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چکيده
هدف :طب سنتی آن دسته از مراقبتها و خدمات بهداشتی درمانی است که خارج از قواعد مرسوم و رایج ارایه میشود .از سوی دیگر ،پزشکی از راه
دور با استفاده از فرآیندهای الکترونیکی و ارتباطی به ارایه خدمات پزشکی میپردازد .مطالعه حاضر امکان استفاده از پزشکی از راه دور را در کلینیک
طب سنتی حکیم عمادالدین شیرازی بررسی میکند.
روشها :این پژوهش بهصورت توصیفی-مقطعی در بهمنماه  1397انجام شد .جامعه پژوهش شامل مدیریت ،پزشکان و بیماران کلینیک بود که
مدیریت و پزشکان با روش سرشماری و بیماران با روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند .در مورد بیماران بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 400
بیمار تعیین شد .دادهها با استفاده از پرسشنامههای محقق ساخته جمعآوری گردید که روایی و پایایی آن سنجیده شده بود و توسط نرمافزار SPSS
تحلیل شدند.
نتایج 12 :نفر از پزشکان ( 66/7درصد) با پزشکی از راه دور آشنایی نسبتاً زیادی داشتند ،درحالیکه فقط  14/9درصد از بیماران آشنایی نسبتاً
زیادی با پزشکی از راه دور داشتند .علیرغم آشنایی بیشتر پزشکان ،تمایل بیماران به استفاده از این فناوری بیشتر بود.
نتيجهگيری :باوجود رواج روزافزون هر دو حیطه پزشکی از راه دور و طب سنتی ،به دلیل دشواری ارتباط بین بخشهای مختلف کلینیک و بین
کلینیک و بیماران ،عدمحمایت مدیریت عالی کلینیک و عدم آشنایی پزشکان و بیماران با پزشکی از راه دور به نظر میرسد که در شرایط فعلی امکان
بهکارگیری پزشکی از راه دور در این کلینیک وجود ندارد.
کليدواژهها :امکانسنجی ،پزشکی از راه دور ،طب سنتی.
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله1398/4/4 :

اصالح نهایی98/8/2 :

پذیرش مقاله98/8/20 :

ارجاع :تسلیمی فائزه ،جالدت امیرمحمد ،حیوی حقیقی محمدحسین .امکانسنجی ارایه خدمات طب سنتی از راه دور :مطالعه موردی در کلینیک طب سنتی حکیم عمادالدین شیرازی .مجله
اطالعرسانی پزشکی نوین1398 .؛ (.10-1:5)2

مقدمه:
یکی از حیطههای سنتی پزشکی ،طب سنتی است که شامل آن

عقایدی است که توسط بیماران برای پیشگیری ،درمان بیماریها و یا باال

دسته از مراقبتها و خدمات بهداشتی -درمانی است که بخش عمده آن

بردن سطح سالمتی در کنار درمانهای رایج بکار میروند [.]2

خارج از قواعد مرسوم و رایج انجام میشود؛ بهعبارتدیگر ،طب سنتی

بهطورکلی ،درمان طب سنتی شامل مجموعه اعتقادات نظری و شیوههای

درمانها و مداخالت پزشکی است که بهطور گسترده در دانشکدههای

علمی است و برخی از شاخههای مختلف این طب شامل طب سوزنی،

پزشکی آموزش داده نمیشوند [ .]1درمانهای این طب شامل اعمال و

طب سنتی ،ماساژ درمانی ،حرکتدرمانی ،رایحهدرمانی و گیاهدرمانی
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تسلیمی و همکاران

امکان سنجی ارایه خدمات طب سنتی از راه دور

است [ .]3بسیاری از پزشکان اطالع زیادی در مورد این طب نداشته و یا

دور انجام شده است .مثالً؛ مطالعه حیوی حقیقی و همکاران نشان داد که

اعتقادی به آن ندارند؛ اما در مقابل بسیاری از پزشکان و حتی غیرپزشکان

به دلیل عدم وجود زیرساخت مناسب و عدم آگاهی متخصصین امکان

از این روش در درمان بیماریها استفاده میکنند و آز آن سود میجویند

بهکارگیری این فناوری وجود ندارد [ .]12اما مطالعه Slavin-Stewart

[ .]4همچنین ،مشخصشده است که افزایش ارتباط بین پزشکان و

نشان داد که استفاده از پزشکی از راه دور برای ارایه مراقبت ،موجب

بیماران به افزایش اثربخشی درمانهای طب سنتی کمک میکند [.]5

رضایت  86درصدی بیماران شده و دسترسی آنها به مشاوره و درمان

پس از پیدایش اینترنت و گسترش آن تغییرات زیادی در علوم و صنایع

تسکینی را افزایش داده است [ .]13هرچند ،به نظر میرسد که ارتباط

مختلف به وجود آمد [ ]6و علم پزشکی نیز از این قاعده مستثنی نبوده

بین دو زمینه علمی ظاهراً نامتجانس که یکی رویکرد نوین را تشویق

است [.]7

میکند و دیگری بر سنتها و عادات قدیمی پزشکی تأکید دارد ،امر

اینترنت هم در پیشرفت پزشکی تأثیر داشته و هم موجب توسعه و

دشواری است ،اما با توجه به اهمیت و مزایا؛ ویژگی و دشواریهای

بهبود خدمات پزشکی شده است .پس از رواج کامپیوتر و پس از آن

بهکارگیری پزشکی از راه دور ،پژوهش حاضر بر آن است تا امکان استفاده

سیستمهای اطالعرسانی پیشرفته از قبیل شبکههای کامپیوتری و

از این فناوری را ازنظر امکانات ،منابع مالی ،نیروی متخصص و الزامات و

جهانیشدن اینترنت ،همگان به این فکر افتادند که از این سیستمها برای

مالحظات قانونی در کلینیک طب سنتی حکیم عمادالدین شیرازی

اطالعرسانی در راستای اهداف خود استفاده کنند .در این میان،

وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال  1397بررسی کند.

بخشهای درمانی به دلیل اهمیت وظایف خود به این فکر افتادند تا از
طریق اینترنت خدمات بهتری را به همه مردم ارائه دهند [ .]6پزشکی از

مواد و روشها:

راه دور تکنولوژی نوآورانهای است که برای افزایش دسترسی به

این مطالعه یک مطالعهی توصیفی -تحلیلی از نوع مقطعی بود که

مراقبتهای بهداشتی و کاهش هزینههای درمان طراحی شده است [ 8و

در بهمنماه  1397انجام شد .جامعه پژوهش شامل مدیریت ،پزشکان

.]9

مشغول به کار و بیماران مراجعهکننده به کلینیک حکیم عمادالدین
موسسه پزشکی ) (IOM:Institute of Medicineپزشکی از

شیرازی بود .از روش سرشماری برای مدیریت و پزشکان و روش

راه دور را «استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات الکترونیکی برای ارائه و

نمونهگیری تصادفی برای بیماران استفاده شد .میانگین روزانه بیماران

حمایت از مراقبتهای بهداشتی از راه دور » تعریف کرده است [.]9

مراجعهکننده به این کلینیک در پنج ماه خرداد؛ تیر؛ شهریور؛ مهر و آبان

پزشکی از راه دور با فرایندهای الکترونیکی و ارتباطی پشتیبانی میشود و

به ترتیب  25 ،38 ،46 ،29و  45بیمار بود و حجم نمونه با توجه به

از فنآوری نوین ارتباطات از راه دور برای تبادل اطالعات پزشکی استفاده

فرمول  n=(z_(1-α/2)^2×p(1-p))/d^2تعداد  400بیمار در نظر

میکند که این ارتباطات میتواند بین بیمار و پزشک و یا دو مرکز پزشکی

گرفته شد .معیار ورود به این مطالعه ،حداقل سواد برای پاسخگویی به

مختلف برقرار شود و شامل انواع مختلفی از برنامهها و خدمات با استفاده

پرسشنامه و سن  18تا  70سال و معیار خروج عدم تمایل افراد به

از ایمیل و گوشیهای هوشمند و ابزارهای بیسیم و دیگر اشکال فناوری

پاسخگویی بود.

ارتباطات از راه دور است [ .]10این شکل جدید ارتباط میتواند با بهبود

اطالعات با استفاده از سه پرسشنامه محقق ساخته جمعآوری شد

دسترسی به خدمات و ارایه ارزان و سریع آن فارغ از مرزهای جغرافیایی،

که مربوط به مدیریت ،پزشکان و بیماران بود .پرسشگر ضمن تشریح روند

نقش مهمی در جهت ارتقا نظام سالمت ایفا کند و همچنین با ارایه

کامل تحقیق از کلیه افراد شرکت کننده ،قبل از شرکت در مطالعه،

خدمات به نقاط محروم و دورافتاده در زمانهای بحرانی نقش مهمی در

رضایت آگاهانه دریافت نمود.

جهت تحقق عدالت در جامعه داشته باشد [.]11

پرسشنامه مدیریت شامل یک سؤال درباره امکانات ارتباطی و

از مزایای ارتباط الکترونیک با بیمار میتوان به کنترل بیماریهای

اینترنتی کلینیک و چهار سؤال دوگزینهای درباره برنامه سازمان برای

مزمن ،مدیریت منابع در بخش حملونقل ،کاهش هزینههای ارایه

بهکارگیری تله مدیسین بود .سؤاالت دو پرسشنامه پزشکان و بیماران پنج

خدمات سالمت و ارایه خدمات سالمت در محدوده جغرافیایی وسیعتر

گزینهای بودند که از گزینههای بسیار زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و اصالً

اشاره کرد[ .]11مطالعات مختلفی در زمینه امکانسنجی پزشکی از راه

تشکیلشده بود که به آنها به ترتیب وزنهای پنج تا یک اختصاص
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تسلیمی و همکاران

امکان سنجی ارایه خدمات طب سنتی از راه دور

دادهشده بود .پرسشنامه مربوط به پزشکان شامل چهار بخش اطالعات

 143نفر از بیماران ( 36/7درصد) از درمانهای طب سنتی نسبتاً زیاد

موسسه (آدرس ،تلفن ،کد پستی ،ایمیل و سایر موارد)؛ اطالعات

استفاده میکردند و امکان دسترسی  32/9درصد ( 127نفر) از بیماران به

نیازسنجی (نه سؤال پنج گزینهای)؛ الزامات اجرایی ( 10سؤال پنج

طب سنتی نسبتاً زیاد بوده است.

گزینهای) و الزامات فنی و قانونی (هشت سؤال پنج گزینهای) بود.

از  18نفر پزشکی که در مطالعه مشارکت داشتند 17 ،نفر

پرسشنامه بیماران شامل سه بخش اطالعات دموگرافیک؛ اطالعات طب

متخصص طب سنتی ایرانی و یک نفر پزشک داروساز بودند .هفت نفر

سنتی (هفت سؤال پنج گزینهای)؛ اطالعات خدمات الکترونیک (شش

( 44/4درصد) از پزشکان مرد و میانگین سنی آنها  40/56± 9/16و در

سؤال پنج گزینهای) بود .پرسشنامه بهوسیله پنج محقق جهت محاسبه

دامنه  28تا  50سال بود .میانگین سابقه کار  10/72± 3/23سال و در

روایی محتوا موردبررسی و تائید قرار گرفت و سپس پس از تائید آن

دامنه  2تا  28سال بود.

توسط  20نفر از اعضای جامعه تکمیل و پایایی آن توسط ضریب آلفای

مهمترین کمبودهای خدمات طب سنتی ازنظر پزشکان کمبود

کرونباخ محاسبه شد .پرسشنامه بین  400نفر از بیماران توزیع شد که

پزشک و متخصص طب سنتی ،عدم وجود قوانین و دستورالعملها و عدم

 11مورد آن بهطور کامل تکمیلنشده بود و از پژوهش کنار گذاشته شد؛

وجود اطالعات صحیح و استاندارد بود 50.درصد از پزشکان ( 9نفر)

بنابراین تعداد نهایی شرکتکنندگان در این مطالعه  389نفر بود.

معتقد بودند که دسترسی به مراقبتهای طب سنتی برای بیماران مشکل

دادهها در نرمافزار SPSSنسخه  19ثبت و با استفاده از آمارهای

است 66/4 .درصد ( 11نفر) از پزشکان با فناوری پزشکی از راه دور به

توصیفی و تحلیلی انجام شد .بهمنظور بررسی سؤاالت و فرضیات تحقیق

مقدار نسبتاً زیادی آشنایی داشتند درحالیکه فقط درصد  14/9از بیماران

آزمون کای اسکوئر استفاده شد .در تمام آزمونها  p>0/05ازنظر آماری

به میزان زیادی با خدمات پزشکی از راه دور آشنایی نسبتاً زیادی داشتند.

معنیدار در نظر گرفته شد.

 27/8درصد از پزشکان و  36/2درصد از بیماران تمایل نسبتاً زیادی به
استفاده از پزشکی از راه دور داشتند.

یافتهها:

طبق جدول یک از میان درمانهای ارایه شده در این کلینیک به

از  389بیمار شرکتکننده در مطالعه تعداد  384نفر ( 98/8درصد)

ترتیب بیشترین میزان استفاده مربوط به گیاه دارویی (گیاهان دارویی

زن و بقیه مرد بودند 254 .نفر ( 65/3درصد) از آنها متأهل و بقیه مجرد

شامل بخشهایی از گیاه مانند هل ،دارچین ،رازیانه است که پس از

بودند .بیشترین میزان تحصیالت به ترتیب مربوط به لیسانس 37/1

خشکاندن ،بدون ایجاد هرگونه تغییری در مغازهها و عطاریها به فروش

درصد ( 144نفر) و دیپلم  23درصد ( 89نفر) بود و مابقی به ترتیب دارای

میرسد ،).داروی گیاهی (داروهای گیاهی حاصل تبدیل برخی گیاهان به

تحصیالت فوقلیسانس ،فوقدیپلم ،سیکل ،ابتدایی و دکترا بودند60/3.

دارو در کارخانههای داروسازی و طی فرآیندی خاص و استریل است) و

درصد ( 234نفر) از بیماران ساکن شیراز و مابقی ساکن سایر شهرستانها

طب فشاری (در این طب درمان با فشار بر نقاط و مجاری انرژی بدن

بودند .ازنظر وضعیت اشتغال  34/2درصد دارای شغل دولتی و 30/4

انجام میشود) بود .کمترین میزان استفاده مربوط به بادکش درمانی

درصد خانهدار بودند و سایر افراد دارای شغل آزاد و یا بیکار بودند .نحوه

(ازجمله درمانهای طب سنتی است که در آن درمانگر برای چند دقیقه

آشنایی  66/3درصد بیماران با کلینیک از طریق دوستان و آشنایان و

فنجانهای خاصی را روی پوست فرد میگذارد تا ایجاد مکش نماید)،

سایرین نیز از دیگر روشهای دسترسی ،پزشکان و تبلیغات و فضای

حجامت و ماساژ درمانی بود.

مجازی بود .میانگین سن بیماران  39/76±13/40و میانگین تعداد دفعات

ازنظر پزشکان هزینههای اولیه و مداوم ( )4/22±0/89و مشکالت

مراجعه بیماران  2بار بود 50/4.درصد ( 196نفر) از افراد آشنایی نسبتاً

صدور مجوز ( )3/98±1/01تأثیرگذارترین عوامل مؤثر بر عدم اجرای

زیاد و دسترسی زیادی به اینترنت داشتند 74/3 .درصد از بیماران (289

خدمات پزشکی از راه دور در میان مسائل مرتبط با بیمه بودند .امنیت و

نفر) به موبایل دسترسی بیشتری داشتند و سایرین نیز از سایر ابزارهای

محرمانگی ( ،)3/89±0/74کمبود پزشک و کادر فنی (،)3/87±0/91

هوشمند مانند کامپیوتر و تبلت و لپتاپ استفاده میکردند 181 .نفر از

میزان استقبال بیماران ( ،)3/76±1/11نگرش مسئول یا مدیریت کلینیک

بیماران ( 46/5درصد) به مفید بودن طب سنتی اعتقاد زیادی داشتند.

( )3/67±0/90و رقابت شغلی ( )3/61±0/79از دیگر عوامل مؤثر در این
گروه بودند.
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جدول  .1ميزان استفاده از خدمات طب سنتی از دیدگاه بيماران
خدمات

بسيار زیاد

زیاد

متوسط

کم

اصالً

ميانگين

انحراف معيار

گیاه دارویی

15/7

32/1

23/1

12/6

16/5

3/18

1/306

داروی گیاهی

10/5

21/6

21/6

17/7

28/5

2/68

1/363

طب فشاری

0/5

3/9

1/8

4/4

89/2

1/47

0/708

انطباق

0/8

3/1

3/1

5/9

86/6

1/47

0/726

فصد

99/7

1/0

4/1

8/5

83/5

1/47

0/753

رایحه درمانی

1/3

5/1

3/1

9/3

81/0

1/47

0/871

طب سوزنی

2/1

4/9

5/9

11/8

75/3

1/47

0/954

سایر

1/3

2/8

1/8

5/1

88/4

1/37

0/733

زالو درمانی

0/5

5/1

4/6

9/8

79/9

1/37

0/834

بادکش درمانی

1/8

4/4

4/4

10/0

78/9

1/37

0/899

حجامت

3/3

2/8

5/9

8/2

79/4

1/37

0/968

ماساژ درمانی

0/8

5/7

3/9

11/3

71/2

1/37

1/263

هزینهها شود و ازنظر پزشکان این امر باعث صرفهجویی در وقت ،کاهش و

ازنظر بیماران ارایه خدمات بهصورت غیرحضوری میتواند باعث

حذف برخی از هزینههای مستقیم و کارایی بیشتر میشود (جدول .)2

صرفهجویی در وقت ،باال رفتن سرعت ارایه خدمات و حذف برخی از

جدول  .2مقایسه مزایای ارایه خدمات بهصورت غيرحضوری از دیدگاه بيماران و پزشکان
ميانگين (انحراف معيار)

ميانگين (انحراف معيار)

بيماران

پزشکان

صرفهجویی در وقت

)0/68( 3/73

)./87( 4/22

افزایش سرعت ارایه خدمات و صرفهجویی در وقت

)./67( 3/65

)1/12( 3/72

کاهش و حذف برخی از هزینههای مستقیم

)./71( 3/57

)1/19( 3/94

باال رفتن کیفیت ارایه خدمات

)./68( 3/43

)1/24( 3/17

کارایی بیشتر

)./70( 3/36

)1/01( 3/96

استفاده از تجربیات جهانی پزشکان

کاربرد ندارد.

)1/14( 1/11

مزایا

دسترس بودن سیستم و سادگی یادگیری سیستم از مهمترین عوامل
مؤثر بر میزان استفاده از سیستم پزشکی از راه دور بودند( .جدول )3

از دیدگاه بیماران؛ سادگی کار با سیستم ،در دسترس بودن سیستم
و کمهزینه بودن سیستم و از دیدگاه پزشکان سرعت سیستم ،در

جدول  .3مقایسه عوامل مؤثر بر ميزان استفاده از سيستم از دیدگاه بيماران و پزشکان
عوامل

ميانگين (انحراف معيار) بيماران

ميانگين (انحراف معيار) پزشکان

سادگی کار با سیستم

)2/4( 3/83

)1/22( 3/72

در دسترس بودن سیستم

)1/93( 3/82

)1/13( 4/00

کمهزینه بودن سیستم

)1/65( 3/76

)1/27( 3/72

مصرف پایین اینترنت

)2/4( 3/75

)./84( 3/67
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ظرفیت سیستم برای مواجهه با تعداد زیاد کاربران

)1/14( 3/74

)1/09( 3/83

سادگی یادگیری سیستم

)1/16( 3/70

)1/16( 3/94

سرعت سیستم

)1/17( 3/67

)1/16( 4/06

اطالعرسانی و ازنظر پزشکان خدمات ارایه نوبت ،خدمات دریافت هزینه و

طبق جدول  ،4مهمترین قابلیتهای پزشکی از راه دور ازنظر

خدمات ارجاع بود.

بیماران خدمات دریافت نوبت ،خدمات مشاوره و خدمات آموزش و

جدول  .4مقایسه قابليتهای پزشکی از راه دور از دیدگاه بيماران و پزشکان
ميانگين (انحراف معيار)

ميانگين (انحراف معيار)

بيماران

پزشکان

خدمات دریافت و ارایه نوبت

)1/41( 3/76

)./23( 4/94

خدمات ارایه و دریافت مشاوره

)1/36( 3/68

)1/11( 3/78

خدمات آموزش و اطالعرسانی

)1/43( 3/62

)./89( 4/28

خدمات پرداخت و دریافت هزینه

)1/43( 3/61

)./54( 4/78

خدمات تحویل و دریافت دارو

)1/40( 3/44

)1/47( 4/06

خدمات مراقبتی

)1/43( 3/32

)1/54( 3/56

خدمات ارجاع

)1/54( 3/10

)./84( 4/33

تهیه نسخه دارویی

کاربرد ندارد.

)1/81( 3/33

قابليتها

در مورد مشکالت پزشکی از راه دور نیز بیماران بیشتر به فقدان

مگابیت بر ثانیه است؛ امکان برقراری ارتباط بین سیستمهای بخشهای

ارتباط شفاهی و رودررو ،قطعی اینترنت و مسدود شدن شبکههای

مختلف کلینیک وجود ندارد؛ ازنظر سطح آگاهی مدیریت کلینیک

پیامرسان ،عدم دریافت کامل و بهموقع خدمات و پزشکان به فقدان

آشنایی زیادی با فناوری پزشکی از را ه دور نداشتند و کلینیک دارای

ارتباط شفاهی و رودررو ،کجفهمی و بدفهمی مطالب ،باال بودن هزینه

برنامه استراتژیکی برای پزشکی از راه دور نیست و پزشکان از اجرای این

تجهیزات و افزایش دوبارهکاری اشاره کردند (جدول  .)5یافتههای

فناوری در کلینیک حمایت نمیکردند.

پرسشنامه مدیریت نشان داد که کلینیک؛ دارای اینترنت با پهنای باند 2
جدول  .5مقایسه مشکالت ارایه خدمات بهصورت غيرحضوری از دیدگاه بيماران و پزشکان

5

مشکالت

میانگین (انحراف معیار) بیماران

میانگین (انحراف معیار) پزشکان

فقدان ارتباط شفاهی و رودررو

)1/144( 3/46

)./70( 4/44

قطعی اینترنت

)1/144( 3/41

)1/35( 3/22

مسدود شدن شبکههای پیامرسان

)1/213( 3/40

)1/39( 3/22

کجفهمی و بدفهمی مطالب

)1/25( 3/39

)./75( 3/89

عدم اعتماد به خدمات دریافتی

)1/62( 3/29

کاربرد ندارد.

افزایش دوبارهکاری

)1/331( 3/28

)1/14( 3/39

باال بودن هزینه تجهیزات

کاربرد ندارد.

)1/03( 3/39

نیاز به زیرساختهای پیچیده و الکترونیک

کاربرد ندارد.

)1/18( 3/33
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بحث و نتيجهگيری:

تسلیمی و همکاران

ولی ازنظر پزشکان استفاده از تجربیات پزشکان در سراسر جهان

هدف این مطالعه بررسی استفاده از پزشکی از راه دور برای ارایه

اهمیت کمتری در مقایسه با سایر مزایای نامبرده پزشکی از راه دور دارد.

خدمات طب سنتی از طریق دریافت اطالعات مدیریت کلینیک ،پزشکان

این امر ممکن است به دلیل تفاوت در فرهنگ و رسوم افراد در سراسر

و بیماران بود .این مطالعه نشان داد که  66/3درصد از بیماران از طریق

جهان باشد که باعث بهکارگیری روشهای مختلف درمانی میشود و

دوستان و آشنایان با این کلینیک آشنا شده بودند و در مطالعهی

ممکن است برخی از این روشها بافرهنگ و مذهب ما مغایرت داشته

مقصودی و همکارش نیز نحوه آشنایی بیشتر از طریق دوستان و همکاران

باشد درنتیجه تجارب پزشکان نیز باهم متفاوت است و ممکن است فاقد

بوده است.]14[ .

کارایی باشد و همچنین تبادل نتایج آزمایشگاهی و تصاویر رادیولوژی در

در این مطالعه ،بیماران بیشتر از گیاه دارویی و داروی گیاهی و طب

درمانهای طب سنتی کاربردی ندارد.

فشاری استفاده میکردند؛ اما در مطالعهی  Farooquiشایعترین موارد

در مورد مشکالت و معایب ارایه خدمات بهصورت پزشکی از راه دور

استفاده از طب سنتی شامل استفاده از مکملهای غذایی ،محصوالت

نیز بیماران بیشتر به فقدان ارتباط شفاهی و رودررو ،قطعی اینترنت و

گیاهی و مولتیویتامین بود ]15[ .این تفاوت میتواند به دلیل محیط

مسدود شدن شبکههای پیامرسان ،عدم دریافت کامل و بهموقع خدمات

متفاوت انجام پژوهش ،شیوه درمان پزشکان یا نگرشهای بیماران باشد.

و پزشکان نیز به فقدان ارتباط شفاهی و رودررو ،کجفهمی و بدفهمی

در مطالعهی طهرانی بنیهاشمی و همکارانش نیز گیاهان دارویی ،داروی

مطالب ،باال بودن هزینه تجهیزات و افزایش دوبارهکاری اشاره داشتند.

گیاهی ،دعا درمانی ،حجامت و طب سوزنی بیشترین میزان استفاده را

نتایج مطالعهی سعیدی تهرانی و همکارش نیز معایب و مشکالت پزشکی

داشت [.]16

از راه دور را انفصال در رابطهی پزشک و بیمار ،باال بودن هزینههای کاربرد

مقایسه نتایج پژوهش حاضر با مطالعات ذکرشده نشان میدهد که

پزشکی از راه دور و مسائل قانونی نشان داد [.]11

میزان استفاده افراد از محصوالت گیاهی (گیاه دارویی و داروی گیاهی)

علیرغم آنکه میزان آشنایی پزشکان با فناوری پزشکی از راه دور

بیشتر از سایر روشهای درمانی است و شایعترین دلیل انتخاب روشهای

بهمراتب از بیماران بیشتر بود اما تمایل پزشکان به استفاده از این فناوری

طب سنتی میتواند تجربههای سودمند قبلی خود و دیگران ،کمخطر

در مقایسه با بیماران پایینتر بود ،این امر میتواند به علت دخیل بودن

بودن و عوارض کمتر روش و عدم پاسخ کافی درمانی به طب رایج باشد و

مسائل مالی و بیمه برای پزشکان و همچنین توجه به جوانب فنی و

همچنین یکی از دالیل انتخاب روش داروی گیاهی و گیاه دارویی

حقوقی آن باشد .حیوی حقیقی و همکاران در مطالعه خود یکی از موانع

دسترسی آسانتر به داروهای گیاهی در مقایسه با طب رایج است [.]17

دخیل در استفاده پزشکان از پزشکی از راه دور را مسائل مربوط به بیمه و

بیماران و پزشکان در مورد مزایای استفاده از پزشکی از راه دور در
طب سنتی بهصرفه جویی در وقت ،باال رفتن سرعت ارایه خدمات،

بازپرداخت و بهطورکلی تأثیر این فناوری بر درآمد پزشکان میدانستند
[.]12

کاهش و حذف برخی از هزینهها اشاره کردند .در مطالعهای با عنوان

بنابراین ،برای افزایش تمایل پزشکان باید به تدوین برنامهای برای

امکانسنجی بهکارگیری و استقرار پزشکی از راه دور در بیمارستان امام

مسائل پرداخت هزینهها و پوشش بیمهای توجه نمود .نتایج پژوهش

خمینی (ره) اردبیل که توسط رحیم زاده و همکارانش انجام شد بهطور

نشان میدهد که در صورت امکان ارایه خدمات طب سنتی بهصورت

خالصه مزایای پزشکی از راه دور را صرفهجویی در وقت پزشکان و

غیرحضوری و پزشکی از راه دور ،بیماران به ترتیب تمایل نسبتاً زیادی به

بیماران ،کاهش هزینه و خطا ،باال بردن سرعت مشاورهها و بهرهگیری از

استفاده از خدمات دریافت نوبت ،مشاوره ،آموزش و اطالعرسانی داشتند و

بانک اطالعات بیماران جهت بررسی روند بهبود بیماری ،استفاده از

پزشکان نیز به ارایه نوبت ،خدمات دریافت و پرداخت هزینه و آموزش و

تجربیات پزشکان و متخصصان در نقاط دیگر جهان ،سهولت تبادل نتایج

اطالعرسانی متمایل بودند .دو مطالعه مختلف نشان داد که انجام مشاوره

آزمایشگاهی و تصاویر رادیولوژی و سایر موارد بود که تقریباً نتایج این

و ارایه آموزش از اولویتهای استفاده از پزشکی از راه دور میباشد

مطالعه با پژوهش حاضر مشابه بود [.]6

[.]12،18
همچنین در مطالعهی قابلیت بیمارستانهای تخصصی دانشگاه
علوم پزشکی ایران در زمینه ی استقرار پزشکی از راه دور که توسط
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تورانی و همکارانش انجام شد نیز به تمایل زیاد پزشکان و پرستاران به

بهعنوان موانع کماهمیت برای پیادهسازی این فناوری بودند [.]20

فعالیت در زمینه مشاوره از راه دور اشارهکردهاند و یکی از عوامل مؤثر در

همچنین ،در مطالعهی دیگری که توسط  Molfenterو همکارانش

تمایل به استفاده از مشاوره را انگیزه آنان میدانستند [ .]19نتایج این

انجام شد بزرگترین موانع اجرای پزشکی از راه دور را هزینهها و مسائل

مطالعه تا حدودی مشابه نتایج پژوهش حاضر است و میتوان گفت در

بازپرداخت میدانستند [ .]21میتوان گفت نتایج مطالعات تقریباً مشابه

صورت ارایه خدمات بهصورت غیرحضوری هر دو گروه بیماران و پزشکان

است اما مسائل ازنظر اولویت در جایگاه متفاوتی قرار دارند که این مسئله

تمایل به استفاده از خدمات مشابهی دارند و ممکن است بر اساس

میتواند به دلیل تفاوت در محیط انجام پژوهش و مسائل خاص سازمانی

موقعیت و سطح دسترسی به پزشکی از راه دور میزان استفاده از این

باشد.

خدمات نیز متغیر باشد .بهطورکلی میتوان گفت که مهمترین خدمات
قابل ارایه در پزشکی از راه دور آموزش و مشاوره است.

در مورد عوامل مؤثر بر میزان استفاده از سیستم پزشکی از راه دور
سادگی ،در دسترس بودن و کمهزینه بودن سیستم از مهمترین عوامل

در رابطه با موانع و مشکالت پزشکی از راه دور ازنظر پزشکان

بودند .در مطالعهای با عنوان عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری تلهمدیسین در

شرکتکننده در این پژوهش مسائل مرتبط با بیمه ،هزینههای اولیه و

بین متخصصان فناوری در بیمارستانهای ایران که توسط زرگر و

مداوم و مشکالت صدور مجوز تأثیرگذارترین عوامل مؤثر بر عدم اجرای

همکارانش انجام شد نیز سهولت استفاده ،سودمندی و تمایل به استفاده

خدمات پزشکی از راه دور نسبت به سایر عوامل از قبیل امنیت و

از سیستم پزشکی از راه دور را از عوامل مؤثر بر میزان استفاده از پزشکی

محرمانگی ،کمبود پزشک و کادر فنی ،میزان استقبال بیماران ،نگرش

از راه دور میدانستند که نتایج هردو مطالعه مشابه بود و میتوان نتیجه

مسئول یا مدیریت کلینیک و رقابت شغلی بود .در مطالعه رحیم زاده و

گرفت که سادگی ،در دسترس بودن سیستم و هزینه پایین آن از عوامل

همکارانش به عدم آشنایی افراد با فناوری پزشکی از راه دور ،نیاز به

مؤثر در استقبال از این فناوری میباشند [.]22

زیرساختهای پیچیده فنی و الکترونیکی و باال بودن هزینه تجهیزات،

محدودیت اصلی این مطالعه عدم بررسی سواد اطالعاتی و مهارت

روشهای حفظ امنیت اطالعات ،نیاز به روشهای قانونی جهت پیگیری

موردنیاز بیماران و پزشکان برای کار با برنامه پزشکی از راه دور است .تعداد

خطاها و سهلانگاری پزشکی از راه دور ،مسائل مربوط به شرکتهای

اندک پزشکان شاغل در این کلینیک نیز امکان تعمیمپذیری نتایج

بیمه و سایر موارد اشارهشده بود [.]6

پژوهش را فراهم نمیسازد .ضمن آنکه بررسی چارچوبهای قانونی

نتایج این مطالعه نیز تا حدودی مشابه بود و تفاوت در اولویتبندی
مسائل و توجه بیشتر به برخی مسائل میتواند به دلیل تفاوت در نگرش
پزشکان و افراد شرکتکننده در پژوهش و یا به دلیل تفاوت در محیط
انجام پژوهش باشد.

دولتی برای چنین خدماتی نیز با دشواریهای متعددی روبرو بود و به آن
پرداخته نشد.
از یکسو ،برای بهکارگیری طب سنتی روند رو به رشدی وجود
دارد و از سوی دیگر ،استفاده از فناوری اطالعات و بخصوص ،پزشکی از

در مطالعه رضایی با عنوان دیدگاه پزشکان متخصص درباره پزشکی

راه دور برای ارائه مراقبت نیز رو به افزایش است .این مطالعه نشان داد که

از راه دور و موانع استفاده آن در بیمارستانهای آموزشی شهر تبریز،

بیماران تمایل بیشتری برای استفاده از پزشکی از راه دور دارند زیرا مزایای

پزشکان موانع بهکارگیری فناوری پزشکی از راه دور را نبود فرهنگ

آن برایشان محسوستر میباشد و دلیل تمایل کمتر پزشکان را باید در

مناسب برای استفاده از این فناوری ،عدم آگاهی و آشنایی و نبود

مسائل مالی و ترس از تغییر دنبال نمود .اما با توجه به آمادگی سازمانی

زیرساختهای الزم میدانستند [.]18

این کلینیک ،زیرساخت فعلی آن و میزان آشنایی پزشکان و بیماران با

مطالعهی نوبخت و همکارانش نشان داد که از دیدگاه  69/1درصد
از افراد الزامات مالی 68/6 ،درصد زیرساختهای فنی برای پیادهسازی

پزشکی از راه دور به نظر میرسد که در شرایط فعلی امکان بهکارگیری
پزشکی از راه دور در این کلینیک وجود ندارد.

فناوری پزشکی از راه دور وجود ندارد و  61/5درصد از افراد معتقد بودند
که عوامل سازمانی و فرهنگی تا حدودی برای پیادهسازی این فناوری
وجود دارد .مشکالت بیمه و بازپرداخت ،هزینههای اولیه و کمبود کادر
فنی بهعنوان موانع اصلی و مقاومت کادر پزشکی و مشکالت صدور مجوز
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Original Article
Abstract
Aim: Complementary medicine is the type of health care provided outside the

usual rules. On the other hand, telemedicine provides medical services using
electronic and communication processes. The present study investigates the
possibility of using telemedicine in Hakim Emadeddin Shirazi Complementary
Medicine Clinic.
Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted in February
2019. The study population included manager and physicians of the clinic and
patients referring to the clinic. Manager and physicians were selected by
census method and patients were selected by random sampling. Based on
Cochran formula, a sample size of 400 patients was considered. Data were
collected using a researcher-made questionnaire whose validity and reliability
was measured and analyzed by SPSS software.
Results: Twelve physicians (66.7 percent) were relatively familiar with

telemedicine; however, only 14.9 percent of patients were relatively familiar
with telemedicine. Despite more familiarity with physicians, patients were
more likely to use the technology.
Conclusion: In spite of an upward trend in the popularity of both telemedicine

and complementary medicine and due to the difficulty of communicating
between different departments of the clinic and between the clinic and
patients, the lack of support for top clinical management and the lack of
knowledge of physicians and patients with telemedicine It does not seem
possible to use telemedicine in Hakim Emadeddin Shirazi Traditional
Medicine Clinic.
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