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مقدمه :پرونده الکترونیک میتواند به عنوان یکی از فناوریهای کلیدی در عرصه مراقبت سالمت مورد استفاده قرار گیرد که با قابلیت
های فراوان خود ابزار کارآمدی را برای مستندسازی ،تبادل اطالعات و مشارکت سازمانهای مراقبت سالمت فراهم کرده است .لذا
مطالعه حاضر با هدف طراحی پرونده الکترونیک ناباروری با رویکرد طب سنتی صورت گرفت.
روش :این پژوهش از نوع کاربردی -توسعهای بود .پس از تکمیل پرسشنامه نیازسنجی اطالعاتی توسط  20نفر از متخصصین طب
سنتی ،داده ها با استفاده از آمار توصیفی در نرم افزار  SPSSنسخه  22تحلیل شد و سیستم بر پایه نتایج طراحی و در نهایت جهت
ارزیابی قابلیت استفاده و رضایت کاربران در اختیار  10نفر از متخصصین طب سنتی قرار گرفت.
نتایج :پزشکان متخصص شرکتکننده ،اکثریت عناصر دادهای پرسشنامه نیازسنجی را ضروری تشخیص داده و قابلیت استفاده از سیستم
را در سطح خوب ،با میانگین امتیاز ( 8/6از مجموع نه امتیاز) ارزیابی نمودند .سیستم طراحی شده عالوه بر ذخیره ،بازیابی و گزارشگیری
از دادهها توانایی تغییر در دادههای مورد استفاده در سامانه ،ایجاد فرمهای جدید ،تغییر نحوه نمایش آیتمها از نظر اندازه و نوع ،با نظر
کاربر و بدون نیاز به برنامهنویسی را دارد.
نتيجهگيري :یافتههای پژوهش حاکی از آن بود که طراحی و پیادهسازی پرونده الکترونیک پزشکی یک گام مؤثر در مدیریت دادههای
پزشکی بیماران نابارور با رویکرد طب سنتی میباشد .طراحی پرونده الکترونیک ناباروری با رویکرد طب سنتی منجر به افزایش کارایی
مؤثر ،عملکرد و ذخیره سازی و بازیابی دادههای سالمت خواهد شد.
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مقدمه
امروزه در جهاان نابااروری باه یکای از مشاکالت پزشاکی و
نگرانیهای اجتماعی تبدیل شده است ،این رویداد هیجاانانگیز
و با شرایط ناامید کننده همراه است و با نتایج مالی ،فیزیکای و
اجتماعی مرتبط است ،با توجاه باه گازارش ساازمان بهداشات
جهانی بیش از  70میلیون زوج در سراسر جهان و بایش از 1/5
میلیون در ایران از این مسئله رنج میبرند [ ،]1سازمان بهداشت
جهانی از ناباروری به عنوان یک معضال بهداشات عماومی در
سراسر دنیا نام برده است ،مطالعه بر اساس جمعیت روش خوبی
جهت ارزیابی کلی شیوع ناازایی میباشاد .مطالعاات متعادد در
سراسر جهان ،میزان شیوع ناباروری را در جوامع مختلف ماورد
بررسی قرار داده و نتایج متفاوتی را گزارش کردهاند ،این میزان
گزارش شده در چین  ،%3اسکاتلند  %14و شافیلد انگلساتان در
حدود  %30گزارش شاده اسات [ .]2،3طبا آمارهاای رسامی
منتشره شده  9/2درصد از زوجهای ایرانی ناباروری اولیاه را در
طول زندگی مشترک خود تجربه میکنند ،این در حاالی اسات
که طب گزارش سازمان بهداشت جهاانی میازان نابااروری در
کشاورهای مختلااف باین  5تاا  30درصااد میباشااد در نتیجااه
میتوان گفت ایران جزء کشورهای با ریسک نسبتاً باال در ایان
زمینه محسوب میشود [.]4
پیگیری و درماان نابااروری هزیناههای گزافای را باه نظاام
سالمت کشورها و از جمله ایاران تحمیال میکناد .اماروزه در
تمام نقاط دنیا تقاضا برای درمان ناباروری افزایش یافته اسات.
در ایاالت متحده ساالنه تقریبااً  1/3میلیاون زوج مشااورههای
پزشکی دریافت میکنند ،تحقیقات نشان میدهد در کشاورهای
غربی ،طب سنتی (مکمال) باه منظاور افازایش بااروری و یاا
کاهش استرسهای مربوط به ناباروری به طاور فزایناده ماورد
استفاده قرار گرفته است [.]5
با توجه به اهمیت عوارض و تأثیرات جسمی و روانای ناازایی
بر زوجین نابارور ،تاالش بارای یاافتن راههاای جدیادتر ،کام
عارضهتر ،آسانتر ،کم هزینهتر و با کارایی بیشتر همچنان ادامه
دارد .طب سنتی ایران یکی از غنیترین رشتههای طب مکمال
است [ ،]6در سالهای اخیر روشهای تشخیصی درمانی نازایی
دستخوش تحوالت و پیشرفتهای بسیاری شده است .یکای از
روشهای درمان ناباروری ،استفاده از لقاا مصانوعی خاارج از
رحم ( IVF )Intro Vitro Fertilizationاست کاه میازان
موفقیات آن حاادود  %30باارآورد شااده اساات [ ،]7امااا عواماال
متاعددی بار ماوفاقیت روشهای کماک کناانده نااباااروری
(ART)Assisted Reproductive Technology

تأثیرگذار است ،از طرفی بسیاری از زوایای نابااروری همچناان
پنهان است و علات در  %15-25ماوارد مشاخص نیسات ،لاذا
بازبینی علل نازایی از دیدگاه متفاوت طب سنتی ممکان اسات
دریچهای نو در برخورد با این مشکل بگشاید [.]8
از نظر سازمان جهانی بهداشت طاب سانتی مزایاای خاصای
نسبت به تمامی سیستمهای طبی وارداتی دارد؛ چرا که جزئی از
فرهنگ مردم محسوب میگردد ،همچنین بر طب گزارش این
سازمان بیش از سه-چهارم از جمعیات جهاان از طاب مکمال
باارای مراقبتهااای بهداشااتی اسااتفاده میکننااد ،همچنااین
بااهکارگیری آن در کشااورهای در حااال توسااعه و همچنااین
کشورهای توسعهیافته به صورت روزافزونای در حاال گساترش
است [.]9،10
درمان ناباروری با طب مکمل در استرالیا ( ،)67%کانادا (23-
 ،)9%انگلستان ( )40%و آمریکا ( )29%گزارش شاده اسات کاه
نشان دهنده تمایل بیماران در درمان ناباروری باا طاب مکمال
است [.]11
از ایان رو سااازمان بهداشاات جهااانی بااه موضااوع ماادیریت
اطالعات طب سنتی و ضرورت دساتیابی باه داناش موجاود از
طری تبادل اطالعات صاحیح و ایجااد شابکههای ارتبااطی و
همچنین حفاظت و حمایت از منابع داناش طاب سانتی اشااره
کرده است [.]9
طراحاای و اجاارای سیسااتمهای ثباات میتوانااد در جهاات
جمعآوری و پردازش دادهها و توزیع آنها به شکل اطالعاات و
به عبارتی مدیریت دادههای مربوط به روند و یا وقاوع بیمااری
مؤثر باشد [ ،]12به همین دلیل وجود سیستم ثبت ناباروری کاه
شامل جنباههای مختلاف نابااروری باشاد ،از نظار پزشاکی و
اقتصادی بسیار مهم است ،محققان معتقدناد کاه پیشاگیری و
ادامه توساعه برناماههای بهباود کیفیات ،تضامین هزیناههای
مراقبااات بهداشاااتی ،بهااارهوری ،مطالعاااات اپیااادمیولوژیک،
تصمیمگیری ،ساازماندهی ،برناماهریزی بادون سیساتم ثبات
جامع ساختارمند و معتبر امکانپذیر نیست [.]13
در این رابطه پرونده پزشکی الکترونیکی میتواند پیشنیاازی
برای ارائه مراقبت مؤثر و با کیفیت باال و ابزاری جهت کااهش
خطاها در ارائه مراقبتهای ساالمت باشاد ،باه طاور گساترده
اذعان شده است که پرونده پزشکی الکترونیکی پتانسیل تبدیل
به هسته الکترونیکی اطالعات و سیستمهای ارتباطی در بخش
بهداشت و درمان را دارد .پرونده پزشکی یکی از ابزارهای مهام
ایجاد کیفیت در مراقبتهای بالینی است که باا فاراهم کاردن
بستری برای فناوری به پزشکان اجازه میدهاد بهباود کیفیات
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بیشتری از آنچه با پروندههای مبتنی بر کاغذ امکانپاذیر اسات
[.]14
فخرزاد و همکااران در مطالعاهای باا عناوان نقاش مادارک
الکترونیاک سااالمت در ارائااه اطالعااات بهداشااتی ،مشاکالت
موجاااود در فرآینااادهای سااانتی بایگاااانی و ذخیرهساااازی را
برشمردهاند و استفاده از سامانههای الکترونیک را جهات بهباود
کیفیت ،ضروری برشمرده و دسترسای باه اطالعاات و ساواب
کلینیکی ،ارتباطات الکترونیکی -آموزشی و مدیریت همه جانبه
و در نهایت ارتقای بهداشت جامعه را بیان نمودهاند [.]13
 Rosenfeldو همکاران مطالعهای تحات عناوان رجیساتری
داده ناباروری نوشتهاند .فرم کامپیوتری ثبت دادههای ناباروری،
بااه منظااور تسااهیل ذخیرهسااازی مقاادار زی اادی از دادههااای
تولیاادمثل توسااعه داده شااده اساات تااا پااس از آن اجااازه
تجزیهوتحلیلهای بعدی مربوط به مدیریت زوجهای ناباارور را
بدهد .این فرم خالصه میتواند هم برای تسهیل مدیریت بیمار
و هم به عنوان وسیلهای برای بررسی گذشاتهنگر ،اساتاندارد و
هدفمناد دادههااای بااالینی اسااتفاده شااود .از طریا ارزیاابی و
استانداردسازی تکنیکهای مکرر درمانی مورد اساتفاده توساط
پزشکان ،درمان زوجهای نابارور بایاد بهباود داده شاود .چناین
رویکردی برای هار کسای در سیساتم مراقبتهاای بهداشاتی
امروز ضروری است [.]15
پژوهش حاضر با هدف طراحی پرونده الکترونیک نابااروری باا
رویکرد طب سنتی جهت ارزیابی بهتر وضعیت بیمار ،با توجه به
بررسی حجم زیاد اطالعات در طب سنتی انجام گرفت.

سیستمها ،معاینه ،سابقه بیمااری ،شار حال بیمااری ،اقادامات
تشخیصی و اقدامات درماانی .روایای پرسشانامه باا اساتفاده از
روش بررسی محتوا و کسب نظر پنج تن از اساتید صااحب فان
طب سنتی و مادیریت اطالعاات ساالمت انجاام شاد ،پایاایی
پرسشنامه با استفاده از نرمافزار  SPSSو تعیین آلفای کرونباا
بررسی گردید ( ،)α=%95در این قسامت ماواردی باه عناوان
اقالم داده در نظر گرفته میشدند کاه طبا نظار متخصصاان
شرکت کننده در مرحله روایی محتوا ،هر کدام از عناصر دادهای
ذکر شده در پرسشنامه باا مجماوع درصاد فراوانای بزرگتار و
مساوی  %50در آیتمهای ضرورت "خیلی زیاد" و "زیاد" باشند
که در طراحی برنامه مورد اساتفاده قارار بگیرناد .همچناین در
صورت پیشنهاد عنصر دادهای جدید توسط حداقل  40درصاد از
شرکتکنندگان در قسمت سؤال باز پرسشانامه ،عنصار دادهای
موردنظر در طراحی برنامه به کار گرفته شد.
جامعه پژوهش شاامل  20نفار از متخصصاین طاب سانتی باا
گرایش ناباروری در سطح کشور باود .در ایان مرحلاه ،نخسات
پرسشنامه نیازسنجی اطالعاتی در میان پزشاکان شارکتکننده
در پژوهش باه روش ارساال الکترونیکای و حضاوری توزیاع و
سپس دادههای به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی ازجمله
میانگین ،واریانس و با اساتفاده از نرمافازار  SPSSنساخه 22
تحلیل شدند.
مرحله دوم پژوهش مربوط باه طراحای و پیادهساازی برناماه
کاربردی و ارزیابی قابلیت استفاده از آن بود .در این مرحلاه بار
پایه نتایج به دست آمده از پرسشنامه نیازسنجی برنامه کاربردی
با استفاده از زبان سی شارپ در محیط ویژوال استدیو در بساتر
دات نااات و پایگااااه داده SQL(Structured Query
) Languageطراحاای گردیااد .تساات سیسااتم توسااط تاایم
پژوهشی در سالمتکده طب سنتی شاریعت پنااهی انجاام و باا
ورود اطالعات پرونده  20بیمار مورد ارزیابی قرار گرفت .جهات
ارزیابی برنامه از پرسشنامه استاندارد ارزیابی قابلیات اساتفاده و
رضاااایت کااااربران ( Questionnaire for User
 QUIS )Interaction Satisfactionماورد اساتفاده قارار
گرفت ،پرسشنامه  QUISدر شاش بخاش شاامل بخاش اول
سؤاالت مربوط به اطالعات هویتی فرد تکمیل کننده پرسشنامه
(سه سؤال) ،بخش دوم مربوط به کاارکرد کلای برناماه (شاش
سؤال) ،بخش سوم مربوط به قابلیتهای صفحه نمایش (چهاار
سؤال) ،بخش چهارم مربوط به اصطالحات و اطالعاات برناماه
(شش سؤال) ،بخش پانجم مرباوط باه قابلیتهاای یاادگیری
برنامه (شش سؤال) ،بخش ششم مربوط باه قابلیتهاای کلای
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روش
پژوهش حاضر از نوع توسعهای و کاربردی کاه در ساال 1395
در سالمتکده طب سنتی دانشگاه شهید بهشتی تهاران صاورت
گرفت .مطالعه طی دو مرحله نیازسنجی و طراحی انجام شد .در
مرحله اول پس از مطالعه مقاالت ،کتب مرتبط با موضوع ماورد
مطالعه و بررسی پروندههای موجود و بار اسااس نظارات افاراد
صاحب فن در این زمینه پرسشنامهای پاژوهش سااخته جهات
تعیین عناصر اطالعااتی موردنیااز طراحای پروناده الکترونیاک
طراحی گردید کاه حااوی  189ساؤال بساته در گاروه زناان و
مردان و یک سؤال باز در انتهای پرسشنامه برای کساب ماوارد
مدنظر شرکتکنندگان در نظر گرفته شد ،هار یاک از ساؤاالت
دارای پاانج گزینااه انتساااب ارزش (از ضاارورت «خیل ای زی ااد»
اولویت پنج و به سمت ضرورت «خیلی کم» اولویت یک) باود.
محورهای مورد ساؤال شاامل بخشهاای دموگرافیاک ،مارور

زمستان  ،1395دوره سوم ،شماره چهارم
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برنامه (پنج سؤال) بر اساس مقیاس نه گزینهای لیکرت طراحی
شده بود .هر سؤال دارای پاسخی با امتیاز صفر تا نه بود( .امتیاز
صفر تا  3سطح ضعیف 3/1 ،تا  6در سطح متوساط و  6/1تاا 9
در سطح خوب طبقهبندی شد).
نتایج
پژوهش حاضر به منظور طراحی پرونده الکترونیک ناباروری باا
رویکرد طب سنتی باا هادف ارتقااء مراقبتهاای نابااروری باا
استفاده از طب سنتی انجام شد .در مرحله نیازسنجی با اساتفاده
از پرسشنامه پس از تحلیال دادههاا ،عناصار اطالعااتی و زیار
مجموعه مرتبط با هر عنصر برای برنامه کاربردی مشخص شد.
مجموعه حداقل دادهها ( MDS )Minimum Data Setبه
عنوان یک چهارچوب مفهومی دربردارنده اطالعات مرباوط باه
اثربخشی مراقبت بوده است و مبنای دستیابی باه شااخصهای

اثربخشی قلمداد میشود [ .]16به کارگیری عناصار اطالعااتی
استاندارد و تعیین شاخصهای الزم برای مدیریت مراقبت بیمار
در چارچوب مجموعه حاداقل داده باه ایجااد یاک چهاارچوب
مشخص میانجامد ،مجموعه حداقل دادهها معموالً بار اسااس
نیازهااای بخااش و دی ادگاه پزشااکان طراح ای میشااود.]15[ .
یافتااههای مربااوط بااه عناصاار دادهای موردنیاااز در برنامااه
دربرگیرنده  7محور بخشهای دموگرافیک ،مارور سیساتمهاا،
معاینه ،سابقه بیماری ،شر حال بیماری ،اقدامات تشخیصای و
اقدامات درمانی بود ،به دلیل اهمیت عناصر اطالعاتی در محاور
اقدامات تشخیصی برای دو گروه زن و مرد ایان قسامت بارای
هر گروه به صورت مجزا مورد نیازسنجی قرار گرفت و نظارات
پزشکان متخصص در خصوص ضرورت باال و ضارورت پاایین
گنجاندن این عناصر در برنامه در این بخش ارائه شد (جدول 1
و  2و .)3

جدول  :1نظرات پزشکان متخصص در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت وجود عناصر اطالعاتی در طراحی پرونده الکترونيک ناباروري با رویکرد طب سنتی

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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مرور سیستمها

معاینه

تشنج
اختالج
کمودت لون
خشکی پوست
وجع طحال
سابقه دوالی و بواسیر
سته ضروریه
لون
ملمس
زبان
نبض
سروگردن
صدر
شکم
نتوسره
عانه
معاینه رحم
بیضه

70
70
80
75
70
80
90
85
85
90
85
75
80
95
90
80
100
100
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

محور
اطالعات فردی

عنصر اطالعاتی
شماره واحد برای بیمار
سن/تاریخ تولد
محل تولد
گروه خونی
تحصیالت
شغل
شغل همسر
معرف
سال ازدواج
سرو گردن
صدر و نزله
گوارش
پوست و مو
نوم (کلنجار ،انقطاع ،سبکی خواب ،اضغاث احالم)
هم و غم
حب خلوت
سوء فکر

پاسخ(ضروري)
100
100
35
25
45
90
75
5
90
85
90
90
70
85
100
80
80
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جدول  :1نظرات پزشکان متخصص در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت وجود عناصر اطالعاتی در طراحی پرونده الکترونيک ناباروري با رویکرد طب سنتی (ادامه)

ادامه سابقه بیماری
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ردیف
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

محور
سابقه بیماری

عنصر اطالعاتی
شیمیدرمانی
پرتودرمانی
افسردگی
دیابت
کبد چرب
هپاتیت
سابقه عمل جراحی در لگن
ترشح شیر از سینه
ضربه مغزی
چاقی شدید
الغری شدید
سابقه ورزش سنگین
رژیم یا کاهش وزن شدید
فت
کثرت جماع
وجود بیماریهای مزمن
داروهای مصرفی
بیماری قلبی
اختالالت روانی
بیماری اتوایمیون
عفونت دستگاه تناسلی
وضعیت بیضهها
وجود نعوظ صبحگاهی
وجود نعوظ نیمه شب
نعوظ کامل از ابتدای فعالیت جنسی
تکمیل نعوظ حین فعالیت جنسی
نعوظ ناقص و سست
قلت باه :کمبود میل جنسی
کثرت باه :افزایش میل جنسی
تعداد مباشرت در هفته
وضعیت بعد از نزدیکی
مصرف داروها و مکملهای بدنسازی
هورمونی
ضدافسردگی
آنتیسایکوتیک
واریکوسل
بیضه پایین نیامده
وازکتومی
هیدروسل
هیپوسپادیاس
سابقه اعتیاد به استمناء
انزال دردناک
سوزش مجرا در هنگام انزال
رنگ منی بعد از انزال
وضعیت ترشحات قبل از انزال
انزال زودرس
انزال تأخیری
حجم منی
گرمی منی
قلت و رقت منی
بوی منی

پاسخ(ضروري)
100
100
95
100
100
90
95
100
90
100
100
100
100
65
95
100
100
100
85
90
100
85
85
85
100
95
100
100
100
100
90
100
100
100
100
100
100
100
100
100
90
95
95
90
90
95
100
95
95
95
95
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جدول  :2نظرات پزشکان متخصص در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت وجود عناصر اطالعاتی در طراحی پرونده الکترونيک ناباروري با رویکرد طب سنتی
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

شر حال

سن بلوغ
مدت عقر
تدابیر منع حمل
تدابیر سالفه عقر
تدابیر امراض داخلی
سابقه جراحی
مصرف دارو
سابقه هزال و سمن
سابقه فامیلی
نظم (طمث/طهر)
لکه بینی قبل یا بعد از پریود
عسرالطمث
لون
قوام
بو
حرارت
مقدار
وجع قبل از طمث
وضعیت مباشرت
سونوگرافی
هیستروسالپنگوگرافی
هیستروسکوپی
الپاروسکوپی
پاپ اسمیر
تست سیر
تست مایع منی
FSH
TSH
LH
FBS
PRL
CHOL
TESTOSTE
TG
FREE TES
17OH
HB
HCT
DHEA-S
FERRITIN
vitD
AMH
LDL
FSH
LH
PRL
TESTOSTE
DHEA-S
FREE TES
TSH
3T
4T
FBS
TG
CHOL
LDL
HDL
SGOT
SGPT
HB
MCV
MCH
Ferritin
Serum iron
TIBC
بررسی تصویری بیضهها ،کلیهها و کبد

75
95
90
90
90
80
100
95
85
100
100
100
85
80
85
80
90
100
95
95
85
65
45
70
75
75
95
95
90
85
95
70
75
65
50
60
70
70
70
65
75
90
70
80
80
80
80
55
50
70
65
70
55
60
60
60
60
75
75
60
50
50
50
45
45
85

اقدامات تشخیصی (زن)

اقدامات تشخیصی (مرد)
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ردیف

محور

عنصر اطالعاتی

پاسخ (ضروري)

زمستان  ،1395دوره سوم ،شماره چهارم

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

جدول  :3نظرات پزشکان متخصص در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت وجود عناصر اطالعاتی در طراحی پرونده الکترونيک ناباروري با رویکرد طب سنتی
ردیف

محور

عنصر اطالعاتی

پاسخ(ضروري)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
25
26
27
28
29

بررسی مایع منی

30
31
32

اقدامات درمانی

Liquefaction
Color&smell
Viscidity
Agglutination
Aggregation
)Semen volume(ml
Semen PH
Sperm count
Motile sperm
Progressive sperm
Round cell
Normal morphology
Parameters who dynamic
Vcl
Vsl
Vap
)MAD(angular displacement
)ALH(Lateral Displacement
)BCF(Beat Coss Frequency
)LIN(Linearity
)WOB(WOBBLE
)STR (Strightness
تست مایع منی
شکل رسوب منی در آب
اصال رژیم غذایی (پرهیزات غذایی)
تصحیح سوء مزاج رحمی
اصال سوء مزاج اندام تناسلی
تقویت رو و روان با تدابیر طب سنتی
اصال سبک زندگی
اصال وضعیت اعضای مشارک (قلب ،کبد ،کلیه و)...
رفع اختالالت هورمونی
انجام بادکش تخمدانها
تجویز داروهای سیستمیک
تجویز داروهای موضعی
اصال رژیم غذایی (پرهیزات غذایی)
تصحیح سوء مزاج رحمی
اصال سوء مزاج اندام تناسلی
تقویت رو و روان با تدابیر طب سنتی
اصال سبک زندگی
اصال وضعیت اعضای مشارک (قلب ،کبد ،کلیه و)...
رفع اختالالت هورمونی
انجام بادکش تخمدانها

85
75
75
70
70
65
65
85
90
90
75
90
75
55
55
55
45
45
45
45
45
45
85
85
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
70
80
80

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
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در بخش اطالعات فردی ،اکثریات عناصار دادهای باه غیار از
گروه خونی ،محل تولد و معرف توسط پزشکان شارکت کنناده
در پژوهش برای طراحی برناماه کااربردی ،باه طاور کامال در
مجمااوع ضاارورت خیل ای زی ااد و زی ااد تشااخیص داده شاادند.
همچنین پاسخهای افراد شرکت کننده در پژوهش در خصاوص
ضاارورت وجااود عناصاار دادهای موردنیاااز در محورهااای ماارور
سیستمها ،معاینه ،سابقه بیماری ،شر حال نشان داد کاه تماام
پزشکان کلیه عناصر دادهای را حائز اهمیت دانستهاند.
پاسخهای پزشکان شارکتکننده نشاان داد اکثریات عناصار
دادهای را در محااور اقاادامات تشخیصاای ضااروری دانسااته و
الپاروساااااکوپی در اقااااادامات تشخیصااااای زن و ،MAD
 STR،WOB ،LIN،BCF،ALHدر محااور بررس ای مااایع
منی با ضرورت پایین تشخیص دادند.
در مرحله بعدی ،برنامه کاربردی با استفاده از نتاایج باه دسات

آمده از مرحله نیازسنجی طراحی گردید .نرمافازار باه گوناهای
طراحی شده که کاربر بتواند هرگونه اعماال سالیقهای را در آن
لحاظ نماید و این اعمال سلیقهها نه توسط برناماهنویس ،بلکاه
توسط خود کاربران در سیساتم انجاام پاذیرد .باه بیاان دیگار
کاربران میتوانند کنترلهایی از قبیل ( Labelبرچسب)Date ،
(تاریخ)( Textbox ،کادر نوشتن ماتن)( Checkbox ،کاادر
تیک گذاری)( Combobox ،جعبه کشاویی انتخااب آیاتم)،
( Imageتصویر)( Button ،تعبیه کلیاد) و  ...را جهات اخاذ و
ذخیره اطالعات در نرمافزار تعریف نمایند .در نرمافازار طراحای
شده کاربر از طری گزیناه پیکربنادی نرمافازار ،آیتمهاا و سار
تیترها و سرویسها و زیر سرویسها را از طری جدول طراحای
شده تعریف میکند (شاکل  1و  .)2سارویسها هماان عناصار
اطالعاتی اصلی در فرم و آیتمها زیر رده سرویسها میباشند.

قاضی سعيدي و همکاران
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شکل  :1صفحه تعریف آیتمها و سرتيترها

در نرمافزار اس کیو ال جداول مربوطه به هماراه فیلادهای آن
طراحی شد .سپس عناصر اطالعاتی در قالب سرویس و سرتیتر
از طری کلید پیکربندی نرمافازار وارد باناک اطالعااتی SQL
گردید.
پس از اجرای برنامه نام کاربری و رمز عبور توسط کاربر ثبت و
266

با انتخااب گزیناه ورود سیساتم ،وارد صافحه پاذیرش پروناده
الکترونیک میشود ،ساپس باا انتخااب گزیناه پاذیرش جدیاد
اطالعات دموگرافیک بیمار در ایان قسامت ثبات میگاردد در
ادامه با انتخاب گزینۀ مراجعه جدیاد باه بیماار "کاد پاذیرش"
اختصاص مییابد سپس با انتخاب آیکن تکمیل اطالعات طاب
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شکل  :2صفحه تعریف سرویسها و زیر سرویسها

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

سنتی وارد پرونده الکترونیک میشویم ،یکی از مزیتهای این
قسمت انتخاب خودکار پرونده بر اساس مؤناث و ماذکر باودن
است .در طراحی این پرونده باه ویاژه در مناوی شار حاال و
سابقه بیماری و اقدامات تشخیصی کلیه اطالعات ماورد نیااز از
نظر طب رایج و طب سنتی لحاظ شده به طوری که این پرونده
دید جامع و کاملی از وضعیت بیمار به پزشک معالج میدهد.

زمستان  ،1395دوره سوم ،شماره چهارم

برای مثال در مناوی ساابقه بیمااری ماواردی از قبیال ساابقه
بیماری (سابقه شیمیدرمانی ،افسردگی ،دیابت ،کبد چارب و،)...
سابقه جراحی (سابقه جراحی در لگن ،فتا  ،ساابقه ساقط و،)...
مصرف دارو (داروهای فشارخون ،هورمونی ،ضد افسردگی و،)...
وضعیت مباشرت ،وضعیت نعوظ ،وضعیت انزال در نظار گرفتاه
شده است (شکل .)3

شکل  :3صفحه سابقه بيماري پرونده الکترونيک ناباروري با رویکرد طب سنتی

در منوی شر حال مواردی از قبیل سن ،قد ،وزن ،سان بلاوغ،
مدت زمان تصمیم به بارداری ،اولیه و یا ثانویه بودن ناباروی،

سابقه ناباروری در خویشاوندان ،میزان میل جنسی لحااظ شاده
است (شکل .)4
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شکل  :4صفحه شرح حال پرونده الکترونيک ناباروري با رویکرد طب سنتی
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با توجه به تراکم زیاد آیتمها در برخی از فرمها امکانی فراهم
گردید که تعداد نمایش آیتمها براساس نیاز کاربر تغییر کند
برای مثال در فرم اقدامات تشخیصی که اقالم دادهای زیادی
در فرم نمایش داده میشود کاربر میتواند در هر لحظه برای
نمایش مثالً  4آیتم را انتخاب کرده و سایر آیتمها مخفی باشد.
با کلیک بر روی هر سرویس ،کل سرویس نمایش داده میشود
(شکل .)5

با توجه به تراکم زیاد آیتمها در برخی از فرمها امکانی فراهم
گردید که تعداد نمایش آیتمها براساس نیاز کاربر تغییر کند
برای مثال در فرم اقدامات تشخیصی که اقالم دادهای زیادی
در فرم نمایش داده میشود کاربر میتواند در هر لحظه برای
نمایش مثالً  4آیتم را انتخاب کرده و سایر آیتمها مخفی باشد.
با کلیک بر روی هر سرویس کل سرویس نمایش داده میشود
(شکل .)5

شکل  :5صفحه اقدامات تشخيصی پرونده الکترونيک ناباروري با رویکرد طب سنتی

در مرحله ارزیابی ،پرونده الکترونیک طراحی شده در سالمتکده
شریعت پناهی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
راهاندازی و از ده نفر پزشک متخصص خواسته شد به مدت
یک هفته از برنامه استفاده نموده و سپس با استفاده از
پرسشنامه ارزیابی قابلیت استفاده و رضایت کاربران،

نظرات آنان جمعآوری گردید .فراوانی متخصصین زن شرکت
کننده در مرحله ارزیابی برنامه ( )n=8 ،%80نسبت به
متخصصین مرد ( )n=2،%20بیشتر بود .نتایج تحلیل دادههای
به دست آمده از پرسشنامه ارزیابی قابلیت استفاده و رضایت
کاربران در جدول  4ارائه شده است.

جدول  :4ارزیابی قابليت استفاده و رضایتمندي بيماران از پرونده الکترونيک ناباروري
عبارت

جمع کل

بحث و نتيجهگيري
تحلیل دادههای حاصال از نیازسانجی نشاان داد کاه اکثریات
عناصاار اطالعاااتی توسااط پزشااکان شاارکتکننده در پااژوهش
ضروری تشخیص داده شدند .این نرمافزار به صورت شیءگرا و
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9
8/03
7/8
8/9
9/3
8/6

0/82
0/74
0/85
0/75
0/87
0/80

کامالً داینامیک طراحی و بر اساس نیازسنجی باا توجاه حجام
باالی اطالعات دریافتی از مراجعین تحت درمان با طب سانتی
منوهایی شامل شار حاال ،معایناه ،مارور سیساتمها ،ساابقه
مراجعه بیمار به سایر مراکز درماانی ،ساابقه بیمااری ،اقادامات
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نظرات کلی در رابطه با استفاده از برنامه
قابلیتهای صفحه نمایش
مجموعه اصطالحات و اطالعات برنامه
قابلیتهای یادگیری برنامه
قابلیتهای کلی برنامه

ميانگين

انحراف معيار

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

 Bjeringو همکاران در مطالعه خاود تحات عناوان"سیساتم
اطالعات پرونده الکترونیک برای مشاوره بیماران در طب سنتی
چین" به توسعه یاک سیساتم اطالعاات پروناده الکترونیکای
سالمت برای پزشکان طب سنتی پرداختند که شاامل سیساتم
ثبت اطالعات ،مشاوره بیماران ،سیستم مدیریت پرونده سالمت
بیمار و یک سیستم پشتیبان که با مخزن متمرکز طاب سانتی
چین متصال اسات میباشاد ،در پاژوهش حاضار نیاز پروناده
الکترونیکی در راستای طاب سانتی در بیمااران ناباارور جهات
مدیریت دادهها از نظر ثبت ،سازماندهی ،ذخیرهسازی و تسهیل
در بازیابی اطالعات بیمار طراحی شاده اسات [ .]20طراحای و
پیادهسازی پرونده الکترونیک پزشکی یک گام مؤثر در مدیریت
دادههای پزشکی بیماران نابارور با رویکرد طاب سانتی فاراهم
میآورد ،همچنین انجام مطالعات و طر هاای تحقیقااتی را باه
میزان زیادی تسهیل میکند.
 Luiدر مطالعهای تحت عنوان پذیرش بیماران به سمت پرونده
سالمت فردی مبتنی بر شبکه در ایان مطالعاه سیساتم PHR
مبتنی بر وب برای بیماران مبتال به ناباروری به منظاور اهاداف
درمانی اجرا شد .این سیستم شامل ابزار خود ارزیابی بیماار باود
که بیماران هر هفته و یا هر دو هفته یاک باار آن را تکمیال و
پزشکان و درمانگران با بررسی خودارزیاابی بیمااران از درماان
آنها پشتیبانی میکردند .ایان سیساتم باا اساتفاده از ویاژوال
استودیو با  ASP.NETو پایگااه داده  SQLاجارا شاد .ایان
مطالعه با پژوهش حاضار از نظار اساتفاده از نرمافازار ویاژوال
استدیو و پایگاه داده  SQLتطاب دارد [.]21
طب سنتی نقش مهمی در سالمت بیمااران ایفاا میکناد باه
همین دلیل باید بر رویکرد مناسبی از مستندسازی برای کماک
به ارزیابی وضعیت بیمار و پاسخ او به درمان اساتوار باشاد الزم
است که عناصر دادهای استاندارد گردد تا اثر درمانهای مختلف
در این رابطه مورد مقایسه قرار گیرد همچنین اگر پزشکان طب
سنتی از پرونده پزشاکی الکترونیکای در ثبات دادههاا اساتفاده
نمایند ،ذخیره دادهها ،انتقال اطالعاات و ارزیاابی بیماار بهباود
خواهد یافت.
تشکر و قدردانی

این مقاله بخشی از پایانناماه کارشناسای ارشاد تحات عناوان
طراحی پرونده الکترونیک ناباروری با رویکرد طب سنتی بود که
در سالمتکده طب سنتی شاریعت پنااهی وابساته باه دانشاگاه
شهید بهشتی در سال  1395و با حمایت دانشگاه علوم پزشاکی
تهران انجام گرفات ،از اسااتید گاروه طاب سانتی ساالمتکده
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تشخیصی ،تشخیص ،اقدامات درمانی ،توصیههای رژیم غاذایی
و پیگیری ایجاد گردید ،همچنین با توجه به اساتفاده از عناصار
اطالعاتی به صورت آیتم باه جاای تایاپ ماتن ،امکاان تهیاه
گزارشهای ترکیبی و قابلیت تغییر در دادههای مورد استفاده در
سامانه ،ایجاد فرمهای جدید ،تغییر نحوه نمایش آیتامها از نظر
اندازه و نوع ،با نظر کاربر و بدون نیاز به برنامهنویسی را دارد.
نتیجه ارزیابی قابلیت استفاده و رضایتمندی کاربران از برناماه،
طب جدول  ،4نشان داد که متخصصین شرکت کنناده برناماه
کاربردی را با میانگین امتیاز  8/6 ±0/80در سطح خوب ارزیابی
نمودند.
صفدری و همکاران در مطالعهای تحات عناوان تجزیاهوتحلیل
عناصر اطالعاتی سیستم ثبات الکترونیکای نابااروری ،سیساتم
ثبت نابااروری کشاورهای ژاپان ،بلژیاک ،اساترالیا ،انگلایس و
آمریکا را با ایران مقایسه کردهاند ،نتیجه حاصل از این مطالعاه
تقسیم عناصر اطالعاتی به سه دسته است کاه شاامل :رده اول
اطالعات دموگرافیک بیماران ،رده دوم برخی اطالعات از قبیال
وضعیت قاعدگی ،ساابقه زایماان ،ساابقه پزشاکی و جراحای و
دارویی و رده سوم شامل علل ناباروری ،آزمایشها نابااروری در
زن و مرد و اقدامات درمانی میباشد .ایان مطالعاه باا پاژوهش
حاضر در برخی عناصر اطالعاتی در خصوص عوامل مارتبط باا
ناباروری شامل وضعیت قاعدگی ،سابقه زایمان ،سابقه پزشاکی
و جراحی و دارویی و بررسیها و یافتههای تشخیصی همراساتا
میباشد [.]18
 Robertدر پااژوهش خااود تحاات عنااوان" سیسااتم ثباات
الکترونیکی اطالعات بیماران نابارور تحت درمان باا روشهاای
 TE ،ICSI ،IVFبه ایجااد و اجارای نرمافازاری باه منظاور
گردآوری اطالعات این بیماران در کلینیک نابااروری پرداختناد
ساختار شفاف و شکل اجرای سیستم به گونهای باود کاه ایان
امکان را میداد کاربران بدون نیاز به آموزشهای خاص باا آن
کار کنند این نرمافازار در محایط برنامهنویسای دلفای  2007و
تحت پایگاه اکسس ایجاد شد .پایگاه داده طراحای شاده از 47
جدول تشکیل شده که تمام اطالعاات ضاروری ثبات شاده در
فرآیند درمان را شامل میشود .دادههاای مرباوط باه  100زوج
مراجعه کننده به کلینیک ناباروری مذکور ثبت شد .در پاژوهش
حاضر نیز رابط کاربری به صورت کاربر پساند و سااده طراحای
شااده و یکنااواختی در طراح ای و پیادهسااازی اجاازای مختلااف
نرمافزار و تشابه رفتاری اجزاء مختلف باعث سهولت در کاار باا
آن میباشد [.]19

زمستان  ،1395دوره سوم ،شماره چهارم

قاضی سعيدي و همکاران

پرونده الکترونيک ناباروري

.دانشگاه علوم پزشکی تهران کمال تشکر را داریم
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Introduction: Electronic records can be used as one of the key technologies in health care field.
Electronic record, with its several capabilities, is an efficient tool for documentation, information
exchange and cooperation of health care organizations. The aim of this study was to design an
electronic record based on the traditional medicine approach for infertile patients.
Methods: The present study was an applied- development research. First, information requirements
questionnaire was filled out by 20 traditional medicine specialists and the obtained data were analyzed
through SPSS22 software. Then, a system based on data was designed and given to 10 traditional
medicine specialists for evaluation of its practical use and patients’ satisfaction rate.
Results: A majority of data elements in the questionnaire were found necessary by the respondents
and in relation to practical use, it gained mean score of 8.6 (out of 9). The designed system, in addition
to providing data storage, retrieval and reporting is capable of changing the used data, creating new
forms and displaying items with different sizes and types according to the user’s comments and
without any need for programming.
Conclusion: According to the obtained results, the electronic medical record designed based on
traditional medicine approach was an effective step in managing health data of infertile patients.
Designing electronic record based on traditional medicine approach for infertile patient’s increases
efficient performance, function, storage and retrieval of health data.
Keywords: Electronic Records, Infertility, Traditional medicine
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