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 پذیرش مقاله97/6/10 :

مقدمه :پزشکی از راه دور به عنوان جزء الینفک مدیریت خدمات بهداشتی -درمانی و مدیریت سیستمهای اطالعات بهداشتی و درمانی
است؛ بنابراین این مطالعه با هدف مرور مطالعات در رابطه با اهداف و کاربردهای پزشکی از راه دور در کشورهای مختلف و ارائه پیشنهاد
برای نظام سالمت ایران انجام شد.
روش :این مطالعه مروری نظاممند ،با بهرهگیری از کلیدواژههای فارسی «پزشکی از راه دور»« ،سالمت الکترونیک»« ،سالمت از راه
دور»« ،مراقبت سالمت»« ،سسیستم»« ،تکنولوژی و برنامه» و کلید واژههای انگلیسی ""electronic health" ،"tele medicine
 "tele medical" ،"program" ،"technology"، "system" ،"health care" ،"tele health"،در پایگاههای اطالعاتی
موجود در کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران در بازه زمانی سال  2000تا  2017انجام شد.
نتایج :پس از اعمال معیارهای ورود و ارزیابی کیفیت مطالعات ،تعداد  70مقاله انتخاب شد .مبهم بودن زیر ساختار فناوری اطالعات،
مشکل فرهنگسازی و آموزش ،تغییرات سریع مدیران ،ناتوانی در جذب نیروی متخصص و ماهر فناوری اطالعات ،نبودن ساز و کار
مشخص برای تأمین منابع مالی نظام سالمت الکترونیک و عدم تدوین استانداردهای فنی ،به عنوان موانع عمده استقرار سالمت
الکترونیک در کشور ایران شناخته شدند.
نتيجهگيري :پزشکی از راه دور در صورتی در کشور ایران از فاز پایلوت خارج و وارد جریان اصلی پایدار میگردد که مقرون به صرفه
باشد .پیشنهاد میشود ،توجه کافی توسط متولیان نسبت به مسائلی چون تخصیص دادن بودجه کافی ،آشنا نمودن مسئولین با الزامات زیر
ساختی و ایجاد انگیزش و حس همکاری با استفاده از جلسات توجیهی و آموزشی انجام گردد.
كليد واژهها :پزشکی از راه دور (تله مدیسین) ،سالمت از راه دور ،سالمت الکترونیک ،فناوری اطالعات
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نمایند .در حال حاضر ،تعدادی از بیمارستانهای کشور ایاران از
فناوری پزشاکی از راه دور اساتفاده میکنناد کاه از آن جملاه
میتوان باه بیمارساتانهای شارکت نفات ،مسایح دانشاوری،
بیمارستان امامخمینی و بیمارستان جاسک بندرعبا اشاره کرد
[.]8
آینده پزشکی از راه دور در جهت پیشرفت و بهبود ساازمان و
ارائه خدمات بهداشتی -درمانی موردبحث متخصصین بهداشت
و درمان بوده و شامل توانایی پزشکی از راه دور جهت افازایش
دسترسی مردم شاهرهای دوردسات باه متخصصاین درماانی،
کاهش انتظاار بیمااران در صاف بیمارساتان ،افازایش کیفیات
سیستم ارجاع و بهبود ارتباط بین ارائهکننادگان خادمات ساطح
اول ،دوم و سوم است .بهطور قابلتوجه ،سیستم پزشاکی از راه
دور فاصلههای جغرافیایی زیادی را تحات پوشاش قارار داده و
بهطور شگفتانگیزی ارائه خدمات در بیمارستانهای شاهری و
روستایی را بهبود بخشیده است [.]9
پزشااکی از راه دور در کشااورهای توسااعهیافته ،از اجاازای
جداییناپذیر خدمات سیستمهای بهداشتی  -درمانی شده اسات
و ارائه این خدمات در این جوامع بدون اساتفاده پزشاکی از راه
دور امکانپذیر نیست .این در حالی اسات کاه در هماین برهاه
زمانی ،پزشکی از راه دور در کشاورهای درحالتوساعه ازجملاه
ایران در سطح اندکی مورداستفاده قرار گرفتاه اسات؛ بناابراین
پزشکی از راه دور میتواناد در کلیاه جهتهاا ،خصوصااً علاوم
نوپااای پزشااکی و مهندساای پزشااکی ،سااودمند باشااد و بااا
راهنماییهای صحیح و به موقع ،جان انسانها را از خطر نجات
دهد [ .]10همچنین در برنامه پنجم توساعه کشاور ،از فنااوری
پزشکی از راه دور به عنوان یکی از فرصتهای پیش رو جهات
افزایش دسترسی جامعه به خدمات و بهبود کیفیات خادمات در
نظام سالمت اشاره شده است [ .]11با توجه به کاربردها و فواید
زیاد پزشکی از راه دور در نظام سالمت و از طرف دیگر به علت
این که پهوهشهای اندکی در داخل کشور در رابطه با پزشاکی
از راه دور انجام شده است ،این مطالعه با هدف مارور مطالعاات
در رابطه با اهداف و کاربردهای پزشکی از راه دور در کشورهای
مختلف و ارائه پیشنهاد برای نظام سالمت ایران انجام شاد .باا
توجه به این هدف کلی ،به سؤاالتی از قبیل موارد زیر نیز پاسخ
داده میشود :پزشکی از راه دور چیست؟ اهاداف و کاربردهاای
آن چیست؟ انواع روشهای پزشاکی از راه دور چیسات؟ و چاه
موانع و چالشهایی بر سر اجارای موفقیات پزشاکی از راه دور
وجود دارد؟
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مقدمه
پیشرفتهای سریع در فناوری اطالعات ،زندگی و محیطهاای
کاری را در سراسر جهان با تغییرات اساسی مواجه ساخته است.
ایان تغییارات در حیطااه مراقبتهااای بهداشاات و درمااان نی از
محساو اسات [ .]1فنااوری اطالعاات از طریاق روشهاای
مختلااف میتوانااد در حااوزه سااالمت کااارا باشااد .شاابکههای
اطالعرسانی بهداشات ،شابکههای پزشاکی از راه دور ،پروناده
الکترونیکی بیماار نموناههایی از کااربرد فنااوری اطالعاات در
حوزه سالمت هستند [.]2
یکی از حوزههایی که در آن پزشاکی رشاد زیاادی نماوده و
شدیداً تحت تأثیر فناوری قرار گرفته است ،حوزه پزشاکی از راه
دور (تلااه مدیسااین) اساات [ .]3پزشااکی از راه دور یکاای از
فناوریهای نوین پزشکی است که میتواند نظام ارائه خادمات
بهداشتی و درمانی را متحول سازد .این سیستم طیف وسیعی از
خدمات اعم از آموزش مراقبتهاای بهداشاتی -درماانی ،ارائاه
مراقبتهای بالینی ،خدمات اجرایی و حتی مراقبات در منازل از
راه دور را در بر میگیرد و شاید به همین دلیل است که اماروزه
ارائهدهناادگان و پهوهشااگران نظااام مراقبتهااای بهداشااتی-
درمانی ،توسعه پزشاکی از راه دور را باه عناوان جازء الینفاک
مدیریت خادمات بهداشاتی -درماانی و مادیریت سیساتمهای
اطالعات بهداشتی و درمانی میدانند [ .]4کشورهای زیاادی در
حال پیادهسازی برنامه جاامع و گساترده پزشاکی از راه دور در
سیستم بهداشات و درماان خاود میباشاند .کشاورهایی چاون
انگلیس ،نروژ و آمریکا بیشترین موفقیت را در تولید و گسترش
پزشکی از راه دور دارند [ .]5،6عالوه بر ایان ،کشاور هناد باه
عنوان یک کشور درحالتوسعه کارهای قابلتوجهی در خصوص
انجام پروژههایی با هدف پزشاکی از راه دور انجاام داده اسات.
گروه بیمارستانی  ،apolloانستیتو قلا  secondو مراقبات
پزشکی  fortisازجمله مراکاز تخصصای ارائهدهناده خادمات
پزشکی از راه دور در هناد هساتند .ایان مراکاز توانساتهاند باا
استفاده از شبکه پزشکی از راه دور کشوری ،محدوده وسایعی از
مناطق جغرافیایی خود را تحت پوشش قرار دهند [.]7
از سااوی دیگاار ،کشااور ایاران ازنظاار مااالی ،تااوان تأسایس
بیمارستانهای مجهز با تختهاای زیااد را نادارد ،درعینحاال
پزشکان بهخصوص متخصصان به علل مختلفای تمایال بارای
رفتن به مناطق محروم را ندارند؛ بناابراین سیساتم بهداشات و
درمان میتواند با استفاده از پزشکی از راه دور و ایجاد مشااوره
بین پزشکان ،بهجای لزوم حضور فیزیکی پزشکان متخصص در
مناطق محروم ،از دانش و خدمات آنها در این مناطق اساتفاده
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"system" ،"health

care" ،"tele
health" ، "health
(tele-medicine and " ،"program" ، "technology"،

 " telemedicine)tele medicineبه صاورت مجازا و یاا
ترکیبی با عملکردهای بولی در ماه جوالی ساال  2017انجاام
گرفت .همچنین لیست منابع مطالعات انتشار یافته برای افزایش
حساسیت و انتخاب تعداد بیشتری از مطالعاات بررسای گردیاد.
ارزشیابی جستجو توسط یکی از پهوهشگران به صورت تصادفی
برای بررسی عدم حذف مطالعات انجام شد.
پس از جستجو ،متن کامل یا خالصه تماامی مقااالت و نتاایج
حاصل از مطالعات کتابخانهای استخراج گردید .ابتدا با بررسی و
مطالعه عنوانهای مستندات ،موارد تکراری حذف شد ،در اداماه
متن مطالعات توسط دو پهوهشاگر باا دقات موردمطالعاه قارار
گرفت و مطالعات مرتبط انتخاب و نسبت به حاذف ماوارد یار
مرتبط اقدام گردید .پاس از تعیاین مطالعاات مارتبط ،ارزیاابی
کیفیت مطالعات از طریق توافق نویسندگان با استفاده از بررسی
رعایت اجتناب از خطا از طریق میزان رعایت معیارها و ضاوابط
استاندارد بررسی شد.
کلیه مقاالت فارسی و انگلیسی که با توجه به سؤال پاهوهش
در بازه زمانی سال  2000تا ماه آوریل سال  2017چاپ رسایده
بودند ،انتخاب شدند .بعد از بررسی و مرور مقااالت یاا خالصاه
مقاالت و شناسایی عدم توافقها ،مطالعات با ویهگیهاای ییال
از بررساای خااارج شاادند :مطالعاااتی کااه در ارزیااابی کیفیاات
موردتوافق نویسندگان قرار نگرفت ،مطالعاتی کاه دساتیابی باه
متن کامل مقاله امکانپذیر نبود ،مطالعاتی که متن کامل آنهاا
به زبانی یر از انگلیسی و فارسی بود ،مطالعاتی کاه بهصاورت
نظری ،اخبار ،نامهها و سیاستها صورت گرفته باود ،مطالعااتی

که در حوزههای خاارج از سیساتم بهداشات و درماان صاورت
گرفته بود.
نتایج
با جستجوی کلیادواژهها در ساایتهای اشااره شاده در بخاش
روش ،تعداد  5416مقاله بازیابی شد که پس از اعمال معیارهای
ورود ،تعداد  70مقاله واجد شرایط انتخاب شدند (نمودار .)1
بر اسا نتایج حاصال از جساتجو مطالا در  6دساته اصالی
(مفهوم پزشکی از راه دور ،اهداف و محرکهای پزشاکی از راه
دور ،روشهای پزشکی از راه دور ،کاربردهای پزشکی از راه دور
و چالشهای پزشکی از راه دور) موردبررسی قرار گرفتند.
الف) مفهوم پزشکی از راه دور
سااالمت الکترونی اک ،سااالمت از راه دور و پزشااکی از راه دور
اصطالحاتی است که ا ل بهجای هم به کار گرفته میشود در
صورتی که این مفاهیم وجوه افتراق و اشتراکی با هم دارند.
سااالمت از راه دور بااه طااور گسااترده بااه اسااتفاده از فناااوری
اطالعات و ارتباطات از راه دور بارای کماک در ارائاه خادمات
بهداشتی -درمانی به وسیله تسهیالت انتقاال تصااویر ،صادا و
دادههای دیگر در مساافتهای کوتااه و بلناد اشااره دارد [.]10
یک سیستم سالمت از راه دور میتواند از سه قسامت متفااوت
ارائهدهندگان و کاربران ،فناوری کاربردی و اتصااالت شابکه و
ارتباطات راه دور تشکیل شده باشد [.]12،13
سالمت الکترونیک دربرگیرنده حوزه وسیعی از خادمات ناوین
نظام سالمت همچاون پزشاکی از راه درو ،ساالمت از راه دور،
مراقبت از راه دور و  ...است [ .]14ایان اصاطال ا لا بارای
کاربردهای وسیع فناوری آموزش از راه دور و دیگر کاربردها در
مواردی که فناوری اطالعات برای پشتیبانی از خدمات مراقبات
بهداشتی -درمانی استفاده میشود به کاار مایرود .باه عباارت
دیگر سالمت الکترونیکی به خدمات مبتنی بار اینترنات اشااره
دارد [ ]15که همچون یک شبکه جهاانی گساترده بارای ارائاه
خدمات سالمت از راه دور استفاده میشود [ .]16ایان اصاطال
حاصل ابداع تجارت الکترونیکی است که به طور مکارر توساط
جوامع کاری و مشتریان خدمات ساالمت از راه دور مبتنای بار
اینترنت استفاده میشود [.]17
پزشکی از راه دور به اساتفاده از تجهیازات مخاابراتی جهات
تأمین و ارائاه اطالعاات و خادمات پزشاکی اطاالق میشاود.
پزشکی از راه دور از فناوری اطالعات جهات انتقاال اطالعاات
پزشکی برای تشخیص ،درمان و آموزش استفاده میکند.
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روش
مطالعه حاضر به روش مرور نظاممند انجام گردیاد .باه منظاور
یافتن مقاالت انتشاریافته به صورت الکترونیکی در باازه زماانی
سال  2000تا ماه آوریل ساال  ،2017از پایگاههاای اطالعااتی
انگلیسی موجود در کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران ( web
 Ovid ،Scopus ،PubMed ،of Knowledgeو
 )Science directو پایگااااه اطالعااااتی فارسااای (،SID
 Magiranو  )Iranmedexو همچنااین کتابهااای مرجااع
استفاده گردید .جستجو با بهرهگیری از کلیادواژههاای فارسای
«پزشکی از راه دور»« ،سالمت الکترونیاک»« ،ساالمت از راه
دور»« ،مراقبت سالمت»« ،سسیستم»« ،تکنولوژی و برنامه» و
کلیاادواژههای انگلیساای "electronic " ،"tele medicine

زمستان  ،1397دوره پنجم ،شماره چهارم
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تعداد عناوین موضوعی شناسایی شده از طریق جستجو در پایگاههای اطالعاتی با
واژههای کلیدی مربوطه ()n=5416

تعداد مقاالت حذف شده بعد از
محدودسازی استراتهی جستجو
()n=1062

تعداد مقاالت نسبتاً مرتبط با حیطه موضوعی ()n=4534

تعداد مقاالت موازی حذف شده ()n=658
تعداد مقاالت مرتبط برای اسکرین نمودن عنوان و چکیده ()n=3696
تعداد مقاالت حذف شده بعد از بررسی
چکیده مقاالت ()n=1724

تعداد مقاالت حذف شده بعد از بررسی
عنوان ()n=1801

تعداد مقاالت مرتبط برای اسکرین نمودن متن کامل مقاله ()n=171
تعداد مقاالت اضافه شده در بررسی
منابع مقاالت مرتبط ()n=15
تعداد مقاالت مرتبط برای بررسی متن کامل مقاله ()n=186
تعداد مقاالت حذف شده بعد از بررسی کل مقاله
()n=116

نمودار  :1فلوچارت انتخاب مقاالت
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تعداد مقاالت مرتبط با حیطه موضوعی جهت استخراج اطالعات ()n=70
()n=5416
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تجهیزات مورداساتفاده میتواناد شاامل دساتگاههای سااده از
جمله تلفن یا فاکس باشد؛ ولی در ا ل موارد سیستم کاام یوتر
جهت ایجاد ارتباط استفاده میشود .انتقال اطالعات نیز میتواند
در برگیرنده ارتبااط صاوتی -تصاویری باین بیماار و پزشاکی
متخصص یا پزشک مشاور باشد [.]18
به طور کلی ،واژه پزشکی از راه دور با واژههای سالمت از راه
دور و مراقباات از راه دور تفاااوت دارد .واژه سااالمت از راه دور
فراتاار از واژه پزشااکی از راه دور اساات و بااه معنای اسااتفاده از
فناوری اطالعات و مخابرات جهت انتقال مراقبت سالمتی برای
خدمات کلینیکای ،مادیریتی و آموزشای اسات؛ باهعبارتدیگر
سالمت از راه دور به معنی اد ام سیساتم مخاابراتی در کااربرد
پیشگیری و ارتقاء بهداشت است در حالی که پزشکی از راه دور
به معنی مشارکت این سیستم در خدمات درمانی اسات [ .]19از
سوی دیگر خدمات از راه دور ،برای توصیف کااربرد پزشاکی از
راه دور و رسااندن خاادمات پزشااکی بااه بیماااران در خانااههای
خودشان و یا نهادهای تحت نظاارت ا لا مورداساتفاده قارار
میگیاارد؛ بااهعبارتدیگر مراقباات از راه دور بااهعنوان بخااش
جداگانهای از پزشکی از راه دور محسوب میشود؛ زیرا این امار

بهطور ویهه برای یک گروه خاص از بیماران با شارایط مازمن
مانند بیمارهای روانی ،ناتوانی جسمی و سالخوردگی کاربرد دارد
[.]20
این در حالی است که از نظر بعضی از محققان ،پزشکی از راه
دور و سالمت الکترونیاک باه مفهاومی واحاد اشااره دارد؛ اماا
بعض ای دیگاار سااالمت الکترونی اک را واژهای کلیتاار در نظاار
میگیرند که پزشکی از راه دور را شامل میشود [ .]21ساالمت
از راه دور همچون چتری میباشد که دو واژه پزشکی از راه دور
و سالمت الکترونیک را تحت پوشش خود قارار میدهاد [.]10
 Fatehiو  Woottonدر بررساای میاازان رخااداد سااه واژه
پزشکی از راه دور ،سالمت الکترونیاک و ساالمت از راه دور در
پایگاه داده اسکوپو نشان داد که در کل  11644سند حاداقل
یکی از این سه اصطال در عنوان یا چکیده آمده است .پزشکی
از راه دور یکی از رایجترین اصطالحات بود کاه در  8028ساند
به آن اشاره شده بود .پس از آن اصطال ساالمت الکترونیاک
( 2573مرتبااه) و ساا س سااالمت از راه دور ( 1679مرتبااه)
مشاهده گردید [.]22

زمستان  ،1397دوره پنجم ،شماره چهارم

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

ب) اهداف و محرکهاي پزشکی از راه دور

ج) روشهاي پزشکی از راه دور

تلااه مدیسااین و سااالمت از راه دور را میتااوان در تمااام
زمینههای کااربردی کاه در بهتار کاردن خادمات بهداشاتی و
درمانی به کار میرود ،استفاده نمود .به طور کلی ،سارویسهای
تله مدیسین از لحاظ بعد سرویسدهی ،بعد زمانی و بعد مکاانی
تقسیمبندی میشوند (جدول .)1

جدول  :1انواع روشهاي پزشکی از راه دور
روششناسی
بعد سرویسدهی

طبقات
توزیع دادهها []32

تعریف
دسترسی آنالین به پایگاههای اطالعاتی و به روز نگهداشتن
اطالعات بیماران را فراهم میسازد.

مثال
پرونده الکترونیکی بیمار []32-اطالعرسانی پزشکی

صوت []33

بر مبنای اطالعرسانی به وسیله خطوط تلفن است و امکان مشاوره
بین مراکز سیار و مناطق روستایی و بیمارستانهای مرکزی در یک
کشور یا در سطح کشورهای مختلف را فراهم مینماید.
به انتقال و دریافت تصاویر کمک مینمایند.

انتقال صدای قل از طریق گوشی تلفن و یا الکترونیکی به صورت برون خطو یا برخطر

دیداری []34

بعد مکانی

مراقبت در بیمارستان []36

بعد زمانی

مراقبت در منزل
درمان از راه دور همزمان
درمان از راه دور یر
همزمان
ترکیبی

هر دو طرف (بیمار و پزشک) در بیمارستان یا مط هستند و
خدمات درمانی در بین بیمارستان یا مط پزشک انجام میشود.
بیمار از خانه با پزشک معالج ارتباط برقرار میکند.
این روش برای پذیرش بیمارانی که نیاز فوری به خدمت پزشکی
دارند مناس است [.]27
پزشک ارجاع دهنده ،مشاور و جرا ملزم به هماهنگ نمودن برنامه
کار خود با سیستم پزشکی از راه دور نیستند [ .]39این روش امکان
استفاده مؤثرتر و منعطفتر از زمان متخصص را فراهم مینماید.
استفاده همزمان از دو روش درمان از راه دور یر همزمان و درمان
از راه دور همزمان

مشاوره از راه دور []34آموزش پزشکی []35برنامههای مراقبت بهداشتی جامعه نگررادیولوژی از راه دور []36-38مطکلینیکمنازل شخصیمشاوره چهره به چهرهاعمال جراحییخیرهسازی و ارسال اطالعات (برای مواردی که فوریت زیادی ندارد استفاده
میشود) []27
انجام مشاوره محاورهای درماتولوژیستی با استفاده از یک دوربین برای درمان
بیماری پوستی یک بیمار و ارسال تصویر فتوگرافیک از پوست بیمار پس از
بهبودی برای درماتولوژیست برای بررسی بیشتر []40،41
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اهداف پزشکی از راه دور بر اسا بررسی مطالعات انجام شاده
عبارت از کاهش زمان تشخیص بیماری [ ،]23بهبود مراقبت از
بیمار [ ،]24،25بهبود دسترسی به مراقبت پزشکی بارای ماردم
نواحی روستایی [ ،]24،25دسترسای بهتار باه پزشاکان جهات
مشاوره [ ،]26در دستر قارار دادن امکاناات بارای پزشاکان
جهت هادایت معایناات خودکاار [ ،]23،25کااهش هزیناههای
مراقبت پزشکی [ ،]24،25کاهش حمال و انتقاال بیمااران باه
مراکز درمانی [ ،]24،27افزایش رضایت بیماران [ ،]23افازایش
سالمت جامعه [ ]28و ایجاد فضای مراقبات مادیریت شاده در
بیمارستانها و مراکز درمانی [ ]25بودند.
همچن این پزشااکی از راه دور مزای اای اجتماااعی -اقتصااادی
زیادی از جمله آموزش بهداشت بارای جامعاه ،فاراهم نماودن
امکانات درمانی سراسری و قابلدستر برای مراکز روستایی و
سایر مراکز ،گسترش فناوری و علوم پیشرفته در سطو وسایع،
قابلیت ارائه خدمات به صاورت مرتا در منااطق دوردسات و
حتی به صورت سایار ،بهباود معیارهاای ساالمتی کاه توساط
سازمان جهانی بهداشت مشخص و پیگیری شده است و بهباود

تصویر عمومی یک کشور در جهان را به همراه دارد [.]29
از سوی دیگر ،محرکهای پزشکی از راه دور را باه دو گاروه
پیش برندههای تکنولوژیکی و پیش برندههای یرتکنولاوژیکی
تقسیمبندی مینمایناد .فنااوری محاساباتی و اطالعااتی ،زیار
ساختهای شبکه و ارتباطات از راه دور به عنوان ساه محارک
اصاالی تکنولااوژیکی هسااتند [ .]30همچن این هفاات محاارک
یرتکنولوژیکی که به توسعه پزشکی از راه دور کمک کردهاناد
عبارتاند از :گسترش دسترسی به خادمات بهداشات و درماان،
تدارک مراقبتهای بهداشتی برای مسافران ،برنامههای نظامی،
مراقباات در مناازل از راه دور ،کاااهش هزینااه ،توسااعه بااازار و
سیاست و استراتهیهای سالمت [.]10،31

امکان سنجی براي استقرار پزشکی از راه دور

د) كاربردهاي پزشکی از راه دور

-مشاوره از راه دور

مشاوره از راه دور معموالً بین دو یا چند پزشک و یا بین بیمار و
پزشک معالج صورت میگیرد ،این فناوری باه دلیال ساادگی و
گستردگی کاربرد ،بیشترین ساهم از تلاه مدیساین را باه خاود
اختصاص میدهد [ .]42در مشاوره از راه دور استفاده از امکانات
ارتباطی نظیر تلفن ،فاکس ،پست الکترونیکی ،گفتگوی اینترنتی
و ...امکانپذیر است.
استقرار مشاوره پزشکی از راه دور در کشورهایی مثل ایران باا
شبکه حملونقل ضعیف و پراکندگی جمعیت ،عدم دسترسی باه
مراکز تخصصی پزشکی ،افزایش جمعیت سالخورده و نیازمند به
مراقبتهای ویهه پزشکی ،کمک زیادی به کاهش لیست انتظار
[ ،]33تشخیص سریع بیماری [ ،]33اتخای تاکتیکهای درماانی
صحیح ،کاهش اتالف وقت ،کاهش هزینهها [ ،]43صرفهجویی
در منابع مالی و انسانی نظاام ساالمت باا کااهش در تأسایس
بیمارستان جدید [ ]44تبادل اطالعات بین بیمارستانها و مراکز
بهداشتی درمانی [ ،]45بهبود مشاورهها مینماید.
-آموزش از راه دور

آموزش از راه دور عبارت از پاایش زناده و همزماان فراگیاران
فنون علم پزشکی و یا پزشکانی که تمایل دارند تحات نظاارت
مستقیم اساتید فن روش جدیدی را آموزش گرفته و اجرا نمایند.
آموزش از راه دور را بسته به گیرناده آن و هادف از آنچاه کاه
انتقال مییابد در طبقات ،آموزش بالینی از طریق مشااوره از راه
دور ،آموزش باالینی از طریاق اینترنات ،مطالعاه دانشاگاهی از
طریق اینترنت و آموزش عمومی از طریق اینترنات طبقهبنادی
نمود [.]45-47
هر جاایی کاه مشااوره از راه دور باه واساطه کارمناد خادمات
بهداشتی -درمانی انجام گیرد ،باه عناوان مثاال یاک پزشاک
عمومی و یا یک پرستار با یک مشاوره متخصص کاه فرصاتی
برای آموزش فراهمساازی شاود ،ناوعی آماوزش باالینی از راه
مشاوره از دور صورت میگیرد .در مقابل ،در آماوزش باالینی از
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طریق اینترنت ،شبکه جهانی و اینترنت وجود دارد .دامنه کاربرد
آموزش بالینی از طریق اینترنت ،از آموزش بهداشت عماومی در
مناطق روساتایی تاا کنفرانسهاای مجاازی و آماوزش ماداوم
پزشکی را در بر میگیرد .همچنین همکااری و مشاارکت باین
دانشگاهها و پزشاکان در ساازمانهای بهداشات و درماان باه
برنامههای آموزشی نوآورانه از طریق اینترنت منجر شاده اسات
[ .]48در نهایات روش آماوزش عمااومی از طریاق اینترناات در
نخستین دوره رشد خود است و در کشور ایاران هناوز باه درک
کاملی از نحوه استفاده از آن و همچنین برتری آن به دورههای
مبتنی بر کتاب درسی انجام نشده است.
-تصویربرداري از راه دور

تصویربرداری از راه دور ماوارد اساتفادههای مختلفای از قبیال
انتقال تصاویر به رایانه شخصی رادیولوژیست ،ارائه مشاورههای
رادیولااوژی در داخاال و خااارج از کشااور بااین دو یااا چنااد
رادیولوژیست ،ارسال کلیشاه توساط کارشانا رادیولاوژی در
مناااطق دوردساات بااه متخصصااان رادیولوژیساات باارای تهیاه
گزارشهااای دقیااق دارد [ .]49-51انااواع تصاااویری کااه در
بخشهای رادیولوژی تولید و انتقاال میبایناد عباارت از روش
تصویربرداری باا تشادید مغناطیسای ( ،(MRIاشاعه ایکاس،
سااونوگرافی ،پزشااکی هسااتهای ،دمانگاااری (ترمااوگرافی)،
فلوروسکوپی ،آنهیوگرافی و پاتولوژی از راه دور است.
-پایش از راه دور

پایش از راه دور استفاده از آدر ارتبااط از راه دور باه منظاور
جمعآوری دادههای مرتا و مکارر شارایط یاک بیماار اسات.
فرایند اکتساب دادهها ممکان اسات دساتی باشاد کاه در ایان
صورت بیمار اطالعات را ثبت کرده و آنها از طریاق تلفان یاا
یک فاکس یا سیستم کام یوتر انتقال مییاباد .باه روش دیگار
دستیابی ممکن است کامالً خودکار باشد به طوری که دادههای
متوالی میتواند در زمان واقعی باه فارد ماوردنظر ارائاه شاوند.
پایش از راه دور احتمال دارد کاربرد فزایندهای در مراقبت از راه
دور به خصوص برای افراد مسن و معلول پیدا کند [.]52،53
-تشخيص بيماريهاي پوست از راه دور

این تکنیک یکی از مفیدترین و بهترین کاربردهاای پزشاکی از
راه دور میباشد؛ زیرا بیماریهای پوستی بسایار شاایع هساتند.
یک چهارم همه بیمارانی که به دنبال کمک پزشکی هساتند در
نتیجه داشتن بیماریهای پوستی از پزشاکی از راه دور اساتفاده
میکنند [.]21
بیش از یک دهه است که تشخیص بیماریهای پوستی از راه
دور به عنوان جایگزینی بالقوه بارای معایناات حضاوری ماورد
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گستره و طبقهبندی عمل پزشکی از راه دور با توساعه فنااوری
تغییر کرده است .در حال حاضر انواع خدمات پزشکی از راه دور
به مشااوره از راه دور ،آماوزش از راه دور ،تشاخیص از راه دور،
درمان از راه دور ،بهداشات از راه دور ،آسی شناسای از راه دور،
تشااخیص بیماریهااای پوسااتی از را دور ،جراحاای از راه دور،
تصویربرداری از راه دور ،موارد اورژانس ،ط نظامی ،بحرانهاا
و پایش از راه دور و ...طبقهبندی میشوند که کاربردهای آن در
پزشکی ارائه میشود.

رفعتی و همکار

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

-جراحی از راه دور

جراحی از راه دور به شکل گسترده به عنوان توانایی انجام عمل
جراحی از فواصل دور با استفاده از مهارتهای جراحی مادرن و
لبه بر موانع زمانی و مکانی تعریف میشود .جراحای از راه دور
در نخستین دوره رشد خاود اسات .ایان موضاوع باه دو روش
توصیه از راه دور و حضور از راه دور انجام میشود .در توصیه از
راه دور ،کمک متخصصان به جراحان در انجام عمل جراحی در
یک مکان از راه دور را توصیف مینمایاد .در رویکارد جراحای
حضور از راه دور برای انجام جراحی از بازوهای رباتیک استفاده
میشود [.]45
-آسيبشناسی از راه دور

آسی شناسی از راه دور عبارت است از مطالعه تغییراتای کاه در
سلول و بافت به دلیل بیماری ایجااد میشاود .پاتولوژیسات باا
دیدن بافتها روی صفحه نمایش همان عملی را انجام میدهد
که هنگام مشاهده بافتها به طور مساتقیم زیار میکروساکوپ
انجام میدهد .در این روش دوربین روی میکروساکوپ نصا
میشود تا از ویدیو میکروسکوپ دیجیتال برای ارساال تصاویر
اسالید یا الم به مرکز موردنظر استفاده شود [ .]55از این پدیده
میتوان برای اطمینان از خدمات تشخیصی اولیه استفاده کارد.
برای انجاام آزماایش آسی شناسای از راه دور دو روش وجاود
دارد :یکی به طریق مطالعاه میکروساکوپی تصااویر و دیگاری
آزمایش تصاویر متحرک ویدیوئی .در برخی از مواقاع از طریاق
فراینااد کنتاارل رباتیااک ،نمونااه مربوطااه تحاات مطالعااات
میکروسکوپی قرار میگیارد .بارای آسی شناساان ،روش اخیار
بسیار جال توجه و قبول بوده ولیکن هزینه استفاده از آن بسیار
باال است و نیاز به ارتباطات با سرعت باال دارد [.]56
بهطورکلی انواع پزشکی از راه دور به دو دسته پزشاکی از راه
دور برای بیماران و پزشکی از راه دور بین ارائهدهندگان مراقبت
سااالمت تقساایمبندی میشااود .در پزشااکی از راه دور باارای
بیماران ،پزشک بر مبنای اطالعات انتقاال داده شاده ،مسائول
تعیین موقعیتهای فیزیکی و روانی بیماران در منزل و مسائول
درمان بیماران از راه دور میباشد .پرساتاری از راه دور مثاالی از

این نوع است ،وقتی کاه پرساتار نقاش کلیادی در کماک باه
بیماران در منزل فراهم مینماید [ .]61در مقابال در پزشاکی از
راه دور بین ارائهدهندگان مراقبت سالمت باه طاور اولیاه باین
پزشک معالج و متخصصاین صاورت میگیارد .پزشاک طباق
تجربیات سایر متخصصین ،به تشخیص ،درمان ،تفسایر  CTو
 ،MRIپاتولوژی و رادیولوژی بیماران اقدام مینماید [.]57،58
چالشهاي پزشکی از راه دور

پزشکی از راه دور به سرعت در حال فراگیر شدن در بسیاری از
کشورهای دنیا است .مزایای زیادی بر این روش مترتا اسات
کااه از آن جملااه میتااوان صاارفهجویی در هزینااهها و ایجاااد
دسترسی بهتر به سیستمهای مراقبت بهداشاتی در بسایاری از
نواحی دوردسات دنیاا را ناام بارد []29؛ ولای همچاون دیگار
ابزارهای فناوری اطالعات ،ایجاد و توسعه پزشکی از راه دور باا
موانعی نیز همراه است که شناخت آنها و تالش در زمینه رفاع
و کاهش این موانع تأثیر بسزایی در استفاده مؤثر از این فناوری
خواهد داشت.
استفاده از سیستمهای اطالعاتی از راه دور در حوزه سالمت و
مراقبتهای بهداشتی موج بروز بیشاترین نگرانای در زمیناه
حفظ و نگهداری فیزیکی از این سیستمها و اطمینان از رازداری
و حفظ اسرار پزشاکی بیمااران شاده اسات .امنیات اطالعاات
وابسته به کیفیت نگهداری اطالعاات و جلاوگیری از دسترسای
یرمجاز افراد به اطالعات میباشد .پزشکی از راه دور الگوهای
نوین ارتباطی میان پزشک با بیمار و پزشک با پزشک را ایجااد
خواهد کرد و چالشها ،تهدیادها ،تحاوالت و نیاز فرصاتهای
جدیدی را باه دنباال خواهاد داشات [ .]59اهام خطراتای کاه
بیماااران را در اسااتفاده از پزشااکی از راه دور تهدیااد میکنااد،
کنجکاوی افراد ،سوءاستفاده هکرها و گروههاای تروریساتی در
این زمینه است .این افراد به طرق مختلف از قبیل دسترسای و
افشای اطالعات سالمت اشخاص ،جعل عناوین خاص پزشکی،
خرابکاری در سیسساتمهای الکترونیکای ،انتقاال ویارو باه
شبکههای اینترنتی و استماع یرمجاز ارتباطات در پای اجارای
مقاصد نامشروع یهنی ،اقتصاادی یاا سیاسای خاویش هساتند
[ .]60همچنین برخی از چالشهایی که در اجرای پزشکی از راه
دور وجااود دارد عبارتانااد از :مقاوماات پزشااکان در مقاباال
کاربردهای فنااوری جدیاد ،عادم پوشاش بیماهای ،مشاکالت
مربوط به محرمانگی اطالعات پزشکی ،مبهم و پیچیاده باودن
زیرساخت فناوری اطالعات ،عدم آشنایی با پزشاکی از راه دور،
عدم تدوین استانداردهای فنی و مشخص نبودن سازوکار بارای
تأمین منابع مالی جهت پزشکی از راه دور است [.]59،61
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توجه قرار گرفتاه اسات .افازایش پایاایی و صاحت تشاخیص
بیماریهای پوست از راه دور به عواملی نظیر کیفیات تصااویر،
اطالعااات بااالینی ،تشااخیصهای افتراق ای ،مشااورت بااا سااایر
همکاااران و کس ا نظاارات ثانوی اه آنهااا بسااتگی دارد [.]54
تشخیص بیماریهای پوستی از طریق سوابق بیماری ،معایناه و
بیوپسی صورت میگیرد .در ماورد ایان ناوع بیماریهاا تعامال
زمان حقیقی بین متخصص و بیمار ضروری نیست [.]24

زمستان  ،1397دوره پنجم ،شماره چهارم

امکان سنجی براي استقرار پزشکی از راه دور
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باارای آمااادگی بیمارسااتانها در اجاارای پزشااکی از راه دور در
بیمارستانهای مالزی مفید هستند .همچنین نشاان دادناد کاه
اجرای موفقیتآمیز برنامههای پزشکی از را دور به چهار فااکتور
کلی ادی ،دانااش پای اهای قااوی و زیرساااختها ،برنامااهریزی و
مدیریت اطالعات بهداشتی-فناوری ،توجه به مساائل قاانونی-
اخالقی و ارزیابی رضایت بیماران از اجارای پزشاکی از راه دور
بستگی دارد [ .]7در مقایسه فاتحی در پهوهشای تحات عناوان
عوامل موفقیت و چالشهای راهاندازی کلینیاک پزشاکی از راه
دور دیاباات و اادد درونری از بیمارسااتان دانشااگاهی در شااهر
استرالیا در سال  2014مهمتارین عوامال موفقیات در پایاداری
پروژه پزشکی از راه دور را وجود زیرساخت فنای خاوب و قابال
اطمینان ،حمایت مادیران ،توجیهپاذیری اقتصاادی ،همااهنگی
متمرکز و پیگیری فعال بیماران یکر نموده است [.]66
از سااوی دیگاار در ای ااران سیاسااتگذاری و تصاامیمگیری و
اجرای موفق پروژههاا و طر هاای ملاای مسااتلزم ثبااات در
مادیریت اسات .تغییارات ساریع مدیران به ویهه در وزارت رفاه
و وزارت بهداشت یکای از مواناع اصالی توساعه پزشاکی از راه
دور اسات .همچناین نااتوانی در جذب نیااروی متخصااص و
مااهر فنااوری اطالعاات در عرصااه ساالمت الکترونیاک باه
دلیل محدودیت مالی و استخدامی از دیگار مواناااع توساااعه
سااالمت الکترونیااک اساات .در مطالعاهای  Hostgaardو
 Christianبیاااان کردناااد کااااه بزر تااارین مشااااکل در
پیاادهساازی پروناده سالمت الکترونیک فرهناگ ساازمانی یاا
بهعبارتدیگر مقاومات کاربران اسات تاا محدودیتهای فناای
[ .]67همچنین نتایج  Al-Shorbajiحاکی از آن بود که یکی
از اصلیترین مباحث رودرروی نظام سالمت در منطقاه ،ضاعف
در برنامهریزی توسعه منابع انسانی میباشد؛ هیچگونه ساازوکار
مشخصای بارای تأمین منابع مالی نظام سالمت الکترونیک در
حال حاضر وجود ندارد و استانداردهای فنی در خدمات ساالمت
تادوین نگردیاده است [.]68
اسااتفاده از پزشااکی از راه دور موجاا تغیی ار در سااازمانهای
بهداشتی -درمانی و امکان تغییر در شیوه ارائه خدمات میشود.
در مطالعهای که در برلین روی  92بیمار نارساایی قلبای تحات
مراقبت در منزل با استفاده از پزشکی از راه دور با نتایج حاصال
از مطالعه  12مااه قبال کاه مراقبات باالینی بادون اساتفاده از
پزشکی از راه دور انجام شده بود مقایسه شد ،نتاایج نشاان داد
که کیفیت مراقبت  %62افزایش و در بستری بیمااران نارساایی
قلبی  %68کاهش وجود داشته است .همچنین  %22کااهش در
میزان نارضایتی بیماران وجود داشته است [ .]69همچنین نتایج
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بحث و نتيجهگيري
استقرار پزشکی از راه دور در بخش بهداشات و درماان ایاران،
تحول عظیمی در نظام ارائه خدمات بهداشتی  -درماانی ایجااد
مینماید .با توجه به اهمیات ،مزایاا ،دشاواریهای باهکارگیری
فناوری پزشکی از راه دور و همچنین به دلیل شکست تعادادی
از پروژههای فناوری اطالعات سالمت در کشاور ایاران بادون
امکانساانجی ،همچن این هاادر رفااتن وقاات و هزینااه اجاارای
پروژههای ناتمام این پاهوهش باا هادف امکانسانجی اجارای
پزشااکی از راه دور در کشااور ای اران و ارائااه راهکااار باارای بااه
کارگیری صحیح ،مؤثر و کارای پزشکی از راه دور انجام شد.
میزان بهرهوری در استفاده از مزایای پزشکی از راه دور به طاور
خاص به امکانات موجاود در هار منطقاه وابساته اسات [،]61
همچنین توسعه پروژههای فناوری اطالعات مشکل ،پیچیاده و
زمانبر است .پروژههاای زیاادی وجاود دارد کاه توساعه پیادا
نمیکنااد و اجاارا نمیشااود .طبااق گاازارش گااروه ،Standish
 %31/1پروژههای فناوری اطالعات قبل از اینکه کامل شود در
سال  2014متوقف شده است [ ]63همچنین Rey-Moreno
و همکاااران در مطالعااهای بااا عنااوان بررساای سیسااتماتیک
پروژههای تلهمدیساین در کلمبیاا نشاان دادناد کاه  32پاروژه
تلهمدیسین در کلمبیا وجود دارد که  14پروژه به اتماام رسایده،
 11پروژه در حال اجرا و  4پروژه آ ااز و در زمیناه ساه پاروژه
اطالعاتی وجود نداشت []64؛ بنابراین قبل از سرمایهگذاری باید
مشخص شود که کشور ایران امکان عملیاتی و فنی راهانادازی
پزشکی از راه دور را دارد یاا خیار؟ در حاال حاضار عمادهترین
کااااربرد فنااااوری پزشاااکی از راه دور از دیااادگاه پزشاااکان،
مشاورههای پزشکی است که هم در ایران و هم در نقاط دیگار
جهان به راحتی در حال انجام است .مشاوره از راه دور به دلیال
سادگی و گستردگی بیشترین سهم پزشکی از راه دور را به خود
اختصاص داده است .تحقیقات تلهمدیسین در هند نشان میدهد
که تا سال  2007در هندوستان بالغ بار  30612ماورد مشااوره
تخصصی پزشکی از راه دور انجام شده است [.]65
برای استقرار موفقیتآمیز پزشکی از راه دور در ایاران نیااز باه
عناصر و مؤلفههایی است؛ بنابراین مدیران ارشد نظام بهداشات
و درمان ایران باید با استفاده از تجارب کشورهای شناخته شاده
در زمینه پزشکی از راه دور و فراهمسازی مؤلفاههای تأثیرگاذار
در کشور ایران گامی مؤثر در اجرای موفقیتآمیز پزشاکی از راه
دور بردارنااد Judi .و همکاااران در مطالعااهای تحاات عنااوان
امکانسنجی و فاکتورهای مهم موفقیت در اجارای پزشاکی از
راه دور نشان دادند که  4متغیر عملیاتی ،زمان ،اقتصادی و فنی

رفعتی و همکار

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

and improve access to health care among children with
asthma. American Journal of Respiratory and Critical
Care Medicine 2016;193:A6427
5. Hjelm NM. Telemedicine: academic and
professional aspects. Hong Kong Med J 1998;4(3):28992.
6. Holliday I, Tam WK. E-health in the East Asian
tigers. International Journal of Medical Informatics
2004;73(11-12):759-69.
7. Judi HM, Razak A, Sha'ari N, Mohamed H.
Feasibility and critical success factors in implementing
telemedicine.
Information
Technology
Journal
2009;8(3):326-32.
8. Bahadorkhani M. Early study of employment
telemedicine system in growth skill for university

زیر ساختار فناوری اطالعات در ایران مبهم و پیچیاده اساات
بهطوریکه متاولی ،سیاساتگذاران ،مجریاان و بهرهباارداران
فناوری اطالعات کشاور دقیقاً مشااخص نیسااتند و نهادهاای
مختلف در کشور ادعای تولیت فناوری اطالعات کشور را دارناد
و جداگانه به تصوی اسناد مرتبط میپردازند؛ بنابراین باا توجاه
به نتایج مطالعه ،موانع عماده اساتقرار ساالمت الکترونیاک در
ایران شامل معین نبودن استراتهی ،مبهم و پیچیده باودن زیار
ساختار فناوری اطالعات ،دو مشکل فرهنگسازی و آموزش در
ارتباط با آموزش و تمرین برای مهارتهای فناوری اطالعات و
ارتباطات ،تغییرات سریع مدیران به ویهه در وزارت رفاه و وزارت
بهداشت ،ناتوانی در جذب نیاروی متخصاص و مااهر فنااوری
اطالعات در عرصه سالمت الکترونیک ،مشخص نبودن سااز و
کار برای تأمین مناابع ماالی نظاام ساالمت الکترونیاک ،عادم
تادوین اسااتانداردهای فنای ،ضاعف در روشهااای پیادهسااازی
سالمت است.
در نظام سالمت ایران ،فرهنگ سازمانی در بهرهبرداری و باه
اجرا در آوردن موفق فناوری پزشکی از راه دور ،نقاش بسازایی
دارد؛ بنابراین پیشنهاد میشود توجه کافی توسط متولیان نسبت
به مسائلی چون تخصایص دادن بودجاه کاافی ،آشانا نماودن
مسئولین مربوطه با الزامات زیر ساختی الزم و همچناین ایجااد
انگیزش و حاس همکااری باا اساتفاده از جلساات تاوجیهی و
آموزشی مبذول گردد .همچنین جهت پشاتیبانی فنای مناسا
باید تیم فناوری اطالعات آموزش دیده در مراکز و بیمارستانها
در نظر گرفته شود.
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 Ahmedو همکاران حاکی از آن بود کاه هزیناه تماام شاده
بیمارانی که با مراجعه مستقیم به کلینیک همچون گذشته سعی
در پیگی اری درمااان و مراقباات خااود داشااتهاند مبلغ ای معااادل
 466.00دالر و هزینااه تمااام بیمااارانی کااه از طریاق کلینیاک
پزشکی از راه دور اقدام باه پیگیاری مراقبات نمودهاناد 35.85
دالر بوده اسات؛ بناابراین پزشاکی از راه دور نقاش مهمای در
پیگیری مراقبت بیماران ،کااهش هزیناهها و افازایش رضاایت
بیماران داشته است [.]69
بهطورکلی آمادگی نظام سالمت در اجرای پزشکی از راه دور به
عنوان فاکتور اصلی در موفقیت پروژه است .آمادگی ساازمانها
برای اجرای پزشکی از راه دور یک مفهوم چند بعدی است کاه
به برنامهریزی و محیط سازمانی مارتبط میباشاد [ .]71از ایان
رو ،برای به کارگیری موفق سیستم پزشکی از راه دور بایاد-1 :
کاربردهای پزشکی از راه دور مشخص باشد -2 ،ارائهدهنادگان
و کاربران بایاد سیساتم را از خودشاان بدانناد -3 ،مادیریت و
پشتیبانی پزشکی از راه دور از اصول کااربری عملکارد پیاروی
کند -4 ،فناوری کاربرپسند و ممکن باشد و  -5کاربران به طور
مناس آموزش دیده باشند و پشتیبانی شوند [ .]72با توجاه باه
موارد مطر شده ،پزشکی از راه دور تنها در صاورتی در کشاور
ایران از فاز پایلوت خارج میشاود و وارد جریاان اصالی پایادار
میگردد که مقرون به صرفه باشد .این بدان معنی است که باید
به طور مشخصی در مقایسه با خادمات معاادل و مساتقیم آن،
صرفهجویی در هزینه انجام و یا باید راههای جدید تعیین مقادار
عناصری مثل افزایش دسترسای ،کیفیات مراقبات ،تساهیالت
بیمار صورت گیارد؛ بناابراین در شارایط کناونی کشاور ایاران،
مناس ترین راه جهت به کاارگیری فنااوری پزشاکی از راه دور
ضرورت وجود یک برنامه ملی و سیاست توانمندسازی درونی و
تقویت زیر ساختها است.

زمستان  ،1397دوره پنجم ،شماره چهارم
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Introduction: Telemedicine is considered as an integral part of the management of health care
services and health information systems. This study aimed to review the studies on the goals and
applications of telemedicine in different countries and to present a suggestion for the health system
of Iran.
Method: In this systemic study using keywords of tele-medicine, electronic health، tele health,
health care, system, technology, program and tele medical, the related studies in databases of Iranian
National Medical Digital Library were reviewed from April 2000 to April 2017.
Results: After applying the entry criteria and evaluating the quality of the studies, 70 eligible papers
were selected. The main identified obstacles to the establishment of electronic health in Iran were
vagueness and complexity of the IT infrastructure, cultural and educational problems, frequent
changes of managers, inability to attract skilled IT staff in the field of electronic health, lack of a
specified mechanism for funding electronic health systems and failure to develop technical
standards.
Conclusion: Telemedicine in Iran can transfer from the pilot phase to a stable major phase provided
that it be cost-effective. Therefore, it is suggested that sufficient attention be paid by custodians to
issues such as allocating adequate funding, raising the awareness of authorities regarding the
necessary infrastructure requirements, and creating motivation and cooperation feeling using
briefing and training sessions.
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