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مباحنی که در ادامه مطرح خواهند شد
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تعاریف کیل: اول

موارد استفاده از پزشیک از راه دور: دوم

 ز فعال تر است: سوم  از جهان تله مدیسی 
.در چه مناطقر

 ز در شاخه های م: چهارم ختلف مروری بر کاربرد های تله مدیسی 
تخصیص پزشیک و نکات مهم هر یک

 ز : پنجم چالشها ، مشوق ها و موانع  پیش روی تله مدیسی 

 ز در ایران: ششم پیشنهادات برای آینده تله مدیسی 
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ز  تعریف تله مدیسی 
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(American Telemedicine Association)

وآموزشی پزشیک از راه دور به معنای ارائه خدمات بهداشنر و درمانز 
نده خد ز ارائه دهنده و گت  مت فاصله است وقنر که مکان یا زمان بی 
رگرددایجاد کرده باشد و این فاصله توسط فناوری ارتباطات پ



واژه های مهم
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 Telemedicine

 Telehealth

 Telecare

 Telemetry

 .

 .

 Health Telematics



ز  ؟چه نیستتله مدیسی 
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ز دوای همه دردها • .نیستتله مدیسی 

فته و گران • ز درباره تکنولوژی پیشی گرچه . )ستنیتله مدیسی 
(تکنولوژی بخشی از آن محسوب یم شود

فته و ثروت• ز رصفا برای کشور های پیشی .نیستمند تله مدیسی 

ز یک شاخه مجزای علیم لوکس و گرانقیمت• .نیستتله مدیسی 

مهم رسویس است. مهم خدمت است •

. مهم ترین نکته انجام یک نیاز سنجی دقیق و علیم است•



ز نیاز است .چه موقع تله مدیسی 
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 وقنر که جایگزینز برای ارائه خدمت نیست: اول

وقنر که تفاوت ارائه خدمت زیاد است: دوم.



انواع کیل انجام پزشیک از راه دور از نظر زمانز 
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 Store and Forward (غت  همزمان)

 Real-time – (Live interactive) (همزمان)

 Hybrid (مجموعه ای از دو روش فوق)



Store and Forward
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Real-time
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 Internet

 ISDN ( Integrated Service Digital Network)

 Satellite



Real-time 
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انواع پزشیک از راه دور از نظرمکان
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 Office/Hospital based 

 Home care



ز  موارد استفاده از تله مدیسی 
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ارائه خدمت مشاوره ، تشخیص ، درمان و غربالگری به مناطق دور دست
و محروم

 انجام مشاوره بین متخصصین

ارائه خدمت به بیماران در منزل و افراد بخصوص وقتی که حرکت دادن
یا گروههای خاصی از ( سرای سالمندان: مثال )آنها مشکل می باشد 

.بیماران که از حضور در جامعه اجتناب می کنند

ارائه خدمت به زندانها

استفاده در مواقع اورژانس و بالیا

استفاده های آموزشی

از راه کنترل و نظارت عالیم حیاتی و سایر فاکتور های با اهمیت بیماران
دور

................................



ز در جهان تله مدیسی 
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 ی شمالی)قاره آمریکا صد44( عمدتا آمریکا در

 صد40اروپا در

 ی شرقی وجنوبی صد8آسیا در

 صد6استرالیا در

 صد1آفریقا در

 صد 1خاور میانه در



ز در شاخه های مختلف  کاربردهای تله مدیسی 
پزشیک
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 ب ی قل (Telecardiology)بیماریها

 ب ی مغز و اعصا (Teleneurology)بیماریها

 ت ی پوس (Teledermatology)بیماریها

 ی چشم (Teleophthalmology)بیماریها

 ی گوش و حلق و بینی (Tele-ENT)بیماریها

 ب و روان ی اعصا (Telepsychiatry)بیماریها

 ی (Teleradiology)رادیولوژ

 ب شناسی (Telepathology)آسی

 و..................................



چشم پزشکی از راه دور
(Teleophthalmology)
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Telemedicine 21
Multipurpose device: For both anterior segment and Retina 



(Teleophthalmology)
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(Tele-ENT)گوش و حلق و بینی 
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Video-otoscopes
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گوش و حلق و بینز 
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(Teleneurology)

Telemedicine

27



(Telecardiology)
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(Teledermatology)
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نکات مهم در مورد راه اندازی سیستمهای تله 
ز  مدیسی 

Telemedicine

30

1-
 .

.

2-

.

3-
.

4-
.

5-.

6-.



Telemedicine

31

بعیصز در بخصوصو موارد از بسیاریدر کهباشید داشتهیاد به
ییکمعاینهبهاحتیاجتخصصها از  ز معاینهاین.دباشیمبیمار فت 
اطقمندر مستقر عمویمپزشکانتوسطمواقعاز بسیاریدر 

 و آموزشبنابراین.باشدیمپذیر امکانمحروم
 

با بیلقهماهنیک
.باشدیممهمبسیار متخصصپزشک



واژه های مهم
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 Diagnostic accuracy (دقت تشخییص)

 Management accuracy ( دقت درمان)

 Diagnosis agreement (توافق در تشخیص)

 Anticipation of work volume and avoidable referral 

(پیش بینز حجم کار و کاهش ارجاعات و سفرها)



معایب پزشیک از راه دور
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1- کاهش دقت تشخیص

2-با ایجاد اختالل در نیاز بیماربه صحبت حضوری و شخیص 
پزشک خویش



مشوقهای نصب سیستمهای پزشیک از راه
دور
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فت رسی    ع درتکنولوژی اطالعات و ارتباطات-1 پیشی

فت رسی    ع در حیطه تصویر برداری دیجیتال-2 پیشی

النه خدمات بهداشنر و درمانز -3 به مردمتوجه دولتها به ارائه عاد

ش افزایش جمعیت و توجه دولتها به مسائیل از جمله کاه-4
زیست ترافیک ، کاهش هزینه های بهداشنر و درمانز و مسائل

محییط



ز  موانع نصب سیستمهای تله مدیسی 
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هزینه های نصب اولیه

ه عدم همکاری بیمه ها در بازپرداخت حق ویزیت از راه دور ب
پزشکان

صعدم تمایل مردم بخصوص در مورد بعیصز از تخصصهای خا

مشکالت مربوط به فناوری ارتباطات

 مسائل قانونز و امنینر



پزشیک از راه دور در ایران
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 در حال حاضر در ایران به صورت محدود بیشتر به صورت

طرحهای تحقیقاتی و فقط در بعضی رشته های خاص وجود 

.دارد

ایی کشور ما نیاز به انجام یک سری مطالعات اولیه برای شناس

ر است نقاط و تخصصهایی که احتمال انجام و موفقیت آنها بیشت

.را دارد

همکاری مخابرات اهمیت فراوانی دارد

یت بررسی موانع تکنولوژیکی ، مالی ، قانونی و فرهنگی اهم

.فراوانی دارد



پزشیک از راه دور در ایران
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ولید نیاز مبرم به همکاری و تالش گروه مهندسی پزشکی برای ت

داخلی تجهیزات پزشکی الزم برای استفاده در تخصصهای

.مختلف پزشکی از راه دور با قیمت مناسب وجود دارد



نظر شخصی در مورد اولویتهای ایران برای 

نصب سیستمهای پزشکی از راه دور
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1- ابل ق( غیر همزمان)تاکید بر تخصصهایی که به صورت غیر اورژانس
چشم ، پوست ، گوش و حلق و بینی ، آسیب شناسی ، : مثل . انجامند

رادیولوژی

2-ه تاکید بر تخصصهایی که دقت تشخیص و درمان آنها از طریق تل
.مدیسین و ویزیت حضوری تفاوت چندانی ندارد

3-ه تاکید بر بیماریهایی که در مناطق دور افتاده و محروم بار زیادی ب
.  مردم تحمیل می کنند

4-اده نمی تاکید بر بیماریهایی که تشخیص آنها برای پزشکان عمومی س
.باشد

5-اشدتاکید بر تخصصهای که همچنان کمبود آنها در کشور موجود می ب.

تاکید بر ارائه خدمات پزشکی و پرستاری از راه دور در منزل

می تاکید بر نقاط و تخصصهای که ارائه خدمت آن برای دولت پر هزینه
.باشد



با تشکر از توجه شما

Kbahaadini@kmu.ac.ir
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