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 ويروس  
ً
ا به عنوان يك بيمارى همه گير در رسارس جهان شناخته شده است. اين ويروس عواقب بهرانى به   COVID-19اخير

وجود آورده و مشكالت زيادى براى زيرساختهاى بهداشتى آمريكا بوجود آورده است. چون درمان اين بيمارى در حال حاظر 
فت اين بيمارى نظارت و م ى از پيشر هار كردن آن ميباشد. با استفاده از برنامه رد يانى  امكان پذير نيست، تنها روش جلو گير

ہ شده است. 
ً
وم در زير أراں  دارو و سير

 
ى نشر شده كه   يه در ووهان چير  در يك نشر

ً
ا اخير

بان   شاخص هاى اوليه عفونت، تب باال و افزايش ضى
ن در  ر قلب همراه با كاهش تنفس و كمبود مقدار آكسير

ات بدنى  بدن مريض است. استفاده از علوم اي ن تغيير
در بروز اوليه باعث شناسانى اين بيمارى ميشود و  

 منجر به مداخله مناسب خواهد شد. 
 

فت  بيماران بسسيى شده در بيمارستان شاهد پيشر
انواع اختالالت خونى هماتالوژى شيىم خون ميشوند  
كه از جمله أضافه تعداد گلبول هاى سفيد خون، دى  

ى واكنشر   ى Cديمر، پروتير . ىس نى  ، كراتير ى  كيناز و كراتير
اسكن تمام مريضان مورد مطالعه نشان داد كه همه  
مريضان درگير دو طرفه از مزارع ريه دارند. دخالت دو  
جانبه در رشته هاى ريوى در ىس نى اسكن مريض  
هاى مورد مطالعه مالحظه شده است. امكان ىس نى  
اسكن براى بسيارى از سيستم هاى بهداشتى در سطح  

ات درجه دماى بدن جهان ق ادر پذير نيست. لذا تغيير
ن به عنوان يك نشاته اوليه از عفونت   ر و آكسير

COVID-19  .امكان پذير است 
 

وع   ى مدت زمان متوسط از رسر در مطالعه ووهان چير
م عفونت اوليه تا پذيرش به اتاق 

ٌ
ده روز  ICUعالں

و ساير شناسانى درمانى بقيه مريضان انجام داده   COVID-19بود. اين مدت زمان اجازه ميدهد كه آزمايش اوليه عفونت 
ى باشد. اگر درمان يك روزه   شود. اين روش براى استفاده از تشخيص زود هنگام و آغاز درمان "يك روز/مقدار" انفلوانزا نير

ى و كاهش زيادى از عفونت ثانويه    باشد.  COVID-19مزده باشد، اين روش امكان دارد كه جلوگير
 
  MIMI-Rx براى استفاده در محيط كلينيىك طراىح شده و براى حمايت از هشدار و عالمتهاى اوليه كلينيىك مخ 

ً
صوصا

قابل استفاده ميباشد. اين روش قابل استفاده براى افراد سالمند، مريضان كه حضور همزمان در بيمارستان مزمن دارند و گرد  
فت تب( به  هانى از جمله كودكان در مدرسه ىم باشد كه با تجزيه و   ات درجه حرارت بدن )كه نشان دهنده پيشر تحليل تغيير

ن  ر كار ميكند. روش فوق براى ايجاد استفاده ساده و تاثير گذار اوليه هشدار عفونت    (O2 Sat)عالوه اشباع سطح آكسير
COVID-19  .م انفلوانزا ميباشد

ٌ
 و ساير عالں

 
براى   CDCاست كه شامل توصيه  MIMI-Rxاهد از مشخصات اين طبقه اساىس ترياژ باعث مٌولفه هشدار متبتى بر شو 

ى به عنوان يك ُمدل عملكرد كه باعث كمك به   نظارت اجبارى شخىص و خط مشر طبقه بدنى ىم باشد. اين شاخص همچنير
ى اوژانس پزشىك در مقابله به عفونت رسارس كشور ىم باشد.   تكنسير
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ى  كلينيىك، بازيانى و طبقه بندى ترياژ ىم باشد. ا ين راه حل اجازه قابليت همكارى با هر ستون عملكردى كه داخل استان و يا بير
د. اين روش   Cloudاستانها باشد را ىم دهد. اطالعات صادر شده از ظريقه بانك اطالعانى كه در  نيتى هستند قرار ميگير اينيى

كنند و احتياج به اضافه كردن دستگاهاى    اجازه ميدهد كه دستگاهاى اطالعانى كه بطور مستقل ميباشد به هم ارطبات پيدا 
ى كنند.   Appleو يا  Googleرا به صورت رايگان از فروشگاه هاى  MIMI-Rx اضافه نباشد. بيماران ميتوانند برنامه  بازگير

 
 طوريكه ميدانيد، تالش در رسارس كشور به كاهش شيوع عفونت بيمارى از چالش هاى ارتباىط و تن آورى برآورده شده است. 
 كمبود و يا ناقص بودن مراقبطت قابل مورد نظر و اخذ اطالعات مورد احتياج و نگهدارى  

ى
دليل اين چالش ها عدم هماهنىك

ورت مهم براى جمع آورى اطالعات و مقياس هاى آن متقابل تجزيه و تحليل ىم   و ثبت اطالعات گرفته شده ميباشد. ضى
ورى ىم باشد. اطالعات دريافت شده قادر  ين اولويت را  باشد ضى به شناسانى زودرس، خود نظارنى و طبقه بندى ترياژ مهميى

ى ميكند.  ى اين عفونت همه گير از جمله قبل از ارسال بيمار به بيمارستان و ساير كلينيك ها جلو گير   دارد كه در پيگير
 

 

 
 


