ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺗﺮﺳﻨﺎکﺗﺮ از ﺧﻮد
ﺳﺮﻃﺎن اﺳﺖ
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﮐﺘﺎﺑﺪار

روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر و ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺗﺮس ﺑﺮادر ﻣﺮگ اﺳﺖ وﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﮐﯿﺴﺖ؟ ﭘﺪر
ﺗﺮس »ﺟﻬﻞ« اﺳﺖ .ﺗﺎ اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ و ﭼﯿﺰی ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﯽاﻃﻼع
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،از آن ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﺪ.
اﮔﺮ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺳﺮﻃﺎن دارم ،ﭼﻪ واﮐﻨﺸﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻢ؟ دوﺳﺖ
دارم ﺑﻪ ﺧﻮدم ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻢ ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﻢ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ؟
اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻮرد اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﻢ رخ ﻣﯽداد ،دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﺑﻪ آﻧﺎن
ﺑﮕﻮﯾﻢ ﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را از آﻧﺎن ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽﮐﺮدم؟ راﺳﺘﺶ ﻣﻦ ﺗﺮﺟﯿﺢ
ﻣﯽدﻫﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻧﺐ و ﺗﺒﻌﺎﺗﺶ ﺑﻪ ﺧﻮدم ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد؛ اﯾﻨﮑﻪ در
ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻫﺴﺘﻢ ،ﺑﯿﻤﺎریام در ﭼﻪ ﻣﺮاﺣﻠﯽ اﺳﺖ ،ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻬﺒﻮدم ﭼﻨﺪ
درﺻﺪ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ زﻣﺎن زﯾﺎدی ﻧﺪارم ،اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻃﻮر ﺻﺮﯾﺢ ﺑﺮاﯾﻢ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد .ﺑﺮای اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﻢ ﻧﯿﺰ ﻫﺮﭼﻨﺪ دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﻧﺎراﺣﺘﯽﺷﺎن را
ﺑﺒﯿﻨﻢ ،اﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪم اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ در ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢﺷﺎن
اﺳﺖ.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﻮرد ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺼﻮری ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری دارﻧﺪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ
اﻧﮕﺎرهﻫﺎی ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﻗﺒﻞ اﺳﺖ؛ آن را »ﻫﯿﻮﻻﯾﯽ وﺣﺸﯽ« و »اژدﻫﺎﯾﯽ
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﻣﻬﺎر« ﻣﯽداﻧﻨﺪ؛ از ﻫﻤﯿﻦروﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﻤﺘﺮ درﺑﺎره آن ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﯾﺎ از روﺑﻪرو ﺷﺪن ﺑﺎ آن اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮد ﻓﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ؛ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺑﯿﺶ از  ۵۰درﺻﺪ ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اﺳﺖ ۴۰ ،درﺻﺪ ﻋﻠﻞ

ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎ در اﯾﺮان ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﭼﻮن ﺳﯿﮕﺎر ،ﻗﻠﯿﺎن ،ﺗﺮﯾﺎک ،ﭼﺎﻗﯽ و
ﭘﺮﺧﻮری و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻐﺬﯾﻪای ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﯿﺶ از  ۹۰درﺻﺪ از ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎ
در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻی  ۶۰ﺳﺎل اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز
ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﺳﺮﻃﺎن در اﯾﺮان ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ  ۱۵۸ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ۱۰۰
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﯿﻮع ﺳﺮﻃﺎن در ﺟﻬﺎن -ﮐﻪ  ۱۸۴ﺑﯿﻤﺎر در  ۱۰۰ﻫﺰار
اﺳـﺖ -ﮐﻤﺘـﺮ اﺳـﺖ و از ﻫﻤـﻪ ﻣﻬـﻢﺗﺮ ،ﺑﺴـﯿﺎری از ﺳـﺮﻃﺎنﻫﺎ اﮐﻨـﻮن
ﻗﺎﺑﻞدرﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻪوﯾﮋه اﮔﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮﻧﺪ و
»ﻧﯿﺮوی اراده ﺑﯿﻤﺎر« ﭼﺎﺷﻨﯽ درﻣﺎن ﺷﻮد .رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ در آﮔﺎﻫﯽﺑﺨﺸﯽ
ﺑﻪ ﻣﺮدم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ دارﻧﺪ؛ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اُﺑﻬﺖ
اﯾﻦ ﻏﻮل ِ ﭘﻮﺷﺎﻟﯽ را ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ و ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ اﺧﯿﺮ ،روزﺑﻪروز اﯾﻦ ﻏﻮل ،ﭘﯿﺮ و ﭘﯿﺮﺗﺮ ﺷﺪه
و ﺧﻄﺮ ﺳﺎﺑﻖ را ﻧﺪارد.
در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ،ﺟﻬﺎﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮﻃﺎن از ﺧﻮد اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری
ﺗﺮﺳﻨﺎکﺗﺮ اﺳﺖ ﺣﺎﻻ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺟﻬﺎﻟﺖ ﺑﺎ »ﺧﺮاﻓﺎت« ﻧﯿﺰ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﻮد،
ﻣﻌﺠﻮنِ زﻫﺮآﻟﻮدی اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﺑﯿﻤﺎر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
اﯾﻨﮑﻪ از واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺘﺮﺳﯿﻢ ،اﺣﺴﺎسِ ﺗﺮس دارﯾﻢ و اﯾﻦ
»اﺣﺴﺎسِ ﺗﺮس« از ﺧﻮد »ﺗﺮس« ،ﺗﺮﺳﻨﺎکﺗﺮ اﺳﺖ .درواﻗﻊ ﻣﺎ از ﭼﯿﺰی
ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ،زﯾﺎد ﻫﻢ ﺗﺮﺳﻨﺎک ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺣﺪاﻗﻞ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ
ﺣﺮﯾﻒ ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞرﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎران و ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن ﺿﻤﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎ
ﻧﯿﺮوی اراده در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺻﻒآراﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﻏﻮل را
ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﮑﻮﺑﻨﺪ .آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺗﺮس
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎرﻗﻪﻫﺎی اﻣﯿﺪ را ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﭘﺮﻓﺮوغﺗﺮ ﮐﻨﺪ.
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