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 مقدمه

نَضت نحیح عطاحی ٍ ِ ّبی ثجت ثیوبضی اگط ث قَز. ثطًبهِ ؾیبؾتگعاضی اًدبم هیٍ ثجت ثب اّساف ػلوی، ثبلیٌی، ّبی  ثطًبهِ یاخطا

اثطثركی الساهبت ثبقٌس.  ى ٍایوٌی ثیوبضا  ًتبیح زضهبًی، زضهبى ٍ اضایِ ذسهت،   تَاًٌس آیٌِ ٍالؼی اظ ًحَُ تكریم، اخطا قًَس هی

ّب ٍ  ّبی ثجت ثیوبضی انَل وٌتطل ویفی ٍ هؼطفی هَاضز هَفك ثطًبهِ  ب،ّ آًبلیع ٍ تحلیل زازُ  ایي وتبة ثِ عطاحی، هسیطیت ٍ اخطا،

تی ٍ ٍ هسیطاى اخطایی ثرف زٍل هطاوع تحمیمبتی  ّبی هرتلف ایي وتبة زض ٍالغ ثِ هحممیي، پطزاظز. ثرف یهپیبهسّبی ؾالهت 

ویفی ذسهبت ثبلیٌی  ّبی ثجت ثتَاًٌس اظ ایي ظیطؾبذت هْن ثطای اضتمبء وٌس تب ثب عطاحی ٍ اخطای هٌبؾت ثطًبهِ ذهَنی ووه هی

 ٍ ّوچٌیي تحمیمبت ػلَم پعقىی ثْطُ ثجطًس. 
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 آًبلیع،  ی،ؾبظ شذیطُ  پبالیف،  آٍضی ٍ ثجت اعالػبت، ٍ ؾیؿتوبتیه خوغقبهل فطایٌسّبی ؾبذتبضهٌس ثجت ّبی  ثطًبهِ

وِ ثطاؾبؼ اّساف اظ پیف تؼییي قسُ اًدبم  ثبقس هطثَط ثِ هَضَع ثطًبهِ ثجت هیّبی  اظ زازُّبی هٌظن  گعاضـٍ اًتكبض تْیِ  

ّبیی اظ  جت زیبثت ٍ ... هثبلث  ّبی للجی، ثجت ؾىتِ  ّب، ثبقس. ثجت ؾطعبى اعالػبت ثیوبضاى هی توطوع ثط  ، ّب زض ثجت ثیوبضیقَز.  هی

ّبی  ثِ ضاُ اًساظی ثطًبهِّب السام  هَضَػبت زیگطی ّن ٍخَز زاضز وِ زض هَضز آى  ّب، س. ػالٍُ ثط ثجت ثیوبضیٌثبق ّب هی ثیوبضی ثجت

  ثجت تهبزفبت ٍ ؾَاًح،  قَز قبهل ثجت ػلل هطي، ّب السام ثِ ثجت هی ّبی اظ پیبهسّبی ؾالهت وِ زض هَضز آى قَز. هثبل ثجت هی

  ثبقس. هی... ٍ  تَلس   یی،زٍللَ

پیف تؼییي قسُ قىل  ّب هؼوَال ثط اؾبؼ اّساف اظ ثجتّبی ثجت ایي اؾت وِ  یىی اظ هْوتطیي انَل هطثَط ثِ ثطًبهِ

چِ وؿبًی   آٍضی وٌس، وٌس وِ ایي ثطًبهِ زض چِ اثؼبزی ثبیس اًدبم قَز، چِ اعالػبتی ضا خوغ گیطًس. اّساف ثجت تؼییي هی هی

ّب هؼوَال ػالٍُ ثط اعالػبتی وِ اظ پطًٍسُ ثبلیٌی  ّبی ثجت ثیوبضی آٍضی قَز. زض ثطًبهِ عالػبت چگًَِ خوغا ٍ  شیٌفؼبى ثجت ّؿتٌس،

ثبقس. الجتِ زض نَضت  قَز وِ فمظ هطتجظ ثب اّساف ثجت هی آٍضی اعالػبتی اظ ثیوبضاى هی السام ثِ خوغ  قَز، ثیوبضاى خوغ آٍضی هی

ّبی ثجت هؼوَال ثطای اّسافی  ّب اظ ثیوبضاى ثِ حسالل ذَاّس ضؾیس. زازُ آٍضی زازُ ِ خوغًیبظ ثٍخَز پطًٍسُ الىتطًٍیه ثیوبضاى 

وٌٌس. ثب  ای هٌتكط هی نَضت زٍضُِ ّبی هسًٍی ضا ث ّبی ثجت هؼوَال گعاضـ قَز وِ اظ لجل تؼییي قسُ اؾت ٍ ثطًبهِ اؾتفبزُ هی

ّبی وََّضت ّؿتٌس  ّبی ثجت هكبثِ ثطًبهِ هؼوَال ثطًبهِ  قًَس، ی هیآٍض ًگط ٍ عَلی خوغ آیٌسُنَضت ِ ّب ث تَخِ ثِ آًىِ ایي زازُ

ثیط هَاخْبت ٍ هساذالت هرتلف زض عَل ظهبى ثط ضٍی قَز ٍ تأ اًدبم هی تّبی آًبلیع وََّض ّب ثطاؾبؼ ضٍـ ّبی آى ٍ تحلیل زازُ

اهىبى اخطای اًَاع  قَز ٍ ّبی هتؼسز زیگطی هیُ ّبی ثجت هؼوَال اؾتفبز  قَز. ثب ایي حبل اظ زازُ پیبهسّبی تؼییي قسُ اضظیبثی هی

ّبی هرتلف ثطای اًدبم  ّبی ثیوبضاى یب افطاز ثجت زض ثسٍى قطٍع ٍ یب ظهبى زُّب ٍخَز زاضز. ثِ ػٌَاى هثبل زا هغبلؼبت زض ایي ثطًبهِ

ٍ وبضآظهبیی قبّسی -هَضزهٌبؾجی ثطای اخطای هغبلؼبت  ّبی ثجت ثؿتطِ هغبلؼبت همغؼی لبثل اؾتفبزُ ّؿتٌس. ّوچٌیي ثطًبه

ؼبت هرتلفی ضا فطاّن وطز. هثال ّبی ثجت ثِ ؾبیط زازُ ّبی هَخَز اهىبى اًدبم هغبل تَاًس ثب اتهبل زازُ ثبلیٌی ّؿتٌس. ّوچٌیي هی

ت ثجت ػلل هطي، ّعیٌِ ّبی ثطای اخطای هغبلؼبت هْوی زض ًظبم ؾاله  قَز ثب اتهبل زازُ ّبی ثجت ثِ زازُ ّبی هطوع آهبض، یه

 ٍ یب ؾیبؾتگعاضی اًدبم قَز.  هسیطیتی   تَاًس ثب اّساف ػلوی، وطز وِ ّط یه اظ ایي هغبلؼبت هی السام

 فواید برنامه های ثبت بیماری

ّب زض  تفبٍت  ّب ٍ هطاحل ثطٍظ ٍ ؾیط ثیوبضی، وِ ثطای اضظیبثی زٍضًُظبم ّبی ثجت ثطًبهِ ّبی هفیس ٍ لسضتوٌسی ّؿتٌس 

اضظیبثی ػَاهل   ع زض الگَی تكریم ٍ زضهبى، ػسالت زض زؾتطؾی ثِ ذسهبت ثْساقتی ٍ تكریم ٍزضهبًی،ًحَُ اضایِ ذسهت، تٌَ
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تَاى اثط ثركی ٍ ایوٌی ٍ یب هكىالت  . ثب اؾتفبزُ اظ زازُ ّبی ثجت هیآگْی ٍ ویفیت ظًسگی ثیوبضاى هفیس ّؿتٌس هَثط ثط پیف

ٌفؼبى هرتلف هوىي اؾت اؾتفبزُ ّبی هرتلفی اظ زازُ ّب ٍ ثطًبهِ ّبی ثجت هطتجظ ثب الساهبت زضهبًی ضا هَضز ثطضؾی لطاض زاز. شی

 وٌس.  تَاًس ثىٌس اضایِ هی ّب هی ّبیی وِ ّط یه اظ آى ی اظ شیٌفؼبى هرتلف ٍ اؾتفبزُفْطؾت 1زاقتِ ثبقٌس. خسٍل قوبضُ 

 ثثتًتایج ترًاهِ ّای استفادُ از  /گرٍُ ریٌفؼاىریٌفغ

ای ّ ٍ اًجوي هتخصصیي تالیٌی

 تخصصیی ٍ پسشکػلوی 

پیف آگْی ثیوبضاى ٍ ًتبیح الساهبت تكریهی ٍ زضهبًی ثب ّسف اضتمبء   ّب، اعالع اظ ضًٍس ثیوبضی

 ویفیت اضایِ ذسهبت ثِ ثیوبضاى

اعالع اظ تجؼیت پعقىبى اظ گبیسالیي ّبی هجتٌی ثط قَاّس ٍ اضایِ اعالػبت ثِ پعقىبى ثطای  ّا داًشگاُ  ٍزارت تْذاشت،

ّبی ثجت ثطای تَلیس  ّوچٌیي ثطًبهِ ًحَُ عجبثت ثبلیٌی ضا ثِ ّوىبضاى ذَز همبیؿِ وٌٌس. آًىِ 

 وٌٌس. تَلیس هیضاٌّوبّبی ثبلیٌی ثَهی قَاّس الظم ضا 

ّبی هطثَط ثِ  ؾیبؾتگعاضی هجتٌی ثط قَاّس ٍ اعالع اظ قطایظ ثیوبضی ٍ هكىالت ٍ فطنت سیاستگساراى ٍ هذیراى اجرایی

 ی ٍ هسیطیتیهساذالت ثْساقت

ّای  ٍ سازهاىهراکس تحقیقاتی 

 پژٍّشحوایت کٌٌذُ 

زض ذهَل  اًدبم تحمیمبت اپیسهیَلَغیه ٍ ثبلیٌیّبی ثجت ثطای  هطاوع تحمیمبتی اظ زازُ

ّبی ثجت اهىبى  ّب زض وٌبض ثطًبهِ ثب ٍخَز ثیَثبًهوٌٌس.  ّب اؾتفبزُ هی ریم ٍ زضهبى ثیوبضیتك

ؾبذت هْوی ثطای تكىیل ّبی ثجت ظیط ثطًبهِقَز.  ن هیحمیمبت ؾلَلی ٍ هَلىَلی فطاّت

ثِ ّویي  ّبی ثیي الوللی اؾت. ّبی ػلوی ٍ تحمیمبتی زض ؾغح وكَض ٍ تَؾؼِ ّوىبضی قجىِ

   گیطًس. ّب هَضز حوبیت لطاض هی پػٍّفّبی حوبیت وٌٌسُ  زلیل تَؾظ ؾبظهبى

 ض قطایظ هرتلف ّب ز اضظیبثی اثط ثركی زضهبى ّای حوایتی تیوِ ّا  ٍ سازهاى

ّای خصَصی دارٍیی ٍ  شرکت

 تجْیسات پسشکی

وٌٌس ٍ ثبظاض  ضا ثِ هحهَالت هرتلف اضظیبثی هی ًیبظّبی خبهؼِ  ،قطوت ّب ثط اؾبؼ ًتبیح ثجت

قَز ٍ ثطای  ّبی خسیسی ایدبز هی ّب فطضیِ وٌٌس. ثب اعالع اظ ًتبیح زضهبى ذَز ضا تٌظین هی

ّبی ثجت زض  وٌٌس. ثطًبهِ تكریم ٍ زضهبًی السام هیهحهَالت خسیس ثب ّسف ضفغ هكىالت 

ای پؽ اظ تدبضی ؾبظی هحهَالت  ٍالغ ثِ ػٌَاى ظیطؾبذت هْوی ثطای تحمیمبت هكبّسُ

 قًَس.  هحؿَة هی

ّای حوایتی  ٍ سازهاىتیواراى 

 تیواراى

 ی هرتلف اعالعّب زضهبىٍ ایویٌی ٍ ػَاضو خبًجی  وبضاى ػاللوٌسًس اظ هیعاى اثط ثركیثی

پبؾد ثِ ؾَاالت ثیوبضاى تَلیس قَاّس ٍ  ًٌبیح ثطًبهِ ّبی ثجت هطخغ هْوی ثطایزاقتِ ثبقٌس. 

 . اؾت
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وبیت وطزُ ٍ یب هَضز ّب ضا ح وٌٌس ٍ ایي ثطًبهِ ثٌب ثطایي ّط یه اظ شیٌفؼبى ثب اّساف هَضز ًظط ذَز ثِ حَظُ ثجت ًظط هی

ٍ زض ًظط گطفتي شیٌفؼبى هرتلف زض ضاُ اًساظی ٍ هسیطیت ثطًبهِ  ویت زاضزّبی هرتلف اّ زٌّس. ایي هَضَع اظ خٌجِ ًمس لطاض هی

ّبی ثجت هجتٌی ثط  الظم اؾت ثِ ایي هْن زلت وطز وِ ثطًبهِّبی ثجت هی تَاًس ثِ اؾتمطاض ٍ پَیبیی آى ووه وٌس. اظ عطفی 

پبیِ یه ثجت ثتَاًس توبم آهبل ٍ ًیبظّبی تَاى اًتظبض زاقت وِ زازُ ّبی  ّب قسُ اؾت ٍ ًوی اّسافی ّؿتٌس هٌدط ثِ اخطای آى

 هتؼسز شیٌفؼبى هرتلف ضا تبهیي وٌس. 

ّبی للجی ٍ  ثیوبضی  ّبیی هثل ؾطعبى ّب، ثٌسی ّؿتٌس. زض هَضز ثیوبضی ثجت ّب اظ ًظط اّویت ٍ اٍلَیت ّن لبثل عجمِ

هثل اذتالالت ضقس ٍ ًوَ ٍ زهبًؽ تؼساز ثؿیبض ّبیی  ّبی ثؿیبض ظیبزی ٍخَز زاضز. زض حبلیىِ ثطای ثؼضی اظ ثیوبضی ػطٍلی ثطًبهِ

ّبی اًدبم قسُ زض ؾبهبًِ  ض حبل افعایف اؾت. ثط اؾبؼ ثطضؾیّبی ثجت زض زًیب ز هحسٍزی ثجت ٍخَز زاضز. ثِ ّطحبل ایدبز ثطًبهِ

زض ایي   زض ّط هغبلؼِ(ثیوبض  2000ای ثؿیبض ثعضي )ثیف اظ  هغبلؼِ هكبّسُ 270ثیف اظ  1ثجت هغبلؼبت وبض آظهبیی ثبلیٌی آهطیىب

ًبم ِ ای ث ّبی ثجت تب حسی افعایف یبفتِ اؾت وِ ؾبهبًِ ّب یه ثطًبهِ ثجت ثَزُ اؾت. تؼساز ایي ثطًبهِ ثجت قسُ اؾت وِ هجٌبی آى

RoPR ًَع ٍ ؾبیط هكرهبت  ّبی هرتلف ثجت ثیوبضی ایدبز قسُ اؾت ٍ ایي ثطًبهِ ّب ضا ثط اؾبؼ ثیوبضی، ّسف،ِ ثطای ثجت ثطًبه 

ّبی ثیي الوللی ًیع ًكبى هی زّس وِ تَخِ وكَضّبی هرتلف ثِ ضاُ اًساظی ثطًبهِ ّبی هرتلف ثجت آهبضوٌس.  ّب پیگیطی هی آى

تُزیع بروامً ٌای محتلف ثبت اظ  2004ضا زض ؾبلگعاضقی   INSERMهَؾؿِ ثیوبضیْب ٍ پیبهسّبی ؾالهت ضٍ ثِ ضقس اؾت. 

بروامً ثبت در  146در مجمُع ارَپا را مىتشر کردي است. بر اساش ایه گسارش  بیماریٍای وادر را در کشُرٌای اتحادیً

در کشُرٌای مختلف فعالیت می کىىذ کً بیشتریه سٍم مربُط مىطقً ای، ملی، َ بیه المللی حُزي بیماریٍای وادر در سطُح 

 کشُرٌای مختلف وشان می دٌذ.  بً کشُرٌای فراوسً َ آلمان می باشذ. ومُدار شماري یک تُریع ایه بروامً ٌا را در

 

                                                           
1
 ClinicalTrial.gov 

93 

73 

48 47 

35 

17 
14 14 12 11 11 

8 7 5 5 4 4 4 4 4 3 4 

36 

8 7 
2 1 2 3 

9 

0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

NATIONAL

GLOBAL

 : تَزیغ ترًاهِ ّای ثثت هرتَط تِ تیواریْای ًادر در کشَرّای اتحادیِ ارٍپا1ًوَدار 



ّب ٍ پیبهسّبی ؾالهت ولیبت ثجت ثیوبضیفصل اٍل:  5  

 

 
 

ثِ ػٌَاى هثبل وكَض  خوؼیتی ضا زض وكَضّبی هرتلف ًكبى هی زّس.ؾطعبى  ضًٍس ضقس ثطًبهِ ّبی ثجت 1ًوَزاض قوبضُ 

 SEERایبلت ذَز ایي ثطًبهِ ضا تحت لبلت ثطًبهِ  24قطٍع وطزُ ٍ ثِ تسضیح زض  1960ثطًبهِ زض ؾبل  5ایبالت هتحسُ آهطیىب اظ 

ایي ثطًبهِ ثِ ول ثِ زلیل تَؾؼِ ای وِ زض ظیط ؾبذتْبی في آٍضی ٍ تدطثِ ؾبلْب فؼبلیت  1997یطی هی وطز. پؽ اظ ؾبل پیگ

اوثط وكَضّبی تَؾؼِ یبفتِ  ٍزض حبل تَؾؼِ  زض ایبلت ّبی هرتلف ٍخَز زاضز. ثطًبهِ ثجت  50وكَض تَؾؼِ یبفت ٍ اهطٍظ ثیف اظ 

 عك هرتلف ذَز زض اٍلَیت لطاض زازُ اًس . زًیب ًیع تَؾؼِ ایي ثطًبهِ زض هٌب

  

هیالزی  2013تب  1966ضًٍس ضقس تؼساز هطاوع ثجت ؾطعبى خوؼیتی زض وكَضّبی هرتلف زًیب اظ ؾبل  :1ًوَدار

خغطافیبیی، هثال یه اؾتبى، اخطا هی قَز. زض ثؼضی هَاضز زض ّط )تَضیح:  ّط ثطًبهِ ثجت زض یه هٌغمِ 

 خوؼیت ثیف اظ یه ثطًبهِ ثجت خوؼیتی اخطا هی قَز.

 Sources: Cancer in Five Continents, International Agency for Researh on Cancer 
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 ها و نتایج درمان ها ارزیابی پبامد بیماری

قَز. ثب ایي  آظهبیی ثبلیٌی اؾتفبزُ هیّبی زضهبًی اظ هغبلؼبت وبض هؼوَال ثطای اضظیبثی هفیس ثَزى ٍ یب هضط ثَزى ضٍـ

ّب هىول هغبلؼبت وبضآظهبیی  ّبی ثجت ثیوبضی ض ٍالغ ثطًبهِّبی ثجت ٍخَز زاضز. ز حبل ثِ زالیل هرتلف ًیبظ ثِ اعالػبت ثطًبهِ

زض ثجت ثیوبضی   وٌٌس، ای ضا ثطای ثیوبضاى فطاّن هی ثطذالف هغبلؼبت وبض آظهبیی ثبلیٌی وِ هؼوَال قطایظ ثْیٌِثبقٌس.  ثبلیٌی هی

س. ثٌبثطایي ًتبیح هغبلؼبت هجتٌی ثط ثجت وٌٌ گیطز ضا فطاّن هی نَضت ضٍتیي تحت هطالجت لطاض هیِ قطایظ وبهال عجیؼی وِ ثیوبض ث

تط اؾت ٍ ثیكتط ثِ ول خبهؼِ لبثل تؼوین اؾت. الجتِ اهطٍظُ زض  ّبی خبهؼِ ٍ اضایِ ذسهت ًعزیه ّب ثِ ٍالؼیت ثیوبضی

وین پصیطی ّبی هرتلف تؼ قَز ثب زض ًظط گطفتي حدن ًوًَِ ثبال ٍ اًتربة ثیوبض اظ قطایظ ٍ گطٍُ ّبی ثبلیٌی ّن ؾؼی هی وبضآظهبیی

ّعیٌِ ٍ ظهبى ثط ّؿتٌس ٍ ثِ زالیل هرتلف ضیعـ ثیوبضاى  ًتبیح آى ضا افعایف زٌّس. ثب ایي حبل چٌیي هغبلؼبتی هؼوَال ثؿیبض پط

ای اظ  اثتسای هغبلؼبت ٍ زض عَل هست اًدبم هغبلؼبت وبض آظهبیی ثبلیٌی ثبالؾت. لصا ّوَاضُ ًیبظ ثِ هغبلؼبت ثبلیٌی هكبّسُ زض

ّبی هرتلف ٍخَز زاضز. ضوٌب زض  ّب اهىبى اضظیبثی ًتبیح زضهبى ثطای گطٍُ جت ٍخَز ذَاّس زاقت. زض ثجت ثیوبضیّبی ث زازُ

ٍ اًدبم ثجت ٍخَز ًساضز. هثال زض خع هغبلؼبت هكبّسُ ای  ای آظهبیی ثبلیٌی ٍخَز ًساضز ٍ چبضُضهَاضزی اهىبى اخطای هغبلؼبت وب

بض عَالًی ضا ثطای اًتربة ثیوبض نطف وطز ٍ هطاوع هتؼسزی ثطای اخطای آى ّوىبضی وٌٌس وِ الظم اؾت ظهبى ثؿی ّبی ًبزض ثیوبضی

ّبی ثجت ثْتطیي خبیگعیي ّؿتٌس. ثؼالٍُ زض قطایغی  اًدبم هغبلؼبت وبضآظهبیی ثبلیٌی اظ ًظط اخطایی ثؿیبض هكىل اؾت ٍ ثطًبهِ

اؾت ٍ یب آًىِ ثبیس هست ثؿیبض عَالًی ثطای اضظیبثی هثل هساذالت خطاحی اخطای هغبلؼبت وبض آظهبیی ثبلیٌی ثؿیبض ؾرت 

وٌس. گبّی ّن ثِ زالیل  پیبهسّبی ٍ ًتبیح زضهبى هٌتظط هبًس وِ زض ایي قطایظ ًیع اًدبم هغبلؼبت هجتٌی ثط ثجت اّویت پیسا هی

 هؿبیل اذاللی اخطای هغبلؼبت وبض آظهبیی ثبلیٌی اهىبى پصیط ًیؿت. 

ّبی اعالػبتی  ّبیی ّن زض ایي ًظبم هحسٍزیت  ّبی ثجت ثطای اضظیبثی ًتبیح زضهبى زاضًس، هِالجتِ ػلیطغن فَایسی وِ ثطًب

زض تؼوین ًتبیح آًْب زلت الظم نَضت گیطز. زض ٍخَز زاضز ٍ ثبیس ثطای تحلیل زازُ ّبی آًْب اظ ضٍقْبی هٌبؾجی اؾتفبزُ قَز ٍ 

ّط یه هٌجغ هْوی ثطای   ی ثط ثجت ٍ ؾبیط اًَاع هغبلؼبت ثبلیٌی،هدوَع هغبلؼبت وبضآظهبیی ثبلیٌی ٍ هغبلؼبت هكبّسُ ای هجتٌ

ّب ٍ فَایس ّط یه ٍ زض خبی ذَز هَضز اؾتفبزُ لطاض  تَلیس قَاّس اضظیبثی ًتبیح زضهبى ّؿتٌس ٍ ثبیس ثب زض ًظط گطفتي هحسٍزیت

 گیطًس. 
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 ثبت بیماریها از نظر تولید شواهدنتایج مطالعات مبتنی بر رتبه 

ضٍـ تحمیك هؼوَال اًَاع هغبلؼبت اظ ًظط خبیگبُ تَلیس قَاّس تمؿین ثٌسی هی قَز ٍ هغبلؼبت هؼوَال ثهَضت شیل زض والؾْبی 

 عجمِ ثتسی هی قًَس:

 هغبلؼبت وبض آظهبیی ثبلیٌی .1

 هغبلؼبت وََّضت .2

 قبّسی-هغبلؼبت هَضز .3

 هغبلؼبت هغمؼی .4

 هغبلؼبت اوَلَغیه .5

ًی ضا ثطای هست ؿتٌس وِ ثدبی افطاز ؾبلن ثیوبضاى هطاخؼِ وٌٌسُ ثِ هطاوع زضهبهغبلؼبت ثجت زض ٍالغ ًَػی اظ هغبلؼبت وََّضت ّ

قًَس ٍ  ّبی ثجت ثِ ػٌَاى ظیط هدوَػِ هغبلؼبت وبضآظهبیی ثبلیٌی زض ًظط گطفتِ هی ثطًبهِگبّی اظ عطفی وٌٌس.  عَالًی پیگیطی هی

ّبی ثجت زض نَضتیىِ ثهَضت نحیح اخطا قًَس  ویي زلیل ثطًبهِثبقس. ثِ ّ ّب هی ّب اظ ًظط تَلیس قَاّس ثبالتط اظ وََّضت ىاّویت آ

 خبیگبُ ثؿیبض هْوی زض تَلیس قَاّس زاضًس. 

وٌٌس ثطای  ثٌسی هی بم هغبلؼبت هطٍضی ؾیؿتوبتیه عجمِّبیی وِ هغبلؼبت هرتلف ضا ثطای اًد ّب ٍ هسل زض ثطًبهِ

  ّبیی وِ هغبلؼبت وبضآظهبیی ثبلیٌی زاضًس، ّب ٍ هحسٍزیت تَضـ هغبلؼبت هجتٌی ثط ثجت خبیگبُ هْوی لبیل ّؿتٌس. گبّی ثِ زلیل

قَز. ثِ ػٌَاى هثبل زض گعاضـ ثطًبهِ  ثِ هغبلؼبت هجتٌی ثط ثجت حتی اهتیبظ ثیكتطی ًؿجت ثِ هغبلؼبت وبضآظهبیی ثبلیٌی زازُ هی

 ػجبضت شیل تهطیح قسُ اؾت: (EPC)عجبثت هجتٌی ثط قَاّس آهطیىب  هطوع

عجبثت هجتٌی ثط قَاّس زض قطایظ ذبنی ٍ ثطای اضظیبثی ثؼضی اظ ػَاضو هغبلؼبت هجتٌی ثط ثجت تَضـ ٍ  ّبی زض ثطًبهِ»

وبضآظهبیی ثبلیٌی زاضًس ٍ حسالل هغبلؼبتی وِ زض زؾتطؼ ّؿتٌس زاضای تَضـ ّؿتٌس ٍ  تّبی ووتطی ًؿجت ثِ هغبلؼب هحسٍزیت

 ّبی ثجت اهتیبض ثیكتطی ًؿجت ثِ ي قطایظ ثِ هغبلؼبت هجتٌی ثط زازُهغبلؼبت وبض آظهبیی ثبلیٌی هٌبؾت زض زؾتطؼ ًیؿت. زض ای

 «قَز. وبضآظهبیی ثبلیٌی زازُ هی

قًَس وِ  ّب هٌدط ثِ تَلیس قَاّسی هی قَز وِ ثجت ثیوبضیالظم اؾت زلت   ّب، ثٌسی ثِ ّط حبل نطف ًظط اظ ایي عجمِ

ّبیی اظ ثیوبضاى ًتبیح هغبلؼبت وبض آظهبیی ثبلیٌی ٍخَز  ٍ یب زض گطٍُ ّب تَخِ ًكَز زض هغبلؼبت وبض آظهبیی ثبلیٌی هوىي اؾت ثِ آى

قَز ٍ یب اًىِ اهىبى اًدبم هغبلؼبت  ًساقتِ ثبقس. ثِ ػٌَاى هثبل هغبلؼبت وبض آظهبیی ثبلیٌی زض افطاز ثؿیبض هؿي اًدبم ًوی
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ثبقس  ثِ زضهبى زض قطایظ هرتلف تفبٍت زاقتِ وبضآظهبیی ثبلیٌی زض توبم وكَضّب ٍ ًػازّب ٍخَز ًساضز ٍ هوىي اؾت هیعاى پبؾد

ای هجتٌی ثط ثجت هوىي  ّبی ثجت قَاّسی ضا ثطای ایي هَاضز خوغ آٍضی وطز. ًتبیح هغبلؼبت هكبّسُ وِ هی تَاى اظ عطیك ثطًبهِ

 ّبیی ضا ثطای اًدبم هغبلؼبت وبضآظهبیی ثبلیٌی خسیس تَلیس وٌٌس   اؾت فطضیِ

 پیامدهای مورد مطالعه

ًَع پیبهسی اؾت وِ لطاض اؾت هَضز اضظیبثی لطاض گیطز. پیبهسّب  ْوی وِ ثبیس زض قطٍع ثطًبهِ ثجت ثِ آى پبؾد زاز،ؾَال ه

 اظ ًظط گطٍّْب ٍ شیٌفؼبى هرتلف هتفبٍت اؾت. اظ ًظط ثبلیٌی زض ثطًبهِ ّبی ثجت ثیوبضیْب هؼوَال پیبهسّبی شیل هغطح ّؿتٌس:

 ولی هیعاى ثمبء .1

 ضیهیعاى ثمبی ثسٍى ثیوب .2

 ؾالهتویفیت ظًسگی هطتجظ ثب  .3

 هیعاى ضضبیت اظ زضهبى ّب ٍ هطالجت ّبی نَضت گطفتِ  .4

 ثبض التهبزی .5

ّط چٌس پیبهسّبی ثبال وِ پیبهسّبی ًْبیی اضائِ ذسهت ّؿتٌس ٍ اّویت ظیسی زاضًس، گبّی اظ ًظط اخطایی ًتبیح وَتبُ هست ٍ هیبى 

ّؿتٌس ٍ قبذم ّبیی ّؿتٌس وِ ًكبى زٌّسُ پیبهسّبی ًْبیی زضهبى هی  هست ّن هَضز تَخِ لطاض هی گیطز وِ قبهل هَاضز ظیط

 ثبقٌس:

 هیعاى تجؼیت اظ گبیسالیي ّب .1

 هیعاى پبؾد ثِ زضهبى .2

 ػَاضو  .3

 ػَز ثیوبضی .4

ثِ ػجبضت زیگط زض ًظبم اضایِ ذسهت ّوَاضُ ؾَاالت هْوی هغطح ّؿتٌس وِ هی تَاًٌس هجٌبی تؼییي پیبهس زض یه ثطًبهِ ثجت 

 ؾَاالت ػجبضتٌس اظ: ثبقٌس. ایي

 آیب ایي هساذالت ایوي ّؿتٌس؟ .1

 ّبؾت؟ ّب ثیكتط اظ ذغطات آى آیب هیعاى فَایس آى .2

 آیب اظ ًظط ثبلیٌی اثطثرف اؾت؟ .3

 قَز؟ آیب زض قطایظ ضٍتیي ًتبیح زلرَاُ حبنل هی .4
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 ّبی خبیگعیي اظ ًظط التهبزی ثِ نطفِ اؾت؟ آیب ًتبیح حبنل اظ زضهبى ًؿجت ثِ زضهبى .5

قَز؟ آیب قطایظ ثیوبض ثطای زضیبفت ذسهبت زض اٍلَیت لطاض  ثیوبض هحَض اؾت؟ آیب ثِ هَلغ ثِ ثیوبض اضائِ هی زضهبىآیب  .6

 گطفتِ اؾت؟

 اهداف برنامه های ثبت

ّبی ثجت اؾت  ای وِ هحَض توبم فؼبلیت زض ایي وتبة ثِ هَضَػبت هرتلفی اظ ثطًبهِ ّبی ثجت اقبضُ قسُ اؾت. هْوتطیي هؿئلِ

سف قطٍع ٍ اخطای یه ثطًبهِ ثجت اؾت. اّساف هْوی وِ هوىي اؾت یه ثطًبهِ ثجت ثطای زؾتیبثی آى اخطا هكرم وطزى ّ

 قَز قبهل هَاضز شیل اؾت:

 تَنیف ؾیط ثیوبضی .1

 اثط ثركی ٍ ّعیٌِ اثطثركی الساهبت ثبلیٌی اضظیبثی .2

 تؼییي ایوٌی ٍ هكىالت الساهبت ثبلیٌی .3

 اضتمبء اضایِ ذسهت .4

 ثیوبضیًظبم هطالجت ٍ وٌتطل  .5

 ّبی ثْساقتی ٍ ػلَم پعقىی اًدبم پػٍّف .6

 

 تَصیف ثثت تیواری -1

ثِ ایي هؼٌی وِ ثرَاّس هكرهبت ثیوبضی، ًحَُ  هوىي اؾت ثطًبهِ ثجت ثب ّسف تَنیف ؾیط ثیوبضی اخطا قَز،

ؾیط  هطالجت اظ ثیوبضاى، ٍ پیبهسّبی ثیوبضی ضا ثب ٍ یب ثسٍى زض ًظط گطفتي زضهبى ّبی اًدبم قسُ اضظیبثی وٌس.

ّب ٍ وكَضّبی هرتلف ثب ّن تفبٍت زاقتِ ثبقس ٍ ثِ هطٍض ظهبى تغییط وٌس. زض اوثط  تیثیوبضی هوىي اؾت زض خوؼ

عَض وبهل ٍ زلیك تَنیف ًكسُ اؾت ٍ گبّی ثب هساذالتی وِ ثَخَز هی آیس تغییط وٌس. ثِ ِ هَالغ ؾیط ثیوبضی ث

وطزًس  زض  للجی ٍ ػطٍلی زض گصقتِ ثِ ؾطػت فَت هی ػٌَاى هثبل اوثط ثیوبضاى هجتال ثِ ؾطعبى ٍ یب هكىالت

وٌٌس. قطایغی وِ  هبًٌس ٍ هست عَالًی ظًسگی هی اغلت ثیوبضاى ظًسُ هی  ّبی حبنل قسُ، حبلیىِ اهطٍظ ثب پیكطفت

 ّب تؼطیف ًكسُ اؾت. ایي هَضَع ثب وٌٌس زض گصقتِ هغطح ًجَزُ ٍ هساذالتی ّن ثطای آى ایي ثیوبضاى تدطثِ هی
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ـ ؾیط ثیوبضی زض ثیكتط ثیوبضاى ضّبی ظیبزی اتفبق افتبزُ اؾت ٍ لعٍم ثجت ٍ گعا تَؾؼِ تىٌَلَغی ثطای ثیوبضی

 هعهي اّویت زاضز.

  

 ارزیاتی اثر تخشی ٍ ّسیٌِ اثر تخشی -2

ثؼالٍُ  ّب زض هغبلؼبت وبضآظهبیی ثبلیٌی گعاضـ وطزُ اًس. هغبلؼبت هتؼسزی تفبٍت ًتبیح زضهبى ضا پؽ اظ هَفمیت آى

افطازی وِ پؽ اظ ٍضٍز هحهَالت زاضٍیی ٍ تدْیعات ّوَاضُ زض هغبلؼبت وبض آظهبیی ثبلیٌی هحسٍزیت ٍخَز زاضز ٍ 

وٌٌس ثب ثیوبضاًی وِ ٍاضز هغبلؼبت وبض آظهبیی ثبلیٌی قسُ ثَزًس تفبٍت زاضًس. ثِ  قىی اؾتفبزُ اظ آًْب ضا تدطثِ هیپع 

قَز ٍ ثیوبضاى هؿي ووتط ٍاضز ایي هغبلؼبت  یٌی زض ؾٌیي هیبًؿبلی اًدبم هیبلػٌَاى هثبل اغلت وبض آظهبیی ّبی ث

زٌّس ٍ هؼوَال ًتبیح زضهبًی  زضحبلیىِ زض قطایظ ضٍتیي ؾْن هْوی اظ ثیوبضاى ضا افطاز هؿي تكىیل هی  هی قًَس،

یوبضاى ضا پیگیطی آظهبیی ثبلیٌی هست وَتبّی ثبلیٌی ًیؿت. اظ عطفی هغبلؼبت وبضثِ ذَثی قطایظ وبض آظهبیی ث

وٌٌس ٍ حدن ًوًَِ ّب غبلجب ون اؾت. لصا ثطای هغبلؼِ پیبهسّبی ثلٌس هست ٍ ثطای پیبهسّبیی وِ حدن ًوًَِ  هی

 ثبقس.  ثبالتطی هَضز ًیبظ اؾت ًیبظ ثِ اؾتفبزُ اظ زازُ ّبی ثجت هی

اؾبؼ وٌٌس ٍ ثط یبثی هیای وِ ّط یه اظ هساذالت زاضًس اضظ هغبلؼبت ّعیٌِ اثط ثركی هؼوَال هیعاى ّعیٌِ

وٌٌس. اوثط هغبلؼبت  ّبی ّط ًَع هساذلِ هسلؿبظی هی ثب ّعیٌِّبی التهبزی هیعاى اثط ثركی ضا زض تؼبهل  هسل

ّبی ثیوبضاى  َع ٍ ویفیت ظًسگی ٍ هحبؾجِ ّعیٌِّب ثطای ترویي ثطٍظ ٍ قی ّبی ثجت ثیوبضی ثركی اظ زازُّعیٌِ اثط

ٍضی بّبی فٌ هٌبثغ ثؿیبض هْوی ثطای اضظیبثیّب ٍ ًتبیح ثجت ثیوبضیْب ُ  ي زازوٌٌس. ّوچٌی ظ همبیؿِ هیزض قطای

شیٌفؼبى   ثبتَؾؼِ ای وِ زض تحلیل زازُ ّبی هجتٌی ثط ثجت ایدبز قسُ اؾت،یس قَز ّؿتٌس. الظم اؾت تبو 1تؾاله

 ذَز لطاض زازُ اًس. ایي ضٍیىطز ضا زض ثطًبهِ ّبی هرتلفی ثطای حوبیت اظ ثطًبهِ ّبی ثجت ػاللوٌس قسُ اًس ٍ

 

  خطرات ایوٌی ٍ ارزیاتی  -2

زض ٍالغ ثیوبضاى  زض ثؼضی ثطًبهِ ّبی ثجت، ّسف اضظیبثی ایویي ٍ ذغطات ًبقی اظ اضائِ ذسهبت زضهبًی اؾت.

ثهَضت هٌظن زض هطالجت ایي ثطًبهِ ّب لطاض هی گیطز. اضظیبثی ّب زض ایي ًَع ثطًبهِ ّب عیف ٍؾیؼی زاضز ٍ اظ اضظیبثی 

، ثؿتط هٌبؾجی ثطای اضظیبثی هیعاى و ذفیف تب ػَاضو ثؿیبض خسی ٍ هطي ٍ هیط هتغیط اؾت. ثطًبهِ ّبی ثجتػَاض
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. زض ایي ثطًبهِ ّب پعقىبى ػَاضو ثسٍى ثطٍظ ػَاضو ًبقی اظ ههطف زاضٍّب ٍ تدْیعات ٍ ؾبیط هساذالت ّؿتٌس

قَز. اظ عطف زیگط زض ثطًبهِ ّبی ضایح ػالهت ضا ّن گعاضـ هی وٌٌس ٍ هیعاى ثطٍظ ػَاضو زلیك تط گعاضـ هی 

ٍ ثهَضت هؿتمل  ایي ػَاضو ثسٍى زض ًظط گطفتي هرطج وؿط )هثال زضهبى ّبی اًدبم قسُ( ال هؼوَگعاضـ ػَاضو 

لصا ثطًبهِ ّبی ثجت ثیوبضیْب ثطای ایي ّسف گعاضـ هی قَز ٍ اهىبى هحبؾجِ زلیك هیعاى ثطٍظ ػَاضو ٍخَز ًساضز. 

 افعایف اؾت.  تَؾؼِ ثبفتِ ٍ زضحبل

 

 کیفیت خذهات تشخیصی ٍ درهاًی  -3

ثط اؾبؼ تؼطیفی وِ هَؾؿِ پعقىی آهطیىب ثطًبهِ ّبی ثجت هوىي اؾت ثب ّساف اضتمبء ویفیت ذسهبت ایدبز قًَس. 

خذهات سالهت تِ یک فرد یا هتؼاقة ارائِ ًتایج ٍ پیاهذّای هَرد اًتظار هیساى تْثَد   "اضائِ وطزُ اؾت: 

 .  حبنل قسُ ثبقس ویفیت تؼطیف هی قَز "اس داًش حرفِ ای ٍ تخصصی رٍزاهؼِ کِ تر اسج

ثطًبهِ ّبی ثجت ثیوبضیْب وِ ثب ّسف اضتمبء ویفیت ذسهبت اًدن هی قَز ثیكتط هَضز تَخِ گطٍّْبی اضائِ وٌٌسُ   

ًی ٍ ًتبیح الساهبت تكریهی ٍ زضهب. زض ایي ثطًبهِ ّب قبذهْبی ػولىطزی هطتجظ ثب ذسهبت ٍ ثیوبضاى هی ثبقس

هؼتجط همبیؿِ هی وٌٌس. ّوچٌیي زض ایي ثطًبهِ ّب ًتبیح زضهبى ضا ثب ضٍقْبی اؾتبًساضز وِ هجتٌی ثط گبیسالیي ّبی 

هجتٌی ثط پیبهسّبی هْن ثْساقتی )هثل هیعاى ثمب، هطي ٍ هیط، ػفًَت ٍ ..( ضا زض ثجوبضاى تحلیل ٍ همبیؿِ هی وٌٌس. 

ظیغ ػبزالًِ زؾتطؾی ثِ ذسهبت تكریهی ٍ زضهبى ضا زض هٌبعك هرتلف وكَض ثط اؾبؼ ایي ثطًبهِ ّب هی تَاى تَ

هكرم وطز. ّوچٌیي هی تَاى اظ گعاضـ ایي ثطًبهِ ّب هكرم وطز وِ زض چِ حَظُ ّبیی هی تَاى قطایظ ضا 

   .  اضتمبء زاز

 

  ًظام هراقثت ٍ کٌترل تیواری -4

ًظبم هطالجت ثط اؾبؼ تؼطیف ی ًظبم هطالجت ٍخَز زاضز. هؼوَال زض توبم زًیب ثطای اضائِ ذسهبت ثْساقتی ٍ زضهبً

زازُ ّبی هطثَط ثِ ثیوبضیْب ٍ ػَاهل ذغط ٍ تحلیل آًبلیع ، مذیریت، یه ثطًبهِ ؾیؿتوبتیه قٌبؾبیی، خوغ آٍضی

ف زض ایي ثطًبهِ ّب تؼییي هیعاى ثطٍظ، قیَع، هطي ٍهیط، ٍ ثمبی ثیوبضاى خعٍ اّساثیوبضیْب زض یه خوؼیت هی ثبقس. 

انلی ّؿتٌس ٍ هؼوَال حدن هحسٍز اعالػبت زض تؼساز ظیبزی اظ ثیوبضاى خوغ آٍضی ٍ تحلیل هی قَز.  ثجت ػلل 

هطي، ثجت ؾطعبى خوؼیتی، ثجت ؾىتِ ّبی هغعی ٍ للجی خوؼیتی، ثیوبضیْبی ػفًَی، ثجت ثیوبضاى ثؿتطی قسُ 
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جت ّؿتٌس. گبّی هَضَع ثجت یه ثیوبضی زض ثیوبضؾتبى، ثجت ًبٌّدبضیْبی ًَظازی خعٍ ایي ًَع ثطًبهِ ّبی ث

ًیؿت ٍ هتغیطّبیی هثل ههطف زاضٍّب، ثؼضی ػَاهل ذغط هثل ػَاهل ذغط قغلی ٍ ... هَضَع ثجت ّؿتٌس. وبهل 

ثَزى ثجت خعٍ قبذهْبی حیبتی ایي ثطًبهِ ّب ّؿتٌس. ظیطا زض نَضت ػسم خوغ آضٍی توبم ثیوبضاى زض خوؼیت 

 تَضـ زض ًتبیح ثجت ذَاّس قس. تؼییي قسُ هٌدط ثِ ون قوبضی ٍ 

 

 ّای تْذاشتی ٍ ػلَم پسشکی اًجام پژٍّش -5

هطاوع تحمیمبتی ٍ زاًكگبّی ثطای اًدبم تحمیمبت ذَز ًیبظ ثِ ثبًه ّبی اعالػبتی زاضًس. ثیكتط ثطًبهِ ّبی ثجت وِ 

ًِ ثؿیبض ثبال، زازُ پیف اظ ایي وفتِ قس هٌجغ هْوی ثطای اًدبم تحمیمبت اپیسهیَلَغی ٍ ثبلیٌی ّؿتٌس. حدن ًوَ

ّبی ویفی هطثَط ثِ ؾبلْبی هتَالی هجتٌی ثط ثجت قطایغی ضا فطاّن هی وٌس وِ زض نَضت اؾتفبزُ اظ ضٍقْبی 

اؾتبًساضز آًبلیع اعالػبت هی تَاى گعاضقْبی ػلوی ٍ همبالت ثؿیبض هؼتجط هٌتكط وطز. ثِ ّویي زلیل، زاًكگبّْب ٍ 

ثجت هی وٌٌس. گبّی قجىِ ّبی تحمیمبتی حَل هحَض ایي ثطًبهِ ّب قىل هی  هطاوع تحمیمبتی السام ثِ ضاُ اًساظی

ثیي ثجت ّب،  گیطز ٍ هثبلْبی هتؼسزی اظ اًدوي ّب ٍ قجىِ ّبی ثیي الوللی ثجت ٍخَز زاضز وِ ثب ّسف ّوبٌّگی

ثِ ػٌَاى  . طگعاضی ؾویٌبضّب قىل هی گیطزاػتجبض ثركی ٍ ث آهَظـ، تؼطیف اؾتبًساضزّبی ثجت ٍ تجبزل اعالػبت،

ػضَ اظ وكَضّبی هرتلف زاضز.  500تبؾیؽ قسُ ٍ ثیف اظ  1966اظ ؾبل  1هثبل اًدوي ثیي الوللی ثجت ؾطعبى

ًتبیح هغبلؼبت هجتٌی ثط ثجت وِ ثِ ؾَاالت هْن ثیي الوللی زض ظهیٌِ ػَاهل ذغط ثیوبضیْب ٍ ّوچٌیي هكىالت 

 New England Journal ofپعقىی هثل  ثْساقتی پبؾد هی زّس زض هدالت هؼتجط ثیي الوللی ػلَم

Medicine   ٍLancet   .هٌتكط قسُ اؾت وِ ًكبى اظ خبیگبُ هْن زازُ ّبی ثجت زض تحمیمبت ػلَم پعقىی زاضز 

هترههیي ػلَم پبیِ ٍ ثیَلَغی ثطای اؾتفبزُ تحمیمبتی اظ ثطًبهِ ػالٍُ ثط اؾتفبزُ ضٍتیي اظ زازُ ّبی ثجت، 

هَاضز ثبفتی ٍ ًوًَِ ّبی ثیَلَغیه زاضًس. اضتجبط ثیي ًوًَِ ّبی ثیَلَغیه ّوطاُ ثب ظی ّبی ثجت ًیبظ ثِ شذیطُ ؾب

اعالػبت ثبلیٌی ٍ ؾیط ثیوبضی فطنت اؾتثٌبیی ثطای تحمیمبت ػلَم پعقىی فطاّن هی وٌس. الجتِ ّوَاضُ ثبیس اظ اثتسا 

لیلی هكرم قَز ٍ ثط اؾبؼ آى ّب السام ثطای ایدبز ثیَثبًه ّب زض وٌبض ثطًبهِ  ّبی ثجت الظم اؾت اّساف هْن تح

ًگْساضی ثیَثبًه ّب  ٍ ثِ خوغ آٍضی ٍ شذجطُ ثیَثبًه ّب وطز. ایي هَضَع اظ زٍ خٌجِ حبئع اّویت اؾت. اٍال ایدبز

ثطًبهِ ثسٍى زض ًظط گطفتي اّساف ٍ ًحَُ اؾتفبز اظ آى هوىي اؾت ایدبز ثیَ ثبًه زض وٌبض ثؿیبض پطّعیٌِ ّؿتٌس ٍ 
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ثب ضٍقؽ ّبیی ٍ  ِاثط ثرف ًجبقس. اظ عطفی تؼییي اّساف ایدبز ثیَثبًه تؼییي هی وٌس وِ چِ ًَع ًوًَثجت ّعیٌِ 

 اّساف ٍالظم اؾت هكبثِ قطٍع یه ثطًبهِ ثجت ثبیس ثطای ایدبز یه ثیَثبًه ّن خوغ آٍضی قَز. ثٌبثطایي 

 اؾتبًساضزّبی آى اظ پیف تؼییي قَز. 

اًدبم تحمیمبت ثْساقتی ٍ پعقىی الظم اؾت ثِ تىبت شیل تَخِ قَز. اٍال  ثطای اؾتفبزُ اظ زازُ ّبی ثجت ثطای

ثسٍى ایسُ ٍ ضٍـ قٌبؾی هٌبؾت اظ آًبلیع زازُ ّب پطّیع قَز. ظیطا هوىي اؾت ثهَضت قبًؿی یبفتِ ّبی هرتلفی 

ًبقی اظ تؼسز حبنل قَز، ثسٍى آًىِ تَخیِ لبثل لجَلی ثتَاى ثطای آى یبفت. هَضَع تؼسز آًبلیعّب ٍ هكىل قبًؽ 

پسیسُ قٌبذتِ قسُ ای زض تحمیمبت هی ثبقس. ثؼالٍُ ثطای اؾتفبُ اظ زازُ ّبی ثجت هالحظبت  1تؿتْبی آهبضی

زیگطی هغطح اؾت وِ قبهل زلت زض اًساظُ گیطی هتغیطّب، تغییط قطایظ ثیوبضاى زض ظهبًْبی هرتلف، اضظیبثی تبثیط 

، ٍ ضٍـ آًبلیع ٍ تحلیل اعالػبت 2زیگطب ثبًه ّبی اعالػبتی ػَاهل هرسٍـ وٌٌسُ، هالحظبت اذاللی، اضتجبط ث

 هَضَػبتی ّؿتٌس وِ ثبیس زض اخطای پػٍّكْبی هجت ثط ثجت هَضز تَخِ لطاض گیطًس. 

 ـٍض ظا ُزبفتؾا بث تؾا ىاضبویث یلَع یبّ ُزاز یاضاز ِو یتبػالعا هًبث هی تضَن ِث طتكیث تجث یبّ ُزاز

 تبؼلبغه لهبق تبؼلبغه عاًَا طیبؾ یاطخا لبح يیا بث .زطیگ یه ضاطل لیلحت ٍ ِیعدت زضَه تضََّو ٍ بمث عیلبًآ یبّ

  .تؾا مبدًا لثبل تجث یبّ ِهبًطث طتؿث ضز عیً یفینَت ٍ ،یسّبق زضَه ،یٌیلبث ییبهظآضبو

 طبقه بندی برنامه های ثبت بیماری

ّب ثب ّن ّوپَقبًی ٍ اضتجبط ؾبذتبضی  الجتِ ایي عجمِ ثٌسیمِ یٌسی هی قًَس. ثطًبهِ ّبی ثجت اظ خٌجِ ّبی هرتلف قبهل عج

ثٌسی  قًَس ٍ قبهل عجمِ ّب ثطاؾبؼ هَضَع عجمِ ثٌسی هی هْوتطیي عجمِ ثٌسی هغطح اؾت ثجت زاضًس. زض عجمِ ثٌسی اٍل وِ

قَز.  َػبت زض یه ثطًبهِ ثجت پیگیطی هیاًَاع ثیوبضی ّؿتٌس. گبّی ّن تطویجی اظ ایي هَض  اضائِ ذسهت،  اؾبؼ هحهَالت،ثط

هوىي اؾت زض حس   گیطز. ثِ ػٌَاى زض نَضتیىِ هَضَع ثجت یه ثیوبضی اؾت، عجمِ زٍم ثیكتط اثؼبز یه ثطًبهِ ثجت ضا زض ًظط هی

ّب اظ  زازُ الوللی ّؿتٌس ٍ ّبی ثجت ثیي ّی ّن ثطًبهِیه هٌغمِ ٍ یب اؾتبى ٍ یب حتی ول وكَض هغطح ثبقس. گب  یه ثیوبضؾتبى،

 ّب ثِ تفهیل اضائِ قسُ اؾت: ثٌسی ثرف ّط یه اظ ایي عجمِایي قَز. زض  آٍضی هی هرتلف خوغوكَضّبی 

 تٌذی تراساس هَضَع ثثت   تقسین  الف(
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 ثثت هحصَالت -1

 تدْیعات پعقىی  ّبی ثجت زاضٍّب، قبهل ثطًبهِ 

 ٍ هَاجْات ثثت ارایِ خذهت -2

ؾعاضیي ٍ   گطافی، اًدبم آًػیَ  قَز. ثِ ػٌَاى هثبل ضازیَتطاپی، هطاوع زضهبًی اًدبم هی ّب ٍ قبهل الساهبتی وِ زض ثیوبضؾتبى 

 ؾبیط الساهبت تكریهی ٍ ثبلیٌی

 ّا ثثت تیواری -3

ّب اظ اّویت ظیبزی ثطذَضزاض اؾت. گبّی ثیوبضاى ٍلتی هجتال  ّبی حبز ٍ هعهي وِ پیگیطی ٍ ثجت آى قبهل اًَاع ثیوبضی

گبّی ثیوبضی ثطای یه . ّبی غًتیىی ثیوبضی   ّبؾت هثل زیبثت، ًی ػوط ایي ثیوبضی ّوطاُ آىقًَس ثطای هست عَال هی

قَز  ت وِ ثؼس اظ هستی ثْجَزی حبنل هیّبی ػفًَی اؾ ّب قبهل ثیوبضی هكرم ٍخَز زاضز. هثبل ایي ًَع ثیوبضیهست 

گیطز ٍلی  یب زاضٍیی تحت زضهبى لطاض هی ی ٍّبی للجی ثیوبض ثب اًدبم هساذالت خطاح ّب ٍ یب ؾىتِ ٍ گبّی هثل ؾطعبى

ّب ّن هوىي اؾت ثجت  هؼوَال آثبض ثیوبضی ّوَاضُ ٍخَز زاضز. ّوچٌیي ثطاؾبؼ قیَع ٍ اّویت ثْساقتی ثیوبضی

ّبیی ًؿجتب قبیؼی ّؿتٌس ٍ  ّبی للجی ٍ ػطٍلی ثیوبضی ّب ٍ ثیوبضی ّب هَضَػیت پیسا وٌس. ثِ ػٌَاى هثبل ؾطعبى ثیوبضی

لبثلیت اخطا ٍ ػاللوٌسی  ّب ثؿیبض زقَاض اؾت. ًَع ثیوبضی زض اّویت،  ّب ثؿیبض ًبزض ّؿتٌس ٍ قٌبؾبیی آى گبّی ثیوبضی

 شیٌفؼبى ضای قطٍع ٍ اخطای ثطًبهِ تبثیط ظیبزی زاضز.   

 ترکیثی -4

 گیطز.  ٍ یب خساگبًِ هَضز تَخِ لطاض هی یه ثطًبهِ ثجت تطویجی اظ هَضَػبت فَق ّوعهبىگبّی زض 

 هذّاسایر پیا -5

ؾبیط پیبهسّب هَضز تَخِ هوىي اؾت گبّی هَضَع ثجت لعٍهب یه ثیوبضی یب هَضَع هطتجظ ثب الساهبت ثبلیٌی ًیؿت ثلىِ 

 ثجت هغبلؼبت وبضآظهبیی ثبلیٌی،  هطي، ثجت تَلسّب،ػلل ثجت   ،ّبّب قبهل ثجت زٍللَ گیطز. هثبل ایي ًَع ثجت لطاض

ٍ ثجت هَاخْبت هرتلف   ،ّب غطثبلگطی  هساذالت ثْساقتی هثل ٍاوؿیٌبؾیَى، ثجت  ؾَاًح ٌّگبم وبض،  ای، تهبزفبت خبزُ

ثبقس وِ ّط وسام ثؿتِ ثِ اثؼبز ٍ هدطیبى آًْب اّویت  ٍ ... هیهَاخْبت قغلی   هثل ههطف ؾیگبض، اػتیبز ثِ هَاضز هرسض،

ض لبلت هغبلؼبت وََّضت ثجت هَاخْبت هحیغی زض اغلت اٍلبت ز وٌٌس.  پیسا وطزُ ٍ اّساف هكرهی ضا پیگطی هی

 قَز. پیگیطی هی
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 تقسین تٌذی تر اساس هحذٍدُ فؼالیت ثثت  ب(

 ٍ جوؼیتی ثثت تیوارستاًی .1

اعالػبت ثبلیٌی ثیوبضاًی وِ زض ثیوبضؾتبًْب ثؿتطی هی قَز ثجت هی قَز. ثطًبهِ ّبی ثجت ثجت ثیوبضؾتبًی  زض

تفبٍت ًساضًس ٍ ًجبیس ثب آى اقتجبُ قَز. زض ًظبم ثجت ثیوبضؾتبًی ثیوبضؾتبًی ثب ثبًه اعالػبت پطًٍسُ الىتطًٍیه ثیوبضاى 

هؼوَال ثركی اظ اعالػبت ثیوبضاى ٍ هتغیطّبی هحسٍز خوغ آٍضی قسُ ٍ هَضز تدعیِ ٍ تحلیل لطاض هی گیطز. ایي ثطًبهِ 

قس ٍ یب آًىِ هحسٍز ّبی ثجت ثب اّساف تحمیمبتی ٍ هسیطیتی اخطا هی قَز ٍ هوىي اؾت هحسٍز ثِ ثؼضی اظ ثیوبضیْب ثب

ثِ گطٍّی اظ ثیوبضاى قَز ٍ لعٍهب اعالػبت توبم ثیوبضاى ثهَضت وبهل ثجت ًكَز. ّسف ایي ثطًبهِ ّبی ثجت اضائِ هیعاى 

ثطٍظ ٍ قیَع ثیوبضی ًیؿت ظیطا فمظ اعالػبت ثركی اظ ثیوبضاى وِ ثیوبضؾتبى ّسف ثجت هطاخؼِ هی وٌٌس ثجت هی قَز 

َالغ ًوبیٌسُ ول ثیوبضاى هجتال زض هٌغمِ خغطافیبیی تؼطیف قسُ ًیؿتٌس. تدطثِ ًظبم ّبی ثجت ٍ ایي ثیوبضاى زض ثیكتط ه

ثیوبضؾتبًی ثطای ؾطعبًْب ٍخَز زاضز ٍ اظ تدویغ اعالػبت ثجت ثیوبضؾتبًی چٌس ثیوبضؾتبى هی تَاى اّساف هرتلف ثجت 

هٌبعك هرتلف خغطافیبیی هی تَاى ػسالت زض هثبل ثب همبیؿِ گعاضقْبی ثجت ثیوبضؾتبًْبی ضا تبهیي وطز. ثِ ػٌَاى 

 زؾتطؾی ثِ اهىبًبت ٍ تفبٍت ّبی هَخَز زض اؾتبًساضزّبی اضائِ ذسهت ضا  زض ثیوبضؾتبًْبی هرتلف هكرم وطز. 

ثطذالف ثجت خوؼیتی، اعالػبت توبم ثیوبضاًی وِ زض هٌغمِ خغطافیبیی هَضز ًظط ضخ هی زّس خوغ آٍضی هی قَز.  

ی ثجت تْیِ گعاضقْبی ثطٍظ ٍ قیَع ٍ هطي ٍ هیط ًبقی اظ ثیوبضیْبؾت ٍ ثطای اًدبم آى الظم اؾت ّسف ایي ثطًبهِ ّب

اعالػبتی قبهل ثیوبضؾتبى ّب،  زضهبًگبّْب، آظهبیكگبّْب ٍ گعاضـ ّبی هطي ٍ هیط خوغ آٍضی  اعالػبت اظ هٌبثغ هرتلف

ّب ٍ ؾبیط ثبًه ّبی اعالػبتی ًظبم ؾالهت هی قَز. ثط اؾبؼ ّسف ثجت هوىي اؾت اظ هٌبثغ زیگطی هثل زاضٍذبًِ 

زضنس اعالػبت  90اًتظبض هی ضٍز ثیف اظ زازّبی تىویلی خوغ آٍضی قَز ٍ ثِ هدوَػِ زازُ ّبی ثجت اضبفِ قَز. 

ثیوبضاى ضا زض ایي ثطًبهِ ّبی ثجت ثتَاى خوغ آٍضی ٍ ثجت وطز تب ثِ ترویي ّبی اضائِ قسُ زض ذهَل هیعاى ّبی ثطٍظ 

ًظبم ثجت ؾطعبى خوؼیتی ؾطعبى خعٍ ایي ًَع ثطًبهِ ط ًبقی اظ ایي ثطًبهِ ّب ثتَاى اػتوبز وطز. ثطًبهِ ّب ٍ هطي ٍ هی

ؾبل هی ضؾس وِ زض یه فهل هؿتمل ثِ  50ؾبثمِ اخطای آى زض وكَضّبی هرتلف زًیب ثِ ثیف اظ ّبی ثجت هی ثبقس ٍ 

    آى پطزاذتِ قسُ اؾت. 
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 ثیي الوللیهٌغمِ ای/ هلی/ ثجت  .2

طًبهِ ّبی ثجت اظ ًظط ٍؾؼت ّن لبثل تَخِ ّؿتٌس ٍ هوىي اؾت ثطًبهِ ثجت هحسٍز ثِ یه یب چٌس هٌغمِ هحسٍز اخطا ث

قَز ٍ یب آًىِ ثهَضت هلی ٍ زض ول وكَض اخطا قَز. گبّی ثؼضی ثطًبهِ ّبی ثجت ثهَضت ثیي الوللی اخطا هی قًَس ٍ 

ّبیی ثِ ّن ثِ اقتطان هی گصاضًس. اخطای ثطًبهِ ّبی ثجت وكَضّبی هرتلف زازُ ّبی ذَز ضا ثط اؾبؼ تَافك ًبهِ 

ثهَضت ثجي الوللی زض هَاضزی هَضَػیت پیسا هی وٌس ٍ وِ قیَع ثیوبضی ثؿیبض ًبزض ثبقس ٍ تؼساز ثؿیبض ووی ثیوبض اظ 

وكَضّب  ّط وكَض ٍ هَؾؿِ زض ایي ًظبم ّبی ثجت ثِ هطوع ثیي الوللی ثجت اضؾبل قَز. الجتِ زض تجبزل زازُ ّب ثیي

ّوَاضُ هحسٍزیت ّب ٍ هكىالتی ٍخَز زاضز ٍ اخطای چٌیي ثطًبهِ ّبیی ثؿیبض هحسٍز هی ثبقس. زض اتحبزیِ اضٍپب وِ 

وكَضّبی هرتلف اظ ًظط ؾیبؾی ثب ّن ّوىبضی ّبی هرتلف زاضًس، ثطًبهِ ّبی ثیي الولی ثجت ثیكتط گعاضـ قسُ اؾت. 

 سٌتؿّ یتبػَضَه ٍعخ یتیطیسه ٍ بًْب،  ّعیٌِ ّب ٍ اثعاضّبی قجىِ ؾبظیػالٍُ ثط تَافك ّبی ػلوی ٍ اخطایی ثیي ؾبظه

  .سًطیگ ضاطل ِخَت زضَه سیبث یللولا يیث ٍ یله ،یعوطه سٌچ تضَهث تجث یبّ ِهبًطث یظاسًا ُاض یاطث ِو
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