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مقدمه:
بر اساس تعریف ،توانبخشی یکی از اجزاء برنامه سالمت همگانی و در کنار خدماتی چون ارتقاء سالمت ،پیشگیری ،درمان و تسکین
قرار گرفته است .با استفاده از خدمات توانبخشی فرد توانایی انجام فعالیتهای روزمره را پیدا کرده ،به ایفای نقش در موقعیتهای
اجتماعی میپردازد و کیفیت سالمتی خود را بهبود میبخشد.
امروزه با پیشرفت های صورت گرفته در امر ارتباطات و انفورماتیک پزشکی ،امکان برقراری همزمان و از راه دور پزشکان با بیماران
فراهم شده که در مفهوم کلی به آن پزشکی از راه دور یا  Telemedicineو در مفهومی جامعتر  E- healthگفته میشود .در این
سیستم ارتباطی ،بیماران با استفاده از امکانات مخابراتی با درمانگران خود به طور مستقیم و همزمان ارتباط برقرار کرده و پاسخگوی
نیازهای درمانی آنها هستند .یکی از مصارف پرکاربرد این سیستم کمک به بیماران در امر توانبخشی و بازتوانی است که از روشهای
مختلف و با امکانات متفاوت قابل اجرا میباشد.
بر اساس آنچه قبالً اشاره شد ،خدمات ارائه شده در زمینه گفتاردرمانی از راه دور بسیار گسترده و متنوع بوده و قابلیتهای بسیاری دارد
که میتواند آن را به عنوان جایگزین مناسبی برای خدمات حضوری معرفی کند ولی در عمل بهتر است تنها در بیمارانی به کار رود که
به دلیل مشکالت زمینه ای مثل محدودیت فعالیت امکان دسترسی به خدمات حضوری را ندارند و در واقع نیازمند دریافت این
خدمات میباشند.
در توانبخشی از راه دور ،تمرین از راه دور ( ،)Telepracticeاصطالحی است که توسط انجمن شنوایی و گفتار آمریکا ( )ASHAبه
کار رفته و به عنوان "کاربرد فناوری ارتباطات از راه دور برای ارائه خدمات تخصصی آسیب شناسی گفتار زبان" تعریف
میشود ( .)b2019 ،ASHAدر این سند گفتاردرمانی از راه دور به جای تمرین از راه دور به کار میرود .گفتاردرمانی از راه دور مقرون
به صرفه ،با کیفیت و انعطاف پذیر بوده و حتی اگر سرویس دهنده و دریافت کنندگان از یکدیگر فاصله داشته باشند قابل اجراست.
گفتاردرمانی از راه دور میتواند خدمات را به مناطق روستایی بیاورد و همچنین افراد حرفهای را قادر میسازد تا تعداد زیادی بیمار را
ببینند و تأثیر خدمات را در این جوامع افزایش دهند.
الف) عنوان دقیق خدمت مورد بررسی (فارسی و التین) به همراه کد ملی:
ارائه مشاوره پزشکی به بیمار یا خانواده وی با صالحیت حرفهای (پزشک یا غیر پزشک) به صورت تلفنی حداقل  30دقیقه کد ملی:
901820
ارائه مشاوره پزشکی به بیمار یا خانواده وی با صالحیت حرفهای (پزشک یا غیر پزشک) به صورت آنالین (ویدو کنفرانس) حداقل
 30دقیقه کد ملی901825 :
این استاندارد فقط به مبحث گفتاردرمانی از راه دور ) (Tele-Speech Therapyمی پردازد.
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ب) تعاریف و تشریح خدمت مورد بررسی :
تعاریف:
بیمار :به شخص دریافت کننده گفتاردرمانی از راه دور اشاره دارد.
خدمات بالینی  :شامل ارائه خدمات مشاوره ،ارزیابی و درمان توسط گفتاردرمانگر به بیماران و خانوادههای آنها
پشتیبانی بالینی :به دستیار برنامه و سایر خدمات پشتیبانی از نیازهای بیمار (به عنوان مثال ،شامل منشی ،حمایت سیستم پشتیبان و
حمایت آموزش خانواده/همراه بیمار) اشاره دارد.
گفتاردرمانگر :متخصصی است که بیمار از او خدمات گفتاردرمانی را دریافت میکند.
محل ارائه گفتاردرمانی  -به محلی اطالق میشود که گفتاردرمانی در آن ارائه میشود (به عنوان مثال ،کلینیک گفتاردرمانی دانشکده).
دانشجو :به دانشجویانی که در برنامههای کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری گفتاردرمانی مشغول به تحصیل هستند اطالق میشود.
درمان از راه دور  /خدمات مجازی  -استفاده از فناوری ارتباطات از راه دور مانند تلفن یا پلتفرمهای مختلف با قابلیت ارائه درمان از
راه دور.
شرح خدمت (گفتاردرمانی از راه دور):
براساس دستورالعمل اخیر  ASHAدوره جدیدی در آسیب شناسی گفتار و زبان به وجود آمده است که باید بهه تقااهای روزافهزون
خدمات گفتاردرمانی در سالمتی و آموزش ،پیشهرفت سهریع در فنهاوریههای مخهابراتی و تغییهرات اجتمهاعی مربهوط پاسهد دههد.
گفتاردرمانی شامل تعامل شنیداری و بینایی بین بیمار و گفتاردرمانگر است .بدین ترتیب ،خدمات گفتاردرمانی میتوانند به شرطی کهه
سیگنالهای شنیداری و دیداری مناسب باشند به راحتی در یک محیط آنالین یا مبتنی بر فناوری پیاده شوند.
دامنه گفتاردرمانی از راه دور گسترده است و این امکان را دارد که خدمات معتبر و مقرون به صرفهای را به بیماران با انهواع اخهتالتت
ارتباطی و بلع ارائه دهد.
گفتاردرمانی از راه دور از دهه اول سال  2000شناخته شده بود .با این حال ،افزایش توسعه فناوریهای ارتباط از راه دور در سالههای
اخیر ،گفتاردرمانی از راه دور را در خط مقدم توسعه در حالتهای جایگزین ارائه خدمات قرار داده است.
انگیزه برای توسعه گفتاردرمانی از راه دور به دلیل نیاز به دسترسی عادتنه و مقرون به صرفه برای همه بیماران ،صرف نظر از موقعیت
جغرافیایی ،معلولیت جسمی یا واعیت اجتماعی و اقتصادی ایجاد شده است.
اگرچه دسترسی به خدمات گفتاردرمانی عامل اصلی تحول در گفتاردرمانی از راه دور بود اما اکنون شواهد قابل تهوجهی بهرای اثبهات
این فرض وجود دارد که این روش ارائه خدمت ممکن است در واقع کیفیت مراقبت ارائه شده و در نهایت کیفیت زنهدگی را افهزایش
دههد 2010 ، McCue, Fairman, & Pramuka( .؛  )2004( Winters and Winters .)2004 ، Winters & Wintersنشههان داد کههه
گفتاردرمانی از راه دور ظرفیت استفاده بهینه از زمان شامل تعیین تعداد تزم جلسات ،زمهان جلسهه ،و فشهردگی جلسهات را دارد کهه
منجر به بیشترین نتیجه عملکردی برای بیمار میشود.
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در واقع ،گفتاردرمانی از راه دور بر اساس شواهد حاصل از انعطاف پذیری عصبی و سهازماندهی مجهدد مغهز پهس از آسهیب مغهزی،
توانایی پشتیبانی از برنامه های توانبخشی عصبی فشرده را دارد (.)2000 ،Bach-y-Rita
مزیت دیگر ارائه خدمات گفتاردرمانی از راه دور به کودک یا بزرگسال در محیط زندگی او (به عنوان مثال خانه ،محل ،مدرسه یا محل
کار) است .شواهد محکمی برای اثبات این واقعیت وجود دارد که مداخالت انجام شده در محیط طبیعی یا محل کار مهثثرتر از همهان
رویکردها در کلینیک است ( McCueو همکاران  .)2010 ،این تأثیرات مثبت در تعمیم رفتار ،نتایج عملکردی و راایت بیمار و خهود
مدیریتی در شرایط مختلف ،از جملهه سهکته مغهزی (  2004 ،Legg & Langhorne؛  )1998، Von Koch, Wottrich & Holmqvistو
آسیب شدید مغزی دیده شده است (.)2003 ، Ylvisaker
اجرایی بودن ،اعتبار ،قابلیت اطمینان و هزینههای قابل قبول این روش ارائه خدمات از مهمترین مواردی است که برای گفتاردرمهانی از
راه دور مورد نظر قرار گرفته شده است.
ج) اقدامات یا پروسیجرهای ضروری جهت درمان بیماری:
شناخت نیاز بیمار و انتخاب بهترین تکنولوژی برای رفع نیاز و کمک به بیماران از مراحل بسیار مهم و اساسی در پیادهسهازی برنامهه-
های گفتاردرمانی از راه دور است .این انتخاب بر اساس نه تنها نیازها و مسائل مربوط به بیمار ،بلکه باید با توجهه بهه توانمنهدیههای
گروه درمان ،مسائل فنی و مهندسی ،امکانات و محدودیتهای زیرساختی و تجهیزات موجود صورت گیرد .پس طراحی بایهد طهوری
باشد تا تواناییها و محدودیتهای هر دو گروه درمانگر و درمانپذیر را در نظر گرفته و برای هر دو طرف قابلیت اجرایی داشته باشهد.
به عنوان مثال اگر برنامه گفتاردرمانی با استفاده از تکنولوژیهای بسیار پیشرفته طراحی شود ولی بیمار و یا پرستار وی آگاهی و دانش
استفاده از آن را نداشته باشد ،اجرای این برنامه قطعاً با شکست روبرو خواههد شهد .بهرعکس اگهر بهرای بیمهاری کهه نیازمنهد برنامهه
گفتاردرمانی خاصی است و تجهیزات و قابلیتهای اجرایی نمودن آن را نیز دارد ،برنامه ای نامناسب و اعیف تعریهف شهود مسهلماً در
توانبخشی وی خلل ایجاد شده و بهره کافی از آن نخواهد برد .از این رو برنامه گفتاردرمانی از راه دور باید با توجه به نیهاز بیمهار و و
امکانات اجرایی موجود به صورت اختصاصی طراحی شود و استفاده از برنامه های آماده و بسته های از پیش طراحی شهده اثربخشهی
کافی نخواهد داشت.
به طور کلی برای تدوین برنامه گفتاردرمانی از راه دور تزم است به هر یک از بخشهای زیر توجهه شهده و بهر اسهاس نیهاز بیمهار و
برنامه درمانی از آنها استفاده شود:
-1

اهداف درمانی مورد نظر :بر اساس بیماری زمینهای ،عوارض فیزیکی ایجاد شده و شدت درگیری نوع و اولویت برنامه

گفتاردرمانی باید مشخص گردد.
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-2

تعیین زمان و طول مدت برنامه گفتاردرمانی :برای استفاده بهینه از برنامه گفتاردرمانی تزم است زمان اجرای برنامه مشخص

باشد تا هماهنگیهای تزم برای حضور ناظر و آموزشدهنده در جلسه درمانی انجام شده ،پهنای باند تزم برای اجرای برنامه و
سایر تجهیزات تزم فراهم باشد و برنامه برای بیمار مفید و مثثر واقع شود .بدین معنی که برنامه بیش از حد طوتنی و خسته
کننده و بیش از حد کوتاه و ناکارآمد نباشد.
-3

تعیین تجهیزات مخابراتی مورد استفاده طرفین برای برقراری ارتباط از راه دور:

تجهیزات شامل وسیله برقراری ارتباط مخابراتی که بر اساس توانمندی طرفین تعیین شده و می تواند از مکالمه تلفنی ساده تا ارتباط
ویدیوکنفرانس متفاوت باشد .مسلماً انتخاب نوع ارتباط بستگی به نیاز فرد بیمار و توانایی او یا همراه او در استفاده از لوازم داشته و
باید متناسب با برنامه انتخاب شود .توجه به امکانات محل زندگی فرد هم فاکتور مهمی است که باید در نظر گرفته شود .به عنوان
مثال استفاده از تلفن همراه برای برقراری تماس تصویری در مکانی که آنتن دهی و پوشش مخابراتی مناسب وجود ندارد منجر به
شکست برنامه گفتاردرمانی خواهد شد.
-4

تعیین نوع دادهها:

نوع دادههای تبادل شده بستگی دارد به اینکه برنامه گفتاردرمانی بیمار بر چه اساسی استوار شده و چه هدفی دارد .با توجه به این
مواوع نوع داده و طول مدت ارسال آن متفاوت بوده و باید تجهیزات تبادل اطالعات وخطوط ارتباطی بر اساس نیاز برنامه
گفتاردرمانی تنظیم گردد.
مثالهایی از این موارد را میتوان برای بهتر مشخص شدن مواوع ذکر کرد .بیماری که مشکل درصحبت کردن دارد و نیاز به
گذراندن جلسات گفتاردرمانی دارد ،بهتر است به صورت همزمان و برخط با درمانگر خود جلسات گفتاردرمانی را داشته باشد تا
امکان اصالح نحوه صحبت کردن در همان جلسه باشد .پس طبیعتاً انتخاب نوع وسایل برقراری ارتباط و ارسال اطالعات باید طوری
باشد تا تبادل اطالعات آنی صورت گیرد.
برنامه گفتاردرمانی از راه دور باید با توجه به نیاز بیمار و امکانات اجرایی موجود بهصورت اختصاصی طراحی شود و استفاده از
برنامههای آماده و بستههای از پیش طراحی شده اثربخشی کافی نخواهد داشت .بهطور کلی برای تدوین برنامه گفتاردرمانی از راه دور
تزم است به هر یک از بخشهای زیر توجه شده و بر اساس نیاز بیمار و برنامه درمانی از آنها استفاده شود.

 ارزیابی قبل از انجام پروسیجر
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ارزیابی قبل از انجام پروسیجر به دو قسمت ارزیابی فنی و ارزیابی تخصصی تقسیم می گردد:
 ارزیابی فنی: -1قبل از برقراری ارتباط از راه دور کلیه لوازم مخابراتی نظیر خطوط اینترنت ،تجهیزات ویدیوکنفرانس نظیر وب کم و
میکروفون ،تجهیزات گفتاردرمانی و سنسورهای ارسال اطالعات و غیره باید امتحان شده و از صحت عملکرد آنها مطمئن شد.
 -2برقراری ارتباطات مخابراتی باید مطابق با قوانین و مقررات موجود در محل استقرار طرفین بوده و از کلیه قواعد حفاظتی و
امنیتی مربوطه پیروی شود.
 -3رعایت محرمانگی و حفظ اسرار بیماران از اصول اولیه اجرای مشاورههای از راه دور بوده و برای این منظور سطح دسترسی
افراد به اطالعات ذخیره شده باید کامالً مشخص و محدود باشد.
 -4کلیه افراد مشارکتکننده در اجرای فرایند گفتاردرمانی از راه دور باید اطالعات زمینهای در خصوص نحوه برقراری ارتباط
ویدیوکنفرانس و کار با تجهیزات داشته باشند و آموزشهای تزم در خصوص رفع اشکاتت حین کار با دستگاهها را دیده
باشند تا در صورت بروز م شکل سریعاً اقدام به رفع آن نمایند .تزم به ذکر است که در هر جلسه برقراری ارتباط باید نمایندهای
از تیم فنی حضور داشته باشد تا به رفع مشکالت مخابراتی و یا تجهیزاتی خارج از توان کاربران بنماید.
 -5افرادی که در طرف درمانپذیر مشغول فعالیت هستند باید مکان و فضای مناسب برای اجرای تمرینات را فراهم کرده ،نظارت
کافی و مثثر بر انجام تمرینات را داشته باشند و در اجرای تمرینات به بیماران که دچار محدودیتهای فیزیکی هستند کمک
تزم را بنمایند.
 -6اتاق یا فضای برقراری ارتباطات باید ابعاد حداقل  3×4/5متر و ترجیحاً  5.5×3/5متر باشد .دیوارها به رنگ طوسی روشن ،آبی
آسمانی یا آبی تیره باشد و ترجیحاً سطحی صاف داشته باشد .نور اتاق بهتر است تا حد امکان به نور روز نزدیک باشد و حدود
 750تا  1000لوکس مورد قبول است .اتاق باید در محلی قرار گیرد که صدای محیطی از  50دسی بل بیشتر نباشد.
 -7بر اساس استانداردهای موجود ،برقراری ویدیوکنفرانس نیاز به سطح باتیی از  data compressionدارد که با توجه به کیفیت
مورد نیاز تصاویر ارسال شده میتواند از  H.264تا  H.323متفاوت باشد.
پهنای باند مورد نیاز برای برقراری ارتباط نیز باید بر اساس نوع ارتباط تنظیم گردد تا کیفیت صوت و تصویر ارسال شده در حد
مطلوب باشد .برای برقراری ارتباط صوت و تصویر فرایند گفتاردرمانی معموتً پهنای باند باتتر از  384-Kbpsبا

standard

 compression H264کفایت میکند تا کیفیت صدای بهتری را ارائه نماید و بر روند درمان تأثیر مثبتی داشته باشد .نکته دیگر
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 Data-packet lossesاست که برای کیفیت بهتر تصاویر از  %0.5نباید بیشتر باشد .همچنین تأخیر در ارسال اطالعات بیشتر از
 ms 500مورد قبول نمیباشد.

 ارزیابی تخصصی: -1اخذ راایتنامه :برای درمان از راه دور ،بیمار/متولی بیمار باید راایت کتبی خود را که توسط تیم درمان تهیه شده است
بررسی نماید ،بخواند و امضاء کند .منشی/دستیار برنامه مسئول اخذ و مستند کردن راایت اولیه برای ادامه خدمات درمان
از راه دور است.
 -2بررسی عالقهمندی خود بیمار برای شرکت در برنامههای گفتاردرمانی از راه دور
 -3انجام ارزیابیهای تخصصی شامل ارزیابیهای گفتار ،زبان ،شناخت و بلع :تزم است بیمار و همراه وی از اهداف ارزیابیها
مطلع باشند .درمانگر باید همراه بیمار را مطلع سازد که در پاسددهی بیمار در صورت نیاز و با اجازه درمانگر کمک کند.


ارزیابی حین انجام پروسیجر

ارزیابی فنی :در حین انجام گفتاردرمانی از راه دور باید نکات زیر مورد توجه قرار گیرند:
 پس از شروع جلسه ،میکروفون را حرکت ندهید :این امر در تنظیمات صدای سیستم اختالل ایجاد می کند. از مکالمههای جانبی با دیگران در جلسات خودداری کنید. پس از صحبت مکث کنید تا به شرکتکنندگان اجازه دهید در مورد مواوع مورد بحث نظر دهند. قبل از پاسد دادن صبر کنید تا بلندگوی طرف مقابل خاموش شود. برای پرسشهای بیمار وقت بگذارید. مستقیماً روبهروی میکروفون صحبت نکنید و از میزان صدای معمول مکالمه استفاده کنید تا بهترین انتقال صدا را امکانپذیر کند.
 ممکن است تأخیر بین صدا و فیلم وجود داشته باشد .اگر پهنای باند کم باشد ،کیفیت فیلم کاهش مییابد تا کیفیتصدا باقی بماند.
 سروصدای پس زمینه را به حداقل برسانید (به عنوان مثال ،خش خش کاغذ ،سروصدای نوک قلم). در مکالمه گروهی ،همه کاربران باید میکروفون خود را هنگام مکالمه خاموش نگه دارند.8

ارزیابی تخصصی :تحقیقات گفتاردرمانی از راه دور اکثر اختالتت ارتباطی در بزرگساتن و کودکان شامل اختالتت ارتباط
نوروژنیک بزرگساتن ،اختالتت صدا ،لکنت ،اختالتت تولید صداهای گفتار ،زبان و خواندن در کودکان را شامل شده است.
تحقیقات اخیر شواهدی را برای حمایت از استفاده از گفتاردرمانی از راه دور در درمان دیسفاژی و بیماران پس از برداشتن حنجره
فراهم میکند .گفتاردرمانی از راه دور در مورد اختالتت زیر انجام شده است و نتایج مطالعات تفاوت معنیداری با ارزیابی و درمان
رو در رو گزارش نکردند .این اختالتت شامل موارد زیر هستند:

 اختالتت ارتباطی ناشی از بیماری های نورولوژیک (آفازی ،دیسآرتری ،آپراکسی گفتار) اختالتت صوت لکنت اختالتت گفتار ،زبان و خواندن در کودکان :مطالعات انجام شده در ارزیابی کودکان نشان میدهند که در زمینهاختالتت صدای گفتار و ارزیابی زبان در کودکان بین ارزیابی آنالین و ارزیابی رو در رو توافق وجود دارد ولی در
درمان این اختالتت مطالعات قوی وجود ندارد.
 دیسفاژی (اختالل در بلع) و برداشتن حنجره  :مطالعات حاکی از آن است که ارزیابی این اختالتت از طریق آنالیننتایج قابل قبولی را نشان میدهند ولی با توجه به ماهیت اختالتت مطالعات درمانی زیادی در دست نیستند.
 اختالتت شناختی-ارتباطی (دمانس ،آسیب شناختی خفیف ،آلزایمر ،آسیب مغزی تروماتیک)

ارزیابی بعد از انجام پروسیجر

 راایت از برنامه :مناسب است درمانگر ،بیمار و خانواده/مراقب بیمار بعد از انجام گفتاردرمانی از راه دور ،از برنامهاجرا شده ارزیابی از نظر فنی (صوت و تصویر بیمار و درمانگر ،محیط بیمار و درمانگر) و محتوای درمان (ارزیابی
نتیجه درمان انجام شده ،سطح درمان انجام شده ،مدت زمان درمان ،اثرات جانبی درمان مانند خستگی ایجاد شده)
داشته باشند.
 پس از هر دوره درمان تجویز شده ارزیابی درمان صورت میگیرد و نتیجه ثبت میگردد.

کنترل عوارض جانبی انجام پروسیجر
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به منظور جلوگیری از عوارض جانبی استفاده از تکنولوژی مانند خستگی چشمی ،مشکالت صوتی و تصویری رد و بدل
شده و تأخیر در انتقال اطالعات صوت و تصویر ،سرعت اینترنت ،وبکم و میکروفون بیمار و درمانگر باید دائم کنترل
شوند .برای جلوگیری از خستگی استفاده از لپتاپ یا تبلت ،می توان فواصل کوتاهی بهعنوان استراحت در نظر گرفت.
همچنین محل و نوع نشستن و هوای اتاق بیمار باید توسط مراقب کامالً کنترل شوند.
د ) تواتر ارائه خدمت (تعداد دفعات مورد نیاز /فواصل انجام)
گفتاردرمانی از راه دور باید دست کم دو بار در هفته و هر بار حداقل  30دقیقه انجام شود .برحسب ارزیابی انجام شده و شدت
اختالل تعداد جلسات گفتاردرمانی در هفته و تعداد کل جلسات تعیین میشود.
جلسات گفتاردرمانی از راه دور به صورت  20جلسهای ( 3-2جلسه ارزیابی 16 ،جلسه درمان 2-1 ،جلسه ارزیابی درمان) توصیه
میشوند و در صورت نیاز به ادامه درمان با تشخیص گفتاردرمانگر با داشتن شماره نظام پزشکی قابل اجراست.
ه) افراد صاحب صالحیت جهت تجویز ( / )Orderخدمت مربوطه و استاندارد تجویز:
گفتاردرمانگر ،متخصص مغز و اعصاب ،متخصص گوش ،حلق و بینی ،متخصص اطفال ،متخصص جراحی مغز و اعصاب ،متخصص
روانپزشکی ،متخصص طب فیزیکی و توانبخشی ،متخصص داخلی ،متخصص طب سالمندان
و) افراد صاحب صالحیت جهت ارائه خدمت مربوطه:
گفتاردرمانگر دارای شماره نظام پزشکی در مقاطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترا
ز) عنوان و سطح تخصص های مورد نیاز (استاندارد) برای سایر اعضای تیم ارائه کننده خدمت:
جدول :1

ردیف

1

2

3
4

عنوان تخصص

شنوایی شناس
(درصورت نیاز)
بینایی سنج
(درصورت نیاز)
روانشناس
(درصورت نیاز)

مسئول فناوری

نقش در فرایند ارائه خدمت

میزان تحصیالت مورد نیاز

کارشناس/کارشناسی ارشد/دکترا

کارشناس/کارشناسی ارشد /دکترا

بررسی واعیت شنوایی بیمار

بررسی واعیت بینایی بیمار

کارشناس/کارشناسی ارشد بالینی /دکترای بالینی

بررسی واعیت رفتاری ،خلق و خوی بیمار

کارشناس به بات

طراحی و انتخاب بهترین روشهای برقراری ارتباط از راه
10

اطالعات ()IT

دور با توجه به امکانات موجود در بیمارستان و در منزل

(درصورت نیاز)

بیمار و همچنین نظارت بر نحوه اجرای جلسات از راه
دور و رفع مشکالت احتمالی در زمینه ارتباطات

مسئولین امور اداری،
5

حسابداری و بیمه

نظارت بر پرداختهای انجام شده و انجام امور مربوط به
کارشناس به بات

بیمه

(درصورت نیاز)

ح) استانداردهای اجرایی ،فنی و فضای فیزیکی و مکان ارائه خدمت:
یکی از مسائل مهمی که در زمینه ارائه خدمات گفتاردرمانی از راه دور مطرح است این است که کیفیت خدمات ارائه شده باید مشابه
خدمات ارائه شده به صورت حضوری باشد .به دلیل برخی محدودیتهای موجود در زمینه ارائه خدمات به صورت از راه دور و به
جهت جلوگیری از هرگونه نقصان در ارائه خدمات به بیماران ،باید از ابتدا محدوده فعالیت گفتاردرمانی از راه دور مشخص شده و
بهطور کامل به عنوان جایگزینی برای گفتاردرمانی حضوری در نظر گرفته نشود تا بیماران بهترین فایده را از این روش برده و خدمات
بهصورت کامل و بدون نقص ارائه شوند.
یکی از نکات مهم گفتاردرمانی از راه دور بحث راایتمندی بیماران است .اگر به هر علتی بیمار از دریافت خدمات به این طریق
راایت نداشته باشد به هیچ وجه این روش قابل اجرا نبوده و مردود است .همچنین اگر بیمار دچار مشکل برقراری ارتباط کالمی
باشد و همراه مناسبی هم نداشته باشد این مسئله ارتباط را مختل کرده و انجام مشاوره غیر ممکن است .مورد بعدی که باید در نظر
داشت فایده انجام این روش مشاوره در بیماران است .گاه بیماری زمینهای فرد طوری است که از انجام مشاوره و خدمات از راه دور
سودی نمیبرد و یا اینکه خدمات مورد نیاز وی به این طریق قابل انجام نیست ،در نظر گرفتن این روش ارائه خدمات برای بیمار
سودمند نبوده و نباید مد نظر قرار گیرد.
جهت اجرای بالینی گفتاردرمانی از راه دور رعایت نکات زیر تزم است:

11

 -1انجام کلیه خدمات گفتاردرمانی از راه دور باید مطابق با استانداردهای بینالمللی و ملی اجرای خدمات بالینی و متداول
گفتاردرمانی باشد .برنامه گفتاردرمانی باید بر اساس نوع بیماری فرد انتخاب شود و برای درمان بیماری وی مفید و مثثر بوده و
قابل اجرا باشد.
 -2گفتاردرمانگران و پرسنل دستاندرکار ارائه خدمات گفتاردرمانی از راه دور باید بهصورت دورهای آموزشهای تزم برای
اجرای این خدمات را گذرانده و گواهی تأیید صالحیت کسب نمایند .همچنین کاربران دستگاهها که بر بالین بیماران حضور
دارند هم باید آشنایی کافی با عملکرد وسایل داشته و توانایی کاربرد آن را داشته باشند.
 -3گفتاردرمانگر مسئول طراحی و تعیین برنامههای گفتاردرمانی از راه دور باید برنامههای اجرایی را مطابق با استانداردهای موجود
طراحی نماید به طوری که از یک سو تمام نیازهای درمانی بیمار رفع شده و از سوی دیگر قابلیت اجرایی در سیستم
گفتاردرمانی از راه دور را داشته باشد .در همین راستا گفتاردرمانگر باید امکانات موجود در خدمات رسانی از راه دور را در نظر
گرفته و برنامه درمانی بیمار را طوری تغییر دهد تا با امکانات و تجهیزات گفتاردرمانی از راه دور قابل اجرا باشد .گاه این برنامه
ها با آنچه بر بالین بیمار انجام می شود بسیار متفاوت است ولی در نهایت تأثیرات درمانی مطابق نیاز بیمار خواهد بود.
 -4در آغاز هر جلسه درمانی کلیه افراد حاار در هر دو اتاق درمانگر و بیمار باید خود را معرفی نمایند تا طرفین از حضور آنها
آگاهی داشته باشند .این مسئله در حفظ محرمانگی برای بیماران از اهمیت ویژهای برخوردار است و رعایت آن الزامی میباشد.
در خصوص ابط و نگهداری تصاویر و امکان دسترسی سایر افراد به تصاویر و فیلمهای ابط شده نیز قوانین سختگیرانهای
باید اعمال شود تا در محرمانگی بیمار تا حد قابل قبولی حفظ شود .حفظ پوشش مناسب بیماران در حین انجام تمرینات هم از
اصول حفظ محرمانگی و حقوق بیماران است.
 -5برای هر بیمار باید پرونده جداگانهای تهیه شده و اطالعات مربوط به جلسه درمانی ،نحوه برگزاری آن و نتیجه حاصل از جلسه
ثبت گردد به طوری که اطالعات آن برای بررسی سیر درمان و بهبود بیمار قابل استفاده باشد .برای اجرای این مورد باید افراد
دوره دیده ای در جلسات در نظر گرفته شوند که توانایی کاربری نرم افزارها و تجهیزات را داشته و هماهنگی های تزم را
انجام دهند.
اصول فنی:
-1

تکنولوژیهای صوتی ( Audio based technologies):
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یکی از سادهترین روشهای ارسال اطالعات که امروزه به راحتی در دسترس میباشد ،استفاده از تکنولوژی انتقال صوت است
که به طرق مختلف قابل انجام میباشد .انتقال صوت همزمان میتواند با استفاده از تلفن معمولی ،خطوط اینترنت
( ،)VOIP –voice over internet protocolبهصورت جزء همراه ارتباط ویدئوکنفرانس و یا با تلفن همراه صورت گیرد .انتقال
اطالعات از این روشها نیاز به پهنای باند کمی داشته و به راحتی قابل اجرا میباشد .در کنار روش همزمان یا
 ،synchronousبرای آموزش انجام گفتاردرمانی در منزل میتوان از فایلهای صوتی از قبل آماده شده نیز استفاده کرد که به
روش  store and forwardمعروف بوده و بهصورت فایلهای کم حجم  MP3یا  VWFقابل انتقال و یا ذخیره برای استفاده
در زمان دیگر میباشند .امروزه تقریباً تمام دستگاههای دیجیتال قابلیت بازخوانی این فایلها را دارند و برای راحتی در جابه-
جایی میتوان بهصورت فیزیکی مثل استفاده از سی دی ویا حافظه خارجی و یا بصورت آنالین اقدام به جابهجایی فایلها نمود.
-2

تکنولوژیهای تصویری (:)Vision based technologies

یکی از بهترین روشهای برقراری ارتباط جهت انجام فعالیتهای بازتوانی استفاده از ارتباط ویدئویی یا تصویری است که
همانند ارتباط صوتی به دو روش همزمان و غیر همزمان قابل اجرا میباشد .برقراری مناسب این نوع ارتباط به میزان قابل
توجهی وابسته به لوازم و تجهیزات مورد استفاده و همچنین نوع ارتباط مخابراتی است .دوربینهای بکار رفته اگر رزولوشن
باتتری داشته باشند کیفیت تصاویر و دقت انجام حرکات باترفته و برنتیجه تمرینات گفتاردرمانی نتیجه مطلوبتری خواهند
داشت.
-3

تکنولوژیهای مبتنی بر وب ( :)Web based technologies

بسیاری از وبسایتها حاوی فایلهای صوتی ،تصویری و یا فیلمهایی هستند که بیماران میتوانند با آنها ارتباط مستقیم برقرار
کرده و در فعالیتها و تمریناتی که ارائه می نمایند مشارکت فعال داشته باشند .این تمرینات هدفمند بوده و سطوح مختلفی از
فعالیتها را شامل میشوند که بر اساس نیاز و توانایی بیمار قابل تنظیم میباشند .همچنین با حفظ و نگهداری سوابق بیماران
امکان دسترسی به میزان فعالیتهای انجام شده برای بازنگری توسط متخصص ارجاع دهنده و گفتاردرمانگر وجود دارد تا
پیشرفت بیماران را پایش نمایند .از آنجا که این سایتها توسط اینترنت در هر مکانی قابل دسترسی هستند ،امکان تداوم فعالیت
فرد وجود داشته و از به تعویق افتادن فعالیتهای توانبخشی فرد جلوگیری میشود.
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یکی از ابعاد بسیار مهم و اساسی بحث گفتاردرمانی از راه دور نحوه کاربرد و استفاده از لوازم و تجهیزات پزشکی و فنی مورد
نیاز برای برقراری ارتباط و انجام خدمات معاینه و درمان بیماران است .بر این اساس در گایدتینهای مختلف مطالبی ذکر شده
است که در اینجا به بیان خالصهای از مطالب موجود میپردازیم.
ط) تجهیزات پزشکی سرمایهای به ازای هر خدمت:
ندارد
ی) داروها ،مواد و لوازم مصرفی پزشکی جهت ارائه هر خدمت:
جدول :2

ردیف

اقالم مصرفی مورد نیاز

میزان مصرف (تعداد یا نسبت)

1

آبسالنگ

تعداد مورد نیاز

2

گاز استریل

تعداد مورد نیاز

ک) استانداردهای ثبت:
 چک لیست ارائه خدمت گفتاردرمانی از راه دور فرم گزارشنویسی و پرونده بیمار ثبت نتایج آزمونهای رسمی و غیر رسمی ثبت نتایج ارزیابیهای بالینی چک لیست ارائه خدمات گفتاردرمانی از راه دورل) اندیکاسیونهای دقیق جهت تجویز خدمت:
 -1عدم امکان حضور در کلینیک و دریافت خدمات ارزیابی ،درمان و مشاوره بصورت حضوری
 -2وجود شرایط خاص محیطی که موجب محدودیت در ارائه خدمت بصورت حضوری شود.
 -3حضور همراه (خانواده یا پرستار) بیمار در دریافت خدمات از راه دور به منظور کمک در برقراری ارتباط ،انجام تمرینات ،و
مشاوره
 -4عالقهمندی بیمار برای شرکت در برنامههای گفتاردرمانی نظارت شده
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 -5عالقهمندی بیمار در اختصاص دادن بخشی از منزل خود برای تهیه و به اشتراک گذاشتن تصاویر حین انجام گفتاردرمانی
 -6در دسترس بودن تلفن برای برقراری ارتباط با درمانگر در صورت بروز موارد اورژانس و یا قطع شدن ارتباط ویدئوکنفرانس

الف -اندیکاسیونهای مرتبط با نوع اختالل جهت درمان:
 کودکان دارای لکنت (کد :آنالین= )901825 بزرگساتن دارای لکنت (کد :آنالین= )901825 افراد دارای آفازی بزرگسال (کد :آنالین= )901825 افراد با اایعه مغزی بزرگسال (کد :آنالین= )901825 کودکان دارای اختالتت تکاملی زبان (کد :آنالین= )901825 کودکان دارای شکاف کام (کد :آنالین= )901825 کودکان دارای اختالتت خواندن و نوشتن (کد :آنالین= )901825 کودکان مبتال به فلج مغزی (کد :آنالین= )901825 کودکان و بزرگساتن دارای اختالتت صدا و حنجره (کد :آنالین= )901825 کودکان و بزرگساتن دارای اختالل صداهای گفتاری (کد :آنالین= )901825 کودکان و بزرگساتن دارای اختالتت بلع (کد :آنالین= )901825 بزرگساتن با اختالتت شناختی-ارتباطی (دمانس و انواع آن)(کد :آنالین= )901825ب -اندیکاسیونهای مرتبط با نوع اختالل جهت مشاوره:
 کودکان دارای لکنت (کد :تلفنی= )901820 بزرگساتن دارای لکنت (کد :تلفنی= )901820 افراد دارای آفازی بزرگسال (کد :تلفنی= )901820 افراد با اایعه مغزی بزرگسال (کد :تلفنی= )901820 کودکان دارای اختالتت تکاملی زبان (کد :تلفنی= )901820 کودکان دارای شکاف کام (کد :تلفنی= )90182015

 کودکان دارای اختالتت خواندن و نوشتن (کد :تلفنی= )901820 کودکان مبتال به فلج مغزی (کد :تلفنی= )901820 کودکان و بزرگساتن دارای اختالتت صدا و حنجره (کد :تلفنی= )901820 کودکان و بزرگساتن دارای اختالل صداهای گفتاری (کد :تلفنی= )901820 کودکان و بزرگساتن دارای اختالتت بلع (کد :تلفنی= )901820 -بزرگساتن با اختالتت شناختی-ارتباطی (دمانس و انواع آن)(کد :تلفنی= )901820

م) شواهد علمی در خصوص کنترااندیکاسیون های دقیق خدمت و مواردی که باعث ممانعت از انجام خدمت می
گردد:
 -1بیمار اختالل شنوایی اصالح نشده داشته باشد و توانایی شنیدن دستورات از طریق تجهیزات ویدئوکنفرانس را نداشته باشد.
 -2بیمار اختالل بینایی اصالح نشده داشته باشد و نتواند تصویر ویدیویی را ببیند.
 -3بیمار توانایی کاربری تجهیزات را علیرغم دریافت دستورات نداشته باشد.
 -4بیمار به تجهیزات ویدئو کنفرانس مناسب دسترسی نداشته باشد.
 -5بیمار از دریافت خدمات گفتاردرمانی از راه دور راایت نداشته باشد.
ن) مدت زمان ارائه هر واحد خدمت:
جدول :3

ردیف

عنوان تخصص

میزان تحصیالت

1

گفتاردرمانی

کارشناسی /کارشناسی ارشد /دکترا

2

گفتاردرمانی

3

گفتاردرمانی

کارشناسی /کارشناسی ارشد /دکترا

مدت زمان مشارکت در

نوع مشارکت در قبل ،حین و بعد از ارائه

فرایند ارائه خدمت

خدمت

 30دقیقه

ارزیابی

 30دقیقه

کارشناسی /کارشناسی ارشد /دکترا

 30دقیقه

16

درمان

مشاوره

ع) موارد ضروری جهت آموزش به بیمار :
 راهنمای آموزش استفاده از پلتفرم مورد استفاده در درمان راهنمای وسایل مورد نیاز در دوره درمان برای هر جلسه CD -آموزشی نحوه درمان از راه دور
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هررههههههههه ن

نههههخمص گ ت رهررههه وگر بههه

ره ر حهداقل

هاشت شا ر وظ م پزشکی ق بل

 30هقمقا

اجراست.

شاود:

*عالق هار ههد بما ه ر هر اختص ه ص هاهن

*بما ر نااوه یی که ربر

حههداقل ه ب ه ر هر ه تهها او ه م

بخهههی ا ر ههزل خههاه بههرا ن مهها بهها

ن مههزال را عیههیر هه

شاه.

اشههتراگ گشاشههت نص ه یر حههم او ه م

هری فهههههت هسهههههتارال

گ ت رهرر وی

وداشتا ب شد.
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برا برقهرار

*بماه ه ر بههها ن مهههزال
یدئا ک راو) ر سهب

هههههر جیسهههها

صارل وم با اهارها هرره ن به

گ ت رهررههه وی ا را ه ر ب یهههد

*هر هسترس باهن نی

ارائه

*بما ه ر اخههتالل ش ه اایی

* جاه شرایط خ ص رحمطی کا راجهب

اعص ب؛

نااوبخهی؛

کنترا اندیکاسیون

ن مهههههههههههههههههههزال

هارا شههههها ر

هکترا

مدت زمان

هسههههتارال ا طریههههق

*حضار هارا (خ وااه ی پرست ر بما ر

فمزیکی

محل ارائه
خدمت

*عهههدم ارکه ه ن حضه هار هر کیم مهههی

رتخصص گاش،

صالحمت حرفاا

ی خه وااه

تجویز

صالحیت

اعص ب؛

پزشکی بها بماه ر

به

صالحیت جهت

اصلی صاحب

رتخصص رغز

ارائهههها رهههه ر
ی خه وااه

افراد صاحب

ارائه کنندگان

شرط تجویز

تواتر خدمتی

ارنب

ب هرر وگر هر صارل بر

رهااره

ا رژاوههه) یههه قطههه شهههدن ارنبههه
یدئاک راو)
رههرنبط به وهها

اختالل ج ت هرر ن:
کاهک ن هارا لک ت (کد :یوالی =
901825
-

بزرگسههه دن هارا لک هههت (کهههد:
یوالی = 901825

-

افراه هارا یف

بزرگس ل (کهد:

یوالی = 901825
-

افههراه به هه یعا رغههز بزرگسه ل
(کد :یوالی = 901825

-

کاهکهه ن هارا اخههتالدل نکهه ریی
ب ن (کد :یوالی = 901825

-

کاهک ه ن هارا شههک م ک ه م (کههد:
یوالی = 901825

-

کاهک ن هارا اختالدل خااوهدن
واشت

-

(کد :یوالی = 901825

کاهک ن ربتال با فیه رغهز

(کهد:

یوالی = 901825
-

کاهکههه ه ن بزرگسههههه دن هارا
اخهههتالدل صهههدا ح هههر (کهههد:
یوالی = 901825

-

کاهک ن بزرگس دن هارا اختالل
صههداه

*بماههههه ر ا هری فهههههت
خهدر ل گ ت رهرره وی ا

اله -اودیک سههمانهه

-

هسترسی وداشتا ب شد.

گ تهه ر (کههد :یوالیهه =

901825
23

را ه ر رهه یت وداشههتا
ب شد.

-

کاهکههه ه ن بزرگسههههه دن هارا
اخهههتالدل بیههه (کهههد :یوالیههه =
901825

-

بزرگس دن به اخهتالدل شه ختی-
ارنب طی (هر و) اوهاا ین (کهد:
یوالی = 901825

ب -اودیک سههمانههه

رههرنبط بهه وهها

اختالل ج ت ره ر :
-

کاهک ن هارا لک ت (کهد :نی هی=
901820

-

بزرگسههه دن هارا لک هههت (کهههد:
نی ی= 901820

-

افراه هارا یف

بزرگس ل (کهد:

نی ی= 901820
-

افههراه به هه یعا رغههز بزرگسه ل
(کد :نی ی= 901820

-

کاهکهه ن هارا اخههتالدل نکهه ریی
ب ن (کد :نی ی= 901820

-

کاهک ه ن هارا شههک م ک ه م (کههد:
نی ی= 901820

-

کاهک ن هارا اختالدل خااوهدن
واشهههههههت

(کهههههههد :نی هههههههی=

 901820کاهک ه ن ربههتال بهها فی ه
رغز
-

(کد :نی ی= 901820

کاهکههه ه ن بزرگسههههه دن هارا
اخهههتالدل صهههدا ح هههر (کهههد:
نی ی= 901820
24

-

کاهک ن بزرگس دن هارا اختالل
صههداه

گ تهه ر (کههد :نی ههی=

901820
-

کاهکههه ه ن بزرگسههههه دن هارا
اخهههتالدل بیههه (کهههد :نی ههههی=
901820

-

بزرگس دن به اخهتالدل شه ختی-
ارنب طی (هر و) اوهاا ین (کهد:
نی ی= 901820
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