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 دهيچک

شده  یفتعر یهااز حداقل داده یاوجود دستورالعمل استاندارد شده به مجموعهوه بر ن عالرطات سثب یندهایباال در فرا یفیتبه ک یابیدست: هدف

نقش  هاداده یتو در جامع شودمی یکپارچهبه صورت  یضرور یهادادههمه  یآوراز جمع ینانها، موجب اطممجموعه حداقل داده ییندارد. تع یازن
در   هادادههرمزگان با مجموعه حداقل  یمراکز پاتولوژ یشگاهیاطالعات آزما یستمس در اههداد عناصر تطابق یدارد. مطالعه حاضر به منظور بررس

 انجام شد. یتیبرنامه ثبت سرطان جمع
 هاداده، با مجموعه حداقل یشگاهآزما یاطالعات یستمموجود در س یهادادهاست که در آن  یمطالعه مقطع یک یفی،مطالعه توص ینا :هاروش

 ی،ساختار گزارشات پاتولوژ ی،پاتولوژ یشگاهآزما یبخش شامل مشخصات کل 3در   یهگو 30 یحاو یستلچک یک، هاداده آوریجمعار ابز شد. هسیمقا
 انجام شد. یفیآمار توصو  SPSS افزارنرم با استفاده از هاداده یلبود. تحل یمراکز پاتولوژ یم اطالعاتیستس

 ینمونه و نوع نمونه، عناصر اطالعات یرشپذ یخمربوط به تار یهادادهدهنده خدمت و ت ارائهاطالعا ار،میب یتیهمه عناصر اطالعات هو  :تایجن

بخش مربوط به  ی،پاتولوژ هاییشگاهآزما یاطالعات هاییستمسهمه موجود بود.  یپاتولوژ یهاافزارنرمدر همه  یدهگزارش یخو تار یپاتولوژ یصتشخ
 یاز کاربرد آن، اطالعات یاداشتند که کاربران از وجود آن  یصیتشخ یکدها یبرا یبخش اختصاص یک، هاآن درصد 44 فقطو  گزارش را داشتند یختار

 نداشتند.

در  یضرور یهادادهنشان داد همه  ثبت سرطان جمعیتیمختص  هایمجموعه حداقل دادهبا  سیستم اطالعات آزمایشگاهیتطابق  :گيرینتيجه

 شود. یادآوری ی،پاتولوژ یهایشگاهبه پرسنل آزما هاآن یلتکم صدر خصو یدت و بااس جودوم هیمایشگاسیستم اطالعات آز

 ، ثبت سرطان.هادادهحداقل  ، مجموعههاسرطان ی،پاتولوژها: کليدواژه

 

 پژوهشی نوع مقاله:

 1/11/97پذیرش مقاله:  17/10/97اصالح نهایی:  1/7/97 دریافت مقاله:

 ؛1397 .نوین پزشکی یرساناطالعمجله . ثبت سرطان یهادادهبا مجموعه حداقل  یمراکز پاتولوژ یاطالعات یستمموجود در س یتطابق عناصر اطالعات یزانم. ائدهم پوریهاشم، انربمه شاهی ارجاع:

(2)4: 44-50 . 

  

 مقدمه:
آن و  یهاداده یفیتبه ک یادیز ثبت سرطان تا حد یستمارزش س

با توجه به  یور کلبه ط [.1]د دار یبستگ یتیفاقدامات کنترل ک

خدمات  یزیرثبت سرطان در مراقبت سالمت، برنامه یکاربردها

 یمارانب یو بقا یماریبروز ب یزانمداخالت بر م یرتاث یابیارز ی،بهداشت

و خدمات  یدمیولوژیکیاپ یقاتتحق الینی،ب یزیپس از درمان، مم

 ینمچنو ه ثبت شدهعات اطال  یفیتاز صحت و ک یناناطم ی،بهداشت

 یفیتک یناست و مستلزم تام یپوشش ثبت سرطان ضرور یزانم

ثبت سرطان شامل مراکز  یشده از منابع اطالعات یگردآور یهاداده

کنترل  همیت. ا[2] باشدمیفوت  یو گواه یمدارک پزشک ی،پاتولوژ

دفعات به  Cancer in five in continents (CI5) هایبادر کت یفیتک

  .[3] رفته استقرار گ یداکمورد ت تعددیم

قرار  یمورد بررس یاز چهار جنبه اصل هاآن یفیت، کهاداده یابیارز در

بودن و  یحبودن، صح یسهکه عبارتند از: کامل بودن، قابل مقا یردگیم
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1397و زمستان  ییزشماره دوم، پادوره چهارم، ، رسانی پزشکی نویناطالعمجله    

در برنامه ثبت  هادادهمطلوب  یفیتتحقق ک ی. در راستا[4] بموقع بودن

 عهمجمو ی،اندازراههنگام  است دن، الزمل بوکام یژگیو ینتام یژهبه و

شفاف مشخص شوند و  یفهمراه با تعار یضرور یهادادهحداقل 

 یینفراهم شود. تع هاداده یگردآور یبرا یاستاندارد یهادستورالعمل

مورد  یهادادههمه  یاز گردآور ینانسبب اطم یضرور یهادادهحداقل 

از وجوه  کییشود و یم از اطالعات هیکپارچ یابه مجموعه یابیو دست یازن

روشن و  یفتعار یجادا ینکند. همچنیرا فراهم م هاداده بودنکامل 

 یکاهش خطاها یاسبب حذف  ی،از عناصر اطالعات یکهر  یشفاف برا

 . [5-7] شودیم یستماتیکس

Srigley گزارشات  یلبدیخود به نقش ب هدر مطالع همکاران و

مناسب و  یماندر یماتتصم ر اخذواضح د کامل و یکدست، یپاتولوژ

 یبرا همسان از لحاظ دیداری، فرم ساختارمند و یکوجود  یدفوا

 یالگو یکوجود  یا روایی فرم یک یبه جا یپاتولوژ یجنتا یدهگزارش

  .[8] اشاره کردند یصجامع تشخ یدهزارشکننده در گیتهدا

 Idowuر د هاداده یتکفا یبا موضوع بررس یاو همکاران در مطالعه

کالج  یشنهادیپ یهالیستچکاستفاده از  ی،پاتولوژ شاتگزار

از وجود همه  ینانکسب اطم یبرا یرا ابزار مهم یکاآمر یستانپاتولوژ

دانستند و وجود  یدر شرح گزارشات پاتولوژ یازمورد ن یعناصر اطالعات

 اردومبودن همه  یلکه قادر به کنترل گزارشات از لحاظ تکم ییهاسیستم

 . [9] موثر دانستند یارباشند را بس هاپاتولوژیستبه ازخورد ب و ارائه

 ینظام مل یالگو برا یکبا عنوان ارائه  ایمطالعهو همکاران در  ظهور

نظام ثبت سرطان در سه کشور انگلستان،  یبه بررس یران،ثبت سرطان ا

 1383ل در سا یرانآن با نظام ثبت سرطان ا یسهو مقا یدانمارک و مالز

برنامه ثبت  یگرفتند عناصر اطالعات یجهنت یسهمقا یناد و از تنپرداخ

 یشناسسرطان یقاتتحق یالمللینموسسات ب هاییهبا توص یرانا طانسر

محقق در پژوهش  ینکند. ایرا برآورده نم یمل یازهایمطابقت ندارد و ن

 یفتوص و یگذار نام یسازیکسان، هادادهکامل  یخود به منظور گردآور

واژگان، استفاده از مجموعه  یدرک واحد از معنا یجادو ا یطالعاتا عناصر

 . [10] نمودند یهو فرهنگ واژگان را توص یضرور یهاداده حداقل

سیستم  یهاافزارنرم یسازیکسان یتمطالعات فوق، اهم یبررس با

و  یفیتک ینو نقش آن در تضم یدر مراکز پاتولوژ اطالعات آزمایشگاهی

امر  ینو ا شودمی یاننما یشاز پ یشطان، بثبت سر یاهداده یدارآمک

استخراج شده از  یدر گزارشات پاتولوژ یمستلزم وجود تمام عناصر ضرور

 نمسئوال رو یناست. از ا سیستم اطالعات آزمایشگاهی یهاافزارنرم

 ،یثبت سرطان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یمل یرخانهدب

طراح  یهاشرکت اییقهسل دیکرف روحذع و کاهش تنو به منظور

برنامه  یاندازهنگام راه 1394در سال  یشگاهی،اطالعات آزما یهاسیستم

استان کشور، ضمن اعالم  11در  یشیثبت سرطان به صورت آزما

از  یاوجود مجموعه ی،سند فن یکدر قالب  یاجبار یهااز داده یفهرست

را از  یشناسیبسکز آرام یفزارهاارمدر ن یضرور یهاحداقل داده

مجموعه  ینقرار دادند. ا یتیبرنامه ثبت سرطان جمع یهملزومات اول

در  شناسیآسیبگزارش  یفن یطبق راهنما یضرور یهاداده

نام،  ی،کد مل) یتیهو عناصر از حوزه سالمت، عبارتند یافزارهانرم

 /انتولد در استتولد، محل  یختار یت،نام پدر، جنس ی،خانوادگنام

 عناصر (،شهرستان، تلفن تماس ، محل سکونت در استان/شهرستان

 یصتشخ عناصر(، نمونه، نوع نمونه یرشپذ یختار)ها مربوط به نمونه

 کدگذاری یستممطابق با س یکد مورفولوژ یماری،گروه ب) شناسیآسیب

ICD-O-3کدگذاری  یستممطابق با س ی، کد توپوگرافICD-O-3یخ، تار 

 ،نام)دهنده خدمت مربوط به ارائه رعناصو  (یشناسآسیب ارشگز

 /یاردست شناسیآسیبمتخصص  یو شماره نظام پزشک یخانوادگنام

 [.11] (شناسیآسیبهمکار متخصص 

مراکز  یتطابق عناصر اطالعات یزانم یینمطالعه با هدف تع این

 یزسا یکسانثبت سرطان جهت  یهادادهبا مجموعه حداقل  یپاتولوژ

 .انجام شد یشگاهیآزما یعاتاطال یهامسیستانواع 

 

 : هامواد و روش

 یهمورد مطالعه کل هاست. جامع یفیتوصمطالعه  یکحاضر،  همطالع 

و  یاستان هرمزگان اعم از دولت یپاتولوژ یهاآزمایشگاه یهاافزارنرم

 یهاافزارنرم شرکت سازنده 8( بود و توسط یشگاهآزما 22) یخصوص

 یاز روش سرشمار گیرینمونه یرا. ببود دهش یطراحسالمت حوزه 

به علت عدم استفاده از  یشگاهآزما سه یبررس یاندر پا و شداستفاده 

 از مطالعه خارج سیستم اطالعات آزمایشگاهیقابلیت تهیه گزارش در 

 یراهنما یفن شده براساس سند یهته لیستچک. ابزار مطالعه، ندشد

در  یهگو 3 یمت و حاوحوزه سال یافزارهانرمر د شناسیآسیبگزارشات 

ساختار گزارشات  ی،پاتولوژ یشگاهآزما یبخش شامل مشخصات کل 3

سند توسط دفتر آمار  ینبود. ا یمراکز پاتولوژ تیاطالعا یستمس ی،پاتولوژ

مرکز  یاطالعات و اداره سرطان وزارت بهداشت با همکار یو فناور

تهران  یپزشکه علوم گاسته به دانشابو کانسر یتوسرطان انست یقاتتحق

 یلاز قب یشگاهیآزما یهاافزارنرمالزامات  یهشده است و شامل کل ینتدو

ارسال پرسشنامه به کاربران  یقاز طر هادادهت. اس یسیدستورات برنامه نو

 ها با استفاده ازداده. شدند یگردآور یهاآزمایشگاه یاطالعات یهاسیستم

45 
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 1397ستان و زم ییزدوم، پا شمارهارم، دوره چه، رسانی پزشکی نویناطالعمجله 

 مورد 20نسخه  SPSS فزارانرمو ( درصد، نسبت ن،یانگی)م یفیآمار توص

 .ندقرار گرفت یلتحل تجزیه و

 :هایافته

نمونه  یرشپذ یختار یبرا یبخش ی،پاتولوژ یهاآزمایشگاه ههم افزارنرمدر 

کاربران در  یهو نوع نمونه در نظر گرفته شده و اطالعات آن توسط کل

شامل ت دهنده خدمائهار اطالعات. شودمیثبت  یو خصوص یمراکز دولت

و  شناسیآسیب یتخصص یاردست /یمتخصص پاتولوژ یخانوادگم و نامنا

و  یدولت یهاآزمایشگاه ههم افزارنرماست. در  یشماره نظام پزشک

 یجهنظر گرفته شده و نت نام متخصص در یبرا ییمجزا گزینه ی،خصوص

، هاگاهآزمایش از یچکدام. در هشودمیبه مهر متخصص ممهور  یشآزما

 .)نمودار شماره یک( شوندینم یدتائ یکالکترونامضاء  یقطرز ا یجنتا

 
 ثبت سرطان یضرور یهادادهبا مجموعه حداقل  یو گزارشات پاتولوژ افزارنرمموجود در  یتطابق عناصر اطالعات يزانم -1نمودار

 

 گيری:نتيجهبحث و 

برنامه ثبت  یازسب با نمتنا ،اهدادهداقل از ح یاوجود مجموعه

 ی،ضرور یهاگزینههمه  یاز گردآور ینانسبب اطم یتی،سرطان جمع

 یماراناز مشخصات ب یکپارچهجامع و  یبانک اطالعات یک یلتشک یبرا

همگن از نظر مشخصات  یتیجمع یهاگروه یلو تشک یسرطان

گردد که یم (ICD-O-3 )براساس کتاب یماریب یصو تشخ یکدموگراف

نگر از جمله یندهآ یهانگر و پژوهشگذشته یقاتر انجام تحقنظوم به

و  یگیریپ یقانواع درمان و ... از طر یمطالعات طول عمر، بقا، اثربخش

رو یند. ازاشو یبه کار گرفته م یندهمداوا شده در آ یمارانب یتوضع یشپا

 ینان و همچنبرنامه ثبت سرط یازن مورد یثبت حداقل عناصر اطالعات

 ها براساس کتابنئوپالسم یکدگذار یالزم برا یالتنمودن تسههم راف

ICD-O-3  و  یدولت یپاتولوژ هاییشگاهمورد استفاده آزما یهاافزارنرمدر

 یبرنامه ثبت سرطان کشور یها در اجراشاخص ینتراز مهم یخصوص

 .باشندیم

 رزاافنرمدر  یباراج یعناصر اطالعات یانحاضر نشان داد از م پژوهش

 50مورد کمتر از  نام پدر، محل تولد و محل سکونت در ی،کدمل ی،اتولوژپ

موارد هم فقط محدود به  ینو هم شودمی یلتکم ینمراجعدرصد 

 یشگاهو دو آزما هانایمارستدر ب یبستر یمارانب یگزارشات پاتولوژ

ند از چ هاداده آوریجمعاست با  ممکن. همچنین باشدمی یخصوص

شود و موارد  بانکسه بار وارد  یافرد دو  یکبوط به مر اتعبع، اطالمن

دهد که جهت  یشرا به صورت کاذب افزاخطا بروز  یزانم یتکرار

بروز از  یهایزانقبل از محاسبه م یخطا موارد تکرار یناز ا یریجلوگ

ثبت  یتباتوجه به اهم[. 12] شوندیبانک اطالعات ثبت سرطان حذف م

در برنامه ثبت سرطان،  یذف موارد تکرارو ح ییفکنترل ک یبرا یکد مل

اخذ  ی،و خصوص یدولت یها یپاتولوژ یرشدر واحد پذ شودمی یشنهادپ

آدرس محل سکونت  ینشود. همچن یاجبار ینمراجع یۀاز کل یکد مل

مورد  و در شودمی یافتمسلح در یروهاین یمهفقط از دارندگان ب یماران،ب

در  یمارب یرشکه هنگام پذ یسآدر ،هانایمارستبر د یبستر یمارانب

که احتمال  باشدمیموجود  یدهبه ثبت رس اطالعات بیمارستان یستمس

به  یتیثبت سرطان جمع ینکهتوجه به ا باشد. با یماردارد متعلق به همراه ب

استان تحت پوشش قرار  ینو فقط ساکن شودمیانجام  یاصورت منطقه

از  یشسکونت افراد ب محلس درمورد ثبت آ ررند، الزم است دیگیم

کردن اطالعات ثبت  یلتربه منظور امکان ف ینکهشود. ضمن ا یدتاک یشپ

 شودمی یشنهاداز شهرها، پ یک هر یکگزارش به تفک یهشده جهت ته

اطالعات مربوط به  یرمجزا از سا یلدف یکشهر محل سکونت، بصورت 

 .آدرس، در نظر گرفته شود
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از سرطان به شکل  یناش یررگ و مز و مروب یزانم ینکهتوجه به ا با

ها یتجمع یو رفتار یکیژنت یک،ساختار دموگراف یهابا تفاوت یمعنادار

 یاز نژادها یرانا یتجمع درصد 49که  جا در ارتباط است و از آن

شامل  ناهرمزگان، ساکن یلاز قب هانااست یهستند و در برخ یرفارسغ

در قسمت  شودمی یشنهادپ ند،سته یقوم یهاروهاز همه گ نوعیانواع مت

با  ینهمچن [.13] شود یو نژاد افراد اجبار یتثبت قوم ی،اطالعات فرد

وابسته به  یهایماریب یشدر افزا یصنعت یهایطنقش مح ینکهتوجه به ا

 یمورد توجه و بررس یراخ یهادر سال هاشغل از جمله بروز انواع سرطان

 یمارانب یبندتواند در گروهیم نرایماو حرفه ب است، ثبت شغل ینمحقق

کننده باشد. در بخش اطالعات مربوط کمک یبراساس نوع مواجهات شغل

شرح  یتاز جامع ینان، به منظور اطمشودمی یشنهادپ یص،به تشخ

 یشاز اطالعات مهم به صورت نما یفهرست ی،پاتولوژ یجدر نتا یصتشخ

در برنامه  یینعد اهبر شو یمبتن یریگمیمزمان جهت سهولت در تصهم

 .ارائه گردد یکاربرد

 براساس کتاب یو مورفولوژ یتوپوگراف یاختصاص کدها تاکنون

ICD-O-3  مربوط به گروه یهایصبه تشخ C00-D48  از  یکیفقط در

توسط  یدرمان یآموزش یهانایمارستوابسته به ب یپاتولوژ یهاآزمایشگاه

 یمنابع داخل یبررس با .تانجام شده اس شناسیآسیبگروه  هاییدنترز

تطابق عناصر  ینهدر زم یرسد مطالعات اندکیبه نظر م یو خارج

 یضرور یهادادهبا حداقل  یمراکز پاتولوژ افزارنرمموجود در  یاطالعات

پژوهش  یمانجام شده است. ت هاآن یلتکم یزانبرنامه ثبت سرطان و م

 .کند یسبرر ارتبط ، مطالعات مرمرور منابع یقتالش نمود از طر

و همکاران در پژوهش خود با موضوع مجموعه حداقل  صفدری

شمردن  یالزام ضمن یکال،آناتوم یاطالعات پاتولوژ یستمس یهاداده

 یسازبه منظور همسان یضرور یهادادهاستفاده از مجموعه حداقل 

 یان، به بهاآن یسهو موسسات و مقا هانگزارش شده از سازم یهاداده

شناخته شده توسط خبرگان پرداختند. حداقل  ریضرو یاهگزینه

 یبرا یشنهادیپ یهادادهدر برنامه ثبت سرطان با  یضرور یهاداده

 . [14] دارد یهماهنگ یکالآناتوم یاطالعات پاتولوژ یستمس

 یفقط در سال جار یاطالعات اجبار تکمیل یزاندر پژوهش ما م

در مورد همه عناصر  یمشابه یتاز وضع یحاکها یافتهشد و  یبررس

مورد  یهاآزمایشگاه در .است یماربجز اخذ شماره تلفن ب یمارانب یتیهو

و  یمختلف از لحاظ اطالعات فرد یهاشرکت یهاافزارنرم ی،بررس

 یاقدام به کدگذار یمرکز پاتولوژ یکتشابه داشتند اما فقط  یصیتشخ

  .نمود یگزارشات م

Schouten یفیتک یسهخود به مقا پژوهش در یزکارانش نو هم 

پرسنل ثبت  و Clinicians شده توسط یگردآور یاجبار یهاداده

 یلکه از نظر تکم یدندرس یجهنت ینبه ا یانسرطان پرداختند و در پا

وجود ندارد، اما در بخش اطالعات  یتفاوت قابل توجه یتیاطالعات هو

 یاها، خط Cliniciansتوسط یافتهاختصاص  یدر کدها یصی،تشخ

 . [15] وجود دارد یادیز

 Klimistra بر  یبا عنوان مرور ایمطالعهو همکارانش در

،  Neuroendocrineیتومورها شناسیآسیب یبندطبقه یهاسیستم

همراه با  یضرور یهادادهمجموعه حداقل  یککردند از  یشنهادپ

در  .[13] استفاده شود Grading & Staging ینامگذار یهاسیستم

 یتومورها شناسیآسیببا عنوان گزارش  یگرید پژوهش

Neuroendocrine یندفرا یاجرا یقاز طر Consensus اقدام به  ی،دلف

گزارشات  یبرا یضرور یهادادهمجموعه حداقل  یجادو ا یطراح

آن  حاصلنمودند که  یعصب یستمس یزرغدد درون یتومورها یپاتولوژ

 .[12] بود یضرور یاطالعاتاز عناصر  یفهرست طوالن یک

 ینهشده )به عنوان مثال از س یبردارنمونه یتومورها یاتجزئ توصیف

شرح  یشآزما یجهدر قسمت نت (، عمومایعصب یستمس یزرو غدد درون

به  هاگزینه ینچون ا یران،ا یپاتولوژ هاییشگاهاما در آزما شوند،یداده م

 یدهشر گزارد یاجبار هایگزینهجزو  ی،ضرور یهاعنوان حداقل داده

 یتیرود که مورد غفلت واقع شوند. با توجه به اهمیباشند، احتمال مینم

دارند به نظر  یمارانو انتخاب درمان ب یآگهیشاطالعات در پ ینکه ا

شده توسط کالج  ینتدو یدستورالعمل مشابه راهنما یکرسد ارائه یم

 یالگو برا یا تلیسچک یک ینتدو یا یکاآمر یهاپاتولوژیست

 یدمف یش،وارد نمودن مشخصات کامل تومور مورد آزما درشناسان، یبآس

ها در نئوپالسم یبندطبقه یاز کاربردها یکی که ینتوجه به ا با .واقع شود

در ارتباط با انواع سرطان به عنوان  یاطالعات آمار یهثبت سرطان، ته

 ری،یشگیو خدمات پمنابع  یبندیتو اولو یزیربرنامه یبرا ییمبنا

 یابیارز یو حت یاثربخش ینهمطالعات هز یو اجرا یصیدامات تشخاق

-ICD براساس یارائه شده است، الزم است کدگذار ایهمراقبت یفیتک

O-3  از  یها و بخش مهمیدر همه پاتولوژ ینروت یتفعال یکبه صورت

جود ضمن ارج نهادن به و ین. بنابرا[16،17] یددرآ شناسیآسیبگزارش 

 یآموزش یدر محتوا ICD-O-3 مورها براساس کتابتو یارمبحث کدگذ

مدون  یآموزش یهادوره شودمیشنهاد یپ ،شناسیآسیب یاریدوره دست

  .مراکز برگزار شود یرشاغل در سا ینمتخصص یبرا
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مورد استفاده در مراکز  یهاافزارنرمتطابق  ینهدر زم ینکها در نهایت

برنامه  یضرور یهاهدادقل با مجموعه حدا یو خصوص یدولت یپاتولوژ

ها موجود است و افزارنرمدر تمام  یاجبار هایگزینه یهثبت سرطان، کل

شود.  یادآوری هاآزمایشگاهبه کارکنان  هاآننمودن  یلالزم است تکم

 یرا برا یعملکرد یهایازمندیحداقل ن یابیمطالعه ارز ینا ینمحقق

 .ندینمایم یشنهادپ یمطالعات آت

 

 :دردانیتشکر و ق

از همکاری کارکنان معاونت دانند نویسندگان بر خود الزم می

 آوریجمعدانشگاه علوم پزشکی هرمزگان که در  فناوریتحقیقات و 

واحد توسعه تحقیقات و همکاران  اندمستندات ارزیابی همکاری داشته

 . نمایندتقدیر و تشکر  بالینی بیمارستان شهید محمدی
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Abstract 
 

Aim: Achieving high quality cancer registration processes requires, a set of minimum defined 

data besides standardized. Determining the minimum set of data ensures that all the necessary 

data are collected in an integrated manner, and plays a role in the integrity of the data. The aim 

of this study was to determine the compatibility of data elements in laboratory information 

system of Hormozgan Pathology Centers with Minimum Data Set (MDS) in Demographic 

Cancer Registration Program (PBCR). 

Methods: This descriptive study is a cross-sectional LIS research where data were compared 

in lab with the minimum data set. The data collection tool was a checklist containing 30 items 

in 3 sections including the general profile of the pathology lab, the pathology reports structure, 

and the pathological information system. Data analysis was done using descriptive statistics of 

SPSS20. 

Results: All elements of patient identity information, information provider and data related to 

the acceptance date of the sample and type of sample, information elements of pathologic 

diagnosis, and the reporting date were available in all pathology software. All pathology LIS 

had a section on the history of the report, but only 44% of them had a dedicated section for 

diagnostic codes that users did not have information about or its use. 

Conclusion: The LIS matching with the PBCR-specific MDS showed that all the necessary 

data are available in the LIS and should be reminded for their completion by the personnel of 

the pathology labs. 

Key Words: Pathology, Neoplasms, Minimum Data Set, Cancer Registration. 
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