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 مقدمه 
هاي توسعه  ثبت سرطان جمعيتي به عنوان يكي از مهمترين زير ساختتوجه به اهميت و اولويت برنامه با 

هاي اپيدميولوژي سرطان، ارائه آمار دقيق بروز و شيوع سرطان و همچنين سياستگذاري صحيح در  پژوهش

معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي طي زمينه پيشگيري و كنترل سرطان، 

مسئول برنامه ملي ثبت سرطان "به عنوان   1131حكمي آقاي دكتر كاظم زنده دل را در فروردين ماه 

استان و  دهدر اين راستا جهت اجرايي شدن برنامه ثبت سرطان جمعيتي . نمودندمنصوب  "جمعيتي كشور

نتخاب گرديدند.  انماينده جمعيتي كشور جهت اجراي فاز اول برنامه ثبت سرطان جمعيتي دانشگاه به عنوان 

برنامه ملي ثبت سرطان جمعيتي با هدف  ارتقاء كمي و كيفي برنامه ثبت سرطان جمعيتي  شروع به كار نمود. 

 معيتي به شرح زير مي باشد:ساير اهداف برنامه ثبت سرطان ج

 هاي اجرايي مرتبط  هاي علمي و مديريت ها و انجمن همكاري با مراكز تحقيقاتي، سازمان -1

هاي مناسب شامل زير ساخت فن آوري اطالعات، جهت استقرار برنامه ثبت سرطان  ايجاد زير ساخت -2

 جمعيتي

در اجراي علمي  IARC لمللي تحقيقات سرطانهمكاري مستمر با سازمان بهداشت جهاني و موسسه بين ا -1

 و استاندارد اين برنامه

 Cancer In Fiveهاي كشور در كتاب سازمان بين المللي تحقيقات سرطان تالش براي ثبت گزارش -4

Continents 

تربيت نيروي انساني كافي در زمينه ثبت سرطان در كشور و انجام مطالعات اپيدميولوژي سرطان در سطوح  -5

 ارشناسي و تخصصي ك

 در  اجراي برنامه هاي ارزشيابي و طرح هاي تحقيقاتي كاربردي و نظارت بر فعاليتهاي ثبت سرطان جمعيتي -6

 .كشور هاي استان

 سرطان. ثبت نتايج و اطالعات از  عان برنامهذينف ساير  و محققين استفاده  فراهم كردن امكان مناسب براي -7
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جمعيتي، استفاده و در اين راستا، يكي از موارد مهم و كليدي براي طراحي و اجراي بهتر برنامه ثبت سرطان 

المللي و تاثير گذار در امر  هاي باكيفيت طراحي شده در جهان، تعامل با مجامع بين ها و برنامه الگوبرداري از ايده

 ثبت سرطان و مشاركت دادن آنها در اين برنامه است. 

 

 اهداف سفر 
در ملبورن    UICC World Cancer Congress, 2014 ,المللي سرطان  شركت در كنفرانس بين -1

 cancer registry andهاي مرتبط با ثبت سرطان و نظام كنترل و مراقبت سرطان ) استراليا و شركت در پانل

surveillance, cancer control ) 

در ملبورن    UICC/WCC2014طان جمعيتي ايران در كنفرانسارايه مقاله در خصوص وضعيت ثبت سر -2

 استراليا

 UICCن نماينده رسمي انستيتو كانسر ايران و راي گيري بورد اشركت در جلسه مجمع عمومي به عنو -1

 جهت انتخاب اعضاي كميته بين المللي 

 از تجارب اين برنامه ثبت سرطان  ياموز بازديد از برنامه ثبت سرطان جمعيتي ايالت ويكتوريا و درس -1

و همچنين مسوولين هاب ثبت  IARC سازمان بهداشت جهاني  بت سرطانمسولين ثانجام مذاكره با  -4

 براي برنامه ملي ثبت سرطان  المللي ، شرح برنامه جديد ثبت سرطان و حمايت طلبي بين)هند(  سرطان منطقه

 

 شرح سفر 
دسامبر  6لغايت  2014دسامبر  1هاي  كنفرانس در تاريخبرنامه سفر با توجه به زمان كنفرانس تنظيم گرديد. 

 دسامبر  تنظيم شد.  7دسامبر تا  2تنظيم گرديد. مدت اقامت در ملبورن از 
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 UICC World Cancer Congress, 2014المللي سرطان  شركت در كنفرانس بين -1
كننده  هاي متنوعي در خصوص موضوعات كنترل سرطان برگزار گرديد كه تيم شركت پانلدر روزهاي مختلف 

 در آنها مشاركت نمود. از جمله آنها:

1. Cancer control, system and guidelines 

2. Evidence for cancer control 

3. Global initiative for cancer registry in LMIC 

4. Unique role of government policy leadership in cancer control 

هاي اجتماعي و فناوري در كنترل  هاي ديگري از جمله كاربردهاي رسانه عالوه بر اين تيم شركت كننده در پانل

 سرطان شركت نمود از جمله:

1. Campaign for cancer prevention: using TV, facebook and other media 

2. Social media: changing the face of awareness raising campaign  
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 World cancerارايه مقاله در خصوص وضعيت ثبت سرطان جمعيتي ايران در كنفرانس  -2

congress    
اي در خصوص وضعيت فعلي ثبت سرطان جمعيتي ايران و ضرورت اصالح آن توسط  در روز دوم همايش ، مقاله

ثبت سرطان ارائه گرديد. در ايران مقاله، گزارشي از ارزيابي وضعيت فعلي   Eposterصورت  كننده به شركتتيم 

منتشر شده   Asia-Pacific Journal of Oncologyجمعيتي ايران ارائه گرديد. خالصه مقاله در مجله 

 است. چكيده مقاله پيوست گزارش است. 
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اموزي از تجارب اين برنامه ثبت  درسبازديد از برنامه ثبت سرطان جمعيتي ايالت ويکتوريا و  -3

 سرطان
ساعت( بازديد از برنامه ثبت  5هايي به عمل آمده طي اقامت در ملبورن، دو جلسه )حدود  طبق هماهنگي

شد. در اين بازديد، با مدير ثبت سرطان و همچنين چند تن از سرپرستان برنامه سرطان ايالت ويكتوريا انجام 

هاي  هايي فرايندهاي اصلي ثبت سرطان، برنامه  ان ثبت سرطان طي سخنرانيمذاكراتي صورت گرفت. كاركن

افزاري،  هاي نرم افزاري مورد استفاده، وضعيت نيروهاي انساني را تشريح كردند. همچنين، از برخي سيستم نرم

ديده است. اي از موارد بحث شده در ادامه گزارش گر خالصهو روندهاي كاري از نزديك بازديد شد.   دفاتر كار

 باشد.  مي تصاوير و مستندات پيوست 

  برنامه ثبت سرطان در ايالت ويكتوريا تحت نظارتcancer council  شود. اين برنامه از  اجرا مي

   .تساهاي استراليا  ترين ثبت سرطان فعال بوده و يكي از باقدمت  1313

 هاي  ، آزمايشگاهبيمارستان( 240) ها بيمارستاندهي موارد سرطاني از طرف  اساس اين برنامه بر گزارش

 استوار است.  هاي غربالگري موجود ، و برنامهمرگ مو نظا آزمايشگاه( 10) پاتولوژي

  ميليون دالر بودجه براي ثبت سرطان اين ايالت اختصاص  1-2به گفته مدير اين نظام، ساالنه حدود

كاناتي مناسبي از نظر فضاي فيزيكي، تعداد پرسنل يابد. از نظر امكانات، اين نظام ثبت داراي ام مي

فضاي فيزيكي بزرگ و تعداد باشد.  كنند( و تجهيزات مي نفر در اين برنامه فعاليت مي 50)حدود 

 پرسنلي كه تمام وقت در حال كار بودند از نكات قابل توجه بود. 
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 هاي  اي پاتولوژي عالوه بر فعاليته و آزمايشگاهها  هاي مدارك پزشكي بيمارستان در اين برنامه، بخش

 تر براي ثبت سرطان انجام دهند. در حال حاضر، يك سامانه تحت وب معمول خود بايد فعاليت اضافه

كننده بايد اطالعات موارد شناسايي شده را در اين سامانه وارد  وجود دارد و مراكز مشاركت )پورتال(

  كدگذار( 12)توسط كدگذاران موجود در مركز ثبت سرطان تماما  ICDO3هاي  كنند. كدگذاري

افزار ديگري براي  پس از دريافت اطالعات، اطالعات از سامانه پورتال دريافت و وارد نرمشود.  انجام مي

صورت كاغذي ارسال و  در مواردي نيز اطالعات بهشود.  هاي اختصاصي ثبت سرطان مي انجام فعاليت

 افزار مي شود.  وارد نرم توسط كاركنان ثبت سرطان

 

  ،تومورهاي قابل ثبت در اين برنامه عبارتند از: تمام تومورهاي بدخيمIn situخيم  ، تومورهاي خوش

ژ، اندام تناسلي زنان )شامل تخمدان(، سيستم ادراري،  )در مواضع زير: مغز، سيستم عصبي مركزي، منن

تومورهاي بارفتار نامشخص )در مواضع زير: مغز،  تومورهاي مربوط به سيستم هماتولوژي و ليمفوئيد(،

هاي سيستم عصبي مركزي( و تمام تومورهاي پوست  ژ، طناب نخاعي، اعصاب كرانيال و ساير بخش منن

 .ها BCCتمام  و در برخي مواضع SCCاستثناي  به
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  در استراليا كد ملي وجود ندارد. تنها در خصوص برخي بيماران كد بيمهMedicare  وجود دارد كه

كردن  Consolidateشود. براي شناسايي موارد تكراري و  در صورت وجود از آن استفاده مي

 شود. خانوادگي استفاده مي ها از نام و نام گزارش

 

 الگوي كلي اجراي برنامه ثبت سرطان ويكتوريا در شكل زير ارائه شده است:

 

 

نين مسوولين هاب ثبت سرطان منطقه، شرح و همچ IARCانجام مذاكره با تيم ثبت سرطان  -4

 المللي برنامه جديد ثبت سرطان و حمايت طلبي بين
 Max رتكداز جمله آقاي  IARCكننده با مسولين ثبت سرطان  در حاشيه شركت در كنفرانس، تيم شركت

Parkin   وFredy Bray  مذاكراتي داشتند. مدل جديد برنامه ثبت سرطان با ايشان در ميان گذاشته شد و

از ايران و بررسي مدل جديد  IARCهايي براي بهبود برنامه دريافت گرديد. در خصوص بازديد تيم  توصيه
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ايران و برنامه ثبت طي ماه آپريل از   IARCبرنامه ثبت سرطان نيز مذاكراتي انجام شد كه قرار شد تيم 

هاي انجام شده و پيشرفت كار  نامه، فعاليت سرطان بازديد نمايند. در همين راستا، قرار شد تا براي عقد تفاهم

ارسال گرديده است. گزارش در   IARCتهيه و ارسال شود. گزارش مورد نظر تهيه شده و براي  IARCبراي 

 پيوست ارائه شده است. 

 

 ستاوردهاي سفرد
 هاي موفق ثبت سرطان در جهان  آموزي از يكي از برنامه سدر -1

طوري كه مشخص شد مدل طراحي شده در بسياري  بهاطمينان از مدل طراحي شده جديد براي ايران  -2

هاي فناوري اطالعات موجود  برنامه ويكتوريا است. با اين حال در مدل طراحي شده، از زيرساخت  ها مشابه جنبه

و يكي از قوت هاي  استفاده خواهد شد كه چنين موردي در برنامه ويكتوريا مطرح نيست)از جمله سپاس( 

در آن كشور اساسا بحث استفاده از   كه . ضمن اينمهمي است كه در برنامه ملي ثبت سرطان ايران وجود دارد

هايي را براي  چالشكد ملي )به دليل فقدان اين كد( براي تكرارگيري مطرح نيست و اين موضوع مشكالت و 

توان از كدهاي ملي موجود استفاده كرد. لذا با اختصاص منابع  كه در ايران مي اين برنامه داشته است. در حالي

تـوان اميدوار بود كه اين  مي و اجراي دقيق آن حمايت مناسب از برنامه ثبت سرطان جمعيتي ايران ،كافي

 . دست آورد بهاي را  هاي مشابه برنامه موفقيت

و براي بازديد از برنامه ثبت سرطان و حمايت از اين برنامه و تعيين تقويم زماني  IARCكسب موافقت تيم  -1

 و برنامه ملي ثبت سرطان در ايران  IARCبين   همانتقفاوم تنظيم پيش نويس اوليه 

همكاري در راستاي مذاكره با مسولين برنامه ثبت سرطان منطقه )هاب منطقه در هندوستان( و توافق براي  -4

 ارتقاء ثبت سرطان در كشورهاي منطقه

ارايه مقاله تيم ملي ثبت سرطان در يك كنگره  و بخصوص  هشركت در جلسات و سخنراني هاي مفيد كنگر -5

 المللي  بين


