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  کاغدیی هده    یهدا  پروندده تغییر از  ی آستانهمراکز پزشکی در  ،دهند یمکه شواهد نشان  گونه همان :چکیده

جدیدی از تصویر هرداری  ی گونهدیجیتال  ی وهیشالکترونیکی هیماران هستند، تصویر هرداری هه  یها پرونده

ن هناهراین گروه کثیری از شاغال. الکترونیکی هر هیمار هاشد ی پروندههخشی از  تواند یماست که اطالعات آن 

نظیر مدارک پزشکی و تکنولوژیست پرتوشناسی درگیر استفاده از چنین سیستمی خواهندد   ،هخش سالمت

کیفدی   ی کننده یاهیارزو  ها یوگرافیراد ی کننده هیتهه پرتوشناسی ک یها ستیتکنولوژاز این میان نقش . شد

پرتوشناسدی   یهدا  سدت یتکنولوژهدف این مطالعه ارزیاهی سطح آشدنایی  . است تر مهماز هقیه  ،هستند ها آن

 Pictureواهسدته نظیدر    یها ستمیسآموزشی شهر اهواز ها رادیوگرافی دیجیتال و  یها مارستانیهشاغل در 

Archiving and Communication System (PACS ) هدا اسدتفاده از    هدا  داده یآور جمد  . اسدت

ال اساسدی  ؤو نیدز چهدار سد    کنندده  شدرکت اطالعات شخصی افراد  نامه پرسشدر . صورت گرفت نامه پرسش

ال چهار گزینه ارائه شد و از افراد ؤمطرح و هرای هر س ی واهسته یها ستمیسرادیوگرافی دیجیتال و  ی درهاره

یک از  هرای هر. شد تا هر اساس میزان آگاهی خویش از این سیستم یکی از گزینه را انتخاب نمایند خواسته

سده نفدر از    و هشدتاد . آن یدک و هدارترین آن چهدار هدود     نیتدر  نییپادر نظر گرفته شد که  یا نمره ها پاسخ

در نظر گرفته را پدر   نامه پرسششاغل در پنج هیمارستان آموزشی در این مطالعه شرکت و  یها ستیتکنولوژ

مقطعی نشان داد که افراد مورد ارزیاهی اطالعات نداچیزی در ایدن زمینده دارندد      ی مطالعهنتایج این . کردند

تصدویرهرداری،   یهدا  هخشقبل از هر گونه تغییری در  شود یمهناهراین، پیشنهاد (. 4از  29/1میانگین نمره )

آمده یک هرنامده جدام     دست هه جاساس نتای نظر مورد ارزیاهی، سپس هر مورد ی نهیزمآگاهی افراد درگیر ها 

اگرچه، در عین حال هرخورد ها مشکالت پیش رو هه سبب پویایی . آموزش ضمن خدمت تعریف و اجرا گردد

ضدمن خددمت    یهدا  آمدوزش این هدین معنی است کده  . حرکت در پیشرفت تکنولوژی اجتناب ناپییر است

 .ندهمیشه مورد نیاز هست

 الکترونیکی هیماران، رادیوگرافی دیجیتال، سطح آشنایی  ی پرونده: ها واژهکلید 
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 مقدمه 

ثبدت،   یسال گیشته فیلم تنهدا وسدیله   111طی در 

ذخیره، انتقال و نمایش تصاویر رادیوگرافیک هوده اسدت  

رایانده   آوریفنهای سری  اما، پیشرفت. (1222سیگل )

الکترونیکدی   یهدایی نظیدر پروندده   و متعاقب آن مقولده 

رسانی پزشکی سبب هیماران، پزشکی از راه دور و اطالع

هشتاد مدیالدی   یدیجیتال که از دههشد تا رادیولوژی 

هدا سدرعت    ،وارد عرصه تصویرهرداری پزشکی شدده هدود  

امدا اگرچده   . هیشتری هرای جایگزینی فیلم حرکت کندد 

  مددیالدی وارد 1291رادیددوگرافی دیجیتددال از سددال   

هندوز هدم    ،تصویرهرداری پزشدکی شدده اسدت    یعرصه

  وریآکنندده از فدن  حتی در کشورهای پیشتاز اسدتفاده 

طور کامل جدایگزین رادیولدوژی   ههنا هه دریل مختلف ه

سیسدتم  (. 9119هوشدبر   )مبتی هر فیلم نشده اسدت  

اسدت   ایرایانهسیستمی   ،سازی تصویرارتباط و ذخیره

که هرای ثبت، ذخیره، توزی  و نمایش تصداویر پزشدکی   

در حقیقدت  (. 1222سیگل )گیرد مورد استفاده قرار می

ای هدددرای ثبدددت اطالعدددات  آوری  وسدددیلهایدددن فدددن

. الکترونیکی هدر هیمدار  اسدت    یرادیولوژیکی در پرونده

نقش آن در انتقال اطالعات هیماران سبب شده است تدا  

    رادیولددوژیکی هلکدده در دیگددر    یندده تنهددا در زمیندده  

مددورد اسددتفاده قددرار گیددرد  نیددز هددای پزشددکیزمیندده

دلیددل  هندداهراین هدده . (9119کالینسددکی و همکدداران  )

ثیرات هزرگی را در سداختار  أت ،گسترده از آن یتفادهاس

. (1222فریح و همکاران )ها سبب شده است هیمارستان

تواند هه عندوان  سطح دانش افراد شاغل در هر حرفه می

. اهددزاری جهددت اخددی تصددمیم مددورد توجدده قددرار گیددرد

تواند شرایط حال هر سازمان را هده تصدویر   همچنین می

هدای  سدبب اهمیدت آن، گدروه    این است که، هده . هکشد

 ین سطح آگاهی شداغلین در هدر حرفده   امختلف محقق

، 9112شدیراکار  )دهندد  خاص را مورد ارزیاهی قرار مدی 

در هرخی از  اخیراً. (9112، تانجا 9112چن و همکاران 

هددای آموزشددی و مراکددز درمددانی هدده نصددب هیمارسددتان

هدای  های رادیوگرفی دیجیتال و یا هرخی قسمتدستگاه

جدا کده نصدب    از آن. ها اقدام گردیده استواهسته هه آن

گونه تجهیزات تنها هخش کدوچکی از یدک سداختار    این

وری اطالعات راهطه هسیار آهسیار گسترده است که ها فن

کندد تدا افدراد    طلب می ،نزدیک دارد، این ساختار وسی 

از اطالعات جام  و شاملی در خصوص سیسدتم   ،درگیر

هددای واهسددته هدده آن  ال و قسددمترادیددوگرافی دیجیتدد

گدام  اگرچه وزارت ههداشدت هدرای هدم    .هاشند هرخوردار

های رادیولوژی ها این نیداز  ستتکنولوژینمودن اطالعات 

هدای  هدا و مکدان  نداخواه تمدامی هیمارسدتان    یا که خواه

 یهرنامدده .ههداشددتی درمددانی را در هددر خواهددد گرفددت 

وز نموده و وری پرتوشناسی را هه رآآموزشی آموزش فن

هدرای دانشدجویان    1239آموزشی از سال   یاین هرنامه

لیکن در . ده استشی یهمان سال اجرا شده در پییرفته

رادیولوژی کده هدا   های تکنولوژیستحال حاضر نسلی از 

چنین مواد آموزشی را  ،ها در ارتباط هستنداین سیستم

لدیا ایدن مطالعده    . اندد آموزشی خود نداشته یدر هرنامه

هدای  تکنولوژیسدت صد دارد تا سدطح آگداهی کندونی    ق

نزدیک ناچار هده اسدتفاده    یپرتوشناسی را که در آینده

گسترده از یک چنین سیستمی خواهندد شدد را مدورد    

 .  ارزیاهی قرار دهند

 ها روش

. ای طراحی شدنامهمتون، پرسشپس از انجام هررسی 

همچنین . نامه حاوی اطالعات فردی شاغلین هودپرسش

چهار پرسش اساسی در خصوص رادیوگرافی دیجیتال و 

های واهسته هه آن مطرح که هرای هر سؤال چهدار  هخش

ای اختصداص  هه هر پاسخ نمدره . پاسخ نیز ارائه شده هود

منبد   . هدود  ترین آن یک و هدارترین آن چهدار  که پایین

وسدیله  هسؤارت سه کتاب مرج  تعیین شدده هد   یتهیه

وری آفن یوزارت ههداشت درمان هرای آموزش در رشته

، تومداس و همکداران   9119هوشدبر   )پرتوشناسی هود 

کنندگان در مطالعه هده  شرکت (.9119، هوشونگ 1229

های جدید خود اقدام هه خوانددن  سبب تماس ها دستگاه

هدازآموزی کده هدرای     یکدرده و یدا در دوره  ها این کتاب

هدا هرگدزار شدده    آشنایی ها اصول کارکردی این سیستم

ها مفاهیم ایدن سدؤارت    شرکت کرده هاشند قطعاً ،است

کنندددگان در مطالعدده،  شددرکت. آشددنا خواهنددد هددود  

هدای آموزشدی   های پرتوشناسی هیمارستانیستتکنولوژ

( ی شهر اهدواز شفا امام خمینی، گلستان، اهوذر، رازی و)

هدا و  رادیوگرافی یطور معمول انجام دهندهههودند که ه

کنندگان در شرکت. ها هستندکیفی آن یکنندهارزیاهی

وری آهمگددی دارای مدددرک کارشناسددی فددن  ،مطالعدده

پرتوشناسی هودند که مدرک تحصدیلی خدود را از یکدی    

. کشور دریافت کرده هودندد  داخل های مختلفازدانشگاه

هدا تحویدل و   هخش از ها هه مسؤورن هر یکنامهشپرس

از وی خواسدته  . اطالعات مورد نیاز نیز هه وی داده شدد 

هدا توزید  و   ها را در هین تکنولوژیستنامهشد تا پرسش

هشتاد . آوری نمایدهای تکمیل شده را جم نامهپرسش

و سدده تکنولوژیسددت از پددنج هیمارسددتان ذکددر شددده در 
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. ها را تکمیل کرده هودندد نامهسشمطالعه شرکت و پر

آوری و تعدداد  هدای تکمیلدی جمد    نامده سپس پرسدش 

همچندین   . دهندگان هه هر گزینه مشخص گردیدد پاسخ

 و شدند استخراج ،هیمارستان محل خدمت و ساهقه کار،

نسدخه   SPSSافدزار  هه نرمند و ها یک عدد مشخص شد

هدا انجددام  هدای آمداری هدرروی آن   منتقدل و آزمدون   11

 . گردید

 نتایج 

های آموزشی شدهر اهدواز اقددام هده     هرخی هیمارستان

هدای  های رادیدوگرافی دیجیتدال و هخدش   نصب سیستم

هدا تنهدا   از آنجا که نصب این سیسدتم . اندواهسته نموده

لدیا   ،یک ساختار هسیار گسترده اسدت  هخش کوچکی از

های پرتوشناسی پنج سطح آشنایی کنونی تکنولوژیست

مارستان آموزشی شهر اهواز ها رادیوگرافی دیجیتال و هی

نامده مدورد   های واهسدته هدا اسدتفاده از پرسدش    سیستم

هددای نفددر از تکنولوژیسددت  92. ارزیدداهی قددرار گرفددت 

. های میکور در این مطالعده شدرکت نمودندد   هیمارستان

از . آوری شدد شدده گدرد  نامه تکمیلپرسش 92هناهراین 

 2/24)زن و  14( درصدد  6/61)کننددگان  میان شدرکت 

هدیش از ده  (  درصدد  1/49. )نفر مرد هودندد  92( درصد

نفر از  9( درصد 4/9)کاری داشتند و تنها  یسال تجرهه

کدداری  یکنندددگان کمتددر از یددک سددال تجرهددهشددرکت

دهدد،  نشان مدی  1گونه که جدول شماره همان. داشتند

-پاسخ وسیلهههه تعداد هراهر ه تقریباً 9و  1هر دو سؤال 

های هیشدتر نشدان داد   هررسی. انددهندگان انتخاب شده

 Pass cassetteهددا اصددطالح  PACSکدده اصددطالح 

 سیسددتم پنجددره مانندددی کدده از طریددب آن فددیلم هدده  )

خانه منتقل و یا هه اتاق رادیوگرافی هرگشدت داده  اریکت

دهندگان اشتباه گرفته وسیله تعدادی از پاسخهشود همی

  (.شده است

منظور دستیاهی هه یک عدد واحد که هتواند سدطح  هه 

-تعدداد پاسدخ   ،کننده را نشان دهدد آگاهی افراد شرکت

در ضریب در نظر گرفتده ضدرب    ،دهندگان هه هر گزینه

 یکل هدر گزینده، نمدره    ینمره 9جدول شماره . گردید

گونده  همان. دهدمیانگین و نیز میانگین کل را نشان می

هه نوعی در جددول   1جدول  شود الگویکه مشاهده می

 . تکرار شده است 9

کنندده  های شدرکت که هرخی از هیمارستان ییجااز آن

در مطالعه  از هدار آموزشدی هیشدتری هرخدوردار هودندد،      

تواند عاملی تشدویقی  له میأچنین فرض شد که این مس

هددای  در هددار هددردن سددطح آگدداهی شدداغلین در هخددش 

لددیا آزمددون آنددالیز واریددانس در   ،تصددویرهرداری هاشددد

کننده از افراد شرکت یمیانگین نمره یخصوص مقایسه

نتایج این آزمدون  . هر هیمارستان هه نمرات اعمال گردید

های  گروه ینشان داد که هیچ تفاوتی هین میانگین نمره

هدا وجدود نددارد    یدک از هیمارسدتان   کننده از هرشرکت

 (=P>،        6/1 F 11/1، 21/1حدود اطمینان )

اخی  یکار و نمره یای هین ساهقههمچنین هیچ راهطه

 . کنندگان یافت نشدیک از شرکت هر یشده

(11 /1 P> ،91 n = ،141/1r =) 

 بحث 

های  در این مطالعه سطح دانش و آگاهی تکنولوژیست

های واهسته رادیولوژی از رادیوگرافی دیجیتال و سیستم

امدام خمیندی، گلسدتان،    ) آموزشدی  های در هیمارستان

. شهر اهواز مورد ارزیاهی قرار گرفدت ( شفا، رازی و اهوذر

مقطعددی نشددان داد کدده، اگرچدده  ینتددایج ایددن مطالعدده

 یمیالدی هه عرصده  1291رادیوگرافی دیجیتال از سال

تجداری و در هرخدی    تصویرهرداری پزشکی وارد، سدریعاً 

ده قرار گرفت، هدا  مراکز تصویرهرداری در دنیا مورد استفا

-این حال دانش کافی شداغلین و کدارهرد آن هندوز هده    

صورت یک چالش در سراسر دنیا هداقی ماندده و از هدین    

رود آن، هر چه زمان هده جلدو مدی    عالوه هر. نرفته است

مشکالت هیشتری نیز هه سبب ماهیت پویای این مقولده  

 .کنندوری رایانه خودنمایی میآکامل آن هه فن یو اتکا

اگرچدده تفدداوت زیددادی در هددین کشددورهای مختلددف در 

های واهسته هه آن کارهرد رادیوگرافی دیجیتال و سیستم

هدای هزرگدی   که هرخی کشورها قدمطوریهه ،وجود دارد

اندد،  هه سمت حیف کامل رادیولدوژی معمدول هرداشدته   

نصب و  یدیگر از کشورها هنوز در مراحل اولیه یدسته

هددا ایددن حددال حتددی . هسددتند هدداکددارهرد ایددن سیسددتم

 گیدری کشورهای پیشتاز در این زمینده هنگدام تصدمیم   

هه دیجیتال  یهای رادیولوژی معمولهرای تبدیل سیستم

ها مشکالتی از جمله عدم درک صحیح مدیران و پرسنل 

 (.  1222کارتیر )رو هستند هاز سیستم جدید روه

کننددده هدده افددزایش سددری  تعددداد هیمدداران مراجعدده 

هدای  های تصویرهرداری و نیز افزایش تعداد آزمون هخش

  هدر آزمدون   یرادیوگرافیک و نیز تعدداد تصداویر هده ازا   

، 9111، اندرسون و همکداران  9113امیس و همکاران )

سبب ( 1229، ویندکر و همکاران 9111لی و همکاران 

طدور  هشده است تدا هدار کداری مراکدز تصدویرهرداری هد      

   تغییددر در تعددداد هیمدداران  . ای افددزایش یاهددد ایندددهزف

کننده هه مراکز تصویرهرداری اگرچه یک مشدکل مراجعه
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لیکن این مسأله در کشدور مدا    ،رسدنظر میهجهانی ه 

 ،هه سبب جوانی جمعیدت و تغییدرات اجتمداعی خداص    

-ههد . دنبال داشدته اسدت  های را هافزایش تصادفات جاده

هددای تصددویرهرداری  طددوری کدده فعالیددت در هخددش   

ایدن   .هیمارستان هه کاری فرسایشی تبدیل شدده اسدت  

-جهدت پاسدخ   گیدران مسأله سبب شده است تا تصمیم

گویی هه یک چندین تقاضداهای روز افزوندی تصدمیمات     

هناهراین این مسدأله سدبب   . ای را اتخاذ نمایندزدهشتاب

هدای تصدویرهرداری نتوانندد    شده است تا مدیران هخش

آموزشی خاصی را هرای هار هردن سطح آگداهی   یهرنامه

اجرا نمایند، تا در صورت هر گونه پرسنل خود تعریف و 

هدای رزم از قبدل در ایدن    ها آگاهیتغییر در این هخش

گونده  همچندین همدان  . زمینه هه پرسنل داده شده هاشد

دهد، کار کردن سخت و طورنی که تجارب ما نشان می

مدت سبب شده است تدا پرسدنل شداغل نتوانندد یدک      

تدا هددین    ،ندمطالعاتی را هرای خود تدوین نمای یهرنامه

 ،رگدی یاز سو. شیوه هتوانند دانش خود را افزایش دهند

هه زهدان انگلیسدی    وری جدید عموماًآمتون مرتبط ها فن

این متدون مسدأله دیگدری     یاست که ضعف در مطالعه

این در حالی اسدت کده   . است که هاید مدنظر قرار گیرد

کنندد تدا   روزه تدالش مدی  وری همده آکنندگان فنمینأت

ثیرات افزایش تعداد هیماران و هه تب  آن أغلبه هر ت هرای

هددای تصددویرهرداری و نیددز ههبددودی  هددار کدداری هخددش

هخشیدن هه خدمات هالینی سیستم جدیددی را معرفدی   

نمایند که این مسأله خود سبب مغشوش نمودن اذهان 

زیدرا تغییدرات سدری  هده     . نمایدد کارهران را فدراهم مدی  

د را ها شرایط جدیدد وفدب   دهد تا خوشاغلین اجازه نمی

فدریح  )دهند که تغییرات جدیدتری از راه خواهد رسید 

کددده تغییدددر کامدددل از در حدددالی(. 1222و همکددداران 

هدای رزم  رادیولوژی معمول هه دیجیتال و کسب آگاهی

تدوان  در خاتمه می. هر استدر این زمینه فرآیندی زمان

گری و توان ها هازنگفت که هخشی از این مشکالت را می

وری پرتوشناسدی در  آفن یروزآمد نمودن دروس رشته

. صدورت پیوسدته تدا حددودی کدم کدرد      ههدا هد   دانشگاه

منظم آموزش مداوم ضمن  یتوان ها هرنامه همچنین می

خدمت سطح آگاهی پرسدنل را در راهطده هدا هدر گونده      

افدزایش   دهدد، رخ مدی  هزدر این حدو  هک وریآفن تغییر

ین هدین معنی نیسدت کده مدوارد    اما ها این وجود ا. داد

رو هده طدور   تواند از هدروز مشدکالت پدیش   ذکر شده می

وری آزیددرا کدده پیشددرفت فددن. کامددل جلددوگیری نمایددد

فرآیندی پویاست و مدیریتی که هتواند همگامی هدا ایدن   

هدای آموزشدی   تغییرات را مدیریت نماید از دیگر چالش

 . گرددمحسوب می

 

های پرتوشناسی از تکنولوژیست وارت تعیین میزان آگاهیؤس یدهندگان هه هریک از گزینهپاسخفراوانی تعداد  .1جدول 

 رادیولوژی دیجیتال

 خوب نسبتاً خوب تا حدودی ضعیف گزینه

 11 96 91 99 کنید؟چگونه ارزیاهی میای رایانهدانش خود را از اصطالح رادیولوژی 

 2 92 93 92 کنید؟چگونه ارزیاهی می را از اصطالح رادیولوژی دیجیتال دانش خود

 9 11 11 11 کنید؟چگونه ارزیاهی می را از اصطالح رادیولوژی از راه دور دانش خود

 19 1 19 12 کنید؟می را از اصطالح پاکس چگونه ارزیاهی دانش خود
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Abstract: As the evidences show, medical care facilities are at the threshold of 

changing from paper- based to patient's electronic records. Digital radiographic image 

is a new imaging modality whose data could be assumed as a part of every patient's 

electronic record. It therefore, requires a great number of medical care staff including 

medical record and radiology department staff. Of those, the role of radiology 

technologists who take radiographs and perform quality control protocol seems to be 

crucial. This study aims at evaluateing the current knowledge of digital radiology and 

its affiliated systems (e.g PACS) of educational hospital radiology technologists. The 

data was gathered using questionnaire. Eighty three radiology technologists from four 

educational hospitals participated in the study. The evaluation was performed by 

presenting four basic questions with four possible choices for every question. A score 

was also assigned to every choice (1 as the lowest and 4 as the highest score). The 

result of this cross- sectional study showed that, the knowledge of evaluated subjects 

was so poor (average score 1.92 of 4) in this context. Therefore, it is suggested, before 

performing any alteration in radiology departments, the level of staff knowledge in 

relation with the alteration which is going to be done be evaluated. Then, on the basis 

of the results a comprehensive and regular in-service training is performed. Yet, these 

oncoming difficulties are not inevitable because technology advancement inherently is 

a dynamic phenomena; this means that in-service training is always required.       

Keywords: Digital radiology, patient's electronic records, current knowledge 


