


دومین همایش بین المللی ثبت بیماری ها و پیامدهای سالمت
علیرغــم افزایــش تقاضــا در بخــش ســامت، ایــن حــوزه بــا کمبــود منابــع روبروســت. از طرفــی، پیــش شــرط مدیریــت خــوب در ایــن 
شــرایط، وجــود یــک نظــام اطاعــات کارا و موثــر اســت کــه اطاعــات معتبــر و بــا کیفیــت را در زمــان مناســب در دســترس مدیــران 
قــرار دهــد. امــروزه مــی  تــوان بســیاری از دســتاوردهای دانــش پزشــکی را مدیــون آنالیــز و داده  کاوی داده  هــای جمــع  آوری شــده از 
سیســتم  هــای ثبــت بیمــاری  هــا و پیامدهــای ســامت دانســت. ایــن سیســتم  هــا زمینــه  ی ارائــه خدمــات مراقبــت ســامت بهتــر بــه بیمــاران، 
کمــک بــه مدیــران بــرای تصمیــم  گیــری و برنامــه  ریــزی و تســهیل پژوهــش  هــای حــوزه  ی ســامت را فراهــم مــی  کننــد. رجیســتری، 
جمــع  آوری نظــام منــد داده  هــای یــک نــوع بیمــاری خــاص )ماننــد ســرطان، ایــدز(، قــرار گرفتــن در معــرض مــواد یــا وقایــع پــر خطــر 
)ماننــد مــواد شــیمیایی(، یــا ترومــا و درمــان )ماننــد کاشــت ابزارهــای پزشــکی( مــی  باشــد. داده  هــای جمــع  آوری شــده، روش  هــای 
جمــع آوری داده، گزارشــات ایجــاد شــده و اســتفاده از آن هــا برحســب نــوع رجیســتری متفــاوت مــی  باشــد. رجیســتری  هــا ممکــن اســت 
ــت موضــوع، مســئولین  ــه اهمی ــا توجــه ب ــده آن متفــاوت باشــند. ب ــوع ســازمان ایجادکنن ــر حســب هــدف، مــکان، ســطح پوشــش و ن ب
وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی و دانشــگاه  هــای علــوم پزشــکی از چنــدی پیــش برنامــه  ریــزی جهــت توســعه رجیســتری 
بیمــاری  هــا و پیامدهــای ســامت را آغــاز نمــوده  انــد. بــا توجــه بــه گســتردگی و پیچیدگــی موضوعــات مرتبــط بــا ایــن حــوزه و تنــوع 
برنامــه  هــای رجیســتری، مشــکات و ســواالت حــل نشــده  ی زیــادی در ایــن خصــوص وجــود دارد کــه جهــت رفــع ایــن مشــکات نیــاز 
بــه خــرد جمعــی و تشــریک مســاعی متخصصیــن و پژوهشــگرانی اســت کــه در ایــن حــوزه صاحــب نظــر هســتند. از طرفــی، بــا توجــه 
بــه اینکــه موفقیــت اغلــب برنامــه  هــای رجیســتری منــوط بــه اقــدام هماهنــگ مســئولین و یکپارچگــی داده  هــای جمــع آوری شــده مــی 
 باشــد، معرفــی برنامــه  هــا و فعالیــت  هــای انجــام شــده یــا در حــال انجــام در داخــل و خــارج از کشــور و آشــنایی مســئولین برنامــه  هــای 
ثبــت از ایــن برنامــه  هــا بســیار ارزشــمند خواهــد بــود. در ایــن راســتا، وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بــا همــکاری دفتــر 
ــد تــا دومیــن همایــش بیــن  المللــی ثبــت بیمــاری  هــا و پیامدهــای ســامت را در آذرمــاه 1397 برگــزار  ثبــت بیمــاری هــا در نظــر دارن
ــن دســتاوردهای علمــی  ــات و آخری ــا تجربی ــا و پیامدهــای ســامت آشــنایی ب ــی همایــش، رجیســتری بیمــاری  ه ــد. اهــداف اصل نماین
افــراد، ســازمان  هــا و کشــورهای مختلــف در زمینــه راه  انــدازی برنامــه  هــای رجیســتری، بررســی چالــش  هــا و راهکارهــا و هــم  اندیشــی 
در خصــوص تدویــن پروتــکل  هــا و دســتورالعمل  هــای یکســان در ایــن حــوزه مــی  باشــد. امیــد اســت برگــزاری ایــن برنامــه بتوانــد زمینــه  

ســاز خدمــات مراقبــت ســامت بهتــر بــه بیمــاران در کشــور باشــد. 

کمیته علمی دومین همایش بین المللی ثبت بیمار یها و پیامدهای سالمت
کمیتــه علمــی دومیــن همایــش بیــن المللــی ثبــت بیمــار یهــا و پیامدهــای ســامت، از اعضــاء هیئــت علمــی دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی 
ــه  ــا همفکــری اعضــاء خــود کمــک ب ــا ب کشــور و متخصصیــن در امــر ثبــت بیمــار یهــا تشــکیل شــده اســت. ایــن کمیتــه ســعی دارد ت
ــه و بالینــی از  ــوم پای ــه علمــی از محققیــن برجســته و متخصصیــن عل ــد. کمیت ــه ثبــت بیمــار یهــا نمای ــا در زمین ــه روز دنی ــه مطالــب ب ارائ
تمــام دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی کشــور مــی باشــد. جایــگاه ســازمانی و ملــی و بیــن المللــی کمیتــه علــم یهمایــش ضامــن حضــوری 
حداکثــری دانشــجویان، محققیــن، متخصصیــن رشــته هــای مختلــف علــوم پزشــکی کشــور در کنگــره خواهــد بــود. بســیاری از اعضــاء 
کمیتــه علمــی مســئولین ثبــت یکــی از بیمــار یهاماننــد ســرطان جمعیتــی، پیونــد اعضــاء ، آســیب هــای نخاعــی، نــوزادان نــارس، ســکته 

هــای قلبــی و ســکته هــای مغــزی، مولتیپــل اســکلروزیس و .... دردانشــگاه خــود مــی باشــند.
 بــه دلیــل توجــه بــه ابعــاد علمــی و اجرایــی برنامــه هــای ثبــت و لــزوم حضــور دانشــندان و محققیــن حــوزه هــای مختلــف علــوم پزشــکی 
در کنــار مدیــران و سیاســتگزاران بهداشــت و درمــان کشــور، معاونیــن محتــرم وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و مســئولین 

دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران در صــدر کنگــره سیاســتهای  کلــی و راهبــرد هــای علمــی و اجرایــی کنگــره را تعییــن نمــوده انــد. 
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مقدمه ای بر فعالیت های تیم مجری در حوزه سالمت
دفتــر نــوآوری ســامت بــا گردهــم آمــدن نخبــگان علمــی و اجرایــی دانشــگاه هــای مطــرح داخلــی و بیــن المللــی در ســال 1387 
تاســیس شــده اســت.  ابتــداي فعالیــت هــاي ایــن گــروه بــا گــردآوري اطاعــات موجــود و شناســایي ظرفیتهــاي علمــي و اجرایــي 
حــوزه ســامت در کشــور آغــاز گردیــد. نــگاه بــه وضعیــت موجــود در بدنــه بخــش ســامت و رصــد وضعیــت مطلــوب، ایــن تیــم 
ــا هــدف افزایــش  ــدي را ب ــا تمامــي دســتاندرکاران حــوزه ســامت گام جدی ــا ایجــاد ارتباطــات گســترده ب ــا ب ــر آن داشــت ت را ب
ســطح رضایتمنــدي جامعــه از ایــن بخــش برداشــته و بــا ارائــه راهکارهــاي عملیاتــي، دســت یافتــن بــه یــک نظــام کارآمــد را آســان 
ــره  ــان خب ــاوران و متخصص ــکاري مش ــا هم ــي ب ــاي مختلف ــداز، دپارتمانه ــم ان ــف چش ــوع و تعری ــن موض ــه همی ــه ب ــا توج ــد. ب نمای
ــع موجــود و  ــع موان ــه ســزایي در رف ــران حــوزه ســامت، نقــش ب ــه موضوعــات مهــم مدی ــر ب ــا نگاهــي دقیقت ــا ب ــد ت تعریــف گردی

اعتــاي ارائــه خدمــات ایفــا نمایــد.
ــوزه  ــرح ح ــزرگ و مط ــای ب ــی رویداده ــی و تخصص ــزاری علم ــروه در برگ ــن گ ــه را کارآمدتری ــوان موسس ــی ت ــرات م ــه ج ب
ســامت در کشــور نامیــد.  در طــول 10ســال فعالیــت ایــن موسســه بالــغ بــر 70رویــداد و کنفرانــس مطــرح بیــن المللــی را بــا حضــور 
ــن  ــه برگــزاری 10دوره همایــش بی ــوان ب ــه مــی ت ــزی و اجــرا کــرده اســت. از جمل ــه ری ــی برنام بیــش از 90ســخنران مطــرح جهان
ــاوری  ــی فن ــن الملل ــش بی ــران بیمارســتانی کشــور(، 4دوره همای ــی ســالیانه مدی ــن گردهمای ــت بیمارســتانی )بزرگتری ــی مدیری الملل
ــوآوری پزشــکی آســیا، همایــش ارگونومــی  ــدار ســامت، مجمــع ن ــن المللــی توســعه پای ــزات بیمارســتانی، همایــش بی هــا و تجهی
ــازار قلــب ایــران و ... اشــاره نمــود. ایــن تیــم تــا کنــون بیــش از 250 هــزار نفــر ســاعت آمــوزش هــای کارگاهــی و  ایــران، فــن ب
عملیاتــی در تمامــی ســطوح حــوزه ســامت برگــزار نمــوده اســت. چــاپ کتــب و نشــریات متعــدد از جملــه دائــره المعــارف جامــع 
ــر  ــه تدبی ــا، فصلنام ــتان ه ــان بیمارس ــازی کارکن ــه توانمندس ــوان کتابچ ــگاهی، 11عن ــس دانش ــوان رفرن ــه عن ــکی ب ــزات پزش تجهی
ــوده اســت. انجــام بیــش از  ــر ب ــه فعالیتهــای ترویجــی در ســالیان اخی ــاوری هــای بیمارســتانی از جمل ــت فن ــه مدیری ســامت و مجل
ــن  ــی تاثیرگــذار در ای ــه قطب ــم را ب ــن تی ــای ســامت محــور، ای ــت ســازمان ه ــه مدیری ــروژه مشــاوره ای و پژوهشــی در زمین 50 پ
حــوزه مبــدل نمــوده و امیــدوار اســت تــا مدیــران کشــور از طریــق برگــزاری برتریــن و اســتثنایی تریــن رویدادهــا و کنفرانــس هــا 
و آمــوزش هــای عملیاتــی و صحیــح کمــک کنــد کــه بیشــتر و بهتــر بیاموزنــد، رشــد کننــد و فرصــت آشــنایی بــا یکدیگــر و شــبکه 

هــای ارزشــی مختلفــی را بدســت آورنــد.

نمایشگاه بین المللی ثبت بیماری ها و پیامدهای سالمت
بــه دنبــال برگــزاری یــک دوره نمایشــگاه ثبــت بیمــاری هــا، در ســال های 1395دفتــر ثبــت بیمــاری هــای وزارت بهداشــت، درمــان و 
آمــوزش پزشــکی در نظــر دارد تــا نمایشــگاه ثبــت بیمــاری هــای و پیامدهــای ســامت را در تاریــخ 20 و 22آذرمــاه 1397، بــا هــدف 
ــن تکنولوژی هــا و خدمــات در حــوزه ثبــت بیمــاری  ــه توانمندی هــا و آخری ــی فرصت هــای ســرمایه گذاری و ارائ شناســایی و معرف
ــوم پزشــکی تهــران  ــع در ســالن همایش هــای دانشــگاه عل ــع واق ــه مســاحت 200 مترمرب ــی ب ــن نمایشــگاه در فضای ــد. ای برگــزار نمای

برگــزار خواهــد گردیــد.
در نمایشــگاه های گذشــته، آخریــن دســتاوردها، محصــوالت و خدمــات در حــوزه ثبــت بیمــاری و انفورماتیــک پزشــکی در معــرض 
ــم  ــل شــرکت کنندگان فراه ــت مناســبی را جهــت مذاکــره و تعام ــن نمایشــگاه موقعی ــه اســت و ای ــرار گرفت ــدگان ق ــد  بازدیدکنن دی

آورد.
یکــی از مزیت هــای ایــن نمایشــگاه نســبت بــه نمایشــگاه های دیگــر در ایــن اســت کــه بیــش از 80درصــد بازدیدکننــدگان از نمایشــگاه 
ــن  ــات در بخــش مربوطــه می باشــند. حضــور متخصصــان، اســاتید ای ــده کاال و خدم ــی شــرکت های عرضه کنن ــان اصل ــا مخاطب دقیق
حــوزه و مدیــران انفورماتیــک بیمارســتان هــا از جملــه مســائلی اســت کــه بعنــوان مزیــت رقابتــی ایــن نمایشــگاه نســبت بــه برنامه هــای 

مشــابه باشــد.
بی شــک برپایــی نمایشــگاه ثبــت بیمــاری هــا و پیامدهــای ســامت، کــه حتی االمــکان مطابــق با آخریــن دســتاوردهای روز نمایشــگاهی 
ــد نقــش بســزایی در شناســایی و گســترش مناســبات تجــاری و ایجــاد فرصتــی طایــی در معرفــی محصــوالت و  ــا اســت، می توان دنی

خدمــات ایــن حــوزه داشــته باشــد.
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محورهای همایش
ــش  ــا             * نق ــاری ه ــذاری بیم ــدی و کدگ ــه بن ــای طبق ــتم ه ــا        *سیس ــاری ه ــت بیم ــای ثب ــام ه ــت نظ ــیس و مدیری ــول تاس * اص
ــامت                   ــام س ــی نظ ــاء کیف ــا درارتق ــاری ه ــت بیم ــای ثب ــام ه ــش نظ ــت                * نق ــه ثب ــعه برنام ــرا و توس ــات در اج ــن آوری اطاع ف
ــا و  ــت داده ه ــی، مالکی ــات اخاق ــا       * ماحظ ــاری ه ــت بیم ــات ثب ــل اطاع ــز و تحلی ــا    * آنالی ــار ی ه ــت بیم ــی در ثب ــرل کیف * کنت
تبــادل داده هــای ثبــت بیمــاری هــا             *بیــو بانــک هــا در برنامــه هــای ثبــت بیمــاری هــا     * نقــش ثبــت بیمــاری هــا در نظاممراقبــت 

ــر ــر واگی ــای غی ــاری ه ــرل بیم ودر کنت

چارت سازمانی همایش
بــا توجــه بــه اهمیــت نحــوه پیشــبرد سیاســت ها و اصــول برگــزاری دومیــن همایــش بیــن المللــی ثبــت بیمــاری هــا و پیامدهــای ســامت 

رونــد اجرایــي مطابــق چــارت ذیــل مــد نظــر قــرار گرفتــه اســت.

رئیس همایش: 
دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دبیر علمی همایش: 
دکتر کاظم زنده دل  مشاور محترم معاونت تحقیقات وفناوری ومسئول برنامه ثبت بیماریها و پیامدهای سامت

دبیر اجرایی همایش:
 دکترآذین نحوی جو مسئول برنامه ثبت بیماری ها دانشگاه علوم پزشکی تهران

مدیر برنامه ریزی اجرایی همایش:
دکتر محمدمعید ملک زاد  مدیر دفتر تحقیقات سامت دانشگاه صنعتی شریف

رئیس همایش

شورای
سیاستگذاری

کمیته عالی 
اجرایی همایش

دبیر علمی 
همایش

کمیته
ثبت نام

کمیته
تشریفات

کمیته
نمایشگاه

کمیته
بین الملل

کمیته علمی کمیته روابط 
عمومی و فرهنگی

کمیته
اداری و مالی
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شورای سیاستگذاری همایش
* دکتر رضا ملک زاده

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس محترم همایش

* دکتر عباسعلی کریمی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران و عضو شورای سیاستگذاری همایش

* دکتر کاظم زنده دل

مشاور معاونت تحقیقات وفناوری ومسئول برنامه ثبت بیماریها و پیامدهای سامت و دبیر علمی همایش

* دکتر باقر الریجانی

معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

* دکتر قاسم جان بابایی

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

* دکتر علیرضا رئیسی

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

* دکتر محمد علی صحرائیان

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران
 

* دکتر افشین استوار

رئیس کمیته بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

* دکتر آذین نحوی جو

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران و دبیر اجرایی همایش

* دکتر سیدمحمود تارا

رئیس دفتر مدیریت آمار و فناوری اطاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

* دکتر شاهین آخوندزاده

مشاور معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
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تلفــن:   66053190 - 66054966 )021(
فاکــس:  66053877  )021(

info@dhrc.ir  :ونیک پسـت الک�ت
www.dhrc.ir  :وب سایت

خانه: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید حبیب الّله دب�ی
کوچه قاسمی، کوچه تیموری، بن بست گوهر

پالک 1، واحد 9


