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تفاهم نامه همکاری
مشخصات طرفین قرارداد
به منظور توسعه ،اجرا و استمرار برنامه ثبت اطلاعات بیماران سکته مغزی در کشور ،تفاهم نامه ای فی ما
بین کمیته راهبردی ثبت ملی سکککته مغزی* به نمایندگی آقای دکتر مهدی فرهودی به نشککانی تبریز ،مرکز
آموزشی درمان اما رااع) ،،مرکز تقیییات لوو الصا

که از این پس طرف اول نامیده می شود و

مرکز تقییییات کیاردردی مواونب داشاشییب امشاد و درما ف.انتظام .ج.ا.ا ده نماینشگ آقای دکتر
غوامراا ترمه چ ده لنوا نماینشه مرکز تقیییات به نشانی تارا  ،میشا ونک  ،رودروی ایستگاه ظفر
دیمارستا حضرت ولیوصرعلج ،،ساختما درمانگاه ها ،طبیه پنجم که از این پس طرف دو نامیده می
شود ،منعقد می گردد.
*کمیته راهبردی ثبت ملی سکککته مغزی شککاما نمایندگان اداره ثبت بیماریهای معاونت تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت ،مرکز تحقیقات علوم اعصاب تبریز ،مرکز تحقیقات علوم اعصاب قم و انجمن سکته مغزی
ایران می باشد.
ماده  ،1تواریف
-1-1درنامه ثبب اطوالات دیمارا سیکته مززی مجموعه سازمان یافته ای است که از روش های مختلف
مطالعات مشکاهده ای و معاینات بالینی برای جم آوری مجموعه وادد و مشککخصی از داده ها استفاده می
کند .این برنامه ،برای ثبت اطلاعات بیماران بسکتری شکده در مراکز تشککخیصککی درمانی و با شرایر بیماری
(طبق تعریف مورد) ،شرایر همراه ،تشخیص ها و اقدامات درمانی و نیز مراجعات پیگیری بیماران ،منطبق با
اهداف علمی ،بالینی و یا مدیریتی برنامه انجام میشود.
-2-1توریف مورد
بطور آینده نگر تمامی بیماران (بدون محدودیت سکککنی و جنسکککی) با ملیت ایرانی و ریر ایرانی که به دنبال
سککته مغزی [(براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی استروک به سندرم وقوع و پیشرفت سری علائم و
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نشکانه های موعکعی و یا عمومی ناشی از فقدان و یا التلال در عملکرد مغز با منشاع عروقی که دداقا 42
سکاعت طول کشکیده باشکد (مگر در مواردی که بیمار در کمتر از  42ساعت فوت نموده و یا علایم مذکور
بواسطه عما جرادی برطرف گردند)] بستری می گردند ،مشمول برنامه ثبت لواهند بود.
 -3-1اقوا اطوالات درای ثبب
در نظام ثبت اطلاعات بیماران سککته مغزی ،اقلام اطلاعاتی مورد نیاز و مصوب ،در قال

فرم های اطلاعاتی

طرادی می شککود .اسککتانداردسککازی این فرم ها از نظر اقلام اطلاعاتی و مفاهیم ترمینولوژیک امکان اسککتفاده
گسککترده از اطلاعات و مبادله دادهها در سککیسککتمهای اطلاعاتی مختلف را میسککر میسککازد .فرم های ثبت
اطلاعات بیماران سکته مغزی شاما موارد ذیا می باشند:
 اطلاعات دموگرافیک اطلاعات پیش بیمارستانی اطلاعات مربوط به بخش اورژانس اطلاعات مربوط به تصویربرداری اطلاعات مربوط به آزمایش های پاراکلینیکی ربسک فاکتور ها اطلاعات مربوط به مصرف دارو اطلاعات مربوط به توانبخشی اطلاعات مربوط به نحوه تغذیه اطلاعات مربوط به  NIHSSو  mRSو GCS اطلاعات مربوط به عوارض جانبی اطلاعات مربوط به آموزش بیمار اطلاعات مربوط به ترلیص اطلاعات مربوط به تشخیص اطلاعات مربوط به درمان اطلاعات مربوط به پیگیری2
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ماده  ،2مواو) تفاهم نامه
 -1-4اجرای برنامه ثبت اطلاعات بیماران سکته مغزی و انتقال تجارب و دانش تخصصی در جهت استفاده
موثر از آن به منظور بهبود کیفیت مراقبت بیماران استروک و تحقیقات مرتبر

ماده  ،3تواشات طرف اول
 - 1-3ارائه مشاوره در شناسایی مورد بیماری؛
 -4-3ارائه فرم های ثبت اطلاعات و اطلاع رسانی به موق به طرف دوم در لصوص بازبینی های انجام
شده بر روی فرم ها؛
 -3-3ارائه مشاوره و آموزش لازم برای تکمیا فرمهای ثبت اطلاعات به صورت دستی؛
 -2-3فراهم کردن نرم افزار و ارائه دسترسی های لازم برای ثبت اطلاعات بصورت الکترونیک در سامانه
التصاصی ثبت اطلاعات بیماران سکته مغزی و آموزش اولیه؛
 -5-3ارائه مشاوره در لصوص نظارت مؤثر بر فرآیند ثبت و داده های آن در مرکز طرف دوم؛
 -6-3پشتیبانی فنی برای تعاما کاربران با سامانه الکترونیک ثبت؛
 -7-3انجام کنترل های کیفی بر روی داده های ثبت شده توسر طرف دوم و اصلاح آنها؛
 -8-3فراهم آوردن زمینه استفاده از داده ها برای طرف دوم طبق ماده  5این تفاهم نامه که به تأیید هر دو
طرف قرار لواهد گرفت.
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ماده ،4تواشات طرف دو
 -1-2شناسایی همه ی بیماران مشمول ثبت مراجعه کننده به بیمارستان همکار و جم آوری اقلام اطلاعاتی
مشخص شده در فرم های مصوب برنامه ثبت؛
 -4-2ثبت به موق همه ی داده های مورد نیاز مربوط به هر بیمار در سککامانه ثبت اطلاعات بیماران سکککته
مغزی؛
 -3-2تعیین دداقا افراد واجد شککرایر با مدرک تحصککیلی مشککخص با امکان کار در بالین و برلوردار از
مهارت کافی برای کار با کامپیوتر به عنوان رجیسککترر یا کارشککناس ثبت برای انجام امور جم آوری داده و
ثبت اطلاعات در سامانه ثبت اطلاعات بیماران سکته مغزی و معرفی به طرف اول؛
 -2-2شرکت در کارگاههای آموزشی ثبت استروک و برگزاری کارگاه مذکور در سطح استان برای کلیه
مراکز /افراد ثبت کننده
 -5-2تأمین شرایر لازم برای دسترسی ناظرین کیفی تعیین شده توسر طرف اول به مدارک و مستندات
پزشکی بیماران ثبت شده در فرمت مناس

(  ، CRFپرونده بیمار ،فرم ثبت) که چگونگی تأمین آن با

توجه به امکانات و زیرسالت های دانشگاه/بیمارستان مربوطه توسر طرف دوم تعیین می شود.
 -6-2تأمین دداقا شکرایر زیرسکالتی لازم شکاما یک دسکتگاه کامپیوتر و لر اینترنت با سرعت مناس
برای ثبت توسر ثبت کنندگان در بخش مربوطه؛
 -7-2همکاری با طرف اول در نظارت و ارزیابی اجرای برنامه درلصکوص کاما بودن پوشش برنامه برای
شناسایی موارد مشمول در بیمارستان مربوطه شاما تعیین تعداد موارد از دست رفته بصورت دوره ای ،علت
یابی و تعیین راهکارهای مناس ؛
 -8-2طرف دوم موظف اسکککت تا موافقت های لازم در زمینه های اداری ،اجرایی و اللاقی را برای اجرای
فرآیند ثبت بیماران در بیمارستان مذکور از واددهای ذیربر بیمارستان همکار الذ نماید .لذا طرف اول هیچ
گونه مسؤولیت دقوقی یا کیفری به علت عدم کس

مجوزهای لازم برای مشارکت طرف دوم با این برنامه

ندارد؛
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 -9-2طرف دوم موظف اسککت داده های جم شککده بیماران را بطور مرت

و فعال وارد سککامانه نماید .در

صکورت ت وقف ورود داده ها به مدت دداکثر شش ماهه و بدون اطلاع قبلی ،طرف اول میتواند دسترسی به
سامانه را متوقف نماید.
 -11-2طرف دوم تفاهم ملزم به رعایت مالکیت معنوی طرف اول بوده و نباید بدون اجازه رسکککمی طرف
اول
"فرم های ثبت اطلاعات" را منتشر کند یا در التیار سایر افراد و مراکز قرار دهد؛
 -11-2طرف دوم می تواند با رعایت شکککرایر مندرر در ماده  5این تفاهم نامه از داده های ثبت اطلاعات
بیماران سکته مغزی برای تحقیقات و برنامه ریزی های لازم در زمینه ی سلامت این بیماران استفاده نماید؛
 -14-2طرف دوم موظف اسکت درصورت استفاده از داده های برنامه داعر ،طبق شرایر مندرر در ماده 5
این تفاهم نامه و انتشکار هر گونه مقاله یا سکایر انتشکارات داصا از تحقیقات بر اساس این داده ها ،عنوان
مصکوب برنامه ثبت به فارسی یا لاتین و نیز عنوان سایر مراکز همکاری (بیمارستانها) که در فرایند ثبت داده
های بیماران مربوطه مشککارکت داشککتند و از داده های آنها اسککتفاده شککده اسککت را به تناسکک  ،در بخش
نویسندگان یا تشکر و قدردانی یعنی  acknowledgementدرر نماید.

ماده  ،5مالکیب مونوی داده ها و شرایط استفاده از داده ها
 -1-5کلیه داده های برنامه ثبت اطلاعات بیماران سکته مغزی مشمول شرایر معمول برای دفظ محرمانگی
داده های بیماران و دفظ دریم شخصی آنها می باشد .لذا همه افراد همکار از هر دو طرف اول و دوم که به
نوعی دسکترسکی به داده های بیماران دارند ،موظف به امضاع تعهدنامه ی دفظ محرمانگی اطلاعات بیماران
می باشند.
 -4-5مکالکیت معنوی مجموعه داده های ثبت اطلاعات بیماران سککککته مغزی متعلق به این برنامه بوده اما
طرف دوم طبق شرایر مندرر در بندهای بعدی می تواند از این داده ها استفاده نماید.
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 -3-5طرف دوم می تواند بدون کس

اجازه از داده های ثبت شده توسر لود استفاده نماید.

 -2-5طرف اول موظف اسکت ،امکان دسترسی برای گزارش گیری از اطلاعات ثبت شده توسر طرف دوم
را در سامانه الکترونیک برای طرف دوم فراهم نماید.
-5-5طرف دوم می تواند از طریق هماهنگی رسکمی با طرف اول و درلواسکت کتبی و تکمیا فرم مصوب
درلواسکت اطلاعات و ارسکال پوروپوزال ،از مجموعه داده های ثبت شده توسر سایر مراکز نیز در اهداف
پژوهشی برای پروژه های تحقیقاتی کشوری و بین المللی استفاده نماید .اما موظف است درصورت استفاده
از داده های مذکور (داده های ثبت شده توسر سایر مراکز) و انتشار هر گونه مقاله یا سایر انتشارات داصا
از تحقیقات براساس این داده ها ،عنوان مصوب برنامه ی ثبت اطلاعات بیماران سکته مغزی را به فارسی یا
لاتین و نیز عنوان سکایر مراکز همکار که در فرایند ثبت مذکور مشکارکت داشتند و از داده های آنها استفاده
شده است را در بخش تشکر و قدردانی یعنی  acknowledgementدرر نماید.
 -6-5طرف اول موظف اسککت بعد از بررسککی درلواسککت کتبی پوروپوزال طرف دوم و تأیید آن داده های
مورد نیاز طرف دوم را از مجموعه داده های برنامه داعر درالتیار طرف دوم قرار دهد.
 -7-5باتوجه به مفاد فوق ،بطور کلی ،هر مرکز همکار می تواند طبق شرایر مشخص شده فوق
از داده های برنامه ثبت ،در تحقیقات و تولید مقاله استفاده کرده و هیچ اجبار یا شرایر لاصی برای درر
اسامی افراد از سایر مراکز همکاری که به ثبت داده می پردازند به عنوان نویسنده وجود ندارد ،مگر افرادی
که شرایر نویسندگی را طبق نظر مجلات علمی دارا می باشند.
 -8-5طرف دوم می تواند درصکورت صکلاددید پاسکخگوی پژوهشکگران در منطقه تحت پوشش لود در
زمینه ی درلواست اطلاعات با رعایت مفاد بندهای  1تا  7از این ماده (ماده  )5باشند.
ماده  ،6هزینه ها
 - 1-6هرگونه پردالت هزینه در لصککوص جم آوری و ثبت اطلاعات در سککامانه داعککر به عهده طرف
دوم بوده و بر اساس مدیریت مجموعه مربوطه انجام لواهد گرفت.
6

بسمه تعالی

تفاهم نامه پروژه ثبت ملی اطلاعات بیماران مبتلا به سکته مغزی در ایران
پیرو تفاهم نامه ثبت ملی بیماریهای وزارت بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،انجمن سکته مغزی ایران
(شماره تفاهم نامه /24/13د  ،مورخه ) 3211/13/32

 -4-6عندالزوم پردالت هزینه ها توسککر طرف دوم از طریق ارائه طرح تحقیقاتی مشککترک لواهد بود که
فرمت اولیه آن از طریق طرف اول ارائه لواهد گردید.

ماده  ،7روش اجرای تفاهم نامه و نظارت در اجراء
 -1-7یک نفر از طرف اول و یک نفر از طرف دوم به عنوان نماینده جهت پیگیری تفاهم نامه و قراردادهای
مابین معرفی می شوند.
 -4-7نمایندگان طرفین بر دس

عرورت ،جلسات مشترک داشته و برنامه ریزی و هماهنگی های لازم را

معمول می دارند.
 -3-7کلیه توافق های داصککا شککده بین نمایندگان ،صککورت جلسککه شککده و مورد بررسککی اعضککای کمیته
راهبردی برنامه و سکازمانهای ذیربر (وزارت بهداشکت) قرار گرفته و نتیجه ی داصله به طرف مقابا اعلام
می شود.

ماده  ،8مشت تفاهم نامه
این تفاهم نامه از تاریخ امضککاع و مبادله به مدت دو سککال معتبر اسککت و مبنای انعقاد کلیه قرادادهای بعدی
مرتبر با آن لواهد بود و در صورت تمایا و تداوم فعالیت های مشترک قابا تمدید است.

ماده  ،9سایر موارد و حل اختواف
 -1-9در صکورت بروز التلاف مابین طرفین ،یک نفر نماینده از سوی طرف اول و یک نفر از سوی طرف
دوم
و یک نفر داور مرعی الطرفین تعیین لواهد شد که رأی اکثریت هیات موصوف قاط التلاف لواهد بود.
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تفاهم نامه پروژه ثبت ملی اطلاعات بیماران مبتلا به سکته مغزی در ایران
پیرو تفاهم نامه ثبت ملی بیماریهای وزارت بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،انجمن سکته مغزی ایران
(شماره تفاهم نامه /24/13د  ،مورخه ) 3211/13/32

 -4-9در صککورتی که علیررم انجام کاما تعهدات از جان

طرف اول ،طرف دوم به هر دلیا از هر یک از

تعهدات لود عدول و /یا قرارداد را پیش از موعد یک ساله فسخ نماید ،ملزم به پردالت لسارات وارده به
طرف اول ،به تشکخیص هیتت دکمیت سکه نفره مورد اشکاره در بند  1-9و به میزان تعیین شده توسر این
هیتت میباشد.
 -3-9این تفاهم نامه از هر دیث از مقررات عمومی داکم بر جمهوری اسلامی ایران تبعیت می نماید.
ماده  )11این تفاهم نامه در دو نسکخه  11،ماده و  21بند به امضاع طرفین رسید و کلیه نسخ دکم وادد را
دارد و از تاریخ امضای طرف دوم معتبر می باشد.

دکتر مهدی فرهودی
ریاست محترم مرکز تحقیقات علوم اعصاب

دکتر غلامرضا ترمه چی
نماینده مرکز تحقیقات معاونت بهداشت ،امداد و درمان ف.انتظامی.ج.ا.ا

نماینده کمیته راهبردی برنامه ثبت ملی سکته
مغزی

و رئیس گروه نورولوژی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)

امضا و تاریخ3211/33/39 :

امضا و تاریخ
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