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آن در بيمارستانهاي آموزشي شهر تبريز
پيمان رضايي (6 )PhDو ،5الهام مسرت ( ،6)PhDاميرتراب مياندوآب
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 6گروه فناوری اطالعات سالمت ،دانشكده مديريت و اطالعرساني پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي تبريز ،تبريز ،ايران
 5مرکز تحقيقات حوادث جاده ای ،دانشگاه علوم پزشكي تبريز ،تبريز ،ايران
 9کميته تحقيقات دانشجويي ،دانشگاه علوم پزشكي تبريز ،تبريز ،ايران
(دريافت مقاله -36/5/61 :پذيرش مقاله)36/2/52 :

چكيده
زمينه :تكنولوژیهای جديد حوزههای مختلفي از جمله پزشكي را تغيير ميدهند .يكي از اين تكنولوژیها ،پزشكي از راه دور ميباشد.
تله مديسين ميتواند دسترسي يكسان به خدمات و کيفيت خدمات مراقبت سالمت را بهبود ببخشد .ارزيابي ميزان آگاهي و نگرش پزشكان
نقش کليدی در پذيرش اين فناوری دارد .هدف اين مطالعه بررسي ديدگاه پزشكان متخصص درباره پزشكي از راه دور و موانع استفاده
آن در بيمارستانهای آموزشي شهر تبريز ميباشد.
مواد و روشها :اين مطالعه يک مطالعة توصيفي -مقطعي است که در سال  6932انجام گرديد .اين تحقيق با استفاده از پرسشنامه که
شامل چهار بخش بود انجام شد (ميزان آگاهي ،نگرش ،موانع و ميزان استفاده) 667 .نفر از پزشكان متخصص بيمارستانهای آموزشي و
درماني شهر تبريز با روش نمونهگيری در دسترس انتخاب شدند و در مطالعه شرکت کردند.
يافتهها :ميزان آگاهي  99/22درصد از پزشكان درباره فناوری پزشكي از راه دور کم بود 66/1 .درصد از پزشكان بر اين باور بودند که
استفاده از پزشكي از راه دور باعث بهبود ارايه خدمات مراقبت سالمت ميشود 12/9 .درصد از پزشكان از پزشكي از راه دور استفاده
کردند که بيشترين استفاده مربوط به سرويس مشاوره تلفني از راه دور بود .فقدان فرهنگ مناسب برای استفاده از تله مديسين ،عدم آگاهي
نسبت به اين فناوری و نبود امكانات از مهمترين موانع پزشكي از راه دور بودند.
نتيجهگيری :اين مطالعه نشان داد ميزان آگاهي و ميزان استفاده پزشكان متخصص از پزشكي از راه دور پايين و ميزان پذيرش پزشكي از
راه دور باالست .برای از بين بردن موانع و اجرای مناسب اين فناوری ،پزشكان متخصص به آموزش جامع برای آشنايي با خدمات پزشكي
از راه دور نياز دارند .همچنين زيرساختهای ضروری از جمله فرهنگي ،فني و ديگر زيرساختها بايد تجزيه و تحليل و فراهم شوند.
واژگان کليدی :پزشكي از راه دور ،آگاهي ،نگرش ،موانع ،پزشكان متخصص
*تبریز ،گروه فناوری اطالعات سالمت ،دانشکده مدیریت و اطالعرساني پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي تبریز ،تبریز ،ایران
Email: Amir.torab1994@gmail.com
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ديدگاه پزشکان متخصص درباره پزشکي از راه دور و موانع استفاده

رضايي و همكاران

ديدگاه پزشكان متخصص درباره پزشكي از راه دور 269 /

مقدمه
محيطهای كاری را در سراسر جهان با تغييرات اساسي

ارتباط ميان مراكز بهداشتي ،بهينه سازی دسترسي به

مواجه ساخته است ( .)1در دنيای كنوني هر مؤسسهای

متخصصان ،كاهش نياز به حمل و نقل بيماران و كاهش

كه از فناوری اطالعات و شبکههای ارتباطي بيبهره

هزینههای درماني به كار گرفته ميشود ( 7و .)8

باشد ،به تدریج از جریان ارتباطات جهاني دور خواهد

در سال  2112در كشور سودان سيستم ارتباط از راه

ماند .از این رو ،صنایع مختلف ارتقای كيفيت و افزایش

دور برای تسهيل عمليات پزشکي از راه دور ارائه شد.

بهرهوری خود در دنيای پر رقابت امروز را منوط به

در این سيستم تمام مراكز سالمت و كلينيکها به

بکارگيری فناوری اطالعات ميدانند .نظام سالمت نيز

بيمارستان پایتخت متصل ميشدند .این مدل شامل یک

همواره برای ارتقای سطح سالمت و بهبود نتایج باليني

سيستم پزشکي از راه دور مبتني بر وب بود كه

و مالي خود در راستای بهرهمندی از آخرین دستاوردها

سرویسهای اوليه را برای مشاورههای از راه دور از

و فناوریها گامهای مؤثری برداشته است (.)2

طریق تله كنفرانس ویدیویي فراهم ميكرد .این سيستم

با توسعة فناوری اطالعات در بخش پزشکي ،ميتوان

برای تسهيل ارتباط ميان ارائه كنندگان خدمات بهداشتي

به دنبال تحول عظيمي در نظام ارایة خدمات بهداشتي

و بيماران بسيار مفيد بوده است (.)9

و درماني بود .یکي از مهمترین حوزههای كاربرد

اكلند ( )Ekelandو همکاران تمامي پياده سازیهای

فناوری اطالعات ،حوزة بهداشت و درمان ميباشد

پزشکي از راه دور كه تا سال  2111انجام گرفته بود را

(. )3همچنين یکي از حوزههایي كه در آن حرفة پزشکي

مورد ارزیابي قرار داده و به این نتيجه رسيده بودند كه

رشد زیادی داشته است و به طور شدید تحت تأثير این

 64درصد پياده سازیها حاكي از این بود كه پزشکي از

تکنولوژی قرار گرفته است پزشکي از راه دور یا

راه دور در بيماریها خصوصاً بيماریهای مزمن به

 Telemedicineاست ( .)4ایده اصلي پزشکي از راه

خوبي قابل پيادهسازی بوده و اثرات مثبتي مثل افزایش

دور بر پایه استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات از

تأثير درمان ،افزایش كارایي خدمات سالمت ،كاهش

راه دور به منظور فراهم كردن خدمات مراقبتي و

هزینهها و صرفهجویي در وقت دارد (.)11

بهداشتي در شرایطي است كه بين دو گروه خدمات

اجرای فاز اول طرح سامانه پزشکي از راه دور در

گيرنده و خدمات دهنده ،فاصله زماني یا مکاني و یا هر

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي نشان داد كه

دو وجود داشته باشد (.)5

عليرغم تجربههای موفقي كه در این زمينه در برخي از

در واقع پزشکي از راه دور به كاربردن ارتباطات

كشورهای پيشرفته دنيا به چشم ميخورد ،شروع این

الکترونيکي و فناوری ارتباطات از راه دور برای انجام و

فعاليت نوپا در ایران با چالشهایي روبه رو است (.)11

پشتيباني خدماتي از قبيل مراقبتهای باليني از راه دور،

با بهرهجویي از پزشکي از راه دور ،افراد جامعه قادر

آموزش و تعليم دادن در زمينههای مرتبط به تندرستي

خواهند بود از دسترسي یکسان به خدمات بهداشتي و

به متخصصان و بيماران ،توسعه بهداشت عمومي و

پزشکي الکترونيکي برای حفظ سالمت خویش و

اجرای مدیریت تندرستي است ( .)6به طور كلي

آموزش و تعليم دادن در زمينههای مرتبط به تندرستي
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پيشرفتهای سریع در فناوری اطالعات ،زندگي و

پزشکي از راه دور با هدف باال بردن كيفيت درمان ،بهبود

 / 261طب جنوب

سال بيستم /شماره  /6بهمن و اسفند 6936

خود را به نحو مناسبتری اداره كنند ( .)12بسياری از

بيمارستان آموزشي و درماني شهر تبریز انجام گردید.

كشورهای در حال توسعه ،با كمبود متخصص در

 242نفر از پزشکان متخصص بيمارستانهای آموزشي

سيستم بهداشت و درمان مواجه هستند و خدمات و

و درماني شهر تبریز از ميان  676پزشک با روش

متخصصان موجود ،اغلب در شهرهای بزرگ مستقر

نمونهگيری در دسترس انتخاب شدند كه از این ميان

هستند و مناطق محروم و جمعيت روستانشين و

 117نفر از آنان در مطالعه شركت كردند.

شهرهای كوچک در دسترسي به این امکانات با مشکل

برای گرداوری دادههای مورد نياز پژوهش از پرسشنامه

روبرو است؛ كاركنان بهداشتي درماني نيز در این مناطق

محقق ساخته استفاده شد .این پرسشنامه در قالب

كمتر از حمایت متخصصان بهرهمند ميشوند .با استفاده

سؤاالت باز و بسته و پس از مطالعة مقالههای پيشين در

از پزشکي از راه دور به جای لزوم حضور فيزیکي

ارتباط با این موضوع و بررسي متون و منابع مرتبط

پزشکان متخصص در مناطق محروم ،ميتوان از دانش

توسط مجریان طرح تدوین شد .پرسشنامه شامل چهار

و خدمات آنان در این مناطق استفاده كرد كه این عامل،

بخش بود كه بخش اول از  12سؤال مربوط به ميزان

باعث صرفهجویي زیادی در منابع مالي و منابع انساني

آگاهي پزشکان از فناوری پزشکي راه دور و یک سؤال

نظام سالمت ميشود (.)13

باز در خصوص اینکه پزشکان به كدام حيطه از فناوری

لذا لزوم آگاهي كادر درماني از پزشکي از راه دور

پزشکي از راه دور آشنایي دارند ،بخش دوم از  16سؤال

ضروری به نظر ميرسد چرا كه با اجرای این مهم عالوه

مربوط به نگرش پزشکان نسبت به فناوری پزشکي راه

بر كاهش هزینههای درمان ،صرفهجویي در زمان و

دور ،بخش سوم از  4سؤال مربوط به ميزان استفاده

دسترسي سریع بيماران به كادر درماني ميسر خواهد شد.

پزشکان از فناوری پزشکي از راه دور و بخش چهارم

افزون بر این پزشکان را ميتوان ارایه دهندگان اصلي

از چک ليست در خصوص موانع به كارگيری از فناوری

پزشکي از راه دور به حساب آورد .همچنين مهمترین

پزشکي از راه دور تشکيل شده بود .سؤاالت ميزان

قشری هستند كه قادرند این فناوری را با موفقيت عجين

آگاهي پزشکان از فناوری پزشکي راه دور بر اساس

سازند ( .)14به همين دليل آگاهي و نگرش آنها در این

طيف ليکرت پنج درجهای از خيلي كم تا خيلي زیاد و

زمينه ميتواند به عنوان رویکردی پایهای جهت

سؤاالت نگرش پزشکان نسبت به فناوری پزشکي راه

برنامهریزی راهبردی به كار گرفته شود .عالوه بر این

دور ،سؤاالت ميزان استفاده پزشکان از فناوری پزشکي

مطالعات اندكي در این زمينه صورت گرفته است.

از راه دور و سؤاالت موانع به كارگيری از فناوری

بنابراین هدف مقاله حاضر بررسي دیدگاه پزشکان

پزشکي از راه دور به ساختارمند بسته تنظيم شده بود.

متخصص درباره پزشکي از راه دور و موانع استفاده آن

روایي ابزار توسط نظر هشت نفر از صاحبنظران و

در شرایط فعلي دانشگاه علوم پزشکي تبریز بود.

اساتيد خبره و با شاخص روایي محتوایي
( ،)CVI=1/83شاخص نسبت روایي محتوایي

مواد و روشها

( )CVR=1/81و پایایي آن با استفاده از روش آزمون -

این پژوهش مطالعهای توصيفي -مقطعي بوده كه در

بازآزمون به فاصله 15روز تأیيد شد ( .)r=1/85دادههای

http://bpums.ac.ir

Downloaded from ismj.bpums.ac.ir at 11:32 +0430 on Thursday June 24th 2021

بهرهمند شوند و فرایند مراقبتهای بهداشتي و درماني

سال  1395و در یک بازة زماني یک ساله در 11

ديدگاه پزشكان متخصص درباره پزشكي از راه دور 262 /

رضايي و همكاران

گردآوری شده توسط پرسشنامه وارد نرمافزار SPSS

 11/41درصد متخصص پوست و مو 18/81 ،درصد

ویرایش  16شد و با روشهای آمار توصيفي مورد

متخصص داخلي و  6/81درصد متخصص طب

تجزیه و تحليل قرار گرفت.

اورژانس بودند.
متخصص (جدول  )1نشان دهنده این بود كه به طور

يافتهها
از بين  117پزشک متخصص پاسخ دهنده  58درصد

ميانگين  21/51درصد از پزشکان متخصص نسبت به

خانم و  42درصد آقا بودند .ميانگين سني

فناوری پزشکي از راه دور آگاهي خيلي كم33/55 ،

شركتكنندگان (انحرف معيار )±در كل نمونه

درصد آگاهي كم 32/42 ،درصد آگاهي متوسط11/18 ،

( 46 )±3/1سال بود .بر حسب نوع تخصص 18/21

درصد آگاهي زیاد و  3/34درصد آگاهي خيلي زیادی

درصد از پزشکان متخصص چشم 15/81 ،درصد

داشتند .همچنين نسبت به استاندارد ارائه خدمات

متخصص اعصاب و روان 16/71 ،درصد متخصص

پرستاری و مراقبت با بکارگيری پزشکي از راه دور

ارتوپدی 12/31 ،درصد متخصص زنان و زایمان،

كمترین آگاهي ( 4/31درصد) و نسبت به كاربرد كامپيوتر
در پزشکي بيشترین آگاهي ( 41/9درصد) را داشتند.

جدول  )6توزيع فراواني ميزان آگاهي پزشكان متخصص از فناوری پزشكي راه دور
سطح آگاهي

خيلي کم
تعداد

کم

زياد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

كاربرد كامپيوتر در پزشکي

6

5/11

15

12/81

47

41/21

34

29/11

15

12/81

پزشکي از راه دور

32

27/41

36

31/81

39

33/31

7

6/11

3

2/61

كاربرد پزشکي از راه دور در آموزش و اطالع رساني به بيمار

16

13/71

44

37/61

41

35/11

13

11/11

3

2/61

انجام مشاوره بيماران با پزشکي از راه دور

16

13/71

45

38/51

41

35/11

11

8/51

5

4/31

استفاده از نرم افزارهای ویدیو چت

25

21/41

28

23/91

42

35/91

17

51/14

5

4/31

ارائه خدمات پرستاری و مراقبت با بکارگيری پزشکي ازراه دور 27

23/11

46

39/31

39

33/31

3

2/61

2

1/71

روش های پزشکي از راه دور (ذخيره و ارسال یا آنالین)

27

23/11

47

41/21

29

24/81

11

9/41

3

2/61

انواع سرویس های پزشکي از راه دور

25

21/41

46

39/31

33

28/21

12

11/31

1

1/91

سودمندی و فواید پزشکي از راه دور

23

19/71

33

28/21

44

37/61

13

11/11

4

3/41

نسبت به سازمان مسئول پياده سازی پزشکي از راه دور

31

26/51

43

36/81

35

29/91

7

6/11

1

1/91

ایجاد و اجرای فناوری پزشکي از راه دور

25

21/41

43

36/81

37

31/61

11

8/51

2

1/71

استانداردهای حوزه پزشکي از راه دور
ميانگين كل

درصد

متوسط

خيلي زياد

35

29/91

45

38/51

28

23/91

6

5/11

3

2/61

1/21

21/51

1/33

33/55

1/32

32/42

1/11

11/18

1/13

3/34

همانطور كه در جدول  2نشان داده شده است بيشترین

نتایج حاصله در بررسي ميزان استفاده پزشکان

درصد نگرش مثبت پزشکان مربوط به تأثير پزشکي از

متخصص نشان ميداد كه صرفاً  3/41درصد از پزشکان

راه دور در كمک به پيشگيری و درمان بيماریها و

متخصص دوره مربوط به پزشکي از راه دور را گذرانده

همچنين كنترل بيماریهای مزمن بود 38/5 .درصد

بودند و فقط 45/31درصد از پزشکان متخصص از این

پزشکان اعتقاد داشتند كه تله مدیسين ميتواند منجر به

سيستم استفاده كرده بودند.

انفصال رابطه بين پزشک و بيمار شود.
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جدول  )5نگرش پزشكان متخصص نسبت به استفاده از پزشكي از راه دور
درصد نگرش مثبت

نگرش
تمایل برای استفاده از پزشکي از راه دور

66/51

تأثير پزشکي از راه دور دركمک به درمان و پيشگيری از بيماریها

74/41

ایجاد تغييرات ساختاری در بيمارستانها برای پذیرش پزشکي از راه دور

46/21

آموزش پزشکان و بيماران برای استفاده بهينه از فناوری پزشکي از راه دور

56/41

پزشکي از راه دور باعث انفصال رابطة بين پزشک و بيمار

38/51

تأثير پزشکي از راه دور در استفاده بهتر از خدمات سالمت

68/41

سودآور بودن آینده صنعت پزشکي از راه دور

45/31

تأثير پزشکي از راه دور بر كاهش هزینههای خدمات سالمت

64/11

تركيب پزشکي از راه دور با ارائه خدمات مراقبت بهداشتي درماني به صورت حضوری

65/81

لزوم وجود مستندات دقيق و راهنماهای آموزشي برای استفاده از سيستمهای شبکه پزشکي از راه دور

61/71

تأثير پزشکي از راه دور در توزیع عادالنه خدمات سالمت

57/41

تأثير پزشکي از راه دوردر كنترل بيماریهای مزمن

73/51

تاثير پزشکي از راه دور در بهبود كيفيت خدمات سالمت

61/71

تأثير پزشکي از راه دور در كاهش خطاهای پزشکي

41/21

مطابق جدول  3از بين پزشکان متخصصي كه از این

آموزش از راه دور ،تجویز دارو از راه دور و مشاوره

فناوری استفاده كرده بودند بيشترین استفادهها به ترتيب

ویدیویي از راه دور بود.

مربوط به سرویسهای مشاوره تلفني از راه دور،
جدول  )9توزيع فراواني ميزان استفاده از انواع سرويس های فناوری
پزشكي از راه دورتوسط پزشكان متخصص
نوع خدمت

فراواني
تعداد

درصد

مشاوره ویدیوئي از راه دور

13

11/11

پرستاری از راه دور

5

4/31

تجویزدارو از راه دور

14

12/11

پاتولوژی از راه دور

1

11/9

درمان امراض پوستي از راه دور

7

6/11

رادیولوژی از راه دور

9

7/71

آموزش از راه دور

25

21/41

مشاوره تلفني از راه دور

34

29/11

جراحي از راه دور

1

1/91

آزمایشگاه از راه دور

7

6/11

سایر موارد

15

12/81

همانطور كه در جدول  4نشان داده شده است ،نبود

عدم آگاهي و آشنایي نسبت به این فناوری و فواید آن

فرهنگ مناسب برای استفاده از این فناوری ( 65درصد)،

( 59/81درصد) ،نبود امکانات و زیرساختهای الزم

http://bpums.ac.ir

Downloaded from ismj.bpums.ac.ir at 11:32 +0430 on Thursday June 24th 2021

تأثير پزشکي از راه دور دركمک به تصميمگيری و تشخيص پزشکي

66/71

ديدگاه پزشكان متخصص درباره پزشكي از راه دور 267 /

رضايي و همكاران

برای بکارگيری این سيستم ( 55/61درصد) دارای

موانع به كارگيری از فناوری پزشکي از راه دور از

بيشترین فراواني نسبت به سایر موانع و از مهمترین

دیدگاه پزشکان متخصص بودند.

فراواني

موانع

تعداد

درصد

هزینه باالی راهاندازی و بکارگيری این سيستم

52

44/41

عدم حمایت جامعه و دولت برای استفاده از این سيستم

54

46/21

عدم آگاهي و آشنایي نسبت به این فناوری و فواید آن

71

59/81

نبود فرهنگ مناسب برای استفاده از این فناوری

76

65/11

نبود امکانات و زیرساخت های الزم برای بکارگيری این سيستم

65

55/611

عدم مکان مناسب در بيمارستان برای استفاده از این سيستم

27

23/11

مقاومت كادر پزشکي در مقابل استفاده از این سيستم (خو گرفتن با روش سنتي درمان)

34

29/11

مقاومت بيماران در مقابل استفاده از این سيستم

24

21/51

عدم دسترسي به اینترنت پرسرعت و پهنای باند باال

54

46/21

كمبود كادر پزشکي  -فني برای ارائه خدمات پزشکي از راه دور

24

21/51

مشکل در پرداختها (بيمهها و باز پرداختها)

34

29/11

عالیق و انتظارات متضاد گروه ها نسبت به پزشکي از راه دور

19

16/21

عدم آموزش كادر پزشکي و بيمار برای استفاده از این فناوری

29

24/81

مشکالت صدور مجوز جهت بکارگيری پزشکي از راه دور

14

12/11

مسائل مربوط به محرمانگي اطالعات

21

17/91

عدم هماهنگي بين بخشهای مختلف سيستم سالمت (عدم قابليت عمليات بينابيني)

25

21/41

انفصال رابطه پزشک و بيمار

22

18/81

پيچيدگي استفاده از این فناوری

14

12/11

مفيد نبودن این فناوری

5

4/31

عدم وجود وقت كافي جهت بکارگيری

15

12/81

بحث

مراكز ارائه كننده خدمات بهداشتي و درماني دانشگاه

هدف مقاله حاضر دیدگاه پزشکان متخصص درباره

علوم پزشکي كرمان در مورد تله مدیسين" بيان كردند

پزشکي از راه دور و موانع استفاده آن در شرایط فعلي

كه پرسنل مراكز ارائه كننده خدمات بهداشتي و درماني

دانشگاه علوم پزشکي تبریز بود.

دانشگاه علوم پزشکي كرمان آگاهي خوبي نسبت به

طبق یافته های پژوهش حاضر پزشکان متخصص نسبت

فناوری تله مدیسين و كارایي استفاده از آن دارند (.)15

به فناوری پزشکي از راه دور آگاهي كمي داشتند.

البته نکته قابل توجه در این است كه ميرحسيني و

همچنين نسبت به استانداردهای فناوری پزشکي از راه

همکاران در پژوهش خود فقط ميزان آگاهي و نگرش

دور كمترین آگاهي و نسبت به كاربرد كامپيوتر در

پرسنل مراكز ارائه كننده خدمات بهداشتي و درماني را

پزشکي بيشترین آگاهي را داشتند.

بررسي كرده بودند ولي در پژوهش حاضر در عين حال

این در حالي است كه ميرحسيني و همکاران در مطالعه

كه پزشکان متخصص بررسي شدهاند ،عالوه بر ميزان

خود تحت عنوان "بررسي ميزان آگاهي و نگرش پرسنل

آگاهي و نگرش پزشکان متخصص ،ميزان استفاده
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دیدگاه آنان هم بررسي شده است.

پزشکي از راه دور ،داشتن یک برنامه مدون در زمينة

بر اساس یافتههای توراني و همکاران در دانشگاه علوم

توسعة پزشکي از راه دور ،داشتن سختافزارهای

پزشکي ایران در زمينه استقرار مشاوره پزشکي از راه

دستيابي به پزشکي از راه دور و مهارت دانشجویان در

دور ،از هشت بيمارستان مورد مطالعه آنها ،آگاهي

استفاده از كامپيوتر و اینترنت برای ایجاد وتوسعه

مدیران چهار بيمارستان در زمينة استقرار مشاوره

روشهای پزشکي از راه دور موافقاند ( .)14همچنين

پزشکي از راه دور باالتر از ميانگين ميباشد ( .)4جامعه

درگاهي و همکاران هم در پژوهش " نقش فرهنگ

آماری در این پژوهش پزشکان متخصص ميباشد در

سازماني در به اجرا درآوردن فناوری تلهمدیسين در

حالي كه توراني و همکاران قابليت بيمارستانها و در

مراكز ارائه كننده خدمات بهداشتي درماني دانشگاه علوم

داخل آن ميزان آگاهي مدیران را بررسي كردهاند.

پزشکي تهران در سال  "82-83به نتيجه ایجاد تغييرات

عالوه بر این مهر ( )Meherو همکاران در مطالعة خود

ساختاری و طراحي سازمانها با توجه به گرایشهای

اظهار نمودند كه اكثر پزشکان در بيمارستانهای كشور

فرهنگي به علت تأثير بسزای ساختار سازماني در اجرای

هند دارای سطح آگاهي متوسط به باالیي نسبت به

موفق تله مدیسين دست یافتند (.)17

مشاورة پزشکي از راه دور ميباشند ( .)16البته مطالعه

لذا طبق نتایج این مطالعه و پژوهشهای فوق ،هم

مهر و همکاران در رابطه با ميزان آگاهي نسبت به

پزشکان متخصص و هم دانشجویان رشته پزشکي با

مشاوره پزشکي از راه دور ميباشد ولي در مطالعه

موارد فوقالذكر موافق بودند .راهاندازی این فناوری

حاضر ميزان آگاهي نسبت به تمامي خدمات تله

مستلزم زیرساختهای كافي از جمله اینترنت پر سرعت

مدیسين سنجيده شده است.

و سخت افزارهای پزشکي از راه دور ميباشد و اجرای

مطابق با یافتههای این پژوهش ،پزشکان متخصص

هر پروژهای نيازمند وجود برنامه مدون و حمایتهای

نسبت به استفاده از پزشکي از راه دور ،نقش مؤثر

جامعه ميباشد.

پزشکي از راه دور در كمک به درمان و پيشگيری از

ميرحسيني و همکاران در مطالعه خود مانند مطالعه

بيماریها و وجود مستندات دقيق و راهنماهای آموزشي

حاضر نشان دادند كه پرسنل مراكز ارائه كننده خدمات

برای استفاده از سيستم پزشکي از راه دور نگرش مثبتي

بهداشتي و درماني دانشگاه علوم پزشکي كرمان با نقش

داشتند و با ایجاد تغييرات ساختاری در بيمارستانها

مؤثر پزشکي از راه دور در درمان و پيشگيری از

برای پذیرش پزشکي از راه دور و آموزش پزشکان و

بيماریها ،در كمک به تصميمگيری و تشخيص

بيماران برای استفاده بهينه از فناوری پزشکي از راه دور

پزشکي ،در توزیع عادالنة خدمات سالمت ،در كاهش

موافق بودند.

هزینههای خدمات سالمت ،در بهبود كيفيت خدمات

همسو با نتایج حاصل شده ،عليزاده و همکاران هم در

سالمت و در كاهش خطاهای پزشکي موافق اند (.)14

مقالة خود با عنوان "بررسي دیدگاه دانشجویان رشته

بر اساس نتایج حاصل از پژوهش ،اكثر پزشکان

پزشکي در زمينه ایجاد و توسعه روشهای پزشکي از

متخصص دوره مربوط به پزشکي از راه دور را نگذرانده

راه دور" به این نتيجه رسيدند كه دانشجویان رشته

بودند و تا به حال از این فناوری استفادهای نکرده بودند
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كرده بودند بيشترین استفادهها به ترتيب مربوط به

وضعيت پزشکي از راه دور در هشت كشور نيوزلند،

سرویسهای مشاوره تلفني از راه دور ،آموزش از راه

استراليا ،آمریکا ،كانادا ،بریتانيا ،مالزی ،چين و هند

دور ،تجویز دارو از راه دور و مشاوره ویدیویي از راه

پرداخت .یافتههای این مطالعه حاكي از این است كه

دور بود كه حقيقي و همکاران نيز در پژوهش خود به

عواملي مانند استاندارد كردن ،ایجاد قوانين و مقررات،

چنين نتيجهای رسيده بودند كه بيشترین استفاده از این

حمایت دولت و جامعه ،ایجاد مدلهای تجاری و

فناوری مربوط به مشاوره از راه دور و آموزش از راه

برنامههای ارزیابي ،رفع محدودیتهای مالي و

دور ميباشد ( .)18با توجه به اینکه این خدمات به

آموزشهای تخصصيتر به نيروهای انساني در پزشکي

زیرساختها و هزینة زیادی نياز ندارد و استفاده از این

از راه دور ميتواند در عوامل موفقيت سازمانها و رفع

خدمات آسان است بيشتر مورد استفاده قرار ميگيرند.

موانع مؤثر باشد (.)21

بر اساس این مطالعه ،نبود فرهنگ مناسب برای استفاده

در پژوهش دیگر دیور ( )Davarبه بررسي مدلهای ارائه

از این فناوری ،عدم آگاهي و آشنایي نسبت به این

پزشکي از راه دور ()Tele-Health delivery models

فناوری و فواید آن ،نبود امکانات و زیرساختهای الزم

در كشور هند پرداخت .نتایج نشان داد كه محدودیتهای

برای بکارگيری این سيستم ،عدم حمایت جامعه و

هزینه ،فقدان برنامههای استاندارد فناوری ،فقدان منابعي

دولت برای استفاده از این سيستم ،عدم دسترسي به

برای یادگيری متقابل و تبادل دانش در اكثر سازمانهای

اینترنت پرسرعت و پهنای باند باال و هزینه باالی

بهداشتي از موانع اصلي برای پذیرش و راهاندازی پزشکي

راهاندازی و بکارگيری این سيستم از مهمترین موانع

از راه دور ميباشد كه ایجاد برنامهها و وسایل استاندارد

بکارگيری فناوری پزشکي از راه دور از دیدگاه پزشکان

و منابع آموزشي مربوط به فناوری پزشکي از راه دور،

متخصص ميباشد.

ارتباط بين سازمانها و فراهم آوردن زیر ساختهای الزم

مسجدی و همکاران ،عدم آگاهي كافي پزشکان و

در رفع این موانع مؤثر مي باشند (.)21

پرسنل ،عدم پذیرش تلهمدیسين توسط پزشکان و

از محدودیتهایي كه ميتوان برای پژوهش حاضر در

پرسنل ،نبود امکانات و تجهيزات الزم برای اقدامات

نظر گرفت این است كه پزشکان به دليل پر مشغله بودن،

تشخيصي و درماني و فقدان كليه تخصصها در این

زمان كافي برای پاسخگویي به سؤاالت را نداشتند با

زمينه را به عنوان موانع به كارگيری فناوری پزشکي از

این وجود سعي شد مطالعه در گستردهترین و كاملترین

راه دور بيان كردند ( .)11یافتههای بدست آمده از این

حالت ممکن انجام پذیرد.

پژوهش تأئيدی بر یافتههای این مطالعه ميباشد.
حقيقي و همکاران و همچنين مکين گينر

نتيجهگيری

( )Macklin Generو همکاران ،كمبود كادر فني ،عدم

تلهمدیسين یا پزشکي از راه دور روش تازهای در

هماهنگي و هزینههای گزاف اوليه را به عنوان موانع به

مراقبتهای بهداشتي ،تشخيصي و درماني است كه با

كارگيری فناوری پزشکي از راه دور بيان كردند ( 18و

فرایندهای الکترونيکي و ارتباطي پشتيباني ميشود .اگر

 )19كه هم راستا با نتایج مطالعه حاضر ميباشد.

چه فناوری پزشکي از راه دور پيوسته در حال پيشرفت
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سپاس و قدرداني

 ولي این،بوده و روز به روز توسعه بيشتری یافته است

 در58338 پژوهش حاضر حاصل طرح تحقيقاتي با كد

فناوری كامل و پيشرفته با موانع و چالشهای بسياری

كميته تحقيقات دانشجویي دانشگاه علوم پزشکي تبریز

 انساني و اقتصادی، سازماني،در چهار حوزه فناوری

 بدینوسيله از مدیران بيمارستانهای آموزشي.ميباشد

.روبرو ميباشد

و درماني شهر تبریز كه ما را در این مطالعه یاری

با توجه به نتایج پژوهش و دیدگاه مثبت در بکارگيری

 همچنين كميته تحقيقات دانشجویي دانشگاه،نمودند

پزشکي راه دور ميتوان زمينه استقرار تلهمدیسين را در

علوم پزشکي تبریز به جهت حمایت های مالي تشکر

این مراكز مهيا نمود تا با استفاده از این فناوری بتوان

.به عمل ميآید

 دقت و، سرعت،عالوه بر كاهش هزینههای درمان
كيفيت مراقبتهای ارائه شده به مصدومان و بيماران را

تضاد منافع

 ولي برای پيادهسازی آن در این مراكز.تضمين كرد

هيچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان بيان

پيشنهاد ميشود ابتدا آموزشهای الزم جهت آشنایي با

.نشده است

،سرویسهای پزشکي از راه دور صورت گيرد
 اقتصادی و فني ایجاد شود و،زیرساختهای فرهنگي
دستورالعملهای جامع و كاربردی متناسب با نيازهای
.متخصصين بهداشتي و درماني و بيماران تدوین گردد
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Abstract
Background: New technologies make considerable changes in different fields including medicine.
Telemedicine is one of these technologies that can improve equality of access and enhance the quality of
care in healthcare services. Evaluation of physicians’ knowledge and attitude has a key role in recognition
of this technology. This study aimed to assess the specialist physicians’ perspective toward telemedicine
and discover the barriers in the application of this technology in Tabriz university teaching hospitals.
Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted in 2017using a questionnaire. This
questionnaire consists of 4 sections (Knowledge, Attitude, Barriers, and usage rate). One hundred and
seventeen specialist physicians of Tabriz teaching hospitals were participated based on convenience
sampling method.
Results: Knowledge of %33.55 of physicians about telemedicine was low. About %68 of physicians
believed that using telemedicine has improved the healthcare service. %45.3 of physicians had been used
telemedicine which mainly was related to consultation by telephone. Lack of culture for using telemedicine,
lack of knowledge about this technology and lack of facilities were the most critical barriers against the
establishment of telemedicine.
Conclusion: This study showed that the knowledge and usage level of specialist physicians about
telemedicine was low. However, the level of openness acceptance rate of telemedicine was high. For
elimination of the barriers and appropriate implementation of this technology, specialist physicians require
comprehensive education for orientation with telemedicine services. Also the establishment of
infrastructures including both cultural and technical is necessary.
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