناشی از گسترش استفاده از تلفنهای همراه و

وظایف کاری آنها و میزان ارتباط آنها با زنان باردار

برنامههای کاربردی مبتنی بر تلفن همراه در کشور و در

دانست .با این حال نتایج پژوهشهای مشابه نشان می

دنیا دانست .پژوهشهای انجام گرفته در سالهای اخیر

دهد که استفاده از فناوری تلفن همراه میتواند باعث

نیز حاکی از آن هستند که با فراگیر شدن تلفنهای

رضایت بیمار گردد ( )23و افزایش کیفیت و تسهیل ارائه

همراه ،استفاده از آن جهت ارائه خدماتی از جمله آموزش

و بهبود خدمات را نیز به همراه داشته باشد.)27-14( .

و مراقبت گسترش یافته است ( .)20-14البته این بدان

در بعد اقتصادی نتایج نشان داد که از دیدگاه شرکت

معنا نیست که با فراگیر شدن تلفن همراه ،استفاده از

کنندگان در مطالعه اختالف معنیداری در هزینههای

فناوریهای مبتنی بر وب کاربرد خود را از دست دادهاند.

ناشی از بکارگیری فناوریهای مبتنی بر وب و تلفن همراه

در این خصوص مطالعات نشان دادهاند که زنان باردار از

وجود ندارد .اگر چه شواهد کافی در مورد هزینه-

هر دو فناوری مبتنی بر وب و گوشیهای تلفن همراه

اثربخشی بکارگیری تلفن همراه جهت ارائه خدمات از راه

جهت دریافت اطالعات استفاده میکنند (20و .)21اما

دور در دسترس نیست (28و )29اما نتایج برخی مطالعات

ویژگیهای تلفن همراه از جمله راحتی و سهولت

نشان میدهد که کاربرد پزشکی از راه دور در بارداری

دسترسی به آن در همه جا ،روش خاصی برای «سالمت

پرخطر میتواند باعث کاهش هزینهها گردد (.)32-30

همراه» ارائه داده است که زنان باردار میتوانند از مزایای

همچنین ،نتایج پژوهش نشان داد که از لحاظ زمانبندی

پرزفره1

برای اجرای فناوریهای مبتنی بر وب و تلفن همراه تفاوت

و همکاران نیز نشان داد که امکان ایجاد و بکارگیری

معنیداری وجود ندارد .در بعد اخالقی -قانونی نیز نتایج

فناوریهای مبتنی بر وب و تلفن همراه در مراقبت از زنان

نشان داد که در بکارگیری فناوری تلفن همراه ،نیاز

باردار از بعد فنی نظیر فراهم بودن زیرساختهای نرم

بیشتری به وجود قوانین و کدهای اخالقی در مقایسه با

افزاری و سخت افزاری وجود دارد (.)7

فناوریهای مبتنی بر وب وجود دارد.

آن بهره ببرند (11و .)22در همین رابطه پژوهش

1

Pérez-Ferre
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در بعد فنی به امکانسنجی بکارگیری فناوریهای مبتنی

در بعد اجرایی نتایج نشان داد که اگرچه برآیند نظر هر دو

قلندرآبادی و همکاران

مراقبت از بارداریهای پرخطر

موضوع اشاره داشتند که با وجود مزایای متعدد استفاده از

قرار گیرند ( .)33اگرچه مباحث اخالقی و قانونی به طور

فناور ی تلفن همراه برای مراقبت از سالمت فردی ،حفظ

کلی در حوزه پزشکی از راه دور دارای اهمیت بسزایی می

حریم خصوصی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است .در

باشد ،اما ضروری است تا متناسب با هر نوع فناوری

واقع ،حفظ حریم خصوصی و محرمانگی در استفاده از

تمهیدات الزم اندیشیده شود.

فناوریهای پزشکی از راه دور به چند دلیل با ارائه

نتیجهگیری

خدمات سالمت به صورت سنتی تفاوت دارد .اول اینکه

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که از نظر اکثریت افراد

استفاده از تلفن همراه امکان جمعآوری مجموعهای از

شرکت کننده در پژوهش امکان بکارگیری فناوری تلفن

اطالعات بیماران را به طور مداوم فراهم میکند .دوم اینکه

همراه در مقایسه با فناوریهای مبتنی بر وب جهت

در استفاده از فناوریهای پزشکی از راه دور طیف گسترده

مراقبت از زنان باردار پر خطر بیشتر است .با این حال،

ای از اطالعات مربوط به سالمت فرد از جمله شیوه

اختالف معنیدار آماری بین امکان بکارگیری فناوری

زندگی ،عادات غذایی و فعالیتهای وی جمعآوری می

تلفن همراه و فناوریهای مبتنی بر وب در ابعاد

گردد .سوم اینکه در استفاده از تلفن همراه جهت ارائه

زمانبندی و اقتصادی مشاهده نشد.

مراقبت سالمت ،به اشتراکگذاری اطالعات گستردهتر می

با توجه به اینکه امروزه تلفن همراه وسیلهای است که در

باشد .از جمله اینکه اطالعات به پزشك بیمار ،سازمان

دسترس همگان میباشد و استفاده از آن نیاز به آموزش

بیمه ،مشاوران رژیم غذایی ،مشاوران ورزشی و خانواده

کمتری دارد ،لذا به نظر میرسد که عالقهمندی به

فرد جهت حمایت و رفع مشکالت بیمار ارائه میگردد

استفاده از آن در هر دو گروه خدمت گیرنده و خدمت

( .)32روشن است که در چنین وضعیتی حفظ حریم

دهنده به مراتب بیشتر باشد .در نهایت با توجه به نتایج

خصوصی مسئلهای پیچیده میباشد و نیاز به کنترل

به دست آمده و آمادگی بیشتر در ابعاد فنی ،اجرایی و

دسترسی به دادهها بیش از پیش احساس میشود .در این

اخالقی-قانونی جهت بکارگیری فناوری تلفن همراه در

مطالعه نیاز به سیاستگذاری و تدوین دستورالعملهای

مراقبت از زنان باردار پرخطر میتوان گفت در حال

الزم جهت افزایش اعتماد بیماران و حفظ حریم خصوصی

حاضر در کشور زمینه الزم جهت استفاده از این فناوری

آنها در اولویت قرار گرفته و آن را شکاف و ضعفی در

نسبت به فناوریهای مبتنی بر وب بیشتر فراهم میباشد

بکارگیری فناوریهای پزشکی از راه دور بر شمرده است

و انتظار میرود با استفاده از این فناوری امکان دستیابی

(.)32

سریعتر و بهتر به اهداف مورد نظر از جمله کاهش هزینه

کوتز و همکاران نیز در مطالعه خود به این مهم اشاره

ها ،بهبود کیفیت مراقبت ،دسترسی سریعتر و آسانتر به

کردند که اگر چه سیستمهای سالمت همراه دارای

مراقبتهای مورد نیاز فراهم گردد.

پتانسیل باالیی جهت بهبود کیفیت مراقبت سالمت و

الزم به ذکر است که در این مطالعه ،اگرچه امکان

بهبود کیفیت زندگی بیماران هستند ،اما مسائل مربوط به

بکارگیری فناوریهای مبتنی بر وب با فناوری تلفن همراه

امنیت و حفظ حریم خصوصی مسئلهای مهم است که در

از پنج بعد و از دیدگاه پزشکان متخصص زنان و ماماها

2Kotz

مورد سنجش قرار گرفت ،اما نظرات سیاستگذاران و
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در همین راستا ،کوتز 1و همکاران در مطالعه خود به این

استفاده از فناوریهای پزشکی از راه دور باید مورد توجه

قلندرآبادی و همکاران

مراقبت از بارداریهای پرخطر

.نیز به عمل آید

 لذا پیشنهاد.مدیران حوزه سالمت مادران بررسی نگردید
میگردد در پژوهشهای آتی نظر سنجی از سایر ذینفعان
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