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آن چه خواهیم گفت

نظام مراقبت•

تعریف ثبت بیماری ها•

دو نوع نظام ثبت بیماری:•
مبتنی بر کلینیک•
مبتنی بر جمعیت•

هدف های ثبت بیماری ها•

ضرورت های نظام ثبت با کیفیت درجه یک•

نمونه هایی از نظام های ثبت•



“A physician who opens the chart 
may see the blood sugar is up. 
But that doesn’t tell the clinician 

that out of 200 patients with 
diabetes, 10 are out of control.” 

ACT report





• Chronic diseases, including heart disease, cancer, and diabetes, 
account for seven out of every 10 deaths and affect the quality of life 

• In 2007, chronic diseases accounted for 68% of all deaths

• A systematic and comprehensive approach to caring for patients with 
chronic diseases has been shown to improve the quality of chronic care 
delivery. 

• A disease registry can be an effective tool for providing this systematic 
and comprehensive care, 
• provides an introduction for many providers about how to effectively integrate 

and use health information technology in care settings. 



• It is a cornerstone to effectively implement the medical 
home model and is crucial in the management of 
patients with chronic diseases. 

• When using a disease registry, providers are able to 
track their patients individually and by population 
subset, which allows them to provide proactive care and 
treatment to individual patients or groups of similar 
patients.



Definition of a Disease Registry

• A disease registry is a database that contains 
information about people diagnosed with specific types 
of diseases. 

• The registry collects information that can be used for 
capturing, managing, and organizing specific 
information for a population of patients. 

• Disease registries are either clinical-based or 
population-based. 



Clinic-Based Registry

• A clinical-based disease registry contains:

• data on patients with a specific type of disease 

• diagnosed and treated at a practice, 

• which allows care team members to proactively manage 
patients with chronic diseases. 



Population-Based Registry

• A population-based disease registry contains and tracks:

• records for people diagnosed with a specific type of disease 

• who reside within a defined geographic region (i.e., a 
community, city, or statewide). 









Benefits of a Registry

• A disease registry is a powerful tool that can drive 
significant practice change and improve the health of 
the patients being served. 

• They offer the provider, patient, and community a 
variety of benefits. 



Benefits of a Registry

• enable the provider to ensure that all their patients are 
getting proper care 
• track the progress of high-risk patients 
• identify the need for follow-up services 
• increase quality of care and improve patient outcomes 
• empower patients to take an active role in their treatment 
• coordinate care and identify gaps 
• increase public awareness and prevent chronic diseases 
• incorporate consensus guidelines for disease management 
• determine best practices and support evidence-based care 



“The registry is the 
cornerstone of chronic 

disease management and 
the Chronic Care Model.” 

ACT report















تاریخچه 
سال    ابتداء حداقل         1393از استقرار و اندازي راه اصلی هدف برنامه  20با

دکتر             آقاي جناب دستور به کشور سلمت دار اولویت موضوعات در ثبت

. نمود         بکار آغاز فناوري و تحقیقات محترم معاون ملکزاده،



تاریخچه 
اختصاصی  اهداف

            کشور در ها بيماري ثبت استقرار جهت کشور در موجود هاي ظرفيت ارزيابي

        ثبت برنامه استقرار جهت دار اولويت موضوعات تعيين

            ثبت هاي بيماري استقرار و اندازي جهتراه لزم هاي ساخت زير تأمين

        سازي توانمند و آموزشي هاي برنامه اجراي و طراحي

          ثبت هاي برنامه از حمايت و سياستگزاري جهت ملي برنامه تدوين

             ها بيماري ثبت المللي بين هاي برنامه با همکاري و المللي بين ارتباطات توسعه

                بر مبتني المللي بين و ملي هاي طرح اجراي جهت فني دانش و ها مهارت کسب

ها   بيماري ثبت

              پيشگيري هاي برنامه ارتقاء و شواهد توليد و علمي رصد جهت مناسب بستر ايجاد

کشور   درمانی و



تعریف
سلمت      پیامدهای و ها بیماری ثبت

و             تجزيه بازيابي، سازی، ذخیره آوری، جمع برای يافته سازمان سیستم يک

با                مواجهه در يا و خاص بیماری يک به مبتل افراد اطلعات انتشار و تحلیل

گستره               و جمعیت يک در نامطلوب اثرات به مشکوك يا و شده شناخته مواد

. مشخص  جغرافیايي

بنابراین

و              گیرند می شکل سازمانی ساختار و سیستم یک بصورت ثبت، های برنامه

     . و         دانشگاهها مسئولین تمام شود کوچک پروژه یک حد در نباید آنها اهمیت

شده              مواجه ها برنامه این با مناسب بصورت است لزم کشور علمی مراکز

. دهند            انجام آنها استقرار و گیری شکل برای لزمرا های حمایت



ثبت  انواع
 جمعیتي ثبت

سیاستگزاری            و بهداشتي های ريزی برنامه هدف با وقايع اطلعات ثبت

جمع              بیماری شیوع و بروز تعیین هدف با بیماران تمام به مربوط اطلعات

شود     مي ثبت و .آوری

 بالیني ثبت

کیفیت             بی ارزیا هدف با درمان و تشخیص جزئیات به مربوط های داده

شود       مي ثبت و آوری جمع مراقبتها

شود       مي هدايت بالیني متخصصین توسط .معمول

به              خدمت ارائه به مربوط استانداردهای ارتقاء و گايدلينها ارزيابي و تدوين در

دارد   نقش .بیماران

است     بیوبانک با همراه .اغلب



ثبت  گستره
بیمارستان

)... شهر،   )  استان، جغرافیايي منطقه يک

 مرکزی چند

  کشور کل جمعیت

 المللي بین



بیماریها   ثبت اهمیت
حل              در مهمی نقش توانند می سلمت پیامدهاي و بیماریها ثبت هاي برنامه

و            مدیران تصمیمات براي لزم هد شوا و ند باش ته داش سلمت مشکلت

. کنند    تولید مختلف ذینفعان

انکار               بالینی و پایه علوم تحقیقات توسعه در ها برنامه این نقش طرفی از

  . لذا           باشد می علمی اصیل تحقیقات مبناي سیستمها این و است ناپذیر

آوري              فن و تحقیقات معاونت هاي برنامه اولویت در ها برنامه این توسعه

. است     گرفته قرار بهداشت وزارت



بیماریها   ثبت اهمیت
هاي              همکاري و شده تحقیقاتی هاي شبکه تشکیل به منجر بیماریها ثبت

    . طی           در خوشبختانه دهد می افزایش المللیرا بین و ملی سطح در محققین

از     4 بیش گذشته، و         50سال شده شروع مختلف بیماریهاي در ثبت برنامه

    . که          نیست تردیدي نشست خواهد بار به اقدامات این نتایج نزدیک آینده در

ها              برنامه این به بیشتر توجه باعث خود گرفته، صورت اقدامات نتایج انتشار

. شد             خواهد ها دانشگاه در آنها کیفی و کمی توسعه به منجر و



علمی      مراکز و محققین نقش
همچنین              و المللی بین تجارب دقیق مطالعه به نیاز ثبت هاي برنامه طراحی

       . هیات     اعضاي و محققین حضور بنابراین دارد ثبت موضوع علمی محتواي

ثبت              هاي برنامه تدوام و تاسیس در را تحقیقاتی مرکز و دانشگاهها علمی

. دارد             موضوعیت ها برنامه این ذینفعان سایر کنار در که دانم می ضروري



آوری      فن و تحقیقات معاونت اولویت
پزشکی        علوم های پژوهش کیفی و کمی :توسعه

       بالیني های مراقبت پیامد ارزيابي و بقا آنالیز
(...   )   و مواجهات اثر شناسي علت مطالعات
    مديريتي و اقتصادی های تحلیل
( ومیر   (     مرگ و شیوع بروز، توصیفي اطلعات تولید
    مورد بالیني، کارآزمايي مطالعات کوهورت  -منبع و شاهدی
        پايه علوم تحقیقات ارتقاء و ها بیوبانک به اتصال
   تحقیقاتي های شبکه تشکیل
    المللي بین های همکاری توسعه
    کشور علمي مرجعیت به کمک
      سلمت مشکلت حل و کاربردی تحقیقات توسعه





ثبت       های برنامه پشتیبان و اصلی  فرایندهای



کاربردی        تحقیقات الگوی ارائه و ثبت سازمانی جایگاه



بیماری         ثبت توسعه و اندازی گیریراه تصمیم مبنای

خارجی  عوامل داخلی  عوامل

ها  فرصت ها  قوت

تهدیدها ها  ضعف



بیماری         ثبت توسعه و اندازی گیریراه تصمیم مبنای

خارجی  عوامل داخلی  عوامل

ها  فرصت
در      • موفق بت ث هاي مه برنا وجود

کشور
المللی  • بين ارتباطات
خصوصی  • بخش حمایت
بهداشت  • وزارت حمایت
سمينارهاي     • و ها کارگاه برگزاري

آموزشی

ها  قوت
دانشگاه    • مسولين حمایت و عزم
علقمند   • و برجسته محققين
موفق  • تحقيقاتی مراکز
بيماري    • ثبت دانش و تجربه
آزمودنی   • و بيماران وجود
انفورماتيک    • ظرفيت و ساخت زیر
منطقه  • اختصاصی موضوع

تهدیدها
رقبا

ها  ضعف
؟



سوئد         در سلمت پیامدهای و ها بیماری ثبت
از(   )100بیش ملی    ثبت برنامه

 Swedish Medical Birth Registry (1973)
The National Patient Register (1987)
Register on prescribed pharmaceuticals (205)
The Swedish Cancer Registry (1958)
The Swedish Birth Defect Registry (1964)
The Cause of Death register (1911)
Respiratory Failure Registry (2004)
Swedish Coronary Angiography and Angioplasty Registry (1998)
Swedish Heart Surgery Registry (1992)
Registry on Cardiac Intensive Care (1989)
National Quality Register for Stroke (1994)
Vascular Registry in Sweden (1994)
Grown-Up Congenital Heart Disease Registry (1998)
Swedish Hernia Registry (1992)
National Hip Fracture Registry (1988)
Swedish Knee Arthroplasty Register (1988)
 ............



آمریکا         در سلمت پیامدهای و ها بیماری ثبت

The National Exposure Registry

Immunization registries

Insulin-dependent Diabetes Mellitus Registries

The United States Eye Injury Registry

Rare disease registries

Breast Cancer Surveillance Consortium

Breast Cancer Family Registry

Bronchiectasis Research Registry

Cancer Genetics Network

Clinical Trials Public Data Share Website

Colon Family Cancer Registry

CDNA Registry for Diseases

DS-Connect: the NIH Down Syndrome Consortium Registry

eyeGENE: The National Ophthalmic Disease Genotyping and Phenotyping 

Network

 ..............



کنون    تا برنامه دستاوردهاي
   از بیش سراسر          50دریافت از ثبت نظام اندازي راه از حمایت درخواست

برنامه     پروپزال قالب در کشور

           و متخصصین حضور با ها بیماري ثبت تخصصی کارگروه جلسات برگزاري

بر           مبتنی پژوهشهاي بررسی دستاوردهاي ارائه و کشور صاحبنظر اساتید

ثبت

            و جهان در ثبت بر مبتنی پژوهشهاي خصوص در گسترده تحقیقات انجام

ارزشمند        مستندات آوري جمع و موفق الگوهاي بررسی

             آن تجربیات از استفاده و جهان برجسته اساتید با مشاوره و ارتباط ایجاد

برنامه       بهتر چه هر اجرای براي ها



کنون    تا برنامه دستاوردهاي
            تکمیل دستورالعمل و ها بیماري ثبت نظام اندازي راه پیشنهاد فرم تدوین

سراسر              از ثبت برنامه اندازي راه هاي درخواست به پاسخ و بررسی آن

شده       تکمیل هاي پروپزال دریافت و کشور

           درخواست به پشتیبانی و اي مشاوره خدمات ارائه ها، درخواست پیگیري

ثبت        برنامه اندازي اندرکارانراه دست و کنندگان

            سلمت پیامدهاي و ها بیماري ثبت ملی برنامه وبسایت تدوین و طراحی

آدرس   registry.hbi.irبه



سلمت          پیامدهاي و ها بیماري ثبت ملی برنامه وبسایت



سلمت          پیامدهاي و ها بیماري ثبت ملی برنامه وبسایت



سلمت          پیامدهاي و ها بیماري ثبت ملی برنامه وبسایت



انجام    حال در اقدامات
          حمایت و بودجه اختصاص جهت رسیده هاي درخواست بندي اولویت

ها      برنامه آغاز براي اولیه مالی

            و بحث جهت بیماري ثبت نظام اندازي راه متقاضیان با جلسات برگزاري

نامه      تفاهم عقد و همفکري

           بیماري ثبت هاي نظام ارتقاء و اندازي جامعراه کتابراهنماي تدوین

تهیهBrief Policy            در آن نقش و ها بیماري ثبت نظام خصوص در

بهداشت        و پزشکی علوم حوزه در پژوهش گسترش

             هاي نظام مدیریت و اندازي راه حوزه در فنی و تخصصی کارگاه برگزاري

سلمت     پیامدهاي و بیماري ثبت



انجام    حال در اقدامات
           ها بیماري ثبت حوزه در المللی بین مشاورین و متخصصین از دعوت

             فرم سایر ثبتو هاي داده خصوصانتشار در محققین با نامه تفاهم فرم تدوین

ثبت      نظام استقرار براي لزم هاي

             تهیه و اجرا حال در ثبت هاي برنامه مسوولین با مصاحبه فرآیند تکمیل

موفق              ثبت هاي نمونه شناسایی و کشور در موجود ثبت هاي نظام گزارشاز

کشور  در

             از استفاده و وي اطلعات ثبت براي بیمار از آگاهانه رضایت فرم تدوین

ها  آن



و            ها بیماری ثبت نظام اندازی جامعراه کتابراهنمای تدوین
سلمت  پیامدهای



ها     بیماری ثبت های برنامه
مجری  دانشگاه ثبت  برنامه شماره

وزارت    درمان معاونت
بهداشت

سرطان  ثبت 1

اصفهان    پزشکی علوم دانشگاه
کشور     عروق و قلب شبکه

عروقی      قلبی بیماریهای ثبت ملی برنامه 2

تبریز    پزشکی علوم دانشگاه کیستیک  فیبروز 3
تبریز    پزشکی علوم دانشگاه مادرزادی   های ناهنجاری 4
تبریز    پزشکی علوم دانشگاه منطقه    ترافیکی سرزمینی  2حوادث آمایش 5
تبریز    پزشکی علوم دانشگاه اسکیزوفرنیا 6
تبریز    پزشکی علوم دانشگاه شرقی       آذربایجان استان در مغزی سکته بیماران 7

تبریز    پزشکی علوم دانشگاه
حاد        انفارکتوس با شده بستری بیماران ثبت

میوکارد
8

تبریز    پزشکی علوم دانشگاه اتوایمیون  هپاتیت 9
سبزوار    پزشکی علوم دانشگاه زودرس   های زایمان 10
سبزوار    پزشکی علوم دانشگاه سالک  بیماری 11
مشهد    پزشکی علوم دانشگاه رضوی      خراسان استان در ها مسمومیت 12
مشهد    پزشکی علوم دانشگاه انسانی   HTLV-1ویروس 13



ها     بیماری ثبت های برنامه
مجری  دانشگاه ثبت  برنامه شماره

گناباد طلق  ثبت 14
شهید     پزشکی علوم دانشگاه

بهشتی
ریه   شریان پرفشاری 15

شهید     پزشکی علوم دانشگاه
بهشتی

سارکوئیدوز 16

شهید     پزشکی علوم دانشگاه
بهشتی

صدری    قفسه های سرطان 17

شهید     پزشکی علوم دانشگاه
بهشتی

انسدادی  مزمن 18

شهید     پزشکی علوم دانشگاه
بهشتی

گذاری        لوله دنبال به نای تنگی ملی ثبت 19

شهید     پزشکی علوم دانشگاه
بهشتی

شبکیه  دیستروفی 20

ایران    پزشکی علوم دانشگاه آلزایمر     بیماری و شناختی اختلل 21
ایران    پزشکی علوم دانشگاه هیپوفیز   غده تومورهای 22
ایران    پزشکی علوم دانشگاه چاق  بیماران 23
ایران    پزشکی علوم دانشگاه بینی     پولیپ با مزمن سینوزیت 24
ایران    پزشکی علوم دانشگاه EB 25
ایران    پزشکی علوم دانشگاه گوش  وزوز 26
ایران    پزشکی علوم دانشگاه بویایی  اختللت 27



ها     بیماری ثبت های برنامه
مجری  دانشگاه ثبت  برنامه شماره

ایران    پزشکی علوم دانشگاه لگن    کف های بیماری 28
ایران    پزشکی علوم دانشگاه سوختگی  بیماران 29
پزشکی    علوم دانشگاه

مازندران
تالسمی 30

ایران   پاستور انستیتو بکر    و دوشن بیماران 31
فسا    پزشکی علوم دانشگاه مغزی       های سکته و قلبی های سکته 32
همدان    پزشکی علوم دانشگاه بروسلوز     بیماری عوارض و عود 33
تهران    پزشکی علوم دانشگاه اطفال     ریه نادر های بیماری 34
تهران    پزشکی علوم دانشگاه اتیسم   ملی ثبت 35
تهران    پزشکی علوم دانشگاه نوزادان    ویژه های مراقبت 36
تهران    پزشکی علوم دانشگاه نخاعی     های آسیب ملی ثبت 37
تهران    پزشکی علوم دانشگاه تروما 38
تهران    پزشکی علوم دانشگاه متابولیک      و غدد بخش در اندوکرین 39
تهران    پزشکی علوم دانشگاه آلرژی   و آسم 40
تهران    پزشکی علوم دانشگاه MS 41



ها     بیماری ثبت های برنامه
مجری  دانشگاه ثبت  برنامه شماره

تهران    پزشکی علوم دانشگاه روماتیسمی 42
تهران    پزشکی علوم دانشگاه ایران    تومور ملی بانک 43
تهران    پزشکی علوم دانشگاه سلیاک 44
تهران    پزشکی علوم دانشگاه IBD 45
تهران    پزشکی علوم دانشگاه تیروئید   های سرطان 46
تهران    پزشکی علوم دانشگاه دوقلوها  ثبت 47
تهران    پزشکی علوم دانشگاه فامیلی   پستان سرطان 48
تهران    پزشکی علوم دانشگاه غذایی   های حساسیت 49
تهران    پزشکی علوم دانشگاه پروستات     سرطان ثبت ملی برنامه 50
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ثبت     های برنامه حیات چرخه

خاتمه؟



ثبت   برنامه شروع
      ثبت عملیاتی و اجرایی برنامه پروپوزال تهیه

    استاندارد فرمهاي و تدوینراهنما

      افزار نرم تهیه و اطلعاتی بانک ایجاد

  برنامه پایلوت انجام

  / کشور        خارج داخل حقوقی و حقیقی اعضاي با همکاري جلب

   اول سال گزارش تدوین



ثبت  استقرار برنامه
  اطلعات آوري جمع

  اطلعات کیفی کنترل

  سالنه گزارش تهیه



ثبت  توسعه برنامه
  اطلعات آوري جمع

  ثبت توسعه

       پژوهش در ثبت از حاصل اطلعات از استفاده

           کشور سیاستگزاري و اجرایی امور در ثبت از حاصل اطلعات از استفاده

         المللی بین منابع با تعامل در اي دوره گزارشهاي انتشار



كنید         مشخص آنرا پاسخ باید كه مهمی سوالت
     شود؟ اجرا ثبت برنامه باید آیا

       دارد؟ نياز ساختاري چه به بيماري ثبت مرکز

   چيست؟ ثبت ارکان وظایف

      بشود؟ گذاري هدف ثبت برنامه یک چطور

    شود؟ ثبت اطلعاتی اقلم چه

     چيست؟ ثبت برنامه یک بودجه ملحظات

       شود؟ استفاده ثبت براي افزاري نرم چه از

        چيست؟ ثبت هاي داده از استفاده و مالکيت اصول

      باشد؟ چگونه گزارشها انتشار و تهيه نحوه



كنیم       اجرا باید ثبتیرا برنامه چه
. باشد   داشته اولویت

    باشد داشته وجود اجرا ظرفيت

  باشد پذیر امکان

  ها داده وجود

  مناسب ساختار وجود

 علمی توانایی

 کافی بودجه

   باشد بخش اثر هزینه

          مورد کوهورت، مطالعات پيمایش، انجام مثل نداریم تر راحت جایگزین

شاهدي، ......



موجود     های ظرفیت از استفاده
        کشور در اجرا حال در هاي برنامه با همکاري

      المللی بين هاي برنامه با همکاري



ثبت   برنامه اركان
 کميتهراهبري

   فنی و علمی کميته

 ثبت مسئول

  ثبت اجرایی مدیر

 ثبت کارشناسان

   مشاوران و ذینفعان سایر



كمیتهراهبری 
وظایف

 معنوي حمایت

 سازمانی ) حمایت پرسنلی(

   مناسب فيزیکی فضاي تخصيص

      ها ظرفيت از استفاده و مالکيت احساس

 مالی حمایت

 تخصصی حمایت



اجرایی    و فنی كارگروه
 پرسشنامه طراحي

  متغیرها حداقل تعیین

   ثبت فرايند طراحي

   اجرا پروتکل طراحي

  / افزار  نرم طراحي انتخاب

  ثبت کارشناسان آموزش

 ثبت انجام

 کیفي کنترل

 اجرايي پشتیباني

 آماری تحلیل

 گزارش تهیه



ثبت  مسئول
برنامه   مسئول مشخصات

   کميتهراهبري اعتماد مورد

     وراهبري ریزي برنامه علمی، توانایی

         باشد مناسب کار این انجام براي اجرایی و علمی سوابق

        ثبت ارکان بين هماهنگی ایجاد و مناسب عمومی روابط

  همکاري استمرار امکان

    مسوليت قبول براي کافی انگيزه

  کافی وقت اختصاص

    ثبت از برداري بهره توانایی



هدف  تعیین
     درمانی بهداشتی سيستم در مراقبت نظام

   بالينی هاي مراقبت کيفيت

/ بالينی   پایه علوم تحقيقات



هدف  تعیین
     درماني بهداشتي سیستم در مراقبت نظام
  جمعیتي سرطان ثبت
  شغلي مواجهات ثبت
  داروها مصرف ثبت
     بهداشتي های برنامه در اطلعات درماني ثبت
   بالیني های مراقبت کیفیت
  بالیني اطلعات ثبت
  بیمارستاني های ثبت
  بیمارستاني های ثبت
 سیستم مديريت
  پايه علوم بالیني/تحقیقات
  ها ثبت تمام
   بیوبانک دارای های ثبت



بودجه

تأمین   محل
اعتبار

بهداشت • وزارت
ها • دانشگاه
خصوصی • بخش
درآمدها•
مؤسسات •

خیریه

بودجه  میزان

دارد    • اجرا نحوه به بستگی
نمونه • حجم
اطلعاتی • اقلم

بودجه  موضوع

طراحی•
آموزش•
اجرا•
نظارت•
گزارش•
انتشارات•
تحقیقات•
بیوبانک•
نگهداری•

هزینه  نوع

مستقیم•
مستقیم • غیر



پروپوزال    تدوین شیوه

ها     بیماری ثبت اندازی راه

ها    اسمعیلزاده ندا
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form-sabt-bimariha.pdf

file:///form-sabt-bimariha.pdf


rahnama.pdf

file:///rahnama.pdf


هایراه   بیماریها    نیازمندی ثبت نظام اندازی

ثبت   برنامه عنوان

      شود؟ اجرا ثبت برنامه باید آیا

. گردد            می ذكر آن در ثبت مورد بهداشتی های پیامد نوع معمول

            تحت منطقه و ثبت اصلی محتوای برگیرنده در و مختصر باید ثبت  عنوان

. باشد   آن پوشش

در             قلبی های سکته ثبت مه برنا سرطان، ثبت ملی مه برنا مثال طور  به

برنامه           برای مناسب عناوین انتخاب از هایی نمونه شریعتی قلب  بیمارستان

. باشند   می ثبت



هایراه   بیماریها    نیازمندی ثبت نظام اندازی

اجرا   زمان مدت

. باشد             دار ادامه یا و ساله چند تواند می ها ثبت مدتزمان



هایراه   بیماریها    نیازمندی ثبت نظام اندازی

ثبت  روش

 ثبت اهداف

     ثبت مورد بهداشتی های پیامد نوع

  آن جغرافیایی گستره

  مطالعه تحت جمعیت

( دو     (        هر یا و نگر آینده نگر، گذشته طولزمان در مطالعه مسیر

  ها داده منبع

 بیماریابی شیوه

...



هایراه   بیماریها    نیازمندی ثبت نظام اندازی

ثبت   جغرافیایی گستره

 بیمارستانی ثبت

  برجمعیت مبتنی ثبت



هایراه   بیماریها    نیازمندی ثبت نظام اندازی

ثبت   اصلی  اهداف

 مراقبتی اهداف

 پژوهشی اهداف



هایراه   بیماریها    نیازمندی ثبت نظام اندازی

   ( ثبت  (   مورد اصلی بهداشتی رویداد یا بیماری تعریف

           تشخیص یک با فرد مشخص پاتولوژیک و بالینی علئم كردن مشخص

خاص



هایراه   بیماریها    نیازمندی ثبت نظام اندازی

هدف  جمعیت

     ( طور      (    به قبل از كسر مخرج عنوان به ثبت برنامه در هدف جمعیت باید

گردد   مشخص دقیق



هایراه   بیماریها    نیازمندی ثبت نظام اندازی

گردد             می آوری جمع ها آن از ثبت های داده که مطالعاتی منابع

 اولیه منابع

 ثانویه منابع



هایراه   بیماریها    نیازمندی ثبت نظام اندازی

یابی   بیمار روش

بیماران   پیگیری نحوه

           مرگ یا و متاستاز بیماری، عود بهبودی، از اعم بعدی رخدادهای بررسی



هایراه   بیماریها    نیازمندی ثبت نظام اندازی

دنیا              های کشور سایر در موفق های ثبت نمونه و ثبت سابقه متون، بررسی

            دنیا نقاط سایر و كشور در پیشنهادیرا ثبت برنامه از ای سابقه



هایراه   بیماریها    نیازمندی ثبت نظام اندازی

ارزیابی             و اطلعات یل تحل و یه تجز و آوری مع ج بت، ث اجراء روش

اطلعات  کیفیت



هایراه   بیماریها    نیازمندی ثبت نظام اندازی

ثبت   مدیریتی ساختار



هایراه   بیماریها    نیازمندی ثبت نظام اندازی

ثبت      های داده مالکیت محرمانگی، اصول

ثبت     های داده انتشار پروتکل



بیماریها     ثبت برنامه نامه تفاهم
     / ثبت        برنامه مجري حقوقی حقیقی شخص مابین فی ثبت برنامه نامه تفاهم

شرکاي  و

: است               ضروري نامه تفاهم در زیر موارد به توجه و گردد می منعقد ثبت برنامه

     ثبت برنامه از حاصل اطلعات مالکیت

       اطلعات از برداري دربهره ثبت برنامه همکاران سهم

        ثبت ازبرنامه شده منتشر مستندات و گزارشات معنوي مالکیت

     ثبت برنامه از گزارش انتشار زمان

   ثبت برنامه مالی حامیان

           ثبت برنامه مالی حامیان با ثبت برنامه مجري بین مابین فی تعهدات



کارگاه ثبت بیماریها
نقش ثبت بیماری ها در گسترش پژوهش

میرزاده    منیرالسادات دکتر

اجتماعی   پزشکی متخصص



نظام ثبت

یک سیستم سازمان یافته براي جمع 
آوري، ذخیره سازي، بازیابی، تجزیه و 
تحلیل و انتشار اطلاعات افراد مبتل به 
یک بیماري خاص و یا در مواجهه با مواد 

شناخته شده و یا مشکوك به اثرات 
نامطلوب در یک جمعیت و گستره 

جغرافیایی مشخص.





اهداف کلی برنامه های ثبت بیماری

 علمی

 بالینی

سیاستگزاری



اهداف اختصاصی برنامه ثبت

 بررسی بروز و شیوع بیماري

ارزیابی تغییرات زمانی و مکانی 

توصیف سیر بیماری

ارزیابی اثربخشی و هزینه اثربخشی اقدامات بالینی

تعیین ایمنی و مشکلت اقدامات بالینی

ارتقاء ارایه خدمت

 نظام مراقبت و کنترل بیماری

 ایجاد بستر مناسب جهت توسعه کمی وکیفی پژوهش های بهداشتی
و علوم پزشکی



ثبت بیماری

ابعاد برنامه شامل چه قسمتهایی می شود؟

چه اطلعاتی باید جمع آوری شود؟

ذی نفعان چه کسانی هستند؟

اطلعات چگونه جمع آوری شود؟

نحوه انتشار نتایج چگونه است؟



تمرکز برنامه ثبت

:بیماری
 سرطان

سکته مغزی

دیابت

پیامدهای سلمت
 علل مرگ

تصادفات و سوانح 

دوقلویی

تولد



پیامد های مورد مطالعه در برنامه ثبت 

میزان بقاء کلی

میزان بقای بدون بیماری

کیفیت زندگی مرتبط با سلمت

 میزان رضایت از درمان و مراقبت صورت گرفته

بار اقتصادی



اهمیت و الویت بیماریها

 بیماریهایی مثل سرطان و بیماریهای قلبی عروقی

 اختلالت رشد و نمو و دمانس



ذی نفعان

متخصصین بالینی و انجمن های علمی پزشکی و تخصصی

وزارت بهداشت، دانشگاهها

سیاستگزاران و مدیران اجرایی

مراکز تحقیقاتی و سازمان های حمایت کننده پژوهش

بیمه ها و سازمانهای حمایتی

 شرکت های خصوصی دارویی و تجهیزات پزشکی

بیماران و سازمانهای حمایتی بیماران



نحوه انتشار نتایج

گزارشات توصیفی

گزارشات تحلیلی

گزارشات سیربیماری

مقاله چاپ شده در مجلت

پوستر یا چکیده مقاالت در کنگره 

سخنرانی

انتشارگزارش های مدون دوره ای
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مطالعات  انواع

توصيفي
)Descriptive(

تحليلي
)Analytic(

اي  مداخله
)Interventional(

اي  مشاهده
)Observational(

باليني  كارآزمايي

اجتماعي  كارآزمايي

ميداني  كارآزمايي

مقطعي
Cross sectional 

شاهدي  مورد

كوهورت

اكولوژيك

Case Report

Case Series



استفاده از داده های ثبت جهت گسترش 
پژوهش

 داده ها در بدو ورود به برنامه  و یا زمانهای مختلف به صورت
مقطعی

 آینده نگر و طولی جمع آوری داده ها به صورت

برای سنجش مواجهه  مطالعه کوهورت گذشته نگر یا تاریخی
از داده های ثبت شده

 مختلف را در طول زمان بر مواجهات یا مداخلت ارزیابی تاثیر
روی پیامد ها

اتصال به داده های موجود برای انجام مطالعات مختلف

 مثل با داده های مرکز آمار، ثبت علل مرگ...



ارزیابی پیامد بیماری ها و نتایج درمان

 مطالعات کارآزمایی بالینی : مطالعه ارزیابی مفید یا مضر بودن
روش های درمانی

کارآزمایی کارآیی: شرایط ایده آل

کار آزمایی اثر بخشی: شرایط معمول و طبیعی

 نزدیکتر بودن نتایج به واقعیت جامعه

افزایش قابلیت تعمیم به جامعه

 حجم باال نمونه ها

انتخاب بیماران از شرایط و گروههای مختلف



از    بیش از      )  270ثبت بیش بزرگ بسیار ای مشاهده هر    2000مطالعه در بیمار
مطالعه (







رجیستری بهتر از کارآزمایی بالینی کارایی

 بیماریهای نادر

 مداخلت خاص مثل جراحی

 ارزیابی پیامدها نیازمند زمان طوالنی

 امکان پذیر نبودن تصادفی سازی

مشکل اخلقی



ثبت بیماریها

مطالعات ثبت در واقع نوعی از مطالعات کوهورت هستند

گاهی برنامه های ثبت به عنوان زیر مجموعه مطالعات کارآزمایی 
بالینی در نظر گرفته می شوند

چون اهمیت بیشتری از نظر تولید شواهد دارند



سطح شواهد از نتایج ثبت بیماری

مطالعات کارآزمایی بالینی

مطالعات کوهورت

مطالعات مورد-شاهدی

مطالعات مقطعی

مطالعات اکولوژیک



Systemati
c review

Randomized 
controlled 

trials 

Cohort 
studies 

Case-control

Cross-
sectional

Levels of 
Evidence 



مركز ثبت آرتروپلستي 

 روش هاي مناسب تر جراحي 

 انتخاب صحيح ايمپلنت ها

 كاهش درصد رويژن مورد نياز بيماران

 درصدي 1كاهش رويژن در يك سال اول كاهش 

 درصد رويژن در پایان سال دهم 17کاهش

 ميليون دالر مي گردد30% رويژن باعث كاهش 1 در آمريكا كاهش 

17 ميليون 100 ميليارد و 5 درصد كاهش  رویژن كاهش هزينه ها تا 
دالر 
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  :ها و پیامدهاي سالمت معرفی برنامه ملی ثبت بیماري
برنامه ثبت در موضـوعات اولویـت دار    ازي و استقرار حد اقل بیستبا هدف اصلی راه اند ها و پیامدهاي سالمت برنامه ملی ثبت بیماري

برنامـه وظیفـه    نای. زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایجاد گردیده استحوزه سالمت کشور در معاونت تحقیقات و فناوري و
عنـوان   نوین در حـوزه سـالمت بـه   ثبت هاي  هاي ثبت موجود در کشور و ایجاد بستر مناسب براي طراحی سامانه ساماندهی به نظام

 :اند از ف اختصاصی این برنامه عبارتاهدا از جمله. هاي علوم پزشکی و بهداشت به عهده دارد زیربنایی براي گسترش پژوهش
  ارتقاء ارائه خدمات درمانی و آموزشی به بیماران و گروه هاي هدف ثبت  .1

 ایجاد بستر مناسب جهت تولید شواهد ارزیابی وضعیت خدمات پیشگیري و درمانی در سیستم سالمت کشور .2
 ها  بیمارينظام ثبت هاي الزم جهت راه اندازي و استقرار  زیر ساختتوسعه  .3
 ها توسعه ارتباطات بین المللی و همکاري با برنامه هاي بین المللی ثبت بیماري .4
 ها  هاي ملی و بین المللی مبتنی بر ثبت بیماري ها و دانش فنی جهت اجراي طرح کسب مهارت .5
 توسعه کمی و کیفی تحقیقات علوم پزشکی ایجاد بستر مناسب جهت  .6
 صصی و گروههاي تحقیقاتی کشورشبکه سازي و ارتقاء همکاري هاي بین متخ .7
 اطالع رسانی و ترویج برنامه هاي ثبت موجود در کشور  .8

هـاي   گیري از دانش تخصصی کارشناسان و محققان در این حوزه نه تنها سعی در بهبود فراینـدها و کیفیـت نظـام    این برنامه با بهره
هـاي   هاي الزم براي اجـراء پـژوهش   که بر آن است تا مهارتثبت سالمت در کشور با هدف دستیابی به استانداردهاي جهانی دارد بل

هـاي   از این رو، معاونت تحقیقات و فناوري در نظر دارد از این پس کلیه طـرح . مبتی بر ثبت در میان محقیقان کشور گسترش دهد
تصـویب  . برنامـه همـراه باشـد   هاي مالی و فنی، با تأیید و نظارت این  هاي ثبت در کشور جهت حمایت پیشنهادي براي ایجاد سامانه

  :ند از باشد که عبارت نیازمند رعایت شرایط معینی میمعاونت مذکور یک برنامه ثبت در 

مطابق این فرم به معاونت تحقیقات و فناوري وزارت بهداشـت درمـان و آمـوزش پزشـکی      برنامه پیشنهادي ثبتپروپزال  .1
 .ارائه گردد
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وري را امـورد نظـر معاونـت تحقیقـات و فنـ      ها و فرآینـدها  ها، دستورالعمل وتکلها، پر سامانه پیشنهادي ثبت باید سیاست .2
 . رعایت نماید

هاي ساالنه و بر اساس درخواست معاونت تحقیقات، گزارشهاي میـانی بـه معاونـت تحقیقـات و فـن آوري ارسـال        گزارش .3
 . گردد

وهش مصوب وزارت بهداشت در تمام مراحل ها و راهنماهاي اخالق در پژ دستورالعمل ،اصول اخالق پزشکیضروري است  .4
 .  نظام ثبت رعایت گردد

  :ها مراحل تصویب طرح پیشنهادي ایجاد سامانه ثبت بیماري
بدین ترتیب است، براین اساس این فرم باید پس از تکمیل جهـت   ها طرح پیشنهادي ایجاد سامانه ثبت بیماريخالصه روند بررسی 

نتیجـه  . شـود داده تحویـل  تحقیقات و فناوري وزرات بهداشـت درمـان و آمـوزش پزشـکی     ت بررسی و طی مراحل تصویب به معاون
  .دیگرد خواهد برنامه ابالغ درخواست کنندگان صالح به توسط داوران ذی تصویب برنامه ثبت پیشنهادي پس از ارسال و بررسی

  :مفاد و تعاریف
ش یک بیماري خاص و یا یک رویداد بهداشتی در جامعه دارد و گیري میزان گستر نقش موثري در تشخیص و و اندازهبیماري ثبت 

ثبـت بیمـاري همچنـین    . تر و موثرتري داشته باشـد هسازد بر کیفیت خدمات بهداشتی ارائه شده نظارت ب نظام بهداشتی را قادر می
و کارآزمایی بـالینی فـراهم    منظور انجام مطالعات پژوهشی بعدي از قبیل مطالعات کوهورت منبع مناسبی براي تشخیص بیماران به

براي ایجاد درك مناسب از یک سامانه ثبت در حوزه سالمت تعریف دقیق برخی اصطالحات در این سند ضروري بـه نظـر   . آورد می
  :رسد می

هـا یـک    مند اطالعات کلیه افراد در یک جمعیت مشـخص کـه بـراي آن    آوري مستمر و نظام عبارت است از جمع :ثبت بیماري -1
هـا   آوري آن هـاي وقـوع و جمـع    دو جزء مهـم نظـام ثبـت بیمـاري داده    . ي یا رویداد بهداشتی خاص تشخیص داده شده استبیمار
. اي طراحی شوند که در یک دوره زمانی مشـخص باشـند   آوري شده در یک نظام ثبت باید به گونه هاي جمع هاي داده آیتم. باشد می

توانـد   ها و پیامدهاي سالمت می باشد که برنامه ثبت بیماري ختار مدیریتی مشخص میها نیازمند یک سا مهمتر از همه ثبت بیماري
 .این ساختار مدیریتی هم مسوولین ثبت بیماري و هم کمیته ثبت را شامل شود. نقش موثري در ایجاد این ساختار ایفا نماید

ري الزم است نام اعضاي کمیتـه راهبـردي ثبـت بـه     اندازي سامانه ثبت بیما شنهادي راهیدر پروپوزال پ :کمیته راهبردي ثبت -2
بعـالوه  . ذکـر گـردد  ) در بخـش سـاختار مـدیریتی ثبـت    (و یا برکناري اعضاي کمیته به طور دقیق  یجایگزیننصب، همراه پروتکل 

 . حداقل تعداد جلسات الزم براي برگزاري کمیته در سال باید مشخص گردد
باشد و معموال فردي است که ایده اولیه پیشـنهاد ایجـاد ثبـت را     راهبردي ثبت مییکی از اعضاي کمیته  :مسوول اصلی ثبت -3

هـا را   اندازي نظام ثبت بیماري مسوول اصلی ثبت مسوولیت اجراء دقیق تمامی بندهاي قید شده در فرم درخواست راه .دهد ارائه می
اب مسوول اصلی در کمیته ثبت و مدت زمان ابقاء وي در این اندازي ثبت الزم است نحوه انتخ در پروپزال پیشنهاد راه .به عهده دارد
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همچنین ضروري است رزومه علمی وي به همراه فرم تکمیل شده پروپزال به معاونت تحقیقـات و فنـاوري ارائـه    . سمت معین گردد
 .گردد

، اجـرا، تجزیـه و تحلیـل و    مراحل عمـده ایجـاد آن اعـم از طـرح     اجراء موفق یک برنامه ثبت نیازمند بررسی دقیق :روش ثبت -4
طرح پیشنهادي باید اهداف ثبت، نوع پیامدهاي بهداشتی مورد ثبـت، گسـتره جغرافیـایی     بنابراین در. باشد ارزیابی کیفیت ثبت می

هـا، شـیوه بیماریـابی و روش     ، منبـع داده )گذشته نگر، آینده نگر و یا هر دو(آن، جمعیت تحت مطالعه، مسیر مطالعه در طول زمان 
 .را به طور کامل مشخص نماید... جراء، ساختار مدیریتی ثبت و ا

عنوان ثبت بایـد مختصـر و دربرگیرنـده    . گردد معموال نوع پیامد بهداشتی مورد ثبت در آن ذکر می :عنوان ثبت به فارسی -4-1
هاي قلبی در بیمارستان  سکته ثبت سرطان، برنامه ثبتملی طور مثال برنامه  به. محتواي اصلی ثبت و منطقه تحت پوشش آن باشد

 .باشند هایی از انتخاب عناوین مناسب براي برنامه ثبت می قبل شریعتی تهران نمونه
 .گردد می بیانبه زبان انگلیسی  1-4در این قسمت عنوان ثبت مذکور در قسمت  :عنوان ثبت به انگلیسی -4-2
هـا را بـه    توان آن نمایند که بر این اساس می ف متنوعی را دنبال میهاي ثبت در حوزه سالمت معموال اهدا برنامه :نوع ثبت -4-3

در مورد افرادي که یک نوع بیمـاري یـا عارضـه     1ثبت بیماري یا یک عارضه خاصبه طور مثال، . بندي نمود چند دسته کلی تقسیم
به عنـوان مثـال برنامـه ثبـت     . شود ها تشخیص داده شده است بکار برده می خاص مانند سرطان روده بزرگ یا سکته قلبی براي آن
ثبـت  . باشـند  هایی از ثبت بیماري و یا عارضه خـاص در کشـور امریکـا مـی     دیابت وابسته به انسولین و برنامه ثبت افراد نابینا نمونه

شکی خاص ابزار پزنوعی سم شیمیایی و یا  ،شود که در مواجهه با یک محصول زیست دارویی معموال بیمارانی را شامل می 2مواجهه
و ثبـت   5باسن مصـنوعی ، ثبت بیماران داراي 4کاشت دفیریالتور قلبی، ثبت 3هاي زیست شیمیایی بیماران تحت درمانثبت . اند بوده

نیـز بـراي    7ثبـت خـدمات بهداشـتی درمـانی     .باشند هایی از انواع ثبت مواجهه می کنند مثال استفاده می 6بیمارانی که از لنز تماس
مشخص مانند بستري شدن در یک بیمارسـتان و یـا عمـل    بهداشتی یا درمانی گیرد که یک خدمت  فاده قرار میبیمارانی مورد است

اند یا در یـک برنامـه مداخلـه     بطور مثال ثبت بیمارانی که تحت عمل برداشتن آپاندیس قرار گرفته .اند جراحی خاص دریافت نموده
در ایـن  . رویداد مورد ثبت ممکن است بیماري، عارضه و یا مواجهـه خـاص نباشـد   نیز در برخی موارد  .اولیه کرونري قرار گرفته اند

یکـی از انـواع    8به عنوان مثال ثبت دوقلوهـا . عالمت درج گردد "سایر پیامدهاي بهداشتی"الزم است در گزینه چهارم یعنی  صورت
ها مورد استفاده قرار گرفتـه   در ایجاد بیماري بررسی عوامل ژنتیکی و محیطیباشد که با هدف  هاي ثبت در حوزه سالمت می سامانه

                                                           
1 Disease or Condition Registry 
2 Product Registry 
3 registry of patients on biologic therapy 
4 Implantable Cardioverter Defibrillator 
5 patients with hip prostheses 
6 patients who wear contact lenses 
7 Health Services Registry 
8 Twins Registry 
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در قسمت توضیحات الزم است نوع بیماري، عارضه، مواجهه، خدمت بهداشتی درمانی و یا سایر پیامدهاي بهداشـتی مـورد    .شود می
 .ثبت به طور دقیق ذکر گردد

حت پوشش خود معموال بـه دو دسـته ثبـت    ت هاي ثبت از لحاظ گستره جغرافیایی بیماران سامانه :گستره جغرافیایی ثبت -4-4
 از خاصـی  نـوع  بـه  مبتال بیماران اب تبطمر اطالعات بیمارستانی ثبت. شوند تقسیم بندي می 2ثبت مبتنی بر جمعیتو  1بیمارستانی
زیرگـروه   نماید و عمـدتا بـه دو   آوري می جمع اند را هاي مشخصی مراجعه نموده جهت درمان به بیمارستان یا بیمارستان که بیماري
هـاي بـالینی و    ها معموال بر روي مراقبت تمرکز این نوع از ثبت. گردند هاي تک بیمارستانی و چند بیمارستانی تقسیم بندي می ثبت

 بیمـاري  از خاصی نوع به مبتال افراد پروندههاي بیمارستانی  در مقایسه با ثبت جمعیت بر مبتنی ثبت. باشد مدیریت بیمارستانی می
ستان، چند استان و یـا کـل   ا یا شهرستان، جامعه، یک مثال، عنوان به( شده تعریف جغرافیایی منطقه یک در که هداشتییا پیامد ب
از مزایاي استفاده از این شیوه ثبـت   .نمایند تري از اهداف را دنبال می و معموال دامنه گسترده شود می شامل کنند می زندگی) کشور
هاي مدیریتی و انجام پژوهش  هاي مراقبت بیماران، برنامه ها، برنامه ها نظیر سرطان  پیشگیرانه بیماريهاي کنترل و  توان به برنامه می

چنانچه برنامه ثبت پیشنهادي تمام جمعیت کشور را تحت پوشش قرار دهد بایستی در گزینه ملـی عالمـت   . و تحقیقات اشاره نمود
اي  ی خاص مانند یک شهر، شهرستان و یا استان باشد باید در قسمت منطقهدرج گردد و اگر ثبت مربوط به یک زیرمنطقه جغرافیای

هاي تحت پوش ثبت پیشنهادي نیز در مقابل گزینه عالمت زده شـده   بیمارستان/مناطق و یا بیمارستان/نام منطقه. عالمت درج شود
 .گردد درج می

این اهداف غالبـا  . گیرد یماري براساس اهدافشان صورت میهاي ثبت ب اندازي و ارزیابی نظام طراحی، راه :ثبت اصلی اهداف -4-5
تـوان در   کنند می ها با توجه به اهدافی که دنبال می طور کلی ثبت به. گردند بر حسب بیماري و پیامدهاي اصلی مورد ثبت تعیین می

ها نیـز هـر دو نـوع اهـداف را دنبـال       بسیاري از انواع ثبت. هاي با هدف پژوهش جاي داد هاي با اهداف مراقبتی و ثبت دو گروه ثبت
تعیین بروز بیماري یا سایر پیامدهاي بهداشتی و بررسی روند تغییرات آن در طول زمان، ارزیابی ارائه خدمات بهداشـتی و  . کنند می

ست تمام در قسمت اهداف اصلی ثبت الزم ا. باشند می ها اهداف مراقبتی ثبت مهمترین هاي در معرض خطر برخی از شناسایی گروه
سـرطان معـده بـه     3بروز استاندارد شـده براسـاس سـن    برآوردبه طور مثال  .اهداف مراقبتی ثبت به طور دقیق و شفاف ذکر گردند

 .باشد ثبت سرطان می برنامهیکی از اهداف اصلی برنامه  بررسیهاي  هاي کشور و بررسی روند تغییرات آن در سال تفکیک استان
شناسـی   هـاي علـت   جزیه و تحلیل بقاي بیماران، ارزیابی اثرات مواجهات خـاص و بررسـی فرضـیه   ت :اهداف پژوهشی ثبت -4-6

در این قسمت ضروري است کلیه اهـداف پژوهشـی کـه برنامـه ثبـت پیشـنهادي       . باشند از انواع اهداف پژوهشی ثبت می هایی مثال
 .طور دقیق و شفاف بیان گردند کند به دنبال می

هاي اولیه اساسی براي اجراء موفق یـک برنامـه ثبـت     یکی از گام :اصلی مورد ثبت) رویداد بهداشتییا (تعریف بیماري  -4-7
طور مثال باید مشخص شود فـرد بایـد چـه عالئـم بـالینی و پاتولوژیـک        به. تعریف دقیق بیماري یا رویداد بهداشتی مورد ثبت است

                                                           
1 Hospital 
2 Population-based registry 
3 Age-Standardized Rate (ASR) 
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در مورد سایر مواجهات و پیامدهاي بهداشتی نیـز  . شخیص داده شودمشخصی داشته باشد تا به عنوان بیمار مبتال به سرطان مري ت

 .الزم است تعریف دقیقی از آن در این قسمت ارائه گردد
هـاي ثبـت    از آنجایی که تعیین میزان بروز و شیوع بیماري یا مواجهه خاص از اهـداف اصـلی غالـب برنامـه     :هدف جمعیت -4-8
طـور مثـال در ایـن     به. طور دقیق مشخص گردد از قبل به) به عنوان مخرج کسر(امه ثبت باشد بنابراین باید جمعیت هدف در برن می

 .هاي سنی و جنسی تحت پوشش ثبت قرار خواهند گرفت از چه گروه هایی و با چه ویژگی قسمت باید تعیین گردد چه جمعیتی
داد بیمـارانی اسـت کـه در یـک دوره زمـانی      منظور از حجم نمونه در یک برنامه ثبت متوسط مورد انتظار تعـ  :حجم نمونه -4-9

بینـی   اندازي ثبت کمک موثري به پیش تخمین حجم نمونه پیش از راه. شوند در برنامه ثبت پیشنهادي وارد می) یک سال(مشخص 
از  هـاي تخمـین حجـم نمونـه اسـتفاده      یکـی از روش . کنـد  منابع مالی، تجهیزات، فضاي کار و نیروي انسانی مورد نیاز برنامـه مـی  

تـوان   باشد که با در اختیار داشتن سایز جمعیت تحت پوشش برنامه ثبـت مـی   می برآوردهاي بروز و شیوع بیماري در سایر کشورها
شـیوع  /بنابراین در این قسمت الزم است تعداد بـروز  . تعداد موارد بیماران مراجعه کننده به مراکز ثبت در آن مناطق را برآورد نمود

ل کشور، تعداد موارد بیماري در جمعیت تحت پوشش برنامه ثبت و تعداد موارد بیماري که ساالنه در نظام ثبت ساالنه بیماري در ک
 . پیشنهادي وارد خواهد شد به همراه توجیهات الزم و احتماال منابع مورد استفاده تخمین زده شود

منابع اولیه و : هاي ثبت عبارتند از ر کلی منابع دادهبطو :گردد آوري می ها جمع هاي ثبت از آن اطالعاتی که دادهبع امن -4-10
شـود و معمـوال فـرم یـا      آوري مـی  طور مستقیم در فرآیند ثبت براي تحقق اهداف اصـلی ثبـت جمـع    منابع اولیه که به. منابع ثانویه

بتنی بر جمعیت گزارشات طور مثال در یک برنامه ثبت سرطان م به. گردد گزارشات خامی است که اطالعات بیماران در آن ثبت می
به همـراه سـایر اطالعـات     اند ها تشخیص داده شده ماهانه مراکز پاتولوژي که شامل لیست بیمارانی که مبتال به یکی از انواع سرطان

گـاهی اوقـات ایـن فـرم بـه صـورت        .شـوند  هاي ثبت تلقی می ضروري اعم از نوع تومر و میزان پیشرفت آن و غیره منبع اصلی داده
اي  نمونـه . گردد رونیکی که در یک سامانه وب طراحی شده و پس از تشخیص قطعی بیماري یا پیامد بهداشتی خاص تکمیل میالکت

ضـمیمه فـرم درخواسـت     )هـاي مـورد اسـتفاده در ثبـت     هـا و دسـتورالعمل   نمونه فرم(ها نیز الزم است در قسمت پنجم  از این فرم
ثبت نظر اطالعات حیاتی مانند تولد و مرگ ومیر هستند که معموال براي هاي  دادهمنابع ثانویه  .ها گردد نظام ثبت بیمارياندازي  راه

الزم بـه ذکـر اسـت     .هاي ثبت یکسان نباشـد  آوري شده اند و ممکن است اعتبار و یکنواختی ساختار آن با داده اهداف دیگري جمع
هاي مناسب بیماران و اطمینان از امکان لینـک   هاي کدگذاري ستفاده از روشها در برنامه ثبت نیازمند ا استفاده از منابع ثانویه داده

 .باشد ها می کردن داده
یـا  ) غیرفعـال (خواهد از یک الگوي اجبـاري   یکی از الزامات مهم این است که تعیین گردد که آیا ثبت می :بیماریابیروش  -4-11

. نظام ثبت غیرفعال، ثبت بر سایر افراد براي گزارش بیماران اتکـا دارد تحت یک . کند آوري اطالعات پیروي می الگوي فعال در جمع
یک پزشک ممکن است مسئول تکمیل فرمی براي ثبت اطالعات بیمار خود پس از ویزیـت و تشـخیص قطعـی بیمـاري او باشـد و      

ست بیمـاري مـورد بررسـی تحـت     این شیوه معموال زمانی موثر ا. هاي زمانی مشخص براي ثبت ارسال نماید ها را در بازه سپس فرم
، تـب  نبطور مثال طبق مقررات بین المللی موارد مشاهده شده طـاعو . قرار گیرد) هاي قابل گزارش بیماري(مقررات گزارش اجباري 
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اتی ها چنانچه استفاده از روش بیماریـابی غیرفعـال حیـ    با این حال براي سایر بیماري. زرد، وبا و ایدز الزم است اجبارا گزارش شوند
 .هاي تشویقی تدوین  گسترش یابد باشد الزم است برخی سیاست

گردنـد تـا اطالعـات     ها اسـتخدام مـی   گروه/ها کلینیک/ها در شرایط بیماریابی فعال، معموال پرسنلی براي مراجعه مرتب به بیمارستان
ن نوع بیماریابی نسـبت بـه شـیوه بیماریـابی     هرچند هزینه ای. آوري نمایند بیماران مبتال به بیماري مورد بررسی را استخراج و جمع

  .یابد بیماري کاهش می 1تر است، احتمال وقوع کم گوئی غیرفعال به مراتب پایین

 . باشد (HIS)هاي مدیریت بیمارستانی  تمسممکن است بیماریابی بر اساس استخراج اطالعات اولیه بیماران از سی
براي بررسی رخدادهاي بعدي اعـم از    ه ثبت پیشنهادي بیماران نیازمند پیگیريچنانچه در برنام :بیماران 2نحوه پیگیري -4-12

روش پیگیـري  . بهبودي، عود بیماري، متاستاز و یا مرگ باشند الزم است در این قسمت روش پیگیري به طور دقیق تشـریح گـردد  
ثبت بیماري که نیازمنـد حجـم نمونـه محـدودتري     هاي  براي بسیاري از برنامه. باشد بیماران بسته به اهداف برنامه ثبت متفاوت می

در ایـن روش رویـدادهاي مطلـوب ثبـت در بیمـاران      . گـردد  استفاده می) نگر روش آینده(هستند از روش پیگیري مستقیم بیماران 
ار، مراجعـه  تواند با مراجعه به درب منزل بیمار، تماس تلفنی با بیم این عمل می. گردد توسط پرسنل ثبت مستقیما درج و ضبط می

اي که جمعیت تحت پوشـش   هاي ثبت ملی و منطقه در برنامه. بیمار به مراکز ثبت و یا مراجعه به پرونده پزشکی بیمار صورت گیرد
میان  3هاي غیرمستقیم مانند ایجاد ارتباط توان از روش ثبت بسیار گسترده بوده و پیگیري مستقم بیماران عمال امکانپذیر نباشد می

طور مثال در یک برنامه ملی ثبت سرطان اگر آگاهی از زمـان فـوت بیمـار ضـرورت داشـته باشـد،        به. داده استفاده نمود هاي پایگاه
هاي ثبت سرطان و ثبت مرگ و میر از زمان فوت بیماران ثبت شده در برنامه اطالع حاصل  توان با ایجاد ارتباط میان پایگاه داده می
  .نمود

برنامـه ثبـت پیشـنهادي و نقـش آن در      انـدازي  راه در این قسمت اهمیت و ضـرورت  :اجراء ثبتبیان مسئله و ضرورت  -4-13
 .گردد هاي مبتنی بر آن تشریح می هاي بهداشتی کشور و همچنین گسترش پژوهش ها و سیاستگزاري ریزي برنامه

کنندگان برنامـه   رحله درخواستدر این م :دنیا کشورهاي سایر در موفق هاي ثبت نمونه و ثبت سابقه متون، بررسی -4-14
هـاي موفـق در    هایی از نمونـه  در کشور و سایر نقاط دنیا بیان کرده و مثالاي از برنامه ثبت پیشنهادي خود را  بایست سابقه ثبت می

ي مطـرح  امکان مشارکت در شبکه هاي بین المللی ثبت می تواند به عنوان نقطه قوت برنامـه پیشـنهاد   .سایر نقاط دنیا ذکر نمایند
 . شود

کلیه ضروري است در این قسمت  :اطالعات کیفیت ارزیابی و و تجزیه تحلیل اطالعات آوري جمع ثبت، اجراء روش -4-15
آوري اطالعـات در   پیشنهادي از تشخیص بیماري و ثبت اطالعات ضروري بیمار و شیوه پیگیري بیمار تـا جمـع   مراحل فرآیند ثبت

در بررسـی  . ها و شیوه گزارشدهی نتایج تشـریح گـردد   هاي تجزیه و تحلیل آن ها و روش رگیري دادهمرکز اصلی ثبت، پاالیش و تکرا

                                                           
1 Under-reporting 
2 Follow-up 
3 Linkage methods 
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هـا و   آوري داده هاي آتی، درك درست از کیفیت فرآیندهاي جمـع  و سیاستگزاري ها گیري تصمیم انجام بازدهی یک برنامه ثبت براي
 1کیفیـت  تضمینبنابراین طراحان ثبت باید چگونگی . رسد ري به نظر میگردد ضرو ها ذخیره می هایی که در پایگاه داده کیفیت داده

هاي ارزیابی کیفیت ثبت را در نظـر   ها تا حد کافی براي دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده ثبت و چگونگی گسترش برنامه داده
ت تضمین کیفیـت در ثبـت عمومـا بـه سـه      عملیا. باشد هاي ثبت متغیر می تضمین کیفیت بسته به اهداف برنامههاي  روش. بگیرند

هـاي   تضـمین کیفیـت سیسـتم   ) 3(تضمین کیفیت فرآیندهاي ثبت و  )2(ها  تضمین کیفیت داده) 1: (گردند بندي می دسته تقسیم
ها حاصل شود ممکن اسـت   تواند در آن هاي ثبت گسترده هستند، سطح تضمین کیفیت می از آنجایی که بسیاري از برنامه. اي رایانه

 .در اثر کمبود بودجه ثبت محدود گردد
آوري اطالعـات ممکـن اسـت در     در یک مطالعه ثبت جمع :آوري آن آوري اطالعات و نحوه جمع مشخصات ابزار جمع -4-16

نتیجـه  . آوري اطالعات متفاوتی از بیمار داشته باشد تواند ابزار جمع چندین مرحله مختلف صورت گیرد که هر یک از این مراحل می
هـاي   مایشات پاتولوژي، پرسشنامه مصاحبه با بیمار، مدارك بایگانی شده پزشکی، نسخه دارویی تجویز شده توسط پزشک و یا فرمآز

. باشـند  آوري اطالعات در یک برنامه ثبت بیماري مـی  هایی از انواع ابزار جمع گردد همه مثال الکترونیکی که توسط بیمار تکمیل می
طور مثال از طریـق مصـاحبه حضـوري، تلفنـی، گفتگـو بـا        آوري، هر یک از ابزارها به است نحوه جمعدر این قسمت همچنین الزم 

 . زشک معالج بیمار یا از طریق تکمیل توسط خود بیمار به طور مجزا تصریح گردد÷
یـک  . باشـد  یتعیین ساختار مدیریت ثبـت مـ  اندازي یک نظام ثبت  یکی از ضروریات طراحی و راه :ساختار مدیریت ثبت -4-17

آوري کنندگان و کددهندگان اطالعـات، دسـتاندرکاران ورود    ، جمع2نظام ثبت معموال از یک کمیته راهبردي، چندین مسوول ثبت
بر اساس نظام ثبت پیشنهادي، براي انجـام  . گردد افزار ثبت تشکیل می نویسی براي طراحی و به روزرسانی نرم داده و یک تیم برنامه
هاي دولتی و خصوصی استفاده شود لزومـی بـه جـذب و     ها و بخش ود در مراکز و بیمارستانجاست از پرسنل مو برنامه ثبت ممکن

 .  استخدام افراد جدید نباشد
  .شنهادي ترسیم گرددیدر این قسمت الزم است فلوچارت ساختار مدیریتی ثبت پ :فلوچارت ساختار مدیریتی ثبت -4-18

هاي ثبت بیمـاري در کشـور هـم اکنـون در حـال اجـرا        برخی از برنامه :ي ثبت در حال اجراها اطالعات تکمیلی برنامه -4-19
نیازمنـد   یا اینکه مورد تأیید قرار گرفته و به جامعـه علمـی کشـور معرفـی شـوند،     باشند که به دالئلی از قبیل تداوم، گسترش و  می

ضروري است برخی اطالعات سابقه برنامه و میزان پیشـرفت آن  ها  براي این گونه برنامه. معاونت تحقیقات و فناوري هستند حمایت
 .در ادامه به شرح بیشتر این اطالعات پرداخته شده است. تا کنون ذکر گردد

در این قسمت الزم است مختصري از سابقه برنامه ثبت از قبیل تاریخ تأسیس و نحوه گسـترش آن   :سابقه برنامه ثبت -4-19-1
 . در طول زمان بیان شود

                                                           
1 Quality assurance 
2 Registrar 
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از دیگر مواردي که ذکر آن در فرم پیش رو حائز اهمیت اسـت تعـداد رکوردهـایی     :تعداد بیماران ثبت شده تا کنون -4-19-2
 . است که در هر سال از بدو تأسیس برنامه ثبت تا کنون وارد شده است) بیماران(

گزارشـات مسـتمر اسـتخراج شـده از     در این قسمت ضروري است تعداد  :تعداد گزارشات و مقاالت به چاپ رسیده -4-19-3
بایسـت   سپس مـی  .هاي معتبر داخلی و خارجی ذکر شود هاي ثبت شده بیماران و همچنین تعداد مقاالت چاپ شده در ژورنال داده

از قبیل عنوان، نویسندگان آن، ژورنالی که مقاله در آن به چاپ رسیده اسـت و سـال چـاپ     تمقاال/اتمشخصات گزارشفهرستی از 
 .ضمیمه پروپزال گردد پنچمیه و در بخش تهآن 

در بخش حاضر الزم است دالئلی که برنامـه ثبـت در حـال اجـرا      :دالئل نیاز به حمایت معاونت تحقیقات و فناوري -4-19-4
آن طور مثال ممکن اسـت برنامـه بـراي اسـتمرار و ادامـه       به. نیازمند به حمایت از جانب معاونت تحقیقات و فناوري است قید گردد

در برخی موارد نیز ممکن است طرحی بـراي گسـترش برنامـه چـه از     . هاي مالی از سوي ستاد وزارت بهداشت باشد نیازمند حمایت
هاي مالی و فنی حوزه ستاد وزارت  لحاظ فنی و چه از لحاظ گستره جغرافیایی ثبت ارائه شده باشد که براي اجراء آن مستلزم کمک

ها مانند دانشگاه، مرکز تحقیقـات و یـا بیمارسـتان     ممکن است منابع مالی ثبت از قبل از سایر ارگان گاهی اوقات نیز. بهداشت باشد
بنـابراین الزم  . باشـد آن به جامعه علمـی کشـور   معرفی دریافت مهر تأیید معاونت و تهیه شده است و ارائه این پروپزال صرفا جهت 

 .طور شفاف ذکر گردد است در این قسمت نوع حمایت درخواستی از معاونت به
  :هاي ثبت داده انتشارپروتکل و  مالکیتاصول محرمانگی،  -4-20

آوري، ذخیره، مدیریت، آنـالیز و ارائـه انبـوهی از اطالعـات مـرتبط بـا        به معناي جمع  ثبت بیماري :ها محرمانگی داده -4-20-1
ـ  استخراج داده. باشد سالمت بیماران می هـاي مراقبـت بهداشـتی یکـی از      راي طـرح ریـزي برنامـه   هاي ثبت براي انجام پژوهش و ب

از آنجا که ثبت بیماري نیازمند مرور مقـدار قابـل تـوجهی از داده اسـت، بنـابراین      . ها است مهمترین اهداف یک پروژه ثبت بیماري
حتمـا بایـد    همه اطالعـات بدسـت آمـده در خصـوص بیمـاران     . جستجوي دقیق مدارك پزشکی بیماران اجتناب ناپذیر خواهد بود

گـردد و مراحـل درمـان بیمـاران در      هاي یک بیمارستان محسوب می مدارك اصلی پزشکی جزء دارایی. محرمانه در نظر گرفته شود
هاي جاري آینده بیمار فـراهم   ها نگهداري می شود و ارتباطی میان سایر پزشکان و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی براي مراقبت آن
هـا را بـدون مـدیریت مناسـب و یـا       توان آن باشد و نمی جود در مدارك پزشکی نیز تحت مالکیت خود بیمار میاطالعات مو. کند می

در زیر به برخی اصول محرمانگی که الزم است تمامی دست اندرکاران ثبت بیماري رعایـت   .دستور حقوقی به راحتی ترخیص نمود
 :نمایند اشاره شده است

شوند براي تحویل به افرادي مانند پزشک بـالینی جهـت اسـتفاده در درمـان      ماران را شامل میهایی که اطالعات هویت بی داده .1
در واقـع دسترسـی بـه اطالعـات     . هاي ضروري براي هدف تعیین شده ترخیص گردنـد  یک بیماري خاص الزم است فقط داده

  . هویت بیماران فقط باید در مواردي الزام تحویل داده شود

هاي قابل تشخیص  شود، بلکه سایر داده ها را شامل می ه تنها اطالعات هویت بیماران و فراهم کنندگان آنهاي ن محرمانگی داده .2
  .شود گردد را شامل می آوري می که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در یک سامانه ثبت جمع
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توانـد   این کار مـی . در نظر گرفته شود هاي محرمانه الزم اشت اقدامات امنیتی چه از لحاظ فیزیکی و چه الکترونیکی براي داده .3
  .ها انجام گیرد از طریق جدانمودن اطالعات هویتی و یا رمزنگاري آن

هاي سایر بیماران و افـرادي کـه در قیـد حیـات      هاي مرتبط با اطالعات هویتی افراد متوفی همانند داده شرایط محرمانگی داده .4
  . باشد می

باید در صورت لزوم و هنگامی که هیچ جایگزین دیگري وجود نداشته باشـد انجـام    ثبت اطالعات تشخیص هویت بیماران تنها .5
  .گیرد

تدابیري براي حصول اطمینان از اینکه کلیه کسانیکه به اطالعات شخصی بیمار دسترسی دارند اعـم از بـالینی و غیربـالینی از     .6
  .اتخاذ شودها و تعهدات خود به محرمانه بودن اطالعات آگاهی دارند، باید  مسوولیت

  .آوري شده در ثبت بکار گرفته شود هاي جمع ها تدوین گردد و براي همه انواع داده هایی باید براي محرمانگی داده دستورالعمل .7

 :براي انجام تحقیقات  ها دادهو تحویل   انتشار - 2- 20- 4

قرار بگیرد و سازو کار الزم بـراي آن  اطالعات جمع آوري شده باید بر اساس دستورالعملهاي مدون در اختیار محققین محتلف  .1
  . تدوین گردد

هاي الزم بـراي اینکـه    هاي شخصی بیماران را به کمیته ثبت ارائه نماید و توصیه هاي داده مسوول ثبت موظف است درخواست .2
  .یدا کند در کمیته ثبت عنوان نمایدپها انطباق  هاي محرمانگی داده طرح پیشنهادي با دستورالعمل

هـا جـز    ها در ثبت، ترخیص ایـن داده  م وجود رضایت کتبی از بیماران درخصوص استفاده از اطالعات شخصی آندرصورت عد .3
  .پذیر نمی باشد براي تحقیق و ارائه گزارشات آماري امکان

هـاي   درخواست اطالعات شخصی بیماران براي استفاده در تحقیقات باید با توجیه دقیـق آن و تعهـد بـه رعایـت دسـتورالعمل      .4
  .ها همراه باشد حرمانگی دادهم

هـا علـی الخصـوص اطالعـات      هاي ثبت باید دستورالعملی براي تشریح فرآینـدها و معیارهـاي الزم بـراي تـرخیص داده     سامانه .5
  .ها را دارند تدوین نمایند شخصی بیماران به محققینی که درخواست دسترسی به داده

به عنوان نویسنده مشارکت کنند، الزم است بر اساس ت منتشر شده از ثبت براي آنکه هریک از عوامل ثبت در گزارشها و مقاال .6
در غیر اینصورت صرف تقدیر . راهنماي اخالق در انتشارات وزارت بهداشت، تمام نویسندگان شرایط نویسندگی را داشته باشند

شده و به اطالع متقاضیان اطالعـات   الزم است این موضوع در دستورالعمل برنامه ثبت تصریح. و تشکر از ثبت کافی خواهد بود
  . برسد
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براي استفاده از اطالعات ثبت، بر اساس دستورالعمل مصـوب وزارت بهداشـت، اخـذ مجـوز از کمیتـه       :ات اخالقیظمالح -4-21
بـت  اي از فـرم رضـایت آگاهانـه از بیمـار در برنامـه ث      در بخش پنجم این فرم الزم اسـت نمونـه  . باشد اخالق در پژوهش ضروري می
 .پیشنهادي ضمیمه گردد

اندازي یـک برنامـه ثبـت     از دیگر عمده مسائل پیش از راه :مشکالت اجرایی در انجام ثبت و روش حل مشکالت -4-22
در ایـن قسـمت مشـکالت اجرایـی کـه       .باشد بررسی و ارزیابی مشکالت پیش رو در مراحل مختلف فرآیند اجراء ثبت می

تواند به رفع این مشـکالت کمـک نمایـد     ها روبرو شد عنوان شده و راهکارهایی می آن شود در اجراء طرح با بینی می پیش
 . گردند تشریح می

در این بخش الزم است فهرست تمام منـابع مـورد اسـتفاده     :فهرست منابعی که در بررسی متون استفاده شده است -4-23
 .در تکمیل این فرم به شیوه ونکوور ارائه گردد

یکی از مراحل اساسـی در اجـراء یـک برنامـه ثبـت موفـق تبـدیل         :متغیرهاي ضروري جهت ثبت حداقل جدول -4-24
طـور مثـال مرحلـه پیشـرفت بیمـاري سـرطان        بـه  .گیري و کمی است اهداف و سواالت پژوهش ثبت به متغیرهاي قابل اندازه

در . تناظر با مرحله بیماري در بیمار دریافت نمایدم 5تا  1اي در نظر گرفته شود که مقادیر  تواند به عنوان یک متغیر کیفی رتبه می
بـا ذکـر   ها الزم است فهرست حداقل متغیرهاي ضروري ثبت  اندازي نظام ثبت بیماري فرم درخواست راه 23جدول مربوط به بخش 

ـ  ها اعم از نوع متغیر از لحاظ مستقل یا وابسته بودن، کمی یا کیفی بودن، تعریف آن مشخصات آن دازه گیـري و مقیـاس   ها، نحوه ان
 .ها درج گردد آن
ارائه یک گانت چارت و جـدول زمـانی دقیـق و حسابشـده بـراي       :جدول زمانی مراحل اجرا و پیشرفت کار ثبت -4-25

در جـدول بخـش   . کنـد  اندازي و استقرار یک برنامه ثبت به اجراء موفق آن کمک قابل توجهی می هاي راه فرآیند و فعالیت
بینی شده جهت اجراء مراحل تأسیس ثبت به همراه فرد مسئول اجراء آن به ترتیب زمانی  هاي پیش تالزم است فعالی 24

 .  بینی شده براي خاتمه آن مشخص گردد ذکرشده و طول مدت پیش
امـا  . دباشـ  هاي گزافی مـی  هزینه مستلزم معموال اندازي یک نظام ثبت بیماري راه  :ي ثبتها اطالعات مربوط به هزینه -5
مخارج زیربنـاي اداري ثبـت بیشـتر    . شوند جبران گردند آوري می هایی که جمع توانند با ارزش باالي داده ها می ن هزینهای

تشـکیل کمیتـه   : "مخارج عبارت خواهنـد بـود از   سایربا این حال برخی دیگر از . ها خواهد بود متوجه مسوولین ثبت داده
نویسـان، پرسـنل ورود    افزار ثبـت، برنامـه   آوري کنندگان داده، نرم جمع هاي مدیریتی این کمیته، ثبت و حمایتراهبردي 
از اطالعـات   مسـتمر ها و تهیـه گزارشـات    بیل آنالیز دادهقهاي اضافی دیگري از  بر این هزینه  عالوه. ها و فضاي کاري داده
هـاي   هزینـه زم اسـت ابتـدا تمـام    بنابراین در یک پروپزال ثبت بیماري ال. آوري شده در ثبت باید در نظر گرفته شود جمع

هـاي پرسـنلی، هزینـه آزمایشـات و خـدمات تخصصـی، هزینـه مـواد          الزم براي اجراء برنامه پیشنهادي ثبت اعم از هزینه
نظـر گرفتـه شـده بـراي      منابع درسپس . مصرفی و غیرمصرفی در طول فرآیند ثبت به دقت و با شرح جزئیات ذکر گردند
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است توسط معاونت  ها پیش بینی شده چه بخشی از این هزینه شودهمچنین مشخص  .گردد هاي ثبت عنوان تأمین هزینه
فرم نیز الزم است گواهی تأمین اعتبـار توسـط مرکـز، دانشـگاه و سـایر       ششمقسمت در . تحقیقات و فناوري تأمین گردد

ص شده است و بـه امضـاء فـردي    ها که در آن میزان مبلغ و محل دقیق تأمین اعتبار برنامه ثبت پیشنهادي مشخ سازمان
 .که اختیارات الزم را دارد ضمیمه گردد

هاي مورد استفاده در برنامه  هاو دستورالعمل هاي الزم در ارائه پروپزال حاضر اعم از نمونه فرم بایست کلیه پیوست در این بخش می :ضمائم -6
هاي برنامـه ثبـت در حـال     ات و مقاالت به چاپ رسیده از منابع داده، فهرست گزارشمسوول اصلی ثبت، فرم رضایت آگاهانهثبت، رزومه علمی 

 .ها الصاق گردد و گواهی تأمین اعتبار توسط مرکز، دانشگاه و یا سایر نهادها و سازمان اجرا تا کنون



، بین فالمک و زرافشان، ستاد مرکزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوري، )غرب(تهران، شهرك قدس  :نشانی پستی
 http://www.hbi.ir  :نشانی صفحه اینترنتی.    8836356080:   هاي تماس تلفن.  15، طبقه Aبلوك 

 

 

 

ها يماریبنظام ثبت  يانداز راه درخواست فرم  
 مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات

يقات و فناوریمعاونت تحق  
 

  :ثبتبرنامه  عنوان

 
 

  ):درخواست کنندگان(درخواست کننده  ینام و نام خانوادگ

 
  

  :درخواست کننده سازمان / گروه /بیمارستان / تحقیقاتی مرکزنام 
  

  

  :انشکدهد/ دانشگاهنام 
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  ثبت شناسنامه :اول بخش
  

  :ثبتبرنامه  عنـوان
  
  

  
  :                               گروه/بیمارستان/مرکزتحقیقاتی/سازمان                     :                              ثبت مسوول اصلی
             :مدت زمان اجرا                       :                        کاري ثبتمحیط                                                      :دانشکده/دانشگاه

  
  :ثبت راهبرديکمیته اسامی اعضاي 

  
  
  

  
  :ثبتخالصه ضرورت اجرا و اهداف کاربردي 

  
  
  
  
  

  
  :ثبتروش اجـراي ساختار و خالصه 
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مشخصات مسوولین ثبت :دوم بخش  

  : مدیر اجرائی ثبتوادگی نام و نام خان -١
  : رتبه علمی -٢
  : محل خدمت -٣
  :نشانی محل خدمت -٤
 :پست الکترونیک                 :                شماره تلفن همراه                                :تلفن محل خدمت -٥

  
زارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ضروري است رزومه علمی مسوول اصلی ثبت به پیوست این فرم به معاونت تحقیقات و فناوري و -٦

 .ارسال گردد

 
  : ثبت راهبرديسایر اعضاي کمیته مشخصات  -٧

درجه علمی/تخصص نام و نام خانوادگی ردیف گروه /مرکز/ دانشکده/دانشگاه 
 اصلی محل خدمت

 آدرس و تلفن محل خدمت

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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ثبت مشخصات کامل: مسو بخش  

  :به فارسی ثبتعنوان  - 1
  

  

  : به انگلیسی ثبتعنوان  - 2
  

 

  : ثبتنوع  - 3
              سایر پیامدهاي سالمت                   درمانی مواجهه خاص           خدمات بهداشتی                      یا عارضهبیماري        

  ........................................................................................................................................: .....................توضیحات 

  

 :گستره جغرافیایی ثبت -4

  ملی                                 

  ....................................................................................                       : ...............مناطق/اي          نام منطقه منطقه        

  :  ................................................................................ها بیمارستان/بیمارستانی          نام بیمارستان      

 
 

  :ثبتی اهداف اصل -5
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  :ثبت پژوهشیاهداف  - 6
  

  

  

  

 

  

 

 ):معیارهاي ورود و خروج(اصلی مورد ثبت ) یا رویداد بهداشتی(تعریف بیماري  -7

 

  

  

  

  

  

  

 :ثبت هدفجمعیت  - 8
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 :حجم نمونه - 9

 

  

  

  

  

  

  :شود آوري می ها جمع از آن ثبتهاي  دادهاطالعاتی که منابع  -10

  

  

  

  

  

  

 :روش بیماریابی - 11
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 :رانبیما 1پیگیرينحوه  - 12

  

  

  

  

  

  :ثبتبیان مسئله و ضرورت اجراي  - 13

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           
1 Follow-up 
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  :هاي موفق در سایر کشورهاي دنیا ثبتنمونه و  ثبتسابقه   ،بررسی متون - 14
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 :اطالعات کیفیت ارزیابی و تحلیل تجزیه و آوري جمع ثبت، اجراء روش   - 15

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :آوري آن معآوري اطالعات و نحوه ج مشخصات ابزار جمع - 16
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 :ساختار مدیریتی ثبت - 17

 

  

  

  

  

  

  

  

 :ثبت مدیریتیفلوچارت ساختار  - 18
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 :باشد، اطالعات زیر تکمیل گردد درصورتیکه برنامه ثبت پیشنهادي در حال اجرا می - 19

  :ثبت ابقه برنامهس  -19-1
  

 

 

  

 :ا کنونتتعداد بیماران ثبت شده  - 19-2

  

  

 :دهبه چاپ رسیتعداد گزارشات و مقاالت  -19-3

  

  

  

  

  

 :دالئل نیاز به حمایت معاونت تحقیقات و فناوري -19-4
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 :ها داده انتشار پروتکلو اصول محرمانگی، مالکیت  - 20
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :مالحظات اخالقی -21
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 :یی در انجام ثبت و روش حل مشکالتمشکالت اجرا - 22
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  :فهرست منابعی که در بررسی متون استفاده شده است -23

  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  



.    8836356080:   هاي تماس تلفن.  15، طبقه A، بین فالمک و زرافشان، ستاد مرکزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوري، بلوك )غرب(تهران، شهرك قدس  :نشانی پستی
 http://www.hbi.ir  :نشانی صفحه اینترنتی

 

  :ي ضروري ثبتمتغیرهاحداقل  جدول - 24

 ردیف

عملی –تعریف علمی  کیفی کمی نوع متغیر عنوان متغیر  مقیاس نحوه اندازه گیري 

 مستقل

 وابسته

 پیوسته

 گسسته

 اسمی

رتبه
اي 

 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

http://www.hbi.ir
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، بین فالمک و زرافشان، ستاد مرکزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوري، )غرب(تهران، شهرك قدس  :نشانی پستی
 http://www.hbi.ir  :نشانی صفحه اینترنتی.    8836356080:   هاي تماس تلفن.  15، طبقه Aبلوك 

 

  
  

  :جدول زمانی مراحل اجرا و پیشرفت کار ثبت -25
  

یف
رد

  

  نوع فعالیت

ول
سئ
د م
فر

ه ما  
ت  ب
مد

ول 
ط

  ه

  )ماه(زمان اجرا 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  

                   ٭ ٭ ٭        1

2                            

3                             

4                            

5                            

6                            

7                            

8                            

9                            

  
:ماه      :    جمع کل

http://www.hbi.ir
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 http://www.hbi.ir  :نشانی صفحه اینترنتی.    8836356080:   هاي تماس تلفن.  15، طبقه Aبلوك 

 

  ي ثبتها اطالعات مربوط به هزینه  :چهارم بخش
  :ها  فرد و حق الزحمه آن ذکر مشخصات کامل و میزان اشتغال هر با) پرسنلی(هزینه کارمندي  - 26

افرادنام فرد یا  نوع فعالیت ردیف کل رقم حق الزحمه  تعداد افراد رتبه علمی 
 جمع کل براي یک نفر

1   

 

     

2   

 

     

3   

 

     

4   

 

     

5   

 

     

6   

 

     

7   

 

     

8   
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  :گیرد یا دیگر موسسات صورت می ها وخدمات تخصصی که توسط دانشگاه و هزینه آزمایش - 27
سرویس دهنده مرکز موضوع آزمایش یا خدمات تخصصی تعداد کل دفعات  

)ریال ( جمع  هزینه براي هر دفعه آزمایش آزمایش  

 
 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

ها  جمع هزینه هاي آزمایش  

 

  :فهرست وسایل و موادي که باید از اعتبار این طرح از داخل  یا خارج کشور خریداري شود

  :وسایل غیرمصرفی - 28
رکت سازندهش کشورسازنده نام دستگاه تعداد  شرکت فروشنده ایرانی 

 قیمت کل قیمت واحد الزم
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  :موادمصرفی - 29
شرکت فروشنده  شرکت سازنده کشورسازنده نام ماده

 ایرانی
مقدار  یا تعداد

 قیمت کل قیمت واحد الزم
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  هزینه هاي دیگر
  ریال                                                                           سایر موارد

  :جمع هزینه هاي طرح 

  ریال................................   هزینه مسافرت  ریال................................   هزینه پرسنلی

  ریال................................   هزینه هاي دیگر  ریال................................   ها و خدمات تخصصی هزینه آزمایش

  ریال...............................      ریال...............................    هزینه مواد و وسایل مصرفی

  ریال...............................    جمع کل  ریال.........  ......................  هزینه وسایل غیر مصرفی

  

 :ها منابع تأمین هزینه -30

  مالحظات  میزان مشارکت  نام موسسه یا سایر منابع تأمین مالی  ردیف

1        

2        

3        

4        

5        

  

  ریال.…………………………      :                          مبلغی که از منابع دیگر کمک خواهد شد و نحوه مصرف آن 

:                               درخواست می شود از معاونت تحقیقات وزارت بهداشت باقیمانده هزینه هاي طرح که تامین آن 
  ریال.…………………………
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  ضمائم :مپنج بخش

 هاي مورد استفاده در ثبت ها و دستورالعمل نمونه فرم - 1

 رزومه علمی مسوول اصلی ثبت -2

 آگاهانه در برنامه ثبتفرم رضایت  - 3

 هاي برنامه ثبت در حال اجرا تا کنون فهرست گزارشات و مقاالت به چاپ رسیده از منابع داده -4

  ها  سازماننهادها و سایر  و یا گواهی تأمین اعتبار توسط مرکز، دانشگاه - 5
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