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 چکيده

و سیستم  دولتمردان  اصلی  معظالت  از  یکی  کرونا  پاندمی  می امروزه  ظرفیت   . باشدهاي سالمت 

توانند به بیماران خدمت  به دلیل سرعت شیوع این بیماري پر شده و به سختی می   هایمارستان ب

.  اورند هاي خانگی و یا بستري بیماران خود در خانه روي میرسانی بکنند؛ و مردم به سمت درمان

ي  ها کنند؛ و همچین مراقبتهاي مختلف مصرف می به همین داروهایی را با تجویز پزشک و یا روش 

در این پژوهش به بررسی دو  .  باشدبهداشتی در منزل جزو موارد پر اهمیت در مقابله با کرونا می 

دارویی تاثیر در بهبود    به این معنا که چه مواد .  ایمبعد پیشگیري کرونا و درمان کرونا پرداخته

بیماري کرونا  توان در جهت پیشگیري از ابتال به  وضعیت بیماران دارد؛ و با رعایت کدام نکات می

   .قدم برداشت

ماتریس    -ماتریس همبستگی  - 19کویید    -هاي بهداشتی در منزلمراقبت  : يديکل  واژگان

 . انتخاب ویژگی  - کواریانس 
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 عليرضا دراوي 
 های مدیریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر)پلی تکنیک تهران( سیستمدانشکده مهندسی صنایع و 

 

 نام نویسنده مسئول: 
 عليرضا دراوي 

 ارزیابی تاثيرگذاري مراقبت هاي بهداشتی در منزل 

 در کنترل بيماري کرونا 

 16/01/1401تاریخ دریافت: 

 18/03/1401تاریخ پذیرش: 
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 مقدمه 

کشور را درگیر کرده است،    203در سراسر جهان رخ داده و حدود   ۲01۹  یک فاجعه است که در اواخر سال بیماری کرونا

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

های درمانی متنوعی را استفاده کنند تا  و میر و ابتال شدن مردم باعث شد تا مردم با این بیماری درگیر بشوند و روش از مرگ

 اند تا از ابتالی خود به این بیماری جلوگیری کنند. بتوانند سالمتی خود را به دست بیاورند. به عالوه اینکه تالش کرده

شود و یا در خانه زیر نظر پزشک و یا بدون نظارت پزشک مراقب ود یا در بیمارستان بستری میشوقتی کسی بیمار می

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

های یادگیری ماشین مثل  شود. با تحلیله گیری میها اندازها پرداخته و همچنین میزان تاثیر گذاری آن مصرفی و مقایسه آن

 خوشه بندی  اینکار انجام خواهد گرفت.

ها روش درمانی و برنامه مراقبت در منزل وجود دارد. تحقیقاتی هم  ها وجود دارند که برای آنتعداد زیادی از بیماری

یق در جهت تهیه برنامه مراقبت در منزل برای بیماری  است. در این تحقها در منزل انجام شدهدرباره تاثیر گذاری و اجرای آن 

 کرونا قدم برداشته خواهد شد. 

 

 مرور ادبيات

 مقدمه 

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

 است. هدف از مرور ادبیات بررسی و دسته بندی و آگاهی از تحقیقات گذشتهع  در واق  شده با موضوع تحقیق پرداخته خواهد شد.

 :این پژوهش به شرخ زیر استکنند در راه رسیدن به اهداف با توجه به موضوع انتخاب شده مقاالت و تحقیقاتی که کمک می

 بیماری کرونا  •

 های بهداشتی در منزلمراقبت •

 

 بيماري کرونا 

توان باشد میاست اما یکی از تحقیقاتی که به موضوع این پژوهش مربوط میتحقیقات زیادی شدهدر حوزه بیماری کرونا  

ای که اند با کمک عالئم اولیهاست. این محققان توانسته کرد که عالئم اولیه بیماری را با هم مقایسه کرده  اشاره  [ ۲]به مقاله

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

 

 هاي بهداشتی در منزل مراقبت

هایی که پرستاری  ها و پتانسیلاست، تعیین تواناییهای بهداشتی در منزل بررسی شدهیکی از مواردی که در حوزه مراقبت

هایی که  است که با بررسی تامین کنندگان و پتانسیلبه این نتیجه رسیده شده  [3]رونا دارد. در مقاله  در دوران ک  1از راه دور

شود تا بتوان بهتر، های تسهیل کنندگان باعث میخدمات بهداشتی از راه دور و همچنین شناسایی چالشوجود دارد برای ارائه  

شده است،    یمراقبت پرستار  یهاستمیس  یبرا  یادهیچیپ   طیمنجر به شرا  کرونا  یریگاگرچه همهاز این پتانسیل استفاده کرد.  

  طیشرا  نیدر ا  مارانیو بهبود سالمت ب  یدر پرستار  یاربرد فناورک  تیتقو  یبرا  یبه عنوان فرصت  طیشرا  نیاز ا  توانیاما م

است. ات بیماران در استفاده از پرستاری از راه دور بررسی شدهدر این تحقیق با کمک پرسشنامه تجربی  [3].استفاده کرد  یبحران

 ها به دو تم تسهیلگر و موانع بررسی شد.بود. در نهایت دیتاهای شهر یاسوج انجام شدهاین تحقیق در یکی از بیمارستان

خاص )به  یهاگروه  یبرا یبهداشت یهاخدمات مراقبت ازینهای برطرف کردن یکی از راه در منزل  یبهداشت یهامراقبت

  یبهداشت  یبه خدمات مراقبت ها  از ین  ا یمزمن،    یها  یماریمبتال به ب  ت،یمعلول  یافراد مسن دارا  ای مسن  افراد  عنوان مثال،  

 
1 telenursing 
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تقاضا  ت متقابل برای سیستمها و اقدامابه بررسی وضعیت، چالش  [4]در تحقیقات  [4].است  ها(  مارستانیاز ب  صیاز ترخ  یبعد

برای شناسایی تقاضا بررسی    [4]هایی که در این تحقیقشده است. متغیر های بهداشتی در چین پرداخته و زنجیره تامین مراقبت

 اند از قرار زیر هستند: شده

 جنسیت  •

 سن •

 شهری یا روستایی بودن •

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

 پایه بیمه  •

 های تبلیغاتی بیمه  •

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

  االت یژاپن و ا  دو کشور  در   در منزل  یبهداشت  یهاکه مراقبت  استدادهنشان   انجام شده توسط یکی از محققین  مطالعات 

 ره یرا ذخ  ی پزشک  مهیوجوه بهمچنین  ش دهد،  را کاه   ها مارستانیدر ب  یبستر  یهابه طور موثر کمبود تخت  تواند یمتحده م

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

 های بهداشتی در منزل است. ظرفیت بلقوه مراقبت

هایی که در قبال کنترل این بیماری اعمال  است. یکی از سیاست  بیماری کرونا تاثیرات زیادی بر زندگی مردم گذاشته

است.  به بررسی این تاثیرات پرداخته شده  [۵]شده است قرنطینه خانگی و استفاده از خدمات بهداشتی در منزل است. در مقاله  

 این تاثیرات شامل موارد زیر است:

 تاثيرات قرنطينه خانگی بر زندگی مردم  1جدول

 تاثيرات مستقيم  تاثيرات غير مستقيم 

 عادات غذایی و نحوه زندگی  خشونت و سو استفاده تحصیالت 

 و استفاده مواد اولیه س کیفیت زندگی  منابع ناکافی 

 های سن باالتر آدم ها ها و توسعه خانوادهبچه  تاثیرات اجتماعی

 کنترل عفونت های بهداشتی ارائه مراقبت  تاثیرات اقتصادی

 سالمت روان  

 

 ت. های بهداشتی تاثیر گذاشته اسهمانطور که از لیست باال پیداست بیماری کرونا بر روی سالمت روان و ارائه مراقبت 

های بهداشت در  بعد از شیوع بیماری کرونا به علت تغییرات و افزایش تقاضای خدمات بهداشتی، تاثیراتی روی شرکت

است که به ت بوده است. نتیجه به این صوربررسی شده  [6]ی  است. این تاثیرات در مقالهگذاشته  ۲مراقبت در منزلو    1منزل

اند؛ از جمله حفظ سالمت کارکنان. این  رو شدهای روبههای تازهعلت شیوع بیماری کرونا شرایط جدیدی را تجربه و با چالش

 بود. ها پر شدهای که به طور مصاحبه از مدیران آژانسبررسی با کمک پرسشنامه

ها  ای را انجام دهند. یکی از این دلیلهای مراقبتی ویژهمار رفتارها به دالیل مختلفی احتیاج دارند تا خود بیبعضی بیماری

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

 است.درمان آن بیماری پرداخته شده

 [7]شامل موارد زیر است: ۲های خود مراقبتی بیماری دیابت نوع رفتار

 

 
1 Home Health=HH 
2 Home care=HC 
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 تغذیه •

 ورزش  •

 گیری قند خوناندازه •

 درمان دارویی  •

 آموزش به بیماری  •

 مردم نیز در مواجه با بیماری کرونا سعی در این داشتند تا در برابر این بیماری ایمن بمانند. 

مراقبت ابعاد  از  پروتوکلیکی دیگر  منزل،  بهداشتی در  فلوچارت های  و  مقاله  رفتاری میهای  ها  در  یک    [ 8]باشد که 

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

 تواند مناسب باشد. کنند میفلوچارت برای بیماری کرونا برای بیمارانی که در منزل از خدمات بهداشتی استفاده می

 

 تحقيقاتی و جایگاه تحقيق  بررسی شکاف
است. به این صورت که هر پژوهش به چه بعدی از موضوع  نده خالصه مرور ادبیات انجام داده شدهجدول زیر نشان ده

 شد موضوع شامل دو بعد بیماری کرونا و مراقبت بهداشتی در منزل است. است. همانطور که باالتر گفته پرداخته 

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

 باشد. درمان می

، خدمات درمانی که  های بهداشتی مهم است خود درمانیباشد. ابعادی که در مراقبتهای بهداشتی میبعد دوم مراقبت

 دهد. را نمایش میهای مورد نیاز های بهداشتی که روندهای استاندارد و یا پروتکلدر خانه احتیاج است و در نهایت پرسشنامه 

های بهداشتی و بررسی تاثیرات آن بر بیماری کرونا  همانطور که از جدول مشخص است، جای بررسی استفاده از مراقبت

است اما این  است که در جدول نیز آورده شدهانجام شده  ۲باشد. البته کاری تقریبا مشابه برای بیماری دیابت نوع  خالی می

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

و نحوه تشخیص و یا پیشگیری کردن از این بیماری نیاز به بررسی ندارد. اما بیماری کرونا به علت سرعت شیوع و جدید بودن  

 کند. پیشگیری و شناسایی بیماری اهمیت پیدا می

 

 پيشگيري

 ه مقدم 

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

است و پرسشنامه طراحی   های بهداشتی استفاده شده برای رسیدن به این هدف از پروتکل .باشدهمراه اولویت بندی انها می

 :ستعنوان پروتکل به شرح زیر ا. گردیده

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

 

 تحليل اوليه

 اند به شرح زیر است: توزیع افرادی که پرسشنامه راه پر کرده
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 رنج سنی شرکت کنندگان در نظرسنجی

 

 ته شغلی شرکت کنندگانتوزیع دس
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 توزیع جنسيت شرکت کنندگان 

 

 توزیع تحصيالت شرکت کنندگان 
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 توزیع وضعيت شغلی شرکت کنندگان

 

 توزیع ميزان ساعت کاري 

 

 نهایی  حليلت

برای .  داریم  های کواریانس و همبستگی نیاز به ویژگی و خصوصیتی برای مقایسهبرای اجرا و گرفتن خروجی ماتریس

اگر بیماری بستری نشده باشد به این معنا خواهد بود که  .  ایم انتخاب این ویژگی از میزان بستری شدن بیماران استفاده کرده

به این معناست که بیماری شدت  .  هر چقدر میزان بستری شدن فرد بیشتر باشد  .استبوده  بیماری کرونا نداشته و یا خفیف

 ت. بیشتری داشته اس
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 ماتریس همبستگی پيشگيري بيماري 

  :با مقایسه مقادیر به دست امده به نتیجه زیر در رابطه با مقایسه نکات پیشگیری کرونا میرسیم

 مقایسه نکات پيشگيري از بيماري کرونا با کمک ماتریس همبستگی 1جدول 

 پيشگيري کرونا   روش امتياز  رتبه 

 میزان بیرون رفتن از منزل  -0.1۵0 1

 ها ها و در صورت امکان پنجرهاستفاده از هواکش و بازگذاشتن در 0.10۲ ۲

 های بهداشتی شست و شو، نظافت و گند زدایی مستمر سرویس 0.067 3

 واکسن - 0.064 4

 جمع آوری دستمال کاغذی  0.0۵7 ۵

 د زداتهیه روزانه محلول گن 0.0۵۲ 6

 ها شست و شو دست 0.046 7

 استفاده درست از ماسک 0.0۲۲ 8

 های الکل استفاده از شوینده -0.0۲1 ۹

 استفاده از دستمال کاغذی هنگام عطسه یا سرفه -0.013 10

 نظافت و گندزدایی جدا از هم باشد 0.006 11

 

خود تاثیر    ا رعایت کند چه میزان روی سالمتکه اگر فرد نکته ر  رتبه بندی انجام شده صرفا نشان دهنده این است 

دانیم که زدن ماسک  برای مثال می. تواند جلوی ابتال به بیماری کرونا با شدت باال را بگیردخواهد گذاشت؛ همچنین چقدر می

است بگوییم  گیرد اما این که ماسک زدن برای خود فرد مناسب است یا نه شاید بهتر  به طرز صحیح جلوی انتقال بیماری را می

مهم ترین و تاثیر گذار ترین  .  موارد مهم تری وجود دارد اما استفاده از ماسک اهمیت خودش را داراست و قطعا تاثیر گذار است

به این معنا که هر چقدر میزان . روش پیشگیری از ابتالی به بیماری کرونا طبق نتایج میزان دفعات بیرون رفتن از منزل است

 . یابدل کمتر باشد؛ میزان شدت ابتال به بیماری کرونا کاهش میبیرون رفتن از منز

این روش کمک میکند تا هوا جریان   .مورد دوم استفاده از هواکش و بازگذاشتن درها و در صورت امکان پنجرهها میباشد

 . تواند کمک کندا میکند، جریان هواز انجایی که بیماری کرونا بیشتر از طریق هوا و تنفس انتقال پیدا می. باشدداشته 
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 ماتریس کواریانس پيشگيري بيماري 

 رسیم: به دست آمده به نتیجه زیر در رابطه با مقایسه نکات پیشگیری کرونا می  با مقایسه مقادیر

 مقایسه نکات پيشگيري از بيماري کرونا با کمک ماتریس کواریانس  2جدول 

 روش پيشگيري کرونا  امتياز  رتبه 

 میزان بیرون رفتن از منزل  - 0.146 1

 ها ها و در صورت امکان پنجرهراستفاده از هواکش و بازگذاشتن د 0.0۵0 ۲

 واکسن 0.037 3

 های بهداشتی شست و شو، نظافت و گند زدایی مستمر سرویس 0.03۲ 4

 تهیه روزانه محلول گند زدا 0.03۲ ۵

 جمع آوری دستمال کاغذی  0.0۲۹ 6

 ها شست و شو دست 0.0۲۲ 7

 ای الکل هاستفاده از شوینده -0.01۲ 8

 استفاده درست از ماسک 0.010 ۹

 استفاده از دستمال کاغذی هنگام عطسه یا سرفه -0.007 10

 نظافت و گندزدایی جدا از هم باشد 0.003 11

 

اید مانند ماتریس همبستگی است. با این تفاوت که اهمیت و تاثیر گذاری  ای که از ماتریس کواریانس بدست مینتیجه 

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

 . کرونا را دارد
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 درمان

 ه مقدم 

است و  کردند و یا توسط پزشک پیشنهاد شدههایی که مردم در خانه استفاده مییکی از اهداف این پژوهش مرور درمان

ها و کادر درمانی( و تجربه شخصی ها )پزشکپرسشنامه با نظر خبره   یر گذاری در روند بهبودی بیماری کرونا.رتبه بندی تاث

 است. فرد طراحی گردیده

 

 تحليل

ها بیشترین تاثیر را روی هایی که داریم، بدانیم کدام ترکیب از ویژگیخواهیم که از تعداد ویژگیدر این بخش ما می

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

 کنیم. انتخاب می 1ایم. از مدت زمان بهبود بیمار برای ستون برچسباستفاده کرده KNNو در درون این الگوریتم از مدل  

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

 شوند: های زیر معرفی میباشد. با اجرای مدل ویژگیدرمان می

 Dکلسیم و ویتامین  •

 نحوه انتخاب دارو •

 / روغن ماهی 3اومگا  •

 روی/ زینک  •

 

 نتيجه خروجی نرم افزار 

 رسیم:ایم به نتایج زیر میها گرفتهیجی که از مدلبا مطالعه و مقایسه نتا

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

 باشد. نکته تاثیر گذار پیشگیری از بیماری کرونا می 4بهداشتی جزو 

 
1 lable 
2 Rapid miner 
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تواند در بهبود بیماری کرونا  ی و روی و زینک در کنار نظر پزشک مییا روغن ماه  3، اومگا Dمصرف کلسیم و ویتامین  •

 کارا باشد.  

 

 نتيجه گيري
های امروزه است که باعث تاثیر گذاری روی موارد مختلف از جمله سالمت جامعه بیماری کرونا یکی از مهم ترین پاندمی

است. های بهداشتی را ارائه کردهوزارت بهداشت ایران پروتکل ها شده است. در این بین سازمان بهداشت جهانی و  و اقتصاد کشور

 ها برای مراقبت از بیماران کرونایی و یا پیشگیری از ابتال به بیماری کرونا است.این پروتکل

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 پیشگیری از بیماری    4وای آزاد، واکسن زدن یا نزدن و شست و شو مرتب سرویس بهداشتی جزو  هگردش

 باشد. کرونا می

ها با استفاده از  های شیمیایی و گیاهی که این روز نکته بعدی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت، بررسی دارو

یا    3، اومگا  Dایم که مصرف کلسیم و ویتامین  ل نتایج پرسشنامه به این نتیجه رسیدهها به درمان خود پرداختند. با تحلیآن 

 تواند در بهبود بیماری کرونا کارا باشد. روغن ماهی و روی و زینک در کنار نظر پزشک می
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