
 Telerehabilitation  توانبخشی از راه دور

 

 :مقدمه

 و درمانی باالی های هزینه ، سالمندی دوران مزمن بیماریهای تعدد طرفی از و سالمندان جمعیت افزایش  با عنایت به

 در بویژه  کشور نقاط تمام در متخصصان این مناسب توزیع عدم و  کشور سطح در توانبخشی متخصصان ،کمبود توانبخشی

 ،[ (۲]۶۷وبندث ماده ۶۸[۱] نون برنامه توسعه ششم )بند ت مادهبه استناد قا دورافتاده و روستایی و محروم مناطق

خدمات توانبخشی از  یکی از طرحهای نوین این استان ارائه

کیفیت زندگی در دوران  راه دور به سالمندان به منظور بهبود

 ارتباطات و  سالمندی بااستفاده از فناوری اطالعات

 فرصتهای ایجاد و اجتماعی عدالت ،توسعه الکترونیکی

 اجتماعی، ، توانبخشی  مراقبتهای ارائه برای  یکسان

زش بیماران ، آمو دور، راه از  حقوقی و بالینی بهداشتی

بهداشت عمومی و مدیریت سالمت می باشد که از طریق راه 

 کلیه جهت بهرمندی «توان به »اندازی یک وب سایت بنام 

 کارشناسان تخصصی مشاوره از زبان فارسی سالمندان

بدین شرح .. و  وبسایت طریق از صوتی وفایلهای ،کلیپ ،فیلم دور ازراه وبصری سمعی آموزش همکاربرنامه، ومتخصصان

 :اجرایی می گردد

توانبخشی ازراه دور، یک زیر شاخه مهم پزشکی از راه دور است. اگرچه ، در مقایسه با دیگر مباحث پزشکی از راه دورقدمت 

  کمتری دارد ولی به سرعت به عنوان

 وذارد . گناتوان تاثیر ب افراد سالمتی روی تواند ،می ارتباطات و اطالعات آوری فن چراکه یک مبحث عملی مطرح شده است 

روش توانبخشی از راه دور، هزینه ها کاهش  نشان میدهد که در مقایسه توانبخشی از راه دور با خدمات توانبخشی معمولی ،

 . و تاثیرگذاری افزایش می یابد

 

 

  مه ششم توسعه مبنی براینکه وزارت ارتباطاات وفناوری اطالعات با همکاری سازمان سازمانبرنا ۶۸بند ت ماده [ ۱]

 حضوری مراجعه از ساالنه درصد۱۲٫۵ حداقل کاهش برای الزم تمهیدات برنامه قانون  اداری واستخدامی کشور ودستگاههای اجرایی از سال دوم اجرای

به ایران در سطح جهان در شاخصهای مرتبط از جمله شاخصهای توسعه فناوری اطالعات وارتباطات رت بطوریکه کند رافراهم اجرایی دستگاههای به

   .رتبه در طب اجرای برنامه ارتقاء یابد۳۰وتوسعه دولت الکترونیک به میزان 

  

برنامه ششم توسعه مبنی براینکه دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرایندها وخدمات با قابلیت الکترونیکی ۶۷ماده [ ۲]

یه ن کلوتکمیل بانکهای اطالعات مربوط تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه اقدام کننددستگاههای اجرایی می توانند به منظور الکترونیکی کرد

 . فرایندها وخدمات از مشارکت بخش خصوصی استفاده نمایند
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فناوری اطالعات برای سالمندان در جنبه های مختلف می تواند به عنوان کمک و تسهیل کننده خدمات سالمت محسوب 

ئه این خدمات شود. زیرا سیستم های اطالعاتی و ارتباطی عرصه ای برای ارائه خدمات سالمت فراهم آورده اند که دیگر ارا

نیازمند محدود شدن در مکان های خاص و ثابتی نیست؛ و توسعه ابزارهای ارتباطی امکان ارائه خدمات درمانی اولیه را در 

محل زندگی افراد نیز فراهم آورده اند؛ و این فرصت را برای سالمندان فراهم می کند که به عنوان یک شهروند مفید در کارها 

و زندگی اجتماعی و اوقات فراغت رضایت بخش تری را داشته باشند .سالمندان در صورت فراگرفتن فعاالنه مشارکت کند 

نحوه استفاده از فناوری اطالعات با روش های آموزشی مناسب، امکانات وسیعی نظیر ارتباطات، سرگرمی ها، انجام کارهایی 

را در اختیار خواهند داشت. این امر کمک شایانی می کند تا  که قبال توان انجام آن را نداشته اند ،و دسترسی به نیازهای خود

 .این دوران را با سالمت جسمانی، روانی و اجتماعی بهتری سپری نمایند

سالمندی یک فرآیند زیستی است که تمام موجودات زنده از 

یرد. گذشت عمر را نمیتوان متوقف میگ بر  جمله انسان را در

نمود ولی میتوان با بکارگیری روشها و مراقبتهای مناسب، از 

اختالالت و معلولیتهای آن پیشگیری و یا آن را به تعویق 

انداخت، تا بتوان از عمر طوالنی همراه با سالمت و رفاه که 

همواره هدف و آرزوی بشر بوده، بهرهمند شد. فزایش طول 

و اضافه شدن جمعیت سالمندان یکی از  عمر انسان

می باشد. با بهبود شرایط بهداشتی که دستاوردهای قرن 

منجر به آگاهی بیشتر ،پیشگیری از بیماری ها و در نهایت 

افزایش امید به زندگی سالمندان می شود، می توان جامعه ای سالم تر و سالمندانی موفق داشت. برای رسیدن به این هدف، 

اطالعات، در تسهیل خدمات قابل ارائه به سالمندان، آگاه سازی، ارائه هشدارهای الزم و افزایش سرعت در  فناوری

 (پاسخگویی به نیازهای سالمندان، نقش مهمی را ایفا می نماید. )طاهری وهمکاران

  

 :تعاریف

 Telehealth   :حمایت از مراقبتهای بهداشتی بالینی از  استفاده از فناوری اطالعات و فن آوری ارتباطات الکترونیکی برای

 .راه دور، آموزش بیمار ، بهداشت عمومی و مدیریت سالمت است

 :فن آوری های مورد استفاده در سالمت به طور معمول عبارتند از

 ویدئو کنفرانس-

 اینترنت –

 ذخیره وارسال تصاویر–

 و ...( رسانه سیال)یوتیوب-

  terrestrial زمینی –

 بی سیم –

Telehealth  مجموعه ای از خدمات بالینی و غیر 

 .بالینی )آموزشی و پژوهشی( را در برمی گیرد



  

  

  

Telemedicine   :همچنین به عنوان زیرمجموعه telehealth به متخصصان مراقبت های بهداشتی اجازه می دهد تا با

استفاده از فناوری ارتباطات راه دور، بیماران را از راه دور 

ببرای  Telemedicine .تشخیص و درمان کنندارزیابی، 

 تا کند می رافراهم امکان این بیماران در نقاط دور افتاده 

 پزشک حضوری،به مراجعه وبدون زمان درکوتاهترین

 حال در و یافته توسعه های کشور در.. کنند پیدا دسترسی

 ارائه برای را هزینه کاهش حل راه مدیسین تله توسعه،

 . ور فراهم می کندد راه از مراقبت

 

ه منظور از آن انتقال اطالعات این واژه تعاریف گوناگونی دارد. به اختصار می توان آن را پزشکی از راه دور تعریف کرد ک

پزشکی از یک مکان به مکان دیگر از طریق به کارگیری روش های الکترونیکی ارتباطی است که این امر می تواند از یک 

 بین پزشک و بیمار تا جراحی روباتیک با کمک تکنولوژی ویدئو کنفرانس ماهواره ای متفاوت باشد تماس تلفنی مشاوره ای

 

 

ی از راه دور بوسیله ارتباط درمانگر با کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات جهت ارائه خدمات توانبخش : توانبخشی از راه دور

 .درمانجو یا درمانگر به درمانگر جهت ارزیابی،مداخله،درمان و مشاوره

این امر برای حذف موانع دسترسی به خدمات ناشی از فاصله، عدم دسترسی متخصصان و محدودیت های تحرک استفاده 

 شود

 Telerehabilitation که های مخابراتی و اینترنت است. اغلب انواع خدمات به دو شب ارایه خدمات توانبخشی ازطریق

دسته تقسیم می شوند: ارزیابی بالینی )توانایی های عملکردی بیمار در محیط( و درمان بالینی. برخی از حوزه های توانبخشی 

یب شناسی گفتار، شنوایی، که در زمینه مراقبت های تلویزیونی مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از: روانشناسی عصبی، آس

می تواند مراقبتها را برای افرادی که )بدلیل معلولیت یا بعد  Telerehabilitation.کاردرمانی، فیزیوتراپی و توانبخشی ربات

همچنین به کارشناسان توانبخشی اجازه  Telerehabilitation.ارایه دهد ، نمی توانند به یک کلینیک مراجعه کنند (مسافت

 .ر یک مشاوره بالینی از راه دور شرکت کنندمی دهد تا د

 

 

 

  



Tele Rehab ه ارائه خدمات توانبخشی به افراد از راه دور در خانه یا محیط ب استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات با همراه

 :های دیگر اشاره دارد. این خدمات عبارتنداز

 مداخالت درمانی، نظارت برپیشرفت از راه دور ، آموزش، مشاوره، و شبکه سازی برای افراد معلول

امرتوانمندسازی سالمندان ومعلولین در ابعاد مختلف  توانبخشی از راه دور روشی نوین در کمک به-

مراقبتی،بهداشتی،عملکردی،سالمت روان ..است که با 

فرایندهای الکترونیکی و ارتباطی پشتیبانی میشود.وارتباط 

بین بیمار وکادر توانبخشی از طریق متن،صوت ،تصویر 

 .گردد برقرارمی…و

بخشی در توانبخشی از راه دور یک سری خدمات توان-

، شامل ارزیابی ، پایش ، پیشگیری ، مداخله ، نظارت

آموزش و مشاوره با استفاده از فن آوری های اطالعاتی و 

 .ارتباطی انجام می شود

  

  

 :ی توانبخشی از راه دور مزایا

 کمک به استقالل شخصی وتوانمندسازی –

 امکان کنترل مدیریت وضعیت از طریق وبسایت-

 مشارکت فعال در مراقبت-

 افتاده دور مناطق در افراد کسان بویژه جهت ایجاد فرصتهای ی-

 کاهش هزینه های مراجعه وسفر برای هر دو ارائه دهنده خدمات بهداشتی و بیمار-

 از بین رفتن فاصله بین بیمار ودرمانگر-

امکان بهره مندی مناطق محروم وشهرهای کوچک ازحمایت ،دانش ومشاوره متخصصان به جای لزوم حضور فیزیکی -

 :  اًتونتیج

 صرفه جویی درمنابع مالی،انسانی-

 صرفه جویی در زمان-

 کاهش هزینه های درمان-

 امکان دسترسی سریع سالمند به کادر درمانی-

 اثربخشی بیشتر-

 امکان بهره مندی تعداد بیشتری از جمعیت هدف-

 (ارائه خدمات به هنگام )در وقت وزمان مناسب



  

 :اهداف

به کاربردن ارتباطات الکترونیکی و فناوری ارتباطات از راه دور برای انجام و پشتیبانی خدماتی از قبیل مراقبتهای بالینی از راه 

تعداد افرادی که به اینترنت دسترسی -تندرستی به متخصصان و بیماران،  با دور، آموزش و تعلیم دادن در زمینههای مرتبط

شودروز به روز آموزشهای از راه دور و الکترونیکی گسترش مییابد و تعداد افراد متقاضی شرکت  دارند روز به روز بیشتر می

 .در کالسهای آموزشی از راه دور بیشتر میشود. این امر می تواند به گسترش و جا افتادن توانبخشی از راه دور کمک کند

 دردسترس بودن خدمات برای افراد دراقصی نقاط استان وکشور   -

کاهش هزینه ها وامکان دسترسی وبهره بیشتر جامعه هدف از خدمات تعریف شده دراین طرح با توجه به طوالنی بودن    -

فرآیندتوانبخشی) براییک فرد ناتوان ممکن است توانبخشی تا آخر عمر بطور مکرر نیاز باشد که در این صورت هم هزینه ها 

 ( وهم رفت وآمد آن برای جامعه هدف طاقت فرساست

اهداف،مزایاوتاثیراتی که فناوری توانبخشی ازراه دورمی توانددرارتقاکیفیت خدمات،کاهش هزینه هاوافزایش  آگاهی از

 دسترسی به انواع خدمات تخصصی داشته باشد،به الزام استفاده ازاین فناوری سوق میدهد

 :ضرورت برنامه برای سالمندان

ندان ونیاز جامعه ووجودقوانین باالدستی)برنامه ششم توسعه،قانون افزایش امید به زندگی و افزایش جمعیت سالم -۱

 و ... (اساسی 

افزایش شیوع بیماریهای مزمن ومشکالت دوران سالمندی از جمله آلزایمر و در نتیجه افزایش نیاز به خدمات توانبخشی -۲

 وخودمراقبتی

باال بودن هزینه های مالی وروانی مراقبت وفرسودگی -۳

ن آلزایمر ونیاز به مشاوره وحمایت در مراقبین بیمارا

 . سایر ابعاد مراقبت

کمبود متخصصان توانبخشی و عدم توزیع مناسب -۴

این متخصصان در تمام نقاط استان بویژه در مناطق 

 محروم و روستایی و دورافتاده

مشکالت مضاعف ایاب وذهاب ومراجعه حضوری -۵

اینگونه بیماران در کلینیکها جهت اخذ مشاوره ها 

 ودرمانهای الزم

 .تی که امکان تحرک کمی دارند باتوانبخشی از راه دور آسان استارائه خدمات به افراد ناتوان جسمی حرک-۶

 کاهش هزینه های خدمت ومددجو-۷

 محدودیت منابع ملی ،انسانی-۸

 فقرمددجویی ونیاز به وجود برنامه ها درراستای اقتصاد مقاومتی وکاهش هزینه ها-۹

  



 :طرح  خدمات

  TavanBeh.ir :درستهیه وب سایت جامع در برگیرنده خدمات مورد نیازبا آ–

 درج مقاالت ومطالب آموزشی متنوع وجامع برای سالمندان ومراقبین-

 تهیه بروشور،کتابچه وکتاب آموزشی-

ز طریق آموزش سمعی وبصری ازراه دور فیلم ،کلیپ وفایلهای صوتی ا-

 (..وبسایت وفضای مجازی لینک شده به سایت)تلگرام،یوتیوب و

 (…وپاسخ کاربران وارائه مشاوره های تخصصی)پزشکی ،توانبخشی و تاالر گفتگو برای پرسش-

 مشاوره ویدیوئی از راه دور –

 بازیهای ویدیویی فعال،برنامه های حرکتی مجازی-

  

 :فرایند اجرایی طرح-

 انتخاب واحد مجری وانعقاد تفاهم نامه همکاری–

 .آینده  انتخاب مجری طرح وبسایت وایجاد امکانات الزم برای–

 انتخاب تیم راهبری برای تعریف نیازها و محتوا-

 فرایندانتخاب تولید کنندگان محتوا از جمله سناریو و اجرای -

 ریانتخاب تیم تخصصی همکار در برنامه توسط واحد مج-

 تعیین محتوا با توجه به ضرورت توسط متخصصین همکاربرنامه-

 تعیین تعرفه های خدمات آنالین-

 آموزش متخصصان و بیماران برای استفاده بهینه از فناوری توانبخشی از راه دور-

 راه اندازی سایت مربوطه وارائه خدمات در قالب سایت وفضاهای مجازی لینک شده-

  

 :تهیه وتدوین

 وریزکیه ن

 کارشناس شورای سالمندان

 


