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 مقاله پژوهشی  

باعث کاهش درد  یاطور قابل مالحظهه آن ب تیاست که موفق یدر ارتوپد و روبه افزایش مهم یاعمال جراحء جز یآرتروپالست مقدمه:

 نظام یاندازراه یمناسب برا یافزارنرم یریپذکابرد یابیو ارز یسازادهیو پ ی. مطالعه حاضر با هدف طراحشودیم ماریب ییتوانا شیو افزا
 .دیمفاصل زانو و لگن انجام گرد یثبت آرتروپالست

مورد  یهادست آوردن حداقل دادهه ب یبرا یمنتشرشده توسط جوامع ارتوپد یهاها و گزارشها، فرممرور مقاالت، دستورالعمل روش:

 یهایازمندین به افتنیدست  یبرای ارتوپد متخصصین و مصاحبه با مارانیب یهاپرونده ۀعمشابه، مطال یهاسامانه یسپس بررس از،ین
از  یرویبا پ ستمیستکامل  و یسازام گرفت. مدلجاستخراج شده ان یهاداده ییروا یمطلوب و بررس ستمیس یو عملکرد یاطالعات
 ۀداد گاهیو پا تونیبا زبان پا هیاول ۀنمون کیگرفت.  صورت گراءیش کردیرو-یاطالعات یهاستمیس دیو تول یطراح اتیح ۀچرخ

PostgreSQLبه روش  یفیک یهاداده زیقرار گرفت. آنال یابیکاربران مورد ارز تیرضا زانیو م استفاده تیلحاظ قابل و از جادی، ا
 .دیانجام گرد یفیتوص یبا آمارها یو کمّ کیتمات

 یاها، اقالالم دادهآن یکار یندهایو فرآ یاحداقل داده ۀمجموع و استخراج شرویپ یورهاکش یآرتروپالست یستریرج ۹ یبا بررس :نتایج

اسالتفاده  سالامانه مالورد یسازادهیو پ یسازمدل ،یمناسب استخراج و در طراح یکار یندهایآ( و فرتمیآ ۳۹)در پنج دسته شامل  ازیموردن
 بود. بخشتیرضا ستمیکاربران از س تیرضا زانیم طور،نیکردند. هم یابیارز یو کاربرد دیرا مف ستمیس دقرار گرفتند. کاربران وجو

 کمالک یو درمالان یبهداشالت گالذاراناستیو س یپزشک ۀبه جامع ،یو ثبت اطالعات آرتروپالست ستمیس نیا کردنیاتیعمل گيري:نتيجه

 انجام دهند. مارانیب نیمراقبت از ا یادر راست یبهتر یهایگذاراستیو س ماتیروز، تصمخواهد کرد تا با داشتن اطالعات به
 

 مفاصل یهایثبت جراح ،یاطالعات یهاستمیمفصل زانو و لگن، س ینظام ثبت، جراح ،یستریرج ،یآرتروپالست ها:واژهكليد
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 مقدمه 
در کشالالور،  یسالالالمند تیالالجمع شیامالالروزه بالالا توجالاله بالاله افالالزا

ناسالالم، شالاهد  یزنالدگ ۀویوزن در اثر شال شیو افزا یتحرککم
و  سالالانیم تیالدر جمع یو اسالکلت یعضالالن میمشکالت عظ

نشالان  ریناپالذانکار تیالواقع نیال[. ا1-۳] میسالمند کشور هسالت
بهداشالت و درمالان باله سالمت  سالتمیس یریگکه جهت دهدیم

و  ماتیو اخالالذ تصالالم یمفصالالل یهالالایماریب بهتالالرمراقبالالت 
 .است یمتناسب در رابطه با آن ضرور یهایگذاراستیس
اسالالت کالاله در آن  یعملالال (Arthroplasty) یآرتروپالسالالت   

اصالال   یمفصالل مصالنوع کیالانحطاط مفاصل با اسالتفاده از 
حسالا  و  یاعمالال جراحال ءجالز یعمل جراح نی[. ا4] شودیم

طالور ه آن بال تیالکاله موفق شودیمحسوب م یبزرگ در ارتوپد
 مالالاریب ییتوانالالا شیباعالالث کالالاهش درد و افالالزا یامالحظالالهقابل

از  یاریبسالعمالل در  نیالا یعلالم پزشالک شالرفتیشود. بالا پیم

ه [. بال5گالردد ]یمحسالوب م جیالرا یاعمال جراحالء ها جزکشور
 ضیتعالو یعمالل جراحال 1000000حالدود  انهیکاله سالال یطور

[. 5شالود ]یمتحالده انجالام ماالتیدر ا یآرتروپالسالت ایمفاصل 
 اسالت شیبه شدت رو به افزا ریاخ یهاعمل در سال نیا زانیم

 [.6] کند دایادامه پ یشتریبا نرخ ب زین ندهیآدر  رسدیو به نظر م
 شیبا افالزا میمستق ۀمفصل رابط ضیتعو یاعمال جراح تعداد   

متحالده االتیا یآرتروپالست یستریرج ۀانیسن دارد. گزارش سال
 یاعمالالال جراحالال نیشالالتریکالاله ب دهالالدینشالالان م 2016در سالالال 

سالال انجالام  70تا  65افراد  نیمفاصل زانو و لگن در ب ضیتعو
باله سالمت  رانیالا تیاله به حرکالت جمع[. با توج7گرفته است ]

گالروه از  نیالا یدرمالان یازهالای[ و ن۳ ،8] یو سالمند یسالانیم
 یآرتروپالسالت یستریرج ستمیس کی جادیرسد ایافراد به نظر م

 یرانالیا مالارانیدر ب یآرتروپالسالت یجراح یامدهایتواند بر پیم
 .داشته باشد یمثبت ریثأت

 یآرتروپالسالت یهالایاطالعات در خصالو  جراح یآورجمع   
اسالت. مالثالا از بعالد  تیالحالازز اهم یاریانجام شده از ابعاد بسال

 شیبا فراهم کردن امکالان پالا تواندیم یستریرج کی یاقتصاد
و مجالالدد  هیالالاول یاز بابالالت اعمالالال جراحالال یلالالیتحم یهانالالهیهز

 زاسالالتفاده ا ایالنادرسالت و  یمالانع اعمالال جراحال ،یآرتروپالسالت
ر سوزد حالدود شالش درصالد از ناکارآمد شود. در کشو یپروتزها

در  که یدر حال شودیبه عمل مجدد ختم م هیاول یاعمال جراح
 17رقالم  نیالنبالود ا یملال یستریرج یکه دارا یدر زمان کایمرآ

 کیالکاله هالر  ستا یدر حال نی[. ا۹گزارش شده است ] درصد
 ونیاللیم 112تا  42 نیب تواندیم ژنیرو زانیدرصد کاهش در م

 داشته باشالد یاقتصاد ییجو، صرفهمتحدهاالتیادر  کایمرآدالر 

و بهبود  یفیکنترل ک ،یاز ابعاد پژوهش یستریرج نی[. همچن۹]
اسالت. مطالعالات  تیالحالازز اهم زین یدرمان ستمیس یزیربرنامه

در  لیباعالالث تسالاله توانالالدیم یسالالتریانالالد کالاله رجنشالالان داده
 یاطالعالات کالاف د،شالو یدرمانو  یبهداشت ستمیس یزیربرنامه

کنتالرل  یبالرا یو به عنوان ابالزار دیش را فراهم نماپژوه یبرا
 .[۹،10] استفاده شود یجراح یهاروش ایپروتزها  تیفیک

 یهالالایاطالعالالات جراح حیصالالح یبالاله منظالالور گالالردآور   
 هایسالتریرج ایالثبالت  یهانظام یاندازبه راه ازین یآرتروپالست

(registry) هسالتند  یاطالعات یهانظام ها،یستری. رجباشدیم
مربالوط باله  یهالاداده لیالو تحل تیریمالد ،یبه امور گردآور که

[. 10] پردازنالدیاز آن م یناشال یرهالایموو مرگ یمالاریموارد ب
 یهااستیو در جهت س ینیبال ،یاهداف علم یبرا هایستریرج

 یو اجالرا یبالا طراحال تواننالدیکاله م شالوندیم جالادیا یبهداشت
 مالار،یب یهاامالدیپ ،ینیاز مطالعالات بالال یواقع دید کی ح،یصح

  .[10] را فراهم سازند یاسهیمقا یاثربخشو  یمنیا
مربوط به کشالور سالوزد  ایدر دن یآرتروپالست یستریرج نیاول   
ابتالدا  ستمیس نی[. ا11] وجود آمده ب 1۹75باشد که در سال یم

سپس در سالال  یول ؛کردیزانو کار م یآرتروپالست یفقط بر رو
[. بعالد از 12ن اضالافه شالد ]هم باله آ پیه یآرتروپالست 1۹7۹

فنالنالد،  س،یشالامل انگلال ییاروپالا یکشورها گریکشور سوزد د
 کالایمرآکانالادا و  وزلنالد،ین ا،یدانمارک و در خارج از اروپا، اسالترال

[. شالالبکه 11] انالدنموده یسالالتریرج سالتمیس سیسالالأاقالدام باله ت
 Network of Orthopaedic) اروپا یارتوپد یهایستریرج

registries of Europe ) یآرتروپالسالت یسالتریرج ۳0تعداد 
خالود  تیسارا در وب ییراروپایو غ ییاروپا یمربوط به کشورها

ماننالد  یینالام کشالورها نیبال نیال[. در ا1۳] کرده اسالت یمعرف
 نیالال. اغلالب اشالودیم دهیالد زیالن هیالعربسالتان، پاکسالتان و ترک

 ایالبقالاء  زانیالو م هایفراهم کردن اطالعات جراح هایستریرج
 سالتمیانالد. سکرده انیالب یسالتریاهالداف رج ءرا جالز عمر پروتز

 نفعالانیذ نیتریاصالل یارتوپالدو جراحالان و جوامالع  یبهداشت
دارنالد. در  بالر عهالدهداده را  یآورجمع تیبوده و مسئول ستمیس

 یارازه شده توسط شبکه ارتوپد تاستید هایستریرج نیاغلب ا
 [.14-25] اروپا مدنظر قرار گرفته است

که تحت عمل  یاطالعات جامع و کامل از افرادکشور ما  در   
نالو  پروتالز  ،یاند، تعالداد اعمالال جراحالقرار گرفته یآرتروپالست

عمالل  یچاله زمالان کالهنیعمل، عمر پروتز و ا کیتکن ،یافتیدر
چاله  وژنیالر یهالاانجام شده و علل عمل (Revision) مجدد
م کدا که نیابر  یمبن یآمار نی. همچنباشدیاند، موجود نمبوده

و در  یچاله کسالان ایاند و داشته یباالتر تیموفق زانیپروتزها م
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دهنالد یرا انجام م یعمل جراح نیدر کشور ا هامارستانیکدام ب
موضالو  و عالدم وجالود  تیتوجه به اهم . باباشدیموجود نم زین

جهالت  ییسالتریرج سالتمیاست س یموجود، ضرور ازیپاسخ به ن
و درمالان کشالور  بهداشالت سالتمیدر س ازیالن نیبه ا ییپاسخگو
موجالود  یراهکارهالا نیاز بهتر یکیگردد.  یسازادهیو پ یطراح
اطالعالات و  یثبت استفاده از فناور یهاستمیس یاندازراه یبرا
مطالعاله حاضالر بالا  نیبنابرا؛ [26است ] یوتریکامپ یافزارهانرم

 یمناسالب بالرا یافزارنرم هیاول آزمایشساخت و  ،یهدف طراح
مفاصالل زانالو و  یآرتروپالسالت یستریرج ایت ثب منظا یاندازراه

 یاعمال جراحال نیاطالعات ا حیصح یلگن و به منظور گردآور
 .دیانجام گرد

 

 روش
 (Mixed Method) یبالیترک و یپژوهش از نو  کاربرد نیا

 دیالو تول یطراح اتیچرخه ح»از  یرویبا پ یاست و در حالت کل
 نیال. اانجالام شالد« ءگرایشال کالردروی – یاطالعات یهاستمیس

 ،یکالاربرد یافزارهانرم یو طراح لیتحل یبرا یکردیروش، رو
 ءگرایش یسینوامهکسب و کارها با استفاده از برن ایو  هاستمیس

 ۀدر طالول چرخال یبصر یسازروش، از مدل نی[. در ا27است ]
ارتبالاط  جالادیکار باعالث ا نی. اشداستفاده  ستمیس ۀتوسع اتیح

در  گراشالیء کردی. روشودیم تیفیک شیو افزا نفعانیبهتر با ذ
 یهاروش نیاز بهتر یکی یاطالعات یهاستمیس دیو تول یطراح
 (iterative) یباله روش تکالرار هاسالتمیس یو طراحال لیتحل

 از سالالتمیس یهایازمنالالدین لیالالپالالژوهش در تحل نیالالاسالالت. در ا
 قیالتحق روشاز  سالتمیس یابیالو در ارز یفیک قیتحق یهاروش
 .بهره گرفته شد یکم
پالالژوهش را پزشالالکان و جراحالالان  نیالا ۀمالالورد مطالعالال ۀمعالجا   

 ه،یالال)ره( اروم ینالالیآمالالام خم یدرمالالان یمرکالالز آموزشالال یارتوپالالد
 نیمتخصصالالال ،یاطالعالالالات بهداشالالالت تیریمالالالد نیمتخصصالالال

 یکاله در مرکالز آموزشال یمالارانیب ۀو پروند یپزشک کیانفورمات
زانالو و  یتحت عمل آرتروپالست هی)ره( اروم ینیامام خم یدرمان

 .داد لیاند، تشکرفتهلگن قرار گ
 قیالالاز طر یفالالیاطالعالالات در قسالالمت مطالعالاله ک یآورجمالالع    

صالورت  یاطالعالات موجالود قبلال یمشاهده، مصالاحبه و بررسال
کاله در مرکالز  یمالارانیب یهاپرونالده از پرونالده 8گرفت. تعالداد 

 یمالورد عمالل جراحال هیال)ره( اروم ینیامام خم یدرمان یآموزش
و مالورد مطالعاله قالرار  افالتیقرار گرفتاله بودنالد در یآرتروپالست

 ۀثبت اطالعات توسط مسئول مربوطاله در پرونالد ندی. فرآرفتگ
 مالدنظرمشاهده شالد و از مالوارد  یمشارکت ریصورت غه ب ماریب

مشالاهده، شالناخت  نی. هدف از ادیگرد یبردارادداشتیمطالعه 
 سالتمیبالقوه جهت اسالتفاده در س ۀمنابع داد افتنیثبت و  ندیفرآ

ارتوپالد بخالش  نبود. بالا دو نفالر از جراحالا یرستیرج یاطالعات
مصاحبه  هی)ره( اروم ینیامام خم یدرمان یمرکز آموزش یارتوپد

بالود و هالر  کی-به-کیرو و -در-ها روصورت گرفت. مصاحبه
مصاحبه به صالورت  نی. ادیبه طول انجام قهیدق 45کدام حدود 

 ۀمند انجام شد که اهم سؤاالت در خصو  مجموعساختار مهین
ثبالت بالود.  ینالدهایو فرآ یسالتریمورد استفاده در رج یهادهدا

 ستمیس نفعانیذ نیتریاز اصل یکیانتظارات جراحان به عنوان 
افالالزار مالالدنظر قالالرار نرم یسالالازادهیو در پ افالالتیدر یسالالتریاز رج
  .گرفت

از  قیالتحق نیالا یبالرا ازیالمالورد ن یهاحداقل داده ۀمجموع   
هالالالا، گزارشمقالالالاالت،  کیسالالالتماتیس ریالالالغمالالالرور  قیالالالطر

جوامع  لهیوسه منتشر شده ب یها و راهنماهاها، فرمدستورالعمل
و  یآورمختلالالج جمالالع یکشالالورها یهایسالالتریو رج یارتوپالالد
کشالورها،  ریتجارب سا ۀمطالع قیکار از طر نیشد. ا یبنددسته
ها ها و دستورالعملفرم یموجود و بررس یبه استانداردها همراجع

 یسالالالتریرج یهاسالالتمیه سمطالعالال نیالالالانجالالام گرفالالت. در ا
دانمالارک،  ا،یالتالیسوزد، ا کا،یمرآآلمان،  یکشورها یآرتروپالست

 هایسالتریرج نیالشدند. ا یبررس سیو انگل وزلندیفنالند، نروژ، ن
عناصالر  نفعالان،یذ ،یکالار نالدیفرآ ،یسالتریاز لحاظ اهداف رج

داده،  انیالمنالابع داده، جر هالا،داده یآورجمالع نیمسئول ،یاداده
 هالالیهالا و تحلانتشالار گزارش ۀو نحالو یستریرج یابیرزا ۀنحو
مستخرج مربوط به عناصر  یاطالعات موارد ییشدند. روا یبررس
قالرار گرفالت.  یمورد بررسال یارتوپد نیبا نظر متخصص یاداده
شالالناخت  قیالالابتالالدا از طر زیالالن سالالتمیس یهایازمنالالدین لیالالتحل
 قیطر و سپس از یفیاز مطالعه ک ستمیس یاهیپا یهایازمندین

ها در جلسات متعدد پژوهشگران طر  حاضر صالورت آن یبررس
نحالوه کالارکرد آن از  یابیالارز ز،ین ستمیگرفت. پس از ساخت س
 یابیالروش ارز کیال[ کاله 28بلنالد ] یروش فکر کردن با صالدا

 نینفر از متخصصال 4با مشارکت  ست،ا هامانهاستفاده سا تیقابل
وپد انجالام شالد. جرا  ارت کیاطالعات سالمت و  یحوزه فناور

 طیدر محال یکالاربران فرضال تیرضالا زانیالم یابیالارز نیهمچن
 8[ با مشارکت 2۹استاندارد ] ۀپرسشنام کی قیاز طر شگاهیآزما

قالرار گرفالت. کالاربران  یمالورد بررسال ستمیس ینفر کاربر فرض
پرسالتاران،  ،یمسئوالن مدارک پزشک نیاز ب ستمیس نیا یفرض

 .تخاب شدنداطالعات سالمت و جراحان ان نیمتخصص

در  یمختلفالال هالالایروش حییدا ل داده: ۀمجموعیی نيییيتع

 یدست آوردن مجموعه حداقل داده ثبت معرفاله ب یمقاالت برا
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مرور  یادو مرحله روش کیپژوهش از  نی[. در ا۳0شده است ]
 نیتوسط گروه متخصص یمقاالت در مرحله اول و سپس بررس

[. ۳1-۳4] دباشالیم دیالأیمتداول و مورد ت یاستفاده شد که روش
 و Arthroplasty یهاواژهدیالکار با اسالتفاده از کل یدر ابتدا

Registry  و Minimum Dataset ایالال MDS  از
، PubMed ،Science direct یاطالعالالالالات یهالالالالاگاهیپا

Google scholarکشالورها و  یهایستریرج یهاتیسا، وب
 2017تالا  1۹74اروپا از سال  یآرتروپالست یهایستریشبکه رج

دسالت آمالد. ه ب هایستریرج ریمورد استفاده سا یاطالعات واردم
گالزارش  یو حالاو مالتن کامالل یدارا ،یسیمقاالت به زبان انگل

مجموعاله حالداقل  ایالها، نآساختار  ای ،یرتروپالستآتوسعه ثبت 
و  یسالالیانگل ریالالورود و مقالالاالت بالاله زبالالان غ یهالالااریداده مع
 ءجالز یترجسالیر یاهالداده لیالتحل ایالعملکالرد و  هایگزارش

 یهایسالتریرج یاخروج از مطالعه بودند. عناصر داده یهااریمع
دانمارک، فنالنالد، نالروژ،  ا،یتالیا کا،یمرآآلمان، سوزد،  یکشورها
ارازاله شالده توسالط  یهالاو حالداقل داده سیانگل وزلند،یکانادا، ن

قالرار گرفالت و در  سالهیو مقا یاروپا مورد بررس یانجمن ارتوپد
 یارتوپالد یهایستریشده توسط شبکه رج ارازه تاستید تینها

باله [ ۳5] اندآن توافق کرده یمنطقه بر رو ایکشور  25اروپا که 
 تاسالتید نیالشد. ا هیته یشنهادیپ ۀعنوان مجموعه حداقل داد

)دو  یپزشالک کیانفورمات نیگروه خبره که از متخصص اریدر اخت
که نفر  دو) ینفر( و ارتوپد کیاطالعات سالمت ) تیرینفر(، مد

 یآرتروپالستثبت  ستمیس یسازادهیافراد از تجربه پ نیاز ا یکی
 گالروه نیالشده بود، قرار داده شد. ا لیبرخوردار بوده( تشک یقبل

مجموعه حداقل داده بالا  یمطالعه انجام شده بر رو یسازتطابق
کار موجود را انجالام داد.  طیکشور و مح یهاتیو محدود ازهاین

 یطراح یبرا گروه نیا دییأده مورد تدا اصرحداقل عن تیدر نها
مربوطاله باله عنالوان  یهامورد استفاده قرار گرفت. فرم ستمیس

 یمالورد طراحال یآرتروپالست یستریجهت استفاده در رج ییالگو
 .ارازه شد

 نیالا یهالدف از اجالرا :سیتميس يهايازمندين ليتحل   

 هیالالو پا یدیالالکل یهایازمنالالدیمرحلالاله کسالالب شالالناخت الزم از ن
متالون  یمطالعه و بررس قیصورت که از طر نی. به ابود ستمیس

 زیالکشالورها و ن ریو کسب شناخت الزم در رابطه با تجارب سالا
 یهایازمنالدیمشابه، فهرسالت ن یاطالعات یهاستمیمشاهده س

 یجدول استخراج و سپس با بررسال کیدر قالب  ستمیس یاهیپا
 نیالپالژوهش ا گالروه یاعضالا نیموارد در جلسات متعدد بال نیا

  .شد نییتع ستمیس یهایازمندین ستیلعه، لمطا

مالدل  یمرحله، طراح نیهدف از ا :ستميس یمنطق یطراح

 جیمرحلاله بالا اسالتفاده از نتالا نیبود. در ا یینها ستمیس یمنطق
و  هاهیالال یو طراحال لیالاقالدام باله تحل ،یحاصل از مراحل قبلال

مرحله مطالابق بالا  نیا یهاشد. گام ستمیمختلج س یهاماژول
انجام گرفت. در  ءگرایش یهاستمیس یطراح در جیرا یهاروش

شالده باله  ییشناسا یعملکرد یهایازمندیمرحله فهرست ن نیا
 یرابط کاربر یاستخراج شد. اجزاء اصل ییصورت مورد کاربردها

از مالوارد کالاربرد نوشالته شالد. سالپس بالا  کیالو شر  هر نییتع
 Unified Modeling) کپارچالهی یسازاستفاده از زبان مدل

Language )UML و  افتنیالالو  سالالتمیفهالالم کامالالل س یبالالرا
 یسالالازمختلالالج آن بالاله مدل یهاقسالالمت نیارتبالالاط بالال شینمالالا

  .پرداخته شد
 تیالو فعال ، کالال مورد کالاربرد یهااگرامید از یطراح یبرا   

. هدف دیها استخراج گردداده یمدل منطق سپس استفاده شد و
ارازاله  ،کپارچالهی یسازمختلج در زبان مدل یهااگرامیاز ارازه د

ارازه شده هالر  یهااگرامیبود و د ستمیگوناگون از س یهادگاهید
ذکالر  انیشالا .نمودنالد حیرا تشر« مورد کاربرد» یاهیزاو ازکدام 

 تکتیآرش زینترپرایافزار انمودارها با استفاده از نرم هیاست که کل
(Enterprise Architect ) دشدن یطراح 1/12نسخه.  

مرحلاله،  نیالهالدف از ا :هيینمونه اول آزمایشو  ساخت   

مرحله بالا  نیبود. در ا ستمیس آزمایشجهت  هیاول ۀساخت نمون
و  XML و Html تحت وب یسینوبرنامه یهااستفاده از زبان

مالدل  ،PostgreSQL ۀداد گاهیو پا تونیپا یسینوزبان برنامه
و  شالد یسازادهیپ ستم،یس یطراح ۀشده در مرحل جادیا یمنطق

 آزمالایش ،یشالگاهیبه شالکل آزما یفرض یهابا استفاده از داده
عمالل  8ها تعداد آن یو بر رو جادیا یفرض ماریب 10شد. تعداد 

 ژنیال، زانالو رو(Primary Knee) هیالمختلالج زانالو اول یجراح
(Revision Knee)هیالاول پی، ه (Primary Hip )پیالو ه 
 نیالا یفرضال یهالاثبالت شالد. داده (Revision Hip) ژنیرو

 ۀحالوز نیچهار نفالر از متخصصال اریدر اخت یفرض یجراح اعمال
 یمرتبط بالا فنالاور یلیمدرک تحص یاطالعات که دارا یفناور

عنالوان ه اطالعالات سالالمت بودنالد، بال یفنالاور ایالاطالعات و 
و دو  مالاریب ۳قرار داده شدند. دو نفالر  ستمیس یشیکاربران آزما

ثبت، با استفاده از  نیثبت کردند. در ح ستمیرا در س ماریب 2نفر 
 Thinking-aloud) بلنالالد یروش فکالالر کالالردن بالالا صالالدا

Method) [28 از نظالر  سالتمیو س افتیکاربران در نینظرات ا
 نیالشد. سالپس نظالرات ا یابیارز (Usability) استفاده تیقابل

مالورد اسالتفاده قالرار گرفالت. در  سالتمیاصالال  س یکاربران برا
 یجراحال عماللحالت کاله ت یمارانیپرونده مربوط به ب 20 تینها

هالا، و پالس از مطالعاله آن افالتیانالد، درقرار گرفته یآرتروپالست
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شد. به منظور  ستمیاستخراج و وارد س ازیمورد ن یاطالعات موارد
پالس از آمالوزش اسالتفاده از  یرابط کالاربر تیفیک هیاول یبررس
هالا بالا آن تیرضالا زانیالنفره از کاربران م 8 یبه گروه ستمیس

 Questionnaire of Userاسالتاندارد ) ۀاستفاده از پرسشنام

Interface Satisfaction) QUIS ،[2۹] .  در پالالنج بخالالش
سالالؤال(،  4) شیسالالؤال(، صالفحه نمالالا 6سالامانه ) یکالارکرد کلالال

 6) یریادگی تیسؤال(، قابل 6مجموعه اصطالحات و اطالعات )
 نیالشالد. ا شیسؤال( آزمالا 5سامانه ) یکل یهاتیسؤال( و قابل

تعامالالل  شالالگاهیدر آزما و همکالالاران Chin پرسشالالنامه توسالالط
است. هر سؤال در  افتهیتوسعه  لندیمر انشگاهد وتریکامپ-انسان

 1بالود کاله عالدد  5تالا  1 ازیبا امت یپاسخ یپرسشنامه دارا نیا
 5و عالدد  یمندتیو رضالا تیالقابل زانیالم نیکمتر ۀدهندنشان
 .دادیرا نشان م زانیم نیباالتر

مطالعاله  یفالیک یهالاداده لیالتحل: هاداده ليو تحل هیتجز

موجالود باله  یهالامدارک و فرم زیشامل مشاهده، مصاحبه و آنال
 تالالایو بالالا د (Thematic analysis) کیالالتمات زیروش آنالالال

نظر و اهداف مطالعه حاضالر انجالام شالد. موضوعات مد رامونیپ
باله شالکل  یسالازادهیها پالس از پمربوط باله مصالاحبه یهاداده
نظر مالد یاصالل مضالمونر چهالا حالولو  هیالته یپیتالا یهامتن
 ثبت، ازیمورد ن یهاها، منابع داده)مجموعه حداقل داده نیمحقق

،یثبت( مالورد بررسال ستمیو انتظارات جراحان از س ثبت ندیآفر 

 یاطالعالالات یقالالرار گرفالالت. محتالالوا یبنالالدو جمع یگالالذارکد 
در  شتریب یهایبررس یها برامضمونشده مربوط به  یبندجمع
 یهاداده لیمورد استفاده قرار گرفت. تحل رهگروه خب یهابحث
کالاربران از  تیرضالا زانیالم یابیالارز ۀمربوط به پرسشنام یکم
 .[۳6] محاسبه شد ریبراسا  فرمول ز ستمیس
 تیاهم×)درصد( یفراوان =کاربران  تیرضا زانیم ازیامت
ال ؤاست که به هر س یدرصد(، تعداد افراد) یفراواناز  منظور   

 ۀداده بودند. هر سالؤال در پرسشالنام 5 ای 4 ازیتدر پرسشنامه، ام
 یپالنج سالطح کالرتیل ا یکاربران با مق تیرضا زانیم یابیارز

کالاربر در  تیرضالا ۀدهندنشان 5 ای 4 ازیشد که امت یریگاندازه
کاله در مالواردی  1 دول. جالال در نظر گرفتاله شالدؤخصو  س

. هالر دادها را نشان آن یبندپرسشنامه وجود دارد همراه با دسته
 .استبخش از پرسشنامه  کیستون در جدول معرف 

در  تیالاهم ۀنمالر نیانگیالدر فرمول فوق، م تیاز اهم منظور   
 5/1از  شالتریو ب یمساو ازیمورد استفاده است. امت کرتیل جیط

 یهادر جنبه ستمیس یهاتیکاربران از قابل تینشان دهنده رضا
و  ۳ نیانگیالم ۀ، براسالا  نمالر5/1 اریالمع نیالی. تعبالودمختلج 

 50اگر  گریدعبارتبه ؛درصد صورت گرفت 50 یفراوان نیانگیم
داشالته  تیرضالا ۳ تیالاهم نیانگیبا م موردیدرصد کاربران از 

 .دادکاربر را نشان  تیبود و رضا دییتأ موردباشند، آن 

  

 QUIS ارزیابی شده در پرسشنامه موارد: 1جدول 

 یكل يهاتي ابل يريادگی تي ابل اطالعات و اصطالحات مجموعه شینما صفحه ستميس مورد در یكل نظر
 ستمیس سرعت ستمیس با کار یریادگی اصطالحات از استفاده حروف بودن خوانا  یکل کارکرد
 ستمیس بودن دستر  در خطا و آزمون با ستمیس اتیخصوص افتنی سامانه با کار به مربوط اصطالحات کارها آسان انجام سامانه با کار یسخت

 ستمیس یهاتیقابل تعداد ستمیس یهاتیقابل از استفاده و یاسام یخاطرسپاره ب صفحه در هاامیپ مکان اطالعات یدهسازمان با سامانه کار با رابطه در کاربر حسا ا
 یپیتا اشتباهات حیتصح جیوظا آسان و عیسر انجام داده ثبت یضرور یهاامیپ شینما صفحات یتوال سامانه یکل یطراح

 مختلج کاربران با متناسب یطراح ستمیس یراهنما یهاامیپ جیوظا لیتکم هنگام در هاامیپ  سامانه با مداوم ارک
  ستمیس از استفاده یراهنما خطا یهاامیپ  یکربندیپ یهاتیقابل

  

 جینتا
 یهالاهالا و گزارشها، فرممقالاالت، دسالتورالعمل یاز بررس پس

و  نیمصالاحبه بالا متخصصال ،یمنتشر شده توسط جوامع ارتوپد
حداقل مجموعاله  نییشامل تع قیتحق جینتا ها،یازمندین لیتحل

 یمنطقال یطراحال ،یسالتمیس یهایازمندین نییتع ستم،یداده س
 ،یازسالمدل کپارچالهیزبالان  ینمودارها نیتدو قیاز طر ستمیس

  .دست آمده افزار بنرم یشگاهیسامانه و تست آزما یطراح

که بالر  یاسهیا  مطالعه و مقابر اس حدا ل داده: ۀمجموع

 یکشالورها یآرتروپالسالت یهایسالتریرج یاطالعات موارد یرو
انگلسالتان  وزلنالد،یدانمارک، فنالند، نروژ، ن ا،یتالیسوزد، ا کا،یآمر

ارازاله شالده  تاسالتیپژوهش، د گروهبا نظر  تینها انجام شد، در
 Network of) پالاارو یارتوپالد یهایسالتریتوسط شبکه رج

Orthopedic Registries of Europeتر جالامع لیالدله ( ب
باله عنالوان  نالهیزم نیها در ایجستریر نیتراز موفق یکیبودن 

. پالس دیالگرد شنهادیبه گروه خبره پ هیمجموعه حداقل داده اول
 مورد 4توسط گروه خبره و اضافه نمودن  هیاول تاستید یبازنگر

 2جالدول  یهالاداده ۀ. مجموعالافتی شیافزا مورد ۳۹به  گرید
توسالط  یشده پس از بررس رفتهیپذ ییمجموعه حداقل داده نها

داده در پنج دسته شامل اطالعات  ۀمجموع نی. ابودگروه خبره 
و پروتز  مانینو  عمل، مشخصات س ،یاطالعات جراح رش،یپذ
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 ه،یالاول -)زانالو  یدر قالب چهار فرم کاغالذ یاداده موارد ...است
در تالا  دیالگرد هی( تهژنویر – پیه ه،یاول - پیه ژن،یرو - زانو

 یبالالرا زیالالو ن لالالدیداده از ف هیالالاول یآورجمالالع یبالالرا مرحلالاله بعالالد
 .رندیکردن مورد استفاده قرار گ یکیالکترون

 

 اي رجيستري آرتروپالستیجدول عناصر داده: 2 جدول

 مفصل نام عنصر 
  

اطالعات 
 پذیرش

 زانو، هیپ نام و نام خانوادگی بیمار
 زانو، هیپ شماره ملی
 زانو، هیپ تاریخ تولد
 زانو، هیپ تاریخ فوت

 زانو، هیپ آدر  )استان، شهر، آدر  کامل(
 زانو، هیپ جنسیت
 زانو، هیپ نو  بیمه

 زانو، هیپ شماره پذیرش
 زانو، هیپ سن بیمار هنگام پذیرش

 زانو، هیپ استعمال دخانیات 
 زانو، هیپ قد 
 زانو، هیپ وزن 

اطالعات 
 جراحی

 زانو، هیپ ناسه بیمارستانش
 زانو، هیپ نام بیمارستان
 زانو، هیپ تاریخ جراحی

 زانو، هیپ نام جرا   
 زانو، هیپ شماره نظام پزشکی جرا  
 زانو، هیپ نام دستیار جرا  

 زانو، هیپ شماره نظام پزشکی دستیار جرا 
 زانو، هیپ علت آرتروپالستی / علت رویژن

 بر اسا ت فیزیکی بیماران وضعی یبنددسته
ASA* 

 زانو، هیپ

 زانو، هیپ امتیاز چارنلی 

 زانو، هیپ سمت عمل نو  عمل
 زانو، هیپ نو  پروتز 
 زانو، هیپ اپروچ عمل 
 زانو وجود یا عدم وجود استئوتومی توبریکل تیبیا 
 زانو، هیپ نو  پیوند استخوان 
 زانو وجود یا عدم وجود کامپوننت کشکک 
 زانو، هیپ مل جراحی قبلی روی همین مفصلع 

 زانو، هیپ روش فیکساسیون سیمان
 زانو، هیپ تشووجود یا عدم وجود شس 
 زانو، هیپ وجود یا عدم وجود وکیوم 
 زانو، هیپ Pressurizingوجود یا عدم وجود  
 زانو، هیپ نام سیمان 
 هیپزانو،  بودن یا نبودن یکیوتیبیآنتنو  سیمان از لحاظ  

 زانو، هیپ نام پروتز )فمورال، تیبیا، کشکک و ...( پروتز

 زانو، هیپ کارخانه سازنده 

 زانو، هیپ شماره محصول 

 زانو، هیپ  (Lot)فرد کارخانه ه شماره سریال منحصرب 

* American Society of Anesthesiologists  

باله روش  سالتمیس یهایازمندین لیتحل :هايازمندين ليتحل

در  ایالو دن یانجام شد. متون منتشالر شالده در سالطح ملال یفیک
کسب شالناخت الزم از  یبرا یآرتروپالست یهایخصو  جراح

 نیالالمطالعالاله شالالد. ا سالالتمیس یالالۀو پا یدیالالکل یهایازمنالالدین
هالا و ها، فرمها، دسالتورالعملگزارش ۀحاصل مطالع هایازمندین

و  رانمالایب یمارسالتانیب یهااز پرونده یبرخ ۀو مشاهد راهنماها
پژوهش حاضر  یاعضا ریو سا ینظرات مشاوران ارتوپد افتیدر
 :از اندعبارتحاصل  جی. نتابود
 یمارانیاطالعات ب تیریمد ییالزم است توانا ستمیس •

را داشته باشالد.  گرفتندقرار  یآرتروپالست یکه تحت عمل جراح
 یقبلال یهالایماریب ک،یالاطالعات شامل اطالعات دموگراف نیا
 .بود یقبل یآرتروپالست یال جراحاعم مار،یب
اطالعالالات  تیریمالالد ییالزم اسالالت توانالالا سالالتمیس •

اطالعالات  نیالمورد استفاده در کشور را داشته باشد. ا یپروتزها
  ت.وتز، شماره محصول و نو  پروتز اسسازندۀ پر کارخانهشامل 

 تیریالزم جهالالت مالالد ییالزم اسالالت توانالالا سالالتمیس •
را انجالام  یآرتروپالست یراحکه عمل ج یاطالعات مراکز درمان

که عمالل  یاطالعات شامل مراکز درمان نیداشته باشد. ا ،دادند
 .بودها و تعداد آن دادندانجام  یآرتروپالست یجراح

اطالعالات مربالوط  تیریمد ییالزم است توانا ستمیس •
 .بعد از عمل را داشته باشد یو عوارض جراح یبه اعمال جراح

اطالعالالات  تیریمالالد ییالزم اسالالت توانالالا سالالتمیس •
را داشالته  کننالدیم یآرتروپالسالت یکه اقدام به جراحال یپزشکان
 .باشد

اطالعالالات  تیریمالالد ییالزم اسالالت توانالالا سالالتمیس •
 .را داشته باشد یآرتروپالست یهای( جراحی)اصل ارانیدست

اطالعات مربوط باله  تیریمد ییتوانا تواندیم ستمیس •
 .ه باشدرا داشت یدر آرتروپالست ریدرگ یهامهیب
کالاربران )ثبالت  تیریمالد ییالزم است توانالا ستمیس •

، ورود و خالروج( را داشالته یسالطح دسترسال نیالیتع د،یکاربر جد
 .باشد

اطالعالات را  یجسالتجو ییالزم اسالت توانالا ستمیس •
 .داشته باشد

 نیالیتع یاطالعات موارد هیثبت کل ییتوانا دیبا ستمیس •
 .داشته باشد« ماریمورد ب کی» یشده را برا

 ریارتبالاط بالا سالا یبرقالرار ییتوانالا توانالدیم ستمیس •
 .مورد لزوم را داشته باشد یاطالعات یهاستمیس
)ماننالالد  لیالالفا ازموجالالود  یهالالاداده توانالالدیم سالالتمیس •
 .و صادر کند افتیاکسل( در یهالیفا
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 سالتم،یمرحلاله، کالاربران س نیدر ا :ستميس یمنطق یطراح

فهرسالت  مورد کاربردهالا، با ستمیس یهایازمندیجدول تعامل ن
 .دست آمدنده ب ستمیس یسازمدل یهااگرامیکاربردها و د مورد

شالده حاضالر  یطراحال سالتمیکالاربران س :سیتميس كاربران

اعالم از  سالتمیس ماتیکاربر تنظ نی)ا ستمیس ریمد :ند ازاعبارت
را انجالام  هایدسترسال نیالیکالاربر و تع جالادیو ا هیالاول ماتیتنظ
)پالس  یفی، ناظر ک(دهدیها را انجام مبتث هی( ثبات )کلدهدیم

ارتوپالد  ااحالیجو تر پزشالکنفر  کیکه  کاربر نیتوسط ا دییاز تأ
کاربر فقط  نیگر )ا( و نظارهشودیم ییخواهد بود، عمل ثبت نها

 .دارد( یستریثبت شده در رج یهاخواندن داده یدسترس

 یمالالورد کاربردهالالا نیتالالرمهم :سییتميس يموردكاربردهییا

 تیریمالد ،یثبالت آرتروپالسالت :نالد ازاعبارت یسالتریرج ستمیس
 تیریپروتزهالا، مالد تیریمالد مالاران،یب تیریمالد ،یاعمال جراح
جسالتجو،  افت،یکالاربران، صالدور/در تیریمد اران،یجراحان/دست

 جیالو تعر صیتشالخ جیالتعر مان،یس جیتعر ستم،یس یکربندیپ
 .مارستانیب

شده  استخراج یاز مورد کاربردها :يسازمدل يهااگرامید

و  ی، همکالار، کالال مالورد کالاربرد یهالااگرامید یطراح یبرا
 (.1-5)نمودار  استفاده شد تیفعال
 یسالتریرج سالتمیموردکاربرد س یکه نمودار اصل 1 نمودار در   

همراه با مالوارد کالاربرد و  ستمیاست، کنشگران س یآرتروپالست
 چهالار ،شالدطور که مشاهده . هماندداده ش شیها نماارتباط آن

و  گرنظالارهثبات و  ستم،یس ری)مد ستمیس نیدر ا یکنشگر اصل
 سالتمیس مالاتیتنظ هیالکل ستمیس ری( وجود دارند. مدیفیناظر ک

 یسالطح دسترسال نییو تع یکاربر جادیو ا هیاول ماتیاعم از تنظ
 ستمیموجود در س یهاثبت ۀفی. ثبات وظدادها را انجام آن

دارد.  بالر عهالده...( را  و هامارسالتانیب ماران،یب ها،ی)ثبت جراح
انجالام شالده  یهالااست که بر صالحت ثبت یکاربر یفیناظر ک

ها به ثبات بالر برگشت دادن آن ای یینها دییأتنظارت کرده و با 

اسالت  یگر کاربر. نظارهکندینظارت م یورود یهاداده تیفیک
 یسالتریثبت شالده در رج یهاخواندن به داده یکه فقط دسترس

سالت. ا و پالژوهش دارا یریالگمانند گزارش یرا به منظور موارد
را نالدارد.  یمالورد چیحالذف هال ایاضافه  ر،ییکاربر امکان تغ نیا

ورود و  یموردکاربردهالا شینمالودار، از نمالا شالتریوضو  ب یبرا
 .نظر شدصرف ستمیخروج از س

 سالالتمیثبالالت در س تیالالنمالالودار فعال ۀدهندنشالالان 2 نمالالودار   
گردش کار  انیجر ۀهنددشینما تیاست. نمودار فعال یستریرج

مالرتبط بالا هالر مالورد  تیفعال کی یانجام شده در ط اتیو عمل
. کالاربر ثبالات دادرا نشالان  ستمیاز رفتار س ییکاربرد است و نما

و  مالالاریب یرشالالیاطالعالالات پذ ات،یالالو عمل مالالاریب جالالادیپالالس از ا
 رهیالالذخ تیالو در نها جالادیرا ا یآرتروپالسالالت یاطالعالات جراحال

نالو  عمالل، اعمالال  ص،یل تشالخاطالعالات شالام نیال. اکندیم
. بالودو اطالعات پروتزها  مانیمفصل، س نیا یرو یقبل یجراح

کالاله  یدر صالالورت ،شالالدمشالالاهده  2طور کالاله در نمالالودار همالالان
)بالا  مالارین بیالوجود داشالته باشالد ا ستمیدر س ماریمشخصات ب

ثبالات  صالورت نیالا ریغ. در شد( انتخاب یاستفاده از شماره مل
مشخصالالات آن را در فالالرم مربوطالاله  و جالالادیرا ا مالالاریب توانالالدیم

نالاظر  ،یفیک رادیو سپس انتخاب کند. در صورت وجود ا لیتکم
ثبت انجام شده را جهت اصال  به ثبات بازگشت  تواندیم یفیک

 .کند یینها ثبتو  دییثبت را تأ ایداده و 
 یثبالالالت اعمالالالال جراحالالال ۀدهنده نحالالالونشالالالان ۳ نمالالالودار   
(Operationدر س )بالا  سالتمیدر س تایالعمل کیالاست.  ستمی

صالورت خودکالار توسالط ه عمالل )کاله بال ۀشمار ات،یعمل خیتار
جالالرا   اریجالالرا  و دسالالت مارسالالتان،ی(، بشالالودیم دیالالتول سالالتمیس

، کالاربر شالدمشالاهده  ۳طور که در نمالودار . همانشدمشخص 
آن را انتخالاب  توانالدیم ستمیوجود جرا  در س تثبات در صور

جرا  اقالدام باله پس از ثبت مشخصات  صورت نیا ریکند. در غ
 .دینمایم یستریدر رج اتیانتخاب و ثبت عمل
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 یآرتروپالست يستريرج ستمي: نمودار مورد كاربرد س1 نمودار

 
act Register Arthroplasty

ثبت آرتروپالستی

ثبت یک ركورد انتخاب بيمار

ایجاد بيمار

آیا بیمار وجود
دارد؟

ساخت عمليات 
جراحی

افزودن اطالعات 
بيمار

افزودن اطالعات 
آرتروپالستی

ارسال به ناظر كيفی

آیا توسط ناظر کیفی
پذیرفته شده است؟

بازگشت به ثبات

اصالح ایراد

خیر

بله

خیر

بله

 

 : نمودار فعاليت ثبت آرتروپالستی2 نمودار
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act Operation

C re a te  O pe ra tion

ذخيره

ایجاد دستيار جراح

انتخاب دستيار جراح

آیا دستیار جراح وجود
دارد؟

ایجاد جراح

انتخاب جراح

آیا جراح وجود دارد؟

افزودن بيمارستان

افزودن دستيار جراح

افزودن جراح

افزودن تاریخ جراحی

ایجاد عمليات

خیر

خیر

بله

بله

 : نمودار فعاليت ثبت عمليات در رجيستري3نمودار

 

رونیکی نمونۀ اولیۀ سامانۀ الکتافزار: نمونه اوليه نرم

 آزمایش سیستم،های آرتروپالستی با هدف رجیستری جراحی
 Client/Serverصورت تحت وب و باتوجه به معماری ه ب

سرور این سیستم بر روی سیستم عامل طراحی شد. وب
ختلج تواند از طریق مرورگرهای ملینوکس قرار گرفت که می

باشد. این سیستم پس از ساخت با استفاده از  قابل دستر 

ایجاد بیمار فرضی  10شد. تعداد  ، آزمایشهای آزمایشیداده
 –عمل جراحی مختلج )زانو اولیه  8ها تعداد شد و بر روی آن

های این هیپ رویژن( ثبت شد. داده –هیپ اولیه  –زانو رویژن 
از ورود کاربر پس اعمال جراحی به صورت فرضی ایجاد شدند. 

 .شدبه سیستم وارد صفحه اصلی سامانه 

 

 

 صفحه اصلی سامانه رجيستري آرتروپالستی  :1شکل 

 .  بودند فرضی تصویر این در پزشکان و بیماران نام* 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

bm
i.i

r 
on

 2
02

3-
05

-2
3 

] 

                             9 / 15

http://jhbmi.ir/article-1-339-fa.html


 همکاران وصمدي اوانسر    تعویض مفاصلهاي جراحیسامانه ثبت 

 

172                       177-163 ):3(6; 2019 Informatics Biomedical and Health of Journal 

 

فرض تصویر صفحه اصلی سامانه که به صورت پیش 1شکل 
. داداولیه قرار دارد را نمایش  –بر روی منوی ثبت جراحی زانو 

 حاتیترج بخش از و هستند زبانه )انگلیسی و فارسی( دو هافرم
(preferences) با کلیک بر  .هستند تغییر قابل کاربر توسط

از اطالعات ثبت شده در آن  فهرستیروی هرکدام از منوها 

. چهار نو  جراحی آرتروپالستی زانو شدبخش نمایش داده 
ن سیستم از اولیه، زانو مجدد، هیپ اولیه و هیپ ثانویه در ای

. پس از انتخاب ثبت بودندطریق منوی سمت چپ قابل ثبت 
و  ، مشخصات(Create) نظر و کلیک بر روی کلید ایجاد مورد

 .(2 )شکل شدای مربوط به آن نمایش داده اقالم داده

 

 

 : ثبت آرتروپالستی جدید )زانو اوليه(2شکل 

 

سیستم  (Usability) برای ارزیابی قابلیت استفادۀارزیابی: 

رجیستری در محیط آزمایشگاهی، از چهار کاربر درخواست شد 
تا پس از آموزش اولیۀ در حضور محقق وارد سیستم شده و کار 
ثبت یک جراحی آرتروپالستی اولیه و یک جراحی آرتروپالستی 
مجدد را انجام دهند. همچنین از کاربران درخواست شد تا زبان 

ل کرده و در قسمت سیستم و مشخصات خود را تکمی
ها را تکمیل و یک گزارش سفارشی پیکربندی یکی از بخش

تهیه کنند. در این مرحله نظرات هر کاربر توسط محقق ثبت 
شد و بازخوردها برای بهبود سیستم مورد استفاده قرار گرفت. در 
نهایت کاربران سیستم، وجود چنین سیستمی را مفید و قابل 

اربران استفادۀ ساده، راحتی کار با استفاده ارزیابی کردند. ک
سامانه و دسترسی به آن از طریق اینترنت و سرعت دسترسی 

شود این عنوان دالیلی ذکر کردند که باعث میه مناسب را ب
های دیگر که بر روی یک کامپیوتر نصب سیستم را به سیستم

 شوند، ترجیح دهند. می

سط کاربران و نیز باتوجه به پیشنهاداتی که در حین ارزیابی تو
توسط گروه خبره ارازه شدند، شکل اولیۀ گزارش ثبت جراحی با 
توجه به نظرات کاربران تغییر یافت و مشخصات جراحی و 
بیمارستان به ابتدای صفحه منتقل شد. سپس اطالعات هویتی 
بیمار و در نهایت بقیۀ اطالعات قرار گرفت. در نمونۀ اولیۀ 

شدند که با نظر کاربران نمایش داده انتخابی  موارد گزارش فقط
انتخابی با ضربدر مشخص  مواردنمایش داده شد و  موارد،کلیۀ 

هایی برای شد. همچنین با پیشنهاد یکی از کاربران، فایل
 Comma)پیکربندی اولیۀ سیستم به صورت فایل 

Separated Values File )CSV  تهیه شد. یکی از
ان تصحیح اشتباهات نوشتاری )در پیشنهادات کاربران ایجاد امک

هنگام تایپ حروف و اعداد( جهت تسهیل ورود داده بود که این 
طور با امر بایستی در سیستم نهایی مدنظر قرار گیرد. همین

پیشنهاد کاربران یک سند آموزشی در خصو  کار با سیستم 
 تهیه و در صفحۀ ورود قرار گرفت.
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 فناوری حوزۀ کاربران از نفر هشت از تغییرات، اعمال از بعد
 تا شد درخواست سالمت اطالعات مدیریت و اطالعات
 تکمیل کاربران مندیرضایت ارزیابی برای را ایپرسشنامه

 دهندگانپاسخ به مربوط هایداده تحلیل از حاصل نتایج .نمایند
 ارزیابی از هر بخش در 7 تا ۳ جداول در فوق پرسشنامۀ به

 .شد داده نشان

 

 ستميس ینظرات كاربران در خصوص كاركرد كل: 3 جدول
 امتياز عبارت سؤال شماره

 ۳ سامانه کلی کارکرد 1

 88/1 سامانه با کار سختی میزان 2
 ۳ سامانه با کار با رابطه در شما احسا  ۳

 ۳ سامانه کلی طراحی 4

 88/1 سامانه با مداوم کار 5
 88/1 سامانه پیکربندی یهاتیقابل 6

 

 

 ستميس شینما صفحه خصوص در كاربران نظرات: 4 جدول

 امتياز عبارت سؤال شماره
 25/2 نمایش صفحه در حروف بودن خوانا 7

 در مشخص عبارات از استفاده با کارها آسان انجام 8
 سیستم

88/1 

 ۳ اطالعات یدهسازمان ۹

 ۳ نمایش صفحات توالی 10

 

 

 ت و اطالعات: نظرات كاربران در خصوص مجموعه اصطالحا5 جدول

 امتياز عبارت سؤال شماره
 ۳ سیستم در اصطالحات از استفاده 11

 ۳ سامانه با کار به مربوط اصطالحات مجموعه 12

 ۳ نمایش صفحه در هاامیپ مکان 1۳
 ۳ ضروری هایداده ثبت یهاامیپ 14

 88/1 وظایج تکمیل هنگام در سیستم یهاامیپ 15

 88/1 سیستم در خطا یهاامیپ 16

 

 

 ستميس يريادگی تي ابل خصوص در كاربران نظرات: 6 جدول

 امتياز عبارت سؤال شماره

 ۳ سیستم با کار یادگیری 17
 ۳ وخطاآزمون طریق از سیستم خصوصیات یافتن 18

 ۳ سیستم هایقابلیت از استفاده و اسامی بخاطرسپاری 1۹

 ۳ وظایج آسان و سریع انجام 20
 25/2 نمایش صفحه در راهنما یهاامیپ 21

 1۳/1 سیستم از استفاده راهنمای 22

 

 هاي كلی سيستم: نظرات كاربران در خصوص  ابليت7جدول 

 امتياز عبارت سؤال شماره
 ۳ سیستم سرعت 2۳
 ۳ سیستم بودن دستر  در 24
 ۳ سیستم یهاتیقابل تعداد 25
 عددی هایداده ورود در هنگام) کاربر اشتباهات تصحیح 26

 (حروفی و
۳8/0 

 ۳ مختلج کاربران با متناسب طراحی 27

  

داده  شینما 8پرسشنامه در جدول  نیحاصل از ا جیخالصه نتا
 .  شد

 : خالصه ارزیابی ميزان رضایت كاربران از سيستم رجيستري8جدول 

 ميانگين رضایت كاربران در دسته دسته
 44/2 کارکرد کلی سیستم

 5۳/2 صفحه نمایش
 6۳/2 صطالحات و اطالعات سیستممجموعه ا

 ۳7/2 قابلیت یادگیری سیستم
 48/2 های کلی سیستمقابلیت

 
 نمرۀ حداکثر از 5/1میانگین رضایت کاربران در هر دسته باالی 

دهندۀ رضایت کلی کاربران از سیستم که نشان ه دست آمدب ۳
 .است

 

 يريگجهيبحث و نت
مفاصل  ضیتعو یترسیرج یکیالکترون ۀسامان ق،یتحق نیا در

منظور، حداقل  نیا یو ساخته شد. برا یزانو و لگن طراح
و  هااز مقاالت، گزارش یستریرج یبرا ازیموردن یهاداده

مورد  نیگروه متخصص دییمطالعات موجود استخراج و با تأ
 یااستخراج و بر ستمیس یهایازمندیاستفاده قرار گرفت. ن

استفاده قرار گرفت. مورد  UMLبا زبان  ستمیس یسازمدل
 هیاول ۀنمون کی ستم،یس یسازو مدل هایازمندین لیپس از تحل

صورت ه و ب تونیبا استفاده از زبان پا یستریاز رج
Client/Server یهاو با داده دیگرد یو تحت وب طراح 

نظر استفاده از نقطه تیشد و از نظر قابل ، آزمایشیشیآزما
کاربران  یبازخوردها افتیشد. پس از در یابیارز اربرانک

 کیآنان با استفاده از  تیمطالعه، رضا نیمشارکت کننده در ا
 . دیگرد یابیاستاندارد، مثبت ارز ۀپرسشنام

افزار، نرم آزمایشو  یابیدست آمده از ارزه ب جیباتوجه به نتا   
 یتوانسته است پاسخگو ستمیس یسازگفت که مدل توانیم
از لحاظ  نیباشد. همچن ستمیس استخراج شده یهایازمندین

کاربران را  تیبود و رضا قبولقابل ستمیس نیا زیعملکرد ن
 ستمیس یطراح کهافزار نشان داد نرم نیا آزمایش. فراهم نمود
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در  بالقوه یسازادهیپ تیقابل نیبنابرا ؛انجام شده یبه درست
 ستمیس نیا یسازمدل توانیم نیرا دارد. همچن یمراکز درمان

 یاطالعات تیکه ماه گرید یهایستریرج یهاستمیه سرا ب
 داد.  میتعم دارند، یستریرج نیبا ا یمشابه

 ریشر  زه ب یمطالعه از نقاط قوت نیشده در ا یطراح ستمیس   
به صورت تحت  ستمیس نیا که نی: باتوجه به ابودبرخوردار 
 تیو محدود در دستر  بود هامکاناز همه  شد یوب طراح

موضو   نی. انداشتآن وجود  یدسترس یبرا یو زمان یکیزیف
 ،یدرمان مراکزاز  یبه راحت ستمیس نیا نفعانیتا ذ شدباعث 

مراکز مربوطه از امکانات آن استفاده  ریمطب پزشکان و سا
 تیتر انجام دهند. ماهها را آسانداده لیکنند و کار ثبت و تحل

توانند با تا کاربران ب شدباعث  ستمیس نیتحت وب بودن ا
متصل شوند و از آن استفاده کنند  ستمیمختلج به س یهاپلتفرم
 . بود ستمیس نیا یاز نقاط قوت طراح یکیموضو   نیکه ا
 یاداده ۀبه استفاده از مجموع توانینقاط قوت م گرید از   

اروپا  یارازه شده توسط شبکه ارتوپد ۀداد ۀهماهنگ با مجموع
مورد استفاده در  تاستید که نیه اتوجه ب [ اشاره کرد. با۳5]
اروپا را پوشش  یمدنظر شبکه ارتوپد ۀحداقل داد پژوهش، نیا

 یبر استانداردها یمبتن ییهاگزارش توانیم ندهیدر آ ،داد
 یستریرج نیارتباط و انتقال داده از ا جادیارازه و امکان ا یجهان

 و بالعکس فراهم کرد. گرید یکشورها یهایستریرا به رج
سامانه،  ریپذساده و انعطاف یکربندیبا توجه به پ نیهمچن

امر در  نیها موجود است که ادر ثبت داده یآت راتییامکان تغ
 ها،یاضافه شدن جراح ای یجراح یهاکیر تکنییصورت تغ

 یهاو کارخانه هامانیس ایسازنده  یهاکارخانه ها،صیتشخ
. از نقاط کندیرو نمهبسامانه را با مشکل رو د،یپروتز جد ۀسازند
است  ستمیس ۀمطالعه انجام آن در سطح توسع نیا گریقوت د

 ریذپامکان ستمیس نیا یعمل یابیکه باعث شده است تا ارز
 ریپذامکان ستمیاز س یبرداربهره نیدر ح یبوده و اشکاالت فن

 باشد. 
از  یکیها ستمیس گونه نیا یو عمل یفن لیاز پتانس ریغ به   

ها، ساختار و دوام آن یسازادهیدر پ تیعوامل موفق نیترمهم
-Serraکه  یا. در مطالعهبودها از آن یتیو حما یسازمان

Sutton یهایستریرج یبر رو یو همکاران به صورت مرور 
اند که اغلب اند گزارش کردهکشور انجام داده 15 یآرتروپالست

 جادیا کشورها نیا یارتوپد ۀتوسط جامع هایستریرج نیا
 هیاول ۀجادکنندیا رغمیعل ،یمطالعه مرور نی[. طبق ا۳7اند ]شده
 بخش کیثبت توسط  یهاثبت اغلب نظام یهانظام

 ۀ. بخش عمدشد تیهدا یارتوپد یبخش جراح ای یدانشگاه

. در نظام شوندیم نیدولت تأم وسطثبت ت یهانظام یمنابع مال
مربوط به  یهاهنیهز وزلندیو ولز و نظام ثبت ن سیثبت انگل

 شود،یگرفته م مپلنتیکه از هر ا یاتیمال قینظام ثبت از طر
 یهانظام ثبت با استفاده از فرم یها[. داده25] شودیم نیتأم
 یهاداده ۀاز مجموع یاستاندار و اطالعات اضاف ینیبال
 گریثبت د یهااز نظام یتیریمد- ینیبال یاطالعات یهاستمیس

شده توسط  گزارش امدیپ نیتری. اصلشدند یآورجمع
 قیاز طر هایستری. رجبقاء پروتز بود زانیم هایستریرج
حاصل از  جینتا انه،یخود و به صورت سال یهاتیساوب
 یهاتهیکم یدارا یستری. هر رجکنندیرا گزارش م یستریرج
را  یمختلف نفعانیو ذ هاتیاست که مسئول یمتعدد یاتیعمل

 ۀحوز یدیرا افراد کل هاتهیکم نیا یاعضا یدارند. به طور عموم
 تیریمد نیو مسئول یسالمت عموم ،یولوژیدمیاپ ،یارتوپد

 نی. همچندهندیم لیتشک التیا ایدر شهر، منطقه  یمارستانیب
سالمت،  ۀن حوزیمتخصص گریشامل د هاتهیاز کم یبرخ
 زین مپلنتیا ۀسازند یهاکارخانه زیو ن مارانیب یهاگروه

نظام  یهایاستراتژ جیتعر تیمسئول هاتهیکم نی. اباشندیم
 زشیو انگ انهیسال یهاداده و گزارش یثبت، نظارت بر محتوا

 بر عهدهشرکت در نظام ثبت را  یو جراحان برا هامارستانیب
جا افتاده و  رانیدر ا ستمیس نیا باشداگر قرار  نیبنابرا ؛دارند

 یتیو حما یار سازماناز ساخت یستیبا رد،یمورد استفاده قرار گ
وزارت بهداشت  ریاخ یهابرخوردار باشد. در سال یمناسب
کرده  یطراح یماریب یهایستریرج یبا عنوان برنامه مل یطرح

 یهایستریرج جادیا یبرا یرساختیز ۀاست که با هدف توسع
 تیدر سطح کشور حما هایستریو ساخت رج یاز طراح ،یماریب
 [. ۳8] کندیم
عدم وجود قالانون  ستمیس یسازادهیپ یهاتیمحدود گریاز د   

در جهت  یجوامع ارتوپد یالزم برا یهامشوق ایو  اجبار کننده
بالر مفاصالل اسالت.  ضیتعالو یهایثبت جراح ۀشرکت در برنام

 یهالاتیو همکاران در مورد فعال Gundtoftکه  یگزارش طبق
در  عالاتدانمارک منتشر شد، ثبالت اطال یآرتروپالست یستریرج
اعالم از  یارتوپد یهاگروه یاست و تمام یاجبار یستریرج نیا

ملزم به ثبت اطالعات در نظام ثبالت هسالتند  یو دولت یخصوص
 وزلنالدیفنالنالد و ن یکشورها یهایستری[. ثبت داده در رج۳۹]
 یهالالایجراح یجراحالالان ارتوپالالد یبالالوده و تمالالام یاجبالالار زیالالن

 رسالدینظالر م[. به 11، 2۳] کنندیرا در آن ثبت م یآرتروپالست
 یستریرج یسازادهیبودجه و پ نیبا تأم تواندیوزارت بهداشت م

 یو مجدد آرتروپالسالت هیاعمال اول شینسبت به پا یآرتروپالست
بهالره  یبعالد یهانهیکنترل هز ۀنیها در زمآن یایاقدام و از مزا

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

bm
i.i

r 
on

 2
02

3-
05

-2
3 

] 

                            12 / 15

http://jhbmi.ir/article-1-339-fa.html


 سوم ، شماره ششمدوره ، 1398 پایيز  مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

 

 177-163 ):3(6; 2019 sInformatic Biomedical and Health of Journal 175 

 

از  یکامل ۀداد گاهیها، عدم وجود پاتیاز محدود گرید یکی ببرد.
ثبت اطالعات پروتزها را  تواندیباشد که میود مموج یپروتزها

از  یکالیعنوان ه که نو  پروتز ب ییبا مشکل مواجه کند. از آنجا
زمالان بقالاء )طالول  یعوامل مؤثر به طور بالقوه بر رو نیترمهم

شالود.  رهیالذخ دیآن حتماا با ۀاسشن نیعمر پروتز( اثر دارد؛ بنابرا
انجمالالن  ۀگالالردر کن Hassenpflugکالاله توسالالط  یدر گزارشالال

 کشالور آلمالان یاروپا در مورد نظالام ثبالت آرتروپالسالت یارتوپد
(Endoprothesenregister Deutschland )EPRD 

 یپروتزهالا باله عنالوان بخالش اصالل ۀداد گاهیارازه شده است، پا
 [. 14است ] هشد یآلمان معرف یآرتروپالست یستریرج
را  یسالبراه منا ۀتوانالد نقشالیم حاضرمطالعه  جینتا تیدر نها   
و نظالام  یارتوپالد ۀآن باله جامعال زالهو ارا سالتمیس ۀتوسالع یبرا

 یشگاهیآزما یاندازو راه ی. با طراحدیکشور فراهم نما یبهداشت
 ۀنالالیکشالالور، ضالالمن فالالراهم شالالدن زم یآرتروپالسالالت یسالالتریرج
 یبسترسالاز ،یارافالزنرم ستمیس یاتیو عمل یشیآزما یسازادهیپ

 زیالدر سالطح کشالور ن ستمیس یاتیعمل یسازادهیطر  موضو  پ
 یهالایبالا ثبالت اطالعالات جراح سالتمیس نیال. اشالودیفراهم م

تا با  کندیم مفاصل به پزشکان و جراحان ارتوپد کمک ضیتعو
 ،یآرتروپالسالت یهالایروز از جراح و به یداشتن اطالعات اساس

 .رندیبگ مارانیمراقبت از ب یدر راستا یبهتر ماتیتصم
 

 یدانو  در تشکر
اول  سندهیارشد نو یکارشناس نامهانیمستخرج از پا مقاله نیا   

. باشالالدیم IR.UMSU.REC.1397.012بالالا کالالد اخالالالق 
 هیاروم یدانشگاه علوم پزشک یمقاله از گروه ارتوپد سندگانینو

پالالژوهش بالالا پژوهشالالگران  نیالالدر انجالالام ا کالاله یکسالالان هیالالو کل
 . ندینمایو تشکر م یاند، قدردانداشته یهمکار
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Introduction: Arthroplasty is a major orthopedic operation with an increasing rate. The success of 

this operation can significantly reduce patients’ pain and disabilities. This study aimed to design a 

registry system for hip and knee arthroplasties. 

Method: A comprehensive search was conducted to retrieve minimum data set from articles, 

guidelines, forms and reports published by orthopedic societies. Then, orthopedists were 

interviewed and medical records were evaluated for system requirements. After thematic analysis of 

the qualitative data, the intended system’ requirements were extracted. A system was designed 

following the "Information System Development Life Cycle and Object-Oriented" approach. The 

system prototype was developed by Python programming language and PostgreSQL Data Base 

Management System. Then, the usability of the system and user satisfaction were tested. 

Quantitative data were analyzed using descriptive statistics and through thematic and quantitative 

approaches. 

Results: The required dataset and processes were extracted based on evaluating nine arthroplasty 

registries of pioneer countries as well as our local needs and requirements. The result was a 

minimum dataset comprising of 39 elements in 5 groups. They were used for developing the 

arthroplasty registry forms for hip and knee. The system was considered applicable and useful by 

potential users. 

Conclusion: An arthroplasty registry system was developed successfully. This system can provide a 

ground base for healthcare policymakers as well as the members of orthopedic society for planning 

a good quality care for arthroplasties. 

 

Keywords: Arthroplasty, Registry, Hip Arthroplasty, Knee Arthroplasty, Orthopedics Operation, 

Information Technology 
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