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مرکز توسعه و هماهنگي تحقيقات
معاونت تحقيقات و فناوري

عنوان برنامه ثبت:
ثبت اطالعات بيماران کاندید جراحي آرتروپالستي مفصل زانو

نام و نام خانوادگي درخواست کننده (درخواست کنندگان):
دکتر سيد مرتضي کاظمي – دکتر سيد محمد قریشي
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نام مرکز تحقيقاتي /بيمارستان  /گروه  /سازمان درخواست کننده:
مرکزتوسعه تحقيقات باليني بيمارستان اختر

نام دانشگاه /دانشکده:
دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

بخش اول :شناسنامه ثبت

عنـوان برنامه ثبت:
ثبت اطالعات بيماران کاندید جراحي آرتروپالستي مفصل زانو
مسوول اصلي ثبت :دکتر سيد مرتضی کاظمی
سازمان/مرکزتحقيقاتي/بيمارستان/گروه :مرکز توسعه تحقيقات بالينی بيمارستان اختر  -مرکز تحقيقات استخوان ،مفاصل و بافتهاي وابسته
دانشگاه/دانشکده :علوم پزشکی شهيد بهشتی
محيط کاري ثبت :در مرحله اول بيمارستان اختر ،در مرحله هاي دوم ،کليه بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی و در مرحله سوم بيمارستانهاي کل کشور
مدت زمان اجرا :نامحدود
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اسامي اعضاي کميته راهبردي ثبت:
دکتر سيد مرتضی کاظمی ،دکتر سيد محمد قریشی ،دکتر رضا مينایی نوشهر ،آزاد علی احمدي ،مينا فخرزادگان

خالصه ضرورت اجرا و اهداف کاربردي ثبت:
آرتروپالستی زانو در اوایل دهه  70ميالدي ،یک روش درمانی غيرمعمول منحصرا براي افراد با ناتوانایی هاي شدید بود که با تکامـل پروتـز زانـو از نـوع کونـدیالر ،آرتروپالستی مدرن
زانو آغاز گردید .طول عمر ایـن نـوع پروتـز براي  10تا 12سال حدود  95درصد است و یکی از موفقتـرین اعمال جراحی ارتوپدي محسوب ميشـود .اندیکاسـيون اصـلی تعویض
مفصل زانو برطرف کردن درد شدید زانو است که با یـا بدون دفورميتی ميباشد .از آنجا که در دهه هاي اخير این روش درمانی رشد فزاینده اي در ایران داشته ،کمبود داده ها و
اطالعات مربوط به بيماران و فاکتورهاي مربوط به جراحی یک محدودیت بزرگ بحساب می آید و تا به امروز هيچ گونه پایگاه ملی جهت ثبت موارد آرتروپالستی در کشور راه اندازي
نشده است که این فقدان منجر به عدم کنترل اختالالت ناشی از آن و مشکالت جدي در رسيدن به اطالع از شيوع این عارضه و تعداد عمل هاي آرتروپالستی در ایران ميگردد.
همچنين عدم وجود بانک اطالعاتی جامع در این راستا ،منجر به محدودیت مبادله اطالعاتی مراکز تحقيقاتی کشور با سایر مراکز دیگر در دنيا و عدم بهره گيري محققين کشور از
بودجه هاي تحقيقاتی بين المللی گردیده است .لذا وجود چنين پایگاه اطالعاتی می تواند نقش مهمی در شناسایی زودهنگام این عارضه و اقدامات پيشگيرانه و درمانی مناسب داشته
باشد .همچنين با توجه به ارتباط این بيماري با سبک زندگی ،وجود این برنامه ثبت می تواند نقش کمک کننده اي در مشاوره صحيح بيماران در سنين پایين تر بر اساس اطالعات
واقعی داشته باشد که متعاقب ا موجب جلوگيري از عمل جراحی مجدد ،تاثير بهتر عمل در سن مناسب خواهد شد و جلوگيري از اتالف بودجه کشور نيز فراهم خواهد گردید .از سوي
دیگر وجود چنين نظام سازمان یافته اي ميتواند سهم عظيمی در افزایش بهداشت و سالمت عمومی ،کنترل و پيشگيري در سایر افراد جامعه داشته باشد.
به علت عدم وجود سامانه هاي جامعيت اطالعات ( )Comprehensive Informationدر زمينه اطالعات بهداشت و درمان شهروندان ایرانی ،و نياز به جمع آوري اطالعات
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بيماریهاي مهم در بخش هاي درمانی (خصوصا مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی) ،الزم است با تهيه چک ليست هائی  ،اطالعات ضروري و مورد نياز جهت بررسی هاي تحقيقاتی،
اپيدميولوژیک و  ،...با ثبت هر نوع خاصی از بيماري ،در این زمينه پایگاه هاي اطالعاتی مناسبی جهت بهره برداریهاي برنامه محور ایجاد نمائيم .این پروپوزال با هدف ثبت ضایعات
مفصل زانو در بيماران تهيه شده است.

خالصه ساختار و روش اجـراي ثبت:
در مطالعه حاضر که از نوع  community-based participatory researchمی باشد ،اطالعات مربوط به کليه بيماران کاندید جراحی آرتروپالستی زانو ثبت و مورد بررسی
قرار خواهند گرفت .ابتدا در مرحله مقدماتی ،نرم افزار جامع ثبت اطالعات توسط گروهی از مهندسين نرم افزار و کارشناسان مدیریت سالمت طراحی خواهد گردید .نرم افزار تحت وب
و با قابليت ثبت و مدیریت داده ها به صورت  on-lineو  off-lineطراحی و اطالعات مربوط به کليه افراد در تمامی گروههاي سنی در آن ثبت خواهند گردید .پيش از ورود
اطالعات ،ابتدا جلساتی جهت آموزش کارشناسان به منظور نحوه ورود اطالعات در نرم افزار تشکيل خواهد گردید .عالوه بر گزارشهاي از پيش تعریف شده شامل بروز ،علل ،پيگيري
اقدامات درمانی ،قابليت داده کاوي اطالعات توسط مرکز توسعه تحقيقات بالينی بيمارستان اختر وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی به عنوان مسئول برنامه ثبت فراهم
خواهد گردید ،اطالعات بالينی و غيربالينی از کليه بيماران ثبت ميشوند .سيستم مجهز به مکانيسم اعتبارسنجی جهت جلوگيري از ورود اطالعات تکراري و نادرست ميباشد .رمزنگاري
اطالعات و نظارت مداوم براي حفظ امنيت صورت ميپذیرد .عالوه بر موارد ذکر شده ،سيستم داراي قابليت ذخيره سازي تصاویر حاصل رادیوگرافی ميباشد که منجر به افزایش صحت
اطالعات ثبت شده ميگردد .همچنين این سيستم قادر خواهد بود تا با استفاده از حجم وسيعی از اطالعات ثبت شده ،راهکارهاي پزشکی مفيدي را در آینده ارائه نماید.
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بخش دوم :مشخصات مسوولين ثبت
نام و نام خانوادگي مدیر اجرائي ثبت :دکتر سيد محمد قریشی
رتبه علمي :استادیار
محل خدمت :بيمارستان اختر ،مرکز توسعه تحقيقات بالينی
نشاني محل خدمت :تهران -خيابان شریعتی ،خيابان پل رومی ،خيابان شریفی منش ،بن بست آذر ،بيمارستان اختر
تلفن محل خدمت22608067 :

شماره تلفن همراه:
پست الکترونيکqoreishy@gmail.com :
ضروري است رزومه علمی مسوول اصلی ث بت به پيوست این فرم به معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ارسال گردد.
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مشخصات سایر اعضاي کميته راهبردي ثبت:

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص /درجه علمی

1

دکتر سيد مرتضی کاظمی

متخصص ارتوپدي  -دانشيار

2

دکتر رضا مينایی نوشهر

متخصص ارتوپدي  -استادیار

3

آزاد علی احمدي

کارشناس ارشد بيوشيمی

4

مينا فخرزادگان

کارشناس آمار

دانشگاه/دانشکده /مرکز/گروه اصلی
محل خدمت

آدرس و تلفن محل خدمت

دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی-

خيابان شریعتی ،خيابان پل رومی ،خيابان شـریفی مـنش،
بن بست آذر ،بيمارسـتان اختـر ،مرکـز تحقيقـات اسـتوان،
مفاصل و بافت هاي وابسته ،تلفن – 22605090:

دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی-

خيابان شریعتی ،خيابان پل رومی ،خيابان شـریفی مـنش،
بن بست آذر ،بيمارسـتان اختـر ،مرکـز تحقيقـات اسـتوان،
مفاصل و بافت هاي وابسته ،تلفن – 22605090:

دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی-

خيابان شریعتی ،خيابان پل رومی ،خيابان شـریفی مـنش،
بن بست آذر ،بيمارسـتان اختـر ،مرکـز تحقيقـات اسـتوان،
مفاصل و بافت هاي وابسته ،تلفن – 22605090:

دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی-

خيابان شریعتی ،خيابان پل رومی ،خيابان شـریفی مـنش،
بن بست آذر ،بيمارسـتان اختـر ،مرکـز تحقيقـات اسـتوان،
مفاصل و بافت هاي وابسته ،تلفن – 22605090:

مرکز تحقيقات استخوان  ،مفاصل و
بافتهاي وابسته

مرکز تحقيقات استخوان  ،مفاصل و
بافتهاي وابسته

مرکز تحقيقات استخوان  ،مفاصل و
بافتهاي وابسته

مرکز تحقيقات استخوان  ،مفاصل و
بافتهاي وابسته
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بخش سوم :مشخصات کامل ثبت
 -1عنوان ثبت به فارسي:
ثبت اطالعات بيماران کاندید جراحي آرتروپالستي مفصل زانو

 -2عنوان ثبت به انگليسي:
Establishment of the Database Registry for Knee Arthroplasty

 -3نوع ثبت:
مواجهه خاص 

بيماري یا عارضه 

خدمات بهداشتی درمانی  سایر پيامدهاي سالمت 

توضيحات  :ضایعات مفصل زانو

 -4گستره جغرافيایي ثبت:


ملی

در گام اول بيمارستان اختر ،گام دوم کليه بيمارستانهاي مرتبط با دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی ،و گام سوم در بعد ملی شامل کليه بيمارستان هاي ارائه دنده خدمات جراحی

ارتوپدي
منطقهاي



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

بيمارستانی



نام بيمارستان/بيمارستانها.............................................................. :
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 -5اهداف اصلي ثبت:
 -1تعيين توزیع فراوانی فاکتورهاي دموگرافيک (سن ،جنسيت ،قد ،وزن ،وضعيت تاهل ،وضعيت اقتصادي ،استعمال سيگار) و تاثير آن بر ميزان بهبود
 -2تعيين ميانگين شاخص هاي آزمایش تشخيص طبی بيمار ( )ESR،CRP ،PMN ،LYMPH ،Hgb ،HCT ،W.B.Cو تاثير آن بر ميزان بهبود
 -3بررسی فراوانی متغيرهاي مربوط به بيمارستان (تعداد جراحی انجام شده توسط جراح یا دستيار ،طول مدت بستري) و تاثير آن بر بهبود بعد از جراحی
 -4تعيين فراوانی وضعيت فاکتورهاي جنرال (نوع ،سمت و علل عمل آرتروپالستی ،علل عمل رویژن)
 -5تعيين فراوانی وضعيت عملکردي زانو قبل و بعد از جراحی (ميزان بهبود)
 -6تعيين فراوانی متغيرهاي مربوط به جراحی(نوع بيهوشی ،طول مدت جراحی ،تجویز  ، Transaminنوع اپروچ ،استفاده از تورنيکه ،روش شستشو ،عوارض جانبی ،انتقال خون ،نوع
سوچور) و ارتباط آن با نتيجه جراحی و ميزان بهبود
 -7تعيين فراوانی متغيرهاي مربوط به پروتز (برند ،سایز ،استم ،cone ،augment ،سمان و تکنيک آن ،وضعيت زخم ،نوع سوچور) و ارتباط آن با نتيجه جراحی
 -8تعيين فراونی مراقبت هاي بعد از جراحی تعویض مفصل زانو در بخش (نوع آنتی بيوتيک تجویز شده ،استفاده از درن جراحی ،نوع  Anticoagulantتجویز شده ،نوع
Mechanical anti DVTتجویز شده) ،
 -9تعيين فراونی مراقبت هاي تجویزي هنگام ترخيص ( نوع ابزارهاي کمکی ،وضعيت وزن گذاري)

 -6اهداف پژوهشي ثبت:
 -1ایجاد پایگاه اطالعاتی جامع از بيماران کاندید آرتروپالستی زانو در هر منطقه جغرافيایی از کشور و در هر محدوده زمانی جهت طراحی مطالعات تحقيقاتی جامع ملی و بين المللی
 -2تعيين و شناخت عوامل مرتبط و نوع و فراوانی بر اساس اطالعات واقعی و دقيق و فراهم نمودن بستري مناسب براي ارائه حجم وسيعی از مطالعات کارآزمایی بالينی
 -3جمع آوري داده هاي خام جهت بررسی در طرح هاي پژوهشی محققين در رشته تخصصی مرتبط
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 -4جمع آوري داده هاي خام جهت تحليل هاي اقتصادي و مدیریتی و تصميم گيري هاي صحيح
 -5مقایسه نتایج حاصل از رجيستري با نتایج رجيستري سایر کشورها
 -6تبادل اطالعات حاصل از پژوهش با دیگر کشورها خصوصا کشورهائی که پرسشنامه رجيستري بر اساس برنامه آنها تهيه گردیده است.

 -7تعریف بيماري (یا رویداد بهداشتي) اصلي مورد ثبت (معيارهاي ورود و خروج):
زانو بزرگترین مفصل بدن بوده که هم حرکت لوالیی بصورت خم و راست شدن را دارد و هم تا حدودي می تواند حرکات چرخشی حول محور طولی را انجام دهد .مفصل زانو به دليل تحمل
نيروهاي زیاد یش از هر مفصلی در معرض آسيب می باشد .در حين راه رفتن نيرویی معادل  1/5برابر وزن بدن به زانو وارد می شود ،در حين باال رفتن از پله ها  3تا  4برابر و در حين دو زانو
نشستن این مقدار به  8برابر وزن بدن افزایش می یابد .زانو از کنار هم قرار گرفتن سه استخوان درست شده است .قسمت پایينی استخوان ران ،قسمت باالیی استخوان تيبيا (ساق پا) و قسمت
جلویی استخوان کشکک یا پتال می باشد.
تعویض مفصل زانو نوعی جراحی است که در آن سطح مفصلی استخوان هاي ران و ساق با یک سطح مصنوعی جایگزین می شود .مهمترین هدف تعویض زانو از بين بردن دردي است که در اثر
سایيدگی و آرتروز و رماتيسم یا تخریب سطح مفصلی ایجاده شده است و به دست آوردن دامنه حرکتی مطلوب در سطح مفصلی زانو و اصالح تغيير شکل ایجاد شده در زانو است .وقتی غضروف
مفصل زانو به هر علتی تخریب می شود حرکت مفصل زانو دردناک شده و مفصل دچار خشکی و محدودیت حرکتی ميشود .مهمترین عامل جهت تصميم گيري در خصوص این جراحی ،شدت
درد بيمار و ناتوانی بيمار در انجام امور روزمره زندگی می باشد.
معيارهاي ورود به طرح :تشخيص نياز به تعویض مفصل زانو توسط متخصص و ارجاع وي براي ثبت نام در برنامه ثبت بيماري.
معيارهاي خروج از طرح :در هر مرحله از روند درمان که مشخ ص شود بيمار به هر دليل پزشکی نمی تواند کاندید دریافت پروتز تعویض مفصل زانو باشد  ،از طرح خارج خواهد شد.
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 -8جمعيت هدف ثبت:
در گام اول کليه بيماران کاندید جراحی آرتروپالستی زانو مراجعه کننده به بيمارستان اختر ،در گام دوم کليه بيماران کاندید جراحی آرتروپالستی زانو مراجعه کننده به بيمارستان هاي ارائه
دهنده خدمات جراحی آرتروپالستی زانو در دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی و در گام سوم بيماران کاندید جراحی آرتروپالستی زانو مراجعه کننده به کليه بيمارستان هاي ارائه دهنده خدمات
جراحی آرتروپالستی زانو کشور ،جمعيت هدف این مطالعه می باشند.

 -9حجم نمونه:
حجم نمونه شامل تمامی افرادي است که این عمل جراحی در محدوده زمانی چهار سال کاري در بيمارستان بر رویشان انجام می شود .نمونه گيري از نوع تمام شماري می باشد .تعداد تخمينی
ساليانه براي مرکز اختر به تنهائی دویست عدد در سال می باشد و اگر این برنامه با مراکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی مشارکت یافته و تفاهم نامه امضاء شود می تواند ساليانه به بيش
از هزار مورد اضافه شود.
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 -10منابع اطالعاتي که دادههاي ثبت از آنها جمعآوري ميشود:
در طراحی این برنامه ثبت ،از منابع اوليه ک ه به طور مستقيم در ورود اطالعات خام بيماران دخالت دارند ،استفاده خواهد شد و در این راستا از فرم هاي استاندارد از پيش طراحی شده که به تایيد
اعضاي برنامه ثبت رسيده است و به صورت الکترونيک در سامانه تحت وب طراحی شده اند براي ورود اطالعات بيماران استفاده خواهد گردید.

 -11روش بيماریابي:
کليه بيماران مراجعه کننده به بيمارستان اختر که کاندید جراحی آرتروپالستی زانو هستند ،ضمن معاینه توسط متخصصين مربوطه و انجام اقدامات تشخيصی الزم و تایيد نياز به تعویض مفصل
زانو وارد طرح خواهند شد .به این صورت که پزشک یا مسئول آموزش دیده ،می تواند اطالعات را به صورت آنالین پس از معاینه بيمار وارد نماید پس از ثبت اطالعات ،نماینده برنامه ثبت می
بایست صحت اطالعات ورودي را در سامانه تائيد نماید و در نهایت اطالعات بيمار ،در زمان هاي مشخص (هر ماه یکبار) توسط مسئول اصلی ثبت مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورتی که
اطالعات ثبت شده صحيح نباشد بار دیگر به کارشناس مربوطه جهت رفع اشکاالت ارجاع داده خواهد شد.

 -12نحوه پيگيري 1بيماران:
در پيگيري وضعيت بهبود بيماران ،ویزیت هاي دوره اي بيماران بعد از عمل جراحی ( )Post Operationاز نظر پرسشنامه  KSKSSو عوارض احتمالی در درمانگاه بيمارستان انجام می شود و
معاینات مکرر پس از  2هفته 6 ،هفته 3 ،ماه 6 ،ماه و  1سال و بعد از یک سال ،بررسی بصورت ساالنه برنامه ریزي خواهد شد .در پرسشنامه بخش هاي مشخصی وجود دارد که در مراجعات بعدي
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بيمار تکميل خواهند شد .این برنامه به گونه اي طراحی و راه اندازي خواهد گردید که هر یک از بيماران داراي یک کد منحصر به فرد باشند که عالوه بر جلوگيري از ورود مجدد اطالعات هر فرد
در مراجعات بعدي ،امکان ثبت و ذخيره سازي اطالعات فردي را تا زمانی که در قيد حيات است و مراجعه به پزشک دارد ،فراهم می آورد.

 -13بيان مسئله و ضرورت اجراي ثبت:
امروزه برنامه ثبت اطالعات بيماري ( )Disease Registryداراي کاربرد وسيع در علوم پزشکی و بهداشت عمومی می باشد( )1در واقع کاربرد این سيستم ها ،جمع آوري اطالعات کلينيکـی در
ارتباط با یک بيماري خاص و بررسی اطالعات ثبت شده در طول زمان می باشد که همين ویژگی موجب استفاده وسيع آنها در زمينه تحقيقاتی و خصوصا مطالعات مبتنـی بـر حجـم وسـيعی از
جمعيت در یک محدوده زمانی گردیده است )2(.طبق اعالميه منتشر شده از سوي سازمان جهانی سالمت ( )WHOراه اندازي سيستم نظام مند اطالعات سالمت ،یکی از شش سـاختاري اسـت
که وجود آن در سيستم نظام سالمت ضروري است و می تواند کمک شایانی در تصميم گيري بالينی داشته باشد( )3از سوي دیگر کيفيت باالي اطالعات ثبت شده نيز از اهميـت بـه سـزایی در
ایجاد یک سيستم سالمت عمومی برخوردار ميباشد.
رشد روز افزون هزینه هاي نظام هاي سالمت در سراسر دنيا به یکی از دغدغه هاي اصلی مدیران و تصميم گيران نظام هاي سالمت تبدیل شده است( .)4افزایش هزینـه هـاي خـدمات پزشـکی
ناشی از توسعه و تکامل تکنولوژي از یک سو و افزایش سطح آگاهی و انتظارات بهداشتی افراد از سوي دیگر ،مشکالتی را در زمينه تامين مالی هزینه هاي بهداشتی-درمـانی بـراي افـراد جامعـه
بوجود آورده است بطوري که مساله مشارکت مالی عادالنه را که به عنوان یکی از چالش هاي معمول در هر نظام اجتماعی و مخصوصا نظام بهداشتی است ،به مخاطره انداخته است( )5لذا بـراي
بدست آوردن اطالعاتی کامل و قابل بازخورد گيري ،الزم است اطالعات گروه هاي بيمار ،در یک نرم افزار اختصاصی تهيه و در زمانهاي الزم مورد بررسی هـاي مـدیریتی  ،آموزشـی و تحقيقـاتی
قرار بگيرند .برنامه هاي رجيستري ،نوعی تخصصی از برنامه هاي ثبت اطالعات بهداشتی هستند که کاربردهاي تحقيقاتی آنها می تواند پر رنگ تر از جنبه هـاي آمـاري صـرف آنهـا باشـد .نبـود
سيستم هاي ثبت اطالعات پرونده هاي بيماران در واحد هاي مدارک پزشکی بيمارستانها و اصوال عدم امکان ثبت حجم زیادي از اطالعات از بيمار ،در هر مراجعه وي به واحد درمانی ،انگيـزه اي
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قوي براي محققين شده است تا با ثبت مورد به مورد بيماریها یا حوادث سالمت به طور اختصاصی بتوانند به اطالعات دقيقتري از هر یک آنها دست یابند .در بيمارستان اختر به تنهـائی ،سـاالنه
بيش از دویست عمل جراحی تعویض مفصل زانو انجام می شود و برآوردهاي کشوري نشان از انجام حدود سی هزار عمل در کل کشور دارد .وجود این تعداد عمل جراحی در یک اقـدام درمـانی
ویژه زمينه بسيار خوبی براي بررسی هاي همه جانبه اقدامات درمانی فوق در اختيار محققين قرار می دهد که با انجام یک برنامه جامع و کامل رجيسـتري ،در کنـار برنامـه اي عمـومی در ایـن
زمينه ،می تواند بسيار راهگشا باشد .مشخص نمودن تعداد افرادي که جهت یک اقدام درمانی و به اختيار خود به یک مرکز درمانی مراجعه کرده و به تشـخيص پزشـک مربوطـه مـورد آن اقـدام
درمانی قرار گرفته و حتی بعد از درمان براي آنها از جهت وضعيت سالمت و بهبود بيماري پيگيري هاي الزم انجام می شود .

 -14بررسي متون ،سابقه ثبت و نمونه ثبتهاي موفق در سایر کشورهاي دنيا:
از قدیمی ترین سیستم های ثبت بیماری در ایران مربوط به نظام ثبت سرطان می باشد که از سال  1347آغاز شد ،ولی اولین آمار کشوری مربوط به سرطان در سال  1365یعنی دو سال پس از
مصوبه قانون ثبت و گزارش اجباری سرطان توسط مجلس شورای اسالمی منتشر شد  .اداره کل پیشگیری و مبارزه با بیماریها که متولی اجرای قانون مذکور می باشد .دستورالعمل کشوری ثبت و
گزارش موارد سرطان را در سال  1371تدوین و در سال  1379آن را باز بینی نمود .منبع جمع آور ی داده هایی که در حال حاضر ،براساس این دستورالعمل جمع آوری می شوند ،صرفاً مراکز
پاتولوژی بوده و اطالعات شامل خصوصیات دموگرافیکی بیمار ،نام پاتولوژی و تشخیص بیماری است (.)6
یکی دیگر از سیستم های ثبت بیماری موفق در ایران برنامه ثبت سکته های قلبی در بیمارستان ها می باشد  .این سیستم در سال  1386توسط دکتر سماوات و دکتر هژیری از پزشکان اداره
قلب و عروق واحد بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به ثبت رسید و از سال  1390جمع آوری اطالعات اولیه از بیمارانی که با تشخیص قطعی سکته قلبی در
بیمارستان های کل کشور بستری می شوند شروع به کار کرد و هدف آن ارتقاء ارئه خدمات پیشگیری ،درمان و توانبخشی ،کاهش چشمگیر در بروز عوارض ،ناتوانی و مرگ ناشی از این بیماری
می باشد (.)7
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رجیستری آرتروپالستی در کشورهای استرلیا ،بلژیک ،کانادا ،کرواسی ،دانمارک ،هلند ،مصر ،فنالند ،فرانسه ،آلمان ،مجارستان ،نیوزلند ،نروژ ،پرتقال ،رمانی ،اسلونی ،سووئیس و امریکوا انجوام شوده
است و در کشورهای همسایه نیز پاکستان برای ثبت بیماری های زانو و موارد جراحی آرتروپالستی اقدام نموده و سومین گزارش سالیانه خود که مربوط بوه  2017-2016اسوت را منتشور نمووده
است که در نوع خود در منطقه پیشتاز این امر می باشد (.)8

 -15روش اجراء ثبت ،جمعآوري و تجزیه تحليل و ارزیابي کيفيت اطالعات:
ابتدا در مرحله مقدماتی ،نرم افزار جامع ثبت اطالعات توسط گروهی از مهندسين نرم افزار و کارشناسان مدیریت سالمت طراحی خواهد گردید .نرم افزار تحت وب و با قابليت ثبـت و مـدیریت
داده ها به صورت  on-lineو  off-lineطراحی و اطالعات مربوط به کليه بيماران در تمامی گروههاي سنی در آن ثبت ميشوند.
عالوه بر گزارش هاي از پيش تعریف شده شامل علل ،معاینات پيگيري ،اقدامات درمانی و بازتوانی ،قابليت  data miningاطالعات توسط مرکز تحقيقـاتی اسـتخوان ،مفاصـل و بافـت هـاي
وابسته دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی فراهم خواهد بود ،اطالعات بالينی و غيربالينی از کليه بيماران مورد نظر ،پس از تایيد نهایی توسط پزشک متخصص ارتوپد در هر روز ثبـت ميشـوند.
سيستم مجهز به مکانيسم اعتبارسنجی جهت جلوگيري از ورود اطالعات تکراري و نادرست ميباشد .رمزنگاري اطالعات و نظارت مداوم براي حفظ امنيت صورت ميپذیرد .عالوه بـر مـوارد ذکـر
شده ،سيستم داراي قابليت ذخيره سازي تصاویر حاصل از معاینات تصویربرداري شامل رادیوگرافی و سایر موارد دیگر نيز ميباشد که منجـر بـه افـزایش صـحت اطالعـات ثبـت شـده ميگـردد.
همچنين این سيستم قادر خواهد بود تا با استفاده از حجم وسيعی از اطالعات ثبت شده ،راهکارهاي پزشکی مفيدي را درآینده ارائه نماید .سيستم به گونه اي طراحی خواهد گردید که قابليـت
ذخيره تصاویر  imagingاز کليه دستگاه هاي پاراکلينيکی را داشته باشد.
در مرحله اول تمامی اطالعات دموگرافيک بيمار ثبت خواهد گردید ،سپس معاینات بالينی اوليه بيمار بر اساس معيارهاي ورود بيمار معرفی می گردد و در مراحـل بعـدي اطالعـات مربـوط بـه
جزئيات جراحی ،مراقبت هاي بعد از جراحی داخل بخش و مراقبت هاي قبل از ترخيص بيمار براي هر فرد در قالب یک پروفایل اختصاصی بـراي همـان فـرد توسـط افـراد آمـوزش دیـده وارد
سيستم خواهد شد .به منظور افزایش صحت و دقت اطالعات ورودي تمامی پرونده هاي بيماران و تصویربرداري هاي رادیوگرافيک بيماران نيز ضميمه خواهند گردید.
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تجزیه و تحليل داده ها و گزارش ساليانه به صورت مقاله ارائه خواهد شد و براي بررسی هاي تخصصی تر ،این اطالعات در مجموعه مرکز تحقيقات استخوان ،مفاصل و بافتهاي وابسته نگهـداري
خواهد شد و بر حسب نياز پژوهشگران در اختيار آنها قرار خواهد گرفت.
تضمين کيفيت در ثبت:

شامل مجموعه اقداماتی خواهد بود که صحت و درستی فرآیند ثبت نام بيماران را در بر خواهند گرفت و شامل تضمين کيفيت داده ها ،تضمين کيفيت فرآینـد هـاي ثبـت و تضـمين کيفيـت
سيستم هاي رایانه اي نيز می گردد .در این مجموعه ،مواردي چون تهيه پروتوکل مطالعاتی از پروپوزال اوليه که نقد و اصالح شده است ،به نحوي که با نوشتن تمام حالتهاي ممکن ،بـه نحـوي
تهيه می گردد که هر فردي با خواندن آن بداند که چه کارهائی الزم است انجام دهد با استفاده از دستورالعمل هاي موجود در وزارتخانه ،روش انجام کار را مورد پرسش و بازنگري قرار دهيم .و
باید نوع پرسشنامه و ابزار هاي جمع آوري اطالعات را مورد بازبينی و پري -تست قرار دهيم .با برگزاري کالسهاي باز آموزي در ارتباط با این موضوع به دانش و آگـاهی افـراد درگيـر در برنامـه
بيافزائيم و در نهایت با انجام این مطالعه صوري در اشل مينياتوري ( )PILOT STUDYتمام مراحل ثبت بيماري را روي تعدادي محدود از افراد انجام دهيم.
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بررسي کنترل کيفيت :

کنتر ل کيفيت طرح رجيستري با ري چک کردن داده هاي ثبت شده انجام خواهد شد ،بنحوي که  10درصد بيماران ثبت شده در سيستم ،بصورت تصادفی انتخاب می شوند و داده هاي
رجيستري توسط فرد دیگري که آگاهی از اطالعات ثبت شده بيمار ندارد انجام خواهد شد و در نهایت به بررسی همبستگی و توافق بين دو مرحله خواهيم پرداخت .چک ليست کنترل
کيفيت  ،دقيقا مطابق چک ليست اصلی رجيستري خواهد بود.

 -16مشخصات ابزار جمعآوري اطالعات و نحوه جمعآوري آن:
در این مطالعه ثبت جمع آوري اطالعات در چندین مرحله مختلف صورت خواهد گرفت ،به گونه اي که در هر یک از این مراحل به ابزار جمع آوري اطالعات متفاوتی نياز خواهـد بـود .جمـع
آوري می تواند در چندین مرحله انجام شود و هر مرحله ابزار جمع آوري متفاوتی داشته باشد .در بيماران واجد شرایط جراحی ،شرح حال کامل سابقه بيمـاري هـاي ارتوپـدي و سيسـتميک
بيمار و خانواده وي طی مصاحبه اي حضوري پرسيده خواهد شد .نتيجه آزمایشات کلينيکال ،پرسشنامه مصاحبه با بيمار ،مدارک بایگانی شده پزشـکی  ،نسـخه داروئـی تجـویز شـده توسـط
پزشک ،چک ليست طراحی شده در قالب نرم افزارهمگی توسط کارشناس ثبت بيماري مرکز جمع آوري و تکميل می شود و همچنين نتایج حاصل از تمامی معاینات بالينی افراد نيز به روش
مشاهده اي بررسی و ابتدا در فرم هاي معاینه از پيش طراحی شده و سپس در نرم افزار مورد نظر ثبت خواهد گردید.

 -17ساختار مدیریتي ثبت:
در طراحی و پياده سازي نظام ثبت اطالعاتی پيش رو ،دکتر سيد محمد قریشی به عنوان مسئول اصلی ثبت می باشند و همچنين سایر اعضاي کميته راهبـردي نيـز مشـخص شـده انـد .جهـت
پيشبرد امور داخلی برنامه ثبت و نظارت بر کيفيت و محرمانگی داده هاي جمع آوري شده ،اعضاي شرکت کننده در اجراي امور در قالب  5کميته شـامل کميتـه کدگـذاري و فنـاوري اطالعـات
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پزشکی ،کميته نظارت بر کنترل کيفيت اطالعات ثبت شده ،کميته طراحی و پشتيبانی نرم افزار و سيستم هاي کامپيوتري ،کارشناسـان ثبـت جهـت ورود اطالعـات و همچنـين کميتـه آمـار و
اپيدميولوژي فعاليت خواهند داشت .در هر سال ،کميته راهبردي ثبت  2جلسه به فاصله هر  6ماه تشـکيل خواهـد شـد و تمـامی اعضـاء و نماینگـان در آن حضـور خواهنـد داشـت .انتصـاب،
جایگزینی و برکناري رئيس کميته راهبردي ثبت از طریق راي گيري و نظرخواهی از تمامی اعضاء کميته انجام خواهد شد.

 -18فلوچارت ساختار مدیریتي ثبت:
درخواست کنندگان:
دکتر سيد مرتضي
کاظمي ،دکتر سيد
محمد قریشي

مسئول اصلي ثبت:
دکتر سيد مرتضي
کاظمي

رئیس مرکز
تحقیقات استخوان،
مفاصل و بافت های
وابسته دانشگاه
شهید بهشتی

متخصص
کارشناس

انفورماتیک

کارشناس آموزش

مشاور و تحلیلگر

مدارک پزشکی

پزشکی

دیده ثبت اطالعات

آمار
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 -19درصورتيکه برنامه ثبت پيشنهادي در حال اجرا ميباشد ،اطالعات زیر تکميل گردد:
 -1-19سابقه برنامه ثبت:
-2-19تعداد بيماران ثبت شده تا کنون------------------- :
-3-19تعداد گزارشات و مقاالت به چاپ رسيده---------------- :
-4-19دالئل نياز به حمایت معاونت تحقيقات و فناوري:

 -20اصول محرمانگي ،مالکيت و پروتکل انتشار دادهها ( :با رعایت موازین اعالم شده)
اطالعات بيماران شامل شاخص هاي بالينی و غيربالينی و همچنين اطالعات هویتی بيمار بوده که کامالً به صورت محرمانه نگهداري خواهد شد .بر اساس پروتکل از پيش تعيـين شـده و
به منظور نگهداري محرمانه اطالعات بيماران ،تنها نماینده مسئول اصلی ثبت به اطالعات مرکز دسترسی خواهد داشت و کارشناسان رجيستري تنها به اطالعاتی که خودشان در سيسـتم
وارد نموده اند می توانند دسترسی داشته باشند ،همچنين جهت حفظ امنيت داده هاي ثبت شده از هر فرد در این سيستم از رمزنگاري اطالعات استفاده خواهد شد و نظـارت مـداوم بـر
نحوه ورود اطالعات در سيستم انجام خواهد گرفت .مالحظات فوق نه تنها براي بيماران در قيد حيات ،بلکه حتی در مورد اطالعات بيماران متوفی نيز رعایت خواهـد شـد .کليـه افـراد در
کادر درمانی و غيردرمانی که به اطالعات شخصی بيماران دسترسی دارند ،متعهد هستند که در جهت محرمانه بودن اطالعات بيماران ،تالش نمایند .جهت حفظ اطالعـات و جلـوگيري از
افشاي اطالعات بيماران ،تنها دسترسی به اطالعات توسط گروهی از افراد با تخصص مدارک پزشکی با اعضایی مشخص و متعهد در این زمينه امکان پذیر خواهد بود ،که هر کـدام جهـت
ورود به سيستم داراي نام کاربري مشخص ميباشند و درخواست هر کدام از پزشکان و یا محققين براي دسترسی به این اطالعات ميبایست مورد تایيد تمامی اعضاي کميته راهبري قـرار
گيرد.
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جهت انتشار اطالعات به محققين ،ابتدا ميبایست طرح تحقيقاتی مذکور مطرح و ابعاد علمی و اخالقی آن مورد تایيد قرار گيرد .صورت جلسه مذکور ميبایست نياز به استخراج دادههـا از
سيستم و عدم انطباق پروتکل تحقيقاتی با محرمانه بودن داده هاي بيماران را تایيد و به صورت کتبی به فرد مسئول ثبت اطالعات اعالم نماید.
همچنين مانند هر مطالعه تحقيقاتی دیگر ميبایست ،رضایت نامه کتبی از بيماران و یا والدین کودکان اتخاذ گردد و در صورت عـدم رضـایت بيمـاران ،داده اي ارائـه نخواهـد گردیـد .در
صورتی که اطالعات بيماران در تحقيقات مورد استفاده قرار گيرد ،داده هایی که منجر به شناسایی افراد می شوند از اطالعات ثبت شده برداشـته خواهنـد شـد .همچنـين دسـتورالعملی
مبنی بر چگونگی ذکر اسامی نویسندگان در مقاله منتشر شده از اطالعات حاصل از این سيستم بر اساس اصول اخالقی که مورد تایيد کميته اخالق مرکز تحقيقات اسـتخوان ،مفاصـل و
بافتهاي وابسته دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی نيز ميباشد ،تدوین و به کليه مراکز تحقيقاتی دیگر استفاده کننده از این سيستم ارسال خواهد شـد .دسـتورالعمل هـاي مشـخص در
خصوص نگه داري اطالعات به صورت محرمانه و اننتشار آنان در جلسات کميته راهبري تعيين و تدوین خواهد گردید

 -21مالحظات اخالقي:
حضور تمامی افراد به صورت آزادانه بوده و قبل از ورود اطالعات آنان در سيستم ،از تمامی بيماران و یا والدین ایشان اجازه کتبی گرفته خواهد شد .همچنـين در مـورد تشـخيص افـراد مبـتال،
خانواده وي نيز مورد بررسی هاي تکميلی قرار خواهد گرفت و در صورتی که هر یک از اعضاي خانواده مشکوک باشند اقدامات پيشگيرانه روي افراد انجام خواهد شد .در هر یک از مطالعاتی که
محقق نيازمند استفاده از اطالعات حاصل از این سيستم ميباشد ،ابتدا طرح تحقيقاتی در کميته اخالقی مرکز تحقيقاتی آن بيمارستان مطرح و پس از تایيد نهایی و صـدور مجـوز امکـان ارائـه
اطالعات امکان پذیر خواهد بود .همچنين معایناتی که در این کلينيک تخصصی انجام می شود کامال به صورت رایگان خواهد بود.
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 -22مشکالت اجرایي در انجام ثبت و روش حل مشکالت:
از مهمترین مشکالت پيش رو در ثبت اطالعات بيماران ميتوان به عدم دقت و سهل انگاري در ورود اطالعات اشاره کرد که براي جلوگيري از آن ابتدا تمامی کادر مسئول در ورود اطالعـات طبـق
معيارهاي از پيش تعيين شده و آموزش داده خواهند شد و تا حد امکان از افراد آشنا به اصطالحات ارتوپدي کمک گرفته خواهد شد .همچنين نظارت مداوم بر صحت ورود اطالعات توسط اعضاي
کميته راهبردي ثبت در مرکز تحقيقات استخوان ،مفاصل و بافت هاي وابسته دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی صورت خواهد گرفت و جهت افزایش اعتبار در ورود اطالعات ،فرمهـاي اطالعـات
بيماران که به صورت دستی توسط متخصص قبالً تکميل شده است ،نيز ضميمه خواهد گردید .همچنين ورود اطالعات تکراري از یک فرد در سيستم که جهت رفع آن سيستم به گونهاي طراحی
خواهد شد که اطالعات تکراري را شناسایی و کاربر را مطلع ميسازد.

 -23فهرست منابعي که در بررسي متون استفاده شده است:

Mezer E, Chetrit A, Kalter-Leibovici O, Kinori M, Ben-Zion I, Wygnanski-Jaffe T. Trends in the incidence and causes of severe visual impairment and

.1

blindness in children from Israel. Journal of American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus. 2015;19(3):260-5. e1.
Hashemi H, Heydarian S, Yekta A, Ostadimoghaddam H, Aghamirsalim M, Derakhshan A, et al. High prevalence and familial aggregation of

.2

keratoconus in an Iranian rural population: a population‐based study. Ophthalmic and Physiological Optics. 2018;38(4):447-55.
Kelly T-L, Williams KA, Coster DJ. Corneal transplantation for keratoconus: a registry study. Archives of ophthalmology. 2011;129(6):691-7.

.3

Moradi-Lakeh M, Vosoogh-Moghaddam A. Health sector evolution plan in Iran ;equity and sustainability concerns. International journal of health

.4

policy and management. 2015;4(10):637.
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Jabbari A, Rahi F. Perception of insurance organization managers on the concept of real tariff of medical services in the health system: A qualitative

study. Journal of Qualitative Research in Health Sciences. 2015;4(3):304-13.
.6

Mathers CD, Shibuya K, Boschi-Pinto C, Lopez AD, Murray CJ. Global and regional estimates of cancer mortality and incidence by site: I. Application

of regional cancer survival model to estimate cancer mortality distribution by site. BMC cancer. 2002;2(1):36.
.7

Givi M, Sarrafzadegan N, Garakyaraghi M, Yadegarfar G, Sadeghi M, Khosravi A, et al. Persian registry of cardiovascular disease (PROVE): Design and

methodology .ARYA atherosclerosis. 2017;13(5):236.
.8

Macpherson GJ, Brenkel IJ, Smith R, Howie CR. Outlier analysis in orthopaedics: use of CUSUM: the Scottish Arthroplasty Project: shouldering the

burden of improvement. JBJS. 2011;93(Supplement_3):81-8.
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-24جدول حداقل متغيرهاي ضروري ثبت:
نوع متغير

کمی

کيفی
تعریف علمی – عملی

نحوه اندازه گيري

مقياس

تعداد سالهاي گذشته از تولد

ثبت شده در HIS

سال



مذکر یا مونث بودن

ثبت شده در HIS

مذکر  /مونث



وضعيت تاهل بيماران

ثبت شده در HIS

مجرد  /متاهل

وزن







وزن بيمار

توسط معاینه گر

کيلوگرم

قد







قد بيمار

توسط معاینه گر

سانتيمتر

وضعيت اقتصادي





وضعيت اقتصادي افراد

پرونده بيمار

پایين ،متوسط ،باال

استعمال سيگار



مصرف روزانه سيگار

پرسش از بيمار

فاکتورهای دموگرافیک

جنسيت



وابسته

پيوسته

گسسته

اسمی

مستقل
سن








وضعيت تاهل

رتبهاي

عنوان متغير

بله  /خير


تعداد نخ و مدت زمان مصرف
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فاکتورهای بستری در بیمارستان

نام جراح

ثبت شده در HIS

__

نام دستيار

ثبت شده در HIS

___

تعداد روز هاي بين زمان پذیرش و ترخيص

ثبت شده در HIS

تاریخ

زمان ترخيص بيمار

ثبت شده در HIS

تاریخ

ثبت شده در HIS

مدت زمان  -روز
مدت زمان  -روز



نام جراح







نام دستيار







زمان بستري





زمان ترخيص







طول مدت بستري







طول مدت بستري بيمار







طول مدت بستري بيمار بعد از جراحی

ثبت شده در HIS

نوع آرتروپالستی







نوع آرتروپالستی

ثبت شده در HIS

Primary, Revision, TKA, PS,
CR, with Patella, Without
Patella, UKA, Medial, Lateral,
CCK, RHK, Tumor Prosthesis

سمت آرتروپالستی







سمت آرتروپالستی

ثبت شده در HIS

راست ،چپ

علت آرتروپالستی







علت آرتروپالستی

ثبت شده در HIS

OA, RA, Fracture (Less than 3
moths), Fracture sequelae
(damage by earlier fracture,

طول مدت بستري بعد
از جراحی

فاکتورهای عمومی

آزمایشگاه تشخيص

W.B.C, HCT, Hgb, LYMPH,
PMN, CRP, ESR



نتایج آزمایش تشخيص طبي بيمار
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فاکتورهاي آزمایش تشخيص طبی بيمار

طبی
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وضعیت زانو

Tumor,

علت رویژن







علت رویژن

وضعيت عملکردي زانو







وضعيت عملکردي زانو



Loosening,
Periprosthetic
fracture,
Fracture
of
component,
infection,
Instability

*فرم ارزیاب KSS
)knee society score (KSS
(پيوست )


نوع بيهوشی

متغیرهای حین جراحی

ثبت شده در HIS

Osteonecrosis,
Infection

نوع بيهوشی

فرم اتاق عمل

General, Spinal, Epidural

مدت زمان عمل جراحی در بيماران

فرم اتاق عمل

ساعت  -دقيقه



داروهاي منعقد کننده

فرم اتاق عمل

Transamin

پوزیشن

فرم اتاق عمل

Supine, Lateral

اپروچ

فرم اتاق عمل

Extended Trochanteric,
Osteotomy, Anterior,
Anterolateral, Lateral,
Posterior





مدت زمان عمل جراحی



داروهاي منعقد کننده





پوزیشن







اپروچ







پروتز
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تورنيکه







تورنيکه

فرم اتاق عمل

بله  /خیر

روش شستشو







روش شستشو

فرم اتاق عمل

Pulse lavage, With syringe
and serum

عوارض جانبی







عوارض جانبی

فرم اتاق عمل

Fracture, Nerve Injury,
Vascular Injury, Ligament
injury, Tendon Injury

تزریق خون







تزریق خون در اتاق عمل

فرم اتاق عمل

بله  /خیر

وضعيت زخم







وضعيت زخم

فرم اتاق عمل

with tourniquet, without
tourniquet

نوع سوچور







نوع سوچور

Continuous, Separate

برند







برند پروتز

فرم اتاق عمل

ندارد

سایز







سایز پروتز

فرم اتاق عمل

سایز

Femoral
component stem







نوع و سایز  stemتعبيه شده

فرم اتاق عمل

Cemented stem, Cementless
stem

Tibial component
stem







نوع و سایز Tibial component stem

فرم اتاق عمل

Cemented stem, Cementless
stem

نوع سوچور ،Retinaculum
Cutaneous ،Subcutaneous
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 تعبيه شدهaugment نوع و سایز







Metal augment
Tibia

5mm, 10mm, 15mm

فرم اتاق عمل

Metal augment Femur نوع و سایز







Metal augment
Femur

Diaphysis, metaphyseal

فرم اتاق عمل

Metal augment Femur نوع







Tibial cone

Diaphysis, metaphyseal

فرم اتاق عمل

Femoral cone نوع







Femoral cone

CR, PS, CCK, RHK

فرم اتاق عمل

constrain نوع







constrain نوع

With Antibiotic, Without
Antibiotic

فرم اتاق عمل

نوع سمان







نوع سمان

Vacuum mixing, Cement
restrictor, Stem centralizer,
Pulse Lavage, Cement gun,
Proximal pressurizer

فرم اتاق عمل

تکنيک سيمان گذاري







تکنيک سيمان گذاري

Cefazolin, Vancomycin,
Meropenem, Ceftriaxone,
Clindamycin

HIS ثبت شده در

آنتی بيوتيک تجویز شده







آنتی بيوتيک

 خیر/ بله

HIS ثبت شده در

درن جراحی







درن جراحی

Enoxaparin , ASA, Warfarin,
Rivaroxaban

HIS ثبت شده در

Anticoagulant







Anticoagulant

متغیرهای بررسی شده بعد

فرم اتاق عمل

از جراحی در بخش

Half, Full

متغیرهای هنگام

ترخیص

معاونت تحقيقات و فناوري  -فرم درخواست راهاندازي نظام ثبت بيماريها
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Mechanical anti
DVT







Mechanical anti DVT

ثبت شده در HIS

T.E.D Stocking , Foot Pump,
Intermittent Calf ,
Compression

ابزارهاي کمکی







ابزارهاي کمکی تجویز شده به بيمار

ثبت شده در HIS

بریس ،واکر ،عصا

وزن گذاري







وزن گذاري و نحوه حرکت بيمار

ثبت شده در HIS

Non weight bearing, Partial
weight bearing, Full weight
bearing

معاونت تحقيقات و فناوري  -فرم درخواست راهاندازي نظام ثبت بيماريها
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 -25جدول زماني مراحل اجرا و پيشرفت کار ثبت:
مدت زمان ثبت بيماران براي برنامه ثبت آرتروپالستی مفصل زانو به صورت ادامه دار و نامحدود در نظر گرفته شده است.

نوع فعاليت

زمان اجرا (ماه)
فرد مسئول

طول مدت به ماه

1
1
2
3

4

5
6

جمع کل:

ماه

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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معاونت تحقيقات و فناوري  -فرم درخواست راهاندازي نظام ثبت بيماريها

29

بخش چهارم :اطالعات مربوط به هزینههاي ثبت
ردیف

 -26هزینه کارمندي (پرسنلي) با ذکر مشخصات کامل و ميزان اشتغال هر فرد و حق الزحمه آنها :
نوع فعاليت
1
2
3
4
5
6
7

نام فرد یا افراد

رتبه علمي

تعداد
افراد

کل رقم حق
الزحمه براي
یک نفر

جمع کل
(ریال)

معاونت تحقيقات و فناوري  -فرم درخواست راهاندازي نظام ثبت بيماريها
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 -27هزینه آزمایشها وخدمات تخصصي که توسط دانشگاه و یا دیگر موسسات صورت ميگيرد:
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:
 -28وسایل غيرمصرفي:
نام دستگاه

کشورسازنده

شرکت سازنده

شرکت فروشنده ایرانی

تعداد
الزم

قيمت واحد

قيمت کل

معاونت تحقيقات و فناوري  -فرم درخواست راهاندازي نظام ثبت بيماريها
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 -29موادمصرفي:
نام ماده

کشورسازنده

شرکت سازنده

شرکت فروشنده
ایرانی

تعداد یا مقدار
الزم

قيمت واحد

قيمت کل

معاونت تحقيقات و فناوري  -فرم درخواست راهاندازي نظام ثبت بيماريها
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هزینه هاي دیگر
................................................

سایر موارد پيش بيني نشده
جمع هزینه هاي طرح :
هزینه پرسنلی

هزینه مسافرت

هزینه آزمایشها و خدمات تخصصی

هزینه هاي دیگر

هزینه مواد و وسایل مصرفی
هزینه وسایل غير مصرفی

جمع کل

 -30منابع تأمين هزینهها:
ردیف

نام موسسه یا سایر منابع تأمين مالی

ميزان مشارکت

مالحظات

1
2
3
4
5

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

 .......................................................ریال

باقيمانده هزینه هاي طرح که تامين آن از معاونت تحقيقات وزارت بهداشت درخواست می شود  :در صورت ضرورت اعالم می
شود………….ریال

ریال

معاونت تحقيقات و فناوري  -فرم درخواست راهاندازي نظام ثبت بيماريها

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 مقاالت به چاپ رسيده از منابع دادههاي برنامه ثبت در حال اجرا
 -5گواهی تأمين اعتبار توسط مرکز ،دانشگاه و یا سایر نهادها و سازمانها
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