


Telerehabilitation ( TR )

استفاده از تکنولوژی های ارتباطی دوطرفه برای ارائه خدمات مشاوره ای ، پیشگیری ، 

تشخیصی و درمانی توانبخشی از راه دور



Where is OT with telerehabilitation?

1998اولین بار در سال ➢

(AOTA 2010) ارائه می دهند face to faceکاردرمانگران خدمات خود را بصورت % 55.4➢

صرف هزینه ، وقت ، انرژی

عدم دسترسی به خدمات در مناطقی که کمبود نیروی متخصص دارند

Corona virus



Advantages of TR in OT
بهبود دسترسی به خدمات کاردرمانی➢

جلوگیری از تاخیر در دریافت خدمات➢

کاهش تاثیر کمبود نیروی متخصص در برخی مناطق➢

با تکنیک های تطابقی assistive technologyتلفیق ➢

ایجاد تطابق در محیط های واقعی خانه ، کار و مدرسه➢

ایجاد عادات و روتین های ارتقا دهنده سالمت➢
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Tele evaluation

:نکات مورد توجه در انتخاب ابزار ارزیابی از راه دور

تشخیص▪

در دسترس بودن تکنولوژی مورد نظر برای مراجع▪

انتخاب مراجع▪

 Evaluationتوانایی سنجش نتایج▪
via TR

safe

reliableeffective

برای برخی از بیماران امکان ارزیابی از

وجود نداردTRطریق 



OT evaluation via TR

برخی ابزارهای پایا برای ارزیابی 

▪ FIM

▪ dynamometer

▪FRTESS

▪ COPM

▪ KELS

▪ nine hole peg test

▪ …

مصاحبه•

ارزیابی های شناختی•

ارزیابی های محیطی•

ارزیابی تکنولوژی کمکی•

ارزیابی آمپوتاسیون اندام•

مدیریت زخم و استامپ•

مداخالت زودهنگام کودکی•



TRانواع تکنولوژی قابل استفاده در 

synchronous & non synchronous
برنامه ها و مدیای بر پایه اینترنت✓

کامپیوتر✓

ویدئوکنفرانس✓

تلفن و گوشی هوشمند✓

اپلیکیشن های انتقال داده ✓

✓…



انتخاب تکنولوژی مناسب

در دسترس بودن و توانایی حفظ  تکنولوژی برای مراجع➢

ایمنی و کارامد بودن ➢

پایداری مراجع در استفاده➢

کیفیت مداخالت ارائه شده➢

نتایج حاصله برای مراجع➢

برداشت مراجع از کیفیت زندگی➢

بیمه و بازپرداخت➢

Clinical reasoning



Virtual reality

جهت ارزیابی و مداخله3Dایجاد و کنترل یک محیط ✓

افزایش  ایمنی نسبت به محیط های واقعی در مراحل ابتدایی مداخله✓

powered wheelchairکاربرد در اختالالت شناختی ، اختالالت حرکتی ، کنترل و اصالح برنامه درمانی منزل ، استفاده از ✓

(Kim & Brienza, 2006)ارزیابی معماری محیط مراجع ✓

مشخص کردن تفاوت بین سطح مشارکت عملکردی مطلوب مراجع با آن چه در واقعیت وجود دارد برای خود مراجع✓



telemonitoring

نتایج عملکردیمناسب برای مانیتور پیوستگی و پایبندی مراجع به برنامه توانبخشی د رمنزل و پیشرفت به سوی کسب➢

follow upروشی مناسب برای ➢

➢ Self Monitoring Analysis & Reporting Technology ( SMART ):

✓Smart shoe

✓Haptic control 

✓Personal data assistants ( PDAs )



OT practitioner qualification & ethical 
consideration

:  درمانگر مسئول کسب مهارت های الزم در حوزه ای که می خواهد خدمات ارائه دهد ▪

Entry – level education  Vs continuing education

تکنولوژی که از آن استفاده می کنداجزای آشنایی با نرم افزارها و سخت افزار و سایر ▪

دسترسی به پرسنل پشتیبانی جهت برطرف کردن مشکالت احتمالی حین استفاده از تکنولوژی▪

کسب رضایت مراجع و دریافت مجوز برای دریافت ، ضبط و ارسال داده▪





Evidence and effectiveness???

:بستگی به این دارد کهTRموثر بودن مداخالت از طریق

اهداف درمانی واضح و مشخص داشته باشیم✓

ابزار و تکنولوژی مناسب انتخاب کنیم✓

اطمینان از تعمیم نتایج به زندگی روزمره✓

✓https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31217758/

✓https://otpotential.com/blog/telehealth-occupational-therapy

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31217758/
https://otpotential.com/blog/telehealth-occupational-therapy


Case study…







Additional resource

Canadian Occupational Therapy Association, http://www.caot.ca/

International Journal of Telerehabilitation, http://ethnology.pitt.edu/ojs/index.php/Telerehab

Journal of Telemedicine and Telecare, http://jtt.rsmjournals.com/

Rehabilitation Engineering Research Center for Telerehabilitation, http://www.rerctr.pitt.edu

Telemedicine and e-Health, www.liebertpub.com/TMJ

https://www.mdpi.com/2076-3417/7/10/986/pdf

https://otpotential.com/blog/telehealth-occupational-therapy
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http://www.liebertpub.com/TMJ
https://www.mdpi.com/2076-3417/7/10/986/pdf
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