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تله نرسينگ (پرستاري نوين تيمي)

مقدمه :امروزه تله نرسينگ (پرستاري از راه دور) استفاده از تکنولوژي

از منابعي در زمينه تله نرسينگ با جستجوي کتابخانهاي و اينترنتي

ارتباطي مدرن جهت انتقال اطالعات در راستاي بهبود ارائه و سطح

انجام گرفته.

خدمات پرستاري و مراقبت سالمتي ميباشد.

نتيجه :هدف اصلي تله نرسينگ ايجاد سرويسهايي با کيفيت باال،

از مزاياي تله نرسينگ ،افزايش ميزان دسترسي به خدمات بهداشتي

جهت کمک به مصدومان ،بيماران و درمان موثر آنها است .اعتالي اين

درماني ،افزايش و تداوم مراقبتها ،آموزش بيماران ،درمان بموقع

هدف نيازمند ابزاري دقيق ،شبکههاي ارتباطي کار آمد و بينالمللي

و افزايش ميزان دسترسي تيم درمان به مدارک و اطالعات مراقبت

و مراکز خاص ارائه دهنده اين عملياتها ميباشد.

و درمان و توسعه آموزش مداوم پرستاري ميباشد .که با شرح فوق

در کشورهاي درحال توسعه مانند ايران بايد زير ساختهاي الزم

دامنه عمل اين تکنيک از پويايي مناسبي برخوردار است.

براي گسترش اين سرويسها فراهم گردد.از اين جمله ميتوان با

مباحث اين مقاله عالوه بر تله نرسينگ ،به بحث  NTAIو ارتباط

نگرش به نظريه  Nightingleکه به مواردي چون تبيين استانداردها

Nightingle

در پرستاري ،تعيين شرح وظايف و مسئوليتها و گزينش ،در نظر

ارائه ميگردد ،در کل ميتوان با توجه به محدوديتهاي عملکردي

گرفتن نظام ارتباط و عناصر مهمي مانند دانش ،تجربه و مهارت،

پرستاري تله نرسينگ اجراي پرستاري سالمت از راه دور که ابتکاري

زيبايي شناسي و اخالق با نگرش بيمار محور اشاره نمود .همچنين

براي پيدا کردن روشهاي جديد ارائه مراقبت سالمت و آموزش

با توجه به توسعه روز افزون سيستم تله نرسينگ ،مسائل قانوني

پرستاري بود که مطالعات بين المللي نيز تاکيدي بر اين نياز است.

از قبيل محرمانه بودن اطالعات ،مسئوليت و تعهد قانوني ،نيازمند

بعالوه اين بررسي ،نتايج مفيدي در پرستاري خاص و ضروري براي

تدوين قوانين و دستورالعملهاي جديدي در اين زمينه ميباشد که در

استانداردهاي کل حرفه پرستاري از راه دور عرضه کرده است .با

ارتش جمهوري اسالمي ايران اين مهم مشهود ميباشد .طرح و کيفيت

نگرش بر نظريه  Nightingleبه عنوان اولين تئوري پرداز پرستاري

مبحث تله نرسينگ در کنفرانس سال  2011که در  sanantonioارائه

که در نظريه خود به تبيين و تعيين عملکرد پرستاري و پرستار تاکيد

شد ،شامل نتايج ترياژ تلفني و حضوري نعميم و توسعه عمليات تله

دارد .اين نظريه گامي کليدي براي اتحاد پرستاران و تيم درمان در

نرسينگ و مديريت عمليات تلفني اعزام بود که يه طور خاص در

جهت متحول کردن سيستم ارائه مراقبت سالمتي است .و رسيدن

بر گيرنده مفهوم و دامنه عملکرد و کليد واژههاي مضمون فرآيند

به يک اتحاد علمي و باليني و ايجاد يک محيط سالم ميباشد.

پرستاري تاکيد شده توسط  Nightingleميباشد.

مواد و روشها :مطالعه حاضر مطالعهاي مروري است که با استفاده

کلمات کليديTele nursing - Telecare - Tele health - F. Nightingle :

بين  ICNو تله نرسينگ ميباشد که با نگرش بر نظريه

1ـ كارشناس پرستاري ،بيمارستان  557م همدان (*نويسنده مسؤول)
آدرس الكترونيكyunesifarzane@yahoo.com :
2ـ كارشناس ارشد مديريت پرستاري ،بيمارستان  557م همدان ،عضو هئيت علمي دانشگاه

سخنراني

*فرزانه يونسي ،1بابک ميکائيلي
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