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و گسترش اطالعات است که نباید از بین برود بلکه اصول 
و قواعد یادگیری باید قابل تغییر هم باشد.

دراین روش نصب دوربین ویدیویی روی میکروسکوپ 
و یا استفاده از ویدیو میکروسکوپ دیجیتال برای ارسال 
قرار  استفاده  نظر  مورد  مراکز  به  الم  یا  اسالید  تصویر 
یک  شامل  دور،  راه  از  پاتولوژی  تله  سیستم  گیرد.  می 
میکروسکوپ معمولی، روش ضبط تصویر، معموال یک 
نوری،  میکروسکوپ  یک  روی  بر  شده  نصب  دوربین 
ارسال  های  سایت  بین  دور  راه  از  ارتباطات  های  لینک 
با  دریافت  سایت  در  کاری  های  ایستگاه  و  دریافت  و 
یک مانیتور باکیفیت باال برای دیدن تصاویراست. همچنین 
ممکن است سخت افزار های مکانیکی موجود باشند که 
به آسیب شناس این اجازه را بدهند تا میکروسکوپ را از 

تله پاتولوژی
انگیزه اولیه در توسعه تله پاتولوژی، رساندن نظر تشخیصی 
به بهترین شکل ممکن به همه بیماران، بدون در نظر گرفتن 
انتقال  بود.  اجتماعی_اقتصادی  شرایط  و  جغرافیایی  مکان 
الکترونیکی تصاویر پاتولوژی از یک جا با اینترنت و یا دیگر 
مقاصد  برای  دیگری  محل  به  تکنولوژیکی،  های  دستگاه 
تشخیصی یا آموزشی است. آموزش از راه دور در پاتولوژی 
می تواند تا حدی به آموزش پاتولوژی در میان متخصصین 

مربوطه در کشور های در حال توسعه کمک کند.

مهمی  فاکتور  فاصله،  که  جایی  در  درمانی  خدمات  ارایه 
محسوب می شود، توسط متخصصان حرفه ای در راستای 
تأمین هر چه بیشتر سالمت افرادکمک کننده است. بدون اینکه 
حتی هزینه برای حرکت این افراد از کشوری به کشور دیگر 
برای آموزش تکمیلی نیاز باشد. آموزش پاتولوژی می تواند به 
آسانی از راه مشاهده از راه دور تبدیل شود. همچنین می تواند 
به نظارت در مراقبت از پاتولوژی در مناطق و به آسان سازی 

تدریس مهارت جهانی پیشرفته پاتولوژی منجر شود.
 فرایند آموزش پاتولوژی به عنوان یک فرهنگ برای استفاده 
بیشتر بخش ها در آموزش از راه دور هست یک واسط انتشار 
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بیماران را درسرتاسر گیتی مورد مراقبت  را می دهد که 
قرار گیرند.

های  پیشرفت  پزشکی  ارتباطات  برای  پاتولوژی  تله 
کمی و کیفی زیر را ایجاد می کند:

 بهبود مراقبت از بیمار
نواحی  برای  پزشکی  مراقبت  و  دسترسی  بهبود   

روستایی و محروم
 دسترسی بهتر به پزشکان

پزشکان  برای  امکانات  دادن  قرار  دسترس  در   

جهت هدایت معاینات خودکار
 کاهش هزینه های مراقبت های پزشکی

 ایجاد خدمات مراقبت پزشکی )در سطح جغرافیایی 
و جمعیتی وسیع(

 کاهش نقل و انتقال بیماران به مراکز درمانی
 ایجاد فضای مراقبت مدیریت شده در بیمارستان ها 

و مراکز درمانی

و  ارزش ها  افزایش  باعث  تله پاتولوژی  رویهمرفته 
ایجاد تأثیرات مثبت در جامعه، اقتصاد و سطوح فرهنگی 
مهمی  تأثیر  می تواند  تِله پاتولوژی  درنتیجه  است.  شده 
کشورهای  در  پاتولوژی  خدمات  مختلف  جنبه های  در 
کانال  برقراري یک  باشد.  داشته  با درآمد کم و معمولی 
ارتباطي پزشکي با کشورهاي همسایه به دلیل عدم وجود 
بعضي از تخصص ها و یا گران بودن هزینه های درماني، 
کسب  جهت  ایران  در  مجرب  متخصصان  از  استفاده 
درآمد، برقراري شبکه از راه دور براي جانبازان و معلولین 
جهت کاهش مشکالت حمل ونقل این افراد  و برقراري 
شبکه در کشور در مناطق وسیع و با تراکم جمعیتي کم و 
نیز در مناطق کوهستاني و سخت گذر به ویژه در هنگام 
حوادث غیرمترقبه، سبب می شود در ارائه مراقبت سالمت 

پیشرفت داشته باشیم و جلو بزنیم.

راه دور کنترل کند و تمام تصاویر را در زمان واقعی مشاهده 
کند. این تصاویر بر روی صفحه کامپیوتر مشاهده می شوند.

در عصر اطالعات، ارتباطات و فناوری رایانه ای پایه ی 
از تله پاتولوژی به عنوان یک  پایش سالمت است. استفاده 
کارایی  تواند  راه دور، می  از  درمان  در  موثر  و  عنصرمهم  

تعیین کننده ای داشته باشد، از این میان:
مدیریت  به  کمک  و  پزشکی  اشتباهات  کاهش  باعث   -

دانش داده می شود. 
سیستم  در  شده  طراحی  اهداف  پیشرفت  به  کمک   -

مراقبت سالمت.
ارتباط بین فعاالن مراقبت سالمت و  اینکه  از  - اطمینان 

بیماران بهترشود.
- در نتیجه بهینه سازی استاندارد ها در پاتولوژی بر مبنای 
به  نیاز  دنیا  در  شهروندی  هر  اینکه  از  حمایت  و  مدارک 

دریافت بهترین مراقبت موجود را دارد.
 بیشترین کاربرد تله پاتولوژی آموزش متخصصان مراقبت 
سالمت است که به آن آموزش از راه دور می گویند، که به 
عنوان یک دانش جدید یا مهارت در میان همه طیف ها در 
هر ناحیه ای می تواند اثر گذار باشد. این دانش امکان این 
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