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tele audiologyتعریف 

Teleaudiology به افراد اجازه می است که مدل ارائه خدمات بهداشتی و درمانی یک
ه در کمک به افراد کم شنوا ، دسرتسی داشتو افراد متخصص دهد از راه دور به شنوایی شناسان 

 .باشند

هایی آسان به مراقبت مهم برای دسرتسی راهی  tele audiologyافراد دچار مشکالت شنوایی            
دور شنواییاز راه 



tele audiologyروش در 4



Remote Computing
Remote computing ایانه به ر استفاده از نرم افزار  اتصال شنوایی شناس با

کنرتل آن              ارتباط همزمان با بیامرمکان بیامر و موجود  در 

کمک به فرد غیر متخصص آموزش دیده در محل استقرار بیامر برای حضور یک 
به عنوان مثال)، انجام تست های شنوایی ادیولوژیست جهت               ارتباط  

otoscopyعیب یابی ، آموزش به بیامر و (، قرار دادن هدفون روی گوش بیامر ،
اولیهمشاوره 

رتده ای از گسمجموعه انجامشنوایی شناسی  رایانه تجهیزات اتصال به به علت قابلیت 
هایتستکاشت حلزون ،  mappingخدمات همزمان از جمله تنظیم سمعك ، 

توسط شنوایی شناسگفتارادیومرتیوخالصتونتست،ابجکتیو



asynchronous model

یک بیامر توسطشنوایی  فناوری غیرهمزمان             به دست آوردن اطالعات 
لپاسکن اطالعات در فرد آموزش دیده غیر متخصص در مکان بیامر 

ه یک های بیامر از طریق شبکه ، اینرتنت یا منابر بارسال داده تاپ 
دور جهت تفسیر شنوایی شناس در یک مکان 

و از راه دور شنوایی شناسی که به این روش ارائه می شود شامل ویدئخدمات 
گوش اتوسکوپی ، اندازه گیری ایمیتانس ، توان بخشی شنوایی و درمان وزوز

 .است



hybrid model

برای ارائه خدماتغیرهمزمان دو فناوری همزمان و استفاده ازهر روش  های ترکیبی 

پذیر برای ارائه خدمات استفاده از یک سیستم انعطاف 

ی مدل های ترکیبی ، فرد آموزش دیده در مکان بیامر به انجام صحیح آزمایش کمک مدر 
.کنند و از به دست آمدن اطالعات مناسب اطمینان می یابند

باط با های ترکیبی باعث انجام خدمات جامع  می گردند زیرا همه تجهیزات به ارتسیستم 
کرد داده های بیامر را می توان روی کاغذ ، تصویر دیجیتال یا فیلم ضبط .رایانه نیاز ندارند

ارسال کرد در حالی که آزمایشات دیگر می تواند همزمان انجام غیرهمزمان و به صورت 
 .شود



self- assessment 

self- assessment  غربالگری شنوایی استفاده برای درجه اول در

طریق اینرتنت یا تلفن انجام از 

.کنداز طریق تلفن ، تلفن هوشمند یا رایانه شخصی خود غربالگری می بیامر 

 .های آزمون از آزمایش های کامل تشخیصی تا غربالگری اولیه  متفاوت استمحرک 

صی  مجهز یا تلفن هوشمند ممکن است به برنامه غربالگری شنوایی یا تشخیکامپیوتر 
کنرتل (یا سیستم عامل)شود در حالی که سیستم های دیگر را می توان توسط یک رسور 

.کرد



تجهیزات رایانه ای 

ت اطالعات          پسآسان دخیره و اشرتاک امکان موجود                فراهم کردن ای تجهیزات رایانه •
نتایج الکرتونیکی 

دمات ادیولوژیست یا ارائه دهنده خاز راه دور به اشرتاک مطالب رایانه ای مجهز به نرم افزار تجهیزات •
ل ارزیابی ها ، روش ها یا مداخالت مورد نظر کنرت موجود را برای می دهد تا تجهیزات بهداشتی اجازه 

.  کند



tele audiologyفن آوری های ویژه 

و تجهیزات رایانه ای برای غربالگری ، تشخیصشناس به شنوایی عملکرد 
این امکان را دارد که با ارائهو  وابسته است ( دستگاه های کمکی)مداخله 
با این حال ، در حال حارض . بهداشت از راه دور بسیار سازگار باشدخدمات 

اشتی بهدبا هدف استفاده جهت ارائه خدمات تجهیزات شنوایی سنجی معموالً 
های از راه دور ساخته منی شوند و بنابراین ممکن است فاقد برخی از ویژگی

ی هایی باشند که می تواند به قابلیت اطمینان و کیفیت چنین ارزیابمهمی 
.بیفزاید

ات شام راه دور به انتخاب دقیق تجهیز ارزیابی شنوایی از اجرای موفقیت آمیز 
 .بستگی دارد



Tele audiology عمل در
Tele audiology  ی طور فزاینده ای به عنوان بخشی از ارائه خدمات شنوایبه

.  انواع برنامه ها مورد استفاده قرار می گیردشناسی در 

ت مداخال تشخیص ، ، غربالگری منونه هایی از این خدمات به طورگسرتده در 
.  می شودشنوایی شناسی ارائه 



تاریخچه گیری 
ه پرونده را استفاده از فناوری هایی مانند کنفرانس ویدئویی ، می توانید تاریخچبا •

همچنین ممکن است از روش های ذخیره و . راحتی تهیه کنیدهم زمان به در 
ندارد شود و می تواند شامل تکمیل پرسشنامه ها و فرم های استاارسال استفاده 
( ییبه عنوان مثال ، وزوز گوش و موجودی معلولیت کاهش شنوا)بصورت آنالین 
. باشدقبل از مشاوره 



VIDEO-OTOSCOPY
 اهداف ویدئو اتوسکوپی برایاستفاده از گوش خارجی و میانی بررسی وضعیت کمک به برای

راه دور خدمات از 

 ور بر روی ویدئوتوسکوپی را می توان از طریق پست الکرتونیکی ارسال و یا برای تفسیر از راه دتصاویر
.رسورهای آنالین بارگذاری کرد

 وایای را از ز پرده متپان این مزیت اضافی را دارند که می توانند فضای بیشرتی از مجرای گوش و ویدئوها
رده و به راه دور اجازه می دهند برای تجزیه و تحلیل دقیق مکث کشنوایی شناسان از مختلف بگیرند و به 

.خاص برگردندوضعیت های 



screening

وزش دیده پرسنل غیر متخصص آمبا های کاربردی از راه دور ارسال برنامه ذخیره و اکامل بغربالگری به طور •
. که قادر به انجام غربالگری هستند ، امکان پذیر است

وصیه بارگذاری نتایج جهت تدر بیامرستان ها  آموزش دیده توسط غربالگران انجام اندازه گیری ها •
برای اقدامات الزم به منظور پیگیری توسط شنوایی شناس 

ادیومرتی کودکان دبستانی با غربالگری  و (  ABRو  (OAEبا های غربالگری نوزادان برنامه چندین گزارش •
وبه صورت حضوریغربالگری از راه دور تون خالص                نتایج مشابه بین 



ق تلفن یا از خودآزمایی از طریاستفاده پیرشفت مهم دیگر برای غربالگری شنوایی •
سرتده کردن دسرتسی گفراهم این نوع غربالگری دارای مزیت . استبوده اینرتنت 

ان ، به غربالگری شنوایی است ، که به ویژه با توجه به پیر شدن جمعیت جه
. مهم استبسیار 



تشخیص
منبع ذخیره یا نیازمند اشرتاک اطالعات در یک telehealthچارچوب ادیومرتی تشخیصی در انجام روش های •

. های تخصصی شنوایی شناسی استمکان بین بیامر و صورت هم زمان به 

بیامر درگیر شود وشناس با این است که متخصص شنوایی دور به طور همزمان مستلزم از راه خدمات •
. تجهیزات آزمایش تشخیصی را از راه دور کنرتل کند 



ایمیتانس
فقط به آزمون تا حد زیادی خودکار است و برای رشوع موجود تجهیزات •

می بنابراین افراد غیر متخصص. مجرای گوش نیاز داردجایگذاری درست کاف در 
لکس صوتی توانند برای به دست آوردن یک متپانوگرام یا حتی یک توالی آستانه رف

.  خودکار آموزش ببینند

ته ها می رایانه ثبت شود ، یافبا قابلیت اتصال به نتایج روی یک سیستم اگر •
نیکی ارسال توانند مستقیامً بر روی رسور بارگذاری شوند یا از طریق پست الکرتو 

دارند، قابلیت اتصال به رایانه را ننتایج حاصل از سیستم های قدیمی که . شوند
تی توسط تلفن هوشمند قابل چاپ و منابر ، اسکن و پست الکرتونیکی یا ح

.می شوندارسال عکسربداری و برای تفسیر 

از مجموعه ای از آزمون هابخشی از نتایج مورد نیاز معموالً یافته های آزمون •
.  شنوایی تشخیصی استتشخیص دقیق برای 



Pure tone audiometry

در شنوایی شناسی ، اکرث گزارش ها استفاده از telehealthدر یک بررسی سیستامتیک از برنامه های •
را شواهد نشان می دهد که ادیومرتی تون خالص. ادیومرتی تون خالص را هم زمان از راه دور تأیید می کنند

.  می توان از راه دور بر روی بیامران با هامن دقت آزمایش حضوری انجام داد

غرد یک. ادیومرتی تون خالص اتوماتیک همچنین می تواند در یک الگوی از راه دور سالمت استفاده شود•
نتایج غیرمتخصص که در زمینه تنظیم بیامران و ارائه دستورالعمل های الزم آموزش دیده است ، ممکن است

. ادیومرتی اتوماتیک را  ارسال و بازخورد شنوایی شناسان  به بیامران از راه دور تسهیل کند

.یافته ها نشان داد که ادیومرتی تون خالص اتوماتیک در کودکان خردسال امکان پذیر است•



Speech audiometry
.به دلیل نیاز به شنیدن واضح پاسخ های بیامر ، پیچیده استtelehealthاز طریق انجام ادیومرتی گفتار •

. نباشدکافیمشابه ویدیویی ممکن است همیشه برای متایز واضح بین کلامت کنفرانس صدا در کیفیت •

شنونده آموزش دیده در محل بیامر باشد که حضور یک است به صورت هم زمان ممکن جایگزین روش •
دا و یا بدون تست به اتصال بسیار خوب و بدون زوال در انتقال صاین . بتواند پاسخ های بیامر را بررسی کند

.  تاخیر زمانی آشکار نیاز دارد

یست جایگزین ممکن است با استفاده از گزینه های مختلف مانند لادیومرتی گفتاری آزمون منونه های •
.  گزینه های پاسخ صفحه ملسی به محرک های گفتاری ایجاد شوندمجموعه بسته کلامت یا 



پاسخ های بر انگیخته شنوایی
به یک فرد نیازABRو OAEتنظیامت آزمایش اندازه گیری های •

یا مبدل ها و الکرتودها ( OAE)قرار دادن صحیح پروب ها آموزش دیده برای 
(ABR )دارد .

ی دهد از کنفرانس ویدئویی تعاملی به شنوایی شناس از راه دور اجازه ماستفاده •
. کندراهنامیی تا راهنام را در آماده سازی بیامر برای روش آزمایش 



حین جراحینظارت 

جمله از انواع مختلفی از روشهای نظارتی شامل حین جراحی توسط شنوایی شناسان نظارت •
در حین برداشنت جراحی از شوانومای صوتی و سایر روشهای جراحی که ABRالکرتوکوکلئوگرافی ، اقدامات 

. ممکن است در حلزون گوش یا مسیر عصبی سیستم شنوایی درگیر باشد

ور گسرتده حین عمل و پاسخ بیامر به تحریک الکرتیکی به طبررسی دستگاه حین جراحی کاشت حلزون ، در •
.  انجام می شود

وانند تکنسین ها می ت. راه دور ممکن است بهره وری از زمان منابع شنوایی سنجی را افزایش دهدنظارت از •
ص شنوایی تجهیزات مانیتورینگ را تنظیم کرده و دستگاه ها را به اینرتنت متصل کنند ، جایی که متخص

و سنجی ممکن است تجهیزات را از مطب خود کنرتل کند و روش های خاص نظارت بر حین عمل را کنرتل
. نظارت کند

.استکارآمد وقت، عملی و جویی در رصفه از راه دور در حین جراحی کاشت حلزون نظارت •



ارزیابی تعادل 
انند از امکان پذیر است و اقدامات مبتنی بر تجهیزات می تو مشاوره هم زمان مطمئناً 

ران دیده با مهارت الزم برای تنظیم بیامفرد آموزش راه دور انجام شوند ، اما به یک 
نکه برای اطمینان از ای. برای ارزیابی و تسهیل برخی از مانورهای فیزیکی نیاز دارد

حتیاط راه دور ادر ارزیابی از بیامران در معرض خطر آسیب دیدگی نیستند ، زیرا باید 
.  می شود



تنظیم سمعک 

نکته قابل توجه در مورد این برنامه ها این  .بسیاری از مارک های سمعک دارای برنامه های ه تلفن همراه هستند
یاز به است که  یک  شنوایی شناس  می تواند سمعک شخص را از راه دور از طریق برنامه تنظیم  کند و بدون ن

اشد ، اگر شخصی نیاز به تنظیم یا تغییر تنظیامت سمعک داشته ب .مراجعه بیامر به کلینیک ، تنظیم انجام شود
.باشداین می تواند بسیار مفید 

اس های توانند از راه دور کاهش رس و صدا و الگوریتم های دیگر را تغییر دهند و از طریق متشنوایی شناسان می 
.کنندویدئویی در زمان واقعی و همچنین خدمات گفتگوی متنی و گفتگوی ارتباط برقرار 

"  آگاهی"و " هوشیاری"راه دور اسرتس آنها را کاهش می دهد و گزارش ها نشان می دهد که ارائه خدمات از 
.بیامران را بهبود می بخشد

.استراه دور خدمات از روند به سمت پوشش بیشرت این . می تواند قیمت سمعک را کاهش دهداین عملکرد  



ان آن درک بیامری و درمو ارتباط بهرت بیامر آموزش های درمانی به بیامر شامل مزایای
ابله ای ، ، حفظ بیشرت اطالعات و بهبود بیامر در زمینه خود مدیریتی و مهارت های مق

نابع ، کاهش بهبود کیفیت زندگی ، تبعیت بیشرت از درمان و استفاده بهرت از زمان و م
.درمان است



ارزیابی نوزادان
س با استفاده از نرم افزارها و سخت افزار هایی که به راحتی در بازار تجاری در دسرت 

.را  برای ارزیابی تشخیصی شنوایی نوزاد انجام داد tele audiologyهستند ، می توان 

نوزادان ارزیابی های شنوایی تشخیصی در تجهیزات تشخیصی مورد نیاز برای انجام .
ی با استفاده از نرم افزار کنرتل از راه دور ، شنوایی شناسان م .عمدتا مبتنی بر رایانه است

 .ه کنندرا استفادخود توانند تجهیزات تشخیصی واقع در یک مکان فاصله از کامپیوتر 
ات اتصال به اینرتنت با پهنای باند پررسعت باعث می شود جریان داده ها از تجهیز 

.فوری انجام شودشناس تقریباً شنوایی لپ تاپ تشخیصی به 

باط برای برقراری ارتبه طور همزمان، برای برنامه های تلفنی از راه دور  .کنفرانس ویدیویی
ویدیویی نیاز ، به کنفرانسبیامر بین شنوایی شناس ، بیامر یا خانواده و پرسنل پشتیبانی 

لپ تاپ ها و رایانه های لوحی جدید به طور معمول با میکروفون و دوربین  .است
..فیلمربداری به عنوان گزینه استاندارد ارائه می شوند



مشاوره به خانواده کودکان کم شنوا

 .ودویدئویی باید به خانواده های کودکان کم شنوا ارائه شاز طریق کنفرانس همچنین آموزش های درمانی •
دن با وجود کودک کم شنوا در خانواده یکرسی مسائل را به وجود می آورد و اعضای آنها معموالً برای کنار آم

 .درشایط نیاز به تعریف مجدد نقش های خود و یادگیری ارزش ها ، مهارت ها و الگوهای رفتاری جدید دارن
ها را والدین در طول مراحل ، از تشخیص تا مداخله ، به آنها امکان پشتیبانی و اطالعات را می دهند ، تا آن

یرا در گروه های حامیتی نیز از اهمیت باالیی برخوردار است ، زمشارکت . قادر به انتخاب آگاهانه کنند
استفاده از امکانات  .بینش و روابط بین گروهی به کنار آمدن و توامنند سازی بهرت خانواده ها کمک می کند

بود درک و چندرسانه ای در یک محیط تعاملی امکان تولید مواد آموزشی با جذابیت چند حسی و پتانسیل به
والدین کودکان ناشنوا هم به دنبال اطالعات مربوط به کم شنوایی و هم .حفظ اطالعات را فراهم می کند

.هستندپشتیبانی اجتامعی در اینرتنت 



وصی و ارزیابی نوزاد باید استانداردهای قابل قبولی را برای راحتی ، ایمنی ، حفظ حریم خصآزمایش برایمحیط 
.  محرمانگی داشته باشد

توانایی . مشاوره خانواده با کنفرانس ویدیویی در مقایسه با مشاوره حضوری از مطلوبیت کمرتی برخوردار است
. اندازه گیری واکنش والدین به اطالعات ناقص است و فرصت تعامل پیگیری محدود است



محدودیت ها
از کالیرباسیون مطلق محرک ها و کنرتل متغیرهای محیطی در محل آزمایشعدم •

نرتنت دسرتسی به ای( سطح رس و صدای محیط ، انواع مبدل متغیر و غیره)راه دور 
پر رسعت و پهنای باند قوی

ارآشکاتصال بسیار خوب و بدون زوال در انتقال صدا و یا بدون تاخیر زمانی •

از جمله هایی،ارتباط با افراد کم شنوا از طریق مشاوره تلفنی چالش های برقراری •
هانیاز به انتقال صدا و تصویر با کیفیت باال در همه زمان 

باشدقابل کنرتل  PCتوسط نرم افزارباید تشخیصی استفاده شده تجهیزات •

ه و در متام جنبه های فرایندهای تشخیصی آموزش دیدفرد غیر متخصص باید •
باشدباتجربه 
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