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 معاونت درمان

  بیماریها درمانمرکز مدیریت پیوند و 

  د27131/400

25/10/1397  

  دارد

  بسمه تعالی

  

 )سراسر کشور(معاونین محترم درمانی دانشگاه علوم پزشکی 

  ثبت اطالعات فردي در سامانه سیماي سرطان: موضوع

 

 با سالم و احترام

در راستاي ثبت اطالعات فردي در سامانه سیماي سرطان مقتضی است  11/4/97د  مورخ 7858/400پیرو نامه شماره 

بر اساس ) هاي دولتی، خصوصی، خیریه و عمومی غیردولتی بیمارستان/ کزدر مرا( تمامی افراد مرتبطدستور فرمایید 

  :ثبت نام نمایند نامه پیوست در سامانه سیماي سرطان بندي زیر و مطابق با شیوه زمان

دانشکده، رئیس /معاون درمان دانشگاه(افراد مرتبط با بسته حمایتی سرطان و پیوند مغز استخوان   .1

 . 97بهمن  6حداکثر تا تاریخ ) ته حمایتی سرطانبیمارستان، مسئول بس/مرکز

 ) این مورد فقط خاص مراکز دولتی است(

اعم از مراکز شیمی درمانی سرپایی و بستري، (درمانی حوزه سرطان  -افراد مرتبط در مراکز تشخیصی  .2

  .97بهمن  15 حداکثر تا تاریخ...) درمانی، مراکز رادیوتراپی و  هاي ارائه دهنده داروهاي شیمی داروخانه

  .97بهمن  15افراد مرتبط در مراکز پاتولوژي حداکثر تا تاریخ   .3

ها بر عهده فرد تایید  شایان ذکر است درستی اطالعات فردي وارد شده بر عهده شخص ثبت کننده و درستی نقش

  )شیوه نامه 11بر طبق فلوچارت صفحه . (کننده است

و پیوند مغز استخوان در مراکز دولتی منوط به ثبت اطالعات  تخصیص اعتبارات مربوط به بسته حمایتی سرطان

شود، در  ها و ثبت خدمات مربوطه بر اساس دستورالعمل بسته حمایتی که متعاقبا ابالغ می کاربران، فعال سازي نقش

  .سامانه سیماي سرطان خواهد بود

و  "پاتولوژي سرطان توسط مراکز پاتولوژينامه ثبت آنالین اطالعات  شیوه"، از زمان اعالم 3و  2در خصوص موارد 

، ارائه و ثبت خدمات مربوطه صرفا در "درمانی سرطان - درمانی و خدمات تشخیصی شیوه نامه ثبت نسخ شیمی"

پذیر  امکان ،)نامه پیوست مطابق با شیوه(صورت ثبت اطالعات افراد ارائه دهنده خدمت به عنوان کاربر این سامانه 

  .خواهد بود

 


