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کرونا ارزیابی تاثیرگذاري مراقبت هاي بهداشتی در منزل در کنترل بیماري  

  

  علیرضا دراوي

 هاي مدیریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر)پلی تکنیک تهران(سیستمسی صنایع و دانشکده مهند

 

 

 چکیده

به دلیل سرعت شیوع  هانیمارستاظرفیت ب .دباشهاي سالمت میامروزه پاندمی کرونا یکی از معظالت اصلی دولتمردان و سیستم
هاي خانگی و یا بستري بیماران درمان بکنند؛ و مردم به سمت خدمت رسانیه بیماران توانند باین بیماري پر شده و به سختی می

ي هاکنند؛ و همچین مراقبتهاي مختلف مصرف میروش به همین داروهایی را با تجویز پزشک و یا. ورنداخود در خانه روي می
پیشگیري کرونا و درمان  ه بررسی دو بعددر این پژوهش ب .باشدکرونا می بهداشتی در منزل جزو موارد پر اهمیت در مقابله با

توان در جهت دارویی تاثیر در بهبود وضعیت بیماران دارد؛ و با رعایت کدام نکات می به این معنا که چه مواد. ایمکرونا پرداخته
 .کرونا قدم برداشت بیماريپیشگیري از ابتال به 

  

  انتخاب ویژگی -ماتریس کواریانس  -ماتریس همبستگی -19 کویید -هاي بهداشتی در منزلمراقبتهاي کلیدي: واژه

 
  

 مقدمه -1

کشور را درگیر کرده  203در سراسر جهان رخ داده و حدود  ۲۰۱۹یک فاجعه است که در اواخر سال بیماري کرونا

این  [1].گرفته است  2020نفر را تا پایان ماه مارس  36500نفر را تحت تأثیر قرار داده و زندگی حدود  754000است، بیش از

هاي درمانی متنوعی را استفاده تا مردم با این بیماري درگیر بشوند و روش شدو میر و ابتال شدن مردم باعث  حجم از مرگ

 اند تا از ابتالي خود به این بیماري جلوگیري کنند. کنند تا بتوانند سالمتی خود را به دست بیاورند. به عالوه اینکه تالش کرده

یر نظر پزشک و یا بدون نظارت پزشک شود و یا در خانه زبستري میود یا در بیمارستان شوقتی کسی بیمار می

هاي درمانی و مراقب سالمت خود هستند و سعی در بهبود سالمت خود خواهند داشت. در این تحقیق به شناسایی روش

هاي یادگیري شود. با تحلیله گیري میها اندازها پرداخته و همچنین میزان تاثیر گذاري آنهاي مصرفی و مقایسه آندارو

 خوشه بندي  اینکار انجام خواهد گرفت.ماشین مثل 

ها روش درمانی و برنامه مراقبت در منزل وجود دارد. تحقیقاتی هم ها وجود دارند که براي آنتعداد زیادي از بیماري

ري یق در جهت تهیه برنامه مراقبت در منزل براي بیمااست. در این تحقها در منزل انجام شدهدرباره تاثیر گذاري و اجراي آن

 کرونا قدم برداشته خواهد شد.
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 مرور ادبیات -2

 قدمهم-2-1

اقدام به دسته بندي و مرور تحقیقات مرتبط انجام به این معنا که  گیرد.پیشینه تحقیق مورد بررسی قرار میدر این فصل 

هدف از مرور ادبیات بررسی و دسته بندي و آگاهی از تحقیقات ع در واق شده با موضوع تحقیق پرداخته خواهد شد.

ژوهش به این پکنند در راه رسیدن به اهداف با توجه به موضوع انتخاب شده مقاالت و تحقیقاتی که کمک می است.گذشته

 :شرخ زیر است

 بیماري کرونا 

 هاي بهداشتی در منزلمراقبت 

 بیماري کرونا-2-1

توان باشد میمیی که به موضوع این پژوهش مربوط اما یکی از تحقیقات استتحقیقات زیادي شدهدر حوزه بیماري کرونا 

اي که اند با کمک عالئم اولیهتوانستهاست. این محققان کرد که عالئم اولیه بیماري را با هم مقایسه کرده اشاره [2]به مقاله

  [2]است. ٪۹۵اند بیماري آن ها را پیشبینی کنند. دقت این مدل حدود بیماران از خود نشان داده

 

 هاي بهداشتی در منزلمراقبت-2-2

هایی که ها و پتانسیلاست، تعیین تواناییشدههاي بهداشتی در منزل بررسی یکی از مواردي که در حوزه مراقبت

است که با بررسی تامین کنندگان و ه شدهبه این نتیجه رسید [3]در مقاله رونا دارد. در دوران ک ۱پرستاري از راه دور

هاي تسهیل کنندگان باعث خدمات بهداشتی از راه دور و همچنین شناسایی چالشهایی که وجود دارد براي ارائه پتانسیل

مراقبت  يهاستمیس يبرا يادهیچیپ طیمنجر به شرا کرونا يریگاگرچه همهد تا بتوان بهتر، از این پتانسیل استفاده کرد. شومی

 مارانیو بهبود سالمت ب يدر پرستار يبرد فناورارک تیتقو يبرا یبه عنوان فرصت طیشرا نیاز ا توانیشده است، اما م يپرستار

ات بیماران در استفاده از پرستاري از راه دور در این تحقیق با کمک پرسشنامه تجربی [3].استفاده کرد یبحران طیشرا نیدر ا

ها به دو تم تسهیلگر و موانع بود. در نهایت دیتاهاي شهر یاسوج انجام شدهاست. این تحقیق در یکی از بیمارستانبررسی شده

 بررسی شد.

خاص )به  يهاگروه يبرا یبهداشت يهاخدمات مراقبت ازینن هاي برطرف کردیکی از راهدر منزل  یبهداشت يهامراقبت

 یبهداشت يبه خدمات مراقبت ها ازین ایمزمن،  يها يماریمبتال به ب ت،یمعلول يافراد مسن دارا ایمسن افراد عنوان مثال، 

تقاضا و ت متقابل براي سیستمها و اقدامابه بررسی وضعیت، چالش [4]در تحقیقات [4].است ها( مارستانیاز ب صیاز ترخ يبعد

براي شناسایی تقاضا بررسی  [4]هایی که در این تحقیقشده است. متغیرهاي بهداشتی در چین پرداختهزنجیره تامین مراقبت

 یر هستند:اند از قرار زشده

 جنسیت 

 سن 

 شهري یا روستایی بودن 

 ا در یک موسسه(نحوه زندگی)همراه اعضاي خانواده، تنها و ی 

                                                 
1 telenursing 
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 پایهبیمه 

 هاي تبلیغاتیبیمه 

 )منطقه زندگی)غرب، شرق، شمال و یا جنوب 

 االتیژاپن و ا دو کشور در در منزل یبهداشت يهاکه مراقبت استدادهنشان  انجام شده توسط یکی از محققین مطالعات

 رهیرا ذخ یپزشک مهیوجوه بهمچنین ش دهد، را کاه هامارستانیدر ب يبستر يهابه طور موثر کمبود تخت تواندیمتحده م

ها نشان دهنده همه این [4].ساکن در مناطق دورافتاده را کاهش دهد مارانیب يبرا یدرمان پزشک يجستجو نهیکند و هز

 هاي بهداشتی در منزل است.ظرفیت بلقوه مراقبت

ماري اعمال هایی که در قبال کنترل این بیاست. یکی از سیاست بیماري کرونا تاثیرات زیادي بر زندگی مردم گذاشته

است. به بررسی این تاثیرات پرداخته شده [5]شده است قرنطینه خانگی و استفاده از خدمات بهداشتی در منزل است. در مقاله 

 این تاثیرات شامل موارد زیر است:

 
 رنطینه خانگی بر زندگی مردمقثیرات تا 1لجدو

 تاثیرات مستقیم تاثیرات غیر مستقیم

 عادات غذایی و نحوه زندگی خشونت و سو استفاده تحصیالت

 استفاده مواد اولیه وس کیفیت زندگی منابع ناکافی

 هاي سن باالترآدم هاها و توسعه خانوادهبچه اجتماعیتاثیرات 

 کنترل عفونت هاي بهداشتیارائه مراقبت تاثیرات اقتصادي

 سالمت روان  

 

 ت.هاي بهداشتی تاثیر گذاشته اسهمانطور که از لیست باال پیداست بیماري کرونا بر روي سالمت روان و ارائه مراقبت

بهداشت در هاي شرکتبعد از شیوع بیماري کرونا به علت تغییرات و افزایش تقاضاي خدمات بهداشتی، تاثیراتی روي 

است که به علت ودهت بصوراست. نتیجه به این بررسی شده [6]ي است. این تاثیرات در مقالهگذاشته ۲مراقبت در منزلو  ۱منزل

اند؛ از جمله حفظ سالمت کارکنان. این بررسی رو شدهاي روبههاي تازهشیوع بیماري کرونا شرایط جدیدي را تجربه و با چالش

 بود.ها پر شدهاي که به طور مصاحبه از مدیران آژانسبا کمک پرسشنامه

ها اي را انجام دهند. یکی از این دلیلهاي مراقبتی ویژهرفتار ماربی ها به دالیل مختلفی احتیاج دارند تا خودبعضی بیماري

به نحوه استفاده خود درمانی و تاثیر استفاده آن در بهبود روند  [7]در مقاله  [7] ۲ع مزمن بودن بیماري است مانند دیابت نو

 است.درمان آن بیماري پرداخته شده

 [7]شامل موارد زیر است: ۲ري دیابت نوع هاي خود مراقبتی بیمارفتار

 تغذیه 

 ورزش 

 گیري قند خوناندازه 

 درمان دارویی 

 آموزش به بیماري 

 ماري کرونا سعی در این داشتند تا در برابر این بیماري ایمن بمانند.مردم نیز در مواجه با بی

                                                 
1 Home Health=HH 
2 Home care=HC 
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یک  [8]باشد که در مقاله رفتاري میهاي ها و فلوچارتهاي بهداشتی در منزل، پروتوکلیکی دیگر از ابعاد مراقبت

است. نمونه این ت رفتاري با کودکانی که به یک بیماري خاص مبتال هستند در شرایط پاندمی کرونا طراحی شدهفلوچار

 تواند مناسب باشد.کنند میارانی که در منزل از خدمات بهداشتی استفاده میفلوچارت براي بیماري کرونا براي بیم

 تحقیقاتی و جایگاه تحقیق بررسی شکاف

است. به این صورت که هر پژوهش به چه بعدي از موضوع دبیات انجام داده شدهنده خالصه مرور اجدول زیر نشان ده

 مل دو بعد بیماري کرونا و مراقبت بهداشتی در منزل است.شد موضوع شاهمانطور که باالتر گفته است.پرداخته

ر سه زمینه پیشگیري، شناسایی بیماري و باشد. مقاالتی که در زمینه کرونا بررسی شده دبعد اول که بیماري کرونا می

 باشد.درمان می

، خدمات درمانی که رمانیهاي بهداشتی مهم است خود دباشد. ابعادي که در مراقبتهاي بهداشتی میبعد دوم مراقبت

 دهد.را نمایش میهاي مورد نیاز هاي بهداشتی که روندهاي استاندارد و یا پروتکلدر خانه احتیاج است و در نهایت پرسشنامه

هاي بهداشتی و بررسی تاثیرات آن بر بیماري کرونا همانطور که از جدول مشخص است، جاي بررسی استفاده از مراقبت

است اما این است که در جدول نیز آورده شدهانجام شده ۲. البته کاري تقریبا مشابه براي بیماري دیابت نوع باشدخالی می

روند مشخصی دارد و  ۲است. البته بیماري دیابت نوع ا شناسایی و تشخیص بیماري را بررسی نکردهتحقیق نحوه پیشگیري و ی

از به بررسی ندارد. اما بیماري کرونا به علت سرعت شیوع و جدید بودن بیماري نی نحوه تشخیص و یا پیشگیري کردن از این

 کند.پیشگیري و شناسایی بیماري اهمیت پیدا می

 پیشگیري -3

 هقدمم1- -3

رعایت شود به  یکی از اهداف این پژوهش شناسایی و تعیین موارد و نکاتی که براي پیشگیري ابتال به کرونا بهتر است

طراحی است و پرسشنامه  شده هاي بهداشتی استفادهبه این هدف از پروتکل براي رسیدن .باشدنها میلویت بندي اهمراه او

 :ستعنوان پروتکل به شرح زیر ا. گردیده

  هاجهت منازل و کارگاه 2019 اقدامات بهداشتی پیشگیرانه جهت کنترل کرونا ویروس

 ل اولیهتحلی -3-2

 ند به شرح زیر است:اهتوزیع افرادي که پرسشنامه راه پر کرد
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 رنج سنی شرکت کنندگان در نظرسنجی ۱

 
 غلی شرکت کنندگانشته توزیع دس ۲
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 کنندگانجنسیت شرکت توزیع  3

 
 شرکت کنندگانتوزیع تحصیالت  4
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 توزیع وضعیت شغلی شرکت کنندگان ۵

 
 توزیع میزان ساعت کاري 6

 

 نهایی حلیلت-3-3

براي . داریم هاي کواریانس و همبستگی نیاز به ویژگی و خصوصیتی براي مقایسهبراي اجرا و گرفتن خروجی ماتریس

این معنا خواهد بود که  اگر بیماري بستري نشده باشد به. ایمفاده کردهانتخاب این ویژگی از میزان بستري شدن بیماران است



 

 8 

به این معناست که بیماري شدت . تر باشدهر چقدر میزان بستري شدن فرد بیش .استبوده بیماري کرونا نداشته و یا خفیف

 ت.بیشتري داشته اس

 
 ماريیب ريیشگیپ یهمبستگ سیماتر 7

  :یر در رابطه با مقایسه نکات پیشگیري کرونا میرسیممده به نتیجه زابا مقایسه مقادیر به دست 

 ماتریس همبستگیبیماري کرونا با کمک مقایسه نکات پیشگیري از  ۲جدول 

 شگیري کروناپی روش امتیاز رتبه

 از منزلبیرون رفتن میزان  -۰.۱۵۰ ۱

 هاها و در صورت امکان پنجرهاستفاده از هواکش و بازگذاشتن در ۰.۱۰۲ ۲

 هاي بهداشتیشست و شو، نظافت و گند زدایی مستمر سرویس ۰.۰6۷ 3

 واکسن -۰.۰64 4

 جمع آوري دستمال کاغذي ۰.۰۵۷ ۵

 د زداتهیه روزانه محلول گن ۰.۰۵۲ 6

 هادستشست و شو  ۰.۰46 ۷

 اده درست از ماسکتفاس ۰.۰۲۲ ۸

 هاي الکلاستفاده از شوینده -۰.۰۲۱ ۹

 هنگام عطسه یا سرفه استفاده از دستمال کاغذي -۰.۰۱3 ۱۰

 نظافت و گندزدایی جدا از هم باشد ۰.۰۰6 ۱۱

خود تاثیر  زان روي سالمتا رعایت کند چه میکه اگر فرد نکته ر استرتبه بندي انجام شده صرفا نشان دهنده این 

دانیم که زدن ماسک می براي مثال. تواند جلوي ابتال به بیماري کرونا با شدت باال را بگیردهمچنین چقدر می واهد گذاشت؛خ

است بگوییم مناسب است یا نه شاید بهتر  گیرد اما این که ماسک زدن براي خود فردبه طرز صحیح جلوي انتقال بیماري را می

مهم ترین و تاثیر گذار ترین . داراست و قطعا تاثیر گذار است فاده از ماسک اهمیت خودش راجود دارد اما استموارد مهم تري و

چقدر میزان به این معنا که هر . رفتن از منزل است روش پیشگیري از ابتالي به بیماري کرونا طبق نتایج میزان دفعات بیرون

 .یابدکاهش مینا کرو به بیماري ل کمتر باشد؛ میزان شدت ابتالبیرون رفتن از منز
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میکند تا هوا جریان  این روش کمک .مورد دوم استفاده از هواکش و بازگذاشتن درها و در صورت امکان پنجرهها میباشد

 .تواند کمک کندا میجریان هو کند،انتقال پیدا مینجایی که بیماري کرونا بیشتر از طریق هوا و تنفس ااز . باشدداشته

 
 اریانس پیشگیري بیماريماتریس کو 8

 

 رسیم:سه نکات پیشگیري کرونا مینتیجه زیر در رابطه با مقایبه دست آمده به  با مقایسه مقادیر
 مقایسه نکات پیشگیري از بیماري کرونا با کمک ماتریس کواریانس 3جدول 

 پیشگیري کروناروش  امتیاز رتبه

 میزان بیرون رفتن از منزل -۰.۱46 ۱

 هاها و در صورت امکان پنجرهراستفاده از هواکش و بازگذاشتن د ۰.۰۵۰ ۲

 واکسن ۰.۰3۷ 3

 هاي بهداشتیشست و شو، نظافت و گند زدایی مستمر سرویس ۰.۰3۲ 4

 تهیه روزانه محلول گند زدا ۰.۰3۲ ۵

 دستمال کاغذيجمع آوري  ۰.۰۲۹ 6

 هاشست و شو دست ۰.۰۲۲ ۷

 اي الکلهاستفاده از شوینده -۰.۰۱۲ ۸

 استفاده درست از ماسک ۰.۰۱۰ ۹

 هنگام عطسه یا سرفه استفاده از دستمال کاغذي -۰.۰۰۷ ۱۰

 نظافت و گندزدایی جدا از هم باشد ۰.۰۰3 ۱۱

 

است. با این تفاوت که اهمیت و تاثیر گذاري  همبستگیمانند ماتریس  ایداز ماتریس کواریانس بدست میاي که نتیجه

به این معنا که میزان بیرون رفتن از منزل بیشترین تاثیر را در میزان و شدت ابتال به بیماري  است.سته شدهواکسن بیشتر دان

 .کرونا را دارد
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 درمان -4

 هقدمم1- -4

و  استشده کردند و یا توسط پزشک پیشنهادمردم در خانه استفاده میهایی که مرور درمانیکی از اهداف این پژوهش 

و تجربه شخصی فرد ها و کادر درمانی( )پزشک هاپرسشنامه با نظر خبره یر گذاري در روند بهبودي بیماري کرونا.رتبه بندي تاث

 است.طراحی گردیده

 حلیلت2- -4

ها بیشترین تاثیر را روي کدام ترکیب از ویژگی بدانیم ،هایی که داریمخواهیم که از تعداد ویژگیدر این بخش ما می

باشد. از دسته انتخاب ویژگی با رویکرد رو به جلو میاست، یمار دارد. روشی که در این پژوهش استفاده شدهمدت زمان بهبود ب

 کنیم.خاب میانت ۱ایم. از مدت زمان بهبود بیمار براي ستون برچسباستفاده کرده KNNو در درون این الگوریتم از مدل 

 

هایی است که در پرسشنامه مربوط به هاي مدل شامل پاسخم. وروديکنیمدل را اجرا می ۲با کمک نرم افزار رپید ماینر

 شوند:هاي زیر معرفی میبا اجراي مدل ویژگی باشد.درمان می

  کلسیم و ویتامینD 

 نحوه انتخاب دارو 

  روغن ماهی3اومگا / 

 روي/ زینک 

 
 نتیجه خروجی نرم افزار ۹

                                                 
1 lable 
2 Rapid miner 
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 رسیم:ایم به نتایج زیر میها گرفتهیجی که از مدلبا مطالعه و مقایسه نتا

 شو مرتب هواي آزاد، واکسن زدن یا نزدن و شست و میزان بیرون رفتن از خانه، استفاده از هواکش و گردش

 باشد.نکته تاثیر گذار پیشگیري از بیماري کرونا می 4سرویس بهداشتی جزو 

  مصرف کلسیم و ویتامینD تواند در بهبود زینک در کنار نظر پزشک می و ی و رويیا روغن ماه 3، اومگا

 بیماري کرونا کارا باشد. 

 

 رينتیجه گی -5
هاي امروزه است که باعث تاثیر گذاري روي موارد مختلف از جمله سالمت جامعه مهم ترین پاندمیبیماري کرونا یکی از 

هاي بهداشتی را ارائه وزارت بهداشت ایران پروتکلها شده است. در این بین سازمان بهداشت جهانی و و اقتصاد کشور

 گیري از ابتال به بیماري کرونا است.ها براي مراقبت از بیماران کرونایی و یا پیشاست. این پروتکلکرده

ایم که میزان بیرون رفتن از خانه، استفاده از هواکش و با طراحی یک نظرسنجی و تحلیل نتایج به این نتیجه رسیده

نکته تاثیر گذار پیشگیري از بیماري  4واي آزاد، واکسن زدن یا نزدن و شست و شو مرتب سرویس بهداشتی جزو هگردش

 د.باشکرونا می

ها با استفاده از هاي شیمیایی و گیاهی که این روزنکته بعدي که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت، بررسی دارو

یا  3، اومگا Dمصرف کلسیم و ویتامین ایم که ل نتایج پرسشنامه به این نتیجه رسیدهبا تحلیها به درمان خود پرداختند. آن

 تواند در بهبود بیماري کرونا کارا باشد.زینک در کنار نظر پزشک می و روغن ماهی و روي
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