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 مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
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  پژوهشیمقاله  

بررسی دیدگاه کاربران نسبت به مزایاي بکارگیري سیستم آرشیو و انتقال 

در  تصاویر پزشکی در بیمارستان هاي آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 1395 سال
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 تاریخ پذیرش:
 

 چکیده 
بی و نمـایش تصـاویر پزشـکی و انتقـال     سیستم آرشیو و انتقال تصاویر پزشکی بـراي ذخیـره، بازیـا    و هدف: زمینه

بـا  پـژوهش   . اینمی باشندکاربران  ،در پذیرش این سیستمم هم عواملیکی از  شود. گزارشات الکترونیک استفاده می
بررسی دیدگاه کاربران نسبت به مزایاي بکارگیري سیستم آرشیو و انتقال تصاویر پزشـکی در بیمارسـتان هـاي     هدف

 .انجام شدزشکی مشهد آموزشی دانشگاه علوم پ

نفـر از   88جامعه پـژوهش مـورد نظـر     .انجام شد 1395مقطعی در سال  -توصیفی روشپژوهش حاضر به  ها:روش
ربران سیستم آرشیو و انتقال تصاویر پزشکی از پنج بیمارستان آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد بودند. کا

روایی پرسشنامه به روش تحلیل محتـوا و پایـایی آن   . مه محقق ساخته انجام شدها با استفاده از پرسشناگردآوري داده
 16نسـخه   SPSS ها نیز با استفاده از آمار توصیفی و نـرم افـزار   بازآزمون بررسی گردید. تحلیل داده -نوبه روش آزم

 انجام شد.

از ، خیلـی زیـاد و زیـاد)    %6/60نفـر (  46 سـازمان، هاي بهبود عملکـرد   در رابطه با شاخصنشان داد که نتایج  نتایج:
شکی، هزینه هاي بیمارستان کـاهش مـی   انتقال تصاویر پز و ویکه با ورود سیستم آرش مشارکت کنندگان معتقد بودند

، خیلی زیاد %5/64( نفر 49، آرشیو و انتقال تصاویر پزشکی در بخش رادیولوژي نظام ،در مورد شاخص هاي ورودیابد. 
 .می گرددکه با کمک این سیستم، امکان رادیولوژي از راه دور فراهم  معتقد بودندقویا از افراد ) ادو زی

کاربران مهمترین مزایـاي بکـارگیري سیسـتم آرشـیو و انتقـال تصـاویر پزشـکی را        ، هایافتهبر اساس  گیري:یجهتن
ه دور، افزایش کیفیت و کارایی در مراقبت سالمت می دانند. مواردي هم چون کاهش هزینه ها، امکان رادیولوژي از را

 .پیشنهاد می گرددي ورانزیر ساخت هاي الزم جهت اجراي موفقیت آمیز این ف ایجاد

 :  ها واژه دیکل
ــال  سیســتم آرشــیو و انتق
تصاویر پزشکی، کـاربران،  
ــات  ــتم اطالعـــ سیســـ

 بیمارستانی

 

 يشـر بـرا  نحقوق  یتمام
 یدانشگاه علـوم پزشـک  

محفــوظ  تربــت حیدریــه
 است.

 مقدمه 

 ییو کـارآ  یفیـت بهبـود ک  يمـدرن بـرا   يهـا  يورااز فنـ  استفاده

. اسـت  یافته یشافزا يا یندهبه طور فزا یتشمراقبت بهدا یستمس

 سیستم آرشیو و انتقال تصاویر پزشـکی  ،ها يفناور یناز ا یکی

)Picture Archiving and Communication System(  

 ي هاياطالعات و فناور يدر فناور یعسر ییرات. تغ)1(می باشد 

 سـتان یمارب یعمـوم  یریتمدعرصه ي  را در ییراتیتغ اي،یانهرا

mailto:sarbazm@mums.ac.ir
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 يمراقبـت هـا   یریتمـد  ینی،بـال  ینـات معا یمار،ب یریتمد جمله از

 یرتصــاو ارائــهو  يســاز یــرهاطالعــات، ذخ یریتمــد ی،بهداشــت

اطالعات  ياز فناور . استفاده)2( را به همراه داشته است یپزشک

 يهـا  مراقبـت  یفیـت توانـد ک  یم یمراقبت بهداشت یستمس یکدر 

درمـان را   یجو نتا تمراقب تیری، مددرمانی يها ینههز ی،بهداشت

  .)3( بهبود بخشد

 یلدر اوا از زمان ظهور سیستم آرشیو و انتقال تصاویر پزشکی

صـورت   یولـوژي راد حـوزه ي در  رشد چشـمگیري ، 1980دهه 

ــ ــتگرفت ــاه اس ــرا  ي. تقاض ــزون ب ــات   يروزاف ــاط اطالع ارتب

اطالعـات   یسـتم از جملـه س  یگـر د يهـا  یسـتم بـا س  یولوژيراد

سیسـتم آرشـیو و    یجادمنجر به ا یزشکپنده پروو  یمارستانیب

 یـره، بـه منظـور ذخ  . این سیسـتم  )4( شد انتقال تصاویر پزشکی

 یمورد استفاده قرار می پزشک یرتصاو یریتانتقال، ارتباط و مد

 یـک بـه   سیسـتم آرشـیو و انتقـال تصـاویر پزشـکی     . )5(یـرد  گ

ر اشاره دارد که د یکیالکترون یپزشک یربرداريتصو يتکنولوژ

ینـد بـه   آ یمختلـف بـه دسـت مـ     يکه از روش ها یريواآن تص

، جزء ها یستمس. این )6( شوند یم یرهو ذخ تبدیل یجیتالدشکل 

مشـاهده و   یع،توز يکه برا می باشند یریتیاطالعات مد سیستم

مختلـف   يبا استفاده از انواع روش ها یجیتالد یرتصاو یگانیبا

 . )7(یرند گ یمه قرار مورد استفاد یارتباط يکه هاشب یقاز طر

 در حال حاضر، ظهور سیستم آرشیو و انتقال تصاویر پزشـکی 

 یسـتم س یـا  یولـوژي راد یستمس ياستاندارد برا لفه يؤم یکبه 

 یـر اخ يهـا  در سـال  ).3(تبدیل شده اسـت   یمارستانیاطالعات ب

وجه بوده قابل ت یانهخاورم يدر کشورها یستمس ینا يراه انداز

امـارات متحـده    ي،ستان سـعود ربع يرهاشوک ینب یناست. در ا

با  .)8(د کشورها قرار دارن یردر رتبه باالتر از سا یهو ترک یعرب

 یسـ  ي،ام آر آ یجیتـالی د یربرداريتصـو  يدستگاه ها یشرفتپ

دو دهـه گذشـته، ظهـور ابزارهـا و      یط یاسکن و سونوگراف یت

 ستاربرد آنها شده اک در یلتسهو باعث  یافتهها بهبود  يورافن

ــکی    .)9( ــاویر پزش ــال تص ــیو و انتق ــتم آرش ــوان   سیس ــه عن  ب

و ارتبـاط هـر نـوع     یگـانی با یابی،دسـت  يابـزار بـرا   ینترمناسب

بـاال بـه    یمتبا وجود ق يفناور یناست. ا یولوژيدر راد یرتصو

. با استفاده از )10(مورد استقبال قرار می گیرد  يا یندهطور فزا

آسان  یبهداشت يهامان ساز يبرا یرتصاو یریتمد تم،این سیس

 یـک  سیستم آرشیو و انتقال تصاویر پزشـکی . )8(شده است تر 

 یـع، توز یـره، ضـبط، انتقـال، ذخ   ياسـت کـه بـرا    یچیدهپ سیستم

یـرد  گ یمورد استفاده قـرار مـ   یپزشک یرتصاو یرو تفس یشنما

 یرتصــاو يســاز یــرههــا، ذخ یمارســتاناز ب یاريدر بســ. )11(

 یـا  یولـوژي راد ياهـ  در بخـش موجـود   يها يورابا فن یپزشک

 یکپـارچگی و  یفیـت توانـد ک  یمرتبط است، که مـ  یپرونده پزشک

 . )12( قرار دهد یرداده ها را تحت تاث

 سیســتم آرشـیو و انتقــال تصـاویر پزشــکی   رسـد بـه نظـر مــی  

. )13( دهـد  یشرا افزا یولوژيراد يبخش ها يتواند بهره وریم

بـه   رویبـاط تصـ  یگانی عکس و ارتبا يها یستمس یعسر توسعه

 داده و ییررا تغ یاطالعات پزشک یریتارتباطات و مد ،کامل طور

در  یمـار ب یتو رضـا  يبهره ور یشافزا يپلت فرم موثر برا یک

 ،براساس شـواهد . )14(فراهم می کند  یو درمان یمراکز بهداشت

ــان ــ ییمارســتانب کارکن ــه راحت ــاور یب ــات جد يفن ــداطالع  ا ر ی

اسـتاندارد   ینر بـاالتر ات ددمخـ  یـت فیک یجـه نت رد ویرند پذ ینم

از  یاريدرمان خود با بس ینددر طول فرآ یمارانو ب نبودهممکن 

 یتینارضـا  موجـب  و همین موضـوع  می گردندمشکالت مواجه 

 . کـاربران )3( گـردد  یمـ  یمراقبت بهداشت یستماز س مددجویان

 يعات در سازمان هااطال يفناور یرشاز عوامل مهم در پذ یکی

 یرشو پـذ  يفنـاور  یاثربخش . بین)15(هستند  یهداشتمراقبت ب

 یـک آن توسط کاربران ارتباط مثبت وجـود دارد. اگـر کـاربران    

نشان دهنـد، اهـداف    مقاومتدر برابر استفاده از آن  ي،تکنولوژ

بـه خـوبی حاصـل نمـی      از بکـارگیري آن تکنولـوژي   مورد نظر

ل قـا و انتسیستم آرشیو  استفاده از ايیمزا . با وجود)16( گردد

 ینــدهايفرآ ییــراتتغ ینــهدر زم ییهــاچــالش پزشــکی،ویر تصـا 

از جملـه   یـران و مقاومـت کـاربران وجـود دارد. ا    ینـه هز ي،کار

 سـالمت اسـتفاده    نظـام در  يفنـاور  یـن است که از ا رهاییکشو

با هدف بررسی دیدگاه کاربران نسـبت   پژوهش این. )1(ی کند م

شـکی  اویر پزتصـ  تقـال بکارگیري سیستم آرشیو و ان به مزایاي
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هاي آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجـام  ستاندر بیمار

 . شد

 اهشرو 
در و  1395در سـال  مقطعی  -پژوهش حاضر به روش توصیفی

پنج بیمارستان آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجـام  

 88شامل  شکیآرشیو و انتقال تصاویر پزشد. کاربران سیستم 

ولـوژي بیمارسـتان   بخش رادیشناسان ارکن و نفر از متخصصی

شرایط ورود  .هاي آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بودند

سابقه حداقل یکسال استفاده از این سیسـتم   دارابودن به مطالعه

یـک  از  بـا اسـتفاده   هـاي پـژوهش   ردآوري دادهگبه منظور  بود.

 دارايایـن پرسشـنامه    .شد گرد آوري محقق ساخته پرسشنامه

 سوال)، سـواالت مربـوط بـه    6دموگرافیک (اطالعات  تمقس هس

سیسـتم آرشـیو و   شاخص هاي بهبود عملکرد سازمان با ورود 

و شـاخص هـاي ورود ایـن     سوال)  11( انتقال تصاویر پزشکی

سـوال) در یـک مقیـاس پـنج      10در بخـش رادیولـوژي (   سیستم

ی و روایـ  = بسیار زیاد) بـود. 5 = خیلی کم تا1گزینه اي لیکرت (

ی پرسشـنامه هـا نیـز مـورد سـنجش قـرار گرفـت. روایـی         ایایپ

تحلیل محتـوا و اسـتفاده از نظـر    روش پرسشنامه با استفاده از 

مـدیریت اطالعـات   دو نفر دکتراي ( متخصصان و صاحب نظران

بررسـی شـد.    انفورماتیـک پزشـکی)  نفر دکتـراي   یکسالمت و 

ن مـو زاز آبـا اسـتفاده از روش آزمـون بـ    پایایی پرسشنامه نیز 

). تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی r=85/0شد ( بررسی

 .انجام شد16نسخه   SPSSبه کمک نرم افزار 

 نتایج 
و  . میـانگین  بودنـد  )%3/52( نفـر  46 زناکثریت شرکت کنندگان 

ظر سطح سال بود. از ن 38/33 ± 99/7سنی افراد انحراف معیار 

 ) کارشـناس بـوده  %7/80( نفـر  71 الت اکثریـت کـاربران  یصتح

آرشـیو  و سابقه کاري یک تا چهار سال را با سیستم ) 1(جدول 

 داشتند. و انتقال تصاویر پزشکی

ــاخص  ــا شـ ــه بـ ــازمان،   در رابطـ ــرد سـ ــود عملکـ ــاي بهبـ  هـ

از مشارکت کنندگان معتقد بودنـد کـه بـا ورود     )%6/60نفر ( 46

 ناتمارسسیستم آرشیو و انتقال تصاویر پزشکی، هزینه هاي بی

کـه ایـن    بـاور داشـتند   )%7/58نفر ( 44 همچنین،بد. ایمی  کاهش

کننـده  کمـک   مورد نیاز بیمارمی تواند در ارائه اطالعات  سیستم

سیستم آرشیو و در مورد شاخص هاي ورود  ).1(نمودار  باشد

 ،کـاربران  از دیدگاه در بخش رادیولوژي ر پزشکییوانتقال تصا

کـاهش   ووژي از راه دور دیولـ ار نامکاقویا به %) 5/64(نفر  49

اشـغال فضـاي کـاري    نیـز   و  %)8/53نفـر،   42(هزینه تهیه فیلم 

 ).2(نمودار  ندبودمعتقد ) %7/55نفر،  44( کمتر

 توزیع فراوانی متغیرهاي فردي مشارکت کنندگان .1جدول 

 (درصد) تعداد سطوح متغیرها متغیرها

 جنسیت
 42) 7/47( مرد

 46) 3/52( زن

 التصیحت حسط

 71) 7/80( کارشناس

 3) 4/3( کارشناس ارشد

 14) 9/15( رزیدنت

 88) 100( کل افراد
 

 بحث 
کـاربران نسـبت بـه     یـدگاه د پژوهش حاضـر بـا هـدف بررسـی    

در  یپزشـک  یرو انتقال تصـاو  یوآرش یستمس یريبکارگ یايمزا

انجـام  مشـهد   یدانشگاه علـوم پزشـک   یآموزش يها یمارستانب

سیستم یافته هاي مطالعه حاضر نشان داد که  کلی، روطبه  .شد

اه کـاربران منجـر بـه    دیـدگ از  ویر پزشـکی اصآرشیو و انتقال ت

 در همکــاران و  Fangکــاهش هزینــه در بیمارســتان مــی شــود.

ارزیابی مالی سیسـتم آرشـیو و انتقـال    «پژوهش خود با عنوان 

ل اقـ تنسیستم آرشیو و ابیان کردند که اجراي » تصاویر پزشکی

در همـه سـطوح بیمارسـتان مـی توانـد باعـث        تصاویر پزشکی

نیـز در   و همکاران Tzeng. )17( در هزینه ها شود یصرفه جوی

مـی توانـد باعـث     مطالعه خود بیان کردنـد اجـراي ایـن سیسـتم    

صرفه جویی در هزینه ها شود که با یافته هاي پژوهش حاضـر  

سیسـتم  مـالی   یباآنها همچنین یک مدل براي ارزی .مطابقت دارد

ري یـ گبراي کمـک در تصـمیم     آرشیو و انتقال تصاویر پزشکی

  .)18(ند نیز ارائه کرد
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 سیستم آرشیو و انتقال تصاویر پزشکی. شاخص هاي بهبود عملکرد سازمان با ورود 1نمودار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یولوژيدر بخش راد یر پزشکیواسیستم آرشیو و انتقال تص. شاخص هاي ورود 2نمودار 
 

  بـه نظــر مـی رســد  هـاي قبلــی  هـاي پــژوهش راسـتاي یافتــه  رد

بکارگیري این فناوري می توانـد امکـان رادیولـوژي از راه دور،    

کاهش هزینه در تهیه فیلم ها و همچنین اشـغال فضـاي فیزیکـی    

. با بـه کـارگیري ایـن سیسـتم     )20, 19, 10( نمایدکمتر را فراهم 

ــد ــوگرافی  یرواصــت یریتم ــررادی ــ ياب ــت  ياســازمان ه مراقب

ــت ــهیل یبهداش ــده تس ــتو ک ش ــارا  یفی ــدمات و ک ــش  ییخ بخ

رادیولــوژي بهبــود خواهــد یافــت. الکترونیکــی شــدن تصــاویر  

رادیولوژي می تواند از طریق حذف کلیشه هاي رادیـوگرافی در  

نقش بسزایی مورد نیاز و کاهش هزینه ها  فضاي فیزیکیکاهش 

هیل دسترسـی  سـ ت ري منجر بـه . این فناو)10, 7 ,3( داشته باشد
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ــه تصــاودر هــر زمــان و هــر مکــانی   ــوژي شــدهب و  یر رادیول

آنهــا و بررســی ســریع  یــابیباز يکــاهش زمــان انتظــار بــرادر

در حـالی کـه در اسـتفاده     .)21, 11( حائز اهمیت است تصاویر 

چندین باره از کلیشه هاي قدیمی خطر مخدوش شـدن و از بـین   

یـره، اسـتفاده و   ذخ ناسیستم امک ود دارد، در اینوجا هنرفتن آ

 .)22(د بود انتشار تصاویر به راحتی فراهم خواه

بیشتر از  سیستم آرشیو و انتقال تصاویر پزشکیپیچیدگی هاي 

برخی سیستم هـاي اطالعـات بیمارسـتانی اسـت. چـرا کـه ایـن        

سیستم نیازمنـد جمـع آوري و پـردازش داده از سـایر سیسـتم      

عات کامل بیمار به اطال هئمنظور ارا عات بیمارستان، بهالطاهاي 

تمامی کارکنان خدمات درمـانی اسـت. لـذا میـزان پـذیرش ایـن       

. )23(سیستم با سایر انواع سیستم هاي اطالعاتی متفاوت اسـت  

سیسـتم آرشـیو و انتقـال تصــاویر    بنـابراین، ارزیـابی موفقیـت    

تفـاوت باشـد.   م دنبا سایر سیستم هاي اطالعاتی می توا پزشکی

شیو و انتقـال تصـاویر پزشـکی، عـدم     تم آرسیود فواید سبا وج

توانایی کاربران در استفاده صحیح از سیستم و تفسیر نادرست 

، از این رواطالعات می تواند بر مراقبت بیمار اثري منفی بگذارد. 

مـورد توجـه قـرار گرفتـه و ایـرادات      بایـد  دیدگاه کـاربران نیـز   

 شـود.  عفـ از سیسـتم ر ارزیـابی کـاربران    بـه  هاحتمالی با توجـ 

آگاهی کارشناسـان و متخصصـین رادیولـوژي و دیـدگاه آنهـا      

نسبت به مزایاي این سیستم از اهمیت بسیاري برخوردار است. 

رادیولوژیست ها و متخصصین اسـتفاده کننـده از ایـن سیسـتم     

باید توانایی سنجش کیفیت تصاویر را داشته باشند تا تفسیر بـه  

توانایی مـی توانـد   این  مدکن باشد. عصویر براي آنها ممت عقمو

 . )25, 24( اثر منفی بر روي مراقبت از بیمار بگذارد

Trimble در پژوهش خود با عنوان اهمیت بکارگیري  و همکاران

واجد شرایط بـراي مـدیریت سیسـتم آرشـیو و انتقـال       کارکنان

مهـم در   یشـ آموزش دیده نق افرادتصاویر پزشکی دریافتند که 

 ارتقـاء ته و می توانند موجـب  د داشنمسیستم ارزش مدیریت این

کارایی، افزایش بهره وري، کاهش هزینه ها و خطاهاي پزشـکی،  

افزایش کیفیت مراقبت هاي درمانی و رضایت رادیولوژیست هـا  

 .)26(شوند 

یافته ها نشان می دهد یکـی از مـوارد مهـم از دیـدگاه کـاربران      

محـل   زور و خـارج ا ذخیره شـده از راه د  ردسترسی به تصاوی

ار بود. پیش نیاز وجود چنین قابلیتی در سیستم هـاي ذخیـره   ک

ســـازي و آرشـــیو و انتقـــال تصـــاویر پزشـــکی، بکـــارگیري  

استانداردها و وجود زیرساخت هاي فنی در این زمینه است. در 

سیستم آرشیو و انتقال تصاویر پزشکی، براي ذخیره سـازي و  

 Digital( یکـام اداسـتاندارد   ر پزشکی دیجیتـال از یوانتقال تصا

Imaging and Communications in Medicine (DICOM)( 

استفاده می شود. استاندارد دایکـام، شـرایط الزم بـراي ذخیـره     

سازي، چاپ و انتقال انواع مختلف تصاویر پزشکی ایجـاد شـده   

ــدگان   ــزات تصــویربرداري پزشــکی را از تولیدکنن توســط تجهی

آن، در هر زمـان و  عات الطلف فراهم می کند تا تصاویر و اتخم

در صورت نیاز، در دسترس افـراد قـرار گیرنـد    نیز مکانی و هر 

رغم اینکه یافته ها نشان می هد کـاربران هزینـه هـاي    . علی)27(

صرف شده براي پیاده سازي سیستم آرشیو و انتقال تصـاویر  

به دلیـل هزینـه هـاي     امپزشکی را در نهایت اثربخش می دانند، ا

الي فایـل هـا معمـوال    سازي این سیستم ها و حجم با زیاد پیاده

این سیسـتم   ريهزینه هاي اولیه ي خرید و پیاده سازي و نگهدا

ها باالست. این موضوع پیاده سـازي سیسـتم آرشـیو و انتقـال     

در کشــورهاي درحـال توســعه بـه نســبت    تصـاویر پزشـکی را  

الش هـایی روبـه رو کـرده اسـت     با چـ  کشورهاي توسعه یافته،

علیـرغم ایـن چـالش هـا      . در هر صورت به نظر مـی رسـد  )23(

بکارگیري فناوري هاي نوین اطالعات سالمت از جملـه سیسـتم   

آرشیو و انتقال تصـاویر پزشـکی مـی توانـد در ارتقـاء کیفیـت       

در بین کارشناسـان  حاضر  پژوهش مراقبت سالمت موثر باشد.

نشگاه علوم پزشـکی مشـهد انجـام    ژي داو متخصصین رادیولو

مارستان هـاي کشـور را محـدود    ج به سایر بییکه تعمیم نتا دش

می کند. توصیه می شود پژوهش هاي بعدي در جمعیت بزرگتر 

و در سطح کشور انجام گیرد. ضمن اینکـه در پـژوهش حاضـر    

فقط به جنبه هاي تاثیر پکـس در شـاخص هـاي بهبـود عملکـرد      

د این سیستم به بخش رادیولـوژي  ي وروسازمان و شاخص ها

دیگـري ماننـد کاربردپـذیري و     رداخته شده است و موارد مهمپ
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 بهبود عملکـرد بـالینی در نظـر گرفتـه نشـده اسـت کـه توصـیه         

 .می شود در پژوهش هاي بعدي به این مهم پرداخته شود

 گیرينتیجه 
داد کــه کــاربران مهمتــرین  نشــان حاضــر یافتــه هــاي پــژوهش

ویر پزشـکی را  اگیري سیستم آرشیو و انتقـال تصـ  ري بکامزایا

اهش هزینه ها، امکان رادیولوژي از راه دور، مواردي هم چون ک

افزایش کیفیت و کارایی صـنعت مراقبـت سـالمت مـی داننـد. از      

طرفی با توجه به هزینه رو به رشد بهداشت و درمان و همچنین 

در  تتباطـا پیشرفت سـریع در زمینـه ي فنـاوري اطالعـات و ار    

 سیاست گذاران و مـدیران حـوزه ي   دنیاي کنونی، الزم است که

سالمت زیر ساخت هاي الزم را در جهت اجـراي موفقیـت آمیـز    

سیستم آرشیو و انتقال تصاویر پزشکی فراهم سازند تا کیفیـت  

ارائه ي مراقبت سالمت افزایش و هزینـه هـاي تحمیـل شـده بـه      

 .صنعت مراقبت سالمت کاهش یابد

 قدردانی و شکرت 
ن کنــان محتــرم مشــارکت کننــده در ایــرنویســندگان از کلیــه کا

پژوهش، نهایت تشـکر و سـپاس دارنـد. ضـمناً ایـن مطالعـه بـه        

عنوان طرح تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد با شـماره  

 .به ثبت رسیده است 931790

 تضاد منافع 
دگان در این پژوهش هیچ گونه تعـارض منـافعی توسـط نویسـن    

 .زارش نشده استگ

 ان:گمشارکت نویسند
) مفهوم پردازي و طراحی مطالعه، یا جمع آوري داده هـا، یـا   1( 

ــیر داده  ــل و تفس ــه و تحلی ــا تجزی ــل :ه ــافر  خلی ــته -کیمی  فرش

علیرضـا بنـاي یـزدي     -ییضـیا  حسـین  امیـر  -منزه  منوچهري

   سرباز معصومه -پور

محتـواي  دوین جهـت تـ  ) تهیه پیش نویس مقاله یا بـازبینی آن  2(

 معصـومه  -پور یزدي بناي علیرضا -کیمیافر خلیل :اندیشمندانه

   سرباز

خلیــل  :ســال بــه مجلــهار از پــیش دستنوشــته نهــایی تاییــد) 3(

امیر  -شته منوچهري منزهفر -علیرضا بناي یزدي پور -کیمیافر

   معصومه سرباز -حسین ضیائی

 

 



 
68 

  

 
 1398 تابستان .2ه شمار .7دوره             دریهجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیم

 نهمکارا و کیمیافر                         کیپزش کاربران نسبت به مزایاي بکارگیري سیستم آرشیو و انتقال تصاویر دیدگاه

 References 
1. Goodarzi H, Khatami S-M, Javadzadeh H, 
Mahmoudi S, Khajehpour H, Heidari S, et al. 
User Acceptance of Picture Archiving and 
Communication System in the Emergency 
Department. Iranian journal of radiology: a 
quarterly journal published by the Iranian 
Radiological Society. 2016;13(2):e20102. 

2. Kim D, Kang P, Yun J, Park S-H, Seo J-W, 
Park P. Study on User Interface of Pathology 
Picture Archiving and Communication System. 
Healthc Inform Res. 2014;20(1):45-51. 

3. Ahmadi M, Mehrabi N, Sheikhtaheri A, 
Sadeghi M. Acceptability of picture archiving 
and communication system (PACS) among 
hospital healthcare personnel based on a unified 
theory of acceptance and use of technology. 
Electronic physician. 2017;9(9):5325-30. 

4. Mansoori B, Erhard KK, Sunshine JL. Picture 
Archiving and Communication System (PACS) 
Implementation, Integration & Benefits in an 
Integrated Health System. Academic Radiology. 
2012;19(2):229-35. 

5. Tabatabaei MS, Langarizadeh M, Tavakol K. 
An Evaluation Protocol for Picture Archiving 
and Communication System: a Systematic 
Review. Acta informatica medica : AIM : 
journal of the Society for Medical Informatics 
of Bosnia & Herzegovina : casopis Drustva za 
medicinsku informatiku BiH. 2017;25(4):250-3. 

6. Choplin RH, J M Boehme n, Maynard CD. 
Picture archiving and communication systems: 
an overview. RadioGraphics. 1992;12(1):127-9. 

7. Alalawi ZM, Eid MM, Albarrak AI. 
Assessment of picture archiving and 
communication system (PACS) at three of 
ministry of health hospitals in Riyadh region – 
Content analysis. Journal of Infection and 
Public Health. 2016;9(6):713-24. 

8. Aldosari B. User acceptance of a picture 
archiving and communication system (PACS) in 
a Saudi Arabian hospital radiology department. 
BMC Medical Informatics and Decision 
Making. 2012;12(1):44. 

9. Paré G, Trudel M-C. Knowledge barriers to 
PACS adoption and implementation in 
hospitals. International Journal of Medical 
Informatics. 2007;76(1):22-33. 

10. Jorwekar GJ, Dandekar KN, Baviskar PK. 
Picture Archiving and Communication System 
(PACS): Clinician’s Perspective About Filmless 
Imaging. Indian Journal of Surgery. 
2015;77(3):774-7. 

11. Samei E, Seibert JA, Andriole K, Badano A, 
Crawford J, Reiner B, et al. AAPM/RSNA 
Tutorial on Equipment Selection: PACS 
Equipment Overview. RadioGraphics. 
2004;24(1):313-34. 

12. Fatehi M. Situation of pacs in Iran. 
Sanatdarman. 2011;7:15-7. 

13. Floyd DM, Trepp ER, Ipaki M, Ng CKC. 
Study of Radiologic Technologists’ Perceptions 
of Picture Archiving and Communication 
System (PACS) Competence and Educational 
Issues in Western Australia. Journal of Digital 
Imaging. 2015;28(3):315-22. 

14. Liu Y-L, Shih C-T, Chang Y-J, Chang S-J, 
Wu J. Performance Enhancement of a Web-
Based Picture Archiving and Communication 
System Using Commercial Off-the-Shelf Server 
Clusters. BioMed Research International. 
2014;2014:657417. 

15. Ward R, Stevens C, Brentnall P, Briddon J. 
The attitudes of health care staff to information 
technology: a comprehensive review of the 
research literature. Health Information & 
Libraries Journal. 2008;25(2):81-97. 

16. Ammenwerth E, Gräber S, Herrmann G, 
Bürkle T, König J. Evaluation of health 



 
69 

  

 
 1398 تابستان .2ه شمار .7دوره             دریهجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیم

 نهمکارا و کیمیافر                         کیپزش کاربران نسبت به مزایاي بکارگیري سیستم آرشیو و انتقال تصاویر دیدگاه

information systems-problems and challenges. 
International Journal of Medical Informatics. 
2003;71(2):125-35. 

17. Fang Y-C, Yang M-C, Hsueh Y-S. Financial 
Assessment of a Picture Archiving and 
Communication System Implemented all at 
Once. Journal of Digital Imaging. 
2006;19(1):44. 

18. Tzeng W-S, Kuo K-M, Lin H-W, Chen T-Y. 
A Socio-technical assessment of the success of 
picture archiving and communication systems: 
the radiology technologist’s perspective. BMC 
Medical Informatics and Decision Making. 
2013;13(1):109. 

19. Hwang I-C, Lee KW, Park SS, 
Chanthanoulay S, Sisavanh M, Rajpho V, et al. 
The first picture archiving and communication 
system in Lao People’s Democratic Republic: 
Changes in the utilization rate of imaging tests 
in the first year after implementation. 
International Journal of Medical Informatics. 
2016;94:31-8. 

20. Aldosari H, Saddik B, Al Kadi K. Impact of 
picture archiving and communication system 
(PACS) on radiology staff. Informatics in 
Medicine Unlocked. 2018;10:1-16. 

21. Hurlen P, Østbye T, Borthne A, 
Gulbrandsen P. Introducing PACS to the Late 
Majority. A Longitudinal Study. Journal of 
Digital Imaging. 2010;23(1):87-94. 

22. Fridell K, Aspelin P, Edgren L, Lindsköld L, 
Lundberg N. PACS influence the radiographer's 
work. Radiography. 2009;15(2):121-33. 

23. Paré G, Lepanto L, Aubry D, Sicotte C. 
Toward a multidimensional assessment of 
picture archiving and communication system 
success. International Journal of Technology 
Assessment in Health Care. 2005;21(4):471-9. 

24. Duyck P, Pynoo B, Devolder P, Voet T, 
Adang L, Vercruysse J. User Acceptance of a 

Picture Archiving and Communication System. 
Methods Inf Med. 2008;47(02):149-56. 

25. Zahiri Esfahani M, Khajouei R, Baneshi 
MR. Augmentation of the think aloud method 
with users’ perspectives for the selection of a 
picture archiving and communication system. 
Journal of Biomedical Informatics. 2018;80:43-
51. 

26. Trimble C, Socia C, Bluth E, Nagy P. 
Importance of certified and qualified personnel 
for managing PACS. Radiol Manage. 
2010;32(6):10-3. 

27. Natsheh QN, Li B, Gale AG. Security of 
Multi-frame DICOM Images Using XOR 
Encryption Approach. Procedia Computer 
Science. 2016;90:175-81. 



 

Copyright © 2019 Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences. This is an open-access article 
distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International License 
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material just in 
noncommercial usages, provided the original work is properly cite. 

 

Users' Views on the Benefits of Using the Picture Archiving and 
Communication System (PACS) in hospitals affiliated with Mashhad 

University of Medical Sciences in 2016 
Khalil Kimiafar1, Alireza Banaye Yazdipour1,2, Fereshte Manouchehri Monazah1,2, Amir Hossein 

Ziaee Mashhadi3, Masoumeh Sarbaz1* 

1. Department of Medical Records and Health Information Technology, School of Paramedical 
Sciences, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran 
2. Student Research Committee, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran 
3. Department of Technology of Radiology, Mashhad University of Medical Sciences, 
Mashhad, Iran 
Corresponding author: sarbazm@mums.ac.ir   

   Abstract 

 Background & Aim: Picture Archiving and Communication System (PACS) is used for 
storing, retrieving and displaying medical images and transmitting electronic reports. 
One of the important factors in accepting this system is users. The purpose of this study 
was to evaluate the users' views on the benefits of using picture archiving and 
communication system (PACS) in hospitals affiliated with Mashhad University of 
Medical Sciences. 

Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted in 2016. The population 
of study was 88 users of the picture archiving and communication system in five 
educational hospitals affiliated to Mashhad University of Medical Sciences. The data 
were collected using a researcher-made questionnaire. The validity of the questionnaire 
was assessed by content analysis and its reliability was tested by test-retest method. 
Data analysis was conducted using descriptive statistics in the SPSS v.16 software. 

Results: The results of this study showed that in relation to organizational performance 
improvement indices, 46 users (60.6%, very high and high) stated that with the entry of 
the picture archiving and communication system, hospital costs would be reduced. 
About the indices of entering the picture archiving and communication system in the 
radiology department, 49 participants (64.5%, very high and high) of people stated that 
with the help of this system, the feasibility of teleradiology is provided. 

Conclusion: The results of this study showed that the most important advantages of 
using the PACS were cost reduction, feasibility of tele radiology, and improvement of 
quality and efficiency in health care from views of users. Providing the necessary 
infrastructure for successful implementation of this technology is recommended. 
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