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مقدمه
ثبت سرطان جمعیتی يکی از مهمترين زير ساختهای توسعه پژوهشهای اپیدمیولوژی سرطان ،ارائه آمار
دقیق بروز و شیوع سرطان و همچنین سیاستگذاری صحیح در زمینه پیشگیری و کنترل سرطان ،به شمار
میرود .از اين رو ،معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی توسعه اين برنامه را برای
رسیدن به استانداردهای جهانی در راستای اهداف و اولويتهای خود قرار داده است و لذا طی حکمی آقای
دکتر کاظم زنده دل را در فروردين ماه  1393به عنوان "مسئول برنامه ملی ثبت سرطان جمعیتی کشور "
منصوب نمودند .در اين راستا جهت اجرايی شدن برنامه ثبت سرطان جمعیتی ده استان و دانشگاه به عنوان
نماينده جمعیتی کشور جهت اجرای فاز اول برنامه ثبت سرطان جمعیتی انتخاب گرديدند .برنامه ملی ثبت
سرطان جمعیتی با هدف ارتقاء کمی و کیفی برنامه ثبت سرطان جمعیتی شروع به کار نمود .ساير اهداف
برنامه ثبت سرطان جمعیتی به شرح زير می باشد:
 -1همکاری با مراکز تحقیقاتی ،سازمانها و انجمنهای علمی و مديريتهای اجرايی مرتبط
 -2ايجاد زير ساخت های مناسب شامل زير ساخت فن آوری اطالعات ،جهت استقرار برنامه ثبت سرطان
جمعیتی
 -3همکاری مستمر با سازمان بهداشت جهانی و موسسه بین المللی تحقیقات سرطان  IARCدر اجرای علمی
و استاندارد اين برنامه
 -4تالش برای ثبت گزارشهای کشور در کتاب سازمان بین المللی تحقیقات سرطان Cancer In Five
Continents
 -5تربیت نیروی انسانی کافی در زمینه ثبت سرطان در کشور و انجام مطالعات اپیدمیولوژی سرطان در سطوح
کارشناسی و تخصصی
 -6اجرای برنامه های ارزشیابی و طرح های تحقیقاتی کاربردی و نظارت بر فعالیتهای ثبت سرطان جمعیتی در
استانهای کشور.

3

گزارش سفر بمبئی هند :بازديد از برنامه ثبت سرطان جمعیتی

 -7توسعه زيرساخت های الزم برای برآورد بقاء جمعیتی سرطان در کشور و انتشار دادهها در پايگاههای
بینالمللی  SURVCANو CONCORD
 -7فراهم کردن امکان مناسب برای استفاده محققین و ساير ذينفعان برنامه از اطالعات و نتايج ثبت سرطان.
در اين راستا ،يکی از موارد مهم و کلیدی برای طراحی و اجرای بهتر برنامه ثبت سرطان جمعیتی ،استفاده و
الگوبرداری از ايدهها و برنامههای باکیفیت طراحی شده در جهان ،تعامل با مجامع بینالمللی و تاثیر گذار در امر
ثبت سرطان و مشارکت دادن آنها در اين برنامه است.
از طرف ديگر ،نظام ثبت بالینی اطالعات بیماران سرطانی که هدف اصلی آنها ارتقاء کیفیت خدمات بیماران و
همچنین پژوهش در راستای علت يابی و میکانیزم ايجاد سرطانها و شناسايی عوامل خطر مرتبط میباشد ،در
برخی مراکز تحقیقاتی کشور از جمله مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر ايران در حال راهاندازی و توسعه
است .از آنجايی که کشور ما در راهاندازی و توسعه اينگونه برنامهها نوپا است شرکت در مجامع بینالمللی
تخصصی فرصت مناسبی برای کسب تجارب جهانی و درسآموزی از پیشرفتهای آنها در اين امر مهم فراهم
میآورد.

اهداف سفر
 -1شرکت در  37امین کنفرانس انجمن بینالمللی ثبت سرطان سال  12015وابسته به آژانس بینالمللی
تحقیقات سرطان در بمبئی هند و شرکت در پانلهای مرتبط با ثبت سرطان و بقاء جمعیتی سرطان
 -2شرکت در دو کارگاه تخصصی "آموزش نرمافزار  "CanReg5جهت کسب تجربیات بیشتر و "رفع اشکاالت
برای ارتقاء نسخه فارسی نرم افزار و رايزنی با مسوولین آژانس بینالمللی تحقیقات سرطان ( )IARCبرای ثبت
رسمی نسخه فارسی نرمافزار
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 -3شرکت در کارگاه تخصصی "بررسی مشکالت و راه حلهای ثبت سرطان در  "LMICsبرای کسب دانش و
مهارتهای بیشتر در خصوص فرآيندهای ثبت سرطان جمعیتی علیالخصوص پیشبینی و طرح بودجه ثبت
 -3بازديد از برنامه ثبت سرطان جمعیتی در ايالت ماهاراشتا هند و ثبت سرطان بیمارستانی در بیمارستان 1تاتا
به منظور کسب تجارب محققین هندی در اين خصوص.
 -4رايزنی و انجام مذاکره با مسولین ثبت سرطان سازمان بهداشت جهانی  IARCو همچنین مسوولین هاب
ثبت سرطان منطقه (هند)
 -5شرح گزارش پیشرفت حمايت طلبی بینالمللی برنامه ملی ثبت سرطان جمعیتی

شرح سفر
کنفرانس در تاريخهای  7اکتبر  2015لغايت  10اکتبر  2015برگزار گرديد .اقامت در بمبئی از  6اکتبر تا 11
اکتبر به مدت  5روز تنظیم شد.

شرکت کنندگان
اکثر شرکت کنندگان در کنفرانس چه در بخش سخنرانیها و چه در بخش ارائه پوستر را محققین و مسوولین
ثبت سرطان کشور هند تشکیل میدادند که عمدتا به ارائه گزارش ثبت سرطان و بقاء جمعیتی و ارزيابی نقاط

Tata Memorial Center
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قوت و ضعف برنامه در اياالت مختلف هند پرداختند .ساير شرکت کنندگان از بیش از  15کشور دنیا از جمله
امريکا ،کانادا ،استرالیا ،پاکستان ،تايلند ،چین ،ژاپن ،سوئیس ،ايتالیا ،فرانسه ،آلمان و ترکیه حضور پیدا کرده
بودند .سخنرانان مدعو اصلی کنفرانس عبارت بودند از:
Dr. Rajendra Badwee: Head of Tata Memorial Center
Dr Ambakumar Nandakumar: National Cancer Registry Program of India
Dr. Suleeporn Sangrajrang: National Cancer Institute, Bangkok, Thailand
Dr. Mona Saraiya: CDC, Atlanta, USA
Dr. Matti Hakama: Finnish Cancer Registry, Helsinki, Finland
Dr. Tomohiro Matsuda: National Cancer Center, Tokyo, Japan
 -1شرکت در کارگاههای تخصصی آموزش  CanReg5و بررسی مشکالت و راه حلهای ثبت
سرطان در LMICs
در روز اول کنفرانس ( 7اکتبر) دو کارگاه تخصصی بهطور همزمان برای شرکتکنندگان در محل مرکز سرطان
تاتا 1برگزار گرديد .برای بهرهمندی از محتوای هر دو کارگاه تصمیم بر آن شد آقای دکتر زندهدل در کارگاه
تخصصی آموزش  CanReg5شرکت نمايند و آقای علی رافعی در کارگاه "بررسی مشکالت و راهحلهای ثبت
سرطان در  "LMICsشرکت نمايند.
کارگاه آموزش  CanReg5توسط آقای ارويک مورتن 2مسوول طراحی و پشتیبانی نرمافزار CanReg
برای ثبت و پااليش دادههای ثبت سرطان ارائه گرديد .در اين کارگاه ضمن مرور کامل قابلیتهای افزوده شده
به نسخه جديد نرم افزار ،فرصت مناسبی پیش آمد تا از نزديک مشکالت پیش رو در کار با نرمافزار CanReg5
مطرح شود و مورد بررسی قرار گیرد .همچنین از اين فرصت برای معرفی نسخه فارسی نرمافزار که توسط مرکز
تحقیقات سرطان انستیتو کانسر ايران فراهم شده است ،استفاده گرديد و رايزنیهای الزم با مسوولین IARC
برای ثبت اين نسخه نرمافزار در آژانس بینالمللی تحقیقات سرطان صورت گرفت.

Tata Memorial Center
Morten Ervic
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کارگاه بررسی مشکالت و راهحلهای ثبت سرطان در  LMICsدارای سه محور اساسی بود که توسط گروهی
اساتید و صاحبنظران مختلف از جمله دکتر  R. Dikshitو دکتر  R. Swanimathanارائه گرديد .اين
محورها عبارت بودند از:
الف) چالشهای پیش رو در راهاندازی ثبت سرطان در کشورهای با منابع کم و متوسط
ب) چالشها و راه حلها در توسعه مطالعات بقاء مبتنی بر جمعیت بر روی نظامهای ثبت موجود
ج) ارزيابی و برآورد هزينههای ثبت سرطان و ارائه ابزار الزم
در اين کارگاه تجربیات ارزشمندی از راهاندازی ثبت سرطان در هند علیالخصوص در اياالت ،Barshi
 Sangrurو  Gadhchiroliو تجزيه و تحلیل مشکالت و موانع پیش رو کسب گرديد .همچنین مثالهايی از
موانع و مشکالت پیش رو در انجام مطالعات بقاء جمعیتی سرطان در استانهای  Barshi ،Chennaiو
 Mumbaiارائه گرديد .بخش نهايی کارگاه که مرتبط با ارزيابی هزينههای ثبت سرطان بود از درجه اهمیت
بااليی برخوردار بود .زيرا چارچوب و الگوی مناسبی برای برآورد هزينهها نه تنها در ثبت سرطان بلکه در ثبت
ساير بیماریها ارائه میداد .همچنین نرمافزاری تحت وب برای انجام بهتر محاسبات طراحی شده بود و به حضار
معرفی گرديد .در پايان اين بخش تمرين عملی نیز برای حضار در نظر گرفته شده بود که به صورت گروهی حل
گرديد و نتايج آن مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفت.

 -2شرکت در کنفرانس بینالمللی انجمن ثبت سرطان سرطان AICR Conference 2015
کنفرانس از روز بعد از برگزاری کارگاه بهطور رسمی آغاز شد .در روزهای مختلف پانلهای متنوعی در خصوص
موضوعات کنترل سرطان ،ثبت سرطان و بقاء جمعیتی سرطان برگزار گرديد که تیم شرکتکننده در آنها
مشارکت نمود .از جمله اين پانل ها:
1. Global initiative for cancer registry in LMIC
2. Challenges and opportunities in setting up registries in developing countries
3. Pattern of Cancer and cancer transition in developing countries
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4. Cancer control, screening programs and monitoring the consequences
5. Establishment of population-based cancer Survival studies in developing
countries
6. Information technology and software in support of cancer registries

 -3بازديد از برنامه ثبت سرطان جمعیتی هند و ثبت سرطان بیمارستانی مرکز سرطان تاتا
طبق هماهنگیهايی به عمل آمده طی اقامت در بمبئی ،يک جلسه (حدود  5ساعت) بازديد از برنامه ثبت
سرطان هند و ثبت سرطان بیمارستانی مرکز سرطان تاتا انجام شد .در اين بازديد ،چند تن از سرپرستان و
کارشناسان برنامه مذاکراتی صورت گرفت .کارکنان ثبت سرطان طی سخنرانیهايی فرايندهای اصلی ثبت
سرطان ،برنامههای نرم افزاری مورد استفاده ،وضعیت نیروهای انسانی را تشريح کردند .همچنین ،از برخی
سیستمهای نرمافزاری ،دفاتر کار و روندهای کاری از نزديک بازديد شد .خالصهای از موارد بحث شده در ادامه
گزارش گرديده است .تصاوير و مستندات پیوست میباشد.
 از لحاظ تاريخی ،ثبت سرطان بیمارستانی در مرکز سرطان تاتا ،از اوائل تأسیس آن در سال1941
فعالیت خود را آغاز نموده است که تا اوائل دهه  80کلیه اطالعات بیماران از قبیل مشخصات هويتی،
اطالعات دمو گرافیک و توصیف بیماری از قبیل کد سايتهای اولیه و ثانويه و همچنین آنالیزهای
آماری به صورت دستی انجام میشدهاست.
 اولین برنامه ثبت سرطان جمعیتی نیز در مرکز سرطان تاتادر دهه  1960راهاندازی شده است که ثبت
سرطان بمبئی نامگذاری شده است و زير نظر جامعه سرطان هند هدايت میشده است .ثبت سرطان
جمعیتی در هند از سال  2000از حالت دستی و کاغذ به کامپیوتری و ماشینی تبديل شده است .در
حال حاضر ثبت سرطان جمعیتی و ثبت سرطان بیمارستانی در  29مرکز در هند مشغول فعالیت
میباشد.
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 در ثبت سرطان جمعیتی در مرکز سرطان تاتا ،ابتدا اطالعات و مشخصات اولیه بیماران و همچنین
گزارش پاتولوژی و نسخه درمانی پزشک در سیستم اطالعات بیمارستانی ( )HISثبت میگردد .سپس
کارشناسان ثبت سرطان اطالعات الزم برای ثبت سرطان جمعیتی را از سیستم  HISبه صورت دستی
استخراج کرده و وارد نرمافزار مخصوص ثبت سرطان جمعیتی میکنند.
 در خصوص ثبت سرطان بیمارستانی نیز نرمافزار مخصوصی با اقالم اطالعاتی بیشتر طراحی شده است
که جزئیات بیشتری از اطالعات بیماران را در آن وارد می کنند.
 برای پااليش و تمیز کردن دادهها ،حذف تکرارها کلیه اطالعات از سیستم  HISو همچنین نرمافزار
ثبت سرطان را ابتدا وارد نرمافزار  MS-Excelمیکنند و عملیات  cleaningدادهها ،حذف
تکراریها و ادغام اطالعات در اين محیط صورت میگیرد.
 به نظر میرسد ساختار جديد ثبت سرطان در ايران که امکان تولید اتوماتیک کدهای  ICDرا فراهم
می اورد و اينکه کارشناسان مدارک پزشکی و پاتولوژی نیاز به ورود اطالعات در نرمافزار اضافی ندارند
مزيت عمده نظام ثبت سرطان ايران بر برنامه هند باشد .در ثبت سرطان هند اطالعات به صورت
دستی از سیستم  HISگرفته می شود و وارد نرمافزار میشود که اين نه تنها نیاز به نیروی انسانی را
باال می برد بلکه دقت اطالعات ثبت شده را نیز کاهش میدهد .از طرفی پااليش دادهها ،تکرارگیری و
کنترل کیفیت دادهها در هند در نرمافزار  Excelانجام میگیرد که اين خود نیازمند پروسه طوالنی و
دقت پايین میباشد .اما در
ايران با توجه به محدوديتهای
اعمال شده و در  HISها و
همچنین استفاده از برنامههای
هوشمند پااليش دادهها نیاز به
کار دستی به کمترين میزان
خود رسیده است.
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 -4انجام مذاکره با تیم ثبت سرطان  IARCو همچنین مسئولین فطب ثبت سرطان منطقه ،شرح
گزارش پیشرفت برنامه ثبت سرطان و حمايت طلبی بینالمللی
در حاشیه شرکت در کنفرانس ،تیم شرکتکننده با مسولین ثبت سرطان  IARCاز جمله آقای دکتر
 Les Maryو  Freddie Brayمذاکراتی داشتند .گزارش پیشرفت برنامه ثبت سرطان با ايشان در میان
گذاشته شد و توصیههايی برای بهبود برنامه دريافت گرديد .همچنین امکاناتی که در نسخه جديد فارسی
نرمافزار  CanReg5فراهم شده است معرفی و توصیههای الزم از کارشناسان  IARCاخذ گرديد .همچنین در
خصوص فراهم نمودن زمینه برای ايجاد فرصت  Fellowshipبرای دانشجويان ايرانی برای آشنايی و کسب
تجارب جهانی و پژوهش بر روی اطالعات بینالمللی توافقاتی صورت گرفت.
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دستاوردهای سفر
 -1کسب دانش و تجربیات از تازههای ثبت سرطان در دنیا و کسب تجربه از برنامههای موفق
 -2رايزنی با گروه فناوری اطالعات ( )ITو نرمافزار ثبت سرطان جمعیتی هند برای همکاری و اشتراک دانشش و
تجارب در خصوص توسعه نرمافزاری ثبت سرطان در ايران
 -3مقايسه زيرساختهای ثبت سرطان جمعیتی در ايران و هند و ارزيابی نقاط قوت و ضعف برنامه در ايران
 -4کسب موافقت تیم  IARCو تعیین تقويم زمانی برای بازديد دوم از برنامه ثبشت سشرطان و حمايشت از ايشن
برنامه
 -5مذاکره با مسوول پروژه بینالمللی بقاء سرطان  CONCORDآقای دکتر  Michel Colemanبرای
پیوستن ايران به پروژه و توافق اولیه جهت برگزاری کارگاه بین الملللی بقاء جمعیتی سرطان در ايران
 -6شرکت در جلسات و سخنرانی های مفید کنفرانس بخصوص در بخش بقاء جمعیتی سرطان و نوآوریهای
جديد در زمینه ثبت سرطان جمعیتی
 -7معرفی ويرايش فارسی  CanReg5به آقای  Morten Ervikجهت اعمال تغییرات در ويرايش اصلی
 -8توافق جهت توسعه همکاری های  ITجهت توسعه برنامه  CanReg5و تولید نوع  Web-basedبرنامه
 -9توافق با آقای دکتر  R. Dikshitجهت برگزاری برنامه فلوشیپ مشترک با بیمارستان تاتا و اعزام
دانشجويان ايرانی برای گذراندن دوره  Fellowshipبا هدف کسب دانش و تجربیات محققین هندی در زمینه
پژوهشهای مبتنی بر ثبت سرطان
 – 10مذاکره با دکتر  Matti Hakamaدر مورد ايجاد فرصت اختصاصی برای دانشجويان ايرانی عالقمند به
کسب دانش ثبت سرطان در برنامه بینالمللی دکترای اپیدمیولوژی ( )IPPEدر دانشگاه Tampere
 -11تصمیمگیری در مورد عضويت تمام استانهای برنامه ثبت سرطان در انجمن بین المللی ثبت سرطان .اين
امر نه تنها سبب میشود مسوولین و کارشناسان استانی مستقیما با انجمنهای بینالمللی ارتباط برقرار کنند و
تبادل اطالعات نمايند ،بلکه منجر به ايجاد فرصت برای معرفی برنامه ملی ثبت سرطان در  11استان کشور در
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دنیا و آگاهی انجمن از پیشرفت برنامه میشود .برای کسب اطالعات بیشتر در مورد انجمن بینالمللی ثبت
سرطان و آگاهی از نحوه عضويت میتوانید به سايت آن به آدرس زير مراجعه نمايید:

http://www.iacr.com.fr/

ضمايم
 -1بخشی از برنامه زمانبندی سخنرانیهای علمی کارگاه
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 -2جلد کتابچه خالصه مقاالت ارائه شده در کنفرانس

 -3کتابچه خالصه  75سال سابقه خدمت ،آموزش و پژوهش در مرکز سرطان تاتا
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 -4خالصه گزارش برنامه ملی ثبت سرطان در کشور هند

 -5گزارش ثبت سرطان بیمارستانی مرکز سرطان تاتا در سالهای 2008-2006
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