اصول ثبت بیماریها و پیامذهای سالمت

فصل هشتم
اصول کنترل کیفی رد ربانهم اهی ثبت بیماریها
دوتش واظن صًذُ دل
تشای آًىِ یه تشًاهِ ثثت تتَاًذ تِ ػیاػتگضاس ووه وٌذ تایذ فشایٌذ ثثت اص ویفیت وافی تشخَسداس تاؿذ ٍ اص عشفی تتَاى تِ
ویفیت دادُ ّا ٍ ًتایح آى اػتواد وشد .تٌا تشایي هؼَلیي تشًاهِ ثثت تایذ تا هَضَع وٌتشل ویفی دس تشًاهِ ّای ثثت آؿٌا تاؿٌذ ٍ
تشًاهِ هـخلی تشای وٌتشل ویفی دادُ ّا ٍ ًتایح ثثت داؿتِ تاؿٌذ .دس گضاسؿْای ثثت الصم اػت ؿاخلْای ویفیت ثثت
هـخق ؿذُ ٍ ٍضؼیت ؿاخلْا دس هشاحل هختلف ثثت گضاسؽ ؿَد .سٍؽ وٌتشل ویفی تؼتگی تِ اّذاف ثثت داسد .تِ ػٌَاى
ؿاخلْا ٍ ًتایح وٌتشل ویفی دس سًاهِ ّای ثثتی وِ ًتایح آًْا دس ػیاػتگضاسی اػتفادُ هی ؿَد ًؼثت تِ ثثت ّایی وِ فمظ سًٍذ
تثواسی سا ًـاى هی دّذ اص حؼاػیت تیـتشی تشخَسداس اػت .تا تَخِ تِ آًىِ اوثش تشًاهِ ّای ثثت ،اص ًظش اتؼاد واسی ٍػیغ
ّؼتٌذ ٍ حدن لاتل تَخْی دادُ سا هذیشیت هی وٌٌذ تَخِ تِ هَضَع وٌتشل ویفی ّن ًؼثی هی تاؿذ ٍ تؼتگی تِ تَدخِ ثثت ٍ
فؼالیتْای هشتثظ تا وٌتشل ویفی داسد .تْتشیي سٍیىشد ایي اػت وِ تشای وٌتشل ویفی سٍی هَضَػاتی ٍ اتؼادی توشوض ؿَد وِ
هوىي اػت تا خغای صیاد ّوشاُ تاؿذ ٍ ایي هَضَع سا هَلغ عشاحی ثثت تایذ هذ ًظش لشاس داد .ػِ هحَس هْن دس هَضَع وٌتشل
ویفی ٍخَد داسد وِ دس ایي فلل تِ آًْا پشداختِ این .این هحَسّا ؿاهل الذاهات وٌتشل ویفی تش اػاع فشایٌذّای ثثت ،ویفیت
دادُ ّا ٍ ًتایح ثثت ٍ ؿاخلْای اًذاصُ گیشی وٌتشل ویفی ثثت هی تاؿٌذ.

الف) کنترل کیفی بر اساس فرایندهای ثبت
فشایٌذّای ثثت ػشعاى تغَس خالكِ ؿاهل هَاسد ریل هی تاؿذ:
 -1عشاحی تشًاهِ ٍ پشػـٌاهِ ثثت
 -2ؿٌاػایی هَاسد
 -3خوغ آٍسی اعالػات
 -4ثثت اعالػات دس ًشم افضاس
 -5اكالح خغاّا ٍ تىشاس گیشی
 -6اسػال دادُ ّا
1

اصول ثبت بیماریها و پیامذهای سالمت
 -7تدضیِ ٍ تحلیل
 -8تْیِ گضاسؽ
ً -9گْذاسی ٍ آسؿیَ دادُ ّا
دس ّش یه اص هشاحل فَق الصم اػت الذاهات هٌاػثی تشای اعویٌاى اص ویفیت اًدام تشًاهِ كَست گیشد .ایي الذاهات هی تَاًذ تؼیاس
هتٌَع ٍ هتؼذد تاؿذ .خالكِ الذاهاتی وِ دس ّش یه اص هشاحل الصم اػت اًدام ؿَد دس ایي تخؾ اسائِ ؿذُ اػت .الثتِ ایي الذاهات
فمظ تِ هَضَػات هْن اؿاسُ وشدُ اػت ٍ ّش تشًاهِ ثثت هی تَاًذ تا تَخِ تِ اّذاف ،هٌاتغ دادُ ّا ،تؼذاد ٍ گشٍّْای ّوىاس ٍ ػایش
هؼایل اختلاكی الذاهات ٍیظُ خَد سا تشای وٌتشل ویفی ثثت اًدام دّذ.
 )1طراحی برنامه و پرسشنامه ثبت
هؼَلیي اخشایی ثثت تایذ تؼاسیف دلیك ٍ ؿفافی اص هتغیشّا ٍ فشایٌذّای اخشای ثثت ٍ ّوچٌیي ؿاخلْای وٌتشل ویفی اسائِ
وٌٌذ .هتغیشّا تش اػاع اػتاًذاسدّای ػلوی ٍ دس كَست اهىاى اػتاًذاسدّای وذگزاسی تیي الوللی تؼشیف ؿًَذ .فشم یا پشػـٌاهِ
ثثت تایذ اص سٍایی ٍ پایایی وافی تشخَسداس تاؿذ ٍ اهىاى تفؼیش اعالػاتی وِ تایذ ثثت ؿَد تِ حذ الل هوىي تشػذ.
 )2شناسایی موارد
دس ّش تشًاهِ ثثت تؼشیف دلیمی اص تیواسی ٍ پیاهذ ثثت ٍخَد داؿتِ تاؿذ ٍ تلَست ؿفاف دس دػتَس الؼول ثثت اسائِ ؿَد .اص
عشفی اهىاى تـخیق تیواسی ٍ یا پیاهذ هَسد ًظش ٍخَد داؿتِ تاؿذ ٍ واسؿٌاػاى ثثت تایذ تتَاًٌذ تشاحتی هـخق وٌٌذ وِ آیا
تیواس ؿشایظ ٍسٍد تِ ثثت ساداسد یا خیش .اص عشفی هٌاتغ هختلفی وِ تایذ تشای ؿٌاػایی تیواس ٍ ثثت اعالػات تِ آًْا هشاخؼِ ؿَد
تایذ هـخق ؿَد .هوىي اػت دس تخؾ هذاسن پضؿىی ٍ یا دسهاًگاُ ًتَاًین تِ اعالػات ّوِ تیواساى دػتشػی پیذا وٌین .دس ایي
كَست هوىي اػت ثثت واهلی ًذاؿتِ تاؿین ٍ تلَست ػیؼتواتیه تؼضی اص تیواساى وِ پیؾ آگْی تْتش ٍ یا تذتش اص ػایش تیواساى
داسًذ ٍاسد تشًاهِ ثثت ًـًَذ ٍ ًتیدِ گیشی ّا هخذٍؽ ؿَد .تِ ّویي دلیل هؼوَال تشای اًدام ثثت اعالػات تیواساى تِ توام هٌاتغ
اعالػاتی وِ هوىي اػت تیواساى دس آًدا خذهات گشفتِ تاؿٌذ هشاخؼِ وٌین .اص عشفی ًثایذ فشایٌذ ؿٌاػایی تیواس تؼیاس ػخت ٍ
غیش لاتل اخشا ؿَد ٍ ّوَاسُ یه تؼادلی تیي واهل تَدى دادُ ّا اًدام پزیشی ثثت ٍخَد داؿتِ تاؿذ.
دس كَستیىِ ًیاص تِ اًدام غشتالگشی تشای اًتخاب هَاسد ًیاص اػت تایذ لثل اص هشاحل ثثت اًدام ؿَد ٍ هَاسدی وِ ؿٌاػایی ؿذُ اًذ
ٍ ؿشایظ ٍسٍد سا داسًذ ثثت ؿًَذ .هشاحل غشتالگشی هؼوَال خضٍ فشایٌذّای ثثت هحؼَب ًوی ؿًَذ ٍ ضشٍسی اػت توْیذات الصم
تشای آى دس ػیؼتن تْذاؿتی ٍ دسهاًی دیذُ ؿَد.
 )3جمع آوری داده ها
خوغ آٍسی دادُ ّای ثثت خضٍ هشاحل تؼیاس ولیذی ٍ اػاػی ّش تشًاهِ ثثت هی تاؿذ .تشای اعویٌاى اص دادُ ّا ٍ ًتایح ثثت الصم
اػت ؿشایظ خوغ آٍسی اعالػات اص ویفیت لثل لثَلی تشخَسداس تاؿذ .هحل خوغ آٍسی دادُ ّا ،داًؾ ٍ تَاًایی واسؿٌاع ثثت،
حدن واس ٍ اتضاسّای خوغ اٍسی دادُ ّا هی تَاًذ دس ویفیت واس ثثت تاثیش تؼضایی داؿتِ تاؿذ .واسؿٌاػاى ثثت تایذ آهَصؽ وافی
دسهَسد هؼیاسّای ٍسٍد تیواساى  ،هتغیشّای ثثتً ،حَُ خوغ آٍسی ثثت ،ؿاخلْای وٌتشل ویفی تثیٌٌذ .حدن واس هٌتاػة تشای
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واسؿٌاع ثثت تؼشیف ؿَد ٍ حدن واس تش اػاع تَدخِ ٍ اهاًات ثثت تٌظین ؿَد .هؼَلیي ثثت تایذ تاصخَسد هٌاػة تِ خغاّای
خوغ آٍسی اسائِ وٌٌذ .دس كَستیىِ اص اعالػات ثثت ؿذُ دس ًشم افضاسّای تیواسػتاى ٍ آصهایـگاّْا اػتفادُ هی ؿَد ،اص ًحَُ
كحیح ٍسٍد دادُ ّا تِ ایي ًشم افضاسّا اعویٌاى حاكل وٌیذ .دس كَست لضٍم هذاخالت ًشم افضاسی ٍ آهَصؿی تشای ٍسٍد كحیح دادُ
ّا تِ ایي ًشم افضاسّا سا اًدام دّیذ.
 )4ورود اطالعات به نرم افسار
ًشم افضاسّای ثثت تایذ حذ الل اكَل وٌتشل سا تشای ٍسٍد اعالػات دسًظش تگیشد .هثالْایی اص ًحَُ وٌتشل ویفی تش اػاع ًشم
افضاسّای ثثت ؿاهل هَاسد ریل هی تاؿذ:
الف) تؼضی اص هتغیشّا تایذ تشای ثثت یه تیواس ضشٍسی تاؿذ ٍ ًشم افضاس دس كَست ػذم تىویل آًْا تِ واسؿٌاع ثثت
ّـذاس الصم سا تذّذ.
ب) تشای ًشم افضاس یه هشحلِ ٍسٍد اعالػات ٍ یه هشحلِ تاییذ اعالػات دس ًظش گشفتِ ؿَد ٍ دس هشحلِ تاییذ واهل تَدى
توام الالم ضشٍسی چه ؿَد ٍ هؼَل وٌتشل ویفی پغ اص تىویل الالم ضشٍسی اعالػات سا تاییذ وٌذ.
ج) تؼضی اص الالم دادّای هثل تاسیخ ،هحل صًذگی تیواس ٍ  ...تلَست اًتخاب اص هٌَّای ًشم افضاس تاؿذ تا اهىاى ثثت
اؿتثاُ اعالػات اػاػی ٍخَد ًذاؿتِ تاؿذ .تشای تؼضی هتغیشّا هثل وذ هلی فشهَلْایی ٍخَد داسد وِ هی تَاًذ كحت
آى سا ٌّگام ثثت چه وٌذ ٍ اخاصُ ثثت اؿتثاُ ایي هتغیشّا سا ًذّذ.
د) اهىاى تىشاس گیشی تا دادُ ّای ثثت ؿذُ لثلی ٍخَد داؿتِ تاؿذ ٍ تشای تشویة هَاسدی تىشاسی اػتشاتظی ٍ سٍؽ
هٌاػثی دس ًظش گشفتِ ؿذُ تاؿذ.
ُ) ًشم افضاس هی تَاًذ گضاسؿْای دٍسُ ای ٍ ًوَداسّایی ساتْیِ وٌذ ٍ سًٍذ ٍسٍد اعالػات ،تَصیغ هتغیشّای هختلف تش
اػاع هٌثؼی اسػال وٌٌذُ اعالػات ،تاصُ ّای صهاًی هختلف ٍ ،واسؿٌاع ثثت گضاسؽ سا تِ هؼَل ثثت گضاسؽ وٌذ.
تشسػی گضاسؿْا هی تَاًذ تِ ػٌَاى اتضاس وٌتشل ویفی فشایٌذ خوغ آٍسی ٍ ثثت دادُ ّا هَسد اػتفادُ لشاس گیشد.
 )5ارسال داده ها
دسكَستیىِ تشًاهِ ثثت تلَست چٌذ هشوضی اًدام هی ؿَدّ ،ش یه اص هشاوض ّوىاس یه ًفش هؼَل وٌتشل ویفی داؿتِ تاؿذ ٍ لثل
اص اسػال دادُ ّا هشاحل وٌتشل ویفی سا تش سٍی دادّای خوغ آٍسی ؿذُ اًدام دّذ.
 )6تحلیل داده ها
هؼوَال ّش تشًاهِ ثثت اّذاف هـخلی سا تشای تحلیل دادُ ّا دس ًظش هی گیشد ٍ آًالیضّای آهاسی هؼوَال ّش ثثت هثتٌی تشایي
اّذاف ّؼتٌذ .اص سٍؿْای ػلوی ٍ اػتاًذاسد تشای تحلیل دادُ ّا ٍ تْیِ خذاٍل ٍ ًوَداسّا اػتفادُ ؿَد .یه ًفش هتخلق
اپیذهیَلَطی یا هتخلق آهاس تش هشاحل تحلیل دادُ ّا ٍ ًتایح ًظاست وٌذ .ؿاخلْای وٌتشل ویفی هشتَط ثثت تشاػاع
اػتاًذاسدّای ػلوی هَسد تدضیِ ٍ تحلیل لشاس گیشد .واسؿٌاػاى ثثت ٍ هؼَلیي تحیل دادُ تایذ آهَصؿْای الصم دس خلَف ًحَُ
كحیح تحلیل دادُ ّا سا تثٌٌذ.
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 )7تهیه گسارش
هؼَلیي تشًام ّای ثثت تایذ اص فشهت اػتاًذاسد تشای اًتـاس گضاسؿْای دٍسُ ای ثثت اػتفادُ ؿَد .دس گضاسؿْای ثثت تایذ
ؿاخلْای وٌتشل ویفی ّوشاُ تا ًتایح اٍلیِ هٌتـش ؿَد .پغ اص اًتـاس ًتایح ّن الصم اػت اػتثاس ًتایح ثثت تا اًدام هغالؼات
وٌتشل ویفی اسصیاتی ؿَد .سٍؿْایی هثل كیذ تاص كیذ ،خوغ آٍسی ٍ وذ گزاسی هدذد دادُ ّا ،همایؼِ ًتایح ثثت یا گضاسؽ ّایی
وِ تِ سٍؿْای دیگش هٌتـش ؿذُ اػت ،همایؼِ تا ًتایح ػالْای لثل ٍ ّوچٌیي ػایش وـَسّای هـاتِ ٍ تحلیل كحیح تفاٍتْا خضٍ
سٍؿْای هشػَهی اػت وِ تشای اسصیاتی ویفیت ثثت پیـٌْاد هی ؿَد.
 )7سایر موارد
یىی اص هْوتشیي اخضا ّش ػیؼتن ثثت تشًاهِ ّای آهَصؿی اٍلیِ ٍ آهَصؽ هذاٍم اػت وِ تایذ دس اٍلَیت هؼَلیي تشًاهِ ثثت لشاس
گیشدّ .ش واسؿٌاع ثثت خذیذ لثل اص ؿشٍع تِ ّوىاسی دس یه دٍسُ آهَصؿی ؿشوت وشدُ ٍ گَاّی ؿشوت دس دٍسُ سا دسیافت
وٌذ .داًؾ ٍ ًگشؽ ٍ ػولىشد پشػٌل ثثت دس ػغَح هختلف تلَست دٍسُ ای اسصیاتی ؿَد ٍ هذاخالت آهَصؿی تش اػاع ًتایح آى
تٌظین ؿَد .ضشٍسی اػت صهاى ٍ تَدخِ هٌاػة تشای اخشای اخضاء وٌتشل ویفی ثثت دس ًظش گشفتِ ؿَد .تشًاهِ اػتثاس تخـی هشاوض
ّوىاس دس تشًاهِ ثثت عشاحی ؿَد ٍ گَاّی ّای الصم تش اػاع آًْا كادس ؿَد.

ب) کیفیت داده ها و نتایج ثبت
ّواًغَس وِ دس تاال گفتِ ؿذ ،ویفیت ٍ ًتایح ثثت خضٍ هْوتشیي اتؼادی اػت وِ دس وٌتشل ویفی هَسد تَخِ لشاس هی گیشد.
ؿاخلْای هْوی وِ دس ایي تخؾ تِ آى پشداختِ هی ؿَد ؿاهل هَاسد صیش اػت:
 -1لاتل همایؼِ تَدى
 -2واهل تَدى ثثت
 -3كحیح تَدى اعالػات ثثت
 -4تشٍص تَدى ًتایح ثثت
 )1قابل مقایسه بودن
فؼالیت ّای ثثت سٍص تِ سٍص دس حال گؼتشع اػت ٍ گشٍّْای ػلوی ٍ اخشایی تا اّذاف هختلف تشای اًدام ثثت الذام هی وٌٌذ.
ایي گشٍّْا دس هماعغ هختلف تلوین هی گیشًذ ًتایح خَد سا تا ػایش تشًاهِ ّای هـاتِ همایؼِ وٌٌذ .ایي همایؼِ ّا دس كَستی
لاتل اًدام اػت وِ اص هؼیاسّا ٍ تؼاسیف اػتاًذاسدی اػتفادُ وشدُ تاؿٌذ .دس خلَف تیواسیْای هختلف هوىي اػت اػتاًذاسدّای
هتفاٍتی هغشح تاؿذ .تِ ػٌَاى هثال سایح تشیي هؼیاسی وِ تشای تؼییي تـخیق ییواسیْا هَسد اػتفادُ لشاس هی گیشد ،عثمِ تٌذی
تیي الوللی تیواسیْاػت وِ اكغالحا تِ ػٌَاى وذّای ً ICDاهثشدُ هی ؿَد وِ اهشٍصُ ٍیشایؾ دّن آى هَسد اػتفادُ لشاس هی
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گیشد .1ػالٍُ تش ایي وذگزاسی ّای دیگشی ّن ٍخَد داسد وِ ّش وذام خلَكیات ٍ واستشدّای خَد سا داسًذ خضئیات ّش یه اص وذ
گزاسی ّای تیي الوللی دس فلل  ....تِ تفلیل اسائِ ؿذُ اػت .هْوتشیي ًىتِ ای وِ دس ایي فلل تش آى تاویذ هی ؿَد ایي اػت
وِ اػتفادُ اص ّش یه اص ایي وذّا تش اػاع اػتاًذاسدّای ّش یه دس اتتذای تشًاهِ هـخق ؿذُ ٍ ّوَاسُ اص آى اػتفادُ ؿَد .تدض
ایي وذّا هوىي اػت الالم اعالػاتی دیگشی دس تشًاهِ ثثت خوغ آٍسی ؿَد وِ ؿاهل ایي وذّا ًوی ؿَد .دس ایي كَست الصم
اػت تشای ّش یه اص الالم اعالػاتی تلوین گیشی ؿَد .تْتش اػت ایي تلوین گیشی ّا عَسی اًدام ؿَد وِ اهىاى همایؼِ دادُ
ّای ثثت سا تا ػایش تشًاهِ ّای دًیا فشاّن وٌذ .دس غیش ایٌلَست هـىالت صیادی تشای تحلیل ًتایح دس همایؼِ تا ػایش تشًاهِ ّای
تیي الوللی ایداد خَاّذ ؿذ .دس خلَف الالم دادُ ّا ٍ ًحَُ تؼییي آًْا تلَست هفلل دس فلل  ......تحث ؿذُ اػت.
 )2کامل بودن داده ها
واهل تَدى دادُ ّای ثثت اص دٍ خٌثِ هغشح اػت .اٍل آًىِ توام تیواساًی وِ تش اػاع ّذف تشًاهِ تایذ ثثت ؿًَذ سا تتَاى خوغ
آٍسی ٍ ثثت وشد .ثاًیا ،اعالػات هشتَط توام هتغیشّای اكلی وِ ضشٍسی ّؼتٌذ سا ثثت وٌینٍ .خِ اٍل اّویت تؼیاس صیادی داسد
صیشا هوىي اػت تا ػذم ثثت تخـی اص تیواساى ًتیدِ گیشی ّای هشتَط تِ ّذف ثثت هخذٍؽ ؿَد .تِ ػٌَاى هثال اگش تلَست
ػیؼتواتیه تیواساًی وِ تؼیاس تذحال ّؼتٌذ ٍ تا تیواساًی وِ حال ػوَهی خَتی داسًذ سا ثثت ًىٌینً ،تیدِ گیشی دس هَسد
پیاهذّای تیواساى هخذٍؽ خَاّذ تَد .دس ثثت ّای خوؼیتی وِ تایذ توام تیواساى دس یه خوؼیت تؼشیف ؿًَذ ،ثثت ون تیواساى
هٌدش تِ واّؾ تخویي دس هیضاى تشٍص ٍ ؿیَع تیواسی هَسد ًظش خَاّذ تَد ٍ هوىي اػت ػیاػتگضاساى سا دس تشًاهِ سیضی تِ اؿتثاُ
تیٌذاصد .تِ ػٌَاى هثال دس تشًاهِ ثثت خوؼیتی وِ الصم اػت توام تیواساى هثتال تِ ػشعاى سا ثثت وٌین ،ثثت ًالق تیواساى
هٌدشهی ؿَد آهاس دلیمی اص ٍضؼیت ػشعاًْا ًذاؿتِ تاؿین .دس ثثت ػشعاى ایشاى ،تِ دلیل هـىالتی وِ دس ثثت ٍخَد داؿت
هیضاى ون ؿواسی لاتل تَخْی دس ػشعاى ّایی هثل سیِ ٍ هؼذُ اتفاق افتاد ٍ تدای آًىِ ػشعاى سیِ دس خایگاُ خَد تِ ػٌَاى
ػشعاى دٍم ٍ یا ػَم وـَس هَسد تَخِ لشاس تگیشد ،ػالْا دس سدُ ؿـن ٍ یا ّفتن لشاس گشفت .لزا حؼاػیت الصم تشای هثاسصُ تا
هلشف تٌثاوَ (ػیگاس ٍ للیاى) ایداد ًـذّ .وچٌیي اگش دس یه ثثت تیواسػتاًی اگش توام تیواساًی وِ عثك تؼشیف تایذ ثثت ؿًَذ
سا ثثت ًىٌین ،هوىي اػت ًتیدِ گیشی ّای اؿتثاُ حاكل ؿَد.
دس ٍخِ دٍم واهل تَدى ّن وِ هشتَط تِ الالم دادُ ّاػت اّویت داسد .هثال اگش آدسع هحل ػىًَت ،تاسیخ تـخیق ،ػي.. ٍ ،
خضٍ دادُ ّای گن ؿذُ تاؿذ ،دس اًتْا ًوی ؿَد دادُ ّا سا آًالیض وشد ٍ گضاسؿْای هٌاػثی تشای اّذاف ثثت تَلیذ وشد .تٌا تشایي
الصم اػت توْیذاتی اًذیـیذ وِ اعالػات الصم دس هَسد هتغیشّای ثثت خوغ آٍسی ؿَد .یىی اص توْیذات هْن د سایي خلَف ایي
اػت وِ ًشم افضاس ثثت تلَستی عشاحی ؿَد وِ ثثت الالم ضشٍسی ّش تیواس دس ًشم افضاس وٌتشل ؿَد ٍ اخاصُ ثثت ًالق تیواس سا
ًذّذ .الثتِ ّوَاسُ تیي هیضاى واهل تَدى دادُ ّا ٍ ػختی واس تایذ تٌاػة ٍخَد داؿتِ تاؿذ ٍ حؼاػیت ثثت ًؼثت تِ تؼضی اص
الالم دادُ ای ووتش تاؿذ تا فؼالیت ثثت تا تَلف ّای عَالًی سٍتشٍ ًـَد .تؼالٍُ الصم اػت اص هیضاى دادُ ّای گن ؿذُ گضاسؽ ّای
دٍسُ ای تْیِ ؿَد ٍ تلَست هشتة تِ واسؿٌاػاى ثثت ٍ هشاوض ّوىاس گضاسؽ اسػال ؿَد.

)International Classification of Diseases, Version 10 (ICD10
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 )3صحیح بودن داده ها
اػتفادُ اص گضاسؽ ّای ثثت هثتٌی تشاػتوادی اػت وِ تِ كحت آى ٍخَد داسد .تـخیق دلیك تیواسی ،ػي ،خٌغ ،تاسیخ ّای
هختلف ٍ ػایش الالم اعالػتی تایذ اص حذ اوثش كحت ٍ اػتثاس تشخَسداس تاؿٌذ.كحت اعالػات ،ساتغِ هؼتمین تا حدن واس ٍ تؼذاد
الالم اعالػاتی داسدّ .ش چمذس حدن واس صیاد تاؿذ ٍ تؼذاد الالم اعالػاتی وِ خوغ آٍسی هی ؿَد صیاد تاؿذ ویفیت واس افت پیذا
هی وٌذ ٍ تاػث هی ؿَد صهاى عَالًی كشف خوغ آٍسی اعالػات ؿَد ٍ اعالػات خوغ آٍسی ؿذُ اص كحت الصم تشخَسداس ًثاؿذ.
ًىتِ دیگشی وِ دس كحت دادُ ّا اثش داسد تؼاسیفی اػت وِ تشای ّش هتغیش ٍخَد داسد .تؼشیف هتغیشّا تایذ عَسی تاؿذ وِ احتوال
تفؼیشّای هختل اص دادُ ٍّوچٌیي هیضاى خغا دس خوغ آٍسی ثثت اعالػات تِ حذ الل تشػذ.
 )4به هنگام بودن ثبت
ّذف اص ّش تشًاهِ ثثت ،تحلیل هٌظن دادُ ّا تشای تلویوات تْذاؿتی ٍ دسهاًی هی تاؿذ .تٌا تشایي ًتایح ثثت تایذ ّش چِ صٍدتش
هٌتـش ؿَد ٍ ػیاػتگضاساى اص آى تشای تشًاهِ سیضی ّای خَد اػتفادُ وٌٌذ .اص عشفیّ ،ش چمذس گضاسؽ ثثت تِ هَلغ هٌتـش ؿَد،
ًـاى هی دّذ وِ اص ًظش هذیشیتی ؿشایظ خَتی ٍخَد داسد ٍ ًتایح چٌیي ثثتی تیـتش لاتل اػتواد اػت .هؼیاسّای هتفاٍتی تشای
صهاى هٌاػة ثثت ٍخَد داسد .تِ ػٌَاى هثال حذ الل  6هاُ ٍ حذ اوثش  2ػال پغ اص پایاى ػال ،ؿاخق تِ ٌّگام تَدى تشًاهِ ثثت
هی تاؿذ .ایي صهاى هی تَاًذ تش اػاع ًَع تشًاهِ ٍ اّذاف ثثت هتغیش تاؿذ.
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ج) شاخصهای اندازه گیری کیفیت ثبت
تا تَخِ تِ هغالثی وِ گفتِ ؿذّ ،ش تشًاهِ ثثت تایذ تشای ؿاخلْای هٌاػثی سا تشای اسصیاتی ویفیت ثثت هـخق وٌذ ٍ تشای
اًذاصُ گیشی آًْا الذام وٌذ .ػغح دػتیاتی تِ ؿاخلْا ّن هَضَع هْوی اػت وِ هؼَلیي ثثت تایذ دس هَسد آًْا تلوین گیشی
وٌٌذ .دس هشاحل ؿشٍع ثثت تایذ ػغح دلت ؿاخلْا تا حؼاػیت پاییي تشی تؼییي ؿَد ٍ تِ تذسیح حؼاػیت ٍ ػغح دلت ّا
افشایؾ یاتذ .هیضاى حؼاػیت ویفیت ٍ ػغح دلت اعالػات تِ ًَع هتغیش ّن تؼتگی داسد .تِ ػٌَاى هثال اًتظاس داسین تشای ثثت
خٌغ تیواساى اص ّواى اتتذا حؼایت تیؾ اص  %95دسكذ دس ًظش گشفتِ ؿَد .دس ایي لؼوت تِ تؼضی اص هؼیاسّایی وِ دس تشًاهِ
ّای ثثت تایذ اًذاصُ گیشی ؿَد اؿاسُ هی ؿَد .هؼَلیي تشًاهِ ّای ثثت الصم اػت تشای تشًاهِ ّای خَد تشسػی ّای الصم سا اًدام
تذٌّذ ٍ هؼیاسّای هـخلی سا تؼییي وشدُ ٍ تشای اسصیاتی آًْا دس ٌّگام اخشای تشًاهِ الذام وٌٌذ .خذٍل  1هیضاى حؼاػیت تشًاهِ
ثثت سا تشای ؿاخلْای هختلف اسائِ هی وٌذ .ایي هیضاًْای پیـٌْادی هثتٌی تش تدشتِ ًَیؼٌذُ هیضاًْایی اػت وِ دس دػتَسالؼول
ّای هختلف اسائِ ؿذُ اػت .تش اػاع هیضاى دػتیاتی تِ ایي ؿاخلْا هی تَاى تشًاهِ ّای هختلف ثثت سا تِ ػِ گشٍُ خیلی خَب
(اػتاًذاسد عالیی) ،هتَػظ ٍ ضؼیف عثمِ تٌذی وشد.
جذول  :1میسان حساسیت پپیشنهادی برای معیارها و شاخصهای مختلف مرتبط با کیفیت ثبت
معیار ارزیابی کیفیت

حذ اقل حساسیت برنامه

دسكذ هـخلات فشدی (ػي ،خٌغ ،وذهلی)... ،
دسكذ هـخلات تالیٌی (تـخیق تیواسی ،ؿذت تیواسی ،دسهاى ّای اًدام ؿذُ)... ،
دسكذ دادُ ّای گن ؿذُ هشتَط تِ هـخلات فشدی
دسكذ دادُ ّای گن ؿذُ هشتَط تِ هـخلات تالیٌی
كحت ٍ هیضاى واهل تَدى دادّای هشتَط تِ تاسیخ ّای هْن تـخیق ،دسهاى ،فَت
هیضاى داًؾ واسؿٌاػاى ثثت
دسكذ ؿٌاػایی تیواساى تشاػاع ّذف ٍ هیضاى واهل تَدى ثثت
دسكذ پیگیشی تیواساى
ثثات دس خوغ آٍسی ٍ گضاسؽ تیواساى دس تاصُ ّای صهاًی هختلف
ًؼثت دادُ ّایی وِ تشاػاع تـخیق لغؼی ٍ كحیح ٍاسد تشًاهِ ثثت ؿذُ اػت
تاخیش دس اًتـاس گضاسؽ ثثت تشای یه ػال

%95
%85
%95
%85
%85
%88
%98
%85
%98
%88
 24-6هاُ اص پایاى ػال
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