فرایند ارزیابی استان های کشور جهت آمادگی برای اجرای برنامه ثبت سرطان جمعيتی
• درخواست اجرای برنامه ثبت سرطان در استان و همکاری با برنامه ملی به امضای ریيس دانشگاه علوم پزشکی مرکز
استان
• تعهد به جلب موافقت و همکاری مراکز مرتبط در استان و تصویب انجام برنامه در شورای دانشگاه
• تعيين یک نفر متخصص مربوطه و عالقمند به موضوع به عنوان رابط در برنامه

• ارسال چک ليست ارزیابی آمادگی استان ها و ظرفيت سنجی جهت اجرای برنامه به استانهای داوطلب اجرای برنامه توسط
مرکز ملی ثبت سرطان این چک ليست حاوی اطالعات جمعيتی ،ميزان های بروز و مرگ ،تعداد و پراکندگی مراکز تشخيصی
درمانی ،مراکز تحقيقاتی مرتبط با اجرای برنامه ثبت سرطان ،و متخصصين مرتبط با موضوع و سایر اطالعاتی مرتبط با اجرای
برنامه می باشد.

• ارسال پاسخهای دانشگاه به چک ليست و تعيين بهترین زمان ممکن برای انجام بازدید از استان و ظرفيتهای مربوط به
برنامه ثبت سرطان به امضای رئيس دانشگاه

•تيم چند تخصصی متشکل از متخصصين در زمينه های مختلف ثبت سرطان که تجربه کار در ثبت سرطان نيز داشته اند
توسط مرکز ملی ثبت سرطان تشکيل می گردد و با هماهنگی صورت گرفته از استان بازدید خواهد شد .در هنگام بازدید
ابعاد مختلف اجرا برنامه ملی ثبت سرطان جمعيتی شامل مراکز تشخيصی ،درمانی ،برنامه ثبت مرگ ،فن آوری اطالعات،
معاونتهای بهداشتی ،درمانی و فضای فيزیکی اختصاص داده شده به برنامه ثبت سرطان و  ....مورد بررسی قرار گيرد

•تيم بازدید با ارتباط تنگاتنگ با مراکز مرتبط با ثبت سرطان در استان تمامی ابعاد و زوایای امکان سنجی برنامه را بررسی می
کنند و در آخرین روز بازدید خالصه ای از یافته های خود را به ریيس دانشگاه و ذی نفعان مرتبط ارائه می دهند .هيچ نتيجه
گيری و توصيه ای هنگام بازدید ارائه نمی شود.

• پس از بازدید تيم بازدید کنند ،گزارش کامل بازدید را تهيه کرده و با هماهنگی مسولين برنامه ملی در مورد نحوه همکاری با
دانشگاه در خصوص اجرای برنامه ملی ثبت سرطان تصميم گيری می شود.
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• گزارش شامل مستند سازی تمام مشاهدات و مذاکرات می باشد و مشخص می کند که آیا استان شرایط کافی برای شروع
برنامه را دارد یا نه ! در صورت عدم امکان شروع برنامه مراتب به دانشگاه اعالم شده و مدت زمانی را برای بهبود شرایط و
آمادگی اعالم خواهد کرد .در صورت تمایل دانشگاه ،پس از  6ماه مجددا جهت بررسی وضعيت استان اقدام خواهد شد.
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• پس از تأیيد استان به عنوان طراحی و اجرای برنامه ثبت سرطان جمعيتی ،دانشگاه به همکاری مرکز ملی ثبت سرطان
ظرف دو ماه پروپوزال علمی و اجرایی خود را تدوین می کند .پس از تایيد پروپوزال تفاهم نامه همکاری منعقد شده و اجرای
برنامه بر اساس مفاد تفاهم نامه و با حمایت مرکز ملی ثبت سرطان و معاونت تحقيقات و فن آوری وزارت بهداشت در
استان منتخب پيگيری خواهد شد.
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