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گرامیداشت هفته سرطان و روز پرستار در
انستیتو  کانسر ایران

دکتر کاظم زنده دل

مؤسســه خیریــه شــمس ،هفتــه ســرطان ،والدت حضــرت
زینــب (س) و روز پرســتار را گرامــی مـیدارد.
اهمیــت و جایــگاه پرســتاری بــر کســی پوشــیده نیســت.
پرســتاری آمیختــن طبابــت جســم بــا طبابــت روح و
روشــن نگهداشــتن چــراغ حیــات بیمــار و درخشــان کــردن
خورشــید ایمــان و اعتمــادش بــه زندگــی اســت.
در ایــن میــان مراقبــت از بیمــاران مبتــا بــه ســرطان
بســیار دشــوار اســت و پرســتاران عزیــز مــا در ایــن راه
ســختیهای فراوانــی را متحمــل میشــوند و نیازمنــد
توجــه ِویــژه مــی باشــند تــا انگیزههــای آنهــا بــرای
مراقبــت از بیمــاران روزبـهروز افزایــش یابــد .مــا حمایت و
تحســین ایــن انســانهای فرهیختــه و دلســوز را وظیفــه
خــود میدانیــم.
خیریــه شــمس ،ضمــن تبریــک ایــن روز عزیــز ،در مراســمی
کــه در روز سهشــنبه ســوم بهمــن  96برگــزار میشــود

دانشیار مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر ،دانشگاه علوم پزشکی تهران

مراقبت از بیماران مبتال به سرطان در زلزله و بالیای طبیعی

درسی که از زلزله کرمانشاه آموختیم

هنگام بالیای طبیعی مثل زلزله و سیل و غیره ،کمتر کسی در مراکز درمانی به شرایط
خاص بیماران ،بخصوص بیماران صعبالعالج مثل سرطان میپردازد ،درحالیکه این
بیماران باید طبق برنامه زمانبندیشده به بیمارستان مراجعه و مراحل تشخیصی و
درمانی خود را پیگیری کنند .شاید برای بیمارستانها و مراکز درمانی که خدمات خود را
دلسوزانه و با جدیت بیشتر انجام میدهند ،غیبت این بیماران محسوس نباشد .درواقع
مشکل بیشتر سمت بیماران است که نمیتوانند طبق برنامه برای تکمیل آزمایشها و
درمان خود به بیمارستان مراجعه کنند.

عملکرد خیریهها و سازمانهای مردمنهاد سرطان

با انتشار اخبار زلزله کرمانشاه ،در مشورت با همکارانم در مؤسسه خیریه شمس به این
نتیجه رسیدیم که هر نوع کمک انساندوستانهای که میتوانیم باید انجام بدهیم ،اما
فعالیت مؤسسه -حتی در این شرایط -بهتر است به مأموریت اصلی آن اختصاص داشته
باشد .گزارشی از مؤسسه حمایت از کودکان مبتال به سرطان (محک) دیدم که نسبت به
بچههای تحت پوشش خود در منطقه زلزلهزده ابراز نگرانی کرده بود و از مفقود شدن 2-3
کودک تحت پوشش خود خبر میداد .مؤسسه خیریه دهشپور هم با همکاری مؤسسات
محلی در کرمانشاه و اعزام نماینده ویژه ،پیگیر مشکالت اولویتدار منطقه بود .گزارش این
تالشها میتواند برای آینده به کار آید.
گزارش پزشکان منطقه

به کمک همکار خوبمان خانم دکتر رؤیا صفری -از پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 شرایط بیماران مبتال به سرطان در استان کرمانشاه را بررسی کردیم .در این مصاحبهها نکاتقابل توجهی به دست آمد .دکتر گلپذیر جراح متخصص سرطان ،نیز در گفتوگوی تلفنی
گفت «ما همچون گذشته خدمات خود را ادامه دادهایم و مشکل قابل ذکری وجود ندارد».
دکتر مظاهر رمضانی ،متخصص آزمایشگاه آسیبشناسی نیز اظهار کرد بحران زلزله در کار
ما تأثیری نگذاشته است ،بیمارستان از روز اول برقرار بود و کلیه پرسنل مانند گذشته مشغول
انجام وظیفه بودند و اختاللی در این زمینه ایجاد نشده بود «در این میان دکتر مهرداد پاینده،
متخصص انکولوژی (متخصص خون و سرطان بالغین) به نکته مهمی اشاره کرد« :از نظر
درخواست خدمات از سوی مردم ،باید بگویم در روزهای اول بعد از زلزله ،بیماران ما خودشان
مراجعه نمیکردند .به عبارت دیگر در مراجعه بهموقع بیماران اختالل پیش آمده بود ،اما با
گذشت زمان این مشکل حل شد« ».در روزهای ابتدایی بحران ،عملکرد بیمارستانها در ارائه
خدمات به این بیماران یک مقدار به دلیل حجم کار بیمارستانها تحت تأثیر قرار گرفته بود ،اما
در ادامه این اختالل رفع شد .سهم زیادی از این استمرار خدماترسانی ،به لطف از خودگذشتگی
و ایثار پرسنل و پزشکان مربوطه میسر شده است .کادر درمانی در این بحران سعی کردند که
بسیاری از نواقص را خودشان با کار بیشتر جبران کنند که از خود گذشتگیشان درخور تقدیر
است ».دکتر پاینده معتقد بود « باید تدابیری اندیشیده شود که ارائه خدمات به بیماران غیر
از آسیبدیدگان زلزله ،از جمله بیماران سرطانی ،تحت تأثیر شرایط بحرانی قرار نگیرد .بنابراین
الزم است زیرساختهای مقابله با زلزله بیش از پیش تقویت شوند».

نتیجهگیری

این گزارش جنبهای از مراقبت بیماران
مبتال به سرطان را در شرایط بحران و
بالیای طبیعی بازگو میکند که به تحقیقات
بیشتر و بررسی دقیقتر و تبیین شرایط
از منظر بیماران و پرسنل بیمارستانها
نیاز دارد .مؤسسات خیریه مرتبط با
سرطان میتوانند در این مواقع نقش
هماهنگکننده و پشتیبان را برای بیماران،
بیمارستانها ،و پزشکان داشته باشند .مثال ً
بالفاصله از بیمارستانها لیست بیمارانی
را که در بیمارستانها تحت درمان بودهاند،
تهیه کرده و تالش کنند بیمارانی را که در
مناطق بحران زندگی میکنند در اولویت
خدمات عمومی قرار دهند .همچنین برای
مراجعه به موقع آنها به بیمارستانها
تالش کنند تا مراحل درمان خود را براساس
برنامهریزی بیمارستان دنبال کنند .بیماران
دیگری هم هستند که چنین شرایطی دارند
و این مشکل تنها خاص بیماران مبتال به
سرطان نیست .بهتر است با برنامهریزی
جامعتر موضوع رسیدگی به بیماران خاص
در شرایط زلزله و سایر بالیای طبیعی به
صورت مؤثرتر ساماندهی شود.

سبکزندگی
به موقع غذا بخورید

سعی کنید در زمان مشخص وعده غذایی اصلی خود را میل کنید.

خوردن غذا در ساعت مشخصی از روز سبب میشود برنامه غذایی
شما نظم مشخصی داشته باشد .از گرسنگی زیاد پرهیز کنید .زیرا
در هنگام گرسنگی زیاد شما حجم بیشتری غذا میخورید.
سبزیجات و غذاهای پرفیبر بخورید

بشقاب غذای خود را با سبزیجات پر کنید.

خدمــات پرســتاران عزیــز بخشهــای ســرطان را ارج
نهــاده و ازبرگزیــدگان آنهــا تقدیــر میکنــد.
از هریــک از بخشهــای ســرطان انســتیتو کانســر و
بیمارســتان ولیعصــر (مجتمــع ببمارســتانی امــام
خمینــی) یکــی از پرســتاران بــه عنــوان نماینــده انتخــاب
شــده و در ایــن مراســم مــورد تقدیــر قــرار خواهــد گرفــت.

کمک میکند .سعی کنید حداقل هفتهای یکبار خود را وزن کنید.
نوشیدنیهایسالمبنوشید

مصرف نوشیدنیهای مفید مثل آبمیوههای بدون نگهدارنده و
شکر ،شیر ،دوغ بدون نمک و گاز ،چای سبز و چای کمرنگ برای
سالمتی مفیدند ،البته آب ،بهترین نوشیدنی است.
نوشیدنیهای گازدار و حاوی شکر به شدت سالمتی شما را به
نزاست.
خطر میاندازد و مصرف الکل سرطا 

سعی کنید دو سوم فضای بشقاب غذای شما با غذاهای گیاهی و
مواد غذایی پرفیبر پر شده باشد.

فعالیت بدنی منظم و پیادهروی

شما میتوانید؛ تناسب اندام را حفظ کنید.

مشغله کاری و خستگی نباید بهانهای برای رها کردن ورزش شود،
فعالیت بدنی توان شما را افزایش میدهد و ورزش صحیح از خستگی
شما میکاهد .هر روز  1440دقیقه است ،اختصاص  30دقیقه (تقریباً
دو درصد) به فعالیت ورزشی به آسانی امکانپذیر است.

تناسب اندام داشته باشید

سعی کنید بدون اینکه دچار کمبود وزن شوید تا جای ممکن الغر بمانید.
وزن بدن ما به عوامل مختلفی از جمله رژیم غذایی دریافتی ،ارث و
نداشتن فعالیت بدنی بستگی دارد.

تناسب اندام مهمترین راه کاهش خطر سرطان است .همچنین
داشتن وزن سالم به کاهش خطر بیماریهای قلبی و دیابت نیز

داشتن فعالیت بدنی به ما کمک میکند کالریهایی را که اگر
مصرف نشوند به صورت چربی ذخیره میشوند ،را بسوزانیم.

سادهترین راه کاهش تماشای تلوزیون است .نیازی به هزینه
اضافی نیست ،پیادهروی بهترین ورزش است.

دستور کار خاص برای بیماران خاص

خوشبختانه حمایت خانوادگی در زمینه مراقبت از بیماران مبتال به سرطان همچنان
نقشی مثبت در خدمترسانی به آنها دارد.
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عکس :احمد بلباسی

موضوعی که به نظر میرسد بیش از عوامل مذکور حائز اهمیت باشد ،تأثیر زلزله بر
ساختارهای زندگی بیماران مبتال به سرطان و اولویت آنها در دریافت خدمات است .بر
اساس نظرات دکتر پاینده« ،با توجه به اینکه این بیماران از نظر سالمت جسمی شرایط
خاصی دارند ،زندگی در زیر چادر در این هوای سرد میتواند تأثیری نامطلوب بر سالمت آنها
بگذارد .برهم کنش بیماری سرطان و آوارهگی ناشی از زلزله به مراتب تأثیر نامطلوبتری بر
سالمت این بیماران خواهد گذاشت».
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گزارش

به همت خیریه شمس ؛

دومین همایشکمپین
آگاهی بخشی سرطان پستان برگزار شد

از نـــکات قابـــل توجـــه و فرحبخـــش ایـــن
آیی ــن حض ــور فع ــال بیم ــاران بهبودیافت ــه
همچـــون خانـــم جمیلـــه مظفـــری بـــه
عنـــوان مجـــری برنامـــه ،اجـــرای ســـرود
توســـط بیمـــاران بهبودیافتـــه بـــه رهبـــری
اســـتاد آوادرمانـــی مهـــدی قاســـمی بـــود
کـــه شـــور حـــال خاصـــی را بـــه مراســـم
بخشـــید کـــه در پایـــان از طـــرف خیریـــه
شـــمس (مؤسســـه مردمنهـــاد شـــناخت
و مهـــار ســـرطان) از ایـــن گـــرو ه همخـــوان
و ب ــه قی ــد قرع ــه از حاض ــران در ای ــن آیی ــن،
بـــه رســـم یادبـــود تقدیـــر بـــه عمـــل آمـــد و
بیمـــاران بهبودیافتـــه نیـــز ،هدیـــهای بـــه
رســـم یادبـــود ،بـــه پزشـــکان اهـــدا کردنـــد.
کمپی ــن صورت ــی در دانش ــکده فناوریه ــای
نوی ــن پزش ــکی

صورتی خود را با هدف
خیریه شمس ،دومین سال کمپین سرطان
ِ
"آگاهی بخشی سرطان پستان" برگزار کرد.
به گزارش خبرنگار شمس؛ در تقویم میالدی ،ماه اکتبر با نماد ربان
صورتی شناخته شده و ماه مبارزه با سرطان پستان لقب گرفته
است .خیریه شمس پس از برگزاری اولین همایش کمپین صورتی
در سال  ،1395امسال نیز این همایش یکروزه را در محل سالن مرکز
تصویربرداری مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) با حضور با شکوه
همیاران و عالقمندان به این حوزه با سخنرانی اساتید و متخصصین

برجسته سرطان برگزار کرد.
این همایش با شعار «هوشیار باش! سرطان پستان نشانه دارد»،
با موضوع آگاهسازی بانوان در مورد علل و عالئم سرطان پستان و
راههای پیشگیری از ابتالی به آن ،با همکاری انستیتو کانسر ایران،
مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر ایران و مرکز تصویربرداری
مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) تهران در محل سالن اجتماعات

این مرکز به شرح زیر برگزار شد:

برنامهها و سخنرانیهای کمپین آگاهی بخشی سرطان پستان
نام

دکتر محمدعلی محققی

دکتر کاظم زندهدل

دکتر بیتا کالغچی

دکتر حبیب ا ...محمودزاده

دکتر معصومه گیتی

دکتر صدف علیپور

دکتر رامش عمرانیپور

دکتر رضا شیرکوهی

دکتر رضا شاهی

زهره غالمحسین فرد

تخصص

متخصص جراحی سرطان

عنوان سخنرانی /برنامه

خیرمقدم و معرفی مؤسسه و کمپین

متخصص اپیدمیولوژی سرطان

آمار و عوامل خطر سرطان پستان در ایران (گذشته ،حال ،آینده)

متخصص جراحی سرطان

نقش تیم درمان

متخصص جراحی سرطان

پیشگیری و درمان سرطان پستان

متخصص رادیوتراپی
متخصص رادیولوژی

متخصص جراحی سرطان

متخصص ژنتیک

متخصص مدیکال آنکولوژی
دبیر اجرایی کمپین

کاربردهای رادیوتراپی در سرطان پستان

اهمیت ماموگرافی و سونوگرافی در تشخیص زودهنگام و درمان

اهمیت بازسازی پس از جراحی سرطان پستان

نقش ژنتیک در سرطان

پـــس از برگـــزاری ایـــن همایـــش یـــکروزه
در روز پنجشـــنبه 4آبـــان مـــاه ،در اقدامـــی
دیگـــر ،همایـــش کمپیـــن صورتـــی بـــا
همـــکاری دانشـــكده فناوریهـــای نویـــن
پزشـــكی کارگاه آموزشـــی ایـــن دانشـــکده
نیـــز برگـــزار شـــد .در ایـــن همایـــش
آموزشـــی یـــكروزه ،اســـاتید ،دانشـــجویان و
کارمنـــدان دانشـــکده فناوریهـــای نویـــن
پزشـــکی توســـط اســـاتید جـــراح ،تغذیـــه
بـــا راهكارهـــای عملـــی بـــرای پیشـــگیری و
تشـــخیص زودهنـــگام ســـرطان پســـتان و
روشه ــای صحی ــح تغذی ــه مناس ــب آش ــنا
شــدند و در ادامــه ویزیــت تغذیــه و معاینــه
پس ــتان ب ــه ص ــورت رای ــگان توس ــط اس ــاتید
جـــراح و تغذیـــه انجـــام شـــد.
خاطرنشـــان میشـــود :کارگاههـــای
آموزشـــی ایـــن مؤسســـه همچنـــان ادامـــه
خواهـــد داشـــت و عالقهمنـــدان میتواننـــد
درخواســـت برگـــزاری خـــود را بـــا شـــماره
تمـــاس  66578522 -021اعـــام کننـــد.
کمپیـــن ســـرطان صورتـــی در فضـــای
مجـــا زی telegram.me/shamsngo
،www.instagram.com/shamsngo.ir
و در وب ســـایت مؤسســـه بـــه نشـــانی
 bc.shamsngo.irاقدامـــات خـــود را دنبـــال
خواهـــد کـــرد.
امیـــد اســـت بـــا تجربـــه ایـــن برنامـــه در
ســـالهای آینـــده بتوانیـــم ایـــن برنامـــه را
هرچـــه باشـــکوهتر برگـــزار کنیـــم.

عوارض شیمی درمانی در سرطان پستان
دستاوردهای کمپین صورتی گذشته

مشاوره و معاینه پیشگیری سرطان
دکتر مهتاب وثیق

دکتر فاطمه تورنگ

دکتر رضا شیرکوهی
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فلوشیپ جراحی پستان

مشاوره و معاینه رایگان پستان

متخصص ژنتیک

مشاوره ژنتیک

متخصص تغذیه

مشاوره و ویزیت رایگان تغذیه

پیش شماره دوم | بهمن 1396
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دکتر حبیب ا ...محمودزاده

رئیس انستیتو کانسر ایران و رئیس هیئت مدیره مؤسسه شمس

آموزش را از خانواده و مدرسه شروع کنیم

رشد چشمگیر سرطان در دنیا خصوصاً به دلیل تغییر سبک زندگی،
افزایش طول عمر و تماس فزاینده با مواد سرطانزا موجب نگرانی
جوامع بشری ،متخصصین و مسئوالن سالمت شده است.

از بعد دیدگاه فردی ،خبر تکاندهنده سرطان در مبتالیان و خانواده
آنها و عواقب ناشی از مسائل عاطفی و مالی تأثیرات بسیار جدی
در روابط داخل خانواده میگذارد و از ُبعد اجتماعی ،سرطان با ایجاد
آسیب نیروی انسانی و هزینههای سنگین مراقبت و درمان بیماران
بار اقتصادی شدیدی به کشورها تحمیل میکند.

آمارها نشان میدهد که در طی دو دهه اخیر هزینههای اقتصادی
ناشی از سرطان  %70افزایش یافته است .امروزه درمان سرطان به
شکل چندتخصصی صورت میگیرد و متخصصین رشتههای
مختلف شامل مدیکال انکولوژی ،رادیوتراپی ،جراحی سرطان،
پاتولوژیست ،رادیولوژیست ،پزشکی هستهای ،ژنتیک طب تسکینی
و روانپزشک برای بیماران نقشهدرمانی مشخص میکند .هر قدر
سرطان در مراحل پایینتر تشخیص داده شود اثربخشی درمان با

نتیجه بهتر و هزینه آنها کمتر خواهد بود و بیماران شانس
موفقیت درمانعالجی بیشتر و طول عمر باالتر خواهند داشت.

اهمیت نقش رسانهها و آموزش در میان مردم

درک غلط و نداشتن اطالع نگرش صحیح مردم درباره بیماری ،مانع
از تشخیص بههنگام و درمان مؤثرتر میشود .یکی از مؤثرترین و
مهمترین حلقه مفقوده کنترل سرطان ،آموزش است که این
آموزش باید از محیط خانواده و مدرسه شروع شود .بدیهی است که
نقش رسانهها و آموزش در سطوح مدرسه و خانواده میتواند در
اصالح این باور غلط و ارتقا دانش عمومی به عنوان یکی از مؤثرترین
روشها در کنترل درمان سرطان منتج شود.

خوشحالم که خیریه شمس با برگزاری این برنامه خوب و سایر
برنامههای آموزشی ،امکان آموزش مردم و بیماران را فراهم کرده
است .امیدوارم با تداوم آن در کل کشور و افزایش آگاهی مردم
گومیر
امکان پیشگیری از سرطان فراهم شده و میزان بروز مر 
سرطان پستان در ایران کاهش یابد.

در مراسمکمپین صورتی موسسه خیریه شمس مطرح شد

پیشگیری ،از آموزش عمومی شروع می شود
رئیسمرکز تحقیقات انستیتوکانسر
ایران ،آماده کردن امکانات توسط
نظام سالمت را در پیشگیری و
تشخیص زودرس ،ضروری دانست.

دکتر محمدعلی محققی استاد تمام
جراحی سرطان و رئیس مرکز
تحقیقات سرطان انستیتو کانسر
ایران ،اولین سخنران مراسم کمپین
صورتی مؤسسه خیریه شناخت و مهار سرطان (شمس) ،با
اشاره به اینکه ایران از نظر میزان آمار سرطان ،از متوسط جهانی
پایینتر است گفت :ساالنه در ایران 100هزار نفر به سرطان مبتال
میشوند و  50هزار نفر به دلیل سرطان فوت میکنند.

دکتر محققی اظهار کرد :سرطان یکی از بیماریهایی است که اگر
به درستی به افراد اطالعرسانی نشود ،موجب نگرانی میشود.
پیشگیری ،از آموزش عمومی شروع میشود و تشخیص زودرس
عامل مهم بعدی است که این نیز با آموزش عمومی شروع
میشود .همچنین آمادهکردن امکانات توسط نظام سالمت را در
پیشگیری و تشخیص زودرس بسیار مهم است.

نائب رئیس هیئتمدیره خیریه شمس بیان کرد :خوشبختانه در
سالهای اخیر پیشرفتهای خوبی در حوزه تشخیص و درمان
سرطانها مانندسرطان پستانداشتهایم؛شانس زندگی بیماران
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مبتال به سرطان پستان که درمانهای مناسب دریافت میکنند
در ایران معادل با پیشرفتهترین کشورهای دنیاست.

دکتر محققی ادامه داد :میتوان از ابتال به سرطان پستان
پیشگیری کرد ،بنابراین باید راهکارهای پیشگیری از ابتال به این
عارضه را بهویژه در افراد در معرض خطر به خوبی یاد بگیریم.
اقدامهای درمانی به موقع سبب میشود که بیماری را در
مراحل اولیه تشخیص بدهیم و کنترل کنیم ،همچنین کیفیت
زندگی نیز در بیماران بهبود پیدا میکند .استعمال دخانیات یکی
از عوامل مهم در ابتال به بیماری سرطان است .متأسفانه
نزا بودن استعمال دخانیات
بسیاری از مردم از خطرها و سرطا 
آگاهی ندارند و امروزه شاهد هستیم که حتی نوجوانان و جوانان
نیز سیگار میکشند؛ همچنین استعمال قلیان نیز شیوع
چشمگیری در سالهای اخیر پیدا کرده است که جای نگرانی
است و باید برنامههای کنترل و پیشگیری از سرطان بهصورت
جدی توسط کشور پیگیری شود.

رئیس مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر ایران در پایان
سخنان خود با اشاره به نام جدید مؤسسه یعنی «شمس»
افزود :این نام ،یادآور نام دو استاد بزرگ انستیتو کانسر یعنی
مرحومدکتر عبدالمحمودضیاءشمساء و مرحومدکترشمس
شریعت تربقان است و امیدواریم طالیهدار برنامههای
پیشگیری و کنترل سرطان در کشور باشیم.

دکتر مهتاب وثیق

جراح عمومی و فلوشیپ جراحی پستان

ضرورت آگاهسازی کل جامعه
برای پیشگیری ،شناخت و درمان
سرطان پستان شایعترین سرطان در میان خانمهاست و از هر هفت خانم ،یک
نفر در طول زندگی خود به این بیماری مبتال میشود .فاکتورهای متعددی
میتواند در بروز این بیماری در یک فرد مؤثر باشد از جمله :عوامل ژنتیکی و
خانوادگی ،شیوه زندگی ،تعداد بارداریها و شیردهی ,عدم بارداری یا بارداری بعد
از  30سالگی.

بعضی از این عوامل غیر قابل تغییر هستند ،ولی با تغذیه مناسب پرهیز از
سیگار و الکل و ورزش میتوانیم احتمال ابتال به سرطان را کاهش دهیم .یکی
از وظایف اصلی پزشکان اطالعرسانی و آموزش زنان جامعه جهت شناسایی به
موقع بیماری است .خوشبختانه کمپین صورتی به کمک پزشکان حاذق در این
زمینه و مساعدت داوطلبانه افراد دلسوز و جمعی از بهبودیافتگان خیریه
شمس ،گامهای مؤثری جهت نیل به این هدف برداشتهاند.

سرطان پستان اگر در مراحل اولیه شناسایی شود میتواند پیشآگاهی بسیار
بهتری نسبت به مراحل پیشرفته داشته باشد .مهم است که تمام افراد نسبت به
نشانههای آن آگاه باشند و به محض بروز مشکل به جراح مراجعه کنند .حتی بهتر
است که هر خانمی که سابقه فامیلی ندارد از  40سالگی تحت نظر یک جراح قرار
بگیرد و اگر سابقه خانوادگی در اقوام درجه یک یا دو دارد زودتر مراجعه کند .از
نشانههای این بیماری میتوانیم به لمس توده توسط بیمار یا غیرقرینگی
پستانها ،دیسچارژ نیپل ،تغییرات پوست به صورت پوست پرتقالی ،تورفتگی نوک
سینه ،احساس توده زیر بغل ،درد و در مراحل پیشرفته زخم روی پستان اشاره
کنیم .از روشهای تصویربرداری مختلفی بر اساس صالحدید پزشک برای شناسایی
ضایعات استفاده میکنیم و در نهایت تشخیص قطعی از طریق بیوپسی بهدست
می آید .تشخیص بیماری در مراحل یک و دو ،با درمانهای ترکیبی موجود (جراحی,
شیمی درمانی ,پرتودرمانی و هورموندرمانی) ،تا  %88عالج قطعی خواهد داشت.
در مواردیکه ضایعه پیشرفتهتر باشد از درمانهای قویتری نیز ناگزیریم استفاده

کنیم و نتایج بهبود کامل نیز کمتر
خواهد بود .تنها زمانی که بیمار دیر
مراجعه کند و بیماری متاستازهای
وسیع داشته باشد درمان نگهدارنده
کاربرد دارد و بیماری قابل حذف نخواهد
بود .درمان جراحی امروزه بر پایه حفظ
پستان است مگر در ضایعات بزرگ و
موارد خاص ممنوعیت حفظ پستان.
توضیحات فوق اهمیت آگاهسازی
کل جامعه برای پیگیری و شناخت و
درمان به موقع این بیماری را واضح
میکند .اقدامی که کمپین صورتی و
بعضی دیگر از دلسوزان در جامعه
آغاز کردهاند ولی به حمایت همه ما
برای توسعه فعالیت خود نیاز دارند.
به امید روزی که شاهد فرد بیماری
نباشیم که به علت ترس یا انکار
بیماری یا اعتقادات غلط بسیار دیر
برای درمان مراجعه کند و دیگر زمان
طالیی مقابله با بیماری را از دست
نداده باشیم.

من نیز امسال شانس همکاری با
این بزرگوارن را داشتم .بسیار خوشحال
شدم که فرصت آموزش در اختیار من
گذاشته شد تا در جمعی دوستانه با
گروهی از دانشجویان دانشکده
بیوتکنولوژی دانشگاه تهران آشنا شوم
و با جلسهای کوتاه آنها را نسبت به
اهمیت این بیماری آشنا کنم تا
سفیرانی برای اشاعه شناخت این
بیماری در جامعه باشند .در پایان
جلسه نیز تمام شرکتکنندگان به
صورت داوطلبانه معاینه شدند و
اقدامات اضافی در صورت نیاز برایشان
درخواست شد و فرمی در اختیارشان
قرار داده شد تا بتوانند برای پیگیری از
آن فرم ،به عنوان پرونده اولیه خود در
بیمارستان امام(ره) استفاده کنند و
وارد سیستم درمانی آن مرکز شوند.
پیش شماره دوم | بهمن 1396
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روایت زندگی یک بیمار

جشن تولد «ابوالفضل آرمیده»
در بیمارستان امام خمینی(ره)

نوجوان
قهرمان،
پشت
سرطان
را
به خاک
نشاند

سارا اسالمی

دررس ــت زمان ــی ک ــه ت ــازه از مس ــابقات
کش ــتی آزاد نوجوان ــان آس ــیا بازگش ــته
بـــود و آرزوی درخشـــشهای بیشـــتر
روی تشـــک کشـــتی را داشـــت؛ بـــا
بزرگتریـــن شـــوک زندگـــیاش روبـــرو
شـــد؛ بیـــن روزهایـــی کـــه دل درد
امان ــش را بری ــد ت ــا آن روزی ک ــه ش ــنید
س ــرطان ب ــا او س ــر ش ــاخ ش ــده اس ــت،
فاصلـــه چندانـــی نبـــود .او چنـــد مـــاه
س ــخت را پش ــت س ــر گذاش ــت .پس ــر
س ــرخوش داس ــتان م ــا ح ــاال س ــالم و
قب ــراق ب ــه بخ ــش خ ــون و هموفیل ــی
بیمارســـتان امـــام خمینـــی ،آمـــده
اســـت؛ ایـــن بـــار بـــرای شـــرکت در
جشـــن تولـــدی کـــه کادر پزشـــکی
بیمارس ــتان و دوس ــتانش روز شش ــم
دی برای ــش گرفتهان ــد .او «ابوالفض ــل
آرمیـــده» اســـت؛ بـــه قـــول خـــودش
«قهرمان آسیا از کرج».

از سـکوی قهرمانـی تـا تخـت
بیمارستان

ابوالفضـل 9 ،سـاله بـود کـه
کشـتی را با تشـویق مـادرش
شـروع کـرد؛ از همـان اول،
مربیـان متوجـه اسـتعداد او
شـدند .دو مـدال کشـوری در رده
نونهـاالن و بعـد دو مـدال در رده
نوجوانان کسـب کرد که او را نه تنها
میان دوسـتداران کشتی در ساوجبالغ،
کـه در ایـران نـامآور کرد .ایـن افتخارات،
در کنار پشـتکار و تالش بسـیار ،درهای
تیم ملی نوجوانان را به روی ابوالفضل
گشـود .او در تابسـتان  ،2016بـرای

ابوالفضــل طبیعــت را دوســت
دارد؛ بــه ویــژه عاشــق جنــوب
کشــور و دریــای آبــی و فضــای آرام
آنجاســت .کــوه هــم م ـیرود .هــر
ن و بـــدنســـازی
هفته برای تمری 
بــه کوههــای اطـــــــراف محــل
زندگــیاش مــیرود .از میــان
حیوانهــا ،ســگ امــداد و نجــات را
خیلی دوست دارد.
شـرکت در رقابتهـای کشـتی آزاد
نوجوانـان آسـیا ،بـه تایـوان رفـت و بـا
مـدال برنـز وزن  42کیلوگـرم ،بـه خانـه
بازگشت.
همـه خوشـحال بودنـد .ابوالفضـل بـه
موفقیتهـا و افتخـارات بیشـتر فکـر
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می کـرد .امـا تـازه  10روزی گذشـته بـود
که ورق برگشت!
پنجه در پنجه سرطان

مـادرش تعریف میکنـد« :ابوالفضل را
بـا ناراحتـی شـکم درد بـه بیمارسـتان
بردیـم ،یـک هفتـه طـول کشـید کـه
گفتند سرطان خون دارد».

از اینجـــا بـــه بعـــد را پـــدر ابوالفضـــل
ادام ــه میده ــد« :او را ب ــه بیمارس ــتان
امـــام خمینـــی منتقـــل کردنـــد و در
اینجــــــــا بســـتری شـــــــد 4 .دوره
ش ــیمیدرمانی را پش ــت س ــر گذاش ــت
ک ــه ح ــدود ش ــش م ــاه ط ــول کش ــید.
دوران س ــختی ب ــود ول ــی خ ــدا را ش ــکر
که به خیر گذشت».

تصمیم ابوالفضل

روزهـــای اول ،ابوالفضـــل شـــوکه بـــود.
مری ــم نب ــی ،سرپرس ــتار بخ ــش خ ــون
و هموفیلـــی بیمارســـتان امـــام
خمین ــی در م ــورد زمان ــی ک ــه او در ای ــن
بخش بستری شد ،میگوید:
«ای ــن نوج ــوان ک ــه آن روزه ــا  16س ــال
داشــت ،بــه تدریــج بــا شــرایطش کنــار
آمـــد و درمانهـــای ســـنگین را بـــه
خوبی تحمل کرد».
خـــود ابوالفضـــل بـــا همـــان لبخنـــدی
کــه از شــروع جشــن تولــدش روی لــب
دارد ،در مـــورد روزهـــای اول بســـتری
شـــدن در بیمارســـتان تعریـــف
میکنـــد« :روحیـــهام واقعـــاً خـــراب
ب ــود .ان ــگار مقاب ــل حری ــف ق ــدر ،س ــه
اخط ــاره ش ــده باش ــی .قب ــل از بیم ــاری
هـــر روز ســـاعتهای زیـــادی را در
باش ــگاه و در ح ــال تمری ــن میگذران ــدم
ب ــرای همی ــن ،تحم ــل فض ــای بس ــته
بیمارستان خیلی سخت بود».
«یـــک روز دکتـــر بـــه مـــن گفـــت چـــه
بخواهـــی چـــه نخواهـــی بایـــد در
بیمارســـتان بمانـــی .دیـــدم حـــق بـــا
اوس ــت .وقت ــی مجب ــورم اینج ــا باش ــم
حداقــل بهتــر اســت بــا روحیــه بــاال بــا
بیم ــاریام بجنگ ــم .ای ــن ش ــد ک ــه ح ــال
و روز بهتری پیدا کردم».

در انتظار سکوی المپیک 2020

پســر ورزشــکار قصــه مــا ،چنــد ماهــی
اســـت کـــه دوبـــاره تمریناتـــش را آغـــاز
کـــرده و بـــرای بازگشـــت بـــه
مســـابقات،بینالمللی لحظه شـــماری
میکنـــد .پـــدرش میگویـــد« :روحیـــه
ابوالفضـــل عالـــی اســـت .بـــه
بیمـــایاش فکـــر نمیکنـــد؛ انـــگار کـــه
ســرما خــورده بــود و حــاال خــوب شــده
اســـت .میخواهـــد هرچـــه زودتـــــــر

روی تشـــ ــک برگ ــردد و موفقیته ــای
بشتری کسب کند».
دکتـــر فرهـــاد شـــاهی ،پزشـــک
ابوالفضـــل هـــم کـــه بعـــد از آغـــاز
جشـــن تولـــد بـــه جمـــع پیوســـته
اســـت ،بـــه ابوالفضـــل میگویـــد:
«منتظـــرم کـــه بـــا یـــک مـــدال طـــای
جهانـــی ،مســـتقیم از فـــرودگاه امـــام
خمینــی بــه بیمارســتان امــام خمینــی
بیایی و ما را خوشحال کنی».
ابوالفض ــل کالس یازده ــم اس ــت .ب ــرق
صنعت ــی میخوان ــد .ب ــا وج ــود عالق ــه
زیـــادش بـــه کشـــتی ،هیچوقـــت از
درس غافــل نشــده اســت و نمرههــای
خوبی میگیرد.
قهرمـــان قصـــه مـــا ،حـــاال بـــه آینـــده
فکـــر میکنـــد؛ بـــه موفقیـــت در
مســـابقات کشـــوری ســـال آینـــده و
بعـــد هـــم  ....چـــرا کـــه نـــه؟ شـــاید او را
روی سکوی المپیک  2020ببینیم..
زهـره غالمحسین فرد مدیــــر
اجرایی خیریه شمس (موسسه
مردم نهاد شناخت و مهار
سرطان) ،خوشحال از برگزاری این
جشـــن تولــــد ،میگویـــد:
«ابوالفضل آرمیــــده را همــــه
همکاران از ته دل دوست دارند.
دوستـــان ،فامیل ،مربیــــان و
ورزشکارانی که او را میشناسند
هم همینطور .در دوره درمان،
صد قافله دل همراه او بود؛ البته
که باید خوب میشد.
او اظهــار امیــدواری میکنــد کــه
با گســـــترش فعالـــیت خــــیریه
شــمس ،برنامههــای مشــابهی در
مراکز دیگر هم برگزار کنند».
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گزارش

روز جهـانی
سـرطــــــان
 1 5بهــمـــن

پویش ملی
اطالع رسانی در
هفتــه سرطــان
دکتر کاظم زنده دل

 4فوریـــه مصـــادف بـــا پانزدهـــم بهمـــن روز جهانـــی ســـرطان اســـت کـــه در
تمـــام دنیـــا مؤسســـات خیریـــه و دولتهـــا بـــرای آگاهیرســـانی بـــه مـــردم
درخص ــوص عوام ــل خط ــر و بیم ــاری س ــرطان و اهمی ــت پیش ــگیری و درم ــان
آن برنامهه ــای مختلف ــی را اج ــرا میکنن ــد .در کش ــور م ــا ب ــه دلی ــل مص ــادف
ش ــدن ای ــن روز ب ــا ده ــه فج ــر ب ــا تصمی ــم وزارت بهداش ــت ای ــن روی ــداد را ب ــه
ص ــورت هفت ــه س ــرطان قب ــل از ده ــه فج ــر برگ ــزار میکن ــد ک ــه در ای ــن هفت ــه
برنامههـــای مختلـــف و متنوعـــی توســـط وزارت بهداشـــت ،دانشـــگاههای
عل ــوم پزش ــکی ،مؤسس ــات م ــردم نه ــاد و خیری ــه برگ ــزار میش ــود و فرص ــت
مغتنمـــی اســـت تـــا در یـــک زمـــان مشـــخص همـــه فعـــاالن حـــوزه کنتـــرل
س ــرطان در م ــورد ای ــن بیم ــاری و اهمی ــت مب ــارزه ب ــا آن در س ــطوح مختل ــف
شامل مردم و سیاست گذاران اطالعرسانی کنند.

کنترل سرطان به معنای آن است که:

 .1از سرطانهای قابل پیشگیری ،پیشگیری کنیم.
 .2سرطانهای قابل درمان ،را درمان کنیم.

 .3بـــه همـــه بیمـــاران ،مراقبتهـــا و حمایتهـــای تســـکینی ارائـــه
کنیم تا بهجز سرطان درد دیگری نداشته باشند.

امســـال نیـــز همچـــون ســـالهای گذشـــته مؤسســـه خیریـــه شـــمس همـــراه
ب ــا س ــایر س ــازمانهای مردمنه ــاد ح ــوزه س ــرطان و وزارت بهداش ــت ای ــن روز
مهـــم را گرامـــی مـــیدارد امیدواریـــم پیامهـــای مهـــم مربـــوط بـــه هفتـــه
س ــرطان را ب ــه گ ــوش م ــردم رس ــانده و قدم ــی در برگ ــزاری ای ــن پوی ــش مل ــی
برداریم.
هـــدف از برگـــزاری روز جهانـــی ســـرطان ایـــن اســـت کـــه بـــا افزایـــش آگاهـــی
عم ــوم م ــردم و در رابط ــه ب ــا کانس ــر و همچنی ــن آگاه ــی م ــردم ،دولته ــا را
ملزم کنیم که به پیشگیری و کنترل سرطان توجه بیشتری کنند.

مؤسس ــه ش ــمس از ای ــن فرص ــت اس ــتفاده میکن ــد و از تم ــام دولتم ــردان و
صاحبنظـــران میخواهـــد توجـــه بـــه روشهـــای پیشـــگیری و کاهـــش
سرطان در کشور از حداکثر ظرفیتهای خود استفاده کند.
اتحادیـــه بینالمللـــی کنتـــرل ســـرطان ( )uiccکـــه یـــک ســـازمان بیـــن المللـــی
غیردولتـــی اســـت و مرکـــز آن در ســـوئیس اســـت دبیرخانـــه بینالمللـــی
برگـــزاری روز جهانـــی ســـرطان اســـت .پیامهـــای مهـــم روز جهانـــی ســـرطان
چنین است:

10

ما می توانیم .من می توانم.
ما میتوانیم باعث انجام اقدامات مهم برای کنترل سرطان باشیم.
ما میتوانیم از سرطان پیشگیری کنیم.
ما میتوانیم مدارس سالم ایجاد کنیم.
ما میتوانیم محیط کار سالم بسازیم.
ما میتوانیم شهرهای سالم بسازیم.
ما میتوانیم به بیماران کمک کنیم که به سرکار خود باز گردند.
ما میتوانیم دیدگاهها را تغییر دهیم.
ما میتوانیم دسترسی به خدمات تشخیص و درمان را بهبود ببخشیم.
ما میتوانیم باعث تغییر سیاستها شویم.
ما میتوانیم باعث شویم برای کنترل سرطان بیشتر سرمایهگذاری شود.
ما میتوانیم با هم متحد شویم و باعث تغییر در وضعیت سرطان کشور شویم.
من میتوانم باعث شوم مردم انتخاب سالمتری در زندگی خود داشته باشند.
من میتوانم بیاموزم که تشخیص زودهنگام باعث نجات زندگی خواهد شد.
من میتوانم در مسیر سرطان تغییر ایجاد کنم.
من می توانم دوست داشته باشم و مورد محبت قرار بگیرم.
من میتوانم درخواست حمایت کنم.
من میتوانم باعث شوم صدای من را بشنوند.
من میتوانم به کار خود باز گردم.

پیش شماره دوم | بهمن 1396

11

امید به یاری خیرین برای گذر از دوره درمان بدون استرس و تنگنا

حمایت تغذیهای از بیماران
مبتال به سرطان و بهبودیافتگان

مهدی قاسمی

امان از مشکالت مالی!

سرطان یک بیماری چندعلیتی است و عوامل خطر متعددی برای آن درنظر گرفته میشود.
یکی از عوامل مهم دخیل در بیماری سرطان را عوامل تغذیهای در نظر میگیرند که
شامل افزایش وزن ،دریافت نامتعادل گروههای غذایی ،دریافت کم فیبر و
سبزیجات ،افزایش مصرف قندهای ساده و چربیهای مضر و  ...عالوه بر اهمیت
ت درشتمغذیها ،میزان دریافت ریزمغذیها و نقش آنها در سببشناسی
دریاف 
این بیماری مورد مطالعه قرارگرفته است.
طبق آمارها تغذیه علت یکسوم سرطانهاست.

بیمارانی که تحت شیمی درمانی و
رادیوتراپی بودند و حتی بیمارانی که دوره
درمان خود را سپری کرده بودند ،دردمند
از عوارض شدید ناشی از درمان بودند و
اینکه نیازمند راهنمایی یک نفر
متخصص هستندکه چگونه میتوان با
توجه به این عوارض دریافت غذایی
خوبی داشت یا حتی بتوان عوارض را
کاهش داد .و طبق مشاوره انجام شده
و ثبت دریافتهای نامناسب آنها
مشخص شد که این گروه نیاز به بررسی
و مداخله برای بهبود وضعیت
زندگیشان دارند که این مداخله از دو
طریق باید انجام شود یکی مشاوره
فردی برای هر بیمار و دیگر فراهمسازی
موادغذاییالزمبرایبیمارانبیبضاعت.
مسائل مالی نیز نقش مهمی در طول
درمان دارند ،در مدت زمان درمان بیمار
کارایی پایینی خواهد داشت و نمیتواند
مولد مالی در خانواده باشد.

عالوه بر اهمیت تغذیه در علت سرطانها ،در افراد مبتال به سرطان و افراد
بهبودیافته نیز مورد توجه قرار گرفته است.

عالوه بر اینکه هزینههای درمان و رفت
و آمد نیز به آن اضافه میشود .لذا
بیمار زمانی میتواند راهنمایی را اجرا
کند که قدرت مالی کافی داشته باشد.

بسیاری از آنها نیازمند راهنمایی و مشاوره برای یک تغذیه خوب در طول درمان هستند.
پس از درمان نیز برای جلوگیری از عود بیماری و توابخشی باید نکات مهم تغذیهای
را رعایت کنند.

همچنین در افراد بیماری که قدرت
دریافت مواد مغذی از راه دهان دارند
میتوان با ارائه سبد کاال مقداری کمک
کرد و در بیمارانی که نمیتوانند از راه
دهان تغذیه داشته باشند استفاده از
مکملهای غذایی (انواع پودرها) توصیه
میشود که البته بسیار گران هستند.

 .1مشاوره تغذیه به منظور پیشگیری

مشاهدات عینی در کمپین حاکی از آن
بود که بیماران به دلیل مشکالت مالی
قادر به تهیه تغذیه مناسب برای خود
نیستند.

شیوع سوء تغذیه در بیماران تحت درمان (شیمی درمانی و پرتودرمانی) باالست و
به دلیل عوارض درمان اکثر بیماران نمیتوانند دریافت کافی مواد مغذی را داشته
باشند که این موضوع روند درمان و بهبود بیمار را تحت تأثیر قرار میدهد.

با توجه به اهمیت نقش تغذیه در این بیماری کمپین صورتی سال  96که به همت
خیریه شمس (مؤسسه مردمنهاد شناخت و مهار سرطان) برگزار شد ،که زمینه
تغذیه سه رویکرد را مورد توجه قرار داد که عبارتاند از :
 .2مشاوره تغذیه در بیماران تحت درمان به منظور کاهش عوارض جانبی و بهبود
وضعیت تغذیه بیماران با هدف پیشبرد درمان و افزایش طول عمر بیمار
 .3مشاوره تغذیه در بهبودیافتگان به منظور پیشگیری از عود بیماری و عوارض به
جامانده از درمان و توانبخشی
بر این اساس با توجه به اهداف ذکرشده ،در روز برگزاری کمپین صورتی به  60نفر از
افراد مراجعهکننده (افراد سالم ،بیمار ،بهبودیافته) مشاوره تغذیه رایگان توسط
کارشناسان تغذیه مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه تهران ارائه شد.
با تاسف باید ،گفت :اکثر افراد دریافتهای غذایی مناسبی نداشتند.
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در این میان کمک خیرین عزیز و گرامی
به بیماران کمبضاعت سرطانی
میتواند راهگشایی برای گذر از این
دوران سخت و پرهزینه باشد.
امید است با یاری شما بزرگواران،
بیماران بتوانند دوره درمان را بدون
استرس و تنگنا به سالمت طی کنند.

مدرس ساز و آواز ،کارشناس مدیریت برنامهریزی فرهنگی ،موسیقی درمانگر

تأثیر ملودی و ریتم بر
کاهش عالیم و عوارض بیماری
هنر ،بیان خالصترین احساس درون
است و موسیقی یکی از هنرهای
هفتگانه است .امروزه دنیای علم
پذیرفته که موسیقی در بهبود بسیاری
از بیماریها مؤثر است.
موســیقیدرمانی بــه عنــوان یــک
رشــته دانشــگاهی در بســیاری از
کشــورهای دنیــا تدریــس میشــود.
روانشناســان و روانپزشــکان موسیقی
را در تأمیــن ،حفــظ و بهبــود ســامت
جســم و روان مؤثــر میداننــد .هنــر راه
و روش عاشــقانه زیســتن در حضــور
الهی است.
موســیقیدرمانی روشــی تجویــز شــده
و ســازمانیافته از موســیقی یــا
فعالیتهــای آن بــرای تغییــر حــاالت
توســط افــراد متخصــص بــرای کمــک
بــه درمانجویــان در رســیدن بــه اهــداف
درمانی است.
براســاس علــم موســیقیدرمانی،
ملــودی و ریتــم بــر هورمونهــا و
فعالیتهــای مغــز تأثیــر بهســزایی
دارد و موجــب تعــادل در افــراد
میشــود و در پــی آن ســطح ایمنــی
بدن باال میرود.
بــه طــور معمــول موســیقی درمانگــر
ســایر
بــا
(موزیکتراپیســت)
متخصصــان ماننــد پزشــکان،
روانپزشــکان ،روانشناســان ،مــددکاران
و ...همــکاری میکنــد و بــه صــورت
تیمدرمانــی و براســاس مشــورت کار را
پیش میبرند.

میدهــد و گاهــی از طریــق خوانــدن و
نواختــن ،تغییــر حــاالت و رفتارهــا بــه
وجود میآید.
بــا اینکــه موســیقی درمانــی باعــث
پیشــگیری یــا درمــان ســرطان
نمیشــود ،میتوانــد بــا کاهــش عالیــم
اضطــراب و افســردگی ،کیفیــت زندگی
را افزایــش دهــد و منجــر بــه کاهــش
عالیم و عوارض بیماری شود.
حــال اگــر خوانــدن و نواختــن و...
درقالــب فعالیتهــای گروهــی انجــام
شــود پیامدهــای بســیار خــوب و
مثبتی به همراه دارد.
در ادامــه برخــی از تمرینهــای
موســیقیدرمانی از نــگاه شــما
میگذرد:
 1بیدارســازی احســاسها ،افــکار
درونــی و نفوذ در قســمت هــای عمیق
احســاس هــا و عبــور از سانســورهای
کالمــی بــرای آســان ســازی بیــان و
اظهار.
 2کاهــش درد و نگرانــی در تمریــن
تن آرامی با موسیقی.
 3تقویــت احســاسها و خیالهــای
مثبــت و آرامبخــش از راه تصــور
هدایت شده با موسیقی.

 4گروهخوانــی و گروهنــوازی بــرای
ایجــاد ارتبــاط بیــن فــردی و افزایــش
نشاط و سرزندگی.
 5حرکتهــای مــوزون بــرای افزایــش
تحــرک بدنــی ،تقویــت عضلههــا و
مفصلها.
 6بحــث و گفتوگــو پیرامــون
ترانههــای مــورد عالقــه بیمــار بــرای
بیان احساسها و نگرانیها.
 7هدایــت مســائل ناخــودآگاه و
تقویــت «خــود» بــا شــنیدن و ســیر در
موسیقی.
 8تقویــت احســاس حمایــت بــا
شــرکت در فعالیتهــای بداههنــوازی
گروهی و فردی
 9بیــان و ابــراز احســاس از طریــق
بداههخوانی و بداههنوازی فردی.
 10بیــان و تخلیــه احساســات از
طریــق شــنیدن ترانههایــی کــه بــا آنهــا
به همدردی میپردازد.
 11طــرح ســؤال پیرامــون آوازهــا و
ترانههــا و ترغیــب بیمــاران بــرای پاســخ
و گفتوگو در مورد آنها.
 12تقویــت لــذت و خوشــی از راه
انتخاب آوازهای دلانگیز.

درواقــع درمــان بــر اســاس تجویــز و از
روشهای مختلفی انجام میشود.
گاهــی از طریــق شــنیداری اســت کــه
درمانجــو بــا شــنیدن موســیقی خاصــی
اضطــراب و اســترس را در خــود کاهــش
پیش شماره دوم | بهمن 1396
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آموزش

آشــپــزی

(بدون شکر ،بدون روغن ،بدون آرد سفید)

دکتر بیتا کالغچی

دانشیار رادیوتراپیست و عضو هیئتعلمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

رادیوتراپی یا پرتودرمانی چیست؟
رادیوتراپ ــی ی ــا پرتودرمان ــی ب ــه تابانی ــدن اش ــعههای پران ــرژی جه ــت از بی ــن ب ــردن
سلولهای بدخیم اطالق میشود.

گلـــو درد ،درد تیـــر کشـــیده پســـتان،
ضعف ،خستگی و بیاشتهایی

ایـــن اشـــعهها از طریـــق دســـتگاههای شـــتابدهنده بهصـــورت هدفمنـــد
توس ــط متخص ــص رادیوانکول ــوژی ب ــرای از بی ــن ب ــردن س ــلولهای س ــرطانی در
ناحیـــه مشـــخص تابانیـــده میشـــود کـــه انجـــام رادیوتراپـــی کمـــک بـــه کنتـــرل
تومـــور در همـــان منطقـــه ،بـــرای از بیـــن بـــردن ســـلولهای ســـرطانی و در
بعضی موارد باعث افزایش طول عمر بیمار مبتال به سرطان میشود.

ع ــوارض پوس ــتی ،معم ــوال  1-2هفت ــه
بعـــد از درمـــان و احســـاس ضعـــف و
خســتگی معمــوال  3-4هفتــه پــس از
ختم درمان بهبود مییابد.

ه ــدف از انج ــام رادیوتراپ ــی ،از بی ــن ب ــردن توم ــور اس ــت در عی ــن ح ــال ک ــه بای ــد
بیشـــترین مقـــدار ممکـــن از بافـــت نرمـــال اطـــراف آن از آســـیب اشـــعه حفـــظ
شود.
در بیماران مبتال به سرطان ،رادیوتراپی برای چه کسانی انجام میشود؟

 .1در تمـــام افـــراد مبتـــا بـــه ســـرطان کـــه جراحـــی حفـــظ پســـتان بـــرای آنهـــا
انجام شده است
 .2اندازه تومور بزرگ تر از 5 cm
 .3درگیری غدد لنفاوی زیر بغل
 .4جهت تسکین مناطق دردناک در بیماران متاستاتیک
بهترین زمان رادیوتراپی برای بیماران چه موقع است؟

 3-4هفت ــه پ ــس از پای ــان ش ــیمی درمان ــی و ی ــا در کس ــانی ک ــه ش ــیمی درمان ــی
انجام ندادهاند
 4-6هفته پس از جراحی
و همچنیـــن ممکـــن اســـت در بعضـــی مواقـــع بنـــا بـــه تشـــخیص پزشـــک،
رادیوتراپی قبل از جراحی و شیمی درمانی انجام شود.
انجام رادیوتراپی چه مواقعی برای بیمار انجام میگیرد؟
رادیوتراپ ــی معم ــوال ی ــک ب ــار در روز ،پن ــج روز در هفت ــه و ب ــه م ــدت  4-6هفت ــه
انجام میشود.
نحوه انجام رادیوتراپی چگونه است؟

بیم ــار بای ــد ابت ــدا ب ــر روی بورده ــای مخص ــوص در وضعی ــت درمان ــی بخواب ــد و
ی ــک س ــی ت ــی اس ــکن جه ــت شبیهس ــازی وضعی ــت درمان ــی از وی بهعم ــل آی ــد.
پزش ــک متخص ــص نی ــز بای ــد طراح ــی درم ــان و نقشهکش ــی را ب ــر روی 16س ــی
تـــی اســـکن مذکـــور انجـــام دهـــد تـــا بافـــت موردنظـــر را مشـــخص کـــرده و
همچنین بتواند بافت نرمال اطراف مانند قلب و ریه را حفظ نماید.

چه عوارضی ممکن است در هنگام رادیوتراپی برای بیمار بهوجود آید؟

ع ــوارض ح ــاد در حی ــن درم ــان مانن ــد الته ــاب و قرم ــزی پوس ــت ،ت ــورم پس ــتان،

14

شیرینی رژیمی با جو دوسر
و میوههای خشک

آیـــا رادیوتراپـــی بـــرای بیمـــار دردنـــاک
است؟

خیــر ،رادیوتراپــی دردنــاک نیســت ولــی
بعض ــی ع ــوارض آن مانن ــد الته ــاب و
قرمـــزی و تـــورم پوســـتی و درد گلـــو
میتوانـــد بـــرای بیمـــار آزاردهنـــده
باشد.
آیـــا در زمـــان رادیوتراپـــی ریـــزش مـــوی
سر برای بیمار خواهد بود؟

خیـــر ،ریـــزش مـــو فقـــط در منطقـــه
تحت تابش اتفاق میافتد.
آیـــا بیمـــاران میتواننـــد رانندگـــی
کنند؟

بلـــه ،در صـــورت نداشـــتن مشـــکل و
بیماریهـــای خـــاص انجـــام رانندگـــی
برای بیماران بالمانع است.

مواد الزم:
جو دوسر پرک:

بادام زمینی:
کشمش:
و (قیسی):
برگ زردآل 
کنجد:
کره بادام زمینی:
عسل:
تخممرغ:
بکینگ پودر:
هل:
پوست رنده شده لیموترش:
خالل پسته:

یک پیمانه

نصف پیمانه
 1/3پیمانه
سه عدد (نگینی خرد شود)
نصف پیمانه
 1/3پیمانه
یک قاشق غذاخوری
یک عدد
نصف قاشق مرباخوری
به مقدار دلخواه
کمی
دو قاشق غذاخوری

طرز تهیه:
ابتدا کره بادام زمینی ،عسل و تخممرغ را باهم مخلوط و سپس
سایر مواد به آن اضافه شود .سپس با دست ورز دهید تا خمیر
یکدستی به دست آید.

جدول حقایق تغذیه ای
انرژی در  100گرم =  402.6کیلوکالری
(در هر عدد شیرینی  13گرمی =  128/8کیلوکالری)

پس از یکدست شدن مخلوط به دست آمده ،از آن اندازه گردو
برداشته و شکل داده و روی کاغذ روغنی بچینید.

انرژی حاصل از چربی در هر  100گرم = 27/2کیلوکالری
ارزش غذایی در هر عدد شیرینی  13گرمی

برای زیبایی بیشتر پس از شکل دادن به مواد ،روی آن کشمش و
قیسیهای تکهشده کوچک قرار دهید و به مدت ده دقیقه در فری
که از قبل گرم شده قرار دهید تا طالیی شود.
خواص جودوسر:
در فصلهــای ســرد ســال ،مصــرف جودوســر بهخصــوص در وعــده
صبحانــه میتوانــد موجــب احســاس شــادابی و ســرزندگی بیشــتری
در شــما شــود.

جودوسر از آنجایی که دارای پروتئین و کربوهیدرات است ،ماده غذایی
انرژیزا و در عین حال مفیدی به شمار میآید .جودوسر حاوی مقادیر
زیادی از ویتامین و فیبر بوده و سرشار از فسفر ،کلسیم ،آهن،
منگنز ،منیزیم ،سدیم و مس است.
مصرف مداوم جودوسر سالمتی شما را تضمین خواهد کرد.

سخن پایانی پزشک:
توصیـــهای کـــه بـــه بیمـــاران
عزیـــز میشـــود ایـــن اســـت
کـــه در ابتـــدای درمـــان تمـــام
بیماریهـــا و مشـــکالت و
داروهـــای مصرفـــی خـــود را
بـــه پزشـــک مربوطـــه اعـــام
کننـــد تـــا بهتریـــن درمـــان
ممکـــن بـــا حداقـــل عـــوارض
انجام گیرد.

حفظ سالمت پوست و مو ،تقویت سیستم ایمنی بدن جهت مقابله
با استرس و هیجان ،کاهش سطح کلسترول خون ،حفظ سالمت
قلب و عروق ،تنظیم سطح گلوگز خون در بیماران دیابتی ،تقویت
سیستم گوارشی و درمان یبوست و نفخ و کمک به کاهش وزن تنها
چند مورد از فواید جودوسر میباشد.

هر عدد شیرینی  13گرمی
انرژی

 128/8کیلوکالری
 5/7گرم

قند

 3/5گــرم

چربــی

 0گــرم

نمــک
اسید چرب ترانس
انــدک

 0گرم
متوســط

زیــاد

IFDA

سـازمان غـذا و دارو

شماره پروانه بهداشتی ساخت
34/18415

کربوهیدرات برحسب گرم

گرم
5/7

چربی برحسب گرم

گرم
3/5

پروتئین برحسب گرم

گرم
1/8

کلسیم برحسب میلیگرم

گرم
26/4

آهن برحسب میلیگرم

گرم
0/56

فیبر برحسب گرم

گرم
0/93

کلسترول برحسب میلیگرم

گرم
7/5

اسیدچرب ترانس

گرم 0

مالحظه:
وقتـی میشـنویم کـه مـاده غذایـی خاصـی کالـری کمـی دارد،
فکـر میکنیـم که مصرف هر میـزان از آن مانعی نـدارد .توجه
داشـته باشـید که ایـن مواد نیز هرچند به میـزان اندک ،کالری
دارنـد ،لـذا مصـرف بیرویـه آنهـا ممکـن اسـت موجـب گرفتن
نتایج عکس شـود.

پـس  اگـر درحـال تلاش بـرای کاهـش وزن خـود هسـتید و
عالقـه خاصـی بـه شـیرینیجات داریـد این پیشـنهاد شـیرینی
جـوی دوسـر مـا را امتحـان کنیـد .ولـی رژیـم غذایـی خـود را بر
محـور شـیرینیجات تنظیـم نکنیـد.
پیش شماره دوم | بهمن 1396
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نیازمند
یاری
سبز
شما
هستیم

ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺭﻭﻣﯿﺰﯼ ﺷﻤﺲ
بیماری ارثی سرطان پستان حدود  %10-15از سرطانهای پستان را تشکیل میدهد .از
عالئم این بیماری سابقه ابتالی شخصی به سرطان پستان در سنین جوانی ،ابتال یک
مرد به سرطان پستان ،ابتالی هر دو پستان به سرطان ،منفی بودن هر سه گیرنده
هورمونی بیمار و همین طور وجود سابقه خانوادگی ابتال به سرطان پستان ،و یا
تخمدان و یا سرطانهای مرتبط همچون سرطان پروستات در مردان و سرطان
پانکراس است .شناخت و تشخیص زودرس این بیماری فرصت را برای ارزیابی خطر
ارثی بودن بیماری ،انجام اقدامات پیشگیرانه جهت کاهش خطر و تشخیص بیماری
در مراحل اولیه بیماری و همینطور بهبود نتایج بالینی فراهم میکند.
همزمان با برنامه کمپین صورتی ،مشاوره ژنتیک با هدف شناسایی و کاهش ابتال
به سرطان پستان ارثی انجام شد .یکی از اهداف برگزاری این جلسه ،آشنایی افراد
جامعه با بیماری سرطان پستان ارثی و نقش مهم مشاوره در پیشگیری از ابتال به
سرطان پستان بود.
در این برنامه که به همت خیریه شمس (مؤسسه مردمنهاد شناخت و مهار
سرطان) برگزار شد ،دکتر رضا شیرکوهی ،متخصص ژنتیک پزشکی و عضو هیئت
علمی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران مشاورههایی به مراجعین محترم در
خصوص خطر بروز سرطان پستان ارائه کرد.
در طی این برنامه  31نفر برای انجام مشاوره ژنتیک مراجعه کردند .شرح حال و
اطالعات پاتولوژی بیمار و همچنین سابقه خانوادگی ابتال به سرطان در  3نسل
گذشته فرد مراجعهکننده توسط پزشک متخصص ژنتیک بررسی شد .در پایان این
برنامه براساس معیارهایی که در باال ذکر شد 15 ،نفر واجد شرایط الزم جهت انجام
آزمایش ژنتیک برای سرطان پستان ارثی تشخیص داده شدند .از آنجایی که افراد
پرخطر (خود بیمار و همینطور اعضای خانواده آنها) در معرض خطر بیشتری
نسبت به جمعیت عمومی در ابتال به سرطان پستان ،تخمدان و سرطانهای
مرتبط هستند ،انجام آزمایش ژنتیک کمک شایان توجهی در پیشگیری از ابتالی
مجدد این افراد و همینطور ابتال افراد خانواده آنها میکند .میزان هزینه تخمین
زده شده برای هر فرد به منظور انجام آزمایش ژنتیک سرطان پستان ارثی بطور
متوسط در حدود دو میلیون و هشتصدهزار تومان است .از آنجاییکه آزمایش
ژنتیک سرطان تحت پوشش بیمه قرار ندارد ،مهمترین دغدغه بیماران هزینه باالی
این آزمایش است که این امر نیازمند حمایت ارزشمند و مساعدت خیرین محترم
برای تأمین هزینه آزمایش ژنتیک این افراد است.

ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺷــﻤﺲ؛ ﻣﺆﺳﺴــﻪ ﻣﺮﺩﻡﻧﻬﺎﺩ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﻣﻬﺎﺭ ﺳﺮﻃﺎﻥ ،ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﭼﺎﭖ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺭﻭﻣﯿﺰﯼ ﻭﯾﮋﻩ  ۱۳۹۷ﺑﺎ ﻃﺮﺍﺣﯽ
ﺑﺪﯾﻊ ﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻫﻤﺮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﯾﺎﻭﺭﺍﻥ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻭ ﺍﻫﺪﺍﯼ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ،ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﺧﻮﺩ ،ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ
ﺳﻬﯿﻢ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺧﯿﺮ ،ﺩﺭ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﯾﺎﺭﯾﮕﺮ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻮﺍﯾﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺻﺮﻑ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﺩﯾﺪ.
ﺯﻣﺎﻥ ﺩﻗﯿﻖ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﻭ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺍﺳﻔﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ ،ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﯿﺪ.
* ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺮ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ
ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﻭ ﺑﺎﻧﮏ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ.

ﺩﺭﺑــــﺎﺭﻩﯼ ﻣﺆﺳـــﺴﻪ

..
..
..
..
..
.

ﻭﯾﮋﮔــﯽﻫﺎﯼ ﺗﻘــــﻮﯾﻢ

ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺭﻭﻣﯿﺰﯼ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
ﺷﻤﺴﯽ /ﻗﻤﺮﯼ  /ﻣﯿﻼﺩﯼ
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺻﻔﺤﺎﺕ ۱۲ :ﺑﺮﮒ )ﻣﺎﻩ(  +ﺟﻠﺪ
ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ :ﭘﺮﻭﺍﻧﻪﻫﺎ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎ :ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎﯼ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺗﻌﻄﯿﻼﺕ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ
ﺍﺑﻌﺎﺩ ۱۶۵×۱۶۵ :ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺭﻧﮓ :ﭼﻬﺎﺭ ﺭﻧﮓ CMYK
ﻧﻮﻉ ﺻﺤﺎﻓﯽ :ﻓﻨﺮ ﺩﻭﺑﻞ
ﺟﻨﺲ ﮐﺎﻏﺬ  ۱۷۰ :ﮔﺮﻡ ﮔﻼﺳﻪ
ﭘﺎﯾﻪ ۴۰۰ :ﮔﺮﻡ ﺍﯾﻨﺪﺭﺑﺮﺩ
ﻃﺮﺍﺡ ﮔﺮﺍﻓﯿﮏ :ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻭﮐﯿﻠﯽ ﻭﺭﺟﻮﯼ

ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺗﻤﺎﻡ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺷﻤﺲ ،ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺩﻝ ﺍﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﮐﺎﻧﺴﺮ ﺍﯾﺮﺍﻥ ،ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎﯼ ﻋﻠﻤــﯽ ﻭ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤــﻠﮑﺮﺩﻫﺎﯼ ﻣﻠﯽ
ﻭ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﻣﻬﺎﺭ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﮐﻤﮏﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻣﯽ ،ﺗﻼﺵ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﺭﻭﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ.

۴۳۶۲۵۳۷۳/۵۰

۶۱۰۴ ۳۳۷۸ ۹۰۴۵ ۳۱۶۸

آزمایش ژنتیک بهترین راهکار پیشگیری از سرطان پستان ارثی است اما بسیار
پرهزینه است .از آنجایی که تأمین هزینههای درمانی ،بسیاری از بیماران را ناتوان
در پرداخت چنین هزینه گزافی کرده است این امر مشارکتهای مردمی و
کمکهای نقدی خیرین دلسوز را میطلبد .افراد خیری که مایلند در تأمین هزینه
آزمایش ژنتیک این بیماران ما را یاری دهند میتوانند کمکهای مردمی خود را به
شماره حساب خیریه شمس  43625373/50نزد بانک ملت واریز کنند.
بیمارانی که در خطر بروز بیماری هستند برای انجام آزمایش ژنتیک نیاز به کمک
و حمایت خیرین محترم دارند.
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ﻧﺤـــﻮﻩﯼ ﺳــﻔﺎﺭﺵ

ﻣﺒﻠﻎ  ۹۵۰۰ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﯼ ﻫﺮ ﺗﻘﻮﯾﻢ* ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮐﺎﺭﺕ
ﯾﺎ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻭﺍﺭﯾﺰ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺭﺳﯿﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﻧﺎﻡ
ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺗﻤﺎﺱ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺁﯼﺩﯼ ﺗﻠﮕﺮﺍﻡ
 @alirezavakili_vﺍﺭﺳﺎﻝ ﻭ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۶۶۵۷۸۵۲۲
)  (۰۲۱ﻓﮑﺲ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
* ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺳــﻔﺎﺭﺵ ﺷــﻤﺎ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ  ۱۰۰ﺟﻠﺪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻭﯾﮋﻩ ﺑﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﻤﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ
ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
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