
معین کردن فوکال پوینت و معرفی به شبکه
ها و کمیته

آموزش محتواي کدگزاري به فوکال پوینت
ها از طریق کارگاه مجازي،حضوري، و یا

ارسال محتوا

دریافت موارد سرطانی هر سه ماه توسط
شبکه هاي بهداشت

خیر

بله
داده هاي از دست رفته در

ستون هاي سن، جنس و کد
ملی کمتر از سه درصداست؟

ارسال به دبیرخانه ثبت
سرطان دانشگاه

برگشت مجدد دیتا به مرکز
مربوطه جهت اصالح

بله

خیر

داده ها با تاخیر بیشتر از سه
ماه دریافت شده است؟

خیر

اضافه شدن دیتا به دیتاي
ساالنه

به روز رسانی آزمایشگاه هاي تحت پوشش 
در مهر ماه هر سال توسط شبکه ها

بله

نسبت موارد با موضع
نامشخص بیشتر از ده درصد

است؟

تکرارگیري توسط دبیرخانه

کنترل کیفی داده ها توسط
وزارتخانه

اصالح موارد داراي اشکال

چاپ گزارش نهایی ساالنه

دریافت گزارش فوت به علت
سرطان از واحد  ثبت مرگ

به شکل ساالنه

بله

آیا اطالعات بیمار قبال
ثبت شده است؟

اطالعات مربوط به تاریخ 
فوت به رکورد قبلی اضافه

شود

خیر

ثبت به عنوان فقط بر اساس
گواهی فوت

خیر

بله

بازخوانی پرونده توسط 
کارشناس ثبت و مشخص
کردن که آیا علت فوت

سرطان است؟

حذف رکورد

به روز رسانی بیمارستانهاي تحت پوشش
در مهر ماه هر سال توسط کمیته  دانشگاه

از طریق معاونت درمان

معین کردن فوکال پوینت و معرفی به 
کمیته

آموزش محتواي کدگزاري به فوکال پوینت
ها از طریق کارگاه مجازي،حضوري، و یا

ارسال محتوا

دریافت موارد سرطانی هر سه ماه توسط
کارشناس سرطان

چک مجدد شاخص ها
توسط کارشناس شبکه

غیرواگیر سه شبکه

خیر

بله
داده هاي از دست رفته در

ستون هاي سن، جنس و کد
ملی کمتر از سه درصداست؟

برگشت مجدد دیتا به مرکز
مربوطه جهت اصالح

چک مجدد شاخص ها
توسط مسئول کمیته

تماس با فوکال پوینت 
توسط مسئول کمیته و رفع

ایرادات

بله آیا پرونده بیمار از مرکز ثبت
فوت در دسترس است؟

اضافه کردن اطالعات
تشخیصی به رکورد بیمار
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