
1 



 
 

 
 کیست هیداتید و ثبت ملی بیماري

 
 
 

 98بهمن ماه  –دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
 
 
 
 

Research Center for Hydatid Disease in Iran 
National Hydatid Registry 

 
 
  
 
 
 
 2 



 استان ها ؟/ بیماري هیداتید در کشور ایران استاندارد شده بروز میزان •
 کمتر است؟/طبق یک نظام یکسان گزارش دهی موارد بروز بیشتر در چه مناطقی از کشور•
 چه تعداد از مبتالیان به کیست هیداتید مورد جراحی قرار می گیرند؟•
شکست درمان مورد /هیداتید با روش درمان دارویی موفقچه تعداد از مبتالیان به کیست •

 مداوا قرار می گیرند؟
در چه تعداد از مبتالیان کیست هیداتید، کلسیفیکاسیون در پی هر گونه عدم مداخله •

 ؟(Watch & wait)صورت می پذیرد 
آیا هم اکنون انتخاب روش درمانی با توجه به ویژگی هاي بیولوژیک کیست انتخاب می •

 ؟ (WHO-IWGE)گردد 
 تعداد موارد عود بیماري؟•
 بیماري در سنین مختلف؟روند زمانی بروز •
 بیماري هیداتید در سنین مختلف؟میزان بقاء •
 بیماري در هر استان؟عوامل خطر شناخته شده براي الگوي •
 بیماران هیداتید؟استفاده از داده هاي •
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 هدف از اجراي برنامه هاي ثبت

 آوريجمع   •

 سازيذخیره   •

 و تحلیل بازیابی،تجزیه   •

 انتشار اطالعات•
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 مستمر

 منظم

 با کیفیت

 اثربخش



 روند اجرایی یک برنامه ثبت
 جمعیت تحت پوشش برنامه•
 تعاریف،قوانین و استانداردها•
 شناسایی منابع اطالعات•
 تامین منابع مالی و نیروي انسانی•
 عقد تفاهم نامه با دانشگاه هاي همکار•
 تعیین رابطان•
 آموزش به رابطان•
 جمع آوري اطالعات•
 کنترل اطالعات،کدگذاري داده ها و ثبت الکترونیک•
 کنترل کیفی داده ها•
 تجزیه و تحلیل و ارائه گزارش ساالنه•
 استفاده از داده ها در نظام سالمت•
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 انواع ثبت
 

Disease or Condition Registry ثبت یک بیماري یا عارضه خاص 

Product Registry ثبت مواجهه 

Health Services Registry  ثبت خدمات بهداشتی درمانی 

Population-based Registry ثبت مبتنی بر جمعیت 

Hospital-based Registry  ثبت ملی کیست هیداتید(ثبت بیمارستانی( 

Pathology-based Registry ثبت مبتنی بر پاتولوژي 

Laboratory-based Registry آزمایشگاه ثبت مبتنی بر 
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Hospital-based Registry 
 تعریف اھداف 

 pattern of careارزیابی وضعیت 
 

 یک سیستم نظام مند و سازمان یافته
 

 Hospital stayارزیابی میزان 
 

 استفاده از روش هاي مختلف مطالعات مشاهده اي
 

ارزیابی اثربخشی اقدامات بالینی در طول زمان و کیفیت 
 تشخیص و درمان

 

 جمع آوري اطالعات متحد الشکل بالینی بصورت استاندارد
 

 توسعه مطالعات بالینی و بقاي بیماري
 

در یک گروه مشخص از بیماران مراجعه کننده به 
 )تمام بیماران(بیمارستان 

 
 ایجاد بستر مناسب براي کارآزمایی هاي بالینی 

 
ارزیابی شرایط بیماري، تشخیص،  اقدامات درمانی و 

 پیگیري بیماران
 

برنامه ریزي و بهبود مدیریت بیماري و فرآیندهاي مراقبت  
 از بیمار و ارتقاي آموزش

 

منطبق با اهداف از قبل تعیین شده علمی، بالینی و 
 سیاستگذارانه
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 1393اجراي پایلوت از سال 
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 1397سال کیست هیداتید از ملی ثبت 
 )کرمان، رفسنجان، جیرفت، بم ( کرمان •
 قم•
 زابل•
 یزد•
 خراسان رضوي•
 شاهرود•
 قزوین•
 مازندران•
 مراغه•
 شهرکرد•
 لرستان•
 تهران•
 کرمانشاه•
 شیراز•
 گلستان•
 بندرعباس•
 اصفهان•
 تبریز•
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 روش هاي بیماریابی
 غیرفعال•

 
 
 
 

 فعال•
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 ھیداتیدکیست جراحی موارد ثبت 
 

 )گذشته نگر(غیر فعال ثبت بر پایه بیمار یابی 
 
 
 ثبترابط •

 پزشکی بیمارستان هامدارك •

 )دولتی و خصوصی(پاتولوژي آزمایشگاه •

 بخش تصویربرداري•
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ICD10 

B67.0 

B67.1 

B67.2 

B67.3 



 
 فعال  بیماریابی بر پایه ثبت 

 
 ثبت بیماري هیداتیدرابط •
 روزانه سوپروایزر یا کارشناس کنترل عفونت بیمارستان هاگزارشات •

 جراحی، پیوند کبد ICUهاي جراحی عمومی، جراحی زنان، جراحی کودکان، بخش •

 اتاق عمل •

 )دولتی و خصوصی(پاتولوژي آزمایشگاه •

 هاپزشکی بیمارستان مدارك •

 بخش تصویربرداري•
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 جمع آوري اطالعاتمنابع 
 
 

 پرسشنامه•
 مدارك پزشکی•
 بخش هاي بستري•
 بخش هاي سرپایی•
 )پاتولوژي( مراکز پاراکلینیک•
 مراکز تصویربرداري•
 اتاق عمل•
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 رابط ثبت

 اتاق عمل
مسئول کنترل 

 –عفونت 
  بخش جراحی
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Biobanking 
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 اطالعاتمعنوی و عدم افشاي مالکیت •
 
 بھره برداری از اطالعات•
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 )97بھمن (دانشگاه زابل  –کارگاه علمی کیست ھیداتید و برنامھ ملی ثبت بیماری 
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 )98ردیبھشت ا(دانشگاه لرستان  –کارگاه علمی کیست ھیداتید و برنامھ ملی ثبت بیماری 
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 )98تیر (دانشگاه شھرکرد  –کارگاه علمی کیست ھیداتید و برنامھ ملی ثبت بیماری 



 

34 
 )98تیر (دانشگاه اصفھان  –کارگاه علمی کیست ھیداتید و برنامھ ملی ثبت بیماری 
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 )98تیر (کرمانشاه   دانشگاه  –کارگاه علمی کیست ھیداتید و برنامھ ملی ثبت بیماری 
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 )98بھمن (قم   دانشگاه  –کارگاه علمی کیست ھیداتید و برنامھ ملی ثبت بیماری 
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Ultrasound classification 
WHO-IWGE 



38 

 
 سپاس از توجه شما
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