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ــارا ــان  ی ــانی در جه ــتی و درم ــدمات بهداش ــأثر ازه خ  ، مت
 وري اطالعـات و ارتباطـات  آدر فـن  دهه گذشتههاي پیشرفت

 ،هـا ترین این پیشرفتیکی از مهم .التی یافته استتغییر و تحو
، که به ایـن صـورت تعریـف    است 1رپزشکی از راه دوکاربرد 

تسهیل مراقبـت  با هدف  تبادل اطالعات از راه دورشده است: 
هـاي  زمینـه ایـن دانـش در   ). 2006و همکـاران،   2هرش(بالینی 

ه به کمک پزشکان و مدیران بهداشتی و درمانی آمدگوناگون 
شناسـی از راه  هایی ماننـد پوسـت  واژهاست. افزایش روزافزون 

ــیب3دور ــی از راه دور، آس ــب 4شناس ــی از راه دورو قل  5شناس
از  .اسـت پزشکی  زمینه وري ارتباطات درآفن کاربرد گرنشان
پزشکی از راه دور  هاي تخصصی پزشکی کهترین حوزهموفق
 6کی از راه دوراست، که روانپزشـ  روانپزشکی ،جربه کردهرا ت
ه مراقبت یصورت ارابه روانپزشکی از راه دور گرفته است. نام

ــی  شــناختیروان ــادل اطالعــات مراقبــت روان ــا هــدف و تب ، ب
عریـف  خدمات روانپزشکی در مناطق دورافتاده تآوردن  فراهم

ـ  و  10، سـیمونز 9، سـعید 8گینتـی مـک ؛ 2006، 7رمنشده است (نُ
پزشـکی از راه  هـاي  ر شـاخه دیگـ )، که مانند 2006، 11یلدیریم

): 2006(هـرش و همکـاران،    شودصورت انجام می سه به دور
(ترکیب دو روش  14و دورگه 13، زمان واقعی12ذخیره و ارسال

زمـان  همنـا صـورت  انجام مشاوره بهنخست،  در روشپیشین). 
از  ،شرح حال بیمار به همراه سایر مدارك الزمشود؛ انجام می

هـاي  شـگاهی و حتـی تصـاویر و کلیـپ    هاي آزمایجمله تست
هاي آوريفنکی از وسیله ی، بهیی مصاحبه با بیماردیوکوتاه وی

پزشـک  سپس . شودارتباطی براي پزشک متخصص ارسال می
هــایی بــراي پزشــک توصــیهاطالعــات، متخصــص بــا بررســی 
مشـاوره   ،روش دومدر . فرسـتد میدهنده عمومی یا فرد ارجاع

س و نکنفرا -ویویدسامانه  وسیلهبه و نزماصورت زنده و همهب
در این روش جدا از جنبـه  . شودخط معمولی تلفن انجام میبا 

با یکدیگر وجـود دارد  پزشک و بیمار مسافت، امکان صحبت 
کـه پزشـک عمـومی یـا      ،با حضور نفر سـوم  معموالًاین امر و 

در روش سـوم  شـود.  تسهیل میاست،  دیدهکارشناس آموزش
اي خالصـه  پس از ارسال، پیشین استدو روش  از ترکیبیکه 

در  ،از شرح حال بیمار و سایر مدارك براي پزشک متخصص
رود (هرش و همکـاران،  کار میبهزمان روش هم ،صورت نیاز

2006.(  
ــاي  ــکی از راه دوررمزایــ ــدر ارا وانپزشــ ــدمات یــ ه خــ

ارایــه مشـاوره بـراي منــاطق    -1عبـارت اسـت از:    روانپزشـکی 
ــ ،دوردســت ــیشهــدف  اب ــريپ  ســفرهاي غیرضــروري از گی
 هـــاي فوریـــتارایـــه مشـــاوره در   -2)، 2000، 15(دســـوزا

ــکی ــولیس روانپزش ــورك16(یل ــارکس17، ب ــی18، م و  19، هیلت
)، 2005، 23سـانتاماکی  و 22، اجانن21؛ سوروانیمی2008، 20شور

 دالیـل در خانـه کـه بـه    راقبـت  درحـال م  کمک به بیماران -3
نـه بـراي مراجعـه بـه روانپزشـک      خـروج آنهـا از خا   گوناگون

ارایه خدمت به افـراد سـاکن در سـراي     چنیناست، هم دشوار
مشاوره روانپزشکی از  ارایه -4)، 2008، 24(ایکلهیمر سالمندان

)،  2008، 27و ملـزر  26، والنتـین 25راه دور براي کودکان (میـرز 
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ن انتقال آنها از زندا معموالًزندانی که  ارایه مشاوره به افراد -5
، سعید، یلـدیریم  2، بلوچ1است (آنتوناسی به بیمارستان پرهزینه

از  گیريبراي پیش ،ارایه مشاوره در بالیا -6)، 2008، 3و تالی
  ) 2007و همکاران  5(فروه 4آسیبیعوارض اختالل استرس پس

و همکـاران،   6ی (زفتـل بهداشـت  کارکنان سـامانه آموزش  -7و 
2008 .( 

در  روانپزشـکی از راه دور  کـارگیري بـه  رسـد به نظـر مـی  
 نمونه تمایل بیشتربراي  ؛رو داردپیش یها و موانعمشوق ،ایران

و از سـوي دیگـر    شهرهاي بزرگبراي زندگی در ن امتخصص
پراکنــدگی جمعیتــی و وجــود منــاطق گســتردگی جغرافیــایی، 

خـوب   هاي نسبتاًوجود زیرساختچنین کشور، هممحروم در 
وانپزشـکی از  کارگیري رهاي بهقمشواز  در کشور، مخابراتی

دیگــر مباحــث مربــوط بــه چگــونگی  ســوي ازاســت.  دور هرا
ل مربوط به بیمـه،  یها به پزشکان متخصص، مساپرداخت هزینه

مانـدن و  بسـیار بااهمیـت محرمانـه   و موضـوع   ل فرهنگـی یمسـا 
، 7کـاربرد ایـن سـامانه اسـت (هـایلی      وانعاز م ،امنیت اطالعات

هـاي  رسد به بررسینظر میبهبنابراین . )2009، 9و روین 8اُهینما
ــادگی گســترده ــراي  ســنجی، نیازســنجی و امکــان آم ســنجی ب

ارایــه خــدمات    درارتبــاطی  هــاي آوريکــارگیري فــن   بــه
هـــاي پیشـــین . در ســـالنیـــاز اســت روانپزشــکی در کشـــور  

مــروري  هــايبررسـی انجــام انـد بــا  پژوهشـگران تــالش کــرده 
در زمینه هاي گوناگون پرسش به ،یافتهمعمولی یا مرور ساخت

 و 11، گنگــور 10(هیلــر  روانپزشــکی از راه دور پاســخ دهنــد   
چنان بـاقی مانـده   ها هم)، ولی برخی از پرسش2005، 12بچلدر

ماننـد ایـران    ،توسعه حال کشورهاي در ویژه براياست، که به
هنوز روشن نیست آیا روانپزشـکی از  ؛ براي نمونه اهمیت دارد
کشـورهاي   ویـژه در بـه توسعه و کشورهاي درحالراه دور در 

ــه وضــعیتی خاو ــه چ ــد داشــت  رمیان ــک  خواه ــدگاه ی ؟ از دی
کـه   ،روانپزشک یـا یـک مـدیر بهداشـتی و درمـانی در ایـران      

وري اطالعات و ارتباطات بـراي ارایـه   آفن کارگیريبه امکان
هایی ، پرسشکندمشاوره روانپزشکی از راه دور را بررسی می

اسـت؛   ثرؤبسیار م گیريدر تصمیم آنها که پاسخ آیدپیش می
ــانی    واز راه دور در دو روش تفــاوت دقــت تشخیصــی و درم

هـاي  ثیر مشاوره از راه دور بر هزینهأ؟ تقدر است هچ 13رودررو
و بیماران چگونه است؟ وضعیت رضـایتمندي  سامانه بهداشتی 

هـاي  بـه بررسـی   نگـاهی  ..چگونه است؟ و..بیماران و پزشکان 
در  هـا پـژوهش بیشـتر  دهـد  شده در ایـن زمینـه نشـان مـی    انجام

، شـده اسـت   انجامیافته آمریکایی و اروپایی کشورهاي توسعه

بـا شـرایط کشـورهاي     هـاي گونـاگون  جنبهکه شرایط آنها از 
ها غیرمنطقی است. یافتهتعمیم و بنابراین  توسعه متفاوتدرحال

ــابراین بررســی وضــعیت کنــونی   در  راه دور روانپزشــکی ازبن
کشورهاي خاورمیانه و ایران و ارایـه راهکـار و پیشـنهاد بـراي     

  1  نیاز است. کارگرفتن یا نگرفتن این حوزه بسیار مورد به
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