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نخسـتین دوره مشـترک آموزشـی شـشماهه Tele-medicine

و اداری مالـی دانشـکده مجـازی؛ دکتـر امنتا ،رئیـس مرکز تله

و  Tele-pharmacyبـا ارائه گواهی مشـترک از سـوی دانشـگاه

مدیسـین دانشـگاه کامرینـو و نیـز دکتـر طیباتـی اسـتاد مرکز

کامرینو ایتالیا و دانشـکده مجازی دانشـگاه علوم پزشکی تهران

تله مدیسـین دانشـگاه کامرینو و رئیس دوره شـشماهه جاری

در حال برگزاری اسـت.

حضور داشتند.

ایـن دوره بـه همت دانشـکده مجـازی و با همـکاری مرکز طبی

در ابتـدا دکتـر بـدو ،رئیـس مرکز طبی کـودکان به ضـرورت و

کـودکان  20تیر  96بهطور رسـمی آغاز شـد.

اهمیـت برگزاری این دوره اشـاره کرد و گفـت :مهمترین نیازی

در مراسـم افتتاحیه این دوره کـه در مرکز طبی کودکان برگزار

که تله مدیسـین میتواند به آن پاسـخ دهد عدالت در سلامت

شـد ،دکتر بدو رئیس مرکز طبی کودکان؛ دکتر سـعادت ،دکتر

اسـت چـرا که حـق همه مردم اسـت کـه به خدمات بهداشـتی

مرعشـی و دکتـر میرمعینـی معاونـان بینالملل ،مجازیسـازی

و درمانی دسترسـی داشـته باشند.

تفاهـم نامـه ای کـه قبال میـان دانشـگاه علوم پزشـکی تهران و
دانشـگاه کامرینو در زمینه آموزش و ارائه خدمات تله مدیسـین
منعقد شـده بـود ،برگزار میشـود.
وی بـا بیـان اینکه مـردم ما شایسـته دریافـت بهترین خدمات
مراقبت سلامت هسـتند افـزود :با وجود اینکه دسترسـی مردم
به وسـایل ارتباطی در اقصی نقاط کشـور فراهم شـده اما هنوز
زیرسـاخت هـای مورد نیاز تله مدیسـین وجـود ندارد.
دکتـر مرعشـی ،نیـروی انسـانی متخصـص را یکـی از نیازهای
اساسـی توسـعه تله مدیسین در کشور دانسـت و گفت :دانشگاه
علـوم پزشـکی تهران درآموزش متخصصان این رشـته پیشـگام
شـده و انتظـار مـی رود در پایـان دوره ،سـرویس تله مدیسـین
در شـهرهای مختلف راه اندازی شـود.
معـاون مجازیسـازی دانشـکده مجـازی اظهـار داشـت :ایـن
دوره دارای دو بخـش تئـوری و عملـی اسـت کـه پـروژه عملی
وی امکانـات ،نیـروی انسـانی متخصـص و بعد مسـافتی را سـه

تلـه مدیسـین بـه صـورت پایلـوت در مرکـز طبـی کـودکان به

عامـل تأثیرگـذار در عدالـت سلامت دانسـت و گفت :اسـتقرار

اجـرا در مـی آید.

نیروهـای فـوق تخصصـی در تمام شـهرهای کوچک کـه تعداد

در ادامه دکتر سـید خسـرو طیباتی ،اسـتاد مرکز تله مدیسـین

بیمـاران مرتبط در آنها انگشتشـمار اسـت ،امکانپذیر نیسـت

دانشـگاه کامرینو و رئیس دوره شـشماهه جاری ،دانشگاه علوم

امـا از طریـق تلـه مدیسـین میتوان دسترسـی همـان بیماران

پزشـکی تهـران را یکـی از بهتریـن دانشـگاههای دنیـا دانسـت

محـدود را بدون نیاز به طی مسـافت ،بـه خدمات فوق تخصصی

و گفـت :تلـه مدیسـین در دنیـای امـروز یـک ضرورت اسـت و

فراهـم کرد.

امـروزه بیمـاران بـدون نیـاز بـه مراجعـه حضـوری میتوانند از

رئیـس مرکـز طبی کـودکان ،با بیـان اینکه برقـراری عدالت در

مراقبتهـای بهداشـتی و درمانـی برخوردار شـوند.

سلامت مطابق با اصل  29قانون اساسـی از اساسیترین حقوق
جامعه اسـت ،افزود :پس از پیروزی انقالب ،سـاختار بهداشـتی
و درمانی کشـور پیشرفت چشـمگیری داشته و در همه رشتهها
نیروهـای تخصصـی و فـوق تخصصی تربیت میشـود امـا بازهم
در ایـن زمینـه بـا کمبودهایـی مواجه هسـتیم که بـا کمک تله
مدیسـین میتـوان ایـن کاسـتیها را به نحوی جبـران کرد.
دکتـر بـدو بـا اشـاره بـه خدماتـی کـه از طریـق تله مدیسـین
قابلارائـه اسـت افـزود :بـا اسـتفاده از تکنولوژی تله مدیسـین،
امـکان آمـوزش ،تشـخیص و درمان بیمـاری ها و ارائه مشـاوره
هـای پزشـکی از راه دور فراهم میشـود .درحقیقت نیـاز به تله
مدیسـین در کشـور ضـروری اسـت و بایـد تجهیزات مـورد نیاز
آن فراهم شـود.
سـپس دکتر مرعشـی ،معاون مجازیسـازی دانشـکده مجازی
بـه معرفـی ایـن دوره پرداخـت و گفـت :ایـن دوره در راسـتای
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وی افـزود :در سـطح دنیـا کمتـر اتفـاق میافتـد که نخسـتین

اروپاست اما دانشگاه ارزشمندی با چنین پیشینه درخشانی دارد.

دوره در چنین سـطح پیشـرفتهای برگزار شـود .ایران با حمایت

در ادامـه ،دکتـر محمـدی رئیس بخـش اعصاب کـودکان مرکز

از ایدههـای جدیـد و توسـعه در ایـن زمینه ،به تمام دنیا نشـان

طبـی بـه بیـان تجربیـات خـود از تلـه مدیسـین و ضـرورت

میدهد که کشـور پیشـرفتهای اسـت.

بهکارگیـری آن پرداخـت و گفـت :هیچکـدام از  100متخصص

دکتـر طیباتـی بـا تأکیـد بـر رعایـت اخلاق حرفـهای و حفـظ

اعصـاب کـودکان  )Electronic Medical Record (EMRیـا

محرمانگـی اطالعات بیماران در تله مدیسـین گفت :دانشـگاهها

پرونـده الکترونیـک اطالعـات بیماران خـود را ندارند تـا بتوانند

باید میزان شـناخت پزشـکان از تله مدیسـین را افزایش دهند و

بـدون نیـاز بـه مراجعه حضـوری بیمـاران ،مراقبتهـای الزم را

امکان همکاری و مشـارکت تخصصهای مختلف را فراهم آورند.

بـه عمـل آورند.

وی بـا بیـان اینکـه عدالـت در سلامت هنـوز در هیـچ کجای

وی افـزود :باوجوداینکـه بهکارگیـری  EMRهزینهبـر اسـت و

دنیـا بهطـور کامـل برقرار نشـده اسـت افـزود :درصورتیکه تله

میـزان مراجعـه بیمـاران بـه مطب را کاهـش میدهـد من این

مدیسـین در ایران پیادهسـازی شـود سـطح مراقبت سالمت در

سیسـتم را در مطـب بـه کار گرفتـم تـا در همهجا بـه اطالعات

کشـور ارتقا خواهـد یافت.

بیماران دسترسـی داشـته باشـم.

سـپس دکتر فرانسسـکو امنتا رئیس مرکز تله مدیسین دانشگاه

دکتـر محمـدی اسـتفاده از تلـه مدیسـین را در بهروزرسـانی

کامرینو با ابراز خرسـندی از ارتباط مؤثری که میان دو دانشـگاه

اطالعـات پزشـکان مؤثـر دانسـت و گفـت :امیـدوارم بـا کمـک

برقرار شـده اسـت ،به معرفی دانشـگاه کامرینو پرداخت و گفت:

دانشـگاه کامرینـو امکانـات سـختافزاری و نرمافـزاری این کار

دانشـگاه کامرینو حدود  700سـال قدمت دارد و بهعنوان مرکز

در کشـور و مرکـز طبـی کـودکان فراهم شـود.

معتبر آموزش تله مدیسـین در اروپا شـناخته شـده بهنحویکه

در پایان این مراسـم ،نخسـتین جلسـه آموزشی دوره ششماهه

تنها دوره  PhDتله مدیسین در اروپای کنتیننتال (اروپا منهای

تله مدیسـین برگزار شد.

بریتانیا) در این دانشـگاه ارائه میشود.

توضیـح اینکـه ایـن دوره بهصـورت مجـازی برگزار شـده و تنها

دکتـر امنتـا بـا بیان اینکه رشـتههای این دانشـگاه مـورد تائید

دو بلـوک حضـوری سـه و پنـجروزه در ابتـدا و انتهـای دوره

اتحادیـه اروپاسـت افـزود :بـا اینکـه کامرینـو شـهر کوچکی در

خواهد داشـت.

