ಟೆಲಿಮೆಡಿಸಿನ್ ಸೆೇವೆಗಳು
ಶ್ರೇ ಜಯದೆೇವ ಹೃದೆ್ರೇಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಶೆ ೇಧನಾ ಸಂಸೆೆ, ಬೆಂಗಳೂರತ

ಸಂಕ್ರಾಮಿಕ

ಮತ್ತು

ಸರಂಕ್ರಾಮಿಕಮಲ್ಲದ

ಕ್ರಯಿಲೆಗಳೆರಡರ

ಭರರವನ್ತು

ಭರರತ್

ಎದತರತಸತತ್ತುದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡತ ದಶಕಗಳಲ್ಲಲ, ಹೃದಯರಕುನರಳದ ಸಮಸೆೆಗಳು, ಅಧಿಕ ರಕುದೆೊತ್ುಡ,
ಪರಶ್ವವರಯತ ಮತ್ತು ಕ್ರೆನ್ಸರ್ನ್ಂತ್ಹ ಸರಂಕಾಮಿಕವಲ್ಲದ ಕ್ರಯಿಲೆಗಳ ಹರಡತವಿಕ್ೆಯಲ್ಲಲ ಸ್ಥಿರವರದ
ಏರಿಕ್ೆ ಕಂಡತಬಂದಿದೆ. ಭರರತ್ದಲ್ಲಲ ಸತಮರರತ ಶೆೇ 50% ರಷ್ತು ಸರವುಗಳು ಸರಂಕಾಮಿಕವಲ್ಲದ
ಕ್ರಯಿಲೆಗಳಂದರಗಿವೆ. ಭರರತ್ದಲ್ಲಲ ಸತಮರರತ ಶೆೇ 25% ರಷ್ತು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕ್ರಯಿಲೆಗಳು
ಸರವುಗಳಗೆ ಕ್ರರಣವರಗಿವೆ. ಯತವಕರತ ಮತ್ತು ಮಧ್ೆವಯಸಕರ ಈ ಜೇವನ್ಶೆೈಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒತ್ುಡಸಂಬಂಧಿತ್ ಕ್ರಯಿಲೆಗಳಗೆ ಗತರಿಯರಗತತ್ತುದರಾರೆ ಎಂಬತದತ ಆತ್ಂಕಕ್ರರಿ. ಈ ರೆೊೇಗಗಳನ್ತು
ನಿಯಂತ್ತಾಸಲ್ತ

ಮತ್ತು

ತ್ಡೆಗಟ್ುಲ್ತ

ನ್ಮಮ

ಆರೆೊೇಗೆ

ಕ್ರಯವತ್ಂತ್ಾವನ್ತು

ಕ್ೆೇಂದಿಾೇಕರಿಸಬೆೇಕ್ರಗತತ್ುದೆ.
ಟ್ರ್ಶವಯಲ್ ಕ್ೆೇರ್ ವೆವಸೆಿಯನ್ತು ಸರಿಪಿಸತವುದರ ಹೆೊರತರಗಿ, ಪರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ದಿ್ತ್ತೇಯ
ಆರೆೊೇಗೆ ರಕ್ಷಣರ ತ್ಂತ್ಾವನ್ತು ಬಲ್ಪಡಿಸತವುದತ ಅತ್ೆಗತ್ೆ. ಮೆಟೆೊಾ ನ್ಗರಗಳಲ್ಲಲ ಅತರೆಧ್ತನಿಕ
ತ್ಂತ್ಾಜ್ಞರನ್, ಪರಿಣತ್ತ ಮತ್ತು ಗತಣಮಟ್ುದ ಸೆೇವೆಗಳನೆೊುಳಗೆೊಂಡ ಕ್ೆಲ್ವು ಹೆೈಟೆಕ್, ಪಂಚತರರರ
ಆಸಪತೆಾಗಳದತಾ ಅವುಗಳಲ್ಲಲ ಎಲರಲ ವಿಭರಗಗಳಲ್ಲಲ ಅನ್ತಭವಿ ತ್ಜ್ಞರತ ಇರತತರುರೆ ಆದರೆ, ಸಮರಜದ
ಎಲರಲ ಭರಗಗಳಗೊ ಮತ್ತು ಎಲರಲ ವಗವದವರಿಗೊ ಏಕರೊಪದ ಮತ್ತು ಉತ್ುಮ ಗತಣಮಟ್ುದ
ಸೆೇವೆಗಳನ್ತು ಒದಗಿಸಲ್ತ ಇವುಗಳು ಸರಕ್ರಗತತ್ತುಲ್.ಲ ಗರಾಮಿೇಣ ಮತ್ತು ಅರೆ ನ್ಗರ ಪಾದೆೇಶಗಳಲ್ಲಲ
ಸಕ್ರವರಿ ಮತ್ತು ಖರಸಗಿ ವಲ್ಯದ ಅರೆೊೇಗೆ ಸೆೇವೆಗಳನ್ತು ತ್ಲ್ತಪುವ ವೆವಸೆಿಯತ ಇನ್ೊು
ಸತಧರರಿಸತವ ಅವಶೆಕತೆ ಇರತತ್ುದೆ.

ಪಾತ್ತ ಜಲರಲ ಆಸಪತೆಾಯಲ್ಲಲ ತ್ತೇವಾ ನಿಗರ ಘಟ್ಕ ಇರಬೆೇಕತ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಎಲರಲ
ವೆೈದೆಕೇಯ ತ್ತತ್ವಸ್ಥಿತ್ತಗಳಗೆ ಚಿಕತೆಸ ನಿೇಡಬಹತದತ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಅಮೊಲ್ೆವರದ ಸಮಯ,
ಪಾಯೇಜನ್ಗಳನ್ತು

ರೆೊೇಗಿಗಳಗೆ

ತ್ಲ್ತಪಿಸಬಹತದತ.

ಆಧ್ತನಿಕ-ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಲ

ತ್ಂತ್ಾಜ್ಞರನ್ವರದ

ಟೆಲ್ಲಮೆಡಿಸನ್ ಅಪಿಲಕ್ೆೇಶನ್ ಬಳಸತವುದರ ಮೊಲ್ಕ ಯರವರಗಲ್ೊ ಅರೆ ನ್ಗರ ಮತ್ತು ಗರಾಮಿೇಣ
ಆಸಪತೆಾಗಳು ತ್ೃತ್ತೇಯ ಆರೆೈಕ್ೆ ಆಸಪತೆಾಗಳೆ ಂದಿಗೆ ಸಂಪಕವಸಬಹತದತ.
ವೆೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದ್ ಎಲ್ಾಾ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಆರೆ ೀಗಯ ವಿತ್ರಣಾ ವ್ಯವ್ಸ್ೆೆಗಳಲ್ಲಾ
ಸ್ಾಗರೆ ೀತ್ುರ ಬದ್ಲ್ಾವ್ಣೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆ ಸ ಔಷಧಿಗಳ ಆವಿಷ್ಾಾರ, ಇಮೀಜಿಂಗ ಗ್ಾಯಜೆಟಗಳು,
ಶಸರಚಿಕತ್ಾಾ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಸ್ಥೆಕೆಯ ತ್ಿಂತ್ಾರಿಂಶಗಳು ಹಾಗ

ಕಾಯಯವಿಧಾನಗಳು, ಕಡಿಮ

ಆಕರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿರತವ್ುದ್ರಿಿಂದ್ ನೌಕರರತ ಸರಿಯಾದ್ ಸಮಯಕೆಾ ಆಸಪತ್ೆರಯ ವಾಸುವ್ಯವ್ನತು
ಕಡಿಮ ಮಾಡಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕೆಲಸಕೆಾ ಮರಳಬಹತದ್ತ. ಇಿಂದ್ತ ಶಸರಚಿಕತ್ೆಾ ಅಗತ್ಯವ್ುಳಳ ಅನೆೀಕ
ಖಾಯಿಲ್ೆಗಳಿಗ್ೆ

ಶಸರಚಿಕತ್ೆಾಯಲಾದ್

ಅಥವಾ

ಕಡಿಮ

ಆಕರಮಣಶೀಲ

ವಿಧಾನಗಳು,

ಎಿಂಡೆ ೀಸ್ೆ ಾೀಪಿಕ ಶಸರಚಿಕತ್ೆಾಗಳು, ಆಿಂಜಯೀಪ್ಾಾಸ್ಥಿ, ಸ್ೆಿಿಂಟಿಂಗ ಕಾಯಯವಿಧಾನಗಳು, ಡಿವೆೈಸ
ಕೆ ಾೀಶರ್, ಹೃದ್ಯ ವೆೈಫಲಯ ಸ್ಾಧ್ನಗಳು ಇತ್ಾಯದಿಗಳಿಿಂದ್ ಚಿಕತ್ೆಾ ನೀಡಲ್ಾಗತತ್ತುದೆ.
ಹೃದಯ, ಪರೆಂಕಾೇಯಸ್ (ಮೆೇದೆೊೇಜಜೇರಕ ಗಾಂಥಿ), ಬೆೊೇನ್ಮರೆರೆೊ (ಮೊಳೆ ಮಜ್ೆಜ),
ಲ್ಲವರ್ (ಯಕೃತ್ತು) ಮತ್ತು ಕಡಿು (ಮೊತ್ಾಪಿಂಡ) ಗಳನ್ತು ಒಳಗೆೊಂಡ ಅಂಗರಂಗ ಕಸ್ಥ ವೆೇಗವರಗಿ
ವಿಕಸನ್ಗೆೊಳುುತ್ತುದೆ. ಹೆಚಿಿನ್ ಚಿಕತರಸ ಕ್ೆೇಂದಾಗಳು ಈಗ ಈ ಕ್ರಯವವಿಧರನ್ಗಳನ್ತು ಮರಡತತ್ತುವೆ.
ಇದರ ಹೆೊರತರಗಿಯೊ, ಇತ್ರೆ ಅನೆೇಕ ಅಭಿವೃದಿಾ ಹೆೊಂದಿದ ರರಷ್ರಗಳಗೆ ಹೆೊೇಲ್ಲಸ್ಥದರೆ ನರವು ಈ
ಕ್ೆೇತ್ಾದಲ್ಲಲ ಹಿನ್ುಡೆ ಹೆೊಂದಿದೆಾೇವೆ, ಇದಕ್ೆಕ ಕ್ರರಣ ಕಡಿಮೆ ತ್ತಳುವಳಕ್ೆ, ತ್ಪುಪ ಭರವನೆಗಳು,
ಮೊಢನ್ಂಬಿಕ್ೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ರೆ ಕ್ರರಣಗಳು, ಬೆೊಜತಜ ನಿಯಂತ್ತಾಸತವ ಬರೆರಿಯರಟ್ರಾಕ್ ಶಸರ
ಚಿಕತೆಸ, ಮೊಣಕ್ರಲ್ತ ಬದಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸೆೊಂಟ್ ಬದಲ್ಲ ಶಸರ ಚಿಕತೆಸಗಳು ಹೆಚ್ರಿಗತತ್ತುವೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್್ಹೆಲುಕೆೇರ್:್
ಟೆಲ್ಲಮೆಡಿಸ್ಥನ್, ಡಿಜಟ್ಲ್ಲೇಕರಣ, ಡಿಜಟ್ಲ್ ಹೆಲ್ುಕ್ೆೇರ್, ಮೊಬೆೈಲ್ ಹೆಲ್ುಕ್ೆೇರ್ ಸೆೇವೆಗಳು,
ಮೆಸೆೇಜಂಗ್ ಅಪಿಲಕ್ೆೇಶನ್ಗಳು, ಆಪ್—ಕ್ಲಲಡ ಸ್ಥಸುಮ್ಸಸ, ಸೆೊೇಷಿಯಲ್ ಮಿೇಡಿಯರ ವೆಬಸೆೈಟಗಳು
ಇತರೆದಿಗಳನ್ತು ಸಮರಲೆೊೇಚನೆಗರಗಿ, ಅನ್ತಸರಣೆ, ವೆೈದೆಕೇಯ ವರದಿಗಳ ವಿನಿಮಯ ಮತ್ತು
ಸಂಪಕವ

ಸರಧ್ೆವರಗದ

ಪಾದೆೇಶಗಳಲ್ಲಲಯೊ

ಸಹ

ಚಿಕತೆಸಯನ್ತು

ಸಮನ್್ಯಗೆೊಳಸಲ್ತ

ಬಳಸಲರಗತತ್ುದೆ. ಹೆೊೇಮ್ಸ ಕ್ೆೇರ್ ಮತೆೊುಂದತ ಹೆೊಸ ಕ್ೆೇತ್ಾ. ಹಿರಿಯ ನರಗರಿೇಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪದೆೇ

ಪದೆೇ ಆಸಪತೆಾಗೆ ಹೆೊೇಗಲ್ತ ಸರಧ್ೆವರಗದ ರೆೊೇಗಿಗಳಗೆ ಡಯರಗರುಸ್ಥುಕ್ ಸೆೇವೆಗಳನ್ತು ಮನೆ
ಬರಗಿಲ್ಲಗೆ ತ್ಲ್ತಪಿಸಲ್ತ ಇದತ ಸಹರಯ ಮರಡತತ್ುದೆ. ಟೆಲ್ಲಮೆಡಿಸ್ಥನ್-ಆಪ್, ಕ್ಲಲಡ ಸ್ಥಸುಮ್ಸ
ವೆವಸೆಿಗಳನ್ತು ಬಳಸತವುದರಿಂದ ಸಣಣ ಚಿಕತರಸಲ್ಯಗಳಲ್ಲಲ ಹರಗೊ ಪರಿಣತ್ತಯ ಕ್ೆೊರತೆಯಿರತವ
ತರಲ್ೊಲಕತ

ಮತ್ತು

ಗರಾಮರಂತ್ರ

ವಲ್ಯದ

ಆಸಪತೆಾಗಳಲ್ಲಲಯೊ

ಸಹ

ನರವು

ಆರಂಭಿಕ

ಡಯರಗರುಸ್ಥುಸ್ ಮತ್ತು ಹೃದಯರಘಾತ್ದ ನಿವವಹಣೆಗೆ ಅನ್ತಕೊಲ್ ಮರಡಿಕ್ೆೊಡಬಹತದತ. ಇಸ್ಥಜ,
ಎಕಸರೆ, ಸರಕಾನ್ ವರದಿಗಳು ಇತರೆದಿಗಳನ್ತು ತ್ಜ್ಞ ಕ್ೆೇಂದಾಗಳಗೆ ವೆೇಗವರಗಿ ಕಳುಹಿಸಬಹತದತ.
ಆರಂಭಿಕ ಚಿಕತೆಸಯನ್ತು ಥೆೊಾಂಬೆೊೇಲ್ಲಸ್ಥಸ್ ರೊಪದಲ್ಲಲ ನಿೇಡಬಹತದತ ಮತ್ತು ಕ್ೆಲ್ವು ಗಂಟೆಗಳ
ಸ್ಥಿರಿೇಕರಣದ ನ್ಂತ್ರ ಆಂಜಯೇಪರಲಸ್ಥು ಸಲಲ್ಭೆಗಳನ್ತು ಹೆೊಂದಿರತವ ಹತ್ತುರದ ಸೊಪರ್ ಸೆಪಷರಲ್ಲಟ್ರ
ಆಸಪತೆಾಗೆ ತ್್ರಿತ್ವರಗಿ ವಗರವಯಿಸಬಹತದತ. ಇದೆೇ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯತ ಇತ್ರೆ ವೆೈದೆಕೇಯ ಮತ್ತು
ಶಸರಚಿಕತೆಸಯ ತ್ತತ್ತವ ಪರಿಸ್ಥಿಗಳಗೊ ಅನ್್ಯಿಸತತ್ುದೆ.
ಸಂಶೆ ೇಧನೆಯ್ಗಮನ:ರ್ಶಕ್ಷಣ ತ್ಜ್ಞರನ್ತು ಆಕಷಿವಸತವ ಕ್ೆಲ್ವು ಸಂಶೆ ೇಧ್ನರ ಕ್ೆೇತ್ಾಗಳೆಂದರೆ ಕ್ರೆನ್ಸರ್,
ಸೆುಮ್ಸಸೆಲ್ ಗಳು ಲ್ಲೇಡಲೆಸ್ ಪೆೇಸ್ಮೆೇಕಸ್ವ, ಸಬತಕಾಟೆೇನಿಯಸ್ ಐಸ್ಥಡಿ, ಶಸರಚಿಕತೆಸಯಲ್ಲದ
ಕವರಟ್ ಬದಲ್ಲ, ಹೃದಯ ವೆೈಫಲ್ೆ ಸರಧ್ನ್ಗಳು, ನ್ರ ವಿಜ್ಞರನ್, ರೆೊಬೆೊಟ್ರಕ್ ಶಸರಚಿಕತೆಸಗಳು,
ಆಪರೆೇಷ್ನ್ ಥಿಯೇಟ್ರ್ಗಳಲ್ಲಲ ರೆೊೇಡ ಮರೆಪ್ ನರೆವಿಗೆೇಷ್ನ್ಲ್ ಸ್ಥಸುಮ್ಸ ಮತ್ತು ಕ್ರಡಿವಯರಕ್
ಕ್ರೆಥರಲಬ, ಇದಲ್ಲದೆ ರೆೊೇಗಗಳಗೆ ಲ್ಸ್ಥಕ್ೆಗಳು ಉದರಹರಣೆಗೆ ಹೆಚಐವಿ, ಹೆಚ 1 ಎನ್ 1,
ಸೆೊೇಂಕತಗಳು, ಡೆಂಗೊೆ ಮತ್ತು ಅಥರ್ಸ್ಥಲರಿಯೇಸ್ಥಸ್.
ಅನ್ತವಂರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಜೇನ್ ಚಿಕತೆಸಯತ ಸಂಶೆ ೇಧ್ಕರತ ಆಸಕು ಹೆೊಂದಿರತವ

ಒಂದತ ಉತೆುೇಜಕ

ಕ್ೆೇತ್ಾವರಗಿದೆ ಹರಗೊ ಅಲ್ಜ್ೆೈಮಸ್ವ (ಮರೆವಿನ್) ಕ್ರಯಿಲೆಯತ ಸಹ ಸಂಶೆ ೇಧ್ನೆಯ ಮತೆೊುಂದತ
ಕ್ೆೇತ್ಾವರಗಿದೆ.
ಅನೆೇಕ

ಅಳವಡಿಕ್ೆಗಳು,

ಸರಧ್ನ್ಗಳು

ಮತ್ತು

ಇಮೆೇಜಂಗ್

ಉಪಕರಣಗಳು

ದತಬರರಿಯರಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಲ ಹೆಚಿಿನ್ವುಗಳನ್ೊು ಆಮದತ ಮರಡಿಕ್ೆೊಳುಲರಗತತ್ತುದೆ. ಬಹತರರಷಿರೇಯ
ಕಂಪನಿಗಳು ಭರರತ್ದಲ್ಲಲ ತ್ಮಮ ಘಟ್ಕಗಳನ್ತು ಸರಿಪಿಸ್ಥದರೆ, ಅದತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚಿದರಯಕ ಮತ್ತು
ಹೆಚತಿ ಅನ್ತಕೊಲ್ಕರವರಗಿರತತ್ುದೆ.
ಮರಹಿತ್ತ ತ್ಂತ್ಾಜ್ಞರನ್ವು ಜ್ರಾನ್, ವೆೈದೆಕೇಯ ಮರಹಿತ್ತ, ದತರುಂಶ ಸಂಗಾಹಣೆ ಮತ್ತು ವೆೈದೆಕೇಯ
ದರಖಲೆಗಳ ಪರಿರ್ಶೇಲ್ನೆ ಹರಗೊ ವಿವಿಧ್ ತ್ಪರಸಣೆಗಳು ವರಸುವಿಕವರಗಿ ವಿಕಸನ್ಗೆೊಂಡತ

ಸರಳೇಕರಣಗೆೊಂಡಿದೆ.

ವೆೇಗವರಗಿ

ಬೆಳೆಯತತ್ತುರತವ

ತ್ಂತ್ಾಜ್ರಾನ್ವನ್ತು

ಪರಿಗಣಿಸ್ಥ,

ವಿವಿಧ್

ರೆೊೇಗನಿಣವಯದ ಗರೆಜ್ೆಟಗಳು ಮತ್ತು ತ್ಪರಸಣೆಗಳ ಮೆೇಲ್ಲನ್ ಅತ್ತಯರದ ಅವಲ್ಂಬನೆ
ಆರೆೊೇಗೆಕರ

ಅಭರೆಸವಲ್ಲ.

ಈ

ಪಾಕಾಯಯಿಂದ,

ನರವು

ಮರನ್ವಿೇಯ

ಸಪಶವವನ್ತು

ಕಳೆದತಕ್ೆೊಳುುತೆುೇವೆ. ಮರತ್ತಕತೆ, ಸಪಶವ ಮತ್ತು ಚಿಕತೆಸಯ ವಿಧರನ್ಗಳು ಇನ್ೊು ಪಾರ್ಶಂಸಲ್ಪಡತತ್ತುದೆ.
ಆಧ್ತನಿಕ ತರಂತ್ತಾಕತೆಯಿಂದ ಕೊಡಿದ ಡಿಜಟ್ಲ್ ತ್ಂತ್ಾಜ್ಞರನ್ವನ್ತು ಸಂವೆೇದನರರ್ಶೇಲ್ವರಗಿ
ಬಳಸ್ಥದರೆ ಫಲ್ಲತರಂಶಗಳನ್ತು ಸತಧರರಿಸಬಹತದರಗಿರತತ್ುದೆ. ಇದತ ಸತ್ೆ, ಡಿಜಟ್ಲ್ಲೇಕರಣದ
ಕ್ರರಣದಿಂದರಗಿ ಕ್ೆಲ್ವು ವೆೈದೆರತಗಳು ಹಲ್ವು ಆಸಪತೆಾಗಳೆ ಂದಿಗೆ ಸೆೇಪವಡೆ ಹೆೊಂದಿದತಾ ಕ್ೆೇವಲ್
ವರದಿಗಳ ಆಧರರದ ಮೆೇಲೆ ಚಿಕತೆಸ ನಿೇಡಲರಗತತ್ತುದೆ. ಇದತ ಕ್ೆಲ್ವು ಸಂದಭವಗಳಲ್ಲಲ ಅತ್ತಯರದ
ರೆೊೇಗನಿಣವಯ

ಮತ್ತು

ನಿವವಹಣೆಯಂದಿಗೆ

ಕ್ೆೊನೆಗೆೊಳುುತ್ುದೆ.

ಕ್ೆಲ್ವು

ವೆೈದೆಕೇಯ

ಉಪಕರಣಗಳ-ಚ್ರಲ್ಲತ್ ವರದಿಗಳ ದೆೊೇಷ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅತ್ತಯರದ ಸೊಕ್ಷಮತೆಯನ್ೊು ಸಹ
ನೆನ್ಪಿನ್ಲ್ಲಲಡಬೆೇಕತ.

ಪಾಮತಖ

ವೆೈದೆಕೇಯ

ನಿಣವಯಗಳನ್ತು

ತೆಗೆದತಕ್ೆೊಳುುವ

ಮೊದಲ್ತ

ದೃಢೇಕರಣಗೆೊಂಡ ಸರಕ್ಷಾಗಳು, ರೆೊೇಗಿಯ ರೆೊೇಗಲ್ಕ್ಷಣಗಳು, ಸಮಗಾ ಮಲಲ್ೆಮರಪನ್ ಮತ್ತು
ವಿಶೆಲೇಷ್ಣೆಯತ ಅಂತ್ತಮ ವಿಧರನ್ವರಗಿರಬೆೇಕತ.
ಟೆಲ್ಲಮೆಡಿಸ್ಥನ್ ಅನ್ತು ದೊರಸಂಪಕವ ಜ್ರಲ್ಗಳ ಮೊಲ್ಕ ತ್ಲ್ತಪಿಸತವ ಆರೆೊೇಗೆ ಸೆೇವೆ
ಎಂದತ ವಿಶರಲ್ವರಗಿ ವರೆಖರೆನಿಸಬಹತದತ. ಟೆಲ್ಲಮೆಡಿಸ್ಥನ್ ಎಂದರೆ ರೆೊೇಗಿಗಳ ಎಲೆಕ್ರರನಿಕ್
ವೆೈದೆಕೇಯ

ದತರುಂಶವನ್ತು,

ರೆೊೇಗ

ನಿಣವಯ,

ಚಿಕತೆಸ

ಮತ್ತು

ಕಲನಿಕಲ್

ರ್ಶಕ್ಷಣಕ್ರಕಗಿ

ವಗರವಯಿಸತವುದತ
ಇತ್ರೆ

ವಿಧರನ್ಗಳಲ್ಲಲ,

ವಿನರೆಸಗೆೊಳಸಲರದ

ಟೆಲ್ಲಮೆಡಿಸ್ಥನ್

ತ್ಂತರಾಂಶ,

ವಿೇಡಿಯೇ

ಕಂಪಯೆಟ್ರ್

ಹರಡವವೆೇರ್,

ಕ್ರನ್ಫರೆನ್ಸ್ಥಂಗ್

ಸ್ಥಸುಮ್ಸ,

ವಿಶೆೇಷ್ವರಗಿ
ವೆೈದೆಕೇಯ

ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಂವಹನ್ ಮರಧ್ೆಮರಗಳ ಎಕೇಕರಣ.
ಮರಹಿತ್ತ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ್ ತ್ಂತ್ಾಜ್ರಾನ್ದ ಬಳಕ್ೆಯ ಮೊಲ್ಕ ಆರೆೊೇಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯ
ಹಂಚಿಕ್ೆಯನ್ತು ಸತಲ್ಭಗೆೊಳಸತವ ಪಾಕಾಯಯೇ ಟೆಲ್ಲಮೆಡಿಸ್ಥನ್.

ಟೆಲಿಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ರಯೇಜನಗಳು: ವಿಶೆೇಷ್ ಆರೆೊೇಗೆ ಸೆೇವೆಯನ್ತು ಸಂಪಕವ ಸರಧ್ೆವರಗದ ಗರಾಮಿೇಣ ಮತ್ತು ನ್ಗರ ಪಾದೆೇಶದ
ಜನ್ರಿಗೆ ತ್ಲ್ತಪಿಸತವುದತ.
 ತ್ಜ್ಞರಿಗೆ ಸತಲ್ಭ ಮತ್ತು ತ್್ರಿತ್ವರಗಿ ತ್ಲ್ತಪಲ್ಲದೆ.
 ಪಾಯರಣದ ವೆಚಿ ಮತ್ತು ರೆೊೇಗಿಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ ವೆಚಿಗಳನ್ತು ಕಡಿತ್ಗೆೊಳಸತತ್ುದೆ.
 ಉತ್ುಮ ಸಂಘಟ್ರತ್ ವೆವಸೆಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೆಚಿದ ಆರೆೊೇಗೆ ರಕ್ಷಣೆ.
 ಗರಾಮಿೇಣ ಆರೆೊೇಗೆ ವೃತ್ತುಪರರಿಗೆ ನಿರಂತ್ರ ರ್ಶಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತ್ರಬೆೇತ್ತ.
 ಪಾಕರಣಗಳ ಅನ್ತಸರಣೆಯಲ್ಲಲ ಬಹಳ ಉಪಯತಕುವರಗಿದೆ.
 ಸರವಿರರರತ ನ್ತರಿತ್ ತ್ಜ್ಞರನ್ತು ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ ಆರೆೊೇಗೆ ತ್ಂಡಕ್ೆಕ ಸೆೇರಿಸತತ್ುದೆ.

ಟೆಲಿಮೆಡಿಸಿನ್್್ಉದೆದೇಶಗಳು:ರರಜೆದ

ಎಲರಲ

ಭರಗಗಳಲ್ಲಲ

ಟೆಲ್ಲಮೆಡಿಸ್ಥನ್

ವೆವಸೆಿಯನ್ತು

ಅನ್ತಷರಾನ್ಗೆೊಳಸತವ

ಮತಖೆ

ಉದೆಾೇಶವೆಂದರೆ ದೊರದ ಮತ್ತು ಗರಾಮಿೇಣ ಪಾದೆೇಶಗಳಲ್ಲಲನ್ ರೆೊೇಗಿಗಳ ಸಮರಲೆೊೇಚನೆ ನ್ಡೆಸಲ್ತ,
ಚಿಕತರಸಲ್ಯಗಳು, ಗತಣಪಡಿಸತವ ಕ್ೆೇಂದಾಗಳು, ನ್ಸ್ಥವಂಗ್ ಹೆೊೇಂಗಳು, ಆಸಪತೆಾಗಳು, ಆನರರೆೊೇಗೆ
ಪಿೇಡಿತ್ರಿಗೆ, ವಯಸರಸದವರಿಗೆ ಚಿಕತೆಸಯನ್ತು ಮತ್ತು ಮತಂತರದವುಗಳ ಮೆೇಲ್ಲ್ಚ್ರರಣೆಯನ್ತು
ಯರವುದೆೇ ಜ್ರತ್ತ, ಮತ್, ಧ್ಮವ ಅಥವರ ಭರಷೆಯ ಆಧರರದ ಮೆೇಲೆ ತರರತ್ಮೆವಿಲ್ಲದೆ ಆರೆೊೇಗೆ
ವೆವಸೆಿಯನ್ತು ಉತೆುೇಜಸಲ್ತ ಸಹರಯಕವರಗಿರತತ್ುದೆ.
ರೆೊೇಗಿಯ ಸೆುೇಹಿ ಟೆಲ್ಲಮೆಡಿಸ್ಥನ್ ವೆವಸೆಿಯನ್ತು ಕ್ರಯವಗತ್ಗೆೊಳಸಲ್ತ ಜನ್ರ ಆರೆೊೇಗೆ ಗತಣರತ್ಮಕ
ಅಗತ್ೆಗಳನ್ತು ಪಯರೆೈಸಲ್ತ ಮತ್ತು ಈ ವೆವಸೆಿಯ ಮೊಲ್ಕ ನಿೇಡಲರಗತವ ಚಿಕತೆಸಯನ್ತು
ಆಥಿವಕವರಗಿ ಕಡಿಮೆಗೆೊಳಸತವುದತ.
ಸಪಧೆವಗಳು, ಪಾದಶವನ್ಗಳು, ಸೆಮಿನರರ್ಗಳು, ಸಮೆೇಳನ್ಗಳು, ಆರೆೊೇಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇತರೆದಿಗಳನ್ತು
ನ್ಡೆಸಲ್ತ ಅಥವರ ಸಹರಯ ಮರಡಲ್ತ ಟೆಲ್ಲಮೆಡಿಸ್ಥನ್ ಕ್ೆೇತ್ಾದಲ್ಲಲ ಮರನ್ವ ಸಂಪನ್ೊಮಲ್
ಅಭಿವೃದಿಾಯನ್ತು

ಖಚಿತ್ಪಡಿಸ್ಥಕ್ೆೊಳುಲ್ತ

ಅತ್ತೆತ್ುಮವರಗಿಸಲ್ತ ಸಹರಯಕವರಗಿದೆ.

ಮತ್ತು

ಎಲರಲ

ಹಂತ್ಗಳಲ್ಲಲ

ಹೆೊಣೆಗರರಿಕ್ೆಯನ್ತು

ಅವಲೆ್ೇಕನ:ವೆೈಯತಕುಕ ಮತ್ತು ಕತಟ್ತಂಬದ ಇತ್ತಹರಸದ ಜ್ೆೊತೆಗೆ ರೆೊೇಗಿಯ ಚಿಕತರಸ ಮರಹಿತ್ತಯನ್ತು
ಒಳಗೆೊಂಡಿರತವ ಸಮಗಾ ಎಲೆಕ್ರರನಿಕ್ ವೆೈದೆಕೇಯ ದರಖಲೆ.
ರೆೊೇಗಿಗಳ ವೆೈದೆಕೇಯ ಡೆೇಟರವು ಚಿತ್ಾಗಳು, ವಿಡಿಯೇ, ಆಡಿಯೇ ಮತ್ತು ವರದಿಯ ರೊಪದಲ್ಲಲ
ಸಂಯೇಜಸತತ್ುದೆ.
ಡೆೇಟರವನ್ತು ಡಿಜಟ್ಲ್ ಕ್ರೆಮೆರರ ಅಥವರ ವೆಬ ಕ್ರೆಮೆರರ, ಹೆೈ-ರಸಲ್ೊೆಷ್ನ್ ಸರಕಾನ್ರ್, ಸ್ಥಡಿರರಮ್ಸ ಅಥವರ ವೆೈದೆಕೇಯ ಸಲ್ಕರಣೆಗಳೆ ಂದಿಗೆ ಸಂಪಕವ ಸರಧಿಸಬಹತದತ.
ವೆೈದೆಕೇಯ ಡೆೇಟರವನ್ತು ಹೆೊಂದಿರತವ ರೆೊೇಗಿಗಳ ಫೆೈಲ್ ಅನ್ತು ಸಂಕತಚಿತ್ಗೆೊಳಸಲರಗತತ್ುದೆ
ಮತ್ತು ವಿವಿಧ್ ಸಂವಹನ್ ಮರಧ್ೆಮಗಳ ಮೊಲ್ಕ ವಗರವಯಿಸಲರಗತತ್ುದೆ.

