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 هاي پژوهشي نتايج تحقيق طرحترجمان دانش فرم 

 
هاي تحقيقاتي پايان يافته موسسه را بررسي و با استفاده از فرآيند  موسسه ملي تحقيقات سالمت در نظر دارد نتيجه طرح

دانش توليد شده را در اختيار مخاطبين و   (Knowledge Translation & Exchange)ترجمان و تبادل دانش

دهندگان خدمات مراقبتي و ...(  گيرندگان حوزه سالمت ، گيرندگان و ارائه از جمله عموم مردم، سياستگزاران و تصميم ذينفعان )

قرار دهد. لذا ضروري است كه كليه پژوهشگران و اعضاي محترم هيئت علمي فرم زير را جهت سهولت فرآيند ترجمان و تبادل 

 دانش تكميل نمايند.

 

 الف: مشخصات طرح:

ارتقاء سيستم ثبت سرطان پاتولوژي شهر تهران، طرح مداخله اي با بهره گيري از مدل رويکرد   :وان كامل طرحعن

 شناخت وضع موجود و طراحي مداخالت -استفاده از بهترين عملکردها، فاز يک

 دکتر کاظم زنده دل :مجري طرح

   

 

اقل يك گروه را انتخاب كنيد و به طور دقيق توضيح از بين گروههاي زير حد)؟ هستند يمخاطبان طرح شما چه کسان :ب

 (نمايد.شود كه بتواند از نتايج طرح به طور مستقيم استفاده  يگفته م ي)گروه مخاطب به فرد يا گروهدهيد.

 

          )مديران و سياستگذاران سالمت ) مانند ستاد وزارت بهداشت 

  رح براي ارتقاء برنامه ثبت سرطان استفاده کنند. مديران و سياستگزاران مي توانند از نتايج اين ط

 مديران بيمارستان و دانشگاه  

 ارائه دهندگان خدمت)پزشک، پرستار، ماما و ....(          

 بيماران و مردم  

  صنعت  

 سازمان جوانان و .....( ،يستيآموزش و پرورش، بهز ،يسازمان ها) شهردار ريسا  
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: برنامه شما براي کاربست نتايج چيست )لطفا دقيقا منطبق با بخش مربوطه و گانت چارت در فرم پروپوزال تنظيم ج

 گردد( 

 

ستفاده نموده و يا رهكارهاي ديگري را پيشنهاد نماييد( بديهي است  هر طرح مي تواند از چندين از فهرست زير مي توانيد ا

 روش براي ترجمان دانش استفاده نمايد.

 

  پروپوزال   يطراح ايبا گروه مخاطب و استفاده كنندگان بالقوه در هنگام انتخاب موضوع  يهمفكر  ايمشاركت

 پژوهش

  مخاطب و استفاده كنندگان بالقوه در هنگام اجراي پژوهش همفكري با گروه مشاركت يا 

پژوهشي داخلي  -انتشار مقاله در مجله هاي علمي 

پژوهشي خارجي -انتشار مقاله در مجله هاي علمي 

ارائه در كنفرانس ها و سمينارهاي داخلي 

ارائه در كنفرانس ها و سمينارهاي خارجي 

  آن   آن براي استفاده كنندگان بالقوه مقاله حاصل از يا  ارسال خالصه يا گزارش كامل طرح 

 به آن   قرار دادن متن كامل گزارش يا خالصه اي از آن در وب سايت به منظور دسترسي استفاده كنندگان بالقوه 

 نظير مجله ها يا روزنامه هاي مورد عالقه عموم( انتشار نتايج پژوهش در نشريات غيرعلمي( 

 رنامه ها و بولتن ها )نظير نشريات درون سازماني كه خبر هاي علمي و غير علمي مرتبط با آن انتشار يافته ها در خب

 سازمان را منتشر مي كند(

  ارائه يافته هاي پژوهش به خبرنگاران رسانه ها و يا شركت در مصاحبه ها 

براي معرفي نتايج پژوهش  تشكيل جلسه با استفاده كنندگان بالقوه 

 ج با زبان متناسب مخاطبين )نظير نوشته هاي ساده براي بيماران و يا مردم، گزارش هاي كوتاه براي تهيه و ارسال نتاي

 مديران و مسئولين(

 ) ... انجام اقدامات الزم براي تجاري سازي يافته ها )ثبت پتنت، عقد قرارداد با صنعت و 
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  استفاده از نتايج طرح در برنامه جديد : ساير اقداماتي كه موجب مي شود نتايج پژوهش به مخاطب آن منتقل گردد

وزارت بهداشت. در واقع اين كار شروع شده است و نتايج اين طرح همراه با ساير مطالعات و تجارب مجري در طراحي 

 مداخالت بكار گرفته شده است. 

 هيچكدام 

 

 
 

 موسسه( تيسا  1  -3-25نگارش  يمطابق راهنما يو سه صفحه ا کي: پيام اصلي حاصل از طرح پژوهشي: )فرم د

  مارانيمردم و ب ، ي، ارائه كنندگان خدمات سالمت رندگانيگ ميو تصم استگذارانيس يبرا ياصل يها اميبصورت پ  جينتا كاربرد

 

داشت بوده ثبت سرطان به عنوان يكي از برنامه هاي ريز ساختي مرتبط با برنامه كنترل سرطان همواره مورد توجه وزارت به

است. متاسفانه عليرغم تالشهاي صورت گرفته و صرف هزينه هاي متعدد و كالن هنوز اين برنامه از كيفيت الزم برخوردار نيست 

و نتايج آن داراي تورشهاي مختلفي مي باشد. در واقع هنوز ما نمي دانيم ميزان واقعي بروز سرطان در كشورما چقدر است.  

از منابع اصلي ثبت سرطان جميعتي مي باشد و در كنار آن بايد گزارشهاي مرتبط با بروز سرطان از گزارشهاي پاتولوژي يكي 

منابع مختلف جمع آوري شده و پس از تحليل و آناليز وضعيت بروز سرطان را روشن كند. با توجه به آنكه در وزارت بهداشت 

سي شده است، هدف اين مطالعه ارزيابي وضعيت گزارشهاي اقدام به جمع آوري و ثبت اطالعات بيماران از مراكز آسيب شنا

آسيب شناسي براي برنامه ثبت سرطان مي باشد. بعالوه احتمال ميرفت كه در بعضي از مراكز ثبت آسيب شناسي به خوبي انجام 

 شود. لذا تصميم گرفته شد، عملكردهاي موفق شناسايي شده و از آنها براي مداخالت الزم استفاده شود. 

 

هم آن  2911مورد ارزيابي قرار گرفت. علت انتخاب سال  2911انجام شد، داده هاي سال  2931در اين مطالعه  كه در سال 

تمام آزمايشگاههاي آسيب شناسي كه در مي باشد. در اين مطالعه  2911است كه آخرين گزارش منتشر شده مربوط به سال 

ي كردند، به عنوان هدف طرح قرار گرفتند و با آزمايشگاهها تماس گرفته شده و شهر تهران براي برنامه كشوري اطالعات ارسال م

بود از مراكز جمع آوري شد و توسط يك نفر آموزش ديده كد گذاري  2911اطالعات الزم كه مربوط به گزارش بيماران در سال 

جمع آوري شده و با داده اي ثبت شده  2911ل سادو ماه ارديبهشت ماه و دي ماه مربوط به شده و وارد نرم افزار شد.  اطالعات 

 قبلي مقايسه شد. 
 

در اين مطالعه بر خالف انتظار متوجه شديم که کم شماري بسيار زيادي در بخش جمع آوري داده هاي آسيب 

% 13به وزارت بهداشت گزاش نشده است و فقط در  1311% موارد سرطان در سال 33شناسي وجود دارد و 

مقايسه كدگذاري دقيق با كدهاي اختصاص يافته توسط برنامه روتين ارشها کامل ارسال شده است. بعالوه آزمايشگاهها گز

دارد كه ميزان % خطا وجود 12حدود  ICOM% خطا و در كدهاي 12حدود  ICDOCثبت سرطان نشان داده كه در كدهاي 

ژي حتي اگر كامل انجام شود، داراي كم شماري خواهد بود خطاي نستا بااليي مي باشد. در واقع استفاده از گزارشهاي ثبت پاتولو

و به تنهايي نمي تواند ميزان بروز سرطان را نشان دهد. حال با كم شماري و خطاهايي كه در اين مطالعه مشخص شد كه كيفيت 

 قرار گيرد.  اين داده هاي ثبت سرطان بيش از حد انتظار مخدوش است و به سختي مي تواند مبناي تصميم گيري مديران
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اين مطالعه تصريح مي كند كه چالش اساسي در مديريت ثبت سرطان قرار دارد و براي بهبود آن در كشور بايد سرمايه گذاري 

بيشتري قرار گيرد. از طرفي الزم است فرايندهاي ثبت سرطان به صورت قابل توجهي مورد بازنگري قرار گيرد و از تمام 

مان كشور براي اجراي بهينه اين برنامه استفاده شود. با توجه به سختي كار و پيچيدگي هاي طرفيتهاي سيستم بهداشت و در

ذاتي اين برنامه بطور مشخص توصيه مي شود در چند استان كشور، برنامه ثبت سرطان جمعتي اجرا شود و در صورت موافقيت و 

سطح استانها نسبت به ارتقاء ثبت سرطان در سطح ملي  دستيابي به شاخصهاي كيفي اين برنامه و الگوي علمي و اجرايي آن در

در صورتيكه اشكاالت برنامه فعلي رفع شود و برنامه هاي استاني بصورت استاندارد اجرا شود، ارزيابي هاي تصميم گيري شود. 

ثبت سرطان بايد موكول دوره اي از فرايندها و كيفيت داده هاي ضروري خواهد بود. لذا هر گونه انجام تحقيقات جديد بر كيفيت 

 به رفع اشكاالت فعلي برنامه باشد. 

 

 ICDOكليد واژه ها: ثبت سرطان جمعيتي، كيفيت، آسيب شناسي، كدهاي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


