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مقدمه

در مطالعه انجام شده توسط  Hummelکه به مقایس ه دیاب ت
رجیستری دستی ب ا دیاب ت رجیس تری ک امپیوتری پرداخت ه و
چنین نتیجهگیری ش ده ک ه دیاب ت رجیس تری ک امپیوتری از
اثربخشی بیشتری برخوردار است .نرمافزار رجیستری همچن ین
میتواند به گردآوری اطالع ات بیم اران ،بیماری ابی ،کنت رل و
پیگیری ،بهبود کیفیت ،گزارشگیری و آن الیز بهین ه دادهه ای
بیماران دیابتی کمک نماید [.]6
براساس مطالعه  Layalinکه به ارائه مدل کسبوکار سیس تم
دیابت رجیستری و موارد موردنیاز آن پرداخته است و ب ه وج ود
یکپارچگی بین سیستمها و امکان تبادل داده ب ین بخ شه ا و
سیستمهای مختلگ سیستم رجیستری تأکید م ینمای د ک ه در
کشورهای توسعه یافت ه ب ه ک ارگیری اس تاندارها توانس تهان د
مشکالت مربو به تعام لپ ذیری و یکپ ارچگی سیس تمه ای
نرمافزاری را تاحد زیادی رفع نماید [.]7
در حال حاضر در کشور ما سیستم دیاب ت رجیس تری ب ا وج ود
برخورداری از سیستم نرمافزاری به دلیل کمی مطالعات الزم به
منظور تحلیل گردش کار و فرآیند رجیس تری و ع دم ش ناخت
نیازهای عملیاتی کاربران سیستم و ع دم تط ابق ب ا الزام ات و
استاندارهای بینالمللی ،ویژگیهای ی ک ن رماف زار ب ه خ وبی
طراحی شده را نداشته است ،لذا به دلیل وجود یکسری ن واقص
و کاستیها پژوهشگر درصد برآمد با استفاده از یک " فهرس ت
وارسی قابلی ته ای ن رماف زار مرب و ب ه نیازه ای عملی اتی
کاربران" قابلیتها ،الزامات و نیازهای کاربران را تعیین نماید تا
با مشخص کردن نیازهای کاربران بتواند  Use Caseسیس تم
را شناسایی و در پایان با مشخص ک ردن رواب ط و س ناریوها و
نمودارهای مربو به هرکدام از فرآیندها بتوان ب ه ه دف کل ی
که ارائه مدل عملیاتی برای سیستم نرمافزار دیاب ت رجیس تری
میباشد ،دست یابد.
روش
پژوهش حاضر از نوع کاربردی میباشد .جامعه پژوهش متشکل
از نرمافزاره ای دیاب ت رجیس تری در ای ران و س ایر کش ورها
میباشد.
در این پژوهش نمونهگیری انجام نگردیده است و حجم نمون ه
مطابق با حجم جامعه میباشد.
روش تجزیهوتحلیل اطالعات عبارت است از تحلیل کیف ی ب ر
روی دادههای به دست آمده با استفاده از نظرات خبرگان ک ه از
طریق تحلیل تطبیقی و استخراج نیازهای عملی اتی ک اربران در
نرمافزارهای دیاب ت رجیس تری موج ود در س ایر کش ورها ،ب ر
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دیابت چهارمین بیماری پیش رو در جهان بوده و یک ی از عل ل
عمده ناتوانی و مرگومیر در جهان محسوب میگ ردد .اج رای
طرحهای کنترل و پیشگیری از دیابت ،دارای تأثیرات درمانی و
اقتصادی در سطح کش ور ب وده و م یتوان د نق ش بس زایی در
ه
ک اهش ب ار هزینههای اقتصادی تحمیل شده ب
سیس تمهای بهداش تی داشته باشد و کیفی ت زن دگی اکثری ت
بیمارانی که قابل درمان نیستند را از طری ق مراقب ت ،کنت رل و
پیشگیری افزایش دهد [.]1
به طور کلی میتوان بیان کرد که جنبههای اساسی پیشگیری
از طریق پیشگیریهای اولیه و ثانوی ه اس ت .پیش گیری اولی ه
ش املت ت یی ر در روال زن دگی ماش ینی و تح رب بیش تر و...
میباشد و پیشگیری ثانویه میتواند شامل مداخالت گوناگون و
به موق ع از جمل ه ت دابیر م دیریت دادهه ای مرب و بیم اری
(رجیستری) ،تشخیص زودرس و درمان به موقع باشد تا بتوان د
به کاهش بار این بیماری کمک کند [.]2
امروزه نظام بهداشت و درمان در کشورمان نیازمند یک سیستم
اطالعاتی منسجم در جهت مدیریت بهینهت ر دادهه ای دیاب ت
است که وجود ن رماف زار ب ه خ وبی طراح ی ش ده ب ه عن وان
اساس یت رین ج زء تش کیل دهن ده سیس تمه ای اطالع اتی
کامپیوتری ضروری است [.]3
رجیستری دیابت در راستای جمعآوری ،ذخیرهسازی ،پردازش و
توزیع اطالعات مربو به بیماران مبتال به دیابت نیازمن د ی ک
پایگاه داده است تا با جمعآوری دادههای تشخیص و درمان ب ه
پیشگیری و پیگیری ای ن بیم اری ،درب بهت ر عل ل و عوام ل
بیماری ،تشخیص زودرس و درمان به موقع ،تجزی هوتحلی ل و
کش گ گزین هه ای درم انی مناس بت ر ،نظ ارت ب ر عملک رد
دستورالعملها و اقدامات انجام شده برای بیماران کمک نماید و
منجر به بهبود کیفیت مراقبت از بیم اران و ارائ ه برنام هری زی
های بلندمدت گردد [.]4
دیابت رجیستری بر دو نوع استت دیابت رجیستری بیمارس تانی
که تمامی موارد دیابتی مربو به یک بیمارس تان خ ا را ب ه
منظور برآوردن نیازهای مدیریتی و بهبود مراقبته ای درم انی
ثبت مینماید .نوع دوم ،دیابت رجیستری جمعیتی ک ه سیس تم
جمعآوری و توزیع اطالعات مربو ب ه تم ام م وارد دی ابتی در
یک جمعیت است و ب ر ارائ ه چ ارچوب کل ی ب رای کنت رل و
ارزیابی و موارد تحقیقاتی ،اپیدمیولوژی و سالمت عمومی تأکید
دارد [.]5
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نتایج
براساس یافتههای پژوهش مهمترین نیازهای عملیاتی پزشکان
و متخصصان که مهمترین کاربران این سیستم هستند عب ارت
است ازت نمایش ت یی رات در رون د درم ان ب ه ص ورت نم ودار،
نمایش شاخصهای مهم درمانی ،نمایش ت ییرات قند خ ون در
تمامی مراجعات ،امکان انواع مختلگ پردازش اطالعات ،امک ان
انواع گزارشدهی اطالعات ،امکان لینک با س ایر سیس تمه ا و
788

مطب پزشکان و متخصصین ،مش اهده تم امی تش خیصه ا و
اقدامات صورت گرفته برای بیمار ،برجسته کردن نکات منفی و
مثبت ،وجود یکسری هشدار دهنده و یادآور ،نمایش دائم آخرین
ویزیت بیمار ،نمایش خالصهای از همه معاینات صورت گرفت ه،
نمایش وضعیت کنونی بیمار ،ذکر علت مراجعه ی ا عل ت ارج اع
بیمار ،نمایش تاریخ مراجعات بعدی بیمار ،نمایش لیست داروه ا
و آزمایشها ،امکان آموزش خود مراقبتی به بیمار ،امکان ارجاع
و پیگیری بیمار
در راستای یافتههای پژوهش در خص و فرآین دهای اص لی
سیستم دیابت رجیستری به پنج دسته اصلی گروهبن دی گردی د
ک ه ش امل  )1موردی ابی ( )2 )Case Findingگ ردآوری و
ذخیرهسازی اطالعات ( )3 )Data Gatheringچکیدهسازی و
کدگ ذاری ( )4 )Abstracting & Codingگ زارشده ی
( )5 )Repotingپیگیری و پایش بیم ار ( )Follow-upب ود.
یافت هه ای حاص ل پ ژوهش در زمین ه روال انج ام هری ک از
یوزکیسهای اصلی سیستم دیاب ت رجیس تری ب ه ش رح ذی ل
میباشد.
 )7موردیابی

موردیابی و شناسایی موارد جدید بیماران دیابتی در حال حاض ر
تنها با مراجعه مستقیم افراد به مراکز درمانی و تحقیقاتی دیابت
در سطح اول و دوم و به صورت دستی صورت میگرفت .روش
شناسایی بیمار به این صورت است که با مراجعه افراد اقدام ب ه
غربالگری و یکسری آزمایش ها جهت تش خیص قطع ی بیم ار
دیابتی ،نوع دیابت و شناسایی م ورد جدی د از بیم اری ص ورت
میگرفت .شناسایی موارد جدید ب دون لین ک ب ا س ایر مراک ز
بهداشتی ،ارجاع و بازخورد بیماران دیگ ر و بررس ی گ زارشه ا
آزمایشگاهی یا پرونده الکترونیکی بیمار صورت میگیرد .سوابق
پزشکی ،نتایج آزمایشها و پرونده بیمار جهت بررسی بیشتر ب ه
پزشک عمومی ارجاع داده میشود .معاینات و اق دامات درم انی
الزم به همراه نتایج آنها در سیستم ثبت و نگهداری میگردد و
در صورت لزوم بیمار به همراه پرونده و تم امی اطالع اتش ب ه
سطوح باالتر ازجمله متخصصین غدد ،چشم ،کلی ه ،عص ب و...
ارجاع داده میش د .یافت هه ای پ ژوهش نش ان داد موردی ابی
میتواند از طرق مختلگ از جمله بررس ی تاریخچ ه پزش کی و
آزمایشها بیمار ،امکان مراجعه فرد بیمار تحت ع وار خ ا
بیماری دیابت وجود دارد ،شناسایی گردد .موردیابی بهت ر اس ت
عالوه بر مراجعه مستقیم از طریق ارجاع بیم ار از س ایر مراک ز
همراه با ارسال اطالعات برای تمامی بیماران نیز صورت گی رد
(دیاگرام .)1
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اساس متون و تجزیهوتحلیل اطالعات پرسشنامهه ای تکمی ل
شده و نتایج مشاهدات مس تقیم پژوهش گر و تکمی ل فهرس ت
نیازهای عملیاتی کاربران انجام شد.
روش جمعآوری اطالعات شامل دو بخش میباشدت
 .1مطالعه متون با استفاده از ابزار کتاب و مقاله
 .2بازدید از بیمارستانها و مراکز دیابت و بررسی وضع موجود و
دریافت نیازهای کاربران با استفاده از ابزار پرسشنامه و مشاهده
ابتدا با مطالعه متون و بررسی نرمافزارهای سایر کشورها ،اق دام
به مش خص ک ردن الزام ات ،مختص ات و دادهه ای موردنی از
سیستم رجیستری نمودیم و بر اساس مطال ب ب ه دس ت آم ده
پرسشنامهای جهت استخراج نیازهای کاربران مختلگ تهیه شد.
با حضور در فیلدهای کاری و از طریق مش اهده و مص احبه ب ا
کاربران و تکمیل پرسشنامهها اقدام به جم عآوری اطالع ات و
تکمیل فهرستوار نیازهای عملیاتی موردنیاز ک اربران نم ودیم.
بعد از جمعآوری اطالعات ،جهت نظرخواهی و تحلیل کیفی ب ه
خبرگان و متخصصین حوزه انفورماتیک داده شد در پایان ی ک
مدل عملیاتی شیءگرا ارائه گردید.
همچنین بر اساس بازدید از بیمارستانها و مراکز دیابتی جه ت
بررسی وضعیت موج ود در ط ی س اله ای اخی ر ()1363-66
قابلیتهای نرمافزارهای مورداستفاده در این مراکز موردبررس ی
قرار گرفت .ت ییرات خاصی در روال انجام ک اره ای ک اربران و
عملیات رجیستری بیماران اعمال نگردیده اس ت .مراک زی ک ه
این فرآیند را ب ه ص ورت مک انیزه انج ام م یدادن د ،ب ا وج ود
برخورداری از سیستم نرمافزاری به دلیل کمی مطالعات الزم به
منظور تحلیل گردش کار فرآیند رجیس تری ب ه ط ور بایس ته و
مطابق با الزامات و استاندارهای بینالملل ی ویژگ یه ای ی ک
نرمافزار به خوبی طراحی شده اع م از وج ود پایگ اه دادهه ای
حاوی دادههای بایسته از جمله دادههای بالینی و پیگیری بیمار،
پشتیبانی از استانداردهای تبادل داده ،پردازشه ای مبتن ی ب ر
شاخصهای رایج و مه م را نداش ته اس ت و همچن ان بخ ش
گزارشدهی نیز قابل استفاده ب رای م دیران و جامع ه پزش کی
متخصص نمیباشد.

پایيز  ،7315دوره سوم ،شماره سوم
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گردآوري و ذخيرهسازي اطالعات درمانی
دادههای درمانی ،دادههایی است که از سایر بخشهای درمانی
از جمله آزمایشگاهها ،مراکز پ اتولوژی ،بخ شه ای جراح ی و
س ایر بخ شه ای درم انی از جمل ه بخ شه ای بس تری
بیمارستانها برای بیمار دیابتی درخواست و گردآوری میگ ردد.
گردآوری اطالعات بیماران در حال حاضر به صورت دستی و از
طریق پر ک ردن یکس ری ف رم مربوط ه ص ورت م یگی رد و

ذخیرهسازی اطالعات از طریق اسکن فرمهامی باش د(دی اگرام
.)2
انواع دادههایی که در سیس تم دیاب ت رجیس تری جم عآوری و
ذخیره میگردد در قالب  )1اطالعات دموگرافیک  )2اطالع ات
درمانی و تشخیصی بیم ار  )3اطالع ات مرب و ب ه تاریخچ ه
پزشکی بیماران میباشند.

دیاگرام  :2نمایش یوزكيس گردآوري دادههاي درمانی
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دیاگرام  :7نمایش یوزكيس بيماریابی

مدل عملياتی شیءگرا براي نرم افزاردیابت رجيستري

چکيدهسازي و كدگذاري

و سوابق بیماری ،نمایش متوسط شاخصها ،نمایش روند
ت ییرات قندخون در بیمار ،کلیه اقدامات تشخیصی به همراه
روند ت ییرات درمانی و شاخصهای مهم تحت یک چکیده یا
خالصه که بازتابی از روال درمانی ،ت ییرات و نکات مثبت و
منفی در روند درمان بیمار که شامل همه مراقبتها و
درمانهایی است که برای بیماران انجام گرفته است ،توسط
سیستم و برحسب نیاز هریک از کاربران تهیه و نگهداری شود.
لذا وجود پردازشهای دقیقتر و کاملتر و وجود یکسری هشدار
و یادآوری برای پشتیبانی از تصمیمگیریهای بالینی پزشکان و
متخصصین ،وجود یکسری اعتبارسنجی در زمان وارد کردن
دادهها از جمله بررسی دوز دارو یا رنج اعداد و آزمایشها
میتواند بسیار کمک کننده و مؤثر باشد (دیاگرام .)3

دیاگرام  :3نمایش یوزكيس چکيدهسازي و كدگذاري

 )4گزارشدهی
براساس یافتههای پژوهش ،گزارشدهی اطالعات در حال
حاضر به صورت ناقص و در قالب یکسری جداول و نمودار در
پایان هر ماه تهیه و ارسال میگردد .خروجی گزارشها به
تمامی مراکز بهداشتی و درمانی مرتبط قابل ارسال و دریافت
است .در واقع با گزارشدهی میتوان لیستی از تمامی تشخیص

ها و اقدامات درمانی ،خالصه تمام ویزیتها و نتایج آنها ،روند
ت ییرات بیماری ،روال بهبود و در کل مراقبتها و درمانهای
صورت گرفته برای بیماران را به سطوح باالتر و پایینتر
گزارش داد که نیاز به لینک و برقراری ارتبا با تمامی مراکز
تحت پوشش داریم (دیاگرام .)4
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بر اساس یافتههای پژوهش ،چکیدهسازی اطالعات
گردآوریشده در حال حاضر با به کارگیری پردازشهای ساده
ازجمله نمودارهای اکسل و نمایش یکسری نمودار و جدول
صورت میگرفت و کدگذاری خاصی صورت نمیگرفت .در حال
حاضر در راستای تحقق اهداف مختلگ ازجمله درمانی ،آموزشی
و پژوهشی هیچگونه پردازش و چکیدهسازی روی اطالعات
جمعآوریشده صورت نمیگرفت.
بر اساس یافتههای پژوهش سیستم دیابت رجیستری بایستی
بتواند لیستی از کلیه ویزیتها و معاینات بیمار همراه با نتایج
درمانی هر ویزیت و تشخیصهای مربوطه ،لیست آخرین
آزمایشها صورت گرفته ،لیست آخرین داروهای تجویزشده،
تمامی موارد مثبت یا منفی سابقه درمانی بیمار ،لیست عوار

مقدسی و همکاران

مقدسی و همکاران

مدل عملياتی شیءگرا براي نرم افزاردیابت رجيستري

 )5پيگيري و پایش بيمار
براساس یافتههای پژوهش ،در ح ال حاض ر پیگی ری و پ ایش
بیمار تنها در سطح اول مراقبت انجام میگرفت که با توجه ب ه
ارجاع بیماران از سطح اول به دوم و دوم به سوم و برعکس نیاز
به پایش و پیگیری بیمار و بازخورد مراقبتهای ص ورت گرفت ه
در تمامی سطوح مراقبت هستیم تا ق ادر ب ه درب کام ل رون د
درمان و بهبود بیمار باشیم (دیاگرام .)5

یافتههای پژوهش نشان داد که پیگی ری م یتوان د ع الوه ب ر
مراجع ه خ ود بیم ار ب هص ورت مس تمر و ب ر اس اس ج داول
زمانبندی شده ب ه ص ورت پیگی ری فع ال توس ط بیمارس تان
صورت گی رد و در ه ر ب ار پیگی ری اطالع ات مه م از جمل ه
وضعیت حیاتی ،عل ت م رگ ،ت اریخ آخ رین تم اس ،وض عیت
بیماراست.

دیاگرام  :5نمایش یوزكيس پيگيري نپایش بيمار
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دیاگرام  :4نمایش یوزكيس گزارشدهی

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی
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مهمترین الزام سیستم دیابت رجیستری ،شناخت کاربران و
لحاظ کردن نیازهای تمامی کاربران در سیستم دیابت
رجیستری است که میتواند به پیادهسازی یک سیستم جامع و
کارا برای نرمافزار دیابت رجیستری کمک نماید.
یافتههای حاصل از پژوهش نشان داد مهمترین نیازهای
عملیاتی کاربران مختلگ از سیستم مکانیزه شدن تمام
فرآیندهای سیستم دیابت رجیستری همراه با سیستم پشتیبانی
تصمیمگیری ،هشداردهندهها در تمامی مراحل درمان بیمار و
راحتی کار با این سیستم است که در حال حاضر سیستم
بهصورت نیمه مکانیزه یا کامالً دستی میباشد و قادر به
پاسخگویی به نیازهای کاربران مختلگ سیستم نمیباشد و قادر
به انجام یکسری اعتبارسنجی از جمله بررسی محدوده
آزمایشها و دوز داروها و سایر موارد کنترلی باشد .این در حالی
است که مطالعات صورت گرفته نشان میدهد تمامی
فرآیندهای سیستم رجیستری به صورت کامالً مکانیزه و
یکپارچه باهم کار میکنند و قادر به پشتیبانی تمامی نیازهای
کاربران از جمله موارد گفته شده در باال است .به نظر میرسد
در کشور ما وجود یک نرمافزار کارا که براساس نیازهای
موردنیاز آنها طراحی شده باشد بتواند پاسخگوی تمامی
نیازهای عملیاتی کاربران سیستم باشد.
یکی دیگر از مهمترین مختصات موردنیاز سیستم دیابت
رجیستری برای ارسال و دریافت اطالعات وجود ایمنی و
محرمانگی الزم برای ارسال اطالعات است که رمزگذاری و
رمزگشایی اطالعات میتواند کمک کننده باشد که یافتههای
حاصل از پژوهش نشان داد در حال حاضر در کشور ما تنها
گزینه امنیتی مورد استفاده از یک کد منحصر به فرد برای
دسترسی به اطالعات است این در حالی است که براساس
مطالعات صورت گرفته توسط  Ortizبرای سیستم دیابت
رجیستری از گزینههای امنیتی و سیستمهای کدینگ بسیار
قوی برای وصل شدن به سیستمهای دیگر و ارسال یا دریافت
اطالعات استفاده میگردد [.]2
در راستای یافتههای پژوهش در خصو فرآیندهای اصلی
سیستم دیابت رجیستری به پنج دسته اصلی گروهبندی گردید
که شامل  )1موردیابی  )2گردآوری و ذخیرهسازی اطالعات )3
چکیدهسازی و کدگذاری  )4گزارشدهی  )5پیگیری و پایش
بیمار بود .براساس یافتههای حاصل از پژوهش میتوان بیان
کردت

بیماریابی در کشور ما تنها به صورت مراجعه مستقیم بیماران به
سطوح مختلگ و بدون دارا بودن قابلیتهایی از جمله امکان
ارجاع بیماران به سطوح دیگر ،لینک با سایر پروندههای سالمت
بیمار و سایر مراکز بهداشتی و درمانی به صورت ناقص و دستی
صورت میگیرد .این درحالی است که در کشورهای توسعهیافته
و بر اساس مطالعه  Richessenبیماریابی از طریق لینک با
تمامی مراکز بهداشتی تمامی سطوح مراقبت بیمار ،مطب
پزشکان و متخصصین ،آزمایشگاهها ،ارتبا با سیستم ثبت
مرگومیر بیماران ،سایر سیستمهای رجیستری موجود و تمامی
مراکزی که احتمال مراجعه یک مورد جدید وجود دارد حتی
مراکز اداری ،آموزشی و نظامی از جمله مدارس و دانشگاهها،
راهنمایی و رانندگی و ارگانهای دولتی به صورت کامالً
مکانیزه انجام میگردد [.]5
گردآوری اطالعات بیماران دیابتی در کشور ما از طریق
یکسری فرم اولیه بدون توجه به لزوم همه آیتمها و گزینههای
موردنیاز و از قبل پیشبینی شده و مشخص شده صورت
میگیرد این درحالی است که براساس مطالعات صورت گرفته
در کشورهای دیگر ازجمله انگلستان و آمریکا که در زمینه
دادهها و آیتمهای موردنیاز سیستم دیابت رجیستری میباشد،
فیلدهای اطالعاتی موردنیاز و دستورالعملهای موردنیاز هریک
قبل از طراحی سیستم شناسایی و لحاظ گردیده است .لذا برای
گردآوری جامع و کامل تمامی اطالعات نیاز به درب کامل
فیلدهای اطالعاتی موردنیاز سیستم دیابت رجیستری و
مشخص کردن تمامی شاخصها و فیلدهای مهم به همراه
یکسری دستورالعمل و راهنماییهای از قبل تعیین شده برای
طراحی بهینهتر نرمافزار هستیم.
ذخیرهسازی و چکیدهسازی اطالعات گردآوری شده بیماران
دیابتی در کشور نیازمند یک سیستم  Fillingجامع است که
در حال حاضر عدم وجود چنین سیستمی امکان پشتیبانی از
دادههای گردآوریشده را با مشکالت زیادی روبهرو کرده است
این در حالی است که بر اساس مطالعه صورت گرفته توسط
 Hummelکه مراحل ایجاد یک سیستم دیابت رجیستری را
بیان میدارد ،برای ایجاد یک نرمافزار دیابت رجیستری مکانیزه،
به جهت ذخیرهسازی اطالعات نیازمند یک سیستم فایلینگ
میباشیم که شامل انواع فایلها از جمله فایل ایندکس بیمار،
فایل معلق ،فایل چکیده و فایل پیگیری است و برای مراحل و
قسمتهای مختلگ سیستم رجیستری استفاده میگردد [.]6

مقدسی و همکاران

مدل عملياتی شیءگرا براي نرمافزار دیابت رجيستري

Registries Operations. Journal of Registry Management
2003; 30(2): 36-45.
8. Shiki N, Ohno Y, Fujii A, Murata T, Matsumura
YUnified Modeling Language (UML) for hospitalbased cancer registration processes. Asian Pac J Cancer
Prev 2008;9(4):789-96.
9. Jensen OM, Parkin DM, MacLennan R, Muir CS,
Skeet RG. Canser Registration: Principles and Method.
New York:
International Agency
for Research on
Cancer; 1991.
10. Pressman RS, Maxim B. Software Engineering: A
Practitioner's Approach. 8th ed. USA: McGraw-Hill
Education; 2014.
11. Kraschnewski JL, Gabbay RA. Role of Health
Information Technologies in the Patient-Centered
Medical Home. J Diabetes Sci Technol 2013; 7(5):
1376–85.
12. Balas EA, Austin SM, Mitchell JA, Ewigman BG,
Bopp KD, Brown GD. The clinical value of
computerized information services. A review of 98
randomized clinical trials. Arch Fam Med
1996;5(5):271-8.

References
1. Jensen OM, Parkin DM, MacLennan R, Muir CS,
Skeet RG. Cancer Registration:
Principles
and
Methods. Lyon: International Agency for Research
on
;Cancer
1991.
Available
from:
https://www.iarc.fr/en/publications/pdfsonline/epi/sp95
/SP95.pdf
2. Ortiz DD. Using a simple patient registry to improve
your chronic disease care. Fam Pract Manag.
2006;13(4):47-8.
3. Abdelhak M, Grostick S, Hanken MA. Health
Information: Management of a Strategic Resource.
USA: Saunders; 2013.
4. Wagner EH. Chronic disease management: what will
it take to improve care for chronic illness? Eff Clin
Pract 1998;1(1):2-4.
5. Richesson RL. Data Standards in Diabetes Patient
Registries J Diabetes Sci Technol 2011; 5(3): 476–85.
6. Hummel J. Building a Computerized Disease
Registry for Chronic Illness Management of Diabetes.
Clinical Diabetes. 2000; 18(3).
7. Lyalin DS, Williams WG, Scharber WK. Applying
Business-Modeling Techniques to Central Cancer

Journal of Health and Biomedical Informatics 2016; 3(3): 186-194

713

Downloaded from jhbmi.ir at 23:31 +0430 on Wednesday June 20th 2018

گزارشدهی بایستی با دارا بودن امکانات بیشتر و به صورت
دقیقتری انجام گیرد .سیستم بتواند لیستی از انواع گزارشها
ازجمله گزارشها سالیانه ،ماهیانه ،آماری ،مدیریتی ،غربالگری،
انواع چکیدهسازی ،بیماریابی ،مالی ،پیگیری و سایر گزارشدهی
را به صورت یک چکلیست برای استفاده کاربران مختلگ
سیستم پشتیبانی نماید.
پیگیری و ارجاع بیمار بایستی در تمامی سطوح مراقبت ،و
امکان گزارشدهی بازخورد مراقبت به سایر مراکز و مراکز
ارجاع دهنده بیمار انجام گردد .این درحالی است که براساس
مطالعه  Ortizبایستی امکان ارجاع بیمار به سایر مراکز،
چکیدهسازی ،خالصهسازی و لینک با سایر سطوح مراقبت و
مراکز ارجاع دهنده بیمار جهت گزارشدهی روال درمانی
بیماران و نتایج اقدامات صورت گرفته وجود نداشته باشد.
همچنین عدم جمعآوری دادههای مربو به پیگیری ،امکان
پیگیری بیماران در سطوح مختلگ را نیز با مشکالت زیادی
مواجه کرده است [.]2
همچنین میتوان با مقایسه مدل عملیاتی ارائه شده با مدل
عملیاتی سایر کشورها ،در راستای مشکالت و کاستیهای پیش

رو بیان کرد که در کشورهای توسعهیافته با به کارگیری
استاندارها توانستهاند مشکالت مربو به تعاملپذیری و
یکپارچگی سیستمهای نرمافزاری را تا حد زیادی رفع نمایند .در
ایران به دلیل عدم وجود استاندارهای تبادل داده و سایر
استاندارها و همچنین عدم وجود زیرساختهای ارتباطی
موردنیاز امکان تبادل داده بین سیستمهای نرمافزاری داخل و
خارج بیمارستان نباشد که به نظر میرسد در کشورمان عالوه
بر مکانیزه شدن فرآیند رجیستری نیازمند لینک و
یکپارچهسازی سیستم رجیستری با سایر سیستمهای الکترونیک
موجود در کشور میباشیم.
یافتههای حاصل از این پژوهش میتواند برای موارد زیر از
جملهت اصالح و توسعه سیستمهای موجود ،اصالح و توسعه
زیرساختهای ارتباطی و ایجاد و گسترش استاندارهای موردنیاز
و افزایش یکپارچگی سیستمهای حوزه سالمت و به کارگیری
یک نرمافزار کارا برای مدیریت دادههای بیماران دیابتی مورد
استفاده قرار گیرند.
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Introduction: Diabetes registry needs a system to collect, process and distribute patients’
information. In this field, a software that can completely solve the needs of users is not available. For
this, providing an object-oriented operating model in order to implement characters of this software,
as the first step in designing diabetes registry software, can be useful.
Methods: This is an applied study which has been extracted by exploring the processes and operating
models of diabetes registry system, requirements, and coordination of a software system registry. The
study population included software operational models of diabetes registry system in Iran and other
countries. The method of collecting information included exploring the texts and interviewing which
was done through resources and questionnaire.
Results: According to surveys conducted, The result of studies was developed on diabetes registry
software and operating model in an object-oriented operating model software system.in the end,the
main processes of a diabetes registry system were put in five use cases such as case finding, collecting
health data, abstracting and coding, reporting, and active follow-up.
Conclusion: Given the complexity of diabetes disease and the growing need for more efficient data
management, designing and developing comprehensive diabetes registry software is essential in
hospitals. Through detailed analysis of the requirements of a software system and its modeling, it can
be expected to achieve the effective implementation of the software. A well-designed software in
diabetes registry can automate processes of diabetes registry and consequently save the time and
financial and human resources.
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