
 CanReg 5نرم افزار 

ثبت سرطان  یداده ها لیثبت، کنترل و تحل ی( براIARCسرطان ) قاتیتحق یالملل نیپنجم نرم افزار ثبت سرطان است که توسط آژانس ب شیراینرم افزار متن باز و نیا

کردن فرم  ینرم افزار امکان سفارش نیداده است. در ا لیداده و تحل یکنترل سازگار ،یفیورود داده، کنترل ک یمختلف برا یماژول ها ینرم افزار دارا نیشده است ا یطراح

 ( وجود دارد.یعناصر اطالعات رییموجود )تغ گاهیکردن پا یسفارش ای دیداده جد گاهیپا جادیورود داده، ا

 

 CDC Registry Plusافزار  نرم

داده  لیو تحل یگرآور یشده و برا یثبت سرطان طراح یبرنامه مل یاجرا یبرا کایآمر CDCاست که توسط  گانیرا یبسته نرم افزار کیپالس  یستریرج ینرم افزار بسته

از  یبرخ گانیاستفاده نمود. امکان دانلود را گریکدی با ای ییتوان از آنها به تنها یاست که م ریمختلف ز یماژول ها یدارا یبسته نرم افزار نیثبت سرطان کاربرد دارد. ا یها

 وجود دارد. CDC تیبسته در وب سا نیا یماژول ها نیا

 

Abstract Plus 

ماژول تمام عناصر  نیشده است. در ا یطراح یکیو درمان سرطان در فرم الکترون صیخالصه نمودن اطالعات تشخ یاست که برا یبسته نرم افزار نیا یساز دهیچک ماژول

 د.ینرم افزار را دانلود کن نیا ینرم افزار و راهنما دیتوان یشود. م یم یبانیپشت کایو استاندارد شده آمر یمل یاطالعات

 

CRS Plus  وTLC Plus 

سرطان و موسسه( فراهم  مار،یداده موجود )بر اساس ب گاهیرا به پا دیجد یها دهیکردن چک نکیاست و امکان ل یمرکز یستریداده رج گاهیدر واقع برنامه پا CRS Plusماژول 

 کند. یم

 قیدو ماژول از طر نیرود. ا یپرونده بکار م کیمتعدد و ادغام گزارشات متعدد در  هیاول یتومورها تیوضع نییتع یتومورها است که برا نکینرم افزار ل کی TLC Plus ماژول

 ستیقابل دانلود ن CDC تیسا

 

Link Plus 

 یخارج یها لیثبت سرطان به فا لیمرتبط کردن فا نیداده و همچن گاهیدر پا یموارد تکرار ییشناسا یثبت سرطان است که برا یرکوردها برا نکیبرنامه ل کیماژول  نیا

 .دیدانلود کن CDC تیرا از وب سا گانینرم افزار را نیا دیتوان یکاربرد دارد. م

 

Prep Plus 

( را NAACCR)  یشمال یکایآمر یسرطان مرکز یها را به فرمت مورد نظر انجمن ثبت ها دهیفرمت داده ها و چک لیاست که امکان تبد یمرکز یثبت ها یول براماژ نیا

 .ستیقابل دانلود ن CDC تیسا قیماژول از طر نیآورد. ا یفراهم م

 

Web Plus 

 یگزارش ده یاست که عمدتا مناسب مراکز کوچک مانند مطب ها برا نترنتیا قیثبت سرطان از طر یداده ها یگردآور یتحت وب برا یبرنامه کاربرد کیماژول  نیا

 ستیقابل دانلود ن CDC تیسا قیماژول از طر نیبه مرکز ثبت سرطان است. ا ینترنتیا

 

Electronic Mapping, Reporting, and Coding (eMaRC) PlusWriting 



و  HL7 ی، مرتبط کردن عناصر اطالعاتHL7 یها لیانتقال فا یشده است و از آن برا یطراح HL7بر استاندارد  یمبتن یها امیها و پ لیمشاهده فا یماژول برا نیا

NAACCR تیرا از وب سا گانینرم افزار را نیا دیتوان یشود. م یاستفاده م CDC دیدانلود کن. 

 

Online Help 

 تیرا از وب سا گانینرم افزار را نیا دیتوان یرا فراهم آورده است. م ICDO3 یکدگذار یثبت سرطان به خصوص راهنما نهیاستاندارد در زم یماژول انواع منابع آموزش نیا

CDC دیدانلود کن. 

 

Utility Programs 

 قابل دانلود است . CDC تیوب سا قیو از طر دهد یانجام م Registry Plus یرا برا یمختلف یها تیاست که فعال یکوچک یمجموعه شامل نرم افزارها نیا

 

 CDC NPCR–EDITS یافزارها نرم

 یتوان برا ینرم افزارها م نیشده است. از ا جادی( اNPCR) کایثبت سرطان آمر یبرنامه مل یداده ها تیفیبهبود ک یاست که برا یگانیرا یمجموعه شامل نرم افزارها نیا

 افزار ثبت سرطان استفاده نمود. رمبعد از ثبت داده ها در ن یبه صورت پردازش دسته ا ایکنترل داده ها در زمان ورود داده در نرم افزار ثبت سرطان 

عناصر  فینمونه ، تعر یداده ها )برا یقابل اعمال بر رو یاستانداردها و کنترل ها عیو توز یتست، مستندساز ف،یتعر یاست که برا EditWriterنرم افزارها  نیاز ا یکی

 ها و جداول مرجع( کاربرد دارد. تمیمشخص کردن الگور ،یاطالعات

 

مجموعه وجود دارد که در  نیدر ا زین یگرید یرود. نرم افزارها یشده  بر داده ها بکار م فیتعر یاعمال انواع کنترل ها یاست که برا Edit Engine یافزار بعد نرم

 است. افتیدر قابل CDC تیوب سا قینرم افزارها از طر نیشده اند. ا یاعتبار داده طراح یو استفاده از استانداردها جادیا یمجموع، برا

 

 IARCcrgToolsافزار  نرم

 یسرطان شامل کدها یتواند انواع کدها ینرم افزار م نیکند. ا یو کنترل داده ها را فراهم م لیشده و امکان تبد یسرطان طراح قاتیتوسط آژانس تحق گانینرم افزار را نیا

ICD9 ،ICD10 دوم و سوم  یها شیرایو وICDO  یها از جهت کنترل سن، جنس، موضع و مورفولوژ دهدا یامکان کنترل سازگار نی. عالوه بر ادینما لیتبد گریکدیرا به 

 اهم است.نرم افزار فر نیا گانیشده است. امکان دانلود را هینرم افزار تعب نیسرطان در ا

 

 SEER Abstracting Tool (SEER*Absافزار ) نرم

 تیریکردن اطالعات سرطان ها، مد دهیمانند چک ییها تیقابل یکاربرد دارد و دارا یپزشک یشده از پرونده ها دهیچک یداده ها یساز رهیو ذخ یگردآور ینرم افزار برا نیا

 افتیباشد. امکان در یداده ها م یقابل اعمال بر رو یکردن کنترل ها یداده ها، سفارش یامکان کنترل سازگار ،یداده مرکز گاهیموجود در پا یبه داده ها یها، دسترس دهیچک

 نرم افزار وجود دارد. نیا گانیرا


