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Abstract

Introduction: Today, new technologies have been used in order to increase competitiveness 

and increase the quality of services in organizations providing health services. The purpose of 

this study is to investigate the applications of IoT technology in the field of health.

Methods and Materials: This review study was conducted in 1400. In this study, PubMed 

and Scopus databases and English articles were searched in the period of 2015 onwards. 

Health, hospital, treatment health care and IoT keywords has been used as searching strategy. 

Moreover, a search was made in the title and summary of the articles. 22 articles were reviewed 

out of 214 studies.

Results: The use of IoT technology accelerates the healing process, improves the quality 

of services provided and reduces financial costs. This technology is used in various parts of 

health care organizations from emergency to treatment management of chronic diseases. Fast 

data collection, transmission and analysis are other benefits of using this technology in the 

healthcare industry. One of the most important challenges in using this technology in the field 

of health is information confidentiality.

Discussion and Conclusion: Although the Internet of Things can play an important role 

in the management of health care services, the use of this technology in hospitals and health 

care centers is facing problems. Therefore, identifying the obstacles and challenges in this field 

and trying to overcome them will lead to a bright future for this technology in the field of health.
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چكيد ه
مقدمه: امروزه فناوری های نوین به منظور رقابت پذیری بیشتر و افزایش كیفیت خدمات در سازمان های ارائه كننده خدمات 

بهداشتی و درمانی به كار گرفته شده اند. هدف از این مطالعه بررسی كاربردهای فناوری اینترنت اشیاء در حوزه سالمت می باشد.
مواد و روش ها: این مطالعه مروری در سال 14۰۰ انجام شد. در این مطالعه پایگاه های اطالعاتی PubMed و Scopus در محدوده 

زمانی 2۰15 به بعد و مقاالت انگلیسی مورد جستجو قرار گرفت. برای ساخت راهبرد جستجو از كلمات كلیدی سالمت، 
بیمارستان، درمان، مراقبت بهداشتی و اینترنت اشیاء استفاده و جستجو در عنوان و خالصه مقاالت انجام شد. از 214 مطالعه 

22 مقاله مورد بررسی قرار گرفتند.
يافته ها: استفاده از فناوری اینترنت اشیاء باعث تسریع فرایندهای درمانی، ارتقای كیفیت خدمات ارائه شده و كاهش هزینه های 

مالی می گردد. این فناوری در قسمت های مختلف سازمان های مراقبت بهداشت و درمانی از اورژانس تا مدیریت درمان 
بیماری های مزمن كاربرد دارد. جمع آوری، انتقال و تحلیل سریع داده ها از دیگر مزایای استفاده از این فناوری در صنعت مراقبت 

بهداشت و درمان است. یكی از مهم ترین چالش به كارگیری این فناوری در حوزه سالمت محرمانگی اطالعات می باشد.
بحث و نتيجه گيری: علی رغم اینكه اینترنت اشیاء می تواند در مدیریت ارائه خدمات مراقبت بهداشتی و درمانی نقش مهمی داشته 

باشد، اما استفاده از این فناوری در بیمارستان ها و مراكز مراقبت بهداشتی و درمان با مشكالتی رو به رو است. بنابراین شناسایی 
موانع و چالش های این حوزه و تالش در رفع آن، آینده روشنی را برای این فناوری در زمینه سالمت به همراه خواهد داشت.

کلمات کليدی: اینترنت اشیاء، سیستم های مراقبت های بهداشتی، مراقبت های بهداشتی هوشمند
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مقدمه
امروزه اکثر مردم از اينترنت برای جستجو در وب، ارسال و دريافت 
ايمیل، دسترسی به خدمات چند رسانه ای و فعالیت در شبكه های 
اجتماعی استفاده می کنند. در حال حاضر شاهد رويداد انقالبی 
نوين در فناوری اطالعات و ارتباطات هستیم که امكان ارتباط 
هوشمند ماشین ها و تجهیزات الكترونیكی را فراهم می کند )1(. 
واژه اينترنت اشیاء )چیزها( اولین بار درسال 1999 مطرح گرديد؛ 

در اين برهه زمانی اعالم گرديد اشیاء در صورت داشتن آدرس های 
منحصر به فرد و يا در صورت داشتن حسگر می توانند با يكديگر 

ارتباط برقرار نمايند )۲(.
اينترنت اشیاء دنیايی از اشیای ناهمگون است که عالوه بر دارا بودن 
ويژگی های فیزيكی دارای هويت نیز هستند و به شكل يكپارچه، 
با استفاده از اينترنت و در بستر يك پروتكل ارتباطی به يكديگر 
متصل شده اند )۳(. اين اشیاء برای ايجاد کاربردها يا خدمات جديد 
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و دستیابی به اهداف مشترك با يكديگر همكاری می کنند. درواقع 
هدف اينترنت اشیاء توانمندسازی اشیاء برای اتصال در هر زمان 
و مكان، با هر چیزی و هر شخصی است که از هر مسیر يا شبكه 
و خدمت به صورت ايده آل استفاده می کند )۴(. امروزه صنايع 
مختلف مانند سالمت، انرژی، خودرو و خانه های هوشمند از اين 

ابزارها برای ارتقاء خدمات خود استفاده می کنند )۵(.
سازمان های مراقبت بهداشتی و درمانی امروزه با چالش های متعددی 
مانند دسترسی مناسب، مقرون به صرفه بودن و کیفیت خدمات 
مواجه هستند. بسیاری از کشورها نیز با چالش ارائه ی خدمات 
کافی و مناسب سالمت رو به رو هستند )۶(. عالوه  بر اين چالش ها 
می توان به فاصله ی فیزيكی بین پزشكان و بیماران، تعداد بسیار 
 اندك متخصصین کارآزموده حوزه سالمت، پیچیدگی بیش از حد 
ارتباط بین سیستم های جزيره ای پزشكی و هزينه های تجهیزات 
و زيربناهای حوزه ی سالمت به عنوان ساير چالش های اين حوزه 

اشاره کرد )۷(.
کاربرد اينترنت اشیاء در پزشكی روز به روز گسترده تر و بیش  تر 

می شود. برخی از اين کاربردها عبارتند از:
کاهش زمان انتظار در صف اتاق اورژانس  ●

رديابی بیماران، کارکنان پزشكی و تجهیزات  ●
بهبود مديريت عرضه و تقاضای دارو  ●

تضمین موجود بودن تجهیزات مورد نیاز و ضروری )۸(  ●
در پژوهشی که توسط Basatneh و همكارانش صورت گرفت 
استفاده از اينترنت اشیاء به همراه حسگرهای هوشمند خانگی را 
به عنوان فرصتی جديد در نظارت بهداشتی از راه دور در بیماران 
ديابتی دانسته اند. آن ها معتقدند با توسعه اين روش بسیاری از 

مراقبت های بهداشتی بیماران را می توان در خانه انجام داد )9(.
Kelly و همكارانش يك نمای کلی از فناوری فعلی اينترنت اشیاء 

در مراقبت های بهداشتی، تشريح چگونگی بهبود ارائه خدمات 
بهداشتی توسط دستگاه های اينترنت اشیاء و تشريح چگونگی تأثیر 
فناوری اينترنت اشیاء در مراقبت های بهداشتی جهانی در دهه آينده 
را ارائه داده اند. تجزيه و تحلیل ها نشان می دهد سرمايه گذاری در 
مراقبت های بهداشتی مبتنی بر اينترنت اشیاء )شامل امنیت الزم و 
آگاهی جامعه( سیستم مراقبت های بهداشتی را به سمت رويكردی 
فعال ، مستمر و هماهنگ پیش می برد که باعث صرفه جويی در هزينه 

مراقبت های بهداشتی و بهبود کارايی سیستم سالمت می شود )1۰(.
Rajan و همكارانش استفاده از اندازه گیری عروق اصالح شده و 

يك شبكه عصبی پیچیده عمیق )DCNN( برای شناسايی ساختار 
ناحیه سرطان دهان در سیستم مراقبت های بهداشتی هوشمند مبتنی 
بر اينترنت اشیاء را پیشنهاد دادند. نتايج اين کار تايید می کند که 
الگوريتم پیشنهادی در تصمیم گیری دقیق ناحیه سرطان دهان مؤثر 
است و می توان از آن در سیستم های مراقبت بهداشتی که دقت و 
تشخیص دقیق بیماری ضروری است، مورد استفاده قرار داد )11(.
برای  نیز پذيرش راه حل های ديجیتال را  Meinert و همكارانش 

حمايت از تكامل و تحول خدمات سالمت ضروری می دانند و 
تاکید دارند اين کار نبايد به صورت مجزا انجام شود. در صورت 
تحقق يك محیط مراقبت بهداشتی کامال متصل و متقابل امكان کسب 
مداوم و تجزيه و تحلیل سريعتر داده های بیمار را فراهم می شود 
و توانايی بی نظیری برای نظارت بر بیماران، مديريت بیماری و 
به طور بالقوه ارائه تشخیص زودهنگام ارائه می دهد. مزيت بالینی 
اين امر برای بیمار ارائه مراقبت های متخصص در خانه يا نزديك 

به خانه خواهد بود )1۲(.
Sadoughi و همكارانش در مطالعه ای که به شناسايی و نقشه برداری 

از پیشرفت های اينترنت اشیاء در پزشكی پرداختند نشان دادند که 
نورولوژی، قلب و عروق و روانپزشكی/ روانشناسی زيرشاخه های 
پزشكی هستند که بیشترين توجه را به اينترنت اشیاء دريافت کرده اند. 
همچنین آنان پیش بینی کردند افزايش قابل توجه اخیر در تعداد 
مطالعات اينترنت اشیاء پزشكی به احتمال زياد منجر به درگیر شدن 
بیشتر رشته های فرعی پزشكی در سال های آينده خواهد شد )1۳(.
مطالعات انجام شده عالوه  بر نشان دادن اهمیت فناوری اينترنت 
اشیاء در حوزه سالمت، بازگو کننده چالش هايی در به کارگیری 
اين فناوری است. اين چالش ها به همراه شیوع باالی بیماری های 
مزمن در جوامع، ضرورت استفاده از روش های جديد، موثر و 
بر پايه ی فناوری را آشكار می سازد. راهكار حل بسیاری از اين 
مشكالت استفاده از فناوری های نوين در صنعت مراقبت بهداشتی 
و درمانی است. براين اساس مطالعه حاضر با هدف بررسی مروری 
مقاالت مرتبط با اين حوزه در پی ارائه راهكارهای مناسب برای 
کاهش  و  در حوزه سالمت  فناوری  اين  بهتر  بكارگیری هرچه 

چالش های همراه است.
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مواد و روش ها
اين مطالعه مروری در سال 1۴۰۰، و با جستجو در پايگاه های 
 Health,.با کلید واژه های زير صورت گرفت Scopus و PubMed

hospital, Therapeutics, healthcare and Internet of Thing

معیارهای انتخاب مقاالت:
مقاالتی که در محدوده زمانی ۲۰1۵ تا زمان انجام پژوهش   .1

منتشر شدند؛
انتخاب مقاالت به زبان انگلیسی؛  .۲

مقاالت اصیل انتخاب و ساير مقاالت ارائه شده در همايش ها   .۳
و نامه به سردبیر حذف شدند.

در ادامه با مطالعه در عنوان و چكیده، مقاالتی که با موضوع پژوهش 
منطبق بودند انتخاب و ساير مقاالت حذف شدند. در مجموع از 
۲1۴ مدرك علمی بازيابی شده از پايگاه های اطالعاتی مورد نظر، 

۲۲ مقاله بررسی و اطالعات مورد نیاز استخراج گرديد.

يافته ها
نحوه عملکرد فناوری اينترنت اشياء در حوزه سالمت

تعامل  و  ارتباط  برای  امكان  ايجاد  ساده  زبان  به  اشیاء  اينترنت 
ماشین ها و يا کاربران آن ها، به واسطه حسگرها و دستگاه ها از 
سادگی  به  می تواند  مفهوم  اين  می باشد.  اينترنت  شبكه  طريق 
ارتباط يك تلفن هوشمند با تلويزيون و يا به پیچیدگی نظارت 

بر زيرساخت های شهری و ترافیك باشد )1۴(. اتحاديه بین المللی 
مخابرات )International Telecommunication Union( اينترنت اشیاء 
را زيرساختی جهانی برای جامعه اطالعاتی که بر اساس فناوری های 
ارتباطی و اطالعاتی دارای قابلیت تعامل پذيری می باشد، معرفی 

کرده است )1۵(.
طبق مستندات اتحاديه بین المللی مخابرات، اشیاء در واژه اينترنت 
اشیاء به يك شی از جهان فیزيكی يا جهان اطالعات اشاره دارد 
که قابلیت شناسايی و يكپارچه شدن با شبكه های ارتباطی را دارد. 
اينترنت اشیاء اجازه می دهد تا اشیاء در سراسر زيرساخت های 
شبكه موجود، از راه دور کنترل شوند و همچنین فرصت برای 
ادغام مستقیم از جهان فیزيكی به سیستم های مبتنی بر کامپیوتر را 
ايجاد می کند )1۶(. اين فناوری باعث ارتقاء بهره وری، دقت و سود 
اقتصادی شده  است، در آينده انتظار می رودکه اينترنت اشیاء عالوه 
بر اتصال پیشرفته از دستگاه ها و سیستم ها، خدمات فراتری مانند 
ارتباطات ماشین به ماشین )M۲M( را ارائه دهد و انواع پروتكل ها، 

دامنه ها و برنامه های کاربردی را پوشش  دهد )1۷(.
اينترنت اشیاء از ارتباطات ماشین-به-ماشین، يعنی ماشین هايی که 
از طريق يك شبكه و بدون تعامل انسانی به يكديگر متصل هستند، 
تكامل يافته است. ارتباطات ماشین به ماشین به اتصال يك دستگاه 
به فضای ابر، مديريت آن و گردآوری داده اشاره دارد. اينترنت اشیاء 
با ارتقای ارتباطاِت ماشین-به-ماشین به سطحی باالتر، يك شبكه ی 
حسگر متشكل از میلیاردها دستگاه هوشمند فراهم  می آورد. اين 

شکل 1- اکوسيستم اينترنت اشياء
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شبكه افراد، سیستم ها و برنامه های کاربردی را برای جمع آوری و 
اشتراك گذاری داده ها به هم متصل می کند )1۸(.

اکوسیستم اينترنت اشیاء مجموعه ای از دستگاه های هوشمنِد مبتنی بر 
وب است که با بهره گیری از پردازنده های جاسازی شده، حسگرها 
و سخت افزار ارتباطی، به گردآوری، ارسال و اقدام روی داده های 
دريافت  شده از محیط  می پردازد. داده های گردآوری شده توسط 
حسگرها از طريق اتصال به يك درگاه اينترنت اشیاء يا دستگاه لبه 
)Edge Device( برای تحلیل به فضای ابری ارسال شده يا اين که 
به صورت محلی تحلیل می شوند. گاهی اوقات، اين دستگاه ها با 
ساير دستگاه های مرتبط، ارتباط برقرار کرده و بر پايه ی اطالعاتی 

که از يكديگر می گیرند، عمل می کنند )19(.

اجزا فناوری اينترنت اشياء در حوزه سالمت
برای پیاده سازی اينترنت اشیاء ابتدا بايد اطالعات توسط حسگرها 
جمع آوری شوند. اين اطالعات توسط بسترهای مخابراتی به محل 
پردازش منتقل شده و اطالعات تولید شده منجر به انجام فرمان و 
اقدام الزم می شود. در ادامه بخش های مختلف اين فناوری مورد 

بررسی قرار می گیرد )۲۰(.
 (Medical device proximal اليه ی پيشکار دستگاه پزشکی  -1
(layer: اليه ای در کنار دستگاه پزشكی قرار دارد اطالعات 

را جمع آوری می نمايد و قابلیت پردازش اطالعات را فراهم 
می کند.

بخش   :(Communication Section) ارتباطات  بخش   -۲

ارتباطات دستگاه پزشكی ارتباط دستگاه با ساير دستگاه های 
مشابه از طريق میان افزار محیا می سازد.

بخش ميان افزار (Middleware Section): بخش میان افزار که   -۳
از قسمت های خدمات دروازه ای، خدمات مديريت دستگاه، 
خدمات الگوريتم، خدمات ذخیره سازی و خدمات واسط برنامه 
نويسی تشكیل شده است. هدف اين قسمت تحلیل داده های 
تولید شده به کمك قسمت های قبل و تبديل آن به مجموعه 
داده ی قابل مصرف برای کاربردهايی مانند تحلیل و گزارش 

می باشد.
 (Information consumption اطالعات  مصرف  اليه ی   -۴
(layer: اطالعات آن توسط کاربران و ساير بازيگران مصرف 

می شود )۲1(.

کاربرد اينترنت اشيا در حوزه سالمت
اينترنت اشیاء در مراقبت های بهداشتی )IoHT( اساسا يك راه حل 
مبتنی بر IoT است که شامل يك معماری شبكه برای ارتباط بین 
يك بیمار و مراکز بهداشتی درمانی است و با چشم انداز جديدی 
در حوزه مراقبت های بهداشتی ارزيابی می گردد. ازجمله کاربردهای 
اين فناوری در تجهیزات دارای سنسورهای پزشكی )۲۲( است که 
 ،)SPO۲( می تواند اطالعاتی در مورد میزان اکسیژن موجود در خون
دمای بدن، تنفس، گلوکزومتر، پاسخ پوستی گالوانیك، فشارخون، 
شتاب سنج و الكترومیوگرافی در اختیار متخصصان و تكنسین های 

سالمت قرار دهد.

شکل 2- قسمت های مختلف اينترنت اشياء در حوزه ی سالمت
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اينترنت اشیاء به بیماران کمك می کند تا سطح تعامل خود با پزشكان 
را به خصوص در موارد اورژانس و پزشكی از راه دور افزايش دهند. 
در نتیجه استفاده از اين فناوری خطرهای احتمالی ناشی از تأخیر 
در ارائه خدمات پزشكی و يا عدم دسترسی به پزشك می تواند 
به حداقل برسد )1۳(. روال اجرايی امور در بخش اورژانس، به 
واسطه اينترنت اشیاء بهبود چشمگیری داشته است. به شكلی که 
امكان رديابی بیمار در بخش های مختلف، آگاهی از تعداد تخت ها 
و اتاق های خالی و به کارگیری تجهیزات به صورت بهینه وجود 

دارد )۲۳(.
مديريت انبار و تامین به هنگام موجودی اقالم دارويی می تواند 
از طريق سیستم های مبتنی بر اينترنت اشیاء با سرعت و بازدهی 
باال انجام شود )۲۴(. تنظیم خودکار دما و نور بخش های مختلف 
بیمارستان، يكپارچه سازی تجهیزات پزشكی به شكلی که دستگاه ها 
انجام  اقداماتی را  بیمار به طور خودکار  از بررسی شرايط  پس 
می دهند و نیز تخت های هوشمندی که وضعیت حیاتی بیمار را 
رصد کرده و در شرايط اورژانسی به پرستاران هشدار می دهند، 
همگی از کارکردهای اينترنت اشیاء در حوزه سالمت هستند )۲۵(.

بازار اينترنت اشياء در حوزه سالمت و آينده آن
زنجیره ارزش فناوری اينترنت اشیاء در حوزه سالمت از قسمت های 

مختلفی تشكیل شده است که عبارتند از:
فروشندگان نرم افزار: نرم افزارهای کاربردی و پلتفرم هايی را   ●
برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به بیماران و کارکنان 

توسعه می دهند.
فروشندگان سخت افزار: دستگاه های تلفن همراه را برای بیماران   ●
و کارکنان حوزه سالمت تولید و توزيع می کنند. اين دستگاه ها 
می توانند شامل تلفن های هوشمند، تبلت، دستگاه های حوزه ی 
سالمت و مراقبت از راه دور برای اندازه گیری قند خون باشند.
فراهم آورندگان اتصال )اپراتورهای تلفن همراه(: دسترسی به   ●
داده ها از طريق شبكه های تلفن همراه و دستگاه های سالمت 

همراه متصل را فراهم می آورند.
فراهم آورندگان محتوا: محتوای مربوط به مراقبت های بهداشتی   ●

را فراهم می کنند.
تامین کنندگان مالی )اهدا کنندگان و سرمايه گذاران(: منابع   ●

مالی الزم برای توسعه را فراهم می کنند )۲۶(.
بازار جهانی اينترنت اشیاء را می توان شامل دستگاه های پزشكی 
متصل، برنامه های کاربردی سالمت و فناوری های همراه مربوطه 
دانست. موسسه گارتنر )Gartner( بازار برخی محصوالت اينترنت 
اشیاء در حوزه ی سالمت و تناسب اندام پیش بینی نموده است. بر 
اساس اين پیش بینی ساعت های هوشمند و لباس های هوشمند 
بیشترين سهم بازار را در اين دسته از محصوالت خواهند داشت. 
بر اساس تحقیقات موسسه IDTechEx امروزه حدود ۷۰ درصد بازار 
مربوط به پوشیدنی های هوشمند مربوط به سالمتی و تناسب اندام 

می باشد )۲۷(.

حوزه  در  اشياء  اينترنت  فناوری  کارگيری  به  چالش های 
پزشکی

مسیر پیشرفت اينترنت اشیاء در حوزه بهداشت و درمان بدون موانع 
و مشكالت نخواهد بود. تعداد زياد دستگاه هايی که به يكديگر 
متصل شده اند و نیز حجم بااليی از داده ها که توسط آن ها جمع آوری 
می شوند می تواند برای بخش فناوری اطالعات بیمارستان چالش 
بزرگی را ايجاد کند )۲۸(. هم چنین اين سوال وجود دارد که 
چگونه می توان از تمامی اين داده ها محافظت کرد، به ويژه زمانی 

که اطالعات بین دستگاه های مختلف تبادل می شوند )۲9(.
از  است  گرفته  صورت   ۲۰1۵ توسط  که  پژوهشی  اساس  بر 
جمله مهم ترين چالش های کاربرد اين فناوری در حوزه سالمت 
هزينه باال، مقاومت بیماران در برابر تغییر در سبك زندگی خود، 
محدوديت های فناوری، دغدغه های محرمانگی و مقاومت بیماران 

در برابر فناوری های جديد اشاره نمود.
دستگاه های پزشكی نیز مانند ساير سیستم های کامپیوتری می توانند 
در برابر حمالت امنیتی آسیب پذير باشند و اين حمالت می تواند 
بر روی امنیت و کارايی دستگاه تاثیرگذار باشد. اين آسیب پذيری 
با افزايش اتصال دستگاه های پزشكی و شبكه های بیمارستانی به 
اينترنت افزايش می يابد )۳۰(. هم چنین از منظر ديگری می توان دو 
عامل مهم مجاورت و میزان تاثیرگذاری را در امنیت يك دستگاه 
موثر دانست به عبارت ديگر دستگاهی که دارای مجاورت بیشتر با 
زندگی انسان باشد و هم چنین قدرت اثرگذاری بیشتری بر محیط 
اطراف خود داشته باشد به لحاظ امنیتی دارای اهمیت بیشتری است. 
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از آن جايی که نمی توان حمالت امنیتی سايبری را به طور کامل 
حذف نمود سازندگان دستگاه های پزشكی بايد اين حمالت را 
مديريت نمايند. در واقع الزم است بین افزايش کارايی دستگاه های 
پزشكی و توسعه ی فناوری های نو و تضمین امنیت بیماران تعادل 

مناسبی را برقرار نمود )۳1(.

بحث و نتيجه گيری
مفهوم اينترنت اشیاء مستلزم استفاده از ابزار الكترونیكی جهت ثبت 
و ضبط اطالعات است تا با اتصال به اينترنت، بلوتوث و يا ساير 
شبكه ها، قابلیت انجام امور خاص از قبیل ارسال به سرور، پردازش 
و غیره را به سیستم اضافه نمايند. بديهی است کاربرد بسیاری از 
محصوالت و تجهیزات صنعتی در صورت قابلیت استفاده از اينترنت 
می تواند تغییر کند. بیماران و ارائه کنندگان خدمات سالمت نیز 
می  توانند ذينفع استفاده از اينترنت اشیاء در حوزه سالمت باشند. 
بخشی از کاربردهای اينترنت اشیاء را می  توان در نرم افزارهای 
سالمت موبايل و يا دستگاه هايی که اطالعات سالمت فرد را ضبط 
می کنند، ديد. بسیاری از بیمارستان ها نیز در حوزه های تجهیزات 
پزشكی، پرسنل و بیماران خود از اين حوزه فناوری بهره می  برند.
علت اصلی استفاده از اين فناوری کاهش نقش انسان و البته اجتناب 
از خطاهای انسانی است که منجر به ارائه خدمات در حوزه سالمت 

می شوند.
سرويس های پزشكی و سالمت، بسیار گران قیمت هستند، جمعیت 
جهان رو به پیری و بیماری های مزمن در حال افزايش است. با 
افزايش اين مشكالت، در آينده ای نزديك با جهانی رو به رو خواهیم 
بود که در آن خدمات پزشكی از دسترس بسیاری از افراد دور 

است. همچنین جمعیت رو به پیری می  رود و ابتال به بیماری  های 
مزمن افزايش می  يابد. کاربرد اينترنت اشیاء در پزشكی و توسعه  ی 
نرم افزارهی کاربردی مرتبط با آن، شايد بتواند اين مشكالت را 
بهبود بخشد. اين می تواند دسترسی به خدمات پزشكی و درمانی 
را تسهیل کند. فناوری های مانند اينترنت اشیاء و هوش مصنوعی، 
می  توانند روند درمان و تشخیص را از بیمارستان به خانه  ی بیمار 
انتقال دهند. استفاده از اينترنت اشیاء در پزشكی يك سود دو طرفه 
است؛ زيرا به مراکز درمانی اين امكان را می    دهد تا خدمات خود را 
شايسته    تر ارائه کنند و بیماران نیز خدمات بهتری دريافت می    کنند. با 
استفاده از فرايندهای پزشكی مبتنی بر فناوری، کیفیت و کارآمدی 

روش    های درمانی و تشخیصی افزايش می    يابد.
اينترنت اشیاء در پزشكی، با کمك فناوری های ديگر و شرکت های 
پیشگام در حوزه پزشكی، می تواند فرايند مراقبت از بیمار را خودکار 
کند. اين فناوری، خدمت رسانی به بیماران را کاراتر می کند. اين 
موضوع با استفاده از ارتباط ماشین-به-ماشین، به اشتراك گذاری 
داده ها و انتقال داده ها صورت می گیرد. به کار بردن اينگونه فناوری ها 
در روندهای درمانی، با کاهش ويزيت های غیرضروری، استفاده 

از منابع بهتر و بهبود برنامه ريزی باعث کاهش هزينه ها می شود.
پیش بینی آينده اينترنت اشیاء بسیار سخت است اما با توجه به میزان 
تمايل به استفاده از اين فناوری و هزينه  های حوزه تحقیق توسعه 
در سالمت می  توان گفت آينده روشنی برای اين فناوری در زمینه 
سالمت رقم خواهد خورد. در واقع سالمت، زمینه ای بديع و بكر 
برای نقش آفرينی فناوری اطالعات و نوآوری هرچه بیشتر است. 
اينترنت اشیا، در آينده ای نزديك، تحول عظیمی در صنعت پزشكی 

و سالمت به وجود می آورد.
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