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 :(بحث گونه) یرنامه به سردب

 یها، روش2019 یروسکرونا و یوعش یلحاضر به دل در حال

 ین،شده است. بنابرا یرفتهنوآورانه بهداشت از راه دور به طور گسترده پذ

فاصله  یتو با رعا یروسبدون خطر ابتال به کرونا و توانندیم یمارانب

استفاده سالمت از  ین،کنند. عالوه بر ا یداپ یبه مراقبت، دسترس یاجتماع

 یرضروریاز مراجعه غ تواندیداده و م یشکادر درمان را افزا منییا دورراه 

 یبه مراکز درمان یبه امدادرسان یجهکرده و در نت یریجلوگ یمارستانبه ب

 [. 1]کمک کند 

بر اساس  یمارانموثر بر سالمت، ارائه مداخله به ب یاز عوامل اصل یکی

 یهاع مراقبتدر زمان مناسب است. از آنجا که مناب یسالمت یهاشاخص

محدود باشد،  یروسکرونا و یریگممکن است در طول همه یبهداشت

با  .شودیمتمرکز م یروسحاد کرونا و یمارانب یریتمنابع بر مد یصتخص

 یبه جا توانندیم یماراناستفاده از خدمات مدرن سالمت از راه دور، ب

 دئویییو مشاورهپزشک خود،  یا یبا پزشک عموم ها،ینیکمراجعه به کل

 یدیکل یاجزا یزن یمارو مشارکت ب یمارانجام دهند. نظارت از راه دور بر ب

 یسالمت یهاداده دهدیاجازه م یمارانسالمت از راه دور است که به ب

خود را در زمان مناسب با پزشک خود به اشتراک بگذارند و در 

 [.2،3]درمان خود مشارکت کنند  یتدرباره وضع گیرییمتصم

 هاییماریمبتال به ب یمارانبهداشت، ب یاعالم سازمان جهاناساس  بر

 هاییماریو ب یعروق -یقلب هاییماریب یابت،د ی،مزمن، مانند چاق

از آن  یو عوارض ناش یروسدر معرض خطر ابتال به کرونا و یشترب یوی،کل

 تواندیم یزمداوم ن یهادر مورد از دست دادن مراقبت ینگران .هستند

است که  ینا یگرد یآنان شود. نگران یقب نامطلوب در سالمتمنجر به عوا

به  یمزمن ممکن است از دسترس هاییماریمبتال به ب یمارانب

تا خطر ابتال به کرونا  یندمعمول خود اجتناب نما یدرمان یهامراقبت

 یمارانب یجه،از آن را به حداقل برسانند. در نت یو عوارض ناش یروسو

مزمن که در انزوا قرار دارند، از مراجعه به مراکز  هاییماریب همبتال ب

بلکه به  دهند،یرا ارائه م یبهداشت یهاتنها خدمات مراقبتدرمان که نه

 ییراتبه مصرف داروها و تغ یبندیحفظ پا یبرا یزهمنبع انگ یکعنوان 

مزمن  هاییماریدرمان ب یو ورزش که برا ییغذا یممانند رژ ی،رفتار

 [.4،5] کنندیم یاراست، خودد زمال

با پزشکان و  یمارانب یارتباط یهاکمتر، کانال یمراجعه حضور با

. سالمت افتدیتعامالت به خطر م ینا یایو مزا شودیکادر درمان قطع م

کرونا  یوعمزمن در زمان ش هاییماریمبتال به ب یمارانب یاز راه دور برا

 یجیتالید هاییوردارد و استفاده از فنا اییندهفزا یتاهم یروسو

حفظ  یو پزشک برا یماربه ارائه ارتباط ارزشمند ب تواندیم تکرانهمب

موثر باشد. اگر سالمت از راه دور  یمارانرفتار در ب ییراتو تغ یبندیپا

ها که پزشکان عمالً در کنار آن کنندیاحساس م یمارانب یابد،گسترش 

 یشر درمان را افزاحجم کار کاد یاتیکه از نظر عمل یهستند، در حال

ها از آن یبه راحت توانیکه م دهیمیرا ارائه م یی. ما راهبردهادهدمین

مزمن  هاییماریمبتال به ب یمارانب یهاکاهش بار مراقبت و چالش یبرا

 یر،گهمه یماریب ینطول ا در [.6]استفاده کرد  یریگدر طول همه

و نظارت از  یمعمول یدئوییوارائه مشاوره  یبرا تواندیسالمت از راه دور م

 یمارانکاهش اضطراب ب یکارآمد برا یکردرو یک یجادبا ا یمارانراه دور ب

ها با پزشکان استفاده گردد. خدمات سالمت از راه آن یو مالقات حضور

از  یاریاستفاده کند که بس یریارتباط تصو ایاز انواع ابزاره تواندیدور م

 یمارها، ببرنامه ینبا استفاده از ا ین،د. بنابراهستن ینهکم هز یا یگانها راآن

و اتصال به  یانهارتباط با متخصص فقط به تلفن همراه، را یبرقرار یبرا

 ربه نظارت مداوم ب یازبا کاهش ن تواندیم ین،دارد. عالوه بر ا یازن ینترنتا

 [.7]به کاهش استرس کادر درمان کمک کند  یمار،سالمت ب یهاداده
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و درمان  یصبر تشخ یکه مراکز درمان یهنگام یری،گهطول هم در

 هاییماریمبتال به ب یمارانمتمرکز بودند، ب یروسمبتال به کرونا و یمارانب

 یترسخت یطسالمت از راه دور با شرا یریعدم بکارگ یلمزمن به دل

 یک توانندیم یمارانسالمت از راه دور، ب یشرفتهپ یروبرو شدند. با طراح

کنند تا احساسات و افکار خود را با  یداآسان پ یرسدست کانال

خود به اشتراک بگذارند. اجازه دادن به  یدهندگان خدمات درمانارائه

از رابطه پزشک  یاحساسات و مسائل خود، بخش مهم یانب یبرا یمارانب

آرامش موثر  یجادو ا یماردر کاهش اضطراب ب تواندیاست و م یمارو ب

از حضور  توانندیهمچنان م یمارانزمان، باط همارتب بدون یباشد. حت

 یماضطراب قطع ارتباط با ت تواندیم ینمند شوند و اپزشکان بهره

ساده و  هاییامپ یافترا کاهش دهد. در صورت در یبهداشت یهامراقبت

 توانندیها مو آن یابدیم یشافزا یزن یمارانکننده، اعتماد به نفس بدلگرم

مراقبت کنند و  یشترمداوم، از سالمت خود ب دآورییاو  ارتبدون نظ

 [.4]شده را بهتر دنبال کنند  یهتوص یو رفتارها هایمرژ

کادر  یبرا یشترب یسالمت از راه دور مستلزم صرف زمان یفعل روش

 یدرمان است )به عنوان مثال، زمان آماده به کار کادر درمان برا

(. شودیم یشترب یز ساعات کاردر خارج ا یمارانب یازهایبه ن ییگوپاسخ

در دوران  یژهبه و یماراننظارت بر ب یبرا یازمورد ن یمتأسفانه، منابع اضاف

 یجادمزمن با ا هاییماریمبتال به ب یماران. بیستدر دسترس ن گیریمهه

در  یطکنار آمدن با شرا یخود برا یبدن یتو فعال ییغذا یمدر رژ ییراتیتغ

. کنندیم یفاخود ا هاییماریب یریتدر مد ینقش مهم ی،دوره طوالن یک

مزمن  هاییریمامبتال به ب یمارانب یبرا یدسالمت از راه دور با یهابرنامه

رفتار مثبت خود از کمک و  ییربتوانند در تغ یمارانشود تا ب ینتدو

 [.8]برخوردار شوند  یشتریب یتحما

تحت  روزمره مردم در سراسر جهان به شدت یزندگ ی،طور کل به

مبتال به  یمارانب یازهاین یط،شرا ینقرار دارد و در ا یروسکرونا و یرتأث

حال، مهم است که  ین. در عشودیگرفته م یدهمزمن ناد هاییماریب

باشند،  یمنا یتنها از نظر جسم مزمن نه هاییماریمبتال به ب یمارانب

فاصله  یط،شرا ینمراقبت کنند. در ا یزخود ن یاز سالمت روان یدبلکه با

بگذارد  یرتأث یمارانب ینبر سالمت ا تواندیاز آن م یناش یو انزوا یاجتماع

 یهاحلراه یافتن یها دشوارتر کند. براآن یرا برا یماریب ینو مقابله با ا

. شودانجام  یاقدامات موثر یدمشکل با ینا یو بلندمدت برا یفور

مزمن در زمان  هایرییمامبتال به ب یمارانشناخت مشکالت ب ین،بنابرا

آموزش، مداخله و  یشگیری،پ یبرا ایینهزم تواندیم یروسکرونا و یوعش

 . فراهم کند یمارانب ینا یدرمان موثر برا

  

 نامه به سردبیر نوع مقاله:

 29/6/1400پذیرش مقاله:          10/6/1400اصالح نهایی:       8/6/1400 دریافت مقاله:

 :7(3) ؛1400 .نوین پزشکی یرساناطالعمجله . 2019 یروسکرونا و یریگهمه یمزمن ط هاییماریمبتال به ب یمارانسالمت از راه دور ب. ی فاطمهرهبر کرباسدهابراهیم، ی هرهبر کرباسد ارجاع:
 

 

References 

Donaghy E, Atherton H, Hammersley V, McNeilly H, 

Bikker A, Robbins L, et al. Acceptability, benefits, 

and challenges of video consulting: A qualitative 

study in primary care. Br J Gen Pract. 2019; 

69(686):e586-94. DOI: 10.3399/bjgp19X704141 

2. Timmers T, Janssen L, Kool RB, Kremer JA. 

Educating patients by providing timely information 

using smartphone and tablet apps: Systematic 

review. J Med Internet Res. 2020; 22(4): e17342. 

DOI: 10.2196/17342 

3. Zhou F, Yu T, Du R, Fan G, Liu Y, Liu Z, et al. 

Clinical course and risk factors for mortality of adult 

inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: A 

retrospective cohort study. Lancet. 2020; 

395(10229): 1054-62. DOI: 10.1016/S0140-

6736(20)30566-3 

4. Kim H, Suh K, Lee U. Effects of collaborative online 

shopping on shopping experience through social and 

relational perspectives. Inf Manage. 2013; 50(4): 

169-80. DOI: 10.1016/j.im.2013.02.003 

5. Liu N, Huang R, Baldacchino T, Sud A, Sud K, 

Khadra M, et al. Telehealth for noncritical patients 

with chronic diseases during the COVID-19 

pandemic. J Med Internet Res. 2020; 22(8): e19493. 

DOI: 10.2196/19493  

2 

  [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
jm

is
.7

.3
.1

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

is
.h

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               2 / 3

https://bjgp.org/content/69/686/e586.short
https://www.jmir.org/2020/4/e17342
https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30566-3
https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30566-3
https://doi.org/10.1016/j.im.2013.02.003
https://doi.org/10.2196/19493
http://dx.doi.org/10.52547/jmis.7.3.1
http://jmis.hums.ac.ir/article-1-341-fa.html


 رهبر کرباسدهی و همکاران                                                                                                                                    19-یدکوو یریگهمه یسالمت از راه دور ط

 1400دوره هفتم، شماره سوم، پاییز ، رسانی پزشکی نویناطالعمجله  

6. Hoffer-Hawlik MA, Moran AE, Burka D, Kaur P, Cai 

J, Frieden TR, et al. Leveraging telemedicine for 

chronic disease management in low- and middle-

income countries during COVID-19. Glob Heart. 

2020; 15(1): 63. DOI:  10.5334/gh.852 

7. Abram MD, Guilamo-Ramos V, Lobelo A, Forbes 

MO, Caliendo G. Telehealth simulation of 

psychiatric and chronic disease comorbidity: 

Response to the COVID-19 national epidemic. Clin 

Simul Nurs. 2021; 54: 86-96. DOI: 

10.1016/j.ecns.2021.02.001 

8. Mirsky JB, Horn DM. Chronic disease management in 

the COVID-19 era. Am J Manag Care. 2020; 26(8): 

294-5. DOI: 10.37765/ajmc.2020.43838 

 

 

3 

  [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
jm

is
.7

.3
.1

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

is
.h

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               3 / 3

https://dx.doi.org/10.5334%2Fgh.852
https://doi.org/10.1016/j.ecns.2021.02.001
https://doi.org/10.37765/ajmc.2020.43838
http://dx.doi.org/10.52547/jmis.7.3.1
http://jmis.hums.ac.ir/article-1-341-fa.html
http://www.tcpdf.org

