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 مجله پژوهشی حکیم

50
 
 
  

  پیشنهاد برنامه جدید ثبت سرطان : در ایران، بخش دومسرطان  ثبت های فعالیتارتقاء کیفی 
   کشور جهان18در کشور بر اساس مطالعه تطبیقی ثبت سرطان در 

، 3،1جراحـی  رضـا موسـوی     دکتر علی  ،1جو  دکتر آذین نحوی   ،1 دکتر زهرا صدیقی   ،1لو  دکتر ژاله حسن   ،*2،  1دل دکتر کاظم زنده  
  1، دکتر محمدعلی محققی4اردکانی افضلی ، دکتر حسین ملک3زاده  رضا ملکدکتر

 گروه پزشکی اجتمـاعی، دانـشکده پزشـکی،    -3 دپارتمان اپیدمیولوژی و آمار پزشکی، انستیتو کارولینسکا، سوئد         -2 کانسر، دانشگاه علوم پزشکی تهران     مرکز تحقیقات سرطان، انستیتو      -1
    دپارتمان اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران-5 مرکز تحقیقات گوارش، دانشگاه علوم پزشکی تهران -4شتی اه علوم پزشکی شهید بهگدانش
  1419733141 :یکدپــست ،نتهــرا پزشــکی علــوم دانــشگاه ســرطان تحقیقــات مرکــز ،کانــسر انــستیتو ،یخمینــ امــام یبیمارســتان مجتمــع ،کــشاورز بلــوار یانتهــا: نویــسنده مــسؤول* 

  kzendeh@tums.ac.ir: الکترونیک پست     61192501: نمابر   66581638 و 61192501: تلفن
  22/10/88  :پذیرش   12/7/88: دریافت

 چکیده
دهد که برنامه ثبت سرطان کشور عملکرد مناسبی نداشته و بازبینی برنامه کـشوری ضـروری                 های قبلی نشان می    بررسی :مقدمه

 کشور دنیا و پیشنهاد برنامه جدیدی برای انجـام ثبـت سـرطان در              18با هدف بررسی نظام ثبت سرطان در        این مطالعه   . باشد می
  .ایران صورت گرفت

 میلیون نفر جمعیت داشتند و نتایج ثبت سرطان آنهـا توسـط             10 کشور که حد اقل      18اطالعات ثبت سرطان ایران و       :کار روش
 روند توسعه تعـداد مراکـز ثبـت         ،عالوهه  ب. گرفتبود مورد بررسی و مقایسه قرار        منتشر شده    المللی تحقیقات سرطان   مرکز بین 

 ثبت  های  فعالیتهمچنین با بررسی    .  میالدی بررسی شد   1997سیس اولین مرکز ثبت سرطان تا سال        أسرطان در این کشورها از ت     
   . شدارایهرطان گیری از تجربه جهانی پیشنهاداتی برای اصالح سیستم ثبت س سرطان در کشور و بهره

در .  از سطح جغرافیایی کشورهای مورد مطالعه تحت پوشش برنامه ثبت سـرطان قـرار داشـت                %6/24طور متوسط   ه  ب :ها یافته
صورت تدریجی صـورت    ه  تمام کشورهای مورد مطالعه ثبت سرطان جمعیتی وجود داشت و توسعه تعداد مراکز ثبت سرطان ب               

   .سیس شده استأ مرکز ثبت سرطان در مجموع کشورها ت3 سال حدود 10طور متوسط در هر ه ب. گرفته بود
ای در کـشور پیگیـری شـود و در           صورت منطقـه  ه  شود ثبت جمعیتی ب    جای ثبت سرطان پاتولوژی پیشنهاد می     ه  ب :گیری نتیجه

شود در ابتـدا ثبـت        می پیشنهاد.  مناطق کشور آمار دقیق سرطان تولید شود       %30 الی   25نهایت با انجام ثبت سرطان جمعیتی در        
هـا    گلستان و اردبیل مورد توجه و حمایت علمی و مالی قرار گیرد و تمـام تـالش                 ، تهران ،ی فارس ها  استانسرطان جمعیتی در    

   .پس از اطمینان از موفقیت آنها به سایر مناطق مورد نظر توسعه یابد. برای کیفیت مناسب و اعتبار آنها صورت گیرد
  

  طان، مطالعه تطبیقی، جمعیتی، برنامه جدید، ایرانثبت سر :واژگان گل
  مقدمه

 میلیون بیمار   10بر اساس مطالعه صورت گرفته ساالنه بیش از         
 میلیـون بیمـار     7 شود و تقریبـاً    جدید سرطانی تشخیص داده می    

. دهنـد  سرطانی به دلیل این بیماری جـان خـود را از دسـت مـی              
بیماری سرطان زنـدگی     میلیون نفر با     25همچنین در دنیا حدود     

 سال گذشـته تـشخیص داده شـده         5کنند که بیماری آنها در       می
تـرین    در کـشور مـا نیـز بیمـاری سـرطان جـزو مهـم             .)1(است  

ای و   پس از تصادفات جـاده    . باشد مشکالت بهداشتی درمانی می   
ومیـر   ترین علت مـرگ     مهم ها  سرطان قلب و عروق،     های  بیماری

   در هـا   سرطانبیشتر   که نجاآ ازعالوه  ه  ب. )2 (باشند در کشور می  

  
  

 بـا   ، جوانی دارد  کند و کشور ما جمعیت نسبتاً      افراد مسن بروز می   
میـزان   رود که در آینده نزدیک     افزایش امید به زندگی انتظار می     

 کشور به سرعت افزایش     ومیر این بیماری مهلک در     بروز و مرگ  
لذا توجه به اهمیت مبارزه با ایـن بیمـاری مهلـک و وجـود               . یابد

یکی از اجـزا مهـم      . برنامه کنترل سرطان در کشور ضرورت دارد      
 آمـار   ارایـه  وجـود نظـام ثبـت سـرطان و           ،برنامه کنترل سرطان  

. باشـد   مـی  هـا   سـرطان هـای بـروز انـواع        صحیح در مورد میزان   
 کنتـرل سـرطان و همچنـین تحقیقـات          های مربوط بـه    سیاست

اپیدمیولوژیک سرطان در کشورهای توسعه یافته مرهـون وجـود          
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، دوره دوازدهم، شماره چهارم88 زمستان  

51   و همکاراندلکاظم زندهدکتر 
در راسـتای   . باشـد  ثبت سرطان و آمارهای صحیح از سرطان می       

های سرطان در بخش اول این تحقیق کـه در           ارتقای کیفی داده  
 ثبـت سـرطان     های  فعالیتارزیابی نتایج   "مقاله دیگری با عنوان     

در همین شماره فصلنامه حکیم منتشر شـده و نتـایج            "در کشور 
بـر اسـاس    . ثبت سرطان در کشور مورد نقد و بررسی قرار گرفت         

های ثبت سرطان در     بررسی صورت گرفته نشان دادیم که برنامه      
دلیـل  ه  سفانه ب أها و مشکالت زیادی دارند و مت       کشور محدودیت 

 و  ین بـودن پوشـش    یعدم رعایـت اسـتانداردهای ضـروری و پـا         
هـا و گزارشـات منتـشر شـده          کیفیت ثبت سرطان در ایران، داده     

المللـی   سـسه بـین   ؤکتـاب م  هنوز شـرایط الزم بـرای چـاپ در          
رطان در  های ثبت س   که برنامه  با توجه به این   .  را ندارند  1سرطان

های مرجع   کشورهای مختلف دنیا نهادینه شده و مقاالت و کتاب        
ـ      أمتعددی برای ت   ت سـرطان وجـود دارد      سیس مراکز و نحـوه ثب

توان با استفاده از تجربه کشورهای موفـق دنیـا و بکـارگیری              می
المللی در مدت کوتاهی شـاهد ارتقـاء      های کارشناسان بین   توصیه

  . دیهای مربوطه گرد کیفیت ثبت سرطان و بازنگری سیاست
مختلـف مـورد     کـشور  18 سـرطان  ثبـت  این تحقیق نظـام      در

 آنهـا   هـای   فعالیـت  و ساختار و نتـایج       مطالعه تطبیقی قرار گرفته   
سپس با در نظـر گـرفتن       . مورد ارزیابی کیفی و کمی قرار گرفت      

ی مختلف ثبت سرطان و شرایط اقتصادی جغرافیـایی         ها  شاخص
و جمعیتی ایران برنامه جدیدی برای انجام ثبت سرطان در ایران           

  .پیشنهاد گردید
  کار روش

خاب شدند که در هنگـام      برای انجام این تحقیق کشورهایی انت     
 معتبـر   IARCانجام مطالعه نتایج ثبـت سـرطان آنهـا از سـوی             
بـروز سـرطان    "شناخته شده و آمار آنها در ویرایش هشتم کتاب          

 جهت بررسی و مقایـسه ثبـت        .)3( منتشر شده بود     "در پنج قاره  
، مـساحت  ،معیـت سرطان کشورهایی انتخاب شدند که از نظـر ج  

 بزرگ بـوده     نسبتاً کشوری های بندی تقسیم و موقعیت جغرافیایی 
ـ       صـورتی کـه جمعیـت      ه  دارای تقسیمات کشوری متعدد باشند ب

  .  میلیون نفر باشد10کشور حداقل 
ی مورد  هاکشور ی مورد نظر در مقایسه ثبت سرطان      ها  شاخص

 تحـت  مساحت ؛ ثبت پوشش حت ت جمعیت :مطالعه عبارت بود از   
ـ    ؛ثبت از گزارش منتشر  اولین تاریخ ؛ثبت وششپ مین و  أ محـل ت

 تعداد مراکز   ؛)ای منطقه/ مرکزی (ثبتاداره   نوع ؛ثبت مالی منابع
 حـداقل   و  میالدی 1997ثبت سرطان فعال در هر کشور تا سال         

ـ  .مرکـز  هر در ثبت پرسنل تعداد  منـابعی کـه از آنهـا      ،عـالوه ه  ب
  .شد نیز مورد بررسی قرار گرفتند آوری می های سرطان جمع داده

                                                      
1 International Agency for Research on Cancer (IARC) 

 رشد و توسـعه کمـی       روند ،ی فوق ها  شاخصعالوه بر مقایسه    
 1997سیس اولین مرکز ثبت سرطان تـا سـال          أاز ت  سرطان ثبت

صـورت  ه  میالدی مورد ارزیابی قرار گرفت و نتیجه این ارزیابی ب         
بـرای نـشان    .  ساله نمایش داده شد    10طی و درفواصل    نمودار خ 

دادن روند کلی در تمـام ایـن کـشورها میـانگین رشـد در تمـام                 
پـس انجـام     . شد ارایهکشورهای مورد مقایسه در نمودار مربوطه       

 بـا  ،مقایسه تطبیقی و تحلیـل تجربـه کـشورهای مـورد مطالعـه          
توصیف وضعیت کنونی ثبت سرطان در کـشور برنامـه جدیـدی            

در ایـن   . برای انجـام ثبـت سـرطان در کـشور پیـشنهاد گردیـد             
پیشنهاد عالوه بر شـرایط جمعیتـی و جغرافیـایی، اهـداف ثبـت              
سرطان و امکان دستیابی آنها، امکانات مـالی و نیـروی انـسانی             

ی مـورد نظـر ثبـت سـرطان جمعیتـی و            هـا   شـاخص مورد نیاز،   
  .استانداردهای علمی مورد توجه قرار گرفت

  نتایج
این .  کشور در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت        18 جموعاًم

ــد از  ــارت بودن ــر ،اســترالیاکــشورها عب ــا آ،لمــان آ،الجزای  ،مریک
 ،کوبـا  ،هزیمبـاو  ،پاکـستان  ،برزیل ، ایتالیا ،روسیه ،چین ،انگلستان

وسـعت  . لهـستان  و   ،فرانـسه  ،ژاپـن  ،هنـد  ،اسـلواکی  چـک  ،هلند
ی مورد مطالعـه و همچنـین   جغرافیایی، و میزان جمعیت کشورها  

ی ثبت سرطان موضوع بررسی این مطالعـه در جـدول   ها  شاخص
 کمتـرین  مـورد مطالعـه      یاز میـان کـشورها    .  شده است  ارایه 1

 بیشترین و) 926،424،10(اسلواکی    مربوط به کشور چک    جمعیت
. باشـد   مـی  )1330044605 (چینکشور پهناور    مربوط به    جمعیت

 درصدیصد و پوشش    16440113 بر   کشور هلند با جمعیتی بالغ    
 میلیـون   200د  و و کشور برزیل با جمعیـت حـد        بیشترین پوشش، 

را بـه خـود اختـصاص       ) %02/0(نفر کمترین میزان پوشش ثبت      
  . داده است

وسعت جغرافیایی و میزان جمعیت کـشورهای مـورد مطالعـه و            
ی ثبت سرطان موضوع بررسی ایـن مطالعـه         ها  شاخصهمچنین  
ـ        .  شده است  هارای 1در جدول    ه از نظر مساحت تحـت پوشـش، ب

 کشور مـورد مطالعـه      18 از سطح جعرافیایی     %6/24طور متوسط   
 ثبـت  مراکـز  تعـداد از نظـر    . تحت پوشش ثبت سرطان قرار دارد     

 ،اسـلواکی  چـک  ،پاکـستان  ،المان آ ،الجزایرسرطان در هر کشور،     
 ترتیب   به مرکز 16 با ایتالیا و ،مرکز یک با کوبا ،روسیه ،وهبزیمبا

را در ویرایش هشتم کتـاب       ثبت مراکز تعداد بیشترین کمترین و 
IARC  مـوارد سـرطان     هلنـد  و ،استرالیا،  انگلستان.  چاپ نمودند 

  .نمایند مربوط به کل کشور را ثبت می
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  مجله پژوهشی حکیم

... ایراندرسرطان های ثبت ارتقاء کیفی فعالیت52
  

طان آنهـا در ویـرایش    میلیون نفر که نتایج ثبت سـر 10منتخب دنیا با جمعیت بیش از      کشور 18 انیم سرطان ثبت نظام سهیمقا -1 جدول
   منتشر شده استCancer Incidence in Five Continentsهشتم کتاب 

د ثبت صرفا بر درصد موار
جمعیت کل  کشور )DCO( اساس گواهی فوت

 کشور
جمعیت تحت 

 (%) پوشش ثبت
مساحت کل 

 )km2( کشور
مساحت تحت 

 (%) پوشش ثبت
   نوع ثبت

 )ای  منطقه،مرکزی(
تاریخ گزارش 
 اولین مرکز ثبت

حداقل تعداد پرسنل 
  حداکئر  میانه  حداقل هر مرکز در

 1 5/0 0 8 1972 ای منطقه 100 7686850 84 51585178 استرالیا
 1 1 1 11 1993 ای منطقه 33/0 2381741 6 33769669   الجزایر
 7 5/6 6 5 1967 ای منطقه 1 357021 1 82060000 المان
 1 1 1 20 1973 ای منطقه 8 9826630 14 305862000 امریکا

 ... ... ... 18 1945 ای منطقه 100 24500 83 58789194 انگلستان*
 12 0 0 7 1963 ای منطقه 45/0 9671018 4  1330044605  چین

 ... ... ... ... 1980 ای منطقه 1 1707540 3 142008838 روسیه*
 7 5/2 1 5 1978 ای منطقه 26 301338 23 59829710 ایتالیا
 5 5/4 3 8 1988 ای منطقه 02/0 8514887 1 196342592 برزیل

 1 5/0 0 ... 1995 ای منطقه کم  803940 1 172800000 پاکستان
 12 5/12 12 4 1990 ای منطقه /.21 390757 11 13349000 زیمباوه

 12 5/11 11  8 1964 ای  منطقه 7 110861 7 11423952 کوبا
 ... ... ... 11 1958 ای منطقه 91 41547 100 16440113 هلند*

 6 6 6 ... 1976 ای منطقه 1 10230060 10 10424926 چک اسلواکی
 12 5/7 3 18 1964 ای منطقه 1/0 3287240 34/0 114799590 هند
 18 5/12 6 3 1975 ای منطقه 7 377873 12 127433497 ژاپن

 ... ... ... 8 1974 ای منطقه 15 547030 13 65073482 فرانسه
 9 5/8 1 7 1963 یا منطقه 9 312679 17 38116000 لهستان

   میالدی1997 تا 1950های قبل از  مطالعه از سال کشورهای مورد ای ثبت سرطان در منطقه  روند افزایشی تعداد مراکز-2 جدول
  1950قبل از  1950- 1959 1960- 1969 1970- 1979 1980- 1989 1990- 1997

 ترالیااس 1 1 1 5 8 9
 الجزایر ... ... ... ... ... 1
 لمانآ ... ... 1 1 1 1
 مریکاآ 2 2 4 13 13 13
 انگلستان 1 1 1 1 1 1
  ایتالیا ... ... ... 3 10 16
 برزیل ... ... ... ... 1 2
 پاکستان ... ... ... ... ... 1
 چک اسلواکی ... ... ... 1 1 1
 چین ... ... 2 6 10 10
 روسیه ... 1 1 1 1 1
 زیمباوه ... ... ... ... 1 1
 ژاپن ... 3 4 5 6 6
 فرانسه ... ... ... 6 12 13
 کوبا ... ... ... ... ... 1
 لهستان ... ... 3 3 4 4
 هلند ... 1 1 1 3 3
 هند ... ... 1 2 7 9

            
  

)  نفر 20 نفر و حداکثر     3حداقل   (رسمی عضو 7 متوسط طوره  ب
  وعمــومی پزشــکبــت فعالیــت دارنــد کــه شــامل در مراکــز ث

 ،ین آمــارمتخصــص ،ستیــاپیدمیولوژ ،بیولوژیــست ،پاتولوژیــست
ثبـت سـرطان     بودجـه . باشـند  آوری اطالعات مـی    کامپیوتر و فن  

 سـالمت  و بهداشـت  وزارت مثل دولتی منبع یک توسط معموالً
 بـا  مبـارزه  مـستقل نهادهای   برخی البته ،شود می مینأتها  کشور

 در  نیـز هـا     و شـهرداری   محلی 2غیردولتیی  ها و سازمان  سرطان
 شـامل   منـابع اطالعـاتی ثبـت عمـدتاً       . دارنـد مـشارکت    این امر 

 هـای  بیمـه  ،پـاتولوژی  مراکـز ،  خصوصی و دولتی های بیمارستان
اسـتفاده از   . باشـد   مـی  عمـومی  پزشـکان  و ها زمایشگاهآ ،درمانی

                                                      
2None Governmental Organizations (NGO) 

اتی ثبـت   تـرین منـابع اطالعـ      ومیر یکـی از مهـم      های مرگ  داده
 بـه   مربـوط DCO3میانـه فراوانـی     کمتـرین   . باشـد  سرطان مـی  

بیشترین فراوانـی مربـوط بـه        و) صفر(کشورهای چین و استرالیا     
بررسی روند زمـانی توسـعه تعـداد مراکـز          . بود) %5/12(زیمبابوه  

ثبـت سـرطان در   .  شـده اسـت    ارایـه  2ثبت سـرطان در جـدول       
ه و بـدون هـیچ      کشورکوبا فقط در یک منطقه محدود شروع شد       

سـایر کـشورها بـا رونـد        . ای فعالیت آن ادامه یافته اسـت       توسعه
متفــاوتی اقــدام بــه گــسترش منــاطق و پوشــش ثبــت ســرطان 

تری نسبت به     سریع این روند در کشور ایتالیا سیر نسبتاً      . اند نموده
روند توسعه ثبت سرطان در     . سایر کشورهای مورد مطالعه داشت    

                                                      
3 Death Certificate Only (DCO) 
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53   و همکاراندلکاظم زندهدکتر 
بـر اسـاس    .  شده اسـت   ارایه 1 نمودار   کشورهای مورد مطالعه در   

این بررسی و ترکیب کـشورها مـشخص شـد کـه توسـعه ثبـت                
طـور کـه در نمـودار        همـان . سرطان روند تدریجی داشته اسـت     

ای  مشخص است، در مجموع میانگین مراکز ثبت سرطان منطقه        
ه  سال اول ب   10در  .  سال گذشته بوده است    50 مرکز در طول     11

 مرکز 7 سال اول حدود 20رکز و در طول  م4 الی 3طور متوسط  
طـور کـه در      البته همان . ای ثبت سرطان ایجاد شده است      منطقه

نمودار مشهود است این روند در کشورهای مختلف متفاوت بوده          
  . است

  
  

 برنامـه کـشوری ثبـت       ،در ایـران  : نظام ثبت سـرطان ایـران     
سرطان کل جمعیت و مساحت کشور را تحت پوشـش قـرار داده            

صورت مرکزی و توسـط وزارت بهداشـت،     ه  ثبت سرطان ب  . تاس
های سرطان پـس از      داده. شود درمان و آموزش پزشکی اداره می     

هـای بهداشـتی، بـه اداره     آوری اطالعـات توسـط معاونـت    جمـع 
ـ              سرطان ارسال می   ه شوند تا پـس از تجزیـه و تحلیـل آمـاری ب

مع هر چند اولین گزارش جا. صورت گزارش کشوری منتشر گردد   
 در کشور منتشر شد، تاکنون هیچ گزارش        1383این ثبت درسال    

.  منتشر نشده است   "سرطان در پنج قاره   "از این برنامه در کتاب      
ـ        است دولتی   بودجه ثبت کامالً   مین أ و توسـط وزارت بهداشـت ت

در برنامه ثبت سرطان کشوری پرسنل و مرکز مـستقلی          . شود می
هـا   آوری داده  ارد و جمـع    وجـود نـد    هـا   استانبرای انجام ثبت در     

میـزان  . گیرد های بهداشتی صورت می    توسط کارشناسان معاونت  
 در مـردان    1385 بر اساس گزارش سال      ،بروز تمام انواع سرطان   

 هزار نفر گزارش شده است      100 در هر    4/102 و در زنان     3/117
باشـد و از سـایر        می 4های پاتولوژی  این برنامه مبتنی بر داده    . )4(

 شده بسیار کمتر از     ارایههای   لذا میزان . شود آوری نمی  منابع جمع 
هــای  گــزارش کــاملی از کیفیــت داده. باشــد میــزان واقعــی مــی

 در ثبت جمعیتـی     DCOالبته میزان   . شده وجود ندارد  آوری   جمع

                                                      
4 Pathology-base 

 %3/37 و در لرسـتان      %2در اصـفهان    1384وزات بهداشت سال    
  . )5(گزارش شد 

صورت مـستقل و فعـال      ه  های تحقیقاتی ب   برخی مراکز و گروه   
شناسـی، مـدارک پزشـکی،       های سرطان را از مراکـز آسـیب        داده

آوری نمـوده و بـا عنـوان ثبـت           هـا جمـع    رادیوتراپی و گورسـتان   
اند که شامل ثبت سرطان در شـهر         سرطان جمعیتی منتشر نموده   

باشـد   مـان مـی    کر  و ی اردبیل، گلستان، سمنان   ها  استانتهران و   
حتی در این موارد نیز ساختار مناسبی برای انجام ثبـت       . )6- 10(

هـا دسـتخوش مـشکالت و        سرطان وجود نـدارد و کیفیـت داده       
های این مراکز نیـز      هتاکنون کیفیت داد  . باشد ل مختلف می  یمسا

رطان جمعیتـی    در ثبت س   DCOفقط درصد   . بررسی نشده است  
 کـه نـشان از      )7( گـزارش شـده اسـت        %25شهر تهران حـدود     

 گلـستان  استان سرطان ثبت جزه  ب. نها دارد ین نتایج آ  یکیفیت پا 
 سـاالنه  گـزارش  سه تاکنون و است داشته را منظمی فعالیت که

 اسـت،  کـرده  گزارش 1385 و 1384 ،1383 یها سال به مربوط
 5 الی 4 زمانی مقطع یک به مربوط های داده فقط موارد سایر در

   .است شده گزارش و آوری جمع نگر گذشته صورته ب ساله
  

  گیری  و نتیجهبحث
این مطالعه نشان داد که ثبت سرطان در کشورهایی که موفـق            

اند بیشتر بـر     به ثبت موارد سرطان و انتشار نتایج قابل قبول شده         
در . ای شـکل گرفتـه اسـت    اساس مدیریت غیرمتمرکز و منطقـه   

 بــزرگ بــوده و دارای تقــسیمات متعــدد کــشورهایی کــه نــسبتاً
د مراکز ثبت تدریجی بوده و پـس از         اند، توسعه تعدا   کشوری بوده 

طور  همان. اند موفقیت در مراحل اول اقدام به گسترش آن نموده        
طور متوسـط پـس   ه  شد، بارایهکه در بررسی کشورهای مختلف   

 مرکز ثبت در این کشورها موفـق        3 سال اول فقط     10از گذشت   
 Cancer in Five Continentsبه انتشار نتایج خـود در کتـاب   

ـ    50 و با گذشت     اند شده  مرکـز ثبـت     11طـور متوسـط     ه   سـال ب
البتــه ایــن رونــد در . انــد ســرطان در ایــن کــشورها فعــال بــوده

. کشورهای مختلف بر اساس شـرایط آنهـا متفـاوت بـوده اسـت             
 های ثبت سرطان لزوماً   دهد که برنامه    این بررسی نشان می    ضمناً

ر مراکـز ثبـت سـرطان د      . دهند تمام مناطق کشور را پوشش نمی     
مناطقی که دارای امکانات تشخیـصی و درمـانی کـافی هـستند             

های دولتی   های ثبت توسط بودجه    اکثر برنامه . اند گذاری شده  پایه
شوند و برای دارا     خصوص وزارت بهداشت کشورها حمایت می     ه  ب

بودن برنامه ثبت سرطان منسجم و پویا وجود پرسـنل رسـمی و             
  . اردتمام وقت در مراکز ثبت سرطان ضرورت د

بررسی ثبـت   در آن   یکی از نقاط قوت این مطالعه آن است که          
دارای ساختار جغرافیایی و جمعیتـی      که   کشور دنیا    18سرطان در   
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  مجله پژوهشی حکیم

... ایراندرسرطان های ثبت ارتقاء کیفی فعالیت54
 نظـر میـزان جمعیـت مـشابه         زباشند و در مـواردی ا      مختلفی می 
هـای ایـن     از محـدودیت  .  است صورت گرفته  ،باشند کشور ما می  

کرد که ساختار بهداشـتی و      توان به این موضوع اشاره       مطالعه می 
باشد و ممکـن اسـت سـاختار         درمانی کشورها با هم متفاوت می     

البته با توجـه بـه      . کشور ما شبیه هیچ یک از این کشورها نباشد        
گیری حاصـل    رسد نتیجه  تعداد کشورهای مطالعه شده به نظر می      

از این تحقیق و موضوع توسـعه تـدریجی مراکـز ثبـت سـرطان               
بهداشتی و درمانی ندارد و در اکثـر مـوارد قابـل            ارتباطی با نظام    

لذا بـرای تثبیـت برنامـه ثبـت سـرطان شـرایط             . باشد تعمیم می 
  . مین گرددأمختلفی مورد نیاز است که باید ت

در ایران عالوه بر این تحقیق تاکنون دو تحقیق دیگـر در ایـن     
در تحقیقی کـه توسـط دکتـر فرحنـاز        . زمینه صورت گرفته است   

صورت پایان نامه دوره دکترا انجام شد       ه   ب 1383سالصدوقی در   
 مـالزی بـا     ، دانمـارک  ،نظام ثبت سرطان در سه کشور انگلستان      

عناصـر  "گیـری شـد کـه        ایران مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه      
شود نه تنهـا نیازهـای       اطالعاتی که در حال حاضر گردآوری می      

المللـی   سـسه بـین   ؤهای م  کند بلکه با توصیه    ملی را برآورده نمی   
ــدارد تحقیقــات ســرطان  و در نهایــت "شناســی نیــز مطابقــت ن

پیشنهاداتی برای ایجاد یک الگـوی مناسـب و نحـوه گـردآوری             
همچنین در تحقیق دانشجویی .  گردید ارایهاطالعات برای کشور    

 صـورت گرفتـه اسـت، بـا         1384دیگری که در سال     ) نامه پایان(
گیری   ایران با آمریکا نتیجه    بررسی نظام ثبت سرطان بیمارستانی    

ـ         علی"شد که    ه رغم اهمیت فراوان اطالعات بیماران سـرطانی ب
خصوص به عنوان منبعی جهت سنجش نیازها و تخصیص منابع          

درمـانی و همچنـین بـه عنـوان ابـزار            -مورد نیاز مراکز آموزشی   
 میــزان بکــارگیری ،مــدیریتی جهــت پــایش و کنتــرل بیمــاری

  . )12 و 11(باشد  ن بسیار محدود میاطالعات مذکور در ایرا
های موجود در خصوص شرایط ثبت سـرطان         یابیبر اساس ارز  

در کشور و بررسی تجربه کشورهای مختلف، بـازبینی اسـتراتژی           
با توجه به ماهیـت ثبـت       . رسد ثبت در کشور ضروری به نظر می      

سرطان، برای وجود ثبت سرطان با کیفیـت قابـل قبـول صـرف              
ـ         صـورت یـک وظیفـه      ه  وجود قانون ثبت سرطان و انجام ثبت ب

ولین ؤریـزی دقیـق و حمایـت مـس         ی نیـست و برنامـه     اداری کاف 
ما بـرای گـذر از       به نظر . ای ضرورت دارد   ربط از چنین برنامه    ذی

ارتقـاء جایگـاه کـشور و قـرار گـرفتن در زمـره               شرایط فعلـی و   
کشورهایی که دارای برنامه منسجم و پویا بـرای ثبـت سـرطان             

که اداتی  پیشنهاهم  .  باید اقدامات مختلفی صورت گیرد     باشند  می
شود شـامل مـوارد زیـر    به کار گرفته  بهبود شرایط برایتواند   می
  :باشد می

 انجام ثبت سرطان باید دارای اهـداف و رسـالت مـشخص             -1
های دقیقی برای ارزیابی موفقیت آن وجود داشته         بوده و شاخص  

هـای ثبـت سـرطان پـاتولوژی بایـد           با توجه به محدودیت   . باشد
البتـه  . ی مورد توجـه ویـژه قـرار گیـرد        سیس مراکز ثبت جمعیت   أت

ـ      صـورت دسـتور اداری و بـدون در نظـر      ه  انجام ثبت جمعیتـی ب
. گرفتن شرایط الزم باعث پیچیدگی بیشتر این مشکل خواهد شد 

ایجاد هر ثبت سرطان جمعیتی جدیـد بایـد مبتنـی بـر مـدیریت               
اهــداف . آوری اطالعــات شــکل گیــرد مــستقل در محــل جمــع

ها و امکانات موجود تعریف و پیگیـری         قعیت بر اساس وا   یریتیمد
در صورت تصمیم برای انجام ثبت سرطان در هـر منطقـه            . شود

 مـورد نظـر   های فعالیتنیازهای مالی و نیروی انسانی متناسب با        
   .مورد توجه قرار گیرد

 آمار صحیح مربـوط     ارایه با توجه به اهداف ثبت سرطان در         -2
کشور کل  ش ثبت سرطان در     به سرطان در کشور، نیازی به پوش      

ی هـا   اسـتان هـای موجـود بـین        رغم وجود تفاوت    علی .باشد نمی
ـ      مختلف، شباهت  ی هـا   اسـتان خـصوص در    ه  های بسیاری نیـز ب

هـای   تعمیم نتیجه یک جمعیت بـه جمعیـت       . جوار وجود دارد   هم
یکی . باشد رغم وجود مالحظات علمی قابل قبول می       مجاور علی 

ومیـر کـشور     تقویت سیستم ثبت مـرگ    های بسیار مطمئن     از راه 
ومیـر   های صحیح و کامـل مـرگ       در صورت وجود داده   . باشد می
های آماری میزان بروز سرطان را برای        توان با استفاده از مدل     می

هـا و   ریزی کل کشور نیز محاسبه نمود و از نتیجه آن برای برنامه         
که این روش در اکثر کشورهایی      . های بهداشتی بهره برد    سیاست

پوشش ثبت سرطان آنها کامل نیست مثل امریکا، ایتالیا، فرانسه،          
. گیـرد   رایج بوده و مـورد اسـتفاده قـرار مـی           آلمان و غیره کامالً   

ها در   رغم علم به فواید ثبت کامل سرطان       کشورهای مذکور علی  
هـا و نیـروی      تمام کشور و همچنین دارا بودن امکانات و بودجـه         

ون پوشـش ثبـت سـرطان کـل کـشور            تاکن ،دیده انسانی آموزش 
هــای آمــاری بــسنده  هــای ناشــی از روش د و بــه تخمــیندارنــن

بنابراین با در نظر گرفتن شرایط موجود و تجربه منفـی           . اند نموده
بیش از یک دهه ثبت سرطان در ایـران نیـازی بـه انجـام ثبـت                 

هـای کـشور    سرطان در تمام مناطق جغرافیـایی و تمـام قومیـت         
باید تالش نمـود تعـداد معـدودی ثبـت سـرطان            بلکه  . باشد نمی

صورت مستمر  ه  د و ب  وای با تمام شرایط استاندارد ایجاد ش       منطقه
 ومیر مرگفعالیت نماید و از طرفی ارتقاء کیفی برنامه ثبت موارد           

نمـود کـه عـالوه بـر         پیگیری جدیت بارا   کشور مناطق تمام در
ر دیگری دارد   های سرطان مزایای بسیا    استفاده در تخمین میزان   

 .باشد که پرداختن به آنها خارج از محدوده بحث این مقاله می
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55   و همکاراندلکاظم زندهدکتر 
توانـد   الـذکر مـی    مین اهداف فـوق   أ وزارت بهداشت جهت ت    -3

با تـدوین برنامـه     ابتدا  . اری ایفا نماید  ذگ نقش راهبردی و سیاست   
مراکـز  تـا   جامع راهبردی برای ثبت سرطان کشور تالش نمایـد          

آوری  ریـزی، مـدیریت و جمـع       رنامـه مستقل ثبت سـرطان، بـا ب      
 به اهداف ثبت    ،ای هقهای منط  ثبت و تدوین گزارش   و   ،اطالعات

 صـورت   هـای   فعالیـت سپس با تجمیع نتایج     . سرطان دست یابند  
های  های آماری مرسوم در دنیا میزان      گرفته و با استفاده از روش     

ریـزی در اختیـار      سرطان در کشور را تخمین زده و جهت برنامـه         
تـشکیل کمیتـه عـالی      در ضـمن،    . ربط قـرار دهـد     ولین ذی ؤمس

انجمـن ثبـت    "  ایجـاد  ریزی ثبت سرطان و یـا      راهبردی و برنامه  
 ،های سـرطان منـاطق      با عضویت ثبت   ، در کشور  "سرطان ایران 

  . بود خواهد  این حرکتپویایی و توسعه مناسبموجب 
های انجام شده و مشکالت موجود در کشور و          بر اساس بررسی  

ـ      گیری از تجارب بین    نین بهره همچ  بـازنگری در    هالمللـی نیـاز ب
بدیهی اسـت هـر برنامـه       . وه انجام ثبت سرطان ضرورت دارد     حن

ثبت سرطان باید در سیستم بهداشتی و درمـانی کـشور نهادینـه             
های موجود در مراکز پـاتولوژی، مـدارک پزشـکی           شده و بر داده   

ومیر  های ثبت مرگ ها، مراکز بهداشتی و همچنین داده بیمارستان
های موفـق دنیـا      جهت موفقیت این روش باید مدل     . استوار گردد 

با توجـه بـه شـرایط و نیازهـای کـشور و سـاختار جغرافیـایی و                  
 ساله  20به نظر ما دریک برنامه      . سازی شود  جمعیتی کشور بومی  

 از مناطق کـشور تحـت پوشـش ثبـت           %30 الی   25باید حداکثر   
شـود   پیشنهاد مـی  . هداشت قرار گیرد  سرطان با محوریت وزارت ب    

یابی به این مهم برنامه ثبت سرطان جمعیتی در چنـد           برای دست 
د و تمام امکانات علمی و اجرایـی        ومنطقه بسیار محدود شروع ش    

 . کار گرفته شوده و استانداردهای الزم جهت تحقق آن ب
پس از تثبیت یک روش مناسب ثبت جمعیتی سازگار با ساختار           

تدریج و بر   ه  ای ب   تعداد مراکز ثبت منطقه    ،رمانی کشور بهداشتی د 
مراکز منتخب کشوری ضـمن  . اساس نیازهای موجود توسعه یابد   

که دارای موقعیـت جغرافیـایی و سـاختار جمعیتـی متفـاوت              این
موریتی را نیـز    أهای کافی برای انجام چنین م      هستند باید ظرفیت  

تی کـه انگیـزه کـافی       های تحقیقا  وجود مراکز و گروه   . دارا باشند 
مـورد توجـه   نیـز بایـد   های ثبت دارند    برای اجرای صحیح برنامه   

 ثبـت سـرطان در      هـای   فعالیـت تردید تجربـه     بی. ویژه قرار گیرد  
چنین مناطقی سرمایه مهمی است که باید به خوبی از آنها بهـره             

ی تهران، فارس، اردبیل و گلـستان       ها  استان ی رسد به نظر م  . برد
های الزم برای انجام ثبت سـرطان جمعیتـی را           تشرایط و ظرفی  

هــا و  در ایــن بخــش بــه برخــی از خــصوصیت. باشــند دارا مــی
   :شود های مذکور و دالیل انتخاب آنها اشاره می ظرفیت

ها و امکانات تشخیصی      با توجه به تمرکز تخصص     :شهر تهران 
. باشد و درمانی، تهران پذیرای بیماران سرطانی از تمام کشور می         

ذا انجام ثبت در شهر تهران یک منبع اطالعاتی مهم برای تمام            ل
 سـال اسـت کـه ثبـت         10 مـدت    ضمناً. باشد های دیگر می   ثبت

 هـای   فعالیـت سرطان جمعیتی در شهر تهران شروع شده است و          
با حمایـت از ایـن برنامـه، ثبـت سـرطان تهـران              . آن تداوم دارد  

وزشی و تحقیقـاتی    های آم  های الزم برای برنامه    تواند ظرفیت  می
از . برای برنامه کشوری ثبت سـرطان در کـشور را ایجـاد نمایـد             

 جمعیت کشور در تهران     %10طرف دیگر با توجه به اینکه حدود        
سکونت دارند و بافت جمعیتی تهران نماینـده اقـوام و نژادهـای             

های بروز سرطان به عنـوان متوسـط         مختلف کشور است، میزان   
 . های بهداشتی قابل استناد خواهد بود ریزی کشور برای برنامه

 این استان در مرکز و جنوب کـشور قـرار دارد و             :استان فارس 
 ضـمناً . تواند نماینده مناسبی برای جمعیت جنوب کشور باشد        می
سابقه ثبت سـرطان در ایـن منطقـه وجـود           داشت که    توجه   یدبا

 های الزم برای انجام ثبت جمعیتی کـامالً        و ظرفیت است  داشته  
امکانات تشخیصی، درمانی کافی بـرای      وجود   همچنین. هیاستم

و وجـود دانـشگاه علـوم     ،  )شیراز(بیماران سرطان در مرکز استان      
های مهمی است که در پیـشبرد اهـداف    پزشکی شیراز از ظرفیت   

 . ثر خواهد بودؤثبت سرطان م
 این استان شمالی کشور بـه دلیـل بـاال بـودن             :استان گلستان 
ان مـری مـورد توجـه دانـشمندان و محققـین            میزان بروز سـرط   

های علمی  تواند فرصت دنیاست و انجام ثبت سرطان جمعیتی می
 ثبت سرطان جمعیتـی سـه دوره در         ضمناً. جدیدی را فراهم کند   

 توسط دانشگاه علـوم پزشـکی       1385 و   1384 و   1383ی  ها  سال
گلستان و مرکز تحقیقات گوارش دانشگاه علوم پزشـکی تهـران           

ای  در واقع این استان تنها منطقه     . منطقه انجام شده است   در این   
است که سه سال متوالی گزارش ثبـت جمعیتـی خـود را منتـشر        

ایـن اسـتان بـا       با توجه به تجربه و انگیزه موجود در       . کرده است 
توان بـه اهـداف و اسـتانداردهای الزم        اندکی توجه و حمایت می    

 . ثبت سرطان جمعیتی در این استان دست یافت
ای در این منطقه بـه همـت          ثبت سرطان منطقه   :اردبیل استان

مرکز تحقیقات گوارش دانشگاه علوم پزشکی تهران آغـاز شـده           
هـای   ثبت سرطان استان اردبیل و استان گلستان همکاری       . است
المللی ثبت  المللی خود را آغاز نموده و به عضویت انجمن بین          بین

لیل بـاال بـودن میـزان سـرطان         به د . اند سرطان دنیا نیز در آمده    
 تحقیقاتی که توسط این مرکـز تحقیقـاتی در          های  فعالیتمعده و   

های استان اردبیـل مـورد توجـه         فته است، گزارش  رآن صورت گ  
هـای   برنامـه ایـن کـه     بـا توجـه بـه       . باشـد  المللی می  مراکز بین 

با توجـه بـه     باشد و    تحقیقاتی در این منطقه در حال پیگیری می       
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  مجله پژوهشی حکیم

... ایراندرسرطان های ثبت ارتقاء کیفی فعالیت56
 صورت گرفته در زمینه ثبت سرطان، شرایط        های  الیتفعتجربه و   

ای در   کافی برای توسعه و تداوم یک مرکز ثبت سـرطان منطقـه           
  . استان اردبیل وجود دارد

 بکارگیری پرسنل آمـوزش     ،با تخصیص بودجه و امکانات الزم     
یابی به اهداف فوق سـهل        دست ،دیده و متخصص در این مراکز     

برنامه ثبـت سـرطان جمعیتـی در       در صورت موفقیت    . خواهد بود 
توان نسبت به توسعه تعداد مراکـز ثبـت          مناطق پیشنهاد شده می   

البته با توجه به    . ریزی نمود  جمعیتی در سایر مناطق کشور برنامه     
ی دیگـری هـم     هـا   اسـتان تردید مناطق و     های کشور بی   ظرفیت

سیس و پیگیری ثبت سرطان     أهستند که در حال حاضر ظرفیت ت      
با این حال نویسندگان معتقدند محدود بـودن        . را دارند ای   منطقه

ـ         تعداد مناطق در شروع برنامه مـی       مین أتوانـد دقـت الزم را در ت
ـ      مین نمایـد و تجربـه الزم بـرای         أکیفیت و استانداردهای الزم ت

شـود   کید مـی  أهمچنین ت . گسترش برنامه را در آینده ایجاد نماید      

اگرچـه  . دای کمیت نکرد  که در این مرحله بهتر است کیفیت را ف        
اطالع از وضعیت بـروز سـرطان در تمـام منـاطق جغرافیـایی و               

ل آ  شناسی سرطان ایـده    های کشور برای تحقیقات و علت      قومیت
یابی به چنین هدفی را باید به آینـده واگـذار کـرد و               است، دست 
های الزم را جهت تقویـت مراکـز ثبـت سـرطان بـا               تمام تالش 

یـابی بـه     لی معطوف داشت و بـرای دسـت       المل استانداردهای بین 
های مرسوم بهـره     االت علمی از سایر روش    ؤاهداف و پاسخ به س    

  . برد
 شده کلیات مداخله جدید را مطـرح        ارایهدر نهایت، پیشنهادات    

نموده است و نحوه انجام ثبت سرطان و حتی تعیین مناطق مورد    
 کـه  های محیطی و کارشناسـی بیـشتری دارد   نظر نیاز به بررسی 

ای و مدیریتی صورت گیرنـد و   باید قبل از هر گونه برنامه مداخله 
ای ثبـت    مین تمهیدات علمـی و عملـی مراکـز منطقـه          أپس از ت  
   .سیس و پیگیری شوندأسرطان ت
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Abstract 
 

Introduction: Previous evaluations revealed that cancer registration in Iran is not functioning 
appropriately and a reform is needed.  We evaluated cancer registries in 18 countries and suggested a new 
cancer registration system for Iran. 
Methods: We compared information from Iranian cancer registry with the same information from 
selected countries with a population size more than 10 million that their cancer registration data were 
published by International Agency for Research on Cancer (IARC). Moreover, we studied trends in the 
number of registration centers, from establishment of their first center up to 1997. Finally we suggested a 
new program for establishment of a national cancer registration system in Iran. 
Results: On average, geographical coverage of cancer registries was 24.6% in these countries.  They all 
had population-based cancer registration system. Overall, every ten years, 3 cancer registry centers were 
added in all the mentioned countries together. 
Conclusion: Instead of pathology-based cancer registry, we should promote establishment of population-
based cancer registries in Iran. Given limited resources available, coverage of 25-30 percent of the country 
by cancer registry would be sufficient to produce national cancer incidence data. We suggest promoting 
population-based cancer registry in Fars, Tehran, Golestan and Ardabil provinces and try our best to provide 
qualified data from these regions before extending the registration activities to other regions. 
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