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مقدمه :بیماران مبتال به نارسایی قلبی نشانههای ناتوان کنندهای را تجربه میکنند که باعث کاهش کیفیت زندگی میشود ،جهت کاهش
نشانهها ،کاهش میزان بستری و افزایش کیفیت زندگی ،بیماران بایستی چندین روش خودمراقبتی را به کار گیرند .هدف این مطالعه،
طراحی و ایجاد برنامه کاربردی خودمراقبتی مبتنی بر موبایل برای بیماران مبتال به نارسایی قلب بود.
روش :این پژوهش از نوع توسعهای-کاربردی بود .ابتدا ،پرسشنامه تنظیم شده جهت نیازسنجی اطالعاتی و تعیین اقالم دادهای و
قابلیتهای موردنیاز برنامه کاربردی توسط  02نفر متخصص شاغل در بیمارستان تخصصی قلب و عروق شهید مدنی تبریز تکمیل گردید.
دادههای به دست آمده تحلیل شده و برنامه کاربردی موبایل بر پایه نتایج طراحی شد و در نهایت جهت ارزیابی قابلیت استفاده و رضایت
کاربران در اختیار ده نفر از مبتالیان به نارسایی قلب قرار گرفت.
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بیماری و کسب مهارتهای خود مراقبتی استفاده نمود.
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مقدمه
نارسایی قلب ی ک س ندرم م زمن ب الینی و پیچی ده توص یف
میشود که به دلی ل اخ تالتت س اختاری و عملک ردی قل ب،
منجر به عدم توانایی بطن در پرشدگی و پمپاژ خون م یگ ردد.
رژیم دارویی نارسایی قل ب پیچی ده و متن وع اس ت و بیم اران
روزانه باید تعداد زی ادی دارو مص رف نماین د ک ه ای ن مس ئله
پیچیدگی درمان و رژیم دارویی آنها را پیچیدهتر م یکن د [.]1
نارسایی قلب باعث کاهش چشمگیر کیفیت زندگی م یش ود و
هزینههای زیادی را بر افراد و جامعه تحمیل میکن د .نارس ایی
قلب پیامد بسیاری از بیماریهای قلبی -عروقی است .از عوامل
خطر مرتبط به آن میتوان به پرفشاری خون ،دیابت و بیم اری
مزمن کلیه اشاره کرد .علیرغم بهبود و ارتقاء روشهای درم ان
بیماریهای قلبی -عروق ی ،نارس ایی قل ب ب هعن وان اپی دمی
جهانی قلمداد میگردد [.]0
اخیراً تعداد افراد مبتال به نارسایی قلب در آمریکا  5/8میلی ون
نفر با هزینههای ساتنه  02بیلیون دتر تخمین زده شده است.
ابتال به نارسایی قلبی با بات رفتن سن افزایش مییابد و ش یوع
این بیماری تا سال  0202تا  %64پ یشبین ی ش ده اس ت [.]0
علی رغم پیش رفته ای داروی ی و م دیریت پزش کی ،می زان
مرگ ومیر همچنان بات است .به ط وری ک ه  %52بیم اران در
پنج سال اول بعد از تشخیص بیماری میمیرن د .ای ن بیم اری
ساتنه ی ک میلی ون از بس تریه ای بیمارس تانی را ب ه خ ود
اختصاص داده است و مهمتر این که علت اکثر این بس تریه ا
مدیریت عالئم و قابل پیشگیری است [.]6
در ایران نارسایی قلبی از علل عمده ناتوانی و مرگومی ر ب ه
شمار میرود و با تغییر هرم سنی جامع ه و پی ر ش دن جمعی ت
جوان امروز ایران ،در آیندهای نزدیک ( 0522بیمار به ازای ه ر
یکصد هزار نفر) بر تعداد آن افزوده میشود .این بیماری بسیار
ناتوان کننده و پرهزینه است ،به نحوی ک ه  02ت ا  67درص د
بیماران طی سه تا شش ماه پس از ترخیص اولیه دوباره بستری
میشوند و این در حالی است که  52درصد از بستری شدنهای
مکرر ،قابل پیشگیری هس تند .از طرف ی هزین ه بس تری ای ن
بیماران در ایران برابر با  622میلیارد ریال در سال برآورده شده
است که بای د هش داری باش د در راس تای ی افتن راهکاره ای
پیشگیرانه که بت وان ب ا ص رف هزین هه ای کمت ر ،به رهوری
بیشتری را به وجود آورد؛ بنابراین یافتن روشهای کنترل کننده
بیماری نارسایی قلب و عوارض ناشی از آن مثل بستری مج دد
از اولویت برخوردار میباشد [.]5

گزینههای زیادی برای کنترل نارسایی قلبی وجود دارد که خود
مراقبتی یکی از این روشها است و تبعی ت از روشه ای خ ود
مراقبتی در مبتالی ان ب ه ای ن اخ تالل از اهمی ت ب ه س زایی
برخوردار است .خ ود مراقبت ی م ؤثر ،ع املی مه م در ارتق ای
پیامدهای مثبت سالمتی و پیشگیری از بستری شدنهای مکرر
میباشد [ .]4خود مدیریتی ،توان ایی اش خاص جه ت م دیریت
عالئم و نشانهها ،درمان و تغیی ر س بک زن دگی در ارتب ا ب ا
خانواده ،جامعه ،فراهمکنندگان مراقب ت بهداش تی اس ت .خ ود
مدیریتی ،استراتژی بیم ار در کنت رل بیم اری در جه ت بهب ود
بهداشت و زندگی طبیعی با بیماری اس ت [ .]7سیاس تگ ااران
مراقبت بهداشتی اهمی ت زی ادی ب ه نق ش فع ال بیم اران در
مدیریت بیماری میدهند .همچن ین توج ه عم ومی ب ه نق ش
برنام هه ای خ ود م دیریتی در کنت رل و پیش گیری ع وارض
بیم اریه ای م زمن در س طح جه ان وج ود دارد [ .]8طب
مطالعات انجام شده ،برنامههای مدیریت بیماری ب ا تمرک ز ب ر
توسعه فعالیتهای خود مراقبتی بیماران ،میزان بستری بیم اران
مبتال به نارسایی قلب به دلیل ای ن بیم اری را ت ا  06درص د و
بستری به علت سایر عوامل را تا  07درصد کاهش میدهد [.]2
بیشترین تمرکز مدلهای جدید مراقبت بر نقش بیم ار اس ت و
به سمت فعالیتهایی در حرکت است که توسط بیمار بر اس ا
خود مدیریتی انجام م یش ود؛ ب ه عب ارت دیگ ر ب ر دو م ورد
اثربخشی مراقبت و کیفیت زندگی تأکید میکند و ترکی ب ای ن
دو روند و تکنولوژی نقش مهمی در مدیریت بیماری دارن د .ب ا
کمک تکنولوژی موبایل در مدیریت شرایط بیمار ،بدون نیاز ب ه
نظارت مستقیم پرسنل مراقبت بهداشتی ،میتوان باعث افزایش
کیفیت زندگی ،ک اهش هزین ه ،ک اهش دفع ات بس تری و در
نهایت قدرتمند شدن بیمار ش د .فن اوری موبای ل م یتوان د در
برنامهریزی فعالیتها و تصمیمگیری بالینی ،م دیریت عالئ م و
نشانهها و شرایط بیم ار ب ه ک ار رود [ .]12در مطالع ه Cano
 Martínو همکاران ،ب ه ارزی ابی ت أثیر اقتص ادی اس تفاده از
برنامههای کاربردی موبایل برای مدیریت نارسایی قلبی توس ط
بیم اران در اس پانیا پرداخت ه ش د .در ای ن مطالع ه ،اس تفاده از
برنامه های کاربردی موبایل برای مدیریت نارسایی قلب نه تنها
از لحاظ اقتصادی باعث صرفهجویی در هزینهها شد ،بلکه باعث
افزایش کارایی و بهبود سیس تم مراقب ت بهداش تی و اف زایش
کیفیت زندگی بیماران شد .استفاده از برنامه کاربردی در مطالعه
ماکور باعث ک اهش  00درص د در هزین ه م دیریت و درم ان
بیم اری و در ک ل باع ث خی ره  2/01درص دی هزین هه ای
بهداشتی در منطقه شد [.]11
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روش
این پژوهش از نوع توسعهای -کاربردی و دربرگیرنده دو مرحله
اص لی ب ود .در مرحل ه اول پرسش نامهای جه ت نیازس نجی
اطالعاتی و تعیین عناصر دادهای و قابلیتهای موردنیاز برنام ه
کاربردی خود مراقبتی بیماران مبتال به نارسایی قلب ،بر اس ا
مطالعات کتابخانهای و راهنماه ای جه انی م دیریت و درم ان
نارس ایی قلب ی و جس تجو در پایگ اهه ای اطالع اتی معتب ر و
مقاتت علمی توسط تیم پژوهش طراحی گردید .این پرسشنامه
دارای  72سؤال بسته در چهار بخش بود ک ه ش امل اطالع ات
فردی بیم ار ( 7س ؤال) ،اطالع ات ب الینی بیم ار ( 11س ؤال)،
مدیریت نارسایی قلب توسط بیم ار ( 62س ؤال) و قابلی ته ای
برنامه کاربردی ( 10سؤال) بود .در پایان هر بخش ی ک س ؤال
باز برای دریافت نظ رات ش رکتکنن دگان در خص وص م وارد

مدنظر آنها مطرح شد .هر یک از س ؤاتت دارای پ نج گزین ه
انتساب ارزش (از ضرورت «خیلی زیاد» اولویت پنج و به س مت
ضرورت «خیلی ک م» اولوی ت ی ک) ب ود .روای ی محت وایی و
صوری پرسش نامه توس ط پ نج نف ر از اس اتید ح وزه فن اوری
اطالعات سالمت و متخصصین قلب و عروق س نجیده و تأیی د
شد و پایایی پرسشنامه از طری محاس به آلف ای کرونب ا ب ا
استفاده از نرمافزار آماری  SPSSنسخه  14برابر  2/87محاسبه
شد .در این قسمت مواردی به عنوان اقالم داده در نظ ر گرفت ه
میشدند که طب نظر متخصصان شرکتکننده در مرحله روایی
محتوا ،هر کدام از عناصر دادهای ک ر ش ده در پرسش نامه ب ا
مجموع درصد فراوانی بزرگت ر و مس اوی  %42در آی تمه ای
ضرورت "خیلی زیاد" و "زیاد" باش ند ک ه در طراح ی برنام ه
مورد استفاده قرار بگیرند .همچنین در ص ورت پیش نهاد عنص ر
دادهای جدید توسط ح داقل  62درص د از ش رکتکنن دگان در
قسمت سؤال باز پرسشنامه ،عنصر دادهای موردنظر در طراح ی
برنامه به کار گرفته میش د .جامع ه پ ژوهش ش امل پزش کان
متخص ص قل ب و ع روق کلینی ک تخصص ی قل ب و ع روق
بیمارستان شهید مدنی وابسته به دانشگاه علوم پزش کی تبری ز
بود که  02نفر از پزشکان متخصص قلب و عروق که در زمین ه
برنامههای کاربردی خود مراقبت ی مبتن ی ب ر موبای ل آش نایی
داشته باشند و دارای تحقیقات در زمینه بیماری نارس ایی قل ب
باشند به عنوان نمونه انتخاب ش دند .در ای ن مرحل ه ،نخس ت
پرسشنامه نیازسنجی اطالعاتی در میان پزشکان شرکت کنن ده
در پژوهش توزی و سپس دادههای به دست آمده با اس تفاده از
آمار توصیفی و گزارش توزی فراوانی و با اس تفاده از ن رماف زار
 SPSSنسخه  14تحلیل شدند.
مرحله دوم پژوهش مربو به طراح ی و پی ادهس ازی برنام ه
کاربردی و ارزیابی قابلیت استفاده از آن بود .در این مرحل ه ب ر
پایه نتایج به دست آمده از پرسشنامه نیازسنجی برنامه کاربردی
با استفاده از زبان برنامهنویسی جاوا در محیط نرمافزار اندروید و
نس خه  10ن رماف زار  IntelliJIDEAطراح ی گردی د .ای ن
نرم اف زار ش رایط برنام هنویس ی در مح یط اندروی د را ف راهم
میسازد .به این صورت که در قسمت مربوطه به ک ال ه ا از
زبان برنامهنویسی جاوا و در قسمت مربو به تیوتها از زب ان
برنامهنویسی اندروی د اس تفاده ش د .همچن ین ب رای خی ره و
بازیابی مؤثر دادهها از نسخه  0210نرمافزار ا کیو ال استفاده
شد .نسخه اندروید مورد استفاده در این پژوهش  0.0.0بود.
سپس ،قابلیت استفاده و میزان رضایتمندی کاربران از برنامه با
همکاری شرکتکنندگان مورد ارزیابی قرار گرف ت .ب رای ای ن

Journal of Health and Biomedical Informatics 2016; 3(3): 195-204

691

Downloaded from jhbmi.ir at 23:30 +0430 on Wednesday June 20th 2018

در پژوهش  Inglisو همک اران ،س المت هم راه ب ه عن وان
ابزاری جهت آموزش بیماران نارسایی قلبی معرفی شد و نش ان
داده شد که استفاده از سالمت همراه جهت م دیریت نارس ایی
قلبی باعث کاهش عالئم و پیشگیری از بس تری بیمارس تانی و
بهبود کیفیت زندگی ،اف زایش دان ش بیم ار و رفتاره ای خ ود
مراقبتی ،شناسایی عالئ م و روشه ای مقابل ه و جل وگیری از
تشدید آنها و همچنین کمک به پیروی از درمانهای دارویی و
سایر موارد مانن د رژی م غ اایی و ورزش م یش ود .در نتیج ه
استفاده از سیستم پایش از راه دور در خانه با پشتیبانی از تلف ن
ساختاریافته باعث کاهش خطر مرگومیر به هر علت و ک اهش
میزان بستری مرتبط با نارسایی قلبی شد [ .]10ویژگ ی فراگی ر
بودن گوشیهای موبایل مسیر جدیدی ب رای مقابل ه ب ا موان
مختلف تطاب و حفظ رفتارهای خود مراقبتی ایجاد م یکن د و
در حال حاضر گوشیهای موبایل رایجتر از کامپیوتره ا و س ایر
تجهی زات جه ت دسترس ی ب ه اینترن ت در جه ان هس تند و
پتانسیل برنامههای کاربردی تخصصی س المت هم راه ،ارائ ه
روش جدید در زمینه رفتارهای بهداشتی است [.]10
با توجه به اهمیت مدیریت و کنت رل بیم اری توس ط بیم ار
مبتال به نارسایی قلب و نقش ی ک ه گوش یه ای هوش مند در
تسهیل آموزش بیماران و مدیریت بیماریها دارند و با توجه ب ه
این مسئله که تاکنون در کشور نرمافزار کاربردی با ای ن ه دف
طراحی نشده است ،هدف از انجام این پژوهش ،طراحی برنام ه
کاربردی مبتنی بر موبایل برای خود مراقبتی بیماران مب تال ب ه
نارسایی قل ب و کم ک ب ه آنه ا در راس تای بهب ود م دیریت
بیماری میباشد.
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طراحی و ایجاد برنامه کاربردي

نتایج
پژوهش حاضر به منظور ایجاد برنامه کاربردی مبتنی بر موبای ل
برای بیماران مبتال به نارسایی قل ب ب ا ه دف کم ک ب ه خ ود
مراقبتی بیمار و افزایش کیفیت زندگی بیم اران ص ورت گرف ت.
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منظور نس خه برنام ه ،پ س از ارائ ه توض یحات ک افی توس ط
پژوهشگر ،در اختیار ده نفر از بیماران مبتال به نارسایی قلب که
در هفته اول دیماه  ،1025به کلینیک قلب و عروق بیمارستان
شهید مدنی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز مراجعه کرده
بودند ،قرار گرفت .انتخاب بیم اران ب ه روش دسترس ی آس ان
انجام گرفت به این صورت ک ه ک اربران م وردنظر بای د دارای
گوشی هوشمند اندروید با نسخه دو به بات و دارای آگاهی کافی
در زمینه استفاده از برنامههای ک اربردی تلف ن هم راه بودن د و
همچن ین ک اربران جه ت ثب ت دادهه ا در برنام ه بای د دارای
تجهیزات تزم جهت اندازهگیری فشارخون ،وزن و تعداد ضربان
قلب بودند .پس از یک هفته استفاده از برنامه نظ رات بیم اران
درباره آن ب ا اس تفاده از پرسش نامه اس تاندارد ارزی ابی قابلی ت
اس تفاده و رض ایت ک اربران Questionnaire for User
 )QUIS( Interaction Satisfactionجم آوری ش د.
روایی نسخه فارسی این پرسشنامه طب مطالعات موجود تأیی د
ش ده اس ت [ .]16همچن ین در مطالع ه دیگ ری پای ایی ای ن
پرسشنامه با ضریب آلفای کرونبا  2/74تأیید ش ده ب ود [.]15
پرسشنامه  QUISدر شش بخش ش امل بخ ش اول س ؤاتت
مربو به اطالعات هویتی فرد تکمیل کنن ده پرسش نامه (س ه
سؤال) ،بخش دوم مربو به کارکرد کلی برنامه (شش س ؤال)،
بخش سوم مربو به قابلیتهای صفحه نمایش (چهار س ؤال)،
بخش چهارم مربو به اصطالحات و اطالع ات برنام ه (ش ش
سؤال) ،بخش پنجم مربو ب ه قابلی ته ای ی ادگیری برنام ه
(شش سؤال) ،بخش ششم مربو به قابلیته ای کل ی برنام ه
(پنج سؤال) بر اسا مقیا نه گزینهای لیکرت طراح ی ش ده
بود .هر سؤال دارای پاسخی با امتیاز صفر تا نه بود( .امتیاز صفر
تا  0سطح ضعیف 0/1 ،ت ا  4در س طح متوس ط و  4/1ت ا  2در
سطح خوب طبقهبندی شد) دادهها با استفاده از آمار توصیفی از
جمله میانگین ،واریانس در محیط نرماف زار  SPSSنس خه 14
تحلیل شدند.

دادههای م ورد نی از در ای ن پ ژوهش در دو مرحل ه (نیازس نجی
اطالعاتی از پزشکان متخصص قلب و ع روق و ارزی ابی قابلی ت
استفاده از برنامه از دیدگاه بیماران مب تال ب ه نارس ایی قل ب) ب ا
استفاده از دو پرسشنامه جم آوری گردید .در مرحل ه نیازس نجی،
نتایج حاصل از تحلیل دادهه ا ،عناص ر اطالع اتی ب رای برنام ه
کاربردی را مشخص نمود .یافتههای مرب و ب ه عناص ر دادهای
مورد نیاز در برنامه در برگیرنده چهار محور اطالعات فردی بیمار،
اطالعات بالینی بیمار ،مدیریت بیماری و قابلی ته ای موردنی از
برنامه کاربردی بود ،که نظرات پزشکان متخص ص در خص وص
ضرورت بات و ضرورت پایین گنجاندن این عناص ر در برنام ه در
این بخش ارائه شد (جدول .)1
در بخش اطالعات فردی ،کلیه عناص ر داده ای توس ط پزش کان
شرکت کننده در پژوهش برای طراحی برنامه کاربردی ،ب ه ط ور
کامل در مجموع ضرورت خیلی زیاد و زیاد تشخیص داده ش دند.
همچنین پاسخ های افراد شرکت کننده در پ ژوهش در خص وص
ضرورت وجود عناصر داده ای موردنیاز در قسمت اطالعات بالینی
بیمار نشان داد که تم ام پزش کان کلی ه عناص ر داده ای را ح ائز
اهمیت دانستهاند.
بخ ش س وم پرسش نامه نیازس نجی دربردارن ده عناص ر دادهای
مربو به مدیریت بیماری نارسایی قلب توسط بیمار بود که در ده
محور تنظیم شده بود .محورهای ماکور شامل پایش فش ارخون،
پایش وزن ،پایش ضربان قل ب ،مص رف داروه ا ،تغای ه بیم ار،
آزمایش های موردنیاز بیمار ،مدیریت ع وارض بیم اری نارس ایی
قل ب ،تح ر و فعالی ت بیم ار ،س ایر اطالع ات موردنی از و
توصیه های تغییر سبک زندگی بود .در قسمت اطالع ات مرب و
به مدیریت بیماری نارسایی قلب توسط بیمار ،اکثری ت پزش کان
شرکت کننده در این پ ژوهش وج ود عناص ر دادهای را در اکث ر
موارد با ضرورت خیلی زیاد و زیاد مشخص نمودند ،ولی در محور
آزمایش های موارد رادیوگرافی قفسه سینه ،اکوکاردیوگرافی ،نوار
قل ب و تس ت ورزش را ب ا ض رورت پ ایین تش خیص دادن د.
پاسخ های پزش کان ش رکت کنن ده در پ ژوهش نش ان داد ک ه
اکثریت آنان عناصر داده ای در قسمت قابلیت های موردنیاز برنامه
در بخش چهارم پرسشنامه را ضروری دانسته و فقط مورد امک ان
ثبت تصاویر نتایج برخ ی آزم ایش ه ا را غیرض روری تش خیص
دادند.
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جدول  :6نظرات پزشکان متخصص در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت وجود عناصر اطالعاتی در برنامه کاربردي خود مراقبتی بيماران مبتال به نارسایی قلب

ردیف

محور

ردیف

عنصر اطالعاتی

محور

پاسخ(ضروري)

عنصر اطالعاتی

پاسخ(ضروري)

وزن

122

60

اوره

82

وضعیت اشتغال

45

60

وضعیت تا هل

42

66

 IDبیمار

45

65

0
6
5

اطالعات فردی

0

جنس

75

61

هموگلوبین

25

4

2

بیان عوارض نارسایی قلب

25

68

12

علت اولیه نارسایی قلب

25

62

11

تعداد بستریها

22

52

بیماری

25

51

درصد کسر تخلیهای قلب

25

50

داروهای در حال مصرف

122

50

سایر بیماریهای همراه

85

56

سایر داروهای در حال مصرف

122

55

سابقه ابتال به بیماری

22

54

10
10
16
15

اطالعات بالینی

8

بیان نارسایی قلب و انواع آن

85

14
17

زمان قرار مالقات با پزشک معالج

18

CBC

82

مدیریت و کنترل پرفشاری خون

122

42

64

آموزش اقدامات تزم هنگام افزایش فشارخون

25

67

مدیریت و کنترل وزن

25

آموزش اقدامات تزم هنگام افزایش وزن

25

آموزش پیشگیری از افزایش تعداد ضربان قلب

45

آموزش اقدامات تزم هنگام افزایش تعداد ضربان قلب

22

پیشگیری از تنگی نفس

22

آموزش اقدامات تزم هنگام بروز تنگی نفس

25

اقدامات تزم هنگام بروز سایر عالئم مانند ادم ٬خستگی

22

ثبت میزان فعالیت روزانه بیمار

42

ثبت نوع فعالیت روزانه بیمار

42

آموزش خانواده بیمار

45

ارائه اطالعات در مورد درمانگاههای تخصصی بیماریهای قلبی

42

25

ادامه مدیریت بیماری

7

نام و آدر

کال

پزشک معالج

BNP

122

57
58

کاهش مصرف مایعات

122

کاهش مصرف نمک

122

عدم مصرف سیگار

122

عدم مصرف الکل

122
22
22

12

اندازهگیری روزانه فشارخون

122

02

ثبت مقادیر فشارخون اندازهگیری شده

122

01

اندازهگیری روزانه وزن بدن

122

42

00

ثبت مقادیر وزن اندازهگیری شده

122

41

سعی در مریض نبودن

00

اندازهگیری روزانه تعداد ضربان قلب

72

40

رعایت مالقات پزشک

06

ثبت مقادیر تعداد ضربان قلب اندازهگیری شده

42

40

مصرف داروها طب دستور پزشک

05

ثبت زمان مصرف داروها

122

46

ورزش کردن

85

04

ثبت دوز مصرف داروها

25

45

استراحت کافی

75

122

44

ضرورتهای تزم مراجعه به پزشک

22

بیان تداخالت دارویی مصرف داروهای همزمان

25

47

تغایه مناسب بیمار

85

اقدامات تزم هنگام فراموشی مصرف داروها

07

مدیریت بیماری

08

52

122

42

قابلیت نمایش ساعت ثبت دادهها

82

رادیوگرافی قفسه سینه

5

72

نمایش تغییرات فشارخون بهصورت نمودار

اکوکاردیوگرافی

5

71

نوار قلب

5

70

تست ورزش

2

70

سدیم

122

76

پتاسیم

25

75

کراتینین

122

74

آلبومین

82

08

گلوکز خون

25

02

کلسترول

22

02
02
01
00
00
06
05
04
07

آزمایشها:

در مرحله بعدی پژوهش ،برنامه کاربردی با استفاده از نتایج
بهدستآمده در مرحله نیازسنجی طراحی گردید .برنامه در کل
شامل  51کال و  06تیوت بود .چهار نمونه از صفحات

78
72

قابلیتهای برنامه کاربردی

48

قابلیت نمایش تاریخ ثبت دادهها

25
122

نمایش تغییرات ضربان قلب بهصورت نمودار

45

نمایش تغییرات وزن بهصورت نمودار

75

اعالم هشدار افزایش فشارخون
اعالم هشدار افزایش ضربان قلب

122
45

اعالم هشدار افزایش وزن

122

استفاده از یادآور زمان مصرف داروها

122

استفاده از یادآور زمان مالقات با پزشک معالج

25

قابلیت گزارشگیری از برنامه

82

امکان ثبت تصاویر نتایج آزمایشهایی نظیر اکوکاردیوگرافی ٬نوار قلب

2

مربو به برنامه کاربردی خود مراقبتی نارسایی قلب در شکل 1
نشان داده شده است.
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1

سن

122

62

تری گلیسیرید

22
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بعد از نصب نرمافزار بر روی گوشی همراه ،کاربر ابتدا جهت
ثبتنام اطالعات نام و نام خانوادگی و کد ملی به عنوان رمز
عبور و آدر ایمیل به عنوان نام کاربری را وارد کرده و خیره
مینماید .صفحه خانه ،شامل نام نرمافزار و دوازده تصویر
متحر که توصیههایی جهت تغییر سبک زندگی برای بیماران
ارائه میدهد .منوی اصلی برنامه شامل پروفایل ،اطالعات
بالینی ،مدیریت بیماری ،نکات آموزشی و گزارشها است (شکل
 1بخش .)A
کاربر بعد از وارد نمودن دادههای مربو به پروفایل و اطالعات
بالینی آنها را خیره میکند و در صورت نیاز میتواند ویرایش
را هم انجام دهد .در قسمت اطالعات بالینی آیتم تنظیم قرار
مالقات با پزشک معالج نیز گنجانده شده است .قسمت مدیریت
بیماری شامل موارد پایش روزانه ،یادآوری دارو ،آزمایشها و
ورزش میباشد که دارای قابلیتهای اعالم هشدار در موارد
افزایش مقادیر فشارخون ،وزن و ضربان قلب میباشد (شکل 1
بخش  ،)Bهمچنین کاربر میتواند نوع و میزان فعالیت فیزیکی
را با انتخاب گزینه دلخواه پیامک ،ایمیل ،تلگرام و  ...به پزشک
معالج ارسال نماید .برنامه دارای نکات آموزشی در زمینههای
معرفی بیماری ،تغایه ،اقدامات ،آموزش خانواده ،تداخالت
دارویی و  ...میباشد .در قسمت نمودار ،کاربر میتواند با انتخاب
نوع پارامتر که میتواند حداکثر فشارخون ،حداقل فشارخون،
وزن ،ضربان قلب و با تنظیم بازه زمانی ،نمودارها را جداگانه بر
اسا پایش روزانه انجام گرفته مشاهده نماید (شکل  1بخش
022

 .)Cدر قسمت گزارشها نیز کاربر میتواند بعد از تنظیم بازه
زمانی گزارشها پایش روزانه و آزمایشها را به طور جداگانه و
با انتخاب گزینه موردنظر جهت ارسال ،با پزشک خود به
اشترا بگاارد که نمونه ارائه شده ،گزارشگیری پایش روزانه
با انتخاب گزینه پیامک جهت ارسال به پزشک معالج نشان داده
شده است (شکل  1بخش .)D
در مرحله ارزیابی ،برنامه کاربردی خود مراقبتی در اختیار ده نفر
از بیماران مبتال به نارسایی قلب مراجعه کننده به کلینیک
تخصصی قلب و عروق بیمارستان شهید مدنی تبریز قرار داده
شد و از آنان خواسته شد به مدت یک هفته از برنامه استفاده
نموده و سپس با استفاده از پرسشنامه ارزیابی قابلیت استفاده و
رضایت کاربران ،نظرات آنان جم آوری گردید .فراوانی بیماران
مرد شرکت کننده در مرحله ارزیابی برنامه ( )n=7،%72نسبت
به بیماران زن ( )n=0 ،%02بیشتر بود .میزان تحصیالت
بیماران شرکت کننده شامل دو نفر زیر دیپلم و شش نفر دیپلم
و دو نفر لیسانس بود .همچنین  %44/4زنان شرکت کننده در
سنین  42-45سال و  %00/6در سنین  45-72سال قرار
داشتند و همچنین  %60/2بیماران مرد شرکت کننده در این
مرحله از پژوهش در سنین  42-45و  %57/1در سنین 45-72
سال قرار داشتند .نتایج تحلیل دادههای به دست آمده از
پرسشنامه ارزیابی قابلیت استفاده و رضایت کاربران در جدول 0
ارائه شده است.
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جدول  :0ارزیابی قابليت استفاده و رضایتمندي بيماران از برنامه کاربردي خود مراقبتی نارسایی قلب
عبارت
نظرات کلی در رابطه با استفاده از برنامه
قابلیتهای صفحه نمایش
مجموعه اصطالحات و اطالعات برنامه
قابلیتهای یادگیری برنامه
قابلیتهای کلی برنامه
جم کل

تحلیل دادههای حاصل از نیازسنجی نشان داد که اکثریت
عناصر اطالعاتی توسط پزشکان شرکت کننده در پژوهش
ضروری تشخیص داده شدند .قابلیتهای برنامه کاربردی
طراحی شده بر اسا نیازسنجی شامل اعالم هشدارهای انجام
پایش روزانه (هر روز ساعت  8صبح) ،زمان مالقات پزشک،
یادآور زمان مصرف دارو ،افزایش فشارخون و ضربان قلب و
وزن ،گزارشگیری از موارد پایش روزانه و آزمایشها و امکان
ارسال آنها به پزشک ،مشاهده نمودار تغییرات مقادیر پایش
روزانه و  ...بود.
نتیجه ارزیابی قابلیت استفاده و رضایتمندی کاربران از برنامه،
طب جدول  ،0نشان داد که بیماران شرکت کننده برنامه
کاربردی را با میانگین امتیاز  7/8±2/80در سطح خوب ارزیابی
نمودند.
در مطالعه ایمانی و همکاران ،برنامههای آموزشی توصیه شده
برای بیماران قلبی شامل شناخت محل و عملکرد قلب،
روشهای تشخیص بیماری ،عوامل خطرساز ،چگونگی استفاده
از داروها ،عوارض دارویی ،میزان فعالیت و استراحت ،داشتن
برنامه ورزشی ،رژیم غاایی مناسب بود .بیشترین نیاز آموزشی
مربو به عالئم بیماری قلبی با  80درصد 22 ،درصد در حیطه
فعالیت و استراحت و برنامه ورزشی ،در حیطه داروهای قلبی 74
درصد و در حیطه تغایه و محدودیتهای غاایی  74درصد بود
[ ،]14بنابراین میتوان اظهار نمود که در پژوهش حاضر برنامه
کاربردی مبتنی بر موبایل به طور اختصاصی برای آموزش
بیماران مبتال به نارسایی قلب در نظر گرفته شده و بیمار با
استفاده از این برنامه و پایش عالئم نیازهای خود را بهتر
شناخته و میتواند بیماری خود را مدیریت نماید.
 Setoو همکاران به بررسی تأثیر سیستم تله مانیتورینگ در
خود مراقبتی و مدیریت بالینی نارسایی قلبی پرداختند .برنامه
کاربردی موبایل طراحی شده برای این منظور برای نمایش،
خیره دادهها و انتقال آنها به مخزن داده بیمارستان بود و
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پزشکان توانایی مشاهده اطالعات را روی وب سایت ایمن
داشتند .نکات آموزشی تزم و هشدارها بر اسا عالئم و
اطالعات فیزیولوژیکی به بیمار فرستاده میشد .نتیجه مطالعه
نشان داد که با استفاده از سیستم تله مانیتورینگ مبتنی بر
گوشی موبایل بیماران قادرند رفتارهای مثبتی در جهت تغییر
سبک زندگی انجام دهند .این سیستم با فراهم نمودن اطالعات
فیزیولوژیکی به هنگام و هشدارها باعث بهبود مدیریت بالینی
بیماران ،بهبود خود مراقبتی و بازخورد بالینی ،کاهش
ویزیتهای بالینی و بستریهای بیمارستانی شد []17؛ لاا در
برنامههای کاربردی خود مراقبتی ،پزشکان در صورت لزوم با
دسترسی به اطالعات موردنیاز خود در مورد بیماران میتوانند
تصمیمات بهتری در جهت روشهای درمانی مناسب اتخا
نمایند.
 Athilingamو همکاران به ارزیابی قابلیت استفاده و
ویژگیهای برنامه کاربردی  HeartMappبرای خود مدیریتی
نارسایی قلب پرداختند .این برنامه کاربردی ،نرمافزاری متمرکز
بر بیمار و با کاربردی مستقل از سیستم مراقبت بهداشتی بود.
در این اپلیکیشن دادههایی مانند میزان ضربان قلب و تنفس از
طری حسگر پوشیدنی و دارای بلوتوث به گوشی موبایل انتقال
داده میشد .همچنین در برنامه اطالعات آموزشی برای خود
مدیریتی بیماری ،داروها ،رژیم غاایی ،فعالیت فیزیکی و سایر
شرایط بیماری نیز ارائه شده بود [ ،]18مطالعه ماکور با پژوهش
حاضر در ویژگی استفاده از برنامه کاربردی خود مراقبتی به
صورت مستقل از سیستم مراقبت بهداشتی همخوانی داشت .در
پژوهش حاضر دادههای مربو به موارد اندازهگیری شده توسط
بیمار وارد برنامه شده و نیاز به تجهیزات پوشیدنی نبود.
 Choو همکاران به توسعه برنامه کاربردی به عنوان ابزار
آموزشی برای بیماران شریان کرونری Coronary Artery
 CAD )Diseaseپرداختند .برنامه کاربردی Strong Heart
شامل ارائه موضوعات یادگیری ضروری جهت مدیریت CAD
مانند مطالبی در مورد بیماری ،ریسک فاکتورها ،مدیریت زندگی
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قاضی سعيدي و همکاران

طراحی و ایجاد برنامه کاربردي

برنامههای کاربردی فراهم نمودن اطالعات آموزشی جهت
 همچنین بیماران با.خود مراقبتی بیماران ضروری میباشد
استفاده از برنامههای کاربردی بدون نیاز به نظارت مستقیم
.پرسنل پزشکی میتوانند بیماری خود را مدیریت نمایند
نتیجه این پژوهش ایجاد برنامه کاربردی خود مراقبتی بیماری
نارسایی قلب بود که بهصورت یک اپلیکیشن مبتنی بر اندروید
 لاا میتوان این برنامه کاربردی.در دستر کاربران قرار گرفت
را به عنوان الگویی برای طراحی و ایجاد سیستمها و برنامههای
 مراقبت بیماریها در،گستردهتر مشابه جهت مدیریت درمان
نظر گرفت که هدفشان کمک به کنترل هر چه بیشتر
بیماریهای مزمن و افزایش کیفیت زندگی و کاهش عوارض
.بیماری برای بیماران باشد
تشکر و قدردانی
این مقاله بخشی از پایاننامه مقط کارشناسی ارشد در رشته
فناوری اطالعات سالمت میباشد که با حمایت دانشگاه علوم
 از کلیه افرادی که با همکاری.پزشکی تهران انجام شده است
 تشکر و قدردانی،خود در اجرای پژوهش حاضر یاریگر بودند
.میشود
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Introduction: Patients with heart failure experience debilitating symptoms lowering their life quality.
Patients must use several methods of self-care in order to reduce symptoms and the rate of
hospitalization and to improve their quality of life. The main purpose of this study was to design and
create a mobile-based self-care application for patients with heart failure.
Methods: This was an applied developmental study. Initially, a questionnaire was prepared to assess
information requierments, determine data elements and necessary capacities of the application. Then,
20 cardiologists working in Shahid Madany hospital, the specialty center of cardiovascular surgery
affiliated to Tabriz University of Medical Sciences were asked to fill out the questionnaire. The
obtained data were analysed and the application was developed accordingly. Finally, in order to
evaluate its practical capability and patients’ satisfaction rate, it was used by 10 patients with heart
failure.
Results: The majority of data elements in the questionnaire were found necessary by the cardiologists.
The main features of the designed application included alerts for daily monitoring, visit time and
reminders of time of drug use, hypertention, increase of heart rate and weight gain. In evaluation of
practical capability of the application by patients, it was evaluated in a good level with the mean score
of 7.8 (out of 9).
Conclusion: Mobile-based self-care applications can be used to help patients with heart failure to
manage their disease and to obtain self-care skills.
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