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کارگاه کشوري ثبت سرطان جمعیتی
1395تهران، فروردین ماه 

سرطان جمعیتیاصول ثبت 



(1409)میالدي 2030پیش بینی آمار سرطان تا سال 

 13، تعداد 1387بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهاني، در سال
.  ميليون نفر در دنيا به سرطان مبتال شدند

 سال آينده تعداد مواد سرطاني در 20همچنين تخمين زده شده که در
ميليون نفر در سال 20درصد افزايش خواهديافت و به بيش از 69سال 

(.  به شرط آنکه عوامل خطر سرطان تغييري نکند)خواهد رسد
 از اين
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تاریخچه ثبت سرطان 
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Country (region) Year of establishment Notification

Germany(Hamburg) 1929 Voluntary

USA(NewYork state)

USA (Connecticut

1940

1941

Compulsory

Compulsory(since 1971)

Denmark

Canada (Saskatchewan)

1942

1944

Compulsory(since 1987)

Compulsory

England and Wales(SW Region)

England and Wales (Liverpool)

1945

1948

Voluntary

Voluntary

New Zealand

Canada (Manitoba)

1948

1950

Compulsory

Voluntary

Slovenia

Canada(Alberta)

USA(EL paso)

Hungary (Szabolcs,Miskolc,vas)

1950

1951

1951

1951

Compulsory

Compulsory

Compulsory

Compulsory

Norway 

Former USSR

Former GDR

Finland

Iceland

1952

1953

1953

1953

1954

Compulsory

Compulsory

Compulsory

Compulsory (since1961)

Voluntary



Coverage in 9 Volumes of CI5



Cancer in Five Continents

International Agency for 
Research on Cancer (IARC),  
Lyon , France



سرطان جمعیتیاصول ثبت 
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ثبت فرایند سیستماتیک و مداوم جمع آوري و: تعربف ثبت سرطان
 به اطالعات مربوط به خصوصیات فردي و تشخیص  بیماران مبتال

.  سرطان ثبت سرطان دارد

بوط هدف اصلی ثبت سرطان ارزیابی آمار سرطان و تاثیر اقدامات مر
.  به کنترل سرطان در جمعیت هدف می باشد

محاسبه میزان بروز  :
2000: تعداد بیمارجدید در یک سال
میلیون نفر1/5:  تعداد جمعیت منظقه
2000: میزان بروز

=150 per 100,0001,500,000



کاربرد ثبت سرطان جمعیتی 
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ان تعيين ميزان بروز و شيوع سرطان و تعيين اولويتهاي برنامه کنترل سرط
برنامه ريزي و ارزيابي نتايج برنامه هاي يشگيري و درمان سرطان

 کميته ملي کنترل سرطان

 پاسخ به سواالت سياستگذاران نظام سالمت
 توسعه تحقيقات سرطان

 ارتقاء قابل مالحظه کيفيت و کميت پژوهشها در سطح استاني و ملي
 توسعه همکاري هاي پژوهشي بين المللي( تفاهم نامه باIARCو تعريف فلوشيپ)
انجام مطالعه بقاء  جمعيتي

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=KltU7qCneAGnEM&tbnid=h3e9pFDgbr8FjM:&ved=&url=http://www.cdc.gov/cancer/npcr/informatics/aerro2/ccr/&ei=hwrvUouWEsHPtQaCk4GQAg&psig=AFQjCNE_kjBCt3DLXyQPcysBlitojMeWiA&ust=1391483911644603
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=KltU7qCneAGnEM&tbnid=h3e9pFDgbr8FjM:&ved=&url=http://www.cdc.gov/cancer/npcr/informatics/aerro2/ccr/&ei=hwrvUouWEsHPtQaCk4GQAg&psig=AFQjCNE_kjBCt3DLXyQPcysBlitojMeWiA&ust=1391483911644603
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=KltU7qCneAGnEM&tbnid=h3e9pFDgbr8FjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=KltU7qCneAGnEM&tbnid=h3e9pFDgbr8FjM:&ved=&url=http://www.cdc.gov/cancer/npcr/informatics/aerro2/ccr/&ei=hwrvUouWEsHPtQaCk4GQAg&psig=AFQjCNE_kjBCt3DLXyQPcysBlitojMeWiA&ust=1391483911644603&ei=lArvUubRAsmRtQa3v4GwAQ&psig=AFQjCNE_kjBCt3DLXyQPcysBlitojMeWiA&ust=1391483911644603


سرطان جمعیتیاصول ثبت 

9

Cancer Registry

Cancer Registration

مرکز ثبت سرطان 
ثبت سرطان نظام

انواع ثبت سرطان
ثبت سرطان بیمارستانی
ثبت سرطان پاتولوژي
ثبت سرطان جمعیتی
ثبت سرطان اختصاصی



سایر انواع ثبت سرطان 
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ثبت مبتنی بر آسیب شناسی•

جمع آوری داده ها از مراکز آسیب شناسی•

از جمعیتهای محتلف نمونه .  جمعتی هدف معموال معلوم نیست•
.ممکن است به آزمایشگاه ارسا شود

. اما امکان تعمیم نتایج وجود ندارد. کیفیت گزارشها باالست•

ثبت سرطان بیمارستانی•

.  نندبیمارانی که در یک بیمارستان بستری می شود ثبت می ک•

.  جمعبتی که بیماران می آیند مشخص نیست•

. ستبرای اهداف مدیریت بیمارستان و تحقیقات بالینی مفید ا•
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برنامه کنترل سرطان ؟کاریرد در  هدف مشخصات نوع ثبت 

خیر
ته با الب. نتایج قابل تعمیم نیست

و ارزیابی اختالفها در الگوي درمان
ی پیامدها براي تدوین و بروز رسان

.  گایدالین ها اقدام مش شود

ابی و ارزیمدیریت بیمارستان
کیفیت درمان و انجام 

مطالعات بالینی

بیمارانی که در یک یا چندتمام
بیمارستان تشخیص ودرمان می

.  شوند

بیمارستانی 

خیر
و است منجر به اشتباه شدهممکن

.  اولویتها را تغییر دهد

به نیازهاي  براي پاسخ
.  آزمایشگاهها کاربرد دارد

ائه یک نماي کلی از بیماري ار
.  می کند

داده هاي یک یا چند آزمایشگاه  
.  و تحلیل می شودجمع آوري

پاتولوژي

بله
واقعی شرایط را نشان میبصورت

دهد و در طراحی و ارزیابی برنامه 
.  کنترل سرطان کاریرد دارد

امه براي تدوین و ارزیابی برن
کنترل سرطان در جمعیت 

.  استفاده می شودهدف

تمام بصورت سیستماتیک
بیمارانی که در جمعیت تعریف
.  نندشده اتفاق می افتد ثبت می ک

یل از همه منبع اطالعاتی براي تکم
.  پوشش استفاده می شود

جمعیتی 

بله
البته محدود به یک سرطان و 

.  شرابط خاص است

ترل بر تدوین برنام کنعالون
سرطان با هدف انجم 

مطالعات بالینی انجام می 
.  شود

ماران تمام بیبصورت سیستماتیک
مبتال به سرطان خاص که در 

جمعیت تعریف شده اتفاق می 
جزئیات. افتد را ثبت می کنند

تشخص و درمان هم معموال ثبت 
.  می شود

کودکان، )خاص 
(  ...کولورکتال، 

مقایسه انواع ثبت سرطان 



اصول ثبت سرطان جمعیتی
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ثبت سرطان جمعيتي
معموال يک منطقه . )ثبت موارد جديد سرطان در جمعيت تعيين شده

(جغرافيايي
ثبت سرطان بيمارستاني

ي مرجع بيماراني که در يک بيمارستان بستري مي شوند، بدون آنکه جمعيت
مديريت تمرکز اين نوع ثبت ارتقاء مراقبت بيماران و. آنها اهميتي داشته باشد

. بيمارستان است



ایجاد یک نظام ثبت سرطان جمعیتی
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عیین قبل از ایجاد ثبت باید هدف انجام ثبت سرطان را بصورت دقیق ت
. کرد

ظر رخ در ثبت سرطان جمعیتی باید تمام بیمارانی که در جمعیت مورد ن
و لذا بیمارانی که مربوط به جمعیت هدف هستند. می دهد ثبت کرد

بت بیمارانی که از سایر مناطق به مراکز تشخیص و درمانی منطقه ث
. سرطان مراجعه می کنند مشخص کرده و تفکیک کنیم

ت در مورد بیمارانی که در منطقه ثبت زندگی می کنند ولی در صور
رده و بیماري به سایر استانها مراجعه می کنند باید تصمیم گیري ک

. برنامه مشخصی براي ثبت آنها داشت
ک باید اطالعات کافی از بیماران جمع آوري کنیم تا از ثبت مجدد  ی

.  بیمار جلوگیري شود
باید آمار جمعبت را بصورت دقیق داشته باشیم  .



ایجاد یک نظام ثبت سرطان جمعیتی
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وجود مراکز تشخيصي و درماني
در اين صورت مي توان بيشتر بيماران را در يکي از مراحل تشخيص و و

.  درماني شناسايي کرده و ثبت کرد

ته سيستمي براي گزارش بيماران در آزمايشگاه و بيمارستان وجود داش
.  باشد

ت سرطان سيستم بهداشتي درماني با اين برنامه همکاري کند و به نظام ثب
.  اعتماد کند

بودجه مناسبي براي ثبت سرطان تخصيص يابد  .
هزينه به مرور زمان افزايش خواهد يافت .



اطالعات مربوط به جمعیت هدف
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م باید اطالعات و داده هاي مربوط به جمعیت هدف وجود داشته باشد و بصورت منظ
.  بروز شود

 ساله براي جمعیت 5تعداد جمعیت به تفکیک بر اساس جنس و گروههاي سنی
.  هدف مورد نیاز است

 در صورتیکه در نظر دارید میزان بروز سرطان را براي جمعیت هاي خاص انجام
. دهید باید جمعیت مورد نظر را به تفکیک سن و جنس محاسبه کنید

توزیع شهرستانهاي استان
توزیع شهر و روستا
 افعانیهاي مقیم ایران
جمعبت تحت پوشش صنعت نفت
جمعیت تحت پوشش نیروهاي مسلح

 آمار جمعیت در ثبت سرطان، گروهها و جمعیت هاي مورد نظر بر اساس تعریف
.  رسمی کشور باشد



اندازه جمعیت
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قانون مشخصی وجود ندارد که حجم نمونه جمعیت و تعداد بیماران را در یک•
.  برنامه ثبت مشخص کند

.  میلیون نفر را پوشش می دهد5-1معموال برنامه هاي ثبت جمعیت بین •
صورت در کشورهایی که جمعیت بسیار زیاد است بهتر است برنامه هاي ثبت ب•

انجام شود و از تجمیع اطالعات آنها آمار کشور منتشر( استانی)منطقه اي 
. شود

اید در کشورهایی که نمی شود براي کل کشور ثبت سرطان داشته باشیم ب•
اس مناطقی را که نماینده کل کشور است ثبت سرطان را انجام دهند و بر اس

. داده هاي آنها وضعیت کل کشور مشخص شود



محل فیزیکی استقرار برنامه ثبت 
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.  دمحل فیزیکی ثبت بهتر است بصورت اداري  به نظام ثبت متصل باش
:حالتهاي مختلفی ممکن است وجود داشته باشد

دانشگاه•
بیمارستان سرطان •
اداره آمار•
آسیب شناسی/ مرکز آزمایشگاهی•

تا جاییکه ممکن است باید ثبت سرطان بصورت فعال و زنده اجرا شود و
تن فضاي این امر مستلزم داش.  بتواند با سازمانهاي مختلف ارتباط برقرار کند

.فیزیکی مناسب براي فعالیت هاي مختلف است



پرسنل ثبت سرطان
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:سطح و تعداد پرسنل به عوامل مختلفي بستگي دارد

نفر بیمار مبتال 1000در مطالعاتی که انجام شده است، بطور متوسط  به ازاي هر 
براي البته افرادي یه صورت پاره وقت. به سرطان یک نفر پرسنل کافی است

.  انجام بخشهاي مدیریتی و علمی مورد نیاز خواهد بود

تعداد جمعیتی که پوشش داده خواهد شد. 1  .

تعداد بیماري که ثبت خواهد شد. 2  .

تعداد متغیري که ثبت خواهد شد. 3  .

نحوه  و فرایند انجام ثبت . نحوه شناسایی بیماران، جمع آوري)4
(داده ها، کدگذاري، مدیریت داده ها 



پرسنل ثبت 
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ر و اپیدمیولوژِي در هر برنامه ثبت حضوآمار پزشکی، مدارک کارشناسان 
.  دارند

. بینیدکارشناسان و کارکنان برنامه ثبت باید آموزشهاي تخصصی ثبت را ب
آموزشهاي رسمی اولیه 

برنامه هاي آموزش مدارم
ارج به فکر جایگزین شدن افراد جدید بجاي کارشناسانی که از ثبت خ

. می شوند باشید
آموزش مجازي

شرکت در کنگره ها و سمینارها
مشارکت در طرح هاي تحقیقاتی 

. 



نسخه موفقیت
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 مسول ثبت با انگیزه و توانمند
بايد مسول برنامه صحيح انتخاب شود  .

زیر ساخت و منابع دائمی
قت انتظار با برنامه مو. بايد به فکر دائمي بودن کارشناسان و استفاده از رديف هاي استخدامي بود

آمده از فرصت پيش. نداريم برنامه ثبت که يک برنامه دائمي است براي هميشه مستقر بماند
. استفاده کنيد و به فکر حد اقل پرسنل دائمي براي ثبت باشيد

 اقدام و پیگیري مسولین
ق به متخصصين دانشگاه بايد اين برنامه را متعل. همکاري و اقدام مسولين دانشگاه مهم است

الش براي جلب نظر مديران ومسولين دانشگاه ت. خودشان بدانندو براي موفقيت آن اقدام کنند
. کنيد

کمیته ثبت فعال
مناسب جلسات دائمي با کميته ثبت داشته باشيد تا همواره با مشکالت آشنا بوده و راه حل هاي

.  از قائم به شخص بودن برنامه پرهيز کنيد. براي آن ارائه کنند
مدیریت زمان

روع اگر اين فرصت از دست برود ممکن است ش. با برنامه ريزي مناسب زمان را غنيمت بدانيد
. همين امسال را فرصت داريد. دوباره سخت باشد



Benefits of increasing population coverage by cancer 

registration..



منابع داده ای 
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(آسیب شناسی)مراکز تشخیصی 

(جراحی، شیمی درمانی، رادیو تراپی)بیمارستانها و مراکز درمانی 

ثبت علل مرگ

سایر منابع
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فعال -1
بيمارستانيمراجعه حضوري و جمع آوري داده ها از مراکز آزمايشگاهي و 

غیر فعال-2
رکز مدرماني به -اطالعات از مراکز تشخيصيفرم هاي ثبت سرطان و ارسال تهيه 

ثبت سرطان

ترکیبی-3
الکترونیک-4

جمع آوري اطالعات ثبت سرطان 



متغیرهای ثبت سرطان 
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حد اقل اقالم مورد نیاز
:بیمار

شماره ثبت 
کد ملی

نام و نام خانوادگی
جنس

تاریخ تولد
:تومور

تاریخ تشخیص
تشخیصمبناي

سن تشخیص
(استان، شهر-محل سکونت)آدرس 

ICDO-Cتوپوگرافی 

ICDO-M: مورفولوژي

(متاستاتیک/اولبه)رفتار تومور 
بیمارستان /آزمایشگاه

پیگیري
وضعیت حیات بیمار
آخرین تاریخ تماس

(اختیاري)سایر متغیرها 

Stageمرحله تومور
نوع درمان انجام شده

نژاد 
شغل

کشورها/سابقه مهاجرت از سایر مناطق
مذهب
چپ/راست: (laterality)سمت 

.....
......



متغیرهای ثبت سرطان 
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:فرم ثبت سرطان
فرم . داده هاي بيماران از منابع مختلف در يک فرم ثبت سرطان جمع آوري مي شود•

ثبت سرطان داراي اطالعاتي است که براي جمع آوري آنها در ثبت سرطان تصميم 

.  گيري شده است
ي هر چند داده هاي ثبت سرطان  براي حل مشکالت منطقه  مي باشد اما بايد اطالعات•

اير جمع آوري شود که امکان مقايسه نتايج ثبت سرطان را با ساير مناطق کشور و س

.  دلذا حد اقل هاي الزم بايد در فرم ثبت سرطان وجود داشته باش. کشورها فراهم کند



فن آوری اطالعات

26

در کشورهاي . نباید به عنوان اصل اشتباه شود. تکنولوژي ابزار است: توجه
آفریقایی که وضعیت فن آوري الکترونیک ضعیف هستند سالهاست ثبت 

تالش شما و مدیریت صحیح مهمترین اصل در موفقیت . سرطان انجام می شود
از کامپیوتر و تکنولوژي اطالعات براي تسهیل فرایندها . ثبت سرطان است

. استفاده خواهیم کرد
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فرایند ثبت سرطان جمعیتی



فرایند ثبت سرطان 
جمعیتی



فرایند ثبت سرطان جمعیتی



منابع اطالعاتی در ثبت سرطان جمعیتی

32

داده های آسیب شناسی
(1000تعداد بیمار )

داده های بیمارستان
(300تعداد )

داده های 
ثبت مرگ

(500تعداد )



موارد تکراری در داده های آسیب شناسی

33

تعداد نمونه متعدد از يک بيمار
تاييد تشخيص در آزمايشگاههاي متعدد
 (آندوسکوپي، جراحي، )تاييد تشخيص با نمونه هاي جديد...
عود بيمار و نمونه برداري جديد
تشخيص سرطان جديد درفردي که قبال به بيماري سرطان مبتال شده است

؟ کدام يک از موارد فوق بيمار تومور جديد محسوب مي شود و بايد ثبت شود: سوال
دام کدام موارد بايد تجميع شده به عنوان يک رکورد در ثبت سرطان استفاده شود؟ ک

داده ها بايد حذف شوند و نيازي به نگهداري آنها نيست؟
جواب  :
.در صورت تومور جديد بايد ثبت شوند و ساير موارد تجميع ميشوند-1

هداري بقيه موارد را در سوابق ثبت نگ. فقط گزارشهاي کامال مشابه را حذف مي کنيم-2
.  مي کنيم



موارد تکراری برای داده های بیمارستان

34

 جراحي، )مراجعات مکرر براي بستري در بيمارستان و دريافت خدمات
(شيمي درماني، مراجعات مکرر براي شيمي درماني

بيمار به دليل عود مجددا مراجعه کرده و بستري مي شود  .
تري به دليل ديگري به جز سرطان به بيمارستان مراجعه مي کند و بس

. ميشود

کدام رکورد و چه داده هايي از بيمار براي ثبت سرطان بيشتر: سوال
استفاده مي شود؟

ا تاريخ ه. چطور در مورد تجميع اطالعات بيماران تصميم گيري کنيم
....متفاوت، کدهاي تشخيص متفاوت، اطالعات آدرس متفاوت و 

چه اقداماتي براي اصالح داده هاي بيمارستاني بايد انجام بدهيم؟



موارد تکراری داده های ثبت مرگ

35

گرثبت مرگ در دو محل به علت انتقال جسد بيمار براي دفن در محل دي
ارسال گواهي ثبت از بيمارستان به معاونت بهداشتي؟
ثبت در بهشت زهراي تهران
ثبت در شهر محل تدفين

کدام داده ها بايد تجيع شوند؟
چه اطالعاتي از ثبت مرگ براي ثبت سرطان مفيد است؟



سهم منابع اطالعاتی اصلی 

36

داده های 
یآسیب شناس

تعداد بیمار)
1000)

داده های 
بیمارستان

(3000تعداد )

داده های 

ثبت مرگ

تعداد )
500)

M

H

P

داده های 
یآسیب شناس

تعداد بیمار)
800)

داده های 
بیمارستان

(1000تعداد )

داده های 
ثبت مرگ

تعداد )
450)

ع 
ی و تجمی

ف موارد تکرار
حذ



کنترل کیفی اطالعات 

37

قابل مقایسه بودن
 کامل بودن پوشش ثبت
 صحت و اعتبار نتایج
 به هنگام بودن ثبت



تهیه گزارش

38

مهمترين هدف ثبت سرطان استفاده از آن براي ارتقاء سالمت مردم است. 1  .

بايد گزارشهاي مدوني تهيه کنيم و نتايج را سمع و نظر مسولين محل. ي و 2
.  کشوري برسانيم

تهيه گزارش استانداردهايي داردکه بايد از آن تبعيت کنيم. 3  .

تالش فراواني بايد صورت بگيرد تا خطاي گزارشها به حد اقل . .  رسدب( صفر)4

امکان استفاده از اطالعات را براي تحقيقات اپيدميولوژي و باليني فر. اهم کنيد 5
.  تا گزارش هاي علمي منتشر شود

:سه اقدام زیر باعث موفقیت ثبت سرطان است
استفاده از اطالعات-1
استفاده از اطالعات-2
استفاده از اطالعات-3



تهیه گزارش
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فرایندهاي ثبت سرطان 

زیر ساخت، فضاي فیزیکی، امکانات 

مدیریت منابع انسانی

(نرم افزار، سخت افزار)فن آوري اطالعات 

منابع مالی مستمر

ي 
فرایندها

ن 
شتیبا

پ ن
ق میزا

ن دقی
تعیی

گ و میر و 
بروز، مر

ن ها
یشیوع سرطا

صل
ي ا

فرایندها

ن، جمع
ی بیمارا

شناسای
ت داده ها 

ي و و ثب
آور

ي و 
ف مواردتکرار

حذ
ح داده ها 

ال
ص

ا

ی
گنترل کیف

حلی
ي و ت

آنالیز آمار
ل 

داده ها 

ت و
العا

ذخیره اط

ي 
ارائه داده ها برا

ت 
حقیقا

ت



اهمیت ثبت سرطان جمعیتی 

ثبت سرطان زير ساخت مهم برنامه کنترل سرطان مي باشد•
زي بررسي وضعيت بروز و مرگ و مير سرطان منجر به برنامه ري•

.  مناسب در کنترل سرطان خواهد شد
مکان هر هدفي که در برنامه ريزي در نظر بگيريم، ثبت سرطان ا•

ان ارزيابي موفقيت يا شکست در برنامه را فراهم مي کند و امک
.  ارتقاء کمي و کيفي برنامه ريزي را فراهم مي کند



پیشگیری 
اولیه 



تشخیص به موقع و غربالگری

• Cancer registry data widely used for evaluation and monitoring of 

screening programmes.  
• Effectiveness of screening can only be correctly judged by whether 

reduced mortality (reduced incidence for cervix) is achieved.

• Where no information on screening status of individuals, 

population-level analyses are used: 
• Incidence trends: where screening should prevent invasive cancer 

(cervix)

• Mortality trends: designed to detect early invasive cancers 

(breast, colon and prostate)
• No reduction in incidence should occur in programmes to detect early 

invasive cancers

• Introduction of screening should be followed by a rise in incidence 

followed by a fall



تشخیص به موقع و غربالگری

Prostate cancer incidence and mortality 

1980-2004



Trends in age-adjusted incidence in the Nordic countries: 

cervical cancer



Cervical cancer cases prevented by screening in 
Norway, 1956-2010: (Vaccarella et al, BJC 2014)





ارزیابی وضعبت مراقبت و درمان سرطان ها

• Trends in mortality rates are essential as a measure of the success 

(if any) of cancer control activities in different populations, but are 

influenced both by incidence and survival. 

• Objective of measuring population-level survival is to quantify the 

role of the process of cancer care - not simply the effectiveness of 

a specific treatment, as a determinant of survival differences. 

• Publication of international comparisons of survival by European 

cancer registries on cancer patients’ survival and care 

(EUROCARE) group showed substantial international variation and 

profoundly influenced policy. 



ارزیابی وضعبت مراقبت و درمان سرطان ها



Incidence, mortality and survival 1964-2008, Norway
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http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/epi/sp95/index.php
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• A joint IACR-IARC publication

• Developed with WHO with financial 

support from the GAVI Alliance

• Provides technical advice to planners 

and health specialists in LMICs wishing 

to plan/develop population-based 

cancer registries (PBCR):

• Role and status of PBCRs worldwide

• Planning and developing PBCRs

• Sources of information

• Quality control

• Reporting the results

IARC Technical Publication No. 43

http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/treport-pub/treport-pub43/index.php

http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/treport-pub/treport-pub43/index.php






• Components to consider 

in planning a PBCR:

• Essential

• Valuable

a) Population

b) Personnel

c) Physical location of 

PBCR

d) Equipment etc.

e) Finance 

f) Legal aspects etc.

g) Advisory Committee



a) Key sources

b) Data collection

c) Variables

d) Coding

e) Information on the 

population-at-risk



a) Comparability

b) Accuracy

c) Completeness

d) Timeliness



• Contents of the report

• Evaluation of the 

Results

• Report checklist
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http://www.cdc.gov/CANCER/NPCR/
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