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 کاربرد هفت فناوری برای یک  پرستار 

 

از طریق  خود کار تجربه توانید می که است معنی این به (CBE) شایستگی بر مبتنی آموزش

.  را توسعه دهید( سالمت اطالعات فناوری) های وپیشرفت  نیاز مورد ای رایانه های کسب مهارت

 زمان بالینی تاثیر گذاشته است اکنون بهداشتی های جدید بر روی مراقبت فناوری که آنجا از

 تمسئولی در و بگیرید عهده به را جدید های نقش تا شما  پرستاری کار پیشرفت برای مناسبی

 .شوید شرایط واجد گیرید می پیش در که هایی

 .است نوآورانه ای آینده مسیر در شروع برای راه بهترین آنالین پرستاری برنامه آشنایی با یک

 کنترل را بیماران به شده داده های قطره و دوزها ، خودکار IV های پمپخودکار: IV پمپ-1

 تغییر را دارو دوز و قطره مقدار دهد می اجازه پرستاران به پزشکی فناوری و افزار نرم. کنند می

 .نباشند تغییر منتظر بیماران تا دهند

 می فراهم مناسب مواقع در را نیاز مورد غذایی های وعده که دارد وجود تغذیه برای IV های پمپ

 از ای شده کنترل مقدار دهند می امکان بیماران به که دارند وجود هایی پمپ ، این بر عالوه. کند

 .دهند افزایش خود برای را درد ضد داروهای



 از ارود تغییر. استفاده نمایند پرستاری های فرآیند به بخشیدن سرعت برای خودکار IV های پمپ

 برای تواند می که شود می انسانی خطای عناصر حذف باعث همچنین خودکار فرآیند یک طریق

 .کند ایجاد مشکالتی بالینی های بیمارستان و بیماران

 آنها به و کنند گیری اندازه اینکه جای به تا دهد می فرصت پرستاران به خودکار IV های کیت

 .کنند تمرکز کار مناطق سایر روی ، بدهند غذا یا دارو

 باشد.خودکار خاص پرستاران می IVآموزش ویاد گیری با پمپ های 

 تا دهد می را امکان این پرستاران به حمل قابل مانیتور تجهیزات.حمل قابل مانیتورهای-2

 .هستند دیگری شخص به کمک مشغول یا باشند حرکت در اگر حتی کنند بررسی را بیماران

 ، ECG مانند حیاتی عالئم ، مرکزی مانیتور یک به اطالعات انتقال ضمن حمل قابل های دستگاه

 وزبر صورت در پرستاران که معناست بدان این. کنند می رصد را اکسیژن اشباع و تنفس میزان

 .کنند می دریافت هشدار اورژانس

 ردیابی مناسب زمان در را آمار تا دهد می را امکان این پرستاران به حمل قابل مانیتورینگ فناوری

 .باشد جریان در دیگر امور از بسیاری اگر حتی ، کنند یادداشت و

 های زنگ و هشدارها و شوند کنترل بیمارستان جای هر از دائماً بیماران تا کند می کمک امر این

 افراد جان تواند می ، شود می ارسال پرستاران به حمل قابل مانیتور طریق از که ای دهنده هشدار

 .دهد نجات را

 ، حرکت تا کند کمک پرستاران به تواند می هوشمند بستر فناوری.هوشمند های تختخواب -3

 مدت طول در بیماران آسایش و امنیت حفظ در همچنین .کنند ردیابی را ها ویتامین حتی و وزن

 در بیمار صدمات و سقوط تعداد وجود با. دارند اساسی نقش بیمارستان در بستری طوالنی

 تختخواب فناوری.هستند مهم بسیار بیمار امنیت برای هوشمند های تختخواب ، ها بیمارستان

 را منظم ارتباطات و رسانی روز به که دهد می پرستاران به اتاقها در را ثابت مانیتورامکان  هوشمند

 هاالگو شناسایی در آنها به تواند می همچنین. دهد می قرار آنها اختیار در بیمار فعالیتهای مورد در

 .شود بیماری یک از متفاوتی درک یا جدید تشخیص به منجر نموده و  کمک

 و آسایش برای پزشکی تجهیزات و وسایل تنظیم و آمدن برای را کمتری زمان همچنین پرستاران

. نندک کمک آن کنترل به خود هوشمند تختخواب از استفاده با توانند می زیرا ، گذرانند می امنیت

 انسان توسط باید که دیگری مهم کارهای به تا دهد می را امکان این دهندگان ارائه به امر این

 حمل قابل مانیتورهای از چگونه که بیاموزند پرستاراناما ضرورت دارد  .برگردند ، شود انجام

 .کنند استفاده

 و بهداشت صنعت ،موبایل های برنامه و پوشیدنی های دستگاه.پوشیدنی های دستگاه-4 

 موارد و تنفس ، خواب ، ورزش ، قلب ضربان ردیابی با که هایی دستگاه. داده اند تغییر را درمان

 .آورند دست به را خود سالمتی تا کنند می کمک افراد به دیگر

 به که دکنن می استفاده نیز هایی دستگاه و ها برنامه از پرستاران ، ها آیفون به دسترسی افزایش با

 هوشمند های گوشی استتوسکوپ ، مثال عنوان به. کند می کمک بیماران از مراقبت در آنها

Steth IO از  از راحتی به تا دهد می اجازه پزشکان و پرستاران به که است برنامه یک حقیقت در



 املیک طیف و کنند استفاده قلب ضربان دیدن و تنفسی صداهای گرفتن برای خود هوشمند تلفن

 .دندهمی  قرار آنان اختیار در پیگیری جهت را اطالعات از

 اب را پوشش می دهد. بیماران بر خاص نظارت تا گرفته سالمت ردیابی از پوشیدنی های دستگاه

 ایه مراقبت فرآیند کل به توانند می پوشیدنی های دستگاه ، ها داده از عظیمی حجم به دسترسی

 خطای رعناص، بردن بین از به پوشیدنی های دستگاه، بهبودی تا تشخیص از. کنند کمک بهداشتی

 می انجام دستگاه خود از مستقیم طور به ها داده ارتباط زیرا ، کنند می کمک پرستاران انسانی

 کند می کمک پرستاران و بیماران به و کند می فراهم سوابق تر سریع ثبت برای را امکان این. شود

 .باشند داشته سالمت بر مستمر نظارت تا

 پر تر قدیمی روشهای (EHR) الکترونیکی بهداشت سوابق.الکترونیکی سالمت سوابق -5

 هدد می امکان پرستاری متخصصان به الکترونیکی بهداشت سوابق. دهند می انجام را کاغذ کردن

 بتمراق بندی اولویت در تواند می که را اطالعاتی و کنند ثبت را بیماران به شده ارائه های مراقبت

 ، تاس شده وارد ای رایانه های سیستم در که اطالعاتی بعالوه. کنند بازیابی ، کند کمک شما به ها

 .اشدب دسترسی قابل لزوم صورت در بیماران حتی و پزشکان جمله از ، مراقبت تیم توسط تواند می

 حفظ و امنیت که دهند می اطمینان HIPAA قوانین ، الکترونیکی بهداشت سوابق امنیت جهت 

 ایه فناوری و شود می حفظ درمان و بهداشت سازمانهای توسط الکترونیکی سوابق شخصی حریم

 مرتفع میکند. را  خصوصی حریم به مربوط ینگران رمزنگاری و blockchain مانند جدید

EHR  باید ادامه داشته  بیمار یک برای الزم اقدامات آیا کهمیگوید  دارای پروانه کار پرستاران به

 یادآوری ای هشدار عنوان به بالفاصله و باشد داشته نظارتمی تواند   شرایط تغییرات بر باشد یا نه و

 .دهد اطالعات آنها به

 یرتأث پزشکی های مراقبت دقت و سرعت بر واقعی زمان در بهداشتی مراقبتهای  های روزرسانی به

 شغل در افزاری نرم های سیستم از چگونه که آموخته می شود داربه پرستاران پروانه   .گذارد می

 سرعت هب تا دنکن می کمک آنها به انبیمار برای  بهتر نتایج از اطمینان جهت و کنند استفاده شان

 .چیست پزشکی سوابق در مختلف های نشانه که دریابند

 

 مراکزتشکیل  ، ها بیمارستان های ایده جدیدترین از یکی.متمرکز فرماندهی مراکز -6

برای  بهتری های راه و بیمار های تجربه بهبود راهکاری برای ی باشد که  متمرکز فرماندهی

 از کار نای. می باشد هاظرفیت و بالینی فناوری ، منابع مدیریت برای پزشکان و پرستاران پروانه دار

 را سازمان یک برای واقعی زمان های روزرسانی به که شود می انجام افزاری نرم های برنامه طریق

 می پزشکان و پرستاران ، خدمات انتقال بین حذف آن یا تر کوتاه تأخیرهای با .دهند می ارائه

 برای هنوز بیماران که آنچه و ، OR های برنامه ، اتاق بودن دسترس در از فعال بطور توانند

 به و دهند انجام کارآمدتر را خود کار تا دهد می امکان همه به این. باشند آگاه دارند نیاز ترخیص

 .نمایند کمک بیماران

 مراقبت در ارزش با و جدید عنصر یک : وبرنامه ها  (Telehealthسالمت از راه دور ) -7

 با عمالً که دهند می را امکان این بیماران بهکه . است ها کلینیک و ها بیمارستان در بهداشتی های

 ای هستند خود عالئم توصیف به قادر بیماران. دهند انجام تصویری گفتگوی پرستار یا پزشک

 خودمنزل  در  بیماران بطوریکه .دهند می نشان پزشکان به را برآمدگی یا بثورات مانند مواردی

 اورهمش و دنماینمراجعه  پزشک  به بیشتر تشخیصبرای  یا آزمایش به می توانند در صورت نیاز 

 .دریافت نمایندیا دارو   پزشکی



Telehealth  از ، ترتیب دینب. شود می پزشکان و بیماران وقت و هزینه  در جویی صرفه باعث 

 یفناور این شود. می جلوگیری هابیمار سایر معرض در گرفتن قرار و عمومی اماکن به بیماران ورود

 .دهد می تغییر را بیماران از مراقبت نحوه و ها درمانگاه عملکرد نحوه

 هبودب جهت در تا کند می کمک پزشکان و بیماران به پوشیدنی و پزشکی های برنامه ، مثالطور به

 طبم در حضور بدون را بیماران حیاتی عالئم توانند می پرستاران و پزشکان. کنند تالش سالمت

 خاص پزشکی های نگرانی برای یا کلی سالمتی و سالمتی برای توان می آنها از. بگیرند نظر تحت

 .کرد استفاده دیابت یا تشنج مانند

 پزشک به باید موقع چه کهدر درک این موضوع  بیماران به توانند می ها برنامه ،مثالطور به

. می نماید کمک دریافت کنند، تواند می نسخه بدون ساده داروی یک زمانی چه و کنند مراجعه

 و وقت در تا کند می کمک بیماران به و کند می استفاده منابع از ها کلینیک در مجدداً امر این

 .کنند جویی صرفه هزینه

 آگاهی ذهن های برنامه. پرداخت روان سالمت مشکالت به ها برنامهاین  کمک با توان می همچنین

 که کنند می یادآوری آنها به و کنند درک را خود انرژی و روان سالمت تا کنند می کمک افراد به

 از ارتباطات فناوری و کاربردی های برنامه افزایش .بگذرانند وقت سالمتی مهم های جنبه این برای

 .دهد می را آنها سالمتی بر بیشتر کنترل امکان بیماران خود و پرستاران ، پزشکان به ، دور راه
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