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  .....معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  

 دستورالعمل ثبت آنالین پاتولوژي سرطان: موضوع 
  

  با سالم و احترام

دستورالعمل اجرایی نحوه ثبت و تعامالت الکترونیکی مراکز ارائه دهنده خدمات  8عطف به بند      

و نظر به اهمیت ثبت اطالعات  06/05/1397 مورخ 400/10110دسالمت موضوع مکاتبه شماره 

مورخ  3118/د/700شناسی در مراکز ارائه دهنده خدمات سالمت و پیرو مکاتبه شماره  آسیب

قانون برنامه  74شناسی و با عنایت به ماده  در خصوص ابالغ سند فنی گزارش آسیب 26/07/1394

مت، مقتضی است از زمان ابالغ این شیوه ششم توسعه در خصوص پیاده سازي پرونده الکترونیک سال

هاي زیرمجموعه وزارت متبوع اعم از خصوصی و دولتی  ها و آزمایشگاه نامه در تمامی بیمارستان

هاي اطالعاتی همان مرکز ثبت و به  هاي پاتولوژي بر اساس استانداردهاي ابالغی در سامانه گزارش

  .صورت الکترونیکی تبادل شوند

هاي مالی  اي و حمایت هاي بیمه از این اطالعات در پیگیري و مراقبت بیماران و پرداخت الزم به ذکر است

استفاده خواهد شد، از این رو به جهت جلوگیري از خسران بیمار و مرکز ارائه دهنده خدمات 

خواهشمند است دستورات مقتضی جهت اجرایی شدن این ابالغیه را صادر ) بیمارستان، آزمایشگاه(

  .فرمایید

هاي الزم را از مرکز مدیریت  هاي اطالعاتی مراکز باید استانداردها و گواهینامه شایان ذکر است سامانه

در صورتی که سامانه . آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ نمایند

ژي باشد و یا آنکه آن هاي پاتولو اطالعاتی آن مجموعه فاقد استانداردهاي الزم و قابلیت ثبت گزارش

نامه پیوست، در  مرکز فاقد نرم افزار باشد، الزم است از طریق سامانه سیماي سرطان، مطابق شیوه

  :موارد زیر اقدام به ثبت اطالعات پاتولوژي بیماران گردد

 بدخیم  همه موارد پیش .1

 )شامل موارد ذکر شده در شیوه نامه(همه موارد مشکوك به بدخیمی  .2

 دخیمهمه موارد ب .3

 ) فوقانی و تحتانی(هاي بدخیم و غیر بدخیم حاصل از اندوسکوپی دستگاه گوارش  همه نمونه .4

 هاي بدخیم و غیر بدخیم پستان  همه نمونه .5

 هاي بدخیم و غیر بدخیم دهانه رحم  همه نمونه .6

 هاي بدخیم و غیر بدخیم مثانه  همه نمونه .7

 هاي بدخیم و غیر بدخیم پروستات  همه نمونه .8



 

 

  بسمه تعالی

  معاونت درمان

  د644/400

21/01/1398  

  دارد

با ) از جمله موارد پیش بدخیم، بدخیم یا مشکوك به بدخیمی( ICD-Oت تمامی موارد داراي کد الزم اس

  .  ثبت شود ICD-10این کد و موارد دیگر با کد 

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  :رونوشت

  جناب آقاي دکتر صفی خانی رئیس محترم مرکز مدیریت آمار و فناوري اطالعات 

  رم انجمن آسیب شناسی ایران  جناب آقاي دکتر بهروز شفقی رئیس محت


