ﭘﺰﺷﮏ ﺳﯿﺎر

اﭘﻞ آیﻓﻮن ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺣﺮﻓﻪای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ

اﭘﻞ ﺳﻌﯽ دارد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮕﺮ اﺻﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺳﺮوﯾﺲدﻫﻨﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﺪ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﯿﺖ  ResearchKitﺧﻮد را روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد.
اﭘﻞ در اداﻣﻪ ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺎزه ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺣﺮﻓﻪایﺗﺮ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،ﮐﯿﺖ  ResearchKitﺻﺒﺢ دﯾﺮوز در روﯾﺪاد ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺎنﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ﺗﻮﺳﻂ
ﺟﻒ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ .او » ResearchKitرا ﯾﮏ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﺮماﻓﺰاری ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ«.
ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖﺗﺮ ResearchKit ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  HealthKitراه ﺣﻞ وﯾﮋه و ﺟﺎﻣﻊ اﭘﻞ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی  iOSدر زﻣﯿﻨﻪ
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺮﮐﯿﺐ
 ResearchKitو  HealthKitراه را ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺎدهﺗﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﻤﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪHealthkit .
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻮﺳﻂ اﭘﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ،ﺳﺮوﯾﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﻣﻬﻢ ﺑﺪن ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ HealthKit .ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺗﻨﺎﺳﺐاﻧﺪام و ﺳﻼﻣﺘﯽ را اراﺋﻪ
ﮐﻨﻨﺪ و دادهﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه را ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﮐﺎرﺑﺮ
در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ذﺧﯿﺮﻫﺴﺎزی ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارد ﮐﻪ اﺟﺎزه دﻫﺪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از اﯾﻦ
دادهﻫﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺪادی از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی در ﺣﻮزه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﯾﯽ
ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن و ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﭘﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻗﺼﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﻧﺪارد و
ﺷﻤﺎ در ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﯾﺎ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻦ آنﻫﺎ اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ .دادهﻫﺎی ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﭘﻞ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ از
ﺟﻤﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه روﭼﺴﺘﺮ  Rochesterو ﺳﯿﺞ و ﺑﺎﯾﻮﻧﺘﻮرک  Sage Bionetworksﻫﻤﮑﺎریﻫﺎﯾﯽ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ 700
ﻣﯿﻠﯿﻮن آیﻓﻮن را ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﭘﻞ ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اﻫﺮم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ دادهﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان اﭘﻞ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺮدد ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎزﻫﻢ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﮐﺎر
ﻓﻮقاﻟﻌﺎده اﺳﺖ«.
در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ داﻧﺎ وﻟﻤﻦ در وﺑﻼگ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از دو ﻣﺤﻘﻖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ » :روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ در اﯾﻦ ﯾﮏ دﻫﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺤﻘﻖ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ

ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  60ﻫﺰار ﻧﺎﻣﻪ را از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ارﺳﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ  305ﻣﻮرد از آنﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪه
ﺑﻮد«.
 ResearchKitﻗﺮار اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﺎه ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد و ﺑﻪ زودی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻋﺮﺿﻪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰﺷﺎن روی ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺮﻃﺎنﺳﯿﻨﻪ ،دﯾﺎﺑﺖ ،ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن ،ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ
ﻋﺮوﻗﯽ و آﺳﻢ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﭘﻞ ﺳﻌﯽ دارد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮕﺮ اﺻﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی
ﺳﺮوﯾﺲدﻫﻨﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ  ResearchKitﯾﮏ ﭼﻬﺎرﭼﻮب
ﻣﻨﺒﻊﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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