
 
 
 
 

 

                     
 

         طبقه سوم -اختمان شتابدهندهس -انستیتو کانسر –یمارستانی امام خمینی بمجتمع  -نتهای بلوار کشاورزا -تهراندبیرخانه: 

 cancernetwork.ir@gmail.com  :پست الکترونیک                                                111داخلی  66581638    تلفن:

IARC/GICR Collaborating Center 

 تاریخ:  

 شماره : 

 پیوست:

 تشخیص زودهنگام سرطانغربالگری و گزارش جلسه کارگروه 

 1400: اول دی ماه آنالین تاریخ جلسه

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

  تحقیقاتی مرتبط عناویندر نظر گرفته شده و تشخیص زودهنگام سرطان ها یک محور مستقل در قالب  ،ستاجرا  پزشکی در دست 

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

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

رشته های مختلف ی خبرگان سپس این عناوین از طریق پرسشنامه انالین برا جلسات انالین مورد نقد قرار گرفت.در نیماد ارائه شده 

 . مشخص کننداولویت های موردنظر را در حیطه های مختلف وزن دهی کرده و  مشخص شده، عناوینارسال شد تا به 

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

، ویرایش عناوین ضمن نقد نتایج فاز اولدر این جلسه ارایه شد. همچنین به خبرگان دبیر شبکه تحقیقات سرطان کاظم زنده دل 

برای اعضا ارسال شود تا اعضای کارگروه نظرات خود و نیز عناوین مجددأ مقرر شد تا مستندات این کارگروه  ونجام اتا حدی  پژوهشی

ی از طریق پرسشنامه آنالین برای اولویت سنجی . پس از اعمال نظرات خبرگان، عناوین پژوهشکنندجدید را در صورت نیاز اعالم 

 مجدد ارسال خواهد شد. 

 خبرگان شرکت کننده به ارایه نقطه نظرات خود پرداختند. در ادامه جلسه 

بیشتر با  به لزوم توجه به تحقیقات در زمینه شیوه های نوین غربالگری از جمله شناسایی افراد در معرض خطرآقای دکتر مجیدزاده 

 شاره کردند. ا PRS (Polygenic risk score)استفاده از روش 

 ها در تحقیقات سرطان را خاطر نشان کردند  آقای دکتر شیرکوهی اهمیت توجه به بیوبانک

توجه به افزایش بروز سرطان پانکراس را  و بر های تشخیص زودهنگام اشاره نمودند کلتهیه پروتاهمیت خانم دکتر پورشمس بر 

 شود. تخصص شرکت کنندگان باعث اشتباه در اولویت سنجی ناشاره داشتند به اینکه تاکید کردند. همچنین 

های سالمت از جمله  به ضرورت ایجاد پیمایش ( وزارت بهداشت بیماری ها غیر واگیر مدیرکل دفتر مدیریت) اقای دکتر استوار

غربالگری ی هاه ها و شیوه نامه های استفاده از داد ایجاد مدلو همچنین بر لزوم  اشاره نمودند STEPSپیمایش های مرتبط به 

. ایشان نوشته بشود و در تحقیقات کاربردی با حمایت معاونت بهداشتی انجام بشود RFP دپیشنهاد کردن و  تاکید کردندسرطان 

 اف پی ها را به شبکه تحقیقات سرطان واگذار کنند.  آرتهیه این  افزوند که مرکز مبارزه با بیماری های غیرواگیر آمادگی دارد تا

هایی برای غربالگری افراد پرخطر و همچنین سایر  بر طراحی مدل (رئیس اداره سرطان وزرات بهداشت) مطلققنبری آقای دکتر  

های تحقیقاتی  ن خاطر نشان کردند که بهتر است، طرحهای شایع تاکید نمودند. همچنی های تشخیص زودهنگام برای سرطان مدل
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کاربردی که منجر به حل مشکالت کشور میشوند را در اولویت باالتری قرار دهیم. به عالوه، شایسته است که گزارش نهایی عناوین 

لبه دانش قرار دارند، در  هایی که های پژوهش ازجمله طرح از نظر کاربردی بودن یا قرار گرفتن در سایر گروه ،ها پژوهشی طرح

ضمن آنکه  آسانتر خواهد بود. جهت حمایت از طرح های کابردی . بدین طریق، تصمیم گیری برای سیاستگذاران شونددسته بندی 

 سایر طرح ها هم از طریق منابع پژوهشی مثل نیماد و مراکز تحقیقاتی قابل پیگیری خواهد بود. 

در نظر گرفته شده است، عملیاتی است  بندیقای دکتر زنده دل، تاکید کردند که این کار در الگویی که برای اولویت در خاتمه نیز آ

هم مشخص و اولویت پژوهشی و مرجعیت کشور را تامین می کند و می شود طرح های کاربردی و طرح های لبه دانش که پیشتازی 

 . شوندبندی 

 

 ین جلسه:شرکت کننده در ا خبرگان

 ژنیکوانکولوژی کتر اعظم السادات موسوید بزرگساالنو کبد گوارش  دکتر اکرم پورشمس

 اپیدمیولوژی دکتر افشین استوار رادیوانکولوژی دکتر علی قنبری مطلق

 پزشک عمومی علیرضا سجادیسید دکتر  رادیولوژی دکتر نسرین احمدی نژاد

 ژنتیک سرطان کوهیدکتر رضا شیر اپیدمیولوژی سرطان دکتر کاظم زنده دل

 بیوتکنولوژی کتر کیوان مجیدزادهد لوژیوروانکوی ریدکتر رسول جعف

 جراحی سرطان دکتر صدف علیپور بزرگساالنو کبد گوارش  دکتر محمد امانی

 اپیدمیولوژی دکتر حمیده رشیدیان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دکتر آذین نحوی جو

   اری تغذیهذسیاستگ دکتر فاطمه تورنگ

 

 

 


