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 ۲۲/۴۰/۲۴۰۲                       دیپلوم انجینر کریم عطائی

 از مطبوعات سویس

 ( برای طبیبانAppsآپس )
 ها پارک وسایل طبابت را تکمیل کرده می توانند «سمارت فون»چگونه 

 Tim Schröderنویسنده:  ، ۲۴۰۲فبروری ۲۲مؤرخ  ،روزنامٔه اِن سـِت سـِت چاپ زوریخ

 

اشاره  ،برای راحت و صحت بوده "یآپسهای". اکثر این ها ندبازار را گرفته ا ،برای سمارت فونکیشن های طبابت اپلی

 .رسدبازار می هب ،ناتوانبرای مریضان و انسان های  به پرهیز یا سپورت دارند. لیکن اکنون تولیدات نخست

 

 
 فشار خون اندازه گیری می گردید.  ۰۲۰۱با این چنین وسایل در 

 .ن وظیفه با سمارت فون اجرا گردداکنون باید ای
 

برای اکثر اشخاص نفرت آور است. ولی  ،ف انداخته شودـت   ،یک سمارت فون جدید کاغذ پیچسکرین این تصور که به 

گمان می برند که بدین طریق  Byoung Yeon Wonو  Hyun Gyu Parkجذابیت خود را دارد:  انبرای بعضی محقق

می رساند  قبل از ،بچکد تلفون روی سکرین مونیتوریک کمی لعاب دهن یا خون وقتی آینده را شناخته بتوانند. امراض 

هردو محقق از مؤسسٔه بهر صورت لیکن  ،آینده استتفهیم کار این هنوز که یا کسی مسموم شده است یا گریپ دارد. 

مایعات مختلف روی "تچسکرین" تغییر موجودیت ساینس و تکنولوژي در کوریای جنوبی می توانستند نشان بدهند که 

 .وانمود کرده اند ،گیری را دارنده ولتاژ مختلف که قابلیت انداز

 

 تلفون قلب را می شنود

به آن می رسانند: سمارت فونها انتهای دیوانه وار خود یک تمایل را که نشانٔه آن ظاهر شده باشد به افکار با کوریایی ها 

 "ینی پروگرامهایدر سالهای گذشته "م وپ های محققانکمپنی های زیاد و گر .جامه بدل می کنند گیری طبابته آلٔه انداز

چاکلیت  یک پارچههررا زادٔه فکر خود داشتند: مثالً پروگرام های پرهیز که در آنها  "آپس"به معنی دیگر  ،طبابت

در جست و جو تمرین  جواب می دهد. با  شخصی و پروگرام هایرهنمائی سپورتی . تلفون با درج می گرددشده خورده 

 به دست می آیند.  "Apps آپس"انترنت درجن های چنین 

 

کمتر به  مریضان و اشخاص ضعیف مراقبت  یا در کلینیک ها برای استفاده  ،که جدی گرفته می شوند یتولیدات طب

اندازه گیر نبض از کار مانده باشد.  ،تلفون موبایل در جیب پطلون سپورتی یکدردست می آیند. قابل عفوه است اگر 

در  فعال باشد. روی این موضوع محققان ساعت صد درصد ۲۰باید  حرکت قلب یک مریضاختالل ولی سیستم تنظیم 

 همین اکنون به بازار آمده است. "Hightech –امکانات "سطح جهانی به شدت کار می کنند. نخستین 
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که امروز به کار برده می شوند آالت اضافی وسایل کوریایی اصل تلفون آلٔه پیمایش است. در اکثر  محققانمفکورٔه در 

ضرورت است که به سمارت فون ارتباط داده می شود. یک مثال را می توان از آلٔه بسیار کوچک "اولترا صوت" نام 

برد که اکنون در امریکا به مارکیت آمده است. این آله به بزرگی یک میکروفون است و از طریق کیبل همرای سمارت 

در چه در یک حادثه و چه در منزل مریض اده می شود. به این طریق طبیب همیشه "آلٔه اولترا صوت" را فون ارتباط د

 رد.اختیار دا

از پوهنتون تخنیکی  David Atienzaو  Andreas Burgیک پروژه از  در طبابتسمارت فون  استفاده از دیگر یک مثال 

 مریضانحرکت قلب  اختاللرا انکشاف داده اند که به طور مثال در آینده  لوزان )سویس( است. اینها یک شبکٔه سنسرها

د. سیگنالهای نمی شو زده تنه چسپ باال که مانند پلستر در اند شبکه عبارت از سنسرهای کوچکاین می کند. مراقبت را 

این  بدن جا دارد. می انجامند که دارای بزرگی یک قطی گوگرد بوده و همچنان درکوچک ر وس  سنسرها به یک پروسِ 

معلومات به دست آمده از مشخصات را به سمارت فون مخابره می کند و  ،کردهپیمایش شده را تحلیل  ارقام روپروِسس  

 .شفاف ترسیم می گردد قلب به صورت EKG(electrocardiogram)یک 

 

از این « صرف نظر کرد تا مریض آزادانه حرکت کرده بتواند.می توان باط کیبلی تاز یک ار» "بورگ" می گوید: 

وقت در خانه نهایت مساعد می باشد. مشخصات را دوکتور معالج می  طول مریض درمراقبت برای این سیستم لحاظ 

انرژی زیاد  به یا در معاینات بعدی از نظر بگذراند. با آنکه مخابرٔه رادیوئی دهابه منبع بعدی انتقال د اً تواند مستقیم

مساعد مقررات مصرف و  ورهای کمس  پروسِ به کمک  ،یک چارج بتریظرفیت رها با نس  شبکٔه س   ،ضرورت دارد

مرحلٔه دیگر اعالم اوتوماتیک می باشد: برای اینکه انرژی بیشتر صرفه شود ساعت فعال مانده می تواند. ۰۵۴ ،محاسبه

صرف دروقت ضرورت که  ،قرار گفتٔه "بورگ"پیمایش شده را دقیقاً تحلیل نموده و ارقام شبکٔه سنسر خود در آینده باید 

مشخصاتی اند که طبیب بدان زیرا این » کند. می سال به سمارت فون سیگنال ار در حرکت قلب تغییر فاحش رونما گردد

 «.ضرورت دارد

 

 به پیری برسد ،کمک درخانهغنیمت است با مریض برای 

یا مریضان مراقبت : این پروژه وقف استیک نمونٔه مختص سمارت فون  با پروژٔه لوزان)سویس( برای ساحٔه طبابت

ساعته  ۲۰ به مراقبت را سراغ دارند.ین احتیاج زیاد می باشد. در این قسمت متخصص خودشان انسان های مسن در خانهٔ 

بیشتر  ،رو به ازدیاد استسن همیشه ضرورت نیست. عالوه برآن احتیاج برای چنین تکنولوژی در اجتماع اروپائی که 

 می گردد. 

Bernhard Wolf  از پوهنتون تخنیکی میونیخ نیز به همین جهت روان است. او به آالت طبی که مریضان برای کنترول

و شکرخون همرای  -فشارخون -،تنفس -آالتبرای اینکه چنین  اهمیت زیاد قایل است. ،استفاده می کننداز آنها روزمره 

Blackberrys  )ف داده است. این ر جدید را انکشاییک سافتواو  ،و سمارت فون ها مخابره کرده بتوانند)نوعی ازموبایل

نفس  مجردیکه مریض فشار خون را پیمایش نماید یا به نلچٔه تنفسز می باشند. به آالت همه با مخابرٔه رادیوئی مجه

ر یبسیار مهارت می خواست تا سافتوآلٔه دست داشته نتیجٔه اندازه شده را به تلفون موبایل ارسال می دارد.   ،بکشد

 بره گردد.که ارقام همیشه صحیح و بدون اختالل به مرجعش مخامی شد عیار مخابرٔه رادیوئی طوری قابل اطمینان 

 

در نزدیکی وجود نداشته  ییا یک موبایلباشد چارج بسیارکم که بتری موبایل شده می تواند این عمل حتی وقتی اجرا 

در جیب کرتی شما در کوتبند فراموش گردیده است. این آالت ارقام را ثبت کرده و اطالعات را وقتی مخابره زیرا باشد 

اعالم خطر برای  ،در حال Medgateم با کمپنی سویسی  توأ Wolfمی نماید که ارتباط رادیوئی دوباره میسر شده باشد. 

غیرمنظم م ارقایک نبض قابل تشویش یا  ،در منزل آالت پیمایشدرصورتیکه  مرکز تلفون را انکشاف می دهد.یک 

 .گرفته شود با مریض تماستا در آینده فوراً یک سیگنال به مرکز فرستاده می شود  ،شکر خون را درج کند

 

  Telematicsتیلیماتیک که به حیث پروفیسور  Birgit Wilkesمیرمن  ،العاده حاالت فوق با یک نوع دیگر از منجمنتِ 

[ICT (Information and Communications Technology)]   در فاکولتٔه عالی تخنیک در ویلداو )نزدیک برلین( وظیفه

اشخاص مسن که احتیاج به مراقبت برای را مصروفیت اختیار کرده است. ویلکیس اپارتمان های نمونه وی  ،دار است

را متوجه یک پروبلم بالکل عملی نمودند: چطور  او ،مریض و پرستاری طرح کرده است. متخصصین مراقبت ،دارند

آنرا نداشته باشد؟ عاجل داخل اپارتمان شده می تواند در صورتیکه مریض توان باز کردن  حالت یکدر یک پرستار 

به مرکز مراجعه کرده و بعدا ً تالش می کنند تا معموال ً پرستارها برای به دست آوردن کلید نخست » ویلکیس می گوید: 

متفقا ً با یک کمپنی از برلین یک راه بدیل را میرمن ویلکیس «. تلف می شودزیاد به اپارتمان بر گردند که به یقین وقت 

 باز کنندٔه دروازه. -پیدا کردند که آن عبارت باشد از یک سمارت فون

 

http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=DOKJAA&search=electrocardiogram&trestr=0x2001
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فون که در برابر یک آلٔه "خوانندٔه کود رنگ" در دروازه در این مورد دروازه با "شفر رنگ" در روی سکرین سمارت 

"کود رنگ" را ازطریق  تلفونمرکز ،وقتی پرستار در برابر دروازٔه بسته قرار گیرد .باز می گردد ،نشان داده می شود

 را به سیگنال رنگ تبدیل می نماید. SMS –ارقام  -ر کوچک ترکیبیبه موبایل ارسال می دارد. یک سافتو SMS  یک

  "سکنر" نصب باشد تا با آن "کود رنگ" روی سکرین سمارت فون شناسائی گردد.یکوازه باید در اینکه در مشروط بر

 

موضوع عاجل را به بررسی گرفته است لیکن در شفاخانه ها. در یک  Bingen از فاکولتٔه  Adam Maciakهمچنان 

همزمان در نزد چندین  ،پخش کند  یک مریضبحرانی حالت از یک همشیرٔه پرستار سیگنال خطر را امروز صورتیکه 

مستقیا ً در نزدیکی مریض  بهتر خواهد بود اگر دکتورانِ  ،فکر کرد  Maciakدکتور شفاخانه آلٔه صوتی به صدا می آید. 

ین شبکه در . چون ارا طرحریزی کرد رادیوئی()شبکٔه مخابرٔه WLAN  -یک سیستم برای این منظور مطلع گردند و 

بدست آورد. به این وسیله سیستم می تواند سیگنال را می شود موقعیت موبایل  ،تیار قرار داردهر نقطٔه عمارت در اخ

این پدیده وقت را صرفه کرده و از هرگونه دست و » می گوید:  Maciakطبیبان را که در نزدیکی می باشند مطلع سازد. 

 می خواهد اختراع خود را به مارکیت پیاده کند.یعتر رو هرچه س« اچه شدن جلو گیری به عمل می آوردپ

 

 ستاندرد ها کجایند؟

وانع د. همچنان هنوز موجود داربرای آیندٔه قریب " یفون طب –افکار بسیار خوب برای "سمارت که  ،جای سؤال نیست

خود ات انکشاف داده اند که صرف با تولیدد. بسیاری از تولیدکنندگان راه حل های زیاد را ز وجود دارزیاد در زمینه نی

ز اند. میکائیل جان از مؤسسٔه "فراِون هوفر" برای ساختار کمپیوتر ها و تخیک سافتور در برلین شان فعالیت می کن

هر آلٔه پیمایش با هر سمارت  ،رنس  آرزو این است که هر س  » تقاضای ستاندرد واحد را دارد. او می گوید: ین لحاظهم

 «.فون مخابره کرده بتواند

 

 ،انتقال داده شوندشفرکامل و نیز در چوکات  ،. مشخصات باید مطمئناست مهم بسیار تولیداتهمچنان ستاندرد کیفیت 

بدان شکرخون باآلخره چنان قابل اطمینان باشد که طبیب برای تشخیص یا معالجه   به طور مثال تجزیهٔ  برای اینکه

 . لیکن تولید کنندگاناست پیمایش در اروپا موجود برایمعیار همین حاال یک ISO، ۰۰۴۱۱ –ضرورت دارد. با نورم 

تولیداتیکه نه تنها سپورت کنندٔه شوقی را مسرور می  د. یک موضوع روشن است:نباید به ستاندرد پابندی داشته باش

استعمال داشته مجاز می باید به حیث یک آلٔه طبی  ،باید به کار برده شوندنیز بلکه همچنان برای امور طبی  ،سازد

 باشند. مؤسسات بیمه صرف در این صورت پول آنرا می پردازند.

 

 پایان

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


