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هدف  :

ش ثبت یافتن هر مورد جدید با تشخیص سرطان در منطقه جغرافیایی تحت پوش

سرطان

تعریف مورد

 منابع

فرایند مورد یابی
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مورد یابی




هر مورد جدید سرطان در منطقه تحت پوشش ثبت سرطان

در زمان مشخص

در جمعیت مشخص

در فهرست موارد سرطانی قابل گزارش
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مورد یابی




 همه موارد بدخیم گزارش  شده درICD-O-3

موارد خوش خیم و تومورهای درجا بر اساس تصمیم ثبت سرطان

کارسینوم درجا دهانه رحم

 تومور های خوش خیم و نا مشخص درCNS

سایر
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موارد قابل گزارش





بر اساس متغیرها ی منتخب

متغیر هایی که باید جمع آوری شوند

متغیرهای اجباری

متغیر هایی که اگر جمع آوری نشوند ثبت سرطان جمعیتی نخواهد بود

متغیر های اضافی

باعث بهبود خروجی ثبت سرطان می شوند

Wish list

فهرستی که باید به صورت دوره مورد بررسی قرار گیرد

فقط زمانی جمع آوری می شوند که منابع برای تکمیل اطالعات  موجود باشند
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اطالعات قابل جمع اوری از موارد 

سرطانی




اقالم هویتی

 (اجباری)کد ملی

(اجباری)نام، نام خانوادگی، نام پدر

(اجباری)جنسیت

(اجباری)تاریخ تولد

(اجباری)شهرستان/محل تولد در استان

(اجباری)شهرستان/محل سکونت در استان

تلفن تماس بیمار

مربوط به متخصص و دستیار آسیب شناسی)اقالم ارائه دهنده خدمت
نام  نام خانوادگی و شماره نظام پزشکی متخصص آسیب شناسی

همکار متخصص آسیب شناسی/نام و نام خانوادگی و شماره نظام پزشکی دستیار

اقالم مربوط به نمونه
(اجباری)تاریخ پذیرش نمونه

 اقالم تشخیص آسیب شناسی
 گروه بیماری بر اساس  طبقه بندیICD 10
  کد مورفولوژی   مطابق با سیستم کدینگICD-O-3(Morphology )(اجباری)

  مطابق با سیستم کدینگ  کد توپوگرافیICD-O-3(Topography  )(اجباری)

(اجباری)تاریخ گزارش آسیب شناسی
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حداقل اقالم داده ای در برنامه ملی ثبت سرطان جمعیتی





Case sources 
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منابع تشخیصی

منابع درمانی

بخش های بستری

بخش های سرپایی

ثبت مرگ ومیر
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منابع اصلی جمع آوری اطالعات




بیمارستان ها

آرمایشگاه های پاتولوژی

 مراکزرادیوتراپی

 مراکزشیمی درمانی

رادیولوژی

بیمه

پزشکی هسته ای

داروخانه
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منابع اصلی جمع آوری اطالعات





Laboratories

Death 
Certificates

Hospitals

Physicians
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Population –based CR

Undiagnosed
Cancer
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Multiple source reporting

Second 
cancer

Date of 
death

Address

Histology





85% MV

10%
Clinical Data without Lab Diagnosis(2-5)

Clinical

5% DCO
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کمک به بهبود پوشش ثبت سرطان

ر هر چقدر منابع بیشتر موارد از دست دادن کمترو کیفیت اطالعات بهت

خواهد شد

منابع برای یک مورد کیفیت داده و پوشش را نشان می دهدتعداد.

منابع متعدد نیاز به شناسایی دقیق افراد دارد

 بایستیRecord linkage انجام شود تا از تکرار موارد جلوگیری نماید

اطالعات قابل شناسایی باید در دسترس ثبت سرطان قرار گیرد.
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منابع متعدد گزارش موارد سرطان




نل اطالعات مورد نیاز ثبت سرطان از منابع اطالعاتی توسط پرس: فعال

(مراجعه، جمع آوری و کپی اطالعات)ثبت سرطان جمع آوری می شود

اداره ثبت سرطان اطالعات را دریافت می کند: غیر فعال

فرم ها

کپی از خالصه برگه ترخیص

گزارش

ترکیبی
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روش های جمع آوری داده




ارائه معموال بر اساس قوانین وضع شده می باشد، نیازمند تفاهم نامه  بین

دهنده داده و ثبت سرطانی 

برای هر مورد سرطانی یک فرم اجباری الزم است

نیازمند قوانین می باشد

نیاز به اعتبارسنجی موارد ثبت شده دارد
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جمع آوری غیر فعال داده ها




ستفهرستی از تمام منابع اطالعاتی در منطقه تحت پوشش ثبت سرطان الزم ا

آدرس

 فرد مرتبط

تعیین تعداد مراجعات

سایر جزئیات

فرم مورد یابی

 براساس منابع مختلف اطالعاتی تهیه می شود

فلوچارت مورد یابی

شامل همه منابع  اطالعاتی مختلف

چارت ها منطبق و بر اساس منابع اطالعاتی مختلف
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روش جمع آوری فعال
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Case finding in our  program
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یداشبورد تشخیص آسیب شناس
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داشبورد درمانی
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داشبورد تشخیصی





خصوصی دولتی نوع منبع اطالعاتی

9 15 بیمارستان

64 - آزمایشگاه
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LISو HISمراکز تشخیصی درمانی بدون 





National Population Based Cancer Registry
22

Case finding flow chart 
Source if information

Check diagnosis

List of all reportable cases

Check 
address

With address No address

Not eligible Eligible Medical records

Check address, diagnosis, 
incidence rate

Eligible Not eligible

Case finding form

Abstract medical record




بیمارستان

منبع اطالعاتی

تاریخ

تهیه کننده
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فرم مورد یابی

سننام نام خانوادگیکد ملیشماره پرونده
جن

س

محل

/استان)سکونت

(شهرستان

ر تاریخ ثبت د

دفتر
تشخیص
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ثبت کلیه 

تصمیمات 

انجام گرفته

         

Linkage                   

                            

               

   




مالحظات

هزینه

دسترسی

(اعتبار و کامل بودن)کیفیت

استراتژی

منابعی که بیشترین موارد را دارند

تعیین تعداد مراجعات
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منابع اطالعاتی




بخش های سرپایی

آزمایشگاه پاتولوژی

بخش رادیوتراپی

بخش شیمی درمانی

آزمایشگاه هماتولوژی

تصویربرداری

رادیولوژی

اولتراسوند

پزشکی هسته ای

CT
MRI

بخش های بستری
مدارک پزشکی

ثبت سرطان بیمارستانی
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منابع اطالعاتی در بیمارستان عمومی




 تشخیص با

بیوپسی

سیتولوژی

کیفیت داده ها

داده های تشخیصی عالی

داده های مرتبط با شناسایی بیمار ضعیف
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بخش پاتولوژی




لوسمی و لنفوم

این قسمت معموال مجزا از آزمایشگاه آسیب شناسی است: نکته

نیازمند فهرست خاصی از واژه ها است

 نیازمند یک کپی از گزارش هماتولوژی می باشد
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هماتولوژی





تنها بیماران مبتال به سرطان را درمان می کند

معموال اطالعات خوبی ثبت کرده اند
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اونکولوژی/ بخش رادیوتراپی




ند اما کدام بیماران مبتال به سرطان هستند که به درمانگاه ها مراجعه می کن

بستری نمی شوند؟

افراد مسن

بیماران مبتال به سرطان های پیشرفته و غیر قابل درمان

ی تعدادی از بیماران مبتال به سرطان که هنوز نیاز مند اطالعات تشخیص

بیشتری هستند

بیماران جدید که در مشاوره ها شناسایی شده اند

داطالعات شناسایی بیماران در درمانگاه ها معموال کامل نیستن: نکته
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Out-patient clinics
درمانگاه ها




عمومی

کلینیک های ویژه

مدیکال اونکولوژی

زنان

هماتولوژی

اورولوژی

افتالمولوژی

گوش، حلق، بینی

پستان

پوست

اندوسکپی
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Out-patient clinics 




ار سخت معموال بسیار مهم هستند و نیازمند برقراری همکاری که البته بسی

(.بحث های محرمانگی)است

کنند اگر متخصصین این بیمارستان ها در بیمارستان های دولتی هم کار

کار راحت تر می شود
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صی کلینیک ها و بیمارستان های خصو




دسترسی

الکترونیک

مرکزی

ثبت سرطان بیمارستانی

ایندکس بیماری

ترخیص/دفتر پذیرش

بر اساس بخش

بر اساس بیمار

نحوه کدگذاری پرونده ها

(یک شماره پرونده جدید برای هر تشخیص جدید)سریال

(یک شماره پرونده برای تمامی مراجعات فرد) واحد
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بخش مدارک پزشکی




دام از در این بخش از منابع اطالعاتی مختلف باید استفاده کرد، زیرا هر ک

.این منابع قسمتی از اطالعات را ندارند

نام، سن، جنسیت، اطالعات بیمارستان، تشخیص: ایندکس بیماری

(پاتولوژی یا سابر ازمایشات موجود نیست) تشخیص بالینی

وژی امکان دارد بیمار در جای دیگر تشخیص داده شده باشد و گزارش پاتول

.بیمار در بخش آسیب شناسی نباشد
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مدارک پزشکی




دسترسی

 ممکن است اطالعات جمع آوری شده در دست پزشک برای درمان با امور

تحقیقاتی مانده باشد

ممکن است یکی از متخصصین حاضر به همکاری نباشد

(دقت و کامل بودن)کیفیت

موارد گم شده

تکراری

پیگیری های متعدد/پروتکول های طوالنی درمان
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مشکالت موجود در بخش مدارک 

پزشکی




ات در اغلب اولین فردی است که بیمار را می بیند اما کمترین میزان اطالع

.مورد سرطان بیمار را دارد

درمان ها )ندشاید اولین منبع اطالعاتی برای بیماران با سرطان پیشرفته باش

(.ودمشخص نیست، معاینات تشخیصی دردناک برای بیمار انجام  نمی ش

شاید منبع اطالعاتی خوبی برای افراد سالخورده باشد.
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پزشکان عمومی




دهانه رحم

پستان

پروستات

کولون

گروه های شغلی در معرض خطر

احتیاطات

در زمان ثبت باید به وضعیت پیش سرطانی توجه نمود

 ن هایی مثبت کادب امکان تشخیص سرطا= غربالگری بیماران بدون عالمتی

که ممکن است هرگز تأیید نشوند
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برنامه های غربالگری




ملی

برای گروه خاص

فواید

اطالعات شناسایی بیمار دقیق است

نقطه ضعف

معموالافراد  بیمار را بیمه نمی کنند

اطالعات بیماری معموال غیر دقیق و ناکامل

دسترسی و محرمانگی
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سازمان های بیمه




 همه گواهی های فوتی که به سرطان اشاره ای نموده اند باید جمع آوری

گردد و نه فقط انهایی که علت فوت سرطان اعالم شده است

بهتر است گواهی اصل دیده شود تا کپی آن

ده در حتی اگر اطالعات تشخیصی خیلی دقیق نباشند اما اطالعات ثبت ش

خصوص شناسایی بیمار و تاریخ فوت دقیق است
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گواهی های فوت




تعریف موارد قابل گزارش

فهرست، تعریف و کدینگ همه متغیر ها

فهرست همه منابع اطالعاتی به همراه جزئیات

Notification form

فرم مورد یابی

خط مشی ها

جریان اطالعات

مراجعات

درخت تصمیم گیری

National Population Based Cancer Registry 40

چک لیست دستی ثبت سرطان




شرایط امنیت داده

انتقال داده

جمعیت های بی ثبات

شناسایی افراد

عدم دسترسی به  ثبت جمعیتی

عدم دسترسی به اطالعات کم کیفیت گواهی فوت

فقدان خدمات درمانی تشخیصی

مهاجرت برای درمان

عدم پرسنل آموزش دیده
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ابهامات موجود در مورد یابی




ارزیابی اولیه و دوره ای

هزینه های واقعی از هر یک از روش ها

کیفیت داده های ارائه شده

استفاده از داده ها
کوتاه مدت

 (سال20)+بلند مدت

بایگانی نسخه های اصلی  گزارشات ثبت

محدودیت در تحقیقات آینده اگر

تمام اقالم اطالعاتی جمع آوری نشده باشند

آیتم های داده در یک فرم کوتاه و مختصر شده  جمع آوری شده باشند

بار اطالعات ارائه شده برای منابعی که همکاری کرده اند
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ارزیابی روش مورد یابی




کامل بودن ثبت= کامل بودن مورد یابی
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کامل بودن مورد یابی





رد در ساختار ثبت سرطان از افرادی  که در منابع اطالعاتی با بیشترین مو
.سرطان هستند استفاده شود

برنده-به دنبال بازی برنده

پیشنهاد استفاده  روش های الکترونیکی

تدوین قانون اجباری ثبت اطالعات

بازخورد

ارائه دهندگان داده

سیاست گذاران

عموم مردم

سخت کوشی پرسنل ثبت سرطان
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راهنمایی برای رسیدن به کامل بودن




 Case finding and notifications, Eva Steliarova-Foucher, IARC Summer school 2011
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