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  آیا دیجیتالی شدن، جراحی را متحول خواهد کرد؟: هاي دیجیتال در جراحی تکنولوژي

  *آیدین پرنیا دکتر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جراحی دیجیتال، سالمت دیجیتال، تحول دیجیتال :هاي کلیدي اژهو

  و هدف هزمین
هاي دیجیتال، شناخت بیشتر از  با پیشرفت تکنولوژي

ها در میان عموم  ن آنگیر شد کاربردها، کاهش قیمت و همه
هاي مختلف و مهمتر از همه  مردم، صنایع، مشاغل و تخصص

ها به بخشی از زندگی روزمره، شاهد  تبدیل شدن آن
) Digital Transformation(اي به نام تحول دیجیتال  پدیده

هرچند تحول دیجیتال با هدف استفاده از . هستیم
رائه راهکارهاي هاي دیجیتال براي رفع مشکالت و ا تکنولوژي

دهد، ولی این امر در بسیاري از مواقع منجر به  جدید رخ می
. گردد ها و ساختارها می تغییرات بنیادي در رفتارها، فرآیند

همین تغییرات اساسی و سریع یکی از دالیلی است که ورود 

ها را کند  تکنولوژي دیجیتال به برخی صنایع و تخصص
  .شود کند و باعث ایجاد مقاومت می می

ها  هاي دیجیتال بسیاري از حوزه در حالی که تکنولوژي
دیده و در طی دو دهه  نور مانند ارتباطات یا مالی را در

ها پیدا کرده، در ورود به حوزه  اي در آن گذشته جایگاه ویژه
، 1990در دهه . است سالمت به آن اندازه اقبال نداشته

خصی، به همزمان با گسترش استفاده از کامپیوترهاي ش
ها، سالمت  خصوص براي الکترونیکی کردن پرونده

با رشد  21در اوایل قرن . شکل گرفت eHealthالکترونیک یا 
همین مفاهیم با عنوانی مانند  web 2.0 اینترنت و ورود

  :چکیده
حوزه سالمت . اند ها و صنایع مختلف را متحول کرده اند و حوزه وارد شده  هاي دیجیتال در همه ابعاد زندگی انسان تکنولوژي

با این حال برخی . ها بوده است ثیرپذیري کمتر از سایر حوزهأاما به دالیل مختلفی این ت ،ثیر این تحوالت قرار گرفتهأنیز تحت ت
در این مقاله ضمن پاسخ به این موضوع، . د که تحول دیجیتال دیر یا زود حوزه سالمت را نیز در برخواهد گرفتاعتقاد دارن
کنیم که آیا باید در انتظار تحول دیجیتال در  گیري می هاي دیجیتال امروزي در تخصص جراحی را بررسی و نتیجه تکنولوژي

  ؟جراحی باشیم یا خیر
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Health 2.0 گیر شدن موبایل  با همه. وارد عرصه سالمت شد
فی معر mHealthشاخه جدیدي به نام  2000در اواسط دهه 

گردید و پس از آن نیز با دیجیتالی شدن همه ابعاد زندگی 
  اي به نام سالمت دیجیتال  ها امروزه حوزه انسان

)Digital Health( علیرغم همه این . به وجود آمده است
هاي مختلف و حتی  ها و شاخه ها و معرفی حوزه گذاري نام
ها و برگزاري  هاي تخصصی در این زمینه اندازي رشته راه

صدها همایش و کنفرانس در سراسر جهان، همچنان بنظر 
رسد تحول دیجیتال به سختی راه خود را در میان  می

  .کند هاي سالمت پیدا می مجموعه رها و زی تخصص
هاي مختلفی  هاي دیجیتال با کاربري هرچند تکنولوژي

اند و در برخی موارد نیز  در حوزه سالمت وارد شده
ولی هنوز  ،و مناسبی پیدا کنند اند جایگاه خوب توانسته

اند  تبدیل به یک جزء الزامی و الینفک در حوزه سالمت نشده
براي فهم . اند که بتوان ادعا کرد تحولی عظیم ایجاد کرده

ها از جمله حوزه  توان این موضوع را با سایر حوزه بهتر می
هاي خود را  اگر تنها نحوه پرداخت قبض. مالی مقایسه کرد

ده سال پیش مقایسه کنید، به خوبی مشاهده امروز با 
کنید که تکنولوژي به نحوي تعامالت و ساختارها در حوزه  می

مالی را متحول کرده که حتی تصور بازگشت به دوران قبل از 
اما در حوزه سالمت چطور؟ نحوه تعامل . آن غیر ممکن است

بیماران، پزشکان، پرسنل بهداشتی درمانی و تمامی اجزاء 
م سالمت در مقایسه با ده سال پیش چقدر تغییر کرده سیست

توان گفت نحوه تعامالت و  است؟ در واقع با اطمینان می
ساختارها در حوزه سالمت هنوز به واسطه تکنولوژي 

حال سوال این است . دستخوش تغییري اساسی نشده است
که آیا تحول دیجیتال در آینده در حوزه سالمت رخ خواهد 

  داد یا خیر؟

  تحول دیجیتال در سالمت
صاحب نظران معتقدند که تحول دیجیتال سرانجام تمام 
زندگی انسان را دگرگون خواهد کرد و حوزه سالمت نیز 

اینکه چرا این اتفاق تاکنون رخ نداده از یک . مستثنی نیست
گیري و رشد  سو به سابقه چند هزار ساله و قدرتمند شکل

ن در برابر چنین تغییري پزشکی مربوط است که به پشتوانه آ
دهد و از سوي دیگر به این، ارتباط  از خود مقاومت نشان می

هاي دیجیتال هنوز بسیار جوان و  کند که تکنولوژي پیدا می
نابالغ هستند و هنوز نیازمند رشد و توسعه بیشتري هستند 

گذاران و متولیان  تا به طور شایسته مورد پذیرش سیاست

ها به  این حال امروز این تکنولوژي با. سالمت قرار گیرند
آرامی در حال ورود به حوزه سالمت هستند و برخی از 

  .گردد در ادامه ذکر می  هاي آن نمونه
یکی از : )Artificial Intelligence(وعی ـهوش مصن .1

ه شده هوش مصنوعی در پردازش ـردهاي شناختـکارب
  گیري هاي کمک تصمیم مـویر براي سیستـتص

)Decision Support Systems (ها و  شرکت. رادیولوژي است
کنند،  هاي مختلفی بر روي این تکنولوژي کار می استارتاپ

VoxelCloud ها است که سیستم کمک  یکی از آن
اسکن ریه و قلب  تی گیري براي تصویربرداري سی تصمیم

  . طراحی کرده است
از تکنولوژي : )Virtual Reality(واقعیت مجازي  .2

زي در زمینه بازتوانی، توانبخشی و حتی درمان واقعیت مجا
ها به عنوان مثال تنبلی چشم استفاده شده  برخی بیماري

از عینک گوگل  Augmedixهمچنین استارتاپ . است
)Google Glass( آوري و ثبت اطالعات در زمان  براي جمع

گرفتن شرح حال و معاینه بیمار استفاده نموده است تا 
تایپ پرونده الکترونیک توجه بیشتري  پزشک بتواند به جاي

 . ثر با بیمار داشته باشدؤبه حفظ ارتباط م
هاي  دستگاه: )Internet of Things(اینترنت اشیاء  .3

کنند و مربوط  کار می ءمختلفی که با تکنولوژي اینترنت اشیا
از . اند ساخته و ارائه شده ،به حوزه سالمت هستند

که عالئم حیاتی و  )Wearables(هاي پوشیدنی  دستگاه
کنند تا ابزارهایی که  آوري می اطالعات موقعیتی فرد را جمع

. کنند اطالعات محیطی و وضعیت وسایل دیگر را تحلیل می
دستگاه کوچکی تولید  AliveCorبه عنوان مثال استارتاپ 

کرده است که با قراردادن دو انگشت بر روي آن نوار قلبی با 
 . کند گوشی موبایل ارسال می گیرد و به ارزش بالینی می

هاي سه  پرینتر ):3D Printing(پرینت سه بعدي  .4
هر چیز را  سازي تقریباً د دقیق و شخصیـبعدي امکان تولی

توان با  هر چیز را می ریباًـامروزه تق. اند م آوردهـفراه
ود تا آنجا که اکنون ـوژي تولید نمـاستفاده از این تکنول

با  ءاي زنده براي پیوند اعضاه تالش براي پرینت ارگان
در این حوزه . شود ام میـولوژي انجـاستفاده از این تکن

هایی تولید کرده  قرص Aprecia Pharmaceuticalsشرکت 
شوند و سرعت انحالل  است که به صورت سه بعدي پرینت می

 .بسیار باالیی دارند
ل ـآوري و تحلی جمع: )Big Data(هاي کالن  داده .5

وزه ـن بدون شک راز بسیاري از مسائل در حهاي کال داده
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هاي بسیاري در این  تـود و فعالیـسالمت را خواهد گش
به عنوان مثال استارتاپی به نام . شود زمینه انجام می
Flatiron Health کند و با ایجاد  در حوزه سرطان فعالیت می

اي از متخصصین و محققین سرطان امکان به  جامعه
آوري و  ها را فراهم نموده و خود به جمع گذاري داده اشتراك

 .پردازد ها می تحلیل این داده
هایی از میان هزاران شرکت و  این موارد تنها نمونه

استارتاپی هستند که سعی در تولید محصوالت و خدمات 
ها  این نمونه اتفاقاً. دیجیتال کاربردي در حوزه سالمت دارند

پیچیده با تکنولوژي  هاي تا حدود زیادي مربوط به تکنولوژي
این در حالی است که راهکارهاي . باشندسطح باال می

بسیاري نیز وجود دارند که در قالب یک اپلیکیشن پیگیري 
آوري  یا آموزش بیمار، یا یک گجت دیجیتالی ساده براي جمع

ه ـار ارائـازي ارتباط با بیمـات و یا یک سامانه مجـاطالع
مه این موارد آن است که مشخصه مشترك میان ه. شوندمی

تالش دارند یک مسئله یا مشکل در حوزه سالمت را رفع 
  .دهند ءکرده یا راهکار قبلی را ارتقا

رسد هرچند تحول دیجیتال هنوز  در هر حال بنظر می
توان  در حوزه سالمت رخ نداده ولی ورود و حضور آن را می

 ها به واسطه این حضور در برخی تخصص. به وضوح حس کرد
شود، به عنوان مثال  ها بیشتر لمس می ماهیت و شرایط آن

هاي  توان به تخصص رادیولوژي اشاره کرد که تکنولوژي می
اند و در حال  دیجیتال مدتی است که وارد این تخصص شده

توان گفت تاحدودي نحوه تعامل  گسترش می باشند و می
متخصصین رادیولوژي و سایر افراد درگیر در این رشته را 

  .اند ثر نمودهأمت
هاي  وژيـهایی که ردپاي تکنول صـیکی از تخص

با این . ی استـود جراحـش ال کمتر در آن دیده میـدیجیت
دي راهی براي ورود ـاند تا ح ها توانسته حال این تکنولوژي

هایی از  در ادامه نمونه. به میان جراحان نیز پیدا کنند
را معرفی هاي دیجیتال در جراحی  استفاده تکنولوژي

  .نمائیم می

  هاي دیجیتال در جراحی تکنولوژي
شاید اولین تصویري که از تکنولوژي دیجیتال در 

  اتاقی سفید شبیه به یک سفینه ،رسد جراحی به ذهن می
فضایی است که در آن بازوهاي رباتیک بدون حضور انسان با 

هرچند این تصویر . کنند نورهاي لیزري بیمار را درمان می
ولی  )1تصویر ( هاي علمی تخیلی شبیه است به فیلمبیشتر 

هاي دیجیتال در  واقعیت آن است که همین امروز تکنولوژي
با این . اند جراحی تا حدود زیادي به این تصویر نزدیک شده

حال اغلب راهکارهاي دیجیتال که در جراحی معرفی و 
اند به خودي خود مانند این تصویر تخیلی  ده شدهااستف

بهتر است براي درك بهتر از این راهکارها با . نیستند
 5توان در  این راهکارها را می. ها آشنا شویم هایی از آن نمونه
در اتاق ) 3پیش از جراحی؛ ) 2آموزش جراحی؛ ) 1: دسته
  .پژوهش و مدیریت تقسیم نمود) 5پس از جراحی؛ ) 4عمل؛ 

  آموزش جراحی. 1
و  VRیا با استفاده از تکنولوژي واقعیت مجازي 

توان آموزش و تمرین جراحی  سازي شرایط جراحی می شبیه
سازي جراحی  هاي شبیه پنل. را بسیار به واقعیت نزدیک نمود

هاي مختلفی  توسط شرکت ،کنند کار می VRکه با استفاده از 
  . اند طراحی و عرضه شده

ساز آموزشی  شبیه ):Touch Surgery(تاچ سرجري   - 
سازي  شبیه 300ت که بیش از جراحی بر روي موبایل اس

جراحی دارد و تمرین و آموزش گام به گام را در هر مکانی 
 /https://www.touchsurgery.com .کند پذیر می امکان

دستگاه : )FundamentalVR(آر  فاندامنتال وي  - 
وژي ـتکنولراحی است که عالوه بر ـساز آموزشی ج شبیه

VR وژي ـاز تکنولHaptic س ـکند که حس لم اده میـاستف
 .دهد را به کاربر انتقال می

http://www.fundamentalvr.com/ 
یک دسته از : )ImmersiveTouch(ایمرسیوتاچ   - 

هاي آموزش جراحی هستند  محصوالت این استارتاپ دستگاه
هاي واقعیت مجازي یا واقعیت افزوده کار  ه با تکنولوژيک

.کنند می
https://www.immersivetouch.com/immersivesi

m-training 
این استارتاپ نوپا  ):Precision OS( اس  پرسیژن او  - 

ریزي اختصاصی  موزشی و برنامهسازي آ افزارهاي شبیه نرم
و  VRهاي ارتوپدي را با استفاده از تکنولوژي  جراحی

Haptic دهد ارائه می. 
https://www.precisionostech.com/  

 

https://www.touchsurgery.com/
http://www.fundamentalvr.com/
https://www.immersivetouch.com/immersivesi
https://www.precisionostech.com/
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  هاي عمل و جراحی آینده در ذهن داریم تصوري که اغلب ما از اتاق ـ1تصویر 

  
  
  پیش از جراحی. 2

توان به  کاربردهاي تکنولوژي در پیش از جراحی را می
باید به این نکته توجه داشت که . چند بخش تقسیم کرد

هاي پزشکی نیز  بسیاري از این راهکارها براي دیگر تخصص
  .قابل استفاده است و براي جراحی انحصاري نیست

 کارـاین راه ):Telemedicine(پزشکی از راه دور  .1
تواند به صورت ارتباط از راه دور یک پزشک با یک  می

با بیمار برقرار  راح مستقیماًـراح باشد یا اینکه ارتباط جـج
وص براي مناطق ـدر هر صورت این راهکارها به خص. شود

 ،دور دست که دسترسی راحتی به جراح متخصص ندارند
 .بسیار کاربرد دارد

با به تصویر  راهکارهاي آموزش بیمار: آموزش بیمار .2
کشیدن روند جراحی از طریق محتواي تصویري تعاملی 

)Interactive ( به فهم و درك بیمار از فرآیند جراحی کمک
 .کند بسیار می

راهکارهاي هوش : هاي عمل مدیریت منابع و اتاق .3
مصنوعی براي کمک به مدیریت بهتر منابع از جمله لوازم 

ها و  اهش هزینهمصرفی، تجهیزات و فضاهاي فیزیکی، در ک
 .وري کاربرد دارد افزایش بهره

 Decision Support(گیري  ابزارهاي کمک تصمیم .4

Systems :(ریزي جراحی و  راهکارهاي مختلفی براي برنامه
تمرین پیش از آن به صورت مجازي و یا حتی بر روي 

اند، توسعه  هایی که به صورت سه بعدي پرینت شده ارگان
 . است  پیدا کرده

هایی که محصوالتی در  دامه چند نمونه از استارتاپدر ا
  : کنیم اند را معرفی می ارائه نموده» پیش از جراحی«دسته 
این استارتاپ ): Surgical Theater(سرجیکال تیِتر  - 

ریزي عمل  سازي ضایعات و برنامه در زمینه نوروسرجري شبیه
 دهد و همچنین امکان نمایش برنامه جراحی مغز را انجام می

 .کند را فراهم می VRعمل به بیمار با استفاده از تکنولوژي 
https://www.surgicaltheater.net/ 

راهکار این استارتاپ براي ): EchoPixel(اکوپیکسل  - 
هاي جراحی شکم، تبدیل  ریزي براي عمل بهبود برنامه

سه بعدي تعاملی است تا پزشک  تصاویر دو بعدي به تصاویر
. بتواند به راحتی تصویري واقعی از بیمار را مشاهده کند

https://echopixeltech.com/ 
این استارتاپ ): Buddy Healthcare(کر  بادي هلث - 

  د ترغیب و راهنمایی بیمار براي ـراهکار هوشمن
. نماید پیش از جراحی را ارائه میدامات ـآمادگی و اق

https://www.surgicaltheater.net/
https://echopixeltech.com/
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همچنین براي پس از عمل جراحی نیز آموزش و 
. دهد هاي الزم را به بیمار ارائه می راهنمایی

https://www.buddyhealthcare.com/en/ 
س ام سیم -  دي  ل)SeamlessMD :( ،ابزار ترغیب

مراقبت مجازي بیماران را پیش و پس از مانیتورینگ و 
ها و  این راهکار منجر به کاهش هزینه. کند جراحی فراهم می

 .گردد بهبود نتایج حاصل از جراحی می
https://seamless.md/ 

این استارتاپ سیستم کمک ): kēlaHealth(کال هلث  - 
س ـوارض پـر عـیزان خطبینی م شـري براي پیـگی تصمیم

  روز ـش بـراي کاهـرفته است که بـکل گـراحی شـاز ج
 .دهد وارض مداخالتی را پیشنهاد میـاین ع

https://www.kelahealth.com/ 

  در اتاق عمل. 3
هاي دیجیتال براي اقدامات داخل اتاق عمل و  تکنولوژي

چند دسته کلی این . نیز راهکارهایی دارنددر حین جراحی 
  .راهکارها از این قرار هستند

ابزارهاي روباتیک که با استفاده از : جراحی روباتیک .1
کنند با دقت و ظرافت  وژي دیجیتال به جراح کمک میـتکنول
یا ابزارهاي هوش مصنوعی . ري جراحی را انجام دهدـبیشت

راحی یا ـل انجام جوژي را متناسب با محـکه تصاویر رادیول
هاي جراح  روبات. دهند ر میـحرکت دست جراح تغیی

راحی از راه دور را تبدیل به ـاند رویاي ج همچنین توانسته
 .واقعیت کنند

: سازي شده هاي شخصی ها و اندام ابزارها، ایمپلنت .2
بعدي امکان تهیه ابزار،  با استفاده از تکنولوژي پرینت سه

هاي مصنوعی فراهم شده است که  ها و حتی اندام ایمپلنت
با ساختار بدن وي  اند و کامالً سازي شده براي هر فرد شخصی

 . تناسب دارند

تکنولوژي  :ره و نمایش تصاویر و اطالعاتـذخی .3
امکان نمایش  )Augmented Reality(ت افزوده ـواقعی

تصاویر دیجیتال بر روي تصویر دنیاي واقعی و تعامل با آن را 
توان تصویر داخل بدن  وان مثال میـبه عن. آورد راهم میـف

. بر روي بدن مشاهده کرد ور را دقیقاًـار و یا یک تومـبیم
وژي براي نمایش عالئم حیاتی و یا ـتر این تکنول نسخه ساده

ورد نیاز جراح در مقابل چشم وي بکار گرفته ـاطالعات م
  .شده است

عمل براي اتاق : کنترل صوتی در اتاق عمل .4
دستیارهاي صوتی که دسترسی به اطالعات پرونده 

توانند اطالعات را دریافت و  الکترونیک بیمار دارند و هم می
کنند و در عین حال دستورات دریافتی براي بازخوانی   ثبت

 .یا نمایش اطالعات را انجام دهند، ساخته شده است
هایی که  ها و استارتاپ در ادامه چند نمونه از شرکت

اند را معرفی  ارائه نموده» در اتاق عمل«والتی در دسته محص
  .کنیم می

 Sina Robotics and Medical(ربات جراحی سینا  - 

Innovators :( این ربات پیشرفته جراحی در داخل ایران
هاي  طراحی و تولید شده است و قابلیت رقابت با نمونه

 /http://sinamed.ir .خارجی را دارد
 da Vinci surgical(ربات جراحی داوینچی  - 

system :(هاي جراحی در  ترین ربات شده یکی از شناخته
هاي مختلف جراحی قابل استفاده  دنیا است که در تخصص

 /https://www.davincisurgery.com .است
هاي  سیستم): Cyber Surgery(سایبر سرجري  - 

هاي  رباتیک مجهز به تکنولوژي هوش مصنوعی براي عمل
 .است جراحی ستون فقرات

 https://cyber-surgery.com/ 
این استارتاپ راهکار ): Therapixel(تراپیکسل  - 

هدایت تصویربرداري بدون نیاز به لمس را با کمک تکنولوژي 
 .وش مصنوعی تولید کرده استه

https://www.therapixel.com/ 
این ): ExplORer Surgical(اکسپلورر سرجیکال  - 

استارتاپ راهکاري براي مدیریت بهتر فرآیندها و بهبود کار 
تیمی در اتاق عمل با استفاده از تکنولوژي هوش مصنوعی 

 /https://explorersurgical.com .استارائه نموده 
راهکار این استارتاپ ایجاد ): SentiAR(آر  سنتی اي - 

تصویر واقعیت افزوده از آناتومی واقعی بدن بیمار در اتاق 
عمل است که با حرکات دست جراح قابل کنترل و جابجایی 

 /https://sentiar.com .است
ابزار واقعیت افزوده براي ): MEDIVIS(مدیویس  - 

نمایش و کنترل تصاویر هولوگرافیک بر روي بدن بیمار تولید 
 /https://www.medivis.com .نموده است

  پس از جراحی. 4
دیجیتال مجددا  هاي پس از انجام جراحی تکنولوژي

هاي زیر را  توان دسته گیرند که در این میان می هایی می نقش
  .نام برد

با استفاده از : پیگیري و مانیتورینگ پس از جراحی .1
توان اطالعات  هاي آنالین می هاي موبایل و سامانه اپلیکیشن

https://www.buddyhealthcare.com/en/
https://seamless.md/
https://www.kelahealth.com/
http://sinamed.ir/
https://www.davincisurgery.com/
https://cyber-surgery.com/
https://www.therapixel.com/
https://explorersurgical.com/
https://sentiar.com/
https://www.medivis.com/
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تري در  الزم را از بیماران دریافت کرد و مانیتورینگ دقیق
هایی که با  همچنین از دستگاه. انجام دادمورد وضعیت بیمار 

توان براي  کنند می کار می ءتکنولوژي اینترنت اشیا
 .آوري برخی اطالعات خاص بهره گرفت جمع
خدمات مراقبت در منزل به نوبه : هاي در منزل مراقبت .2

خود دیجیتال نیستند ولی ابزارهاي دیجیتال امکان مراقبت 
وجب آن امکان ترخیص تر در منزل و به م بهتر و مطمئن

 . اند زودتر از بیمارستان را فراهم آورده
هاي مختلفی که با استفاده  دستگاه: بازتوانی در منزل .3

براي انجام  ،کنند کار می ءاز تکنولوژي اینترنت اشیا
این . اند هاي مختلف در منزل طراحی و تولید شده بازتوانی

ر متخصص را ابزارها امکان بازخورد آنی و نظارت از راه دو
 .آورند فراهم می

هایی که  ها و استارتاپ در ادامه چند نمونه از شرکت
اند را  ارائه نموده» پس از جراحی«محصوالتی در دسته 

  .کنیم معرفی می
ر  -  فالواَپ ک)FollowApp Care( : با استفاده از هوش

هاي بیماران ارتباط بین پزشک و  مصنوعی و تحلیل داده
 .کند راحی را مدیریت میبیمار پس از عمل ج

https://www.followapp.care/ 
این استارتاپ ): Onward Health(وارد هلث  آن - 

ها و  بیماران را پس از ترخیص، ترغیب به ادامه درمان
کند و وضعیت ایشان را مانیتور  دستورات ارائه شده می

 /http://onwardhealth.co .نماید می
رو تکنولوژي  -  ن)NERv Technology:(  این استارتاپ

سنسوري براي تشخیص عوارض آناستوموز جراحی گوارشی 
تولید کرده است که در کمتر از یک دقیقه وجود نشت از 

 .کند آناستوموز را تشخیص داده و اعالم می
https://www.ne-rv.com/ 

این استارتاپ  ):Intellirod Spine(رود اسپاین  اینتلی - 
ایمپلنت وایرلسی را تولید کرده است که موفقیت جراحی 

دهد و نیاز به جراحی مجدد  فیوژن ستون فقرات را نشان می
براي اطمینان از موفقیت یا عدم موفقیت جراحی را رفع 

 /http://intellirodspine.com .کند می

  پژوهش و مدیریت. 5
هاي کالن و  در حوزه پژوهش و تحقیقات تکنولوژي داده

آید تا بتوانند راهکارهاي  ها به کمک مدیران می تحلیل داده
دیدي براي مسائل حل نشده سالمت ارائه دهند یا تحلیل ـج

هایی  برخی استارتاپ. ت داشته باشندتري از مشکال قـدقی

کنند در ادامه  که در تخصص جراحی این حوزه فعالیت می
  .اند رفی شدهـمع
ابزار مجازي تحلیل و : )MDmetrix(مدمتریکس  - 

راحی است که امکان ـهاي بیمارستانی و مراکز ج نمایش داده
رآیندها را به ـکافانه اطالعات در مورد فـتحلیل موش

 /https://mdmetrix.com .دهد دیران میـم

) Cloud Based(سامانه ابري  ):Lapbase(بیس  لپ - 
هاي چاقی است که  راحیـهاي ج ذخیره و پیگیري داده

هاي استاندارد  هاي بیماران در قالب امکان ثبت داده
 /http://www.lapbase.com .المللی را دارد بین

هایی نیز وجود دارند که رویکرد  در این بین شرکت
ها ورب  تري دارند و یک نمونه آن تر و جسورانه جامع

  .باشد سرجیکال می
این استارتاپ  ):Verb Surgical(ورب سرجیکال 

ست که نام برده شد و با به اهاي  اي از تمام تکنولوژي مجموعه
مصنوعی، روباتیک، واقعیت مجازي و خدمت گرفتن هوش 

هاي کالن، اتفاقات در اتاق عمل و پیش و پس از جراحی  داده
این مجموعه که با همکاري دو شرکت . دهد را تغییر می

است، قصد دارد   اندازي شده جانسون و گوگل راه وجانسون 
  .هاي جراحی را متحول کند نحوه انجام عمل

 http://www.verbsurgical.com/ 

  گیري نتیجه
تر ذکر شد تکنولوژي دیجیتال هنوز  همانطور که پیش

موفق نشده است که تحولی قابل توجه در سالمت ایجاد 
هاي عنوان شده در باال نیز بنظر  کنند و با مروري بر نمونه

تر از  رسد این تحوالت در تخصص جراحی حتی کمرنگ می
علیرغم اینکه بسیاري از . هاي پزشکی هستند ایر تخصصس

 کنند که تحول دیجیتال نهایتاً منابع و صاحب نظران ادعا می
ها از جمله سالمت و جراحی را دگرگون خواهد  همه حوزه

  توان در مورد آن اظهار کرد ولی آنچه امروز با اطمینان می
سطه این است که این تحوالت ساختارشکن به وا ،نظر کرد

هاي دیجیتال در آینده نزدیک در جراحی رخ  تکنولوژي
البته این بدان معنی نیست که تکنولوژي هیچ . نخواهند داد

بدون شک برخی از . جایگاهی در جراحی نخواهد داشت
هایی که در این مقاله ذکر شد و بسیاري دیگر از  نمونه

رد برند وا هاي دیجیتال بهره می راهکارهایی که از تکنولوژي
هاي عمل و طبابت جراحان خواهند شد و جایگاه خود را  اتاق

هاي  ولی بسیار بعید است که تکنولوژي. کنند نیز پیدا می

https://www.followapp.care/
http://onwardhealth.co/
https://www.ne-rv.com/
http://intellirodspine.com/
https://mdmetrix.com/
http://www.lapbase.com/
http://www.verbsurgical.com/
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دیجیتال امروزي بتوانند منجر به رخدادي مانند آنچه 
  .الپاروسکوپی در جراحی ایجاد کرد بشوند

  هاي  انداز تکنولوژي توان چشم به طور کلی می
  . را در دو جهت اصلی دانست دیجیتال در جراحی

توانند به هرچه کمتر  ها می از یک جهت این تکنولوژي
هاي جراحی کمک کنند و راهکارها و  تهاجمی شدن عمل

  از جهت دیگر . لوازمی را در این راستا توسعه دهند
هاي مستقیم و  تواند هزینه تکنولوژي دیجیتال می

ن رویکرد به ای. غیرمستقیم را در مراحل مختلف کاهش دهد
هاي  خصوص در کاهش مدت بستري بیمارستانی و مراقبت

هاي سیستم  ثیرات مثبت بسیار بر هزینهأپس از جراحی ت
  .سالمت دارد

تر و محدودتر که به آن  در هر حال راهکارهاي جزئی
اندازه ساختارشکن نیستند نیز تاثیرات مهم و قابل توجهی 

د که با شناخت بهتر رس به نظر می. توانند داشته باشند می
، شرایط  هاي دیجیتال و کاربردهاي آن جراحان از تکنولوژي

تر در جراحی بیش از پیش  ارائه راهکارهاي بیشتر و کاربردي
هاي معرفی شده در همین  در میان نمونه. مهیا خواهد شد

گذاري  مقاله نیز تعداد قابل توجهی توسط یک جراح بنیان
وسعه و ساخت محصول شده یا حداقل یک جراح در ت

پرواضح است که بدون وجود . مشارکت فعال داشته است
هاي یک جراح با سابقه و با تجربه ساخت محصولی  دیدگاه

به همین . آفرین در این حیطه میسر نیست مفید و ارزش
هاي دیجیتال  هاي ورود و استفاده از تکنولوژي دلیل اگر راه

گردد و حتی اگر توسط جراحان نوآفرین تعیین و تقویت ن
خود ایشان براي ارائه راهکارهاي نوآورانه قدم پیش نگذارند 

  .ها فراهم گردد مندي از آن رسد که فرصت بهره بنظر نمی
ها در این  در نهایت الزم به ذکر است که معرفی نمونه

قیت آن مقاله به معناي تائید علمی، عملکردي یا موف
هایی از  ان ایدهتنها به عنومحصوالت یا خدمات نیست و 

هاي دیجیتال در جراحی ذکر  کاربردهاي تکنولوژي
  .اند گردیده
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Abstract: 

Digital technologies in surgery: Is surgery going to be 
transformed by digitalization? 
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Digital technologies have entered every aspect of human life and revolutionized various industries and 

domains. Health sector have also been affected but to a lesser extent. However, it is believed that health 
will be encompassed by digital transformation, sooner or later. In this article we are discussing this issue as 
well as available digital technologies in surgery, concluding whether or not we should look for digital 
transformation in the field of surgery. 
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