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بیانیه اختتامیه دومین کنگره بینالمللی ثبت بیماریها و پیامدهای سالمت ،تهران
( آذرماه )9317
با استعانت از خداوند متعال ،دومین کنگره بینالمللی ثبت بیماریها و پیامدهای سالمت با هدف توسعه کمی و کیفی برنامه های
ثبت و با مشارکت گسترده کارشناسان و مسئولین برنامه های ثبت در کشور ،مدیران بخش های پژوهش ،بهداشت ،و درمان سراسر
کشور در تاریخ  20الی  22آذر ماه سال  7931برگزار گردید .این همایش در  3محور اصلی به بحث و بررسی آخرین دست آوردها
و چالش های ثبت بیماریها و پیامدهای سالمت پرداخت و شرکت کنندگان ،نتایج برنامه های ثبت و همچنین تجارب خود را در
جلسات و کارگاههای آموزشی با یکدیگر به اشتراک گذاشتند.
این همایش سه روزه به همت پژوهشکده سرطان انستیتو کانسر ایران ،معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاونت
تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی کشور و مشارکت  10برنامه ثبت
بیماری در کشور برگزار شد .در این کنگره محققین و کارشناسان بین المللی از جمله رییس آژانس بین المللی تحقیق سرطان
( )IARCحضور بهم رساندند .در این رویداد ارزشمند که با حضور مقام محترم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،معاونت های
تحقیقات و فن آوری ،درمان ،و بهداشت ورازت و حضور بیش از  000نفر از متخصصین و کارشناسان برگزار شد 751 ،مقاله در قالب
سخنرانی و پوستر ارائه شد .دبیرخانه همایش با تشکر از تمام مدیران و دست اندرکاران در سطح وزارت بهداشت و همچنین دانشگاه
های علوم پزشکی که چنین فرصتی را برای توسعه برنامه های ثبت فراهم آوردند بیانیه پایانی همایش را در  77بند ذیل در راستای
توسعه کمی و کیفی برنامه های ثبت منتشر می نماید.

 -7برنامه های ثبت بیماریها علیرغم فرصتها و دستاوردهایی که برای نظام سالمت کشور ایجاد نموده اند ،هنوز در ابتدای راه
هستند و مهمترین نیاز آنها حمایت های مالی و معنوی در سطح وزارت بهداشت وهمچنین دانشگاه های علوم پزشکی می
باشد.
 -2معاونت تحقیقات و فن آوری در طی  0سال گذشته موفق به ایجاد  10برنامه ثبت در سطح ملی و دانشگاهی در کشور
شده است .ضمن ضرورت توسعه برنامه های ثبت بیماریها و سایر موضوعات اولویت دار ،کیفیت برنامه های ثبت بیش از
توسعه کمی اهمیت دارد .لذا مسئولین برنامه های ثبت را به توجه بیشتر به کیفیت فرایندها ،داده ها و نتایج حاصل از
برنامه های ثبت فرا می خوانیم .چرا که کیفیت و اعتبار هر کدام از ثبت ها جایگاه این برنامه را در آینده تثبیت خواهد
کرد.

 -9برنامه های ثبت برای بازدهی و دستیابی به اهداف خود نیاز به تامین و توسعه زیر ساختهای فن آوری اطالعات دارد .از
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و همچنین دانشگاه های علوم پزشکی درخواست می شود تامین زیر ساختهای
فن آوری اطالعات را برای حمایت از برنامه های ثبت در اولویت قرار بدهند.
 -0نظام ثبت سرطان جمیعیتی با تالش ستاد وزارت بهداشت ،درمان و آموزشی پزشکی شرایط بسیار خوبی را ایجاد نموده و
موقعیتهای چشمگیری در منطقه حاصل شده است .تداوم حمایت ها و فعالیتهای ثبت سرطان و هدف گذاری برای انتشار
نتایج حداقل  70استان در کتاب آمار سرطان در پنج فاره7می تواند جایگاه این برنامه را در سطح ملی و بین المللی تثیبت
نماید .برای دستیابی به چنین هدف مهمی ،دانشگاه ها و مسئولین را به برنامه ریزی منظم و تالش مستمر فرا می خوانیم
و از وزارت بهداشت درخواست می نماییم حد اکثر حمایت الزم را از برنامه های ثبت سرطان جمیعتی فراهم کنند.
 -5برای توسعه کمی و کیفی برنامه های ثبت ،نیاز به برنامه های آموزشی و توانمند سازی در سطح منطقه ای ،ملی ،و بین
المللی وجود دارد .از معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت درخواست می شود برای تامین این نیاز مهم همکاری و
مساعدت الزم را با دانشگاه های کشور داشته باشد.
 -1اجرای برنامه های ثبت نیازمند حضور و فعالیت کارشناسان و متخصصین برنامه های ثبت می باشد .ضمن تاکید بر تربیت
و توانمندسازی و کارشناسان و مدیران برنامه های ثبت ضروری است وزارت بهداشت و دانشگاه ها زمینه جذب تداوم
فعالیت های کارشناسان را از طریق استخدام و قرار دادهای بلند مدت فراهم نماید.
 -1پرهیز از موازی کاری و توسعه همکاری بین مراکز تحقیقاتی ،دانشگاه ها و مراکز اجرایی ستاد وزارت بهداشت که در چند
سال اخیر شکل گرفته از توصیه های صاحب نظران شرکت کننده در این کنگره بود و امید است با تقویت روحیه همکاری
بستر مناسبی ب رای توسعه پایدار زیر ساخت ها و فعالیت های ثبت بیماری ها فراهم گردد.
 -0همکاری و تبادل داده ها و اطالعات بین ثبت های مختلف در آینده نزدیک ضروری خواهد بود .لذا تدوین استانداردها و
پروتکل ها و ساز و کارهای فنی برای امکان تبادل داده ها ضروری می باشد .تمام متخصصین و کارشناسان دانشگاه ها را
برای تدوین این راهنماها ،استانداردها و پروتکل ها به همکاری فرا می خوانیم.
 -3مهمترین هدف برنامه ثبت بیماریها و پیامدهای سالمت ارتقاء کیفیت خدمات تشخیصی و درمانی برای مردم و بیماران در
کشور عزیز مان ایران می باشد .ضروری است برنامه های ثبت ،ضمن توجه به ابعاد علمی برنامه ها ،دستیابی به این هدف
مهم را در اولویت قرار دهند و با تعامل موثر و همکاری برنامه های ثبت ،مراکز تحقیقاتی ،انجمن های علمی ،و مدیران
اجرایی و متخصصین بخش بهداشت و درمان کشور ،فرصتهای استفاده از نتایج برنامه ثبت در سیاست گذاری و اصالح
فرایندهای تشخیص و درمان را فراهم نمایند.
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 -70اخالق در پژوهش و توجه به امنیت اطالعات ،رعایت اصول محرمانگی ،رعایت حقوق مادی و معنوی تمام دست اندرکاران
برنامه های ثبت موضوع مهمی است ک ه از زمان شروع یک برنامه ثبت تا مراحل اجرایی و همچنین بهره برداری از نتایج
آن باید همواره مورد توجه مسئولین برنامه های ثبت در کشور قرار گیرد .از تمام مسئولین و کارشناسان محترم ثبت در
سطوح مختلف در خواست می نماییم با توجه به اصول اخالقی و تدوین ساز و کارهای آن در مراحل مختلف ،رعایت اصول
اخالقی را تضمین نمایند.
 -77با توجه به رشد قابل توجه برنامه ی ثبت در کشور ،تشکیل انجمن ثبت بیماریها که بتواند بصورت یک نهاد موثر با مشارکت
مراکز و مدیران ثبت این فعالیت مهم و چند تخصصی در کشور را توسعه دهد ضروری می باشد .انجمن ثبت بیماری ها
بدون توجه به تغییر و تحوالت مدیریتی در وزارت بهداشت با تدوین استانداردها ،فعالیت های توانمند سازی و آموزشی ،و
اجرای برنامه های ارزشیابی نظام های ثبت بیماری ضامن بقای این فعالیت مهم در کشور خواهد بود .از مسئولین محترم
وزارت بهداشت درخواست می شود با تشکیل انجمن چند تخصصی ثبت بیماری ها در کشور موافقت نموده و بستر رشد
کمی و کیفی برنامه های ثبت را در کشور فراهم کنند.
در نهایت برای تمام مدیران ،متخصصین و کارشناسان ثبت بیماری که برای بهبود کیفیت خدمات نظام سالمت صادقانه و
مسئوالنه تالش می کنند آرزوی سالمتی و موفقیت داریم.
والسالم علیکم و رحمته اهلل و برکاته

