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مراحل اجرایی راه اندازی ثبت سرطان



برنامه ریزی ثبت سرطان  جمعیتی
کمیته راهبردی•
تدوین برنامه عملیاتی •
تعیین محدود جغرافیایی•
تعیین محل استقرار برنامه ثبت سرطان•
ساله5تعیین آمار جمعیت بر اساس جنس، محل زندگی و گروههای سنی •
تعیین منابع اطالعات برای جمع آوری اطالعات ثبت سرطان•
(ITتوسعه )ایجاد زیر ساخت مناسب برای اجرای برنامه •
مشخص کردن پرسنل ثبت•
آموزش پرسنل•
نرم افزار ثبت •
قواعد و دستور العمل جمع آوری اطالعات مربوط به متغیرها•
تامین منابع مالی•



کمیته راهبردی

شناسایی اعضا و صدور احکام. 1

اطمینان بدهید که تمام اعضا صاحب برنامه هستند . 2

در تعیین محل اجرای برنامه ثبت کمک بگیرید. 3 .

از پیشنهادات آنها برای نحوه جمع آوری اطالعات. 4

برای تعامل با سطوح باالی علمی و اجرایی از اعضا کمک بگی. . رید5

برای جلب حمایت منابع حمایتی از اعضا کمک بگیرید. 6 .

در دوره های منظم گزارش اقدامات را به اعضا ارائه کنید. 7  .



موقعیت جغرافیایی و تعیین محل سکونت

تعیین و تعریف دقیق منطقه ثبت سرطان جمعیتی. 1
استانهای دارای چند دانشگاه؟

تدوین قواعد برای وضعیت محل سکونت. 2
مدت اقامت•
دانشجویان•
عشایر•
افراد دارای دو آدرس•
منطقه شهری/روستا/شهر/شهرستان/استان: جزئیات آدرس•



فضای فیزیکی مرکز ثبت سرطان 

تعیین  مکان مرکز ثبت سرطان. 1

ستاد دانشگاه•
مرکز درمانی•
آزمایشگاه•

تعیین فضاي فیزیکی براي مرکز ثبت سرطان. 2

فضاي دائمی•
وسعت کافی براي فعالیت•
استفاده از فضاهاي جانبی سایر بخشها•



تخمین جمعیت

دریافت. وساله5سنیهایگروهاساسبرجمعیتآماریمحاسبات1
آمارادارهازجنسیت

تخمین. .اندشدهآوریجمعسالآندرهادادهکهسالیجمعیت2

مرکز. استانهایتمامبرایراالزمهایجمعیتسرطانثبتملی3
.گیردمیقرارشمااختیاردرکهاستزدهتخمینهمکار



تعیین منابع جمع آوری داده ها و روش جمع آوری داده ها

تهیه یک لیست برای منابع اطالعاتی ثبت سرطان در منط. قه ای  1
.که موارد سرطانی تشخیص و درمان شده اند

تعداد دفعاتی را که می خواهید به این بیمارستان ها برای جم. ع 2
.آوری اطالعات ثبت مراجعه نمایید را مشخص نمایید

اگر قرار است داده هابه صورت غیر فعال جمع آوری شود مشخص . 3

.نمایید
توصیه ما این است که حد اکثر تالش را برای اتصال•

.  مراکز به سپاس انجام دهید
.  مراکز اصلی را در اولویت قرار دهید•



تعیین پرسنل ثبت سرطان

تصمیم گیری برای آنکه سطح و رشته تحصیلی   پرسنل ثبت. 1

تصمیم گیری برای تعیین شاخص های حداقلی سطح پرسنل ثبت سرطان. 2

:پیشنهادما در خصوص ترکیب پرسنل
(جمع آوری و کد گذاری)کارشناس مدارک پزشکی یا مدیریت اطالعات •
(آنالیز اطالعات)کارشناس آمار •
(پشتیبانی نرم افزار و بانک های اطالعاتی)کارشناس مدیریت اطالعات •
پرستار، ماما، اپیدمیولوژی •
سایر رشته ها؟•

:نحوه بکار گیري پرسنل
انتقال پرسنل مناسب از سایر بخش های دانشگاه•
قرار داد با افراد جدید از محل گرانتهای تحقیقاتی و بودجه های ثبت•
همکاری پاره وقت پرسنل موجود در دانشگاه•
دانشجویان •



آموزش پرسنل

برگزاری آموزش های دوره ای منظم. 1

برنامه ریزی برای برگزاری دوره های آموزشی مختلف برای سطوح. 2

مختلف پرسنل
آموزش روش ها و فرایندهای جمع آوری داده، نرم افزار،کدگذاری و . 3

تحلیل، مستند سازی



نرم افزار ورود داده ها

CANREG-5:  نرم افزاری ثبت

Access, Excell, SEPAS, Open: نرم افزارهای واسط Refine

که ITمی توانید از یک مشاور . مدیریت و نگهداری فایلها بسیار مهم است
. در این زمینه تجربه دارد کمک بگیرید



تعیین قواعد متغیر های قابل جمع آوری

قواعد وضعیت محل سکونت. 1

قواعد مرتبط با تاریخ تشخیص. 2

قواعد مرتبط با تومورهای قابل گزارش. 3

قواعد مرتبط با حذف تکراری. 4

قواعد مرتبط با تعیین تومورهای اولیه چند گانه. 5



روش های جمع آوری داده 

فعال در مقابل غیر فعال. 1

توسعه امکانات جمع آوری داده . 2

توسعه روش های کنترل کیفی. 3

.  درصد دریافت داده های الکترونیک جزو شاخص های ارزیابی ماست
.   اتصال به سپاس را در الویت قرار دهید

یران و کار با سپاس و کنترل ورود اطالعات و بازخورد به بیمارستانها و مد
.  شرکت های نرم افزار را در اولویت خود قرار دهید



مسائل مالی
به یاد داشته باشید ثبت سرطان یک فرایند منظم و طوالنی اس. ت1
اطمینان داشته باشید که منابع مالی تخصیص یافته برای فع. الیت های 2

.ثبت سرطان به طور منظم وجود دارد
به فکر استقالل مالی ثبت باشید و برای جذب منابع برنامه ری. .  زی کنید3
هر چقدر می توانید از اعضای کمیته راهبردی کمک بگیرید. 4 .
منابع جذب بودجه و امکانات. 5

از گرانت های تحقیقاتی•
سازمان های مردم نهاد•
استانداری•
وزارت بهداشت•
دانشگاه •
•.............



تهیه گزارش

تعیین قالب گزارش دهی. 1

تهیه گزارش های ساالنه یا دوساالنه. 2

تنظیم فرایند برای توزیع گزارش. 3

گزارشهای میانی با اهدف اختصاصی مثل حمایت طلبی، کنگ. .ره ها، 4



قالب گزارش

خالصه اجرایی
مشخصات برنامه شامل -1

ثبت سرطان و فرایند ها•
(شامل توضیح سیستم بهداشتی، چارچوب هاي قانونی)تاریخچه و زمینه•
...(پرسنل، مکان، امور مالی و)ساختار ثبت سرطان•
جمعیت، منابع اطالعاتی، روش جمع آوري داده ها، دستورالعمل )فرایند هاي ثبت•

شده گزارش، مدیریت داده ها، محرمانگی، فرایندهاي کنترل کیفی، نرم افزار استفاده
(و روش تحلیل داده ها، توضیح واژه هاي آماري، انتشار نتایج

نتایج-2
(مروري بر قابل قیاس بودن، کاکل بودن، دقت و به موقع بودن)کیفیت داده ها-3
تعداد، میزان هاي خام و تطبیق داده شده براساس محل تومور، سن و )جداول حداقلی -4

(جنس، میزان هاي بروز تجمعی، جداول  جمعیتی، جداول شاخص براي اعتبار تشخیص
منابع-5
تقدیر و تشکر-6



مراحل اجرایی ثبت سرطان
• (سال اول)فاز یک 

تاسیس مرکز و جذب پرسنل •
تدوین برنامه عملیاتی و تقسیم کار•
زمان بندی اجرای برنامه و تهیه گزارش•
(؟1395؟، 1394؟، 1393)تعیین تاریخ شروع ثبت •

(به دلیل وجود کد ملی. )است1394یا 1393پیشنهاد ما سال •
جمع آوری حداقل اقالم اطالعاتی از منابع داده•
ارتقاء نرم افزارهای آزمایشگاهی و استفاده از سامانه سپاس•
(  تمرآموزش، ارزیابی کیفی، بازخورد، و نظارت مس)اقدام برای ارتقاء کیفیت داده ها •
LIS/HISایجاد برقراری تماس با منابع جمع آوری داده و نظارت بر ثبت در •
.ایجاد همکاری و تعیین روش کار برای جمع آوری داده ها•
آماده سازی اولیه گزارش و ارسال بازخورد به ذینفعان•



مراحل اجرایی ثبت سرطان
(سال اول)فاز یک 

و روش های تحلیل داده هاCanRegآشنایی با نرم افزار •
سرطاننتایج و کاستی ها ثبت کیفیت تعیین •
تعیین نقاط ضعف و تالش برای کاهش آنها•
کیفیتتهیه گزارش همراه با شاخص های •



مراحل اجرایی ثبت سرطان
(سال دوم) فازدوم

تعیین کیفیت ثبت سرطان•
تعیین نقاط ضعف و تالش برای کاهش آنها•
شاخص های فرایندی و ) تهیه گزارش همراه با شاخص های کیفیت•

(شاخص های پیامدی
پوشش کامل سامانه سپاس•



فازهای ثبت سرطان

(سه سال بعدی) فاز سه 

تصمیم برای مشخص نمودن  قابلیت اضافه نمودن متغیر های اضافی
استفاده از داده هابرای اهداف مطالعاتی اپیدمیولوژی
استفاده از داده ها برای فعالیت های کنترل سرطان

همکاری با متخصصین بالینی برای توسعه مطالعات آتی 
همکاری با سیاستگزاران استانی  برای طراحی فعالیت های کنترل سرطان



( فاز اول)شاخص های ثبت سرطان موفق 

شاخص های پیامدی های فرایندیشاخص
یافته تعداد بیماران بصورت کامال متوازن توزیع

(هفته؟/ماه؟. )است
آوری داده ها از منابع اطالعاتی اصلی امکان جمع

.  فراهم شده است
1

شخص تشخیص اولیه آنها نامتعداد بیمارانی که 
.است به حد اقل ممکن رسیهه است

.  به  اطالعات بیماران فراهم استدسترسی 2

طریق سامانه سپاس درصد اطالعاتی که از
.دریافت می شود

زالکترونیکی از مراکانجام ثبت سرطان بصورت

.  محل سکونت صحیح استدر اغلب موارد  ر مصاحبه قرادرصد بیمارانی که برای اطالعات مورد
.می گیرند

3

.کنندمتخصصین بالینی با ثبت سرطان همکاری می 4

عاتی آن به منابع اطالتهیه گزارش ثبت و توزیع
و مراجع رسمی 

. دمی کنمراجع دولتی از برنامه ثبت سرطان حمایت 5



( فاز دوم)شاخص های ثبت سرطان موفق 

شاخص های پیامدی های فرایندیشاخص
کمترین اطالعات گم شده  درصد باالی تعداد موارد بر حسب منابع اطالعاتی 1

میزان خطاکمترین (کنترل کیفی)کدگذاری مجددجمع آوری داده ها و 2

کمترین موارد گم شده انجام ارزیابی کامل بودن اطالعات 3

ارائه گزارشات به موقع به موقع بودن 4



شاخص های پیامدی های فرایندیشاخص
و اجرا مطالعات بقاء بر اساس جمعیتطراحی .پیگیری موارد ثبت شده وجود داردامکان 1

ها بر اساس هیستولوژی، مرحله ببماریمیزان
.  محاسبه شده است

.  متغیرهای بالینی به ثبت اضافه شده است 2

ز ا دولت برنامه کنترل سرطان را شروه کرده و ا
ه می ارزیابی برنامه ها استفادثبت سرطان برای 

.  شود

ولیه، نوع سرطان ها برای پیشگیری های اتعیین
ثانویه و ثالثیه

3

ها را متخصصین بالینی بر اساس نیازشان داده
. آنالیز می کنند

اطالعات به متخصصین و منابع بازگرداندن
اطالعاتی

5

ار گزارش های به موقع منتشر می شود و در اختی
. ذینفعان قرار می گیرد

ارتباط با همه ذی نفعانافزایش 6

(فاز سوم)شاخص های ثبت سرطان موفق 



فرایندهاي ثبت سرطان 

زیر ساخت، فضاي فیزیکی، امکانات 

مدیریت منابع انسانی

(نرم افزار، سخت افزار)فن آوري اطالعات 

منابع مالی مستمر
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تیفرایند ثبت سرطان جمعی



تیفرایند ثبت سرطان جمعی



تدوین برنامه اجرایی ثبت در استانها
سیب شناسیآجمع آوری داده های 

داده های آسیب شناسی% 100جمع آوری : هدف
شناسایی مراکز و امکانات آنها

تهیه شناسنامه مراکز 1.
اولویت بندی بر اساس تعداد موارد سرطانی . 2

تهیه جدول زمانی برای پیاده سازی. 3



تدوین برنامه اجرایی ثبت در استانها
سیب شناسیآجمع آوری داده های 

(ادامه).....داده های آسیب شناسی % 100جمع آوری : هدف
ابالغ سند فنی به تمام آزمایشگاهها . 1

پیگیری روزه انجام نیاز مندی سند فنی در نرم افزارهای آزمایشگاهی. 2

برگزاری جلسات با مسولین آزمایشگاه ها و مدیران . 3

بررسی داشبورد ثبت سرطان پاتولوژی برای ارزیابی  مشاهده اقدامات مراکز آسیب شن. اسی4

تهیه گزارشهای مدون از وضعبت پیشرفت برنامه. 5

برگزاری جلسات آموزشی برای کارشناسان و متخصصین آزمایشگاههای آسیب شناسی. 6



تدوین برنامه اجرایی ثبت در استانها
سیب شناسیآجمع آوری داده های 

کنترل مستمر کیفیت داده های ثبت شده از مراکز. 1

ارزیابی کدهای. 1ICDO

استخراج دوره ای داده ها و مطالعه کیفیت داده ها  . 2

سن . 1

آدرس . (استان، شهر، روستا؟؟؟)2

اریابی دوره ای کامل بودن . 2

جستجوی گزارشهایی که کد خورده اند نخورده اند برای کنترل کد گذاری د. ر 1
مراکز آزمایشگاهی 

تهیه گزارش ماهانه از فعالیت های صورت گرفته و تهیه آمار خطاها و اقداما. ت 3
صورت گرفته 



کاربرد داده هاي مدارک پزشکی بیمارستان  

مشکالت 
 تعداد بسیار زیاد مراجعه بیماران

جلسات متعدد شیمی درمانی
جراحی
کنترل عوارض
 بستري به دالیلی به جز بیماري سرطان
بستري هاي قبل از تشخیص بیماري

 ثبت در بیمارستان بر اساس کدICD10و عدم وجود اطالعات مورفولوژي
 اوت تصویر برداري، قض)دقت پایین در تشخیص به دلیل مبناي تشخیص

...(بالینی، 

10/15/2017 29



اقدامات مربوط به داده های مدارک پزشکی بیمارستان
دریافت داده هاي بیماران بستري از سامانه سپاس. 1

جمع آوري داده هاي بیماران از بیمارستانهایی که هنوز به سامانه سپاس متصل نیستند. 2  .

تجمیع گزارشها و . تکرار گیري بیماران 3
حدف مواردي که کامال تکراري هستند.
حذف مواردي که به دالیلی به جز سرطان بستري شده اند  .
مرتب کردن بیماران بر اساس تاریخ بستري
انتخاب داده مربوط به اولین تاریخ به عنوان تاریخ تشخیص
انتخاب آخرین تاریخ به عنوان آخرین زمانی که بیمار گزارش شده است .Date of Last Contact

 تعیین مبناي تشخیص بر اساس داده هاي مختلف و اولویت هاي ثبت سرطان
در صورت عدم وجود اطالعات بالینی انتخاب خواهد شد  .

ضاف در صورت امکان باید این نسبت به درج این متغیر در بخش هاي مدارک پزشکی اقدام کرد و به نرم افزارهاي بیماستانی ا
.  کرد

اتصال داده هاي بیمارستانی و آسیب شناسی براي تکرار گیري-4
مرتب کردن بر اساس تاریخ تشیخیص -5
تکمیل نواقص داده هاي آسیب شناسی بر اساس داده هاي بیمارستانی-6
حذف موارد تکراري -7



تکرار گیری و حذف موارد تکراری و تجمیع سایر داده ها

داده های سایر داده های سپاس
بیمارستانها

تجمیع اطالعات

مراجعه به پرونده بیمار 
جهت تکمیل اطالعات 

تکمیل اطالعات و 
آخرین تاریخ تماس 

حذف داده های 
تکراری

اطالعات آسیب شناسی 
موجود است

اطالعات آسیب شناسی 
موجود نیست

تکمیل فرم ثبت سرطان
بر مبنای سایر منابع 

(اولویتها)

تکمیل فرم ثبت 
سرطان بر اساس 

مبنای آسیب شناسی

بانک اطالعاتی ثبت  
(  پاتولوژی)سرطان 

و داده های سالهای 
قبل؟  

داده های بیمارستانی و آسیب شناسی

در بانک ثبت سرطان 
وجود دارد

در بانک ثبت سرطان 
وجود ندارد



اقدامات مربوط به داده های ثبت مرگ
دریافت داده های مرگ و میر از معاونت بهداشتی. 1

 برای محاسبه شاخص های اصلی ثبت سرطان و)هم داده های مرتبط با سرطان
(تکمیل نواقص

 (پیگیری بیماران و تعیین آخرین وضعیت بیمار)داده های سایر علل مرگ
رگ درصورتیکه داده ها بصورت الکترونیک آماه نیست، گواهی فوت موارد م: توضیح

ید در صورت وجود منابع می توان. ناشی از سرطان را از مرکز ثبت مرگ دریافت کنید
. برای ورود اطالعات و ارتقاء کیفی ثبت مرگ ناشی از سرطان همکاری کنید

حذف موارد تکراری در ثبت مرگ . (.درصورتیکه قبال انجام نشده است)2

اضافه کردن به داده های ثبت سرطان و حذف موارد تکراری . 3

قبل از حذف موارد تکرای وضعیت حیات بیمار در نرم افزار ثبت درج شود .
ت برای تکرار گیری عالوه بر بانک ثبت سرطان سال مورد بررسی به اطالعا

تاده در اغلب موارد بیماری در سالهای قبل اتفاق اف. سالهای قبل هم مراجعه کنید
.  است و در سال جاری داده مرگ ناشی از سرطان به دست شما می رسد



اقدامات مربوط به داده های ثبت مرگ
 موارد مرگ و اضافه کردن آنها به عنوان وضعیت تشخیص پیگیری

پاتولوژی یا بالینی
علل عدم ثبت این موارد

 ضعف سییستم ثبت
 تشخیص و درمان در سایر استانها
 (مرگ به دلیل سایر علل)اشتباه در صدور گوافی فوت
سایر موارد؟



داده های ثبت مرگ

بررسی علل مرگ

سایر علل مرگ

کد مرگ ناشی از 
سرطان

کد علل 
مرگ صحیح

کد علل 
مرگ اشتباه

کداصالح 

اطالعات در سایر بانک های 
اطالعاتی و مراکز یافت 

. نشد

اطالعات در مراکز و بانک 
.های اطالعاتی یافت شد

Death Certificate Only 

(DCO)

تکمیل اطالعات بالینی
Death Certificate 

Notification (DCN)درج وضعیت حیات بیمار

ز فرایند استفاده ا
داده های ثبت 
مرگ در ثبت 

سرطان جمعیتی

یافت )مورد جدید 
(نشد

در ثبت سرطان 
یافت شد

بانک اطالعاتی
داده های ثبت 

سرطان

داده های بیماری 
وجود دارد

داده های بیماری 
وجود ندارد

بانک 
ثبت 

سرطان



ارزیابی کیفیت ثبت مرگ

شماري مرگ ناشی از سرطان در ثبت مرگ کم
استان فارس

مطالعه صید باز )1386الی 1384در سالهاي 
(صید

Underestimation rate

(%)

Cancer Type

42All Cancer

60Bladder Cancer

35Colon Cancer

44Esophageal Cancer

48Lung Cancer

30Stomach Cancer

42Ovarian Cancer**

27Breast Cancer**

50Endometrial Cancer**

32Prostate Cancer**



اهمیت اطمینان از کیفیت داده های ثبت مرگ
 (100)وجود کد ملی%

محل سکونت

اطمینان از ثبت علل مرگ

 اطمینان از پوشش موارد مرگ ناشی از سرطان

M:I ratio

کاهش آمار مرگ ناشی از سرطان چه تاثیری در برنامه ثبت : سوال

سرطان و شاخصهای آن خواهد داشت



اهمیت تخمین میزان مرگ ناشی از سرطان 

کاهش مرگ ناشی از سرطان مهمترین هدف نظام کنترل سرطان است
میزان بروز متاثر از غربالگری و تشخیص زودهنگام است
 ع و تشخیص به موق)مرگ ناشی از سرطان نشان دهنده کیفیت ارائه خدمات

.است(  درمان مناسب



مطالعات کنترل کیفی ثبت مرگ ناشی از سرطان
تخمین منظم درصد اصالح کدهای ثبت مرگ بر اساس داده های ثبت . 1

تخمین کم شماری ثبت مرگ بر اساس پیگیری بیماران مبتال به س. رطان 2
AIMاستفاده از مقاله -(مطالعه صید باز صید)

تعیین عوامل موثر بر خطاهای ثبت مرگ ناشی از سرطان و اجرای مداخالت. 3

 کارشناس ثبت
کیفیت گواهی فوت
روستا/شهر
تخصص پزشک صادر کننده گواهی فوت
 نوع سرطان
زمان ثبت ؟

هر چه داده هاي مرگ و میر با کیفیت بهتري جمع آوري شوند، استفاده از آنها راحت تر خواهد بود  .
برای ارتقاء ثبت موارد مرگ و میر ناشی از سرطان اقدام کنید  .
کیفیت ثب مرگ ناشی از سرطان را بررسی کنید و مداخالت الزم را برای ارتقاء آنها طراحی کنید  .

اقدام شما براي ارتقاء ثبت مرگ، براي کل سیستم ثبت مرگ مفید است  .



دکتر کاظم زنده دل
متخصص اپیدمیولوژي سرطان

مسول برنامه ملی ثبت سرطان جمعیتی
قائم مقام و معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

kzendeh@tums.ac.ir

بازخورد به ذینفعان در برنامه ثبت 



لیست ذینفعان
رئیس دانشگاه•
معاونین دانشگاه •
مدیران میانی مرتبط با برنامه ثبت •
روسا و مدیران بیمارستان•
متخصصین بالینی•
متخصصین آسیب شناسی•
کارشناسان ثبت در مدارک پزشکی و آزمایشگاهها•
مسولین وزارت بهداشت •



روشهای ارائه بازخورد

تهیه خبرنامه . 1

تهیه گزارشها دوره ای برای هر بیمارستان. آزمایشگاه/2

ارائه گزارش در کنگره و کنفرانسها. 3

ارائه گزارش به هیات رئیسه بصورت دوره ای. 4

وب سایت. 5

؟ . 6



شاخصهای مورد نیاز ذینفعان

گزارشنوع ذینفع

گزارشهاي آماري میزان بروز،پیشرفت برنامه،-1
....شاخصهاي کیفی، بودجه و 

تحلیل وضعیت کنترل سرطان -2

مسولین وزارت / و هیات رییسه دانشگاهرئیس
، بهداشت، سیاستگزاران شامل نمایندگان مجلس

..استانداري، فرمانداري و 

بیماریها به ازاي هر منبع دادهآمار آزمایشگاهها/بیمارستانها

یر مقایسه با ساکیفیت داده هاي هر بیمارستان در
بیمارستانها

کارشناسان آزمایشگاهها و بیمارستانها

کیفیت و حجم داده هاي موجود در مرکز
همکاري در برنامه هاي تحقیقاتینحوه

ن بی/ملی/منطقه اي)محققین و مراکز تحقیقاتی 
( المللی

؟ مردم و بیماران



دوره زمانی ارائه بازخوردها

در ابتدا بصورت گزارشهای کوتاه مدت . ماهه6-ماهه3)1

پس از استقرار بصورت ساالنه . 2



محتوای گزارشها

معرفی مرکز و برنامه ثبت . 1

نتایج ثبت بصورت کلی و اختصاصی مخاطبان. 2

تحلیل نتایج، مقایسه با سایر مناطق کشور و دنیا و. ارائه 3
...نقدها، پیشنهادات و 

نحوه پاسخگویی به سواالت و نقدها، پیشنهادات. 4

: تذکر
.  براي ارسال گزارشها به خارج از دانشگاه از طریق مجاري رسمی اقدام کنید-1
. در ارائه هر گونه گزارشی رعایت اصول اخالقی برایتان مهم باشد-2



تدوبن برنامه عملیاتی ثبت سرطان جمعیتی

ی فضای فیزیکی و نیروی انسانتامین )آماده گی برای اجرای برنامه : 1هدف
...(برنامه و توانمند و امکانات 

 ژی تمام بیمارانی که در مراکز پاتولوکامل و بهینه اطالعات آوری جمع : 2هدف
.شوندتشخیص داده می 

 تانیبیمارسبیماران مبتال به سرطان از مراکز بهینه اطالعات جمع آوری :3هدف
 سرطانآوری اطالعات با کیفیت مربوط به مرگ ناشی از جمع : 4هدف

 المللیطلبی و توسعه ارتباطات ملی و بین حمایت : 5هدف

........اجرای موفق برنامه ثبت سرطان جمعیتی در استان : هدف اصلی



تهیه جداول برنامه عملیاتی

جمع آوری کامل و بهینه اطالعات تمام بیمارانی که در مراکز پاتولوژي تشخیص داده می: هدف

.شوند

فعالیت ردیف

رطانی  و تهیه شناسنامه مراکز و اولویت بندی بر اساس تعداد موارد سشناسایی مراکز و امکانات آنها، 
تهیه جدول زمانی برای پیاده سازی

1

ابالغ سند فنی به تمام آزمایشگاهها  و پیگیری انجام نیاز مندی سند فنی در نرم افزارهای 
آزمایشگاهین و نظارت از طریق داشبورد ثبت سرطان 

2

آموزش کارشناسان آسیب شناسی و متخصصین پاتولوژی 3

.آوری داده های مراکز آسیب شناسی  که امکان اتصال به سامانه سپاس را نداشتندجمع 4

بازخوردهای منظم به مراکز نظارت و ارزشیابی و ارسال 5

گزارشهای دوره ای از خطاها و پیشرفت برنامه در ثبتتهیه 6

تعیین شاخصها، مسول اجرا، مسول نظارت، زمان بندي اجرا و گزارشهاي میانی، بودجه ریزي



sepashr.behdasht.gov.ir/cancer

sepashr.behdasht.gov.ir/PathologMain

Username: dr.zendedel

Password:zendedel@123


