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What is cancer Control 

• "the reduction of cancer incidence, morbidity, 
and mortality through an orderly sequence 
from research on interventions and their 
impact in defined populations to the broad 
systematic application of the research results.“

NCI's Division of Cancer Prevention and Control (DCPC)  



What is Cancer Control
THE AIM OF CANCER CONTROL is a reduction in 
incidence and mortality of cancer as well as an 
improvement in the quality of life of cancer 
patients and their families. This requires sound 
knowledge of the carcinogenesis process and the 
factors that influence the course of the disease, 
and an understanding of the social, economic and 
organizational factors that govern how that 
knowledge can be put to effective use.

The word “control” does not imply that cancer can 
be eradicated in the way that an infectious disease 
can be eradicated by immunization, but rather that 
control can be exercised over its causes and 
consequences.

National cancer control programmes : policies and managerial 
guidelines. – 2nd ed.



اجزاء برنامه کنترل سرطان

(ثبت سرطان)تحقیقات وفن آوری و نظام مراقبت 

تامین منابع مالی و زیرساختهای ارائه خدمات  
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Objectives of Cancer Control Program

– Prevent Preventable Cancers

– Treat Treatable Cancer Patients

– Provide Palliative care to all patients





Cancer Control Research

The major categories of research are:

– laboratory;

– epidemiological;

– clinical;

– psychosocial and behavioural;

– health systems and health policies.





SURVEILLANCE IN CANCER CONTROL

Surveillance is the continuous collection of data for 
public health decision-making. In the context of a 
national cancer control programme, a surveillance 
programme should provide data on a continuing 
basis on incidence, prevalence, mortality, diagnostic 
methods, stage distribution, treatment patterns, 
and survival. It can also provide information about

important risk factors and the prevalence of 
exposure to those factors in the population.



SURVEILLANCE IN CANCER CONTROL

The roles of cancer surveillance are:
• to assess the current magnitude of the cancer 

burden and its likely future evolution;
• to provide a basis for research on cancer causes 

and prevention;
• to provide information on prevalence and trends 

in risk factors;
• to monitor the effects of prevention, early 

detection/screening, treatment, and palliative 
care.



Cancer Registry

• Population Based Cancer Registry

• Hospital Based Cancer Registry





















1386-برنامه جامع کنترل سرطان کشور 

وزارت بهداشت، درمان، آموزش پزشکی•
:  سندی متشکل از

( شش راهبرد) راهبردها –
ساختار اداره سرطان وزارت بهداشت–
پیامدها –

.    راهبردهای تدوین شده در این سند، تصویب معاونت بهداشتی وزارت بهداشت را به دنیال داشته است–
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1390روز سوم تا ششم بهمن ماه 
وPACTبازدید نمایندگان برنامه 

کارشناسان عالیرتبه کنترل سرطان
سازمان جهانی بهداشت از ایران

انتصاب آقای دکتر محققی، معاون 
محترم آموزشی وزارت بهداشت و 
رییس شبکه ملی تحقیقات سرطان 

PACTبرنامه  Counter-partبه عنوان 

در کشور

آژانس از ایرانPACTبازدید نمایندگان برنامه 
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23

imPACTخبرگان بین المللی برنامه   

• Dr. Rolando Camacho Rodriguez

PACT Cancer Control Coordinator 
Responsible for imPACT reviews and 
technical support for PACT Model Demonstration Sites (PMDS)

 Professor Robert Burton 

Leader in cancer control planning for both the World Health Organization 
(WHO) and the International Union Against Cancer (UICC) 

 Dr. Paolo Hartmann

WHO's Chronic Diseases and Health Promotion medical officer

 Dr. Shyam Kishore Shrivastava

Professor & Head in Radiation Oncology, Department of Radiation Oncology, 
Tata Memorial Hospital, Parel, Mumbai



مبانی اجرای ارزیابی

تشکیل کارگروه ویژه ارزیابی•
استفاده از ابزار و پرسشنامه خودارزیابی کنترل سرطان•

/سازمان جهانی بهداشت 
آژانس بیم المللی انرژی اتمیPACTبرنامه 

ابزار یاد شده به منظور خودارزیابی و به صورت پرداختن 
.به ضروریات نظام کنترل سرطان کشور شکل گرفته است

  

Last Review Date: August 2010 1  

 

 
 

WHO-IAEA 
 

National Cancer Control Programme 

Core Capacity Self-Assessment Tool 
 

(NCCP core self-assessment tool) 

 

 WHO Cancer Control Core Self-Assessment Tool is a 
questionnaire available online. It should be completed by 

the corresponding Ministry of Health of each Member 
State participating in the WHO/IAEA needs assessment 

process, including imPACT Reviews. This questionnaire 
must be completed before the conduct of an imPACT or 
Joint WHO/IAEA review mission. 
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PACTگزارش کارشناسان برنامه 
رایراندر مورد کنترل سرطان د 

(1391بهمن 9)2013ژانويه29: تاريخارسال گزارش در •

ماه6پس از ايرانپاسخ دريافتانتظار •
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PACTهایتوصیه

سرطانکنترل ريزيبرنامه ( الف

يک . شامل کمیته راهبري و مشورتی متشکل از دست اندرکاران تمام زمینه هاي کنترل سرطان1
اطالعاتسرطان، اقتصاد و برنامه ريزي بهداشتی، اپیدمیولوژي و بهداشت عمومی، ثبت 

و سرطان، پیشگیري، تشخیص زودرس، تشخیص و درمان، طب تسکینی و حمايتی، آموزش
ر يک رئیس متخصص د. پژوهش و انجمن هاي مدنی را تشکیل داده و به رسمیت بشناسید

با وزارت بهداشت، درمان و آموزش مستقیمأسرطان و يک نفر هماهنگ کننده که زمینه
.نمائیدتعیینپزشکی ارتباط داشته باشد 

ان حاصل و اطمیننمائیديک برنامه جديد را بازنگري تدوينفعلی کنترل سرطان و يا برنامه 2.
ا بودجه شده، ببنديزمان متمرکزوبرنامه شامل فعالیتهاي به روز شده، واضح، اينکه نمائید

ان براي رسیدن به اهداف کوتاه و میارزشیابیمشخص، خروجی هاي قابل اندازه گیري و روش  
.  باشدمیساله 10و 5، 3هايمدت براي دوره 
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PACTهایتوصیه
کنترل سرطانريزيبرنامه ( الف

برنامه برنامه کاری بر اساسيکداده و تشکیلمشورتی را /کمیته راهبردیجلسات . 3
ازمان بهداشت حضور دفتر نمايندگی س. نمائیدتدوينبرنامه ملی کنترل سرطان عملیاتی
.  گرددمیتاکیدجلسات ايندر جهانی

 Demonstrationنمونه طرحهای"اجرایمبتنی بر شواهد  مثل رويکردهای . 4
Project"( برنامه هاسازیالگو برایمنطقه مشخص يکدر ) قرارپیگیریرا مورد

سعه برنامه و قبل از توبگیريدمذکور در نظر هایبرنامه ارزشیابیبرایمکانیسمی. دهید
.دهیدالزم را انجام هایارزيابیبه کل کشور 
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PACTهایتوصیه
کنترل سرطانريزيبرنامه ( الف

تبادل و کارگاه های آموزشی ملی برایيابدتوسعه نیزسطح منطقه ای دربرنامه های کنترل سرطان . 5
ور را برنامه و به اشتراک گذاری تجربیات اجرای برنامه در مناطق مختلف کشپشرفتنظر در خصوص 

فه درس های آموخته شده از اجرای برنامه در سطح يک منطقه و يا استان، منجر به صر. نمائیدبرگزار 
سايربرنامه در اجرایجهت )اعتماد افزايشمنجرهو ( مناطق شدهساير)هایدر بودجه و تالش جوئی

.  خواهد شد( مناطق

ند شده در منطقه در فرايمنتشر علمیکه اطالعات نمائیدحاصل اطمینان . 6
.   برنامه ريزي مورد استفاده قرار می گیرد

تدوينسرطان  بر اساس اولويت های ملی کنترل سرطان هایپژوهش اجرایجهت ملیبرنامه يک. 7
فاده از تحقیقات سرطان استمالیحمايتفراخوانهایاعالم برایمذکور هایاولويتاز برنامه و . نمائید
. کنید
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PACTهایتوصیه
اطالعات و ثبت سرطان ( ب

.  کنیديتکشورتقوه سرطان در وضعیتسرطان با کیفیت باال را به عنوان يک اولويت براي درک ثبت . 8
ه پوشش کل نیازي ب. مبتنی بر جمعیت با سطح پوشش باال باشدهايبرنامه توسعه ثبت سرطان اينهدف 
ود تا بتوان خوب انجام شکیفیتشود نماينده کشور بوده و با میکه انتخاب جمعیتهايیولی نیستکشور 

از آن موثر خدمات سالمتريزيبرنامه برايبروز سرطان را در کشور برآورد کرد و میزاناز دقیقیتخمین 
. استفاده کرد

طالعات که اکنیدو اطمینان حاصل دهیدسرطان بیمارستانی را در بیمارستان هاي بزرگ توسعه ثبت . 9
.درمان و بقاي سرطان جمع آوري می شودنتايجالزم درمورد مرحله بیماري، دسترسی به درمان، 

از یناشافزايش کیفیت سیستم اطالعات مرگ و میر، تجزيه و تحلیل مرگ و میر برايالزم قدمهاي. 10
زانمیدر مورد صحیحاطالعات . و ثبت سرطان  برداشته شودمیراطالعات مرگ و بینسرطان، و ارتباط 

.هستندحیاتیبروز و مرگ و میر سرطان براي نظارت و ارزشیابی مداخالت کنترل سرطان 

•
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PACTهایتوصیه
و ثبت سرطان اطالعات ( ب

طالعات ، منظور بهبود کیفیت داده ها و به ويژه برای اطمینان از تجزيه و تحلیل مناسب و کارآمد ابه . 11
.ار گیردبرای همکاری با ثبت سرطان به کمتبحررااپیدمیولوژی آمارووزارت بهداشت بايد  يک متخصص 

و يا دفتر  IAEA/PACTاز طريق بايدسرطان المللیبینتحقیقاتبا موسسه بیشتریهمکاری. 12
ان ثبت سرطبرایيک ماموريت تخصصی توانیدمی. گیرددر کشور صورت جهانیسازمان بهداشت 

.نمائیددرخواست 
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PACTهایتوصیه

سرطاناز پیشگیري ( ج

های در حال انجام  مربوط به کنترل دخانیات، چاقی و واکسیناسیونفعالیت . 13
.نمائیدتقويتب  را هپاتیت

ا تدهیدافزايشطرحهای پژوهشی در اپیدمیولوژی سرطان را در اداره بیماريهای غیر واگیر تعداد. 14
یرانه و اثر مداخالت پیشگگیردقرار صحیحارزيابیمورد ايرانیجمعیتعوامل خطر سرطانهای شايع در 

.  گیردقرار بررسیمورد 
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PACTهایتوصیه
زودهنگامتشخیص( د

زود غربالگری و تشخیص)تشخیص زود هنگام سرطان برایاستراتژی ملی يک . 15
ای منابع مالی و گروه ه)بر اساس شواهد علمی و با توجه به منابع در دسترس ( هنگام
وصیه می تاکیداغربالگری هایقبل از شروع برنامه رويکرداين. نمائیدتدوين( انسانی

.شود
طريقزودهنگام آنها از تشخیصسرطانهائی امکان برایتشخیص زودرس جهت . 16

، تومکولورک) و يا تشخیص زودهنگام  ( کولورکتومپستان و )غربالگریهایبرنامه 
.  نمائیدتدوينبر شواهد مبتنیراهنمایوجود دارد ( پروستات، مثانه، معده
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PACTهایتوصیه
زودهنگامتشخیص( د

ينتدومداخالت تشخیص زودهنگام به منظور برایيک کارگاه آموزشی برگزاری. 17
و WHO،IARCهمکاری از توانیدمی. گیردمورد توجه قرار ملیاستراتژی

IAEA/PACT  نمائیدکارگاه درخواست اينبرگزاریبرایرا  .

ئم تشخیص عالبرایرا بهداشتیمتخصصینو عمومیرسانیهای آگاهی برنامه . 18
ه و ، مثانکولورکتالپستان، هایبه خصوص برای سرطان )اولیه سرطان هاینشائه

ای موارد ارجاع برسیستمکه نمائیدحاصل اطمینانو نمائیدتدوين( سرطان پروستات
. وجود دارددسترسیعالمتدار به خوبی سازماندهی شده و به درمان با کیفیت 
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PACTهایتوصیه

درمانو تشخیص ( و
مکاناتاگسترش برایگزاریسرمايهآيندهدر . نمائیدتقويتکل کشور برایالزم را هایزيرساخت . 19

سترسیدبرایبیمارانطوالنیشود تا از مسافرت توزيعبه کل کشور بايدسرطان درمانیو تشخیصی
.  يابدبه خدمات سالمت بهبود دسترسیشده و جلوگیری

را برای (  دستورالعمل های انکولوژی)درمان سرطان تخصصیجندبالینی  هایدستورالعمل . 20
ابع  و در دسترس بودن مناثربخشیهزينهآنالیزسرطانها و بر اساس شواهد موجود علمی، شايعترين

.  نمائیدسازیو استاندارد تدوين

حضور مشترک بابوردهایتومور . باشیدبه تشخیص و درمان سرطان داشته تخصصیچند رويکرد . 21
م برگزار منظبصورت، شايعهایتعداد بیشتری از بیماران، به خصوص سرطان برایمختلف را تخصصهای

.  نمائید
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سیاستهايآن نتايجآنان انجام داده و بر اساس پیامدهايمنظم از درمان بیمار و ممیزي . 22
.نمائیدو اصالح تدوينرا درمانی

تعويضسال قدمت دارند، اقدام به 5از بیشمنابع آنها کهتله تراپی که هايدستگاه براي. 23
.  نمائیدجديدبادستگاهکردن جايگزينيامنبع 

و در آن نمايیدتدوينطرح ملی براي توسعه راديوتراپی در برنامه ملی کنترل سرطان يک . 24
ا در نظر مختلف توسعه شامل تعداد و پیچیدگی تجهیزات و منابع انسانی مورد نیاز رفازهايدر 

برنامه "و"راه اندازي يک برنامه راديوتراپی": انرژي اتمیالمللیدو گزارش آژانس بین . بگیريد
.به عنوان مرجع توصیه می شود"ريزي ملی خدمات راديوتراپی 
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PACTهایتوصیه

درمانو تشخیص ( و



ی و مراکز پرتو درمانی در سطوح ملموثردريک برنامه تضمین کیفیت يکاجرايو تدوينبا . 25
.  نمائیدحاصل اطمیناندرمان ها کیفیتاز درمانی

براينظم و مبصورتتا کنیدمنعقد اصلیکننده تامینهايرا با شرکت پشتیبانیقرارداد . 26
. گیردقرار پشتیبانیمورد تجهیزاتطوالنیمدت 

به افزايش دسترسی به داروهاي ضد سرطان عمومی را براي همه موارد ابتالتسهیلامکان . 27
.  نمائیدارزيابیسرطان 

ا بر آموزشی دستیاري براي راديوتراپی، انکولوژي پزشکی و جراحی سرطان رهايبرنامه . 28
.  دهیدنموده و ارتقاء ارزيابیالمللیاساس استانداردهاي بین 
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PACTهایتوصیه

درمانو تشخیص ( و



PACTهایتوصیه

تسکینیطب ( ه
گی، را شامل توسعه مراقبتهای خانتسکینیطب عملیاتیبرنامه نويسپیش . 29

ا  به سطوح کافی مورفین  و يرايگانحوزه سالمت  و دسترسی متخصصینآموزش 
.  نمائیدنهايیداروهای ضد درد 

الئم شامل تسکین درد، کنترل ع)مرحله ايندر بیمارانمديريتبرایالزم آموزش . 30
تاران و مثل پزشکان در تمام سطوح، پرس) سالمت مراقبینبه (  ديگر، حمايتهای روانی

سکینیتهایکه مراقبت نمائیدحاصل اطمینانو کنیدارائه ( خدمات پزشکیدستیاران
.باشدمیشود از حداقل استانداردها  برخوردار میکه در منزل ارائه 

سال قدمت دارند  را مورد 5از بیشکه حمايتیو تسکینیمراقبت راهنماهای. 31
.  دهیدقرار بازبینی

•
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اقدامات صورت گرفته
PACTبعد از بازديد برنامه 

تشکیل کمیته ملی کنترل سرطان•
تشکیل کمیته ملی کنترل بیماری های غیر واگیر•
تشکیل زير گروه های کمیته ملی کنترل سرطان •

پیشگیری، غربالگری، درمان، مراقبت تسکینی، تحقیقات و ثبت سرطان–
برگزاری جلسات کمیته در حضور وزير بهداشت و معاونین وزارت خانه•
تدوين برنامه ملی کنترل سرطان •
تقويت ثبت سرطان جمعیتی•
....(آزمايشگاهها، )توسعه زير ساختهای تشخیص و درمان •
(کولورکتال، پستان، سرويکس)انجام چندين برنامه پايلوت غربالگری سرطان •
توسعه نسبی مراکز ارائه خدمات حمايتی و تسکینی•
پوشش بیمه داروهای شیمی درمانی و تدوين گايدالين های درمانی•
برگزاری کمپین های آگاهی رسانی •
تشکل شبکه موسسات خیريه و مردم نهاد سرطان •
برگزاری کنگره ها و سمینارهای علمی •



برنامه ملی کنترل سرطان 


