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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
از ابتداء سال  1393با هدف اصلی راه اندازي و استقرار حداقل  20برنامه
ثبت در موضوعات اولویت دار سلمت کشور به دستور جناب آقاي دکتر
ملکزاده ،معاون محترم تحقیقات و فناوري آغاز بکار نمود.

تاریخچه
اهداف اختصاصی
ارزيابي ظرفيت هاي موجود در کشور جهت استقرار ثبت بيماري ها در کشور
تعيين موضوعات اولويت دار جهت استقرار برنامه ثبت
تأمين زير ساخت هاي لزم جهتراه اندازي و استقرار بيماري هاي ثبت
طراحي و اجراي برنامه هاي آموزشي و توانمند سازي
تدوين برنامه ملي جهت سياستگزاري و حمايت از برنامه هاي ثبت
توسعه ارتباطات بين المللي و همکاري با برنامه هاي بين المللي ثبت بيماري ها
کسب مهارت ها و دانش فني جهت اجراي طرح هاي ملي و بين المللي مبتني بر
ثبت بيماري ها
 ايجاد بستر مناسب جهت رصد علمي و توليد شواهد و ارتقاء برنامه هاي پيشگيري
و درمانی کشور

تعریف
ثبت بیماری ها و پیامدهای سلمت
يک سیستم سازمان يافته برای جمع آوری ،ذخیره سازی ،بازيابي ،تجزيه و
تحلیل و انتشار اطلعات افراد مبتل به يک بیماری خاص و يا در مواجهه با
مواد شناخته شده و يا مشکوك به اثرات نامطلوب در يک جمعیت و گستره
جغرافیايي مشخص.
بنابراین
برنامه های ثبت ،بصورت یک سیستم و ساختار سازمانی شکل می گیرند و
اهمیت آنها نباید در حد یک پروژه کوچک شود .تمام مسئولین دانشگاهها و
مراکز علمی کشور لزم است بصورت مناسب با این برنامه ها مواجه شده
حمایت های لزمرا برای شکل گیری و استقرار آنها انجام دهند.

انواع ثبت
 ثبت جمعیتي
ثبت اطلعات وقايع با هدف برنامه ريزی های بهداشتي و سیاستگزاری
اطلعات مربوط به تمام بیماران با هدف تعیین بروز و شیوع بیماری جمع
آوری و ثبت مي شود.
 ثبت بالیني
داده های مربوط به جزئیات تشخ یص و درمان با هدف ارزیا بی کیفیت
مراقبتها جمع آوری و ثبت مي شود
معمول توسط متخصصین بالیني هدايت مي شود.
در تدوين و ارزيابي گايدلينها و ارتقاء استانداردهای مربوط به ارائه خدمت به
بیماران نقش دارد.
اغلب همراه با بیوبانک است.

گستره ثبت
 بیمارستان


يک منطقه جغرافیايي (استان ،شهر)...،

 چند مرکزی
 جمعیت کل کشور
 بین المللي

اهمیت ثبت بیماریها
برنامه هاي ثبت بیماریها و پیامدهاي سلمت می توانند نقش مهمی در حل
مشکلت سلمت داش ته باش ند و شوا هد لزم براي تصمیمات مدیران و
ذینفعان مختلف تولید کنند.
از طرفی نقش این برنامه ها در توسعه تحقیقات علوم پایه و بالینی انکار
ناپذیر است و این سیستمها مبناي تحقیقات اصیل علمی می باشد .لذا
توسعه این برنامه ها در اولویت برنامه هاي معاونت تحقیقات و فن آوري
وزارت بهداشت قرار گرفته است.

اهمیت ثبت بیماریها
ثبت بیماریها منجر به تشکیل شبکه هاي تحقیقاتی شده و همکاري هاي
محققین در سطح ملی و بین المللی را افزایش می دهد .خوشبختانه در طی
 4سال گذشته ،بیش از  50برنامه ثبت در بیماریهاي مختلف شروع شده و
در آینده نزدیک نتایج این اقدامات به بار خواهد نشست .تردیدي نیست که
انتشار نتایج اقدامات صورت گرفته ،خود باعث توجه بیشتر به این برنامه ها
و منجر به توسعه کمی و کیفی آنها در دانشگاه ها خواهد شد.

نقش محققین و مراکز علمی
طراحی برنامه هاي ثبت نیاز به مطالعه دقیق تجارب بین المللی و همچنین
محتواي علمی موضوع ثبت دارد .بنابراین حضور محققین و اعضاي هیات
علمی دانشگاهها و مرکز تحقیقاتی را در تاسیس و تدوام برنامه هاي ثبت
ضروري می دانم که در کنار سایر ذینفعان این برنامه ها موضوعیت دارد.

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

فرایندهای اصلی و پشتیبان برنامه های ثبت

جایگاه سازمانی ثبت و ارائه الگوی تحقیقات کاربردی

مبنای تصمیم گیریراه اندازی و توسعه ثبت بیماری

عوامل داخلی

عوامل خارجی

قوت ها

فرصت ها

ضعف ها

تهدیدها

مبنای تصمیم گیریراه اندازی و توسعه ثبت بیماری
عوامل داخلی

عوامل خارجی

فرصت ها
قوت ها
•عزم و حمایت مسولين دانشگاه •وجود برنا مه هاي ث بت موفق در
کشور
•محققين برجسته و علقمند
•ارتباطات بين المللی
•مراکز تحقيقاتی موفق
•حمایت بخش خصوصی
•تجربه و دانش ثبت بيماري
•حمایت وزارت بهداشت
•وجود بيماران و آزمودنی
•زیر ساخت و ظرفيت انفورماتيک •برگزاري کارگاه ها و سمينارهاي
آموزشی
•موضوع اختصاصی منطقه
ضعف ها
؟

تهدیدها
رقبا

ثبت بیماری ها و پیامدهای سلمت در سوئد
( برنامه ثبت ملی100 )بیش از

 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)
 ............

ثبت بیماری ها و پیامدهای سلمت در آمریکا
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
 ..............

دستاوردهاي برنامه تا کنون
 دریافت بیش از  50درخواست حمایت از راه اندازي نظام ثبت از سراسر
کشور در قالب پروپزال برنامه
 برگزاري جلسات کارگروه تخصصی ثبت بیماري ها با حضور متخصصین و
اساتید صاحبنظر کشور و ارائه دستاوردهاي بررسی پژوهشهاي مبتنی بر
ثبت
 انجام تحقیقات گسترده در خصوص پژوهشهاي مبتنی بر ثبت در جهان و
بررسی الگوهاي موفق و جمع آوري مستندات ارزشمند
 ایجاد ارتباط و مشاوره با اساتید برجسته جهان و استفاده از تجربیات آن
ها براي اجرای هر چه بهتر برنامه

دستاوردهاي برنامه تا کنون
 تدوین فرم پیشنهاد راه اندازي نظام ثبت بیماري ها و دستورالعمل تکمیل
آن بررسی و پاسخ به درخواست هاي راه اندازي برنامه ثبت از سراسر
کشور و دریافت پروپزال هاي تکمیل شده
 پیگیري درخواست ها ،ارائه خدمات مشاوره اي و پشتیبانی به درخواست
کنندگان و دست اندرکارانراه اندازي برنامه ثبت
 طراحی و تدوین وبسایت برنامه ملی ثبت بیماري ها و پیامدهاي سلمت
به آدرس registry.hbi.ir

وبسایت برنامه ملی ثبت بیماري ها و پیامدهاي سلمت

وبسایت برنامه ملی ثبت بیماري ها و پیامدهاي سلمت

وبسایت برنامه ملی ثبت بیماري ها و پیامدهاي سلمت

اقدامات در حال انجام
 اولویت بندي درخواست هاي رسیده جهت اختصاص بودجه و حمایت
مالی اولیه براي آغاز برنامه ها
 برگزاري جلسات با متقاضیان راه اندازي نظام ثبت بیماري جهت بحث و
همفکري و عقد تفاهم نامه
 تدوین کتابراهنماي جامعراه اندازي و ارتقاء نظام هاي ثبت بیماري
 تهیه Brief Policyدر خصوص نظام ثبت بیماري ها و نقش آن در
گسترش پژوهش در حوزه علوم پزشکی و بهداشت
 برگزاري کارگاه تخصصی و فنی در حوزه راه اندازي و مدیریت نظام هاي
ثبت بیماري و پیامدهاي سلمت

اقدامات در حال انجام
 دعوت از متخصصین و مشاورین بین المللی در حوزه ثبت بیماري ها
 تدوین فرم تفاهم نامه با محققین در خصوصانتشار داده هاي ثبتو سایر فرم
هاي لزم براي استقرار نظام ثبت
 تکمیل فرآیند مصاحبه با مسوولین برنامه هاي ثبت در حال اجرا و تهیه
گزارشاز نظام هاي ثبت موجود در کشور و شناسایی نمونه هاي ثبت موفق
در کشور
 تدوین فرم رضایت آگاهانه از بیمار براي ثبت اطلعات وي و استفاده از
آن ها

تدوین کتابراهنمای جامعراه اندازی نظام ثبت بیماری ها و
پیامدهای سلمت

برنامه های ثبت بیماری ها
شماره

برنامه ثبت

1

ثبت سرطان

2

برنامه ملی ثبت بیماریهای قلبی عروقی

3
4
5
6
7

فیبروز کیستیک
ناهنجاری های مادرزادی
حوادث ترافیکی منطقه  2آمایش سرزمینی
اسکیزوفرنیا
بیماران سکته مغزی در استان آذربایجان شرقی
ثبت بیماران بستری شده با انفارکتوس حاد
میوکارد
هپاتیت اتوایمیون
زایمان های زودرس
بیماری سالک
مسمومیت ها در استان خراسان رضوی
ویروس انسانی HTLV-1

8
9
10
11
12
13

دانشگاه مجری
معاونت درمان وزارت
بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
شبکه قلب و عروق کشور
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

برنامه های ثبت بیماری ها
شماره
14

برنامه ثبت
ثبت طلق

15

پرفشاری شریان ریه

16

سارکوئیدوز

17

سرطان های قفسه صدری

18

مزمن انسدادی

19

ثبت ملی تنگی نای به دنبال لوله گذاری

20

دیستروفی شبکیه

21
22
23

اختلل شناختی و بیماری آلزایمر
تومورهای غده هیپوفیز
بیماران چاق

دانشگاه مجری
گناباد
دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
دانشگاه علوم پزشکی ایران
دانشگاه علوم پزشکی ایران

برنامه های ثبت بیماری ها
شماره
28
29

برنامه ثبت
بیماری های کف لگن
بیماران سوختگی

30

تالسمی

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

بیماران دوشن و بکر
سکته های قلبی و سکته های مغزی
عود و عوارض بیماری بروسلوز
بیماری های نادر ریه اطفال
ثبت ملی اتیسم
مراقبت های ویژه نوزادان
ثبت ملی آسیب های نخاعی
تروما
اندوکرین در بخش غدد و متابولیک
آسم و آلرژی
MS

دانشگاه مجری
دانشگاه علوم پزشکی ایران
دانشگاه علوم پزشکی ایران
دانشگاه علوم پزشکی
مازندران
انستیتو پاستور ایران
دانشگاه علوم پزشکی فسا
دانشگاه علوم پزشکی همدان
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی تهران

برنامه های ثبت بیماری ها
شماره
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

برنامه ثبت
روماتیسمی
بانک ملی تومور ایران
سلیاک
IBD
سرطان های تیروئید
ثبت دوقلوها
سرطان پستان فامیلی
حساسیت های غذایی
برنامه ملی ثبت سرطان پروستات
هپاتیت اتوایمیون
کبد چرب NAFLD

دانشگاه مجری
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی تهران

ثبت اطلعات بیماران مورد تعبیه دستگاه های
کاشتی اصلح کننده اختللت ریتم قلبی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

برنامه های ثبت بیماری ها
برنامه ثبت

دانشگاه مجری

شماره
54

ایجاد بیوبانک جامع بیماران مبتل به هر نوع
سرطان کولورکتال

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

55

ثبت بیماران هپاتیت

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

57

نظام ثبت موارد مواجهه با خون و مایعات بدن و
صدمات ناشی از اجسام تیز ...

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

58
59

مراقبت های ویژه
کیست هیداتید

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دانشگاه علوم پزشکی کرمان

برنامه ثبت سرطان جمعیتي

اصول راه اندازی و ساختار برنامه
های ثبت بیماری ها

ندا اسمعیل زاده ها
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چرخه حیات برنامه های ثبت

خاتمه؟

شروع برنامه ثبت


تهیه پروپوزال برنامه اجرایی و عملیاتی ثبت



تدوین راهنما و فرمهاي استاندارد



ایجاد بانک اطلعاتی و تهیه نرم افزار

 انجام پایلوت برنامه


جلب همکاري با اعضاي حقیقی و حقوقی داخل /خارج کشور

 تدوین گزارش سال اول

استقرار برنامه ثبت
 جمع آوري اطلعات
 کنترل کیفی اطلعات
 تهیه گزارش سالنه

توسعه برنامه ثبت
 جمع آوري اطلعات
 توسعه ثبت


استفاده از اطلعات حاصل از ثبت در پژوهش



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



انتشار گزارشهاي دوره اي در تعامل با منابع بین المللی

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


مرکز ثبت بيماري به چه ساختاري نياز دارد؟

 وظایف ارکان ثبت چيست؟


چطور یک برنامه ثبت هدف گذاري بشود؟

 چه اقلم اطلعاتی ثبت شود؟
 ملحظات بودجه یک برنامه ثبت چيست؟


از چه نرم افزاري براي ثبت استفاده شود؟

 اصول مالکيت و استفاده از داده هاي ثبت چيست؟


نحوه تهيه و انتشار گزارشها چگونه باشد؟

چه برنامه ثبتی را باید اجرا كنیم
 اولویت داشته باشد.
 ظرفيت اجرا وجود داشته باشد
 امکان پذیر باشد
 وجود داده ها
 وجود ساختار مناسب


توانایی علمی

 بودجه کافی


هزینه اثر بخش باشد



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

استفاده از ظرفیت های موجود



همکاري با برنامه هاي در حال اجرا در کشور
همکاري با برنامه هاي بين المللی

اركان برنامه ثبت
 کميتهراهبري
 کميته علمی و فنی
 مسئول ثبت
 مدیر اجرایی ثبت
 کارشناسان ثبت
 سایر ذینفعان و مشاوران

كمیتهراهبری
وظایف
حمایت معنوي
حمایت سازمانی )پرسنلی(
تخصيص فضاي فيزیکی مناسب
احساس مالکيت و استفاده از ظرفيت ها
حمایت مالی
حمایت تخصصی

كارگروه فنی و اجرایی
 طراحي پرسشنامه
 تعیین حداقل متغیرها


طراحي فرايند ثبت



طراحي پروتکل اجرا



انتخاب/طراحي نرم افزار

 آموزش کارشناسان ثبت
 انجام ثبت
 کنترل کیفي
 پشتیباني اجرايي
 تحلیل آماری
 تهیه گزارش

مسئول ثبت
مشخصات مسئول برنامه
مورد اعتماد کميتهراهبري
توانایی علمی ،برنامه ریزي وراهبري
سوابق علمی و اجرایی براي انجام این کار مناسب باشد
روابط عمومی مناسب و ایجاد هماهنگی بين ارکان ثبت
امکان استمرار همکاري
انگيزه کافی براي قبول مسوليت
اختصاص وقت کافی
توانایی بهره برداري از ثبت

تعیین هدف
 نظام مراقبت در سيستم بهداشتی درمانی
 کيفيت مراقبت هاي بالينی
 تحقيقات علوم پایه/بالينی

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

بودجه
موضوع بودجه

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

محل تأمین
میزان بودجه
•بستگی به نحوه اجرا دارد اعتبار

•حجم نمونه
•اقلم اطلعاتی
نوع هزینه

•مستقیم
•غیر مستقیم

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

شیوه تدوین پروپوزال
راه اندازی ثبت بیماری ها

ندا اسمعیل زاده ها
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form-sabt-bimariha.pdf

rahnama.pdf

نیازمندی هایراه اندازی نظام ثبت بیماریها
عنوان برنامه ثبت
آیا باید برنامه ثبت اجرا شود؟
معمول نوع پیامد های بهداشتی مورد ثبت در آن ذكر می گردد.
عنوان ثبت باید مختصر و در برگیرنده محتوای اصلی ثبت و منطقه تحت
پوشش آن باشد.
به طور مثال برنا مه م لی ث بت سرطان ،برنا مه ث بت سکته های قلبی در
بیمارستان قلب شریعتی نمونه هایی از انتخاب عناوین مناسب برای برنامه
ثبت می باشند.

نیازمندی هایراه اندازی نظام ثبت بیماریها
مدت زمان اجرا
مدت زمان ثبت ها می تواند چند ساله و یا ادامه دار باشد.

نیازمندی هایراه اندازی نظام ثبت بیماریها
روش ثبت
اهداف ثبت
نوع پیامد های بهداشتی مورد ثبت
گستره جغرافیایی آن
جمعیت تحت مطالعه
مسیر مطالعه در طول زمان )گذشته نگر ،آینده نگر و یا هر دو(
منبع داده ها
شیوه بیماریابی
...

نیازمندی هایراه اندازی نظام ثبت بیماریها
گستره جغرافیایی ثبت
ثبت بیمارستانی
ثبت مبتنی برجمعیت

نیازمندی هایراه اندازی نظام ثبت بیماریها
اهداف اصلی ثبت
اهداف مراقبتی
اهداف پژوهشی

نیازمندی هایراه اندازی نظام ثبت بیماریها
تعریف بیماری )یا رویداد بهداشتی( اصلی مورد ثبت
مشخص كردن علئم بالینی و پاتولوژیک مشخص فرد با یک تشخیص
خاص

نیازمندی هایراه اندازی نظام ثبت بیماریها
جمعیت هدف
باید جمعیت هدف در برنامه ثبت ) به عنوان مخرج كسر( از قبل به طور
دقیق مشخص گردد

نیازمندی هایراه اندازی نظام ثبت بیماریها
منابع مطالعاتی که داده های ثبت از آن ها جمع آوری می گردد
منابع اولیه
منابع ثانویه

نیازمندی هایراه اندازی نظام ثبت بیماریها
روش بیمار یابی
نحوه پیگیری بیماران
بررسی رخدادهای بعدی اعم از بهبودی ،عود بیماری ،متاستاز و یا مرگ

نیازمندی هایراه اندازی نظام ثبت بیماریها
بررسی متون ،سابقه ثبت و نمونه ثبت های موفق در سایر کشور های دنیا

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

نیازمندی هایراه اندازی نظام ثبت بیماریها
روش اجراء ث بت ،ج مع آوری و تجز یه و تحل یل اطلعات و ارزیابی
کیفیت اطلعات

نیازمندی هایراه اندازی نظام ثبت بیماریها
ساختار مدیریتی ثبت

نیازمندی هایراه اندازی نظام ثبت بیماریها
اصول محرمانگی ،مالکیت داده های ثبت
پروتکل انتشار داده های ثبت

تفاهم نامه برنامه ثبت بیماریها
تفاهم نامه برنامه ثبت فی مابین شخص حقیقی /حقوقی مجري برنامه ثبت
و شرکاي
برنامه ثبت منعقد می گردد و توجه به موارد زیر در تفاهم نامه ضروري است:
مالکیت اطلعات حاصل از برنامه ثبت
سهم همکاران برنامه ثبت دربهره برداري از اطلعات
مالکیت معنوي گزارشات و مستندات منتشر شده ازبرنامه ثبت
زمان انتشار گزارش از برنامه ثبت
حامیان مالی برنامه ثبت
تعهدات فی مابین بین مجري برنامه ثبت با حامیان مالی برنامه ثبت

کارگاه ثبت بیماریها
نقش ثبت بیماری ها در گسترش پژوهش
دکتر منیرالسادات میرزاده
متخصص پزشکی اجتماعی

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

انواع مطالعات
تحليلي

توصيفي

)(Analytic

مداخله اي

)(Interventional

12
)(Descriptive

مشاهده اي
)(Observational

Case Report

كارآزمايي باليني

كوهورت

Case Series

كارآزمايي ميداني

مورد شاهدي

اكولوژيك

كارآزمايي اجتماعي

مقطعي
Cross sectional

استفاده از داده های ثبت جهت گسترش
پژوهش
 داده ها در بدو ورود به برنامه و یا زمانهای مختلف به صورت
مقطعی
 جمع آوری داده ها به صورت آینده نگر و طولی
 مطالعه کوهورت گذشته نگر یا تاریخی برای سنجش مواجهه
از دادههای ثبت شده
 ارزیابی تاثیر مواجهات یا مداخلت مختلف را در طول زمان بر
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

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

Levels of
Evidence

Systemati
c review
Cohort
studies
Crosssectional

Randomized
controlled
trials

Case-control

مركز ثبت آرتروپلستي


روش هاي مناسب تر جراحي

 انتخاب صحيح ايمپلنت ها
 كاهش درصد رويژن مورد نياز بيماران
 كاهش رويژن در يك سال اول كاهش  1درصدي
 کاهش 17درصد رويژن در پایان سال دهم


در آمريكا كاهش  %1رويژن باعث كاهش  30ميليون دالر مي گردد

 17 درصد كاهش رویژن كاهش هزينه ها تا  5ميليارد و  100ميليون
دالر

راﻫﻨﻤﺎي ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ راهاﻧﺪازي
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ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﯽ ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ:
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﯽ ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ راه اﻧﺪازي و اﺳﺘﻘﺮار ﺣﺪ اﻗﻞ ﺑﯿﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ در ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت اوﻟﻮﯾـﺖ دار
ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر در ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ وﻇﯿﻔـﻪ
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر و اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﻧﻮﯾﻦ در ﺣـﻮزه ﺳـﻼﻣﺖ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان
زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﮔﺴﺘﺮش ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد .از ﺟﻤﻠﻪ اﻫﺪاف اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
 .1ارﺗﻘﺎء اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران و ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻫﺪف ﺛﺒﺖ
 .2اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮاﻫﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و درﻣﺎﻧﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر
 .3ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ راه اﻧﺪازي و اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ
 .4ﺗﻮﺳﻌﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ
 .5ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﻃﺮحﻫﺎي ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ
 .6اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
 .7ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎزي و ارﺗﻘﺎء ﻫﻤﮑﺎري ﻫﺎي ﺑﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﯽ و ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر
 .8اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﺗﺮوﯾﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺤﻘﻘﺎن در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻌﯽ در ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮاﯾﻨـﺪﻫﺎ و ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﻧﻈـﺎمﻫـﺎي
ﺛﺒﺖ ﺳﻼﻣﺖ در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﺪف دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ دارد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي اﺟـﺮاء ﭘـﮋوﻫﺶﻫـﺎي
ﻣﺒﺘﯽ ﺑﺮ ﺛﺒﺖ در ﻣﯿﺎن ﻣﺤﻘﯿﻘﺎن ﮐﺸﻮر ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ .از اﯾﻦ رو ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري در ﻧﻈﺮ دارد از اﯾﻦ ﭘﺲ ﮐﻠﯿﻪ ﻃـﺮحﻫـﺎي
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﺛﺒﺖ در ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ و ﻓﻨﯽ ،ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﻧﻈﺎرت اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺑﺎﺷـﺪ .ﺗﺼـﻮﯾﺐ
ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ در ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرتﻧﺪ از:
 .1ﭘﺮوﭘﺰال ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺛﺒﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﻓﺮم ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري وزارت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ درﻣـﺎن و آﻣـﻮزش ﭘﺰﺷـﮑﯽ
اراﺋﻪ ﮔﺮدد.
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 .2ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺛﺒﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ،ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎ ،دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ و ﻓﺮآﯾﻨـﺪﻫﺎ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت و ﻓﻨـﺎوري را
رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 .3ﮔﺰارشﻫﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﻣﯿـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت و ﻓـﻦ آوري ارﺳـﺎل
ﮔﺮدد.
 .4ﺿﺮوري اﺳﺖ اﺻﻮل اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ ،دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ و راﻫﻨﻤﺎﻫﺎي اﺧﻼق در ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺼﻮب وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ
ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد.
ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي اﯾﺠﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ:
ﺧﻼﺻﻪ روﻧﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي اﯾﺠﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ ،ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻓﺮم ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺟﻬـﺖ
ﺑﺮرﺳﯽ و ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري وزرات ﺑﻬﺪاﺷـﺖ درﻣـﺎن و آﻣـﻮزش ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺗﺤﻮﯾـﻞ داده ﺷـﻮد .ﻧﺘﯿﺠـﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﭘﺲ از ارﺳﺎل و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ داوران ذﯾﺼﻼح ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻣﻔﺎد و ﺗﻌﺎرﯾﻒ:
ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎري ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي در ﺗﺸﺨﯿﺺ و و اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻣﯿﺰان ﮔﺴﺘﺮش ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎري ﺧﺎص و ﯾﺎ ﯾﮏ روﯾﺪاد ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد و
ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻧﻈﺎرت ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ .ﺛﺒـﺖ ﺑﯿﻤـﺎري ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻌﺪي از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﻮﻫﻮرت و ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ ﻓـﺮاﻫﻢ
ﻣﯽآورد .ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد درك ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ دﻗﯿﻖ ﺑﺮﺧﯽ اﺻﻄﻼﺣﺎت در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺿﺮوري ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ:
 -1ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎري :ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺟﻤﻊآوري ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد در ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺸـﺨﺺ ﮐـﻪ ﺑـﺮاي آنﻫـﺎ ﯾـﮏ
ﺑﯿﻤﺎري ﯾﺎ روﯾﺪاد ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺧﺎص ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .دو ﺟﺰء ﻣﻬـﻢ ﻧﻈـﺎم ﺛﺒـﺖ ﺑﯿﻤـﺎري دادهﻫـﺎي وﻗـﻮع و ﺟﻤـﻊآوري آنﻫـﺎ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .آﯾﺘﻢﻫﺎي دادهﻫﺎي ﺟﻤﻊآوري ﺷﺪه در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸـﺨﺺ ﺑﺎﺷـﻨﺪ.
ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ
ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي در اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻫﻢ ﻣﺴﻮوﻟﯿﻦ ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎري و ﻫﻢ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺛﺒﺖ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد.
 -2ﮐﻤﯿﺘﻪ راﻫﺒﺮدي ﺛﺒﺖ :در ﭘﺮوﭘﻮزال ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي راهاﻧﺪازي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎري ﻻزم اﺳﺖ ﻧﺎم اﻋﻀﺎي ﮐﻤﯿﺘـﻪ راﻫﺒـﺮدي ﺛﺒـﺖ ﺑـﻪ
ﻫﻤﺮاه ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻧﺼﺐ ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ و ﯾﺎ ﺑﺮﮐﻨﺎري اﻋﻀﺎي ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ )در ﺑﺨـﺶ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻣـﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺛﺒـﺖ( ذﮐـﺮ ﮔـﺮدد .ﺑﻌـﻼوه
ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﺟﻠﺴﺎت ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﻤﯿﺘﻪ در ﺳﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد.
 -3ﻣﺴﻮول اﺻﻠﯽ ﺛﺒﺖ :ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎي ﮐﻤﯿﺘﻪ راﻫﺒﺮدي ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻓﺮدي اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺪه اوﻟﯿﻪ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد اﯾﺠـﺎد ﺛﺒـﺖ را
اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺴﻮول اﺻﻠﯽ ﺛﺒﺖ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ اﺟﺮاء دﻗﯿﻖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻨﺪﻫﺎي ﻗﯿﺪ ﺷﺪه در ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ راهاﻧﺪازي ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎريﻫـﺎ را
ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد .در ﭘﺮوﭘﺰال ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد راهاﻧﺪازي ﺛﺒﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﻮول اﺻﻠﯽ در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺛﺒﺖ و ﻣﺪت زﻣﺎن اﺑﻘﺎء وي در اﯾﻦ
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ﺳﻤﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﮔﺮدد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺮوري اﺳﺖ رزوﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ وي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﺮم ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﭘﺮوﭘﺰال ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت و ﻓﻨـﺎوري اراﺋـﻪ
ﮔﺮدد.
 -4روش ﺛﺒﺖ :اﺟﺮاء ﻣﻮﻓﻖ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤـﺪه اﯾﺠـﺎد آن اﻋـﻢ از ﻃـﺮح ،اﺟـﺮا ،ﺗﺠﺰﯾـﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ و
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺎﯾﺪ اﻫﺪاف ﺛﺒﺖ ،ﻧﻮع ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻮرد ﺛﺒـﺖ ،ﮔﺴـﺘﺮه ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ
آن ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎن )ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺮ ،آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮ و ﯾﺎ ﻫﺮ دو( ،ﻣﻨﺒـﻊ دادهﻫـﺎ ،ﺷـﯿﻮه ﺑﯿﻤﺎرﯾـﺎﺑﯽ و روش
اﺟﺮاء ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺛﺒﺖ و  ...را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -1-4ﻋﻨﻮان ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ :ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﻮع ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻮرد ﺛﺒﺖ در آن ذﮐﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻋﻨﻮان ﺛﺒﺖ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﺨﺘﺼـﺮ و درﺑﺮﮔﯿﺮﻧـﺪه
ﻣﺤﺘﻮاي اﺻﻠﯽ ﺛﺒﺖ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ آن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﯽ ﺛﺒﺖ ﺳﺮﻃﺎن ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﮑﺘﻪﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻗﺒﻞ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺗﻬﺮان ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -2-4ﻋﻨﻮان ﺛﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ :در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻨﻮان ﺛﺒﺖ ﻣﺬﮐﻮر در ﻗﺴﻤﺖ  1-4ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮔﺮدد.
 -3-4ﻧﻮع ﺛﺒﺖ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺛﺒﺖ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻫﺪاف ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﯽﺗﻮان آنﻫـﺎ را ﺑـﻪ
ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﮐﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎري ﯾﺎ ﯾﮏ ﻋﺎرﺿﻪ ﺧﺎص 1در ﻣﻮرد اﻓﺮادي ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺑﯿﻤـﺎري ﯾـﺎ ﻋﺎرﺿـﻪ
ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻃﺎن روده ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﺑﺮاي آنﻫﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺛﺒـﺖ
دﯾﺎﺑﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎري و ﯾﺎ ﻋﺎرﺿﻪ ﺧـﺎص در ﮐﺸـﻮر اﻣﺮﯾﮑـﺎ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ .ﺛﺒـﺖ
ﻣﻮاﺟﻬﻪ 2ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل زﯾﺴﺖ داروﯾﯽ ،ﻧﻮﻋﯽ ﺳﻢ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﯾﺎ اﺑﺰار ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﺎص
ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺤﺖ درﻣﺎنﻫﺎي زﯾﺴﺖ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،3ﺛﺒﺖ ﮐﺎﺷﺖ دﻓﯿﺮﯾﻼﺗﻮر ﻗﻠﺒﯽ ،4ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎران داراي ﺑﺎﺳﻦ ﻣﺼـﻨﻮﻋﯽ 5و ﺛﺒـﺖ
ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ از ﻟﻨﺰ ﺗﻤﺎس 6اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ از اﻧﻮاع ﺛﺒﺖ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺛﺒـﺖ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ درﻣـﺎﻧﯽ 7ﻧﯿـﺰ ﺑـﺮاي
ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﯾﺎ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﺘﺮي ﺷﺪن در ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن و ﯾـﺎ ﻋﻤـﻞ
ﺟﺮاﺣﯽ ﺧﺎص درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﺮداﺷﺘﻦ آﭘﺎﻧﺪﯾﺲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﯾﺎ در ﯾـﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣﺪاﺧﻠـﻪ
اوﻟﯿﻪ ﮐﺮوﻧﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ روﯾﺪاد ﻣﻮرد ﺛﺒﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎري ،ﻋﺎرﺿﻪ و ﯾﺎ ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺧـﺎص ﻧﺒﺎﺷـﺪ .در اﯾـﻦ
ﺻﻮرت ﻻزم اﺳﺖ در ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭼﻬﺎرم ﯾﻌﻨﯽ "ﺳﺎﯾﺮ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ" ﻋﻼﻣﺖ درج ﮔﺮدد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺛﺒﺖ دوﻗﻠﻮﻫـﺎ 8ﯾﮑـﯽ از اﻧـﻮاع
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﺛﺒﺖ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ژﻧﺘﯿﮑﯽ و ﻣﺤﯿﻄﯽ در اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ
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Disease or Condition Registry
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
2
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7

ﻣﯽﺷﻮد .در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزم اﺳﺖ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎري ،ﻋﺎرﺿﻪ ،ﻣﻮاﺟﻬﻪ ،ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ ﻣـﻮرد
ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ذﮐﺮ ﮔﺮدد.
 -4-4ﮔﺴﺘﺮه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺛﺒﺖ :ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﺛﺒﺖ از ﻟﺤﺎظ ﮔﺴﺘﺮه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑـﻪ دو دﺳـﺘﻪ ﺛﺒـﺖ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ 1و ﺛﺒﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ 2ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑـﻪ ﻧـﻮع ﺧﺎﺻـﯽ از
ﺑﯿﻤﺎري ﮐﻪ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ را ﺟﻤﻊآوري ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﺑـﻪ دو زﯾﺮﮔـﺮوه
ﺛﺒﺖﻫﺎي ﺗﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و ﭼﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﺗﻤﺮﮐﺰ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺛﺒﺖﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮ روي ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫـﺎي ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺛﺒﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺛﺒﺖﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺮوﻧﺪه اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﺑﯿﻤـﺎري
ﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،ﯾﺎ اﺳﺘﺎن ،ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺎن و ﯾـﺎ ﮐـﻞ
ﮐﺸﻮر( زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻌﻤﻮﻻ داﻣﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮي از اﻫﺪاف را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .از ﻣﺰاﯾﺎي اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺛﺒـﺖ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎران ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ
و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺗﻤﺎم ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻠـﯽ ﻋﻼﻣـﺖ
درج ﮔﺮدد و اﮔﺮ ﺛﺒﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ زﯾﺮﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﯾﺎ اﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪاي
ﻋﻼﻣﺖ درج ﺷﻮد .ﻧﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ/ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن/ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﻮش ﺛﺒﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻋﻼﻣﺖ زده ﺷـﺪه
درج ﻣﯽﮔﺮدد.
 -5-4اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ ﺛﺒﺖ :ﻃﺮاﺣﯽ ،راهاﻧﺪازي و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎري ﺑﺮاﺳﺎس اﻫﺪاﻓﺸﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ اﻫﺪاف ﻏﺎﻟﺒـﺎ
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺑﯿﻤﺎري و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﻣﻮرد ﺛﺒﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺛﺒﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﺗـﻮان در
دو ﮔﺮوه ﺛﺒﺖﻫﺎي ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ و ﺛﺒﺖﻫﺎي ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺎي داد .ﺑﺴﯿﺎري از اﻧﻮاع ﺛﺒﺖﻫﺎ ﻧﯿـﺰ ﻫـﺮ دو ﻧـﻮع اﻫـﺪاف را دﻧﺒـﺎل
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎري ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات آن در ﻃﻮل زﻣﺎن ،ارزﯾﺎﺑﯽ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ و
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮوهﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻫﺪاف ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺛﺒﺖﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﻗﺴﻤﺖ اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ ﺛﺒﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻤﺎم
اﻫﺪاف ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ و ﺷﻔﺎف ذﮐﺮ ﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺮآورد ﺑﺮوز اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷـﺪه ﺑﺮاﺳـﺎس ﺳـﻦ 3ﺳـﺮﻃﺎن ﻣﻌـﺪه ﺑـﻪ
ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺳﺘﺎنﻫﺎي ﮐﺸﻮر و ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات آن در ﺳﺎلﻫﺎي ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -6-4اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺛﺒﺖ :ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻘﺎي ﺑﯿﻤﺎران ،ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات ﻣﻮاﺟﻬﺎت ﺧـﺎص و ﺑﺮرﺳـﯽ ﻓﺮﺿـﯿﻪﻫـﺎي ﻋﻠـﺖﺷﻨﺎﺳـﯽ
ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ از اﻧﻮاع اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ اﻫـﺪاف ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﮐـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺛﺒـﺖ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدي
دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮر دﻗﯿﻖ و ﺷﻔﺎف ﺑﯿﺎن ﮔﺮدﻧﺪ.
 -7-4ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﯿﻤﺎري )ﯾﺎ روﯾﺪاد ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ( اﺻﻠﯽ ﻣﻮرد ﺛﺒﺖ :ﯾﮑﯽ از ﮔﺎمﻫﺎي اوﻟﯿﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮاي اﺟﺮاء ﻣﻮﻓﻖ ﯾـﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺛﺒـﺖ
ﺗﻌﺮﯾﻒ دﻗﯿﻖ ﺑﯿﻤﺎري ﯾﺎ روﯾﺪاد ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻮرد ﺛﺒﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﻓـﺮد ﺑﺎﯾـﺪ ﭼـﻪ ﻋﻼﺋـﻢ ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ و ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾـﮏ
1

Hospital
Population-based registry
3
)Age-Standardized Rate (ASR
2
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ﻣﺸﺨﺼﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺮي ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد .در ﻣﻮرد ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاﺟﻬﺎت و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻧﯿـﺰ
ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ دﻗﯿﻘﯽ از آن در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اراﺋﻪ ﮔﺮدد.
 -8-4ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺪف :از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز و ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎري ﯾﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺧﺎص از اﻫـﺪاف اﺻـﻠﯽ ﻏﺎﻟـﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎي ﺛﺒـﺖ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺪف در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺨﺮج ﮐﺴﺮ( از ﻗﺒﻞ ﺑﻪﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد .ﺑﻪﻃـﻮر ﻣﺜـﺎل در اﯾـﻦ
ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد ﭼﻪ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ و از ﭼﻪ ﮔﺮوهﻫﺎي ﺳﻨﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺛﺒﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
 -9-4ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﻣﻨﻈﻮر از ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻌـﺪاد ﺑﯿﻤـﺎراﻧﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﯾـﮏ دوره زﻣـﺎﻧﯽ
ﻣﺸﺨﺺ )ﯾﮏ ﺳﺎل( در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﯿﺶ از راهاﻧﺪازي ﺛﺒﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﻮﺛﺮي ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨـﯽ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ،ﺗﺠﻬﯿﺰات ،ﻓﻀﺎي ﮐﺎر و ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ .ﯾﮑـﯽ از روشﻫـﺎي ﺗﺨﻤـﯿﻦ ﺣﺠـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از
ﺑﺮآوردﻫﺎي ﺑﺮوز و ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎري در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﺳﺎﯾﺰ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒـﺖ ﻣـﯽﺗـﻮان
ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺛﺒﺖ در آن ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد ﺑـﺮوز /ﺷـﯿﻮع
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎري در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ،ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد ﺑﯿﻤﺎري در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ و ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد ﺑﯿﻤﺎري ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺖ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي وارد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت ﻻزم و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﻮد.
 -10-4ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ دادهﻫﺎي ﺛﺒﺖ از آنﻫﺎ ﺟﻤﻊآوري ﻣﯽﮔﺮدد :ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ دادهﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻣﻨﺎﺑﻊ اوﻟﯿﻪ و
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ .ﻣﻨﺎﺑﻊ اوﻟﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف اﺻـﻠﯽ ﺛﺒـﺖ ﺟﻤـﻊآوري ﻣـﯽﺷـﻮد و ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﻓـﺮم ﯾـﺎ
ﮔﺰارﺷﺎت ﺧﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻤﺎران در آن ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮔﺰارﺷﺎت
ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺳـﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋـﺎت
ﺿﺮوري اﻋﻢ از ﻧﻮع ﺗﻮﻣﺮ و ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آن و ﻏﯿﺮه ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ دادهﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ .ﮔـﺎﻫﯽ اوﻗـﺎت اﯾـﻦ ﻓـﺮم ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ وب ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﯿﻤﺎري ﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺧﺎص ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻧﻤﻮﻧـﻪاي
از اﯾﻦ ﻓﺮمﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻻزم اﺳﺖ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻨﺠﻢ )ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮمﻫـﺎ و دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫـﺎي ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در ﺛﺒـﺖ( ﺿـﻤﯿﻤﻪ ﻓـﺮم درﺧﻮاﺳـﺖ
راهاﻧﺪازي ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ ﮔﺮدد .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ دادهﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﻧﻈﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻟﺪ و ﻣﺮگ وﻣﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮاي
اﻫﺪاف دﯾﮕﺮي ﺟﻤﻊآوري ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎر و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر آن ﺑﺎ دادهﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺒﺎﺷـﺪ .ﻻزم ﺑـﻪ ذﮐـﺮ اﺳـﺖ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ دادهﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎي ﮐﺪﮔﺬاريﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻤﺎران و اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﻣﮑﺎن ﻟﯿﻨـﮏ
ﮐﺮدن دادهﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -11-4روش ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎﺑﯽ :ﯾﮑﯽ از اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ از ﯾﮏ اﻟﮕﻮي اﺟﺒـﺎري )ﻏﯿﺮﻓﻌـﺎل( ﯾـﺎ
اﻟﮕﻮي ﻓﻌﺎل در ﺟﻤﻊآوري اﻃﻼﻋﺎت ﭘﯿﺮوي ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺤﺖ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺖ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ،ﺛﺒﺖ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺑﺮاي ﮔﺰارش ﺑﯿﻤﺎران اﺗﮑـﺎ دارد.
ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮﻣﯽ ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻤﺎر ﺧﻮد ﭘﺲ از وﯾﺰﯾـﺖ و ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﻗﻄﻌـﯽ ﺑﯿﻤـﺎري او ﺑﺎﺷـﺪ و
ﺳﭙﺲ ﻓﺮمﻫﺎ را در ﺑﺎزهﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻣﻌﻤﻮﻻ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﺑﯿﻤـﺎري ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗﺤـﺖ
ﻣﻘﺮرات ﮔﺰارش اﺟﺒﺎري )ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺰارش( ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻃـﺎﻋﻮن ،ﺗـﺐ
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زرد ،وﺑﺎ و اﯾﺪز ﻻزم اﺳﺖ اﺟﺒﺎرا ﮔﺰارش ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺮاي ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺑﯿﻤﺎرﯾـﺎﺑﯽ ﻏﯿﺮﻓﻌـﺎل ﺣﯿـﺎﺗﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ.
در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎل ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ ﺑﺮاي ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ/ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎ/ﮔﺮوهﻫﺎ اﺳـﺘﺨﺪام ﻣـﯽﮔﺮدﻧـﺪ ﺗـﺎ اﻃﻼﻋـﺎت
ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ را اﺳﺘﺨﺮاج و ﺟﻤﻊآوري ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺷـﯿﻮه ﺑﯿﻤﺎرﯾـﺎﺑﯽ
ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ اﺳﺖ ،اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﮐﻢ ﮔﻮﺋﯽ 1ﺑﯿﻤﺎري ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎران از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ) (HISﺑﺎﺷﺪ.
 -12-4ﻧﺤﻮه ﭘﯿﮕﯿﺮي 2ﺑﯿﻤﺎران :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ رﺧﺪادﻫﺎي ﺑﻌﺪي اﻋـﻢ از
ﺑﻬﺒﻮدي ،ﻋﻮد ﺑﯿﻤﺎري ،ﻣﺘﺎﺳﺘﺎز و ﯾﺎ ﻣﺮگ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻻزم اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ روش ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﺗﺸـﺮﯾﺢ ﮔـﺮدد .روش ﭘﯿﮕﯿـﺮي
ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮاي ﺑﺴﯿﺎري از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎري ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﺣﺠـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣﺤـﺪودﺗﺮي
ﻫﺴﺘﻨﺪ از روش ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﯿﻤﺎران )روش آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮ( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔـﺮدد .در اﯾـﻦ روش روﯾـﺪادﻫﺎي ﻣﻄﻠـﻮب ﺛﺒـﺖ در ﺑﯿﻤـﺎران
ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺛﺒﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ درج و ﺿﺒﻂ ﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ درب ﻣﻨﺰل ﺑﯿﻤﺎر ،ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎر ،ﻣﺮاﺟﻌـﻪ
ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺛﺒﺖ و ﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷـﺶ
ﺛﺒﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮده و ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻣﺴﺘﻘﻢ ﺑﯿﻤﺎران ﻋﻤﻼ اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮان از روشﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط 3ﻣﯿﺎن
ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎي داده اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﯽ ﺛﺒﺖ ﺳﺮﻃﺎن اﮔﺮ آﮔﺎﻫﯽ از زﻣـﺎن ﻓـﻮت ﺑﯿﻤـﺎر ﺿـﺮورت داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ،
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﭘﺎﯾﮕﺎه دادهﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﺳﺮﻃﺎن و ﺛﺒﺖ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ از زﻣﺎن ﻓﻮت ﺑﯿﻤﺎران ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼع ﺣﺎﺻﻞ
ﻧﻤﻮد.
 -13-4ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺿﺮورت اﺟﺮاء ﺛﺒﺖ :در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻫﻤﯿﺖ و ﺿـﺮورت راهاﻧـﺪازي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺛﺒـﺖ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدي و ﻧﻘـﺶ آن در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰيﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاريﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آن ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﮔﺮدد.
 -14-4ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن ،ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺛﺒﺖ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺛﺒﺖﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﻧﯿﺎ :در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ درﺧﻮاﺳﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺳﺎﺑﻘﻪاي از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺧﻮد را در ﮐﺸﻮر و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ از ﻧﻤﻮﻧـﻪﻫـﺎي ﻣﻮﻓـﻖ در
ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ذﮐﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدي ﻣﻄـﺮح
ﺷﻮد.
 -15-4روش اﺟﺮاء ﺛﺒﺖ ،ﺟﻤﻊآوري و ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت :در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ
ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي از ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎري و ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺿﺮوري ﺑﯿﻤﺎر و ﺷﯿﻮه ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺑﯿﻤﺎر ﺗـﺎ ﺟﻤـﻊآوري اﻃﻼﻋـﺎت در
ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﺛﺒﺖ ،ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﺗﮑﺮارﮔﯿﺮي دادهﻫﺎ و روشﻫﺎي ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آنﻫﺎ و ﺷﯿﻮه ﮔﺰارﺷﺪﻫﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺸـﺮﯾﺢ ﮔـﺮدد .در ﺑﺮرﺳـﯽ
1

Under-reporting
Follow-up
3
Linkage methods
2

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري  -راﻫﻨﻤﺎي ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ راهاﻧﺪازي ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ

10

ﺑﺎزدﻫﯽ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮيﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاريﻫﺎي آﺗﯽ ،درك درﺳﺖ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺟﻤـﻊآوري دادهﻫـﺎ و
ﮐﯿﻔﯿﺖ دادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﮕﺎه دادهﻫﺎ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮔﺮدد ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻃﺮاﺣﺎن ﺛﺒﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿـﺖ

1

دادهﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺛﺒﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺛﺒﺖ را در ﻧﻈـﺮ
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .روشﻫﺎي ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿـﺖ در ﺛﺒـﺖ ﻋﻤﻮﻣـﺎ ﺑـﻪ ﺳـﻪ
دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪي ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ (1) :ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ دادهﻫﺎ ) (2ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺛﺒﺖ و ) (3ﺗﻀـﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺳﯿﺴـﺘﻢﻫـﺎي
راﯾﺎﻧﻪاي .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﻄﺢ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در آنﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ
در اﺛﺮ ﮐﻤﺒﻮد ﺑﻮدﺟﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﺪود ﮔﺮدد.
 -16-4ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺑﺰار ﺟﻤﻊآوري اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﺤﻮه ﺟﻤﻊآوري آن :در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺛﺒﺖ ﺟﻤﻊآوري اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ در
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺑﺰار ﺟﻤﻊآوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﺑﯿﻤﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺘﯿﺠـﻪ
آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎر ،ﻣﺪارك ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺷﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻧﺴﺨﻪ داروﯾﯽ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ و ﯾﺎ ﻓﺮمﻫـﺎي
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ﻫﻤﻪ ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ از اﻧﻮاع اﺑﺰار ﺟﻤﻊآوري اﻃﻼﻋﺎت در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎري ﻣـﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﻧﺤﻮه ﺟﻤﻊآوري ،ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل از ﻃﺮﯾـﻖ ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀـﻮري ،ﺗﻠﻔﻨـﯽ ،ﮔﻔﺘﮕـﻮ ﺑـﺎ
÷زﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺑﯿﻤﺎر ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮔﺮدد.
 -17-4ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺛﺒﺖ :ﯾﮑﯽ از ﺿﺮورﯾﺎت ﻃﺮاﺣﯽ و راهاﻧﺪازي ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺛﺒـﺖ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﯾـﮏ
ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺘﻪ راﻫﺒﺮدي ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺴﻮول ﺛﺒﺖ ،2ﺟﻤﻊآوري ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺪدﻫﻨﺪﮔﺎن اﻃﻼﻋـﺎت ،دﺳـﺘﺎﻧﺪرﮐﺎران ورود
داده و ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ ﻧﺮماﻓﺰار ﺛﺒﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ،ﺑﺮاي اﻧﺠـﺎم
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮاﮐﺰ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﺑﺨﺶﻫﺎي دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻟﺰوﻣـﯽ ﺑـﻪ ﺟـﺬب و
اﺳﺘﺨﺪام اﻓﺮاد ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 -18-4ﻓﻠﻮﭼﺎرت ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺛﺒﺖ :در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﻓﻠﻮﭼﺎرت ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺛﺒﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮔﺮدد.
 -19-4اﻃﻼﻋﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺛﺒﺖ در ﺣﺎل اﺟﺮا :ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻤـﺎري در ﮐﺸـﻮر ﻫـﻢ اﮐﻨـﻮن در ﺣـﺎل اﺟـﺮا
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﺋﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺪاوم ،ﮔﺴﺘﺮش و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻋﻠﻤـﯽ ﮐﺸـﻮر ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ آن
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ذﮐﺮ ﮔﺮدد .در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -1-19-4ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ :در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺨﺘﺼﺮي از ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﻧﺤﻮه ﮔﺴـﺘﺮش آن
در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﯿﺎن ﺷﻮد.

Quality assurance
Registrar
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 -2-19-4ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﺎران ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺗﺎ ﮐﻨﻮن :از دﯾﮕﺮ ﻣﻮاردي ﮐﻪ ذﮐﺮ آن در ﻓﺮم ﭘﯿﺶ رو ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳـﺖ ﺗﻌـﺪاد رﮐﻮردﻫـﺎﯾﯽ
)ﺑﯿﻤﺎران( اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺳﺎل از ﺑﺪو ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن وارد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -3-19-4ﺗﻌﺪاد ﮔﺰارﺷﺎت و ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه :در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد ﮔﺰارﺷـﺎت ﻣﺴـﺘﻤﺮ اﺳـﺘﺨﺮاج ﺷـﺪه از
دادهﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﯿﻤﺎران و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه در ژورﻧﺎلﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ذﮐﺮ ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﻣـﯽﺑﺎﯾﺴـﺖ
ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮔﺰارﺷﺎت/ﻣﻘﺎﻻت از ﻗﺒﯿﻞ ﻋﻨﻮان ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آن ،ژورﻧﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ در آن ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳـﺖ و ﺳـﺎل ﭼـﺎپ
آن ﺗﻬﯿﻪ و در ﺑﺨﺶ ﭘﻨﭽﻢ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﭘﺮوﭘﺰال ﮔﺮدد.
 -4-19-4دﻻﺋﻞ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري :در ﺑﺨﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻻزم اﺳﺖ دﻻﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺛﺒـﺖ در ﺣـﺎل اﺟـﺮا
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري اﺳﺖ ﻗﯿﺪ ﮔﺮدد .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﺮاي اﺳـﺘﻤﺮار و اداﻣـﻪ آن
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ از ﺳﻮي ﺳﺘﺎد وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻃﺮﺣﯽ ﺑـﺮاي ﮔﺴـﺘﺮش ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﭼـﻪ از
ﻟﺤﺎظ ﻓﻨﯽ و ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ ﮔﺴﺘﺮه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺛﺒﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﺟﺮاء آن ﻣﺴﺘﻠﺰم ﮐﻤﮏﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ و ﻓﻨﯽ ﺣﻮزه ﺳﺘﺎد وزارت
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺛﺒﺖ از ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﯾﺮ ارﮔﺎنﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎه ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت و ﯾـﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن
ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اراﺋﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﭘﺰال ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻬﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ و ﻣﻌﺮﻓﯽ آن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤـﯽ ﮐﺸـﻮر ﺑﺎﺷـﺪ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم
اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻮع ﺣﻤﺎﯾﺖ درﺧﻮاﺳﺘﯽ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﺷﻔﺎف ذﮐﺮ ﮔﺮدد.
 -20-4اﺻﻮل ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﻧﺘﺸﺎر دادهﻫﺎي ﺛﺒﺖ:
 -1-20-4ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ دادهﻫﺎ :ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎري ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺟﻤﻊآوري ،ذﺧﯿﺮه ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،آﻧـﺎﻟﯿﺰ و اراﺋـﻪ اﻧﺒـﻮﻫﯽ از اﻃﻼﻋـﺎت ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ
ﺳﻼﻣﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﺳﺘﺨﺮاج دادهﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑـﺮاي ﻃـﺮح رﯾـﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎي ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ ﯾﮑـﯽ از
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻫﺪاف ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎري ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺮور ﻣﻘـﺪار ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ از داده اﺳـﺖ ،ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺟﺴﺘﺠﻮي دﻗﯿﻖ ﻣﺪارك ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﻤﺎران اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﻤﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه در ﺧﺼـﻮص ﺑﯿﻤـﺎران ﺣﺘﻤـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﻣﺪارك اﺻﻠﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﺰء داراﯾﯽﻫﺎي ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔـﺮدد و ﻣﺮاﺣـﻞ درﻣـﺎن ﺑﯿﻤـﺎران در
آنﻫﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﯽ ﺷﻮد و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺰﺷﮑﺎن و اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮاي ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي ﺟﺎري آﯾﻨﺪه ﺑﯿﻤﺎر ﻓـﺮاﻫﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺪارك ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮان آنﻫـﺎ را ﺑـﺪون ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﯾـﺎ
دﺳﺘﻮر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻧﻤﻮد .در زﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﺻﻮل ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎري رﻋﺎﯾـﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ:
 .1دادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎران را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮاي ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ اﻓﺮادي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ ﺟﻬـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده در درﻣـﺎن
ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎري ﺧﺎص ﻻزم اﺳﺖ ﻓﻘﻂ دادهﻫﺎي ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮔﺮدﻧـﺪ .در واﻗـﻊ دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺑـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت
ﻫﻮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮاردي اﻟﺰام ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﻮد.
 .2ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ دادهﻫﺎي ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎران و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آنﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺎﯾﺮ دادهﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﺟﻤﻊآوري ﻣﯽﮔﺮدد را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
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 .3اﻗﺪاﻣﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﭼﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮاي دادهﻫﺎي ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻻزم اﺷﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ
از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺪاﻧﻤﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ و ﯾﺎ رﻣﺰﻧﮕﺎري آنﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.
 .4ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ دادهﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ اﻓﺮاد ﻣﺘﻮﻓﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دادهﻫﺎي ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎران و اﻓـﺮادي ﮐـﻪ در ﻗﯿـﺪ ﺣﯿـﺎت
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 .5ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ دﯾﮕﺮي وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ اﻧﺠـﺎم
ﮔﯿﺮد.
 .6ﺗﺪاﺑﯿﺮي ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺑﯿﻤﺎر دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ اﻋـﻢ از ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ و ﻏﯿﺮﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ از
ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖﻫﺎ و ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت آﮔﺎﻫﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد.
 .7دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ دادهﻫﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدد و ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع دادهﻫﺎي ﺟﻤﻊآوري ﺷﺪه در ﺛﺒﺖ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
 -2-20-4اﻧﺘﺸﺎر و ﺗﺤﻮﯾﻞ دادهﻫﺎ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت :
 .1اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي ﻣﺪون در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻣﺤﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و ﺳﺎزو ﮐﺎر ﻻزم ﺑـﺮاي آن
ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدد.
 .2ﻣﺴﻮول ﺛﺒﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎي دادهﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ ﺑﯿﻤﺎران را ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺛﺒﺖ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎي ﻻزم ﺑـﺮاي اﯾﻨﮑـﻪ
ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ دادهﻫﺎ اﻧﻄﺒﺎق ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺛﺒﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 .3درﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺘﺒﯽ از ﺑﯿﻤﺎران درﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ آنﻫﺎ در ﺛﺒﺖ ،ﺗﺮﺧﯿﺺ اﯾـﻦ دادهﻫـﺎ ﺟـﺰ
ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﯿﻖ و اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﺎت آﻣﺎري اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 .4درﺧﻮاﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ دﻗﯿـﻖ آن و ﺗﻌﻬـﺪ ﺑـﻪ رﻋﺎﯾـﺖ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫـﺎي
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ دادهﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ.
 .5ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﺑﺮاي ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻓﺮآﯾﻨـﺪﻫﺎ و ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎي ﻻزم ﺑـﺮاي ﺗـﺮﺧﯿﺺ دادهﻫـﺎ ﻋﻠـﯽ اﻟﺨﺼـﻮص اﻃﻼﻋـﺎت
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻨﯽ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ دادهﻫﺎ را دارﻧﺪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 .6ﺑﺮاي آﻧﮑﻪ ﻫﺮﯾﮏ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺛﺒﺖ در ﮔﺰارﺷﻬﺎ و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس
راﻫﻨﻤﺎي اﺧﻼق در اﻧﺘﺸﺎرات وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﺗﻤﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺻﺮف ﺗﻘﺪﯾﺮ
و ﺗﺸﮑﺮ از ﺛﺒﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﻃﻼﻋـﺎت
ﺑﺮﺳﺪ.

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري  -راﻫﻨﻤﺎي ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ راهاﻧﺪازي ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ

13

 -21-4ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗﯽ :ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ،ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺼـﻮب وزارت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ،اﺧـﺬ ﻣﺠـﻮز از ﮐﻤﯿﺘـﻪ
اﺧﻼق در ﭘﮋوﻫﺶ ﺿﺮوري ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ اﯾﻦ ﻓﺮم ﻻزم اﺳـﺖ ﻧﻤﻮﻧـﻪاي از ﻓـﺮم رﺿـﺎﯾﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ از ﺑﯿﻤـﺎر در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺛﺒـﺖ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮔﺮدد.

 -22-4ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺮاﯾﯽ در اﻧﺠﺎم ﺛﺒﺖ و روش ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت :از دﯾﮕﺮ ﻋﻤﺪه ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﺶ از راهاﻧﺪازي ﯾـﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺛﺒـﺖ
ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ رو در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺟﺮاء ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾـﻦ ﻗﺴـﻤﺖ ﻣﺸـﮑﻼت اﺟﺮاﯾـﯽ ﮐـﻪ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد در اﺟﺮاء ﻃﺮح ﺑﺎ آنﻫﺎ روﺑﺮو ﺷﺪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه و راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸـﮑﻼت ﮐﻤـﮏ ﻧﻤﺎﯾـﺪ
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
 -23-4ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ :در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻻزم اﺳﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده
در ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﻓﺮم ﺑﻪ ﺷﯿﻮه وﻧﮑﻮور اراﺋﻪ ﮔﺮدد.

 -24-4ﺟﺪول ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺿﺮوري ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺎﺳـﯽ در اﺟـﺮاء ﯾـﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺛﺒـﺖ ﻣﻮﻓـﻖ ﺗﺒـﺪﯾﻞ
اﻫﺪاف و ﺳﻮاﻻت ﭘﮋوﻫﺶ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي و ﮐﻤﯽ اﺳﺖ .ﺑـﻪﻃـﻮر ﻣﺜـﺎل ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﺑﯿﻤـﺎري ﺳـﺮﻃﺎن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﯿﻔﯽ رﺗﺒﻪاي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ  1ﺗﺎ  5ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﯿﻤﺎري در ﺑﯿﻤﺎر درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در
ﺟﺪول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ  23ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ راهاﻧﺪازي ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺿﺮوري ﺛﺒﺖ ﺑـﺎ ذﮐـﺮ
ﻣﺸﺨﺼﺎت آنﻫﺎ اﻋﻢ از ﻧﻮع ﻣﺘﻐﯿﺮ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﯾﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ،ﮐﻤﯽ ﯾﺎ ﮐﯿﻔﯽ ﺑﻮدن ،ﺗﻌﺮﯾﻒ آنﻫﺎ ،ﻧﺤﻮه اﻧـﺪازه ﮔﯿـﺮي و ﻣﻘﯿـﺎس
آنﻫﺎ درج ﮔﺮدد.

 -25-4ﺟﺪول زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮا و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر ﺛﺒﺖ :اراﺋﻪ ﯾﮏ ﮔﺎﻧﺖ ﭼﺎرت و ﺟـﺪول زﻣـﺎﻧﯽ دﻗﯿـﻖ و ﺣﺴﺎﺑﺸـﺪه ﺑـﺮاي
ﻓﺮآﯾﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي راهاﻧﺪازي و اﺳﺘﻘﺮار ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮاء ﻣﻮﻓﻖ آن ﮐﻤﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .در ﺟـﺪول ﺑﺨـﺶ
 24ﻻزم اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﺟﺮاء ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﺮد ﻣﺴﺌﻮل اﺟﺮاء آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﻣﺎﻧﯽ
ذﮐﺮﺷﺪه و ﻃﻮل ﻣﺪت ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺧﺎﺗﻤﻪ آن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد.
 -5اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺛﺒﺖ :راهاﻧﺪازي ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎري ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﮔﺰاﻓﯽ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ .اﻣـﺎ
اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ارزش ﺑﺎﻻي دادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻊآوري ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺟﺒﺮان ﮔﺮدﻧﺪ .ﻣﺨﺎرج زﯾﺮﺑﻨـﺎي اداري ﺛﺒـﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺴﻮوﻟﯿﻦ ﺛﺒﺖ دادهﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺨﺎرج ﻋﺒﺎرت ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺑـﻮد از" :ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘـﻪ
راﻫﺒﺮدي ﺛﺒﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ،ﺟﻤﻊآوري ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داده ،ﻧﺮماﻓﺰار ﺛﺒـﺖ ،ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻧﻮﯾﺴـﺎن ،ﭘﺮﺳـﻨﻞ ورود
دادهﻫﺎ و ﻓﻀﺎي ﮐﺎري .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي اﺿﺎﻓﯽ دﯾﮕﺮي از ﻗﺒﯿﻞ آﻧﺎﻟﯿﺰ دادهﻫﺎ و ﺗﻬﯿـﻪ ﮔﺰارﺷـﺎت ﻣﺴـﺘﻤﺮ از اﻃﻼﻋـﺎت
ﺟﻤﻊآوري ﺷﺪه در ﺛﺒﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﯾﮏ ﭘﺮوﭘﺰال ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎري ﻻزم اﺳـﺖ اﺑﺘـﺪا ﺗﻤـﺎم ﻫﺰﯾﻨـﻪﻫـﺎي
ﻻزم ﺑﺮاي اﺟﺮاء ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺛﺒﺖ اﻋﻢ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫـﺎي ﭘﺮﺳـﻨﻠﯽ ،ﻫﺰﯾﻨـﻪ آزﻣﺎﯾﺸـﺎت و ﺧـﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼـﯽ ،ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻣـﻮاد
ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻏﯿﺮﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻃﻮل ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ دﻗﺖ و ﺑﺎ ﺷﺮح ﺟﺰﺋﯿﺎت ذﮐﺮ ﮔﺮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺮاي
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ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﻋﻨﻮان ﮔﺮدد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﭼﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪهاﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﺮدد .در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺸﻢ ﻓﺮم ﻧﯿﺰ ﻻزم اﺳﺖ ﮔﻮاﻫﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒـﺎر ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺮﮐـﺰ ،داﻧﺸـﮕﺎه و ﺳـﺎﯾﺮ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﮐﻪ در آن ﻣﯿﺰان ﻣﺒﻠﻎ و ﻣﺤﻞ دﻗﯿﻖ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑـﻪ اﻣﻀـﺎء ﻓـﺮدي
ﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎرات ﻻزم را دارد ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮔﺮدد.
 -6ﺿﻤﺎﺋﻢ :در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎي ﻻزم در اراﺋﻪ ﭘﺮوﭘﺰال ﺣﺎﺿﺮ اﻋﻢ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮمﻫﺎو دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺛﺒﺖ ،رزوﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺴﻮول اﺻﻠﯽ ﺛﺒﺖ ،ﻓﺮم رﺿﺎﯾﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮔﺰارﺷﺎت و ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ دادهﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺛﺒـﺖ در ﺣـﺎل
اﺟﺮا ﺗﺎ ﮐﻨﻮن و ﮔﻮاﻫﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ ،داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ اﻟﺼﺎق ﮔﺮدد.
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ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري
ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ:

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه )درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن(:

ﻧﺎم ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ /ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  /ﮔﺮوه  /ﺳﺎزﻣﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه:

ﻧﺎم داﻧﺸﮕﺎه /داﻧﺸﮑﺪه:

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﭘﺴﺘﯽ :ﺗﻬﺮان ،ﺷﻬﺮك ﻗﺪس )ﻏﺮب( ،ﺑﯿﻦ ﻓﻼﻣﮏ و زراﻓﺸﺎن ،ﺳﺘﺎد ﻣﺮﮐﺰي وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري،
ﺑﻠﻮك  ،Aﻃﺒﻘﻪ  .15ﺗﻠﻔﻦﻫﺎي ﺗﻤﺎس .8836356080 :ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽhttp://www.hbi.ir :
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ﺑﺨﺶ اول :ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ
ﻋﻨـﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ:

ﻣﺴﻮول اﺻﻠﯽ ﺛﺒﺖ:
داﻧﺸﮕﺎه/داﻧﺸﮑﺪه:

اﺳﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎي ﮐﻤﯿﺘﻪ راﻫﺒﺮدي ﺛﺒﺖ:

ﺧﻼﺻﻪ ﺿﺮورت اﺟﺮا و اﻫﺪاف ﮐﺎرﺑﺮدي ﺛﺒﺖ:

ﺧﻼﺻﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر و روش اﺟـﺮاي ﺛﺒﺖ:

ﺳﺎزﻣﺎن/ﻣﺮﮐﺰﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ/ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن/ﮔﺮوه:
ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎري ﺛﺒﺖ:

ﻣﺪت زﻣﺎن اﺟﺮا:

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري  -ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ راهاﻧﺪازي ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ

ﺑﺨﺶ دوم :ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺴﻮوﻟﯿﻦ ﺛﺒﺖ
-١
-٢
-٣
-٤
-٥

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﺋﯽ ﺛﺒﺖ:
رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ:
ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ:
ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ:
ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ:

ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه:

ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ:

 -٦ﺿﺮوري اﺳﺖ رزوﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺴﻮول اﺻﻠﯽ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ اﯾﻦ ﻓﺮم ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
ارﺳﺎل ﮔﺮدد.
-٧

ردﯾﻒ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎي ﮐﻤﯿﺘﻪ راﻫﺒﺮدي ﺛﺒﺖ:
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

ﺗﺨﺼﺺ/درﺟﻪ ﻋﻠﻤﯽ

داﻧﺸﮕﺎه/داﻧﺸﮑﺪه /ﻣﺮﮐﺰ/ﮔﺮوه
اﺻﻠﯽ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ

آدرس و ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ

3

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري  -ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ راهاﻧﺪازي ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم :ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﺛﺒﺖ
 -1ﻋﻨﻮان ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ:

 -2ﻋﻨﻮان ﺛﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ:

 -3ﻧﻮع ﺛﺒﺖ:

ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺧﺎص

ﺑﯿﻤﺎري ﯾﺎ ﻋﺎرﺿﻪ

ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ

ﺳﺎﯾﺮ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ

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

 -4ﮔﺴﺘﺮه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺛﺒﺖ:
ﻣﻠﯽ

ﻣﻨﻄﻘﻪاي

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

ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ

ﻧﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن/ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ................................................................................ :

 -5اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ ﺛﺒﺖ:

4

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري  -ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ راهاﻧﺪازي ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ

 -6اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺛﺒﺖ:

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

 -8ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺪف ﺛﺒﺖ:

5

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري  -ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ راهاﻧﺪازي ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ

 -9ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ:

 -10ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ دادهﻫﺎي ﺛﺒﺖ از آنﻫﺎ ﺟﻤﻊآوري ﻣﯽﺷﻮد:

 -11روش ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎﺑﯽ:

6

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري  -ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ راهاﻧﺪازي ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ

7

 -12ﻧﺤﻮه ﭘﯿﮕﯿﺮي 1ﺑﯿﻤﺎران:

 -13ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺿﺮورت اﺟﺮاي ﺛﺒﺖ:

Follow-up

1

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري  -ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ راهاﻧﺪازي ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ

 -14ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن ،ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺛﺒﺖ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺛﺒﺖﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﻧﯿﺎ:

8

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري  -ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ راهاﻧﺪازي ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ

 -15روش اﺟﺮاء ﺛﺒﺖ ،ﺟﻤﻊآوري و ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت:

 -16ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺑﺰار ﺟﻤﻊآوري اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﺤﻮه ﺟﻤﻊآوري آن:

9

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري  -ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ راهاﻧﺪازي ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ

 -17ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺛﺒﺖ:

 -18ﻓﻠﻮﭼﺎرت ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺛﺒﺖ:

10

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري  -ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ راهاﻧﺪازي ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ

 -19درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي در ﺣﺎل اﺟﺮا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺮ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدد:

 -1-19ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ:

 -2-19ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﺎران ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺗﺎ ﮐﻨﻮن:

 -3-19ﺗﻌﺪاد ﮔﺰارﺷﺎت و ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه:

 -4-19دﻻﺋﻞ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري:

11

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري  -ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ راهاﻧﺪازي ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ

 -20اﺻﻮل ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﻧﺘﺸﺎر دادهﻫﺎ:

 -21ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗﯽ:

12

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري  -ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ راهاﻧﺪازي ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ

 -22ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺮاﯾﯽ در اﻧﺠﺎم ﺛﺒﺖ و روش ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت:

-23

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ:

13

 -24ﺟﺪول ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺿﺮوري ﺛﺒﺖ:
ردﯾﻒ

ﻣﺴﺘﻘﻞ

واﺑﺴﺘﻪ

ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ

ﮔﺴﺴﺘﻪ

اﺳﻤﯽ

رﺗﺒﻪاي

ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ

ﻧﻮع ﻣﺘﻐﯿﺮ

ﮐﻤﯽ

ﮐﯿﻔﯽ

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻠﻤﯽ – ﻋﻤﻠﯽ

ﻧﺤﻮه اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﭘﺴﺘﯽ :ﺗﻬﺮان ،ﺷﻬﺮك ﻗﺪس )ﻏﺮب( ،ﺑﯿﻦ ﻓﻼﻣﮏ و زراﻓﺸﺎن ،ﺳﺘﺎد ﻣﺮﮐﺰي وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري ،ﺑﻠﻮك  ،Aﻃﺒﻘﻪ  .15ﺗﻠﻔﻦﻫﺎي ﺗﻤﺎس.8836356080 :
ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽhttp://www.hbi.ir :

ﻣﻘﯿﺎس

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري  -ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ راهاﻧﺪازي ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ
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 -25ﺟﺪول زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮا و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر ﺛﺒﺖ:
ﻓﺮد ﻣﺴﺌﻮل

ردﯾﻒ
1

ﻃﻮل ﻣﺪت ﺑﻪ ﻣﺎه

ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

زﻣﺎن اﺟﺮا )ﻣﺎه(

1

2

3

٭

٭

٭

4

5

6

7

8

9

10

11

2
3
4
5
6
7
8
9

ﺟﻤﻊ ﮐﻞ:

ﻣﺎه:

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﭘﺴﺘﯽ :ﺗﻬﺮان ،ﺷﻬﺮك ﻗﺪس )ﻏﺮب( ،ﺑﯿﻦ ﻓﻼﻣﮏ و زراﻓﺸﺎن ،ﺳﺘﺎد ﻣﺮﮐﺰي وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري،
ﺑﻠﻮك  ،Aﻃﺒﻘﻪ  .15ﺗﻠﻔﻦﻫﺎي ﺗﻤﺎس .8836356080 :ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽhttp://www.hbi.ir :

...

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري  -ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ راهاﻧﺪازي ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ

16

ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم :اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺛﺒﺖ
ردﯾﻒ

 -26ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪي )ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ( ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﯿﺰان اﺷﺘﻐﺎل ﻫﺮ ﻓﺮد و ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ آنﻫﺎ :
ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﻧﺎم ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓﺮاد

رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ

ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد

ﮐﻞ رﻗﻢ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ
ﺑﺮاي ﯾﮏ ﻧﻔﺮ

ﺟﻤﻊ ﮐﻞ

1

2

3

4

5

6

7

8

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﭘﺴﺘﯽ :ﺗﻬﺮان ،ﺷﻬﺮك ﻗﺪس )ﻏﺮب( ،ﺑﯿﻦ ﻓﻼﻣﮏ و زراﻓﺸﺎن ،ﺳﺘﺎد ﻣﺮﮐﺰي وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري،
ﺑﻠﻮك  ،Aﻃﺒﻘﻪ  .15ﺗﻠﻔﻦﻫﺎي ﺗﻤﺎس .8836356080 :ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽhttp://www.hbi.ir :

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري  -ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ راهاﻧﺪازي ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ
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 -27ﻫﺰﯾﻨﻪ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ وﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد:
ﻣﻮﺿﻮع آزﻣﺎﯾﺶ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ

ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﻨﺪه

ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ دﻓﻌﺎت
آزﻣﺎﯾﺶ

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ دﻓﻌﻪ آزﻣﺎﯾﺶ

ﺟﻤﻊ ) رﯾﺎل (

ﺟﻤﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ

ﻓﻬﺮﺳﺖ وﺳﺎﯾﻞ و ﻣﻮادي ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﻃﺮح از داﺧﻞ ﯾﺎ ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺧﺮﯾﺪاري ﺷﻮد:
-28

وﺳﺎﯾﻞ ﻏﯿﺮﻣﺼﺮﻓﯽ:

ﻧﺎم دﺳﺘﮕﺎه

ﮐﺸﻮرﺳﺎزﻧﺪه

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه

ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﯾﺮاﻧﯽ

ﺗﻌﺪاد
ﻻزم

ﻗﯿﻤﺖ واﺣﺪ

ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻞ

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري  -ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ راهاﻧﺪازي ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ
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 -29ﻣﻮادﻣﺼﺮﻓﯽ:
ﻧﺎم ﻣﺎده

ﮐﺸﻮرﺳﺎزﻧﺪه

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه

ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮوﺷﻨﺪه
اﯾﺮاﻧﯽ

ﺗﻌﺪاد ﯾﺎ ﻣﻘﺪار
ﻻزم

ﻗﯿﻤﺖ واﺣﺪ

ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻞ

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري  -ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ راهاﻧﺪازي ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ
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ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ
رﯾﺎل

ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد
ﺟﻤﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻃﺮح :
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ

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

 ................................رﯾﺎل

ﻫﺰﯾﻨﻪ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ

 ................................رﯾﺎل ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ

 ................................رﯾﺎل

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮاد و وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺼﺮﻓﯽ

 ...............................رﯾﺎل

 ...............................رﯾﺎل

ﻫﺰﯾﻨﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺼﺮﻓﯽ

 ...............................رﯾﺎل ﺟﻤﻊ ﮐﻞ

 ...............................رﯾﺎل

 -30ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
ردﯾﻒ

ﻧﺎم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ

ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ

1
2
3
4
5

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

………………………….رﯾﺎل

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

ﻣﻼﺣﻈﺎت

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري  -ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ راهاﻧﺪازي ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ

ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ :ﺿﻤﺎﺋﻢ
 -1ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮمﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺛﺒﺖ
 -2رزوﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺴﻮول اﺻﻠﯽ ﺛﺒﺖ
 -3ﻓﺮم رﺿﺎﯾﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ
 -4ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮔﺰارﺷﺎت و ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ دادهﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ در ﺣﺎل اﺟﺮا ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
 -5ﮔﻮاﻫﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ ،داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ
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