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 COVID-19و تله مدیسین در دیابت بارداری

فاطمه مرادی و همکاران

جانباختگان در اثر این بیماری مربوط بهه کشهور ایهران

به حداقل رساندن مواجهه با ویروس ،فاصله اجتمهاعی و

بوده است  .)3این بیماری طیف گسهتردهای از تظهاهرات

قرنطینههه را رعایههت کننههد ،بسههیاری از افههرادی کههه بههه

بالینی ،از اشکال بدون عالمت تا پنومونی ویروسی شدید

مراقبتهای بهداشتی مداوم نیاز دارند ،از تهرس ابهتال بهه

همراه با نارسایی تنفسی ،اختالل در چند ارگان و مرگ را

ویروس از دریافت مراقبتها خودداری مهیکننهد  .)15از

نشان داده است .)1 .از آسیبپهذیرترین افهراد در شهیوع

طرفی پیامدهای قرنطینه در بیماران دیهابتی میتوانهد بهه

این ویروس کسانی هستند که بیمهاری مهزمن دارنهد ،)5

صورت کهاهش فعالیهت فیزیکهی ،تغییهر در رژیهم غهذایی

همچنین زنان باردار به علت تغییرات فیزیولوژیکی ایجهاد

افزایش م رف تنقالت و م رف غذاهای پهر کهالری) و

شده در سیستمهای تنفسی ،گردش خهون ،غهدد و ایمنهی

کههاهش دسترسههی بههه داروهههای ضدهیپرگلیسههمی و یهها

مستعد ابتال به عفونتهای ویروسی هستند  .)1عهوار

انسولین دیده شود که همه این عوامل منجر بهه گلیسهمی

بارداری مانند دیابت و پرهاکالمپسی به عنوان عامل خطر

کنترل نشده میشود  .)11در چنین شرایطی ویزیتههای

مضاعف در ابتال به  COVID-19برای زنان باردار تعیین

الکترونیکی که بخشی از خدمات تلهمدیسهین اسهت بهرای

بههارداری ،دیابههت بههارداری

مدیریت افراد آسیبپذیر و مبتال به بیماریهای مزمن کهه

) (Gestational Diabetes Mellitus: GDMاسهت کهه بهه

نیازمند مراجعات مکرر هستند ،سودمند به نظهر میرسهد

صورت اختالل تحمل گلوکز که برای اولین بار در دوران

.)1,

 .),از شههای تههرین عههوار

بارداری ایجاد یا تشخیص داده میشود ،تعریف میگردد

تلهمدیسین یها پزشهکی از راه دور بهه صهورت ارا هه

 .)1شیوع جهانی دیابهت بهارداری بسهته بهه مشخ هات

خدمات بهداشهتی و فعالیتههای پزشهکی ماننهد ارزیهابی،

جمعیت ،روشهای غربالگری و معیار تشهخیص متفهاوت

تشههخیص و درمههان بیمههاران از راه دور توسههط پرسههنل

است و در یک متاآنهالیز  11/1درصهد تخمهین زده شهده

بهداشت و درمان با استفاده از تکنولوژیههای ارتبهاط از

است  .)1شیوع این عارضه در کشهور ایهران مطهابق بها

راه دور گوشههی موبایههل ،بلوتههون ،تلفههنههها ،ایمیههل و

نتایج دو مطالعه متاآنالیز در مجموع  1/1درصد گهزارش

وبسایت) تعریف میشود  .)11مطالعات انجام شهده در

شده است  .)11،11شیوع دیابت بارداری در بسهیاری از

زمینههه تلهمدیسههین در بیمههاران مبههتال ب هه دیابههت ،دیابههت

کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه با سرعت زیهادی

بهههارداری ،کنتهههرل  COVID-19و دیابهههت در شهههرایط

کوتاهمدت و بلندمدت

 COVID-19اسهههههتفاده از تلهمدیسهههههین را سهههههودمند

متأثر از دیابت بارداری برای مادر افهزایش خطهر انجهام

برشمردهاند  .)11-22ایهن در حهالی اسهت کهه اطالعهات

سزارین ،فشهار خهون ،پرهاکالمپسهی و دیابهت نهوع  )2و

جامعی در زمینه کهاربرد تلهمدیسهین در زنهان مبهتال بهه

نههوزاد مههاکروزومی(Large for Gestational Age) ،

دیابت بهارداری در شهرایط  COVID-19وجهود نداشهت.

 ،LGAهیپوگلیسههههمی نههههوزادی و دیابههههت در سههههنین

ضرورت مطالعه حاضر با توجه به پراکندگی اطالعات در

بزرگسالی) ،با دریافت درمان مؤثر و توجه به رفتارههای

این زمینه ،الزام قرنطینه و محدودیت ارتبهاط فیزیکهی بهه

خودمراقبتی بهه طهور قابهل مالحظههای کهاهش مهییابهد

خ وص برای افراد پرخطر در شرایط کنونی و نیهاز بهه

 .)13،11در زمانی که از افراد خواسته میشود تها بهرای

دریافت خدمات و مراجعات مکرر در زنان مبتال به دیابت

در حال افزایش است  .)12عوار
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بارداری افزونتر میشود ،این مطالعه مهروری بها ههدف

با کلمه تلهمدیسین ترکیب شد .مجموعاً  11مقاله و 5

ارزیابی کاربرد خدمات تلهمدیسین برای زنهان مبهتال بهه

دستورالعمل فارسی و انگلیسی زبان به دست آمد .از این

دیابت بارداری در شیوع ویروس  COVID-19انجام شد.

مقاالت 52 ،مقاله انگلیسی زبان و  1مقاله فارسی زبان و
از دستورالعملها 3 ،دستورالعمل به زبان انگلیسی و 2
دستورالعمل به زبان فارسی بود .دسترسی به متن کامل
مقاالت ،دسترسی آنالین به مقاالت موجود در سالهای

مواد و روشها
در مطالعه مروری حاضر ،جستجوی اولیه با کلمات

 2111تا  2121و انگلیسی یا فارسی زبان بودن متن کامل

کلیدی  ،COVID-19دیابت بارداری،در ترکیب با کلمه

مقاالت از معیارهای ورود به مطالعه بود .بنابراین،

تلهمدیسین با عملگر  Andو معادل انگلیسی این کلمات در

مقالههای قدیمی و تکراری حذف شدند و مطالعات

،Scopus ،Google Scholar

مربوط به سالهای  2111تا آوریل  2121مورد بررسی

 Wiley Online Library ،ScienceDirectو Springer

قرار گرفتند .پس از بررسی عنوان و چکیده مطالعه ،در

انجام و برای افزایش حساسیت جستجو ،کلمات کلیدی

نهایت  1مطالعه مرتبط انگلیسی زبان و  3دستورالعمل

 COVID-19و دیابت بارداری با استفاده از عملگر And

مربوط به کشورهای کانادا ،انگلستان و ایران) وارد

پایگاههای

،PubMed

مطالعه شدند شکل .)1

شکل  -1الگوریتم انجام مطالعه

یافتهها

از  11مطالعه اولیه نهایتاً  1مطالعه انگلیسی زبان
مرتبط با هدف شامل  3مطالعه مروری 2 ،مطالعه
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کارآزمایی بالینی و  1مطالعه گزارش تجربه مورد

تعویق بیافتد  .)25،21اما این تعویق نباید از یک سال

بررسی قرار گرفت .این مطالعات به بررسی تلهمدیسین

تجاوز کند  .)21در صورت امکان و با نظر پزشک جهت

در کنترل دیابت بارداری پرداخته بودند .همچنین 3

انجام مشاوره و ویزیتهای اولیه و پیگیری از ابزارهای

دستورالعمل یک مورد به زبان فارسی و دو مورد به

تلهمدیسین وید و یا تماس تلفنی) استفاده شود و

زبان انگلیسی) مربوط به مراقبتهای زنان مبتال به دیابت

اطالعات کلیدی به دست آمده در ویزیتهای حضوری

بارداری در شرایط همهگیری  COVID-19مورد مطالعه

وزن و فشار خون و )...با پرسنل تیم متخ

ین دیابت

قرار گرفت.

و بارداری به اشتراک گذاشته شود .ارا ه آموزشهای
بیشتر  COVID-19برای زنان

رژیم غذایی و تزریق انسولین با استفاده از دورههای

باردار افزایش تولد زودرس ،پرهاکالمپسی ،سزارین و

مجازی به صورت تماس ت ویری برگزار شود .)21

مرگ دوره پریناتال) ،خدمات بالینی برای این افراد

پزشک باید به طور مرتب ،پیگیر وضعیت سالمت روان

براساس رعایت فاصله اجتماعی ،استفاده صحیح از

بیماران دیابتی باشد و به آنها در تهیه داروها از طریق

تجهیزات حفاظت فردی و تلهمدیسین ارا ه شده است

معرفی داروخانههای آنالین کمک کند .)31

با توجه به عوار

 .)23،21زنان مبتال به دیابت آشکار باید در اولین

براساس نتایج مطالعات انجام شده در زنان باردار

ویزیت ،آزمایشات بررسی عملکرد کلیوی و تیرو ید،

مبتال به دیابت بارداری ،خدمات تلهمدیسین در مقابل

 )Glycated Hemoglobin( HbA1cو  PCRادراری

مراقبت معمول با کاهش تولد زودرس ،پارگی زودرس

( )Urine for Protein: Creatinine Ratioرا انجام دهند.

پردههای جنینی ،آسفیکسی نوزادی و پلیهیدرآمنیوس

ویزیتهای حضوری به حداقل برسد و در صورت لزوم

 )11همراه بود .در حالی که از نظر کیفیت زندگی،

در  11-11هفته 21 ،و  32هفته و  31-31هفته همزمان با

میانگین سن بارداری در زمان زایمان ،میانگین وزن

انجام آزمایشات ضروری و قرارهای سونوگرافی باشد

زمان تولد ،و بستری نوزاد در Neonatal( NICU

 .)25از تجم زنان باردار در مراکز بهداشتی درمانی

 ،LGA ،)Intensive Care Unitنمره آپگار دقیقه اول و

خودداری شود .ساعت مشخ ی برای مراجعات

پنجم نوزاد و هیپربیلیروبینمی تفاوتی در استفاده از

ضروری تعیین و از طریق تلفن یا پیامک اطالعرسانی

تلهمدیسین در مقابل مراقبت معمول وجود نداشت

شود  .)21زمان ویزیتها کوتاه و فرد همراه نداشته

.)21،21،31

باشد  .)2,با توجه به انتظار طوالنی برای انجام آزمایش

در مورد اثربخشی تلهمدیسین در مقایسه با مراقبت

در مراکز پزشکی درمانی و محدودیت مناب  ،انجام

معمول در برخی از پارامترها اختالف نظر وجود داشت.

آزمایش تحمل گلوکز خوراکی  2ساعته در دیابت

در حالی که با استفاده از تلهمدیسین بهبود در میزان

بارداری توصیه نمیشود و غربالگری با استفاده از

سزارین ،قندخون دو ساعته و قندخون ناشتا مشاهده

تستهای  HbA1cو گلوکز پالسمای ت ادفی پیشنهاد

شد ،برخی مطالعات عدم تفاوت این پارامترها را در

میشود .به عالوه ،غربالگری پس از زایمان به جای

مقایسه با دریافت مراقبت معمول گزارش کردند

توصیه قبلی  3ماه ،میتواند  3-1ماه پس از زایمان به

 .)11،21،31همچنین نتایج برخی مطالعات استفاده از
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تلهمدیسین را در بهبود وضعیت  ،HbA1cکنترل

به دیابت بارداری با استفاده از ابزارهای تلهمدیسین

کتونوری ،رعایت رژیم غذایی و مقادیر گلوکز خون و

دیده شده است .)33

میزان انسولین سودمند دانستهاند  .)11،32با این وجود

به عالوه ،استفاده از تلهمدیسین در پیگیری و نظارت

نتایج یک مطالعه عدم تفاوت در مقادیر  HbA1cو

بیماران بعد از ترخیص ،ویزیت موارد مستعد بیماری،

میانگین قندخون در مقایسه با دریافت مراقبت معمول را

مراقبت از بیماران با بیماری مزمن ،محافظت از پزشکان

نشان داد  .)21،31همچنین بهبود کیفیت زندگی و ارتقا

و دیگر پرسنل بهداشتی درمانی و جم آوری اطالعات از

رفتارهای مربوط به سالمت ،کاهش تعداد ویزیتها،

دوران قرنطینه و ایزولهسازی در شرایط COVID-19

کاهش هزینهها و افزایش خودکارآمدی زنان باردار مبتال

پیشنهاد شده است .)22

جدول  -1مشخصات مطالعات بررسی شده در زمينه تلهمدیسين و دیابت بارداری
نویسنده

سال

مقاله

انتشار

 Xieو
همکاران
 Albertو
همکاران

کشور انجام مطالعه

نوع مطالعه
مرور

2121

چین

2121

اسپانیا

2111

ایتالیا

2111

استرالیا

2115

استرالیا

2112

آمریکا

سیستماتیک
و متاآنالیز
گزارش
تجربه

حجم نمونه

کاهش تولد زودرس ،کاهش پارگی زودرس پردههای جنینی ،کاهش
 32کارآزمایی بالینی ت ادفی
و بررسی  5111بیمار

همکاران

آسفیکسی نوزادی ،کاهش پلیهیدرآمنیوس ،کاهش در میزان سزارین ،کاهش
ماکروزومی ،کاهش هیپوگلیسمی نوزادی ،کاهش عوار

بارداری ،کاهش

قندخون دو ساعته ،کاهش قندخون ناشتا ،بهبود وضعیت HbA1c
 21بیمار
 13مطالعه  5کارآزمایی

 Fantinelliو

نتایج

کنترل کتونوری ،رعایت رژیم غذایی و مقادیر گلوکز خون و میزان انسولین
کاهش تعداد ویزیتها ،بهبود کیفیت زندگی زنان باردار ،کاهش هزینهها،

مرور

بالینی 5 ،مطالعه کمی2 ،

اقزایش خودکارآمدی ،بهبود رفتارهای مرتبط با سالمت به ویژه در افراد با

سیستماتیک

مطالعه کیفی و  1مطالعه با

سطح تح یالت کمتر ،رضایتمندی اما آنان این نتایج را برای بیان ارزیابی

و متاآنالیز

طراحی جنبه های کمی و

قاط از اثرات مثبت استفاده از پزشکی از راه دور برای مراقبت از  GDMدر

کیفی) و بررسی  1111بیمار

ابعاد روانشناختی کافی ندانستند.
استفاده نوآورانه از فناوری در مراقبتهای  ،GDMنتایج بالینی و هزینههای
مشابه فرآیندهای مراقبت عادی را تولید میکند .برتری پزشکی از راه دور

کارآزمایی
 Rasekabaو
همکاران

بالینی
ت ادفی

نسبت به رویکردهای خدمات بهداشتی درمانی موجود هنوز مشخص نشده
 15نفر

اکتشافی

است اما به نظر میرسد یک مزیت در شرکتکنندگان ارا ه شده با پشتیبانی
پزشکی از راه دور رسیدن سری تر به کنترل قندخون و نیاز به تیتراسیون
دوز انسولین کمتر نسبت به کسانی است که فقط از مراقبتهای معمول
استفاده می کنند .این مطالعه شواهد موجود را تقویت میکند که پزشکی از راه
در مراقبت از  GDMعوار

جانبی ایجاد نمیکند.

عدم تفاوت در کیفیت زندگی ،عدم تفاوت در میزان سزارین ،عدم تفاوت در
 Rasekabaو
همکاران

مرور
سیستماتیک
و متاآنالیز

 3کارآزمایی بالینی ت ادفی و
بررسی  221بیمار

ماکروزومی ،عدم تفاوت در هیپوگلیسمی نوزادی ،عدم تفاوت در عوار
بارداری ،عدم تفاوت در قندخون دو ساعته و قندخون ناشتا ،عدم تفاوت در
مقادیر  HbA1cدر استفاده از ابزارهای تلهمدیسین در مقایسه با دریافت
مراقبت معمول
عدم تفاوت در قندخون مادر ،عدم تفاوت در  ،LGAکوریوآمنیونیت ،پارگی

 Homkoو
همکاران

زودرس پردههای جنینی ،فشار خون بارداری و پرهاکالمپسی ،زایمان پرهترم،

کارآزمایی
بالینی
ت ادفی

11

میزان سزارین ،سن بارداری در زمان زایمان ،نمره آپگار دقیقه اول و پنجم
نوزاد ،میانگین وزن هنگام تولد نوزاد ،هیپوگلیسمی و زردی نوزادی ،سندرم
زجر تنفسی ،بستری نوزاد در  NICUدر استفاده از ابزارهای تلهمدیسین در
مقایسه با دریافت مراقبت معمول
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به عنوان هدف اصلی مطالعه انتخاب کرده بودند و در

بحث و نتيجهگيری
این مطالعه با هدف ارزیابی اثربخشی خدمات

حیطه روانشناختی فقط توانمندسازی و خودکارآمدی

تلهمدیسین برای زنان مبتال به دیابت بارداری در شیوع

تنها یافتههای اولیه ناشی از استفاده از روشهای

ویروس  COVID-19انجام شد .به طور کلی نتایج

پزشکی از راه دور گزارش شده بودند،آنان این نتایج را

حاصل از این مطالعه ،استفاده از تلهمدیسین در زنان

برای بیان ارزیابی قاط

از اثرات مثبت استفاده از

مبتال به دیابت بارداری در شرایط کنونی همهگیری

پزشکی از راه دور برای مراقبت از  GDMدر ابعاد

ویروس  COVID-19را سودمند میداند ،اما باید در نظر

روانشناختی کافی ندانستند و بررسی دقیقتر ابعاد تعامل

داشت که در شرایطی مانند اولین مشاوره برای افراد با

و توانمندسازی را الزم دانسته و همچنین در مورد

تشخیص دیابت و ایجاد تغییرات زیاد در نسخه شامل

مقبولیت و امکانپذیری سیستمهای پزشکی از راه دور

تغییر داروها یا تنظیم دوز چند دارو) مشاوره باید به

توسط پزشکان نیز تحقیقات بیشتر را ضروری دانستند

صورت چهره به چهره انجام شود .)11

.)33

در مطالعه  Xieو همکاران که با یک متاآنالیز بر 32

با توجه به شیوع  COVID-19و اجبار افراد به

کارآزمایی کنترل شده ت ادفی به بررسی اثربخشی

قرنطینه خانگی ،اختالل در برنامه روزانه ،افزایش

پزشکی از راه دور برای زنان باردار مبتال به دیابت

حساسیت و وسواس تمیز کردن ،تعطیلی ارگانها،

بارداری پرداخته بودند ،دریافتند که در مقایسه با

افزایش حساسیت و شرایط طاقتفرسا در مشاغل معین

مراقبتهای استاندارد ،مداخالت از راه دور پزشکی

برای کنترل و درمان بیماری ،شایعات ایجاد شده در

میتواند به طور موثرتری سطح گلیسمی بیماران مبتال به

مورد بیماری و تضعیف سرمایه اجتماعی ،شیوع

 GDMو خطر عوار

مادر و نوزاد و جنین را کاهش

مشکالت روانی در جامعه گسترش یافته است .)35
شجاعی و مع ومی در مطالعهای توجه به ارا ه

دهد .)11
 Rasekabaو همکاران نیز در  2111دریافتند که

خدمات روانشناسی با استفاده از وسایل مختلف شامل

حمایت پزشکی از راه دور برای مراقبت از  GDMهیچ

رسانههای اجتماعی ،تلفن و خدمات آنالین را توصیه

تاثیری بر استفاده و هزینه خدمات ندارد .نتایج بالینی در

کردند  .)31به عالوه مطالعه انجام شده توسط خدیوزاده

گروه خدمات پزشکی از راه دور مشابه مراقبت معمول

و همکاران آموزش خودمراقبتی را به عنوان روشی مؤثر

بود و هیچ خطری برای کیفیت مراقبت بالینی ایجاد نکرد.

جهت کاهش استرس زنان مبتال به دیابت بارداری مطرح

این مداخله ممکن است با تیتراسیون دوز انسولین کمتری

کردهاند .)3,

همراه بوده و شرکتکنندگان زودتر به کنترل قندخون

اگرچه نتایج حاصل از این مطالعه در مواردی
اثربخشی و در مواردی عدم تفاوت نتایج در استفاده از

مطلوب دست پیدا کردند .)31
 Fantinellyو همکاران در  2111به ارزیابی ابعاد

تلهمدیسین در مقابل مراقبت معمول برای زنان باردار

روانشناختی در مراقبت از راه دور پزشکی از دیابت

مبتال به دیابت بارداری را مطرح کرده است ،اما شواهدی

بارداری با بررسی سیستماتیک مطالعات کمی و کیفی

مبنی بر تأثیر منفی بر کنترل قندخون ،نتایج مادری و

پرداختند ،با توجه به اینکه بیشتر مطالعات نتایج بالینی را

بارداری وجود ندارد که همین مسئله

جنینی و عوار
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میتواند برای تشویق بر استفاده از ابزار تلهمدیسین

نتایج مطالعه مروری حاضر در شرایط شیوع کرونها

برای مراقبت از زنان باردار مبتال به دیابت بارداری در

ویروس خدمات تلهمدیسین را روشی مناسهب و مقهرون

شرایط فعلی کافی باشد .با این حال مطالعات انجام شده

به صرفه در پیشگیری از ابتال بهه ایهن بیمهاری و کهاهش

در این زمینه نظیر مطالعات بررسی رضایت پرسنل

خطرات مادری و جنینی دیابت بارداری دانسهته و عهالوه

بهداشتی درمانی و مقایسه مدت زمان ویزیت محدود

بر آن کاهش سطح اضطراب و استرس زنان باردار را به

است و تنها یک مطالعه گزارش کرده است که ویزیتهای

همراه خواهد داشت .البته بها توجهه بهه اینکهه در شهرایط

تلهمدیسین  1دقیقه کمتر از مراقبتهای استاندارد بودند

کنونی اکثر افهراد جامعهه و کهادر بهداشهتی درمهانی بهه

 .)31از طرفی مطالعه  Banerjeeو همکاران به موان

صورت تحمیلی در حال استفاده از ایهن روش مهیباشهند

نگرشی ،ارتباطی ،فرهنگی ،اجتماعی اقت ادی و موان

برنامهریهزی مناسهب جههت طراحهی روشههای مهوثر و

حقوقی در استفاده از تلهمدیسین اشاره کرده است .)31

ارزیابی هزینهها ،رضایتمندی پرسنل بهداشتی درمهانی و

همچنین احمدی و همکاران ضعیف بودن روشهای حفظ

زنههان بههاردار در سههطوح مختلههف جامعههه و همچنههین

حریم خ وصی ،فقدان نظام بیمه مناسب ،نبود

نیازسنجی از زنان بهاردار مبهتال بهه دیابهت بهارداری و

دستورالعملهای مشخص و قوانین مدون و هزینه زیاد

مراقبین بهداشتی و کادر درمانی که مشهاوره از راه دور

را چالشهای مطرح شده در این زمینه دانستهاند .فضای

زنههان بههاردار را برعهههده دارنههد ،جهههت ارا ههه خههدمات

امروز در جهان به خ وص حوزه سالمت ،فضای تحول

آموزشی و بهداشتی با هدف کاهش عوار

کوتهاهمهدت

با استفاده از فناوری است .)31

و بلندمدت بیماری و همین طهور برنامههریهزی و اصهالح

تاکنون بزرگترین پتانسیل تلهمدیسین توانایی آن در

سیاستگذاریها در سطح کالن پیشنهاد میشود.

کمک به بیمارانی بوده که به علت جبر جغرافیایی

تضاد منافع

نمیتوانستند به آسانی در کلینیکهای موجود درمان
شوند  )11اما امروزه فناوری اطالعات ،مشارکت افراد

نویسندگان هیچگونه تضاد منافعی ندارند.

در سالمت خود تحت عنوان خودمراقبتی را امکانپذیر

سهم نویسندگان

میکند و این بدان معناست که فضای مجازی میتواند در
خدمت نظام سالمت باشد .با توجه به امکان استفاده از

فاطمه مرادی نویسنده اول ) جم آوری دادهها و

تقویت

تهیه نسخه اصلی مقاله  35درصد؛ اکرم قدیریاناری

زیرساختها ،اخت اص بودجه کافی و آموزش به افراد

نویسنده دوم) جم آوری دادهها و بازبینی نسخه اصلی

در این زمینه ضروری به نظر میرسد .)31

مقاله  31درصد؛ بهناز انجذاب نویسنده سوم و مسئول)

ابزارهای

تلهمدیسین

در

سراسر

دنیا،

عدم دسترسی بهه مهتن کامهل برخهی مقهاالت و عهدم
وجود مطالعات مربوط بهه خهدمات تلهمدیسهین و دیابهت

طراحی مطالعه ،جم آوری دادهها ،بازبینی و تأیید نسخه
اصلی مقاله  35درصد.

بارداری در همهگیریها به دلیل جدید بودن COVID-19

حمایت مالی

از محدودیتهای این مطالعه بود.
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.نشده است

این مقاله از طرف نهاد یا موسسه ای حمایت مالی
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Abstract
Introduction: The outbreak of the emerging COVID-19 virus is a public health emergency. According to the latest
studies, women with gestational diabetes mellitus are at a greater risk for this virus. Due to the need for
quarantine and the limitation of physical contact in the current situation and the need for women with
gestational diabetes mellitus to receive repeated services, this review study aimed to assess the use of
telemedicine services for women with gestational diabetes mellitus during COVID-19 pandemic.
Data sources: The PubMed, Google Scholar, Scopus, Science Direct, Wiley Online Library, and Springer databases
were investigated with the keywords of COVID-19 and gestational diabetes mellitus in combination with the telemedicine
and articles over the past 10 years were analyzed.
Selection methods for study: In the electronic searches, 61 articles and 5 English and Persian guidelines were
retrieved. Then, older and repetitive articles were removed, and after reviewing the title and abstract of studies, 6 English
articles and 3 guidelines were analyzed.
Combine content and results: According to the results of the studies, face-to-face visits should be
accompanied by ultrasound appointments. Postpartum diabetes screening should be delayed for 3-6 months.
Compared to routine care, telemedicine services were associated with reduced polyhydramnios, premature
rupture of membranes, preterm labor, emergency cesarean section, and neonatal asphyxia in women with
gestational diabetes mellitus.
Conclusion: The use of telemedicine services for women with gestational diabetes in the context of the outbreak of
coronavirus is an appropriate and cost-effective way to prevent the COVID-19 and to reduce the risks of gestational
diabetes; it also reduces the anxiety in the women.
Key Words: Gestational Diabetes, Pregnancy, COVID-19, Telemedicine.
Original Article
Received: 27 Jul 2020

Accepted: 13 Oct Mar 2020

Citation: Moradi F, Ghadiri-Anari A, Enjezab B. Telemedicine services for women with gestational diabetes mellitus during the COVID19 pandemic: A review study. JPM. 2020; 7(3):20-30.
Correspondence: Behnaz Enjezab, Department of Midwifery, Research Center for Nursing and Midwifery Care, Faculty of Nursing and
Midwifery, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
Tel: +98 9133577034
Email: behnaz.enjezab@gmail.com
ORCID: 0000-0001-8653-0034

03

1311  پاییز، شماره سوم، سال هفتم،مجله طب پیشگیری

http://jpm.hums.ac.ir/

