مقدمه
واژه تلهمديسين ( )telemedicineاز دو کلمهه  teleکهه يهل ت هو ينيهويب و عهه م هب
«ارتبوطوت مسوفو دور» اسو و کلمهه مديسهين ( )medicineعهه م هود درمهو و طه
تشکيل شده اسو.
تلهمديسين از يگوه ف وورد اطالعوت عه م ب فهاام سهوزد سهاوي مهود زششهکب از يهل
مسوفو دور و از طايق شبکهمويب اسو که ايتقول صدا ويدين و دادهمود رايويهاد را زشتيبويب
مبک د.

بخش اول

 تعریف پزشكی از راه دور
استفوده از اطالعوت زششکب از طايق تک نتنژد اطالعوت و ارتبوطوت عه م ظنر مااقبو
درمويب عو مدف ارتقوء وض يو سالمو عيمور.
اماوزه ديگا ماز مشخصب ميو علنم وجند يدارد .تخصص مود فااوايب در حد فوصل
علنم جود گافته ايد که سالمو اتکتاوييل و تله مديسين ( زششکب از راه دور ) از جمله
آيهوسو .در يگوه کلب يمب تنا اين عل را مختص علنم سالمو يو صافو در حنزه ف وورد
اطالعوت دايسو  .واژه تله مديسين يخستين عور در سول  1291عکور گافته شد .اين واژه
عااد تنصيف ج به مود مت نعب از مااقبو مود زششکب از راه دور عکور مب رود.
ايجمن تله مديسين عايتوييو تله مديسين را چ ين ت ايف مب ک د  :ارائه خدموت درمويب در
جويب که فوصله فوکتنر مهمب محسنب مب شند تنسط متخصصو حافه اد عو استفوده از
فن آورد اطالعوت و ارتبوطوت عااد تبودل اطالعوت صحيح در زمي ه تشخيص درمو و
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زيشگياد عيموريهو و تحقيقوت عو عهاه گياد از جديدتاين دستووردمو در زمي ه خدموت
درمويب در راستود تومين ما چه عيشتاسالمو افااد.
تله مديسين يو زششکب از راه دور روش توزه اد در مااقبو مود عهداشتب تشخيصب و
درمويب اسو که عو فااي دمود اتکتا وييکب و ارتبوطب زشتيبويب مب شند .واژه تله مديسين
يو سالمو اتکتاوييل حدود زويشده سول زيش در ک ور واژه مويب ممچن زسو اتکتاوييل
دوتو اتکتاوييل و غياه عه کور گافته شد.
م ظنر از تله مديسين استفوده از ف وورد ارتبوطوت و اطالعوت در زششکب اسو عو اين مدف
که عتنا خدموت زششکب را از راه دور و عدو ييوز عو ارتبوط م منل و رودرود عيمور و
زششل ار ائه يمند  .مهمتاين کورعاد تله مديسين در مشووره مود اتکتاوييکب آمنزش
تهيه عويل مود اطالعوتب عيمورا منش مص نعب و زشتيبويب مديايو سيست مود درمويب
ييش کورعاد دارد  .م ظنر از تله مديسين يو زششکب از راه دور ايتقول اطالعوت از طايق
سيگ ول مود اتکتايکب و خندکور کاد خدموت عوتي ب و گافتن مشووره عو کمل تجهيشات
زششکب اتکتاوييکب اسو .
عطنر کلب م ظنر از تله مديسين استفوده از ف وورد ارتبوطوت و اطالعوت در زششکب اسو عو
اين مدف که عتنا خدموت زششکب را ازراه دور و عدو ييوز عه ارتبوط م منل و رودررود
عيمور و زششل ار ائه کاد که اين اما مستلشم ايتقول متن تصنيا صنت ويدئن و يوسيگ ول
مود تبديل شده اتکتايکب اسو.
سوزمو ملل متحد از تله مديسين عااد زويش وض يو ساعوزا حوفظ صلح استفوده مب ک د
ما چ د ساعوزا زيش از اعشام م وي ه زششکب مب شنيد امو آيهو عوز م در م اض
عيموريهود عنمب م وطق و يو حنادث مست د .زيا سوخو مود ارتبوط از راه دور در م وطق
مدف تنس ه يوفته ايد و در يتيجه ساعوزا مب تناي د از
اوتتااسنيد و يو تله ک فااي

طايق ENT

و آزمويشگومب

ارتبوط داشته عوش د .محدوده خدموت شومل زششکب تشخيص
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مود زششکب و ديدايپششکب يتويج ECGسپ

عااد تخصص مود جااحب اعصوب

ارتنزدد عيموريهود زنستب و ديگا عيموريهو گستاش خنامد يوفو.

 تاریخچة پزشكی از راه دور
در سول  Cecil Whittson 1292يخستين عايومة زششکب از راه دور عملب را راه ايدازد
کاد .مدف اين عايومه مااقبو از عيمورا روايب و آمنزش زششکب عند .عااد مدايو عايومة
«گاوه درمويب» عيمورا روايب از ايدة زششکب از راه دور مطاح شده عند .ممچ ين اين سيست
عااد ت لي دايشجنيو زششکب استفوده شده عند .عو استفوده از اعشارمود ويدئنيب اتوق مود
کلي يل و کالس مود درس عه م متصل شده عنديد و ارتبوط يشديکب عين محيط آمنزش و
شاايط عملب درمو فاام شده عند.
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در سول  1291عيمورستو عمنمب موسوچنسو ارتبوط ويدئنيب ميکاووين را عين عيمورستو و
عنستن عاقاار کاده عند تو مسوفاا در صنرت تشوم امکو دستاسب سايع  Loganفاودگوه
عه زششل را داشته عوش د .حدود  1111عيمور از اين سيست استفوده کاديد.
در سول  1291عااد تومين زنشش زششکب يناحب دورافتودة کنئيشت د در استااتيو يل شبکة
مومناره اد راه ايدازد شد .زيش از ايجود اين شبکه مشوورا زششکب از طايق تلفن رادين يو
خدموت زششکب مليکنزتاد عااد دستاسب عه عيمورا استفوده مب کاديد .مدف اصلب اين
زاوژه ارتقوء ميشا دستاسب عه مااقبو مود زششکب در م وطق عنمب عند.
براي تحقق و کاربرد تلهمدیسين در سطح گسترده ،میتوان ابزارهاي زیر را به کار گرفت:
 .1شبکه اي تايو جهو آمنزش و دستاسب عه اطالعوت زششکب و مشووره.
 .9واق يو مجوزد عو استفوده از شبيهسوزمو؛ عه اين تاتي که افااد عو کمل دستگوهمود شبيه-
سوز عه صنرت آزمويشب مهورتمو و آمنزشمود الزم را جهو مناجهه عو منق يومود
واق ب و حنادث غيامتاقبه عه دسو مبآوريد؛ موي د :شبيهسوزد فنريومود زششکب در
ميدا مود ج گ و يو م گوم وقنع زتشته سيل آتش سنزد.
 .3استفوده از ويدين ک فااي

و ايجوم مشوورهمود ويدينيب.

 .4استفوده از کومپينتامود جيبب و PDAمو تنسط امدادگاا زششکو و سويا افااد جهو
ارسول اطالعوت الزم و گافتن مشوورهمود فنرد از ما يقطه از جهو .
 .9استفوده از تبوسمود منشم د جهو ارسول وض يو شخص عه تي زششکب؛ موي د ارسول
وض يو و منق يو ج اافيويب ساعوزا و مجاوحو ج گب عه امدادگاا
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 اهداف تله مدیسين و سالمت الكترونيك :
 .1عهبند مااقيو از عيمور
 .9عهبند دستاسب و مااقبو زششکب عااد يناحب روستويب و يناحب محاوم
 .3دستاسب عهتا عه زششکو عااد مشووره
 .4در دستاس قاارداد امکويوت عااد زششکو جهو مدايو م وي وت خندکور
 .9کومش مشي ه مااقبو مود زششکب
 .9ايجود خدموت مااقبو زششکب ( در سطح ج اافيويب و جم يتب وسيع )
 .9کومش يقل و ايتقول عيمورا عه مااکش درمويب
 .1ايجود فضود مااقبو مديايو شده در عيمورستو مو و مااکش درمويب
رود کشتب داخل منازيمو
.11م وطق ج گب
.11زيدا مود دور

 مثال هاي کاربردي پزشكی از راه دور
در اين عخش چ د يمنية سوده از سيست مود کورعادد زششکب از راه دور که در عمل منرد
استفوده قاار مب گيايد ارائه شده اسو:

پزشكی از راه دور براي درمان امراض پوستی ()Teledermatology
تشخيص عيمورد مود زنستب از طايق عارسب سناعق عيمورد م وي ه و عينزسب صنرت
مب گياد .در زششکب از راه دور عااد درمو عيمورد مود زنستب عويد تصوويا ريگب عو
رزوتنشن عوال از محل عورضه تهيه شند .عينزسب را مب تنا از طايق زسو عه ماکش تخصصب
ارسول کاد .ممچ ين در منرد اين ينع امااض ت ومل زمو حقيقب عين متخصص و عيمور
ضاورد ييسو .در يل ماکش  Teledermatologyاز کورعاا خناسته مب شند که عو
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دورعين ديجيتول  139*911زيکسلب و  94عيو ريگب تصووياد از محل عورضة زنستب خند
تهيه ک د .عارسب تنسط  4متخصص زنسو ايجوم مب شند .در يل مطوت ة آمورد  311يفا
که  114تود آيهو عينزسب م داشته ايد سناعق عيمورد و تو  9تصنيا را فاستوده ايد زمو
متنسط عارسب تنسط ما زششل  99/9ثوييه عنده اسو.

تصویرگيري التراسوند از راه دور()Tele-ultrasound
تصنياگياد اتتااسنيد يل روش ايمن عدو درد و عدو استفوده از تش شع اسو که
سخو افشار آ مشي ة يسبتوً زويي ب م دارد .ازااتنر مب تنايد يحنة تصنيا گياد عو تجهيشات
اتتااسنيد را عه سودگب عيومنزد وتب تنايويب تفسيا تصوويا حوصل را يدارد و اين کور عويد
تنسط متخصص ايجوم شند .در کلي يل مود محلب تصنياگياد اتتااسنيد از يناحب منرد يظا
ايجوم شده و تصوويا عه صنرت زمو حقيقب تنسط زششل متخصص مشومده مب شند.

آسيب شناسی از راه دور ()Telepathology
زوتنتنژيسو مو عااد اطالع از يظا سويا متخصصين ماعنطه اساليدمو در اختيور آيهو قاار
مب دم د .در عاخب منارد موي د عارسب عينزسب عاخب قسمو مود عد الزم اسو که يظاات
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متخصصين عه ساعو تبودل شند و ممفکاد در کنتوه تاين زمو ممکن صنرت گياد .از
سيست زششکب از راه دور عااد عااد تبودل تصوويا اساليدمو عين متخصصين زوتنتنژد استفوده
مب شند .دورعين مود ديجيتول عه ميکاوسکنپ مو متصل شده و تصوويا عو کيفيو عوال از
اساليدمو تهيه

مب شند .اين تصوويا عه ماکش تخصصب ديگا ارسول مب شهنيد .اتبتهه جشئيهوت عهوتي ب ديگها
ماعنط عه عيمور را مب تنا ممااه آيهو جهو اطالع متخصصين ديگا فاستود.
عو تنجه عه اي که امکو حضنر زششکو متخصص مجاب در مکو مود فنق اتذکا دشنار
اسو عه کور عاد روشب عااد عهاه م دد از تجاعيوت و دايش متخصصين در اين محل مو
الزم اسو .از طافب در عسيورد منارد افااد عه دتيل مش له مو يو سويا علل م منالً ز
چ د روز يو چ د مفته ز

از

از عاوز عالئ عيمورد عه زششل مااج ه مب ک د در يتيجه ممکن
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اسو عيمورد زيشافته تا شده و درمو آ سخو تا شند .ز

اگا عه ما صنرت خدموت

زششکب سهل تا در اختيور افااد قاار گياد مب تنايد در اجت وب از عاوز اين م ضل منثا عوشد.
عو تنجه عه اين يکوت زششکب از راه دور مب تنايد کمل مهمب عه گستاش عهداشو و سالمو
عمنمب ک د .اتبته عويد تنجه داشو که تجهيشات ماعنط عه سيست زششکب از راه دور گاا
عنده و در عاخب منارد استفوده از آ مقاو عه صافه ييسو .اتبته زيشافو مود عيشتا در
تک نتنژد عوعث ارزا تا و متداول تا شد دستاسب عه امکويوت زششکب از راه دور خنامد
شد.
وقتب زششل م وتج شمو از طايق ارسول يل e-mailسوده در منرد وض يو عيمورد شمو عو
يکب از ممکورايش در قوره اد ديگا مشنرت مب ک د در واقع عخشب از يل سيست تله
مديسين را عکور عاده اسو .رشد تقوضو عااد جااحب مود زيچيده و عو حداقل آسي

شوخه

جديدد از تحقيقوت را عا اد استفوده از ف وورد اطالعوت عا مب ود کومپينتا عه ع نا يل زل
ارتبوطب عين اعشارمود منرد استفوده تنسط جااح و دستگومهود عمل ک ده ايجود کاده اسو .
استفوده از کومپينتامو ممااه عو وسويل کمل جااحب زيشافته رويد جااحب را در اطوق مود
عمل قا عيسو و يک عو ت يياات اسوسب روعاو سوخته اسو سيست مود جااحب کومپينتاد
يکپورچه (  ) CISامکو ايجوم عمل مود جااحب عو دقو عيشتا و آسي کمتا يسبو عه عمل
مود م منتب را فاام آورده و در عين حول ممه اطالعوت م وس از وض يو عيمور را عه طنر
منشم دايه و م طقب زيگياد و ثبو مب ک د  .اين اطالعوت ممااه عو زيگياد م طقب خاوجب
عيمور امکو تخمين کمب خاوجب عيمور و زيشافو درمو را ميسا مب ک د  .اين کميو را مب
تنا عو " مديايو کيفيو جومع " در سوخو و تنتيد مشوعه دايسو .توکيد اصلب عا استفوده از
رعوت کمل جااح در جااحب افشايش قو عليو مود جااح و عوزده جااحب اسو  .اين گنيه
سيست مو که در واقع عه صنرت موستا اسلين وتحو فامو و ک تال خند جااح عمل مب ک د
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اماوزه تحو ع نا تله ساجاد يو جااحب عو قاار گافتن درک سنل جااحب و عو استفوده از
اعشار فامو دم ده عه رعوت و عو يگوه در محيط مجوزد فاآي د عمل جااحب را عه رعوت فامو
داده و رعوت اين اعمول را در محل عد عيمور و در محيط واق ب عو ويژگب مويب از قبيل دقو
و عدم تازش و خستگب اجاا مب ک د.

 ارتباطات در سيستم پزشكی از راه دور
ارتبوط عين طافين درگيا در زششکب از راه دور که عمدتوً زششل و عيمور مست د عه دو صنرت
کلب ايجوم مب شند:
 .1ارتبوط ممشمو  :شومل مکوتمة مستقي از طايق تلفن ويدئن ک فااي

يو صفحة وب

اسو .در طب اين ينع ارتبوط عيمور عويد در ممو تحظه عه منضنعوت مطاح شده
تنجه کومل داشته عوشد.
 .9ارتبوط غياممشمو  :از طايق يومة اتکتايکب و موي د آ صنرت مب گياد .در اين
حوتو امکو استفودة منثاتا و م طف تا از زمو متخصص فاام مب شند.

با توجه به مطالب فوق پزشكی از راه دور با توجه به نوع ارتباط به چندین
روش انجام می شود:
 .1ارتبوط ويدئنيب زمو حقيقب
 .9ذخياه و ارسول
 .3مااقبو عهداشتب و منييتنري گ خويگب
متدوال تاين روش زششکب از راه دور از طايق ارتبوط زمو حقيقب ويدئنيب اسو که عو
عه کور عاد تجهيشات ويدئن ک فااي

و ملحقوت تصنياعادارد مخصنص موي د

 Endoscopeو ملحقوت صنتب موي د گنشب زششکب اتکتايکب و خطنط ايتقول عو ظافيو
م وس صنرت مب گياد
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در روش «ذخياه و ارسول» خالصة منضنع عه صنرت مت ب ينشته مب شند مثالً در قوت
زسو اتکتاوييکب .تصنيا يو در صنرت تشوم فيل عو دورعين عک

عادارد يو فيل عادارد

ديجيتول گافته مب شند .منرد عو زسو اتکتاوييل عه ماکش عهداشتب ارسول مب شند .متخصص
ماعنطه در ماکش منضنع را عارسب مب ک د و جناب الزم را عه عيمور يو اطاافيو او ارائه
مب ک د.
افشايش عيمورد مود مشمن از يل طاف و تمويل عه کومش طنل مدت عستاد در عيمورستو
و مشي ه مود گشاف آ از سند ديگا تمويل عه مااقبو خويگب از عيمورا را افشايش داده
اسو .از ديد زششکب راه دور امکو ارتبوط سايع عين عيمورستو و خويه اد که عيمور در آ
عستاد و تحو مااقبو اسو وجند دارد .از امکويوت اي تايو و وب مب تنا عااد اين م ظنر
استفوده کاد .عالوه عا اين عويد در يظا داشو که عو زيشافو تک نتنژد تجهيشات زاتوعل ايدازه
گياد اتکتاوييکب ميشا فشور خن گلنکش خن ياخ ت ف

و سيگ ول مود حيوتب در

دستاس عمنم اسو .اين منضنع ييش مب تنايد عه مااقبو عهداشتب از طايق سيست مود
زششکب از راه دور کمل ک د.
زششکب از راه دور عااد منييتنري گ خويگب زورامتامود حيوتب ييش منرد استفوده قاار مب
گياد .عه اين تاتي که زورامتامود حيوتب فاد در خويه تنسط دستگوه مود ايدازه گياد ثبو
شده و عه مااکش عوتي ب تخصصب ارسول مب شند .منييتنري گ آريتمب مود قلبب منييتنري گ
گلنکش خن عيمورا ديوعتب عااد ک تال ق د خن آيهو منييتنري گ وز در رژي مود الغاد
ک تال آس عو استفوده از  Peak Flow Meterمتصل عه کومپينتا شخصب يمنيه مود متداول
منييتنري گ زورامتامود فيشينتنژيکب از طايق سيست زششکب از راه دور مب عوش د.
سيست زششکب از راه دور امکو مااقبو خويگب از عيمورا دچور يورسويب قلبب را فاام
مب سوزد .منييتنري گ زينستة وض يو عيمورا دچور يورسويب قلبب طنل زيدگب آيهو را
افشايش مب دمد .از عايومه مود تحو وب عااد ماتبط کاد عيمورا در م شل و زششل يو
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زاستور در مااکش تخصصب کلي يکب استفوده مب شند .عه اين م ظنر وز فشور خن عالئ و
سيگ ول مود حيوتب منييتنر مب شنيد.
در زششکب از راه دور م عين زششل متخصص و عيمور يو اطاافيو او ت ومل دو طافه وجند
دارد .فااي د ارتبوط دوجويبه شومل گافتن دادة عيمور ايتقول داده و ارائه جناب مسوته عه عيمور
ت ومل يوميده مب شند.عو تنجه عه اين منضنع منتفه مود اصلب منرد ييوز سيست زششکب از
راه دور عه تاتي زيايد:
 .1وسيله اد عااد گافتن اطالعوت
 .9وسيله اد عااد ايتقول اطالعوت
 .3وسيله اد عااد يمويش اطالعوت
قاار گافتن اين اعشارمو عه ديبول م و عملکاد صحيح آيهو سخو افشار الزم عااد سيست
زششکب از راه دور را ت يين مب ک د.

پيشينه استفاده از فنآوري ارتباطات در فرایند درمان ،به اواسط قرن هجدهم باز می
گردد.

نخستين سازمان :ناسا
آيهو ييوز داشت د که وض يو سالمو فضوينردا خندرا در منق يو مود مختلف ک تال يموي د.

 انواع خدمات Tele Medicine
 مشاوره از راه دور
 آموزش الكترونيكی
11

 پایش از راه دور
 جراحی از راه دور
 رادیولوژي از راه دور
 پاتولوژي از راه دور
 درماتولوژي از راه دور
 کاردیولوژي از راه دور
 مراقبتهاي خانگی ازراه دور
 جراحی از راه دور

 مشاوره از راه دور
سودگب و گستادگب کورعاد
امکو استفوده از تموم امکويوت ارتبوطب  :تلفن فوک
اي تايتب صفحه زي وم و...
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زسو اتکتاوييکب گفتگند

يکته :
قوعليو دستاسب م عه اطال عوت مفيد وم اطالعوت غلط و يودرسو زششکو قالعب و
سويو مود فوقد اعتبور زششکب وجند دارد.

13

 آموزش الكترونيكی
عکورگياد اعشارمود ف آورد اطالعوت دراماآمنزش و تاعيو يياود ايسويب.

اي تايو
ايناع  CDمود آمنزشب
کليه يامافشارمو

مزایا
کومش مشي ه زمويب و مشي ه اقومو و فضود آمنزشب .

 پایش از راه دور
ارسول  onlineيو  offlineتصوويا زششکب و سيگ وتهود حيوتب عصنرت ويدئن ک فااي .

شومل:
 رادينتنژد از راه دور
 زوتنتنژد از راه دور
 کوردينتنژد از راه دور
 مااقبو مود خويگب از راه دور
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 رادیولوژي از راه دور
رادينتنژد ديجيتول شومل دو قسمو:
.1قسمو مديايو اطالعوت رادينتنژد(Radiology information system) RIS
که زيا مجمنعه مديايو اطالعوت عيمورستو HIS
) (Hospital information systemاسو.
.9قسمو تصوويا ديجيتوتسيست مخوعاه و آرشين تصوويا)(PACS
Picture Arching & Communication System
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ساختار کلی :PACS

 سيست مود تصنياگاد
Interface 
 ک تال ک ده PACS

 زاوتکل مود ارتبوطب

انواع سيستم تصویرگري
 MRI .1اوتتااسنيد رادينگاافب کومپينتاد)(.(CTفام ديجيتول)
 .9اش ه ( .Xفام آيوتنگ)
عااد استفوده از سيست  PACSفامو تصوويا عويد ديجيتول عوشد.

انواع دیجيتایزر :
Laser Scanner, Solid State Camera ,Drum
Scanner ,Video Camera ,Photodiode detector, Charged
Coupled Device
19

:Interface
مشكل سيستم :PACS
تنتيد ک دگو دستگومهود تصنيا گاد استويداردمود منجند را رعويو يمب ک د.

راه حل این مشكل:
قاار گافتن کومپينتا اخذ داده در قسمو . Interface

وظایف این کامپيوتر:
 .1گافتن داده تصنياد از دستگوه تصنياعادارد
 .9تبديل داده عه فامو استويدارد  DICOMيو ACR-NEMA
 .3ارسول داده مود استويدارد عه ک تال ک ده PACS

:PACS Controller
اجشاد اصلب ک تال ک ده  PACSشومل ساوي

دم ده زويگوه داده و قسمو آرشين اسو.

بعضی از وظایف کنترل کننده :PACS
.1

دريوفو تصوويا يل مطوت ه زششکب از کومپينتا اخذ داده

.9

استخااج اطالعوت متن منجند در تصوويا

.3

عوزيوعب خندکورتصوويامقويسه اد از آرشين

.4

عه گوم کاد اطالعوت ماعنط عه شبکه سيست

.9

ت يين اي که تصوويا عويد عه کدام ايستگومهود يمويش فاستوده شنيد

.9

فشاده سوزد تصوويا

.9

ايجود قوعليو عوزيوعب تصوويا از ايستگومهود کورد مختلف

19

نحوه ارتباط:
عاقاارد ارتبوط عين کومپينتامو وسويل جويبب از طايق استويداردمو و زاوتکل مود خوص
ايجوم مب گياد.

برخی از انواع پروتكل ها:
 .1استويدارد IEE411.1/9
 .9سايول
VXI .3
SCSI .4
LAN .9
تنزنتنژد مود اتصول کومپينتامو م شومل تنزنتنژد حلقند عوس ستوره اد و ....اسو.

 پاتولوژي از راه دور
يص دورعين ويدينيب رود ميکاوسکنپ و يو استفوده از ويدين ميکاوسکنپ ديجيتول عااد
ارسول تصنيا اساليد يو الم عه مااکش منرد يظا.
اطالعوت ماعنط عه ريگ در زوتنتنژد مه اسو.
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 کاردیولوژي از راه دور
 عااد يظورت عا عملکاد اوتين ضاعو سوزمود زينيدد در دمه  91عه تله متاد ييوز
عند.
 مااحل کور ايتقول اطالعوت در سيست تله متاد
 تنتيد سيگ ول (اتکتايکب يو غياه)
 تبديل اطالعوت عه فام م وس
 ايتقول اطالعوت
 دسته ع دد سيست تله متاد
 مکوييکب
 اتکتايکب
 رادينيب

سيستم تله متري تك کاناله ECG

12

اجزاي سيستم:
 فرستنده
 تشوم استوده از دو مدوالتنر
 )1 KHz Subcarrier) Submodulator مب تناتد از يل سيست  FMو يو
يل سيست  PWMعوشد.
 مدوالتنر يهويب ممناره يل سيست  FMاسو.



اتکتاود ) (RLمثل يل آيتن عمل مب ک د.

 تقویت کننده


خوز کنزالژ فقط وتتوژ  dcرا محدود يمب ک د علکه فاکوي
 1.4 Hzمب عوشد را م

قطع سيست را که م منال

محدود مب ک د.

 گيرنده
 يل تقنيو ک ده  RFيل فيلتا ک ده RF

سيستم تله متري چند کاناله:
 عااد ايتقول ممشمو چ دين زورامتا عسته عه ت داد کويول مود منرد ييوز مب تنا
 ECGضاعو قل

ت داد ت ف

درجه حاارت و فشور خن را ايتقول داد.

 ت داد  Subcarrierمو عااعا ت داد سيگ ول مويب اسو که دريوفو مب شند .
اسو فاکوي

مود مختلف را عه عويد فاکويسب ايتقول تبهد يل مب کن

 واحد  RFفاست ده که عااد ممه کويول مو يکسو د.
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 عه طنر مشوعه واحد گيايده شومل واحد  RFو يل دمدوالتنر عااد ما کويول مب
عوشد.
 عااد سيست مود عينتله متاد چ د کويوته  PWMم وس تا اسو.

 تكنولوژي  Bluetoothیادندانه آبی:
 استويداردد عااد امناج رادينيب اسو فاست ده د  Bluetoothدرعويد فاکويسب ISM
) (Industrial, Scientific, Medicalدر 9.4گيگوماتشو مدوالسين FM
عوي اد کور مب ک د.
 دومدسوده و افشوده ايتقول عو ساعتهود عه تاتي 1و 3-9مگوعيو عا ثوييه
 يل وسيله ماجع) (Masterاسو وعقيه .Slave
 يل  Masterوچ د Slave
 چ دين Piconet

Piconet

Scatternet

 عاد11متا.
 منايع عويد غيافلشد عوش د.
 تداخل ارتبوط رامتنقف يمب ک د.

 تله کوردينتنژد عو .Bluetooth
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 ارسال سيگنال قلبی از طریق خط تلفن
توانایی ها :
 گافتن  19اشتقوق استويدارد
 ايجوم زادازش مود فيلتا کاد ديجيتول کاد و تقنيو
 داراد چ د حوتو کورد
اين دستگوه در عيمورستو اموم خمي ب زيا يظا  9متخصص مجاب قل منرد آزمن قاار
گافته و  311سوعو ف وتيو عوتي ب منفق داشته اسو و متخصصين مااحل دريوفو و ارسول
سيگ ول و عب ت ييا مويد سيگ ول در فاآي د ايتقول را تأييد کاده ايد.

 انتقال سيگنال ضربان قلب از طریق تلفن همراه
 تنسط تيمب متشکل از محققو دايشگوه ايلي نيش و شاکو Lucent Technology
 دريظاگافتن سيگ وتهو از طايق خط تلفن
 گنشب تلفن ممااه عه ع نا رادارد مي يوتنرد و زديده دازلا
 از رود اين اطالعوت مب تنا م درعوره چگنيگب ت ف

و م در منرد ضاعو قل

فاد اطالعوتب عه دسو آورد.

 مراقبت هاي خانگی از راه دور
عيش از ممه افااد مبتال عه عيمورد مود قلبب و عاوقب و يوم جورد مود ت فسب مشمن عه
اي گنيه مااقبو مو ييوز داريد.
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علنك ديوگاام يل سيست مااقبو مود خويگب از راه دور

 پروژه تله مدیسين سازمان ملل متحد
سوزمو ملل متحد از تله مديسين عااد زويش وض يو ساعوزا حوفظ صلح استفوده مب ک د.
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 جراحی از راه دور
يظا عه ارائه اين مبحث ع نا زاوژه جداگويه عطنر خالصه مب تنا گفو:
 ايجوم جااحب زششکب عدو تموس مستقي زششل عو عيمور در طنل عمل
 اعشارمود جااحب روعوتيل عو ک تال از راه دور
 ييوز عه يل  Linkاي تايتب قند عااد عاقاارد ارتبوط عين زششل و وسويل جااحب
موييتنرمو و ممچ ين ارتبوط عو زششکو عو تجاعه
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 تاریخچه جراحی از راه دور
اوتين امدادرسويب عه کنم نردا از طايق زششکب از راه دور در سول 1229م .و سپ

تجهيش

يمند آيهو در سول 1221م .عو اعشارمويب که دمود عد يبض و سطح اکسيژ خن کنم نردا
را ايدازه مبگافت د ( )back-bioايجوم شد .از آ ز

تحنالت وسي ب در کورعاد زششکب

از راه دور در سااسا جهو آغوز گاديد؛ عه طنرد که از مشوورمود سوده زششکب عه کمل
تلفن و ايميل گافته تو ارسول عک مود رادينتنژد ام آر آد سب تب اسکن يتويج
آزمويشگومب و حتب ايجوم جااحب از راه دور را شومل مبشند.

در سول  1211از طايق عاش مود کنچل ايجود شده عا رود عد دورعين کنچکب وارد
عد شده و جااحب تهوجمب کنچکب ايجوم شد .در سول  1229جااحب رعوتيل کومپينتاد
ايجوم شد .در سول ( FDA 9111ادارة دارو و غذاد آمايکو) امکو استفوده از سيست
روعوتيل را در اتوق عمل تصني کاد.
در سول  9111زششکب در يينينرك آمايکو کيسة صفااد يل عيمور  91سوته را در
استااسبنرگ فاايسه عمل کاد .اين کور عو مدايو از راه دور يل عوزود رعوتيل ايجوم شد.
دورة يقومو عيمور فقط  9روز عند در حوتب که در عمل جااحب عوز کيسة صفاا دورة يقومو
عيشتا از  9روز طنل مب کشد .در اين جااحب دو تي زششکب درگيا عنديد (در يينينرك و
در استااسبنرگ) که عو ويدئن و خط فيبا ينرد ساعو عوال عو م در ارتبوط عنديد .اين دو
تي  1911مويل فوصله داشت د .توخيا زمويب تصوويا دريوفو شده از طافين عا رود صفحة
منييتنر يشو داده مب شد و ميشا آ کمتا از  911ميلب ثوييه عند.
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 محاسن جراحی از راه دور
جااحب از راه دور عو کمل کومپينتا صنرت مب گياد ع وعااين عو تنجه عه اين منضنع يقوط
قنت کومپينتا را مب تنا عو تجاعيوت ايسويب تلفيق يمند .در يل جااحب خوص عوزود
رعوتيل مب تنايد اثا تازش طبي ب دسو جااح را ک کاده و چوالکب جااح را عوال عباد.
ممچ ين مب تنا ورودد مود اعمول شده تنسط جااح را عو کومپينتا آيوتيش يمند و ز

از

زواليش دستنرات آيهو را عه عوزود رعوتيل اعمول کاد .مب تنا عو کمل ميکاوسکنپ و
کومپينتا دام ة حاکوت جااح را عه حاکوت عو مقيوس کنچکتا تبديل کاد و در يتيجه مب تنا
کورمود ظايف تاد را که در حوتو م منل امکو اجااد آيهو تنسط عومل ايسويب وجند يدارد
عو استفوده از عوزومود رعوتيکب ريش ايجوم داد .در اين حوتو در حين جااحب عه عد عيمور
آسي کمتاد وارد مب شند و عهبندد او سايع تا اتفوق مب افتد

 اولين بيمارستان مجازي
 آغوز دمه يند  :عاوز مشکل يوتنايب سيست خدموت عهداشتب دوتتب وافشايش
روزافشو جم يو که سول در ف اليد
 راه ايدازد اوتين عيمورستو مجوزد در زوييش 1221تنسط يل شاکو کنچل ف اليدد
 امکو دستاسب عه زويگوه اطالعوت دارو گفتگند اي تايتب و دريوفو و ذخياه
اطالعوت و افشود عه اطالعوت شبکه

 اولين بيمارستان الكترونيكی ایران
 طاح و زيوده سوزد اوتين عيمورستو اتکتاوييکب کشنر در عيسو و يه عهمن موه
 1311تنسط مه دسو شاکو اريش يام افشار رايويه و سازاستب دکتا مجدد در
عيمورستو آمنزشب اموم حسين شوماود
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 در حول حوضا عيمورستويهود وتب عصا (عج) زيجو و عيمورستو عقيه ا(...ع) تهاا و
عيمورستو اموم رضو در مشهد در حول زيوده سوزد اين طاح مست د.
 در استويهود آذرعويجو غاعب و يشد ييش کور آمنزش اين زاوژه ايجوم شده اسو.

نتيجه گيري
زششکب از راه دور در کشنرمويب مثل اياا عو:
 شبکه حمل و يقل ض يف ووجند زااک دگب جم يو
 عدم دستاسب عه مااکش تخصصب زششکب
 افشايش جم يو سوتخنرده و ييوزم د عه مااقبو مود ويژه زششکب

کمل زيودد عه
 تشخيص سايع عيمورد


اتخوذ توکتيل مود درمويب صحيح



کومش اتالف وقو (که درع ضب منارد موي د عيمورد مود قلبب حيوتب اسو)



کومش مشي ه مود ماعنطه (مستقي و غيامستقي )

 ارتبوط عين عيمورستو مود تخصصب در شها مود عشرگ مب ک د.
قاي عه  19سول زيش تصنر يمب کادي ممکن اسو روزد تو اين حد عه اعشارمويب چن
فوک

زسو اتکتاوييل و...واعسته شني .که در حول حوضا عه مناردد م منل و زيش زو

افتوده تبديل شده ايد.عه ممين صنرت تصنر اي که در آي ده اد يشديل مالقوت عو زششکو عو
استفوده از ف آورد زششکب از راه دور ايجوم زذياد دور از ذمن ييسو.
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عخش دوم:زيوده سوزد

سمو راسو اعشار ماعنط عه جااح و سمو چپ اعشار اتوق عمل

 سيستم Zeus
سيست جااحب  Zeusمتشکل از ک سنل ک تال جااحب و سه عوزود رعوتيکب اسو .اين
عوزومود رعوتيل رود سه ميش جداگويه قاار داريد که م حاکوت منرد ييوز عااد جااحب را
ايجوم مب دم د و م در جااحب داخلب ديد الزم عااد جااح را تهيه مب ک د .جااح
عوزومود راسو و چپ  Zeusرا ک تال مب ک د و عوزود سنم که عه دورعين مجهش اسو ديد
جااح از ميدا عمل را تنتيد مب ک د .عوزود سنم که مجهش عه تک نتنژد ايدسکنپ اسو از
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طايق عشرگ مويب ميدا عمل کمل زيودد عه دقو عمل جااح مب ک د .ايدسکنپ اعشارد عااد
عارسب تصنياد داخل کويول مود عد موي د ماد و اعضوء تنخوتب موي د م ده و مثويه اسو.
در سيست  Zeusامکو ک تال گفتورد ييش فاام شده اسو .عه اين م ب که جااح مب تنايد
حاکوت ايدسکنپ را عو فامو مود سودة گفتورد ک تال ک د و در يتيجه دستو جااح عااد
کور عو عوزومود رعوتيل آزاد مب شند .حاکوت مطلنب جااح از طايق حاکو داد دسته مود
کنچل عه سيست م تقل مب شند و عوزومود رعوت مشوعه اين حاکوت را ايجوم مب دم د .اتبته
حاکوت دسته مو مقيوس ع دد م مب شنيد و تازش مود احتموتب دسو جااح م حذف مب
شنيد .در يتيجه جااح تنايويب عيشتاد عااد کورمود جااحب ظايف زيچيده زيدا مب ک د.

Zeus
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در سول  1222عااد اوتين عور  Zeusراد ايجوم عمل جااحب  Bypassعه کهور عهاده شهد و
اماوزه در جااحب قل

جااحب مود عمنمب و اروتنژد عه کور مب رود .عالوه عها عوزومهود

عمل ک ده قسمو مود ديگا اين سيست از قاار زيايد:
:AESOP Endoscopic Positioner .1

يل رعوت عوزويب اسو که عو گفتور ک تال مب شند و يل دورعين کنچل را عااد ديد داخل
عد عيمور حمل مب ک د.
HERMS Control Center

سيست تشخيص گفتور اسو که صداد جااح را مب ش ند مب فهمد و فامو مود زششل را
عه فامو مود مکوييکب تاجمه مب ک د.
SOCRATESTM Telecollaborative System

سيستمب متشکل از تجهيشات ارتبوطب و تجهيشات جااحب شبکه شده اسو که امکو
مشومده از دور و کورعاد سيست مود رعوتيل را فاام مب سوزد.

فويتنم عااد ايجود فيدعل تمسب

 فانتوم:
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يکب از مهمتاين مسوئل در سيست جااحب از راه دور «فيدعل تمسب» اسو .اگاچه رعوت
مود جااح چوالکب فاد جااح را عيشتا مب ک د تازش کمتاد يسبو عه دسو طبي ب جااح
داريد و ديد عهتاد از ميدا عمل تنتيد مب ک د امو قوعليو احسوس ويژگب مود عوفو تحو
عمل را ک مب ک د .جااحو در عمل مود م منل از ح

المسة خند عااد گافتن فيدعل از

عوفو تحو عمل در طب جااحب استفوده مب ک د تو در منرد وض يو عوفو تحو عمل تصمي
گياد ک د .اين منضنع عويد در جااحب از راه دور عه کمل کومپينتا و رعوت تحوظ شند.
عااد ايجوم جااحب شکمب عاش مود کنچکب در دينارة شک ايجود شده و اعشارمود
جااحب م وس از طايق اين شکوف وارد عد مب شنيد .دريتيجه حتب در صنرت امکو
عهتاين تصنياعادارد عو عوالتاين کيفيو ديد سه ع دد طبي ب جااح عه ديد دو ع دد کومش
مب يوعد .ع وعااين ت هو حسن استفوده از دورعين در اين حوتو عشرگ مويب ميدا ديد اسو .عو
اين وجند درك ديدارد جااح از ميشا عمق تقايبوً از عين مب رود .ممچ ين در اين حوتو
فيدعل مپتيل کومالً حذف مب شند .ي ب جااح ت هو عا اسوس مشومدة يل تصنيا دو ع دد
تصمي مب گياد و دسته مود حاکتب را جوعجو مب ک د .يودگياد کور عو اين سيست عااد
جااح دشنار و زمو عا اسو در عين حول ريسل جااحب را م عوال مب عاد.
عااد ايجود سيستمب که فيدعل مپتيل در اختيور جااح قاار دمد اقداموتب ايجوم شده
اسو .ايدة اصلب عااد اين کور ايجود يل فويتنم عااد زيوده کاد ويژگب مود مکوييکب
عوفو تحو عمل اسو .ميشا يامب يو سختب عوفو مقيوس ع دد شده و در فويتنم م ودل سوزد
مب شند .در آزمويش مود مت دد از جااحو و افااد عودد خناسته شده که يظا خند را در
منرد ويژگب مود فويتنم در قيوس عو ويژگب مود عوفو عيو ک د.
عه طنر خالصه عالوه عا توکيد عا امميو و محوسن استفوده از سيست جااحب از راه دور عويد
عه مشکالت و مسوئل مطاح در اين زمي ه اشوره کاد:
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 .1توخيامود ک تاتب در اعمول يياو و فيدعل آ ممااه عو توخيامود يمويش ويدئنيب
ميدا عمل عا عملکاد جااح اثا مب گذرايد.
 .9اعشارمود فيدعل مپتيل م وس عااد کور عو عوفو مود يام وجند يدارد.
 .3مادم عودد از کورعاد اعشارمويب موي د رعوت عااد ايجوم جااحب واممه داريد.
ميشا ريسل جااحب و مشي ة تجهيشات الزم عااد جااحب از راه دور عوال اسو.

 سخت افزار ارتباطات
يل شبکه اطالعوت در منسسه عهداشتب شومل سخو افشار ٬يام افشار و شبکه اد اسو که عهه
صنرت فيشيکب کومپينتا مو را عه م متصل مب ک د .الزم ييسو که عااد ما اتصوتب عهين PC
مو٬ايستگومهود کورد و کومپينتامو سي کشهب ک ي (اتصهول  POINT TO POINTشهکل
را عبي يد) اين ارتبوط  ٬ Point To Pointمطمئن امو گاا اسهو.عه جهود چ هدين ارتبهوط
٬ Point To Pointشبکه ايجود مب شند و کومپينتا مو عه آ متصل مب شنيد .
شبکه از اتصو الت الزم زشتيبويب مب ک د .شبکه اين امکو را فاام مب سوزد که که زيهوم عهه
آدرس کومپينتا درخناسو ک ده عاود  ٬خنايده و فهميده شند.اوتين قدم در ايجود شبکه مهود
کومپينتاد  ٬سي کشب عين دو يو چ د کومپينتا و يص تنازم شبکه اسهو تهو عهه ايهن وسهيله
کومپينتا مو عه شبکه متصل شنيد(.مثل کورت شبکه در . )PCت هداد زيهودد اسهتويدارد عهااد
کوعل مو و Connectorمو وجند دارد.
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شبکة ستوره اد

شبکة عو سوختور عوس

 نرم افزار ارتباطات
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وقتب يل کومپينتا عه شبکه متصل مب شند الزم اسو قبل از  EDIيام افشار ارتبوط رود
سيست يص شند.اين يام افشار عو منارد زيا درگيا خنامد عند:
 -1يام افشار مسيا يوعب و آدرس دمب
 -9ايجود و يگهدارد ارتبوط مطمئن داده
 -3خوتمه صحيح اتصول
 -4ش وسويب و ام يو و ...
استويدارد عين اتمللب  ISOيل مدل ماجع عااد )open system connection( OSI
ايجود کاده اسو که تموم  functionalityمود يام افشار ارتبوط و اي که چگنيه وظويف عه
م واعسته ايد شاح مب دمد.

 اینترنت
تک نتنژد شبکه يکب از ساي تاين تک نتنژيهود رو عه رشد اسو  .رشد ارتبوطوت شبکه
اد عو رشد يمويب اي تايو يشو داده مب شند .اين  WANت داد زيودد از کومپينتا مود جهو
را عه م وصل مب ک د و ساويسهود زيودد را عه طنر مجويب فاام کاده اسو  .ما منسسه
يو شاکو که عه اي تايو متصل اسو عخشب از اين شبکه اسو .استفوده از اي تايو ٬مجويب
اسو ماچ د گومب ع ضب مو عويد عااد اتصول عه آ مشي ه عپادازيد.اي تايو شومل شبکه مود
زيودد اسو که که از طايق  gatewayعه م متصل د و زيا شبکه مو مب تناي د از رسويه
مود متفووتب عااد ارتبوط استفوده ک د .اي تايو عا زويه  TCP/IPاستنار اسو و عايومه مود
ممشمو و غيا ممشمو را زشتيبويب مب ک د.مهمتاين عايومه کورعادد در اي تايوWorld ٬
 Wide Webاسو.

 پروتكل پيام در HL-
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زاوتکل زيوم در  HL-9مب تنايد عااد رد و عدل کاد داده عو سيست آزمويشگومب منرد
استفوده قاار گياد.يل زيوم عه چ د قسمو تقسي مب شند.
 سافصل زيوم)(MSH
 عخش ش وسويب عيمور)(PID
 عخش درخناسو م وي ه عيمور)(OBR
 عخش يتيجه م وي ه عيمور)(OBX
ما عخش شومل ت دادد فيلد داده اسو HL-9 .ينع داده ٬تاکي فيلدمو عو مقوديا مت دد و
مقوديا ممکن عااد آيهو م گوم اجاا را ت ايف مب ک د .مثل زيا عااد عوزيوعب اطالعوت درمنرد
اتکتاوتيو و شمورش کومل خن ) (CBCاز سيست اطالعوت آزمويشگوه عکور مب رود.ع د
از  OBR ٬ MSH ,PIDعااد اطالعوت اتکتاوتيو عو  OBXماعنطه و در ادامه OBR
عااد  CBCو يتويج آ يمويش داده مب شند.

 پروتكلهاي درمان توسط چند پزشك به صورت همزمان
وقتب منسسوت مااقبو عهداشتب از سيستمهود کومپينتاد ثبو سناعق عيمور استفوده مب ک د٬
ارتبوط عين اين سيستمهو مب تنايد کومال اتنموتيل عوشد که مشايود زيودد دارد.عااد حل
عخشب از مشکالت منسسوت مااقبو عهداشتب زاوتکلهود اشتااك ايجود شده ايد .چ ين
زاوتکلهويب وظويف مختلف عين منسسوت مااقبو عهداشتب را عو م ماتبط مب ک د.ارتبوط
عهي ه از يظا طبب و موتب عسيور حيوتب اسو .استويدارد کاد زيوم يه ت هواز يظا قوت زيوم  ٬که
از يظا محتنا و رويد م وتجه امميو دارد.استفوده از سناعق کومپينتاد عيمور و  EDIم وتجه
اشتااکب عيمور تنسط چ د زششل را آسو مب ک د چن عه اين تاتي

متخصصين عوتي ب عو

منسسوت مااقبو عهداشتب در ارتبوط عسيور عهتاد قاار مب گيايد.محتنا و فااوايب اين زيومهو
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در زاوتکلهود اشتااکب ت ايف شده اسو و سيستمهود اطالعوتب از رد و عدل شد عه منقع
داده محوفظو مب ک د.ما چ د متخصصين عوتي ب اغل زمو کوفب عااد رعويو زاوتکلهود
م وتجه اشتااکب يداريد.
ارتبوطوت در منسسوت مااقبو عهداشتب عه دو عخش داخلب و خورجب تقسي مب شند .در
ارتبوطوت خورجب رويدد عااد جويگشين کاد فک

عو  EDIوجند دارد عو تضمين

ارتبوطب عو اتنموسين عيشتا و ام يو عوالتا.کورتهود منشم د(که  CHIP CARDييش يوميده
مب شند) ييش مب تناي د در اين زمي ه منرد استفوده عوش د امو يل اشکول عشرگ داريد آيه
اي که دستب مست د.

 شبكه اینترنت پر سرعت:
عااد ايتقول عک

و  mediaچن درجااحب از راه دور رسيد عه منقه عکسههو و media

عيمور اتشامب اسو و عويد از خطنط زا ساعو استفوده شند.

 تصویر گيري التراسوند:
اين تصنيا گيا يل تصنيا از عيمور مب گياد و متخصص ا را مب عي د و در عوره ا يظا مهب
دمد .و م ويب اين عکسهو را فقط متخصصين مب فهم د.

Fax 
fax

ميتنايي يل س د را عااد گيايده تنسط خط تلفن ارسول ک ي در حوتيکه زيوم مو

زاي و شده اسو ع وعااين عه ساعو عوالد ارتبوط دسو يوفته اي  Fax.مو عه طنر گستاده
در منسسوت مااقبو عهداشتب استفوده مب شند .مثل ارسول عاگه مود مااج ه عيمور از زششل
عمنمب عه متخصص ٬اطالعوت درمنرد ف ل و ايف والت دارو يو ماجع ينشتجوت .حتب
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تصوويا زاتنيگورد مب تناي د ارسول شنيد ٬مثال از يل عيمورستو ثويند عه عيمورستو
دايشگوه عااد تشخيص .online
در چ دين کشنر  fax ٬مو عه طنر م منل عااد ايتقول يسخه مو ٬عاگه مود مااج ه عيمور و
تاخيص عکور مب رويد .در اغل منارد  ٬عااد اي که اين ايتقوالت قوينيب عوشد ٬الزم اسو
س د اصلب (که تنسط فاست ده امضو شده اسو )موي د يومه م منتب فاستوده شند.اين اما
عخصنص در منرد يسخه مو صودق اسو Fax .چ دين مشيو دارد:
 يص و استفوده آ آسو اسو.
 تقايبو ارزا اسو.
 عه آسويب در روال کور يل سوزمو قاار ميگياد.
 ايتقول ينشتجوت  ٬يقوشب و عکسهو ماچ د عو کيفيو کمتا ٬عو  faxميسا اسو
 عسيور عه ارسول يومه شبومو دارد وزاوتکلهود ايتقول آ عسيور منرد زذياش اسو.
 fax :م وي
 کيفيو زويين زاي و
 ماچ د ساعو عواليب در ايتقول داري وتب عوز م آيچه عوقب مب مويد يل عاگ کوغذ
اسو.ع وعااين عووجنديکه کومپينتا مب تنايد عه ع نا فاست ده فک
وتب داده يميتنايد مستقيمو در عايومه کورعادد منرد استفوده قاار گياد.
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محسنب شند

پيشنهادات
 عاقاارد يل کويول ارتبوطب زششکب عو کشنرمود ممسويه عه دتيل عدم وجند
ع ضب از تخصص مو ويو گاا عند مشي ه مود درمويب و استفوده
ازمتخصصو مجاب در اياا جهو کس درآمد
 عاقاارد شبکه تله مديسين عااد جويبوزا و م لنتين جهو کومش مشکالت
حمل و يقل اين افااد
 عاقاارد شبکه تله مديسين درکشنر درم وطق وسيع و عو تااک جم يتب ک و
ييش در م وطق کنمستويب و ص

ات بنر خصنصهوً در م گهوم حهنادث غيها

متاقبه
 عاقاارد سيست مشووره زششکب از راه دور در دريو وييهش در منازيمومهو عهو
استفوده از ارتبوطوت مومهناره اد عااد منارد اورژاي
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منابع:
 ممويش تلهمديسين دايشگوه علنم زششکب شهيد عهشتب.
 www.Iranhealevs.com دايشگوه علنم زششکب ممدا .
 ممشهاد آيالين درمو و آمنزش زششکب آيالين.
 تله مديسين و سالمو اتکتاوييل ف وورد اطالعوت.
 ايجمن عيناتکتايل اياا

لينكهاي قابل استفاده


سایتهاي اطالع رسانی پزشكی در ایران

http://www.teen.hbi.ir/ شبکه اطالع رسويب عهداشتب جنا
http://www.hbi.ir/ م وويو تحقيقوت و ف وورد وزارت عهداشو و آمنزش
زششکب


www.ibto.irسوزمو ايتقول خن

 www.irrcs.org جم يو مالل احما
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