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دورپزشکی از راه 
Telemedicine



 و آوردن مراقبت سالمت بھ کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات برای فراھم
خدمات و حمایت از بیمار یا امدادشونده در زمانی کھ فاصلھ جغرافیایی بین دو 

گروه فراھم کننده و گیرنده خدمات پزشکی وجود داشتھ باشد گفتھ می شود
پزشکی از راه دور شامل:

  دورمشاوره از راه
  دورآموزش الکترونیکی پایش از راه
 دورجراحی از راه
  دور درمان امراض پوستی از راه
 دورتصویربرداری التراسوند از راه
  دورآسیب شناسی از راه
  درمان اختالالت شناختی از راه دور



اهداف
 بیمارمراقبت از بھبود
 محروم دسترسی و مراقبت پزشکی برای نواحی روستایی و بھبود
 مشاوره بھتر بھ پزشکان جھت دسترسی
 دسترس قرار دادن امکانات برای پزشکان جھت ھدایت معاینات در

خودکار 
 پزشکیھزینھ ھای مراقبت ھای کاھش
 در سطح جغرافیایی و جمعیتی وسیع(خدمات مراقبت پزشکی ایجاد  (
 درمانینقل و انتقال بیماران بھ مراکز کاھش



کاربردهای اختصاصی
 از راه دورمشاوره)Tele-consulation(

بین دو یا چند پزشک و یا بین بیمار و پزشک معالج صورت می گیرد ً .مشاوره از راه دور معموال

  آموزش از راه دور)Tele-education(
 در واقع آموزش از راه دور بھ کارگیری ابزارھای فناوری اطالعات درامرآموزش و تربیت می باشد کھ با استفاده از

روش کاھش ھزینھ زمانی، این فوایداز جملھ . ھای آموزشی و کلیھ نرم افزارھا امکان پذیر می باشدCDاینترنت، انواع 
.ھزینھ اقامت و فضای آموزشی را می توان نام برد

  پایش از راه دورTele-monitoring)(
دستگاه ھای فشارسنج، : در این روش بھ کمک ابزارھایی کھ قادرند اطالعات بیمار را از طریق اینترنت منتقل کنند مانند

اطالعات بیمار بھ سرورھای مراکز ارائھ دھنده سرویس منتقل می شود تا ... ترازو، دستگاه چک قند خون و چربی و 
.پزشکان بتوانند وضعیت بیمار را تحت نظر داشتھ باشند

  تشخیص از راه دور)Tele-diagnosis(
استفاده از ارتباط ویدئو کنفرانس یا حتی روشھای ابتدایی تر مانند : در این روش پزشک می تواند بھ روشھای مختلف مانند

در ھمین راستا تکنولوژی بھ خدمت . ایمیل یا تلفن با بیمار ارتباط برقرار کرده و بھ تشخیص مشکل او مبادرت کند
بھ کمک وای فای می توانند ... نوار قلب، سونوگرافی، رتینوسکوپ، اتوسکوپ و : پزشکان آمده و وسایل تشخیصی مانند

اطالعات بیمار را بھ پزشک منتقل کنند و در نتیجھ بیماران می توانند از دورترین و محروم ترین نقاط بھ بھترین پزشکان 
.دسترسی داشتھ داشتھ باشند



کاربردهای اختصاصی
 از راه دور توانبخشی)Tele-rehabilitation(

 در توانبخشی از راه دور متخصص توانبخشی می تواند بیمار را بھ روش ویدئو کنفرانس ویزیت کرده و عالوه بر
این موضوع بخصوص برای بیمارانی کھ مبتال بھ ناتوانی . تشخیص، مشکل طرح درمانی مناسب را برای وی ارائھ دھد

.بر اثر سکتھ مغزی، ضربھ مغزی یا فلج بھ دالیل دیگر ھستند بسیار کمک کننده می باشد

 از راه دور تصویربرداری)Tele Radiology(
 تکنولوژی ھای  .داشتھ استپیشرفت در زمینھ فناوری مخابرات دیجیتال و کامپیوتر تأثیر زیادی بر رادیولوژی

اسکنرھای اولتراسوند، دوربین ھای کوچک . عکس برداری نقش عمده ای در تشخیص، درمان و مرحلھ بھبودی دارند
از مغز مواردی مورد استفاده در جراحی مفاصل و وسایل تشخیصی، آزمایش ھای پاتولوژی و رادیولوژی و اسکن 

تکنولوژی ھای عکس برداری ھستند کھ می توان بھ وسیلھ طب از راه دور آنھا را انجام داد

 از راه دور آسیب شناسی)Tele-pathology(
آسیب شناسی از راه . آسیب شناسی عبارت است از مطالعھ تغیراتی کھ در سلول و بافت بھ ھنگام بیماری ایجاد می شود

پاتولوژیست با مشاھده بافتھا روی صفحھ نمایش، ھمان عملی را . دور عمل شناخت آسیب در بیمار از راه دور است
در . انجام می دھد کھ انگار بافتھا را روی صفحھ میکروسکوپ بھ طور مستقیم مشاھده کرده و نمونھ مربوطھ را می بیند

آسیب شناسی از راه دور، دوربین ویدیویی روی میکروسکوپ نصب شده و یا از ویدیو میکروسکوپ دیجیتال برای 
.ارسال تصویر، اسالید یا الم بھ مراکز مورد نظراستفاده می شود



کاربردهای اختصاصی
 دوراز راه آزمایشگاه

 نصب دوربین ویدیویی روی میکروسکوپ و یا استفاده از ویدیو میکروسکوپ دیجیتال برای
.ارسال تصویر اسالید یا الم بھ مراکز مورد نظر می باشد

  درمان بیماری ھای پوستی)Tele-dermatology(
در پزشکی . تشخیص بیماری ھای پوستی از طریق بررسی سوابق بیماری، معاینھ و بیوپسی صورت می گیرد

.  از راه دور برای درمان بیماری ھای پوستی باید تصاویر رنگی با رزولوشن باال ازمحل عارضھ تھیھ شود
بیوپسی را می توان از طریق پست بھ مرکز تخصصی ارسال کرد و ھمچنین در مورد این نوع امراض تعامل 

.زمان حقیقی بین متخصص و بیمار ضروری نیست
  مراقبت ھای خانگی از راه دور)Tele-homecare(

 بھ اینگونھ بیماری ھای قلبی و عروقی و ناھنجاری ھای تنفسی مزمن بیش از ھمھ افراد مبتال بھ
.مراقبت ھا نیاز دارند



کاربردها
بالیای طبیعی و جنگھا
توسعھ بھداشت در نقاط صعب العبور
کنترل بیماریھای مزمن
پروازھای ھوایی
مسافرتھای دریایی درجنگھا
تشخیص، درمان، کنترل، پیگیری و مشاوره
آموزش ارائھ کنندگان خدمت و مردم
 منابع اطالعاتی پزشکی شامل انواع بانکھای اطالعاتی و پایگاه ھای

داده ھای پزشکی



سطوح خدمات سيستم تله مديسني
 مراقبت از بیماران در شرایط اورژانس)Telemedicine for 

Emergency care system)
 در این سطح از خدمات ، بیماران اورژانسی در ابتدا توسط پزشکیاران با

تجربھ مستقر در مراکز پزشکیاری مورد ارزیابی اولیھ قرار گرفتھ ، در 
صورت نیاز بھ مشاوره با پزشک سیستم تلھ مدیسین بالفاصلھ ارتباط 

مثل صدای قلب ، ( صوتی ، تصویری برقرار شده و عالئم حیاتی بیمار 
پزشک سیستم . ارسال می شود ) صدای ریھ ، نوار قلب بیمار و غیره 

تلھ مدیسین بالدرنگ ضمن بررسی شرح حال و وضعیت بیمار و مالحظھ 
عالئم حیاتی وی ، توصیھ ھای درمانی الزم برای نجات جان بیمار را 

نمایدمی   ارائھ نموده و بر مراحل بھبودی بیمار نظارت



سطوح خدمات سيستم تله مديسني
 مراقبت از بیماران در سطح اول خدمات درمانی »Telemedicine 

for primary Health care system »
 در این سیستم طیف وسیعی از بیماران مبتال بھ بیماریھای سطح یک خدمات

پزشکی از سرماخوردگی گرفتھ تا بیماریھای فشارخون و غیره بصورت 
ھمزمان توسط پزشکی کھ در فاصلھ دوری از مرکز پزشکیاری مستقر 

پزشک ضمن رؤیت بیمار و مذاکره با او ، عالئم . است ، ویزیت می گردند 
حیاتی و شرایط بیمار را بصورت ھمزمان دریافت داشتھ و پس از تشخیص 
بیماری ، مشاوره ھای الزم برای درمان بیمار را بھ پزشکیار مربوطھ ارائھ 

در این بخش می توان بسیاری از فعالیت ھای مربوط بھ آموزش و . می دھد 
.دادمراقبت ھای اولیھ بھداشتی را قرار 



سطوح خدمات سيستم تله مديسني
 سیستم مشاوره ھای تخصصی»Telemedicine for consulting 

system» 
سیستم عمومی پزشک توسط درمانی خدمات اول درسطح کھ بیمارانی از تعدادی 

 سیستم این . ھستند پزشکی تخصصی خدمات نیازمند ، می شوند ویزیت مدیسین تلھ
 مرکز یک متخصص پزشکان یا پزشک بین را ای جانبھ سھ ارتباط تواند می 

 برقرار مختلف پزشکیاری مراکز بیماران و سیستم این عمومی پزشک و تخصصی
 تجھیزات و تصویر و صوت انتقال تکنولوژیھای از استفاده با روش این در . نماید

 پزشک و بیمار با مستقیم مذاکره ضمن متخصص پزشک ، آن بھ وابستھ پزشکی
 بیماری تشخیص برای نیاز مورد اطالعات دیگر و حیاتی عالئم ھمزمان ، عمومی

 عمومی پزشک بھ را بیمار درمان برای الزم  ھای مشاوره ، داشتھ دریافت را
 متخصص پزشکان از استفاده با می توان سیستم این در .   می دھد ارائھ بیمار معالج

 کھ را فراوانی جمعیت نیاز مورد پزشکی تخصصی خدمات ، پزشکی مرکز یک
 سیستم این از . نمود فراھم را ھستند ساکن مختلف مناطق در پراکنده بصورت

  می توان تخصصی مراکز بھ مختلف شھرستانھای از بیماران اعزام کاھش برای
نمود فراوانی صرفھ جویی بیماران ھزینھ و وقت در طریق بدین و کرد استفاده




