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پزشک و محتواي آموزشیدستورالعمل اجرایی
در برنامه سرطان 
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سرطان روده بزرگ و غربالگريتشخیص زودهنگامپیشگیري،برنامه

: استذیلمواردشاملپزشکخدماتبرنامهایندر

بیماریابی افراد  

پزشـک بـه تفکیک دلیـل ارجـاع،  بهورز و بهیاسالمتمراقبکارشناساولیه مشخصات زیر را دارند، تـوسطارزیابیهنگامکهافرادي
در درجه اول این است که بر موارد زیر صحه بگـذارد و سـپس بـا شـرح     پـزشکيوظیفه. شده اندمعرفیخدمات جامع سالمتمرکز

قـب  و بررسی هاي پاراکلینیک، موارد مشکوك را به درستی جدا کنـد و مـوارد غیـر مشـکوك را بـه بهـورز / مرا      ،حال دقیق تر، معاینه
سالمت برگرداند:

o بیماري هاي زیر ارجاع شده است:سابقه فرديبه عنوان فردي با
 اگر با سابقه سرطان روده بزرگ معرفی شده است در صورت امکان گزارش پاتولوژي نمونه برداري یا جراحی که تایید

اشته باشد اما معموال می داند کننده تشخیص سرطان باشد را از بیمار بخواهید. ممکن است بیمار سوابق را همراه ند
که چه نوع درمانی برایش انجام شده است. بنابراین از وي سوال کنید که جراحی شده است و هنگام معاینه به اسکار 

جراحی اش توجه کنید یا با توصیف شیمی درمانی و رادیوتراپی ببینید آیا این درمان ها برایش انجام شده است؟
م روده بزرگ در گذشته معرفی شده است. در صورت امکان گزارش کولونوسکوپی، پاتولوژي با سابقه پولیپ یا آدنو

نمونه برداري یا جراحی که تایید کننده تشخیص آدنوم باشد را از بیمار بخواهید. ممکن است بیمار سوابق را همراه 
راین با توصیف کولونوسکوپی ببینید آیا نداشته باشد اما معموال می داند که چه نوع اقدامی برایش انجام شده است. بناب

این اقدام برایش انجام شده است؟
) به دلیل سابقه بیماري التهابی روده بزرگIBD (بیماري کرون یا کولیت اولسروز) معرفی شده است که در این (

این صورت مالحظه می دانند. در غیرنیز صورت معموال بیماران مبتال به بیماري التهابی روده، نام بیماري خود را 
خالصه پرونده ها یا گواهی پزشک، گزارش کولونوسکوپی احتمالی، نمونه برداري تایید کننده تشخیص یا داروهایی که 

آمینوسالسیالت ها از جمله مساالزین یا کورتیکواستروییدها)، می تواند تایید یا ردکننده بیماري مصرف می کند (مثال
او باشد. 

o مثبت ارجاع شده است. در این صورت و با بررسی مدارکی که ممکن است همراه فرد ابقه خانوادگیسبه عنوان فرد با
باشد، اطمینان حاصل کنید که فرد یکی از سوابق زیر را دارد و اگر چنین سابقه اي وجود دارد آیا واقعا فامیل درجه یک یا 

اند یا نه:داشتهروده بزرگیا پولیپ آدنوماتوز دو، سرطان 
ابقه سرطان یا پولیپ آدنوماتوز روده بزرگ در فامیل درجه یک (پدر، مادر، برادر،خواهر یا فرزندان) س
 سال50پدربزرگ) در سن زیر بزرگ در فامیل درجه دو (عمه، عمو، خاله، دایی، مادربزرگ یاسابقه سرطان روده
 وجود مورد شناخته شدهFAP یاHNPCCدر خانواده

oزیر ارجاع شده است که در این صورت دوباره شرح حال دقیقی بگیرید که ببینید بیمار هر عالیمي یکی از به عنوان فرد دارا
یک از موارد زیر را داشته است؟:
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 خونریزي دستگاه گوارش تحتانی در طی یک ماه اخیر
 ن مقعد پس از اجابت ، درد شکم و احساس پر بوددر طی یک ماه اخیربا یا بدون اسهال(یبوست در طی یک ماه اخیر

) مزاج
 اخیرکاهش بیش از ده درصد وزن بدن در طی شش ماه

o تست مثبت خون مدفوع (به دلیلFIT یاIFOBT(.معرفی شده است
د مورد باال را همزمان دارا باشد.البته واضح است که فرد ممکن است یک یا چن

تشخیص

به سطح دو خدمت را بر عهده دارد.شکوك و ارجاع آن هاپزشک وظیفه اصلی طبقه بندي افراد در معرض خطر و م

در گام اول پزشک شرح حال دقیق تري از نظر سه مورد سابقه فردي، سابقه خانوادگی و عالیم می گیرد و بیماران را به دو دسته 
FITح دو ارجاع می شود. اگر مثبت بود، به سطFITبیماران عالمتدار و بدون عالمت تقسیم می کند. در بیماران بدون عالمت، اگر 

منفی بود، با توجه به سابقه فردي یا خانوادگی، از روي جدولی که در قسمت شرایط ارجاع آمده است، زمان ارجاع را مشخص می کند.

می گیرند. در گام دوم، افراد عالمتدار که در ارزیابی پزشک نیز عالمتدار بودن آنها تایید شده است، تحت بررسی هاي کامل تري قرار
به این صورت که اقدامات زیر انجام و نتایج در پرونده بیمار ثبت می شود:

oدر معاینه شکم به توده یا تندرنس شکم در نواحی مختلف و در معاینه رکتوم (که پس از تخلیه مدفوع : معاینه شکم و رکتال
انجام می شود) به لمس توده، زخم یا خونی شدن دستکش، توجه کنید.  

oکه مطابق جدول زیر است و تفسیر آن نیز در ادامه آمده :بررسی چارت عالیم و نشانه هاي مشکوك به سرطان روده بزرگ
است. 

 در فرد عالمتداري که مطابق چارت عالیم در خانه هاي قرمز یا نارنجی قرار می گیرد، حتی اگر سابقه فردي یا خانوادگی یا
می شود. (در عین حال کسی که عالمت مشکوك وي، خونریزي رکتال است، وي منفی باشد، مشکوك تلقیFITتست 
مثبت ارزشی ندارد)FITتست 

 در فرد عالمتداري که مطابق چارت عالیم در خانه هاي سفید یا زرد قرار می گیرد، اگر هر یک از موارد سابقه فردي یا
. رجاع گرددو باید اوي مثبت بود، مشکوك تلقی می شودFITخانوادگی یا تست 

 موارد سابقه فردي یا خانوادگی همهدر فرد عالمتداري که مطابق چارت عالیم در خانه هاي سفید یا زرد قرار می گیرد، اگر
(اگر فردي آزمایش هموگلوبین مربوط به یک ماه اخیر زم است هموگلوبین درخواست شود البود، وي منفیFITیا تست 

عالیم و در عرض دو هفته دوباره پاسخ هموگلوبین و به تکرار ازمایش هموگوبین نیست) را به همراه داشته باشد نیازي 
شود و اگر در خانه هاي قرمز یا نارنجی قرار گرفته بود ارجاع می شود و در غیر این صورت، به بیمار توسط پزشک ارزیابی

پیدا کرد به بهورز مراجعه کند.بیمار توصیه می شود هر زمان که عالمت هاي وي تشدید شد یا عالمت جدیدي 
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تفسیر چارت

o.بیمارانی که در خانه هاي قرمز یا نارنجی قرار می گیرند مشکوك بوده و نیاز به ارزیابی کامل تر در سطح دو دارند
oتک به این ترتیب بیمارانی کهرا نگاه کنید."ر عالمت به تنهاییه"فقط یک عالمت داشت، ردیف ،اگر بیمار در ویزیت اول

را دارند، نیاز به ارزیابی براي مردان) 12براي زنان و پایین تر از 11(پایین تر از "هموگلوبین پایین"یا "خونریزي رکتال"عالمت 
کامل تر در سطح دو دارند.

o ر ویزیت پایداري د"اگر بیمار در ویزیت دوم، همان تک عالمت ویزیت یک را به صورت پایدار داشت، به خانه هایی که عبارت
را دارند نیاز به ارزیابی کامل تر در "درد شکم"در آنها درج شده است، نگاه کنید؛ به این ترتیب بیمارانی که عالمت پایدار "دوم

سطح دو دارند.
oنگاه کنید.اگر بیمار در ویزیت اول و یا دوم، دو عالمت داشت، به خانه هایی که از تقاطع دو عالمت حاصل می شوند
oیمار در ویزیت اول و یا دوم، بیش از دو عالمت داشت، به خانه هایی که از تقاطع دو به دوي عالیم حاصل می شوند نگاه اگر ب

ع یا عدم ارجاع بیمار قرار دهید.کنید و خانه پررنگ تر را مبناي ارجا

تعریف عالیم و نشانه ها

o باشداست که در طی یک ماه اخیر ایجاد شدهدفوع خشکو یا دفع مو کاهش تعداد دفعات دفع مدفوعیبوست: منظور سختی .
.ممکن است بیمار احساس پر بودن مقعد پس از اجابت مزاج را نیز ذکر کند

o که در طی یک ماه اخیر ایجاد شده است که ممکن است به تنهایی یا به افزایش در تعداد دفعات مدفوع است اسهال: منظور
.صورت متناوب با یبوست باشد

oیزي رکتال: منظور دفع خون روشن چه به صورت قطره قطره یا بر روي مدفوع و یا دفع خون تیره استخونر.
oکه بدون رژیم غذایی خودخواسته ایجاد شده در طی شش ماه اخیر استظور کاهش بیش از ده درصد وزن بدن کاهش وزن: من

کیلوگرم 72شده باشد به طوري که وزن کنونی وي زیر کیلوگرم وزن، در طی شش ماه اخیر الغر80باشد (مثال اگر فردي با 
باشد).

oدرد شکم: منظور درد ژنرالیزه یا درد ناحیه پایین شکم است.
o معاینه غیرطبیعی رکتوم: پس از تخلیه مدفوع در صورت لمس توده، زخم یا خونی شدن دستکش، معاینه غیر طبیعی تلقی می

شود. 

درمان

ام و غربالگري سرطان روده بزرگ، درمان موارد تشخیص داده شده در سطح سه انجام می شود. در برنامه تشخیص زودهنگ
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چارت ارزیابی عالیم و نشانه هاي مشکوك به سرطان روده بزرگ

یبوست اسهال خونریزي 
رکتال

کاهش وزن درد شکم تندرنس 
شکم

معاینه 
غیرطبیعی 

مقعد

Hgb<11در زنان
Hgb<12در مردان

ه عالمت ب
تنهایی

عالمت به 
تنهایی

عالمت به 
تنهایی

عالمت به 
تنهایی

عالمت به 
تنهایی

عالمت به 
تنهایی

عالمت به 
تنهایی

عالمت به تنهایی هر عالمت به 
تنهایی

پایداري در 
ویزیت دوم

یبوست

پایداري در 
ویزیت دوم

اسهال

پایداري در 
ویزیت دوم

خونریزي رکتال

پایداري در 
ویزیت دوم

کاهش وزن

پایداري در 
ویزیت دوم

درد شکم

پایداري در 
ویزیت دوم

تندرنس شکم

مراقبت بیماران مبتال

در برنامه تشخیص زودهنگام و غربالگري سرطان روده بزرگ، مراقبت موارد تشخیص داده شده، شامل بیمارانی می شـود کـه قـبال بـه     
آدنوم یا سرطان تشخیص داده شده اند و باید مطابق برنامه هاي که در سطح دو ارائه می شود، در زمان هاي مشخص بـه سـطح   عنوان

باالتر ارجاع شوند و یا اگر عالمتدار بودند مطابق موارد ذکر شده در باال بررسی هاي کامل تري شوند.

آموزش

به دو دسته آموزش پرسنل و آموزش بیماران تقسیم کرد:شی که پزشک در آن دخالت دارد را می توانآمـوز

آموزش پرسنل شامل نحوه گرفتن شرح حال و انجام تست خون مخفی در مدفوع به روش ایمونولوژیک و تفسیر آن است. - الف

آموزش عمومی شامل موارد زیر است:- ب
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oظور پیشگیري از آنآموزش علل بروز آدنوم و سرطان روده بزرگ و تغییر شیوه زندگی به من
o آموزش عالیم هشداردهنده سرطان به افراد تا اگر در فواصل ارزیابی هاي دوره اي این عالیم را داشتند زودتر مراجعه

کنند
oآموزش در خصوص هدف، نحوه انجام کولونوسکوپی و آمادگی هاي الزم براي آن

ارجاع به سطح دو

به دسته هاي زیر پزشک معرفی و مورد بررسی قرار می گیرند، براي ارجاع به سطح دو بیمارانی که توسط بهورز / مراقب سالمت به 
تقسیم و بر اساس این تقسیم بندي در فواصل مشخص به سطح دو ارجاع می شوند:

در برنامه تشخیص زود هنگام و غربالگري سرطان روده بزرگ راهنماي ارجاع بیماران به سطح دو

شرایط ارجاع و تناوب آنرگروه فردزیگروه بندي فرد ردیف
یا "خونریزي رکتال"تک عالمتفرد عالمتدار1

براي 11(پایین تر از "پایینهموگلوبین "
در هر اي مردان)بر12زنان و پایین تر از 

ویزیت (بدون توجه به سابقه فردي، 
FIخانوادگی یا نتیجه تست  T(

پس از تکمیل فرم ارجاع غیرفوري به سطح دو 
ارجاع می شود.

که در ویزیت اول و "درد شکم"تک عالمت فرد عالمتدار2
دوم پایدار مانده باشد (بدون توجه به سابقه 

)FITفردي، خانوادگی یا نتیجه تست 

پس از تکمیل فرم ارجاع غیرفوري به سطح دو 
ارجاع می شود.

بیش از یک عالمت دارد و تقاطع عالیم وي فرد عالمتدار3
ه هاي قرمز یا نارنجی چارت قرار می در خان

گیرد (بدون توجه به سابقه فردي، 
)FITخانوادگی یا نتیجه تست 

پس از تکمیل فرم ارجاع غیرفوري به سطح دو 
ارجاع می شود.

بیش از یک عالمت دارد و تقاطع عالیم وي فرد عالمتدار4
در خانه هاي زرد یا سفید چارت قرار می 

ز موارد سابقه فردي، گیرد و همزمان یکی ا
مثبت استFITخانوادگی یا نتیجه تست 

پس از تکمیل فرم ارجاع غیرفوري به سطح دو 
ارجاع می شود.

فرد عالمتدار نیست (بدون توجه به سابقه مثبت FITتست 5
)فردي یا خانوادگی

پس از تکمیل فرم ارجاع غیرفوري به سطح دو 
ارجاع می شود.

منفی است FITفرد عالمتدار نیست، تست سابقه فردي مثبت 6
داردسابقه فردي سرطان روده بزرگو 

اگر فردي به تازگی درمان شده است و پیش از 
جراحی سرطان، کولونوسکوپی نشده باشد، به 

ماه از پایان درمان، براي کولونوسکوپی به 6فاصله 
سطح دو ارجاع شود. 

، در اگر پیش از جراحی، کولونوسکوپی شده باشد
سال از پایان درمان، براي کولونوسکوپی 3فاصله 

به سطح دو ارجاع شود. 



٥٦

در برنامه تشخیص زود هنگام و غربالگري سرطان روده بزرگ راهنماي ارجاع بیماران به سطح دو

شرایط ارجاع و تناوب آنرگروه فردزیگروه بندي فرد ردیف
سال از پایان درمان آنها 3در بیمارانی که بیش از 

گذشته باشد، تصمیم گیري در مورد نیاز به 
کولونوسکوپی با پزشک معالج در سطح سه خواهد 

.بود
ی است منفFITفرد عالمتدار نیست، تست سابقه فردي مثبت 7

و سابقه فردي پولیپ یا آدنوم روده بزرگ
دارد

سمت چپهیپرپالستیک و اگر پولیپ از نوع 
1) و کمتر از SSPکولون و غیر پایه دار (

از سال10سانتیمتر بوده است، به فاصله 
کولونوسکوپی قبلی، براي کولونوسکوپی به سطح 

دو ارجاع شود.
استسمت رهیپرپالستیک و از نوع اگر پولیپ 

1) و کمتر از SSPو غیر پایه دار (کولون
از سال5سانتیمتر بوده است، به فاصله 

کولونوسکوپی قبلی، براي کولونوسکوپی به سطح 
دو ارجاع شود.

اما ) SSPآدنوماتوز یا پایه دار (از نوعاگر پولیپ
3سانتیمتر و کمتر از 1ر از ، کمتاز نوع توبوالر

رفا دیسپالزي درجه عدد و بدون دیسپالزي یا ص
از سال5به فاصله بود،) Low Gradeپایین (

کولونوسکوپی قبلی، براي کولونوسکوپی به سطح 
دو ارجاع شود.

یا )SSPآدنوماتوز یا پایه دار (از نوعاگر پولیپ
، بیمار به بودو بدون شرایط باال هیپرپالستیک

سطح دو ارجاع می شود و زمان ویزیت بعدي 
.مشخص می گرددتوسط سطح دو

منفی است FITفرد عالمتدار نیست، تست سابقه فردي مثبت 8
)IBDسابقه فردي بیماري التهابی روده (و 

دارد

سال از شروع بیماري، براي 10با گذشت 
کولونوسکوپی به سطح دو ارجاع شود. زمان 
کولونوسکوپی هاي بعدي توسط سطح دو و سه 

مشخص می شود.
منفی است FITتست فرد عالمتدار نیست،ی مثبتسابقه خانوادگ9

و سابقه سرطان روده بزرگ در فامیل درجه 
خواهر یا فرزندان)یک (پدر، مادر، برادر،

دارد

سال زودتر از سن ابتالي 10سالگی یا 40در سن 
فامیل درجه یک، براي انجام کولونوسکوپی به 

5هر در صورت طبیعی بودن آن،سطح دو ارجاع و
ل تکرار می شود. (الزم است در مورد روش سا

انجام کولونوسکوپی توضیحات الزم به فرد داده 
شود)
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در برنامه تشخیص زود هنگام و غربالگري سرطان روده بزرگ راهنماي ارجاع بیماران به سطح دو

شرایط ارجاع و تناوب آنرگروه فردزیگروه بندي فرد ردیف
منفی است FITتست فرد عالمتدار نیست،سابقه خانوادگی مثبت10

درجه و سابقه سرطان روده بزرگ در فامیل 
، پدربزرگ یا مادر خاله، داییدو (عمه، عمو، 

دارد) در سن زیر پنجاه سالبزرگ

سالگی براي انجام کولونوسکوپی به 50در سن 
سطح دو ارجاع و بر اساس یافته هاي 
کولونوسکوپی، زمان ارجاع بعدي توسط سطح دو 
مشخص می شود. (الزم است در مورد روش انجام 

کولونوسکوپی توضیحات الزم به فرد داده شود)
ست منفی اFITتست فرد عالمتدار نیست،سابقه خانوادگی مثبت11

HNPCCیا FAPو مورد شناخته شده 

در خانواده دارد

پس از تکمیل فرم ارجاع غیرفوري به سطح دو 
، زمان ارجاع بعدي توسط سطح ارجاع می شود.

دو مشخص می شود.



٥٨

تشخیص زودهنگام و غربالگري سرطان روده بزرگ- 1فلوچارت

ثبت و بر اساس دستورالعمل بررسی کنید.او را نیزمشخصات ا در هر سنی اما در فواصل بین معاینات معمول و به دلیل مشکالت گوارشی مراجعه کند، سال باشد ی69یا باالي 50در صورتی که سن فردي زیر 1

آزمایشگاه ارجاع ندهدکه توسط بهورز انجام شده است، خود باید با کیت مشابه تست را تکرار کند و بهFITپزشک در صورت هر گونه تردید در خصوص نتیجه تست 2

اگر فردي آزمایش هموگلوبینی به همراه داشته باشد که در طی یک ماه اخیر انجام شده باشد، نیازي به تکرار ازمایش هموگوبین نیست3
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ثبت افراد مبتال به سرطان

در ري) و قدیم (سال هاي گذشته)جدید (سال جادر این برنامه ، هدف شناسایی همه افراد مبتال به سرطان و ضایعات پیش بدخیم
و ثبت آن در سامانه است به طوري که امکان پیگیري هاي بعدي و خدمت رسانی به این بیماران تسهیل گردد. جمعیت تحت پوشش 

ارزیابی 

ه اند، بررسی مستندات همه افرادي که توسط بهورز یا مراقب سالمت به عنوان مبتال به سرطان یا ضایعات پیش بدخیم، شناسایی شد
. این گزارش ها که حتی ممکن است مربوط به سال ها پیش باشند بر دو نوع هستند:می شود

o گزارش هاي آسیب شناسی (یا پاتولوژي): گزارش هاي آسیب شناسی داراي باالترین درجه اعتبار براي تشخیص سرطان یا
ش از این نوع را داشته باشد که مربوط به نمونه ضایعات پیش سرطانی است و فرد مبتال ممکن است یک یا چندین گزار

برداري و جراحی هاي مختلف است.

oپیش سرطانی است گزارش هاي غیر آسیب شناسی: شامل گزارش هایی که نشان دهنده ابتالي فرد به سرطان یا ضایعات
مانند:

آزمایش تومورمارکرهاي سرطان و وپیگزارش ارزیابی هاي بالینی (مانند سی تی اسکن، ام آر آي، اندوسکوپی، کولونوسک
غیره)

(مانند جراحی، رادیوتراپی یا پرتودرمانی، شیمی درمانی و غیره) گزارش درمان ها

o همه گزارش هاي آسیب شناسی و غیر آسیب شناسی فرد مبتال را بررسی کنید. فرد مبتال ممکن است انواع گزارش هاي
چند مورد را داشته باشد. آسیب شناسی و غیرآسیب شناسی و از هر کدام

o ،در صورت نیاز از خود فرد یا فرد نزدیک از خانواده وي در مورد اقدامات تشخیصی و درمانی که براي وي انجام شده است
سوال کنید.

o:افراد مبتال به سرطان باید دست کم سالی یک بار ارزیابی شوند

در باشد.ري شده باشد و مدارك جدیدي در اختیار ويبیماعوددر طی ارزیابی هاي دورهاي فرد دچار ممکن است
زمان عود، فرد ممکن است دوباره نمونه برداري شده باشد و یا صرفا با اقدامات غیر آسیب شناسی مانند انواع 

گاهی تنها مدرك براي تصویربرداري ها یا حتی صرفا تشخیص پزشک به عنوان مورد عود در نظر گرفته شده باشد. 
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، گزارش جراحی گزارش دوره جدید شیمی درمانی یا رادیوتراپی است که ممکن است بیمار همراه داشته تشخیص عود
.بنابراین الزم است شیوه تشخیص عود و زمان عود را مشخص کنیدباشد. 

 فوتاي اگر فردي را به عنوان فرد مبتال به سرطان در سامانه ثبت کرده اید و در طی یک سال اخیر و ارزیابی هاي دوره
و علت فوت را مشخص کنید.(دست کم شامل ماه و سال)کرده است، باید با بررسی گواهی فوت وي، زمان 

ثبت 

o یا ضایعات پیش به عنوان بیمار مبتال به سرطانکه توسط بهورز یا مراقب سالمت يفردیک نسخه از پرونده تکمیل شده
آمادهاختیار شما قرار دارد و شما می توانید در صورت لزوم، اطالعات شده است دربا مشخصات زیر در سامانه ثبت بدخیم 

شده توسط وي را ویرایش و تکمیل کنید.

:شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، جنسیت (زن، مرد) و تاریخ تولدمشخصات فرد
:می کند و می خوابد شامل نام استان، منظور از نشانی، محلی است که فرد بیشتر زمان ها در آن زندگی نشانی بیمار

نام شهرستان، نام شهر (یا روستا)، نام خیابان، نام کوچه، شماره (پالك) خانه و غیره مطابق الگوي موجود در سامانه
:و غیرهمثال سرطان مغز، سرطان مري، سرطان پستان، سرطان روده بزرگنوع بیماري
:ري براي وي مطرح شده است:اولین تاریخی که تشخیص بیماتاریخ تشخیص

 اگر فردي گزارش آسیب شناسی دارد، تاریخ تشخیص، قدیمی ترین تاریخی است که بر روي اولین گزارش آسیب
شناسی فرد ثبت شده است. در بین تاریخ هاي درج شده در باالي گزارش آسیب شناسی، تاریخ پذیرش نمونه را مبنا 

قرار دهید.
ندارد، تاریخ تشخیص، تاریخ اولین پذیرش بیمار در بیمارستان یا تاریخ اولین اگر فردي گزارش آسیب شناسی

جراحی، تصویربرداري، آزمایش و غیره است که بر روي سربرگ این گزارش ها وجود دارد.

oکه شما میاست نوع بیماري، مهمترین بخش اطالعات که ممکن است توسط بهورز تکمیل نشده یا اشتباه تکمیل شده باشد
توانید با مالحظه مستندات پزشکی فرد و با راهنمایی سامانه، تشخیص درست وي را ثبت نمایید.

 را به تفکیک و با ذکر تاریخ آن ثبت همهدال بر تشخیص سرطان دارد گزارش آسب شناسیچندین یک و یا اگر فرد
نمایید.

 گزارشی که در اولیندرمانی و غیره) دارد، (تصویربرداري، اقداماتصرفا گزارش هاي غیر آسیب شناسیاگر فردي
آن به توده یا بیماري اشاره شده است را با تاریخ آن ثبت نمایید.

o.در طی بازدید یا ویزیت هاي دوره اي، همه رخدادهاي جدید (عود یا فوت) را با تاریخ ثبت نمایید


