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سابقه ثبت سرطان در ایران 

 1371اجباری کردن قانون گزارش موارد سرطانی در سال
 (مورد18435موارد گزارش شده )1373اجرا برنامه ثبت سرطان مبتنی بر پاتولوژی در سال
 (مورد گزارش شده11000)1378ارائه دومین گزارش موارد سرطانی در سال
 (مورد گزارش شده18000)1379توسعه برنامه ملی ثبت سرطان به استان ها در سال

 1388-1382انتشار گزارش ساالنه از
 (نفر جمعیت100000مورد در هر 100پوشش با درنظر گرفتن % 86)مورد سرطانی62000: 1386سال
 (ناموفق)1386استان در سال 5اجرا برنامه ثبت سرطان جمعیتی در
 (ناموفق)1388استان در سال 20اجرا برنامه ثبت سرطان جمعیتی در
یراز،اردبیلسایر برنامه های ثبت سرطان توسط مراکز تحقیقاتی شامل استان های گلستان، تهران، تبریز، کرمان، سمنان، ش

 انتشار اطالعات ثبت سرطان استان گلستان در کتابCI5 1392در سال
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شاخصهای کلیدی جهت ارزیابی کیفیت ثبت سرطان 
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 قابليت مقايسه

کامل بودن اطالعات جمع آوري شده

 صحيح بودن اطالعات

 به روز بودن



ایرانثبت سرطان در ارزیابیسابقه 

نظام ثبت سرطانجاريهايارزیابي
 الملليبينمتخصصينو مشاوریندعوت از

2003 : پارکيندکتر ماکس
2011 : ناصريدکتر کيومرث
2012 : (پکتبرنامه )اتميانرژيآژانس الملليبينکارشناسان

محققينبعضيتوسط مورديهايارزیابي
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Dr Max Parkin (2003)

1. Registration should be locally based and ministry of health should 

coordinate the regional registries, promote uniform standards, set a policy 

for support the new registries and to compile the data from the regional 

registries to make a national estimates at annual intervals.

2. The national pathology registration project must be extended by additional data from 

other sources given the modest status of hospital information systems.

3. A more realistic target is to complete the pathology based registration by ensuring 

that all laboratories are comprehensive and accurate especially in record of place of 

residence and eliminating duplicate data.
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Dr Max Parkin (2003)
1. Sentinel based – cancer registries have equivalent data and valid incidence and 

can help  to complete national pathology based cancer registry data.

2. To improve recording of demographic information, which is an important source 
of information for regional/ provincial population based registry, the computer 
databases must be generated to a common standard database.

3. An acceptable database structure, definition and codes, will improve the 
Population Based Cancer registries. A definitive version of CanReg 4  using Farsi 
script with the issue  of record linkage of name records with 2 day course for
DDRC/Cancer Institute staff in Lyon or Teheran or by IARC staff must be 
organized. 

4. Evaluation of cancer registry system must be done in One year/ 18 month. [21]
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Dr Kumars Naseri (2011)

 Creation of a supervisory committee composed of high level technical and 

administrative individuals to identify the general directions of the cancer registry, its 

scope, methods, and utility. 

 Concentration of cancer registration activities under separate directorate and 

independent of other cancer control activities. This action should enable the 

director of cancer registry to provide full time attention to the practice and 

improvement of caner registration activities. 

 Provision of technical training for the staff and administrators of the NICRS. 

This training should cover the basic scientific principles of cancer registration, 

management, data manipulation, and presentation. 
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Dr Kumars Naseri (2011)

 Creation of a special cadre for cancer data collection, “Certified Cancer Registrar” for 
collection of cancer data from various sources, including laboratories, physicians’ offices, and 
other similar places. Creation of population based cancer registry without this cadre 
will not be practical or easy. On page 152 of the Guideline: National Cancer Registry (5), 
there is a sample identification cadre for “Cancer Registry Personnel (karshenassabtsaratan)” 
that seems to be more of administrative purposes. It can be easily used for developing this 
particular cadre through training and ongoing monitoring. This step is crucial for the 
development of “population based” cancer registry[22].

 Creation of the Hospital Cancer Registry. Although hospital cancer registry is similar to general 
cancer registry, its objective is improvement of patient care. As such, it is part of cancer patient 
“management”. Hospital cancer registry can, however, provide information about cancer 
patients seen at the hospital to the general population base cancer registration system[22].
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PACT/IAAE (2012)

 To pursue high quality cancer registration as a priority to efficiently understand the 
situation of cancer in the country with the aim of developing population-based cancer 
registry or registries with high coverage levels. There is no need to cover the entire 
country, but the population covered should be representative and of good 
quality to allow accurate estimates of cancer incidence in Iran, and enable 
efficient health services planning.

 To develop hospital-based cancer registries in major hospitals to ensure that 
information on stage of the disease, access to treatment, treatment outcomes and cancer 
survival is collected.

 To enhance the quality of the mortality information system, the analysis of 
cancer mortality, as well as to link the information with the cancer registry data. Accurate 
data on cancer incidence and mortality are crucial for monitoring and evaluation of cancer 
control interventions.
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مطالعه کیفیت برنامه ثبت آسیب شناسینتایج
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(1392سال )نتایج کیفتی ثبت پاتولوژی تهران 
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(1392سال )نتايج کیفیت ثبت پاتولوژی شهر تهران 
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در استان فارس( 86-1384)مطالعه صید باز صید پوشش ثبت مرگ و میر ناشی از سرطان 

شماری مرگ ناشی از سرطان در ثبت مرگ استان فارسکم
(مطالعه صید باز صید)1386الی 1384در سالهای 

Underestimation rate (%)Cancer Type

42All Cancer

60Bladder Cancer

35Colon Cancer

44Esophageal Cancer

48Lung Cancer

30Stomach Cancer

42Ovarian Cancer**

27Breast Cancer**

50Endometrial Cancer**

32Prostate Cancer**



(1392سال )پاتولوژی ارزیابی خطاهای کد گذاری ثبت 
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برنامه ملی ثبت سرطان جمعیتی

استانهاي.شدخواهداجراکشوراستان10وتهرانکهباشدميساله5برنامهیک
ن،هرمزگااصفهان،کرمانشاه،خوزستان،شرقي،آذربایجانکرمان،فارس،شاملمنتخب
.هستندتهرانو(اروميه/مازندران)اردبيلگلستان،مرکزي،

 اهداف اختصاصی
استفاده از زیر ساختهای فن آوری اطالعات . در اجرای برنامه ( سپاس)1
استقالل مراکز ثبت سرطان استان. 2

توانمند سازی تمام استانها جهت انجام ثبت و استفاده از نتایج. 3

دستیابی به استانداردهای بین المللی و پوشش و صحت باالی . 490%

انتشار نتایج استانهای کشور در کتاب . 5Cancer in Five Continents

همکاری با موسسه بین المللی تحقیقات سرطان  . 6IARC(بر اساس تفاهم نامه)

اجرای طرح های تحقیقاتی اپیدمیولوژی مرتبط با ثبت شامل  . 7Survcan3

ایجاد انجمن ثبت سرطان جمعیتی . 8

تولید شواهد جهت تدوین و ارزیابی برنامه های کنترل سرطان . ام، پیشگیری اولیه، تشخیص زودهنگ)9
(تشخیص و درمان و مراقبت های حمایتی



اقدامات صورت گرفتهمهمترینردیف

تدوین دستور العمل برنامه ملي ثبت سرطان  جمعيتي 1

بازدید از استانها تدوین برنامه و چارچوب و فرمهاي2

با مسولين دفتر آمار و فن آوري اطالعات جهت استفاده از ظرفيت سپاس براي برنامه ثبت سرطان همکاري3

کميته ملي ثبت سرطان تشکيل جلسات4

CanRegافزار ترجمه نرم 5

طراحي سایت ثبت سرطان جمعيتي کشور5

ها افزاري آزمایشگاهشرکت نرم براي در آزمایشگاههاي آسيب شناسي براي سند فني ثبت سرطانتهيه 6

ي استاني جهت ارزیابي ساختارها و مراحل اجراي برنامه انجام بازدیدها7

د تفاهم نامه با آژانس بين المللي تحقيقات سرطان جهت اجراي برنامه ملي ثبت سرطان درایرانعق8

با آزمایشگاه هوش مصنوعي دانشگاه امير کبيرجهت ایجاد داشبورد ثبت سرطان بيمارستانهاهمکاري9

برگزاري کارگاه آموزشي ثبت سرطان 10



وظايف ارکان برنامه ملی ثبت سرطان
درمان معاونت / دانشگاه ها

 ابالغ اجرا برنامه ورود حداقل اقالم اطالعاتي ثبت سرطان درHIS  وLISهاي بيمارستان ها و آزمایشگاه ها
 نظارت بر اجرا برنامه

 انجمن آسیب شناسی
بررسي و تأیيد حداقل اقالم اطالعاتي تهيه شده
 به اعضاء انجمن نابالغ
 آموزش ن

 آموزش ورود داده در نرم افزارLIS & HIS

 آموزش کد گذاري
 مرجع سالمت آزمایشگاه

 استفاده از حداقل اقالم اطالعاتي به عنوان یکي از استاندارد هاي اعتبار بخشي
 درماني–نظارت بر اجرا برنامه و ارزشيابي مراکز تشخيصي
 فناوری اطالعات وزارت بهداشت دفتر

 ارتقاء سيستم سپاس به عنوانNational Middleware 

هماهنگي با شرکت هاي نرم افزار نویس بيمارستاني و آزمایشگاهي
 ابالغ اجرا ورود حداقل اقالم اطالعاتي درLIS & HISو ارسال به سپاس



برنامه ثبت سرطان جمعیتی اجرای های کشور جهت ارزیابی آمادگی استان فرایند 



فرایند ثبت سرطان جمعیتی



یفرایند ثبت سرطان جمعیت



فرایند ثبت سرطان جمعیتی



انیسند فنی ثبت پاتولوژی  و ارتقاء نرم افزارهای بیمارست

تدوین سند راهنماي فني گزارش آسيب شناسي
برگزاري جلسه توجيهي با شرکت هاي نرم افزار نویسي آزمایشگاهي و بيمارستاني

























داده کاوی اطالعات وارد شده به سیستم سپاس

 داده کاوی اطالعات وارد شده در سپاس به منظور ارتقاء برنامهHIS بيمارستانی و بخش

مدارک پزشکی در جهت نياز های ثبت سرطان جمعيتی

طالعات داده کاوی شده ا
داروهای تجويزی

 روش های تشخيصی

کدهای تشخيصی

روش های درمانی

تعداد کل داده های سپاسروش
تعداد موارد داده های 

با سرطان سپاس مرتبط

3000004312دارو

470003570کد های تشخيصی

167238روش های تشخيصی

558414روش های درمانی 





هرمزگان سپاس از استان اطالعات وارد شده به 



IARC-CanReg5

نسخه فارسی



User Interfaceواسط کاربری یا 

ورودی تقویم شمسی
خروجی تقویم میالدی



IARCتفاهم نامه با 

1394، تهران IARCکارشناسان بین المللی ثبت سرطان بازدید 



IARCتفاهم نامه با 

1394، شیراز IARCکارشناسان بین المللی ثبت سرطان بازدید 



کارگاه بین المللی ثبت سرطان 
1394خرداد 10-9تهران 



برگزاری کارگاه هم اندیشی و چالش های برنامه ثبت سرطان در 
حضور ریاست دانشگاهکرمان با استان 



جلسه با شرکت های خصوصی برای ارتقاء و اصالح 
(1392تیرماه )افزارهای بیمارستانی نرم 



افتتاح مرکز ثبت سرطان استان کرمانشاه



مرکز ثبت سرطان استان هرمزگان 
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تقدير و تشکر
جناب آقای دکتر ملک زاده
 سرکار خانم دکتر نحوی جو
جناب آقای مهندس گلماهی
جناب آقای دکتر شیخ طاهری
مسولین و کارشناسان محترم ثبت سرطان استانها


