




دستور العمل اجرايي ثبت و گزارش موارد سرطاني جديد

)ويرايش دوم(  



معاونت بهداشتی / کنترل بیماری های غیرواگیر / اداره سرطان

عنوان و نام پدیدآور: برنامه ملی ثبت س��رطان دس��تورالعمل اجرایی ثبت و گزارش موارد سرطانی )ویرایش دوم( تهیه و 
تنظیم سید محسن موسوی و ... ]دیگران[ معاونت بهداشت و درمان، واحد بیماری های غیرواگیر، اداره سرطان.

مشخصات نشر: تهران: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، واحد بیماری های غیرواگیر، 1391.
مشخصات ظاهری: 188 ص. جدول، نمودار.

وضعیت فهرست نویسی: فیپا
شابک: 2�07�6570�964�978

موضوع: سرطان � � ایران � � آمار
شناسه افزوده: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، واحد بیماری های غیرواگیر.

شناسه افزوده: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، واحد بیماری های غیرواگیر، اداره سرطان.
RC 279/رده بندی کنگره: 4ب9الف

رده بندی دیویی: 616/994
شماره کتابشناسی ملی: 45830�85م

برنامه ملی ثبت سرطان دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش موارد سرطانی )ویرایش دوم(

گردآوری و تنظیم: معاونت بهداشت و درمان، واحد بیماری های غیرواگیر، اداره سرطان
زیر نظر: دکتر سید مؤید علویان، دکتر محمدمهدی گویا، دکتر رشید رمضانی
ناشر: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت بهداشت و درمان

نوبت چاپ:  چهارم � زمستان 1391
شمارگان: 3000 نسخه

حق چاپ برای واحد بیماری های غیرواگیر محفوظ است.



برنامه ملی ثبت سرطان / دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش موارد سرطانی

دکتر رشید رمضانی
دکتر رسول انتظارمهدی
دکتر احمدرضا شمشیری

دکتر مسعود دونلو
دکتر فاطمه نادعلی

دکتر سیدمحسن موسوی
مهندس محمدحسین پناهی

دکتر میترا مدیریان
فهیمه مرادپور

سیده مونا فاضلی
الهام پرتوی پور

معصومه ارجمندپور
فرشته صلواتی

زینب میرزنده دل

مشاوران نرم افزار:
دکتر سعید سمیعی

مهندس زینب میرزنده دل

زير نظر: 
دکتر کوروش اعتماد
دکتر رشید رمضانی

الزم اس��ت از زحمات دکتر محمد اسماعیل اکبری، دکتر سید موید علویان، دکتر محمد 
مهدی گویا که در تهیه و تنظیم ویرایش اول این کتاب متحمل زحمات بس��یار ش��ده اند 

تقدیر و تشکر گردد.



معاونت بهداشتی / کنترل بیماری های غیرواگیر / اداره سرطان

فهرست                                                                                              صفحه

1 مقدمه  
4 تاریخچه ثبت سرطان در ایران 
5 سرطان چیست؟ 
5 وضعیت سرطان در جهان و بار آن 
6 وضعیت سرطان در ایران 
7 جدول موارد بروز سرطان در کشور در سال 1388 

جدول موارد مرگ ناش��ی از انواع سرطان در ایران بر اساس گزارش سیمای مرگ در سال 1382 
8 و 1383 
10 جدول Daly محاسبه شده برای سرطان در سال 1384 
12 لزوم ثبت سرطان 
13 برنامة جامع ملی کنترل سرطان 

14 برنامة ملی ثبت سرطان 
14 تعریف ثبت سرطان 
14 روش های ثبت سرطان 
15 اهداف برنامه ثبت سرطان 
16 چالش های ثبت سرطان 
16 چالش ها در پوشش ثبت سرطان 
17 چالش ها در صحت داده های بیماران 
19 تغییرات عمده برنامه ثبت سرطان در ویرایش جدید 

21 ثبت سرطان بر مبنای پاتولوژی 
21 منابع جمع آوری  
21 گردش کار ثبت سرطان بر مبنای پاتولوژی 



برنامه ملی ثبت سرطان / دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش موارد سرطانی

36 الگوریتم مراحل جمع آوری و ثبت موارد سرطانی از مراکز پاتولوژی 
37 الگوریتم مراحل جمع آوری و ثبت موارد سرطانی از مراکز هماتولوژی  � انکولوژی 

38 ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت 
39 منابع جمع آوری اطالعات 
40 گردش کار ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت  
46 نحوه بررسی و ادغام داده های جمع آوری شده از منابع فوق 
48 الگوریتم ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت 

49 شرح وظايف افراد ذيربط در فرآيند ثبت سرطان 
49 معاونت بهداشت  
50 مرکز مدیریت بیماری ها 
54 دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
59 بیمارستان ها 

63 کمیته های برنامة ملی ثبت سرطان 
63 کمیتة دانشگاهی 
67 کمیتة بیمارستانی 

69 فرم های ثبت سرطان 

78 راهنمای تکمیل فرم های ثبت سرطان 
78 راهنمای تکمیل فرم شمارة 1: فرم درخواست پاتولوژی 
83 شرح فرم گزارش پاتولوژی )فرم شمارة 2( 
85 راهنمای تکمیل فرم شمارة 3: فرم گزارش دهی مراکز پاتولوژی 
86 راهنمای تکمیل فرم شمارة 4: فرم ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت 
92 راهنمای تکمیل فرم شمارة 5: )فرم پیگیری بیماران سرطانی( 



معاونت بهداشتی / کنترل بیماری های غیرواگیر / اداره سرطان

103 راهنمای تکمیل فرم شمارة6: 
104 راهنمای تکمیل فرم شمارة 7: 

105 شاخص های برنامه ثبت سرطان   

114 ملزومات و استانداردهای مورد نیاز برنامه 
114 الف( ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت 
115 ب( ثبت سرطان بر مبنای پاتولوژی 

117 ارزيابی کیفیت داده ها در ثبت سرطان، اصول و روش ها 
117 بخش اول: روش های ارزیابی پوشش  
133 بخش دوم: امکان انجام مقایسه داده ها، قابل اطمینان بودن و بهنگام بودن 

142 ارزيابی و پايش مراکز مرتبط با برنامه 
142 چک لیست معاونت بهداشتی 
146 چک لیست بازدید مراکز بهداشت شهرستان 
148 چک لیست بازدید از مراکز پاتولوژی  
150 چک لیست پایش عملکرد پزشک خانواده در رابطه با سرطان 

155 پیوست ها 
156 پیوست 1: آنالیز داده ها 
159 پیوست 2: فیدبک به دانشگاه ها 
160  ICD-O پیوست 3: آموزش کدگذاری
160  )ICD-O( نکات مهم در کدگذاری بین المللی سرطان ها
170 خطاهای شایع در کدگذاری 
172 تعدادی از خطاهای کدگذاری مربوط به تشخیص پاتولوژی 
174 اصطالحات معادل سرطان 
176 پیوست 4: سیستم تعیین مرحله سرطان 



1برنامه ملی ثبت سرطان / دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش موارد سرطانی

مقدمه 

مرکز کنترل و پیش��گیری بیماری ه��ا در آتالنتا وجورجیا در ایاالت متح��ده )CDC( “مراقبت 
اپیدمیولوژیک" را به صورت جمع آوری مداوم و منظم، تجزیه و تحلیل و تفسیر داده های بهداشتی 
در فرآیند توصیف و پایش سالمتی تعریف می کند. این داده های مراقبتی هم برای تعیین نیازهای 

برنامه ای و هم برای ارزیابی اثر بخشی برنامه ها بکار می رود.
اهداف نظام مراقبت، پایش روند بیماری ها، تعیین جمعیت های اختصاصی گروه های در معرض خطر 
و ارزشیابی اثر نهایی مقررات کنترلی می باشد. نظام مراقبت اپیدمیولوژیک مبتنی بر ثبت و گزارش 
موارد ابتال و مرگ بیماری های هدف نظام سالمت، طبقه بندی صحیح، توصیف توزیع زمانی، مکانی 
و فردی وقایع، تعریف واضحی از وقایع تحت مراقبت، روش های کار آمد جمع آوری داده ها، کفایت و 

سرعت در جمع آوری داده ها و منعطف و هم ساز و پاسخگو به نیازهای جدید است.
نظام اطالعات سالمت باید به گونه ای باشد که تأمین کننده اطالعات فردی و جمعی )اکولوژیک( 
برای اتخاذ تصمیم های مبتنی بر ش��واهد در هر س��طحی از نظام سالمت گردد. عمده تصمیمات 

مدیریت نظام سالمت مبتنی بر نظام اطالعات بهداشتی )HIS( عبارتند از:
� سیاست گذاری و تدوین قوانین

� هماهنگی بین بخشی
� برنامه ریزی

� تأمین و مدیریت منابع
� ارائه خدمات بهداشتی همگانی و مؤثر

� پایش و ارزشیابی

ثبت س�رطان فرآیند جمع آوری مس��تمر و نظام مند داده های وقوع و ویژگی های قابل گزارش 
نئوپالس��م ها برای کمک به ارزیابی و کنترل اثر بدخیمی ها در جامعه اس��ت که بخشی اساسی از 
برنامه کنترل سرطان محسوب می شود. دو جزء مهم نظام ثبت سرطان داده های وقوع و جمع آوری 
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آنها می باشد.
داده های وقوع سرطان ها مشابه هر واقعه بهداشتی دیگر شامل شناسایی، تعیین نیازهای اطالعاتی و 
طبقه بندی برای شناخت بیشتر و استنباط علمی و تکمیل چرخه اپیدمیولوژیکی می باشد. طبقه بندی 

سرطان ها بعنوان مکمل طبقه بندی کلی بیماری ها سال ها بعد اتفاق افتاد.
55 سال بعد از بکار گیری نظام طبقه بندی بین المللی موارد مرگ در آمریکا، سیستم کدبندی موارد 
ابتال نیز بعد از ششمین بازنگری بعمل آمده در آن از جانب سازمان جهانی بهداشت منتشر گردید.

همزم��ان با بکارگی��ری ICD برای طبقه بن��دی بیماری ها بخش دوم آن نی��ز جهت طبقه بندی 
نئوپالس��ما طراحی و مورد اس��تفاده قرار گرفت. این طبقه بندی بر اس��اس توپوگرافی ناحیه ای و 
رفتار تومور )خوش خیم، بدخیم و نامش��خص( طراحی شده بود و به جز برای نئوپالسمای لنفاوی، 
سیستم خونساز،  کوریو کارسینوم، مالنوم و برخی نئوپالسم های خوش خیم، فاقد سیستم کدگذاری 
هیس��تولوژیکی بود. روش کدگذاری سرطان ها بر اساس مورفولوژی توسط انجمن سرطان  آمریکا 
)ACS( 1 در س��ال 1951 تحت عنوان 2MOTNAC معرفی گردید و در س��ال 1956 توس��ط 

سازمان جهانی بهداشت بعنوان اساس کدبندی مورفولوژیکی تومورها مورد استفاده قرار گرفت.
در س��ال 1960 کالج پاتولوژی آمریکا )CAP( فهرس��ت سیستماتیک پاتولوژیکی )SNOP( 3 را 
معرفی کرد که مورفولوژیکی، متشکل از دو بخش نئوپالسم و کد توپوگرافیکی که کل بدن را در 
بر می گرفت ش��امل می شد. چاپ جدید MOTNAC در سال 1968 بطور وسیعی مورد استفاده 

موسسات ثبت سرطان قرار گرفت.
در سال 1968، سازمان جهانی بهداشت از آژانس بین المللی تحقیقات سرطان )IARC(4 درخواست 
نمود با بخش سرطان سازمان جانی بهداشت، در تدوین سرطان ICD-9 مشارکت نماید. چاپ دوم 
کتاب طبقه بندی بین المللی س��رطان ها )ICD-O( در سال 1990 توسط سازمان جهانی بهداشت 
در اختیار کلیه کش��ورهای مختلف جهت استفاده در مؤسسات ثبت سرطان و مراکز پاتولوژی قرار 
گرفت. در حال حاضر چاپ سوم کتاب فوق از سال 2000 مورد استفاده گسترده کشورهای مختلف 

جهان قرار دارد.
1. American Cancer Society
2. Manual of tumor nomenclature and coding
3. systematized nomenclature of pathology
4. International Agency for Research on cancer
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جمع آوری داده ها مهمترین و پرهزینه ترین بخش نظام مراقبت بیماری ها از جمله ثبت سرطان ها 
می باشد. فارغ از اهداف، اصول و ویژگی ها؛ روش جمع آوری داده ها با توجه به منبع تولید آنها متفاوت 

می باشد و دامنه استفاده از آنها را در برنامه ریزی های مختلف پژوهشی و مدیریتی تعیین می کند.
اولی��ن تالش ها برای جمع آوری داده های بدخیمی ها از لندن در س��ال 1728 آغاز ش��د، که قرین 
موفقیت نبود. تالش های مقطعی بخصوص در انگلستان ادامه داشت که یک بررسی در هامبورگ  
آلمان 1899 مقدمه ای برای راه اندازی ثبت سرطان در کشور آلمان شد. در این نظام پرسش نامه ها 
به پزشکان درمان کننده بیماران مبتال به سرطان جهت گزارش موارد شیوع بدخیمی ارسال می شد. 
این روند در طی ده س��ال در برخی کشورهای اروپایی نیز پیگیری شد. اجرای آزمایشی نظام ثبت 
س��رطان در ایالت ماساچوس��ت در 1927 و اجباری ش��دن گزارش وقوع سرطان باعث روند رو به 
تکامل نظام ثبت سرطان ها شد و نظام های ثبت فعلی که ترکیبی از ثبت آزمایشگاهی، بیمارستانی 
و مبتنی بر جمعیت است را پدید آورد. در حال حاضر انجمن بین المللی ثبت سرطان )IACR( زیر 
نظر آژانس بین المللی تحقیقات سرطان به کشور های مختلف در کارآمدی و اثربخشی برنامه های 

ثبت کمک می کند.
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تاريخچه ثبت سرطان در ايران:

نظام ثبت سرطان ایران به دنبال تصویب قانون ثبت و گزارش دهي اجباري سرطان در تاریخ پنجم 
مهر ماه  1363 توس��ط مجلس ش��وراي اسالمي، تصویب و برنامه اجرایي این قانون در یازده تیر 
ماه 1365 توس��ط سازمان مبارزه با سرطان طراحي شده و اولین گزارش  اطالعات ثبت سرطان 
ایران در س��ال 1365 با ثبت بالغ بر 18435 مورد س��رطان منتشر ش��د.  در سال 1368 سازمان 
مبارزه با س��رطان در اداره کل پیشگیري از بیماري ها ادغام شد و جمع آوري ثبت موارد سرطاني 
برعهده اداره ژنتیک و سرطان مرکز مدیریت بیماري ها قرار گرفت. بر اساس دستور مقام محترم 
وزارت وقت بازبیني در دستورالعمل اجرائي و سطح بندي روند ثبت سرطان در سال 1378 صورت 
پذیرفت.  گزارش دوم ثبت سرطان مربوط به سال 1375 در دي ماه 1378 منتشر گردید. در این 
سال، 11025 مورد سرطان گزارش گردید. در گزارش فوق، تنها % 18 از کل موارد جدید سرطان 
ثبت شد. خوشبختانه با همکاري معاونت هاي بهداشتي و درماني، کارشناسان محترم ثبت سرطان 
و کلیه افراد ذیربط، روند رو به رشدي در فرایند ثبت سرطان مشاهده گردید به نحوي که با استفاده 
از گزارش هاي پاتولوژي از ثبت 17765 مورد س��رطاني در س��ال 1379 )29% از حد مورد انتظار( 
به ثبت 62040 مورد س��رطاني در س��ال 1386 )86.7% از حد مورد انتظار( رسیده است. الزم به 
توضیح است که تا سال 1386 ثبت سرطان در مرکز مدیریت بیماري ها تنها براساس گزارش هاي 
پاتولوژي بوده اس��ت اما مطالعات متعدد نش��ان مي دهد که با ثبت سرطان مبتني بر پاتولوژي در 
بهترین ش��رایط، حداکثر مي توان 80% موارد س��رطاني را ثبت نمود.  علت این محدودیت عدم 
شناس��ایي س��رطان هاي مهلک و بسیاري از س��رطان هاي ریه، کبد، پانکراس و تومورهاي مغز 
و رتینوبالس��توم بدلیل عدم انجام نمونه برداري و درمان صرفاً براس��اس عالئم بالیني است. لذا 
به منظور ارتقاء کمي و کیفي روند ثبت سرطان در کشور، اداره سرطان مرکز مدیریت بیماري ها از 
سال 1387  برنامه ثبت مبتني بر جمعیت را در  20 دانشگاه کشور به عنوان مکمل ثبت پاتولوژي 
مس��تقر نمود  و هم اکنون این آمار در گزارش پیش رو به 74067 مورد س��رطاني در سال 1388 

افزایش یافته است.
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سرطان چیست؟

کلمة س��رطان براي بیش از 100 بیماري مختلف در قست هاي مختلف بدن به کار مي رود. آنچه 
در همة این بیماري ها مش��ترك اس��ت نقص در مکانیزم های تنظیم کننده رشد طبیعي و تکثیر و 
مرگ سلول است. سلول هاي سرطاني قابلیت تهاجم به بافت هاي مجاور و در نهایت گسترش به 

مناطق دیگر بدن را دارند.
بیماري بطور عمده در اثر تماس افراد با ماده سرطان زا بر اثر استنشاق، خوردن، آشامیدن و مواجه 
در محل کار و محیط ایجاد مي ش��ود. عادات فردي مانند استعمال دخانیات و رژیم هاي غذایي به 

نسبت عوامل ژنتیکي ارثي نقش بیشتري در اتیولوژي سرطان دارند.

وضعیت سرطان در جهان و بار آن:

سرطان بطور فزاینده اي عاملی مهم در بار جهاني بیماري در دهه هاي آینده خواهد بود. انتظار مي رود 
تعداد موارد جدید س�رطان از 10 میلیون نفر در سال 2000 به 15 میلیون نفر در سال 2020 

افزایش یابد و حدود 60% این موارد جدید در قسمت هاي کمتر توسعه یافتة جهان، ایجاد مي شوند.
از 10 میلیون مورد جدید س��رطان در سال 4/7 میلیون مورد در کشورهای توسعه یافته و نزدیک 
5/3 میلیون مورد در کشورهای کمتر توسعه یافته هستند. اگر چه این بیماری بطور عمده مشکل 
کشورهای توسعه یافته تلقی می شود اما در واقع بیش از نیمی از همه سرطان ها در کشورهای در 

حال توسعه ایجاد می شود.
در کشورهاي توس��عه یافته، سرطان دومین عامل شایع مرگ و میر است و شواهد اپیدمیولوژیک 

اشاره به ظهور روند مشابهي در کشورهاي درحال توسعه دارد.
در حال حاضر س��رطان عامل 12% تمامي مرگ ها در سرتاس��ر جهان است. تقریباً در دوره زماني 
حدود 20 س��ال، مرگ در اثر س��رطان از حدود 6 میلیون به 10 میلیون در س��ال افزایش خواهد 
یافت. فاکتور اصلي در این افزایش رشد نسبی جمعیت سالمند در جهان، کاهش مرگ و میر در اثر 

بیماری های واگیر و افزایش میزان بروز برخي سرطان ها در اثر استعمال تنباکو است.
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در ح��ال حاضر 20 میلیون نفر در دنیا با س�رطان زندگي مي كنند در س��ال 2020 این رقم 
احتمااًل به باالي 30 میلیون نفر خواهد رسید.

اثرات س��رطان بسیار بیش��تر از تخمین تعداد بیماران خواهد بود. تش��خیص اولیة سرطان، هنوز 
براي بس��یاري از بیماران یک واقعه کش��نده تلقي مي شود و بیش از یک سوم بیماران حالت هاي 
اضطراب و افس��ردگي را تجربه مي کنند. سرطان به میزان یکس��اني براي خانواده فرد نیز حالت 
اس��ترس زا خواهد داش��ت و بطور عمیقي بر موقعیت هاي اقتصادي و عملکرد روزانه خانوادة بیمار 

تأثیر مي گذارد.

وضعیت سرطان در ايران: 

سرطان، سومین عامل مرگ و میر در ایران است. ساالنه بیش از 30000 نفر در اثر سرطان، جان 
خود را از دس��ت مي دهند. تخمین زده مي ش��ود که هر سال در کشور، بیش از 70000 مورد جدید 
س��رطان، اتفاق مي افتد. از طرفي با افزایش امید به زندگي و افزایش درصد سالمندي در جمعیت 

کشور، انتظار مي رود موارد بروز سرطان در یک دهه آینده به شدت افزایش یابد.
برنامه ثبت سرطان از سال 1365 در کشور در حال اجراست. خالصه موارد سرطان ثبت شده در 

طي سالهاي اخیر به شرح زیر است :

� سال 1379 تعداد 17765 مورد ثبت شد: 29% مورد انتظار
� سال 1382 تعداد 38468 مورد ثبت شد: 60% مورد انتظار
� سال 1383 تعداد 47216 مورد ثبت شد: 70% مورد انتظار
� سال 1384 تعداد 55854 مورد ثبت شد: 81% مورد انتظار
� سال 1385 تعداد 59786 مورد ثبت شد: 83% مورد انتظار

� سال 1386 تعداد 62040 مورد ثبت شد: 86/7% مورد انتظار
� سال 1387 تعداد 76159 مورد ثبت شد: 93% مورد انتظار

� سال 1388 تعداد 74067 مورد ثبت شده



7برنامه ملی ثبت سرطان / دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش موارد سرطانی

جدول 1: موارد بروز سرطان در کشور در سال 1388

مردانزنان

TopographyتعدادASRTopographyتعدادASR

Breast758228.25Skin )Non-melanoma(578118.93

Skin )Non-melanoma(333313.09Stomach489116.01

Colon and anal canal278310.89Prostate385612.59

Stomach19957.78Bladder376412.59

Esophagus14495.88Colon and anal canal342711.31

Thyroid gland13604.20Leukemia21316.42

Leukemia13304.84 Lung & bronchus.

trachea

21247.09

Ovary10774.00Esophagus18486.15

Brain. nervous system9383.21Non-Hodgkin 

Lymphoma

14794.47

Corpus uteri9072.79Brain. nervous system12503.55

Total32898123.55Total41169132.19
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جدول 2: موارد مرگ ناشي از انواع سرطان در ايران براساس گزارش سیماي 
مرگ در سال 1382 و 1383

توپوگرافي
موارد مرگ در 23 

استان 1382
موارد مرگ در 27 

استان 1382

تخمين موارد مرگ 
براي كل كشور در 

سال 1382

تخمين موارد مرگ 
براي كشور در سال 

1383

زنمردتعدادزنمردتعدادزنمردتعدادزنمردتعداد

459829191679536735471820632240142308809353012792معده

2470168778329302124806339623201076446332191244ریه و برونش

1789101577420221229793246013961064317419391235کبد

17771047730399114102581244314391004351321081405لوسمي

مغز و مننژ و سایر 
بخش هاي اعصاب 

مرکزي
158191866311986665322174126291218231004819

1209750459733447286166310316321130680450کولون

11616295321319795524159786573220281210818مري

752752010011001032320155015500پروستات

652236297512472714666028641137381099پستان

6324381947054822236814142671030704326حنجره

3763017547037298373270103736579157مثانه

319196123301197104404235169458291167لنفوم و هوچکین

293171122310189121416248168474284190لوزالمعده

28318010324215983275134141386256130پوست

1719873121734823513410118010674لب  و دهان

1719873219142771010101332213119کلیه

1580158218021821702173260326دهانه رحم

1207248785127660661167442میلوم مولتیپل

1080108146014614801482290229سایر بخش هاي رحم

99099129012913601362050205تخمدان
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توپوگرافي
موارد مرگ در 23 

استان 1382
موارد مرگ در 27 

استان 1382

تخمين موارد مرگ 
براي كل كشور در 

سال 1382

تخمين موارد مرگ 
براي كشور در سال 

1383

زنمردتعدادزنمردتعدادزنمردتعدادزنمردتعداد

NANANA694440254NANANA1000623377سرطان رودة کوچک

سرطان استخوان، 
غضروف و مفاصل

NANANA26817791NANANA407270137

NANANA21210NANANA34340سرطان بیضه

NANANA884147NANANA1305971سرطان بدخیم تیروئید

NANANA1064NANANA1596سرطان بدخیم آدرنال

سرطان سایر غدد 
درون ریز

NANANA864838NANANA1257352

سایر سرطان هاي 
بدخیم که نام آنها در 
این فهرست نیامده 

است

1368782NA1390825565NANANA21001223877

20087120767425248081446610342246051439610209351942184713347جمع

ادامه جدول 2:
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جدول DALY :3 محاسبه شده برای سرطان ها در سال 11384
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ادامه جدول 3:
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لزوم ثبت سرطان:

آنچه امروزه ثبت دقیق س��رطان و اجراي روش هاي مناس��ب پیش��گیري و درمان بیماري هاي 
سرطاني را الزامي مي س��ازد، تغییر جایگاه بیماري هاست. انواع بیماري هاي واگیردار که روزگاري 
به عنوان اولین علل مرگ و میر به حس��اب مي آمدند امروزه بطور نس��بي تحت کنترل درآمده اند 
در حالیکه براس��اس آخرین بررسي هاي آماري و اپیدمیولوژیک در ایران، بعد از بیماري هاي قلبي 
عروقي و حوادث، سرطان سومین عامل مرگ ومیر به حساب مي آید. در چنین شرایطي برنامه ریزي 

کنترل سرطان ها یک ضرورت بهداشتي کشور است.
زیربناي برنامه ریزي کنترل سرطان ها )پیشگیري، غربا لگري، درمان به موقع و خدمات تسکیني( 
نظام جمع آوري، ثبت و تحلیل اطالعات موارد جدید س��رطاني است. تجزیه و تحلیل این داده ها 
و گزارش آنها به مس��ئوالن و مجامع علمي و تحقیقاتي، روش��نگر نحوه بروز و روند کلي بیماري 
و انواع خاص آن در س��طح جامعه و یا مناط��ق خاص جغرافیایي مورد نظر خواهد بود. نظام ثبت 
س��رطان، ابزار اصلي مدیریت و کنترل سرطان ها است که این منبع اطالعاتي مهم نه تنها براي 
مطالعات اپیدمیولوژیک این بیماري بلکه براي برنامه ریزي و پیش بیني وقایع، س��نجش درس��تي 
تحقیق��ات و تأثیر مداخالت، مورد نیاز اس��ت. به عبارت دیگر برنامه ه��اي مورد نیاز غربالگري و 
ارزیابي کارآیي برنامه هاي تحقیقاتي و پیش��گیري با اس��تفاده از داده ه��اي بانک اطالعاتي ثبت 
سرطان مقدور خواهد بود. در نتیجه بي هیچ ابهامي بدون داشتن یک نظام ثبت سرطان، خدمات 

کنترلي به مثابه پرتاب تیري در تاریکي است.
الزم به ذکر اس��ت که نظام ثبت سرطان، یک نظام منس��جم است که تنها زماني مي تواند مؤثر 
واقع گردد که بطور مس��تمر چگونگي بروز س��رطان را در کشور گزارش نماید و به عالوه با وجود 
نظام مس��تمر ثبت سرطان، ارزیابي و بررسي چگونگي تأثیر مداخالت طبیعي و برنامه ریزي شده 
امکان پذیر خواهد شد. مجموع موارد اشاره شده، اهمیت و ضرورت وجود این نظام را بطور مؤکد 

بازگو مي نماید.



13برنامه ملی ثبت سرطان / دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش موارد سرطانی

برنامة جامع ملي کنترل سرطان:

یک سوم از سرطان ها قابل پیشگیري بوده و یک سوم دیگر نیز در صورت تشخیص به موقع قابل 
معالجه مي باشند. استقرار برنامه هاي کنترل سرطان با برنامه ریزي مفید و اولویت هاي مناسب در 
زمینة پیش��گیري، کش��ف زودرس، درمان و تسکین حتي در جایي که منابع بسیار محدود هستند 
منطقي ترین روش رس��یدن به س��طح اساسي کنترل س��رطان را فراهم مي آورند. به این دلیل در 
حالیکه بار بیماري قابل توجه است و عوامل خطر سرطان رو به افزایش مي باشند نیاز به استفاده 
مؤث��ر از منابع محدود وجود دارد که در این صورت اس��تقرار برنامة ملي کنترل س��رطان، توصیه 
مي شود. برنامة جامع کنترل سرطان رویکرد ادغام یافته و هماهنگي به  منظور کاهش میزان بروز 
مرگ و میر ناشي از سرطان از طریق پیشگیري اولیه، تشخیص زودرس، درمان مؤثر، بازتواني و 

درمان نگهدارنده است.
ای��ن برنامه الگویي اس��ت ک��ه در آن طیفي از فعالیت ها در هم ادغ��ام و هماهنگ مي گردند تا 
نتیجه نهایي فعالیت هاي کنترل و پیش��گیري از سرطان را در کشورهاي با محدودیت منابع به 

حداکثر برساند.
جزء کلیدي این رویکرد ایجاد همکاري بین بخش هاي مختلف دولتي و خصوصي و سیاست گزاران 
مالي و سیاس��ي مي باش��د که هدف مش��ترکي در کاهش بار ناشي از س��رطان دارند، زیرا عوامل 
متعددي در بروز بیماري سرطان مؤثر مي باشند و تنها بخشي از آنها بطور مستقیم از طریق وزارت 
بهداش��ت قابل مداخله هس��تند و بسیاري از عوامل خطر از طریق مش��ارکت سایر وزارتخانه ها و 

سازمان هاي ذیربط، قابل پیشگیري مي باشند.
چنین برنامه اي با اهداف نهایي؛ کاهش میزان بروز سرطان، کاهش موربیدیتي ناشي از سرطان، 
کاهش مرگ و میر ناش��ي از سرطان، افزایش آگاهي عمومي براي پیشگیري از سرطان، کاهش 
مواجهات ش��غلي و محیطي با عوامل سرطان زا، اجراي برنامه هاي غربالگري و تشخیص زودرس 
سرطان هاي قابل شناسایي، تهیه و اجراي دستورالعمل هاي درماني، طراحي و ارائه خدمات حمایتي 

و نگهدارنده، کنترل درد و ایجاد بستر مناسب براي تحقیقات سرطان، در دست طراحي است.
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برنامة ملي ثبت سرطان
تعريف ثبت سرطان:

ثبت سرطان عبارت اس��ت از جمع آوري سیستماتیک، ذخیره سازي )Save( و نگهداري، تجزیه 
و تحلیل داده هاي بیماران مبتال به س��رطان که معمواًل در یک منطقه مش��خص و یک جمعیت 

مشخص انجام مي شود.
ثبت س��رطان مبتني بر جمعیت Population-based cancer registry داده هاي س��رطان 
را از منابع بیمارس��تاني و غیربیمارستاني در یک منطقه جغرافیایي مشخص جمع آوري نموده که 
مي تواند روند بروز سرطان را برحسب نواحي مختلف، در طي زمان و بین گروه هاي جمعیتي ارائه 
دهد. با این تعریف میزان بروز قابل محاسبه خواهد بود. در صورتیکه یک مورد سرطاني پیگیري 

گردد، اطالعات مربوط به بهبودي، عود، شیوع و بقاء قابل دستیابي خواهد بود.

روش هاي ثبت سرطان:
نظام هاي ثبت سرطان )Cancer Registries( به اشكال زیر دیده مي شوند:

• مراکز ثبت: مراکزي مبتني بر جمعیت هستند که کلیة موارد سرطان در یک منطقه جغرافیایي 
و با یک جمعیت تعریف  شده را پوشش مي دهند.

• ثبت س��رطان مبتني بر بیمارس��تان )Hospital Based Cancer Registry( : اطالعات 
بیماران بستري شده در یک یا چند بیمارستان را جمع آوري و ثبت مي کند. اطالعات فوق صرفًا 
به منظور بررسي اثرات رژیم هاي درماني، تخت روز اشغالي، برنامه ریزي بیمارستاني بیماران و... 

است و نمي تواند میزان هاي بروز و شیوع را ارائه دهد.
• مراکز ثبت معاونت بهداشتي اطالعات کلیة بیماران سرطاني تشخیص داده شده یا درمان شده 
آن استان را جمع آوری مي کنند و ملزم به ارسال آمار سرطان به صورت دوره ای به مرکز مدیریت 

بیماری ها مي باشند.
• ثبت هاي موردي که ثبت اطالعات یک سرطان بخصوص را برعهده دارند، مثل سرطان پستان.
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اهداف برنامه ثبت سرطان:

هدف نهایي:
ارتقاء سطح سالمت جامعه

هدف كلي:
جمع آوري منظم و مس��تمر آنالین و با کیفیت داده هاي بیماران س��رطاني در مناطق جمعیتي و 

جغرافیایي کشور براي کنترل سرطان

اهداف اختصاصي:
1. تعیین فراواني نسبي افراد مبتال به سرطان هاي مورد نظر به تفکیک جنس و سن

2. تعیین میزان بروز و استاندارد شده سرطان ها به تفکیک سن، جنس، خصوصیات توپوگرافیک و 
مورفولوژیک، کشوري، استاني و شهرستاني 

3. تعیین روند زماني بروز سرطان در کشور
4. تعیین عود موارد سرطاني براي سرطان های شایع کشور

5. تعیین میزان بقاء سرطان هاي شایع
6. تعیین عوامل خطر شناخته  شده براي سرطان هاي شایع کشور

اهداف كاربردي برنامه:
1. تعیین اولویت هاي بهداشتي برنامه جامع ملي کنترل سرطان

2. هدفمند نمودن برنامه هاي آموزشي، پژوهشي و بهداشتي به منظور بهره گیري بهینه از امکانات 
و بودجة عمومي

3. استفاده از داده هاي ثبت سرطان براي پروژه هاي تحقیقاتي کاربردي )با تأیید کمیتة اخالق( 
4. جلوگیري از موازي کاري و کاهش هزینه  ها

5. تعیین بار ناشي از سرطان در کشور 
6. پایش برنامه جامع ملي کنترل سرطان
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7. ارزشیابي برنامه جامع ملي کنترل سرطان
8. ارزشیابي و پایش مطالعات و تحقیقات مرتبط با کنترل سرطان 

9. مقایس��ة میزان پذیرش و نتایج روش هاي مختلف درماني )در سطوح بیمارستاني، محلي، ملي 
و بین المللي(

چالش های ثبت سرطان:

چالش ها در پوشش1 ثبت سرطان

� سرطان های تشخیص داده نشده2: بدلیل اینکه رشد و گسترش سرطان ها سال ها بطول 
می انجامد،  تعداد زیادی از آنها هرگز در طول زندگی فرد تش��خیص داده  نمی ش��وند. بنابراین، هر 
چه میزان اتوپس��ی بیشتر باشد، سرطان های تشخیص داده نشده بیشتری یافت می شوند. معرفی 
متدهای تش��خیص جدید یا سازماندهی غربالگری های توده )مثل ماموگرافی در سرطان پستان( 
تأثی��ر بس��زایی در تعداد موارد س��رطانی و متعاقباً روندهای بروز آن دارد ک��ه از طریق آنها حتی 
سرطان های کوچکتر نیز آشکار می شوند. بروز سرطان به معنی بروز سرطانی است که تشخیص 
داده ش��ده باشد، لذا از نظر فنی افزایش تعداد س��رطان ها با بهبود در متدولوژی تشخیص ارتباط 

مستقیم دارد.
� تشخیص مش�كوک سرطان ها3: مشکالت در پوش��ش داده های ثبت سرطان می تواند 
مفهومی یا فنی باشد. همواره بیمارانی هستند که تشخیص سرطان آنها مشکوك است. بعضی از 
آنها هرگز به مراکز ثبت سرطان اعالم نمی گردند و آنهایی هم که ممکن است ثبت شوند محل 
اولیه سرطانش��ان نا مشخص می شود. بدنبال بهبود در کار تشخیص، نسبت تشخیص های تأیید 
نشده و سرطان هایی که محل اولیه نامشخص دارند کاهش می یابد. تعریف سرطان هم در جایگاه 
)پاتولوژیس��ت( و هم در کار بالینی ممکن اس��ت با زمان تغییر کند. بطور مثال در مورد پاپیلوما و 

1. completeness
2. Undiagnosed cancers
3. Uncertainty of cancer diagnosis
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کارسینومای مثانه،  در طی دهه 1950 و 1960 پاپیلوماها به ندرت از نظر تشخیص رایج بودند ولی 
بعداً بطور روز افزون کارس��ینومای پاپیالری درجه یک نامیده ش��دند و بر روی روند بروز سرطان 

تأثیرگذار بود. 
� سرطان های تشخیص داده شده تحت گزارش1: تغییر نسبی سرطان های تشخیص 
داده شده هرگز در فایل های ثبت سرطان وارد نمی شود و یا با تأخیر حتی سال ها بعد از تشخیص 
گزارش می شود. بعنوان مثال لوسمی مزمن و مولتیپل میلوما نمونه های سرطان هایی هستند که 
اغلب از گواهی های مرگ گزارش می ش��وند، گرچه در س��ال های قبل بعن��وان یک توده بدخیم 
گزارش شده اند. تداوم این نوع گزارش ها ممکن است برای مدت ها با بی توجهی باقی بماند و بدین 
ترتیب یک سری منابع اشتباه را فراهم کند. حتی اشکال و روندهای بروز سرطان ها بنظر درست 
باش��د ولی نقصی 20 تا 30 درصدی پنهان می ماند. اطالع رس��انی و مقایس��ه مستمر آرشیوهای 
بیمارس��تانی یا فایل های آزمایشگاه ها با داده های ثبت سرطان روشی مناسب برای بررسی کامل 
بودن پوشش است. لذا اطالعات دریافت شده از نواحی مختلف مثل بیمارستان ها و آزمایشگاه ها 

در فراهم آوردن گزارش با ثبات بسیار اثربخش است.

چالش ها در صحت2 داده های بیماران

� محل اولیه تومور و تاریخ تش�خیص: در ثبت س��رطان عالوه بر س��ن، جنس و محل 
س��کونت بیمار به صحت محل اولیه تومور و تاریخ تشخیص توجه ویژه ای می شود. این دو مورد 
)مح��ل اولیه تومور و تاریخ تش��خیص( معمواًل برای مطالعات اپیدمیولوژیک کافی هس��تند. اگر 
مش��کالتی با کدگذاری آنها وجود داشته باشد اغلب بواس��طه مراکز ثبت سرطان از متخصصین 
بالینی درخواس��ت داده های تکمیلی می شود. مشکالت در تعریف محل اولیه تومور بیشتر ممکن 
اس��ت از بیماری پیشرفته )متاستاز( یا زمانیکه هیچ عمل جراحی یا آندوسکوپی انجام نشده باشد 
ناشی شود. مشکالتی از این نوع معمواًل در حفره شکم هستند و حدود 2% از کل سرطان ها )محل 
اولیه نامش��خص( را ش��امل می شوند. تشخیص سرطان ممکن است فرآیندی طوالنی باشد و لذا 

1. Underreporting of diagnosed cancers
2. Accuracy
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ثبت تاریخ تشخیص همیشه آسان نمی باشد. تاریخ تشخیص، تاریخ زمانی است که مورد سرطانی 
ثبت می شود حتی اگر اطالعات بیشتری فراهم نباشد. البته تاریخ تشخیص مشکلی بزرگ در ثبت 

سرطان نمی باشد.
� هیستولوژی دقیق: هیستولوژی دقیق یا نوع سلولی تومور متأثر از قضاوت ها و ارزیابی های 
ش��خصی و نام گذاری های مختلف توس��ط پاتولوژیس��ت ها اس��ت. بیش��تر اینکه تومورها اغلب 
نامتجانس هستند و یک بیوپسي ساده مي تواند موجب اشتباه در تشخیص شود. بنابراین استفاده 
از سیستم هاي کدگذاري دقیق شاید خیلي در ثبت سرطان تعیین کننده نباشد. بررسي هاي مجدد 
نش��ان مي دهند که بیماراني بوده اندکه بعنوان مورد س��رطاني ثبت ش��ده اند ولي در واقع سرطان 
نداشته اند. تشخیص هاي مورفولوژیکي بطور سیستماتیک در ثبت سرطان چک نمي شوند با اینکه 

صحت آنها در مطالعات اپیدمیولوژیک از اهمیت زیادي برخوردار است.
� مرحله تومور : ثبت مرحله تومور در بررس��ي هاي بالیني و بقا بس��یار مهم اس��ت و کمتر در 

اپیدمیولوژي کاربرد دارد.
ثبت کنندگان س��رطان نیز امکانات محدودي براي چک کردن صحت اطالعات مرتبط با مرحله 
تومور دارند. مرحله تومور معمواًل با ارزیابي پیش از عمل جراحي تعیین مي ش��ود حتي اگر متعاقبًا 
متاستازها در بررسي پاتولوژیک یافت شوند در صورتي که مرحله تومور واقعي با بررسي پاتولوژیک 

بعد از جراحي تعیین مي شود و لذا ناسازگاري در داده ها بوجود مي آید.
� درمان: درمان نیز از مواردي اس��ت که در داده هاي ثبت س��رطان ثبت سرطان در نظرگرفته 
نشده و کد گذاري نمي شود. مثل وسعت عمل جراحي )درماني یا تسکیني(، دوز تشعشع یا داروهاي 

شیمي درماني.
� پیگی�ري مرگ و میر: با توجه به اینکه پیگی��ري مرگ و میر یا مهاجرت اقدامي معمول در 
ثبت مبتني بر جمعیت است، هیچ پیگیري داده اي براي متاستازها یا عودها صورت نمي گیرد در 
صورتیکه براي مطالعات درس��ت بقا پیگیري مرگ بیماران سرطان )به هر علتي( بسیار ضروري 

است.



19برنامه ملی ثبت سرطان / دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش موارد سرطانی

تغییرات عمده برنامة ثبت سرطان در ويرايش جديد:
1. برنامه ثبت کش��وری موارد س��رطانی برای ثبت متمرکز کلیه موارد سرطانی در کشور طراحی 
شده است. این طرح که مجری آن اداره سرطان مرکز مدیریت بیماری ها می باشد به این صورت 
آغاز ش��ده که همه مراکز پاتولوژی کشور موظف هستند کلیه موارد سرطانی خود را به این مرکز 
گزارش دهند و مرکز نیز در هر س��ال در یک برنامه کامپیوتری موارد گزارش شده را با اطالعات 
سال های قبل تکرارگیری و ثبت می نماید. بازوهای اجرایی و همراه این طرح کلیه دانشگاه های 

علوم پزشکی کشور می باشند.
به این ترتیب کلیه موارد س��رطانی گزارش ش��ده توس��ط مراکز پاتولوژی و دیگر مراکز در برنامه 
نرم افزاری ستاد معاونت بهداشتی وارد شده، در آن برنامه IARC chek1 ، کدگذاری و تکرارگیری 
شده نتایج به وسیله فایل های ساخته شده در برنامه به مرکز ارسال می گردند در مرکز این اطالعات 
مجدداً بررسی و تکرارگیری شده و در صورت نیاز اصالحات الزم بر روی آن صورت می گیرد و به 
اطالعات دائم مرکز اضافه می شود. اطالعات دائم مرکز در فواصل زمانی مشخص به دانشگاه ها 

ارسال می شود تا آنها نیز قادر به مشاهده و مقایسه موارد جدید آن باشند. 
الزم به توضیح اس��ت که بانک اطالعات برنامه دارای دو قسمت بسیار مشابه است. قسمت اول 
بانکی است که اطالعات ورودی برنامه را قبل از کار کارشناسانه نگهداری می کند و توسط کلیه 
کاربران مجاز در برنامه در هر دانشگاه قابل تغییر است. قسمت دوم بانکی است که اطالعات دائم 
را نگهداری می کند و فقط توسط کاربران مجاز در مرکز قابل دسترسی برای ایجاد تغییرات است. 
هر بیمار یک موجودیت واحد است. به این معنی که اگر گزارش بیماری یکبار ثبت شده باشد در 

دفعات بعد تنها الزم است گزارش های بعدی به آن بیمار اختصاص داده شود.
ه��ر تومور یک موجودیت واحد اس��ت. به این معنی که هر بیم��ار می تواند بیش از یک تومور بطور 
همزمان یا در زمان های متفاوت داشته باشد. ولی هر تومور می تواند گزارش های متعددی داشته باشد. 
این اطالعات بطور اتوماتیک در بانک اطالعاتی دائم از روی مناس��ب ترین کدهای گزارش های 
1  با انجام IARC chek، اطالعات بیماران از لحاظ هم خوانی سن و جنسیت بیمار با کد تومور و تطابق کدهای 
توپوگرافی و مورفولوژی بر اساس قواعدی تعریف شده بررسی می شود و در صورت وجود خطا رکورد مربوط 

عالمت دار شده تا توسط کارشناس تصحیح گردد.
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تخصی��ص یافته ب��ه آن تومور انتخاب می گردد. برای تخصیص یک گ��زارش به یک تومور باید 
حداقل همخوانی بین کدهای توپوگرافی آنها وجود داشته باشد. ولی در مورد کد مورفولوژی، برنامه 

از کد بزرگتر به عنوان کد اختصاصی تر استفاده می کند
2. ب��ا راه ان��دازي یک برنامه مبتني ب��ر وب که امکان دریافت اطالعات از ن��رم افزارهاي مراکز 
پاتولوژي به صورت Online یا حافظه هاي قابل حمل را مي دهد کلیه مراحل ثبت، جمع آوري و 
بازبیني، خطایابي، تکرارگیري، انتقال، گزارش گیري و آنالیز به صورت Online انجام مي شود که 

با فراهم کردن قابلیت هاي ذیل موجب سهولت و دقت در ثبت خواهد شد.
•  ارسال اطالعات بالفاصه پس از ثبت در آزمایشگاه به دانشگاه و سپس به مرکز

•  یکپارچگي سیستم از مراکز پاتولوژي و کلینیکي تا دانشگاه و اداره سرطان
•  امکان ارتباط و تبادل اطالعات با سامانه پرونده الکترونیک سالمت

•  قابل استفاده بر روي هر نوع و هر نسخه اي از سیستم عامل ها
•  عدم نیاز به نصب برنامه روي کامپیوتر کاربران و درگیر نشدن کاربر با مسائل فني نرم افزار

•  امکان دسترسي به سامانه از طریق وب در هر مکان ممکن و برداشته شدن الزام حضور فیزیکي 
کاربر در محل خاص

•  حفظ امنیت و یکپارچگي اطالعات در سرور مرکزي معاونت
•  فراهم شدن امکان ثبت دقیق تر اطالعات به علت در دسترس بودن کل اطالعات کشوري در 
لحظه براي تکرارگیري و نیز استفاده از وب سرویس ها براي تسهیل ورود اطالعات به سیستم

•  ارتقاء برنامه در مراکز بدون مداخله در روند کار کاربران
•  ارائه اطالعات به برنامه ها، اشخاص یا سازمان هاي ذیربط با وب سرویس

•  گزارش گیري دقیق و به روز از اطالعات
•  جستجوي هوشمند بیمار در تکرارگیري

3. تهیه کتابچه راهنماي تعیین مرحله س��رطان توس��ط انجمن پاتولوژیست هاي ایران که مراکز 
پاتولوژي ملزم به تعیین مرحله سرطان هاي پستان، کولوزکتان، سرویکس و پوست مي باشد و به 

طبع آن چند آیتم به فرم هاي ثبت سرطان نیز اضافه گردید.
4. اضافه نمودن متدهای ارزیابی کیفیت داده ها در ثبت سرطان شامل روش های ارزیابی پوشش 

و انجام مقایسه داده ها، قابل اطمینان بودن و بهنگام بودن.
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ثبت سرطان بر مبناي پاتولوژي
Pathologic based Cancer Registry

در این روش کلیة موارد جدید س��رطان در هر س��ال، با اس��تفاده از گزارش هاي بافت شناس��ي، 
سیتولوژي، ایمونوهیستوشیمي )IHC(، مدارك موجود در بخش هاي فلوسیتومتري، بخش هاي 
تخصصي هماتولوژي – انکولوژي، پزشکي قانوني و اداره نظارت بر مواد اعتیادآور و الکل معاونت 

دارو و غذا، ثبت و جمع آوري مي گردند.

منابع جمع آوري:

1. کلیة آزمایشگاه هاي پاتولوژي )اعم از دولتي و خصوصي(؛
2. مراکز ایمونوهیستوشیمي؛

3. مراکز فلوسیتومتري؛
4. بخش هاي تخصصی هماتولوژي – انکولوژي اطفال و بالغین در بیمارستان ها؛ 

5. مراکز پزشکي قانوني؛
6. سازمان هاي انتقال خون )بخش هاي فلوسیتومتري و ایمونوهیستوشیمي(؛

7. ادارة نظارت بر مواد اعتیادآور و الکل معاونت دارو و غذا.

گردش کار ثبت سرطان بر مبناي پاتولوژي:

الف( ثبت سرطان با استفاده از منبع مراكز پاتولوژي
* ثبت س��رطان در مراکز پاتولوژي با اخذ نمونه بافتي از بیمار مش��کوك به س��رطان و یا تهیه 
اسمیرهاي سیتولوژي آغاز مي گردد. مطابق با قانون ثبت کشوري سرطان مصوب سال 1363 
مجلس ش��وراي اس��المي باید تمامي نمونه هاي برداشته شده از بدن انس��ان براي بررسي به 
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مراکز پاتولوژي ارسال شوند. هنگام ارسال نمونه هاي بافتي و یا اسمیرهاي سیتولوژي به مراکز 
پاتولوژي، تکمیل و ضمیمه نمودن فرم ش��مارة یک )فرم درخواس��ت پاتولوژي و س��یتولوژي( 
ضروري است. مطابق با بخشنامه معاونت سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 
به ش��مارة 4/50761/ب/س مورخ 85/4/18، مس��ئولیت تکمیل قس��مت اطالعات هویتي و 
دموگرافی��ک بیماران در فرم مذکور هنگامي که نمونه برداري در اتاق هاي عمل بیمارس��تاني و 
یا س��رپایي انجام مي گیرد، بر عهدة منش��ي اتاق عمل، و هنگامیکه نمونه برداری در مطب ها، 
کلینیک ها و مراکز آندوس��کوپی صورت می پذیرد بر عهدة پزش��ک نمونه بردار اس��ت. تکمیل 
فرم شمارة یک )خصوصاً قسمت مربوط به اطالعات هویتي و دموگرافیک بیماران( از اهمیت 
بسزایي در بررس��ي هاي اپیدمیولوژیک و برنامه هاي کنترل سرطان برخوردار است زیرا از یک 
طرف ثبت دقیق مشخصات فردي، موجب اجتناب از ثبت مکرر بیمار به عنوان مورد سرطاني 
مي ش��ود و از طرف دیگر براي دستیابي به میزان بروز سرطان ها به منظور طراحي برنامه هاي 
کنترل س��رطان و انجام مطالعات اتیولوژیک، به شناس��ایي دقیق جمعیتي نیاز داریم که موارد 
شناس��ایی شده سرطان به آن مرتبط است. تکمیل قس��مت اطالعات کلینیکی و پاراکلینیکی 
که اهمیتي چش��مگیر در ثبت سرطان و رفع ابهامات در فرآیند کدگذاري موارد سرطاني دارند 
بر عهدة پزش��ک معالج و نمونه بردار اس��ت.  نحوة تکمیل فرم شمارة یک و اهمیت هر یک از 

موضوعات مطرح شده به تفصیل در قسمت مربوطه شرح داده مي شود.
بنابراین بطور خالصه مورد انتظار اس��ت که قبل از ارس��ال نمونه بافت یا س��یتولوژي به مراکز 

پاتولوژي:

1. فرم شمارة یک در یک نسخه بطور کامل تکمیل گردد.
2. نسخة فوق به همراه نمونه به آزمایشگاه پاتولوژي ارسال گردد.

* بعد از ارس��ال نمونه هاي بافتي و یا اس��میرهاي سیتولوژي به همراه فرم درخواست پاتولوژي و 
سیتولوژي )فرم شمارة یک(، این فرم در مراکز پاتولوژي بایگاني مي گردد. این نمونه ها بررسي 
 ICD-O میکروس��کوپي ش��ده و در صورتیکه سرطاني تشخیص داده ش��وند، براساس کتاب
و با توجه به ترمینولوژي به کار گرفته ش��ده در این کتاب، تش��خیص نهایي مطرح مي گردد. 



23برنامه ملی ثبت سرطان / دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش موارد سرطانی

کدگذاري موارد س��رطاني براساس سیستم بین المللي ICD-O توسط پاتولوژیست و یا تحت 
نظارت وي، ضروري مي باشد. کدگذاري موارد سرطاني توسط پاتولوژیست از یک طرف موجب 
جداسازي گزارش  مذکور به عنوان مورد سرطاني توسط اپراتور یا منشي مراکز پاتولوژي مي شود 
که گامي در جهت ممانعت از کم ش��ماري مي باش��د و از طرف دیگر به علت دسترس��ي بیشتر 
پاتولوژیس��ت هاي مراکز پاتولوژي به اطالعات بالیني بیمار، موجب دقت هر چه بیش��تر در امر 
کدگذاري و رفع ابهامات خواهد شد. به عنوان مثال در مواردي که ابهام در اولیه یا متاستاتیک 
بودن تومور وجود دارد، پاتولوژیست  با دسترسي به اطالعات بالیني بیمار مي تواند رهگشاي حل 
مسئله فوق باشد. مواردي که در گزارش سیتولوژي آنها عبارات زیر قید شده است، باید توسط 

اپراتور مرکز پاتولوژي به عنوان نمونه هاي سیتولوژي بدخیم، جدا شوند:

- CIN III )Cervical Intraepithlial Neoplasia; grade III(
- HSIL )High grade Squamouas Intraepithelial Lesion(
- Atypical cells
- Postitive for malignancy
-Consistent with malignancy
- Compatible with malignancy
- Malignant cells
- Malignant spindle cells

توجه: عبارات:
Suggestive for malignancy, suspicious for malignancy, CIN 
II, CINI, LSIL )Lowgrade squamous intraepithelial lesion(

در گزارش هاي سیتولوژي به عنوان بدخیمي تلقي نمي شوند.
بنابراین پیش��نهاد مي ش��ود براي جداکردن هرچه صحیح تر و کامل تر نمونه هاي بافت شناس��ي و 
س��یتولوژي س��رطاني، راهکارهاي زیر توسط کارشناس��ان ثبت س��رطان به منظور همکاري به 

اپراتورهاي مراکز پاتولوژي و پاتولوژیست هاي محترم پیشنهاد گردد:
1. هنگام تشخیص مورد س��رطاني برگة گزارش توسط پاتولوژیست عالمت گذاري شود و یا زیر 
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تشخیص مربوط خط کشیده شود تا هنگام تهیه گزارش پاتولوژي یک نسخه از آن کنار گذاشته 
شود.

2. هنگام تشخیص مورد سرطاني برگة گزارش توسط پاتولوژیست و یا تحت  نظارت وي براساس 
سیستم بین المللي ICD-O کدگذاري شود تا نسخه اي از گزارش هر مورد داراي کد، به عنوان 

مورد سرطاني توسط اپراتور مرکز پاتولوژي کنار گذاشته شود.
3. فرم اصطالحات معادل س��رطان در اختیار اپراتورهاي مراکز پاتولوژي قرار گیرد تا براساس آن 

موارد سرطاني جدا شوند.
4. اپراتورها با در دست داشتن برگه هاي پاتولوژي بیماران سرطاني بدخیم آنها را ثبت و به معاونت 

بهداشتي استان مربوطه به صورت آنالین ارسال مي نمایند.
بهترین منبع تکمیل اطالعات هویتي و دموگرافیک بیماران، فرم تکمیل شده شمارة یک مي باشد 
ک��ه این فرم به همراه نس��خه اي از گزارش  پاتولوژي و یا س��یتولوژي مورد س��رطاني در مراکز 
پاتولوژي، بایگاني ش��ده و در دس��ترس مي باش��د. در مواردي که فرم درخواس��ت پاتولوژي و یا 
سیتولوژي بطور ناقص ارسال شده باشد یا نمونه بافت یا اسمیر سیتولوژي بدون دریافت این فرم 
توسط مراکز پاتولوژي پذیرش شده باشد، فرمي )فرم تکمیل نهایي نقایص اطالعات دموگرافیک 
یا فرم شمارة 6( طراحي شده است که در اختیار مراکز پاتولوژي قرار داده مي شود تا هنگام تحویل 
برگة جواب دهي مورد سرطاني )چه در مورد نمونه هاي بافتي و چه در مورد نمونه هاي سیتولوژي( 
در اختیار بیمار قرار داده ش��ود و توس��ط وي تکمیل گردد. بدیهي است باید براي جلب مساعدت 
بیمار و به دس��ت آورن اطالعات صحیح، ضمن رعایت اصل »لزوم حفظ اسرار بیماران«، اهمیت 

ثبت دقیق اطالعات براي وي شرح داده شود.
از آنجا که برگة جواب دهي پاتولوژي و یا سیتولوژي بیماران در مراکز پاتولوژي )فرم شمارة 2( یک 
منبع اطالعاتي عمده در فرآیند ثبت سرطان مي باشد، بهتر است با صالحدید مسئولین آزمایشگاه، 
کادري حاوي اطالعات ضروري براي ثبت سرطان )از جمله نام، نام خانوادگي، نام پدر و سن بیمار 

و شماره ملی( و ترجیحاً به زبان فارسي در آن تعبیه گردد.
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بنابراين بطور خالصه در مراکز پاتولوژي:

1. نمونه هاي پاتولوژي و س��یتولوژي باید به همراه فرم ش��مارة یک )فرم درخواس��ت آزمایش 
پاتولوژي و سیتولوژي( پذیرش شوند.

2. بعد از تش��خیص، نمونه هاي س��رطاني باید توسط پاتولوژیست یا تحت نظارت وي براساس 
سیستم بین المللي ICD-O کدگذاري شوند. 

3. پیش��نهاد مي گردد موارد س��رطاني شناس��ایي ش��ده از طریق کدگذاري یا کشیدن خط زیر 
تشخیص نهایي توسط پاتولوژیست مشخص گردند تا توسط اپراتور مراکز ثبت و به صورت 

آنالین به معاونت بهداشتي استان ارسال شود.
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* پرس��نل مبارزه با بیماري ها در مراکز بهداش��ت شهرستان موظف است هر 3 ماه یکبار به کلیة 
مراکز پاتولوژي تحت پوش��ش مراجعه نمایند و خود نیز اقدام به ش��مارش موارد س��رطاني از 
دفت��ر ثبت بیماران و ی��ا بایگاني موجود در این مراکز نموده )با اس��تفاده از اصطالحات معادل 
سرطان( و در صورت عدم تطابق تعداد موارد سرطاني تحویل داده  شده با تعداد 
ش�مارش شده، اقدام به استخراج موارد سرطاني از فایل بایگاني موجود در مراکز پاتولوژي 
نماید )چه در فایل پاتولوژي و چه در فایل س��یتولوژي( و کلیة موارد س��رطاني را با اس��تفاده از 
اصطالحات معادل س��رطان اس��تخراج نموده و در صورت لزوم یک کپ��ي از برگة جواب دهي 
بیماران تهیه نماید. آموزش پرسنل مبارزه با بیمار ی هاي مرکز بهداشت شهرستان براي استفاده 
از جزوه اصطالحات معادل س��رطان به عهدة کارشناس ثبت سرطان معاونت بهداشتي استان 
مي باش��د.  در صورتی که آزمایشگاه مجهز به نرم افزار اس��تاندارد آزمایشگاهی با قابلیت تبادل 
اطالعات با سیستم پرونده الکترونیک سالمت باشد، جمع آوری اطالعات از آزمایشگاه بصورت 
خودکار انجام شده و پرسنل مبارزه با بیماری ها باید فقط بر صحت این اطالعات نظارت نماید.

* کارشناس ثبت سرطان در معاونت بهداشتي استان باید آمار موارد سرطاني جمع آوري و ارسال  شده 
از مراکز پاتولوژي را بررسي نموده و تعداد موارد گزارش  شده از هر مرکز پاتولوژي را در فرم شمارة 3 

مربوط به استان، ثبت نماید.
پس از جمع آوری و انتقال اطالعات به معاونت بهداشتی، با توجه به تشخیص نهایی موجود در گزارش 
پاتولوژی، کدگذاری انجام ش��ده و پس از انجام تکرارگیری  )زیر نظر پاتولوژیست مشاور( به همراه 
فرم ش��مارة 3 اس��تاني به مرکز مدیریت بیماري ها، ارسال گردد. در فرآیند تکرارگیري در صورتیکه 
موارد ثبت شده )از نظر اطالعات هویتی، آدرس( یکسان بودند، بر اساس تشخیص بیماری گزارش 
جدید یا تومور جدید داده می شود اما اگر در یکي از موارد مثاًل نام پدر عدم تشابه وجود داشت و بقیه 
اطالعات یکسان بودند، باید پیگیري گردد که این عدم تشابه در اثر ثبت اشتباه است و یا واقعاً با دو 

نمونة متفاوت روبرو هستیم.
کارشناس ثبت سرطان در مرکز بهداشت استان، همچنین موظف است در پایان هر سال به مراکز 
پاتولوژي تحت پوش��ش مراجعه و با توجه به آمار کلي گزارش دهي س��الیانه به بیماران، مشخص 
نماید که آیا موارد جمع آوري ش��ده از این مرکز پاتولوژي مؤید ثبت تعداد واقعي موارد س��رطاني 
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هس��ت یا خیر؟ معمواًل 10 تا 15% کلیة گزارش هاي پاتولوژي نمونه هاي بررسي شده بیمارن در 
یک آزمایشگاه پاتولوژي مرجع در طي یک سال را گزارش هاي مربوط به موارد سرطاني تشکیل 
مي دهند. مثاًل در یک مرکز پاتولوژي که در س��ال، 4000 مورد نمونه اخذ ش��ده از بیماران، مورد 
بررس��ي قرار گرفته اس��ت، انتظار مي رود که حدود 400 تا 600 مورد س��رطاني تش��خیص داده 
ش��ده باش��د. لذا اگر از آزمایشگاه فوق در یک س��ال در حدود 400 تا 600 مورد سرطانی، ثبت و 
جمع آوري شده باشد، نیاز به اقدام دیگري نیست. اما در صورتیکه موارد ثبت شده از این مرکز از 
حد مورد انتظار بطور قابل  توجهي کمتر باشد، کارشناس ثبت سرطان باید اقدام به بازنگري کلیة 
گزارش هاي پاتولوژي )بر اس��اس اصطالحات معادل سرطان( نموده و موارد کم شماري را ثبت، و 
نتایج را با تکمیل اطالعات هویتي و دموگرافیک مربوطه به مرکز مدیریت بیماري ها، ارسال نماید.
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كارشناس ثبت سرطان در ستاد معاونت بهداشتي استان باید:

1. کلیة اطالعات دریافتي از مراکز پاتولوژي را بررسي نماید.
2. نقایص اطالعات هویتي و دموگرافیک را پیگیري و مرتفع نماید.

3. کدگذاري ها را با نظارت پاتولوژیست مشاور، تصحیح نماید.
4. تکرارگیري را مطابق قواعد توضیح داده شده و با نظارت پاتولوژیست مشاور، انجام دهد.

5. فرم شمارة 3 مربوط به استان را تکمیل نماید.
6. اطالعات را به صورت آنالین به مرکز مدیریت بیماري ها، ارسال نماید.

7. هر 6 ماه، لیست مراکز پاتولوژي جدید تأسیس و یا تازه فعال شده را استعالم نموده و اسامي 
مراکز را براي اخذ کد اختصاصي به مرکز مدیریت بیماري ها، ارسال نماید.

8. در پایان هر س��ال در مراکز پاتولوژي که آمار ثبت ش��ده از آنها با حد مورد انتظار، همخواني 
ندارد، کلیة گزارش هاي پاتولوژي را بازنگري کرده و نتایج را به مرکز مدیریت بیماري ها ارسال 

نماید.
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* در مرکز مدیریت بیماري ها، کلیة اطالعات دریافتي از مرکز بهداشتي استان ها، توسط کارشناسان 
مدارك پزشکي بررسي مي شود، کدگذاري انجام  شده با تشخیص نهایي، مطابقت داده شده و 

در نهایت فرآیند تکرارگیري صورت مي پذیرد.
پسخوراندي مربوط به چگونگي کارکرد مراکز پاتولوژي و دانشگاههاي علوم پزشکي )مشتمل 
ب��ر آمار تصحیح اطالعات، آمار تعداد و درصد نواق��ص در مورد نام و نام خانوادگي، جنس، نام 
پدر، نشاني، تشخیص کدگذاري و نیز جمع بندي نهایي نواقص( تهیه گردیده و به معاونت هاي 
بهداش��تي دانش��گاه هاي مربوطه به منظور بررس��ي و رفع نواقص احتمالي، ارسال مي گردد. در 
مرکز مدیریت بیماري ها، اطالعات ثبت ش��ده نهایي توس��ط متخصصین مربوطه مورد آنالیز و 
تجزیه و تحلیل نهایي قرار گرفته و گزارش کشوري ثبت سرطان براساس تعداد موارد سرطاني 
به تفکیک جنس، س��ن، توپوگرافي، مورفولوژي و میزان اس��تاندارد شده سني  )ASR(  و نیز 
)GIS )geographic Information system، تدوی��ن و چ��اپ و منتش��ر گردی��ده و در 
کلیة معاونت هاي بهداش��تي، مراکز پاتولوژي و پژوهش��ي و کلیة مراکز ذیربط، توزیع می گردد. 
 الزم به ذکر اس��ت چگونگي آنالیز داده ها و محاسبه ASR در پیوست 1 موجود مي باشد. کلیة 
داده هاي ثبت س��رطان هر دانش��گاه پس از تکرارگیري تحت فای��ل Excel براي بهره گیري 
محققین آن دانش��گاه و اجراي پروژه هاي تحقیقاتي به معاونت بهداش��تي آن دانش��گاه، ارسال 

خواهد شد. 
بدیهي اس��ت اصل داده هاي فوق ب��ا در نظر گرفتن اصل محرمانگی اطالع��ات صرفاً در اختیار 
پروژه هاي تحقیقاتي مصوب آن دانشگاه که تأییدیه کمیتة اخالق را داشته باشند، قرار داده خواهد 
شد. محقق مربوطه، موظف به ذکر نام مرکز مدیریت بیماري ها در قسمت تقدیر و تشکر گزارش 

پروژه و همچنین مقاالت پروژه خواهد بود.
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بنابراین كارشناسان ثبت سرطان مركز مدیریت بیماري ها باید:

1. اطالعات ارس��الي از سرتاسر کش��ور را در برنامه نرم افزار کشوري ثبت سرطان، طبقه بندي 
نمایند.

2. نواقص احتمالي و اشتباهات را بررسي نموده و تا حدامکان مرتفع نمایند.
3. کد گذاري هاي انجام ش��ده مورد بررس��ي قرار دهند. )در صورت نیاز مشورت با پاتولوژیست 

مشاور(
4.  تشخیص نهایي هر مورد سرطاني را، با سن، جنس و توپوگرافي تطبیق دهند.

5. در مورد کلیة آمار کشوري،  تکرارگیري نمایند.
6. آمار نهایي را با نظر پاتولوژیست مشاور مورد تجزیه و تحلیل نهایي قرار دهند.
7. کتاب گزارش کشوري ثبت ساالنه موارد سرطاني را تهیه، چاپ و منتشر کنند.

8. براي دانش��گاه هاي کشور، پس خوراند تهیه نمایند که چگونگی پس خوراند به دانشگاه ها در 
پیوست 2 مشروح می باشد.

9. کتاب گزارش کشوري ثبت سرطان را در مراکز ذیربط توزیع کنند
10. براي فعالیت هاي آموزشي در ارتباط با ارتقاء کمي و کیفي ثبت سرطان، برنامه ریزي نمایند.

11. فرآیند ثبت سرطان در معاونت هاي بهداشتي استان را پیگیري و نظارت نمایند.
12. دانشگاه ها را از نظر کمیت و کیفیت در فرآیند ثبت سرطان، رتبه بندي کنند.

13. اعتبارات الزم براي ثبت س��رطان را تهیه، و به همراه نحوة هزینه کرد به کلیة دانش��گاه ها 
ارسال نمایند.

14. داده هاي نهایي هر دانشگاه را به دانشگاه مربوطه، عودت دهند.

:)IHC( ثبت سرطان از منبع مراكز ایمونوهیستوشیمي )ب
آزمایش ایمونوهیستوش��یمي، روشي اس��ت که به عنوان مکمل بررسي میکروسکوپي نمونه هاي 
بافتي به کار برده مي شود و با استفاده از آنتي بادي بر علیه اجزاء مختلف سلولي مي تواند در بسیاري 
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از موارد در تشخیص نوع خاص سرطان و محدود کردن تشخیص افتراقي، کاربرد داشته باشد. در 
حال حاضر بسیاري از آزمایشگاه هاي پاتولوژي به تکنیک ایمونوهیستوشیمي نیز مجهز مي باشند 
و در برخي از مراکز بیمارستاني و همچنین سازمان هاي انتقال خون نیز واحدي مخصوص برای 

این آزمون وجود دارد.
* پرس��نل واحد مبارزه با بیماري ها در مراکز بهداش��ت شهرستان باید هنگام مراجعه به هر مرکز 
پاتولوژي از وجود چنین تکنیکي در هر آزمایش��گاه پرس��ش نمایند و در س��ازمان هاي انتقال 
خون شهرستان ها و کلیة مرکز بیمارستاني با مراجعه به واحد پاتولوژي مربوطه از وجود آزمون 

ایمونوهیستوشیمي مطلع گردند. 
در مراکز ایمونوهیستوشیمي نمونه هاي سرطاني که مورد آزمایش ایمونوهیستوشیمي قرار مي گیرند 

در سیستم ثبت گردیده و آنالین به معاونت بهداشتي استان ارسال می گردد.
در معاونت بهداش��تي اطالعات ارس��الي از مراکز ایمونوهیستوشیمي مورد بررسي قرار مي گیرد و 
کدگ��ذاري و تکرارگیري انجام مي گیرد و به مرکز مدیریت بیماري ها ارس��ال مي ش��ود بیماراني 
که آزمایش IHC براي آنها درخواس��ت مي ش��ود، قباًل از طریق آزمایش معمول پاتولوژي مورد 
تش��خیص س��رطان قرار گرفته اند، بنابراین بس��یاري از موارد IHC تکراري مي باش��ند و در این 
قس��مت فرآیند تکرارگیري بسیار اهمیت پیدا مي کند و نظر به اینکه آزمایش IHC تکمیل کننده 
آزمایش معمولي میکروس��کوپي در پاتولوژي است، معمواًل جواب نهایي گزارش IHC در هنگام 
تکرارگیري به عنوان تشخیص نوع سرطان، نگهداشته مي شود )البته در این زمینه حتماً باید نظر 
پاتولوژیس��ت مش��اور را جویا شد(. آن تعداد از موارد کشف شده که تکراري نمي باشند باید از نظر 
اطالعات دموگرافیک و هویتي و سایر اطالعات مورد نیاز ثبت سرطان، مورد بازبیني قرار گرفته 
 IHC و نقایص احتمالي از طریق پرسنل ثبت سرطان مرکز بهداشت شهرستان و مراجعه با مرکز

مبدأ تا حد امکان، رفع گردد.
توجه: هنگام پر کردن فرم شمارة 3، مراکز پاتولوژي مجهز به تکنیک IHC نیاز به کداختصاصي 
مجدد ندارد و آمار نمونه هاي جمع آوري شده از طریق ایمونوهیستوشیمي به موارد جمع آوري شده 
از طریق گزارش هاي سیتولوژي و پاتولوژي، اضافه مي شود اما به مراکز IHC که به صورت مجزا 
در بیمارستان ها و یا سازمان هاي انتقال خون فعال هستند، باید از طرف مرکز مدیریت بیماري ها 
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کد مجزایي اختصاص داده ش��ود و اطالعات IHC آنها به صورت مجزا در فرم ش��ماره 3 با کد 
مربوطه وارد گردد.

* در مرکز مدیریت بیماري ها، فرآیندي مش��ابه با اطالعات ثبت ش��ده از بند الف )گزارش هاي 
پاتولوژي و سیتولوژي( اجرا مي گردد. 

ج( ثبت سرطان از طریق گزارش هاي پزشكي قانوني:
اگرچه موارد س��رطاني که به این طریق ثبت مي گردند، اندك مي باشند اما براي ارتقاء کمي ثبت 
سرطان توجه به این نوع ثبت نیز ضروري است. گاه در نمونه هاي اتوپسي بعد از مرگ که در مراکز 
پزشکي قانوني انجام مي گیرد به صورت تصادفي مورد بدخیمي کشف و گزارش مي گردد )هر چند 

که ممکن است علت مرگ در اثر سرطان نبوده باشد(.
* در ای��ن موارد، پرس��نل واحد مبارزه با بیماري ها در مراکز بهداش��ت شهرس��تان باید به مراکز 
پزش��کي قانوني مناطق تحت پوش��ش مراجعه کرده و براي مراکز پاتولوژي مستقر در پزشکي 
قانوني از مرکز مدیریت بیماري ها، کد اختصاصي اخذ نمایند و در صورتي که مورد سرطاني در 
گزارش هاي اتوپسي ذکر شده باشد این موارد باید توسط پاتولوژیست مستقر در پزشکي قانوني 
از قبل مشخص شده و براساس سیستم ICD-O کد گذاري گردد و اطالعات قسمت هویتي 
و دموگرافیک فرم شماره یک با استفاده از مدارك موجود در همان مرکز پزشکي قانوني تکمیل 

شود و نهایتاً اطالعات ثبت شده به معاونت بهداشتي استان ارسال مي گردد.
* اطالعات ارس��ال ش��ده در معاونت بهداشتي استان، زیر نظر پاتولوژیس��ت مشاور کدگذاري و 
تکرارگیری مي گردد و فرم شماره 3 نیز )با ذکر تعداد موارد ثبت شده در مرکز پزشکي قانوني با 

کد مربوطه( تکمیل شده و به مرکز مدیریت بیماري ها، ارسال مي گردد.
* در مرکز مدیریت بیماري ها، فرآیندي مشابه مراحل قبل )ثبت اطالعات از گزارشات پاتولوژي، 

سیتولوژي و IHC( انجام مي شود.

د( گردش كار ثبت سرطان از منابع بخش هاي تخصصي هماتولوژي � انكولوژي:
در برخ��ي بیم��اران مبتال به بدخیمي هاي خوني، بیوپس��ي مغز اس��تخوان، انجام نش��ده و صرفًا 
آسپیراس��یون تهیه مي شود که به آزمایش��گاه هاي پاتولوژي نیز ارسال نمي گردد و در بخش هاي 
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هماتولوژي � انکولوژي براساس آن تشخیص و درمان صورت مي گیرد )شیوهاي که مخصوصاً در 
بخش هاي هماتولوژي اطفال رایج است(. همچنین در این بخش هاي تخصصي، بیماران مبتال به 

سرطان هاي غیر از سرطان هاي خون نیز براي انجام شیمي درماني بستري مي شوند.
* فرم مخصوص ثبت مشخصات مربوط به موارد سرطاني جمع شده از بخش هاي هماتولوژي و 
انکولوژي )فرم شمارة 7( طراحي شده است که در اختیار منشي هاي بخش هاي تخصصی فوق 
قرار مي گیرد. این فرم براي بیماران س��رطاني که براي شیمي درماني در این بخش ها بستري 
ش��ده اند و یا بیماراني که مورد آسپیراس��یون مغز استخوان قرار مي گیرند و نمونه آنها سرطاني 
تشخیص داده مي شود، تکمیل مي گردد و در آن نام و نام خانوادگي، نام پدر، سن، جنس، آدرس، 
کد ملي، کد ملي سرپرس��ت خانوار، محل س��کونت و تلفن بیمار و شمارة پرونده و نوع سرطان 
وي توسط منشي بخش و با استفاده از اطالعات اخذ شده از خود بیمار و یا اطالعات مندرج در 
پرونده بیمار وارد مي گردد. در صورتي که بیمار براي انجام ش��یمي درماني مراجعه نموده باشد، 
یک کپي از گزارش پاتولوژي موجود در پروندة بیمار براي ثبت س��رطان نگهداري مي گردد. و 

این بیماران در سیستم ثبت و به معاونت بهداشتي استان ارسال مي گردد.
* پرس��نل واحد مبارزه با بیماري ها در مراکز بهداش��ت شهرستان باید کلیة بخش هاي تخصصي 
هماتولوژي � انکولوژي بالغین و اطفال در بیمارستان هاي تحت پوشش را شناسایي کرده و به 
معاونت بهداشتي استان گزارش نمایند تا براي هر یک از آنها، کد اختصاصي از مرکز مدیریت 

بیماري ها اخذ گردد.
* پرس��نل ثبت سرطان در مرکز بهداشت اس��تان باید براي هر یک از بخش هاي هماتولوژي از 
مرکز مدیریت بیماري ها کد اختصاصي اخذ نماید و نام مرکز مربوطه را براساس نام بیمارستان 
محل آن در نرم افزار وارد نماید، براي مثال هماتولوژي بیمارس��تان البرز را با نام »هماتولوژي 

البرز« وارد نمایند.
به همراه فرم شمارة 3 به مرکز مدیرت بیماري ها ارسال گردد.

* در مرکز مدیریت بیماري ها، فرآیند مشابه با بندهاي قبل صورت مي گیرد.
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ه�( گردش كار ثبت سرطان با استفاده از منبع فلوسیتومتري:
از آنجا که اکثر سرطان هاي خون اطفال و بالغین براي اثبات تشخیص و تعیین فنوتیپ )نوع( سلولي 
نیاز به انجام فلوس��یتومتري دارند، نمونه هاي خون یا آسپیراسیون مغز استخوان آنها به این واحدها 
ارس��ال مي گردد؛ بنابراین الزم است با واحدهاي فلوس��یتومتري در آزمایشگاه هاي پاتولوژي مراکز 
خصوصي و دولتي، هماهنگي الزم به عمل آید. اگر آزمایشگاه پاتولوژي، داراي واحد فلوسیتومتري 
است باید آمار موارد جمع آوري شده از آن واحدها در زیر مجموعه آزمایشگاه مربوطه و با همان کد 
ثبت شوند و در مورد مراکز فلوسیتومتري غیروابسته به مراکز پاتولوژي از جمله واحدهاي فلوسیتومتري 

موجود در سازمان هاي انتقال خون، یک کد مجزا به آن واحد اختصاص داده شود.
* پرس��نل مبارزه با بیماري هاي شهرس��تان باید فرم تکمیل نهایي نقای��ص اطالعات هویتي و 
دموگرافیک )فرم شمارة 6( را تکثیر نموده و در اختیار کلیة مراکز فلوسیتومتري )چه وابسته به 
مراکز پاتولوژي یا مراکز غیر پاتولوژي از جمله س��ازمان هاي انتقال خون( قرار دهند. این فرم 
هنگام ارائه گزارش فلوسیتومتري توسط همة بیماران تکمیل مي گردد. در مراکز فلوسیتومتري 
فرم مربوط به بیماران سرطاني در سیستم ثبت شده و به معاونت بهداشتي استان ارسال مي شود

* کارشناس مسئول ثبت سرطان در معاونت بهداشتي استان باید تشخیص نهایي را که به صورت 
Acute lymphoblastic leukemia و یا Acute myeloblastic leukemia وسایر 
تشخیص هاي س��رطان خون ذکر مي شود با نظارت پاتولوژیست مش��اور، کدگذاري نماید. در 
مواردي که هم تش��خیص پاتولوژي و هم گزارش فلوس��یتومتري وجود دارد، تشخیص نهایي 
فلوسیتومتري )معمواًل( دقیق تر مي باشد. اما در صورتیکه اطالعات هویتي در فرم فلوسیتومتري 
تکمیل نشده باشد باید با توجه به مدارك موجود از جمله گزارش پاتولوژي )در موارد تکراري( 

تکمیل گردند.
براي تکمیل فرم شمارة 3، آمار ثبت موارد فلوسیتومتري در آزمایشگاه هایي که داراي این واحد نیز 
مي باشند به آمار جمع آوري شده از طریق گزارش پاتولوژي و ... ضمیمه مي گردد و فرم شمارة 3 

تکمیل شده )هر سه ماه یکبار( به مرکز مدیریت بیماري ها ارسال مي گردد.
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و( گردش كار ثبت سرطان با استفاده از مراكز انتقال خون
بخش هایي که در سازمان هاي انتقال خون به عنوان منابع ثبت موارد سرطاني مورد استفاده قرار 
مي گیرند، بخش هاي فلوس��یتومتري و ایمونوهیستوشیمي )در صورت وجود( مي باشند که گردش 

کار ثبت سرطان با استفاده از این مراکز، قباًل شرح داده شده است.

ي( ادارة نظارت بر مواد اعتیادآور و الكل معاونت دارو و غذا
ادارة فوق، داروهاي تسکین دهنده قوي و افیوني درد را بر طبق شرایط و ضوابط خاص در اختیار 

بیماران سرطاني قرار مي دهد.
ادارة فوق فرمي را که حاوي اطالعات هویتي و تشخیص سرطان است، طراحي نموده که براي هر 
بیمار، تکمیل مي ش��ود و طبق ضوابط، اطالعات هویتي براساس شناسنامة بیمار تکمیل مي گردد 
و کپي آن نیز در پروندة بیماران نگهداري مي شود. بنابراین اطالعات فرم ها دقیق مي باشد. و این 

اطالعات مربوط به بیماران سرطاني ثبت شده و به معاونت بهداشتي استان ارسال مي گردد.
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الگوریتم مراحل جمع آوري و ثبت موارد سرطاني از مراكز پاتولوژي

ارسال نمونه هاي بافتي و یا نمونه هاي سیتولوژي به همراه فرم درخواست پاتولوژي و سیتولوژي )فرم شماره 1( 
توسط پزشک معالج

تهیة گزارش پاتولوژي، سیتولوژي، IHC یا فلوسیتومتري در مراکز پاتولوژي و ...

ثبت موارد سرطاني از منابع گزارش هاي پاتولوژي، سیتولوژي، IHC یا فلوسیتومتري و ارسال به صورت آنالین 
به معاونت بهداشتي استان

 تکرارگیري توسط پرسنل مدارك پزشکي در معاونت بهداشتي استان و پیگیري تکمیل نقایص اطالعات و اصالح 
کد گذاري ها در صورت وجود

ارسال اطالعات به صورت آنالین به مرکز مدیریت بیماري ها

بازبیني مجدد و کنترل نهایي اطالعات در مرکز مدیریت بیماري ها و تهیه پس خوراند

تجزیه و تحلیل و انتشار اطالعات سرطان
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الگوریتم مراحل جمع آوري و ثبت موارد سرطاني از مراكز هماتولوژي � انكولوژي

انجام آسپیراسیون مغز استخوان در بخش هاي هماتولوژي، انکولوژي اطفال و بالغین

تکمیل اطالعات مندرج در فرم مخصوص بخش هاي هماتولوژي در مواردي که 
� آزمایش آسپیراسیون بیمار سرطاني بوده است.

� و بیماراني که به منظور انجام شیمي درماني بستري شده اند.

تهیة کپي از گزارش  پاتولوژي موجود در پروندة بیماران بستري 

ثبت این بیماران در سیستم 

ارسال اطالعات به معاونت بهداشتي استان به صورت آنالین 

اضافه نمودن اطالعات ارسالي به سایر موارد سرطاني جمع آوري شده از مراکز پاتولوژي و پیگیري و تکمیل 
نواقص و تصحیح اشتباهات 

ارسال آنالین به مرکز مدیریت بیماري ها

بازبیني مجدد و کنترل اطالعات و تهیه پس  خوراند

تجزیه و تحلیل و انتشار اطالعات سرطان 
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ثبت سرطان مبتني بر جمعیت
)population based cancer registry(

اس��اس هر برنامة پیش��گیري و کنترل سرطان ثبت جامع موارد س��رطاني است. در ثبت سرطان 
مبتني بر جمعیت، منابع متعدد جهت جمع آوري داده هاي س��رطاني وجود دارد که سه منبع عمدة 
آن مراکز پاتولوژي، مدارك پزشکي بیمارستان ها و اطالعات مرگ و میر مي باشد. از سال 1379 
مرک��ز مدیریت بیماري ها راه اندازي ثبت س��رطان مبتني بر جمعیت را آغاز نم��ود اما با توجه به 
امکانات موجود برنامه به دو فاز تقسیم گردید. در فاز اول جمع آوري و ثبت موارد سرطاني از مراکز 
پاتولوژي سراس��ر کشور آغاز گشت که دس��تورالعمل آن تدوین گردید و با همکاري معاونت هاي 
بهداشتي دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور اجراي برنامه آغاز گردید. خوشبختانه با گذشت هر سال 
و افزایش تجارب بدست آمده، تعداد موارد بیشتري از داده هاي سرطاني جمع آوري گردید بطوري 
که در س��ال 1388 در کل حدود 76745 گزارش س��رطاني صرفاً از مراکز پاتولوژي کشور بدست 
آمده که چاپ و منتش��ر نیز گردید. که نشان دهنده استقرار بهینه ثبت سرطان بر مبناي پاتولوژي 

در کشور مي باشد.
نی��م ثب��ت س��رطان جامع، ثب��ت س��رطان مبتني ب��ر جمعیت  م��ا همچنانک��ه مي دا ا
Population-based cancer Registry مي باش��د ب��ه این جهت مرکز مدیریت بیماري ها 
از چندي قبل فاز دوم برنامه یعني جمع آوري موارد س��رطاني از س��ایر منابع غیر پاتولوژي را در 
چند اس��تان منتخب آغاز نموده اس��ت و دس��تورالعمل آن نیز تهیه گردید که پس از هماهنگي با 
مسئولین و کارشناسان برنامه، اجراء آن در استان هاي مورد نظر آغاز شد. و در سال 1390 در کلیه 
استان های کشور بسط پیدا کرد اکنون با استفاده از تجارب به دست آمده بازنگري در دستورالعمل 

قبلي صورت مي پذیرد.
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منابع جمع آوري اطالعات:
جهت جمع آوري داده هاي سرطان در برنامه ثبت سرطان مبتني بر جمعیت، منابع متعدد وجود دارد، 

لیست منابع جمع آوري عبارت است از:
1.   مراکز پاتولوژي سراسر کشور
2.   مدارك پزشکي بیمارستان ها

3.   اطالعات مرگ و میر در استان )برنامه کشوري ثبت مرگ(
4.   بخش بیماران س��رپایي بیمارس��تان )اطاق عمل س��رپایي، آندوس��کوپي و ش��یمي درماني 

سرپایي(
5.   مراکز هماتولوژي انکولوژي

6.   مراکز رادیوتراپي
7.   مراکز تصویربرداري )دولتي و خصوصي(

8.   مطب هاي پزش��کان )متخصصین داخلي و پوست، فوق تخصص هاي هماتولوژي انکولوژي 
گوارش(
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گردش کار ثبت سرطان مبتني بر جمعیت:

الف( مراکز پاتولوژي

نحوة جمع آوري داده هاي مورد نیاز از این منبع به صورت مش��روح در بخش مربوطه توضیح داده 
شده است.

ب( مدارك پزشکي بیمارستاني:

این منبع در ثبت س��رطان، اهمیت بسیاري دارد زیرا عالوه بر جمع آوري داده هاي سرطان از این 
طریق، در رفع نواقص اطالعات هویتي، دموگرافیک و بالیني موارد جمع آوري شده از سایر منابع 

از جمله مراکز پاتولوژي نیز )به دلیل دسترسي به پروندة بیماران( مي توان از آن استفاده نمود. 

روش: 
کارش��ناس مسئول ثبت سرطان و کارشناس مدارك پزش��کي، ضمن دعوت از کارشناسان واحد 
مدارك پزشکي بیمارستان ها، جلسات آموزشي و توجیهي را تشکیل مي دهند، برنامة ثبت سرطان 

و نحوة اجراي آن را شرح داده و نوع همکاري آنها را تشریح مي نمایند.
در مدارك پزشکي بیمارستان هاي مرکز استان، لیست مواردي که در قسمت نئوپالزم هاي بدخیم 
طبقه بندي شده اند به همراه شمارة پروندة آنها موجود است کارشناس واحد مدارك پزشکی آنها را 
در نرم افزار وارد مي کند بدین صورت که با رجوع به پرونده ها )از طریق شمارة آنها(، فرم شمارة 4 
)فرم ثبت سرطان مبتني بر جمعیت( را که باید حاوي تمام اطالعات: هویتي، دموگرافیک )آدرس 
دائم(، تلفن، اطالعات بالیني بیمار و س��ایر موارد مندرج در فرم باشد به دقت تکمیل مي نماید. در 
ص��ورت وجود گزارش پاتولوژي، پس از هماهنگي الزم با مس��ئول واحد، از آنها کپی تهیه نماید 
و در صورت وجود س��ایر تشخیص هاي س��رطان از منابع غیرپاتولوژي )تشخیص صرفاً بالیني یا 
براس��اس تصویربرداري و ...(، قسمت مربوط به آن در فرم تکمیل مي شود. در صورتیکه بیماري، 
هم تشخیص پاتولوژي و هم غیر پاتولوژي داشته باشد، هر دو در فرم وارد مي شوند. سپس تمامي 
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موارد سرطاني با تشخیص هاي پاتولوژي و غیرپاتولوژي براساس کد گذاري بین المللي سرطان ها 
)ویرایش سوم ICD-O(، کد گذاري و پس از ورود در نرم افزار آنها را به صورت آنالین به معاونت 
بهداش��تي استان ارسال مي نماید کارش��ناس ثبت سرطان معاونت بهداشتي، با استفاده از نرم افزار 
ثبت س��رطان، تکرارگیري را انجام مي دهد. اگر موردي تکراري باش��د در صورت وجود نقص در 
اطالعات هویتي و آدرس، براس��اس فرم ش��مارة 4 موجود، نقایص را رفع، و اطالعات الزم را در 
نرم افزار وارد نموده. اما اگر موردي تکراري نباشد، به عنوان مورد جدید در نرم افزار وارد مي نماید. 
سایر مواردي که گزارش پاتولوژي ندارند، ابتدا توسط کارشناس مدارك پزشکي )مسئول برنامه( از 
طریق نرم افزار، مقایسه و با اطالعات موجود تکرارگیري مي شوند اطالعات سایر موارد � که هیچ 
گونه س��ابقه اي از آنها در دسترس نیست و تش��خیص نیز غیر پاتولوژي است � به نرم افزار جدید 

ثبت سرطان وارد مي گردد.
در س��ایر بیمارستان هاي مراکز اس��تان و نیز در بیمارستان هاي شهرستان ها باید فرم شمارة 4 در 

اختیار واحد مدارك پزشکي قرار داده شود.

خالصه:
1. دعوت از کارشناسان مدارك پزشکي بیمارستان ها براي آموزش و توجیه برنامه؛

2. در مدارك پزش��کي بیمارس��تان ها پس از یافتن مدارك بدخیم، مراجع��ه به پرونده بیماران 
براساس شمارة پروندة آنها، تکمیل فرم شمارة 4 و تهیه کپی از گزارش هاي پاتولوژي )درصورت 

موجود بودن آن( و ثبت در برنامه؛ 
3. کد گذاري تمامي موارد براساس ICD –O توسط کارشناس مسئول مدارك پزشکي برنامه 

و ارسال به معاونت بهداشتي استان؛
4. تکرارگیري س��ایر موارد با اطالعات به دست آمده از مراکز پاتولوژي در معاونت بهداشتي و 

ارسال به مرکز مدیریت بیماري ها.
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ج( اطالعات مرگ و میر استان:

فرد مسئول:
کارشناس ثبت سرطان یا کارشناس واحد ثبت مرگ معاونت بهداشتي 

روش: در حال حاضر در اکثر اس��تان هاي کشور، جمع آوري اطالعات مرگ و میر توسط وزارت 
بهداشت و از طریق واحد ثبت مرگ دانشگاه  در حال انجام مي باشد. برنامه ثبت سرطان مبتني بر 

جمعیت، عمدتاً در این استان ها به اجرا گذاشته خواهد شد.
ب��ا وارد نم��ودن اطالعات مرگ و میر به برنامة نرم افزاري ثبت س��رطان در واحد ثبت مرگ این 
اطالعات با اطالعات 5 س��ال گذش��ته در معاونت بهداشتي مقایس��ه و تکرارگیري مي گردند. در 
صورت وجود س��ابقه اي از بیمار در نرم افزار ثبت س��رطان، نقایص موجود در اطالعات هویتي و 
آدرس، براس��اس اطالعات به دس��ت آمده از واحد ثبت مرگ در نرم افزار رفع شده، و تاریخ مرگ 
نیز اضافه ش��ود. اما در صورتیکه س��ابقه ای در نرم افزار موجود نباشد از آنها پرینت تهیه می شود و 
توسط کارشناس مسئول آموزش دیده، پیگیري مي گردد. بدین صورت براساس آدرس و یا تلفن 
موجود در جواز دفن ها با بستگان نزدیک بیمار تماس گرفته مي شود که در صورت وجود مدارك 
قبلي از بیمار و گزارش پاتولوژي از آن کپي تهیه شود و اطالعات دقیق در مورد تشخیص براساس 
مورفولوژي و توپوگرافي و تاریخ تش��خیص و نیز تاریخ مرگ به نرم افزار داده ش��ود. همچنین در 
مراجعه به بیمارستان محل بستري یا بیمارستان محل تشخیص اولیه پاتولوژي، اطالعات الزم از 

مدارك پزشکي بیمارستان استخراج مي شود و به نرم افزار ثبت سرطان وارد مي گردد.
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خالصه:
1. هماهنگي با مسئول واحد ثبت مرگ دانشگاه؛

2. دریافت اطالعات از واحد ثبت مرگ به صورت دریافت خروجي از نرم افزار ثبت مرگ؛
3. مقایس��ه اطالعات مرگ و میر با موارد س��رطاني موجود در نرم افزار ثبت سرطان در 5 سال 

گذشته؛
4. در صورت وجود سابقه از بیمار، تشخیص دقیق شامل مورفولوژي و توپوگرافي ICD-O کد 

و اضافه نمودن تاریخ تشخیص به اطالعات مرگ و میر؛
5. پیگیري موارد غیرتکراري به منظور یافتن تشخیص غیر پاتولوژي و یا پاتولوژي آنها در استان 

و وارد نمودن اطالعات به نرم افزار ثبت سرطان.

د( بخش بیماران سرپايي بیمارستان
)اتاق عمل سرپايي، آندوسکوپي و شیمي درماني سرپايي(

تعدادي از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ها، نیاز به بستري نداشته و در درمانگاه ها و یا بخش 
س��رپایي مورد بیوپس��ي یا نمونه برداري قرار مي گیرند، بدین صورت پرونده خاصي از بیماران نیز 
در بیمارس��تان موجود نمي باشد. همچنین بیماران با سابقة سرطان نیز براي دریافت دورة شیمي 
درماني به بیمارس��تان ها مراجعه نموده و برخي به صورت س��رپایي و بدون نیاز به بستري شدن، 
ش��یمي درماني را دریافت مي کنند. لذا جمع آوري اطالعات بیماران س��رطاني از بخش هاي فوق، 

الزم است.

فرد مسئول:
کارشناس مدارك پزشکي ثبت سرطان مبتني بر جمعیت

روش: فرد مس��ئول، به بخش هاي س��رپایي در بیمارستان ها مراجعه نموده و فرم شمارة 4 را به 
منشي بخش ها ارائه مي دهد و در ضمن دادن توضیحات و آموزش هاي الزم از ایشان درخواست 
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مي نمای��د که در مورد هر بیمار مراجعه کننده که ش��ک به بدخیمي در ایش��ان وجود دارد و مورد 
نمونه برداري قرار مي گیرد، فرم شمارة 4 تکمیل و ثبت گردد و در قسمت مربوط به تشخیص اگر 
بیمار گزارش پاتولوژي قبلي داشته باشد، شمارة پاتولوژي ذکر شده و کپی نیز از آن تهیه و ضمیمه 
فرم شود. اگر سابقه غیر پاتولوژی مانند تصویربرداري و ... نیز دارد، آن نیز در بخش مربوطه وارد 
ش��ود و اگر شک صرفاً بالیني است در فرم در قسمت مربوطه مشخص گردد. همچنین فرم هاي 
ش��مارة 4 به بخش س��رپایي بیماران دریافت کنندة ش��یمي درماني نیز تحویل داده شود و پس از 
توضیحات الزم درخواست شود در صورت مراجعة بیماران براي شیمي درماني به صورت سرپایي، 
فرم تکمیل و ثبت شود و در صورت وجود گزارش پاتولوژي، کپي آن نیز ضمیمه گردد. کارشناس 
مسئول مدارك پزشکي تمامي موارد را بر اساس ICD-O کد گذاري نماید و به صورت آنالین 

به معاونت بهداشتي استان ارسال نماید )مراحل بعدي در فصل سوم شرح داده خواهد شد(.

هـ( مراکز هماتولوژيـ  انکولوژي:

مطابق روش ذکر شده در قسمت ثبت سرطان مبتني بر پاتولوژي

و( مراکز راديوتراپي 

مراکز رادیوتراپي به منظور تعیین نوع درمان به اطالعات کامل و دقیق تشخیصي بیمار سرطاني 
نی��از دارن��د. بنابراین اطالعات موجود در این مراکز کامل بوده و منبع با ارزش��ي براي جمع آوري 

اطالعات سرطان حتي در برخي موارد با تعیین مرحله پیشرفت بیماري، مي باشند.

فرد مسئول 
کارشناس مدارك پزشکي ثبت سرطان مبتني بر جمعیت  

روش: تعداد مراکز رادیوتراپي در استان ها، محدود مي باشند و اکثراً فقط در بیمارستان هاي مراکز 
استان ها استقرار دارند. 
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فرد مس��ئول در این مراکز باید اطالعات مورد نیاز هویتي، دموگرافیک و تشخیصي کامل شامل 
مورفولوژي و توپوگرافي س��رطان و شمارة پاتولوژی را از پرونده بیمار و یا دفاتر بخش، استخراج 
نماید و در فرم شمارة 4 وارد کند. و در سیستم ثبت و به معاونت بهداشتي ارسال کند در معاونت 
بهداشتي استان اطالعات ثبت شده با اطالعات سایر منابع مانند مراکز پاتولوژي و مدارك پزشکي 
مقایس��ه ش��ود و موارد تکرار مشخص ش��ود. اگر نقص در اطالعات موجود در نرم افزار و گزارش 
 )stage( پاتولوژي بیمار وجود داش��ته باش��د، برطرف ش��ده و در صورت مشخص ش��دن مرحله

بیماري، اطالعات آن به نرم افزار وارد شود.

ز( مراکز تصويربرداري )دولتي و خصوصي(

 CT Scan، )X- Ray( که ش��امل: عکسبرداري ساده )در اکثر مراکز تصویربرداري )رادیولوژي
و MRI اس��ت باید س��ابقة گزارش ها توس��ط متخصص رادیولوژي در نرم افزار آنها موجود باشد 
)مخصوصاً در مورد CT Scan و MRI( مي تواند به عنوان منبع تعیین اطالعات، مورد اس��تفاده 

قرار گیرد.

فرد مسئول:
کارشناس مدارك پزشکي ثبت سرطان مبتني بر جمعیت

روش: کارشناس مسئول با مراجعه به بخش هاي فوق و آموزش مختصر در زمینة ثبت سرطان 
فرم شمارة 4 را در اختیار پزشک متخصص شاغل در بخش قرار داده و ضمن توضیح در مورد نحوه 
تکمیل فرم از وي درخواست مي نماید مواردي که شک به بدخیمي در تصاویر رادیولوژي آنها وجود 
دارد را ثبت نمایند. به این صورت که تشخیص احتمالي براساس تصویر رادیولوژي را به فرم وارد 
نموده و یا صرفاً بدخیمي را ذکر نماید و فرم در اختیار منشي بخش قرار گرفته تا اطالعات هویتي 

و آدرس را تکمیل کند و در سیستم ثبت نماید و ارسال نماید.
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ح( مطب هاي خصوصي
)متخصصین داخلي و پوست، فوق تخصص هاي هماتولوژيـ  انکولوژي و گوارش(

ط( درمانگاه ها و کلینیك هاي دولتي و خصوصي

جمع آوري اطالعات از دو منبع فوق، مشابه بوده و به صورت زیر انجام مي شود.

فرد مسئول:
کارشناس ثبت سرطان معاونت بهداشتي 

روش: کارش��ناس مس��ئول با در اختیار قرار دادن فرم شمارة 4 به مسئول مراکز فوق و آموزش 
مختصر در زمینة نحوه و اهمیت تکمیل دقیق آنها، از مراکز فوق درخواست مي نماید که اطالعات 
هویتي و دموگرافیک بیماران را براس��اس پروندة آنها توس��ط منش��ي، تکمیل نمایند و تشخیص 

پزشک معالج نیز وارد شود. و در نرم افزار ثبت و به معاونت بهداشتي استان ارسال نمایند

نحوة بررسي و ادغام داده هاي جمع آوري شده از منابع فوق

داده هایي که از منابع فوق )به جز مراکز پاتولوژي( ثبت و ارس��ال مي ش��ود در اختیار کارش��ناس 
مدارك پزش��کي مسئول در برنامه ثبت سرطان مبتني بر جمعیت قرار مي گیرد. موارد زیر، ضمن 

بررسي باید توسط ایشان انجام شود:
1. تمامي داده ها باید از نظر وجود نقایص در اطالعات هویتي، دموگرافیک و تشخیصي بررسي 
گ��ردد در صورت وجود نقایص با مراجعه به منبع جم��ع آوري داده ها و پرونده بیماران در آن 
مرکز، باید اقدام به رفع نواقص نمود. در صورت عدم دسترس��ي به پرونده بیماران از طریق 

تماس تلفني با بیمار یا بستگان نزدیک وي رفع نواقص صورت مي پذیرد.
2. تمامي موارد )پاتولوژي و غیرپاتولوژي( براساس مورفولوژي و توپوگرافي کد گذاري شوند و 

در صورت نیاز از همکار پاتولوژیست مشاور نیز استفاده شود.
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3. س��ایر اطالعات توس��ط کارش��ناس مدارك پزش��کي با اطالعات پاتولوژي مقایسه شده و 
تکرارگیري شود.

در صورتیکه چند نوع اطالعات و گزارش مختلف از یک بیمار از منابع مختلف وجود داشته 
باش��د مانند تش��خیص پاتولوژي، رادیولوژي و ... تمامي این اطالعات در نرم افزار وجود دارد 
اما مبنا گزارش پاتولوژي مي باشد. در صورت عدم وجود گزارش پاتولوژي، اطالعات یکی از 
منابع که کامل تر باشد مبنا خواهد بود. در صورتیکه در نرم افزار گزارش پاتولوژی بیمار وجود 
داشته باشد که از ثبت سرطان مبتني بر پاتولوژي به دست آمده است با استفاده از اطالعات 

سایر منابع نواقص موجود در گزارش پاتولوژي برطرف شود.
در صورتیکه از سایر منابع، گزارش پاتولوژي جدید جمع آوري شده باشد، در اختیار کارشناس ثبت 

سرطان قرار گیرد تا به موارد ثبت سرطان بر مبناي پاتولوژي اضافه شود.

خالصه:
1. ارسال اطالعات به صورت لحظه اي از منابع مختلف و تحویل به کارشناس مدارك پزشکي 

ثبت سرطان مبتني بر جمعیت
2. بررس��ي تمامي موارد توس��ط کارش��ناس مربوط��ه از نظر وجود نواق��ص اطالعات هویتي، 

دموگرافیک و تشخیص؛
3. برطرف نمودن نواقص موجود در داده ها با مراجعة مجدد به پروندة بیماران در بیمارس��تان و 

در صورت لزوم به وسیلة تماس تلفني با بیمار یا بستگان نزدیک وي؛
4. کد گذاري موارد س��رطاني پاتولوژي و غیرپاتولوژي براس��اس کد گ��ذاري بین المللي موارد 

سرطاني )ICD-O ویرایش سوم(؛ 
5. تکرارگیري با تمامي اطالعات موجود در نرم افزار. 

فرم جمع آوري اطالعات:
جمع آوري اطالعات با استفاده از فرم ثبت سرطان مبتني بر جمعیت )فرم شمارة 4( انجام مي شود که 
براي تمامي منابع اطالعاتي بجز مراکز پاتولوژي و مراکز هماتولوژي انکولوژي )که فرم هاي جداگانه 

دارند(، مورد استفاده قرار مي گیرد. جزئیات فرم و شرح آن در قسمت مربوطه توضیح داده شده است.
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الگوريتم ثبت سرطان مبتني بر جمعیت

کمیتة دانشگاهي ثبت سرطان استان

بررسي راهکارهاي اجرایي برنامه طبق دستور العمل کشوري

کارشناس مسئول ثبت سرطان و کارشناس مدارك پزشکي برنامه 

تکمیل فرم شمارة 4و ثبت و ارسال به صورت آنالین از منابع غیرپاتولوژي به معاونت بهداشتي استان 

بررسي تمامي داده ها از نظر وجود نواقص اطالعاتي و رفع آنها و کد گذاري ICD-O تمام موارد در معاونت بهداشتي 

مقایسة تمامي داده هاي جمع آوري شده با اطالعات به دست آمده از مراکز پاتولوژي و نیز اطالعات 5 سال گذشته در نرم افزار ثبت 
سرطان 

پیگیري جواز دفن هاي بدون سابقه در ثبت سرطان به منظور یافتن سابقه بیمار و گزارش پاتولوژي توسط فرد آموزش دیده 

ورود کلیة اطالعات موارد بدون گزارش پاتولوژي به نرم افزار توسط کارشناس مدارك پزشکي برنامه

ادغام اطالعات غیر پاتولوژي در نرم افزار با اطالعات پاتولوژي توسط کارشناس ثبت سرطان 

ارسال تمامي اطالعات به مرکز مدیریت بیماري ها

مقایسة آمار ارسالي با موارد سرطاني 5 سال گذشته در مرکز مدیریت بیماري ها

بررسي نواقص اطالعات ارسالي و دادن پس خوراند به معاونت بهداشتي 

تحویل اطالعات موجود به کارشناس 
ثبت سرطان مبتني بر پاتولوژي براي 

تکمیل اطالعات موجود در نرم افزار

تحویل گزارش هاي پاتولوژي جدید و سایر اطالعات مربوط 
از جمله جواز دفن به کارشناس ثبت سرطان براي ورود به 
نرم افزار)ورود گزارش پاتولوژي در بخش پاتولوژي نرم افزار 

و مابقي در بخش کلینیکي نرم افزار(

موارد غیر تکراري داراي موارد تکراری
گزارش پاتولوژي  DCO غیر تکراری
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شرح وظايف افراد ذيربط در فرآيند ثبت سرطان

معاونت بهداشت: 

* مقام معاونت بهداشت 
به عنوان عضو ارشد سیستم هاي بهداشتي، نقشي مؤثر در ارتقاء کمي و کیفي ثبت سرطان دارند، 

با عنایت به موارد زیر:
1. اعالم حمایت همه جانبه معاونت بهداش��ت از پیش��برد اهداف ثبت س��رطان )به عنوان اساس 

برنامه هاي کنترل سرطان(؛
2. اتخاذ تدابیر الزم به منظور همکاري مس��تقیم رؤساي کلیة دانشگاه ها و معاونت هاي درمان و 
بهداشت در کلیة دانشگاه هاي کشور براي همکاري در ثبت سرطان و ارتقاء کمي و کیفي آن؛

3. اتخاذ تدابیر به منظور برقراري تعامل بین معاونین درمان و بهداش��ت براي برقراري تسهیالت 
الزم در پیشبرد فرآیند ثبت سرطان؛

4. صدور بخش��نامه هاي مؤثر در ارتقاءکمي و کیفي ثبت س��رطان و حمایت و نظارت بر اجراي 
بخشنامه هاي فوق؛

5. حمایت از ادارة س��رطان مرکز مدیریت بیماري ها براي اخذ اعتبارات مالي کافي و مناس��ب در 
راستاي اجراي بهینة برنامه هاي ثبت سرطان؛

6. اتخاذ تدابیر مناسب به منظور تأمین نیروي انساني مناسب و کافي در مرکز مدیریت بیماري ها و 
در معاونت هاي بهداشتي دانشگاه ها از طریق عقد قرارداد خرید خدمت و یا در نظر گرفتن ردیف 

استخدامي و یا استفاده از ردیف هاي استخدامي بالتصدي.
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مرکز مديريت بیماري ها:

* رئیس محترم واحد بیماري هاي غیرواگیر:
1. ایجاد پل ارتباطي بین کارشناسان ادارة سرطان و معاونت بهداشت و در صورت لزوم برقراري 

ارتباط مستقیم در فواصل زماني منظم؛
2. برگزاري جلسات منظم )حداقل ماهیانه( با رؤساي ادارات غیرواگیر از جمله رئیس اداره سرطان 
به منظور بحث و بررس��ي در زمینة چالش هاي موجود در برنامه هاي طرح ریزي ش��ده و اتخاذ 

راه حل هاي مناسب؛
3. برگزاري جلس��ات فصلي با زمینه س��ازي حضور معاونت بهداش��ت به منظ��ور بحث در مورد 

برنامه ریزي هاي انجام شده، موانع موجود و راهکارهاي مناسب براي رفع موانع؛
4. فراهم کردن زمینه هاي الزم به منظور حذف بروکراس��ي غیرضروري براي تس��ریع در پیشبرد 

اهداف و اجتناب از هزینه هاي غیرضروري در مرکز مدیریت بیماري ها.

* رئیس ادارة سرطان:
1. تعیین اهداف کلي و اختصاصي برنامة ثبت سرطان؛

2. تدوین ساختار اصلي برنامة ثبت سرطان؛
3. دخالت و نظارت کلي بر تدوین و ویرایش دستورالعمل ثبت سرطان؛

4. برقراري ارتباط با کارشناسان ثبت سرطان دانشگاه ها و مسئولین ذیربط به منظور معرفي اهداف 
برنامة ثبت و انتظارات موجود و آگاهي از موانع موجود در مسیر ثبت سرطان؛

5. برقراري ارتباط با مقامات ارش��د سیس��تم بهداشتي به منظور اتخاذ راهکارهاي مؤثر براي رفع 
موانع موجود در مسیر ثبت سرطان؛

6. حضور در برخي از بازدیدهاي استاني به منظور برقراري ارتباط با مقامات ارشد ذیربط در ثبت 
سرطان براي تسهیل پیشبرد اهداف ثبت سرطان؛

7. در نظر گرفتن برنامه هاي آموزش��ي براي کلیة افراد دخیل در فرآیند ثبت سرطان و اخذ تدابیر 
الزم به منظور اجراي این برنامه ها؛
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8. برقراري ارتباط با مراکز بین المللي ثبت سرطان در راستای اطالع از آخرین دستاوردهاي ثبت 
سرطان و برنامه هاي موجود براي استفاده در برنامة ملي کنترل سرطان در صورت امکان؛

9. تالش در جهت اخذ اعتبارات مالي کافي براي برنامة ثبت سرطان به واسطة توجیه مقامات 
مسئول؛

10. تالش در جهت تأمین نیروي انس��اني کافي و با تخصص مرتبط با ثبت س��رطان در ادارة 
سرطان؛

11. تالش در جهت  مجهز کردن ادارة سرطان به وسایل سخت افزاري الزم؛
12. ارتباط منظم با رئیس واحد بیماري هاي غیرواگیر براي ابراز مشکالت و چالش هاي موجود 

و اتخاذ راهکارهاي مناسب و رفع موانع؛
13. برقراري ارتباطات درون بخش��ي )ادارات تابعه وزارت بهداش��ت( و برون بخشي به منظور 

انجام رایزني هاي الزم در جهت پیشبرد اهداف برنامه ثبت سرطان؛
14. برگزاري جلس��ات ماهیانه در ادارة س��رطان با حضور کلیة کارشناس��ان ادارة سرطان براي 

بررسي موارد مرتبط با ثبت سرطان؛
15. تقسیم بودجه هاي الزم براي پیشبرد ثبت سرطان در مراکز ذیربط؛

16. نظارت بر فعالیت کارشناسان ادارة سرطان مرکز مدیریت بیماري ها؛
17. نظارت بر تهیه و انتشار گزارش سالیانه ثبت سرطان و نیز مقاالت مرتبط؛

18. توجیه برنامة کشوري ثبت سرطان براي رؤساي دانشگاه و معاونین محترم.

* پاتولوژیست مسئول
1. همکاري با پرسنل مدارك پزشکي مستقر در مرکز مدیریت بیماري ها به منظور تطبیق دادن 
کد گذاري هاي اعمال شده در مرکز ستادي با تشخیص نهایي و تصحیح اشتباهات احتمالي 

کدهاي ثبت شده.
2. برگزاري جلس��ات آموزش��ي به منظور آموزش کد گذاري به پرس��نل مدارك پزشکي مرکز 
مدیریت بیماریها و کلیة افراد دخیل در فرآیند کد گذاري در مراکز ستادي؛ )الزم به ذکر است 

که آموزش کدگذاري ICD-O در پیوست 3 موجود مي باشد(
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3. بررس��ي نهایي کلیة موارد ثبت شده و تطابق کد گذاري هاي انجام شده از نظر همخواني با 
مورفولوژي، سن، جنس، و توپوگرافي.

* كارشناس ثبت سرطان
1. ارتباط مس��تمر و منظم با کارشناسان ثبت س��رطان معاونت هاي بهداشتي استان به منظور 

بررسي مشکالت موجود، ارائه راه حل و رفع موانع و پیگیري اجراي دستورالعمل ها؛
2. همکاري در طراحي و بازنگري دستورالعمل هاي ثبت سرطان؛

3. بررسي  نامه هاي دریافت شده از دانشگاه ها در امور مربوط به ثبت سرطان و پاسخ به نامه ها 
و پیگیري حصول نتایج؛

4. بررس��ي عملکرد دانش��گاه و رتبه بندي دانش��گاه ها در فعالیت هاي مربوط ب��ه فرآیند ثبت 
سرطان؛

5. ش��رکت در بازدیدهاي استاني به منظور بررسي فعالیت هاي ثبت سرطان در مراکز استان و 
شهرستان ها؛

6. ش��رکت در کارگاه و جلس��ات آموزشي مرتبط با ثبت س��رطان )به عنوان مدرس( به منظور 
آموزش آخرین دستاوردهاي مرتبط با پرسنل ذیربط؛

7. فراهم کردن چک لیست هاي پایش معاونت هاي بهداشتي استاني، شهرستان و ... در ارتباط 
با فعالیت ثبت سرطان و ویرایش منظم آن؛

8. شرکت منظم در جلسات مرتبط
9. بررسي اطالعات ارسالي از نظر وجود نقایص و اشتباهات اطالعات هویتي و دموگرافیک؛

10. پیگیري تکمیل نقایص اطالعات ارسالي از طریق ارتباط با کارشناسان مراکز استان و یا از 
هر طریق ممکن )مثاًل ارتباط تلفني با بیمار در صورتیکه تلفن بیمار قید شده باشد(؛
11. تطبیق دادن کد گذاري انجام شده با تشخیص نهایي زیر نظر پاتولوژیست مشاور؛

12. انجام تکرارگیري نهایي؛
13. تهیه و ارسال پس خوراند به دانشگاه ها و پیگیري حصول نتایج؛

14. شرکت در کارگاه ها و جلسات آموزشي مرتبط با ثبت سرطان؛
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15. فراگیري جزئیات کار با برنامة نرم افزار کش��وري ثبت س��رطان و انتقال آن به کارشناسان 
معاونت هاي بهداشتي استان در صورت لزوم؛

16. شرکت در بازدیدهاي استاني مرتبط با ثبت سرطان در صورت لزوم؛
17. عودت داده هاي نهایي هر دانش��گاه پس از تکرارگیري و جابجایي موارد سرطاني براساس 

محل سکونت به دانشگاه مربوطه.
18. همکاري با انجمن  پاتولوژي در خصوص برگزاري جلسات و گردهمایي هاي آموزشي به 

پاتولوژیست هاي مشاور برنامه ثبت سرطان.

* مسئول امور هماهنگي:
1. پیگیري دقیق ارسال آمار از دانشگاه ها به مرکز مدیریت بیماري ها؛

2. پیگیري مراسالت مرکز مدیریت بیماري ها به دانشگاه ها و مراکز ذیربط و پیگیري دریافت 
مراسالت و حصول نتایج؛

3. ارتباط با کارشناس��ان ثبت س��رطان در مراکز بهداشت اس��تان و شهرستان به منظور انتقال 
موضوعات به کارشناسان مرکز مدیریت بیماري ها؛

4. انجام امور هماهنگي در بازدیدها، کارگاه، جلسات تشکیل شده در مرکز مدیریت بیماري ها 
و سایر امور مرتبط؛

5. طبقه بندي، حفظ و نگهداري رونوش��ت مراسالت با دانشگاه ها و یا نامه هاي دریافت شده از 
دانشگاه ها.

* مشاور نرم افزار:
1. آموزش نحوة کار با برنامة نرم افزار کشوري ثبت سرطان به کارشناسان مربوطه؛

2. رفع مشکالت کارشناسان مرتبط با برنامه؛
3. رفع مشکالت برنامه نرم افزاري ارائه شده به مراکز پاتولوژي؛

4. شرکت در کارگاه هاي مربوط به ثبت سرطان در صورت لزوم. 
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دانشگاه هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني:

* رئیس دانشگاه:
مقام ریاس��ت دانش��گاه به عنوان عضو ارشد در مجموعة س��تادي، نقش مهم در پیشبرد اهداف 

سرطان دارند با عنایت به موارد زیر:
1. دس��تور به تش��کیل کمیته هاي دانشگاهي ثبت سرطان و ش��رکت در جلسات آن به عنوان 

ریاست کمیتة دانشگاهي ثبت سرطان؛
2. اتخاذ تدابیر الزم براي به کارگیري نیروي انساني مناسب و کافي جهت پیشبرد فعالیت هاي 
ثبت س��رطان از طریق عقد قرارداد خرید خدمت  یا در صورت امکان در نظر گرفتن ردیف 

استخدامي؛
3. اتخاذ تدابیر الزم براي تخصیص بودجه اي مناسب به عملکرد ثبت سرطان؛

4. اتخاذ تدابیر الزم به منظور اخذ راهکارهاي مناس��ب براي صرف بهینة اعتبارات تخصیص 
یافته از طرف مرکز مدیریت بیماري ها در راستاي اهداف ثبت سرطان؛

5. حمایت از برنامه هاي ثبت سرطان و نظارت بر اجراي دقیق بخشنامه هاي صادر شده مربوط 
به فرآیند ثبت سرطان از طریق تعامل با معاونین محترم.

* معاونت درمان:
1. نظارت بر اجراي دقیق بخش��نامه هاي معاونت بهداش��ت در ارتباط با برنامه ثبت سرطان در 

مراکز تحت نظارت؛
2. همکاري مستقیم در فرآیند ثبت سرطان از طریق نظارت بر همکاري مراکز پاتولوژي و کلیة 

مراکز ذیربط با کارشناسان ثبت سرطان؛
3. شرکت منظم در کمیته هاي دانشگاهي ثبت سرطان به عنوان یکي از اعضاي اصلي کمیتة 

فوق؛
4. در نظر گرفتن امتیازي براي اجراي بهینة ثبت س��رطان در ارزش��یابي بیمارستان ها و مراکز 

پاتولوژي و کلیة مراکز ذیربط؛
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5. برقراري تعامل با معاونت محترم بهداشتي براي پیشبرد اهداف ثبت سرطان؛
6. نظ��ارت دقیق و پیگیري منظم بر تکمیل فرم درخواس��ت آزمایش پاتولوژي و س��یتولوژي 
)فرم ش��مارة یک( و ارس��ال آن به همراه نمونه هاي اخذ ش��ده از بیمار ب��ه مراکز پاتولوژي 
)خصوصاً نظارت بر تکمیل اطالعات هویتي و دموگرافیک توس��ط افراد مسئول تعیین شده 

در بخشنامه ها(؛
7. اتخاذ تدابیر الزم براي جلب همکاري مراکز غیر همکار.

* معاونت بهداشتي:
1. متولي برنامه ثبت سرطان هر دانشگاه، معاونت بهداشتي آن دانشگاه است؛

2. حمایت از اجراي برنامه هاي ثبت س��رطان از طریق نظارت مس��تمر و مس��تقیم بر عملکرد 
مدیر گروه مبارزه با بیماري ها، مس��ئول بیماري هاي غیرواگیر و کارشناسان ثبت سرطان در 

معاونت هاي بهداشتي استان و شهرستان؛
3. نظارت دقیق بر اجراي دستورالعمل ثبت سرطان؛

4. نظارت دقیق بر اجراي بخشنامه هاي صادره از معاونت بهداشت در ارتباط با ثبت سرطان؛
5. اتخاذ تدابیر الزم از طریق هماهنگي با مقامات ارشد براي به کارگیري نیروي انساني مناسب 

و کافي براي عملکرد ثبت سرطان؛
6. اتخاذ تدابیر الزم و اخذ راهکارهاي مناسب از طریق هماهنگي با مقامات ارشد براي صرف 

بهینة اعتبارات تخصیص داده شده براي عملکرد ثبت سرطان؛
7. تشویق پرسنل موفق ثبت سرطان به منظور افزایش انگیزة کاري؛

8. زمینه سازي و فراهم آوردن بستر مناسب به منظور استفاده از امکانات موجود در شبکه هاي 
بهداش��تي و امکان��ات محیطي موجود در راس��تاي انجام طرح هاي مطالعات��ي و پروژه هاي 

تحقیقاتي مرتبط با سرطان؛
9. برقراري تعامل با معاونت درمان به منظور پیشبرد اهداف برنامه ثبت سرطان؛

10. تعامل با معاونت پژوهشي دانشگاه در زمینه های زیر:
•      تعیین اولیت های پژوهشی مرتبط با سرطان در استان
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•      اتخاذ تدابیر الزم به منظور اس��تفاده از نتایج و گزارش هاي س��الیانه ثبت سرطان در 
کشور براي انجام پروژه هاي تحقیقاتي

•      حمایت مالي و تخصیص اعتبارات کافي براي انجام پروژه هاي مرتبط با سرطان
11. برقراري تعامل با معاونت محترم آموزشي دانشگاه در جهت :

•       حمایت از برنامه هاي آموزش��ي ثبت س��رطان از جمله: اخذ امتیاز بازآموزي، اعطاي 
مجوز، در نظر گرفتن اعتبارات مالي و شرکت در برگزاري جلسات آموزشي 

•     جلب همکاري اساتید، دستیاران و کارورزان براي تکمیل دقیق فرم شمارة 1 

* مدیر گروه مبارزه با بیماری ها و كارشناس مسئول بیماری های غیرواگیر:
1.     پیگیری مستقیم اجرای دستورالعمل های ثبت سرطان و پایش آن؛

2.     انتخاب افراد مناسب در جایگاه کارشناس ثبت سرطان؛
3.     آشنایی دقیق با دستورالعمل ها و روند کار ثبت سرطان؛

4.     اتخاذ تدابیر الزم به منظور برطرف کردن موانع موجود در مسیر ثبت سرطان؛
5.     پاسخ گویی به مکاتبات مرکز مدیریت بیماری ها در راستای ارتقاء کمی، کیفی و پیشبرد 

اهداف ثبت سرطان؛
6.     دریافت گزارش های سالیانه ثبت کشوری سرطان و مطالعه نتایج حاصله؛

7.     توزیع گزارش های سالیانه ثبت کشوری سرطان در بین مراکز پاتولوژی، تحقیقاتی و سایر 
مراکز ذیربط در حوزة تحت پوشش،

8.     فراهم کردن تس��هیالت الزم به منظور برگزاری کارگاه های آموزش��ی در راس��تای ثبت 
سرطان برای کارشناسان و افراد ذیربط در حوزة دانشگاهی مربوطه.

* كارشناس مسئول ثبت سرطان:
1.     آشنایی و احاطه کامل بر مجموعة دستوالعمل کشوری ثبت سرطان؛

2.     نظارت بر اجرای دستورالعمل ثبت سرطان؛
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3.     نظارت بر عملکرد کارش��ناس مبارزه با بیماری ها در مراکز بهداش��ت شهرستان به منظور 
اجرای برنامة ثبت سرطان؛

4.     پاسخ گویی به مراسالت و مکاتبات مرکز مدیریت بیماری ها در اسرع وقت؛
5.     نظارت بر ارسال به موقع آمار ثبت شده به مرکز مدیریت بیماری ها؛

6.     ارتباط مستمر و منظم با کارشناسان ثبت سرطان مرکز مدیریت بیماری ها؛
7.     شرکت در کارگاه های بازآموزی ثبت سرطان؛

8.     پیگی��ری نقای��ص اطالعات جمع آوری ش��ده از طریق هماهنگی با کارش��ناس مبارزه با 
بیماری های مرکز بهداشت شهرستان  و یا از هر طریق موجود؛

9.     پاس��خ گویی ب��ه پس خوراند ارس��الی از مرکز مدیریت بیماری ها در ارتباط با مش��کالت 
نرم افزاری و سایر موانع موجود؛

10.   ارائه گزارش مکتوب سالیانه به مرکز مدیریت بیماری ها در ارتباط با مشکالت نرم افزاری 
و سایر موانع موجود؛

11.   توزیع فرم های تنظیم شده و دستورالعمل های ثبت سرطان در مراکز ذیربط؛
12.   آموزش برنامة ثبت سرطان و کدگذاري ICD-O-3 به کارشناس مبارزه با بیماری ها در 

مرکز بهداشت شهرستان؛
13.   برقراری تعامل و ارتباط برون بخش��ی با مراکز تحقیقاتی و انجمن های علمی و نهادهای 

غیردولتی مرتبط با سرطان برای پیشبرد اهداف ثبت سرطان؛

* كارشناس مدارک پزشكی:
1.     بررسی نقایص اطالعات هویتی، دموگرافیک و پیگیری تکمیل نقایص از طریق هماهنگی 

با کارشناس مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت شهرستان و یا از هر طریق موجود؛
2.     تطبیق تش��خیص نهایی با کد گذاری های احتمالی انجام ش��ده زیر نظر پاتولوژیس��ت 

مشاور؛
3.     تطبیق تش��خیص نهایی با سن، جنس و توپوگرافی و در صورت عدم همخوانی، بررسی 

هر یک از موضوعات )با نظر پاتولوژیست مشاور(؛
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4.     تکمیل صحیح فرم شمارة 3؛
5.     ارسال اطالعات ثبت شده در موعد مقرر به مرکز مدیریت بیماری ها؛

6.     پاسخ گویی به پس خوراند ارسالی از طرف مرکز مدیریت بیماری ها؛
7.     بررسی اشکاالت کار با نرم افزار و انتقال آن برای رفع مشکل به مشاورین نرم افزار؛

8.     انجام تکرارگیری قبل از ارس��ال اطالعات به مرکز مدیریت بیماری ها )مطابق راهنمای 
ارائه شده در گردش کار(؛

9.     استعالم لیست مراکز پاتولوژی جدیدالتأسیس و تازه فعال شده از معاونت درمان، هر 6 ماه 
یکبار و ارسال لیست مذکور به مرکز مدیریت بیماری ها برای اخذ کد.

تبصره:
در دانشگاه هایی که کارشناس مدارك پزشکی شاغل نیست، انجام وظایف فوق بر عهدة کارشناس 

مسئول ثبت سرطان آن دانشگاه می باشد.

* پاتولوژیست مشاور:
1.     همکاری با کارشناس��ان مدارك پزشکی و ثبت سرطان مستقر در معاونت های بهداشتی 
به منظور تطبیق دادن کد گذاری های اعمال شده با تشخیص نهایی و تصحیح احتمالی 

کد های ثبت شده.
2.     برگزاری جلسات آموزشی به منظور آموزش کد گذاری به کارشناسان مدارك پزشکی و ثبت 

سرطان معاونت های بهداشتی و نیز پاتولوژیست های تحت پوشش معاونت بهداشتی؛
3.     بررسی نهایی کلیة موارد ثبت شده و تطابق کد گذاری های انجام شده از نظر همخوانی 

با مورفولوژی  سن، جنس و توپوگرافی.

* مشاور نرم افزار:
1.     دریافت آموزش های الزم در خصوص برنامة نرم افزار کشوری ثبت سرطان از کارشناسان 

مربوطه در مرکز مدیریت بیماری ها؛ 
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2     آموزش نحوة کار با برنامة نرم افزار کش��وری ثبت س��رطان به کارشناس��ان ثبت سرطان 
معاونت بهداشتی؛

3.     رفع مشکالت کارشناسان مرتبط با برنامه در سطح معاونت بهداشتی؛
4.     رفع مشکالت برنامة نرم افزاری ثبت سرطان ارائه شده به مراکز پاتولوژی؛

5.     شرکت در کارگاه های مربوط به برنامة  مربوط به ثبت سرطان؛
6.     هم��کاری ب��ا طراحان برنامه های نرم افزاری مراکز پاتولوژی برای ارتقاء آنها )نحوة انجام 

کار توسط مرکز مدیریت بیماری ها به اطالع خواهید رسید(.

* كارشناس مبارزه با بیماری های مراكز بهداشت شهرستان:
1.     مراجعه به مراکز پاتولوژی، واحدهای IHC، فلوس��یتومتری، پزش��کی قانونی و بخش های 
هماتولوژی  �  انکولوژی و سایر منابع به منظور جمع آوری موارد جدید بدخیمی از مراکز فوق 

و نیز در صورت جدید التأسیس بودن اخذ کد اختصاصی از مرکز مدیریت بیماری ها؛
2.     انجام تکرارگیری و رفع نواقص اطالعات هویتی و دموگرافیک؛

3.     برقراری ارتباط مناس��ب با مس��ئولین مراکزی که به عنوان منابع ثبت سرطان پاتولوژی 
محسوب می شوند و در صورت لزوم توجیه آنها در مورد اهمیت ثبت سرطان؛

4.     تکثیر و توزیع کلیة فرم های ثبت سرطان در تمامی مراکز ذیربط؛

بیمارستان ها:

* منشی اتاق عمل:
مطابق با بخش��نامه شمارة 4/50761/ب/س. مورخ 85/4/18 معاونت سالمت، مسئولیت تکمیل 
دقی��ق اطالع��ات هویتی و دموگرافیک در فرم ش��مارة 1 )فرم درخواس��ت گ��زارش پاتولوژی و 
س��یتولوژی( به عهدة منشی اتاق های عمل بیمارستانی و س��رپایی است و باید فرم تکمیل شده 

مذکور به همراه نمونه اخذ شده از بیمار به مراکز پاتولوژی ارسال گردد.
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:ENT رؤسای بخش های داخلی، جراحی، زنان، اطفال، پوست و *
1.     توجیه کلیة پزش��کان و دس��تیاران بخش های فوق نس��بت به تکمیل اطالعات بالینی و 

پاراکلینیک در فرم شمارة 1؛
2.     نظارت بر ارس��ال کلیة نمونه های اخذ ش��ده از بیماران به منظور بررسی بافت شناسی به 

مراکز پاتولوژی به همراه فرم شمارة 1 )فرم درخواست پاتولوژی و سیتولوژی(؛

* رئیس بخش پاتولوژی:
1.     توجی��ه کلیة پزش��کان و دس��تیاران گروه پاتولوژی به ثب��ت ICD-O-Code در برگه 

جواب دهی موارد سرطانی
2.     هماهنگی به منظور برگزاری دوره های آموزشی طریقة صحیح کد گذاری براساس سیستم 

بین المللی ICD-O-Code برای دستیاران آسیب شناسی؛
3.     توجیه منشی های مراکز پاتولوژی به اخذ نمونه های بافتی و یا سیتولوژی در همراهی با 

فرم تکمیل شده شماره یک؛
4.     توجیه آسیب شناسان برای مشخص کردن محل اولیة تومور )در صورت امکان( از طریق 

پیگیری اطالعات بالینی در مواردی که متاستاتیک تشخیص داده می شود؛
5.     توجیه منشی ها و اپراتورهای مراکز پاتولوژی نسبت به مشخص کردن تمام گزارش های 

سرطانی؛
6.     حمایت از برنامة ملی ثبت و گزارش دهی س��رطان از طریق همکاری با کارشناسان ثبت 

سرطان؛
7.     توجه به موجود بودن یک نس��خه از آخرین ویرایش کتاب ICD-O-Code در تمامی 

مراکز پاتولوژی تحت نظارت؛
8.    توجیه آسیب شناس��ان در جهت درج کامل تش��خیص )توپوگرافی، مورفولوژی، stage و 
Grade( و در صورت بدخیم بودن به گونه ای واضح مش��خص ش��ود تا برای منشی ها 

براحتی قابل جداسازی و ثبت گردد.
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* رئیس بخش هماتولوژی - انكولوژی:
1.     حمایت از برنامة ملی ثبت و گزارش دهی س��رطان از طریق همکاری با کارشناس��ان ثبت 

سرطان؛
2.     ارس��ال نمونه های اسپیراسیون مغز اس��تخوان برای بررسی های میکروسکوپی به مراکز 

پاتولوژی؛
3.     توجی��ه منش��ی بخش هماتول��وژی و انکولوژی نس��بت به تکمی��ل اطالعات هویتی 
و دموگرافی��ک بیماران س��رطانی و فرم ه��ای مخصوص )برای بیماران��ی که آزمایش 
آسپیراس��یون مغز اس��تخوان آنها، س��رطانی تشخیص داده ش��ده و یا به منظور شیمی 

درمانی بستری شده اند(.

* مترون بیمارستان:
1.     نظارت بر تشکیل کمیته های بیمارستانی ثبت سرطان و شرکت منظم در آن؛

2.     آموزش و توجیه منش��ی های اتاق عمل به تکمیل دقیق اطالعات هویتی و دموگرافیک 
بیماران حین نمونه برداری و نظارت بر اجرای آن

* رئیس بیمارستان:
1.     حمایت از برنامه ثبت س��رطان به واسطة شرکت در کمیته های بیمارستانی ثبت سرطان 

و شرکت در آن؛
2.     نظارت بر اجرای دقیق دستورالعمل های ثبت سرطان با هدف ارتقاء کمی و کیفی ثبت و 

پیگیری در راستای اخذ امتیاز الزم در ارزشیابی بیمارستان ها؛
3.     نظارت بر اجرای دس��توالعمل های ثبت س��رطان در کلیة بخش های مربوطه )بخش های 

پاتولوژی، جراحی، هماتولوژی، انکولوژی و داخلی(؛
4.     اجرای بخشنامه های صادره از معاونت بهداشت در راستای برنامه های ثبت سرطان.
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* مدیر بیمارستان:
نظارت بر حسن اجرای برنامة ثبت سرطان در بیمارستان ها و انجام حمایت های الزم.

* مراكز پاتولوژی:
1.     همکاری با کارشناسان ثبت سرطان به منظور بازدید از دفاتر ثبت هنگام بازنگری موارد 

ثبت شده؛
2.     توجیه پرسنل پذیرش مراکز به منظور اخذ نمونه های بافتی و یا سیتولوژی به همراه فرم 

شمارة یک؛
3.     توجیه پاتولوژیس��ت های مرکز برای ثب��ت ICD-O-Code در گزارش پاتولوژی موارد 

سرطانی؛
4.     تهیة یک نسخه از کتاب ICD-O-Code برای نگهداری در مرکز پاتولوژی؛

5.     توجیه اپراتور مراکز پاتولوژی به منظور جدا کردن و نگهداری یک کپی از گزارش موارد 
س��رطانی )مواردی که دارای ICD-O-Code هستند و یا بر اساس اصطالحات معادل 

سرطان، سرطانی محسوب می شوند(، برای ثبت در سیستم؛
6.     توجیه پرس��نل قس��مت جواب دهی به ارائه فرم خاص تکمی��ل نهایی نقایص اطالعات 
هویتی به بیمار و تکمیل آن توسط بیمار )هنگامی که گزارش مورد سرطانی تحویل بیمار 

می گردد(.
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کمیته های برنامة ملی ثبت سرطان

کمیتة دانشگاهی
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هاى
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کمیتة بیمارستانی1
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فرم های ثبت سرطان
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كد ملى:

Complain: ............          26. Duration of complain: ..........Month/ year        Location: ..............
If yes: Type of Cancer: ............................

If yes: Location of Metastasis: .........................
Type of Paraclinic examination: ........... ........... ...........
Clinical diagnosis: ............................................
Paraclinic diagnosis: .........................................

30
28
25

31.
29.

27.

2122
24 23

 
20

4

19. كد ملى سرپرست خانوار :.......................................

بهداشت
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Macroscopic:
Microscopic:

ICD-O:

History:

T N M
Final

....................................................
.......................................................

.....................................

@
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معاونت بهداشت
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42

19......................................................20

21

23
24
26

27
29
31
33
35

36

37
38
39
40

28
30
32
34

25

22

41

مورد سرطاني

 هماتولوژي – انكولوژي

تصوير برداري 
شيمي درماني راديو تراپي 

ساير 
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14. كد ملى سرپرست خانواده:كد ملى:
.15.16
17
18
19
20
21
22

23

24
25
26
27

28
30
31

33
36
37
38
40
43
45

41

46

42
44

3435

39

32

29

معاونت بهداشت
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معاونت بهداشت
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راهنمای تکمیل فرم های ثبت سرطان

راهنمای تکمیل فرم شمارة 1: فرم درخواست پاتولوژی
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20

21

22

23
24

تقسیم بندی گروه های شغلی طبق مرکز آمار به 10 دسته تقسیم می شود:
1� قانون گزاران، مقامات عالی رتبه و مدیران %

2� متخصصان %
3� تکنسین ها و دستیاران %

4� کارمندان امور اداری و دفتری %
5� کارکنان خدماتی و فروشندگان %

6� کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری %
7� صنعت گران و کارکنان مشاغل مربوط %

8� متصدیان و مونتاژکاران ماشین آالت و دستگاه ها و رانندگان وسایل نقلیه %
9� کارگران ساده %

10� نیروهای مسلحه %

20

21

22

23
24
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20

21

22

23
24
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                                                                         به طور مذکور در راهنمای فرم 
شماره 1 آمده است.

شرح فرم گزارش پاتولوژی )فرم شمارة 2(
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Stage

Stage

Stage

Stage

- Stage: تعیین مرحله س��رطان های کولورکتال، پس��تان، س��رویکس و پوست الزامی 
می باشد و مشروح آن در پیوست 4 می باشد
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راهنمـای تکمیل فرم شـمارة 3: فـرم گزارش دهی مراکز 
پاتولوژی و ...
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راهنمای تکمیل فرم شمارة 4: فرم ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت
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20

21

22

23

به طور مذکور در راهنمای فرم شماره 1 آمده است.
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23

24

25

26

27

28

36

35
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37

38

39
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40

4142

- Stage: تعیین مرحله سرطان کولورکتال، پستان، سرویکس و پوست الزامی می باشد و مشروح 
آن در پیوست 4 می باشد
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راهنمای تکمیل فرم شمارة 5 )فرم پیگیری بیماران سرطانی(
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14. شماره ملى سرپرست خانوار........................................
از روى كارت ملى سرپرست خانوار تكميل گردد.
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.18
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.21

.22
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.23

.24

.25

.26

به طور مذکور در راهنمای فرم شماره 1 آمده است.
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.30
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.31
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.36

.37
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.41

.42

.43
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.44
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.48

.49

.50
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.52
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.54
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.55

.56

.57

.58

.59

.60

سابقه قبلی سرطان:
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راهنمای تکمیل فرم شمارة 6:
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راهنمای تکمیل فرم شمارة 7:
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شاخص های برنامه ثبت سرطان
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8

9
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10
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حداقل
Intel Core i 5 3.0 GHZ پردازنده

:

 1GB DDR 2.0 حافظه
   80GB   هارد ديسك

سيستم عامل ويندوز xp با آخرين سرويس پك و يك خط اينترنت پر سرعت

1- نیروی انسانی مورد نیاز:
-      کارشناس ثبت سرطان معاونت بهداشتی؛

-      پزش��ک عموم��ی، 1 نف��ر: هم��کاری از طری��ق انعقاد ق��رارداد خرید خدمت ب��ا پرداخت 
حق الزحمه؛

-     کارشناس مدارك پزشکی، 1 نفر: همکاری به صورت انعقاد قرارداد خرید خدمت یا پرداخت 
حق الزحمه؛

-     پاتولوژیست مشاور برنامه )همان نیروی ثبت سرطان بر مبنای پاتولوژی(؛ 
-     اپیدمیولوژیست مشاور برنامه در صورت لزوم؛

-     کارشناس نرم افزار برنامه )همان نیروی ثبت سرطان بر مبنای پاتولوژی(.

2- تجهیزات مورد نیاز:
-     کامپیوتر با مشخصات ذیل )1 عدد(: بهتر است Pentium IV باشد RAM256 اما 512 
ترجیح دارد. با حداقل حافظه 40GB اما در صورت امکان 80GB باشد. سیستم عامل 
Windows XP با SP2& SP1 باید پورت USB و CD Writer داش��ته باشد. برای 
اجرای فعالیت های آتی الزم است کامپیوتر فوق واجد شرایط مودم بوده و قابلیت اتصال به 

اینترنت را داشته باشد؛
-     پرینتر با مشخصات ذیل )1 عدد(: بهتر است از نوع Laserjet باشد؛

-     دوربین دیجیتال برای عکسبرداری از مدارك؛
-     یک دستگاه اسکنر؛

-     یک دستگاه Lap Top برای هر دانشگاه؛
-     فضای فیزیکی الزم برای بایگانی مدارك جمع آوری شده ثبت سرطان؛

2

ملزومات و استانداردهای مورد نیاز برنامه

الف( ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت
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2

-      برخوداری ستاد مراکز بهداشت شهرستان از حداقل یک کامپیوتر برای اجرای برنامه در سطح 
شهرستان )مطابق ضوابط ارائه شده توسط اداره سرطان مرکز مدیریت بیماری ها(؛ 

- یک خط تلفن مستقل برای برنامة ثبت سرطان در معاونت بهداشتی.

3

ب( ثبت سرطان بر مبنای پاتولوژی

2- تجهیزات مورد نیاز:
همانند تجهیزات ثبت سرطان مبتني بر جمعیت است.

ب( ثبت سرطان بر مبنای پاتولوژی
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ارزيابی کیفیت داده ها در ثبت سرطان، اصول و روش ها

بخش اول: روش های ارزيابی پوشش1
تعریف پوشش: میزان کامل بودن جمع آوري تمامي موارد جدید سرطاني که در یک جمعیت 

مشخص ایجاد مي شود.
روش هاي ارزیابي پوشش به دو گروه اصلي تقسیم مي شوند:

•  روش هاي کیفي )یا نیمه کیفي( که نشانگر درجه پوشش نسبت به سایر ثبت ها یا زمان هاي 
مختلف است.

•  روش هاي کمي که یک ارزیابي عددي در خصوص تمامي موارد واجد ش��رایط ثبت ش��ده را 
ارائه مي دهد.

روش هاي كیفي 
بعضي روش ها هستند که نشان هایي از پوشش ثبت فراهم مي آورند ولي کمیت واقعي تعداد موارد 

از دست رفته را نشان نمي دهند. این روش ها شامل شرح موارد ذیل است:

1.  روش هاي داده اي مبني بر تاریخ
•   ثبات میزان هاي بروز در زمان هاي مختلف

•  مقایسه میزان هاي بروز در جمعیت هاي مختلف
•  شکل منحني هاي مختص سن

•  میزان هاي بروز سرطان هاي اطفال
2. مرگ و میر: میزان هاي بروز

3. تعداد منابع و گزارش هاي هر مورد
4. تأثیر بافتی تشخیص 

1. Dr. Max parkin, Freddie Bray, Evaluation of data quality in the cancer registy: 
principles and methods part I: completeness, 2009. Avaliable on www.ejconline.com
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1. روش هاي داده اي مبني بر تاریخ
داده ه��اي اکثر ثبت ها بطور منظم بمنظور تغییرات غیر منتظ��ره یا نامحتمل میزان بروز، بازبیني 
مي ش��وند که مي تواند بصورت بالقوه نمایانگر تغییرات در میزان پوش��ش باشد و به همین روش 
مي توان نتایج ثبت را با جمعیت هاي دیگر که نتایج مشابهي دارند مقایسه نمود. هر دو این روش ها 
بطور گس��ترده در ارزیابي مجموعه داده هاي بروز سرطان در پنج  قاره CL5(1( استفاده مي شود. 
اس��تانداردهاي مختص منطقه اي براي میزان هاي بروز مورد انتظار سرطان هاي اصلي )در ارتباط 
با جنس( تعریف ش��ده و مقادیر مش��اهده شده با استانداردها مقایسه مي شوند. فرض بر این است 
که میزان هاي بروز براي سرطان هاي خاص در پایگاه داده اي منطقه مشابه، نسبتاً یکسان باشد. 
 )ASR( استانداردهاي منطقه اي بصورت میانگین و واریانس میزان هاي بروز استاندارد شده سني
آن موضع سرطاني خاص تعریف شده و با استفاده از قسمت هاي مرتبط  بخش -VII2 پنج قاره 
محاسبه مي ش��وند. از نظر آماري اختالفات معني دار در مقادیر مش��اهده شده از مقادیر استاندارد 
عالمتگذاري3 مي شوند. مطمئناً، اختالف نسبت به استانداردهاي منطقه اي مي تواند ناشي از تنوع 
خاص منطقه اي در شیوع فاکتورهاي خطر، وجود یا تمرکز بر غربالگري برخي سرطان ها باشد. با 
این وجود، مغایرت هاي سیستماتیک )در موضع هاي مختلف( نمایانگر احتمال کم شماري4 )یا زیاد 

شماري5 بعلت موارد تکراري( است. 
در رابطه با سرطان اطفال، میزان هاي بروز در گروه هاي سني )14-10، 9-5، 4-0( نشان مي دهد 
که تغییرپذیري بس��یار کمي نس��بت به بالغین وجود دارد. اگرچه، اختالفات اثبات شده اي بواسطه 
پراکندگي جغرافیایي یا قومي )نژادي( در مورد انواع بخصوصي از س��رطان هاي اطفال وجود دارد. 
احتمال کم ش��ماري6 )یا ثبت هاي تکراري( در این محدوده سني مي تواند از مقایسه میزان هاي 
خاص س��ني )ASR( مشاهده ش��ده "در محدوده سني اطفال با مقادیر مورد انتظار" مورد بررسي 

1. Cancer Incidence in five continents
2. Cancer Incidence in five continents, VII volume
3. Flag
4. Under-registration
5. Over-registration
6. Under-enumeration
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قرار گیرد. حدود مقادیر )پایین ترین و باالترین( در بخش VIII-CI5 منتشر شده است )جدول1(.

2. مرگ و میر: میزان هاي بروز
نسبت مرگ و میر به بروز )M:I(1 یک شاخص مهم از پوشش است که نمونه اي از " روش مستقل 
موارد مورد اطمینان "2 مي باش��د که مقایسه تعداد مرگ و میر حاصل از یک منبع مستقل از ثبت 
)معمواًل سیس��تم آمارهاي حیاتي( با تعداد موارد جدید ثبت ش��ده از یک سرطان خاص، در دوره 
زماني یکسان است. زماني که کیفیت داده هاي مرگ و میر خوب باشد )خصوصاً ثبت درست علت 
مرگ( و وضعیت پایدار و پیوسته اي از بروز و بقا وجود داشته باشد، نسب M:I بوسیله یک منهاي 

احتمال بقا )5 سال( تخمین زده مي شود )survival probability-1( )شکل 1(.

1. Mortality Incidence
2. Independent  case ascertainment method
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از آنجا که بقا و کیفیت آمارهاي مرگ و میر هر دو به س��طح توسعه اجتماعي و اقتصادي مربوط 
 ،CI5 هستند، منطقه جغرافیایي ثبت در ارزیابي آمار مهم مي باشد. در ارزیابي مجموعه داده هاي
نس��بت هاي M:I مشاهده شده با ش��اخص هاي استاندارد همان منطقه مقایسه مي شوند )جدول 

ذیل(.
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با استفاده از مدل پویسون براي mi / ti  که در آن نسبت مقادیر مورد انتظار Ѳ است. این مدل 
مي تواند به یک مدل دو جمله اي با شرط مجموع موارد و مرگها ni=mi+di، پس 

تست آماري براي مقایسه ثبت نسبت M:I با مقادیر استاندارد
 i =1. جمعیت هاي مقایس��ه اي، موارد ثبت در کش��ور یا منطقه اي مشابه هستند که بصورت

n ,… نمایش داده مي شوند.

 

تعریف مي شود :

مقادیر M:I بزرگتر از مورد انتظار منجر به وجود نواقص در جمع آوري )بروز سرطان هاي از دست رفته 
 بواسطه ثبت( مي شود، خصوصاً اگر در مواضع سرطاني مختلف باشد. هر چند وجود کاهش1 و یا افزایش2

کاذب گزارش ده��ي توموره��ا در گواهي ه��اي مرگ و نیز فق��دان ثبات در میزان ب��روز و موارد 
م��رگ و می��ر )میزان مرگ و می��ر در موارد بروز( در ط��ول زمان  ارتباط را قط��ع مي کند. براي 
مثال زمانیکه بروز در حال افزایش اس��ت درحالي که موارد مرگ و میر )یا بقا( نس��بتاً ثابت است، 
نس��بت M:I به کمت��ر از )1 منهاي بقا( گرایش پیدا خواهد نم��ود، در حالي که در مقابل اگر بروز 
نس��بت به موارد مرگ و میر در حال کاهش باش��د، نس��بت M:I بزرگتر از )1 منهاي بقا(  خواهد 
ش��د و ممکن اس��ت حتي فراتر از 1 در مورد س��رطان هاي نس��بتاً مهلک ش��ود. نسبت M:I در 
1. Under-reporting
2. Over-recording
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ای��االت متحده آمریکا براي برآورد کمي پوش��ش در ثبت هاي ایاالت مختلف بکار مي رود. یک 
 مجموعه اس��تاندارد از نسبت هاي M:I )اختصاصي براي موضع، جنس و تنظیم شده براي سن(1

 از ثبت هاي SEER 2براي میزان هاي مرگ و میر منطقه اي بکار برده مي شود و میزان بروز مورد 
انتظار بواسطه جنس و موضع سرطاني برآورد مي شود. پوشش بوسیله نسبت موارد مشاهده شده 
به مورد انتظار براي موارد تنظیم ش��ده براي س��ن ارزیابي مي شود با این احتمال که 20 درصد از 
اختالفات )مورد انتظار � مش��اهده شده( مربوط به تفاوت ها در نسبت M:I بین موارد منطقه اي و 

استاندارد SEER است.

3. تعداد منابع و گزارش هاي هر مورد
بهره گیري از منابع مختلف در ثبت، کم گزارش دهي تشخیص هاي سرطاني را کاهش مي دهد، 
بنابراین پوش��ش داده هاي ثبت را افزایش مي دهد. دو ش��اخص بعنوان مقیاس هاي غیرمستقیم 
پوشش استفاده مي شوند که عبارتند از متوسط تعداد منابع در هر مورد و متوسط تعداد گزارش ها در 
هر مورد. ارتباط مؤثر رکوردها امري ضروري است  بطوریکه یک سرطان با گزارش هاي مختلف 
یک بار ثبت مي ش��ود. گزارش هاي رسیده از یک منبع )پذیرش بیمارستان، نمونه پاتولوژي( نباید 

بعنوان گزارش هاي جدا در نظر گرفته شوند.

4. تأیید بافتي تشخیص
اس��تفاده اصلي از ش��اخص درصد مواردي که با مورفولوژي تأیید ش��ده اند  )MV% (3 در واقع 
س��نجش اعتبار4 اس��ت. هرچند نسبت باالي موارد تشخیص داده ش��ده از طریق هیستولوژي یا 
س��یتولوژي/هماتولوژي -که بیش از حد انتظار منطقي مي باش��د- نشانه تأکید بیش از معمول به 
آزمایشگاه پاتولوژي بعنوان منبع اطالعاتي است و نارسایي در یافتن موارد تشخیص داده شده به 

طرق دیگر را نشان مي دهد.

1. Site- and Sex- specific, Age-adjusted
2. Surveillance, Epidemiology and End Results Program
3. Morphologically Verified
4. Validity
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روش هاي كمي
سه روش براي ارزیابي کمي درجه پوشش ثبت فراهم مي باشد :

1- روش تحقیق مستقل موارد 
2- روش هاي گردآوري � گردآوري مجدد1

3- روش هاي گواهي مرگ
DCN/M:I روش •

"Flow" روش •

1. بررسی مستقل موارد 
دو طریق براي ارزیابي پوشش با این روش وجود دارد:

• غربالگري مجدد منابعي که بوس��یله ثبت استفاده ش��ده اند، بمنظور یافتن مواردي که در طول 
فرایند ثبت از دست رفته اند.

• استفاده از یک یا بیش از یک منبع مستقل موارد سرطاني و مقایسه پایگاه داده اي ثبت آنها
“بازدیدهاي یافتن مورد سرطاني"2 در آمریکاي شمالي بطور گسترده استفاده مي شوند. اینها شامل 
بررس��ی مجدد و مس��تقل رکوردها، معم��واًل در یک نمونه از مراکز و در ه��ر مرکز، در یک دوره 
زماني معین مي باش��د. رکوردهاي موارد سرطاني شناسایي ش��ده در حین بازدید شمارش شده و 
با فایل هاي ثبت مطابقت داده مي ش��وند. موارد یافت نش��ده براي بررس��ي قابلیت گزارش شدن 
پیگیري مي شوند و درصد واقعي موارد از دست رفته که باید گزارش شوند محاسبه مي شوند. بیشتر 
تمرکز چنین مطالعاتي روي بیمارس��تان ها اس��ت و بنابراین تنها، برآوردي از پوشش گزارش دهي 
بیمارس��تاني فراهم مي کند نه برآوردي درست از پوش��ش ثبت مبتني بر جمعیت از منابع متعدد. 
این روش براي ارزیابي پوش��ش و اثبات موارد س��رطاني است که بوسیله مراکز گزارش دهي بکار 
مي رود. مقایس��ه پایگاه داده اي ثبت با مجموعه هاي موارد س��رطاني که بطور مستقل از سیستم 
ثبت س��رطان گردآوري شده اند، یک روش سودمند و عیني براي ارزیابي پوشش است. این روش 
مس��تلزم برقراري ارتباط بین پایگاه داده اي ثبت سرطان و مطالعات مستقل case series است 
1. Capture-recapture methods
2. Case-finding audits
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که تعداد موارد از دس��ت رفته از طریق ثبت را برآورد مي کند. نس��بت بیماران واجد شرایطي که 
قباًل ثبت ش��ده اند برآوردي مستقیم و کمي از پوشش است. این روش بطور گسترده، گاهي براي 
 بررس��ي پوشش ثبت تمامي س��رطان ها و گاهي براي یک نوع واحد از سرطان استفاده مي شود.

منابع مستقل استفاده شده براي این هدف عبارتند از:

• موارد بکار رفته در یک مطالعه پیگیري بالیني بین المللي
• بیماران ثبت نام شده در یک کارآزمایي بالیني  چند مرکز

• پایگاه داده اي شبکه ثبت خانوار
• موارد شناسایي شده در مطالعه کوهورت

• موارد بکار رفته در مطالعه Case-control چند بیمارستان
• موارد ثبت شده در پایگاه داده اي بیمارستاني که در دسترس ثبت نمي باشند.

• موارد شناسایي شده از طریق بررسي جامعه

Capture-recapture  2. روش هاي
این روش در ابتدا بعنوان تخمیني براي برآورد تعداد محدود جمعیت حیوانات معرفي ش��د. بدین 
ترتی��ب که در یک زمان حداکثر تعداد ممک��ن از حیوانات در یک منطقه گردآوري، عالمتگذاري 
و رها مي ش��وند که این مرحله گردآوري اس��ت و این عمل در زمان دیگري تکرار مي شود که در 
واقع مرحله گردآوري مجدد اس��ت. جمع تعداد حیوانات در هر مرحله و تعداد مش��ترك بین آنها 
 recapture و capture براي برآورد تعداد کل جمعیت استفاده مي شود )با در نظر گرفتن اینکه
مستقل هستند(. این روش براي برآورد پوشش ثبت بیماري ها نیز بسیار کاربرد دارد و چندین بار 
براي برآورد پوش��ش داده هاي ثبت سرطان بکار رفته است. بطور عملي، آنالیز این روش مستلزم 
این است که برقراري ارتباط بین رکوردها بطور موفقیت آمیز )تا جایي که موارد شناسایي شده از 
طریق هر منبعي بطور درس��ت طبقه بندي شود( انجام شود و اینکه اگر گواهي هاي مرگ بعنوان 
یک منبع استفاده مي شود، سرطان مربوطه در آنها بدرستي شناسایي شود.  بعالوه زماني که یک 
Capture-recapture س��اده استفاده مي شود دو فرضیه وجود دارد. اول اینکه وقتي دو منبع 
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وجود دارد شناسایي )گردآوري( یک مورد از طریق یکي از آنها مستقل از دیگري است و عمومي تر 
اینکه هیچ وابس��تگي بین منابع موجود در یک مدل چند منبعي وجود ندارد. دوم اینکه همه افراد 
احتمال یکساني از گردآوري شدن دارند. هیچ کدام از اینها نمي توانند بطور مستقیم تست شوند و 
تخطي هر کدام مي تواند منجر به برآورد باال یا پایین جمعیت بیماران واقعي شود. این فرضیات 
ممکن اس��ت در ثبت سرطان مورد خدشه قرار بگیرند. براي مثال، در ثبت سرطان منابع استفاده 
شده معمواًل پرونده هاي ترخیص بیمارستان، گزارش هاي پاتولوژي و گواهي هاي مرگ هستند و 
موارد گردآوري ش��ده از طریق یک منبع ممکن اس��ت به تعداد کمتر یا بیش��تر توسط سایر منابع 
جمع آوري ش��ود که منجر به وابس��تگي )مثبت یا منفي( بین منابع و خدشه دار شدن فرضیه اول 
شود. براي مثال، بیماران رو به فوت نسبت به سایر بیماران با احتمال کمتر در بیمارستان پذیرش 
مي شوند )بنابراین در پرونده ترخیص وارد نمي شوند( و مرگ آنها محتمل تر است )و در ثبت مرگ 
بعنوان س��رطان ثبت شود( لذا یک وابستگي منفي بین دو منبع ایجاد مي شود. همچنین در مورد 
فرضیه دوم، ممکن است برخي موارد به صورت احتمالي  گردآوري شوند. براي مثال بیماراني که 
نزدیک به مرز منطقه جغرافیایي  در یک  ثبت س��رطان هس��تند ممکن است به بیمارستان خارج 
از آن منطقه بروند و در ثبت سرطان به شیوه Hospital-based از دست بروند. این مشکالت 
منج��ر به بي اعتمادي ب��ه روش Capture-recapture براي برآورد پوش��ش داده هاي ثبت 

مي شود. 
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3. روش هاي گواهي مرگ
دسترسي به گواهي هاي مرگ براي جمع آوري موارد سرطاني که در طول حیات فرد ثبت نشده اند 
براي ثبت سرطان ها کم است. شکل 3 فرایند استفاده از گواهي هاي مرگ با ذکر سرطان را براي 
ثبت موارد جدید روشن مي کند. استفاده از آمارها بمنظور ارزیابي کیفي داده هاي ثبت سرطان بر 

اساس " گواهي هاي فوت" به وضوح تعریف شده اند اما ظاهراً باعث سردرگمي مي شوند.
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پوش��ش ثبت ممکن اس��ت بر اس��اس نس��بت بروز س��رطان هایي که از طریق گواهي مرگ با 
1)DCI(  علت س��رطان صادر ش��ده اند ارزیابي ش��ود. ش��روع و راه اندازي ثبت با گواهي مرگ 

 زماني است که اطالعات اولیه از طریق گواهي مرگ حاصل مي شود و بدون گواهي مرگ مورد 
پیدا نخواهد شد. یعني اینکه هر اطالعاتي از منابع دیگر )براي مثال بالیني یا پاتولوژي( با برگشت 
 DCI به گذش��ته بدس��ت آمده اند و نقطه ش��روع گواهي مرگ بوده اس��ت. قابل توجه است که
2)DCN( "حالتي نیس��ت که اطالعات یک مورد سرطاني ابتدا بواس��طه "گزارش گواهي مرگ 

دریافت ش��ده باش��د و اطالعات بعدي آن بدون نیاز به یک بررس��ي اختصاصي در گذش��ته به 
دس��ت آید. با توجه به شیوه ثبت ممکن اس��ت اطالعات مربوط به مرگ )از گواهي مرگ( پیش 
از س��ایر گزارش هاي مربوطه دریافت ش��ود )براي مثال گزارش پاتولوژي(. پیش��نهاد مي شود که 
ثبته��ا باید فاصله زماني مناس��ب بین دریافت ی��ک گزارش گواهي مرگ )DC( و ش��روع ثبت 
ب��ر پایه این اطالعات را مش��خص نمایند. ثبت هاي DCI همچنین م��ي توانند مواردي را که از 
DCO3  .)3 طریق گزارش گواهي مرگ بدس��ت آمده اما س��رطان نمي باشند را جدا کنند )شکل 

 DCN باقي مواردي هس��تند که بعد از تکمیل تمام مانورهاي پیگیري در گذش��ته بر اس��اس 
هیچگونه اطالعات دیگري براي آنها به غیر از گواهي مرگ که در آن س��رطان ذکر ش��ده باشد، 
 %DCO به خودي خود ش��اخص پوشش ثبت نمي باشد، یک %DCO بدس��ت نیاید. بنابراین
پایین ممکن است Case-finding کارآمد و مؤثر را نشان دهد ولي این نتایج مي تواند به خوبي 
از Trace-back موارد DCN نیز بدست آید. با این وجود، DCI% همیشه بزرگتر یا مساوي 

DCO% است )جدول 2( بنابراین یک DCO% باال نقص پوشش را نشان مي دهد.

1. Death Certificate Initiated
2. Death Certificate Notification
3. Death Certificate (Information) only
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حتي DCO% باید در شرایط منطقه اي تفسیر شود. در بعضي کشورهاي در حال توسعه، کیفیت 
گواهي هاي مرگ ممکن اس��ت بس��یار پایین باشد، با یک تعداد متوسط از مرگ هایي که به غلط 
بعنوان س��رطان گواهي آنها صادر شده و ثبت ها ممکن است براي ردیابي آنها در یک بیمارستان 
براي اثبات )یا رد( آن گواهي مرگ مشکل داشته باشند. روش هاي اتصال داده ها در ثبت سرطان 
باید قابلیت شناس��ایي موفقیت آمیز موارد گواهي مرگي که از قبل در پایگاه داده وجود داش��ته یا 
نداش��ته باش��ند را داشته باشند. به جز مواردي از DCO که سرطان آنها بطور نادرست در گواهي 
مرگ ذکر شده، موارد DCI نشان دهنده نقص در شناسایي این موارد در طول حیات مي باشند 
و نس��بت چنین مواردي مي تواند یک برآورد کمي از پوش��ش را ارائه دهد. همچنین باید مدنظر 
باش��د که تعداد گزارش هاي گواهي مرگ در س��ال هاي اولیه کار ثبت باال است و این بعلت وجود 
افرادي است که در این زمان با سرطان مي میرند و  غیرمحتمل است که ثبت شده باشند )چون 
بروز آنها چند س��ال زودتر بوده اس��ت(. بنابراین این مرگ ها به سیستم ثبت متصل نیستند و اگر 
موردي ردیابي نش��ود بصورت DCO ظاهر مي ش��ود. دو روش ارزیابي پوشش بر اساس گواهي 
مرگ وجود دارد و مي تواند براي همه موارد یا زیرمجموعه هاي تعریف شده با موضع سرطاني یا 

گروه سني بکار روند.

 M:I و DC 1- روش هاي
 DCI شرح سابقه این روش به پارکین ات آل1 برمي گردد. این روش مستلزم این است که موارد
به وضوح از طریق ثبت شناسایي شوند و با استفاده از نسبت مرگ و میر به بروز )M:I( میزان موارد 
سرطاني ثبت نشده اي که نمرده اند را تخمین زد. این قاعده در شکل 4 به تصویر درآمده است :
1. Parkin et al
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بعد از شمول موارد c) DCI ( در پایگاه داده ثبت سرطان، )d( موارد نایافته زنده فرض شده را 
d/( از فرمول )Under-registration( نهایي موارد ثبت نش��ده )نش��ان مي دهد و رتبه )درجه

a+b+c+d( محاس��به مي ش��ود. براي بدس��ت آوردن برآوردي عددي از )d( باید فرض شود که 
نس��بت سرطان هاي ثبت نشده اي که مرده اند ) c/a+d( مشابه با نسبت موارد ثبت شده اي است 
که مرده اند ) a/a+b(. بنابراین اگر )c/)c+d(=a/)a+b باش��د پس d=bc/a یا b/a×cd در واقع 
موارد نایافته اي را نش��ان مي دهد که تاکنون زنده اند. بنابراین درجه پوشش بصورت ذیل محاسبه 

مي شود :



معاونت بهداشتی / کنترل بیماری های غیرواگیر / اداره سرطان 130

داده هاي مورد نیاز براي این برآورد عبارتند از:
 )c/a+b+c( نسبت موارد ثبت شده از طریق اطالعات بدست آمده از گواهي هاي فوت •

)a/a+b مواردي که میزان مرگ در طول حیاتشان ثبت مي شوند )موارد فوت شده یا •
براي کمیت آخر پیگیري موارد ثبت ش��ده مستقل از گواهي مرگ براي تعیین نسبت مرگ مورد 

نیاز است. 
یک تخمین برای این تلفات، نس��بت مرگ و میر به بروز  )M:I( اس��ت که معمواًل از ثبت مرگ 
حاصل مي شود که مستقل از پیگیری اختصاصي موارد ثبت شده است. گرچه نسبت M:I  شامل 
موارد DCI )در نامگذاري ش��کل 4 برابر با )a+b(/)a+b+c(  است ولي درعمل خیلي متفاوت از 
  DCI نمي باش��د، به شرطي که میزان موارد  )a/)a+b(( تلفات حاصل از موارد گواهی غیر مرگ

نسبتاً کوچک باشد )حدود کمتر از %10(.
آجیکي1 و همکارانش فرمولي را برای تخمین پوشش از DCI  و M:I  )که هردو بصورت نسبت 

بیان شده( ارائه کرده اند: 

این روش در ژاپن برای تخمین پوشش ثبت استفاده شده است. فرض تخمین آن است که موارد 
تلفات ثبت ش��ده و ثبت نشده همانند باشد. این احتمااًل نادرست است چون مطالعات دیگر نشان 
داده که چنین مواردي در مقایسه با موارد یافت شده توسط روش هاي ثبت سرطان، احتمااًل در سن 
باالتر یافت شده، کمتر مورد بررسی قرار گرفته اند و یا کمتر تحت مراقبت و درمان قرار گرفته اند، از 
این رو تلفات بیشتری دارند. فرض دیگر این است که نسبت های M:I )مربوط به بقا( در دوره هاي 

کوتاه مدت نسبتاً ثابت هستند.

1. Ajiki
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روش پیگیري1 
در این روش موارد ردیابی نش��ده از طریق گواهی های مرگ با اس��تفاده از اطالعات بقای ثبت 
شده و براساس بیماران سرطانی که مرده اند با احتمال ثبت در فواصل پس از تشخیص تخمین 
زده می ش��وند. پس نیاز اس��ت که موارد DCI به صراحت شمارش شوند و حساسیتی به نسبت 
DCI ها یا فرض برابری M:I در مواردی که ردیابی ش��ده یا نش��ده اند، موجود نباشد. با اشاره 
به ش��کل 4 می توان دید که d  یعنی مواردیکه ثبت نشده باقی می مانند حتی پس از گنجاندن 

موارد DCI، شامل دو جزء اند:
 .)M( موارد از دست رفته2 - موارد ثبت نشده اي که نمردند - d1

d2 - مواردي که به خطا از دس��ت رفته اند3 - موارد ثبت نش��ده اي که مرده اند ولي در گواهي 
 .)L( مرگ آنها سرطان ذکر نشده است

برای تخمین این دو کسر سه پارامتر باید مشتق شوند:
 )s)ti(( 1- احتمال بقای در فواصل مختلف پس از تشخیص

ای��ن از طریق آنالیز بقای معمول بدس��ت می آید )روش آماری(، ام��ا موارد DCO نباید نادیده 
گرفته ش��وند، چون اگر خیلی زیاد باش��ند، احتمال بقا خیلی بزرگ خواهد شد. اما در DCO ها 
بطور معمول یک تاریخ تش��خیص برابر با تاریخ مرگ تعیین مي ش��ود )یعني زمان بقا مساوی 
 صف��ر(. ب��رای اجتناب از این ، م��وارد DCO بعنوان بروز در س��الی که رخ م��ی دهند  فرض 

می شوند، اما بقای آن ها منتسب از موارد DCN ثبت شده در همان سال است.
2- احتمال اینکه سرطان در گواهی مرگ قید نشده باشد، در فواصل مختلف پس از تشخیص 

m)t(.1- m)t(-1 برای بیماران سرطانی که در آنالیز بقا مرده اند حاصل مي شود.
3- احتمال اینکه بیمار مرده و در فواصل مختلف پس از تشخیص ثبت نشده باشد )u)ti. این  
بر پایه بیماران س��رطاني که مرده اند محاسبه مي شود، بصورت 1 منهاي )احتمال ثبت در زمان 

ti بعد از تشخیص(. بوالرد4

1. Flow method
2. Missing cases
3. Lost cases
4. Bullard
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و همکارانش حذف سال پیش از مرگ را هنگام محاسبه )u)ti پیشنهاد مي کند.
موارد از دس��ت رفته )M( از طریق )u)ti(× s)ti تعیین مي ش��ود. توجه داش��ته باشید که اینجا 
)u)ti  بایس��تی با این احتمال باش��د که بیمار نمرده و در فواصل مختلف پس از تشخیص ثبت 
نشده باشد. فرض بوالرد و همکارانش بطور واضح بر این است که این از طریق محاسبات بند 

3 بخوبي برآورد مي شود )تنها بر اساس بیماران مرده(. 
موارد از دست رفته )L( با فرمول ذیل تعیین مي شود : 

در N سال بعد از تشخیص، موارد از دست رفته عبارتند از :

پوشش در زمان ))C)t(T از طریق )M)T(-L)T -1 تعیین مي شود.
 یک برنامه کامپیوتری برای انجام عملیات ضروری کامپیوتری باید در دسترس باشد. مونتانارو1

و همکارانش تغییري را در روش پایه براي ثبت کنندگان سرطان در جایی که روند ثبت سرطان 
ش��امل یک وقفه )یک یا دوس��اله( بین بروز و زمان ثبت اتفاق می افتد شرح می دهد. این روش 
برای آزمایش تأثیر ثبت ناکامل در تخمین بقا  در انگلس��تان و فنالند اس��تفاده شده است و نیز 
برای س��نجش و ارزیابی کامل بودن ثبت در س��ال 1999 در ثبت س��رطان نروژ مورد استفاده 
 قرار گرفته اس��ت. روش پیگیری، تخمین کامل بودن ثبت را با توجه به س��ال در فواصل زمانی 
پی درپی در پایان همان س��ال مهیا مي نماید و بنابراین اطالعات��ي بر مبناي بهنگامي اقدامات 

ثبت فراهم مي کند.

1. Montanaro
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بخش دوم: امکان انجام مقايسه داده ها، قابل اطمینان بودن و 
بهنگام بودن1

نقش ثبت سرطان مبتني بر جمعیت از یک فراهم کننده میزان بروز سرطان فراتر رفته است. ثبت 
مدرن، به ش��رط آنکه دسترس��ي به منابع کافي را داشته باشد، مي تواند در قسمت هایي از کنترل 
س��رطان مانند تحقیقات اپیدمیولوژیک در مورد علل سرطان، مانیتور کردن و ارزیابي برنامه هاي 

غربالگري و پیگیري بیماران سرطاني در ارتباط با کیفیت مراقبت هاي ارائه شده، فعال باشد .
ارزش ثبت س��رطان و توانایي آن در انجام چنین فعالیت هایي ش��دیداً وابسته به کیفیت داده ها و 

کنترل کیفي انجام شده است .
طبق یک اصل تمام ثبت ها باید قادر باشند برخي روش هاي عیني را ارائه دهند بجاي آنکه صرفًا 

به شعارهاي تئوریک منطقي یا امیدهاي کاذب دل خوش باشند .

نكات كلیدي در ارزیابي كیفیت داده ها
در منابع قبلي که در کیفیت داده ها مطرح بود، قابلیت مقایسه و تطابق داده ها، کامل بودن و قابلیت 
اطمینان به داده ها، در اینجا یک فاکتور دیگر کیفیت داده ها یعني به هنگام بودن ارائه اطالعات2 

روشهاي ثبت را اضافه مي کنیم.

1� قابلیت تطابق و مقایسه داده ها3 
منظور این است که طبقه بندي و کدگذاري در ثبت سرطان و تعاریف کدگذاري و عناوین داده هاي 
گزارش ش��ده با قواعد بین المللي سازگاري داشته باشند . براي ارزیابي قابلیت تطابق در داده هاي 

ثبت 4 اصل نیاز به توجه خاص دارد :
الف- سیستمي که براي طبقه بندي و کدگذاري سرطان ها استفاده مي شود.

1. Dr. Max parkin, Freddie Bray, Evaluation of data quality in the cancer registy: 
principles and methods part II: comparability, validity and time liness, 2009. Avaliable on 
www.ejconline.com
2. time line
3. comparability
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ب- تعریف میزان بروز یعني تعریف یک"مورد سرطاني" تعریف "زمان کشف مورد سرطاني".
ج- افتراق بین یک مورد سرطاني جدید و عود، گسترش تومور یا متاستاز در یک فرد.

د- کدگذاري مجدد سرطاني که در افراد بدون عالمت کشف مي شوند.

1�1� استانداردهاي بین المللي طبقه بندي و كدگذاري سرطان ها
 International Classification" استانداردهاي طبقه بندي و کدگذاري سرطان ها در کتاب

of Disease" از سال 1940 توسط WHO منتشر شده است . 
در کتاب ICD-O  در مورد سرطان ها موارد زیر تعریف شده است:

1� توپوگرافي: محل تومور در بدن )مترادف با موقعیت آناتومیک یا محل(
2� مورفولوژي: شماي میکروسکوپیک و منشأ سلولي تومور

3� رفتار تومور )Behavior( : آیا تومور بدخیم، خوش خیم، درجا )in situ( یا نامشخص است.
4� درجه تومور )Grade(: میزان تمایز تومور

2�1� زمان كشف مورد سرطاني1
توصیه )ENCR(2 براي این منظور موارد زیر است :

الف � تاریخي که براي اولین بار به صورت قطعي از نظر هماتولوژي یا سیتولوژي بدخیمي اثبات 
مي شود )بجز اتوپسي(. این تاریخ به ترتیب ذیل باید باشد :

• تاریخي که نمونه برداي )بیوپسي( انجام مي شود .
• تاریخي که به دست پاتولوژیست مي رسد .

• تاریخ گزارش پاتولوژي
ب � تاریخ بستري شدن در بیمارستان به دلیل این بدخیمي

ج � زماني که در کلینیک س��رپایي پذیرش ش��ود : تاریخي که براي اولین بار در کلینیک سرپایي 
جهت این بدخیمي مورد مشاوره قرار گیرد.

د � تاریخ تشخیص به جز موارد الف، ب و ج
1. Incidence date
2. European Network of Cancer Registries
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ه � تاریخ مرگ، اگر هیچ اطالعات دیگري بجز مرگ به دلیل بدخیمي در دسترس نباشد.
و � تاریخ مرگ، اگر بدخیمي در اتوپسي کشف شود .

نکته: در هر صورت تاریخ تشخیص سرطان نباید بعد از تاریخ شروع درمان یا تصمیم براي عدم 
درمان یا اتوپسي باشد .

3�1� تومورهاي متعدد اولیه1
براي هر فرد این امکان وجود دارد که به بیش از یک نوع س��رطان مبتال ش��ود بنابراین باید بین 
موارد جدید و مواردي که گس��ترش س��رطان اولیه، عود یا متاستاز افتراق قائل شد. براي مثال در 
س��وئد 17% موارد سرطاني جدید در س��ال 2006 موارد تکراري سرطان اولیه در همان فرد بوده 
است. بنابراین در ثبت سرطان هاي مختلف به این منظور قواعد مختلفي بکار مي رود اما در حال 
حاضر دو سیس��تم بیش��تر از همه بکار میرود. برنامه SEER که در آمریکاي ش��مالي بکار میرود 
توم��ور متعدد در یک فرد به صورت High Incidence Rate عنوان ش��ده اند یعني آنها اجازه 
ثبت کانسر در یک محل آناتومیک بدن را به عنوان موارد جدید مي دهند به شرط آنکه مورد جدید 
 IARC/IACR 2 ماه تا 5 سال )بسته به محل تومور( بعد از تومور اولیه ایجاد شوند در حالیکه
اجازه ثبت فقط یک سرطان در محل آناتومیک مشابه را در سراسر عمر مي دهد )مگر آنکه از نوع 

هیستولوژیک متفاوت باشد(

4�1� تشخیص هاي اتفاقي2 
منظور از تش��خیص اتفاقي کشف سرطان در افراد بدون عالمت به صورت اتفاقي است. دو منبع 
تش��خیص هاي اتفاقي س��رطان ها عبارتند از کشف س��رطان ها از طریق برنامه هاي غربالگري و 

اتوپسي ها.

الف: كشف سرطان ها از طریق غربالگري3 
هدف از غربالگري کش��ف س��رطان در افراد بدون عالمت و در مراحل اولیه آن اس��ت بنابراین 
1. Multiple primaries
2. Incidental diagnosis
3. Screen detected cancer
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احتمال درمان قطعي را افزایش مي دهد. وقتي یک برنامه غربالگري در جامعه اجرا مي شود، موارد 
جدید را افزایش مي دهد. در آغاز  برنامه هاي غربالگري، اکثر س��رطان هاي ش��ایع مورد بررس��ي 
کشف مي شوند و میزان بروز کاهش مي یابد اما کمتر از میزان قبل از غربالگري نمي شود که این 
به دلیل افزایش کاذب تش��خیص1 اس��ت و منظور از آن سرطان هایي است که هیچگاه در طول 
عمر فرد تش��خیص داده نمی ش��دند زیرا ش��اید آن فرد به علت دیگري غیر از آن س��رطان فوت 
کرده یا ش��اید س��رطان کشف شده هیچگاه مهاجم نشده اس��ت )Pseudo disease(. افزایش 
تش��خیص هاي کاذب مخصوصاً در برنامه هاي غربالگري س��رطان پروستات یک مشکل است. 
تست PSA بسیاري از تومورهاي کوچک نهفته را کشف مي کند که اغلب آنها به مرحله سرطان 
مهاجم نمي رس��ند و در حال حاضر نمي توان بوسیله PSA مشخص نمود کدام سرطان ها به این 

مرحله مي رس��ند. بنابراین بسیار کم است که بدانیم در برنامه هاي غربالگري کدام سرطان را مي 
خواهیم کش��ف کنیم تا اثر آن بر میزان بروز س��نجیده ش��ود. براي مثال غربالگري سرطان هاي 
کول��ون و س��رویکس میزان بروز آنه��ا را کاهش مي دهد به دلیل حذف س��رطان در مرحله قبل 
از تهاجم آن و دیگر آنکه قادر باش��یم میزان س��رطان را در دوره ه��اي مختلف برنامه غربالگري 
محاس��به نماییم. به منظور ارزیابي اثربخشي آن برنامه غربالگري که از طریق ارتباط برنامه ثبت 
سرطان با برنامه هاي غربالگري امکان پذیر است. به این ترتیب قادر خواهیم بود بین سرطان هایي 
 که عدم پاس��خ2 دارند را از آنهایي که فرد دعوت نش��ده افتراق دهیم. بنابراین توصیه مي شود که 
ثبت هاي سرطان مجموعه اطالعاتي را تحت عنوان "روش هاي کشف موارد سرطاني در ارتباط 

با غربالگري" جمع آوري کنند.

ب � تشخیص بر اساس اتوپسي3
منظور وقتي اس��ت که بدون هیچ ش��ک به بدخیمي قبل از مرگ تومور در اتوپس��ی کشف شود. 
بنابراین میزان بروز سرطان ها در مناطق یا کشورهایي که قانون اجازه اتوپسي به دالیل پزشکي، 

علمي یا آموزشي را براحتي مي دهد، باالست.
1. Over diagnosis
2. non-respondent
3. Autopsy diagnosis
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2� صحت1 
صحت عبارتست از نسبتي از موارد سرطاني در یک پایگاه داده با یک سري مشخصات مخصوص 
)مثل جایگاه تومورو سن( که واقعاً همان ویژگي ها را داشته باشند. پارکین و همکاران 4 روش را 
ارائه دادند که نمایانگر اطالعات کمي در مورد "صحت" اس��ت و مي تواند جهت مقایسه با سایر 
ثبت ها یا خود همان ثبت اس��تفاده ش��ود. این موارد عبارتند از ثبت و کدگذاري مجدد، معیارهاي 
تش��خیصي )اثبات هیس��تولوژیک و DCO(، تجزیه و تحلیل اطالعات از دست رفته و انسجام 

داخلي.

1�2� ثبت و كدگذاري مجدد2 
ممیزه��اي ثبت و کدگ��ذاري مجدد براي ارزیاب��ي صحت و قابلیت تکرارپذی��ري )مطابقت بین 
نیروهاي جمع آوري کننده اطالعات( داده هاي ثبت سرطان. این روش کاربردي ترین روش براي 
ارزیابي صحت ثبت سرطان است. در جمع آوري مجدد به طور مستقل موارد سرطاني از یک منبع 
شاخص مجدد جمع آوري شده ، کدگذاري مي شوند و مقایسه اطالعات جمع آوري و کدگذاري شده 
با اطالعات ثبت شده در پایگاه داده ها، صورت می پذیرد. اگر در این مقایسه کدها با هم مطابقت 
نداشتند شدت عدم مطابقت باید ذکر شود. تعدادي روش هاي درجه بندي براي تعیین شدت عدم 

تطابق وجود دارد. 
در کدگذاري مجدد کدها به طور مس��تقل مجدداً ارزیابي ش��ده و میزان مطابقت با کدگذاري هاي 
قبل��ي موج��ود در پایگاه داده ها انجام مي ش��ود )در این روش نیاز به بازبیني مس��تندات نیس��ت( 
 این نوع مطالعه جهت آموزش پرس��نل کدگذار جدید مفید اس��ت و اگر چه این مطالعه س��اده تر و 
کم هزینه تر از جمع آوري مجدد داده ها است اما ارزیابي مشکالتي که از طریق جمع آوري مجدد 

داده ها حاصل مي شود با این روش امکان پذیر نیست.
در مطالعات قابل اطمینان بودن3 میزان درك و دقت پرس��نل ثبت س��رطان براي رعایت قواعد 
کدگذاري مورد ارزیابي قرار مي گیرد. در این مطالعه توانایي کلي پرس��نل جمع آوري کننده داده ها 
1. Validity )accuracy(
2. Reabstracting and recording
3. Reliability
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و کدگذارها ارزیابي مي ش��ود. در این روش شرکت کنندگان موارد شخصي را کدگذاري مي کنند و 
مي توان نتایج نهایي را بر اساس اهداف به صورت آماري به دست آورد.

2�2� اثبات هیستولوژیك1
براي اکثر موارد صحت تش��خیص اگر بر اس��اس مطالعه هیستولوژیک توسط پاتولوژیست باشد، 
باالتر اس��ت. در اغلب ثبت هاي س��رطان تشخیص هایي که بر اساس سیتولوژي و یا اسمیر خون 
محیطي باش��د در گروه تشخیص هاي هیستولوژیک دسته بندي مي شود، بنابراین افتراق بین آنها 
امکان پذیر نیس��ت. به همین دلیل ایندکس صحت درصد مواردي اس��ت که با تش��خیص هاي 

پاتولوژي اثبات شده اند.
میزان اصلي درصد مواردي که اثبات هیس��تولوژیک شده اند )MV%(2 شاخص صحت اطالعات 
اس��ت. هر چند، میزان باالي مواردي که بوس��یله پاتولوژي یا س��یتولوژي/ هماتولوژي تش��خیص 
داده ش��ده اند.که باالتر از آنچه که به طور منطقي مورد انتظار اس��ت، نشانه اعتماد بیش از اندازه به 
آزمایشگاه هاي پاتولوژي به عنوان یک منبع اطالعات است، با نقص در ثبت سرطان به شمار مي رود.

میزان مطلق MV%، بدون مقایس��ه آن با میزان"مورد انتظار" یعني آنچه که به طور منطقي در 
ش��رایطي که ثبت سرطان فعالیت دارد )مانند وضعیت تکنولوژي پزشکي، طب بالیني منطقه اي( 
معني اندکي دارد. بنابراین، میزان MV )که معمواًل با در نظر گرفتن محل تومور و جنس محاسبه 
مي ش��ود( باید با یک سري از استانداردهاي مناسب مقایسه ش��ود، به این ترتیب میزان هایي که 
به طور قابل توجهي متفاوت هس��تند مشخص مي شوند. اس��تانداردها را مي توان بر اساس میزان 
متوسطي که از ثبت هاي سرطان هر منطقه )بر اساس محل تومور و جنس( بدست مي آید، تعیین 
نمود. مثاًل از )CI5( جلد هشتم یا از همان کشور تعیین نمود، اگر میزان MV بوسیله مطالعه زیر 

گروه هاي قومي یا ملیتي مورد مطالعه قرار گرفته باشد. 

1. Histological verification
2. Morphologically verified
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1)DCO( �3�2
روش دیگر بررسي صحت اطالعات، میزان سرطان هایي است که براي آنها اطالعات دیگري به 
جز گواهي مرگ بر اثر سرطان وجود ندارد � ثبت هاي DCO � زیرا این بخوبي مشخص است که 
اطالعات مبتني بر گواهي فوت فاقد صحت یا دقت در مقایسه با مواردي است که از منابع بالیني 
یا پاتولوژي به دست مي آید. DCO را به اشتباه یک شاخص کامل بودن اطالعات ثبت سرطان 
در نظر مي گیرند. اگرچه درصد باالي DCO نش��انه ناقص بودن روش هاي جمع آوري اطالعات 

در ثبت هاي سرطان است اما میزان پایین آن نمي تواند کامل بودن اطالعات را تضمین کند.

2�4� اطالعات از دست رفته2
یک ش��اخص کیفیت داده ها میزان مواردي است که داراي اطالعات ناقص هستند. موارد ناقص 

مي تواند به دلیل مشکالت زیر باشد:
• سیستم جمع آوري اطالعات یا دسترسي به منابع

• نوع تعریف اطالعات و کدهاي آنها
• کاربرد اشتباه قواعد مربوط به کدها 

اطالعات ناقص ممکن اس��ت ارتباطي با ثبت س��رطان نداشته باش��د بلکه به علت شرح حال ها، 
 بررس��ي هاي پزش��کي یا ابهام در مس��تندات پزش��کي باش��د. وجود درصد باالي تومورهایي با  

)PSU(3 نشانه نقص در سیستم ثبت سرطان مي باشد.
ترکیب طبقات PSU در مراکز ثبت متفاوت اس��ت. ICD-O ش��امل عنوانی برای "محل اولیه 
نامشخص" )C80( می باشد اما طبقه PSU ممکن است شامل عناوین دیگری )مثل نئوپالسم های 
 )C75( غدد درون ریز ،)C39( تنفسی ،)C26( ارگان های سیستم گوارشی ill-defined بدخیم
 )C76( ill-defined بعالوه سایر محل های )C48( و نئوپالسم های پریتونئال و رتروپریتونئال

باشد.
بخش IX گزارش CI5 باالترین معیار قابل قبول برای درصد موارد س��ن نامعلوم را )20%<(، 
1. Death Certificate Only
2. Missing information
3. Primary site unknown
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مواضع ill-defined را )%20<( و اساس تشخیص نامعلوم را )%20<( ثبت کرده است.

2�5� همخواني اطالعات
برنامه IARC-CHECK براي ویرایش اطالعات بر اس��اس ICD-O-3 طراحي ش��ده است 
و ب��راي کنترل صح��ت کدهاي جنس، مطابقت زمان بروز و تاریخ تول��د و کدهاي توپوگرافي و 
مورفولوژي انجام یک س��ري کنترل و مطابقت ها براي صحت و نیز همخواني بین متغیرها نیز 

توسط این برنامه انجام مي شود. مانند:
• سن / زمان بروز تومور و تاریخ تولد

• سن / محل تولد / هیستولوژي
• محل تومور / هیستولوژي

• جنس / محل تومور
• جنس / هیستولوژي

• رفتار تومور / هیستولوژي
• رفتار تومور / محل تومور

• درجه تومور)گرید( / هیستولوژي
• اساس تشخیص / هیستولوژي

 www.iacr.com.fr. قابل دسترس است IARC این برنامه در وب سایت

3� بهنگام بودن انتشار اطالعات 4
انتشار سریع در موارد سرطاني یک اولویت دیگر در ثبت سرطان است. دسترسي سریع به اطالعات 
موارد سرطاني براي مسئولین بهداشتي و محققین سودمند است و ارائه سریع اطالعات، اعتبار ثبت 
س��رطان را افزایش مي دهد. هر چند بین بهنگام بودن اطالعات میزان کامل و صحیح بودن آن 
ارتباط مستقیم وجود دارد، سرعت انتشار اطالعات در ثبت سرطان به عوامل متعددي بستگي دارد.

4. Time Line
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در ثبت س��رطان تعریف رس��مي براي بهنگام بودن اطالعات وجود ندارد. هر چند به طور کلي به 
س��رعتي که ثبت س��رطان اطالعات را به طور قابل اعتماد و کامل جمع آوري، بررسي و گزارش 
مي کند، بس��تگي دارد اما محققان دیگر1 از این نیز فراتر رفته اند و ش��اخص "زمان دسترسي"2 را 
تعریف نموده اند یعني فاصله بین زمان تشخیص )زمان بروز( و زماني که آن مورد سرطاني براي 

تحقیق در ثبت سرطان قابل دسترسي باشد.
قواعد بین المللي براي بهنگام بودن داده هاي ثبت سرطان وجود ندارد اما برخي از مراکز آمریکاي 
ش��مالي مخصوصاً آنها که از طریق عقد قرارداد فعالیت مي کنند اس��تاندارهاي خاصي را براي هر 

ثبت مشخص نموده اند:
• موارد سرطاني باید در عرض 6 ماه از زمان اولین قرارداد ثبت شوند.

• سیستم ثبت باید مواد جدید را در عرض 22 ماه پس از سال تشخیص به طور کامل ثبت کند.
• در عرض 23 ماه پس از پایان سال تشخیص، حداقل 95%  موارد مورد انتظار و قابل گزارش 

در آن سال ثبت شده باشند.

1. Smith-Gagen et al
2. Time to availability
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دانشگاه

ارزيابی و پايش مراکز مرتبط با برنامه

چك لیست معاونت بهداشتی دانشگاه
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قرارداد بسته شده است؟
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چك لیست بازديد مراکز بهداشت شهرستان



147برنامه ملی ثبت سرطان / دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش موارد سرطانی



معاونت بهداشتی / کنترل بیماری های غیرواگیر / اداره سرطان 148

چك لیست بازديد از مراکز پاتولوژی
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دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي......
مركز بهداشت شهرستان.....
شبكه بهداشت و درمان .....

چك لیست پایش عملكرد پزشك خانواده در رابطه با سرطان                  

ف
خيربليسطح دانشگاهردی

آیا از تعداد کل بیماران مبتال به سرطان کشور مطلع است؟1

آیا از شایعترین سرطان در کشور به تفکیک نوع سرطان، سن و جنس آگاهی دارد؟2

آیا از مشکالت سالمتی بیماران سرطانی منطقه مطلع است؟3

در صورت پاسخ مثبت آیا برنامه مداخله ای برای حل مشکالت سالمتی بیماران سرطانی منطقه موجود می باشد؟4

آیا در زمینه شناخت عوامل خطر سرطان زا و راه های پیشگیری از سرطان جلسات آموزشی برگزار شده است؟5

آیا شناسایی گروه های پر خطر سرطان  مخصوصاً بستگان بیماران مبتال به سرطان انجام می گیرد؟6

ف
خيربليسطح مركز بهداشتی درمانی شهرستانردی

آیا پزشک خانواده به محدوده جغرافیایی و شرایط جمعیتی حوزه تحت پوشش خودآگاهی و شناخت کافی دارد؟1

آیا نمودار سرطان شایع منطقه به تفکیک جنس و سن و شاخص های آن توسط پزشک تهیه شده است؟2

آیا بیماریابي بیماران سرطاني در محدوده تحت پوشش در حدانتظار است؟3

آیا آمار تعداد بیماران سرطاني در محدوده تحت پوشش به تفکیک نوع سرطان، جنس و سن مشخص مي باشد؟4

آیا برنامه مراقبتی بیماران سرطانی تدوین شده است؟5
در صورت وجود برنامه تعداد بیماران سرطانی مراقبت شده )توسط پزشک و بهورز(:

آیا از مرحلة تشخیص داده شده و روند درماني بیماران سرطاني مطلع است؟6

آیا از وضعیت عوامل خطر مرتبط با س��رطان منطقه به تفکیک عوامل تغذیه اي، محیطي )فیزیکي و ش��یمیایي(، 7
دموگرافیک و سبک زندگي مطلع است؟
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آیا نظارت مستمر بر فعالیت بهورز )بیماریابی، ارجاع، پیگیری، آموزش( انجام می شود؟8

آیا عرضه خدمت عالئم هشدار دهنده بیماری های بدخیم )سرطان های شایع( را می داند؟9

آیا پزشک خانواده در رابطه با غربالگری سرطان های شایع مطابق برنامه ملی آموزش الزم را دیده است؟10

آیا معاینات دوره ایی توسط پزشک خانواده از زنان واجد شرایط و در خطر سرطان پستان انجام می شود؟11

آیا پزشک خانواده جهت ارتقاء مهارت هاي نظري و عملي خود در جلسات آموزشي و کارگاه هاي دوره ایي شرکت 12
نموده است و از بسته هاي آموزشي تهیه شده در خصوص سرطان اطالعات کافي دارد؟

ف
خيربليسطح خانه بهداشتردی

1
آیا بهورز از آمار تعداد بیماران س��رطانی ش��ایع در محدوده تحت پوش��ش به تفکیک نوع سرطان، جنس و گروه 

سن آگاهی دارد؟

تعداد بیماران سرطانی شناسایی شده جدید و قدیم:2

آیا افراد شناسایی شده مبتال به سرطان در دفتر پیگیری ثبت شده است؟3

آیا بهورز عالئم هشدار دهنده بیماری های بدخیم )سرطان شایع( را می داند؟4

نام و نام خانوادگي پایش شونده و امضاء             نام و نام خانوادگي، سمت پایش کننده و امضاء
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راهنمای تكمیل چك لیست پایش عملكرد پزشك خانواده

خواهشمند است قبل از تكمیل چك لیست به نكات زیر توجه فرمایید:

• این چک لیست هر 3 ماه یک بار توسط تیم پایش شهرستان تکمیل خواهد شد.
• در مواردي که جواب سوال چک لیست »بلي« باشد، بایستي شواهد مکتوب یا اسنادي که دال 

بر صحت گفته ها باشد ارائه گردد.
• خواهش��مند است در صورت داشتن هرگونه س��وال یا وجود ابهام با مرکز مدیریت بیماري هاي 

غیرواگیر وزارت متبوع تماس حاصل گردد.

سطح دانشگاه
ش��ماره 2: مطلع بودن از آمار تعداد بیماران مبتال به سرطان شایع کشور به تفکیک جنس و سن 

و نوع سرطان.
شماره 4: آیا برنامة مداخله ای جهت حل مشکالت وجود دارد در صورت اجرا آیا نتیجه مداخالت 
انجام ش��ده باعث رفع نواقص ش��ده اس��ت در صورتی که پزش��ک حداقل یک برنامه مداخله ای 
مشخص و زمان بندی شده برای حل مشکالت سالمتی الویت بندی شده بیماران سرطان منطقه 

تدوین کرده باشد، مورد تأیید قرار گیرد.
ش��ماره 6: در صورت وجود مدارکی دال بر شناسایی گروه های پر خطر سرطان گزینه بله در نظر 

گرفته شود. 

سطح مركز بهداشت شهرستان
شماره 1: پزشک مي بایست از جمعیت تحت پوشش حوزه خود آگاهي داشته باشد.

ش��ماره 2: ترس��یم نمودار سرطان هاي ش��ایع منطقه به تفکیک جنس و سن و استخراج دقیق و 
صحیح ش��اخص هاي کمي مهم ثبت سرطان توسط پزش��ک ضروري است. هر کدام یک سوم 
کل امتیاز )شاخص هاي که در خود مرکز قابل محاسبه نبوده و آگاهي پزشک از آنها ضروریست، 
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بایستي توسط پزشک به صورت مکتوب از ستاد شهرستان درخواست گردیده و منعکس گردد(
ش��ماره 3: مورد انتظار در واقع از تقس��یم جمعیت تحت پوشش تقسیم بر 1000 به دست مي آید، 
در صورت نداش��تن آگاهي از تعداد مورد انتظار و استخراج صحیح پزشک مطابق دستورالعمل در 

هنگام پایش امتیاز تعلق نمي گیرد. 
ش��ماره 4: وجود آمار تعداد بیماران مبتال به سرطان شایع حوزه تحت پوشش به تفکیک جنس و 

سن و نوع سرطان. 
ش��ماره 6: پزش��ک الزم است از مرحله تشخیص داده شده و روند درماني بیماران سرطاني تحت 
پوشش آگاهي داشته باشد به طور تصادفی 3 بیمار سرطاني از دفتر ثبت استخراج و بررسي شود.

ش��ماره 7: الزم است پزشک لیست مش��کالت موجود بهداشتي منطقه )محیطي، تغذیه اي ...( را 
ارائه نماید. آشنایي پزشک با کلیه موارد این بند ضروري است و بایست حداقل به چند مورد اشاره 

نماید.
شماره 8: پزشک می بایست موارد ثبت شده توسط بهورز را بررسی و کنترل نماید. در صورت ارائه 

مدارکی بر پایش و ارزیابی برنامه های مرتبط با سرطان گزینه »بله« انتخاب شود.
شماره 9: آشنایی با عالئم هشداردهنده بیماری های بدخیم سرطان های شایع برای عرضه کنندگان 

خدمت بسیار ضروری می باشد.
شماره 11: در صورت انجام نشدن معاینات دوره ای امتیاز تعلق نمی گیرد.

ش��ماره 12: در صورتی که گواهی آموزشی یا صورتجلس��ه حضور و غیاب او موجود باشد، »بلی« 
منظور گردد و امتیاز مربوطه داده شود.

سطح خانه بهداشت:
شماره3: ثبت بیماران شناسایی شده برای تشکیل پرونده مراقبت در دفتر پیگیری الزم می باشد. 

5 بیمار از جهت ثبت اسامی آنها در دفتر بررسی گردد.
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پیوست ها
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پیوست 1: 
آنالیز داده ها

آنالیز داده هاي ثبت س��رطان در هر استان مي تواند انجام گیرد. براي یکسان سازي آنالیز فوق و 
تهیه گزارش ها، نرم افزاري توسط مرکز مدیریت بیماري ها طراحي شده است تحت ACESS و 

به نام ASR Formular که در اختیار دانشگاه ها قرار داده مي شود.
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Per

2012

2012 )IARC( ، )ASR( محاسبه میزان بروز استاندارد شده سنی
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پیوست 2:
فیدبك به دانشگاه ها
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پیوست 3:
ICDO آموزش کدگذاری

نکات مهم در کدگذاری بین المللی
)ICD-O3( سرطان ها

ICD-O3

ICD-O3
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c--.-                                           

حرف c  حتماً باید در ابتداي کد نوشته شود زیرا از کاراکترهاي اصلي کد محسوب مي شود.

)Adenocarcinoma( )Invasive(

1ـ  کد توپوگرافی:

2ـ  کد مورفولوژی:
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*
*

خوش خیم   
نامشخص از لحاظ 

خوش خیمي یا بد خیمي 

کارسینوم درجا  

بدخیم اولیه 
متاستاتیک

نامشخص
 از لحاظ اولیه یا متاستاز بودن
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8070
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‘

Gleason’s grade 2 & 3, combined grade (tissue scoer) Of 5
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‘

Gleason’s grade 2 & 3, combined grade (tissue scoer) Of 5

8070

1 يا 4

و در ثبت سرطان درج نمی شود.
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كد اشتباه:
كد صحيح:



167برنامه ملی ثبت سرطان / دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش موارد سرطانی

كد اشتباه:
كد صحيح:

توجه
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10- توجه به تعيين اساس تشخيص در زمان كدگذارى از اهم واجبات مى باشد.
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r

)Behavior(

خطاهای شايع در کدگذاری
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r
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20

21

22

Adenocarcinoma of stomach Grade I-II

Adenocarcinoma of stomach Grade I/II

Adenocarcinoma of prostate gland score 7or
(combined Gleason’s grade 5+2)

23 Low grade Astrocytoma of Brain grade II - III
who

8140/31
8140/39

8140/32
8140/39

8140/39
8140/35
9400/39
9400/32
9400/33

8140/32

8140/31

9400/31

8140/32

C

C
C

C
C
C
C

تعدادی از خطاهای کدگذاری مربوط به تشخیص های پاتولوژی

20

21

22

Adenocarcinoma of stomach Grade I-II

Adenocarcinoma of stomach Grade I/II

Adenocarcinoma of prostate gland score 7or
(combined Gleason’s grade 5+2)

23 Low grade Astrocytoma of Brain grade II - III
who

8140/31
8140/39

8140/32
8140/39

8140/39
8140/35
9400/39
9400/32
9400/33

8140/32

8140/31

9400/31

8140/32

C

C
C

C
C
C
C

disease
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20

21

22

Adenocarcinoma of stomach Grade I-II

Adenocarcinoma of stomach Grade I/II

Adenocarcinoma of prostate gland score 7or
(combined Gleason’s grade 5+2)

23 Low grade Astrocytoma of Brain grade II - III
who

8140/31
8140/39

8140/32
8140/39

8140/39
8140/35
9400/39
9400/32
9400/33

8140/32

8140/31

9400/31

8140/32

C

C
C

C
C
C
C

ردیفتشخیص پاتولوژیشماره كد غلطشماره كد صحیح 
8010/39-

C80.9
8010/69- 

48.1
Metastatic carcinoma of omentum un-
known orgion

24

8500/33
8500/31
8500/32
8500/39

Ductal carcinoma of Breast histologic 
grade II-III naclear grade, I/II

25

C54.1
8380/3

 54.1
8140/39

Endometrioid Adenocarcinoma26

C54.1
8140/3

 54.1
8380/3

Endometrial Adenocarcinoma27

C44.5
8070/3

50.9
8070/3

Squamous cell Carcinoma/ breast28

C15.5
8070/39

16.9
8070/3

Squamous cell Carcinoma/ Stomach29

C11.9
8020/34

11.9
8010/3

Nasopharyngeal Carcinoma30

C64.9
8312/3

64
8310/3

Renal Cell Cacinoma, clear cell Type31

8090/398090/31Basal cell Cacinoma, Grade I, ...32
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اصطالحات معادل سرطان
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پیوست 4:
سیستم تعیین مرحله سرطان1

سیس��تمی که اغلب در توصیف وسعت سرطان بکار می رود، سیستم مرحله بندی TNM است. 
 )-N(، غدد لنفاوی مجاور )مرحله-T اطالعات در مورد تومور )مرحله ،TNM در مرحله بندی
و متاس��تازهای دور )مرحلهM-( ترکیب می ش��وند و به گروه بندی های خاص TNM  نسبت 

داده می شوند.
گروه بندی های مرحله TNM با اس��تفاده از ش��ماره های یونانی 0 تا 4 تعریف می شوند. مرحله 
بالینی از طریق یافته های حاصل از معاینات بالیني و آزمایش هاي انجام ش��ده تعیین می ش��ود. 
مرحله پاتولوژیک، یافته های پاتولوژی بعد از جراحی را ش��امل می شود. اکثراً مرحله پاتولوژیک 
مهمترین مرحله اس��ت، چون درگیری غدد لنفاوی بواس��طه آزمایش تحت میکروس��کوپ به 

درستی تعیین می شود.

شکل 1 : اندازه هاي تومور، انجمن سرطان آمريکا، 2006
   

1 cm 
2 cm 3 cm 5 cm 

2.5 centimeters (cm)= 1 

1 cm\= 10 mm 

Tumor sizes 

T به اندازه س��رطان )اندازه به س��انتی متر : 2/5 س��انتی متر= اینچ( و اینکه آیا در حال رشد به 

1. پرتوی پور الهام، رمضانی دریاس��ری دکتر رش��ید، نادعلی دکتر فاطمه، کتاب درمان سرطان پستان، انتشارات 
اکباتان، 1389.

1 cm=10 mm
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بافت های مجاور بوده اشاره می کند. N به انتشار سرطان به غدد لنفاوی و M به متاستاز )انتشار 
به بخش های دیگر بدن( اشاره می کند.

 M, N ,T گروه های
T گروه هاي

گروه های T بر اساس اندازه سرطان پستان و انتشار آن به بافت مجاور طبقه بندی می شوند. 
Tis: تنها برای کارسینومای در منشأ یا سرطان پستان غیرمهاجم مثل داکتال کارسینومای در 

منشأ استفاده می شود.
T1: سرطان به قطر 2 سانتی متر )تقریبًا 3/4 اینچ( یا کوچک تر باشد.

T2 : سرطان بین 2 تا 5 سانتی متر قطر داشته باشد.
T3: سرطان بیش از 5 سانتی متر قطر داشته باشد.

T4: سرطان در هر اندازه به دیواره فقسه سینه و پوست انتشار یافته باشد.

 N گروه های
گ��روه N بر اس��اس غدد لنفاوی مجاور متأثر از س��رطان پس��تان توصیف می ش��وند. دو نوع 
طبقه بندی در توصیف N وجود دارد، یکی بالینی )قبل از جراحی( یعنی آنچه پزش��ک می تواند 
احس��اس کند و یا در تصاویر رادیولوژی مش��اهده کند و دیگری پاتولوژیکی، آنچه پاتولوژیست 

در غدد لنفاوی برداشته شده از طریق جراحی می بیند.
N0 بالینی: بر اساس آزمایش بالینی، سرطان به غدد لنفاوی منتشر نشده است.

N0 پاتولوژیکی: بر اس��اس آزمایش هاي میکروس��کوپی، سرطان به غدد  لنفاوی منتشر نشده 
است.

N1 بالینی: سرطان به غدد لنفاوی زیر بازوی همان سمت پستان درگیر منتشر شده است. غدد 
لنفاوی به سمت دیگر یا به بافت اطراف مرتبط نشده اند.

N1 پاتولوژیکی: سرطان در 1 تا 3 غده لنفاوی زیر بازو یافت شده است.
N2 بالینی: سرطان به غدد لنفاوی زیر بازو در همان سمت پستان درگیر منتشر شده و به طرف 
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دیگر یا بافت اطراف مرتبط ش��ده اس��ت یا سرطان به غدد لنفاوی داخل پستان )نزدیک جناغ( 
منتشر شده باشد ولی غدد لنفاوی زیر بازو را درگیر نکرده باشد.

N2 پاتولوژیکی: سرطان 4 تا 9 غده لنفاوی زیر بازو را درگیر کرده باشد.
N3 بالینی: س��رطان به غدد لنفاوی باال یا درس��ت زیر اس��تخوان ترقوه در همان سمت درگیر 
منتشر شده باشد و به غدد لنفاوی زیر بازو ممکن است انتشار یافته باشد یا انتشار نداشته باشد 
یا اینکه سرطان به غدد لنفاوی داخل پستان و غدد لنفاوی زیر بازوی هر دو سمت انتشار یافته 

باشد.
N3 پاتولوژیکی: سرطان به ≥10 غده لنفاوی زیر بازو منتشر شده باشد یا همچنین سایر غدد 

لنفاوی اطراف پستان را درگیر کرده باشد.

 M گروه های
گروه M به انتشار سرطان به بافت ها و اندام های دور بستگی دارد.

0M: سرطان به فواصل دور انتشار نیافته است.
1M: سرطان به اندام های دور انتشار یافته است. 
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جدول 1: مثالي از مراحل سرطان پستان، انجمن سرطان آمريکا، 2006 

Breast Cancer Stages

M categoryN categoryT category  Overall
Stage

M0N0TisStage 0

M0N0T0Stage 1

M0N1T0Stage IIA

M0N1T1

M0N0T2

M0N2T2State IIB

M0N0T3

M0N2T0Stage IIIA

M0N2T1

M0N2T2

M0N1T3

M0N2T3

M0Any NT4Stage IIIB

M0N3Any TStage IIIC

M1Any NAny TStage IV

گروه بندی مراحل سرطان پستان
 III.II.I.o تعیین می شوند، اطالعات آنها برای ارائه یک مرحله کلی از M.N.T وقتی گروه های
یا IV )جدول1( ترکیب می ش��وند. مراحل در واقع انواع تومورهایی که پیش آگهي مش��ابهي 

دارند و لذا شیوه درمان مشابهی نیز دارند، را نشان می دهند.



Second Edition

2011Apr.2012

N


