
 

 

 

    

 

 

 

 

 تعالیبسمه
  

 

 

 

 نامهتفاهم

 برنامه ملی ثبت سرطان در ایران
 
 
 
 

 5931ماه  شهریور
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  :نامهتفاهم و ضرورت مقدمه
 

بار بیماری ویژه افزایش سن جمعیت، سهم ه امروزه با تغییرات سریع و شگرف اجتماعی ناشی از روند توسعه و ب
های کلی سالمت مقام معظم رهبری در سیاست. آن، جامعه را با مشکالتی مواجه ساخته استو بار مالی ناشی از    سرطان
 افزایشهای اجرایی و مقررات و جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاستبر تحقق رویکرد سالمت همه 81/8/8131ابالغی 

رسانی گویی، اطالعپارچه سالمت با محوریت عدالت و تأکید بر پاسخهای جامع و یك بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت و
در . اندکید کردهأت بندی و ارجاعنظام سطح وری در قالب شبکه بهداشتی و درمانی منطبق بر شفاف، اثربخشی، کارآیی و بهره

که  «واگیر و عوامل خطر مرتبط های غیر سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری»تا بر اساس  این راستا کشور متعهد گردیده است
در شورای عالی سالمت و امنیت غذایی با حضور ریاست محترم جمهور تصویب گردیده است به منظور  1/8۱/813۳در تاریخ 

 .کاهش مرگ و میر زودرس ناشی از سرطان اقدام نماید
 81های توسط مجلس شورای اسالمی به تاریخ «های سرطانیو گزارش اجباری بیماریقانون ثبت »پس از تصویب 

به صورت نهایی و تدوین دستورالعمل اجرایی این قانون توسط وزارت  8131مهر  5به صورت آزمایشی و سپس  8131خرداد 
اجرای این برنامه مشخص کرد و را مسوول ( یا جانشین آن)بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که سازمان مبارزه با سرطان 

ناظر بر اهداف  که سرطان ثبترنامه ملی های کلی سالمت، بگویی در قبال سیاستنظر به اهمیت موضوع و ضرورت پاسخ
به  های تسکینی به تمام بیماران مبتالها و ارائه مراقبتپیشگیری، تشخیص زودرس، تشخیص و درمان انواع سرطانکالن 

مند توسط اداره سرطان، آغاز به صورت نظام 8135شصت خورشیدی به صورت متناوب و سپس از سال سرطان است از دهه 
 در جهت ارتقاء نامه حاضر صرفاًتفاهم. های سالیانه مستمر همراه شدگردید و با دقت باال ادامه یافت و سپس با انتشار گزارش

ها در آوری و انتشار آمار دقیق و معتبر از سرطانبا جمع ست تابرنامه ملی ثبت سرطان موجود و حفظ کیفیت آن، آماده شده ا
 .سطوح ملی و استانی به افزایش امید به زندگی و کیفیت زندگی بیماران از طریق نظام ارایه خدمات سالمت یاری رساند

ربط در وزارت یهای ذها، مستلزم همکاری معاونت گیری، اجرا، نظارت و ارزیابی کلیه فعالیت انسجام مبادی تصمیم
نامه با هدف توسعه و تقویت برنامه ملی ثبت سرطان مبتنی این تفاهمبهداشت، درمان و آموزش پزشکی است به همین منظور 

عنوان معاونت ه نامه بکه در این تفاهم)بر جمعیت در ایران مابین معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
ه نامه بکه در این تفاهم)بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  آوری وزارت، معاونت تحقیقات و فن(شودمیبهداشتی وزارت نامیده 

نامه که در این تفاهم)و معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ( شودعنوان معاونت تحقیقات وزارت نامیده می
آوری و انتشار آمار هدف نهایی برنامه ملی ثبت سرطان، جمع. گرددیمنعقد م( شودعنوان معاونت درمان وزارت نامیده میه ب

 .سالمت مردم است ها در سطح کشور در راستای ارتقاءدقیق و معتبر از سرطان
 

 :نامههدف تفاهم -یک ماده
منظور برنامه ملی ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت در ایران به  افزایی در راستای توسعه و تقویتو همتسریع  ،تسهیل

 زان مرگ و ناتوانی ناشی از سرطانکاهش می



 

 

 

    

 

 

 

 

 :ماده دو
 (سرطان اداره واگیر، غیر هایبیماری مدیریت دفتر) بهداشتی وزارت معاونت در ایران سرطان ثبت ملی برنامه دبیرخانه

 .شودانجام می های ثبت سرطان در سطح کشور تحت مدیریت آن واحدهای مرتبط با توسعه برنامهمستقر شده و کلیه فعالیت
 

 :ماده سه
های بهداشتی، تحقیقات و درمان وزارت و با ابالغ معاون مسوول برنامه ملی ثبت سرطان با موافقت مشترک معاونت

 .گرددبهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب می
 

 :ماده چهار
 :باشدمیاهداف و وظایف اصلی برنامه ملی ثبت سرطان ایران شامل موارد زیر 

  تدوین استانداردها، راهنماها و دستورالعمل اجرایی برنامه ملی ثبت سرطان در ایران -8بند 

  های موجود ثبت سرطان در هر یك از های ثبت سرطان و یا توسعه و تقویت برنامهبرنامه کمك به ارتقاء -۱بند

 که هر یك از  های علوم پزشکی، به طوریاههای موجود در دانشگمندیها و توانها با استفاده از ظرفیتاستان

 .برخوردار گردند( المللیدر سطح ملی و بین)های کشور از یك برنامه ثبت سرطان مستقل و معتبر استان

  های ثبت سرطان استانی با هدف تضمین رعایت ها و عملکرد برنامهارزیابی و نظارت مستمر بر فعالیت -1بند

 هاهای برنامه ملی ثبت سرطان در تمامی استاندستورالعملاستانداردها، راهنماها و 

  دریافت اطالعات و آمار ساالنه از واحدهای ثبت سرطانی استانی، ویرایش و ادغام اطالعات دریافت شده و  -۳بند

 نك اطالعات و آمار سرطان در کشورتولید با

  ان در سطح کشورای از آمار و اطالعات سرطهای دورهتهیه و انتشار گزارش -5بند 

  مه ملی ثبت سرطان مبتنی بر های آموزشی مورد نیاز در راستای توسعه و تقویت برناطراحی و برگزاری دوره -3بند

 جمعیت

  ای با در نظر داشتن اهداف های مداخلهگزاران ملی برای اجرای طرحاعالم مناطق حائز اولویت به سیاست -3بند

 بررسی هزینه اثربخشی ت وکارآمدی و کیفیت خدما ارتقاء

  از طریق تعامل با نظام ارایه خدمات سالمت بخش  آوری اطالعاتجلب مشارکت بخش خصوصی در جمع -1بند

یید به منظور ارایه خدمات مرتبط با سرطان در کشور و أنهاد مورد تهای مردمخصوصی، سازمان نظام پزشکی، سازمان

 هاارکت بخش خصوصی در استانهای دانشگاهی برای جلب مشتعامل با کمیته

  کننده به های بیمهها برای تعامل مشترک با سازمانارایه اطالعات مبتنی بر موضوع و همکاری با سایر معاونت -3بند

 منظور افزایش پوشش بیمه

 



 

 

 

    

 

 

 

 

 :ماده پنج
معاونت تحقیقات  طور مشترک توسط معاونت بهداشتی، معاونت درمان وه اندازی برنامه ثبت سرطان بمنابع مالی راه

های علوم پزشکی باید متناسب با نیازها و شرایط خاص خود بخشی از چنین هر یك از دانشگاههم. مین خواهد شدأوزارت ت
 .أمین نمایندمنابع مالی مورد نیاز برنامه ثبت سرطان دانشگاه را ت

 

 :ماده شش
گیری و تشخیص زودهنگام های پیشجریان برنامهمعاونت بهداشتی، زمینه استفاده از اطالعات نظام سالمت که در  

کند و فراهم می «پارچه اطالعات سرطانسامانه یك»شود را برای ، تولید می(PHC)ها در سطح شبکه اولیه بهداشتی سرطان
 زمینه را برای ارایه خدمات در نظام ( بهورزان، ماماها و پزشکان خانواده)مندی از پتانسیل کارکنان نظام سالمت با بهره
 .سازدآوری شده از طریق برنامه ملی ثبت سرطان مهیا میهای بهداشتی اولیه مبتنی بر اطالعات جمعمراقبت

 

 :ماده هفت
های کالن ملی و نحوه انتشار اطالعات صحیح را العمل استفاده از دادهارت، تدوین و ارایه دستورمعاونت تحقیقات وز 

های مختلف مرتبط با کنترل سرطان، به خصوص های ثبت سرطان در حیطهبا توجه به اهمیت برنامهچنین هم. عهده دارد بر
استان شوند، در ارزشیابی ساالنه از اندازی برنامه ثبت سرطان در سطح هایی که موفق به راهدر زمینه تحقیقات سرطان، دانشگاه

 .العاده برخوردار خواهند شدطرف معاونت تحقیقات از امتیازات فوق
  توسط معاونت تحقیقات وزارت اعالم خواهد شد جزئیات نحوه امتیازدهی در این خصوص، متعاقباً -8تبصره. 

  اساس نظرات و مستندات ارائه شده توسط امتیازدهی در این خصوص در ستاد معاونت تحقیقات وزارت و بر  -۱تبصره

 .دبیرخانه برنامه ملی ثبت سرطان انجام خواهد شد

 

 :ماده هشت
جانبه با برنامه های الزم با مراکز تشخیصی و درمانی را در خصوص همکاری همه معاونت درمان وزارت هماهنگی

افزاری و های سخت آوری اطالعات معاونت، زیرساخت فناز طریق دفتر  درمان معاونت چنینهم. ثبت سرطان انجام خواهد داد
های دولتی و خصوصی را فراهم ها از مراکز تشخیصی و درمانی بخش آوری داده یند جمعآافزاری مورد نیاز جهت تسهیل فرنرم

در  HISهای  پارچه اطالعات سرطان، سامانهمانند سامانه یك)های موجود  ها و زیرساخت نموده و امکان استفاده از ظرفیت
چنین فراهم آوردن سازوکار الزم از جمله در نظر گرفتن هم. نماید را برای برنامه ثبت سرطان فراهم می...( ها و  بیمارستان

 .بودبرنامه ثبت سرطان بر عهده این معاونت خواهد  اکز درمانی و پاتولوژی جهت ارتقاءهای اعتباربخشی برای مر سنجه
 

 :ماده نه
 برنامه دبیرخانه عهده به سرطان ثبت برنامه اجرای و مدیریت وظیفه کشور، پزشکی علوم هایدانشگاه از یك هر در

 انسانی نیروی حداقل. گرددمی مستقر دانشگاه بهداشتی معاونت در سرطان ثبت برنامه دبیرخانه. است دانشگاه سرطان ثبت



 

 

 

    

 

 

 

 

 مشخصات با دانشگاهی سرطان ثبت برنامه ولئمس -8: از ستعبارت دانشگاه در سرطان ثبت دبیرخانه تشکیل برای نیاز مورد
پوشش و با اعالم دبیرخانه  تحت جمعیت به بسته) سرطان ثبت وقتتمام کارشناس تعداد مطلوب -۱ ده، ماده در شده ذکر

 (.برنامه ملی ثبت سرطان

  دانشگاه، شرایط استقرار دبیرخانه برنامه ثبت سرطان در معاونت اگر بنا به اعالم کتبی معاون بهداشتی  -8تبصره

های بهداشتی، تحقیقات و درمان دانشگاه و توافق بین معاونت رئیس دیدصالح به شود، بنابهداشتی محقق نمی

 درمان، مراکزمعاونت ) دانشگاه زیرمجموعه واحدهای از دیگر یکی در تواندمی سرطان ثبت برنامه دبیرخانه دانشگاه،

 .گردد مستقر...( تحقیقاتی، 

  ثبت کارشناس دانشگاه، بهداشتی معاونت از خارج در سرطان ثبت برنامه دبیرخانه استقرار صورت در -۱تبصره 

    کلیه در دانشگاهی سرطان ثبت برنامه اصلی اعضای از یکی به عنوان باید دانشگاه بهداشتی معاونت سرطان

 .باشد داشته مشارکت برنامه به مربوط هایگیریتصمیم و هاریزیبرنامه

 یید أپس از ت)اند داشته موفق و فعال سرطان ثبت برنامه نامهتفاهم این انعقاد از قبل که هاییدانشگاه در -1  تبصره

 برنامه موارد، این در البته. گردد تقویت و یافته ادامه باید موجود برنامه ترجیحاً ،(دبیرخانه برنامه ملی ثبت سرطان

 برنامه دبیرخانه نظر زیر جدید هایدستورالعمل اساس بر و نامهتفاهم این با منطبق را خود فعالیت دانشگاه در موجود

 .داد خواهد ادامه وزارت بهداشتی معاونت در مستقر سرطان ثبت ملی

 

 :ماده ده
. باشدول ثبت سرطان دانشگاهی میئعهده مسهای علوم پزشکی، به مدیریت برنامه ثبت سرطان در سطح دانشگاه

توافق سه معاونت بهداشت، درمان و تحقیقات  ول برنامه ثبت سرطان در دانشگاه فردی با مشخصات ذیل است که بائمس
 :شودابالغ رییس دانشگاه تعیین می دانشگاه و
  شناسی تحقیقآشنا بودن با اصول روش -8بند 

  دارای روحیه تعامل و همکاری مشترک با سایر واحدهامند و با انگیزه و توان -۱بند 

  هایرشته از یکی یا عمومی پزشك پزشکی، انفورماتیك سالمت، اطالعات مدیریت مدرک دارای ترجیحاً -1بند 

 مرتبط پایه یا بالینی

  نامه ثبت بخشی در دانشگاه برای اجرای برنامه ثبت سرطان توسط کمیته دانشگاهی برهای بینهماهنگی -8تبصره

ل ثبت سرطان دانشگاه و ئواعضای ثابت کمیته دانشگاهی ثبت سرطان متشکل از مس. شودسرطان انجام می

چنین هم. نمایندگان معاونت بهداشت، درمان و معاونت تحقیقات، معاونت آموزشی و معاونت غذا و دارو دانشگاه است

نمایندگانی از سایر واحدهای مرتبط، کارشناسان مربوطه، اعضای ول برنامه ثبت سرطان دانشگاه، ئبنا به تشخیص مس

های آموزشی مرتبط از قبیل هماتولوژی انکولوژی، رادیوتراپی انکولوژی، پاتولوژی، جراحی ت علمی منتخب گروهأهی

 .اهی ثبت سرطان حضور داشته باشندتوانند به عنوان عضو مهمان در جلسات کمیته دانشگنیز می



 

 

 

    

 

 

 

 

 

 :هماده یازد

اندازی موفق یك برنامه ثبت سرطان این است که یك جمعیت یا یك منطقه جغرافیایی یکی از شروط اصلی در راه
های کشور یك برنامه لذا هدف اصلی برنامه ملی ثبت سرطان این است که در هر یك از استان. مشخص را پوشش دهد

اندازی برنامه از یك دانشگاه علوم پزشکی دارند، برای راه هایی که بیشدر استان. اندازی شودپارچه راهثبت سرطان یك
این . شودتشکیل می «کمیته مشترک ثبت سرطان استان»نام ه ای بپارچه و واحد در کل استان، کمیتهثبت سرطان یك

دبیرخانه برنامه های استان به همراه یك نماینده از طرف ولین برنامه ثبت سرطان هر یك از دانشگاهئکمیته متشکل از مس
 .باشدملی ثبت سرطان می

  های مختلف استان را های مربوط به دانشگاهاین است که داده «کمیته مشترک ثبت سرطان استان»وظیفه  -8تبصره

با هم ادغام نموده و طی فرآیندی مشخص پس از تکرارگیری، انجام اصالحات و کنترل کیفی، بانك داده بیماران 

 .تان را تهیه نمایندبه سرطان اس مبتال

 

 :های برنامه ملی ثبت سرطاننحوه دسترسی و استفاده از داده -ماده دوازده
 . های برنامه ملی ثبت سرطان متعلق به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشدمالکیت معنوی داده

اندازی و تداوم عوامل بسیار مهم برای موفقیت در راههای ثبت سرطان یکی از ثر از دادهؤریزی برای استفاده صحیح و مبرنامه
یند مشخصی جهت چاپ مقاالت علمی یا طراحی آهای برنامه ملی ثبت سرطان ایران طی فرداده. باشدبرنامه ثبت سرطان می

 .گران و عالقمندان قرار خواهد گرفتهای تحقیقاتی در اختیار پژوهشپروژه

  های ثبت سرطان کشور بر عهده کمیته علمی برنامه دسترسی و استفاده از داده گیری در مورد نحوهتصمیم -8بند

 .باشدملی ثبت سرطان ایران می

  ول برنامه ملی ئمس)کمیته علمی برنامه ملی ثبت سرطان متشکل از سه نفر شامل نماینده معاونت بهداشتی  -۱بند

 .باشدان می، نماینده معاونت تحقیقات و نماینده معاونت درم(ثبت سرطان

  ها را به دبیرخانه برنامه ملی ثبت سرطان ارسال یا در متقاضیان باید درخواست دسترسی یا استفاده از داده -1بند

مناسب به ها در کمیته علمی بررسی شده و طی مدت زمان معین پاسخ درخواست. سامانه اداره سرطان ثبت نمایند

 .متقاضی ارائه خواهد شد

  های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارایه خواهد شدبتنی بر نیاز معاونتاطالعات م -۳بند. 

  ها چنین نحوه بررسی درخواستو هم...(  های درخواست،فلوچارت، فرم)جزئیات فرآیند ارسال درخواست  -8تبصره

 .توسط کمیته علمی برنامه اعالم خواهد شد متعاقباً

  طور مستقل در مورد نحوه دسترسی و ه توانند با فرآیندی مشابه بها میاستانها و هر یك از دانشگاه -۱تبصره

 .گیری نمایندریزی و تصمیمهای ثبت سرطان دانشگاه خود برنامهاستفاده از داده



 

 

 

    

 

 

 

 

  های یند دسترسی و استفاده از دادهآگیری درباره فرهایی که بیش از یك دانشگاه دارند، تصمیمدر استان -1تبصره

 .خواهد شود« رک ثبت سرطان استانتکمیته مش»رچه استانی به عهده پایك

  های نامه مستلزم بررسی و تصویب آن توسط کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماریاجرایی شدن این تفاهم -۳تبصره

 .واگیر است غیر

  پذیردنامه صورت میمکاتبات با رونوشت به هر سه طرف تفاهم -5تبصره. 

 یید در کمیته ملی سرطان و أنامه و پس از تنامه با موافقت هر سه طرف تفاهمدر مفاد این تفاهم تغییر -3 تبصره

 .واگیر ایجاد خواهد شد های غیرکمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماری

 
 .نسخه حکم واحد دارند ودنسخه تنظیم شده که هر  ودتبصره در  81بند و  83ماده،  8۱نامه در این تفاهم

 
 
 


