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طرح پژوهشی به سفارش معاونت تحقیقات و فناوری یک اثر حاوی نتایج این 

در معاونت پژوهشی  3009-18 -88611وزارت بهداشت است که با شماره  

به نام مرکز تحقیقاات سارطان انیتیتوکانیار     ،دانشگاه علوم پزشکی تهران

 )دبیرخانه شبکه ملی تحقیقات سرطان( به ثبت رسیده است.
 مرکز تحقیقات سرطان انیتیتوکانیر

 دبیرخانه شبکه ملی تحقیقات سرطان



                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقدیم به همه بیماران "

 مبتال به سرطان پستان در کشوربه ویژه بیماران 

 "و با آرزوی سالمت و بهروزی

 

 
  



  



 طرحکننده در مشارکتی هانهاد

 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت درمان 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت تحقیقات و فناوری 

 سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  بهداشتیمعاونت 

 شبکه ملی تحقیقات سرطان 

 انجمن سرطان ایران 

 انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران 

 انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران 

 شناسی ایرانانجمن آسیب 

 ایران مرکز تحقیقات سرطان انیتیتوکانیر 

 آزمایشگاه مرجع سالمت کشور 

  مؤسیه ملی تحقیقات سالمت 

 شبکه ملی تحقیقات دارویی کشور 

 داروسازی بالینی ایران انجمن 

 

 

 

 

  



 



در طرح کنندهافراد مشارکت  

 پروژهکمیته راهبری اعضای 

 

 معاونت درمان وزارت بهداشت رضویدکتر حین امامی

 معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت دکتر مصطفی قانعی

 ریاست سازمان غذا و دارومعاون وزیر و  شیبانیدکتر احمد 

 معاونت بهداشتی وزارت بهداشت نیادکتر علیرضا مصداقی

  ریاست شبکه ملی تحقیقات سرطان محققی محمدعلی دکتر

 ریاست انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی زادهدکتر اردشیر قوام

 ایرانریاست انجمن سرطان  زادهدکتر عبداهلل فضلعلی

 دبیر انجمن رادیوتراپی انکولوژی دکتر فرهاد سمیعی

 ریاست انجمن آسیب شناسی ایران دکتر بهروز شفقی

 ریاست آزمایشگاه مرجع سالمت کشور دکتر سعید مهدوی

 عضو هیات علمی انیتیتو کانیر ایران دکتر ایرج حریرچی

 دبیر شبکه ملی تحقیقات سرطان دلدکتر کاظم زنده

 پروژه مجریکمیته اعضای 

 

 

 

 

 

 اعضای کمیته تلفیق و بازنگری نهایی

 

 دکتر فرهاد سمیعی

 دکتر میعود ایروانی

 دکتر سیدمحین رضوی

 دکتر گودرز مزدایی

 

 ویرایش متون

 اللهیدکتر محمدرضا روح

 پورمجتبی وند رجب

 دکتر ایرج حریرچی

 دلدکتر کاظم زنده

 دکتر پیام آزاده

 دکتر مرجان رهنمای فرزامی

 دکتر علی قنبری مطلق

 اللهیدکتر محمدرضا روح

بالینیشناسی تدوین راهنمای مشاور روش  
 

 دکتر آرش رشیدیان

 

 

 رابطان برنامه ملی مدیریت اطالعات سرطان پستان

 

 مهندس ابوالفضل رضایی

 مهندس رضا رضایی

 دکتر محمد زارع

  دکتر صغری انجرانی

 



 

  



 های علمیکارگروه

 

 کارگروه 

انجمن مدیکال انکولوژی و 

 هماتولوژی

 کارگروه

 انجمن سرطان ایران 

 کارگروه

انجمن رادیوتراپی  

 انکولوژی

کارگروه علمی انجمن 

شناسی ایران و آسیب

 آزمایشگاه مرجع سالمت

 دکتر بهروز شفقی دکتر فرهاد سمیعی زادهدکتر عبداهلل فضلعلی زادهدکتر اردشیر قوام

 دکتر صغری انجرانی دکتر پیام آزاده دکتر ایرج اسودی کرمانی دکتر میعود ایروانی

 دکتر عییی جهانزاد دکتر علی قنبری مطلق دکتر فاطمه اصفهانی خودکتر حین جالیی

 دکتر پرییا داهیم  دکتر فرناز آموزگار هاشمی دکتر محمد جهانی

 دکتر بتول )فرزانه( رحیمی باباییدکتر ملوک حاجی اهلل رستمیدکتر نعمت

 رخشانیناصر دکتر  دکتر رضا خدابخشی دکتر سیدمحین رضوی

 دکتر مرجان رهنمای فرزامی دکتر جهانگیر رأفت دکتر صنمبر صدیقی

 دکتر سعیدرضا غفاری دکتر حمید رضوانی دکتر سید اسداهلل موسوی

 دکتر محمد فرهادی لنگرودی دکتر فرهاد سمیعی 

 دکتر سیاوش قادری سهی بهروز شفقیدکتر 

 دکتر مریم کدیور دکتر آذر طل

 دکتر پیمان محمدی تربتی دکتر علی قنبری مطلق

 دکتر محمد واسعی دکتر گودرز مزدایی

  دکتر بهرام مفید

 دکتر محمدرضا میر

 دکتر فاطمه همایی

 ندا یارایی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مشورتی –های مطالعاتی کمیته

 

 اقتصاد دارو مرور مطالعات اثربخشی دارو های بالینینویس توصیهتدوین پیش

 دکتر میعود ایروانی

 دکتر پیام آزاده 

 دکتر علی قنبری مطلق

 دلدکتر کاظم زنده

 دلدکتر کاظم زنده

 مطلقدکتر علی قنبری

 پورمجتبی وند رجب

 رضا قیاسوند

 دکتر امید بیکی
 

 زادهعباس کبریایی دکتر

 فردکتر میثم سیدی

 

 اثربخشی -مرور مطالعات هزینه اخالق پزشکی عروقی -عوارض قلبی

 بابا اکبری ساریدکتر علی چیمه باقریرضا دکتر علی دکتر رویا ستارزاده

 فردکتر میثم سیدی
 

 مطالعات پیمایشی بررسی فراوانی

های مختلف بیماران واجد شرایط گروه 

 ایراندر 

مطالعات تطبیقی سایر کشورها و 

 المللیمجامع بین

ارزیابی و انطباق سامانه 

ها و الکترونیک بیماران با راهنما

 های پیشنهادیتوصیه

 دل دکتر کاظم زنده

 مطلقدکتر علی قنبری

 دکتر فاطمه همایی

 پورمجتبی وند رجب
 

 دکتر احد محمدنژاد

 دکتر صمد محمدنژاد

 

 اللهیروحدکتر محمدرضا 

 پورمجتبی وند رجب

 

 گیری بیمارانراهکارهای کمک به تصمیم

 در استفاده منطقی از دارو

  تدوین راهنمای بیماران

 قنبری مطلق دکتر علی دکتر محین شمس

همکاران طرحسایر   
 ترابیحیین  -نادیا جعفرصالحی -ندا امینی -رضا قیاسوند -دانشورخاوری حیین  -جودکتر آذین نحوی

 

 همکاران اجرایی 
 جواد شبرنگ –گلناز زائری  –فرقانی  بتول -علی جعفرمحمدی 

  



 مقدمۀ معاونت محترم درمان وزارت بهداشت
 

ی بسیار باالی آنها بهه  شان در درمان بیماری به واسطه هزینهداروهای جدید ضد سرطان در کنار اثربخشی قابل توجه

ها یا اند. تأمین و تخصیص مناسب منابع مالی به صورت بیمههای سالمت تبدیل شدهی نظامهای عمدهیکی از چالش

ههای نظهام سهالمت در    های حمایتی مربوط به این داروها از سویی و اطمینان از تجویز اصولی آنها اهه  چهالش  یارانه

 دهند.برخورد با این داروها را تشکیل می

. در شهته اسهت  ها وجود داهای بسیاری در ارتباط با مدیریت صحیح این دارونگرانی کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و

همین راستا وزارت بهداشت و درمان کشور ساماندهی و نظارت بر تجویز و توزیهع داروی تراسهتوزوما) هبهه عنهوان یکهی از      

مربوط به تجویز این دارو را هدف خهود   های مالیسازی ارائه حمایتهای ضدسرطان( و بهینهترین داروترین و گرانپرمصرف

 قرار داده است.

در این راستا معاونت درمان، موضوعاتی مانند تشخیص واجدین شرایط دریافت در بیماران مبتال به سرطان پستان را با 

ن امسال های تشخیصی در سال گذشته و ابتدای امسال در دستور کار قرار داد و از ابتدای تابستاارتقای کیفیت آزمایش

های بیماران واجد شرایط را با نظر متخصصهان محتهرم از طریهل ج هب     نیز موضوع تجویز اصولی دارو و تعیین اولویت

 های ع می مرتبط مدنظر قرار داده است.م ی تحقیقات سرطان و انجمن مشارکت شبکه

رنامهه م هی بها تشهکیل دبیرخانهه و      در این مسیر، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت، ضمن حمایت هوشمندانه از این ب

تشکیل منظ  ج سات شورای راهبردی این طرح، مسؤولیت مستقی  طراحی و استقرار سامانه الکترونیک بیماران مبهتال  

 به سرطان پستان را برعهده گرفته است که زحمات آن معاونت محترم را باید ضامن موفقیت این برنامه م ی دانست.

 ی تحقیقات سرطان کشور نیز در کمک به سیاستگذاری مبتنی بهر شهواهد و اجمهاع نظهرات     آفرینی مؤثر شبکه منقش

های محترم ع می و اندیشمندان و صاحبنظران نیز ذینفعان به عنوان ح قه رابط میان سیاستگذار نظام سالمت و انجمن

 رود.میهای ارزشمند و بسیار مغتن  به شمار با توجه به حضور نوپای این شبکه چنین عرصه

گیهری وزارت بهداشهت در سیاسهتگذاری و مهدیریت     امید است با این حرکت و با نظر عالی مسؤوالن کشور، بها جههت  

ههای حمهایتی بهه    داروهای جدید و پرهزینه ضد سرطان در کشور ضمن نظ  و انسجام هر چه بیشتر فرایند ارائه یارانه

 امر مه  فراه  گردد. بیماران زمینه الزم برای بسیج منابع مالی برای این

 

 دکتر حین امامی رضوی

 معاون درمان وزارت بهداشت

  



 مقدمۀ معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

 

،  مبتنی بهر تشهکیل شهبکه یکچارچهه مهدیریت درمهان، آمهوز  و        98در اردیبهشت ماه سال  وزارتپیرو دستور مقام 

تحقیقات سرطان پستان و استقرار دبیرخانه این شبکه در معاونت تحقیقات و فناوری، این معاونت با تمرکز بر موضهوع  

ورای راهبردی شهبکه متشهکل از   مدیریت داروهای پرهزینه به ویژه داروی تراستوزوما) ههرسچتین( اقدام به تشکیل ش

 های ذیربط نموده است. معاونان محترم وزارت بهداشت و نمایندگان بخش

سامانه الکترونیک مدیریت اطالعات بیمهاران مبهتال بهه سهرطان     "در همین راستا معاونت تحقیقات و فناوری، طراحی 

را  9898های مربوطه( تا پایان سال و استقرار آن در بیش از هجده استان کشور هدر مراکز پاتولوژی و داروخانه "پستان

های تشخیص و تجویز اصهولی تراسهتوزوما) و ابهزار مهه      سازی راهنماها و دستورالعملبه انجام رساند تا ضامن پیاده

ها باشد. تجربه مهمی که برای اولین بار در کشور آن ن و پیگیریمدیریت داروهای پرهزینه و نیز مدیریت پرونده بیمارا

 به انجام رسیده است.

گیری از توان ع می کشور در قالب شبکه تحقیقات م ی در یافتن راهکارهای موفل برای حهل  تجربه موفل دیگر، بهره

ست. اکنون جای خوشوقتی است که بها  سازی این راهکارها بوده اای برای اجرا و پیادهمسأله و فرهنگ ارتباطات شبکه

های ع می کشور دستورالعمل بالینی تراستوزوما) تهدوین  وقفه اعضای شبکه م ی تحقیقات سرطان و انجمنتال  بی

های ضدسرطان ت قی نمود. این دسهتورالعمل  توان گام سازنده دیگری در ساماندهی مدیریت دارورا می است و آن شده

ههای  داشت بوده و مبنای عم کرد سامانه الکترونیکی مدیریت داروی تراستوزوما) و ارائه حمایتمورد استناد وزارت به

 مالی وزارت بهداشت برای بیماران تحت درمان با تراستوزوما) مدنظر خواهد بود.

، تهر نمهودن نهواقص آن   امید است ورود این دستورالعمل به عرصه عم کرد بالینی و سیاستگذاری و در ، ضهمن روشهن  

 های مالی وزارت بهداشت در ارتباط با داروی تراستوزوما) را حاصل نماید.سازی حمایتساماندهی تجویز و بهینه

 

 دکتر مصطفی قانعی

  معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت



 مقدمۀ رئیس شبکه ملی تحقیقات سرطان ایران

 

مدیکال انکولهوژی و همهاتولوژی   "های محترم انجمنپس از پنج ماه کار مستمر شبکه م ی تحقیقات سرطان ایران و 

مدیریت و سیاستگذاری یکی از داروههای  "اولین راهنما در "رادیوتراپی انکولوژی ایران"و نیز  "سرطان ایران"، "ایران

های مرتبط در کشور تدوین گردید. مطالعات هدفمند و سیستماتیک در حوزه "پرهزینه ضد سرطان و منابع حمایتی آن

های روز دنیها در دسهتیابی بهه    شناسیگیری از رو های ع می که با بهرهسویی و نظرات متخصصان بالینی انجمن از

 دهند. های اساسی این راهنما را تشکیل میاجماع نظرات اخذ گردید، پایه

 کهه بهه تصهویب    های بالینی استخراج شده از این راهنمهای تراسهتوزوما) هسهتند    رو در واقع توصیهدستورالعمل پیش

بهداشت رسیده است. در این مستند ضمن ارائه نحوه تشخیص بیماران نیازمند به دریافهت تراسهتوزوما)، رژیه     وزارت 

ههای  بندی بیمهاران و ترتیهب گهروه   های گروهاخالقی ضروری، معیار -درمانی مناسب برای بیماران و مالحظات بالینی

صل از درمان با تراستوزوما) آورده شده است. همچنین در نهایت به تشهریح  بیماران بر اساس بیشترین سود بالینی حا

 های مالی وزارت بهداشت از بیماران تحت درمان با این دارو پرداخته شده است.   چگونگی حمایت

شبکه م ی تحقیقات سرطان همچون پ ی میان سیاستگذاران نظام سالمت و فعاالن بخش بهداشت کشور و نیهز آحهاد   

اندیشی، همکاری و کند و ماهیت آن ه ها در کشور تال  میها و استقرار آناع نقش ایفا خود را در تحول برنامهاجتم

 همصدایی سیستماتیک و شفاف است. 

شبکه م ی تحقیقات سرطان ضمن تشکر از شورای راهبردی برنامه م ی مدیریت سرطان پستان در کشور در واگهذاری  

امه به شبکه تحقیقات، ورود به عرصه پژوهش در مدیریت و سیاستگذاری داروههای جدیهد   بخشی از مسؤولیت این برن

 ههای ع مهی   کنندگان در این طرح م ی به ویژه انجمهن شمارد. شبکه از همه مشارکتضدسرطان در کشور را مغتن  می

 نماید.   دی  میکند و نتایج این تال  جمعی را به همه بیماران دردمند کشور تقالذکر قدردانی میفوق

 

 دکتر محمدعلی محققی

  رییس شبکه ملی تحقیقات سرطان



 خالصه اجرایی

نظاران در کشاور، کابمه م ای     از آغاز طرح تدوین این راهنما، به منظور دستیابی به توافق همه متخصصاان و ااا    

ا ماامی دداااناه، ایان    های ع می ذیربط دعوت به هممااری نماود و باا اادور     تحقیقات سرطان ایران از همه انجمن

 ها  اال اردید.همماری از سوی معاونت محترم درمان وزارت بهداکت از رؤسای محترم این انجمن

ها قبل از آغاز تدوین ایان راهنماا، باا هممااری مشاتر       سازی آنفرایند تدوین راهنماهای تشخیصی و سعی در پیاده

های ع مای مارتبط و متخصصاان محتارم     سی و سایر انجمنکناع می آسی  آزمایشگاه مردع سالمت کشور و انجمن

 پاتولوژی و ژنتیک انجام اردید. 

کبمه م ی تحقیقات سرطان در ارتباط نزدیک با کمیته سیاستگذاری برنامه م ی مدیریت سرطان پستان از یک ساو  

باالینی، قبال از براازاری     الذکر از سوی دیگر و در راستای تدوین راهنمایو فراینده تدوین راهنماهای تشخیصی فوق

پذیر نماودن  به منظور تسهیل در دستیابی به این توافق و اممان  (Consensus Development)های ادماع نظراتنشست

 ت فیق نتایج ادماع نظرات اقدامات ذیل را مدنظر قرار داد: 

 ( تعیین محدودهScope راهنمای بالینی با استفاده از نظرسنجی در د سات اولیه )های ع می؛با رؤسای محترم انجمن 

 های مرتبط و تهیه یک پیش نویس تفصی ی؛انجام نتایج مطالعات هدفمند و سیستماتیک در  وزه 

 های پیشنهادی تدوین مجموعه توایه(Recommendation Statement) نویس تفصی ی؛به همراه پیش 

 های ع می و اعضاای محتارم کارکت   به انجمن های پیشنهادینویس نتایج مطالعات و مجموعه توایهارائه پیش-

 های نهایی؛کننده در د سات ادماع نظرات  داقل پانزده روز قبل از برازاری نشست

 های ع می.های پیشنهادی در د ساتی با  ضور اعضای فعال انجمنتدقیق توایه 

نتایج  اال از د سات نهایی ادمااع  این فرایندها که هریک با ارف زمان کافی و با دقت انجام ارفت باعث کد تا 

دیگر انجاام ارفات تشاابه زیاادی باا هام        نظرات با آنمه به اورت مجزا از یمدیگر و بدون اطالع از نتایج نشست

  سازی باکند.داکته، قابل ت فیق و نهایی

پیوسات ایان   نتایج دو د سه ادماع نظرات که با دو متدولوژی مخت ف توساط دو ااروه اوناااون انجاام اردیاد در      

هاای  نویس ت فیق در اختیار دو نفار از هریاک از ااروه   ازارش آورده کده است. نتایج به دست آمده به اورت پیش

 فوق )اعضای کمیته ت فیق( قرار ارفت.

 در این ازارش ت فیق که پس از  صول نتایج ادماع نظرات تدوین کده، نمات ذیل مدنظر قرار ارفته است:

 ایزمینه بحث و اکاره به نمات(Background)  و موضوعات اساسی(Main Concerns) مطرح کده در هر پیشنهاد؛ 



  اکاره و یادآوری نمات به دست آمده از کواهد مرتبط که درازارش تفصی ی به دقت آورده خواهد کد. یادآوری

 مسأله را به نحوی  ل کند یا ازینه بهتر را نشان دهد؛  این کواهد در مواردی مممن است

  تواند به نوعی ازینه بهتر را مورد اکاره قرار دهد؛سازی توایه پیشنهادی که در مواردی میبرای پیادهنمات ادرایی ارائه 

  کود روکنی را مطرح کرد آن توایه ارائه می چنانچه با اطمینان بتوان توایه "ایرینتیجه"باالخره در قسمت

 ازینه بهتر طرح کود به ارائه راهمار بسنده خواهد کد.  و اار بتوان راهماری برای رسیدن به انتخاب 

 ایری احیح، ادرای یک فرایند بازنگری بست و تصمیمرفت از بنمممن است در مواردی، بهترین راهمار برون

های ع می باکد که این ازینه به ع ت پایان زمان این طارح  سازی از سوی نماینداانی از هریک از انجمنو نهایی

 ترین زمان بعد از آن موکول کده است.  تاهبه کو

عالوه بر فرایند ت فیق که مرا ل آن به اختصار کرح داده کد، سعی کده تا در این بخش، نظرات کبمه م ی تحقیقاات  

ساازی آورده کاود. بارای    نتایج نهایی و یک بسته پیشنهادی قابل پیاده (Integration)سازی سرطان، به منظور یمپارچه

 موضوعی و کواهد ع می یا تجربی آورده کده است. (Origin)ها نیز خاستگاه ایهاین تو

های سیاستی مطرح ها به عنوان توایهدر تدوین هریک از راهنماهای تشخیصی و درمانی، مواردی که توسط کاراروه

آمد. باه ااورت مجموعاه    اردید و نیز پیشنهادهایی که از نتایج مطالعاتی که در فصول این مستند آورده کده بدست 

های اردآوری و پیشنهاد اردید. برخی از مطالعات این طرح، در راستای تدوین راهنما، بیشتر به منظور دستیابی توایه

های ویژه قرار ارفت. این مطالعاات کاامل،   به این راهمارها در سیاستگذاری و مدیریت دارو در دستورکار کاراروه

ظات اخالقای، ارزیاابی ساامانه المترونیمای )بارای انطبااق راهنماا باا آن(، ارزیاابی          مطالعات اقتصادی، بررسی مال 

 اند.ماران در استفاده منطقی از دارو بودهایری بیراهمارهای کمک به تصمیم

در بخش پایانی، پس از تدوین سایر راهنماهای فوق، متناس  با پیشانهادهای مطارح و باا تممیال بخاش عماده ای از       

های پیشنهادی، ساعی کاده اسات تاا راهنماای ویاژه       سازی این راهنماهاو توایهایری در خصوص پیادهمرا ل تصمیم

بیماران به اورت یک دزوه آموزکی تدوین اردد. این راهنما با کمک نهادهای مردمی و  امیان بیمااران و زیرنظار   

 از دارو مؤثر باکد. ایری بیماران در استفادهتواند در تصمیممتخصصان اردآورده کده است که می

ریزی و مدیریت سایر داروهای پرمصرف در  وزه سارطان  رود این تجربه ع می بتواند در آینده برای برنامهدر پایان امید می

 ایری مبتنی بر کواهد ع می و ادماع نظرات در نظام سالمت کشور مبدل کود.  نیز تعمیم یابد و به الگویی برای تصمیم
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