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Survey of pathology training through
Telepathology System
بررسي آموزش در آسیب شناسي از طریق سیستم دورا آسیب
شناسي
Farahnaz Sadughi1. Mostafa Langarizadeh2. Malihe Sadeghi3

Abstract —Traditionally, education in pathology is student learning to direct in far from Physical distances, the possibility of

slides rotation and holding of the joint conference is not easily. Telepathology with create databases provide useful images and
accessible at all parts of the world for trainiing pathology and can be Great help to enrich lectures and training sessions. This
study investigated the feasibility of the pathology training through telepathology system in the training hospitals of Tehran
University of Medical Sciences. This study was an applied research, that the cross-sectional descriptive study was conducted in
2012. Training Hospitals of Tehran University of Medical Sciences, purposefully four hospitals selected and research conducted
at these centers. Due to certain limitations of the study, the sampling was not used, and the study population was included 8
chief and administrator, 20 pathologists. The data gathering tool was the researcher made questionnaires, which was prepared
separately for each group of the study population. Reliability was evaluated. The average validity coefficient of correlation for
the two questionnaires was obtained 0/92. Data were analyzed by SPSS statistical software.
As a result, the awareness average of pathologists about telepathology was 2/98 with 1/17 standard deviation. The awareness
percent average of managers and directors about telepathology was 57/5 percent. Average score possible implementation of
Pathology In hospitals In terms of educational goals for the pathologist Obtained 3/35 with 0/96 standard deviation. Given that
Average rating, This amount Was too much. The results showed pathologists believed a gross and microscopic images of the
slides are not enough and more information from the patient for better diagnosis and training, deemed necessary.
According to the high importance and benefits of Telepathology, It is recommended to provide the necessary infrastructure for Telepathology
education and also Existing facilities will be strengthened in the hospitals.
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پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصيفي است که به صورت مقطعي در بيمارستان
 نفر8  جامعه پژوهش شامل. هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي تهران انجام شد
 ابزار گردآوري داده. نفر آسيب شناس بود02 مديران و سرپرستان بيمارستا ن ها و
2/20  پرسش نامه بود که روايي آنها ارزيابي و ميانگين ضريب پايايي همبستگي،ها
 داده هاي گردآوري شده با استفاده از روش هاي آمار توصيفي شامل.حاصل گرديد
 تحليل61  نسخهSPSS  ميانگين و انحراف معيار در محيط نرم انزار، درصد،فراواني
 ميانگين امتياز امکان اجراي دورا آسيب شناسي در بيمارستان هاي منتخب از.شد
 بدست آمد و2/21  با انحراف معيار5/53 لحاظ اهداف آموزشي براي آسيب شناس ها

1

 چکیده.1
آموزش در آسيب شناسي به طور سنتي به صورت فراگيري مستقيم دانشجو از استاد
 در فواصل فيزيکي دور امکان چرخش المها و برگزاري کنفرانس.صورت مي گيرد
 دورا آسيب شناسي با ايجاد پايگاه هايي قادر به.هاي مشترک به راحتي وجود ندارد
ارائه تصاوير مناسب و قابل دسترس در همه نقاط عالم جهت آموزش آسيب شناسي
 اين.است و کمک فراواني به پربارتر شدن سخنراني ها و جلسات آموزشي مي نمايد
پژوهش به بررسي آموزش آسيب شناسي از طريق سيستم دورا آسيب شناسي در
.بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي تهران پرداخته است
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Farahnaz Sadughi et al.
آسيب شناس ها ارسال تصاوير ميکروسکوپي و ماکروسکوپي از الم را کافي ندانسته و
ارسال اطالعات بيشتري از بيمار را جهت تشخيص بهتر و آموزش ،الزم دانستند.
با توجه به اهميت فراوان دورا آسيب شناسي و فوايد آن ،پيشنهاد ميگردد جهت
تامين زيرساخت هاي الزم براي اجراي آموزش دورا آسيب شناسي و تقويت امکانات
موجود در بيمارستان هاي مورد مطالعه تالش هاي الزم انجام گردد.
كلمات كلیدي :آموزش ،آسيب شناسي ،دورا آسيب شناسي

 .2مقدمه
بشر امروزي نيازمند استفاده از فناوري هاي نوين در مراقبت سالمت است( .)6شيوه
هاي جديد مراقبت سالمت از ترکيب بين علوم پزشکي و علوم کامپيوتر ،در محدوده
وسيعي از برنامه هاي کاربردي محقق شده است که آن را دورا پزشکي مي نامند(.)0
نزديک به نيم قرن پيش ،دورا پزشکي به عنوان يک تکنولوژي غير قابل اعتماد ناديده
گرف ته ميشد .سرعت رو به رشد ارتباطات راه دور و فناوري اطالعات پايه محکمي را
براي دورا پزشکي به عنوان يک تکنولوژي امکان پذير ،قابل اعتماد و مفيد ارائه نمود
و به تدريج اين روش جديد ارائه مراقبت بهداشتي ،راه خود را در طب پيدا نمود(.)5
دورا آسيب شناسي يکى از زيرشاخه هاى دورا پزشکى است که در چند سال اخير
مورد توجه ويژه قرار گرفته و افق جديدي را در آسيب شناسي گشوده است( )4و به
دليل پيشرفت هاي سريع در اطالعات و تکنولوژي ،رشد فوق العاده چشمگيري در
دنيا داشته است( .)3دورا آسيب شناسي روند تشخيص بافت با استفاده از تصاوير
ديجيتال از نمونه است که معموأل با ارسال الکترونيک آنها به مرکزى تخصصى براي
تشخيص اوليه ،مشاوره ،آموزش و برگزاري سمينارها حاصل مي شود(.)1
آموزش در آسيب شناسي به طور سنتي به صورت فراگيري مستقيم دانشجو از استاد
صورت مي گيرد .اين روند آموزشي به وسيله استفاده از انتشاارات ،در قالاب کتاب و
مقاالت تسهيل مي گردد .اما علي رغم پيشرفت چشمگير صنعت چاپ در سال هااي
اخير ،انتشار تصاوير با کيفيت در مقياس باال همچنان يک فعاليت پرهزيناه محساو
مي شود .موضوع به خوبي از قيمت هاي بسيار زياد کتا هاي چاپ شاده در زميناه
آسيب شناسي پيداست .از سوي ديگر محدوديت موجود در انتشار عکس هاي رنگاي
به صورت کتا يا ساير انتشارات کاغذي باعث شده است که استانداردهاي مورد نظار
در حيطه هاي مختلف آسيب شناساي آن گوناه کاه ماورد انتظاار اسات هماه گيار
نگردد(.)7
در مراکز نزديک به يکديگر مشکل آموزش با چرخش متناو ياک ياا چناد ساري از
اساليدهاي آموزشي مناسب و بحث در مورد آنها در جلسات مشاترک ،و ارائاه ملاال
هاي عملي مناسب برطرف گرديده است .اما در فواصل فيزيکي دورتر امکان چارخش
المها و برگزاري کنفرانس هاي مشترک به راحتي وجود ندارد و در نتيجاه همااهنگي
در تفسير نمونه و شدت تغييرات قابل مشاهده در ضايعات کمتر است .ارسال گروهاي
از اساليدهاي شيشه اي از آن جهت که با خطر شکسته شدن و تخريب همراه است و
همچنين از آنجا که امکان تهيه تعداد زياد از آنها ،به خاطر کوچک بودن نموناه هااي
بيوپسي سوزني براي نشان دادن يک ضاايعه خااو وجاود نادارد ،راه حال مناسابي
محسو نمي گردد .اما مي توان به جاي آنها از يک سري تصاوير مناسب و با کيفيت
استفاده کرد که از ضايعات ماورد نظار فاراهم گردياده اناد .در سيساتم دورا آسايب
شناسي با ايجاد برخي سايت هاي آموزشي اين مشکل برطرف گرديده است(.)7
مهمترين هدف از ايجاد چنين پايگاه هايي نشان دادن توانايي در ارائه تصاوير مناسب
و به شکل قابل دسترس در همه نقاط عالم جهت آموزش آسيب شناسي است .اين
عمل مهم در سايت از طريق ارائه تصاويري صورت گرفته است که از سوي گروهي از
متخصصين ماهر در مورد تشخيص و درجه بندي ضايعات آن اتفاق نظر وجود دارد و

استفاده از آنها کمک فراواني به پربارتر شدن سخنراني ها و ساير جلسات آموزشي مي
نمايد()7
امروزه کاربردهاي گسترده و متنوع و رو به گسترش دورا آسيب شناسي و مزيت عدم
محدوديت زماني و مکاني اين سيستم ،باعث شده به اين سيستم به عنوان مسيري
براي آينده حوزه آسيب شناسي توجه شود( .)8بنابراين کاربرد اين فناوري در حوزه
سالمت و آموزش آسيب شناسي موجب حرکت پرشتا به سوي آينده اي بهتر و
روشن تر خواهد شد و سازمان هاي مراقبت بهداشتي بايد خود را آماده پذيرش اين
سيستم و رهايي از چالش هاي ناشي از کاربرد آنها بنمايند( .)6اين پژوهش به امکان
سنجي آموزش آسيب شناسي از طريق سيستم دورا آسيب شناسي در بيمارستان
هاي دانشگاه علوم پزشکي تهران پرداخته است.

 .3روش ها
پژوهش حاضر کاربردي و از نوع مطالعات توصيفي تحليلي است که به صورت مقطعي
در سال  6526انجام گرفت .از ميان بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي
تهران بيمارستان هاي انستيتو کانسر ،امام خميني ،شريعتي و امير اعلم که از مراکز
برجسته دانشگاه علوم پزشکي تهران بوده و بخش آسيب شناسي آنها از اهميت ويژه
اي نسبت به بيمارستان هاي ديگر برخوردار بوده و همچنين بستري مهم براي
آموزش دانشجويان دوره تخصص آسيب شناسي محسو مي شد ،بصورت هدفمند
انتخا و پژوهش در اين مراکز انجام گرفت .جامعه پژوهش شامل  8نفر مديران و
سرپرستان بيمارستان ها و  02نفر آسيب شناس بود .به دليل مشخص و محدود
بودن جامعه مورد مطالعه از نمونه گيري استفاده نشده و نمونه پژوهش همان جامعه
پژوهش درنظر گرفته شد.
براي گردآوري داده ها از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده گرديد .پس از مطالعه
مقاالت و پايان نامه هاي مرتبط با اين حوزه در ايران و کشورهاي ديگر و بهره گيري
از نظرات افراد خبره و متخصص اين رشته ،سواالت استخراج و سپس بر اساس
شرايط بيمارستان هاي کشور به شکل بومي تهيه و تنظيم شد.
پرسشنامه ها شامل دو قسمت بود .قسمت اول پرسشنامه ها شامل سواالت مربوط به
مشخصات دموگرافيک (جنس ،سن ،سابقه خدمت ،نوع استخدام ،ميزان تحصيالت و
محل خدمت) و قسمت دوم براي سنجش ميزان آگاهي جامعه پژوهش و بررسي
شرايط الزم جهت آموزش آسيب شناسي از طريق سيستم دورا آسيب شناسي بود.
روايي پرسشنامه ها با استفاده از نظر پنج نفر اساتيد محترم در حوزه مديريت
اطالعات سالمت و همچنين پنج آسيب شناس متخصص و آگاه در حيطه دورا آسيب
شناسي در داخل و مقيم خارج از کشور ،تعيين شد و پيشنهادهاي سازنده آنها اعمال
گرديد .همچنين ،براي تعيين پايايي از شيوه آزمون– باز آزمون استفاده شد .در اين
روش ،پرسشنامه ها در دو نوبت به فاصله 62روز در اختيار مجموعا  63نفر خارج از
نمونه اصلي قرار داده شد ،ميانگين ضريب پايايي همبستگي پرسشنامه ها 2/20
حاصل گرديد که نشان دهنده پايايي مناسب پرسشنامه ها براي دستيابي به اهداف
پژوهش بود .پرسشنامه ها با مراجعه حضوري پژوهشگر به محيط پژوهش ،توزيع و
پس از تکميل جمع آوري گرديد .داده هاي گردآوري شده با استفاده از روشهاي آمار
توصيفي شامل فراواني ،ميانگين و درصد ،در محيط نرم افزار ( SPSSنسخه )61
تحليل شد.

 .4یافته ها
طبق نتايج ،ميانگين امتياز آگاهي آسيب شناس ها  0/28با انحراف معيار 6/67
بدست آمد و ميزان آگاهي مديران و سرپرستان  37/3درصد محاسبه شد( .نمودار )6
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ميانگين امتياز امکان سنجي اجراي دورا آسيب شناسي از لحاظ اهداف آموزشي از
ديدگاه آسيب شناس ها 5/53 ,با انحراف معيار  2/21بدست آمد که بيشترين
ميانگين امتياز مربوط به مفيد بودن دورا آسيب شناسي در اهداف آموزشي جهت
آموزش آسيب شناس هاي جوان و تازه کار با  4/63و انحراف معيار 2/17و کمترين
ميانگين امتياز ،مربوط به ميزان صرف وقت جهت ارسال و يا دريافت نمونه در
سيستم دورا آسيب شناسي ،جهت آموزش آسيب شناس هاي جوان مراکز ديگربا
 0/35و انحراف معيار  6/24بدست آمد .همچنين ميانگين امتياز امکان سنجي اجراي
دورا آسيب شناسي از لحاظ اهداف آموزشي از ديدگاه مديران و روسا 26/17 ،درصد
بود .ميانگين امتياز نيازهاي اطالعاتي الزم جهت اجراي دورا آسيب شناسي از ديدگاه
آسيب شناس ها  4/40با انحراف معيار  2/10بدست آمد .جدول ()6

جدول  1ميانگين امتياز نيازها ي اطالعاتي الزم جهت اجراي دورا آسيب شناسي از ديدگاه آسيب
شناس ها
سئوال

خيلي
کم

متوس
ط

کم

خيلي
زياد

زياد

ميانگين

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

نيازبه ارسال اطالعاتي
غير از تصاوير نمونه

0

0

0

0

3

1
5

6

3
0

1
1

5
5

/55±0/55
4

ضرورت ارسال شرح
حال باليني بيما ،همراه
با تصاوير نمونه براي
افزايش کيفيت مشاوره
لزوم ارسال ساير
تصاوير تشخيصي
ديجيتالي بجز تصاوير
ميکروسکوپي و
ماکرسکوپي از نمونه
ي بيمار مثل CT
scan, X-ray

0

0

0

0

1

5

3

1
5

6

3
0

4/1±0/55

0

0

0

0

1

5

3

1
5

6

3
0

4/4±0/55

نمودار -1توزيع درصدآگاهي مديران و سرپرستان از دورا آسيب شناسي

 .5بحث و نتیجه گیري
نتايج پژوهش نشان داد ،ميانگين امتياز آگاهي آسيب شناس ها از دورا آسيب
شناسي  0/28بوده است و با در نظر گرفتن متوسط امتياز  5براي آگاهي ،مي توان
نتيجه گرفت که ميانگين امتياز آگاهي آسيب شناس هاي پژوهش حاضر کم بوده

است .بخشعليان در پژوهش خود بيان مي کند که مهمترين عامل موفقيت يک
سيستم مشاوره دورا پزشکي ،آگاهي و پذيرش پزشکان و مديران ارائه دهنده
خدمات از اين فناوري جديد مي باشد( .)2سوشيل در مطالعه خود به اين نتيجه
رسيد که اکلر پزشکان در بيمارستان هاي کشور هند داراي آگاهي متوسط به باال
درباره مشاوره دورا پزشکي مي باشند( .)62در مطالعه ما آسيب شناس ها داراي
آگاهي کم درباره دورا آسيب شناسي بودند.
طبق نتايج بدست آمده ميانگين امتياز امکان اجراي دورا آسيب شناسي در
بيمارستان هاي منتخب از لحاظ اهداف آموزشي براي آسيب شناس ها  5/53با
انحراف معيار  2/21بدست آمد .مي توان نتيجه گرفت ،ميانگين امتياز وضعيت اجراي
دورا آسيب شناسي جهت اهداف آموزشي در بيمارستان هاي منتخب زياد است.
خمرنيا در پژوهش خود بيان مي کند که تنها نيمي از بيمارستان ها توانايي آموزش
اين فناوري نوين را دارند( .)66در پژوهش حاضر 87/3 ،درصد مديران و سرپرستان
بيمارستان ها اعالم کردند که توانايي آگاه کردن پاتولوژيست ها ،از مزاياي دورا آسيب
شناسي در آموزش را دارند.
هاسچ در مطالعه خود به اين نتيجه رسيد که آسيب شناس ها به استفاده از سيستم
هاي دورا آسيب شناسي جهت اهداف آموزش و گردآوري اطالعات تمايل دارند(.)60
در پژوهش حاضر ميانگين امتياز تمايل آسيب شناس ها به استفاده از دورا آسيب
شناسي جهت آموزش  5/53بدست آمد که نشان دهنده تمايل زياد آسيب شناس ها
به استفاده از دورا آسيب شناسي جهت اهداف آموزش است و با مطالعه هاسچ
همخواني دارد.
سوچي هاشي در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد که پيشرفت در فن آوري هاي
اطالعات ديجيتال و دورا آسيب شناسي آثار انقالبي را در آموزش آسيب شناسي،
کنفرانس ها ،مشاوره ،و همچنين روش هاي تشخيصي در آسيب شناسي ژاپن ايجاد
کرده و آينده آسيب شناس ها به واسطه آسيب شناسي ديجيتال و دورا آسيب
شناسي پيشرفته ،بسيار روشن خواهد بود( .)65که اين مطالعه يافته هاي پژوهش
حاضر را تاييد مي کند .حسيني و همکارش در پژوهش خود بيان مي کنند که تجزيه
و تحليل ديجيتالي نمونه هاي بافتي در آسيب شناسي مي تواند مزاياي بسياري از
جمله کاربرد داده هاي ديجيتال جهت انجام مشاوره از راه دور و تهيه اساليدهاي
مجازي و تدريس داشته باشد(.)64
زيماس در تحقيق خود با استفاده از فرايند آموزش از طريق دورا آسيب شناسي و
استفاده موثر از اساليد هاي مجازي نتايج بسيار ملبتي به دست آورد و پنج سال
آموزش ،رضايتمندي و بهبود تدريجي را در کيفيت کار آسيب شناس ها نشان داد و
اعالم کرد دانشجويان و استادان ،استفاده از ميکروسکوپ مجازي و دورا آسيب
شناسي را براي مطالعه اوليه و همچنين آسيب شناسي دهان به عنوان يک پيشرفت
قابل توجه ياد کرده اند( .)63در مطالعه حاضر ميانگين امتياز مفيد بودن دورا آسيب
شناسي در اهداف آموزشي جهت (آموزش) آسيب شناس هاي جوان و تازه کار از ديد
آسيب شناس ها  4/63بدست آمد که نشان مي دهد آسيب شناس ها دورا آسيب
شناسي را براي آموزش آسيب شناس هاي جوان و تازه کار بسيار زياد مفيد مي
دانند.
کيسر و همکارانش در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند که آموزش الکترونيکي و يا
آموزش مداوم منتقل شده از طريق الکترونيکي در آسيب شناسي ،يکي از داليل
عمده کاربرد ميکروسکوپ مجازي و دورا آسيب شناسي مي باشد و همچنين آرشيو
تصوير با کنترل کاربر و کتابچه برچسب زده راهنماي کاربر ،انجمن هاي بحث و
گفتگو و مشاوره با صاحب نظران را در آموزش ،موثر خوانده و نحوه آموزش را به نوع
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.)61(و درجات آموزش مرتبط بيان مي کند
کنگرا جارا در مطالعه خود اعالم نمود اساليدهاي مجازي و استفاده از دورا آسيب
شناسي در آموزش نقش بسزايي داشته و منجر به توسعه مطلو دانش شده و به
 همچنين وي.عنوان يک ابزار با ارزش براي آموزش مداوم پزشکي محسو مي شود
 شرايط يادگيري و به اشتراک گذاري بيماري ها را در ارائه هاي،ک نگره هاي مجازي
، موارد مطلوبي براي آموزش از راه دور مي داند،علمي و تبادل نظرات در انجمن ها
همچنين مشارکت فعال و خودارزيابي را بهترين ابزار براي آموزش مداوم پزشکي در
 بلکه، نه تنها براي آسيب شناس هاي کشورهاي در حال توسعه،دورا آسيب شناسي
 در پژوهش حاضر تمام.)67(براي آسيب شناس ها در تمام جهان عنوان مي کند
مديران و سرپرستان معتقد بودند که دورا آسيب شناسي مي تواند در اهداف آموزشي
.جهت آموزش آسيب شناس هاي جوان و تازه کار مفيد باشد
) نشان مي دهد که آسيب شناس ها تنها ارسال اطالعات غير از6( نتايج جدول
تصاوير ميکروسکوپي و ماکروسکوپي از الم را کافي ندانسته و ارسال اطالعات ديگر را
 همچنين در جوا سوالي که بصورت باز در.نيز جهت تشخيص بهتر الزم مي دانند
انتهاي پرسشنامه آسيب شناس ها در خصوو ارسال ساير اطالعات الزم جهت
گرفتن و يا دادن مشاوره براي بهبود کيفيت تشخيص در سيستم دورا آسيب شناسي
 برخي آسيب شناس ها يافته هاي حاصل از معاينه و اطالعات،گذاشته شده بود
 نتايج آندوسکوپي و، شرح عمل و يافته هاي حين جراحي، شرح حال،باليني
 يافته هاي آسيب شناسي، اطالعات طب تصويري و نتايج راديوگرافي ها،کلونوسکوپي
 مهم تلقي نمودند و آنها را،  يافته هاي آزمايشگاهي و سوابق فاميلي بيماري را،قبلي
.در صحت و دقت و بهبود کيفيت تشخيص تاثيرگزار دانستند
کريمي درمطالعه خود نشان داد با توجه به حائز اهميت بودن سوابق پزشکي بيماران
،در رسيدن به تفاسير تشخيصي درست و عدم دسترسي پزشکان به اين سوابق
 مطرح بودن محدوديت هاي زماني نياز به سيستمي وجود دارد که بتواند،همچنين
داده هاي باليني بيماران را به شکل مناسب سازماندهي و قابل بازيابي سازد و سپس
اين اطالعات را به شکل کارآمد براي راديولوژيست ها بصورت به هنگام در زمان انجام
تفاسير برايشان فراهم کند اين امر ضرورت به کارگيري زير ساخت هاي ارتباطي
چون سرويس هاي دورا راديولوژي را براي دسترسي سريع پزشکان و غلبه بر موانع
.)68(فاصله و محدوديت هاي زماني مشخص مي سازد
کنگرا جارا در مطالعه خود اعالم نمود که اشتراک گذاشتن عکس هاي ماکروسکوپي
و ميکروسکوپي با تصاوير ديجيتالي و آسيب شناسي از راه دور استاتيک نتايج بسيار
، اکلر پژوهش هاي انجام شده درحوزه دورا آسيب شناسي.)67(بهتر حاصل مي شوند
براهميت نيازهاي اطالعاتي در سيستم دورا آسيب شناسي اشاره کرده اند و نتايج
پژوهش حاضر را که بر نيازهاي اطالعاتي جهت آموزش و تشخيص صحيح تمرکز
با توجه به يافتههاي پژوهش مبني بر اهميت دورا آسيب شناسي.دارد تائيد مي کند
:  موارد زير پيشنهاد ميگردد،در آموزش آسيب شناس ها

 ايجاد گروه هاي مباحلاتي در طراحي سايت ملي دورا آسيب شناسي جهتايجاد بانک اطالعاتي آموزشي اختصاصي دورا آسيب شناسي
آموزش
در نظر گرفتن واحد درسي دورا آسيب شناسي و استفاده از دوره هاي دورا
آسيب شناسي براي دانشجويان دوره تخصص آسيب شناسي

-

راه اندازي بخش هاي آسيب شناسي مجازي در مراکز مهم براي ايجاد بانک
هاي اطالعاتي بومي و برقراري جلسات معرفي نمونه ها

-

طراحي سيستمي براي دسترسي به نمونه هاي مهم (اعم از باليني يا

-

Survey of pathology training through Telepathology System
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