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مقدمههه بالیااا نگراناای شااارلی الرفااه سااالمت علاای اان ااود پرسااتاران را در سااااهای اخیاار افاازای

داده اساات اسااتفاده از

تکنواااو ی باارای تاایمی مراقباات هااای بهداشااتی از راه دور بااه عنااوان یکاای از مهاات تااری اسااتراتژی هااا بااه منسااور پاسا بااه
افزای

ماداوم تقاضاا بارای مراقبات دیاده مای شاود ایا مطااعاه باا هاد بررسای اایگااه تلاه نرساین

در الاوادال و بالیاا

انجام شد
روش ها ای مطااعه از نوع مروری است و اطالعات از طریق استجو در پایگاههای معتبر علمی به دست آمده است
نتههای  :در هنگااام بااروز بالیااا مااردم الااق دارنااد کااه انتسااار داشااته باشااند تااا ی ا
دریافت کنناد و در ایا میاان پرساتاران نقا

پاس ا م ا ر را از شااارلی الرفااه سااالمت

اساسای و الیااتی را باه عناوان بنشای از تایت هاای پاسا باه بالیاا باازی مای

کننااد در چنااد دهااه گذشااته ،فناااوری اطالعااات و ارتباطااات ( )ICTدر مراقباات هااای سااالمتی بااه ی ا

اواویاات سیاساای در

سراسر اهان تبدیل شاده اسات اساتفاده از پرساتاری از راه دور در هزیناه و تساهیل دسترسای باه مراقبات هاا ما ر اسات
و باعث بهباود رابطاه بای بیماار و ارایاه دهنادگان مراقبات و همچنای الاذ موانا مرباو باه زماان و مکاان مای شاود
فرصاات هااای نامحاادودی باارای پرسااتاران در زمینااه پرسااتاری از راه دور واااود دارد بااا کماا

پرسااتاری از راه دور پرسااتار

ماای توانااد مراقباات از راه دور ،آمااوزر ،پاای گیااری ،مداخلااه از راه دور ،ماادیریت درد ،المایاات خااانواده ،مراقباات از زخاات و
مراقبت های بی رشته ای را با استفاده از ی
بحث و نتیجه گیری پرساتاری از راه دور یا

مدل نواورانه فناوری های ارتبا از راه دور انجام دهد
ابازار کارآماد بارای کما

ارائه مراقبت های سالمتی و بهداشتی به مردم است
کلید واژه ها :تله نرسین  ،الوادال و بالیا

باه کشاورها در اهات رلباه بار موانا اغرافیاایی و

