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Global prevalence of multiple sclerosis 



MS DALY in MENA region 



 ام اسثبت اُذاف 

  کیفیت خذهات تِذاغتی درهاًی تیواراى ام اش ارتمای 

  غیْع ّ ترّز اضتاًذارد غذٍ تیواری ّ تررضی رًّذ تغییرات آى در عْل هذت زهاىترآّرد 

  ٍضریغ، آضاى، کن ُسیٌَ ّ لاتل اػتواد تَ اعالػات تیواراىاضتفاد 

  فرضیَ ُای ضثة غٌاضیخغر ّ تررضی گرٍّ ُای در هؼرـ غٌاضایی 

  ضریؼتر ّ هْثر تیواراىپیگیری 

  از ضیر تیواری، تاریخچَ ّ جسئیات الذاهات اًجام غذٍ ترای تیوار آگاُی 

  هختلفاثرتخػی دارّ ّ درهاى ُای ّ ارزیاتی ّ هؿرف دارّ ُا ترای ُر تیوار تجْیس آهار دلیك از ًذٍْ ثثت 

  (ُوگرُّی، غاُذ هْردی، اپیذهیْلْژیک ّ )اًجام تِیٌَ اًْاع هغاػات تذمیماتی اهکاى... 

 



 (1396-1398)فرایٌذ ثبت ام اس 

  کویتَ اخالق، عرادی عرادی ترًاهَ، تاییذ : اشثثت ام فرایٌذminimum data set اًؼماد ،

 DHIS2افسار ّرّد اعالػات در ًرم تیوار ام اش، هٌاتغ تفاُن ًاهَ ُوکاری، غٌاضایی 

 

  (ضْئذ ّ داًوارک)هػاّرٍ ُای تیي الوللی از ثثت ُای هْفك ام اش جِاى 

 

  اشثثت تیواری ام اضتاًِای پایلْت: 

 فارش -6تختیاری  چِارهذال  -5کرهاًػاٍ   -4هازًذراى   -3اؾفِاى  -2تِراى  -1

 



 هشاّراى بیي الوللی



 Minimum data set -اطالعاتی اقالم 

 در راضتای اُذاف ترًاهَ ثثت ُطتٌذارزظ تالمٍْ در زهیٌَ ػلوی ّ تالیٌی داراي ّ 

  (فرم کلیٌیک ّ اًجوي)تاییذ کویتَ ثثت ام اش 

 تیوار 74هتخؿؽ ّ  27تؼییي ّ گسارظ رّایی ّ پایایی الالم اعالػاتی تْضظ 

 عرادی ّ گرٍّ تٌذی الالم اعالػاتی در فرم ّ ضاهاًَ ثثتData Elements /Subgroups) ) 

 تَ ادهیي ّ رجیطترارُااتالؽ ّ دیکػٌری الالم اعالػاتی تِیَ دیتا. 

لْاًیي ترای ُر آیتن ّ هذذّدٍ آى/تؼییي رّل 

دضترضی ّ آهْزظ در ضغْح هختلف 

 

 

 



Validity & Reliability of Minimum Data Set 



 دیتا دیکػٌری الالم اعالػاتی ثثت

 توسط پسشک پر شود. فقط یکی از گسینه ها جواب است اجثاری نوع تیماری ام اس

EDSS است 10تا  0یک عدد تین . شودپسشک پر توسط  اختیاری ناتوانی درجه 

وضعیت جسمانی در حال 

 حاضر

 توسط پسشک پر شود .یکی از گسینه ها جواب استفقط                     اجثاری

 Data Dictionaryتوضیحات  وضعیت نام فیلد

 .نام باید اس روی کارت هلی، شناسناهه یا دفتزچه بیوه پز شود فقط یکبار پز هی شود اجباری نام

 .باید اس روی کارت هلی، شناسناهه یا دفتزچه بیوه پز شود فقط یکبار پز هی شود اجباری نام خانوادگی

 به صورت اتوهاتیک اس سیستن دسیافت هی شود اجباری شواره پذیزش

 .باید اس روی کارت هلی، شناسناهه یا دفتزچه بیوه پز شود فقط یکبار پز هی شود اجباری کدهلی

 .باید اس روی کارت هلی، شناسناهه یا دفتزچه بیوه پز شود فقط یکبار پز هی شود اجباری تاریخ تولد

 به صورت اتوهاتیک اس روی تاریخ تولد هحاسبه هی شود اختیاری سن



(Data Elements /Subgroups - ضالهت هذیریت اعالػات  ) 

    

  دهْگرافیک   ( اّلتخعPatient profile / identification 

  ضاتمَ خاًْادگی تیواری ام اش   ( دّمتخعFamilial history 

  درهاى دارّیی  تػخیؽ ّ ( ضْمتخعDiagnosis / Treatment  

  پیػرفت تیواری  (  چِارمتخعProgress 

  پیگیری  ّیسیت  ( پٌجنتخع ّVisits / follow up 

 



 تؼذاد یْزر ُای ضاختَ غذٍ تَ تفکیک 

 

  ة  ان من ام اس رجیسترار اد ین ش رستا 

 خ و ی

 در ان ا  دو تی 

  و خ و ی

نام استا   تیمارستا  

 ا   ا  3 4 10 1 14 1 5

 ش ر رد 1 6 4 1 13 1 4

 شیراز 10 2 32 1 48 1 11

  ر ان ا  6 1 0 2 24 1 2

  ازندرا  6 16 15 4 37 1 9

 ت را  13 1 11 1 27 3 1
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 (ادهیي ّ هؼاّى پژُّػی)تفاُن ًاهَ ثبت برای ُر استاى  2اًعقاد 



 فایل ُای آهْزغی ترای ضغْح هختلف هذیریتی



 رجیطتری ام اشفایل آهْزغی پػتیثاًی 



DHIS2 (District Health Information Software) 

 از ًرم افسارهذیریت اعالػات ّ ترای جوغ آّری DHIS2  ٍاػتثارضٌجی ّ کَ  اضتفادٍ غذ

 فراُن هی ضازدتر تیواری را جوؼی هثتٌی ارائَ دادٍ ُای آهاری 

 کٌذًیاز تَ ترًاهَ ًْیطی عرادی تذّى افسار ػوْهی هثتٌی تر ّب تا هذل تاز ًرم 

DHIS2   َرخیرٍ ضازی ّ تذّیي ػول هی کٌذ ّ توام دادٍ  دادٍ، ػٌْاى یک اتسار جوغ آّری ت

 هیگیردُا از جولَ اػذاد یا هتي را تَ ػٌْاى ّرّدی 

 درDHIS2  هی تْاى لْاػذ هختلف اػتثارضٌجی را جِت افسایع کیفیت دادُِا تؼریف کرد 

 (آیا ُر ػٌؿر دادٍ خاؼ در تازٍ لاتل لثْل همادیر لرار دارد؟)تررضی ّرّد دادٍ ُا 

   غٌاضایی اغتثاُات ػذدی ّ تایپی در زهاى ّرّد دادُِا 

کٌترل کیفیت دادٍ ُای ّارد غذٍ ّ ترگػت تَ ادهیي ترای اؾالح 

 



 DHIS2 را پػتیثاًی هیکٌذزیر اجسا هختلف چرخَ اعالػات 

  آّری دادٍ ُاجوغ 

  کیفیت دادٍ ُاتررضی 

  تَ دادٍ ُا در ضغْح هختلفدضترضی 

  ًْیطیگسارظ 

  ًوْدارُا ّ ًمػَ ُا ّ ضایر اغکال تذلیلضاخت 

  زهاىهمایطَ در عْل اهکاى 

 



 IT -ایجاد تطتر ضخت افساری ّ غثکَ ای هْرد ًیاز

 ضرّر اؾلی ترای رخیرٍ اعالػات 1

 ترای پػتیثاًیBack-up ضرّر  1

1 UPS  ترای زهاًِای لغؼی ترق 



 اساجرای سیستن ثبت بیواری ام 

 (اتوام یافتَ/ ضال ًخطتدّ ) تاضیص -فاز یک ( 1)

 اًتخاب داًػگاٍ ُای پایلْت ّ غرّع رجیطتری تا هجوْػَ ای از دذالل هتغیرُا  •

 (اشاًجوٌِای ام ّ هغة ّ درهاًگاٍ تیوارضتا ى، )هراکس ثثت ارتثاط تا آهْزظ ّ •

 (در دال اجرا/ ضال ضْم) اضتمرار -دّفاز ( 2)

 ارتمای کیفیت ثثت تیواری•

 تازدیذ از هراکس ثثت کٌٌذٍ تیواری ّ غٌاضایی غکافِا ّ ضؼی در  دل ّ فؿل آًِا•

 (1398ضال / پص از ضال ضَ)تِرٍ ترداری  -فاز ضَ ( 3)

 اهکاى اضافَ کردى هتغیرُای تیػتر•

 اشتیواری ام اُذف تْؾیفی اپیذهیْلْژی ّ کٌترل از دادٍ ُا ترای اضتفادٍ •



 ًتایج

  ًفر 2919: 1398ثثت تیواراى ام اش تا پایاى 

 بَ تفکیک ًْع ام اس 1397ثبت ام اس سال  

 عْد کٌٌذٍ  -پیشرًّذٍ ًاهعلْم جوع

RPMS 

ثاًْیَ -پیشرًّذٍ  

SPMS 

 اّلیَ-پیشرًّذٍ

PPMS 

 بِبْد یابٌذٍ -عْد کٌٌذٍ

RRMS 

CIS ًْع بیواری ام اس 

 اصفِاى 19 9 2 6 1 10 47

 تِراى 15 485 46 93 4 76 719

 فارس 0 23 0 13 1 1 38

 هازًذراى 37 236 7 74 8 48 410

 چِارهحال بختیاری 3 104 2 1 1 92 203

 کرهاًشاٍ 9 83 9 14 16 30 161

 جوع 83 940 66 201 31 257 1578



 تعذاد کل  بیواراى ّارد شذٍ در ساهاًَ ثبت ام اس کشْری

 استاى زیر هجوْعَ تعذاد کل

 اصفِاى تیوارضتاى کاغاًی 188 200

  

  

 دکتر اغتری 10

 دکتر غایگاى ًژاد 2

  

1045 

 تِراى تیوارضتاى اهام دطیي 101

 هرکس جاهغ ام اش /تیوارضتاى اهام خویٌی 189

 دکتر ػظیوی/ هرکس تذمیمات ام اش  155

 دکتر همذضی/ هرکس تذمیمات ام اش  160

 دکترًْردی/ هرکس تذمیمات ام اش  141

 دکتر همذضی/ آرر  16کلیٌیک  297

 هغة دکتر دریرچیاى 2

 شیراز درهاًگاٍ اهام رضا 42 42

 هازًذراى اًجوي ام اش  /تِػِر 24 629

 تیوارضتاى اها م ضجاد/ راهطر 35

 ضاری اًجوي ام اش 10 508

 تیوارضتاى تْػلی 116

 داًػگاٍ ادارٍ تیواریِای هؼاًّت درهاى 85

 هغة دکتر تاغثاًیاى 279

 هغة دکتر اتراُیوی 6

 هغة دکتر زهاًیاى 12

 هغة دکتر ؾادلی/ لائن غِر 6

 چالْش اًجوي ام اش  44 56

 هغة دکتر گُْرزادٍ 12

 چِارهذال ّ تختیاری شِرکرد کلیٌیک دضرت رضْل 203 205

 هغة دکتر تیاتی 2

 کرهاًػاٍ آتاداضالم  19 798

 کرهاًشاٍ تیوارضتاى اهام رضا 619 779

 کلیٌیک ام اش تْضتاى 160



 تْزیغ ضٌی تیواراى ام اش تَ تفکیک اضتاى



 





 دضتاّردُاهِوتریي 

  اضتاًذاردضازی الگْی ثثت تیواری ام اش  ایراىعرادی ّ 

 غثکَ تذمیماتی ّ ُوکاری هذممیي در ضغخ هلی ّ تیي الوللیتػکیل 

 الالم اعالػاتی ثثت ام اش ایراى ّ تؼییي رّایی ّ پایایی آىتؼییي 

 راٍ اًذازی ضیطتن ثثت ام اش ایراىعرادی ّ 

 (اضتاًِای پایلْت)ایراى ضویٌارُای ثثت ام اش ُا ّ کارگاٍ ترگساری 

 داًع ّ تجرتَ ثثت ام اش در ایراى تْضیلَ اضاتیذ ترجطتَ دْزٍ ثثت ام اش ایراى ّ جِاىافسایع 

 َ(ضخٌراًی 2 -همالَ 1 -پْضتر 4ارائَ )تذمیمات کارتردی تْضؼ 

 فایل ُای آهْزغی ثثت ام اش ترای ادهیي ُا ّ رجیطترار ُاتذّیي 

 َارتماء زیرضاخت ُای هْرد ًیاز ترای ثثت ّ رخیرٍ  اعالػات تیواراى ام اش کػْرتِی ّ 

 َ(رجیطترار)ظرفیت ًیرّی اًطاًی کارآهذ ترای ثثت تیواری تْضؼ 

 َدضت اًذرکاراى راٍ اًذازي ترًاهَ ثثتدرخْاضت کٌٌذگاى خذهات هػاّرٍ اي ّ پػتیثاًی تَ ارائ ّ 

 



 بیواراى ام اسثبت سیستن 



. 


