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مقدمه :تله درماتولوژی بيش از يک دهه است که به صورت قابل توجهي مورد توجه ارائه دهندگان خدمات پزشکي از راه دور قرار گرفته
است .داليل زيادی از جمله ايمني ،دقت تشخيصي باال در مقايسه با معاينه حضوری ،تشخيصگذاری مبتني بر تصوير و هزينه نسبتاً پايين
جهت نصب سيستمهای مورد نياز ،باعث موفقيت قابل توجه تله درماتولوژی شده است .در اين مقاله با معرفي تلهدرماتولوژی و انواع آن،
نتايج مطالعات مختلف صورت گرفته در حوزه باليني در مقايسه با روش معاينه حضوری بررسي شده است.
روش :اين مطالعه مروری با استفاده از منابع کتابخانهای موجود و جستجو در پايگاه دادههای اينترنتي انجام شده است .مقالههای منتشر
شده بين سالهای  0222تا  0202درحوزه تلهدرماتولوژی مورد بررسي قرار گرفته است.
نتایج :بررسيها نشان ميدهد که به طور متوسط ،ميزان تطابق تشخيص بيماری های پوستي از راه دور نسبت به روش مراجعه حضوری
 97/2درصد ،ميزان تطابق طرحهای درماني  97/9درصد و ميزان کاهش مراجعات حضوری  55/7درصد ميباشد .در مورد هزينههای ارائه
خدمات پوستي نيز کاهش قابل توجه هزينههای مستقيم و غير مستقيم برای بيماران و ارائهدهندگان خدمات مراقبتي نشاندهنده هزينه -
اثربخش بودن بهکارگيری اين روش در ارائه خدمات تخصصي و مراقبتي پوستي ميباشد.
نتيجهگيري :اگر چه بيشتر محققان و صاحبنظران در مورد مؤثر بودن استفاده از اين فنآوری برای ارائه خدمات تخصصي و افزايش
دسترسي به اين خدمات اتفاق نظر دارند اما اين روش ،راه حل نهايي برای غلبه بر تمامي مشکالت مربوط به کمبود منابع مالي و انساني
در نظام سالمت محسوب نمي شود .بلکه بايد به عنوان راه حلي مکمل برای رفع بخشي از مشکالت موجود بر سر راه ارائه مراقبتهای با
کيفيت ،مورد توجه قرار گيرد.
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الويتهای برتر در ميان تخصصهای پزشکي برای اجرای
پروژههای پزشکي از راه دور ،در مقياس وسيع ميباشد [.]02
به کارگيری تلهدرماتولوژی ،ارائه خدمات تخصصي پوست
برای بيماران در موقعيتهای مکاني و زماني که امکان دريافت
اين خدمات را به صورت حضوری نداشته باشند ،تسهيل ميکند
[ .]00هدف نهايي از بهکارگيری اين فنآوری ،افزايش اثربخشي
مراقبت های بهداشتي از طريق افزايش تداوم مراقبت ،افزايش
دقت و کاهش زمان الزم برای ارائه تشخيصها ميباشد .در
واقع به دليل توانايي در امکان ارائه خدمات تخصصي با کيفيت و
ارزانتر در زمان کوتاهتر ،تلهدرماتولوژی مورد توجه بيماران،
فراهمکنندگان و متوليان مراقبتهای بهداشتي ميباشد [.]00
روش
در پژوهش مروری نظاممند حاضر برای بررسي متون ،ابتدا
جستجوی مقاالت با کليد واژههای مرتبط از قبيل
,Telemedicine,
Teledermatology
"
,Dermatology, Clinical outcome, Store and
 "forward,در پايگاه دادههای معتبر از قبيل Pubmed,
 Web of Science, Ebscoو موتور جستجوی
 ،Googlescholarانجام شد .تعداد  87مقاله مربوط به
سالهای  0222تا  0202که به زبان انگليسي بوده و متن کامل
آنها در ايران قابل دسترسي بود ،بررسي شد .از بين  87مقاله،
تنها  53مقاله که مربوط به پيادهسازی سامانههای
تله درماتولوژی از نوع ذخيره و ارسال و همچنين بررسي نتايج
باليني حاصل از آن بود ،انتخاب شد.
پزشکی از راه دور در تشخيص بيماريهاي پوستی

مبحث بيماریهای پوستي يکي از تخصصهای باليني است
که برای استفاده از فنآوری پزشکي از راه دور ،گزينه مناسبي
شناخته شده است .بيماریهای پوستي به خاطر ماهيت ديداری
آن ،تخصصي ايدهآل برای معرفي و کاربرد پزشکي از راه دور
ميباشد [ .]03تلهدرماتولوژی يک سيستم بين -فردی است که
بين پزشک عمومي و متخصص پوست (به منظورکسب نظرات
تشخيصي) و يا دو متخصص پوست (به منظور کسب نظرات
ثانويه) و در مواردی نيز بين بيمار و متخصص پوست ،ارتباط
برقرار ميکند [ .]02هدف اصلي استفاده از پزشکي از راه دور در
تشخيص بيماریهای پوستي ،افزايش دسترسي به خدمات
مراقبتي و بهداشتي پوستي با صرف حداقل منابع مادی برای
افراد ميباشد [ .]05ارائه خدمات تخصصي پوستي در قالب
تلهدرماتولوژی با استفاده از يکي از سه روش ذخيره و ارسال
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مقدمه
پزشکي از راه دور ( )telemedicinحوزه جديدی است که
از فنآوری نوين ارتباطات از راه دور ،برای تبادل اطالعات
پزشکي استفاده ميشود [ .]0ايده اصلي پزشکي از راه دور بر
پايه استفاده از فنآوری اطالعات و ارتباطات از راه دور به منظور
فراهم کردن خدمات مراقبتي و بهداشتي در شرايطي است که
بين دو گروه خدماتگيرنده و خدماتدهنده ،فاصله زماني يا
مکاني و يا هر دو وجود داشته باشد [.]0،3
طي يک دهه گذشته ،پزشکي از راه دور به صورت
گستردهای در مراقبتهای بهداشتي به کار گرفته شده و موجب
تغييرات بنيادی در ارا ئه خدمات مراقبتي پزشکي شده است
[.]2،5
از کاربردهای مهم و رايج پزشکي از راه دور ،ميتوان به
تلهدرماتولوژی ( )teledermatologyيعني تشخيص و
درمان بيماریهای پوستي از راه دور ،اشاره کرد [ .]7برای اولين
بار در سال  ،0775پردينا ( )Predinaو آلن ( )Allenعبارت
تشخيص بيماری های پوستي از راه دور را معرفي و از ترکيب
فنآوری اطالعات و ارتباطات از راه دور برای ارائه خدمات
مراقبتي و بهداشتي در حوزه بيماریهای پوستى استفاده کردند
[ .]9در واقع ،تشخيص و درمان بيماریهای پوستي از راه دور به
معني ارائه مراقبتهای تخصصي پوست (تشخيص ،درمان و
پيگيری) با استفاده از فنآوری اطالعات و ارتباطات از راه دور
مي باشد که ارتباط مجازی بين بيمار و پزشک متخصص را
فراهم ميکند [ .]8مطالعات صورت گرفته در اين زمينه نشان
دادهاند که ميتوان به آساني از تجهيزات ارزان و در دسترس و
نرمافزارهای موجود ،به طور مؤثری برای ارائه اين خدمات
استفاده کرد .به عنوان نمونه ،در يک مطالعة آماری که تعداد
شرکتکنندگان  328نفر بودند ،عالوه بر تاريخچه و اطالعات
باليني بيمار ،پنج تصوير از ضايعات پوستي هر بيمار تهيه و برای
پزشکان متخصص ارسال ميشد تا با استفاده از اين اطالعات،
تشخيص و طرح درماني ارائه کنند .نتايج اين مطالعه نشان داد
که پزشکان متخصص توانستند بدون معاينه حضوری افراد و
تنها با استفاده از تاريخچه باليني و تصاوير محل ضايعه ،بيماری
را تشخيص داده و طرح درماني آن را نيز ارائه کنند .در اين
مطالعه  97درصد تشخيصهای ارائه شده با نتايج بيوپسي (به
عنوان استانداردی برای مقايسه صحت تشخيصها) ،همخواني
داشت [ .]7همچنين بررسيهايي که در کشور نروژ صورت
گرفت ،نشان داد که مبحث بيماریهای پوستى يکي از
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نتایج
ارزیابی نتایج بالينی فنآوري تشخيص بيماريهاي پوستی از
راه دور

از آغاز به کارگيری تلهدرماتولوژی تا کنون مطالعات زيادی
در حوزه نتايج باليني و هزينه -اثربخشي صورت گرفته است.
نتايج باليني مربوط به تلهدرماتولوژی شامل ابعاد مختلفي مانند

تطابق تشخيصها ،طرحهای درماني و کاهش ارجاعهای باليني
ميباشد که در پژوهشهای مختلفي ارزيابي و با روش معاينه
حضوری مقايسه شده است.
تطابق تشخيصها

در پژوهشهای مربوط به تشخيص بيماریهای پوستي از راه
دور در مقايسه با مشاورههای حضوری ،تطابق تشخيصها يکي
از جنبههايي است که بيشترين کاربرد را دارد .تطابق تشخيصها
به معني توافق بين دو يا چند پزشک درباره يک تشخيص معين
ميباشد .مثالً اگر همه پزشکان مشاور ،موافق باشند که ضايعه
رنگي پوست مالنوما ميباشد ،تطابق تشخيصها  022درصد و
تشخيص مورد نظر ،قابل اعتماد ميباشد [ .]00های ( )Highو
همکاران در پژوهش خود ،تشخيصهای ارائه شده برای 70
بيمار در روش از راه دور را بررسي کردند .نتايج اين مطالعه نشان
داد که همخواني بين تشخيصها در حدود  87درصد بود .با
افزايش کيفيت تصاوير ،اين همخواني تا  78درصد هم افزايش
يافت .در اين مطالعه همچنين عنوان شد که با استفاده از
دوربينهای ديجيتال موجود و رايانههايي با قدرت معمولي
ميتوان يک سيستم هزينه -اثربخش و مفيد برای ارائه خدمات
پوستي ايجاد کرد [.]00
در پژوهش ديگری مونرو-راميرز ()Moreno-Ramirez
و همکاران ،تأثير استفاده از تشخيص بيماریهای پوستي از راه
دور به روش ذخيره و ارسال را به عنوان يک سيستم ترياژ
بررسي کردند .در اين مطالعه بيماران مبتال به مشکالت پوستي
که نگران ابتال به سرطان پوست بودند ،بررسي شدند .نتايج
نشان داد که با استفاده از روش ذخيره و ارسال ميتوان به
تشخيصهای مؤ ثر ،دقيق و قابل اعتماد برای بيماران رسيد
[ .]03روبگني ( )Rubegniو همکاران نيز در مطالعهای
تشخيصهای ارائه شده در روش ذخيره و ارسال را با روش
مراجعه حضوری ،مقايسه کردند .در اين مطالعه که  032بيمار با
ميانگين سني  80سال شرکت داشتند ،نتايج حاصله نشان داد که
در  89درصد موارد ،تطابق تشخيصي کامل وجود دشت [ .]02در
مطالعهای که اخيراً توسط رومرو ( )Romeroو همکاران برای
تعيين ميزان تطابق تشخيصهای پوستي ارائه شده از طريق
تلهدرماتولوژی با روش حضوری انجام شد ،در  039مورد از 092
مورد (حدود  80درصد) تشخيص ارائه شده در روش
تلهدرماتولوژی کامال منطبق با تشخيص ارائه شده در روش
حضوری بود [ .]2به طور کلي ميانگين مجموع تطابق
تشخيصها در اين پژوهشها  97/20درصد بود که نشاندهنده
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همزمان
روش
،)Store
&
(Forward
( )Synchronousيا ويدئوکنفرانس و روش ترکيبي
( ،)Hybridامکانپذير ميباشد .روش ويدئوکنفرانس از نظر
شباهت ،بسيار شبيه روش معاينه حضوری ميباشد .در اين روش
به صورت همزمان بين بيمار ،پزشک ارجاعدهنده و متخصص
پوست از طريق ويدئوکنفرانس ارتباط برقرار ميشود [.]07
مزيت اصلي روش ويدئوکنفرانس در اين است که امکان
تعامل مستقيم بين متخصص پوست ،پزشک عمومي و بيمار
وجود دارد که مشاوره و مديريت بيمار را قابل اعتمادتر ميکند
[ .]09روش ذخيره و ارسال ،يکي از رايجترين روشها در
تلهدرماتولوژی ميباشد .در اين روش خالصهای از اطالعات
باليني بيمار شامل تاريخچه پزشکي ،شکايت اصلي و تاريخچه
بيماری فعلي به همراه تصاوير ديجيتالي از ضايعه پوستي بيمار
به متخصص بيماریهای پوستي ارسال ميشود تا با بررسي اين
طالعات ،تشخيص و طرح درماني خود را برای پزشک ارجاع-
دهنده ارسال کند .در نهايت پزشک ارجاعدهنده با استفاده از
اطالعات حاصل از مشاوره با متخصص پوست ،بيمار خود را
مديريت ميکند [ .]08نکته مهم در اين روش غير همزمان بودن
آن است ،يعني نياز به حضور همزمان پزشک و بيمار در محل
مبدأ و مقصد نميباشد .اين روش به خاطر کيفيت باالی تصاوير
ديجيتالي گرفته شده از ضايعات بيمار و انتقال سريع اطالعات به
صورت الکترونيکي ،ميتواند کمک بزرگي برای متخصصان
پوست در تشخيص بيماری و ارائه طرح درماني محسوب گردد
[ .]07ايده اصلي ايجاد اين روش ترکيبي از آنجا نشأت گرفت
که در روش ويدئوکنفرانس برای ارتقاء معاينه ميتوان اطالعات
بيمار و تصاوير او را به کار گرفت .در اين روش اطالعات باليني
و تصاوير با کيفيت ديجيتالي بيمار قبل از معاينه ،به روش ذخيره
و ارسال در اختيار پزشک متخصص پوست قرار ميگيرد و
پزشک پس از بررسي اين اطالعات ،معاينه اصلي را به روش
ويدئوکنفرانس انجام ميدهد .در اين روش ،ترکيب روش ذخيره
و ارسال و ويدئوکنفرانس باعث کاهش هزينه ،زمان و همچنين
کاهش سوءتعبير و تشخيصهای اشتباه ميشود [.]02

پایيز  ،3131دوره اول ،شماره اول
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نزديک بودن و قابل اعتماد بودن تشخيصهای ارائه شده در
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 Massoneو همکاران []09
 Massoneو همکاران []08
 Moreno-Ramirezو همکاران []03
 Edisonو همکاران []07
 Heffnerو همکاران []32
 Romeroو همکاران []30
 Rubegniو همکاران []02
 Lamelو همکاران []00
 Kaliyadanو همکاران []03
 Romeroو همکاران []2
 Karavanو همکاران []30

تطابق طرحهاي درمانی
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87
97
92
92
97
85
93
80
85
89
70
75
80
95

تلهدرماتولوژی با معاينه حضوری را ارزيابي کرد .نتايج به دست
آمده نشاندهنده تطابق  98درصدی طرحهای درماني ارائه شده
در روش تلهدرماتولوژی با معاينه حضوری بود .نتايج اين
پژوهش همچنين نشان داد ،در صورتي که تاريخچه و اطالعات
باليني بيمار به طور مناسب گرفته شود و همچنين تصويرهای
تهيه شده از ضايعه استاندارد و با کيفيت باشند ،روش ذخيره و
ارسال ميتواند به اندازه روش معاينه حضوری مؤثر باشد [.]30
در پژوهشي که اخيراً توسط سنل ( )Senelو همکارانش به
منظور بررسي ميزان انطباق تشخيصها و طرحهای درماني ارائه
شده توسط تلهدرماتولوژيست با روش حضوری صورت گرفت،
 052بيمار مبتال به non-melanocytic skin tumours
بررسي شدند .بر اساس نتايج ،طرحهای درماني ارائه شده در
روش غيرحضوری در  92درصد موارد با روش حضوری منطبق
بود .در گزارش پاياني اين پژوهش اعالم شد که تلهدرماتولوژی
روشي قابل اعتماد برای تشخيص و درمان اين بيماریهای
پوستي ميباشد [.]35
انتشار نتايج پژوهشهايي که در اين حوزه صورت گرفته
نشاندهنده مشابهت نزديک نتايج باليني تلهدرماتولوژی با روش
معاينه حضوری (تطابق تشخيصي بين  70تا  75درصد و تطابق
طرحهای درماني  55تا  022درصد) ميباشد .افزودن
تشخيصهای اضافي ،استفاده از تصويرهای ماکروسکوپي و
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تطابق طرحهای درماني ارائه شده به وسيله متخصصان
بيماری های پوستي به دو روش معاينه حضوری و تشخيص از
راه دور ،يکي از مهمترين مواردی است که ميتواند مورد ارزيابي
قرار گيرد .با وجود پژوهشهای زيادی که طي ده سال اخير در
حوزه تله درماتولوژی و در کشورهای مختلف انجام شده است اما
اطالعات کمي درباره مديريت بيماریها (درمان دارويي و
آزمايشهای تشخيصي) و مديريت نتايج مربوط به
تلهدرماتولوژی در مقايسه با پژوهشهايي که در حوزه تطابق
تشخيصها صورت گرفته ،وجود دارد .در پژوهشهای مربوط به
ارزيابي و مديريت بيمار ،اغلب از توصيههای درماني حضوری به
عنوان مبنای مقايسه استاندارد استفاده ميشود [.)]33
نتايج پژوهشي که توسط شاپيرو ( )Shapiroو همکاران بر
روی بيماران مبتال به ضايعات رنگي پيشرونده پوست انجام
شد ،نشان داد که در هر دو روش معاينه حضوری و روش
تشخيص از راه دور ،انجام بيوپسي در  022درصد موارد توسط
پزشک متخصص برای بيماراني که نياز به انجام اين کار داشتند،
توصيه شده بود .بنابراين تطابق کامل طرحهای درماني ارائه
شده در روش تلهدرماتولوژی و روش معاينه حضوری وجود
داشت [ .]32رومرو ( )Romeroنيز در پژوهش خود به منظور
بررسي مزيتهای روش تلهدرماتولوژی در ارائه خدمات پوستي،
ميزان تطابق طرحهای درماني ارائه شده برای بيماران در روش

تطابق تشخيصی (درصد)

پایيز  ،3131دوره اول ،شماره اول

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

ارسال اطالعات باليني استاندارد موجب افزايش قابل توجه در
ميزان تطابق خواهد شد .جدول  0ميزان تطابق طرحهای درماني

ارائه شده در روش تلهدرماتولوژی با روش مراجعه حضوری در
پژوهشهای مختلف را نشان ميدهد.

جدول  :2مقایسه ميزان تطابق طرحهاي درمانی در روش غيرحضوري با مراجعه حضوري در پژوهشهاي مختلف
سال
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پژوهشگران

 Pakو همکاران []07
 Shapiroو همکاران []32
 Mahendranو همکاران []37
 Bownsو همکاران []39
 Edisonو همکاران []07
 Romeroو همکاران []30
 Rubegniو همکاران []02
 Lamelو همکاران []00
 Kaliyadanو همکاران []03
 Senelو همکاران []35
 Romeroو همکاران []2

ارزیابی هزینه -اثربخشی

97
022
55
85
77
98
77
80
75
92
77/2

داد که با استفاده از اين روش  90درصد بيماران بهبود پيدا کرده
و تلهدرماتولوژی باعث کاهش قابل مالحظه تعداد دفعات مراجعه
بيمار به مراکز مراقبتي و در نتيجه کاهش  27درصدی
هزينههای حمل و نقل و جابجايي بيماران شده بود [ .]37با اين
وجود تلهدرماتولوژی در مقايسه با روش معاينه حضوری هميشه
به صرفه و اقتصادی نيست .در همين زمينه ،پک ( ،)Pakو
همکاران نيز در پژوهشي که به منظور ارزيابي ميزان
هزينه -اثربخشي تلهدرماتولوژی در مقايسه با مراجعه حضوری
انجام داده بودند ،هزينههای مستقيم در مورد بيماراني که از
طريق مشاوره از راه دور ،خدمات و مراقبتهای پوستي دريافت
کرده بودند  023دالر و برای بيماراني که به صورت حضوری
اين خدمات را دريافت ميکردند  77دالر برآورد شد .همچنين
هزينههای غيرمستقيم برای بيماراني که از راه دور ،خدمات
دريافت کرده بودند تنها  07دالر و برای بيماران دريافتکننده
خدمات حضوری 30 ،دالر بود .هرچند در اين مطالعه هزينههای
مستقيم در روش از راه دور بيشتر از روش حضوری بود اما در
مجموع ،ميزان هزينه کلي خدمات مراقبتي برای بيماران به
روش از راه دور  007دالر و برای بيماراني که به صورت
حضوری خدمات دريافت کرده بودند  007دالر اعالم شد [.]22
مراجعه به پژوهش ديگری از همين نوع که توسط وايتد
( )Whitedو همکاران به منظور ارزيابي تأثير اقتصادی
تلهدرماتولوژی انجام شد ،نشان ميدهد که هزينه الزم برای هر
مشاوره از راه دور  05دالر بيشتر از دريافت خدمات به صورت
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تشخيص بيماریهای پوستي از راه دور ،به طور مستقيم
وابسته به فنآوری است .بنابراين ،اثبات قابليت سوددهي و
اقتصادی بودن آن مي تواند باعث افزايش به کارگيری اين روش
توسط مديران و پزشکان در بخش بهداشت و درمان گردد.
بديهي است که عملي شدن پروژههای تشخيص بيماریهای
پوستي از راه دور نيازمند هزينه های ايجاد ،اجرا و پشتيباني از
آنها ميباشد و از آنجا که فنآوری پويا است ،سنجش و ارزيابي
هزينهها بسيار مشکل خواهد بود [ .]38در بررسي اقتصادی
تلهدرماتولوژی ،دو نوع هزينه شامل هزينههای مستقيم و غير
مستقيم در نظر گرفته ميشود .هزينههای مستقيم (هزينههای
تحميل شده به سيستم مراقبت بهداشتي) ،شامل هزينههای
مربوط به ويزيت متخصص ،آزمايشهای تشخيصي ،تصويرهای
راديولوژی ،داروها و بازپرداخت هزينهها و هزينههای غير
مستقيم (هزينه های اجتماعي تحميل شده) ،شامل هزينههای
مسافرت و جابجايي بيماران ،کاهش بهرهوری و قابليت توليد و
زمانهای از دسترفته کار (غيبت از محل کار) ميباشد [.]33
در پژوهشي بايندر ( )Binderو همکاران ،نقش
تلهدرماتولوژی در پيگيری بيماران مبتال به زخم مزمن پا و
مديريت هزينههای آن را بررسي کردند .در اين پژوهش مراحل
تشخيص و درمان به اين ترتيب بود که بعد از معاينه سرپايي
اوليه بيمار  ،پيگيری بيماری توسط پرستاران از راه دور و به
صورت مراقبت در منزل انجام ميشد .نتايج اين پژوهش نشان

تطابق طرح درمانی (درصد)

كاربرد پزشکی از راه دور در تشخيص بيماريهاي پوستی...

حضوری بود .در اين پژوهش ميزان زمان الزم برای هر مشاوره
به عنوان معيار اثربخشي در نظر گرفته شد .نتايج کلي اين
پژوهش نشان داد که استفاده از تلهدرماتولوژی برای مشاورههای
پوستي موجب کاهش مدت زمان الزم برای ارزيابي هر بيمار

مهديزاده و اسماعيلی

شده و در مجموع ،اين روش مقرون به صرفه ميباشد [.]20
جدول 3هزينه مشاورههای پوستي در دو روش معاينه حضوری و
مشاوره از راه دور را نشان ميدهد.

جدول  :1مقایسه هزینه هاي مربوط به ارائه خدمات تخصصی پوستی در روش غيرحضوري با مراجعه حضوري در پژوهشهاي مختلف
سال
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]20[ Wootton
 Loaneو همکاران []23
 Whitedو همکاران []20
 Pakو همکاران []22
 Ferrandizو همکاران []22
 Moreno-Ramirezو همکاران []25
 Pakو همکاران []22
 Eminovicو همکاران []27
 van der Heijdenو همکاران []29
 Witkampو ]28[ van der Heijde

به طور کلي نتايج مطالعات مربوط به هزينه -اثربخشي
تلهدرماتولوژی نشان ميدهد که ارائه خدمات تخصصي پوستي
در اين روش موجب کاهش قابل توجه هزينههای مستقيم و
غيرمستقيم تحميل شده به ارائهکنندگان و دريافتکنندگان
خدمات پوستي ميشود .در واقع با کاهش زمانهای غيبت از کار
و در نتيجه ،جلوگيری از کاهش درآمد بيماران و همچنين
کاهش زمان و هزينه صرف شده برای جابجايي و حضور در
بيمارستان بهمنظور دسترسي به خدمات تخصصي پوست،
مزيتهای اقتصادی اين روش به طور غالب در برگيرنده هزينه-
های غيرمستقيم ميباشد.
كاهش ارجاعهاي بالينی
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 28پوند
 29پوند

 030پوند
 082پوند

 37دالر
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 389يورو
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ابزاری برای ترياژ ،باعث کاهش درخواست مشاورههای فوری
شود [ .]27همچنين وندرهايدن ( )van der Heijdenو
همکاران ،نتايج پژوهشي را منتشر کردند که در آن پزشکان
عمومي با استفاده از يک سامانه وب -محور از نظرات مشاورهای
متخصصان بيماریهای پوست برای درمان بيماران خود استفاده
ميکردند .نتايج اين مطالعه ،کاهش  92درصدی ارجاعهای
حضوری به پزشک متخصص را نشان داد و همچنين ،تنها 07
درصد از بيماراني که از طريق اين سامانه درمان شده بودند نياز
به مراجعه حضوری به پزشک متخصص داشتند [.]29
ووتون ( )Woottonو همکاران نيز تأثير پزشکي از راه
دور در کاهش مسافرتها به منظور افزايش دسترسي به خدمات
تخصصي پوستي را بررسي کردند .نتايج اين پژوهش نشان داد،
استفاده از پزشکي از راه دور در تشخيص بيماریهای پوستي،
منجر به کاهش سفرهای غيرضروری تا  23درصد موارد ميشود
[ .]02همچنين در جديدترين پژوهشي که توسط چارمن
( )Charmanو همکاران بر روی  0222بيمار مبتال به
بيماریهای پوستي صورت گرفت ،نشان داد که ارائه خدمات
ترياژ و معاينه بيماران از طريق تلهدرماتولوژی ،منجر به کاهش
 72درصدی مراجعه حضوری به بيمارستانهای تخصصي پوست
و متخصصان بيماریهای پوستي ميشود [ .]52نتايج
پژوهشهای مختلف انجام شده در اين حوزه نشان ميدهد
استفاده از تلهدرماتولوژی در ارائه خدمات تشخيصي و مراقبتي
بيماریهای پوستي ،بهطور متوسط ميزان ارجاعهای غيرضروری
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يکي ديگر از مزايای استفاده از تلهدرماتولوژی در ارائه
خدمات تشخيصي و درماني پوستي  ،کاهش ارجاعهای باليني
غيرضروری به پزشکان متخصص و مؤسسههای ارائهدهنده
خدمات تخصصي ميباشد که موجب کاهش حجم کاری ،ليست
انتظار و هزينه های اقتصادی و اجتماعي ناشي از آن ميشود
[ .]33برای نمونه در پژوهشي که توسط تيلور ( )Taylorو
همکاران با هدف ارزيابي استفاده از روش تشخيص بيماریهای
پوستي از راه دور صورت گرفت ،مشخص شد که  30درصد از
بيماران نيازی به مراجعه حضوری و مستقيم به پزشکان
متخصص پوست و درمانگاههای تخصصي پوست ندارند و
ميتوانند توسط پزشک ارجاعدهنده ،از راه دور مديريت شوند.
همچنين مشخص شد که تلهدرماتولوژی ميتواند به عنوان

مشاوره از راه دور

معاینه حضوري

پایيز  ،3131دوره اول ،شماره اول

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

به پزشکان متخصص پوست را در  55درصد موارد کاهش داده و
به اين ترتيب موجب کاهش بار کاری آنها در بيمارستانها و
مراکز مراقبتي تخصصي ميشود .از طرفي اين ميزان تنها برای
بيماریهای معمول پوستي بوده و در موراد پيچيدهتر مانند
سرطان های پوستي ،اين امر مستثني بوده و مراجعه حضوری

برای تشخيص و درمان اين بيماریها ،ضروری ميباشد .جدول
 2ميزان تأثير تلهدرماتولوژی در کاهش ميزان مراجعه حضوری
بيماران مبتال به مشکالت پوستي را به مراکز تخصصي و
پزشکان متخصص نشان ميدهد.

جدول :6ميزان تأثير تلهدرماتولوژي در كاهش ميزان مراجعه حضوري به مراكز تخصصی و پزشکان متخصص
نسبت به روش حضوري در پژوهشهاي مختلف
سال

پژوهشگران

ميزان ممانعت از مراجعه
حضوري (درصد)
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 Taylorو همکاران []27
 Leggettو همکاران []50
 Mahendranو همکاران []37
 Bownsو همکاران []39
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 Ebnerو همکاران []50
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بحث و نتيجهگيري
يکي از موارد مهمي که در مورد به کارگيری فنآوریهای
نوين در حوزه پزشکي و ارائه مراقبت مورد توجه قرار ميگيرد،
نتايج باليني مربوط به تطابق تشخيصها و طرحهای درماني،
کاهش مراجعه حضوری و به طور کلي هزينه -اثربخشي آن
مي باشد .بررسي نتايج تحقيقاتي که در اين حوزه انجام شده،
نشان ميدهد که به طور متوسط ميزان تطابق تشخيصهای
ارائه شده در روش تشخيص بيماریهای پوستي از راه دور
نسبت به روش مراجعه حضوری  97/2درصد ،ميزان تطابق
طرحهای درماني  97/9درصد و ميزان کاهش مراجعه حضوری
 55/7درصد ميباشد .در مورد هزينههای ارائه خدمات پوستي
نيز نتايج پژوهشها حاکي از کاهش قابل توجه هزينههای
مستقيم و غير مستقيم برای بيماران و ارائهدهندگان خدمات
مراقبتي ميباشد که نشاندهنده هزينه -اثربخش بودن
به کارگيری اين روش در ارائه خدمات تخصصي و مراقبتي
پوستي ميباشد.

همچنين از مزايای به کارگيری و استفاده از اين روش در
صنعت مراقبت بهداشتي برای دريافتکنندگان خدمات مراقبتي
(بيماران) ،دسترسي فوری به خدمات تخصصي پزشکي بدون
توجه به مکان جغرافيايي ،کاهش زمان انتظار ،کاهش هزينههای
دسترسي (هزينه معاينه ،هزينه حمل و نقل و جابجايي) و برای
فراهمکنندگان خدمات مراقبتي نيز اين مزايا شامل کاهش
ارجاعهای غيرضروری از طريق مديريت بيمار در محل زندگي
خود ،کاهش طول درمان ،کاهش هزينهها برای سازمانها و
مؤسسات بيمهگر (کاهش روزهای بستری در بيمارستان) و در
نتيجه ،کاهش بازپرداختها ميباشد .از اين رو تعداد
شرکتکنندگان در برنامههای تلهدرماتولوژی در کشورهای
توسعه يافته به خاطر مزايای زيادی که دارد ،افزايش قابل
توجهي يافته و اين روند با پيشرفت سيستمهای ارتباطي نوين
همچنان ادامه دارد.
تشخيص بيماریهای پوستي از راه دور جزء کوچکي از
زنجيره ارائه خدمات مراقبتي مربوط به بيماریهای پوستي است
که با توجه به نتايج باليني قابل قبول و همچنين اثبات

مهديزاده و اسماعيلی

...كاربرد پزشکی از راه دور در تشخيص بيماريهاي پوستی

ساده و مناسب برای کاهش کمبودهای موجود در نظام ارائه
مراقبت بهداشتي و رفع بخشي از مشکالت و موانع موجود بر
سر راه ارائه خدمات بهداشتي و دسترسي به مراقبتهای
 مورد توجه سياستگذاران و،تخصصي پوستي با کيفيت
.فراهمکنندگان مراقبتهای بهداشتي در ايران قرار گيرد

 اثربخش بودن آن در مقايسه با روش مراجعه حضوری و-هزينه
از طرفي با علم به اينکه سازمانهای مراقبت بهداشتي با
فشارهای زيادی از سوی سازمانهای سياستگذار در نظام
مراقبت سالمت و دريافتکنندگان خدمات مراقبتي به منظور
کاهش هزينه ها و در عين حال حفظ سطح کمي و کيفي خدمات
 ميتواند به عنوان يک راهکار،ارائه شده به بيمار روبرو هستند
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Introduction: Tele-dermatology is considered by telemedicine service providers about more than a
decade. Many reasons, including safety, high diagnostic accuracy compared with physical
examination, image-based diagnosis and relatively low cost for installing required systems are
making Tele-dermatology successful remarkable. This study introduced Tele-dermatology and its
kind and the results of different studies were conducted in clinical area in compare with
physical examination is investigated.
Method: This review article was done using available library resources and searching online
database and articles which published between 2000–2014 in Tele-dermatology field were assessed.
Results: Findings showed that, in average the conformity of the proposed diagnosis in skin disease
for Tele-dermatology compared with visiting were (79.4 %), for treatment plans were (76.7 %) and
reduction of attended visiting was(% 55.6). Also about the servicing fees skin a significant
reduction of direct and indirect costs of skin care services show cost- effectiveness of Teledermatology.
Conclusion: Although most of the researchers and experts agree with the effectiveness of
Teledermatology for providing professional health care services and increasing the accessibility of
these services, this method is not the final solution to overcome all difficulties related to the
shortage of human and financial resources in healthcare system. It should be considered as a
complementary to resolve some problems in providing high quality healthcare.
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