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نوروز:
جشن شکوفایی و نوزایی
دکتر میر جالل الدین کزّازی

جشن نوروز جشن شور و شکفتن و شادی است .جشن
امید و نوید است :امید به آینده ای بیش ،بِهین و بآیین؛
نوید زندگانیی بیش ،ارزنده و برازنده .گرامی جشن نوروز،
جشن دگردیسی و نوزایی گیتی است.

جشن رستاخیزی است ،شورانگیز و جان آویز ،رستاخیزی
فرمند و َو ْرجاوند .در جشن نوروز که همزمان
دلپسند و ّ
است با آغاز بهار شکوفه بار شگفتیکار ،جهان از پژمردگی
و افسردگی ،از بیماری و نزاری که ارمغانی ُگجسته نشان از
نیروهایی زیانبار و زیانکار و اهریمنی چون تیرگی و
سرماست ،می َرهد و نَستوهانه ،دا ِد تالش و تکاپوی می
فر و فروغ بیابد و جوان و پر توان ،پژمانی و
دهد تا باز ّ
پریشانی و بی سامانی را فرو بنهد و به سوی آبادانی و

شکوفانی و شادمانی بشتابد.

برترین و گوهرین ترین آموزه و اندرز نوروز و بهار آن است
که بهار و روزگار نو را از جهان برون ،از گیتی ،به درون ببریم،
به مینوی نهاد و نهان خویش .ما چونان گرامی ترین و
گرانمــایهترین آفریــدهی یزدان دادار و پیچیــــدهترین و
اندیشیده ترین پدیده جهان هستی ،می باید ،دمساز و
همساز با گیتی نوزایی و شکوفایی را با رستاخیزی نهادین
و بنیادین ،در مینوی درون خویشتن بیاغازیم و به انسانی
بیش و ب ِ ْه از آنچه بودهایم ،دیگرگون بشویم .نوروز و بهار
ِ
بزرگ َبرین همین است.
جشن
راستین و سرشتین و
ِ
میر جالل الدین ک ّزازی
اسفند ماه 96

پنجره بر دوش،
دنبال نسیم نوروزی

محمد صالح عال

من ،سرطان را دوست نداشتم ،خیلی چیزها را دوست
نداشتهام ،دشمنهای نازنینم را دوست نداشتهام .من هر چه
را ،هر کس را که دوست نداشتم به آن فکر نمیکردم ،مایل
نبودمدربارهاش چیزی بدانم و بخوانم .خیالمیکردمناشناخته
بودن آنچه را که دوست ندارم ،موجب میشود به آن مبتال
نشوم ،اما سالها پیش اتفاقی افتاد که موجب شد ،به یکی از
دشمنانم فکر کنم ،فکر کردم و کمکم ملتفت شدم ،دشمنها
بد نیستند ،نه تنها بد نیستند ،که حتی از دوستان هم بهترند،
زیرا دانستم ،این دشمن است ،که همیشه به من فکر میکند،
که چگونه پدرم را در بیاورد؛ چگونه مرا بچزاند؛ آزار بدهد ،یا آسیبی
به من برساند ،دانستم که دشمن عزیز ،بیشتر از آنها که مرا
دوست میدارند ،به یادم هست و دائماً به من فکر میکند .او
بیشتر از دوستانم به من فکر میکند ،کسی که به فکر کسی
است ،بیلطف نیست ،لطفی دارد ،پس کمکم شروع کردم به
دوست داشتن دشمنهایم .حاال سالهاست ،دشمنهایم را
دوست دارم ،بعد از آن یاد گرفتم ،دردهای خودم را دوست
داشته باشم ،زیرا به قول سنت اگزوپری ،آنها دردهای خو ِد،
مناند .فکر کردم سرماخوردگی چه ناخوشی خوبی است،
همین که آدمی را مبتالی تب و لرز ،میکند خوب است .تب
کردن و لرزیدن ،همان حال عاشقهاست ،عاشقها تب
میکنند ،میلرزند ،رنگ پریدهاند ،ملنگاند و هذیان میگویند،
پس عاشق سرماخوردگی شدم ،چنانکه هر بار سرما میخوردم،
تالش میکردم به زودی خوب نشوم از تب و لرز .اینکه همه
نازت را میکشیدند ،حالت را میپرسند و دست روی دستات،
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روی پیشانیات میگذارند ،مطبوع است ،اما تا چند وقت پیش،
همچنان از سرطان میترسیدم ،هنوز هم میترسم ،اما برایم
کاری پیش آمد که مجبور شدم با میکروبها زلفی گره بزنم ،به
میکروبهای عزیز نزدیک شوم ،میکروبها را بشناسم ،آن
زمان فهمیدم ،میکروبها هم مثل همه موجودات خوب و بد
دارند و ما به وجود برخی میکروبها نیازمندیم ،فهمیدم ،بدون
میکروبها ،نمیتوان زندگی کرد و برای بهتر فهمیدن آنها
گاهی خودم را جای میکروبها و ویروسها گذاشتم ،همانها
موجب شدند که بفهمم سرطان هم با ما غریبه نیست،
سرطان هم از خود ماست ،چیزی بیرون از وجود خود ما
نیست .پس بخودم گفتم ،بیعقلی است ،من از چیزی که به
خودم تعلق دارد وحشت داشته باشم و بترسم .اما به لطف
پژوهشگرهای نازنین ،تالش و مساعی آنها این روزها کمتر
کسی از سرطان میمیرد تازه بمیرد به نظرم در هر صورت
باالخره داور سوت میزند و زمینها عوض میشود قهرمان
هرگز ِجر نمیزند .همین که داور سوت زد با جوانمردی و
اشتیاق آمادهی تعویض زمین میشود .زیرا مرگ که نیستی
نیست .ما همه ادامه داریم فقط زمینها عوض میشود و من
از اینجا عازم عالم ناز میشوم زندگی هر لحظهاش گنجی
الاحصاست ،من تا آخرین ثانیه باید در زمینبازی باشم .بدوم و
تالش کنم اگر توانستم گل بزنم .به نظرم مرگ پدیده عجیبی
نیست .زنده ماندن عجیب است قهرمان واقعی کسی است
که همراه با سرطان عزیز ،منتظر نوروز باشد و با سرطان،
پنجره بر دوش ،به دنبال نسیمهای بهاری بگردد.

دکتر کاظم زندهدل

دانشیار مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر ،دانشگاه علوم پزشکی تهران

ضرورت اطالعرسانی و نقد باورهای غلط

درباره سرطان حرف بزنیم ،حتی در نوروز

بســیار شــنیدهایم اگــر کســی بــه بیمــاری ســرطان مبتــا شــود ،اطرافیــان بیمــار و حتــی
گاهــی پزشــکان ترجیــح میدهنــد حقیقــت را بــه او نگوینــد .متأســفانه ایــن رفتــار بــه
بیمــاری و مشــکالت آن دامــن میزنــد .و باعــث میشــود کــه بیمــار و اطرافیــان بجــای
روبــرو شــدن بــا حقیقــت بیمــاری و برنامهریــزی مناســب بــرای مدیریــت شــرایط پی ـش
آمــده ،از آن بگریزنــد و حتــی بــرای کســب اطالعــات الزم در مــورد بیمــاری خــود کوتاهــی
کننــد.
بیاطالعــــی مـــردم از علل ســــرطان ،آمـــــارهای آن ،روشهــــــای درمـــــانی و
نتایج درمان ،زمینهساز ترویج خرافات و تشدید مشکالت جامعه و بیماران است.
الزم است محیطهای کاری ،مدارس ،انجمنها ،بخشهای دولتی و خصوصی،
سازمانهای مردم نهاد ،و غیره اقدامات مؤثری در راستای اطالعرسانی انجام بدهند
تا اطالعات جامعه در مورد سرطان افزایش یابد؛ دیدگاهها اصالح شود و بیماران و
خانوادههای آنها از حمایتهای الزم برخوردار شوند .برای این کار باید از تمام ابزارها و
روشهای متنوع استفاده کنیم .به عنوان مثال برگزاری مسابقات هنری مانند تئاتر در
مدارس با مضمون آگاهی بخشی نسبت به سرطان با همکاری آموزگاران ،دانش آموزان
و والدین.

ایـن سـکوت سـنگین را بشـکنیم و
مسـئوالن دولتی ،انجمنها ،سـازمانهای
مـردم نهـاد ،کارفرمایـان ،شـهرداریها،
صداوسـیما ،وغیـره ،همـه و همـه بایـد
بـرای طـرد خرافـات و برداشـتهای غلـط
تلاش کننـد و بسـتری را فراهـم سـازند
کـه مـردم بـه اطالعـات درسـت دسترسـی
داشـته باشـند .مـردم را بـه آگاهـی دعـوت
کنیـم ،حتـی گاهـی در تعطیلات نـوروز
هـم وقتـی را بـه ایـن اختصـاص بدهیـم
کـه اطالعـات صحیـح را از سـایتها و
منابـع معتبـر کسـب کنیـم و حتـی در
میهمانیهایمـان در مـورد آن صحبـت
کنیـم .سـایت و کانـال خیریـه شـمس در
ایـن راه همـراه شماسـت.

برگــزاری کمپینهــا و انتشــار اطالعــات صحیــح از ســوی مســئوالن و صاحبنظــران هــم
باعــث میشــود از خرافههــا و برداشـتهای غلــط فاصلــه بگیریــم .بــه ایــن ترتیــب همــه
مــردم بــا ســرطان و عالئــم آن آشــنا خواهنــد شــد و از واژه ســرطان ،وحشــت نخواهنــد
کــرد؛ در نتیجــه افــراد در صــورت ابتــا بــه ســرطان ،در ســریعترین زمــان ممکــن بــه
پزشــک خــود مراجعــه خواهنــد کــرد .نبایــد بجــای خــود بیمــار ،دیگــران تصمیــم بگیرنــد.
بیمــاران بــا اطــاع از بیمــاری خــود ،میتواننــد کمــک زیــادی بــه رونــد درمــان کننــد و در
نتایــج درمــان تأثیــر بگذارنــد.
اغلب دوستان و اقوام میخواهند به بیمار و خانواده او کمک کنند ،اما روش آن را
نمیدانند و گاه با تصورات نادرست از بیمار مبتال به سرطان فاصله میگیرند .در حالی
که گاهی کمکها و حمایتهایی که دوستان بیمار میتوانند انجام بدهند از پزشک بر
نمیآید.
هـــم بایـــد بیمـــاران در مـــورد بیمـــاری خـــود بـــا اطرافیـــان و دوســـتان خـــود صحبـــت
کننـــد و هـــم دوســـتان و آشـــنایان تـــاش کننـــد در زمـــان بیمـــاری بـــه کمـــک بیمـــار
بیاینـــد و در زمانـــی کـــه او بـــه محبـــت و کمـــک نیـــاز دارد ،او را تنهـــا نگذارنـــد.
اطالعـــات خانوادههـــای بیمـــاران هـــم بایـــد افزایـــش یابـــد .گاهـــی ممکـــن اســـت
بیم ــاری منش ــاء ژنتیک ــی داش ــته باش ــد و در خان ــواده تک ــرار ش ــود .ه ــر چن ــد همیش ــه
اینطـــور نیســـت و ایـــن عوامـــل خطـــر مشـــترک (مثـــل مصـــرف ســـیگار) اســـت کـــه
باع ــث تک ــرار بیم ــاری در ی ــک خان ــواده میش ــود ،ن ــه عام ــل وراث ــت .اگ ــر کس ــی از اق ــوام
و نزدیـــکان مـــا ایـــن بیمـــاری را دارد بـــه دور از ترحـــم و بـــه عنـــوان وظیفـــه اجتماعـــی
ب ــه او کم ــک کنی ــم .عی ــادت س ــاده ،رف ــع مش ــکالت روزم ــره بیم ــاران ،همراه ــی بیم ــار
در مس ــیر درم ــان ،تأمی ــن مناب ــع مال ــی ،کم ــک ب ــه خان ــواده بیم ــار و م ــوارد خالقان ــه،
بهانههـــای خوبـــی بـــرای کمـــک بـــه بیمـــاران و خانوادههـــای آنهاســـت.
در همـه حـال ،شـأن و احتـرام بیمـاران را رعایـت کنیـم و با درک شـرایط خاص ایـن بیماری
فرصتهـای مختلفـی را بـرای کمـک بـه آنـان ایجـاد کنیـم .بـرای ایـن کار بهتـر اسـت
اطالعاتمـان را افزایـش بدهیـم و از روی بیاطالعی در مورد بیمـاری و عوارض آن قضاوت
نکنیم .
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مرسی
که
سالمی
عزیزم!
مرتضی تفرشی

پســـرم دارد از خانـــه بیـــرون مـــیرود ،میگویـــد «:تاریـــخ  25اســـفند یـــادت
هـــری میریـــزد .ایـــن تاریـــخ را صدبـــار بـــه خـــودم یـــادآوری
باشـــه ».دلـــم ُ
کردهام...
« خونـــه باشـــی هـــا!» کاغـــذی را کنـــار میـــز تلفـــن میگـــذارد و میگویـــد:
«رســـید قالیشـــویی اســـت .بیســـت و پنجـــم تـــا قبـــل از ظهـــر قالـــی را
میارن».
شـــب عیـــد نزدیـــک اســـت .بچههـــا دارنـــد بـــرای خانهتکانـــی کارهایـــی
میکننـــد ،دختـــرم خُ ـــرد خُ ـــرد همـــه جـــای خانـــه را تمیـــز میکنـــد.
مـــن هـــم گاهـــی کمـــک میکنـــم ،امـــا دســـت و دلـــم بـــه هیـــچ کاری
نمـــیرود .حالـــم بـــد نیســـت ولـــی تـــرس از تکـــرار دوبـــاره درمـــان و
اضطـــراب و نگرانـــی از طـــی کـــردن دوبـــارهی راه گـــذر از رنجهـــا ،
درونـــم را چنـــگ میانـــدازد ،همـــهاش دارم ســـناریوی  25اســـفند را در
خیـــال خـــودم مینویســـم 25 .اســـفند قـــرار اســـت نتیجـــه
آزمایشهایـــم را بگیـــرم .بـــار دوم کـــه شـــیمیدرمانی را شـــروع کـــردم،
بعـــد از عمـــل و شـــیمیدرمانی و پرتودرمانـــی دفعـــه قبـــل ،دیگـــر تـــوان
نداش ــتم .چن ــد ب ــار ب ــه همس ــرم گفت ــه ب ــودم «ول ــش کنی ــم؛ ادام ــه ندی ــم»،
ام ــا ب ــا پافش ــاری و خواه ــش بچهه ــا دوب ــاره خ ــودم را پی ــدا ک ــردم و عم ــل
دوم و شــیمیدرمانی و رادیوتراپیها را انجام دادیم.
تـــا  25اســـفند 25 ،بـــار میمیـــرم و زنـــده میشـــوم .ایـــن دفعـــه دیگـــر اگـــر
ماجـــرای ســـرطان تمـــام نشـــد ،خـــودم تمامـــش میکنـــم .اگـــر ایـــن لعنتـــی
دس ــت از س ــر م ــن برنداش ــت م ــن از او دس ــت برمــیدارم .بگ ــذار ه ــر ج ــا ک ــه
میخواهـــد متاســـتاز بدهـــد .مثـــل همیشـــه ســـعی میکنـــم نگرانـــی را
ب ــرای خ ــودم نگ ــه دارم ول ــی هم ــه آنه ــا میفهمن ــد ،وقت ــی ناغاف ــل دخت ــرم
میپرد و بغلم میکند و میپرســد «کجایی؟» ،دســتم رو میشود.
.تـــا  25اســـفند وقـــت دارم صدبـــار خاطـــرات آن روزهـــای داغ زندگـــیام را
مرور کنم.
 ...ناگهــان دیــدم دیــر شــده اســت .یکبــاره وارد ماجرایــی شــدم کــه خوابــش
را هـــم نمیدیـــدم .تـــا چشـــم بـــاز کـــردم ،دیـــدم روی تخـــت شـــیمیدرمانی
نشســـتهام و ایـــن طـــرف و آن طرفـــم زنهایـــی هســـتند کـــه موهایشـــان
ریخت ــه اس ــت؛ کارم را از دس ــت داده ام از انج ــام کاره ــای روزم ــرهام عاج ــزم
و افتـــادهام روی دســـت دختـــر و پســـر دانشآمـــوزم کـــه بـــه جـــای
نگهداشـــتن مـــن بایـــد بـــه دنبـــال بـــازی و ســـرگرمی خودشـــان میرفتنـــد.
چقـــدر خـــودم را ســـرزنش کـــردم کـــه بـــه نشـــانههای بیمـــاری بیتوجـــه
بودم .اگر میدانســتم  ....اگر یکبار پیش دکتر میرفتم...
رنـــج و درد و ضعـــف بیمـــاری یـــک طـــرف ،آشـــوب ایـــن فکـــر و خیـــاالت هـــم
یـــک طـــرف ،هرچـــه بیشـــتر فکـــر میکنـــم ،فاجعـــه بیشـــتر دهـــان بـــاز
میکنـــد .ســـرطان تنهـــا ســـلولی نیســـت کـــه بـــه ســـلولها و بافتهـــای
اط ــراف خ ــودش چن ــگ میان ــدازد ،بلک ــه مش ــکلی اس ــت ک ــه مث ــل هشــتپا
همـــه طـــرف زندگـــی را میگیـــرد .همـــه اطرافیـــان را بـــه نحـــوی درگیـــر
میکنـــد .گاهـــی مشـــکالت کوچـــک هـــم بـــا آمـــدن ایـــن بیمـــاری بزرگتـــر و
ســـختتر میشـــوند ،بیپولـــی و اختـــاف خانوادگـــی و ...حتـــی ضعـــف
فرهنگـــی خانوادههـــا ممکـــن اســـت تشـــدید شـــود .از نشســـتن کنـــار
بیمـــاران دیگـــر در انســـتیتو کانســـر ایـــران و مشـــاوره مـــددکاران ،خیلـــی از
ایـــن چیزهـــا را دیـــدم و شـــنیدم .خـــودم هـــم کـــم و بیـــش گرفتـــار ایـــن
مسائل شدم.
تحمـــل ایـــن مشـــکالت بـــا ضعـــف بدنـــی و درماندگـــی ،دشـــوار بـــود ،خیلـــی
دشـــوار .بدتـــر از همـــه ایـــن بـــود کـــه روحیـــهام روز بـــه روز بدتـــر میشـــد و
افـــکار منفـــی هجـــوم میآوردنـــد .یـــاد حـــرف پـــدرمافتـــادم کـــه میگفـــت:
«درختـــی کـــه ضعیـــف بشـــه یـــا خـــوب آب نخـــورده باشـــه ،آفـــت بهـــش
حملـــه مـــی کنـــه ،یکشـــبه میبینـــی شـــته همهجـــای اونـــو گرفتـــه» .فکـــر
و خیـــال منفـــی مثـــل شـــته بـــه ذهنـــم چســـبیده بـــود .احســـاس میکـــردم
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مثـــل خمپـــارهای وســـط خانـــواده ترکیـــدهام و ترکشهایـــم بـــه همـــه
اصابت میکند.
 من بیمار شــدهام و همه خانواده باید تاوانش را بدهند. م ــن ب ــرای داروه ــا  ،آزمای ــش و درم ــان ،پ ــول الزم دارم و پس ــرم بای ــداز خیـــر کالس موســـیقیاش بگـــذرد؛ دختـــرم بایـــد از خریـــد لبـــاس
دلخواهش صرفنظر کند.
 م ــن ناتوان ــم و هم ــه بای ــد ب ــا هم ــه ت ــوان در خدم ــت م ــن باش ــندو زیــر بال و پرم را بگیرند.
 من پای همه را بستهام آنها ناچار هستند از سفر و تفریح خودبزنند.
 من مراقبت میخواهم و آنها باید شـببیداری بکشــند؛ -من موهایم را ازدسـتدادهام و سینهام را؛ همسرم.........

چرخیـــدم،
طــرف در
مــددکاربخــش همراه ــش ب ــود،
مـــــــن تا آن لحظـــه هنـــوز نتـــیجه
را نخــــــوانده بــــــــودم ،وقتـــــــــی
همســـــــرم مـــرا بـــه ســـینهاش
فشـــــــــرد و اشـــــکهایـــش را
روی گونـــــــــههایم پــــــــــاک
کـــــــــرد ،از زبـــــــــــان او
شنــــیـــــــــدم که
گـــــفـــــت
:

«مرســـــی که سالمـــی عزیـــــــزم!»

زن بـــودن مـــن زیـــر ســـؤال رفتـــه؛ همســـرم چـــه گناهـــی کـــرده؟ او هـــم
دارد افسرده میشود......
مـــن چقـــدر حـــق دارم؟ بـــهزودی زبـــان همـــه بـــه مـــن دراز میشـــود؛
ســـرکوفتها شـــروع میشـــود ....بعـــد از همـــه اینهـــا آیـــا ســـامتی مـــن
برمیگـــردد؟ ....اگـــر هـــم برگـــردد ،آیـــا ســـرطان برنمیگـــردد؟ ...ســـالم هـــم
کـــه باشـــم ،دیگـــر نمیتوانـــم همـــان آدم قبلـــی باشـــم؛ بـــا ایـــن وضـــع
نمیتوانم با دوســتانم به استخر بروم....
غـــرق ایـــن افـــکارم ،ناگهـــان فشـــار دســـتهای دختـــرم را حـــس میکنـــم کـــه
دور بدنـــم حلقـــه میزنـــد و زیـــر گوشـــم نجـــوا میکنـــد« :مامـــان مثبـــت
فکر کن!»
راســـت میگویـــد :چیزهـــای مثبـــت هـــم کـــم نیســـتند .مثـــل همیـــن رابطـــه
خـــود او و بـــرادرش کـــه پیـــش از بیمـــاری مـــن ،همـــهاش از هـــم گالیـــه
داش ــتند و ه ــر کاری داش ــتم ای ــن میگف ــت« :ب ــه اون بگ ــو» ح ــاال در کاره ــای
خان ــه ،هرک ــدام بیش ــتر از دیگ ــری مای ــه میگذارن ــد .دخت ــرم ح ــاال ی ــک س ــر و
گـــردن از هـــم ســـن وســـاالن خـــود باالتـــر اســـت .خیلـــی مســـئولیتپذیر و
مهربانتر شده.
همســـرم اوایـــل قاطـــی کـــرده بـــود ،همـــهاش فکـــر میکـــردم مـــرا دوســـت
ن ــدارد .حت ــی اگ ــر زی ــادی ب ــه م ــن محب ــت میک ــرد ،دلخ ــور میش ــدم .ش ــاید
دلیـــلاش افـــکار خـــودم بـــود ،چـــون برخـــورد دیگـــران بـــه نظـــرم ترحـــم
برانگیــر میآمد .متنفرم از این حس ترحم.
دور دوم شـــیمیدرمانی ،چیزهـــای بیشـــتری یـــاد گرفتـــه بـــودم ،احساســـات
خـــودم را هـــم بهتـــر از اول میفهمیـــدم و قضاوتهایـــم منطقیتـــر شـــده
ب ــود حت ــی در م ــورد خواهرش ــوهرم ک ــه دوس ــت نداش ــتم از بیم ــاریام باخب ــر
شـــود ،نظـــرم عـــوض شـــد .یکبـــار مجبـــور شـــدم همـــراه او بـــه انســـتیتو
کانس ــر ای ــران ب ــروم از آن روز ب ــه بع ــد نظ ــرش ب ــه ای ــن بیم ــاری ع ــوض ش ــد.
حـــاال خـــودش یکـــی از داوطلبـــان جمـــعآوری کمـــک بـــه خیریـــه ســـرطان
اس ــت ام ــا همس ــرم بیش ــک قهرم ــان ای ــن ماج ــرا اس ــت ،محب ــت و ارتب ــاط
عاطف ــی و صمیمان ــه او ب ــود ک ــه م ــرا س ــر پ ــا نگ ــه داش ــت و درس ــختترین
روزهـــا کـــه خواســـتم درمـــان را تـــرک کنـــم  ،مـــرا بـــه زندگـــی برگردانـــد .حـــاال
نســـبت بـــه قبـــل از بیمـــاری  ،بـــا همســـرم و حتـــی بـــا خانـــوادهاش روابـــط
صمیمانهتـــری دارم .ایـــن بلـــوغ عاطفـــی را مدیـــون همیـــن دوره مبـــارزه بـــا
بیماری هستم.
ســـرانجام لحظـــه گرفتـــن جـــواب آزمایـــش رســـید .تنهـــا آمـــده بـــودم
بیمارســـتان ،فاصلـــه در بیمارســـتان تـــا آزمایشـــگاه را بـــه ســـختی قـــدم
برداشـــتم ،پاهایـــم سســـت شـــده بـــود .برگـــه را کـــه گرفتـــم چشـــمهایم
ســـیاهی رفـــت؛ روی صندلـــی نشســـتم .تـــا اینکـــه بـــا صـــدای همســـرم بـــه
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فاطمه تورنگ

متخصص تغذیه

تعطیالت عید ،فرصتی برای سالمت بیشتر جسم و روح

اندرز نامه سالمت نوروزی

نـوروز همـراه بـا فراغـت از کار فرصـت مناسـبی اسـت بـرای توجـه بیشـتر بـه
سلامتی روح و جسـم مـا .دیـد و بازدیدهـای عید و فرصت بیشـتر بـرای همراهی
بـا خانـواده اگـر به درسـتی مدیریت شـود میتواند بـه کاهش تنشهـا و افزایش
روحیـه مثبـت بیانجامـد .تعطیلات طوالنـی ،علاوه بـر ایـن ها زمـان کافـی برای
پخـت غـذای سـالم و انجـام فعالیتهـای ورزشـی به ما میدهـد .اما متاسـفانه در
همـه جـای دنیـا ازجملـه ایـران ،مشـکالت تغذیـه ای زیـادی در تعطیلات ایجـاد
میشـود کـه میتوانـد بـه چاقی ،افزایش فشـارخون و نیـز خطر انـواع بیماریها
بویـژه بیماریهـای قلبی-عروقـی و سـرطانها منجـر شـود .در ادامـه نکاتی برای
حفظ سالمت در تعطیالت آمده است:
خرید تنقالت را مدیریت کنید

بـرای پذیرایـی میـوه  ،شـیرینی هـای کوچـک و خشـک ،آجیـل شـیرین و میوههای
خشـک بخریـد .آجیلهـای شـور ،شـکالت ،آبنبـات ،پاسـتیل و غیـره انتخابهـای
خوبی نیستند.
وعده صبحانه را فراموش نکنید

معمـوال در تعطیلات نظـم وعدههـای غذایـی بـه هـم میخـورد و اغلـب وعـده
صبحانـه حذف میشـود .سـعی کنید که همیشـه سـه وعـده اصلـی و حداقل دو
میـان وعـده داشـته باشـید .وعـده صبحانـه را اصلـی تریـن وعـده قـرار دهیـد و
بخاطـر داشـته باشـید کـه اگر بدون خـوردن صبحانه بـه مهمانی برویـد ،غذاهای
ناسالم بیشتری خواهید خورد.
در مهمانیها غذاهای سالم انتخاب کنید

در تمام وعده ها ساالد یا سبزی و ماست کمچرب یا دوغ کمنمک میل کنید.

آب خورشـتهای چـرب ،سـوپهای حـاوی خامه و تهدیگ ،سـبزیجات سـرخ کرده
بخصـوص سـیب زمینـی سـرخ کـرده و سـسها غذاهـای پرکالـری هسـتند کـه
نبایـد مصـرف شـوند ،اگـر نگـران وزن خـود هسـتید آجیـل و میوههـای خشـک
کمتری مصرف کنید و در مصرف میوهجات هم افراط نکنید.
توجـه :در صورتـی کـه از بیـرون غـذا مـی گیریـد ،فقـط از رسـتوران هـای معتبـر و
مطمئن غذا تهیه کنید.
راهکارهای کاهش یبوست را به کار گیرید

یبوسـت مشـکل شـایع در تعطیلات اسـت کـه بـه دلیـل بـه هـم خـوردن نظـم
زندگـی و گاه قـرار گرفتـن در محیـط جدیـد ایجاد میشـود .هر روز سـاالد با روغن
زیتـون و آبلیمـو بخوریـد .پیـاده روی داشـته باشـید و هشـت لیـوان آب بنوشـید.
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تفریحات پر تحرک داشته باشید.
هـر روز حداقـل چهـل و پنـج دقیقـه
فعالیت بدنی داشته باشید

بـا دوسـتان و اعضـای خانـواده بـه
پیـاده روی و دوچرخـه سـواری برویـد؛
بـه پیـک نیک برویـد و بازیهای فعالی
مثـل فوتبـال ،والیبال ،وسـطی ،هفت
سنگ و غیره را انجام دهید.
تماشـــای تلویزیـــون ،بازیهـــای
کامپیوتـــری و کار بـــا موبایـــل را بـــه
کمتـــر از دوســـاعت در روز محـــدود
کنید.
در مسـافتهای طوالنـی ،وقفه هایـی
برای پیاده روی ایجاد کنید

نشسـتن به مـدت طوالنی در اتومبیل
بـرای سلامتی مضر اسـت .هـر چهل
و پنـج دقیقه ،حداقـل ده دقیقه پیاده
شـوید و قدمـی بزنیـد .در هواپیمـا و
قطـار در راهروهـا پیـاده روی کنیـد.
انجـام حـرکات کششـی را فرامـوش
نکنید.
در نگهداری غذاها دقت کنید

حتمـا آجیـل را در یخچـال نگـه داریـد.
هـر بـار که ظـرف آجیـل روی میـز را پر
میکنیـد ،آجیـل مانده در ظـرف را روی
آجیلها بریزید تا زودتر مصرف شود.
غذاهـای باقیمانـده را حداکثـر ظـرف
مدت یک ساعت در یخچال بگذارید.
در هنـگام مسـافرت بـرای نگـهداری
غـذا از یخچال هـای سـیار اسـتفاده
کنیـد و غذاهـای فاسـد شـدنی مثـل
الویه همراه نبرید.

برگزاری مراسم روز پرستار در بیمارستان امام خمینی(ره)؛

لبخند شادی بر سیمای پرستاران
صادق شاهیان نطنزی

مراسم بزرگداشت روز پرستار با همکاری روابط عمومی
مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) و به همت خیریه
شمس در تاالر امام برگزار شد.
این مراسم در ابتدا با تالوت آیاتی چند از کالم ا ...مجید و سرود
ملی ایران و خیرمقدم سرکار خانم خورشید وسکویی مدیر
پرستاریدانشگاهعلومپزشکیتهرانبه 320پرسنلپرستاریو
مدعوین آغاز شد.

خانم وسکویی با بیان اینکه در طول  26سال ارائه خدمات
پرستاری در این بخش شاهد ایثارگری پرستاران بوده ایم،
ادامه داد :نقش پرستاران در آرامش روحی و سالمتی جسمی
دارای اهمیت انکار ناپذیر است.
در ادامهدکترکاظم زندهدل مديرعامل خيريهشمس به معرفی
خیریه و برنامه پیشگیری از سرطان پرداخت و در ادامه ،با اجرای
مسابقه ای آموزشی از پرستاران با تقدیم هدایایی تقدیر شد.

سپس خانم دکتر سپیده امیدواری روانپزشک و عضو هیئت
علمی مرکز تحقیقات انستیتو کانسر ایران درباره سالمت
روان در پرستاری به ایراد سخنرانی پرداخت.

امیدواری ،با بیان اینکه سالمتی ارائه دهندگان خدمات
پرستاری برای افراد بیمار حائز اهمیت است،گفت :داشتن
اعتقادات راسخ و مطالعات در این حوزه می تواند به خدمات
پرستاری کمک موثری باشد.
در ادامه این مراسم ،گروه «آوا درمانی همخوانی همسرایان
امید» متشکل از بیماران بهبودیافته از سرطان به سرپرستی
مهدی قاسمی چند تصنیف زیبا را اجرا کردند ،به طوری که
شور و هیجان خاصی را در پرستاران و حاضران ایجاد کرد.

در این بین بود که گروه «لبخند شادی شهر» وارد سالن شد
و باظاهریشاداب ،بستههایشکالت و پیامهایشادیبخش
را بین پرستاران توزیع کرد و با تبریک این روز به آنها ،با اجرای
نمایشی طنز ،لبخند شادی را بر سیمای پرستاران نشاند.
در ادامه این برنامه ،دکتر خسرو صادق نیت رییس مجتمع
بیمارستانی امام خمینی (ره) با حاضران سخن گفت.

وی با اشاره به پیچیدگی کار پرستاران و استقبال مردم و
مراجعهکنندگانبهبیمارستانهابویژهبیمارستانامامخمینی،
ادامه داد :بیماران و مراجعه کنندگان به بیمارستان عالوه بر
داشتندرد جسمانیدارای تنگناها و تنگدستیهایینیز هستند
که این امر کار پرستاران را سخت تر می کند.
سپس از  50نفر از پرستاران نمونه به رسم یادبود تقدیر به
عمل آمد .همچنین پرستو آرياملو مدیر پرستاری مجتمع،
اسامی پرستاران نمونه را قرائت کرد.
این مراسم با اجرای سرود دسته جمعی همه حاضرین
خاتمه یافت.

گفتنی است در این مراسم ،از طرف خیریه شمس به قید
قرعه از  20نفر از پرستاران حاضر در مراسم با اهدای هدایایی
تقدیر شد.
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قــلـیــــــــــــان
نفــس
هــم
ِ
سرطان
سیمـــا افراشــــته
دکتر مریـم مرزبان
دکتر کاظم زندهدل

تاریخچــه قلیــان بــه قــرن  16در هنــد
میرســد کــه بعدهــا در ایــران ،ترکیــه و
مدیترانــه شــرقی نیــز رواج یافــت .قلیــان از
زمــان حکومــت عثمانیهــا در میــان اهالــی
شــهرهای غربــی کشــور مــا رواج یافــت و بعدها به
میــان اعــراب و فارسهــا نفــوذ کــرد .ســابقه ورود
قلیــان بــه خانوادههــای ایرانــی بــه دوران قاجــار بــاز
میگــردد کــه ســنت قلیــان کشــیدن بــه دربــار هــم
کشــیده شــد .در ایــران از دیــر بــاز مصــرف قلیــان در جنــوب
کشــور بیــن مــردان و زنــان رواج داشــته اســت .آمارهــا نشــان
میدهــد کــه مصــرف قلیــان اکنــون در اســتانهای فــارس،
بوشــهر ،هرمزگان و سیســتان بلوچســتان شــایعتر از ســایر
اســتانهای کشــور اســت .ایــن در حالیســت کــه مــردان و
زنــان شــمال غــرب کشــور بیشــتر ســیگار مصــرف میکننــد.
از میانــه دهــه  70بــه تدریــج قلیــان در میــان خانوادههــای
ایرانــی کــم رنــگ شــد و هــواداران خــود را از دســت داد تــا
اینکــه از نیمــه دهــه  80پــای تنباکوهــای معطــر و میــوهای
عربــی بــه قهوهخانههــای ایــران بــاز شــد و جــای تنباکــوی
خوانسار را گرفت.
در روزگار نــه چنــدان دور ،قلیــان ابــزار دســت پدربزرگهــا و
مادربزرگهایــی بــود کــه در کســالت عصرهــا بــه دودهــای
مــه آلــودش پنــاه میبردنــد ،ایــن روزهــا امــا قلیــان نــه در
کنــج خانههــا ،کــه بــه متــن زندگــی و اوقــات فراغــت جوانها
راهیافتــه و پــای ثابــت مهمانیهــا ،دورهمــی هــای جوانــان و
خانوادههــای ایرانــی شــده اســت .در دهههــای اخیــر
تبلیغــات دخانیــات عمدتـاً نوجوانــان و جوانــان را هــدف قرار
داده اســت و بر اســاس آمارهای وزارت بهداشــت متأســفانه
ســن کشــیدن قلیــان بیــن دختــران ایرانــی بــه  14ســال
رسیده است.
آیــا بــه دنبــال ایــن مطلــب میتــوان گفــت کــه فالن ســرطان
در بوشهر شیوع چشمگیری دارد؟
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قلیان در بوشهر

بــه دلیــل بومــی بــودن قلیــان در بوشــهر و
تولیــد تنباکــوی محلــی در برازجــان ،ایــن مــاده
دخانــی در ایــن اســتان از مصــرف باالیــی
برخــوردار اســت .آمارهــا نشــان میدهــد مــردان
و زنــان اســتان بوشــهر رتبــه اول مصــرف قلیــان را
در کشــور دارنــد .ایــن موضــوع را میتــوان بــا
گشــتوگذار در شــهر و ســاحل و پارکهــا بــه وضــوح
دیــد .بوشــهر محــل کاشــت تنباکوهــای مختلفــی اســت
کــه در بیــن مــردم بومــی طرفــداران زیــادی دارد .و کشــیدن
قلیــان یکــی از عادتهــای ایــن اســتان بــه شــمار میآیــد.
در ایــن اســتان فروشــگاههای عرضــه قلیــان و تنباکــو
وجــود دارد و افــراد زیــادی از ایــن طریــق کســب درآمــد
میکننــد .کمپینهــای زیــادی مثــل قلیانهــا را گلــدان
کنیــم یــا ایجــاد پــارک بــدون دخانیــات در بوشــهر اجــرا
شــده اســت امــا ایــن اقدامــات محــدود نتوانســتهاند از
این افیون ویرانگر پیشگیری کنند!
متاســفانه علیرغــم اینکــه مــردم اســتان بوشــهر بــه خاطــر
انــس بــا قلیــان در معــرض تهدید ســرطان هســتند ،تاکنون
تحقیــق و مطالعــه ای دربــاره شــیوع و انــواع ســرطان در این
استان صورت نگرفته است.
عوارض قلیان

نتایــج بررســیها نشــان میدهــد کــه دود قلیــان حــاوی
مــواد خطرناکــی اســت کــه باعــث مبتــا شــدن بــه انــواع
ســرطانها از جملــه ســرطان دهــان ،لــب ،لوزالمعــده،
مــری ،مثانــه ،ریــه ،کبــد و روده بــزرگ میشــود .در پــی
مصــرف قلیــان یــا قــرار گرفتــن در معــرض دود آن ،بایــد
افزایــش حمــات آســم در کــودکان و بزرگســاالن را
انتظــار داشــت .عضــو اصلــی دیگــری کــه تحــت تأثیــر ایــن
مــاده قــرار میگیــرد ،قلــب اســت .ایــن در حالــی اســت کــه

بیماریهــای قلبــی یکــی از عوامــل اصلــی مرگومیــر در
جهــان و ایــران بــه شــمار میآیــد .همچنیــن قلیــان
موجــب پوکــی اســتخوان شــده و در برگشــت اســید معــده
و تشــدید زخمهــای گوارشــی و ایجــاد ســرطانهای
دســتگاه گــوارش مؤثــر اســت .هرچنــد تحقیقــات کمــی در
مــورد عــوارض ســامتی قلیــان انجــام شــده ،روشــن اســت
کــه تمــام خطــرات ســیگار شــامل مصــرف قلیــان هــم
میشــود و خطــرات آن بیشتــر از ســیگار اســت.
بررســیهای دقیــق نشــان دادهانــد کــه هــر ســر قلیــان
حداقــل بــه میــزان یــک بســته ســیگار دود و ســموم
دخانیات را وارد بدن میکند.
باورهای غلط درباره قلیان

متأســفانه باورهــای غلطــی در مــورد قلیــان در میــان مــردم
رایــج اســت از جملــه اینکــه آنهــا فکــر میکننــد مضــرات
قلیــان نســبت بــه دیگــر مــواد دخانــی از جملــه ســیگار کمتر
هســت و در نتیجــه آن را جایگزیــن مناســبی بــرای ســیگار
میدانند.
بــاور غلــط بعــدی ایــن اســت کــه مــردم فکــر میکننــد
کشــیدن قلیــان بــه انــدازه ســیگار اعتیــادآور نیســت .تصــور
غلــط افــراد جامعــه ایــن اســت چونکــه دود قلیــان از آب رد
میشــود مــواد ســمی آن از بیــن مــیرود در حالــی کــه دود
تنباکــو بعــد از عبــور از آب هــم هنــوز حــاوی ســطح باالیــی از
ترکیبات شیمیایی و سرطانزاست.
متأســفانه تنباکوهــای میــوهای بــه دلیــل داشــتن رطوبــت
باعــث رشــد انــواع میکروبهــا و قارچهــای کشــنده هســتند
که عموم مردم از آن بی خبرند.
چرا قلیان؟

قلیــان بــه دلیــل در دســترس بــودن ،لــذت جویــی ،نداشــتن
تفریحــات ســالم ،ناآگاهــی در مــورد عــوارض آن ،حــس
اســتقالل در دوران نوجوانــی و جوانــی ،عرضــه روز افــزون آن
در قهوهخانههــا ،اماکــن تفریحــی ،رســتورانها و طعمهــای
مختلــف تنباکوی میــوهای و معطــر مورد اســتقبال جوانان
قــرار گرفتــه اســت .متأســفانه در تعطیــات نــورز و همــه
ســاله شــاهد مصــرف قلیــان در محلهــای تفریحــی
هســتیم .ایکاش در ســال جدیــد شــاهد اراده جمعــی و عــزم
ملی برای کاهش مصرف قلیان باشیم.
قوانین مربوط به مصرف قلیان

دربــاره قلیــان بــه تنهایــی و بــه صــورت ویــژه چیــزی در
قوانیــن دیــده نمیشــود .همــه قوانیــن موجــود بــه
دخانیــات ،اعــم از توتــون و تنباکــو و مشــتقات آن،
اختصــاص دارد .مهمتریــن قانــون موجــود در ایــن
باره «قانــون جامــع کنتــرل و مبــارزه ملــی بــا
دخانیات» اســت کــه در ســال  1385بــه تصویــب مجلــس
شــورای اســامی رســید .بــر اســاس مــاده  3ایــن قانــون،
هــر نــوع تبلیــغ ،تشــویق مســتقیم و غیرمســتقیم یــا
تحریــک افــراد بــه اســتعمال دخانیــات اکیــداً ممنــوع
اســت .بــر اســاس مــاده  7ایــن قانــون نیــز مــواد دخانــی
بایــد از ســوی افــراد دارای پروانــه فروش عرضــه شــود و
توزیــع فرآوردههــای دخانــی از ســوی اشــخاص بــدون
پروانه فروش آن ،ممنوع است.

جــدا از سیاســتگذاریهای کلــی کــه در قانــون جامــع
کنتــرل و مبــارزه ملــی بــا دخانیــات آمــده اســت ،مهمتریــن
موضــوع در ایــن قانون ،منــع مصــرف مــواد دخانــی در
اماکن عمومی است.
در تبصــره یــک ایــن مــاده قانونــی هــم عــاوه بــر فهرســت
ذکرشــده از نهادهــای دولتــی ،عمومــی و انقالبــی ،مصــرف
دخانیــات در اماکــن عمومــی یــا وســایل نقلیــه عمومــی نیــز
ممنــوع و مشــمول مجــازات شــده اســت .ســؤالی کــه در
اینجــا ممکــن اســت مطــرح شــود ایــن اســت کــه آیــا
بوســتانها ،تفرجگاههــا و قهوهخانههــا کــه امــروزه
مهمتریــن اماکــن مصــرف قلیــان هســتند ،جــزء «اماکــن
عمومــی» محســوب میشــوند و مصــرف دخانیــات در
آنها نیز ممنوع است؟
بنابرایـن ،هـم در قانـون شـهرداریها و هـم در قانـون جامـع
کنتـرل و مبـارزه ملـی بـا دخانیـات و آییننامـه اجرایـی آن،
مصـرف دخانیـات اعـم از سـیگار و قلیـان در اماکـن عمومی
که قهوهخانهها هـم در زمـره آنهـا محسـوب میشـوند-ممنوع است.
آنچــه مشــخص اســت بــا وجــود وضــع قوانیــن ،مصــرف
قلیــان کنترل نشــده اســت و متأســفانه کشــیدن قلیــان روز
بــه روز در میــان جوانــان در حــال افزایــش اســت .جالــب
اینکــه قلیــان در کشــورهای غربی هم در حال توســعه اســت
و روز بــه روز مصــرف آن افزایــش مییابــد .ایــن امــر باعــث
شــده اســت کــه متخصصــان و دولتهــا اقدامــات مهمی را
بــرای کنتــرل توزیــع و مصــرف قلیــان آغــاز کننــد .بدیهــی
اســت کــه اگــر اقدامــات بــاز دارنــده انجــام ندهیــم ،بــزودی
شــاهد رخنــه قلیــان بــه خانههــای خــود و تحمــل
خسارتهای جبران نشدنی در سالمت مردم باشیم.
مبارزه با مافیای شرکتهای تولید دخانیات

ســودی کــه از مصــرف تنباکوهــای رنــگ و وارنــگ بــه جیــب
شــرکتهای گوناگــون تولیــدی مــیرود آنقــدر جــذاب
اســت کــه بجــای آنکــه بــه فکــر ســامت مــردم باشــند بــا
تبلیغــات گوناگــون جوانــان مــا را گرفتــار اعتیــاد بــه
مصــرف ســیگار و قلیــان کننــد .راهبــرد صحیــح بــرای
مبــارزه بــا مصــرف دخانیــات ایــن نیســت کــه بــا کســانی
کــه بــا جــان مــردم ســوداگری میکننــد دور یــک میــز
بنشــینیم و مذاکــره کنیــم .اگــر بــه تاریخچــه مبــارزه بــا
بیماریهــای مختلــف نــگاه کنیــم در مییابیــم کــه بــرای
مبــارزه بــا فلــج اطفــال ،ماالریــا ،وبــا و  ...مقابلــه همــه
جانبــه دولتهــا و دانشــمندان آغــاز شــد و از هــر فرصتــی
بــرای دفــع عوامــل آنهــا اســتفاده شــد .بــرای مبــارزه بــا
ســرطان هــم بایــد مبــارزه همــه جانبـهای داشــته باشــیم و
از مواجهــه مــردم بــا عوامــل خطــر ســرطان (مثــل مصرف
قلیان) جلوگیری کنیم.
مدیــرکل ســابق ســازمان بهداشــت جهانــی جملــه قابــل
تأملــی در ایــن خصــوص دارد « :اگــر قاطعانــه عمــل نکنیــم،
صــد ســال بعــد فرزانــدان و نوادگانمــان به گذشــته نــگاه کرده
و بطــور جــدی ایــن ســؤال برایشــان مطــرح میشــود کــه
چگونــه کســانی کــه ادعــای تعهــد بــه ســامت عمومــی و
عدالــت اجتماعــی داشــتند ،اپیدمــی دخانیــات را بــدون کنتــرل
رها کردند».
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گزارش

فرشتههای سرزمین من
در انستیتو کانسر
زهرا مالبابایی

فاطم ــه پورحی ــدری ،عض ــو هیئ ــت مدی ــره خیری ــه ش ــمس درب ــاره فعالیته ــای
«فرشته های سرزمین من» با ما سخن میگوید:
پورحیـــدری ،بـــا اشـــاره بـــه ســـابقه همـــکاری در مهـــد کـــودک و شـــروع بـــه
کار 10ســـال پیـــش خـــود ،در ایـــن حـــوزه ،مـــیگویـــد« :توزیـــع ســـبد کاالیـــی،
انج ــام ام ــور ع ــامالمنفع ــه ب ــرای بیم ــاران ب ــا هم ــکاری گ ــروه فرش ــته ه ــای
ســـرزمین مـــن» ،در ایـــن مجموعـــه باعـــث شـــده کـــه نیازهـــای روحـــی بچـــه
ه ــا ،ب ــا تامی ــن وس ــایل از طری ــق (جعب ــه مهربان ــی) ت ــا ح ــدی رف ــع ب ــرآورده
شود .
عض ــو هیئ ــت مدی ــره خیری ــه ش ــمس م ــی گوی ــد ای ــن مؤسس ــه خیری ــه م ــردم
نه ــاد ،از  4س ــال پی ــش ش ــروع ب ــه کار ک ــرده اس ــت« ،ابت ــدا ای ــن مجموع ــه ب ــه
هم ــت اعض ــا ش ــکل گرف ــت بع ــد حامی ــان ج ــذب ش ــدند .ب ــه هم ــت خیری ــن،
تـــا حـــدودی نیازهـــای روحـــی بچـــه هـــای تحـــت درمـــان رفـــع شـــده اســـت.
همچنیـــن بـــا ایجـــاد محیطـــی مناســـب و شـــاد بـــرای بچـــه هـــا بـــه کمـــک
گـــروه فرشـــتههای ســـرزمین مـــن ،اتـــاق رگ گیـــری و اتـــاق بـــازی را تجهیـــز
کردیم.».
موناعصمتـــی ،عضـــو اصلـــی گـــروه فرشـــتههای ســـرزمین مـــن ،کارشـــناس
ارشـــد معمـــاری اســـت کـــه بـــا گـــروه  117نفـــره ای کار میکننـــد ،آن هـــا بـــا
درســـت کـــردن جعبـــه آرزوهـــا بـــرای بـــرآوردن آرزوی بچـــههـــای مبتـــا بـــه
سرطان فعالیت میکنند.

مونـــا را درحالـــی دعـــوت بـــه مصاحبـــه مـــیکنیـــم کـــه بـــا همـــکار خـــودش
مش ــغول تجهی ــز ات ــاق رگگی ــری ک ــودکان در بخ ــش ش ــیمی درمان ــی انس ــتیتو
کانس ــر ای ــران اس ــت .عض ــو فع ــال گ ــروه « فرش ــتهه ــای س ــرزمین م ــن» در
خصـــوص جعبـــه آرزوهـــا ،مـــی گویـــد« :بچـــههـــا بـــا نوشـــتن نامـــه و نقاشـــی
کـــردن آرزوهایشـــان و بـــه جعبـــه انداختـــن آنهـــا ،منتظـــر بـــرآورده شـــدن
آرزویشـــان هســـتند ،هـــر کـــدام از اعضـــای گـــروه مـــا بنـــا بـــه تـــوان و انگیـــزه
خـــود ،ســـهمی در بـــر آورده کـــردن آرزوهـــای ایـــن فرشـــتههـــا بـــه عهـــده
میگیریم».
مون ــا ،اضاف ــه م ــی کن ــد« :م ــن ب ــه هم ــراه دوس ــتم از خیل ــی وق ــت پی ــش
دنب ــال کم ــک ب ــه ایت ــام بودی ــم و خیل ــی ای ــن در و آن در زدی ــم ،ت ــا اینک ــه ب ــه
کم ــک عموی ــم ک ــه پزش ــک ای ــن مجموع ــه اس ــت و همچنی ــن اف ــراد نزدی ــک
خان ــواده ،از 4س ــال پی ــش وارد ای ــن مجموع ــه ش ــدیم .چق ــدر زود گذش ــت

ایـــن ســـال ها! در ایـــن مجموعـــه
افـــرادی هـــم هســـتند کـــه در تهیـــه
س ــبد کاال و تأمی ــن مایحت ــاج اولی ــه
ک ــودکان و خانــواده هـــ ــای آن هـــ ــا
فعالیت می کنند».

آرش قهرمان ــی ،مع ــروف ب ــه «عم ــو
آرش»  32ســـاله نیـــز کـــه از ســـال
82شـــروع بـــه کار بـــا ایـــن گـــروه
کـــرده اســـت ،مـــی گویـــد « :مـــدت
زی ــادی ب ــود ک ــه دنب ــال ی ــک انجم ــن
خیریـــه معتبـــر بودیـــم ،تـــا اینکـــه
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بعـــد از آشـــنایی بـــا خانـــم
پورحیـــدری فعـــال اجتماعـــی و
پیشکســـوت تأســـیس خیریـــه
ش ــمس و عالقمن ــد ش ــدن ب ــه ای ــن
ام ــور در ای ــن مجموع ــه ش ــروع ب ــه
تشـــکیل گـــروه «فرشـــتههای
ســـرزمین مـــن» کردیـــم و از ســـال
 82در ایـــن زمینـــه فعالیـــت
داریم».
عم ــوآرش ،ب ــا بی ــان اینک ــه در گ ــروه تقس ــیم کار ش ــده و ب ــا توج ــه ب ــه وظای ــف
تعری ــف ش ــده ،کاره ــای مختلف ــی انج ــام م ــی گی ــرد ،ادام ــه م ــی ده ــد :االن م ــا
ســـعی داریـــم آرزوهـــای ایـــن فرشـــته ها را بـــا عنـــوان «جعبـــه مهربانـــی» و
بـــا هـــدف اصلـــی عـــادت دادن بچـــه هـــا بـــه محیـــط بیمارســـتانی و تحمـــل
آنهـــا بـــرای ادامـــه درمـــان بـــرآورده کنیـــم .در همیـــن راســـتا بـــا همـــکاری
اعضـــای گـــروه ،بـــه منظـــور ایجـــاد فضـــای بـــازی و شـــادی بـــا تزئیـــن اتـــاق
بازی و رگگیری کارهایی را برایشــان انجام داده ایم.
عم ــو آرش از احســـاس خـــودش هـــم بـــا مـــا ســـخن مـــی گویـــد« :وقتـــی وارد
ای ــن فض ــا م ــی ش ــوم ح ــس عجیب ــی ب ــه م ــن دس ــت م ــی ده ــد؛ ب ــا ورود ب ــه
ایـــن فضـــا حالـــم بهتـــر میشـــود؛ حـــس عجیبـــی بـــرای زندگـــی بهتـــر پیـــدا
می کنم .من عاشق بچه ها هستم».

ملیح ــه جعف ــری ف ــرد (هنرمن ــد و ط ــراح لب ــاس) ،دیگ ــر عض ــو گ ــروه  ،ب ــا اش ــاره
ب ــه اینک ــه م ــادرش را در اث ــر ابت ــا ب ــه س ــرطان از دس ــت داده اس ــت اضاف ــه
م ــی کن ــد« :وقت ــی ب ــه اینج ــا م ــی آی ــم ح ــس م ــی کن ــم بچ ــه ه ــا از کاره ــای
هنـــری خیلـــی خوششـــان مـــی آیـــد و مشـــتاق یادگیـــری هســـتند مـــن هـــم
هفتــهای یکب ــار ب ــه اینج ــا م ــی آی ــم و ب ــا بچ ــهه ــا در زمینهه ــای هن ــری کار
میکنم».
وی ادامـــه میدهـــد« ،پـــس از آشـــنایی بـــا ایـــن گـــروه نگـــرش منفـــی خـــود را
نس ــبت ب ــه بیم ــاری س ــرطان تغیی ــر دادم ،ح ــاال دیگ ــر کار ب ــا ای ــن بچهه ــا ب ــه
م ــن انگی ــزه خاص ــی میده ــد .ح ــاال خیل ــی دوس ــت دارم ب ــا آنه ــا کار کن ــم ب ــا
این بچهها به آرامشی غیرقابل توصیف میرسم».

ملیحـــه حیدریـــان ،مـــادر محمـــد طاهـــای 4ســـاله نیـــز ،بـــه همـــراه همســـر
خـــود در ایـــن گـــروه حضـــور دارد .او بـــا اشـــاره بـــه ایجـــاد محیـــط مفـــرح ،و
تجهی ــز ات ــاق رگگی ــری اعض ــای گ ــروه فرش ــته ه ــای س ــرزمین م ــن م ــی گوی ــد:
«بچـــه هـــا عمـــو آرش و خالـــه نســـترن و بقیـــه بچـــه هـــای گـــروه را خیلـــی
دوس ــت دارن ــد ،روزهای ــی ک ــه محم ــد طاه ــا دریاف ــت دارو دارد ،بهان ــه میگی ــرد
و رغبتـــی بـــه آمـــدن نـــدارد .ولـــی وقتـــی اســـم عمـــو آرش و جایزههـــا و بـــازی
میآی ــد براحت ــی قب ــول میکن ــد ک ــه ب ــرای دریاف ــت دارو ،ب ــه ای ــن مرک ــز بیای ــد
و آرام میگیرد».
او ادام ــه م ــی ده ــد « :محم ــد طاه ــا را س ــه هفت ــه یکب ــار ب ــرای ادام ــه درم ــان
بـــه اینجـــا مـــی آوریـــم و ایـــن روزهـــا را نیـــز بـــا عمـــو آرش بـــرای روزهـــای
سهش ــنبه هماهن ــگ ک ــرده ای ــم ،ت ــا محم ــد طاه ــا ب ــه عش ــق عم ــو آرش ب ــرای
دریافت دارو ما را همراهی کند».
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دکتر مجتبی نیک پور
درمانگر چاقی

هشدار فوری به افراد چاق:

سبک زندگیتان را
تغییر دهید!
چاقــی در اغلــب کشــورهای دنیــا
رشــد فزاینــده ای پیــدا کــرده
است.

در بررســی هــای اخیــر ســازمان
بهداشــــــت جهــــــــانی ()WHO
مطــرح شــده کــه ممکــن اســت
چاقــی زمینهســـــــــاز برخــــــی
از سرطانها باشد.

در گزارشـی بـه نقـل از «مدیـکال
دیلـی» ،در مطالعـه ای توسـط
آژانـــــس بیــــــــن المـــــــــللی
پژوهش هـای سـرطان (- )IARC
شــــــاخه پژوهــــش سـرطان
سازمــــــان بهــــداشت جهانـی -
بیـــــش از یـک هـزار مطالعـه
اپیـــــدمیولــوژیــــــک در زمینـه
ارتبـاط احتمـــــالی بیـن چربـی
اضافـی بدن (به واسـطه شـاخص
تـوده بدنـی) و انـواع مختلـف
سـرطان انجـام شـد .در ایـن
مطالعــه پژوهشـگران شـواهدی
یافتنـد کـه خطـر بـاالی ابتلا بـه 8
نـوع سـرطان از جملـه ،کبـد،
تخمـدان ،و تیروئیـد را در نتیجـه
چربیهای اضافی موجـــــــــود در
بـــــــدن مطرح می کند.
پژوهشـــــــگران بـــه ایـــن نکتـــه
اشـــاره داشـــتند کـــه ممکـــن
اســـت چاقـــی بـــا بـــروز یــــــــــک
حالـــت التهابـــی مزمـــن در
سراس ــر ب ــدن هم ــراه باش ــد و در
عیـــن حـــال در تولیـــد طبیعـــی
هورم ــون های ــی مانن ــد انس ــولین،
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تستوســـترون ،و اســـتروژن
اخت ــال ایج ــاد کن ــد ک ــه ه ــر دوی
این هــــــــا عواملـــی هســـتند کـــه
ممکـــن اســـت در نهــــــــایت بـــه
بـــروز ســـــــرطان بیانجامـــد .بـــا
ایـــن وجـــود هنـــوز مکانیســـم
دقیـــق چاقـــی در بـــروز ســـرطان
معلـــوم نشـــده اســـت ،امـــا
بررســـیهای آمـــاری نشـــان
میده ــد اف ــراد چ ــاق در مع ــرض
بیشـــترین میـــزان خطـــر بـــروز
ســــــــــرطان های مـــــــــری (5
برابـــر افـــراد متناســـب) و
س ــرطان اندومت ــر رح ــم ( 7براب ــر
افراد متناسب) هستند.

بــه طــور کلــی ،یافتــــــه های
آژانــــــس بیـــــــــن المــــــــــللی
پژوهــــــــــش های ســــــــرطان
هم راســــــــــتا بــا نتــــــــــــایج
پژوهش هــای پیشــین ،از جملــه
مطالعــه ســال  2014کــه چاقــی
را بــا  10نــوع ســرطان مختلــف
مرتبــط دانســته بــود ،محســوب
می شود.
البتــه ایــن نتایــج لزومــاً بــدان
معنــی نیســت کــه چاقــی ایــن
ســرطان ها را ایجاد می کند.
پژوهشــگران اطمینــان داده انــد
کــه تغییراتــی در ســبک زندگــی
افــراد چــاق مــی توانــد ایــن خطــر
احتمالــی را بطــور چشــمگیری
کاهش دهد.

دعـــوت بـــه ارســـال مقــــاله
ماهنامــه ســروش شــمس از عمــوم محققــان ،پزشــکان ،متخصصیــن ،خیریــن ،و صاحــب نظــران سراســر کشــور دعــوت
می کند مقاالت  ،مطالب علمی ،فرهنگی ،اجتماعی و دل نوشته های خود را در محورهای ذیل به نشریه ارسال کنند.
نتایج یافته های طرح های تحقیقاتی در زمینه پیشگیری و کنترل سرطان
مطالب آموزشی و علمی با هدف آگاهی رسانی مردم ،بیماران ،خانواده های بیماران
گزارش مشکالت و مسائل مهم اجتماعی و فرهنگی در زمینه پیشگیری و کنترل سرطان
معرفی سیر تشخیص و درمان بیماران با هدف اگاهی رسانی به مردم
دل نوشته های بیماران
گزارش اقدامات مهم در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی و سازمان های مردم نهاد سرطان
مصاحبه با صاحب نظران و پیشکسوتان حوزه کنترل سرطان
آثار هنری با موضوعات امید به زندگی و سالمت
تمــام مطالــب مرتبــط بــا اهــداف کنتــرل ســرطان (شــامل پیشــگیری اولیــه ،تشــخیص زودهنــگام ،تشــخیص و درمــان،
مراقبت های حمایتی و تسکینی)

مراحل انتشار مقاله:

ارسال مقاالت توسط نویسندگان به آدرس مجله بصورت پستی و یا الکترونیک
داوری توسط داوران منتخب نشریه

تایید توسط هیات تحریریه
ارسال مقاله به نویسندگان جهت اعمال اصالحات (در صورت لزوم)
قرار گرفتن در لیست انتشار
انتشار مقاالت بر اساس اولویت های نشریه

شرایط پذیرش مقاالت ارسالی به مجله:

نویسندگان مطالب باید از هر گونه تخلف پژوهشی و کپی کردن آثار دیگران پرهیز کنند.
نویسندگان باید صحت مطالب خود را تضمین کرده و مسئولیت آن را بپذیرند.

اصل مقاله باید توسط نویسنده (نویسندگان) امضا شود.
مجله در ویرایش تلخیص و حک و اصالح مطالب آزاد است.

نحوه ارسال مقاالت:

نویســندگان محتــرم میتواننــد بــه یکــی از روش هــای زیــر بــه ترتیــب اولویــت مقــاالت خــود را بــه نشــریه ســروش شــمس
ارسال کنند.

 -1ارسال نسخه اصلي مقاله به ایمیل نشریه به آدرس shamsngo.ir@gmail.com
 -2اصل مقاله همراه با فایل آن به فرمت  wordدر قالب ( )CDدفتر نشریه
 -3بارگذاری اصل مطلب و ثبت مشخصات به آدرس http://shamsngo.ir/magazine/article
آدرس دفتر نشریه :خیابان فاطمی غربی ،روبروی بیمارستان امام رضا ارتش ،کوچه پروین ،پالک  ،6واحد  16تلفن 02166578522
پیش شماره سوم | فروردین 1397
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آموزش

پیام های نوروزی پزشکان و سرپرستاران انستیتوکانسر ایران؛

تبریک برآمده از تخصص و محبت

دکتر

محمدرضا میر
بـــا عـــرض تبریـــک ســـال تـــازه و بهـــار
رنگارنـــگ آرزو میکنـــم امســـال بـــرای
تمـــام ایرانیـــان سرشـــار از ســـامتی
باشـــد و بـــا تـــازه شـــدن دانـــش و تـــوان
پزشـــکی از آالم دردمنـــدان -بخصـــوص
بیمـــاران مبتـــا بـــه ســـرطان روز بـــه روز
کاسته شود.

دکتر حبیب اله

محمودزاده

شـــادی و غـــم  ،ســـامتی و بیمـــاری جـــزو
الینف ــك زندگ ــی اس ــت .زندگ ــی در حض ــور
ايـــن فـــراز و نشـــيب حـــس می شـــود؛
هماننـــد تغييـــر فصـــول ،امـــا همـــه
ناماليمـــات و ســـختیها بـــا حـــس
حضـــور «او» معنـــا و مفهـــوم پیـــدا
میکند.
ســـال نـــو بـــا نگرشـــی نـــو و فرصتـــی
دوب ــاره ب ــرای بهت ــر زيس ــتن را ب ــرای هم ــه
آرزو دارم.

دکتر

ابراهیم عصمتی

سال نو بر دستان یاریگر و قلبهای پر مهر و
محبت یاری رسانان به بیماران دردمند،
مبارکباد.

دکتر

میـــاد گل بـــه فصـــل بهـــاران خجســـته
باد.
در ســـال نـــو« ،هـــر لحظـــه» را بـــدون
حس ــرت خ ــوردن ب ــرای گذش ــته و نگران ــی
در مـــورد آینـــده« ،دریابیـــم» و آن را «بـــه
تمامی» «زندگی» کنیم.

دکتر

بیتا کالغچی
فرارسیدن سال  ۱۳۹۷بر شما مبارک باد
هموطن نوروز تو پیروز باد

ای وطن هر روز تو نوروز باد

بعد از این هرروز بهتر روز ما
جاودانه تا ابد نوروز ما
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ورود بـــه ســـال  1397را بـــه همـــه شـــما
عزیـــزان ،بخصـــوص خیریـــه شـــمس
تبریـــک می گویـــم .جامعـــه بـــزرگ
پزشـــكان ،پرســـتاران ،مـــددكاران و
خيريـــن شـــمس ســـالی پرتـــاش بـــرای
شـــادكردن دل هـــا و نشـــاندن اميـــد و
حصـــول ســـامتی بيمـــاران و كمـــك بـــه
خانـــواده عزيـــز و پرتحمـــل آن هـــا را در
پيش رو دارند.

دکتر
دکتر

مهرزاد ميرزانيا

ســال نــو بــر تمــام بيمــاران عزيــز و
خانوادههای محترم آن ها مبارك باد.

سپیده امیدواری

دکتر

صنمبر صدیقی

ســرطان بــه هيــچ وجــه پايــان كار نيســت.
در دنيــای امــروز ،ســرطان يــك بيمــاری
قابــل كنتــرل اســت و بــرای رســيدن بــه
ايــن هــدف ،تيــم بزرگــی متشــكل از انــواع
تخصصهــا ،پرســـــتاران و گروههــــای
حمايت كننــده ،در انســتيتو كانســر در
خدمت شما هستند.
شــاد باشــيد و بــه فكــر لــذت بــردن از
لحظــه لحظــه عمرتــان باشــيد ،مــا در ايــن
مبارزه كنار شماییم.

بهرام عندليب

حــال كــه جامـــــــــــه بهــــــاری رنــگ و بــو
و رويشـــی دوبـــاره بـــه طبيـــــــعت
بخشـــيده اســـت ،صميمــــــــانه آرزو
میكنـــم فصـــل ســـرد بيمـــاری از وجـــود
نازنينتـــان بـــا طلـــوع بهـــار تندرســــــــتی
رخت بر بنــــــدد
جســـم و جانتـــان بهـــاری روزگارتـــان
سرشار از اميدواری

دکتر

فهیمه فرخ نیا

دکتر

فریدون سیرتی

بیماران عزیز ،سرطان آزمونی الهی است ،هم
برای شما هم برای بستگانتان .قوی و مقاوم
باشید ،درمان و سرانجام ،هر دو دست
خداست ،مشیت الهی را باور و پذیرا باشید و
بدانید با امکانات و درمان های موجود ،سرطان
مساوی مرگ نیست و نجات بسیار محتمل
است.

جز دعا کار دگر نیست مرا
شب و روزت همه شاد
دلت از غم آزاد
همه ایام به کام
و تو پیوسته سرافراز و ز هر غصه برون
روزگارتلبخند
هفته هایت پر مهر
هر کجایی که قدم بگذاری
همه از کینه تهی
همه از قهر و عداوت خالی
همه جا  ،نام تو از مهر  ،به لبها جاری ...
و تو با یاد خداوند بزرگ
به سالمت ببری راه به پیش ...
سال  ١٣٩٧خورشيدی مبارك باد.

دکتر

محمد شیرخدا
مــا گــروه درمــان ســرطان و بيمــاران مبتال
بــه ســرطان ،يــك خانــواده ايــم .مــا هــر
ســال ســفره هشــت ســين داريــم :ســيب.
ســمنو .ســبزه .ســنجد .ســير .ســماق.
ســركه و ســرطان .زيــرا مــا بــا تمــام وجــود
معتقديــم بــا ســرطان هــم میتــوان
زندگی كرد و شاد بود .سال نو مبارك

دکتر

عباس علی بخش
ســـرطان درمان پذیـــر اســـت؛ و درخـــت
صبـــر و تحمـــل شـــما عزیـــزان بـــدون
شـــک بـــه بـــار مینشـــیند .مـــا را نیـــز در
ای ــن مس ــیر دش ــوار هم ــراه خ ــود بدانی ــد.
هر گام با شماییم.

دکتر

فرشید فرهان

امیدوارم در سال جدید با رعایت الگوی زندگی
سالم و بدور از نگرانی و تنشهای فکری
سالی سرشار از سالمتی و موفقیت داشته
باشید.

پیشاپیش سال نو مبارک.

خوش برآ با غصه ای دل کاهل راز
عیش خوش در بوته هجران کنند

دکتر

عطا قراجه ای
دکتر

آذین نحوی جو

سپیده سعیدیان
احســـن الحال یعنـــی یـــاد بگیریـــم چطـــور
بــا اتفاقــات تلخــی مثــل بیمــاری ،جدایــی و
شکست به سازگاری و پذیرش برسیم.

درک درست از بیماری سرطان ،بخشی از
درمان است .زمانی که شناخت درستی از آن
داشته باشیم بخوبی می توانیم با آن مبارزه
کنیم.

تقریبــا کمتــر خانــه و خانــواده ای اســت کــه بــا
پدیــده ســرطان برخــورد نداشــته باشــد .توجــه
بــه عالئــم هشــدار دهنــده و مداخلــه
تشــخیصی و درمانــی ســریع ،بهتریــن و
مؤثرتریــن کار بـرای مقابلــه و درمان آن اســت.
مــا در هــر مرحلــه ای در کنــار شــما هســتیم و
تمــام تالشــمان بــر ایــن اســت کــه تحمــل
مشــکالت آن را برایتــان آســانتر کنیــم تــا بــا
کمک همدیگر بر آن غالب شویم.

و از پا درنیاییم بلکه حال نویی بسازیم

بهبــــــود یافتـــــــه های قـــــــهرمان بـــه
احسن الحال رسیدن مبارکتون باشه
دکتر

فرناز آموزگار هاشمی

زهره تیزمغز
چو گیتی جوان شد به فرمان حق
دگر در زمستان نماند رمق
اگر درد و رنجی به جانت نشست
دل از بند لطفش نباید گسست
كه او قادر است وسمیع و علیم
به فرمان او بیابی شفا از حكیم

زندگـــی مملـــو از بـــاال و پاييـــن اســـت.
رمـــزش ايـــن اســـت كـــه در باالهـــا لـــذت
ببريـــم و در پاييـــن شـــجاع باشـــيم و
اســـتوار ...يادمـــان باشـــد كـــه منفـــي
فكـــر نكنيـــم .مـــا از جنـــس خداييـــم و
خدا بنده اميدوار را دوســت دارد.
مــن چون ز پا بيفتم

درمان درد من اوست
درد آن بــود كه از پا

دکتر

فریدون معماری

سالم و عرض تبريك سال نو

اميـــدوارم مطالـــب ايـــن نشـــريه وزيـــن
علمـــى راه جديـــدى را در شـــناخت عمومـــى
ســـرطان بـــاز كنـــد و مـــردم بداننـــد كـــه
ســـرطان قابـــل درمـــان اســـت بـــه شـــرطى
كــه در مراحــل اوليــه تشــخيص داده شــود و
ايـــن مســـئله اهميـــت اطـــاع رســـانى
عمومى را نشان مى دهد.

درمان من بيفتد.

(ســروده خــودم تقدیــم بــه همــه بیمارانــی
كــه ســالیان ســال هــر روزم بــه عشــق
خدمت و یاریشان آغاز شده است).
جوانـــه امیـــد بـــر تـــارك هـــر زمســـتانی
برویـــد حاصلـــش جـــز طـــراوت بهـــار
نیســـت و پرتـــو ایمـــان بـــر هـــر دلـــی
بتاب ــد ثم ــره اش ج ــز ش ــكوفایی و نش ــاط
نخواهـــد بـــود ،و چـــه زیباســـت كـــه در
روزهـــای دشـــوار بیمـــاری رشـــته
باورهایمـــان را بـــه ریســـمان مهـــر
پ ــروردگار پیون ــد زنی ــم و ب ــا زورق لطف ــش
به ساحل امید گام نهیم
از ژرف ــای وج ــودم ارمغ ــان تندرس ــتی را در
بهار نو برایتان آرزو دارم

دکتر
دکتر

مامک طهماسبی

هی ــچ بیم ــار مبت ــا ب ــه س ــرطان غی ــر از
رن ــج ابت ــا ب ــه بیم ــاری نبای ــد درد و رن ــج
جســـمی دیگـــری را تحمـــل کنـــد.
حمایـــت از بیمـــار مبتـــا بـــه ســـرطان و
خانـــواده او جهـــت حفـــظ و ارتقـــای
کیفیـــت زندگـــی ،از همـــان بـــدو
تشـــخیص بیمـــاری وظیفـــه تـــک تـــک
اعضای تیم درمانی اســت.

رامش عمرانی پور

بـــا آغـــاز بهـــار طرحـــی نـــو در شـــیوه
نگریســـتن بـــه زندگـــی پـــی افکنیـــم و از
طبیعـــت بیاموزیـــم .بیاییـــم هـــر
مرحلـــهی زیســـتن را فصلـــی دیگـــر از
زندگـــی ببینیـــم وبـــه ویژگیهایـــش خـــو
بگیریـــم .رنـــج و دردهـــای بشـــر را حـــدی
متصـــور نیســـت ،ولـــی کاســـتن آن بـــرای
عزیزانمـــان از دســـتان همـــه مـــا -هـــر
قـــدر هـــم کوچـــک و کـــم تـــوان باشـــد-
ساخته است.
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دکتر

زهرا جهانگرد

فـــرا رســـیدن بهـــار همـــواره نویدبخـــش
شـــروعی دوبـــاره و رشـــد و بالندگـــی
است.
اینـــک در آســـتانه بهـــار و آغـــاز ســـال نـــو،
ب ــار دیگ ــر همپیم ــان میش ــویم ت ــا تم ــام
ت ــوان خ ــود را ب ــرای حف ــظ س ــامت ش ــما
بیمـــاران گرانقـــدر و بهبـــود خدمـــات
درمان ــی ب ــه کار بندی ــم؛ و ب ــه ی ــاد داش ــته
باشـــیم نیـــل بـــه ایـــن هـــدف تنهـــا بـــا
همـــکاری و همراهـــی شـــما عزیـــزان
میسر می شود.
از درگاه ایـــزد منـــان برایتـــان ســـامتی و
شادکامی آرزومندیم.
سال نو مبارک.

فاطمه تورنگ
س ــالی سرشــــ ــار از س ــامتی ب ــرای هم ــه
آرزو میکنـــم .بخـــش زیـــادی از ســـامت
در گـــرو اراده ماســـــــت کـــه بـــا اصـــاح
شـــیوه زندگـــی میتوانیـــم بـــه آن دســـت
یابی ــم .هم ــه باه ــم ب ــرای ایران ــی س ــالمتر
گام برداریم.

دکتر

علیرضا عبدالهی

عزیـــزان مـــن ،بـــا تکیـــه بـــر ایمـــان و
اعتقـــاد راســـخ بـــه مشـــیت خداونـــد مـــی
تـــوان ســـخت تریـــن مراحـــل زندگـــی را
گذراند وپیروز شد.
تکـــرار واژه ی «امیـــد» در تمـــام مـــوارد
زندگی برایمان ضروری است.

امیـــد و اعتمـــاد بـــه خداونـــد و آینـــده،
ایم ــان درون ــی م ــا را م ــی افزای ــد و انگی ــزه
ی مـــا را بـــرای ادامـــه راهمـــان بیشـــتر
می کند.
مالیم باشیم،

ویدا چهری
بـنام خدای بهار آفرین

بهار آفرین را هزار آفرین

به جمشید و آیین پاکش درود

که نوروز از او مانده در یادبود . . .
نوروز مبارک

اجـــازه ندهیـــم دنیـــا مـــا را زمخـــت و
خشن نماید...
بـــه درد و رنـــج اجـــازه ندهیـــم ،از زندگـــی
بیزارمان کند...
بـــه تلخـــی هـــا اجـــازه ندهیـــم ،شـــیرینی
زندگی را  ،از ما برباید...
آموخته ایم که وقتی ناامید میشویم

خداونـــد بـــا تمـــام عظمتـــش ناراحـــت
می شود

و عاشـــقانه انتظـــار می کشـــد کـــه بـــه
رحمتش امیدوار شویم...

پ ــس هرگ ــز ن ــا امی ــد نش ــویم و همچن ــان
امیـــدوار ،بهتریـــن هـــا را از خـــدا طلـــب
کنیـــم .خداونـــد ،مهربـــان و بخشـــندهای
عظیم است.

معصومه شاه نظری
دلم گرم خداوندی است که با دستان من
گندم برای یا کریم خانه میریزد...

دلم می خواهد ضمن تبریک سال نو به یکایک
بیماران مبتال به سرطان بگویم:
«دلت به خدا قرص باشد».

فرخنـــده آقــایی
بهار بهترین بهانه برای آغاز و آغاز بهترین
بهانه برای زیستن است .آغاز بهار برشما
مبارک.

«حتـــی لحظـــه ای نبایـــد فرامـــوش کـــرد
کـــه بـــرای خـــدا همـــه چیـــز ممکـــن
است»

دکتر

مصطفی فرزین
دکتر محمد سعید

بسنجیده

آگاهـــی و فهـــم مـــردم در زمینـــه
ســـرطان و توجـــه بـــه پیشـــگیری بـــه
عن ــوان بهتری ــن درم ــان از اص ــول مه ــم
بهداشـــتی و درمانـــی اســـت .امـــروزه بـــا
توجـــه بـــه امکانـــات خـــوب کشـــور
ام ــکان پیش ــگیری در س ــطح وس ــیعی از
کشـــور مهیاســـت .توصیـــه اکیـــد
پزشـــکان بـــر تشـــخیص بـــه موقـــع
س ــرطان ل ــزوم اهمی ــت دادن م ــردم ب ــه
ایـــن مهـــم اســـت .تـــوکل بـــه قـــدرت
خداون ــد متع ــال و امی ــد ب ــه آن و اعتم ــاد
بـــه پزشـــکان مجـــرب بهتریـــن راهـــکار
جهـــت مدیریـــت مناســـب بیمـــاری
اس ــت .س ــال ن ــو هم ــه ب ــا ه ــم در جه ــت
پیشـــگیری و تشـــخیص زودهنـــگام
سرطان قدم برداریم.
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دکتر

رضا شیرکوهی

ضمـــن عـــرض تبریـــک ســـال نـــو و آرزوی
بهروزی
همـــــــانگونه کـــه هـــر ســـال از ابتـــدای
زمستـــــ ــان ،رس ــیدن به ــار و زن ــده ش ــدن
دوبـــاره طبیعـــت را انتظـــــــــار مـــی
کشـــیم ،در شـــروع بیماریهـــا کـــه
همچـــون زمســـتان زندگـــی اســـت ،بایـــد
بـــه امیـــد بهـــاری شـــــــــــدن دوبـــاره
زندگیمــــــــان ،کـــه همـــان درمـــان
بیم ــاری اس ــت ،بنش ــینیم و هرگ ــز ناامی ــد
نشویم
روزگارتـــان همـــواره همچـــون فروردیـــن و
اردیبهشت باد.

بهار آمد ،بهار آمد ،بهار مشکبار آمد
نگار آمد ،نگار آمد ،نگار بردبار آمد

صفا آمد ،صفا آمد ،که سنگ و ریگ روشن شد
شفا آمد ،شفا آمد ،شفای هر نزار آمد
در ســـال جدیـــد بـــرای تمامـــی بیمـــاران و
صحـــت و
دردمنـــدان در سراســـر گیتـــی،
ّ
عافیـــت از درگاه ایـــزد منّـــان ،مســـالت
داریم.

آرزومندی ــم نعم ــت س ــامت ب ــه هم ــگان
ارزانی شود.

بـــه لطـــف خداونـــد مهربـــان ،در ســـال
جدیـــد نیـــز خواهیـــم کوشـــید تـــا از
رنج هـــا و ســـختی های بیمـــاران و
خانوادههـــای آنـــان بکاهیـــم و یاریگـــر
ایشـــان در پیمـــودن مراحـــل دشـــوار
درمان باشیم.

رژیم غذایی ،شاخص توده بدنی
و فعالیت جسمانی
 -رژیم غذایی سالم

 -داشتن وزن مناسب

 -انجام فعالیت جسمانی

خطــر ابتــا و مرگ ناشــی از ســرطان را
بــه طــور قابلتوجهــی کاهــش
میدهد.
اضافــه وزن و چاقــی در کشــورهای
مختلــف در حــال افزایــش اســت.
شــواهد زیــادی نیــز نشــان میدهــد
ه وزن بــا افزایــش
کــه داشــتن اضافــ 
خطــر عــود ســرطان همــراه بــوده و
شــانس زنــده مانــدن در برابــر ســرطان
را کاهش میدهد.
فعالیــت جســمانی بــه تنهایــی (بــدون
در نظــر گرفتــن وزن بــدن ،رژیــم غذایــی
و عوامــل دیگــر) در برخــی از
ســرطانهای خــاص بــا کاهــش خطــر
همراه است.
از آنجــا کــه فعالیــت جســمانی از
اضافــه وزن جلوگیــری میکنــد،
میتوانــد بــه کاهــش خطــر ابتــا بــه
برخــی از ســرطانهای خــاص مرتبــط
با اضافه وزن و چاقی کمک کند.
سیویک درصد بزرگساالن در سراسر
جهان به توصیه سازمان بهداشت
جهانی مبنی بر انجام  150دقیقه
فعالیت جسمانی با شدت متوسط یا
معادل آن در هفته ،عمل نمیکنند.

اســت .اول بــه هشــدارها توجــه کنیــم
تا برسیم به توصیهها.

هشدار!

 چاقــی یــک فاکتــور خطــر بــرایســرطانهای پســتان (بعــد از
یائســگی) ،روده بــزرگ ،مخــاط رحــم،
کلیه ،مری و پانکراس است.
 مصرف الکل به طور آشکار باسرطانهای کبد ،دستگاه تنفسی،
گوارشی ،پستان و روده بزرگمرتبط است.

 مصــرف دخانیــات عامــل  16نــوعســرطان و در مجمــوع  20درصــد مــرگ
و میرهای ناشی از سرطان است.

توصیههای غذایی

صنــدوق جهانــی تحقیقــات ســرطان
 WCRF / AICRدســتورالعملهایی
دربــاره تغذیــه بــه منظــور پیشــگیری از
ســرطان منتشــر کــرده اســت و مرتــب
آنها را به روز رسانی میکند:
 .1الغــر بــودن تــا حــد ممکــن ،البتــه
بدون ابتال به کم وزنی
 .2فعالیــت جســمانی بــرای حداقل 30
دقیقه در روز
 .3اجتنــاب از نوشــیدنیهای شــیرین
مصــرف محــدود غذاهــای پرانــرژی (بــه
ویــژه غذاهــای فــرآوری شــده پــر شــکر،
کم فیبر و پر چربی)
 .4مصــرف انــواع ســبزیجات،
میوهجــات ،غــات کامــل و حبوبــات
مانند لوبیا

بـا توجـه بـه اینکـه شـیوه زندگـی
میتوانـد خطـر ابتلا بـه سـرطان را
کاهـش دهد ،دولتهـا و جامعه مدنی
نیز مسـئولیت توسـعه سیاسـتهای
اقتصـادی ،اجتماعـی و فرهنگـی بـرای
کمـک بـه سلامت جامعـه را بـه عهده
دارنـد تـا بسـتر مناسـب بـرای فعالیت
جسـمانی عمـوم جامعـه را فراهـم
سـازند .به ویـژه ضروری اسـت مداخله
سـازنده بـه سـود کـودکان و نوجوانـان
صورت گیرد.

 .7مصــرف محــدود نمــک و پرهیــز از
غذاهــای پرنمــک و غذاهــای فــرآوری
شده با نمک (سدیم).

صندوق جهانی تحقیقات سرطان
توصیههایغذاییبرایپیشگیریسرطان
با رژیم غذایی را منتشر کرده است.

 .8از مکملهــا بــرای محافظــت در
برابــر ســرطان اســتفاده نکنیــد .در
عــوض ،رژیــم غذایــی متعــادل بــا انــواع
گوناگون مواد غذایی داشته باشید.

پیشگیری سرطان با رژیم غذایی

ایــن توصیههــا بــا چنــد هشــدار همــراه

 .5مصــرف محــدود گوشــت قرمــز
(ماننــد گوشــت گاو ،خــوک و گوســفند)
و اجتناب از گوشتهای فرآوری شده
 .6پرهیز از نوشیدنیهای الکلی

منبع :اطلس سرطان
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گزارش

به همت خیریه شمس؛
مؤسسه مردمنهاد شناخت و مهار سرطان صورت گرفت؛

برگزاری همایش سرای محله
همزمان با هفته جهانی سرطان

همزمـان بـا هفتـه جهانـی سـرطان
همایـش رایگان سـرای محله جمالزاده
بـه همـت خیریـه شـمس برگـزار شـد.

ایـن همایـش بـا سـخنرانی دکتـر
کاظـم زنـده دل (مدیـر عامل مؤسسـه
خیریـه شـمس) ،دکتـر مهتـاب وثیـق
(متخصص جـراح عمومی بیمارسـتان
سـینا و فلوشـیپ جراحـی پسـتان) و
بهاره ساسـانفر کارشناس ارشد تغذیه
برگـزار شـد.

دکتـر مهتـاب وثیـق در ایـن همایـش،
بـا اشـاره بـه اینکـه سـرطان پسـتان
شـایع ترین نوع سـرطان در بیـن بانوان
اسـت ،اظهار داشـت :دومین سـرطانی
کـه موجـب مـرگ و میر افراد می شـود
سـرطان پسـتان در بیـن بانـوان اسـت.
ایـن فلوشـیپ جراحـی پسـتان بـا بیان
اینکـه ایـن بیماری ،بیماری نادر نیسـت،
بلکـه بـا تشـخیص بـه موقـع میتـوان
آنرا پیشـگیری کـرد ،ادامـه داد :ابتلا به
ایـن بیمـاری در کشـور ایـران نسـبت به
کشـورهای دیگـر کمتر اسـت.

وثیـق در پایان سـخنان خـود تاکید کرد:
بـا مصـرف سـبزی و میوهها و داشـتن
تحـرک بدنـی بـه کاهـش وزن و انجـام
غربالگـری بعـد از  40سـالگی در افـراد از
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بـروز سـرطان پسـتان پیشـگیری کنیم.

بهـاره ساسـانفر سـخنران دیگر ایـن همایش با اشـاره به مـوارد افزایش خطر ابتال
بـه سـرطان در افـراد ،اضافـه کـرد :دریافـت کالری بـاال با افزایـش وزن باعـث بروز و
ایجـاد سـرطان در افراد می شـود.
کارشـناس ارشـد تغذیـه ادامـه داد :اضافه وزن ،عـدم تحرک و تغذیه نامناسـب نیز
از مهمتریـن مـوارد ابتلا به بیمـاری در افراد جامعه اسـت.

ساسـانفر یکی از عوامل بروز خطر ابتال به سـرطان را در کاهش اسـتفاده از سبزی
و میوههـا عنـوان کـرد و گفـت :مصـرف گوشـتهای قرمـز بـه دلیـل گرانـی کمتـر
مـورد توجـه افـراد قرارمیگیرد و مردم بیشـتر از گوشـتهای فرآوری «سوسـیس
و کالبـاس» اسـتفاده مـی کننـد که می توانـد خطر بـروز سـرطان را افزایش دهد.
وی بـا تأکیـد بـر اینکه میـزان مصرف نمـک در افـراد ،روزانه ،حداکثر باید یک قاشـق
مرباخـوری (5گـرم) بـرای هـر فـرد باشـد گفـت :مصـرف بـاالی نمـک ،قنـد ،شـکر و
مـواد الکلـی زیـاد نیـز احتمـال ابتال بـه سـرطان را افزایش مـی دهد.

در ایـن همایـش کـه بـا حضـور همیـاران سـتاد بحـران شـهرداری منطقـه شـش
تهـران و عمـوم مـردم در راسـتای اطلاع رسـانی و فرهنگ سـازی در حـوزه آموزش،
پیشـگیری و مهـار سـرطان مسـابقهای در زمینـه میزان سـنجش آگاهـی عمومی
شـرکت کننـدگان از سـرطان ،برگزار شـد ،با حضور مدیرعامل و مدیـر اجرایی خیریه
شـمس از دو نفـر برگزیـده ایـن همایـش کـه سـالم ترین شـاخص های پیشـگیری
از سـرطان ،از جملـه حداقـل ورزش منظـم بـه مـدت سـه روز در هفتـه هربـار یـک
سـاعت ،مصـرف میـوه و سـبزیجات ،پرهیز از سـیگار و قلیـان ،دارای شـاخص های
بـاروری (حداقـل دو فرزنـد) و تناسـب اندام و شـاخص توده بدنـی ( BMIکمتر از )25
را دارا بودنـد نیـز بـا اهـدای جوایـزی تقدیـر به عمـل آمد.
گفتنـی اسـت در پایـان بـه سـؤاالت شـرکت کننـدگان در ایـن همایـش عمومی نیز
توسـط متخصصین جـواب داده شـد.

در آستانه سـال نـو صورت میگیرد؛

توزیع
سبد
حمایت
غذایی
بیماران

همزمان با روزسرطان
صورتگرفت؛

برپایی غرفه
خیریه
شمس
با هدف
پیشگیری و
آگاهی رسانی

 500سبد کاالیی غذا و  300بسته البسه ضروری در بین بیماران مبتال به سرطان
انستیتو کانسر ایران که تحت پوشش مؤسسه خیریه شمس هستند توزیع
میشود.
درآستانه سال نو  500سبد کاالیی غذا و 300بسته البسه ضروری به همت مؤسسه
مردم نهاد شناخت و مهار سرطان در بین بیماران مبتال به سرطان انستیتو کانسر
ایران که تحت پوشش مؤسسه خیریه شمس هستند توزیع میشود.
به گزارش خبرنگار سروش شمس ،همه ساله همزمان با نزدیک شدن به ایام پایانی
سال  ،مؤسسه مردم نهاد شناخت و مهار سرطان اقدام به توزیع سبد کاالیی غذا به
تعداد  500بسته به قیمت بسته ای 200هزار تومان و  300بسته البسه به تعداد 300نفر
از بیمار مبتال به سرطان تحت پوشش مؤسسه خیریه شمس با ارزش 100هزار
تومان در بین افراد تحت پوشش خود میکند.
گفتنی است این اقدام با هدف کمک به افراد نیازمند تحت پوشش این مؤسسه
خیریه برای بیماران انستیتو کانسر ایران اهداء میشود.

غرفه مؤسسه خیریه شمس در جهت پیشگیری و آگاهی رسانی ،در همایش
آگاهی رسانی و پویش سرطان بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان
الله تهران حضور یافت.
همزمان با روز سرطان ،غرفه خیریه شمس در حاشیه همایش آگاهی رسانی و
پویش سرطان بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان الله تهران برپا
شد .دکتر جواد کاکویی و دکتر زهرا ریاضی در این مراسم به ایراد سخنرانی درخصوص
پیشگیری از سرطان و سبک سالمت زندگی پرداختند.
فعالیـن خیریـه شـمس بـا برپایـی غرفـه در البـی بیمارسـتان ،شـرکت کننـدگان
همایـش و مراجعیـن را دعـوت بـه ارتقـاء سـطح آگاهـی خـود در زمینـه ابتلا و
پیشـگیری از سـرطان و نیـز آشـنایی بـا خیریـه و اهـداف و کمـک هـای مالـی و
معنوی به بیماران نیازمند ،کردند.
گفتنی است غرفه خیریه شمس با استقبال گسترده مراجعه کنندگان روبرو شد و
در حاشیه برپایی این غرفه ،مراجعه کنندگان زیادی ،اقدام این مؤسسه را در برپایی
این غرفه حائز اهمیت عنوان کردند و کتب ،بروشور آموزشی خیریه شمس و مشاوره
تغذیه به آنها عرضه شدکه استقبالگرم مراجعهکنندگان و پرسنل خوب بیمارستان
را به همراه داشت.
همچنین مسئولین بیمارستان و متخصصین شرکت کننده بر اهمیت نقش
 NGOها و سازمان های مردم نهاد در برنامه های پیشگیری و کنترل سرطان
تأکید کردند.
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گفتگو با فرخنده آقایی

«سرپرستار بخش درمانگاههای سرپایی شیمی درمانی -انستیتو کانسر ایران»

حمایتهمیاران
برای بیماران مبتال به سرطان
کارساز است

در تمام سال های حضور در انستیتو کانسر ایران ،یکی از بارزترین خصلت های فرخنده آقایی،
صبر و متانت ستودنی وی برای پاسخگویی به بیماران و مراجعه کنندگان بوده است .صبوری
او در پاسخگویی به پرسش های تک تک مراجعین ،مثال زدنی است او هیچگاه در برابر فشار
و نامالیمات کار ،خم به ابرو نمی آورد.
حتی در حین انجام مصاحبه با ما هم از پاسخگویی به مراجعه کنندگان کوتاهی نمی کند.
«آقایی» میگوید در این بخش ،شیمی درمانی بزرگساالن و اطفال انجام میگیرد که در
کنار آن تزریق نخاعی و نمونه برداری مغ ز استخوان نیز در الویت کار است .سپس ادامه
میدهد«:عمده مشکل بیماران مراجعه کننده به این بخش ،تهیه دارو و صدور پیش فاکتور
دارو به آنها است ،ما نیز با دریافت این موارد ،این بیماران را به مددکاران معرفی می کنیم.
مددکاران نیز با مؤسسه های خیریه رایزنی می کنند و با هماهنگی ،بیماران را به آنها معرفی
می کنند تا براساس این پیشفاکتورها ،کمک مالی دریافت کنند .چون اغلب بیماران برای
تهیه و مصرف دارو با مشکالت مالی روبرو هستند ،مؤسسههای خیریه همچون خیریه
شمس در حل مشکالت دارویی به این افراد کمک می کنند».
سرپرستار بخش درمانگاههای سرپایی شیمی درمانی بیمارستان انستیتو کانسر ،تعداد
مراجعه کنندگان روزانه به این بیمارستان را در حدود 100-150نفر بر آورد می کند و می گوید:
«50درصد مشکالت دارویی مراجعه کنندگان با دریافت مبالغی در حوزه دارو از سقف کمکی
موسسات خیریه مخصوصا خیریه شمس تأمین می شود».
«فرخنده آقایی» اطالع رسانی و آگاهی بخشی در حوزه مصرف و تهیه دارو برای بیماران مبتال
به سرطان و بیماریهای صعب العالج را مهم ارزیابی میکند و میگوید « :این داروها داروهای
خاصی هستند که باید مصرف کنندگان درباره نحوه مصرف آن اطالعات کافی داشته باشند،
همچنین عوارض داروها در طول درمان برای بیماران مهم و اساسی است».
«آقایی» در پایان یادآور می شود که وجود همیاران در زمینه های مختلف جهت حمایت از
بیماران و همراهان بیمار در این خصوص حائز اهمیت بسیار است.
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