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گزاره برگ

بسته تکنیکی

جمهوری اسالمی ایران
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مؤسســۀ ملــی تحقیقــات ســالمت جمهــوری اســالمی ایــران، ســازمانی اســت 

ــه  کارگیــری شــواهد  ــد و ترویــج ب ــرای دیده بانــی وضعیــت ســالمت، تولی کــه ب

علمــی مــورد نیــاز برنامه ریــزان و سیاســتگذاران ســالمت در ســطح ملــی ایجــاد 

شــده اســت. 

تمرکــز اصلــی مؤسســه فعالیت بــرروی نتایــج و پیامدهــای اقدامــات و مداخالت 

انجــام شــده در حوزه ســالمت اســت.

مؤسســۀ ملــی تحقیقــات ســالمت جمهــوری اســالمی ایــران در تــالش اســت بــا 

عمــل بــه رســالت خــود به عنــوان دیده بــان ســالمت کشــور بااســتفاده از همــه 

ــی،  ــی بین امللل ــای دانش ــری ظرفیت ه ــور و به کارگی ــل کش ــی داخ ــوان دانش ت

ــتفاده  ــالمت؛ و بااس ــام س ــاخص های نظ ــد ش ــا و رص ــی رونده ــن پیش بین ضم

از تجربیــات ســایر نظــام هــای ســالمت؛ مداخــالت مؤثــر بــرای اصالحــات در 

نظــام ســالمت را طراحــی و توصیــه کنــد و در صــورت اجــرای آنهــا بــه ارزیابــی و 

پایــش مداخــالت بپــردازد؛ از ســویی به عنــوان مرجــع و مشــاور تأمیــن شــواهد 

ــود و  ــناخته ش ــه ش ــی منطق ــور و دیده بان ــالمت در کش ــران س ــی تصمیم گی علم

ــۀ  ــه جامع ــتیابی ب ــالمت را در دس ــوزه س ــان ح ــان و متولی ــق مجری ــن طری از ای
ــد. ــاری می کن ــالم ی س

مؤسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوری اسالمی اریان

دبیرخاهن دیده بانی سالمت
حقمعنویایناثرمتعلقبهمؤسسهملیتحقیقاتسالمتجمهوریاسالمیایرانمیباشد.
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SCORE چیست؟

به کشورها در  برای کمک  با همکاری سازمان جهانی بهداشت  SCORE یک بسته تکنیکی1  است که 

جهت شناسایی نقاط ضعف و تقویت نظام های اطالعات سالمت و همچنین ظرفیت سازی برای پایش 
و ارزیابی دستیابی به اهداف توسعه پایدار مربوط به سالمت، از جمله پوشش همگانی سالمت و دیگر 

اولویت ها و اهداف سالمت ملی تدوین شده است. 

 
SCORE چه اجزایی دارد؟

این بسته شامل پنج دسته از مداخالتی است که برای ارتقای نظام اطالعات سالمت ضروری می باشد و 
کلمه SCORE از کنار هم قرار گرفتن حرف ابتدای نام این پنج دسته ساخته شده است.

اینکه چه چیزی  دانستن  برای  عوامل خطر سالمتی،  و  مبتنی بر جمعیت  پیمایش های  1- پیمایش2: 

باعث بیمار شدن مردم و به خطر افتادن سالمتی آنان می شود؛

2 - شمارش 3: تعداد تولدها، مرگ ها و علل مرگ و میر، برای دانستن اینکه چه کسی متولد شده و چه 

علتی باعث مرگ افراد شده است؛

3 – بهینه سازی4: بهینه سازی داده های مربوط به ارائه خدمات سالمت، برای اطمینان از ارائه خدمات 

عادالنه و با کیفیت برای همه است؛

4 – بازبینی و مرور5: پایش و ارزیابی عملکرد، برای تصمیم گیری آگاهانه است ؛

ارتقای  به  بخشیدن  برای سرعت  و عمل،  برای سیاستگذاری  داده ها  از  استفاده  توانمندسازی6:   –  5

عملکرد است.

در این بسته چگونه نظام اطالعات سالمت ارزیابی می شود؟

برای هر گروه از مداخالت مذکور شاخص هایی تعریف شده اند که در مجموع شامل 25 دسته شاخص 
اصلی و تعدادی شاخص فرعی می باشد. براساس امتیازدهی به این شاخص ها نظام اطالعات سالمت 
کشورها به صورت کمی امتیازدهی می شود. با توجه به امتیاز بدست آمده در هر کدام از گروه های 25 گانه 
تا 5 )عالی( رتبه بندی می شود و مداخالت مناسب  از 1 )ضعیف(  شاخص ها، نظام اطالعات سالمت 

برای ارتقای آن پیشنهاد می گردد.

پیام اصلی
بسته تکنیکی SCORE ابزاری است که مؤثرترین استراتژی ها و مداخالت برای 
تقویت نظام اطالعات سالمت کشورها به منظور ارتقای کیفیت، دسترسی، تحلیل، 

استفاده و کاربست داده ها در کشورها را مشخص می کند.

SCORE  مداخالت، اقدام ذیل مداخله و شاخص های بسته تکنیکی

دریافت نسخه الکترونیکی
nihr.tums.ac.ir

 معرفی گزاره برگ
ارائـه   بـرای  بـرگ  تـک   نوشـتار 
اطالعـات در چارچوبـی اسـت کـه 
نکات کلیدی در آن برجسـته شـده 

. ست ا

  در پاسخ به چه پرسش هایی 
تدوین شده است؟

آشنایی  هدف  با  برگ  گزاره  این 
مدیران  و  سیاستگذاران  محققان، 
تکنیکی  بسته  با  سالمت  حوزه 

SCORE تدوین شده است.

  شامل چه مواردی است؟
این گزاره برگ شامل تعریف بسته 
حوزه های  و   SCORE تکنیکی 
ارزیابی  چگونگی  و  آن  پنجگانه 
این  در  سالمت  اطالعات  نظام 
مستندات  براساس  تکنیکی  بسته 
منتشر شده توسط سازمان جهانی 

بهداشت می باشد.

 شامل چه مواردی نیست؟
در ایـن گـزاره بـرگ از اطالعـات 
کشـوری  داده هـای  و  مسـتندات 
سـایر  نتایـج  و  ایـران  در  موجـود 
اسـت. نشـده  اسـتفاده  گزارش هـا 

  فهرست گزاره برگ شامل 
چه مواردی است؟

 تعریف بسته؛

 اجزای بسته؛

.SCORE موارد استفاده از 

SCORE بسته تکنیکی
شماره: 6
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شاخص هااقدام ذیل مداخلهمداخالت

پیمایش: پیمایش 
مبتنی بر جمعیت و 

عوامل خطر سالمتی 

S1: نظام پیمایش های منظم مبتنی بر جمعیت
S1.1 فراهم بودن آخرین داده های موجود برای پایش و ارزیابی دستیابی به اهداف

توسعه پایدار مربوط به حوزه  سالمت، شامل پوشش همگانی سالمت

S1.2 وجود یک نظام منظم و فراگیر برطبق استانداردهای بین المللی برای
پیمایش های مبتنی بر جمعیت

S2: نظام مراقبت خطرات سالمت عمومی
S2.1تکمیل و به موقع بودن گزارش هفتگی برای شرایط مشمول گزارش دهی
S2.2IHR استقرار نظام مراقبت مبتنی بر استانداردهای

انجام سرشماری در 10 سال گذشته مطابق با استانداردهای بین المللی با S3S3.1: سرشماری های جمعیتی منظم
پیش بینی های ساالنه جمعیت برای واحدهای فرو ملی )استانی-شهرستانی(

شمارش: تعداد 
تولدها، مرگ ها و علل 

مرگ و میر

C1: پوشش کامل ثبت تولد و ثبت مرگ

C1.1کامل بودن پوشش ثبت تولد
C1.2کامل بودن پوشش ثبت مرگ
C1.3ویژگی های اصلی نظام ثبت وقایع حیاتی برای ایجاد آمارهای حیاتی

C2: ثبت و گزارش علل مرگ

C2.1 کامل بودن گزارش دهی علت مرگ به مقامات ملی و/یا مؤسسات بین المللی
C2.2)کیفیت گزارش های علت مرگ )درصد مرگ با علل نامشخص یا علل ناشناخته
C2.3ویژگی های اصلی نظام اطالعات سالمت برای ایجاد اطالعات و آمار علت مرگ

بهینه سازی: 
بهینه سازی داده های 

مربوط به ارائه خدمات 
سالمت 

O1:  نظام گزارش دهی مراکز ارائه خدمات سالمت و 
جامعه با روش پایش بیماران

O1.2 انتشار سالیانه اطالعات و آمار برای شاخص های منتخب، بدست آمده از
داده های مراکز ارائه خدمات سالمت

O1.2سطح پوشش گزارش دهی از مراکز ارائه خدمت
O1.3گزارش دهی فعال از مراکز ارائه خدمت/ جامعه/ بیمار براساس معیارهای کلیدی

O2:  نظام منظم برای پایش دسترسی، کیفیت و اثربخشی 
خدمات

O2.1ایجاد یک نظام مستقل برای پایش خدمات سالمت

O3: منابع خدمات سالمت

O3.1دسترسی به آخرین اطالعات در مورد هزینه های سالمت کشور
O3.2 به روزرسانی سالیانه تراکم و توزیع نیروی انسانی بخش سالمت
O3.3استقرار و کاربردی شدن نظام اطالعاتی ملی منابع انسانی بخش سالمت

بازبینی و مرور: پایش 
و ارزیابی عملکرد 

R1:  انجام بازبینی و بررسی عملکرد منظم به صورت 
تحلیلی با در نظر گرفتن عدالت در سالمت

R1.1 تدوین سالیانه گزارش تحلیلی با کیفیت باال در مورد پیشرفت و عملکرد
استراتژی ها/برنامه های بخش سالمت

ظرفیت سازمانی در تحلیل داده ها در سطح ملی و استانیR2R2.1:  ظرفیت سازمانی برای تحلیل و یادگیری

توانمندسازی: 
استفاده از داده ها برای 

سیاستگذاری و اقدام

برنامه ها و سیاست های کشوری بخش سالمت براساس داده ها و شواهدE1E1.1:  سیاستگذاری و برنامه ریزی مبتنی بر داده ها و شواهد

اطالعات و آمار بخش سالمت در دسترس عمومE2E2.1: دسترسی و اشتراک داده ها

E3: حاکمیت داده ها در کشور

E3.1پایش و ارزشیابی براساس استانداردها

E3.2 مبتنی بر )e-health( استراتژی ملی سالمت دیجیتال/سالمت الکترونیکی
استانداردها

E3.3وجود اجزای پایه برای ترویج استفاده و دسترسی به داده ها

وضعیتاجرایاینبستهدرچهمرحلهایمیباشد؟

در حال حاضر دفتر منطقه  مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت با همکاری کشورهای این منطقه از جمله جمهوری اسالمی ایران ضمن ارائه کمک 
فنی، در حال ارزیابی وضعیت نظام اطالعات سالمت کشورها براساس بسته تکنیکی  SCORE می باشد.

برای اجرای این برنامه، مشارکت تمام بخش های حوزه سالمت الزامی است و این برنامه براساس شش ساختار اصلی 

سازمان جهانی بهداشت تدوین شده است و قادر است منابع اطالعاتی الزم برای دستیابی به پوشش همگانی سالمت را 

در کشورهای عضو سازمان جهانی بهداشت آشکار نماید. 

نتیجه گیری
1.  Technical package
2.  Survey
3. Count
4. Optimize
5. Review
6. Enable


