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محترم سردبیر
 2019مارس  11است که در  یعفون يماریب کی ،2019 روسیو کرونا

 یجهان ریگهمه يماریب کیبه عنوان  یتوسط سازمان بهداشت جهان
مردم  یو اجتماع یمال یتنها زندگنه يریگهمه نیا .)1(ه است اعالم شد

 زیرا ن مارانیب تیریمد یسنت وهیدهد، بلکه شیقرار م ریتحت تأث را
 يهاستمیکارکرد روزانه س يریپذانعطاف شیبه افزا ازینو  دهدیم رییتغ

 لیبه دل ییسرپا يهاتیزی. تعداد ورا ایجاد کرده است یبهداشت مراقبت
از انتقال  يریجلوگ يبرا و است افتهیکاهش  روسیو وعیش شیافزا

راهبرد و ماندن در  نیبه عنوان بهتر یفاصله اجتماع تی، رعايماریب
. )2( شودیم هیتوص اریبس زین بسته يدر فضا تیخانه و اجتناب از فعال

 یاغلب به مداخالت توانبخشودکان با نیازهاي ویژه ک، گرید ياز سو
ارند. د ازین یدرمان و رفتار ی، گفتاردرمانی، کاردرمانیوتراپیزیمانند ف

 اب کودکان یبه خدمات توانبخش یدسترسدر این شرایط، ، نیبنابرا
 یدر زندگ تی، محدودنیمحدود شده است. عالوه بر اویژه  نیازهاي
 تیسطح فعال ،روسیبه حداقل رساندن خطر انتشار و يبرا یاجتماع

 .)3( را کاهش داده است این کودکان یبدن
 يهارا در ارائه مراقبت یخاص يهاچالش شهیهم ریگهمه يهايماریب

، يریگدر زمان همه مارانیتعداد ب شیکند. با افزایم جادیا یبهداشت
 نی. در چنابدییبا همان سرعت کاهش م یبهداشت يهاخدمات مراقبت

 یمنطق صیتخص يبرا مؤثر یتواند روشیاز راه دور م ی، پزشکیطیشرا
ط از راه دور مرتب یاز راه دور با پزشک یباشد. توانبخش یمنابع پزشک

است  نیتفاوت ا نیترمهمها وجود دارد. آن نیب ییهااست، اما تفاوت
 یفراتر از ارتباطات سمع یخاص يهاياز راه دور به فناور یکه توانبخش

اطات و و ارتب کیربات نهیدر زم شرفتیدارد. خوشبختانه پ ازین يو بصر
ساده کند. مراقبت از راه تواند خدمات از راه دور را یپردازش اطالعات م
 ای یشود که در آن خدمات بهداشتیاطالق م یدور به موارد خاص

یتحت نظارت ارائه م یمراکز زندگ ریسا ایبه افراد در خانه  یمراقبت
 یمبتن یتوانبخش يهاو برنامه یسنت يهاکه در درمانگاه یشود. در حال

دمات خ افتیدر يبرارا  هزینه بیشتريزمان و  دی، فرد بامارستانیبر ب

 يبرا دور راه از توانبخشی، نیکند. عالوه بر ا صرفو حضور در مراکز 
يماریب وعیدر زمان ش یمراقبت بهداشت ستمیس هايچالش تیریمد
 .)4(است آل دهیا ی،جهان یعفون يها

کند، بلکه یرا برطرف م یبه توانبخش مارانیب ازیتنها نآن نه ياجرا
ها و مارستانیمراکز شلوغ مانند بها را در مورد مراجعه به آن ینگران

 يماریب نیبا ا شتریکه ممکن است منجر به تماس ب ینیبال يهابخش
با منابع محدود  یدر مناطق ژهیامر به و نیکند. ایبرطرف م، را نیز شود
تواند از انواع یاز راه دور م یدارد. خدمات توانبخش يشتریب تیاهم

کم  ای گانیها رااز آن ياریبس که استفاده کند يریارتباط تصو يابزارها
 يبرقرار يبرا ماریها، ببرنامه نی، با استفاده از انیهستند. بنابرا نهیهز

 ازین تنترنیو اتصال به ا انهیارتباط با متخصص فقط به تلفن همراه، را
.)5( دارد
ها نفر را در سراسر ونیلیم روسیکه کرونا و یکنون طی، در شرانیبنابرا

به عنوان  یاجتماع يگذاربه فاصله ازیدهد و نیرار مق ریتأثجهان تحت 
در  ویژه نیازهاي با کودکانشود و یم هیتوص اریبس دیجد استیس کی

 مستیس يکه دارا کودکانی ژهیقرار دارند، به و يشتریمعرض خطر ب
يورو فنا کیربات نهیدر زم شرفتیهستند. امروزه، با پ فیضع یمنیا

همه و همه جا قابل  يبرا یاز راه دور به راحت یاز راه دور، توانبخش يها
 است. یدسترس

 ياز راه دور دارا ی، توانبخشي دیگريقابل ذکر است که مانند هر فناور
از دست  یکی از مهمترین معایب آن،است.  ییهاتیو محدود بیمعا

، نیبا پزشک است. عالوه بر ا یو تماس انسان يدادن مالقات حضور
 تیمانند وضع یکیزیف يهایابیاز ارز یبرخ ياز راه دور برا یتوانبخش

اسکار قابل  یابیو ارز يارتوپد ژهیو شاتی، آزمايستون فقرات کمر
افتیدرو  دهندگان، ارائهنی. عالوه بر استیقابل انجام ن ایاعتماد 

از راه دور آماده  یاستفاده از توانبخش يبرا دیبااین خدمات کنندگان 
افراد  يها براآموزش یمنظور مطالعات جامع و برخ نیا يشوند و برا

است. ازیمورد ن
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