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הגדרה
טלה-רפואה מתבססת על טכנולוגיות תקשורת המעבירות מידע מחולים למטפלים הנמצאים רחוק. 

והיא תלוייה בטכנולוגיית  טלה-דרמטולוגיה מנסה לענות לצרכים של אוכלוסיות חולים מגוונות עם בעיות עור שונות 
העברת תמונה באיכות גבוהה. התפתחות הטלפונים החכמים )Smart Phones( הביאה לנגישות רבה יותר לאפשרות זו.

ניתן ליישם שירות טלה-דרמטולוגיה בשלוש טכנולוגיות עיקריות:
סינכרוני )שיחת וידאו בזמן אמת עם המטופל(  

א־סינכרוני )"שמור ושלח" store and forward - שליחה של תמונות ומידע רפואי ומענה מאוחר יותר(  
שילוב של שתי הטכנולוגיות האלה.  

קיימות 3 מטרות עיקריות לשימוש בטלה-דרמטולוגיה:
אבחון וטיפול ישיר  .1

מעקב אחר מטופלים   .2

ייעוץ לרופאים עמיתים  .3

רופאי העור הינם בעלי יכולת הדיוק הגבוהה ביותר באבחון מחלות עור וגידולי העור, כולל מלנומה.  .1

2.  מחקרים שונים, הדגימו כי הדיוק באבחנה ובטיפול בטלה-דרמטולוגיה דומים לדיוק באבחנה ובטיפול במפגש פנים 
אל פנים, בתנאי שהמידע שמועבר במפגש הטלה-דרמטולוגי היה באיכות גבוהה.

פיגמנטריים  ונגעים  עור  גידולי  של  לאבחון  מתאימה  אינה  רגיל,  בצילום  המשתמשת  הטלה-דרמטולוגיה  3.  בדיקת 
)שומות / נקודות חן ודומיהם(, מאחר והוכח כי בדיקה בעין הבלתי מזוינת אינה מדוייקת דיה ודרושה בדיקה בעזרת 
מכשור ייעודי כגון דרמוסקופ. עם זאת, ניתן לקבל יעוץ טלה־דרמטולוגי של נגע בודד ע"י שליחת תמונה דרמוסקופית 

איכותית של הנגע. במידה, ובאופן חריג ניתן ייעוץ לנגע העלול להיות גידולי, יש לוודא הגעה לתור פיזי בהקדם.

4.  הייעוץ הטלה-דרמטולוגי יכול להיעשות מול רופא מפנה )רופא עור עמית, רופא משפחה או רופא ילדים( או מול 
המטופל בעצמו.

ומיומנות  ידע  בעל  מומחה  עור  לרופא  בטלה-דרמטולוגיה  לעסוק  ממליץ  ומין,  עור  לרפואת  הישראלי  5.  האיגוד 
מתאימים, שעובד במרפאה פעילה, המאפשרת בדיקה פיזית של המטופל במקרה הצורך. יש לאפשר למטופל 

כזה לקבוע תור פיזי של עד שבועיים מזמן הבדיקה באמצעות טלה־דרמטולוגיה. 

יש להקפיד על זיהוי המטופל.  .6

7.  יש להקפיד, על קבלת אנמנזה מפורטת ורלבנטית ככל הניתן. כמוכן, יש להקפיד על תיעוד הולם של המפגש 
ברשומה הרפואית. 

לפנות  ימשיך  שהמטופל  בתנאי  טלה-דרמטולוגי,  יעוץ  לאחר  מטופל  אחרי  טלה-דרמטולוגי  מעקב  לבצע  8.  ניתן 
לשירות זה ולעדכן את הרופא המטפל.

9.  בדיקת טלה-דרמטולוגיה עשוייה לארוך זמן רב יותר מאשר בדיקת המטופל באופן ישיר במרפאה.

שירותי  להנגשת  ככלי  ובארה"ב  באירופה  טלה-דרמטולוגיה  של  ביעילות  תומכים  המחקרים  כלכלית,  10.  מבחינה 
מערכת  במבנה  השוני  עקב  ליועצים.  הפניות  מספר  והפחתת  מומחה  לייעוץ  ההמתנה  זמן  הפחתת  הרפואה, 
הבריאות הישראלית, נדרשים מחקרים דומים בישראל לבחינת ההשפעה הכלכלית של שירותי טלה־רפואה בכלל 

וטלה-דרמטולוגיה בפרט.
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11.  אין לכפות על רופא עור לבצע טלה-דרמטולוגיה באם אינו חפץ בכך.

12. תנאי הכרחי לביצוע טלה-דרמטולוגיה הוא קיום כיסוי ביטוחי מתאים.

13.  תנאי הכרחי נוסף, הוא אבטחת התמונות והמידע הרפואי המועברים ברשת, ושמירתם למקרה שתתעורר בעיה 
מדיקולגלית.
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