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بخش اول :شناسنامه ثبت
عنـوان برنامه ثبت :بیماری ویلسون در کودکان

مسوول اصلی ثبت :دکتر پژمان روحانی سازمان/مرکزتحقیقاتی/بیمارستان/گروه:
دانشگاه/دانشکده:

علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

مرکز تحقیقات گوارش،کبد و تغذیه کودکان

محیط کاری ثبت:

مدت زمان اجرا:

اسامی اعضای کمیته راهبردی ثبت:دکتر علی اکبر سیاری-دکتر فرید ایمان زاده -دکتر نقی دارا -دکتر کتایون خاتیم-دکتر امیر
حسین حسینی-دکتر پژمان روحانی-دکتر بهشته النگ-سایه هاتفی

خالصه ضرورت اجرا و اهداف کاربردی ثبت:
بیماری ویلسون یک بیماری ژنتیکی با وراثت اتوزومال مغلوب میباشد .این بیماری نادر اما برای تشخیص و درمان بـا بـا
چالش های فراوان همراه است .در کشور هایی که ازدواج فامیلی وجود دارد رایج تر است  .این بیماری به علـت اخـتالل
در متابولیسم مس بوجود می آید .در صورت عدم درمان منتهی به مرگ میشود .در صورت عدم درمان به موقع نیـاز بـه
پیوند کبد قطعی است .اهداف اصلی این ثبت عبارت است از تعیین بروز بیماری،بررسی روند تغییرات بیمـاری در طـول
زمان ،شناسایی افراد در معرض خطر در جامعه و خانواده ،مراقبت کامل بیماران در حین درمان ،تعیـین هزینـه متوسـط
درمان بیماری از کودکی برای محاسبات مراقبتهای بهداشتی و یکسان سازی روند درمان در موراد مشابه

بخش دوم :مشخصات مسوولين ثبت
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نام و نام خانوادگی مدیر اجرائی ثبت :پژمان روحانی
رتبه علمی :استادیاردانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محل خدمت :بیمارستان کودکان مفید
نشانی محل خدمت:خیابان شریعتی باالتر از حسینه ارشاد
شماره تلفن همراه09123479334 :
تلفن محل خدمت

3

پست الکترونیکrohanipejman@sbmu.ac.ir:

ضروری است رزومه علمی مسوول اصلی ثبت به پیوست این فرم به معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
ارسال گردد.
مشخصات سایر اعضای کمیته راهبردی ثبت:
ردیف
1

نام و نام خانوادگی

تخصص/درجه علمی

دانشگاه/دانشکده /مرکز/گروه
اصلی محل خدمت

علی اکبر سیاری فـــــوص تخصـــــص

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید

گوارش،کبــد و تغذیــه

بهشتی.بیمارستان کودکان مفید

کودکان/استاد
2

فرید ایمان زاده

فـــــوص تخصـــــص

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید

گوارش،کبــد و تغذیــه

بهشتی.بیمارستان کودکان مفید

کودکان/دانشیار
3

نقی دارا فـــــوص تخصـــــص

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید

گوارش،کبــد و تغذیــه

بهشتی.بیمارستان کودکان مفید

کودکان/استادیار
4

کتایون خاتمی فـــــوص تخصـــــص

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید

گوارش،کبــد و تغذیــه

بهشتی.بیمارستان کودکان مفید

کودکان/استادیار
5

امیرحسین حسینی فـــــوص تخصـــــص

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید

گوارش،کبــد و تغذیــه

بهشتی.بیمارستان کودکان مفید

کودکان/استادیار
6

بهشته النگ

7

سایه هاتفی

آدرس و تلفن محل خدمت
خیابان شریعتی باالتر از حسینیه ارشاد
22227021
خیابان شریعتی باالتر از حسینیه ارشاد
22227021
خیابان شریعتی باالتر از حسینیه ارشاد
22227021
خیابان شریعتی باالتر از حسینیه ارشاد
22227021
خیابان شریعتی باالتر از حسینیه ارشاد
22227021
خیابان شریعتی باالتر از حسینیه ارشاد
22227021

کارشناس ارشد تغذیه

خیابان شریعتی باالتر از حسینیه ارشاد

معاونت تحقيقات و فناوری  -فرم درخواست راهاندازی نظام ثبت بیماریها

4

22227021
8
9
10

بخش سوم :مشخصات کامل ثبت
 -1عنوان ثبت به فارسی:
بیماری ویلسون در کودکان

 -2عنوان ثبت به انگليسی:
Registry of pediatric Wilson disease

 -3نوع ثبت:
مواجهه خاص

بیماری یا عارضه

خدمات بهداشتی درمانی

سایر پیامدهای سالمت

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

 -4گستره جغرافيایی ثبت:
ملی
منطقهای
بیمارستانی

نام منطقه/مناطق................................................................................................... :
نام بیمارستان/بیمارستانها :بیمارستان های کودکان مفید و مرکز طبی کودکان و حضرت علی اصغر (ع)
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 -5اهداف اصلی ثبت:
 -1تعيين بروز بيماری
 -2بررسی روند تغييرات بيماری در طول زمان
 -3شناسایی افراد در معرض خطر در جامعه و خانواده
 -4مراقبت کامل بيماران در حين درمان
 -5تعيين هزینه متوسط درمان بيماری .از کودکی برای محاسبات مراقبتهای بهداشتی
 -6یکسان سازی روند درمان در موراد مشابه

 -6اهداف پژوهشی ثبت:
 -1مطالعات اپيدميولوژیک در مورد بيماری در مناطق مختلف کشور
 -2بررسی اثر تغذیه کودکان در سير بيماری
 -3بررسی تاثير داروهای مختلف موجود در سير بيماری و پيش آگهی
 -4یافت خزانه ژنی شایع در بروز بيماری در کشور ایران
 -5بررسی رابطه موتاسيون ژن های مختلف با رفتار بيماری و پاسخ به درمان
. -6پيوستن به سيستم های رجيستری بزرگ جهان
 -7بررسی پاسخ بيماران به پيوند کبد در موتاسيون های ژن مختلف

 -7تعریف بيماری (یا رویداد بهداشتی) اصلی مورد ثبت (معيارهای ورود و خروج):
بيماری ویلسون یک بيماری نادر ارثی به صورت اتوزمال مغلوب ميباشد که در کشور هایی که ازدواج فاميلی وجود دارد رایج تر
است .این بيماری به علت اختالل در متابوليسم مس بوجود می اید .ژن بصورت ژن  ATP7Bبا بيش از  500موتاسیيون شیناخته
شده می باشد .در نتيجه اختالل عملکرد ژن ميزان ترشح مس از کبد به مجیاری صیفراوی کیاهش ميابید ،ميیزان اتصیال بیه
سروبالسين (عامل نگهدارنده )کاهش ميابد و در نتيجه مس در بافت های مختلف بدن و در راس ان کبد و مغز افیزایش ميابید.
طيف تظاهرات بالينی بيماری از بدون عالمت ،نارسایی حاد کبد ،بيماری مزمن کبدی ،تظاهرات عصبی و روانی وآنمی هموليتيک
و غيره متفاوت ميباشد .تشخيص بر اساس مجموعه ای از عالیم بالينی آزمایشگاهی پاتولوژی و بررسی ژنتيکیی امکیان پیذیر
است .روش تشخيصی اوليه شامل سرولوپالسمين سرم و دفع مس در ادرار  24ساعته می باشد .بيماران بدون درمان قطعاً فوت
ميشوند .تشخيص زودهنگام مهمترین عامل در کنترل بيماری است .در درمیان بيمیاران از داروهیای چيلتیور ماننید روی دی
پنيسالمين ترینتين استفاده ميشود در مواردی برای درمان نياز به پيوند کبد می باشید .بيمیار ییابی در فاميیل درجیه اول از
مهمترین اقدامات تشخيص درمانی می باشد.
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 -8جمعيت هدف ثبت:
کودکان از سن یک تا  17سال که به علت مشکالت ثبت شده در فرم شناسایی با تشخيص قطعی یا احتمالی باال بيماری به عنوان
بيماری ویلسون از هر دو جنس پسر و دختر ثبت می شوند بنابراین بيماران از سن  1تا  17سال از هر دو جنس پسر و دختر میی
باشند.

 -9حجم نمونه:
بيماری ویلسون دارای تنوع تقریبی  1:30000در جهان می باشد و به صورت هتروزیگوت هر  90نفر ییک موتاسیيون بيمیاری زا
دارد.در بعضی از نقاط جهان مانند ژاپن تنوع بيشتری دارد پيش بينی ميشود در ایران به طیو.ر تقریبیی  2665نفیر مبیتال بیه
ویلسون باشند که از این تعداد  1000تا  1600نفر در گروه سنی  17-1سال قرار دارند  .افزایش ازدواج فاميلی باعث افزایش تعداد
بيماری در جمعيت می شود.

 -10منابع اطالعاتی که دادههای ثبت از آنها جمعآوری میشود:
منابع اطالعات بصورت منابع اوليه می باشد .منابع اوليه به طور مستقيم در فرآیند ثبت برای تحقق اهداف اصلی ثبت جمع آوری
می شود و فرم خامی است که اطالعات بيماران در آن ثبت ميگردد .این فرم شامل اطالعات در خصوص اطالعات دموگرافيیک،
تظاهرات بيماری داده های آزمایشگاهی و نحوه تشخيص و درمان بيماری می باشد .در تمامی بيمارستان های دانشگاهی کشیور
که بعنوان بيمارستان های مراقبت کودکان سطح  3می باشد و در اختيار همکاران فوق تخصص گوارش کودکیان کیه در تمیامی
استان های کشور حضور دارند قرار داده می شوند .اطالعات مربوط به بيماران از فیرم گزارشیات بخیش هیای گیوارش و کبید
بيمارستان های مورد نظر ،از پرونده بيماران و به شکل مستقيم از بيمار و یا همراهان آن توسط پزشک معالج استخراج ميگردد.
اطالعات پس از تایيد در بانک اطالعاتی سامانه مرکز تحقيقات گوارش،کبد و تغذیه کودکان ثبت ميشود .نمونیه فیرم در قسیت
پنجم قرار داده شده است.

 -11روش بيماریابی:
روش بيماریابی به طور فعال است مرکز تحقيقات گوارش ،کبد و تغذیه کودکیان در بيمارسیتان مفيید در دانشیگاه علیوم
پزشکی شهيد بهشتی با مراکز درم انی سطح سوم درمانی کودکان در سرار کشور که در آن هیا همکیاران فیوق تخصصیی
گوارش،کبد و تغذیه کودکان درحال بيماریابی هستند طی یک برنامه زمان بندی شیده سیاالنه در ارتبیاط فعیال اسیت و
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اطالعات ارسالی از همکاران را به طور دقيق پس از ارزیابی در سامانه مرکز تحقيقات وارد نموده و سير بيماری آزمایشیات
جدید تغيير در ميزان مصرف دارو را ثبت می نماید.

 -12نحوه پيگيری 1بيماران:
روش پيگيری روش مستقيم می باشد  .مرکز تحقيقات گوارش،کبد و تغذیه کودکان عالوه بر ثبت موارد جدید اطالعات بيمیاران
تغييرات در سير درمان معاینات بالينی وآزمایشهای جدیدبيماران قبلی ثبت شده (که در فرم رجيستری از پيش طراحی شیده
است) را انجام ميدهد .از پزشک ارجاع دهنده بيمار به طور ماهيانه طبق چارت پيگيری ا طالعات بيماران پيگيیری میی شیود.
عالوه بر آن با شماره تلفن بيماران تماس حاصل ميشود و از طریق پيامک مراقبت های بعیدی بيمیار در تیاریخ هیای ییروری
یادآوری ميگردد.

 -13بيان مسئله و یرورت اجرای ثبت:
بيماری ویلسون یک بيماری ناد ر زنتيکی به صورت اتوزمال مغلوب ميباشد که به علت اختالل در متابوليسم مس بوجود می آید.
در نتيجه موتاسيون ژن  ATP7Bکه مسئول کدگذاری  ATPaseنوع  Pحمل کننده مس برای دفع مس در صفرا می باشد ایجیاد
می شود .در نتيجه اختالل عملکرد این ژن ميزان ترشح مس از کبد به مجاری صفراوی کاهش ميابد ،ميزان اتصال به سروبالسين
(عامل نگهدارنده )کاهش ميابد و در نتيجه مس در بافت های مختلف بدن و در راس ان کبد و مغز افزایش ميابد .طيف تظاهرات
بالينی بيماری از بدون عالمت ،نارسایی حاد کبد ،بيماری مزمن کبدی ،تظاهرات عصبی و روانی وآنمی هموليتيک و غيره متفاوت
ميباشد .تشخيص بر اساس مجموعه ای از عالیم بالينی آزمایشگاهی پاتولوژی و بررسی ژنتيکی امکان پذیر می باشد .اگر بيماری
تشخيص داده نشود و به موقع درمان نشود بيماری کبد به سرعت به سيروز و نارسایی کبد پيشرفت می کند و آسیي
ناپذیر به مغز ایجاد می شود .تشخيص بيماری ویلسون در کودکان مشکل می باشد زیرا اغل

جبیران

بدون عالمت هستند.

بيماری ویلسون علی رغم تنوع پایين و به دليل مادام العمر بودن بيماری نياز به مراقبت دائمی دارد .از طرفی سرانجام بيمیاری
شدیدا وابسته به تشخيص زودرس و اقدامات درمانی به وقت دارد .تامين داروی بيماران در مورادی بسيار پر هزینه برای کشور و
برای بيمار می باشد که این خود ایجاب می کند که بيماران با ثبت اطالعات و شناسایی جامعه بيماران موسسه حمایتی درمیانی
بيماران تاسيس گردد .بعنوان مثال داروی ترینتين که بيمار روزانه  2قرص آن را باید مصرف کند هزینه ای معادل  40000تومیان
که معادل 12000000تومان در ماه و معادل  144000000000تومان در سال برای هر بيمار (با استفاده از حمایت بيمه های پاییه) دارد.
بنابراین شناخت جمعيت بيماران و مراقبت های آنان ميتواند صرفه جویی وسيعی در درمان کشور و بازگرداندن سالمتی بیرای
Follow-up
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تمام عمر به بي ماران باشد .عالوه بر آن در صورت عدم درمان به موقع پيوند کبد تنها راه درمان بيماری ميباشد کیه حیداقل در
حدود  200000000000تومان هزینه برای بار اول به شرط موفقيت دارد .و در ادامه تمامی هزینه های مراقبت از رد پيوند و کيفيیت
پایين زندگی این بيماران از چالش های بزرگ درمانی ميباشد.
تهيه سيستم ثبت این امکان را فراهم ميکند تا با شناسایی این بيماران سيستم یکدست برای تعيیين بیروز بيمیاری؛ کنتیرل
عوارض؛ تشخيص زودهنگام ،شناسایی افراد در معرض خطر در جامعه و خانواده ،مراقبت کامل بيماران حين درمان ،ممانعیت از
پيوند کبد و نهایتاً کاهش مرگ و مير ناشی از این بيماری شود .بنابراین با جمع آوری داده هایی با کيفيت باال ،بهترین روش هیا
برای بهبود درمان بيماری ویلسون کودکان و عوارض آن و برنامهریزی برای اجرای آن در سطح ملی فراهم می گردد.
با استفاده از پرونده ثبت شده بيمارا ن در بيمارستانها ،درمانگاهها و مراکز بهداشتی و درمانی واقع در سراسر کشور اطالعات
مربوط به بيماری ویلسون کودکان ثبت می گردد که در نهایت منجر به افزایش آگاهی ما در جهت عملکرد کارآمد و بهبود نتایج
درمان بيماری ویلسون می گردد .همچنين یک فضای مشترک برای آزمون فریيه های بهترین روش های درمانی با کمک
آزمایش های بالينی با کيفيت و با حجم نمونه بزرگ ایجاد می گردد .بدین ترتي

متخصصين ،محققين و مسئولين سيستم

بهداشتی کشور می توانند با یکدیگر در ارتباط بوده و به تبادل نظر و بهبود عملکرد درمان و تحقيق در این زمينه منجر می
گردد.
 -14بررسی متون ،سابقه ثبت و نمونه ثبتهای موفق در سایر کشورهای دنيا:
در حال حایر هيچ برنامه ی ثبت در مورد بيماری ویلسون درکشور وجود ندارد .در دنيا در اییاالت متحیده در دانشیگاه Yale
اولين بار در سال  2017برنامه ثبت شروع شد ه است  .هدف اوليهایجاد یک بانک اطالعات غنی درجهت تحقيیق بیرای آینیده
بيماری ویلسون می باشد .دو هدف اوليه عبارت است از راههای تشخيصی به موقع و مهمترین روش برای پایش سالمت بيماران .
ایاالت متحده و بریتانيا با هم مشترکا به دنبال یک  Bio Markerبرای بهتر پيگيری کردن بيماران می باشند .تاریخ شروع برنامه
 18دسامبر  2017و بررسی اوليه در  15نوامبر  2022می باشد .پایان برنامه  15نوامبر  2027در نظر گرفته شده است  .نوع مطالعه
 observational cohortمی باشد بيمارانی که تشخيص بيماری ویلسون قطعی ميشود به شیبکه ثبیت در سراسیر آمریکیا و
بریتانيا معرفی ميشوند .مسئول برنامه پروفسور.ریکاردا تاملين) (ricarda.tamlin yale.eduمی باشد.
در اروپا  Eurowilson registryدر سال  2008-2004راه اندازی شد .در ابتدا یک بانک اطالعات خوب جمع آوری شده و سپس
ثبت ادامه یافت و در حال حایر نيز ادامه دارد .هدف بررسی اثر بخشی انواع داروها و سپس عوارض آن می باشد .عالوه بیر آن
بيماران که نياز به پيوند کبد داشته باشند از نظر عوارض عصبی ویلسون پس از پيوند بررسی ميشیوند  .کشیور هیای ترکيیه و
هندوستان نيز به پروژه فوق پيوستند.

 -15روش اجراء ثبت ،جمعآوری و تجزیه تحليل و ارزیابی کيفيت اطالعات:
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یک فرم کامل ثبت اطالعات (بخش پنجم)طراحی شده است.این فرم در بانک اطالعات مرکیز تحقيقیات گوارش،کبید و تغذییه
کودکان وجود دارد .ابتدا این فرم به اطالع کليه همکاران گوارش،کبد و تغذیه کودکان سراسر کشور از طرییق انجمین گیوارش
رسانيده می شود و طرح ثبت معرفی ميشود و سپس پزشکان اطالعات بيماران قبلی و مورد های جدید را پس از تایيد تشخيص
در فرم ها وارد کرده و از طریق ایميل به فردی که در مرکز تحقيقات فقط مسئول طرح ویلسون می باشد ارسال ميکننید.ویزیت
بيماران (مالقات های بعدی)از طریق پيامک به آن اطالع رسانی ميشود و سپس اطالعات جدید هر بيمار مجددا به فرد مسئول
از طریق ایميل ارسال می گردد .فرد مسئولثبت ویلسون با برنامه زمانبندی شده به صورت فعال با همکاران در سراسر کشور در
ارتباط است.و اطالعات بيماران را بروز می نماید .برای پزشکان که مشارکت بهتری در طیرح داشیته باشیند امتيیاز ات ماننید
تسهيالت جهت پروژه های تحقيقات جدید در نظر گرفته ميشود.

 -16مشخصات ابزار جمعآوری اطالعات و نحوه جمعآوری آن:
بيماران توسط پزشک فوق تخصص گوارش،کبد و تغذیه کودکان تشخيص داده ميشود ،اطالعات بيمیاران قبلیی از طرییق
پرونده پزشکی و مراجعه حضوری بيماران جمع آوری می گردد .هر سه ماه با بيماران تماس تلفنی گرفته ميشیود ودعیوت
برای مراجعه حضوری و در صورت غير امکان به صورت تلفنی اطالعات و تغييرات ثبت ميشود .اطالعات بيماران جدید نيز از
طریق پرونده پزشکی و مراجعه حضوری بيماران جمع آوری می گردد .اطالعات بيماران پس از ثبت در فیرم مخصیوص از
طریق ایميل ارسال ميشود ،در مرکز تحقيقات تيم فعال به بررسی های ایميل ها ميپردازد و در صورت تایيد اطالعات را در
سامانه ثبت می نماید و تغييرات به صورت هر سه ماه پيگيری ميشود .یاداوری به بيماران جهت مالقات بيماران بیا پزشیک
پيامک ارسال ميگردد .با توجه به تعداد محدود فرم های ارسالی در ماه این نوع فعال امکان پذیر است  .برای تجزیه تحليل
اطالعات ما سه گزارش مختلف خواهيم داشت در ابتدا در داشبورد مدیریتی گزارش آنالین برحس

نیوع بيمیاری ،سیابقه

خانوادگی  ،پزشک معالج و  ...را به صورت گزارش آنالین خواهيم داشت در ادامه گزارش ماهيانیه و سیاليانه نيیز برحسی
متغييرهای موجود در چک ليست از داده های ثبت شده منتشر می گردد.

 -17ساختار مدیریتی ثبت:
بر طبق فلو چارت
 -18فلوچارت ساختار مدیریتی ثبت:
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ریاست مرکز تحقیقات
(دکتر علی اکبرسیاری)

مسئول ثبت طرح ویلسون
(دکتر پژمان روحانی)

مسئول نظارت و ثبت اطالعات در سامانه

مسئول آمار مرکز جهت نظارت و تحلیل
داده ها

مسئول IT
مسئول حفاظت و حراست از ...اطالعات و نرم افزاری و سخت
افزاری سامانه ..

 -19درصورتيکه برنامه ثبت پيشنهادی در حال اجرا میباشد ،اطالعات زیر تکميل گردد:

 -1-19سابقه برنامه ثبت:

 -2-19تعداد بيماران ثبت شده تا کنون:
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 -3-19تعداد گزارشات و مقاالت به چاپ رسيده:

 -4-19دالئل نياز به حمایت معاونت تحقيقات و فناوری:

 -20اصول محرمانگی ،مالکيت و پروتکل انتشار دادهها:
از آنجاییکه مبتالیان به بیماریهای نادر به دلیل بی ماریشان بسیار آسیب پذیر میباشند الزم است تا اطالعات آنان به شـکل ویـژه ای
جمع آوری شده و دسترسی به آنها تنها برای افراد محدودی که در کميته مربوطه تعيين ميشوند مجاز باشد .همینطور بـا

توجه به اینکه در این نوع ثبت افراد مختلفی از سازمانها ،ادارات و مراکز بین المللی ممکن است عضو باشـند مالکيیت اطالعیات
بدست آمده و نشر مطال

علمی حاصل از تحقيقات  ،تعيين الویت های مطالعاتی بایستی از قبل در کميته ها مطرح و

در مورد آن تعيين تکليف گردد

 -21مالحظات اخالقی:
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به جهت وارد نمودن افراد در برنامه ثبت پس از توضیح اهداف و اهمیت شرکت در این برنامه  ،رییایت نامیه ای را کـه در ایـن
خصوص براساس دستوالعمل های مصوب وزارت بهداشت و درمان تنظيم شده را به امضا والدین رسانیده میشود .که فرم آن
به پیوست ضمیمه میگردد.

 -22مشکالت اجرایی در انجام ثبت و روش حل مشکالت:
از آنجاییکه ثبت این دست از بیماریها نیاز به هماهنگی در سطح وسيع و کشوری داشته نیازمند برنامه ریزی دقیق به جهـت

توجیه و هماهنگی بین بخشی میباشد .پس از اسقرار سامانه ثبت ،نظارت دقيق بر نحوه اجرا و رعایت مفاد و دستوالعمل های
معين شده از دیگر مشکالتی است که آن را میتوان از طریق انتخاب افراد آگاه به موضـوع ،متعهـد ،مـدیر و آشـنا بـه مسـائل
اجرائی که مسولیت ناظرت بر نحوه اجرا را بعهده بخواهند گرفت ،انجام داد.
از آنجائیکه یکی از اهداف مهم در این گونه ثبت ها انجام مطالعات بنیادی ،شناسائی علل زمینـه بیمـاری و بـدنبال آن اسـتفاده از

درمانهای متناسب با علت و همچنین کارآزمای های بالینی میباشد تامين هزینه های الزم از مهمترین عوامل موفقيت و ییا
شکست این برنامه ميباشد .اینکه منابع مالی از کدام محل و یا محلهای ميتواند تامين شود .الزم به ذکر است به دلیل نادر
بودن ،مدیریت علمی این دست از بیماریها

از طرف سیستم درمانی مورد توجـه کـافی قـرار نگرفتـه و تحقیقـات الزم نیـز در

خصوص شناسائی علل ایجاد کننده بیماری صورت نگرفته است .در حاليکه ،هر گونه تحقيقی در این حوزه که باعث افزایش
اطالعات و بدنبال آن تشخيص و درمان گردد سب کاهش قابل توجه ای در این هزینه های درمانی خواهد شید کیه
مویاعات مهم در اقتصاد سالمت ميباشد  .این مشکل نیز با شناسائی و تعیین منابع مالی دولتی و غیـر دولتـی و یـا از طریـق
انجمن های حمایت از بیماریهای خاص و موارد دیگر قابل پیگیری مبیباشد.

-23

فهرست منابعی که در بررسی متون استفاده شده است:
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2018;66: 334–344
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Gastroenterol Hepatol Nutr 2015;18:121–7.

 -24جدول حداقل متغيرهای یروری ثبت:
وابسته

پیوسته

گسسته

ردیف
2

جنسیت

اسمی

مستقل

1

خویشاوندی

کمی

شرح حال

کیفی(بلی-خیر)

سوال و در صورت

جنسیت (اسمی)

رتبهای

عنوان متغیر

نوع متغیر

کیفی

تعریف علمی عملی

نحوه اندازه گیری

مقیاس

دختر یا پسر بودن

لزوم
3

سن آغاز بیماری

زمان شروع اولین تظاهرات بیماری

شرح حال

زمان(کمی پیوسته)

4

پاتولوژی مولکولی بیماری (ژنوتیپ)

علل ایجاد کننده بیماری

تست ژنتیک

کیفی(اسمی)

5

فنوتیپ بیماری

عالئم و خصوصیات بیماری

معاینه فیزیکی و

کیفی (اسمی)

اخذ شرح حال
6

در گیریهای خارج کبدی

درگیری سیستم عصبی چشمی خونی کلیوی

معاینه فیزیکی

کیفی (اسمی)

7

پاسخ به درمان

کیفیت درمان و اثر گذاری آن

پایش بیماری

کیفی (اسمی)

8

عوارض درمان

کیفیت درمان و اثر گذاری آن

پایش بیماری

کیفی (اسمی)

9

نیاز به پیوند کبد

کیفیت درمان و اثر گذاری آن

پایش بیماری

کیفی (اسمی)

10
نشانی پستی :تهران ،شهرک قدس (غرب) ،بین فالمک و زرافشان ،ستاد مرکزی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،معاونت تحقیقات و فناوری ،بلوک  ،Aطبقه  .15تلفنهای تماس.8836356080 :
نشانی صفحه اینترنتیhttp://www.hbi.ir :
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 -25جدول زمانی مراحل اجرا و پيشرفت کار ثبت:
فرد مسئول

ردیف

طول مدت به ماه

نوع فعاليت

زمان اجرا (ماه)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1
2
3
4
5

جمع کل:

ماه:

نشانی پستی :تهران ،شهرک قدس (غرب) ،بین فالمک و زرافشان ،ستاد مرکزی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،معاونت تحقیقات و فناوری،
بلوک  ،Aطبقه  .15تلفنهای تماس .8836356080 :نشانی صفحه اینترنتیhttp://www.hbi.ir :

معاونت تحقيقات و فناوری  -فرم درخواست راهاندازی نظام ثبت بیماریها

16

بخش چهارم :اطالعات مربوط به هزینههای ثبت
ردیف

 -26هزینه کارمندی (پرسنلی) با ذکر مشخصات کامل و ميزان اشتغال هر فرد و حق الزحمه آنها :
نام فرد یا افراد

نوع فعالیت

رتبه علمی

تعداد افراد

کل رقم حق الزحمه
برای یک نفر

جمع کل

1
2
3
4

 -27هزینه آزمایشها وخدمات تخصصی که توسط دانشگاه و یا دیگر موسسات صورت میگيرد:
موضوع آزمایش یا خدمات تخصصی

مرکز سرویس دهنده

تعداد کل دفعات
آزمایش

هزینه برای هر دفعه آزمایش

جمع ( ریال )

جمع هزینه های آزمایشها

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

وسایل غيرمصرفی:

نام دستگاه

کشورسازنده

شرکت سازنده

شرکت فروشنده ایرانی

تعداد
الزم

قیمت واحد

قيمت کل
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 -29موادمصرفی:
کشورسازنده

نام ماده

شرکت سازنده

شرکت فروشنده
ایرانی

تعداد یا مقدار
الزم

قیمت واحد

قيمت کل

هزینه های دیگر
ریال

سایر موارد
جمع هزینه های طرح :
هزینه پرسنلی

هزینه مسافرت

هزینه آزمایشها و خدمات تخصصی

هزینه های دیگر

هزینه مواد و وسایل مصرفی
جمع کل

هزینه وسایل غیر مصرفی

 -30منابع تأمين هزینهها:
ردیف

نام موسسه یا سایر منابع تأمین مالی

میزان مشارکت

1
2

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

………………………….ریال

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

مالحظات

معاونت تحقيقات و فناوری  -فرم درخواست راهاندازی نظام ثبت بیماریها

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