
  90خرداد و تير / ي دوم  شماره/ ي هشتم  رهدو/ مديريت اطالعات سالمت   208

هاي آموزشي، درماني  بررسي وضعيت سيستم اطالعات پاتولوژي آناتوميكال در بيمارستان
  *تابعه دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

  

  3مريم همتي ،1، فرخنده اسدي2حميد مقدسي ،1حسينياعظم السادات 
 

  چكيده
آگهي و درماني در  داف تشخيصي، پيشهدف اصلي رشته پاتولوژي آناتوميكال توليد اطالعاتي است كه جهت تحقق اه :مقدمه

بهينه جهت موفقيت حرفه پاتولوژي هاي اطالعات  وجود سيستمثر اين اطالعات و ؤمديريت م. شود راستاي مراقبت از بيمار استفاده مي
بدون آگاهي  هاي اطالعات پاتولوژي آناتوميكال، ديهي است كه طراحي و يا اصالح سيستمب. در راستاي اهداف فوق امري حياتي است
ن وضعيت سيستم اطالعات پاتولوژي آناتوميكال در يرو، پژوهشگر به تعي از اين. باشد از وضعيت اين سيستم امكان پذير نمي

   .درماني تابعه دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي مبادرت ورزيد وهاي آموزشي  بيمارستان
ي پژوهش عبارت  جامعه. انجام گرديد 1387رت مقطعي در سال توصيفي بود كه به صو ي اين پژوهش يك مطالعه :بررسيروش 

 "دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ي هاي آموزشي و درماني تابعه سيستم اطالعات آزمايشگاه پاتولوژي آناتوميكال در بيمارستان"از
ابزارهاي فهرست وارسي  ي ده و به وسيلهها از طريق مشاه گردآوري داده. حجم نمونه مطابق حجم جامعه بود. بود) مركز 13مشتمل بر (

متون معتبر و دريافت  ي اعتبار ابزار پژوهش از طريق تعيين اعتبار محتوا سنجيده شد كه بر اساس مطالعه. نامه انجام گرديد و پرسش
نامه مربوط، از  پرسش براي تعيين پايايي. نظران مرتبط با موضوع پژوهش انجام گرديد نظرات استادان راهنما و مشاور و ديگر صاحب

  .آوري شده با استفاده از آمار توصيفي انجام گرديد هاي جمع تجزيه و تحليل داده. استفاده شد) Test-retest(روش آزمون مجدد 
درصد  9/88در . از نوع نيمه مكانيزه بودند) درصد 8/77(هاي اطالعات پاتولوژي آناتوميكال تحت مطالعه  اكثر سيستم :ها يافته
درصد  1/11و تنها در  -0ICD بندي ها با استفاده از سيستم طبقه بندي آماري داده هاي پاتولوژي آناتوميكال تحت مطالعه، طبقه تمسيس
ها با  بندي آماري داده ها از جمله طبقه در حالي كه ساير انواع پردازش ،گرديد انجام مي ICD-10بندي  ها با استفاده از سيستم طبقه آن

نسبت منفي  ي ، محاسبه)Systemized nomenclature of medicineيا  SNOMED(گذاري منتظم پزشكي  سيستم ناماستفاده از 
  .دش نميهاي بافتي انجام  در سيتوپاتولوژي و تجزيه و تحليل خودكار نمونه ها كاذب نتايج آزمايش

تجزيه و تحليل . گردد پاتولوژي مي ي پيشرفت حرفه هاي اطالعات الكترونيك باعث تسهيل، ترويج و استفاده از سيستم :گيري نتيجه
هاي ديجيتال جهت انجام مشاوره از راه دور، تهيه  تواند مزاياي بسياري از جمله كاربرد داده هاي بافتي مي نمونه) ديجيتال(خودكار 

  .اساليدهاي مجازي و تدريس داشته باشد
  .ي؛ آسيب شناسي جراحينظام اطالعات بيمارستاني؛ آسيب شناس :ي كليديها  واژه

  تحقيقي :نوع مقاله
  5/11/88 :پذيرش مقاله    31/5/88 :اصالح نهايي    2/9/87: مقاله دريافت
بررسي وضعيت سيستم اطالعات پاتولوژي آناتوميكال در . حسيني اعظم السادات، مقدسي حميد، اسدي فرخنده، همتي مريم :ارجاع

  .208-217 ):2( 8؛ 1390اطالعات سالمت  تيريمد .نشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتيدا ي هاي آموزشي، درماني تابعه  بيمارستان
 

  مقدمه
علم  )Anatomical pathology(پاتولوژي آناتوميكال 

 ،يماكروسكوپ هاي اساس آزمايش ها بر تشخيص بيماري
). 1( ستا ها و سلول ها ، بافتها و مولكولي اندام ميكروسكوپي

وژي آناتوميكال توليد اطالعاتي است پاتول ي هدف اصلي رشته

  .باشد ي دانشجويي در مقطع كارشناسي ارشد مي نامه اين مقاله حاصل پايان*
گاه علوم پزشكي شهيد استاديار، مديريت اطالعات بهداشتي درماني، دانش .1

  .بهشتي، تهران، ايران
دانشيار، مديريت اطالعات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشكي شهيد . 2

  .بهشتي، تهران، ايران
كارشناس ارشد، آموزش مدارك پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي قم، قم، . 3

 Email: maryhemati@gmail.com )        ي مسؤول نويسنده(.ايران
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آگهي و درماني در   كه جهت تحقق اهداف تشخيصي، پيش
مديريت مؤثر اين . شود راستاي مراقبت از بيمار استفاده مي

هاي اطالعات بهينه جهت موفقيت  اطالعات و وجود سيستم
). 2(پاتولوژي در راستاي اهداف فوق امري حياتي است  ي حرفه
پزشكي حل مشكالت بيماران است،  ي دف حرفهجا كه ه از آن

گيرد كه از  پزشك طرحي را براي مراقبت از بيمار در نظر مي
كامل و انجام معاينات  ي مصاحبه با بيمار و گرفتن تاريخچه

در صورت كامل نبودن اطالعات مورد نياز  ،فيزيكي شروع شده
براي تشخيص، از خدمات آزمايشگاهي و ساير خدمات 

در اين ميان پاتولوژي ). 3(كند  ستفاده ميتشخيصي ا
فرايند بيماري يا  ي ترين اطالعات را درباره آناتوميكال قطعي

درصد  80تا  70كه   با توجه به اين). 4(دهد  مرگ به پزشك مي
كلينيكال  ي پاتولوژيها در آزمايشگاه انبيمارمراقبتي اطالعات 

اي  حرفه پزشكيه جا ك از آن و) 5( شود توليد مي و آناتوميكال
اين اطالعات بايد  تبادل ،)6( استبه شدت وابسته به اطالعات 

. )5(انجام گيرد به صورت روشن، كامل، در دسترس و به موقع 
مورد  بر تصميماتي كه در، ها ها و در دسترس بودن آن داده
  .)7( دنگذار تأثير مي ،شود مي مراقبت بيمار گرفته ي نحوه

يا  APLIS(وژي آناتوميكال سيستم اطالعات پاتول
Anatomical pathology information system (

پاتولوژي را از  ي هاي بيمار و نمونه سيستمي است كه داده
و يا به طور كند  سيستم اطالعات بيمارستان دريافت مي
ها را ثبت و ذخيره  مستقيم به عنوان يك سيستم منفرد اين داده

ونه از روند كار پاتولوژي پشتيباني نتايج نم ي نمايد، در تهيه مي
سپس اطالعات به دست آمده را با استفاده از . كند مي

هاي  ، نتايج نمونهكند اصطالحات استاندارد، كدگذاري مي
كند و در نهايت امكان جستجو  پاتولوژي را گزارش و ذخيره مي

نگر را به وجود  هاي قبلي و مطالعات گذشته و بازيابي تشخيص
 رديابي و درخواست نمونهفرايندهاي اين سيستم ). 8(آورد  مي
آزمايشگاه پاتولوژي  حسابداريوظايف دهي و  گزارش ،آن

همچنين از ديگر مزاياي اين . كند مديريت مي آناتوميكال را
سيستم كمك به مراقبت از بيمار، آموزش، تحقيق و تبادل 

  ). 9(خدمات پاتولوژي است 

دهد  مي اين امكان راميكال آناتوسيستم اطالعات پاتولوژي 
كه اطالعات باليني مفيد بالفاصله گزارش شوند و بدين ترتيب 

توانايي . )6(انجام پذيرد مراقبت از بيماران به نحو بهتري 
تست، مراقبت  ي دسترسي سريع به تشخيص بافتي يا نتيجه

فرصتي براي همچنين  ).7(بخشد  بيمار را بهبود مي
آورد  نيكي به وجود مييدان آزمايشگاه كلها و دانشمن پاتولوژيست

). 5( نيكي و تحقيق پيشرفته تأثير بگذارنديتا بر مراقبت كل
آوري  سيستم اطالعات به عنوان يك ابزار مديريتي جهت جمع

زمان  ي گيري حجم كار و محاسبه هاي الزم براي اندازه داده
تواند  شود و مي استفاده مي  هزينه ي گردش كار و محاسبه

ثربخشي را بهبود بخشد و همچنين در هدايت تحقيقات پزشكي ا
سيستم اطالعات خوب، جريان كاري را در ). 7(مؤثر باشد 

در كل و ) 5(بخشد  آزمايشگاه پاتولوژي آناتوميكال بهبود مي
ها و  پاتولوژيست پاتولوژي، وظايفهاي اطالعات مدرن  سيستم

  .)10(نمايند  تسهيل مي بهداشتي را تمام كاركنان
ممكن است به  الآناتوميك تم اطالعات پاتولوژيسسي

هاي  مستسي ديگر اب اما مرتبط عنوان يك موجوديت مجزا
  جزء يك به صورت  يا اطالعات بيمارستان باشد

  يا  LIS( كلينيكي سيستم اطالعات آزمايشگاه ي ازدرون
Clinical laboratory information system  ( يا

  يا  HIS( بيمارستاني ي هسيستم اطالعات گسترد
Hospital wide information system (باشد .

مرتبط با يكديگر  ياجزاهاي يكپارچه كه متشكل از  سيستم
سيستم اطالعات پاتولوژي ). 11(هستند، از مزايايي برخوردارند 

چه براي آزمايشگاه كلينيكي  آناتوميكال بسيار متفاوت از آن
كند و به طور معمول شامل  يعمومي طراحي شده است، كار م

هاي پاتولوژي جراحي، سيتوپاتولوژي و  ها يا ماژول زيرسيستم
  ).7(شكافي است  كالبد

در اين زمينه مطالعات مشابه ديگري انجام شده است، براي 
 Rojoو  )Morrow )9و  Sinardتوان به مطالعات  نمونه مي

  .اشاره نمود )10(
ضعيت سيستم اطالعات در اين مقاله پژوهشگر به تعيين و

 ي هاي آموزشي، درماني تابعه پاتولوژي آناتوميكال در بيمارستان
  .دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي پرداخته است
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  روش بررسي
پژوهش حاضر از نوع توصيفي بود كه به صورت مقطعي در 

پژوهش شامل  محيط. انجام گرديد 1387سال 
هاي آموزشي و  مارستانهاي پاتولوژي آناتوميكال بي آزمايشگاه«

بود كه » دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ي درماني تابعه
ها شامل شهداي تجريش، مدرس، مفيد، لقمان،   اين بيمارستان

خرداد، مهديه، طالقاني، امام  15مسيح دانشوري، لبافي نژاد، 
 13از . ، اختر، طرفه و اشرفي اصفهاني بودند)ع( حسين

بيمارستان فاقد بخش پاتولوژي  4بيمارستان مورد نظر 
از . آناتوميكال و سيستم اطالعات پاتولوژي آناتوميكال بودند

همچنين  .بيمارستان تحت مطالعه قرار گرفتند 9رو تعداد  اين
هاي علوم  هاي دانشگاه محيط پژوهش حاضر شامل كتابخانه

جامعه پژوهش عبارت . ها و اينترنت نيز بود پزشكي و بيمارستان
يستم اطالعات آزمايشگاه پاتولوژي آناتوميكال در س«از 

درماني وابسته به دانشگاه علوم  وهاي آموزشي  بيمارستان
در اين پژوهش تمام واحدهاي . بود» پزشكي شهيد بهشتي

. گيري انجام نگرفت پژوهش مورد مطالعه قرار گرفتند و نمونه
بزار ا ي ها از طريق مشاهده و پرسش و به وسيله گردآوري داده

  .نامه انجام گرديد فهرست وارسي و پرسش
) Double checking(نامه جهت كنترل مجدد  از پرسش

 هاي همشاهد ،به عبارتي. فهرست وارسي استفاده گرديد
ها  فهرست وارسي با پرسش از پاتولوژيست ي پژوهشگر به وسيله

اعتبار ابزار پژوهش . و ساير كاربران سيستم دوباره كنترل گرديد
سنجيده شد ) content Validity( طريق تعيين اعتبار محتوااز 

 استادانمتون معتبر و دريافت نظرات  ي كه بر اساس مطالعه
نظران مرتبط با موضوع پژوهش  راهنما و مشاور و ديگر صاحب

مربوط از روش  ي نامه براي تعيين پايايي پرسش. انجام گرديد
زيه و تحليل تج. استفاده شد) Test-retest( آزمون مجدد

آوري شده با استفاده از آمار توصيفي و در حد  هاي جمع داده
  .تعيين فراواني مطلق و نسبي انجام گرفت

  
  ها  يافته

هاي   بررسي وضعيت سيستم پاتولوژي آناتوميكال در بيمارستان
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  ي آموزشي و درماني تابعه

العات پاتولوژي آناتوميكال هاي اط نشان داد كه اكثر سيستم
درصد از نوع نيمه مكانيزه و  8/77تحت مطالعه، به ميزان 

در حالي كه سيستم  ،ها از نوع دستي بودند درصد آن 2/22
هاي پاتولوژي  اطالعات مكانيزه در هيچ يك از بخش

  . آناتوميكال وجود نداشت
در بخش پاتولوژي ) ها دفاتر و فرم(بررسي منابع اطالعاتي 

هاي تحت مطالعه نشان داد كه در تمام  ناتوميكال بيمارستانآ
هاي تحت مطالعه، دفتر ثبت اسامي بيماران بخش  بيمارستان

در حالي كه دفتر راهنماي  ،پاتولوژي آناتوميكال وجود داشت
هاي تحت مطالعه  درصد بخش 1/11اسامي بيماران تنها در 

  .گرفتند مورد استفاده قرار مي
، )بافت شناسي(ست آزمايش آسيب شناسي هاي درخوا فرم

فرم گزارش پاتولوژي جراحي و درخواست و گزارش 
هاي پاتولوژي آناتوميكال تحت  سيتوپاتولوژي در تمام آزمايشگاه

 هاي درخواست و گزارش كالبد اما فرم ،مطالعه وجود داشت
درصد  3/33شكافي در  شكافي و رضايت و جواز انجام كالبد

  . ه وجود داشتمراكز تحت مطالع
در بخش ) ها دفاتر و فرم(توزيع فراواني منابع اطالعاتي 

 1هاي تحت مطالعه در جدول   پاتولوژي آناتوميكال بيمارستان
  .ارايه شده است

پذيرشي بيمار به ميزان  - عناصر اطالعاتي دموگرافيك
هاي پاتولوژي آناتوميكال تحت  درصد در سيستم 8/77- 100

ر حالي كه ساير عناصر اطالعاتي مانند د ،مطالعه وجود داشت
درصد و سن هنگام  2/22وضعيت تأهل، مذهب و اعتياد در 

. ها وجود داشت آن 1/11ازدواج و ميزان تحصيالت فقط در 
درصد و  7/66شرح حال باليني در  ي ترين يافته همچنين مهم

علت مراجعه، مدت بيماري فعلي و شرح مختصر عمل جراحي در 
  .هاي اطالعات تحت مطالعه وجود داشت يستمدرصد س 4/44

 ي همچنين از بين عناصر اطالعاتي پيگيري شماره
/ پزشكي، آدرس كامل بيمار، نام بيمارستان، بخش ي پرونده

درمانگاه، نام پزشك معالج، تاريخ پذيرش و تاريخ جواب در 
در . گرديد هاي اطالعات تحت مطالعه ثبت مي تمام سيستم

فاكس /درصد و شماره تلفن 3/33 مايشگاه درحالي كه آدرس آز
آزمايشگاه و همچنين آدرس و تلفن پزشك درخواست كننده 

  .هاي مربوط وجود داشت  درصد سيستم 2/22فقط در 
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  هاي تحت مطالعه در بخش پاتولوژي آناتوميكال بيمارستان) ها  دفاتر و فرم(توزيع فراواني منابع اطالعاتي : 1جدول 
  درصد  تعداد  يمنابع اطالعات  

 دفتر راهنماي اسامي بيماران  دفاتر

 هاي خارج شده از بخش جهت مشاوره    دفتر ثبت نمونه

  دفتر ثبت اسامي بيماران بخش پاتولوژي آناتوميكال

9 

2  
1  

100 

2/22 

1/11 

 )بافت شناسي(فرم درخواست آزمايش آسيب شناسي   هاي درخواست فرم

 فرم درخواست سيتوپاتولوژي

 است سيتوپاتولوژي زنانفرم درخو

 شكافي فرم درخواست كالبد

 شكافي فرم رضايت و اجازه جهت انجام كالبد

  هاي پاتولوژي  نمونه يفرم درخواست افشا

9 

9 

6 

3 

3 

0  

100 

100 

7/66 

3/33 

3/33 

0  

 فرم گزارش پاتولوژي جراحي  هاي گزارش فرم

 فرم گزارش سيتوپاتولوژي

 فرم گزارش سيتوپاتولوژي زنان

  شكافي گزارش كالبدفرم 

9 

9 

6 

3  

100 

100  
7/66 

3/33 

  
هاي اطالعات پاتولوژي آناتوميكال تحت  در تمام سيستم

مطالعه عناصر اطالعاتي اصلي شامل نوع نمونه، منبع نمونه، 
تاريخ دريافت نمونه، تاريخ انتشار گزارش نهايي، نام پزشك 
درخواست كننده آزمايش، توصيف ماكروسكوپي و 

در حالي . پي نمونه، تشخيص يا تفسير وجود داشتميكروسكو
كه عنصر اطالعاتي مربوط به كفايت نمونه براي آزمايش در 

هاي اطالعات تحت مطالعه و تاريخ و  درصد سيستم 6/55
. ها موجود بود درصد آن 2/22آوري نمونه فقط در  زمان جمع

آوري نمونه و آزمايش درخواست شده در  همچنين روش جمع
  .هاي تحت مطالعه وجود نداشت از سيستم هيچ يك

بنابراين بيشترين عناصر اطالعاتي موجود در 
هاي اطالعات پاتولوژي آناتوميكال تحت مطالعه،  سيستم

درصد بود و در  5/79عناصر اطالعاتي پيگيري به ميزان 
درصد و  1/73مراتب بعدي عناصر اطالعاتي نمونه به ميزان 

 7/66پذيرشي بيمار به ميزان / عناصر اطالعاتي دموگرافيك
توزيع درصد فراواني انواع عناصر . درصد وجود داشتند

 1هاي تحت مطالعه در نمودار  اطالعاتي موجود در سيستم
  .ارايه شده است

هاي اطالعات پاتولوژي آناتوميكال تحت  در اكثر سيستم
ها با استفاده از سيستم  بندي آماري داده مطالعه، طبقه

در . شد درصد انجام مي 9/88به ميزان  -0ICDبندي  طبقه
ها با  بندي داده ها طبقه درصد آن 1/11صورتي كه فقط در 

گرديد و  انجام مي ICD-10بندي  استفاده از سيستم طبقه
ها با  بندي آماري داده ها از جمله طبقه ساير انواع پردازش
يا  SNOMED(گذاري منتظم پزشكي  استفاده از سيستم نام

Systemized nomenclature of medicine( ،
در سيتوپاتولوژي و  ها نسبت منفي كاذب نتايج آزمايش ي محاسبه

  .گرديد هاي بافتي انجام نمي  تجزيه و تحليل خودكار نمونه
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دموگرافيك- پذيرشي 
عناصر اطالعاتي نمونه

عناصر اطالعاتي پيگيري 

فراواني انواع عناصر اطالعاتي در توزيع : 1نمودار 
  هاي تحت مطالعه سيستم

  
هاي پاتولوژي آناتوميكال تحت  تمام سيستمهمچنين در 
  ي تعداد بيماران مراجعه كننده و تعداد ها مطالعه، گزارش

  

گرديد؛ در حالي كه  هاي بخش پاتولوژي تهيه و ارايه مي نمونه
هاي تحت مطالعه  در هيچ يك از سيستم ها ديگر انواع گزارش
 . شوند تهيه و ارايه نمي

ها، انواع  ه براي مديريت دادهبيشترين امكانات به كار رفت
درصد و كمترين  100هاي كاغذي و برچسب به ميزان  فرم
در مراكز تحت مطالعه  1/11به ميزان  -10ICDسيستم ها  آن

توزيع فراواني انواع امكانات و  .گيرند مورد استفاده قرار مي
 ي افزاري به كار رفته در زمينه افزاري و نرم تجهيزات سخت

هاي  ها در بخش پاتولوژي آناتوميكال بيمارستان مديريت داده
هاي  در تمام سيستم. ارايه شده است 2تحت مطالعه در جدول 

اطالعات پاتولوژي آناتوميكال تحت مطالعه، كاربران سيستم، 
در حالي كه  ،ها و كارمندان بخش پاتولوژي بودند تكنسين

 7/66 ها و ساير كاركنان و مسؤولين بيمارستان در پاتولوژيست
  .درصد مراكز تحت مطالعه كاربران سيستم بودند

آوري،  جمع ي هيچ استاندارد و دستورالعمل مكتوبي در زمينه
هاي پاتولوژي آناتوميكال  پردازش و توزيع اطالعات در سيستم

  .هاي تحت مطالعه وجود نداشت   بيمارستان

ها در بخش پاتولوژي  مديريت داده ي افزاري به كار رفته در زمينه و نرم افزاري توزيع فراواني انواع امكانات و تجهيزات سخت: 2جدول 
  هاي تحت مطالعه  آناتوميكال بيمارستان

  درصد  تعداد  امكانات و تجهيزات
  100  9  )هاي درخواست وگزارش فرم(هاي كاغذي   انواع فرم

  100  9  برچسب

  9/88  8  )شخصي، نوت بوك، دستيار شخصي ديجيتال(كامپيوتر 

  0ICD-(  8  9/88(ها  ها، جراحات و علل مرگ براي سرطان المللي بيماري بندي بين يستم طبقهس

  7/66  6  تجهيزات شبكه

  4/44  4  ها در ايمونوهيستوشيمي  ميكروسكوپ نوري جهت شمارش سلول

  3/33  3  هاي عكاسي ديجيتال  دوربين

  10ICD-(  1  1/11(ها، جراحات و علل مرگ  المللي بيماري بندي بين سيستم طبقه

  0  0  سايز
  

  بحث
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هاي  دو نوع روش دستي و كامپيوتري براي مديريت داده
هاي دستي  در روش. آزمايشگاه پاتولوژي آناتوميكال وجود دارد

دهي و كارت استفاده شود كه در  ممكن است از دفاتر گزارش
. گرديد نمونه يا تفسير ثبت مي ي ها تاريخ، نام بيمار، شماره آن
ها  هاي كامپيوتري نيز قادرند مديريت داده ين ميان سيستمدر ا

  ).12(را انجام دهند 
سازي،  هاي كامپيوتري براي ذخيره توانايي سيستم

تواند  سازماندهي، پردازش و بازيابي مقادير عظيم اطالعات مي
كارايي آزمايشگاه پاتولوژي آناتوميكال را تا حد زيادي افزايش 

لوژي را بهبود بخشد و همچنين زمان دهد، كيفيت خدمات پاتو
. هاي تضمين كيفيت را پايش نمايد گردش كار و ديگر شاخص

اقدامات را  ي اين امر ضمن كمك به تحقيق و آموزش، هزينه
البته براي تحقق اين اهداف الزم است كه . دهد نيز كاهش مي

سطح اتوماسيون سيستم پاتولوژي آناتوميكال به دقت با 
). 13(وژيست، مؤسسه و بودجه متناسب باشد نيازهاي پاتول

دهد كه  نيز نشان مي Morrowو  Sinardنتايج تحقيق 
هاي اطالعات الكترونيك باعث تسهيل،  استفاده از سيستم

 ).9(گردد  پاتولوژي مي ي ترويج و پيشرفت حرفه

دهد موانعي در مسير ايجاد و تكامل  مطالعات نشان مي
. تولوژي آناتوميكال وجود داردسيستم اطالعات كامپيوتري پا

Rosai  وAckerman  در مورد روند كامپيوتري شدن
د كه ندار هاي پاتولوژي آناتوميكال اظهار مي آزمايشگاه

هاي پاتولوژي آناتوميكال به داليلي  كامپيوتري شدن آزمايشگاه
اين داليل عبارت . هاي كلينيكال عقب مانده است از آزمايشگاه

ها، پيچيدگي وظايف، ماهيت غير  م نمونهاز حجم به نسبت ك
و عدم تمايل بسياري از ) هاي متني داده(ها  كمي داده
ها نسبت به تغيير عادات كاري خود مطابق با  پاتولوژيست

باشند  اتوماسيون وظايف آزمايشگاه پاتولوژي آناتوميكال مي
گفته، عوامل ديگري نيز  در كشور ما عالوه بر داليل پيش). 13(

اندازي سيستم اطالعات كامپيوتري تأثير دارند كه در اين  اهدر ر
  :زمينه بايد اظهار نمود

اندازي سيستم  درصد مراكز، با وجود راه 8/77در  - 

ود مشكل اطالعات كامپيوتري، به دليل نوپا بودن سيستم و وج
هاي آن و نيز عدم طراحي سيستم بر اساس  در فعاليت

نيازسنجي دقيق بخش پاتولوژي آناتوميكال، قابليت مديريت 
رو  از اين. اطالعات بخش پاتولوژي آناتوميكال وجود ندارد

كامپيوتر و بخش ديگر  ي بخشي از وظايف سيستم به وسيله
  . شود دستي انجام مي

ز روند مكانيزه كردن درصد مراكز ني 2/22در  - 
هاي اطالعات مراقبت بهداشتي به صورت تدريجي و  سيستم

نمايد و بخش پاتولوژي آناتوميكال نيز  به كندي پيشرفت مي
 .هنوز به سيستم اطالعات كامپيوتري مجهز نشده است

هاي  در مراكز تحت مطالعه، فرم درخواست افشاي نمونه
هاي  ي افشاي نمونهفرم درخواست برا. پاتولوژي وجود نداشت

پاتولوژي، جهت آگاه كردن بيمار از خطرات احتمالي نگهداري 
نمونه، نگهداري و دور ريختن صحيح نمونه و ثبت دفع نمونه 

  ).14(شود  استفاده مي
شكافي در موارد محدودي بر روي نوزاد  در بعضي مراكز، كالبد

توسط  شكافي شد كه در اين مراكز درخواست كالبد مرده انجام مي
شكافي توسط خانواده متوفي  پزشك و رضايت و جواز انجام كالبد

شد كه ممكن  بر روي كاغذ سفيد بدون فرمت خاصي نوشته مي
هاي  كالج پاتولوژيست. بود اطالعات ضروري در آن ثبت نشود

) CAPيا  College of American pathlogists(آمريكا 
شكافي  ام كالبدكند كه در صورت فوت هر فرد، انج توصيه مي

شكافي،  مند درخواست كالبدفرم ساخت ،شود دادهبايد درخواست 
عالوه بر اطالعاتي دموگرافيك، عناصر اطالعاتي اصلي مانند 

و همچنين عناصر اطالعاتي  ها آزمايش و باليني ي تاريخچه
تأمين  ي پزشكي و شماره ي پرونده ي پيگيري مانند شماره

در تشخيص علت مرگ  ها آن ثبتشود كه  اجتماعي ثبت مي
رو استفاده از فرم ساختمند درخواست  ؛ از اين)15(باشد  مؤثر مي

  .باشد شكافي ضروري مي كالبد
فرم  ي هاي آمريكا، نمونه همچنين كالج پاتولوژيست

شكافي را ارايه داده است كه به  رضايت و جواز انجام كالبد
اي خودشان جهت ه ها در ايجاد فرم ها و بيمارستان پاتولوژيست

شكافي كمك  استفاده در رضايت مطمئن براي انجام كالبد
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 بنابراين استفاده از فرم رضايت و جواز انجام كالبد). 16(كند  مي
  .شكافي نيز جهت ثبت اطالعات ضروري، الزم است

هاي سيستم اطالعات پاتولوژي آناتوميكال  انواع پردازش
استفاده از سيستم ها با  بندي آماري داده عبارت از طبقه

ها با استفاده از  بندي آماري داده ، طبقه-0ICD بندي طبقه
ها با  بندي آماري داده ، طبقه-10ICDبندي  سيستم طبقه

، )SNOMED(منتظم پزشكي گذاري  استفاده از سيستم نام
در سيتولوژي،  ها نسبت منفي كاذب نتايج آزمايش ي محاسبه

باشند  هاي بافتي مي  نمونه) ديجيتال(تجزيه و تحليل خودكار 
هاي  درصد سيستم 9/88هاي پژوهش نشان داد در  يافته). 14(

ها با  بندي آماري داده پاتولوژي آناتوميكال تحت مطالعه، طبقه
درصد  1/11و تنها در  -0ICDبندي  استفاده از سيستم طبقه

انجام  ICD- 10بندي  ها با استفاده از سيستم طبقه آن
  .گرديد مي

ها با  بندي آماري داده ها از جمله طبقه انواع پردازشساير 
، )SNOMED(گذاري منتظم پزشكي  استفاده از سيستم نام

در سيتوپاتولوژي  ها نسبت منفي كاذب نتايج آزمايش ي محاسبه
  .گرديد هاي بافتي انجام نمي  و تجزيه و تحليل خودكار نمونه

حاصل از بررسي هاي  ها، يافته بندي آماري داده در مورد طبقه
گذاري منتظم  سيستم نام دهد به دليل اينكه منابع معتبر نشان مي

پزشكي با دقت ايجاد شده است، ابزاري بسيار دقيق و سريع 
بنابراين در ). 13(باشد  هاي پاتولوژي مي براي كدگذاري تشخيص

بندي  اين رابطه بايد اظهار داشت با توجه به دقت سيستم طبقه
SNOMED هاي پاتولوژي، استفاده از  اري تشخيصدر كدگذ
هاي  يافته. باشد ها ضروري مي بندي آماري داده آن جهت طبقه

دهد كه نسبت منفي كاذب در هيچ يك از  پژوهش نشان مي
انجمن سيتوپاتولوژي . گردد مراكز تحت مطالعه محاسبه نمي

در  ها نسبت منفي كاذب نتايج آزمايش ي آمريكا در مورد محاسبه
دارد كه سيتولوژي با نتايج مثبت و منفي  وژي اظهار ميسيتول

ارزش تعيين نسبت منفي كاذب براي . شود كاذب محدود مي
 ي محاسبه ي نحوه. آزمايشگاه به طور كامل تأييد شده است

  :باشد نسبت منفي كاذب بدين صورت مي
 +منفي كاذب  هاي گزارش =نسبت منفي كاذب 

  منفي كاذب هاي گزارش/ مثبت حقيقي هاي گزارش
هاي مثبت و منفي كاذب حقيقي از  بهترين تخمين ميزان

اساليدها  ي آيد كه همه نگر به دست مي مطالعات وسيع آينده
شوند و اختالف نظرات توسط يك  به طور مستقل بررسي مي

بر . گردد ها بررسي و رفع مي گروه مستقل از سيتولوژيست
زشكي، كاهش آوري شده در متون پ هاي جمع اساس داده

). 12(درصد بسيار مشكل است  10تا  5نسبت فوق به كمتر از 
انجمن سيتوپاتولوژي آمريكا، ارزش تعيين  ي با توجه به گفته

نسبت منفي كاذب براي آزمايشگاه سيتوپاتولوژي به طور كامل 
 .باشد آن ضروري مي ي محاسبه رو تأييد شده است و از اين

Koss  وMelamed ه و تحليل خودكار در مورد تجزي
د كه ميكروسكوپ ندار هاي بافتي اظهار مي نمونه) ديجيتال(

كند كه  ديجيتال نمايش عددي تصاوير تشخيصي را تهيه مي
. مزاياي بيشتري نسبت به ميكروسكوپ ديداري معمولي دارد

تصاوير  اي براي تجزيه و تحليل كمي بازنمايي عددي پايه
سيتوپاتولوژي و تصاوير ديجيتال در . تشخيصي است

ها  اين روش. شوند هيستوپاتولوژي توسط كامپيوتر پردازش مي
هاي خودكار و يا نيمه خودكار پشتيباني  به سمت ايجاد سيستم

  ).17(اند  تشخيص خودكار يا نيمه خودكار هدايت شده
هاي ديجيتال جهت  با توجه به مطالب فوق و اينكه داده

 ،هاي مجازي و تدريساساليد ي مشاوره از راه دور، تهيه
هاي  مناسب هستند و همچنين روش كامپيوتري، كشف نشانه

سازد كه به آساني از طريق بررسي  تشخيصي را ممكن مي
اين روش  به كارگيري ،رو ، از اين)17(شود  ديداري دريافت نمي

تواند مزاياي بسياري به دنبال داشته باشد كه استفاده  جديد مي
  .دساز از آن را ضروري مي
هاي پاتولوژي آناتوميكال تحت مطالعه،  در تمام سيستم

هاي  تعداد بيماران مراجعه كننده و تعداد نمونه هاي گزارش
در حالي كه ديگر انواع  ،گرد بخش پاتولوژي تهيه و ارايه مي

هاي تحت مطالعه تهيه و ارايه  در هيچ يك از سيستم ها گزارش
تواند زمان طي  مي ي گزارش زمان گردش كار تهيه. شوند نمي

شده از ورود نمونه به بخش پاتولوژي تا توليد نتيجه را نشان 
توان زمان گردش كار  دهد و در صورت وجود اين گزارش، مي
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طوالني يا كوتاه (را ارزيابي نمود و در صورت نامناسب بودن 
ها  و وجود موانع كاري در بخش پاتولوژي، به اصالح آن) بودن

  .پرداخت
وري نيز از لحاظ مديريت منابع انساني  زارش بهرهي گ ارايه

 هاي گزارش ي در نتيجه تهيه و ارايه. و تجهيزات مفيد است
  .باشد وري ضروري مي زمان گردش كار و بهره

ها،  در تعيين بيشترين كاربرد امكانات براي مديريت داده
درصد بيشترين  100هاي كاغذي و برچسب به ميزان  انواع فرم
درصد  1/11به ميزان  ICD- 10 بندي سيستم طبقهكاربرد و 

در حالي كه . كمترين استفاده را در مراكز تحت مطالعه داشتند
هاي  ساير تجهيزات از جمله تجهيزات باركد، سيستم

هاي خودكار جهت تجزيه و تحليل  گيري خودكار، سيستم نمونه
ها، تكنولوژي تشخيص صدا، اساليدهاي مجازي،  سلول
گذاري  ودكار غربالگري سيتولوژي و سيستم نامهاي خ سيستم

در هيچ يك از مراكز تحت  )SNOMED(منتظم پزشكي 
  .گرفتند مطالعه مورد استفاده قرار نمي

در مورد امكانات و تجهيزات مورد نياز جهت مديريت 
ها در بخش پاتولوژي آناتوميكال بايد اظهار داشت سيستم  داده
ر بسيار دقيق براي كدگذاري گذاري منتظم پزشكي يك ابزا نام

استفاده از سيستم  ،رو از اين. باشد هاي پاتولوژي مي تشخيص
SNOMED  در سيستم اطالعات پاتولوژي آناتوميكال
ديجيتال صدا،  ي با استفاده از ضبط كننده. ضروري است

توصيفات ماكروسكوپي،  ي اظهارات پاتولوژيست درباره
ط منشي تايپ ميكروسكوپي و تشخيص ضبط و بعد توس

تكنولوژي تشخيص صدا به طور اتوماتيك گفتار ). 11(شود  مي
ها  كه اين تكنولوژي) 10(كند  ها تبديل مي را به متن و داده

شوند توصيفات به صورت كامل و دقيق ثبت و وقت  سبب مي
به دليل فقدان . كمتري توسط پاتولوژيست صرف شود

ز تحت مطالعه از هاي پاتولوژي مراك هاي مذكور، بخش سيستم
نيز نشان داد كه  Rojoي  مطالعه. اين مزايا محرومند

تواند از طريق  متني پاتولوژي آناتوميكال مي هاي گزارش
استفاده از ). 10(تر گردد  ابزارهاي تكنولوژي تشخيص صدا ساده

اساليدهاي مجازي و سيستم تجزيه و تحليل خودكار تصاوير 

ديجيتال به صورت يك سند هاي  شود داده پاتولوژي سبب مي
قابل تكثير دايمي بتوانند به آساني توزيع، بايگاني و تبادل 

. هاي مختلف نمايش داده شوند نمايي گردند، همچنين در بزرگ
هاي ديجيتال جهت مشاوره از راه دور، اساليدهاي مجازي  داده

همچنين روش كامپيوتري، كشف . و تدريس مناسب هستند
سازد كه به آساني از طريق  ا ممكن ميهاي تشخيصي ر نشانه

مراكز تحت مطالعه فاقد ). 17(شود  بررسي ديداري دريافت نمي
 .اين سيستم و از مزاياي آن محروم بودند

كاربران سيستم اطالعات پاتولوژي آناتوميكال شامل 
ها و كارمندان بخش  ها، پزشكان، تكنسين پاتولوژيست

هاي مالي،  ، كاركنان بخشهاي باليني پاتولوژي، كاركنان بخش
منشي پزشكي، متخصصان باليني مسؤول مراقبت بيمار، 

در حالي كه در ). 18(باشند  پزشكان مشاور و مدير بيمارستان مي
هاي اطالعات پاتولوژي آناتوميكال تحت مطالعه،  تمام سيستم

در . ها و كارمندان بخش پاتولوژي بودند كاربران سيستم تكنسين
ها و ساير كاركنان و مسؤولين بيمارستان در  وژيستكه پاتول حالي

   .درصد مراكز تحت مطالعه كاربران سيستم بودند 7/66
آوري،  جمع ي هيچ استاندارد و دستورالعمل مكتوبي در زمينه

هاي پاتولوژي آناتوميكال  پردازش و توزيع اطالعات در سيستم
اما وجود . هاي تحت مطالعه وجود نداشت بيمارستان

دهي دقيق، خالصه و  انداردهايي براي مستندسازي، گزارشاست
شود  ها سبب مي به موقع و سيستم كنترل كيفيت داده

هاي باكيفيت و به موقع  با ساختار استاندارد، با داده ها گزارش
ارايه شوند كه به دليل عدم وجود استانداردهاي فوق، 

ه صور ب(اي  پاتولوژي آناتوميكال به صورت سليقه هاي گزارش
و با تأخير ارايه ) گوناگون، متفاوت و گاهي نادرست و ناقص

  .بنابراين وجود اين استانداردها ضروري است. شوند مي
   

  گيري نتيجه
هاي اطالعات الكترونيك باعث تسهيل،  استفاده از سيستم

تجزيه و تحليل . گردد پاتولوژي مي ي ترويج و پيشرفت حرفه
تواند مزاياي بسياري  بافتي ميهاي  نمونه) ديجيتال(خودكار 

هاي ديجيتال جهت انجام مشاوره از راه دور و  كاربرد داده مانند
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استفاده از . اساليدهاي مجازي و تدريس داشته باشد ي تهيه
مانند تجهيزات باركد،  APLISابزارها و تجهيزات پيشرفته در 

گيري خودكار، تجهيزات خاص استفاده از  هاي نمونه سيستم
تر و  تواند سبب توليد سريع وژي تشخيص صدا و غيره ميتكنول

ها و ديگر  تر اطالعات پاتولوژي شود و كار پاتولوژيست دقيق
همچنين استفاده از . پرسنل بهداشتي را تسهيل نمايد

گذاري  بندي و نام هاي طبقه استانداردهاي ارسال پيام و سيستم
  .نمايد رايج، تبادل اطالعات را تسهيل مي
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Abstract 
Introduction: The main goal of anatomical pathology is to provide information that is used for 
diagnostic, prognostic, and therapeutic purposes in pursuit of patient care. Effective information 
management and optimize information systems are crucial to the successful practice of pathology 
with respect to this mission. Design or improvement of anatomic pathology laboratory 
information systems (APLIS) can not be done without knowing about their situations; therefore 
researcher carried out a study of the current situation of APLIS’s in educational hospitals 
affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences. 
Methods: In this descriptive study, 13 APLIS’s of Shahid Beheshti University hospitals were 
studied. The sample size was according to the population size. Data collected through observation 
and by means of check list and questionnaire validity and reliability of checklist and 
questionnaire was assessed by content validity and test re-test, respectively. The analysis of data 
was conducted based on descriptive statistics. 
Results: 77.8% of APLIS’s were semi-computerized. In 88.9% of APLIS’s, statistical 
classification of data was done by ICD-0 and in 11.1% of them by ICD-10. Other types of 
statistical classification of data including systemized nomenclature of medicine (SNOMED), 
determination of false negative proportion in cytopathology and digital analysis of tissue 
specimens was not performed in any of hospitals. 
Conclusion: Using of electronic information systems facilitate, promote and advance the practice 
of pathology. Digital analysis of tissue specimens could have many advantages for 
teleconsultation, preparation of virtual slides and teaching. 
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