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 )فاز دوم دلفی( خیص بالینی و درمان سرطانگزارش جلسه کارگروه تش

 1400دی ماه  29: آنالین تاریخ جلسه

وزارت بهداشت، درمان و آموزش  آوریکه با سفارش معاونت تحقیقات و فن های تحقیقاتی سرطانتعیین اولویتپروژه در راستای 

سرطان ها در نظر گرفته شده و عناوین تحقیقاتی  بالینی و درمانیک محور مستقل در قالب تشخیص  ،ستاجرا پزشکی در دست 

 مختلف در این حوزه مشخص شد.  متخصصین رشته هایاز طریق بارش افکار   مرتبط

به وزارت بهداشت و موسسه  اولویت بندی مقدماتی عناوین تحقیقاتیکه در قالب بر اساس پروتکل مطالعه، گزارش دوره اول 

سپس این عناوین از طریق پرسشنامه انالین برای  .ه و به روز رسانی خواهد شدنالین مورد نقد قرار گرفتآجلسات در نیماد ارائه شده 

ای مختلف اولویت های موردنظر را در حیطه هوزن دهی کرده و  مشخص شده، ارسال شد تا به عناوینرشته های مختلف خبرگان 

 . مشخص کنند

آقای دکتر برگزار شد که در این جلسه گزارشی از مراحل این طرح توسط  1400دی ماه  29این کارگروه در تاریخ  جلسه آنالین

 و نجام شداتا حدی  ضمن نقد نتایج فاز اول ، ویرایش عناوین پژوهشیدر این جلسه همچنین  به خبرگان ارایه شد.کاظم زنده دل 

مقرر شد تا مستندات این کارگروه برای اعضا ارسال شود تا اعضای کارگروه نظرات خود و نیز عناوین جدید را در صورت نیاز اعالم 

 ل نظرات خبرگان، عناوین پژوهشی از طریق پرسشنامه آنالین برای اولویت سنجی مجدد ارسال خواهد شد. د. پس از اعمانبفرمای

ها و اثر آن بر دسترسی  آقای دکتر شیبانی عنوان کردند که بحث تحریمخبرگان شرکت کننده به ارایه نقطه نظرات خود پرداختند. 

تشخیص  4درمان و  12د توجه قرار گیرد. همچنین اشاره کردند که عناوین به تجهیزات تشخیصی و درمانی و نیز داروها باید مور

باهم همپوشانی دارند. آقای دکتر زنده دل معتقد بودند که باید عنوان شفاف ( که در جلسه مورد بررسی قرار گرفته )از جداول پایه

 تاثیر تحریم"براین اساس آقای دکتر شیبانی عنوان  ها پیشنهاد شود و عنوان پیشنهادی روشن و کاربردی نیست. تری برای تحریم

 را پیشنهاد دادند.  "سعه و تولید محصوالت مرتبط با تشخیص و درمان و تاثیر آنها بر بیمارانها بر تو

 شدند. "جداسازی، استخراج و ساخت داروهای گیاهی ضد سرطان"آقای دکتر ذوالفقاری خواستار اضافه شدن عنوان  
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فاده شود اما سایر اعضا جلسه اصرار به وجود عنوان ی پیشنهاد دادند که از عنوان طب آلترناتیو به جای طب سنتی استفآقای دکتر ما 

بنابراین مقرر شد که  ها و مشکالت این حیطه باید به صورت جدی مشخص شود. مستقل برای طب سنتی داشتند و اینکه فرصت

  ب سنتی عنوان جداگانه ای داشته باشد و در عنوان مستقل دیگر به طب جایگزین هم اشاره شود.ط

در حوزه درمان و های تحقیقاتی  ، خاطر نشان کردند که بهتر است، طرحرئیس اداره سرطان وزرات بهداشت آقای دکتر مطلق

درمان یک عنوان اختصاصی تحقیق است و باید کمی  5همچنین برخی عناوین از جمله عنوان شماره . شونددسته بندی تشخیص 

 کلی تر و جامع تر شوند.

رسی و غربالگری های موردنیاز را پیشنهاد دادند. خانم رهای در معرض خطر و ب درصد گروه خانم دکتر احمدی نژاد عنوان محاسبه

 تورنگ اشاره کردند که این عنوان در کارگروه تشخیص زودهنگام سرطان مورد توجه قرار گرفته است. دکتر 

 خبرگان شرکت کننده در این جلسه:

 تخصص نام و نام خانوادگی  تخصص نام و نام خانوادگی 

 بیولوژی سرطان سعید امانپوردکتر  .2 رادیولوژی دکتر نسرین احمدی نژاد .1

 فارماکوگنوزی لفقاریابهزاد ذودکتر  .4 تغذیهسیاستگزاری  فاطمه تورنگدکتر  .3

 و کبد بزرگساالن گوارش  علیرضا سیمادکتر  .6 اپیدمیولوژی سرطان کاظم زنده دلدکتر  .5

 ژنتیک سرطان  رضا شیرکوهیدکتر  .8 فیزیک هسته ای شهاب شیبانیدکتر  .7

 رادیوانکولوژی علی قنبری مطلقدکتر  .10 رادیولوژی  معصومه گیتی دکتر  .9

 خیریه مرحوم دهش پور مهرابی بهار دکتر علی  .12 رادیوانکولوژی مافیرضا زاده احمد دکتر  .11

   خیریه شمس ندا صالحی خانم .13

 

 

 

 


