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ــال  ــمس در سـ ــه شـ ــه خیریـ ــان، مؤسسـ ــت همراهـ ــد و همـ ــف خداونـ ــه لطـ بـ
گذشـــته دســـتاوردهای متعـــددی داشـــت و فعالیت هـــای چشـــم گیری درزمینـــٔه 
ــاران  ــی بیمـ ــی و حمایتـ ــات درمانـ ــز خدمـ ــش و نیـ ــوزش و پژوهـ ــگیری، آمـ پیشـ
تجربـــه ســـال های  از  بهره گیـــری  بـــا  امیـــدوارم  مبتالبـــه ســـرطان داشـــت. 
گذشـــته امســـال نیـــز بیش ازپیـــش در راســـتای شـــناخت و مهـــار ســـرطان گام 

برداریـــم و بـــه پیشـــبرد اهـــداف کنتـــرل ســـرطان در کشـــور کمـــک کنیـــم.

ـــه ســـرطان و مـــردم اســـت  ـــال ب نشـــریه ســـروش شـــمس کـــه صـــدای بیمـــاران مبت
ـــده  ـــخ داده نش ـــای پاس ـــی از نیازه ـــمس، بخش ـــه ش ـــی خیری ـــداف آموزش ـــار اه در کن
در عرصه هـــای مختلـــف پیشـــگیری و تشـــخیص زودهنـــگام، درمـــان و مراقبـــت 
ـــرای  ـــا ب ـــد ت ـــی کن ـــه م ـــدرکاران عرض ـــت ان ـــان و دس ـــه متخصص ـــکینی را ب ـــای تس ه
رفـــع آن هـــا اقـــدام کننـــد و فعالیت هـــای مـــردم نهـــاد را بـــرای پاســـخ بـــه ایـــن 
ـــد  ـــه بای ـــد، هم ـــی شناس ـــرزی نم ـــد و م ـــرطان ح ـــا س ـــارزه ب ـــد. مب ـــت کن ـــا هدای نیازه

ـــد. ـــدان بیاین ـــه می ب

ـــی  ـــات عموم ـــش اطالع ـــانی و افزای ـــرای آگاهی رس ـــی ب ـــای مختلف ـــه روش ه ـــا آنک  ب
در زمینـــه پیشـــگیری و کنتـــرل ســـرطان وجـــود دارد و امـــروزه وب ســـایت ها، 
ــا  ــی مـ ــژه ای در زندگـ ــگاه ویـ ــازی جایـ ــوزش مجـ ــای آمـ ــان ها و روش هـ پیام رسـ
ـــاس  ـــر اس ـــا ب ـــت ت ـــروری اس ـــور ض ـــریه ای در کش ـــن نش ـــود چنی ـــد، وج ـــدا کرده ان پی
یـــک اســـتراتژی مشـــخص و برنامـــه منظـــم وظیفـــه آمـــوزش عمومـــی را در زمینـــه 
ـــای  ـــات و یافته ه ـــن اطالع ـــود و آخری ـــده دارد ش ـــرطان عه ـــرل س ـــگیری و کنت پیش

ـــاند.  ـــه برس ـــوم جامع ـــالع عم ـــه اط ـــاده ب ـــان س ـــا زب ـــی را ب علم

تـــا کنـــون ســـه پیـــش شـــماره از ســـروش شـــمس منتشـــر شـــده اســـت و ایـــن 
چهارمیـــن پیـــش شـــماره  ســـروش شـــمس اســـت. تـــالش داریـــم بـــا رفـــع 
کاســـتی های شـــماره های قبـــل، مجلـــه بتوانـــد بـــه عنـــوان رســـانه ای ترویجـــی 
جایـــگاه مناســـبی بـــرای معرفـــی نیازهـــای مـــردم و بیمـــاران، آمـــوزش عمومـــی، 
ـــن  ـــرطان و همچنی ـــه س ـــالمت در زمین ـــام س ـــای نظ ـــتاوردها و چالش ه ـــان دس بی

ــد. ــرل ســـرطان باشـ ــای مختلـــف کنتـ ــانی در زمینه هـ اطـــالع رسـ

در تمـــام بخش هـــای نشـــریه تـــالش داریـــم ســـواد عمومـــی مـــردم و بیمـــاران را 
در موضـــوع ســـرطان افزایـــش دهیـــم و حمایت هـــای همـــه جانبـــه ای را بـــرای 

شـــناخت و مهـــار ســـرطان فراهـــم آوریـــم. 

می دانیـــم کـــه راه دشـــواری در پیـــش رو داریـــم امـــا بـــا همدلـــی بیمـــاران و 
خانواده هـــا و بـــا پشـــتیبانی و مشـــارکت نخبـــگان، متخصصـــان، هنرمنـــدان، 
ـــمس،  ـــروش ش ـــد. س ـــد ش ـــر خواه ـــن راه هموارت ـــی، ای ـــاالن مدن ـــندگان و فع نویس
بســـتری اســـت بـــرای در هم جوشـــی و هم افزایـــی ایـــن همراهـــان و انتشـــار 

ــان. ــای آنـ ــا و پیام هـ ــوزش هـ ــا، آمـ ــدگاه هـ دیـ

 نشـــریه ســـروش شـــمس در هـــر ســـطحی آمـــاده همـــکاری بـــا شماســـت و از 
مشـــارکت و پیشـــنهادهای شـــما اســـتقبال مـــی کنـــد. امیدواریـــم بـــا شـــبکه ای 
ــناخت  ــتای شـ ــه در راسـ ــان مأموریـــت خیریـ ــام ذینفعـ ــد از تمـ ــترده و کارآمـ گسـ

ســـرطان در ســـطوح مختلـــف محقـــق شـــود.

به سوی شبکه ای گسترده و کارآمد برای شناخت و مهار سرطان

این راه دشوار 
با شما هموار می شود
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دکتر کاظم زنده دل
دانشیار مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر ایران
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دونده ماراتن اميد به زندگی

فريدون صديقی
روزنامه نگار، مدرس دانشگاه

همیــن كــه چیــزی می گویــد بــا آن صــدای نــرم و نوازنــده، مــن 
ــای  ــاران روی بام ه ــر ب ــدای تلنگ ــل ص ــه مث ــد ك ــادم می آی ی
ســفالی اســت كــه حــال دنیــا را خــوب می كنــد. می گویــد 
مــن  بمیریــم.  تــا  می آییــم  دنیــا  بــه  مــا  كــه  می دانیــد 
ــا،  ــگاه آدم ه ــه از ن ــم و او ك ــرا می آیی ــس چ ــب پ ــم خ می گوی
ــتكان  ــك اس ــد، ی ــی می كن ــرد مكث ــان را می گی ــال آن ــض ح نب
ــاد الهیجــان، كلوچــه و  ــا مــن ی چــای كمــر باریــك مــی آورد ت
ــر زیرشــیروانی خیاالتــی  بــوی بهارنارنــج بیفتــم و مثــل كبوت
ــد  ــواب می ده ــد ج ــزد. بع ــته می ری ــاران آهس ــی ب ــوم وقت ش
بــه دنیــا می آییــم تــا بــه زندگــی هســتی بدهیــم، معنــی 
ــال  ــد؛ 4س ــودش می كن ــه خ ــان كاری ك ــی هم ــم، یعن بدهی
اســت كــه از مریضــی او خبــر دارم و همــان موقع هــا وقتــی 
پرســیدم چنــد وقــت اســت، جــواب داد: مهــم نیســت. مهــم 
ایــن بــود كــه او بــدون كوچك تریــن واهمــه، افســوس و 
ــود. چــون خــودش بیــش از  ــه ب اندوهــی واقعیــت را پذیرفت
همــه و پیــش از همــه به فكــر مراقبــت و مداوای مســئوالنه 
خــود اســت و هــم ایــن اســت كــه نــگاه او همــه لطــف اســت 

ــتی دارد. ــمان درش ــاری، چش ــرس از بیم ــه ت ــی ك در حال

او نمونــه مثالــی ایمــان، اراده و عشــق بــه زندگــی اســت. 
صبح هــا اولیــن صــدای كوچــه از آن اوســت كــه مــی رود 
نــان ســنگك تــازه بگیــرد تــا مثــل همیشــه هایش، صبحانــه 
ضیافتــی از عطــر نــان، پنیــر لیقــوان، مربــای بــه و چــای 
ــت از آن  ــای دوس ــن آق ــد. ای ــدار باش ــفره گل ــی روی س لیوان
جملــه مردمانــی اســت كــه راز تندرســتی و آرامــش را می دانــد 
یعنــی می دانــد دنیــا همچنــان اســت كــه قلــب شــما و قلــب 
ــه  ــش همیش ــس حال ــت پ ــودت اس ــر و م ــار از مه او سرش
خــوب اســت و بــه همیــن دلیــل دیــدن او بــا آن روی گشــاده و 

ــد. ــاری می كن ــم به ــران را ه ــال دیگ ــی، ح ــان از زندگ امتن

ــان  ــچ دردی بی درم ــه هی ــت ك ــاور اس ــن ب ــر ای ــد ب ــای امی آق
نیســت بــه شــرطی كــه خودمــان بخواهیــم بــا درد درافتیــم 
ــه  ــق ب ــد: عش ــان. می گوی ــوری، اراده و ایم ــر، صب ــر تدبی از س
را شــفا می دهــد. وقتــی می پرســم  زندگــی همــه دردهــا 
ــف  ــردن تعری ــد از زندگی ك ــدا بای ــد: ابت ــواب می ده ــه، ج چگون

واقع بینانــه و مســئوالنه ای داشــته باشــیم.

- مسئوالنه؟

- یعنــی بپذیریــم مــا در قبــال خــود و دیگــران و خــدای خــود 
ــم و  ــی داری ــه اختیارات ــئولیت ها و البت ــم، مس ــی داری وظایف
همیــن وظایــف و بــه مــا حكــم می كنــد تــا مراقــب ســالمت 
و سختكوشــانه در پــی مــداوای دردهــای خویــش باشــیم. 
ــه گمــان مــن حــال آقــای دوســت از بیشــتر مــا دوســتان  ب
گله منــد و ترس خــورده از روز و روزگار بهتــر اســت. چــرا؟ 
چــون زندگــی را مســئوالنه و عاشــقانه دوســت دارد و راز 
ــد  ــن امی ــده مارات ــت او دون ــن اس ــاری همی ــر بیم ــه او ب غلب
ــه زندگــی اســت. او راه مــی رود، نمی ایســتد. او مــی دود، راه  ب

ــذارد.  ــا بگ ــاری اش را ج ــان بیم ــا همچن ــی رود ت نم
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ـــوت  ـــه دع ـــی 2018( ب ـــی )م ـــه تازگ ـــک زاده ب ـــا مل ـــر رض دکت
آژانـــس بیـــن المللـــی تحقیقـــات ســـرطان IARC بـــه 
ــده در  ــای ارزنـ ــت هـ ــاس فعالیـ ــه پـ ــت و بـ ــه رفـ فرانسـ
گســـترش تحقیقـــات ســـرطان بـــه ویـــژه شناســـایی 
ـــران،  ـــی در ای ـــرطان های گوارش ـــیوع س ـــال و ش ـــل ابت عوام
مـــدال افتخـــار ایـــن آژانـــس را دریافـــت کـــرد. هم زمـــان 
ــس  ــو آژانـ ــمین عضـ ــت و ششـ ــوان بیسـ ــه عنـ ــران بـ ایـ

اعالم شد.

همگروهـــی  مطالعـــه  بزرگ تریـــن  ملـــک زاده  دکتـــر 
ــا  ــا را بـ ــمال آفریقـ ــه و شـ ــورت( خاورمیانـ آینده نگر)کوهـ
ـــه عنـــوان  جمعیتـــی 50هـــزار نفـــری در اســـتان گلســـتان، ب
داغ تریـــن نقطـــه ســـرطان مـــری در کشـــور، سرپرســـتی 

کرده است.

ـــرطان  ـــه س ـــال ب ـــای داغ در ابت ـــیدن چ ـــر نوش ـــات تأثی »اثب
مـــری« و نیـــز »ســـرطان زایی تریـــاک« از نتایـــج ایـــن 

تحقیق بود که هر دو به ثبت جهانی رســـیده اند. 

ـــن مـــدال افتخـــار  ـــرای گرفتـــ ـــه شـــما ب ـــک ب   ضمـــن تبری
لطفـــــــاً  ســـرطان،  تحقیقـــات  المللـــی  بیـــن  آژانـــس 
ــه  ــس چـ ــن آژانـ ــران در ایـ ــویت ایـ ــه عضـــــــ ــد کـ بفرماییـ

دستاوردهایی برای ما خــــــــواهد داشت؟

ــا  ــار مـ ــهیالتی در اختیـ ــات و تسـ ــت، امکانـ ــن موفقیـ ایـ

ــه در  ــی کـ ــم از امکاناتـ ــی توانیـ ــا مـ ــد. مـ ــی دهـ ــرار مـ قـ
ــم.  ــتفاده کنیـ ــتر اسـ ــت بیشـ ــی اسـ ــن المللـ ــس بیـ آژانـ
تعـــداد بیشـــتری از محققیـــن جـــوان مـــا مـــی تواننـــد در 
خـــارج از کشـــور دوره هـــای تخصصـــی را فـــرا گیرنـــد. 
موضـــوع مهـــم ایـــن اســـت کـــه تحقیقـــات ســـرطان 
ـــد کاری  ـــر نمی توان ـــک نف ـــت و ی ـــده اس ـــده ش ـــون پیچی اکن
ــند  ــته باشـ ــت داشـ ــد فعالیـ ــم بایـ ــک تیـ ــه یـ ــد، بلکـ کنـ
ـــه  ـــی ک ـــای بزرگ ـــم ه ـــه تی ـــم در هم ـــی توانی ـــا م ـــن م بنابرای
در دنیـــا در حـــوزه ســـرطان فعالیـــت مـــی کننـــد حضـــور 

مؤثر پیدا کنیم.

  چگونـــه توجـــه شـــما بـــه ســـرطان معطـــوف شـــد 
ــه آن  ــان را بـ ــرژی تـ ــی و انـ ــت علمـ ــه فعالیـ ــه ای کـ بگونـ

اختصاص داده اید؟

ــه  ــاط صمیمانـ ــادری ام ارتبـ ــزرگ مـ ــا پدربـ ــی بـ در نوجوانـ
داشـــتم و ایشـــان بخاطـــر ســـرطان فـــوت کردنـــد. در آن 
زمـــان در ذهنـــم ایـــن ایـــده شـــکل گرفـــت کـــه در آینـــده 
ـــن  ـــه همی ـــم. ب ـــق کن ـــگیری آن تحقی ـــرطان و پیش روی س
علـــت بـــود کـــه از 25 ســـال قبـــل بـــه محـــض اینکـــه از 
ـــده ای از  ـــش عم ـــدم، بخ ـــرون آم ـــئولیت های اداری بی مس
وقـــت، انـــرژی و عالقـــه ام را روی تحقیقـــات ســـرطان 
گذاشـــته ام و خیلـــی خوشـــبختم کـــه در بخش هایـــی 

پیشرفت های خوبی داشته ایم.

ـــا عـــالوه بـــر تشـــخیص و درمـــان    آی
در زمینـــه تولیـــد داروهـــای ســـرطان 

هم موفقیتی داشته ایم؟

جلـــو  خـــوب  خیلـــی  مـــا  بلـــه 
رفته ایـــم. در پـــی تحریم هـــا، مجبـــور 
ـــر  ـــم. اکث ـــد کنی ـــا را تولی ـــدیم داروه ش
ـــرطان  ـــای س ـــاق داروه ـــه اتف ـــب ب قری
ـــران  ـــه کوتاهـــی در ای ـــا فاصل ـــا را ب دنی
تولیـــد مـــی کنیـــم بنابرایـــن فکـــر 
داروشناســـی  علـــم  در  می کنـــم 
پیشـــرفته هســـتیم،  خوشـــبختانه 
برجســـته ای  خیلـــی  دانشـــمندان 
داریـــم و شـــرکت های دانش بنیـــان 
ـــد  ـــط تولی ـــان فق ـــه کارش ـــددی ک متع
ـــد اســـت. مـــا بازارهـــای  داروهـــای جدی
ـــد نقطـــه  ـــم و در چن ـــی هـــم داری جهان
ـــورهای  ـــیه و کش ـــه روس ـــی ب ـــا حت دنی
صـــادر  را  داروهایمـــان  همســـایه 

می کنیم.

ــاری  از پراکندگـــی و تنـــوع  ــا آمـ   آیـ
ــور  ــف کشـ ــاط مختلـ ــرطان در نقـ سـ
داریـــم کـــه بـــر اســـاس آن بدانیـــم 
بایـــد در هـــر نقطـــه چـــه اقدامـــی 

انجام شود؟

ــرطان در  ــت سـ ــی ثبـ ــه ملـ در برنامـ
از  98 درصـــد  آمـــاری  ســـال1393 
بـــروز  مـــورد  جمعیـــت کشـــور در 
ســـرطان تهیـــه شـــد. بـــر اســـاس 
گـــزارش ایـــن برنامـــه ســـاالنه 112  
مبتـــال  ســـرطان  بـــه  نفـــر  هـــزار 
می شـــوند و تقریبـــاً نیمـــی از افـــراد 
ـــزار  ـــدود 50 ه ـــزی ح ـــی چی ـــال یعن مبت
نفـــر در ســـال از بیمـــاری ســـرطان 
مـــا  .پیش بینـــی  می کننـــد  فـــوت 
ایـــن اســـت کـــه بـــا توجـــه بـــه رونـــد 
افزایـــش ســـن و پیـــری جمعیـــت ، 
ــه  ــده بـ ــال های آینـ ــد در سـ ــن رونـ ایـ
ـــه در  ـــد، البت ـــدا کن ـــش پی ـــج افزای تدری
ســـایر کشـــورهای در حـــال توســـعه 
جهـــان هـــم همین طـــور اســـت. االن  
میـــزان شـــیوع ســـرطان در ایـــران 
158 بیمـــار بـــه ازای هـــر 100 هـــزار 
نفـــر در ســـال اســـت، کـــه از متوســـط 
شـــیوع ســـرطان در جهـــان یعنـــی 
هـــزار،   100 هـــر  در  بیمـــار   184

پایین تر است.

در  ســـرطان  علـــل  مهم تریـــن     
ایران و جهان چیست؟ 

بــه  ابتــال  از علــل  تقریبــاً 30 درصــد 

ره
چه

ه 
ه ب

هر
پروفسور رضا ملک زادهچ

دانشمند برجسته بین المللی 
در زمینه تحقیقات سرطان 

و چهره ماندگار علوم پزشکی کشور:

سرطان 
درد بی درمان 

نیست! 
قابل 

پیشگیری 
است
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هـــزار نفـــری کـــه هـــر ســـال در ایـــران بـــه ســـرطان مبتـــال مـــی شـــوند، بایـــد 
ــه  ــم بـ ــا را می توانیـ ــد آنهـ ــم 50 درصـ ــه گفتـ ــور کـ ــود. همان طـ ــت شـ مراقبـ
ـــد  ـــا بتوانن ـــه آنه ـــد ک ـــزی باش ـــد مراک ـــن بای ـــم، بنابرای ـــان کنی ـــل درم ـــور کام ط
ــا  ــد. ایـــده آل ایـــن اســـت کـــه زودتـــر تشـــخیص داده شـــود، تـ مراجعـــه کننـ
درمـــان هـــم خیلـــی راحت تـــر انجـــام شـــود. بخشـــی دیگـــر از کار پیشـــگیری 
ـــردم  ـــوم م ـــه عم ـــانی ب ـــتن و اطالع رس ـــالم زیس ـــگ س ـــج فرهن ـــه تروی ـــت، ک اس
را ضـــروری می ســـازد. مـــردم بایـــد آمـــوزش ببیننـــد  از عوامـــل خطـــری کـــه 
موجـــب ســـرطان می شـــود پرهیـــز کننـــد. پیشـــگیری احتیـــاج بـــه تحقیقـــات 
دارد تـــا علـــل را پیـــدا کنیـــم . بخـــش ســـوم ایـــن اســـت کـــه بتوانیـــم افـــراد 
ـــم  ـــک کنی ـــوند کم ـــان نمی ش ـــه درم ـــدی را ک ـــاه درص ـــرطان و پنج ـــه س ـــال ب مبت
ـــکاری  ـــد هم ـــه بای ـــرادی ک ـــش اف ـــند. نق ـــتند، درد نکش ـــده هس ـــی زن ـــا وقت ـــه  ت ک
ـــرده و  ـــروع ک ـــبختانه کار را ش ـــا خوش ـــی از آنه ـــت. خیل ـــده اس ـــن ش ـــد، تعیی کنن
بـــه جلـــو می رونـــد. بـــر اســـاس نتیجـــه ثبـــت ســـرطان و وضعیـــت بـــروز و 
ـــور و  ـــف کش ـــاط مختل ـــرای نق ـــت ب ـــف، الزم اس ـــتانهای مختل ـــیوع آن در اس ش

برای انواع ســـرطان ، سیاست گذاری کنیم.

  آیـــا بانـــک اطالعاتـــی از پزشـــکان 
ایـــــــــرانی متخصـــص ســـرطان در 
سراســـر جهـــان در دســـت داریـــم تـــا 
ـــکاری  ـــه هم ـــوت ب ـــا را دع ـــم آنه بتوانی

کنیم؟

ـــم در  ـــن کار را کرده ای ـــبختانه ای خوش
مؤسســـه ملـــی توســـعه تحقیقـــات 
ــت  ــکی در وزارت بهداشـ ــوم پزشـ علـ
آن  مســـئول  بنـــده  کـــه  )نیمـــاد( 
هســـتم، بانـــک اطالعاتـــی از حـــدود 
دانشـــمندان  برتریـــن  از  نفـــر   1500
علـــوم  رشـــته های  در  ایرانـــی 
پزشـــکی از جملـــه ســـرطان درســـت 
کـــرده ایـــم و اتفاقـــاً از آنهـــا دعـــوت 
شـــده اســـت و االن همـــکاری نزدیکـــی 
و  تحقیقاتـــی  زمینه هـــای  در 

آموزشـــی با بعضی از آنها داریم.

و  هسـتید،  شـیرازی  شـما    
روز  در  کـه  اسـت  حسـن تصادفی 
سـعدی بـا شـما مصاحبـه می کنیم، رابطه شـما با اشـعار و حکایت های سـعدی 

چگونه است؟

ـــن  ـــودم، توانســـتیم اولی ـــی کـــه رئیـــس دانشـــگاه شـــیراز ب خوشـــبختم کـــه زمان
ـــعدی  ـــم. س ـــزار کنی ـــیراز برگ ـــعدی را در ش ـــت س ـــی بزرگداش ـــن الملل ـــره بی کنگ
یـــک شـــخصیت جهانـــی اســـت. ســـعدی هویـــت ملـــی ایرانیـــان اســـت بـــه 
ـــعار  ـــام اش ـــت. در تم ـــی اس ـــتی و مهربان ـــح و دوس ـــادی صل ـــه من ـــل ک ـــن دلی ای
ـــای  ـــی آدم اعض ـــد. بن ـــی زن ـــوج م ـــتی م ـــح و دوس ـــتان او صل ـــعدی و در گلس س

یـــک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند.

ـــه صـــورت  ـــادی کنیـــم از مرحـــوم پروفســـور شـــمس شـــریعت کـــه ب   بیاییـــد ی
ـــگ  ـــن فرهن ـــون ای ـــرا اکن ـــیم چ ـــد و بپرس ـــی کردن ـــت م ـــتاها طباب ـــگان در روس رای

بین پزشـــکان ایرانی کمرنگ شده است؟

کـــم رنـــگ شـــدن آن را قبـــول نـــدارم. خیلـــی از دکترهـــا چنیـــن کاری کرده انـــد 
و معتقـــدم چنیـــن پزشـــکانی می تواننـــد خیلـــی بیشـــتر نیـــز باشـــند و فکـــر 
ـــعدی  ـــه س ـــود ک ـــتانه خ ـــل نوع دوس ـــگ اصی ـــه فرهن ـــم ب ـــد بروی ـــم بای ـــی کن م

ســرطان در دنیــا در حقیقــت بــه علــت 
ــت  ــات اس ــیگار و دخانی ــتعمال س اس
ــه آن  ــم ب ــاک ه ــا تری ــور م ــی در کش ول
اضافــه مــی شــود یعنــی 30 درصــد 
بــه  فقــط  ایــران  در  ســرطان  علــل 
ســیگار، قلیــان و تریــاک بر می گــردد. 
حــدود 30 درصــد علــل دیگــر آن بــه 
ــه ای  ــل تغذی ــوری و عوام ــی و پرخ چاق
ــد  ــدود 25 درص ــود . )ح ــوط می ش مرب
ایرانی هــا خیلــی چــاق هســتند، حــدود 
وزن  از  وزن شــان  مــردم  درصــد   70
طبیعــی باالتــر اســت و چاقــی یــک 
ســرطان  ایجــاد  در  مهــم  عامــل 
بخصــوص ســرطان روده بزرگ اســت.( 
حــدود 20 درصــد از علــل ســرطان ها 
اســت.  بــه عفونت هــا  هــم مربــوط 
بعضــی از میکروب هــا در بــدن موجــب 
عفونــت هــای مزمــن می شــوند، ایجــاد 
مثــل  می کننــد  ســرطان 
هلیکوباکترپیلــوری،  هپاتیــت نــوع B و 

پاپیلومــای  ویــروس  نیــز  و   ،C نــوع 
عفونت هــای  از  بعضــی  و  انســانی 
دیگــر. درصــد کمــی از ســرطان ها هــم 
و  شــغلی  مواجهــات  خاطــر  بــه 
آلودگی هــای محیطــی بــروز مــی کننــد. 
و بخصــوص آلودگــی هــوا و آب از علــل 

سرطان هستند.

ــارزه  ــرای مبـ ــی را بـ ــه رفتارهایـ   چـ
با ســـرطان توصیه می کنید؟

بایــد بدانیــم ســرطان در 50 درصــد 
اســت.  پیشــگیری  قابــل  مواقــع 
ــتر  ــه بیش ــت ک ــاری  اس ــرطان بیم س
می افتــد.  اتفــاق  بــاال  ســنین  در 
بیــش از 90 درصــد از ســرطان ها در 
اتفــاق  ســال   60 بــاالی  ســنین 
می افتــد. ســرطان پدیــده ای اســت 
از  مجموعــه ای  بــه  بســتگی  کــه 

عوامل محیطی و ژنتیکی دارد و اغلب قابل پیشــگیری اســت. 

نخسـت اینکـه مـردم بایـد سـیگار، قلیـان و تریاک و الـکل مصرف نکننـد. دومین 
متناسـب  در سـطح  را  وزن شـان  بایـد  مـردم  همـه  کـه  اینسـت  مـن  توصیـه 
نگه دارنـد بایـد مـردم را بـه فعالیـت بدنـی و ورزش تشـویق کنیـم. متاسـفانه 90 
درصـد ایرانی هـا تحـرک کافـی ندارنـد یعنـی فعالیـت بدنـی کافـی ندارنـد. مـردم 
بایـد از پرخـوری پرهیـز کننـد. در ایـران 30 درصـد از مقـدار  غذایـی کـه مصـرف 
می کنیـم، مـازاد بـر نیـاز اسـت . سـومین مسـاله کاهـش مصـرف نمـک و حذف 
نمکـدان از سـفره اسـت. نمـک در ایجـاد سـرطان معـده که شـایع ترین سـرطان 
در مـردان ایرانـی اسـت تاثیـر دارد. تشـویق بـه مصـرف میـوه  و سـبزیجات نیـز 
اهمیـت دارد. نیمـی از ایرانی هـا میـزان سـبزیجات و میـوه  مصرفـی شـان کافی 
نیسـت  بایـد مصـرف سـبزیجات و میوه جـات را افزایش دهیم. یکـی از این مواد 
سـرطان زا مصـرف چـای و مایعـات داغ اسـت. توصیـه مـی کنـم مـردم چـای را 
بصـورت ولـرم مصـرف کننـد. یکـی از عـادت هـای اشـتباه مـردم هـم مصـرف 
گوشـت و غذاهـای کبابـی اسـت کـه روی ذغـال تهیـه می شـود.  دود زغـال مواد 
سـمی دارد کـه باعـث ایجاد سـرطان می شـود و لذا بایـد مصرف غذاهـای کبابی 
را کاهـش بدهیـم. نکتـه دیگر اینکه افرادی که بهداشـت دهان و دنـدان  را رعایت 

معـرض  در  بیشـتر  نمی کننـد، 
سـرطان  هستند مثل سـرطان معده 
می کنـم  توصیـه  بنابرایـن  مـری،  و 
مردم بهداشـت دهـان و دندان خود را 
رعایـت کنند، هر شـب مسـواک بزنند، 
مواجهـات  کنتـرل  بـرای  بایـد  نهایتـاً 
شـغلی مسـتمر دوری از محیط هـای 
هـم  سـرطان زا  عوامـل  دارای 
چاره اندیشـی کنیـم. بنابرایـن بایـد بـا 
آگاهی رسـانی و تغییـر رفتـار مـردم و 
سـطح  در  الزم  اقدامـات  اجـرای 
جامعـه عوامـل خطـر سـرطان و در 

نهایت ایجاد سرطان را مهار کنیم.

بیـــن  از ســـرطان  تـــرس  ولـــی    
مـــردم گاهـــی مانـــع مراجعـــه بـــرای 

تشخیص سرطان می شود.

ـــردم  ـــازی م ـــل آگاه س ـــن دلی ـــه همی ب
ســـنین  در  اســـت.  مهـــم  خیلـــی 
خـــاص،  بخصـــوص بـــاالی 50 ســـال 

بهتـــر اســـت غربالگـــری انجـــام  شـــود بـــرای مثـــال افـــراد بـــاالی 50 ســـال و 
افـــرادی کـــه در خانواده شـــان فـــرد  مبتـــال بـــه ســـرطان روده بـــزرگ بـــوده، 10 
ـــه  ـــد ک ـــه کنن ـــری مراجع ـــوع غربالگ ـــک ن ـــرای ی ـــد ب ـــن بای ـــن س ـــل از ای ـــال قب س
ـــد،  ـــون باش ـــر در آن خ ـــت، اگ ـــردن اس ـــک ک ـــل  چ ـــوع قاب ـــش مدف ـــک آزمای ـــا ی ب
از  بـــزرگ  بررســـی  می کنیـــم، معمـــوالً همـــه ســـرطان های روده  را  روده 
پولیـــپ کـــه ضایعـــه ای کوچـــک و قابـــل برداشـــتن اســـت، نشـــات می گیـــرد. 
ــته در  ــال گذشـ ــا 30 سـ ــه در 25 تـ ــزرگ کـ ــرطان روده بـ ــرای سـ ــوص بـ بخصـ
ـــا  ـــک آنه ـــه ی ـــواده درج ـــه در خان ـــم ک ـــانی ه ـــت. کس ـــده اس ـــر ش ـــران دو براب ای
ـــد و در  ـــه کنن ـــاوره مراجع ـــرای مش ـــد ب ـــود دارد بای ـــرطان وج ـــه س ـــال ب ـــرد مبت ف
ــایر افـــراد جامعـــه بـــه برنامـــه هـــای  صـــورت توصیـــه پزشـــک بیـــش از سـ

پیشـــگیری و غربالگری ها توجه کنند.

  درباره برنامه جامع ســـرطان کمی بیشـــتر توضیح دهید.

مـــا برنامـــه جامعـــی بـــرای پیشـــگیری داریـــم ، تشـــخیص زودرس، درمـــان و 
ــن 115  ــد. از ایـ ــرطان می گیرنـ ــه سـ ــرادی کـ ــرای افـ ــکینی بـ ــای تسـ درمان هـ

و شـــاعران بـــزرگ مـــا منـــادی اش 
بودنـــد و حتـــی در دیـــن و اعتقاداتمان 
خیلـــی  دارد.  وجـــود  واقعـــاً 
خوشـــبختم کـــه توانســـتیم برویـــم 
در نقطـــه ای از ایـــران کـــه معـــروف 
بـــود بـــه داشـــتن بیشـــترین میـــزان 
ســـرطان در دنیـــا، یعنـــی منطقـــه 
ــتا  ــی 370 روسـ ــد کاووس. اهالـ گنبـ
و  مـــورد مطالعـــه قـــرار گرفتنـــد 
ــا  ــرای آن هـ ــگیرانه بـ ــات پیشـ اقدامـ
آن  از  بعـــد  گرفـــت.  صـــورت 
مطالعـــــــــــــه، در 20 اســـتان کشـــور 
کردیـــم،  درســـت  پایگاه هایـــی 
ــون  ــتان و اکنـ ــگاه گلسـ ــابه پایـ مشـ
از  نفـــر   500 حـــدود  خوشـــبختانه 
ــه  ــی کـ ــان ایرانـ ــته ترین جوانـ برجسـ
در زمینـــه پزشـــکی از جملـــه ســـرطان 
تحقیقـــات هســـتند، در  مشـــغول 
ـــگیرانه  ـــای پیش ـــات و طرح ه مطالع

سرطان فعالیت دارند. 

  شـــنیدیم شـــما ایـــام نـــوروز هـــم 
طبابـــت را تعطیل نمی کنید؟

معمـــوال ایـــام نـــوروز بـــه روســـتای 
خودمـــان در اســـتان فـــارس مـــی روم 
و در آنجــــــــا مــــــــریض هـــا را در 
ـــم و از  ـــی کن ـــیدگی م ـــی رس درمانگاه

این ارتباط بسیار خوشحالم.

  نکتـــه ای دیگـــر اگـــر بـــه نظرتـــان 
می رسد، بفرمایید.

مؤسسه  بنیان گزاران  از  مایلم 
نیکوکاری  ای  مؤسسه  که  شمس 
برای  تالش  به خاطـــــــر  اســـت 
حمایت  و  آموزش، کنترل  پیشگیری، 
از بیماران مبتال به سرطان در کشور 
بگویم  عزیزم  مردم  به  و  تشکر  کنم 
پیش  در  را  سالم  زندگی  شیوه  باید 

بگیریم تا به سرطان مبتال نشویم.

40 درصد علل سرطان
در ایران فقط به 

عوامل خطر محیطی 
مثل ســـیگار، قلیان، تریاک، 

چاقی و پرخوری، 
عوامل تغذیه ای و 

کم تحرکی 
مربوط می شود.

از بنیان گزاران مؤسسه شمس 
که مؤسسه ای نیکوکاری اســــــت 

به خاطـــــــر تالش برای 
پیشگیری، آموزش، کنترل و 

حمایـــت از بیماران مبتال به 
ســـرطان در کشور تشکر  کنم و به 

مردم عزیزم بگویم باید شـــیوه 
زندگی ســـالم را در پیش بگیریم تا 

به سرطان مبتال نشویم.
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فاطمه تورنگ
متخصص تغذیه

بیمار  به  درمان  تیم  اعضای  دیگر  یا  پزشک  درمان سرطان،  زمان  در  است  ممکن 
از گلبول های سفید  نوتروپنی کاهش نوعی  است.  نوتروپنی شده  بگویند که دچار 
ایجاد  خطر  بنابراین  می شود،  بدن  ایمنی  سطح  شدید  کاهش  موجب  که  است 

عفونت در بدن بیمار به شدت افزایش می یابد. 

تغذیه سالم در این شرایط از دو جنبه اساسی اهمیت دارد: اول اینکه باید بهداشت 
به  سالم،  تغذیه  اصول  رعایت  با  اینکه،  دوم  شود.  رعایت  بیشتری  دقت  با  غذایی 

تقویت سیستم ایمنی کمک شود. 

به  اینجا  در  و  شد،  مطرح  غذایی  بهداشت  با  مرتبط  مهم  نکات  قبل  شماره  در 
توصیه هایی کلی برای افزایش قدرت دفاعی بدن پرداخته می شود. 

آیا می توانم با مصرف داروهای تقویتی، قدرت دفاعی بدن خود را افزایش دهم؟

حقیقـت ایـن اسـت کـه مصـرف برخـی مکمل هـا و داروهـای گیاهـی ممکـن اسـت 
موجـب افزایـش قـدرت دفاعـی بـدن مـا شـود، امـا مصـرف بی رویـه آن هـا می توانـد 
موجـب رشـد سـلول های سـرطانی هـم بشـود و حتـی درمان هـای ضـد سـرطان را 
بی اثـر کنـد. بنابرایـن، هرگـز بـدون مشـورت تیـم درمانتـان از هیـچ داروی تقویتـی 

استفاده نکنید. 

بی خطـر  همیشـه  گیاهـی  دم نوش هـای  کـه  می کننـد  تصـور  افـراد  برخـی 
هسـتند، امـا چنین نیسـت. مصرف هرکـدام از این فرآورده هـا حتی در افراد 

سـالم هـم ممکـن اسـت خطرآفریـن باشـد و در شـرایطی کـه ما 
تحـت درمـان هسـتیم، خطر بیشـتری 

دارد. به عــنوان مثـــــــــال، مصـرف 
امـروزه بخصـوص  جنسـینگ کـه 
ایمنـی  سیسـتم  تقویـت  بـرای 

بسـیار رایـج شـده اسـت، در افـرادی 
کـه سـرطان پسـتان از نوع حسـاس به 

موجـب  اسـت  ممکـن  دارنـد،  هورمـون 
افزایـش رشـد سـلول های سـرطانی شـود. مصـرف ایـن مـاده در 
افـراد مبتالبـه دیابـت و فشـارخون و افـرادی کـه آسـپرین مصـرف 
می کننـد هـم می توانـد خطرآفریـن باشـد. مکمل هایـی مثـل آرژی 

نیـن و گلوتامیـن کـه بسـیاری از افـراد بـرای افزایـش سـطح ایمنی 
مفیـد  درمـان سـرطان  در شـرایط  اسـت  ممکـن  می کننـد،  مصـرف 

نباشند.

آیا مصرف مکمل های غذایی در این دوران مفید است؟

مکمل های غذایی به صورت نوشیدنی های آماده یا پودر در داروخانه ها عرضه می شوند، 
این مکمل ها، منبع فشرده مواد مغذی هستند که می توانند در همه افرادی که به هر 
دلیل تغذیه ضعیفی دارند، مصرف شوند. اکثر آن ها برای افرادی که سیستم ایمنی 
ضعیفی دارند، مفید هستند اما برخی انواع آن ها به ندرت حاوی موادی هستند که 
انواع  انتخاب  برای  بنابراین  نباشند،  مفید  برای شما  برخی شرایط  در  است  ممکن 

مناسب آن ها با متخصص تغذیه خود مشورت کنید. 

در  که  زمانی  برای  مصرف  آماده  انواع 
بیمارستان بستری هستید یا به هر علت 
نوشیدنی  یک  آماده سازی  امکان  دیگری 
هستند.  مناسب تر  ندارید،  را  بهداشتی 
انواع پودری را می توانید در آب، آبمیوه و 
توجه  و مصرف کنید.  یا شیر حل کرده 
داشته باشید درصورتی که وزنتان در حال 
افزایش است یا پزشک به شما توصیه 
کرده که وزن خود را کاهش دهید، نباید از 
این  در  کنید.  استفاده  مکمل ها  این 
شرایط می توانید با مشورت متخصص 
تغذیه خود از پودرهای بدون کالری و یا 

کاهش دهنده اشتها استفاده کنید. 

نکات تغذیه ای در شرایط کاهش سطح ایمنی

خوردن مکمل، بدون مشاوره هرگز

سال 1330 در روستای باالده 
چشــم به جهان گشود. وقت 

مدرسه رفتن که شد، 
مدرسه ای در روستا نبود. 

ســه سالی در مکتب خانه، نزد 
شیخ محمد درس مکتبی 

خواند، ســپس به شهر رفت 
و در کازرون و شیراز 

تحصیل کرد. در کنکور 
دانشکده پزشکی شیراز 

پذیرفته شد و با 
سخت کوشی مدارج علمی 
و بین المللی را کســب کرد.

او هیچگاه ارتباط با 
زادگاهــش را قطع نکرد و هر 
ســال ایام نوروز را در باالده با 
هم والیتی هایش می گذراند.

تحصیالت و سوابق حرفه ای

سال 1357 از دانشکده 
پزشکی دانشگاه شیراز 

فارغ التحصیل شد . در سال 
1362 موفق به اخذ تخصص 

داخلی، بورد فوق تخصصی 
 گوارش و  كبد، از دانشكده 

پزشكی شیراز شد و در سال 
1364 فلوشیپ گوارش  و 

 کبد، دپارتمان گوارش 
 Royal Free بیمارستان

لندن، انگلستان را کسب کرد. 
وی در سال 1372 به عنوان 

استاد و رئیس بخش گوارش 
بیمارستان دکتر شریعتی 

تهران مشغول به کار شد و 
مرکز تحقیقات گوارش و کبد 

را راه اندازی کرد. دکتر 
ملک زاده همچنین پس از 

تصویب هیئت ممیزه 
دانشگاه علوم پزشکی تهران 

و با تصویب هیئت ویژه 
مربوطه در سال 1386  به 
عنوان اولین مورد پس از 

پیروزی انقالب اسالمی در 
دانشکده پزشکی تهران به 

درجه »استادی ممتاز« 
دانشگاه علوم پزشکی تهران 

انتخاب شد. وی عضو 
پیوسته فرهنگستان علوم 

پزشکی است، همچنین 
سابقه وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی 
ایران در دولت اکبر هاشمی 

رفسنجانی و عضویت در 
شورای عالی انقالب فرهنگی 

را داراست.

 

هم اکنون در ســـمت معاون 
تحقیقات و فناوری وزارت 

بهداشت مشغول 
خدمتگزاری و فعالیت است.

جوایز و  تقدیرنامه ها: 

 جایزه مخصوص جشنواره 
رازی به دلیل سردبیری 

بهترین مجله پزشـــکی ایران 

 پژوهشگر برتر جشنواره 
ابن سینا 

 سه دوره برگزیده جشنواره 
رازی بـــه عنوان رئیس مرکز 

تحقیقات 

 برگزیده جشنواره ابن سینا 

 چهره ماندگار منتخب؛ 
لوح تقدیر و جایزه از رئیس 

جمهوری 

 جایزه محقق برگزیده 
سال، وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری 

 محقـــق برگزیده گروه علوم 
بالینی داخلی در 

چهاردهمین جشنواره 
تحقیقاتی 

علوم پزشکی رازی 

 جایزه اول پزشـــكی بالینی 
كشور از طرف فرهنگستان 

علوم پزشكی )جایزه دكتر 
هادوی( 

 محقق برگزیده پزشکی 
بالینی کشـــور در بین یک صد 

دانشمند برتر جهان در 
رتبه بندی )2011(    

تألیف و ترجمه

از جملـــه  آثار علمی و 
تالیفات ایشان می توان به  

تألیف کتاب ها و مقاالت 
متعدد در مجالت معتبر 

علمی اشاره کرد. 

اســـتاد پروفسور ملک زاده تا 
اردیبهشت ماه 1397،

 545  مقاله در نشـــریات  
معتبر علوم پزشـــکی منتشر 

کرده است که با تعداد 
استنادات 32075 و 
H-index  برابر 68، 

در صدر رتبه اول 
محققان علوم پزشکی 

کشور  قرار دارد.  

ید
ش

 با
ت

الم
س دکتر رضا ملک زاده در یک نگاه
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مطالعـــات انجام شـــده در کشـــورهای مختلـــف نشـــان می دهـــد کـــه حـــدود 
دچـــار  می شـــوند،  مبتـــال  ســـرطان  بـــه  کـــه  کســـانی  از  پنجاه درصـــد 
»بیماری هـــا«ی روان پزشـــکی و اکثریـــت قابل توجهـــی از آن هـــا نیـــز دچـــار 
ـــوارد،  ـــن م ـــیاری از ای ـــفانه بس ـــا متأس ـــوند ام ـــکی می ش ـــکالت« روان پزش »مش
بـــه دالیـــل مختلـــف شناســـایی نمی شـــوند و درنتیجـــه درمان هـــای الزم بـــرای 
ــد ایـــن مشـــکل در کشـــورهای  ــر می رسـ ــه نظـ ــود. بـ ــام نمی شـ ــاران انجـ بیمـ
ــیاری از  ــا در بسـ ــور مـ ــال، در کشـ ــد. به عنوان مثـ ــدیدتر باشـ ــوم شـ ــان سـ جهـ
ـــوان  ـــان بالینـــی به عن ـــکان و روانشناس ـــوالً روان پزش ـــرطان، اص ـــای س بخش ه
ـــداد  ـــبت تع ـــه نس ـــه ب ـــا توج ـــن، ب ـــد. همچنی ـــور ندارن ـــان حض ـــم درم ـــای تی اعض
ـــت  ـــتاران، وق ـــکان و پرس ـــالً پزش ـــتاران، عم ـــکان و پرس ـــداد پزش ـــه تع ـــاران ب بیم
ـــالمت  ـــت س ـــدن از وضعی ـــاران و آگاه ش ـــا بیم ـــاط ب ـــراری ارتب ـــرای برق ـــی ب کاف

روان و سالمت معنوی آنان ندارند.

ـــکالت  ـــاره مش ـــان درب ـــای آن ـــاران و خانواده ه ـــی بیم ـــزان آگاه ـــر، می ـــرف دیگ از ط
ـــد؛  ـــر نمی رس ـــه نظ ـــب ب ـــوی، مناس ـــالمت معن ـــالمت روان و س ـــه س ـــوط ب مرب
بنابرایـــن ممکـــن اســـت برخـــی بیمـــاران و خانواده هـــا متوجـــه نشـــوند کـــه 
ـــت و  ـــالمت روان آن هاس ـــه س ـــوط ب ـــده، مرب ـــش آم ـــان پی ـــه برایش ـــکالتی ک مش

روان پزشکان می توانند به آن ها کمک کنند.

  اهداف طرح:

ــاره  ــای الزم دربـ ــان، آموزش هـ ــه داوطلبـ ــه بـ ــت کـ ــرح آن اسـ ــن طـ ــدف ایـ هـ
انجـــام  از«  »پـــس  تـــا  شـــود  داده  محـــدود«  و  »مشـــخص  مســـائلی 
هماهنگی هـــای الزم بـــا مســـئوالن انســـتیتو کانســـر و پزشـــکان و پرســـتاران 
دلســـوز بخش هـــای ســـرطان، »صرفـــاً« در مـــورد همـــان مســـائل و بـــه 
ـــئول  ـــتاران مس ـــکان و پرس ـــازه پزش ـــا اج ـــده« و »ب ـــالً تعریف ش ـــیوه ای »کام ش
بیمـــار«، اطالعـــات اولیـــه موردنیـــاز بیمـــاران و خانواده هـــای آنـــان بـــه آنهـــا 
به صـــورت  زبـــان ســـاده،  بـــه  درعین حـــال  اطالعـــات،  ایـــن  ارائـــه شـــود. 
ـــماً از  ـــه«، رس ـــل اداری مربوط ـــدن مراح ـــی ش ـــس از ط ـــر، »پ ـــای مختص جزوه ه
و  بیمـــاران  اختیـــار  در  و  رســـید  خواهـــد  چـــاپ  بـــه  بیمارســـتان  طـــرف 
ــوق،  ــات فـ ــه توضیحـ ــه بـ ــا توجـ ــد گرفـــت. بـ ــرار خواهـ ــان قـ ــای آنـ خانواده هـ

اهداف مشروح تر طرح عبارتند از:

- آگاهـــی دادن بـــه بیمـــاران تـــا اگـــر دچـــار مشـــکالتی در زمینـــه ســـالمت روان یـــا 
ـــا  ـــا آن ه ـــد ت ـــان بگذارن ـــان در می ـــک معالِجش ـــا پزش ـــدند، ب ـــوی ش ـــالمت معن س

مشاوره های الزم را درخواست کنند.

- آگاهــی دادن بــه خانواده هــای بیمــاران تــا اگــر دچــار عالئمــی ماننــد غمگینــی، 
ــا  ــد ی ــت می کن ــا را اذی ــه آنه ــدند ک ــدی ش ــراب و ... در ح ــی، اضط ــی حوصلگ ب
باعــث مــی شــود کــه نتواننــد ماننــد گذشــته بــه کار و زندگــی خــود برســند، بــه 

ـــان  ـــوزش داوطلب ـــه آم ـــن جلس ـــاران«، اولی ـــارکت بیم ـــش »مش ـــت بخ ـــه هم ب
ـــه ســـرطان و خانواده هـــای  شـــرکت در طـــرح افزایـــش آگاهـــی بیمـــاران مبتـــال ب

آن ها برگزار شد.

دکتـــر ســـپیده امیـــدواری، روان پزشـــک و دانشـــیار مرکـــز تحقیقـــات ســـرطان 
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تهـــران بـــا همـــکاری مســـئوالن بخـــش »مشـــارکت 
بیمـــاران« خیریـــه شـــمس و مرکـــز تحقیقـــات ســـرطان دانشـــگاه علـــوم 
ــرح  ــرکت در طـ ــه داوطلبیـــن شـ ــوزش بـ ــه آمـ ــران، اولیـــن جلسـ ــکی تهـ پزشـ
»افزایـــش آگاهی هـــای بیمـــاران مبتـــال بـــه ســـرطان و خانواده هـــای آنـــان از 
طریـــق بکارگیـــری داوطلبـــان« را روز 26 فروردیـــن1397 بـــا حضـــور 17 تـــن از 
بهبودیافتـــگان از ســـرطان، در مرکـــز تحقیقـــات ســـرطان برگـــزار کـــرد. ایـــن 

برنامه دو هفته یک بار ادامه خواهد یافت.

ـــی  ـــم بعض ـــرح و عالئ ـــداف ط ـــرورت و اه ـــاره ض ـــوزش، درب ـــه آم ـــن جلس در اولی
بیماری های شایع روانپزشکی مانند افسردگی توضیح داده شد.

ـــرکت  ـــرای ش ـــرطان(، ب ـــه س ـــال ب ـــابقه ابت ـــدون س ـــا و ب ـــاِن ب ـــدان )داوطلب عالقمن
در این برنامه می توانند با خیریه شمس تماس بگیرند.
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داوطلبان آموزش  دیده؛
پیک سالمت و امید

دکتر سپیده امیدواری
روان پزشک، دانشیار مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران

بخش »مشارکت بیماران« خیریه شمس برگزار کرد:

اولین جلسه 
طرح آموزش به داوطلبان

تــا  کننــد  مراجعــه  روان پزشــک 
روانپزشــک پــس از ســوال هایی کــه 
از آنهــا می پرســد، کمک هــای الزم را 

به آنها بکند. 

کــه  کســانی  تحقیقــات،  مطابــق 
را  بیمــاران  از  مراقبــت  مســئولیت 
ــت  ــن اس ــی، ممک ــس از مدت ــد، پ دارن
ــه  ــه ب ــی ک ــارهای روان ــر فش ــه خاط ب
آن هــا وارد می شــود، دچــار مشــکالتی 
شــوند و احتیــاج بــه راهنمایــی و کمک 
داشــته باشــند. بــا کمــک بــه ســالمت 
روان اعضــاء خانــواده بیمــاران، بطــور 
شــدن  بهتــر  بــا  و  غیرمســتقیم 
شــرایط مراقبــت از بیمــاران، در واقــع 
کمــک  هــم  بیمــاران  خــود  بــه 

می شود.

- کــم کــردن بعضــی از مشــکالت و 
و  پزشــکان  خدمت رســانی  موانــع 
آگاهی هــای  افزایــش  بــا  پرســتاران 
بیمــاران و خانواده هــای آنــان و ایجــاد 
ــرای  ــر ب ــع کمت ــا موان ــر ب ــای بهت فض

پیش بردن برنامه درمان.

 اجرای طرح:

مـــورد  در  داوطلبـــان  بـــه  ابتـــدا 
ـــوزش داده  ـــخص« آم ـــائل مش »مس
ـــتان  ـــررات بیمارس ـــا مق ـــود و ب می ش
نیـــز آشـــنا می شـــوند. ســـپس بـــا 
مســـئوالن  موافقـــت  کســـب 
در  معالـــج،  پزشـــکان  و  مربوطـــه 
انســـتیتو  بخش هـــای  از  یکـــی 
ــتری و  ــاران بسـ ــرای بیمـ ــر، بـ کانسـ
شـــروع  کار  آن هـــا،  همراهـــان 
خواهـــد شـــد. در ادامـــه، بـــا درس 
گرفتـــن از ایـــن مرحلـــه و بـــا توجـــه 
بـــه تعـــداد داوطلبـــان، کار به تدریـــج 

گسترش خواهد یافت. 

 ویژگی های داوطلبان:
در ایــن طــرح بــه افــراد آمــوزش 
پذیــری کــه قوانیــن و مقــررات را 
اســت.  نیــاز  کننــد،  رعایــت 
همچنیــن افــرادی کــه عــالوه بــر 
ایــن دو نکتــه، تــوان مواجه شــدن 
بــه  مبتـــــــــال  بیمــاران  بــا 
و  باشــند  داشــته  را  ســرطان 
مشـــــکالتی  دچــار  خودشــان 
تجربه هــای  تداعــی  ماننـــــــد 
قبلــی دوران بیمــاری خــود یــا 
بــروز نگرانی هــای نامتناســب در 
عــود ســرطان  یــا  ابتــال  مــورد 
نشــوند و بتواننــد آنچــه را کــه در 
و  می بیننــد  ســرطان  بخــش 
از  خــروج  از  پــس  می شــنوند، 
ــان  بیمارستان، از ذهن شـــــــــــ
بیــرون کننــد. شـــــــرط اخیــر بــه 
ــت  ــده اس ــرح ش ــت مط ــن  عل  ای
خــود  روان  ســالمت  کــه 
نیکــوکاران هــم مهــم اســت و 
ــای  ــد. کاره ــیب ببین ــد آس نبایـــ
ــیار  ــر بس ــده و خی ــن مان ــر زمی ب
ــا توجــه  متنوع انــد و هــر کــس ب
خــود،  تــوان  و  روحیــه  بــه 
ایــن  از  یــک  هــر  در  می توانــد 

کارهای خوب، مشارکت کند.

داوطلبــان طــرح، می تواننــد از 
کــه  »کســانی  گــروه  دو  هــر 
تجربــه ســرطان را داشــته اند« و 
ــه  ــال ب ــابقه ابت ــدون س ــراد ب »اف

سرطان« باشند.

داوطلــب،  آقایــان  و  خانم هــا 
ــه  ــا خیری ــاس ب ــا تم ــد ب می توانن
شــمس و کســب اطالعــات الزم، 

در این طرح شرکت کنند.

اد
ید

رو
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اســـتفاده از تغذیـــه ســـالم وتـــازه و بـــا کیفیـــت هســـتند؛ تـــالش کردیـــم بـــا 
ـــا تهیـــه ســـبد غذایـــی ســـالم  کمـــک خیریـــن، بخـــش کوچکـــی از ایـــن مشـــکل را ب

و مناسب فراهم آوریم.

ـــن  ـــت خیری ـــه هم ـــال ب ـــر س ـــا ه ـــک ه ـــن کم ـــرد: ای ـــه ک ـــرد اضاف ـــین ف غالمحس
و همـــکاری بیمارســـتان انســـتیتو کانســـر در دفتـــر خیریـــه واقـــع در بیمارســـتان 
ـــت  ـــظ حرم ـــش و حف ـــرای آرام ـــال ب ـــا امس ـــود، ام ـــی ش ـــع م ـــی توزی ـــام خمین ام
ـــتگان  ـــون بازنش ـــگاه کان ـــل فروش ـــکاری عوام ـــا هم ـــبد کاال ب ـــع س ـــاران، توزی بیم

آجا صورت گرفت.

وی ادامـــه داد: بـــا همیـــاری و پیشـــنهادها و مشـــارکت بیشـــتر خیریـــن و 
برنامـــه ریـــزی مناســـب در نظـــر داریـــم ایـــن امـــر خیرخواهانـــه را در طـــول ســـال 
ـــمت  ـــه س ـــاری ب ـــت ی ـــق آن دس ـــرای تحق ـــم و ب ـــال کنی ـــداوم دنب ـــورت م ـــه ص ب

شما خیر گرامی دراز می کنیم.  

ـــتاب در  ـــی ش ـــای تعاون ـــگاه ه ـــل فروش ـــر عام ـــتیانی مدی ـــین آش ـــرهنگ حس س
ـــه  ـــی خیری ـــد، ســـبد کاالی ایـــن خصـــوص گفـــت: هـــر ســـاله در آســـتانه ســـال جدی
ــاران  ــن بیمـ ــرطان( بیـ ــار سـ ــناخت و مهـ ــاد شـ ــردم نهـ ــه مـ شمس)مؤسسـ
ــم در  ــی توانیـ ــه مـ ــحالیم کـ ــود و خوشـ ــی شـ ــع مـ ــرطان توزیـ ــه سـ ــال بـ مبتـ

خدمت این بیماران باشیم.

ـــا رییـــس کانـــون  وی در ادامـــه افـــزود: طبـــق هماهنگـــی هـــای صـــورت گرفتـــه ب
ــن  ــا در ایـ ــد تـ ــد بودنـ ــز عالقمنـ ــکاران نیـ ــدادی از همـ ــا تعـ ــتگان آجـ بازنشسـ
ـــتند و  ـــوان هس ـــاران نات ـــن بیم ـــه ای ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــد. ب ـــاری کنن ـــا را ی ـــه م زمین
ـــگاه   ـــرون فروش ـــا بی ـــی را ت ـــبد کاالی اهدای ـــل س ـــوان حم ـــا ت ـــی از آنه ـــی برخ حت

ندارند، سبد کاال برای آنها ارسال شد.

ـــت   ـــد اس ـــزود: امی ـــه اف ـــتاب  در ادام ـــی ش ـــای تعاون ـــگاه ه ـــل فروش ـــر عام مدی
ـــاران  ـــن بیم ـــت ای ـــم در خدم ـــد بتوانی ـــا برمی آی ـــت م ـــه کاری از دس ـــی ک ـــا زمان ت

باشیم.

ســـرهنگ یوســـف شـــبان مدیرمالـــی فروشـــگاه های تعاونـــی شـــتاب بـــه 
ـــع فروشـــگاه  ـــا همـــکاران در قســـمت توزی ـــی ب ـــگار مـــا گفـــت: زحمـــت اصل خبرن
بـــود امـــا خوشـــحالیم کـــه بتوانیـــم بـــا تـــالش و کوشـــش تـــا جایـــی کـــه در تـــوان 
ــند  ــگاه خرسـ ــکاران در فروشـ ــه داریم.همـ ــی نگـ ــاران را راضـ ــن بیمـ ــم ایـ داریـ
ــالم  ــد و اعـ ــه بردارنـ ــن زمینـ ــی در ایـ ــدم مثبتـ ــتند قـ ــه توانسـ ــد از اینکـ بودنـ
ـــن  ـــد در ای ـــی توانن ـــد م ـــاز باش ـــر نی ـــم اگ ـــد ه ـــه بع ـــن ب ـــه از ای ـــد ک ـــی کردن آمادگ

زمینه کمک کنند و مثمر ثمر باشند.

توزیع
سبد حمایت 
غذایی
 بیماران

 مبتال 
به سرطان 

پیش بینی
 آمار
 سرطان
 ایران

 در 20 سال 
آینده

بیماران 
مبتال به 
سرطان 
نسبت به

 گذشته 
بیش تر زنده
می مانند

ـــه  ـــکاران و ب ـــی و هم ـــام محب ـــر اله ـــط دکت ـــه توس ـــی ک ـــن تحقیق ـــج جدیدتری نتای
سرپرســـتی دکتـــر کاظـــم زنـــده دل در مجلـــه انســـتیتو کانســـر ایـــران حـــاوی 
ـــا  ـــرطان ت ـــه س ـــال ب ـــار ابت ـــی آم ـــال 1391 و پیش  بین ـــران در س ـــرطان ای ـــار س آم

سال 1414 منتشر شده است. 

ـــا اشـــاره بـــه برخـــی آمارهـــا در مقالـــه منتشـــر شـــده خـــود گفـــت:  دکتـــر محبـــی ب
ـــد  ـــده ان ـــال ش ـــرطان مبت ـــه س ـــان ب ـــر از ایرانی ـــزار نف ـــداد 85 ه ـــال 1391 تع در س
ـــی در  ـــد. از طرف ـــر زن بودن ـــزار نف ـــرد و 40 ه ـــر م ـــزار نف ـــداد 45 ه ـــن تع ـــه از ای ک
همیـــن ســـال، 53 هـــزار  نفـــر از ایرانیـــان بـــه علـــت ســـرطان جـــان خـــود را از 
دســـت داده  انـــد. محققـــان ایـــن گـــزارش اذعـــان می  کننـــد کـــه ایـــن آمـــار در 
مقایســـه بـــا آمـــار جهانـــی پاییـــن بـــوده و شـــایعه »ســـونامی ســـرطان در ایـــران« 
منتفـــی اســـت. همچنیـــن بـــا فـــرض ثابـــت بـــودن عوامـــل خطـــر ابتـــال بـــه 
ـــره( و  ـــی و غی ـــت فیزیک ـــی، فعالی ـــیگار، چاق ـــرف س ـــیوع مص ـــد ش ـــرطان )مانن س
ـــا  ـــران ت ـــی ای ـــاختار جمعیت ـــرات س ـــد و تغیی ـــرخ رش ـــن ن ـــر گرفت ـــن در نظ همچنی
ـــرطان  ـــه س ـــه ب ـــرادی  ک ـــداد اف ـــت تع ـــده اس ـــی ش ـــی پیش  بین ـــال 1414 شمس س

مبتال خواهد شد و با افزایش دو برابری به 184 هزار نفر خواهد رسید. 

در بخشــی از ایــن مقالــه، شــایع  ترین 
ــی  ــردان ایران ــان و م ــرطان  ها در زن س
شــده  داده  نمایــش   1391 ســال  در 

 است. )شکل مقابل(

منبع: 
Mohebbi E, Nahvijou A, Hadji M, Rashidian 
H, Seyyedsalehi MS, Nemati S, et al. Iran 
Cancer Statistics in 2012 and projection of 
cancer incidence by 2035. Basic & Clinical 
Cancer Research. 2018;9)3(

ــبد  ــد سـ ــو  پانصـ ــال نـ ــتانه سـ درآسـ
کاال در قالـــب بســـته هـــای مـــواد 
غذایـــی  و ســـیصد بســـته البســـه 
ـــمس،  ـــه ش ـــت خیری ـــه هم ـــروری ب ض
ـــرطان  ـــه س ـــال ب ـــاران مبت ـــن بیم در بی
ــه تحـــت  ــران کـ ــر ایـ ــتیتو کانسـ انسـ
پوشـــش مؤسســـه خیریـــه شـــمس 

هستند توزیع شد.

بـــه گـــزارش خبرنـــگار مـــا، هـــر ســـال 
بـــا نزدیـــک شـــدن بـــه ســـال نـــو 
مؤسســـه مـــردم نهـــاد شـــناخت و 
مهـــار ســـرطان اقـــدام بـــه توزیـــع 

سبد کاال می کند.

ـــدف  ـــا ه ـــدام ب ـــن اق ـــت ای ـــی اس گفتن
کمـــک بـــه افـــراد نیازمنـــد تحـــت 
ـــاران  ـــرای بیم ـــه ب ـــن خیری ـــش ای پوش
انســـتیتو کانســـر ایـــران انجـــام مـــی 

شود.

مدیـــر  فـــرد  غالمحســـین  زهـــره 
ایـــن  در  شـــمس  خیریـــه  اجرایـــی 
ــا  ــت: بـ ــا گفـ ــگار مـ ــه خبرنـ ــه بـ رابطـ
ـــه  ـــال ب ـــاران مبت ـــه بیم ـــه اینک ـــه ب توج
بـــه  کننـــده  مراجعـــه  ســـرطان 
کانســـر  انســـتیتو  بیمارســـتان 
امـــام  بیمارســـتانی  مجتمـــع 
قشـــر  از  اکثـــرا  خمینـــی)ره( 
زحمتکـــش و کـــم درآمـــد جامعـــه 
ـــدر  ـــزان پ ـــن عزی هســـتند و برخـــی از ای
تأمیـــن  و  هســـتند  خانـــواده  یـــک 
عهـــده  بـــر  نیـــز  زندگـــی  مخـــارج 
آنهاســـت و در طـــول درمـــان بـــا توجـــه 
و  شـــدید  جســـمانی  ضعـــف  بـــه 
ـــد  ـــکان نیازمن ـــه پزش ـــن توصی همچنی
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نتایج وسیع ترین و بزرگ ترین مطالعه جهانی، روند میزان زنده ماندن مبتالیان 
به سرطان، با مشارکت 71 کشور جهان و به سرپرستی دکتر میشل کلمن در 
سال 1396 در مجله معتبر بین المللی النست منتشر شد. از ایران نیز دکتر 
رضا ملک زاده بنیان گذار بزرگ ترین کوهورت سرطان مری در ایران و اقای دکتر 
نتایج  داشتند.  مشارکت  مطالعه  این  محققین  عنوان  به  روشندل  غالمرضا 
مطالعه براساس اطالعات 322 مرکز ثبت سرطان جمعیتی از 71 کشور جهان 
 1393 تا   1379 سال  زمانی  بازه  در  سرطانی  بیمار  میلیون   37.5 بررسی  و 
نیز  ایران  از  است.  کم نظیر  مطالعه ای  خود  نوع  در  که  است  شده  حاصل 
گزارش  این  براساس  شد.  استفاده  گلستان  جمعیتی  سرطان  ثبت  اطالعات 
در   ،1393 تا   1379 از سال  به سرطان  مبتال  بیماران  ماندن  زنده  میزان  روند 
در  حتی  روند  این  است.  داشته  امیدبخش  و  افزایشی  روندی  جهان  سراسر 
سرطان هایی که در گذشته شانس زنده ماندن حداقل بود مانند سرطان ریه و 
بیشتری  زمان  این سرطان ها نیز  به  بیماران مبتال  و  بوده  کبد، رضایت بخش 
زنده می مانند. در مورد سرطان پستان زنان، شانس زنده ماندن پنج ساله در 
در  میزان  این  که  است  باالتر  و   %85 جهان  توسعه یافته  کشورهای  بیشتر 
کشورهای غرب آسیا شامل ایران از 75% تا 85% متغیر است. در مورد سایر 
سرطان های شایع نیز شانس زنده ماندن رضایت بخش بوده و می توان امید 
 %60 تقریباً  سرطان  تشخیص  از  پس  سال  پنج  تا  میانگین  بطور  که  داشت 
بیماران زنده خواهند ماند که البته این مساله کامالً به مرحله تشخیص بیماری 

و نوع سرطان وابسته است. 

منبع:
Allemani C, Matsuda T, Di Carlo V, Harewood R, Matz M, Nikšić M, et al. Global surveillance 
of trends in cancer survival 2000–14 )CONCORD-3(: analysis of individual records for 37 513 
025 patients diagnosed with one of 18 cancers from 322 population-based registries in 71 
countries. The Lancet. 2018;391)10125(:1023-75.

 سرطان های شایع در زنان )درصد از 
کل سرطان ها(

)24.5 درصد( پستان 
 )8.4 درصد( روده بزرگ 
 )7.6درصد( معده 
 )6.1 درصد( مری 
 )4.1 درصد( تخمدان 
 )4 درصد(سرطان خون 
 )4 درصد( ریه 
 )3.8 درصد( تیروئید 
 )3.4 درصد( مغز و سیستم عصبی 
 )3.1 درصد( لنفوم غیرهوچکینی

سرطان های شایع در مردان )درصد از 
کل سرطان ها(

معده )14.8 درصد(
مثانه )9.5 درصد(

پروستات )9.2 درصد(
روده بزرگ )8.5 درصد(

ریه )7.4 درصد(
مری )6.5 درصد(

سرطان خون )5.2 درصد(
لنفوم غیرهوچکینی )4.5 درصد(

مغز و سیستم عصبی )3.8 درصد(
حنجره )2.7 درصد(

شایع  ترین سرطان  ها در زنان و مردان ایرانی در سال 1391
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آن ها چالـــــش ابتــال به ســرطان
را به ســـالمت از سر گذرانده اند، 
تجربه ای ارزنده از شـــوک ابتدای 

بیمــــــاری و بیم و امیــدها و 
نگرانی ها و نیز سختــــــی ها 

و درد و رنـــج خود و خانواده را  دارند. 
تجربـــه هر یک از آن ها، 

قصه ای شنیدنی است. 
آن ها به شکرانه بازیافتن 

ســـالمت خویش؛ به یاری مبتالیان 
دیگر آمده اند.

 یک روز، یک توده و یک شـــوک بزرگ 
مینو اسدی خمامی

بـــه  دیگـــر  می کنـــی  فکـــر  تـــازه  و  کشـــیده ای  بســـیار  ســـختی های 
ـــده ای.  ـــال ش ـــرطان مبت ـــه س ـــی ب ـــان می بین ـــه ناگه ـــیده ای ک ـــودگی رس آس
نمی دانـــی چـــه کنـــی. مراجعـــه بـــه پزشـــک، پروســـه ســـنگین تشـــخیص 
ـــه  ـــی، هم ـــو درمان ـــیمی درمانی و پرت ـــی، ش ـــرگ، جراح ـــرس از م ـــان، ت و درم

سخت و جانکاه است.

ـــه  ـــیمی درمانی هم ـــی ش ـــف و ناتوان ـــو، درد و ضع ـــن م ـــتکتومی، ریخت مس
ـــو  ـــاره از ن ـــی را دوب ـــرطان، زندگ ـــه س ـــالی ب ـــر مبت ـــل ه ـــی. مث ـــی می کن را ط
ـــه  ـــو  را ب ـــاری ت ـــرده ای؟ بیم ـــری ک ـــه تغیی ـــه؟ چ ـــا چگون ـــی. ام ـــروع می کن ش
ـــرگ  ـــه م ـــی ب ـــس نزدیک ـــم ح ـــر بگوی ـــا بهت ـــد و ی ـــل می کن ـــری تبدی آدم دیگ
ایـــن کار را می کنـــد. می خنـــدی امـــا خنـــده ات از دل غـــم شـــکفته اســـت، 

تالش می کنی اما تالشـــت از دل ضعف برخاســـته است.

لحظه هـــا را جـــدا جـــدا حـــس می کنـــی چـــون می بینـــی کـــه دیگـــر 
ــان.  ــد گرفتشـ ــا ندیـ ــرد یـ ــان کـ ــا خرجشـ ــخاوتمندانه یکجـ ــود سـ نمی شـ

خوشـــی ها را بـــا ولـــع بیشـــتری جســـتجو می کنـــی و از ذره ذره آن لـــذت 
می بری.

بـــه چشـــمان همـــدرت عمیق تـــر خیـــره می شـــوی و رازش را می فهمـــی. 
انســـانی تر بـــه انســـان نـــگاه می کنـــی، همـــدردی دیگـــر یـــک ســـخاوت از 
ـــازه  ـــه ت ـــس ک ـــا آن ک ـــی ب ـــت. همراه ـــرورت اس ـــک ض ـــت، ی ـــیری نیس ـــر س س
ــته اســـت. یـــک »بایـــد« بی چـــون و  ــو قـــدم گذاشـ در راه طـــی شـــده ی تـ
چـــرای زندگـــی ات می شـــود. می دانـــی کـــه اگـــر بـــه او بگویـــی تـــو را 
می فهمـــم، گـــذر از رنج هـــا را برایـــش راحت تـــر می کنـــی و بـــا 

جان ودل می خواهی که این کار را بکنی.

ـــا  ـــت ب ـــی اس ـــس خوب ـــه ح ـــت و چ ـــن اس ـــن همی ـــاری م ـــه بیم قص
جـــان و دل کاری برای دیگری انجام دادن.

 به خاطر نی نی
فرزانه یگانه

روزهـــای شـــیمی درمانی همـــه اش هـــم بـــد نبـــود؛ درســـته کـــه ســـخت 
ــیرین هـــم داشـــت. خاطراتـــی کـــه وقتـــی اآلن  ــود، ولـــی خاطـــرات شـ بـ

بهش فکر می کنم لبخند بر لبانم می نشـــاند.

ــوت  ــد دع ــن تول ــک جش ــه ی ــه ب ــود ک ــی ام ب ــیمی درمان ــارم ش ــه چه جلس
شــدم، هیــچ مویــی نداشــتم بــه خاطــر همیــن یــک پوســتیژ مشــکی ســر 
کــردم و یــک لبــاس زرد باالتنــه کوتــاه پوشــیدم، بــر اثــر عــوارض داروهــا، گــرد 
و قلمبــه شــده بــودم و لپــام بــاد کــرده بــود به طوری کــه همــه فکــر 
ــو و  ــد جل ــوام اوم ــی از اق ــی، یک ــط مهمون ــتم، وس ــاردار هس ــد ب می کردن
ســالم و علیکــی کــرد و تبریــک گفــت بــا تعجــب گفتــم تبریــک بــرای چــی؟ 
خندیــد و اشــاره ای بــه شــکم مــن کــرد و گفــت: »بخاطــر نی نــی دیگــه« منــم 
کــم نیــاوردم و تشــکر کــردم. خنــده ام گرفتــه بــود و تــه دل می خندیــدم کــه 
چطــور اون ایــن حــدس را زده بــود ، کمــی بعــد شــام را ســرو کردنــد میزبــان 
از میهمانــان دعــوت کــرد تــا ســر میــز شــام برونــد ، مــن هــم رفتــم ســمت 
ــه اومــد عقــب و از  ــود یک مرتب ــوی مــن ب ــز شــام کــه... خانمــی کــه جل می

مــن عــذر خواهــی کــرد و بــه مــن تعــارف کــرد کــه حــق تقــدم بــا 
ــون  ــت چ ــوم گف ــرا و آن خان ــیدم چ ــب پرس ــا تعج ــت ب شماس
شــما بارداریــن بایــد اول شــما غــذا بکشــید و مــن بــاز خندیــدم... 
اون شــب همــه فکــر کردنــد مــن بــاردارم و همیــن موضــوع مــرا 
ســاعاتی  بــرای  داشــتم  کــه  را  دردی  و  انداخــت  خنــده  بــه 

فراموش کردم.

 چرا این ها همه شـــبیه هم اند؟
فروزان یافتیان

جلســـه  چنـــد  بایـــد  گفـــت  بهـــم  و  دکتـــر  مطـــب  رفتـــم  وقتـــی 
شـــیمی درمانی بشـــی خنـــده ام گرفـــت. نمی دونـــم شـــاید بـــاورش بـــرام 
ـــده ای  ـــدم؛ خن ـــودم کـــه همیشـــه بخن ـــه ب ـــاد گرفت ـــی مـــن ی ـــود ول ســـخت ب
ـــه  ـــا را ب ـــه داروه ـــد روز ک ـــد از چن ـــر... بع ـــای دکت ـــم آق ـــم چش ـــردم و گفت ک
تنهایـــی تهیـــه کـــردم، رفتـــم بیمارســـتان کـــه مثـــالً فکـــر می کـــردم بایـــد 
داروهـــا را اونجـــا تحویـــل بـــدم و روز دیگـــه بـــرم بـــرای شـــیمی درمانی... 
ـــردم و  ـــاده ک ـــار را  آم ـــام دادم. ناه ـــه را انج ـــای خون ـــدم کاره ـــح زود پاش صب
ـــوی  ـــرو ت ـــم ب ـــی خونســـرد بهـــم گفـــت خان ـــم بیمارســـتان. پرســـتار خیل رفت
ــرف  ــه طـ ــم بـ ــرد رفتـ ــی خونسـ ــم خیلـ ــن هـ ــو. مـ ــاده شـ ــاق آمـ اون اطـ
ــاز کـــردم چشـــمتون روز بـــد نبینـــه یـــک  اطـــاق، در اطـــاق را بـ
ـــم  ـــک خان ـــا تخـــت. روی هـــر تخـــت ی ـــد ت ـــود و چن ـــزرگ ب ســـالن ب
ـــه  ـــرا هم ـــا چ ـــن! این ـــدای م ـــیده... وای خ ـــا دراز کش ـــته و ی نشس
شـــبیه هم انـــد؟ یـــه دفعـــه یـــاد فیلـــم هفـــت کچلـــون افتـــادم. 
ـــا  ـــده ام گرفـــت ب ـــود، خن ـــه  وارد شـــده ب ـــی و شـــوکی ک از شـــدت ناراحت
ــدم  ــدا قصـ ــم بخـ ــدم بگـ ــا اومـ ــد. تـ ــم خندیدنـ ــه هـ ــن بقیـ ــدن مـ خندیـ
ـــا  ـــور، ماه ـــه نخ ـــت غص ـــی گف ـــا مهربون ـــی ب ـــت، خانم ـــردن نیس ـــخره ک مس
ــدم و  ــال خوابیـ ــه هرحـ ــتیم بـ ــما را داشـ ــال شـ ــن حـ ــم روز اول همیـ هـ
ـــتی  ـــرون. دربس ـــدم بی ـــتان اوم ـــی از بیمارس ـــه تنهای ـــد. ب ـــام ش ـــم انج تزریق
ــوی  ــا جلـ ــه اون بیمارهـ ــول راه قیافـ ــام طـ ــه. تمـ ــدم خونـ ــم اومـ گرفتـ

ـــط  ـــردم فق ـــور ک ـــار را ج ـــاط ناه ـــه بس ـــدم خون ـــود. اوم ـــمم ب چش
ــه بیهـــوش  ــاد کـ ــاق افتـ ــد وکـــی ایـــن اتفـ نمی دونـــم چـــی شـ
شـــدم. تـــازه فهمیـــدم داروهـــای شـــیمی درمانی اثـــر کـــرده؛ 

وقتـــی کمـــی حالـــم بهتـــر شـــد قیافـــه کچـــل اون خانم هـــا منـــو 
بـــه خنـــده وا می داشـــت و روحیـــه خوبـــی کـــه داشـــتند. بعـــد بـــا 

خـــودم گفتـــم چـــه جالـــب منـــم کچـــل می شـــم مثـــل اینـــا خنـــده 
دار می شـــم البتـــه تـــو تنهـــای ام گریـــه می کـــردم و خجالـــت داشـــتم از 
کچـــل شـــدنم .... به هرحـــال دوره درمـــان تمـــام شـــد. االن دوســـال بیشـــتر 
از آن روز می گـــذره خـــدا را شـــکر می کنـــم کـــه تمـــام شـــد. بـــا تمـــام 
خوبـــی و بدی هـــاش، تمـــام شـــد و اینکـــه یـــاد و خاطـــره اون تعـــداد آدم 

بدون مو هنوز برای من قشـــنگه و یادآور خاطره آن روز اســـت.

االن هرجـــا خانمـــی را می بینـــم کـــه شـــیمی درمانـــی شـــده و موهـــاش 
ــوری خـــوب  ــه نخـ ــوری حســـن کچـــل غصـ ــه، بهـــش می گـــم چطـ ریختـ

می شـــی و اونا هم شروع می کنن به خندیدن.
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زود هنگام سرطان دارد.

دکتر قنبری مطلق افزود:

گذشـــته  ســـال  چهـــار  طـــی 
از  آگاهـــی  بـــرای  را  بســـته هایی 
عوامـــل خطـــر ســـرطان آمـــاده و در 
توزیـــع  بهداشـــتی  شـــبکه  ســـطح 
کردیـــم. بـــه مراقبیـــن ســـالمت و 
ماماهایـــی کـــه در ســـطح شـــبکه 
بهداشـــتی کار مـــی کننـــد آمـــوزش 
ــه  ــا را بـ ــام هـ ــن پیـ ــا ایـ ــد  تـ داده شـ
مـــردم منتقـــل کننـــد. در دو ســـال 
گذشـــته  میـــزان شـــیوع عفونـــت 
قـــرار  ســـنجش  مـــورد  اچ پـــی وی 
گرفـــت و  مشـــخص شـــد شـــیوع 
ویـــروس HPV در ایـــران در مقایســـه 
بـــا کشـــورهای دیگـــر کـــم نیســـت و 
ـــای  ـــرات رفتاره ـــل تغیی ـــه دلی ـــاید ب ش
اســـتعمال  ماننـــد  اجتماعـــی 
دخانیـــات مـــردان و کشـــیدن قلیـــان 
ـــن عفونـــت نســـبت  ـــان شـــیوع ای در زن
ـــه  ـــه ب ـــد ک ـــه باش ـــاال رفت ـــته ب ـــه گذش ب
8% رســـیده اســـت. بنابرایـــن تنهـــا 
ــروس  ــن ویـ ــیوع ایـ ــه از شـ ــی کـ راهـ
ـــن  ـــق واکس ـــد تزری ـــی کن ـــگیری م پیش
ـــن  ـــه ای ـــه ب ـــا توج ـــت. ب ـــی وی اس اچ پ
کـــه قیمـــت ایـــن واکســـن بـــاال و 
ـــت،  ـــوار اس ـــه دش ـــه آن از داروخان تهی
آن  بـــرای  بایـــد  بهداشـــت  وزارت 
برنامه ریـــزی جامعـــی داشـــته باشـــد 
در  اچ پـــی وی  واکســـن  تهیـــه  تـــا 

سراسر کشور امکان پذیر شود. 

وی بـــا اشـــاره بـــه بهتریـــن راهکارهـــا 
ـــل از  ـــران و پســـران جـــوان قب ـــه دخت ب
ــح  ــواده تصریـ ــکیل خانـ ازدواج و تشـ
بـــا  مقابلـــه  آموزش هـــای  کـــرد: 
عفونـــت HPV و در امـــان بـــودن از 
ـــرای  ـــکار ب ـــن راه ـــت، بهتری ـــن عفون ای
ـــمار  ـــه ش ـــوان ب ـــران ج ـــران و پس دخت
ــه  ــک بـ ــت نزدیـ ــن عفونـ ــی رود. ایـ مـ
صـــد درصـــد عامـــل ســـرطان دهانـــه 
رحـــم شـــناخته شـــده اســـت و بـــرای 
اینکـــــــه بـــه ســـرطان تبدیـــــــل شـــود 
ـــد و در  ـــی کش ـــول م ـــال ط ـــا 15 س 10 ت
ـــی را  ـــوان ضایعات ـــی ت ـــه م ـــن فاصل ای

دکتـــر علـــی قنبـــری مطلـــق، رئیـــس 
و  بهداشـــت  وزارت  ســـرطان  اداره 
دانشـــگاه  علمـــی  هئیـــت  عضـــو 
بهشـــتی  شـــهید  پزشـــکی  علـــوم 

اظهار کرد:

بـــه  ایـــران  در  خانم هـــا  درصـــد   8
عفونت HPV مبتال هستند.

وزارت  ســـرطان  اداره  رئیـــس 
بهداشـــت گفـــت: بهتریـــن کاری کـــه 
ـــام  ـــوان انج ـــی ت ـــرطان م ـــه س در زمین
داد، پیشـــگیری از ســـرطان اســـت. از 
ســـوی دیگـــر مهم تریـــن کار بـــرای 
پیشـــگیری، افزایـــش آگاهـــی در مـــورد 
ســـرطان و راه هـــای پیشـــگیری از آن 

است. 

دکتـــر  قنبـــری مطلـــق در ادامـــه 
افـــزود: پیـــام امـــروز ایـــن اســـت کـــه 
ســـرطان قابـــل پیشـــگیری اســـت. وی 
از  بعضـــی  عامـــل  کـــرد:  تصریـــح 
ســـرطان ها عفونـــت اســـت. مثـــل 
ـــرل  ـــا کنت ـــه ب ـــم ک ـــه رح ـــرطان دهان س
و پیشـــگیری مـــی تـــوان از ایجـــاد 
عفونـــت ایـــن ســـرطان پیشـــگیری 
کـــرد. نتیجـــه ایـــن عفونـــت ضایعـــه 
ــم  ــی بدخیـ ــا حتـ ــم یـ ــوش خیـ ای خـ
اســـت کـــه قابـــل پیشـــگیری اســـت، 
ـــال  ـــه احتم ـــم ک ـــک کنی ـــد کم ـــس بای پ
ایـــن عفونـــت  و ایجـــاد ســـرطان هـــای 

مرتبط با آن را کاهش دهیم.

ـــی از  ـــت: یک ـــرطان  گف ـــس اداره س رئی
ــه  ــت در زمینـ ــای وزارت بهداشـ کارهـ
از  پیشـــگیری  ســـازی،  فرهنـــگ 
ســـرطان اســـت، ماننـــد ایـــن برنامـــه 
کـــه ُبـــه همـــت مؤسســـه خیریـــه 
 . می شـــود  برگـــزار  شـــمس 
همچنیـــن شـــبکه ملـــی ســـازمان 
ـــارزه  ـــیر مب ـــاد در مس ـــردم نه ـــای م ه
ـــا  ـــا ســـرطان همـــگام هســـتند. ضمن ب
از  پیشـــگیری  تحقیقـــات   مرکـــز 
ــکی  ــوم پزشـ ــگاه علـ ــرطان دانشـ سـ
شـــهید بهشـــتی  بـــا همـــکاری شـــرکت 
وزارت  بـــه  وابســـته  کـــه  بادیـــار 
ـــی  ـــش مهم ـــز نق ـــت نی ـــت اس بهداش
در زمینـــه پیشـــگیری و تشـــخیص 

کـــه هنـــوز ســـرطانی نشـــده انـــد، 
ــن  ــتن ایـ ــا برداشـ ــخیص داد و بـ تشـ
ســـرطان  بـــروز  از  ضایعـــات، 
ـــم  ـــه مه ـــن مقول ـــرد. و ای ـــگیری ک پیش
یـــا  و  زودهنـــگام  تشـــخیص  را 
اســـت  الزم  می نامنـــد.  غربالگـــری 
دوره  شـــدن،  آلـــوده  از  قبـــل 

غربالگری های منظم طی شود.

همایـــش شـــناخت و مهـــار ویـــروس »اچ پـــی وی« از 
ـــا همـــکاری وزارت بهداشـــت و  ـــه شـــمس ب ســـوی خیری
شـــبکه ملـــی خیریـــه هـــای حـــوزه ســـرطان بـــرای 

نخســـتین بار در ایران برگزار شد.

در تقویـــم میـــالدی، 4مـــارس بـــه عنـــوان روز جهانـــی 
آگاهـــی از ویـــروس اچ پـــی وی شـــناخته شـــده اســـت. 
ــکاری  ــا همـ ــمس بـ ــه شـ ــور خیریـ ــن منظـ ــه همیـ بـ
ـــرطان  ـــای س ـــه ه ـــی خیری ـــبکه مل ـــت و ش وزارت بهداش
روزه  یـــک  همایـــش  ایـــران،  در  بـــار  اولیـــن  بـــرای 
ـــاالر  شـــناخت و مهـــار ویـــروس اچ پـــی وی را در محـــل ت
ــا  ــی)ره( بـ ــام خمینـ ــتانی امـ ــع بیمارسـ ــام  مجتمـ امـ
ــن  ــه ایـ ــدان بـ ــاران و عالقمنـ ــکوه همیـ ــور باشـ حضـ
متخصصـــان  و  اســـاتید  ســـخنرانی  بـــا  و  حـــوزه 

سرطان برگزار کرد.

ــِی آگاهـــی از عفونـــت اچ پـــی وی،  در ایـــن پویـــش ملـ
ـــمس  ـــه ش ـــل خیری ـــر عام ـــده دل )مدی ـــم زن ـــر کاظ دکت
ــتیتو  ــام مرکـــز تحقیقـــات ســـرطان انسـ و قائـــم مقـ
کانســـر ایـــران(، دکتـــر علـــی قنبـــری مطلـــق )رئیـــس 
ـــرح  ـــر ف ـــان(، دکت ـــت و درم ـــرطان وزارت بهداش اداره س
علـــوم  دانشـــگاه  علمـــی  هیئـــت  )عضـــو  فرزانـــه 
ــادات  ــم السـ ــر اعظـ ــتی(، دکتـ ــهید بهشـ ــکی شـ پزشـ
موســـوی )عضـــو هیئـــت علمـــی دانشـــگاه علـــوم 

پزشـــکی تهران( به ایراد سخنرانی پرداختند.

شـــعار اصلـــی ایـــن همایـــش »از ســـرطان دهانـــه 
موضـــوع  بـــا  و   بـــود  کنیـــم...«  پیشـــگیری  رحـــم 
ـــروس  ـــم وی ـــل و عالئ ـــورد عل ـــی در م ـــازی عموم آگاه س

اچ پی وی و راه های پیشـــگیری آن دنبال شد.

یکـــی از نـــکات مهـــم در ایـــن همایـــش یـــک روزه 
حضـــور فعـــال بیمـــاران بهبـــود یافتـــه و اجـــرای 
ـــرایان  ـــام »همس ـــا ن ـــی ب ـــا در گروه ـــط آنه ـــرود توس س
ـــه رهبـــری مهـــدی قاســـمی اســـتاد آوادرمانـــی  امیـــد« ب

بود .

گفتنی اســـت در پایان این مراسم 
متخصصان ســـرطان به پرسش های 

شرکت کنندگان پاسخ دادند. 
پرســـش و پاسخ های مربوط به عفونت اچ پی وی 

و پیشـــگیری از سرطان دهانه رحم 
در سایت خیریه شمس  

) shamsngo.ir ( منتشـــر شده است.  

همایش شناخت و مهار ویروس »اچ پی وی« برگزار شد

پیشگیـــری از ســـرطان
دهانه رحم 

صادق شاهیان نطنزی

اد
ید

رو
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دکتر کاظم زنده دل سـخنران بعدی بود، با نیم نگاهی به تجربه ها و پژوهش های 
خارجی، سـخنان خود را بر مهار پذیر بودن اچ پی وی متمرکز کرد: 

در کشـورهای پیشـرفته افراد مبتال به سـرطان به دلیل پیشـگیری زود و به موقع 
بـه زندگـی بـاز مـی گردنـد و دوره درمـان شـان طوالنی نیسـت؛ اغلـب افـرادی که در 
ایـن کشـورها بـه سـرطان مبتـال مـی شـوند، سـالمتی شـان را بـه دسـت مـی آورند 
در حالیکـه در کشـورهای در حـال توسـعه و فقیـر، مـرگ و میـر بیمـاران ناشـی از 
سـرطان بیشـتر اسـت زیرا نبود امکانات درمانی و تشـخیص زودهنگام و به موقع، 

از کاسـتی هـای آشـکار این کشـورها به شـمار مـی رود.

قائم مقام مرکز تحقیقات سـرطان انیسـتیتو کانسر ایران با معرفی فعالیت های 
»کمیته  ملی کنترل سرطان« در ادامه افزود: در کمیته ملی کنترل سرطان چهار 
کار اساسـی و اصولـی بـرای مهـار سـرطان انجام می شـود. پیشـگیری، تشـخیص 
زودهنـگام، درمـان بیمـاران و حمایـت هـای مراقبتی و تسـکینی، چهـار جنبه مهم 
از ایـن برنامـه اسـت کـه محـور برنامـه ریـزی و فعالیـت اسـت. بایـد سـرطان هـای 
قابـل پیشـگیری را زودتـر شناسـایی کـرده و بـه طور جدی پیشـگیری به عمـل آید و 
سـرطان هایـی را کـه قابـل درمـان هسـتند ، درمـان کنیـم و از لحظـه ای کـه فرد به 
سـرطان مبتـال مـی شـود بـا مراقبـت هـا و اصـول درسـت از وی حمایت شـود و تا 

آخـر عمر کنار او باشـیم.

وی در خصـوص محـور فعالیـت هـای خیریـه شـمس گفـت: آمـوزش  عمومـی و 
بیمـاران جـزو اهـداف مهـم و موثر این مؤسسـه برای شـناخت و مهار سـرطان به 
شـمار مـی رود. ایـن همایش در راسـتای دسـتیابی به ایـن هدف و ماموریـت برگزار 
مـی شـود و انشـاء الله در سـایر زمینه ها نیـز همایش های دیگری برگـزار خواهیم 

کـرد تا شـناخت مـردم و بیمـاران از ایـن بیماری افزایـش یاید.  

ســرطان دهانــه رحــم کــه ناشــی از ویــروسHPV  اســت، بیمــاری ناشــناخته ای در 
میــان زنــان بــه شــمار مــی رود، امــا عامل آن شــناخته شــده اســت و تنها ســرطانی 
اســت کــه کامــال قابــل پیشــگیری بــه شــمار مــی رود. ســرطان دهانــه رحــم جــزو 
شــایع ترین ســرطان ها در زنــان اســت. بــا اینکــه میــزان بــروز این ســرطان در کشــور 
مــا پاییــن اســت، ســاالنه تقریبــا 1000 نفــر بــه آن مبتــال مــی شــوند. متاســفانه بــه 
دلیــل نبــود برنامــه منظــم و مــدون برای پیشــگیری این ســرطان، بیمــاران معموال 

در مراحــل پیشــرفته بیمــاری مراجعــه 
مــی کننــد کــه میرایــی آن باالســت. ایــن 
درحالیســت کــه بــا توجــه بــه وجــود 
روشــهای موثــر پیشــگیری مــی توانیــم 
بیــش از 70 درصــد ایــن بیمــاران را قبــل 
از ابتــال تشــخیص بدهیــم و پیشــگیری 
کنیــم. ســرطان دهانــه رحــم روش های 
کامــال شــناخته شــده ای  درمانگــری 
ــه  ــه ب ــن زمین ــبختانه در ای دارد و خوش
ــت  ــی دس ــی مهم ــرفت های علم پیش

یافته ایــم.

بــرای  بین المللــی  حرکتــی  امســال 
و  جوامــع  در  وی  پــی  اچ  شــناخت 
حمایت طلبــی بــرای مبــارزه بــا ایــن 
ــم  ــه رح ــرطان دهان ــز س ــت و نی عفون
شــکل گرفتــه و »روز جهانــی اچ پــی 
وی تعییــن  شــده اســت تــا برنامــه 
ــوص در  ــن خص ــی در ای ــای هماهنگ ه
ــود.  ــرا ش ــا اج ــف دنی ــورهای مختل کش
مؤسســه خیریــه شــمس همراســتا بــا 
ــخ  ــی و در پاس ــن الملل ــه بی ــن برنام ای
بــه نیــاز ملــی، اقــدام بــه برگــزاری ایــن 
ــم  در  ــت. امیدواری ــرده اس ــش ک همای
کنــار ســایر برنامه هــای مهــم و مثبتی 
درایــن  بهداشــت  وزارت  توســط  کــه 
ایــن  اســت،  داده  انجــام  خصــوص 
همایش بتواند در پیشــبرد و دســتبابی 
بــه اهــداف کنتــرل ســرطان دهانــه رحم 

ــد.  ــر باش موث

اد
ید

دکتر کاظم زنده دل، مدیر عامل خیریه شمس:رو

شمهـــار شدنــی است!
وز

آم

باالترین خطر برای زیر 20 ساله  ها

دکتر فرح فرزانه
متخصص زنان و فوق تخصص سرطان زنان

ویـــروس  رحـــم  دهانـــه  ســـرطان  عامـــل  مهم تریـــن 
ــا  ــمگیری بـ ــور چشـ ــه بطـ ــت کـ ــانی اسـ ــای انسـ پاپیلومـ
رفتارهـــای مناســـب زناشـــویی، بهداشـــتی و اجتماعـــی 

قابل پیشگیری است.

ـــی وی( عامـــل  ویـــروس پاپیلومـــای انســـانی )ویـــروس اچ پ
اصلـــی ســـرطان دهانـــه رحـــم، و یکـــی از عوامـــل مهـــم 
ســـرطان مقعـــد، مجـــرای ادراری- تناســـلی در آقایـــان  و 
حنجـــره در هـــر دوجنـــس اســـت. یکـــی از مهم تریـــن 
راه هـــای انتقـــال ایـــن ویـــروس و ایجـــاد ســـرطان رابطـــه 
جنســـی بـــا بیـــش از یـــک نفـــر اســـت. بـــرای مقابلـــه بـــا 
ـــر  ـــد تغیی ـــی از آن، بای ـــای ناش ـــرطان ه ـــروس و س ـــن وی ای

رفتار، آموزش و تزریق واکسن را جدی گرفت.

ـــانی  ـــای انس ـــروس پاپیلوم ـــاره وی ـــه، درب ـــرح فرزان ـــر ف دکت
یـــا اچ پـــی وی کـــه ســـالمت زنـــان را تهدیـــد مـــی کنـــد و 
عامـــل چنـــد ســـرطان اســـت، گفـــت: اچ پـــی وی یـــک 
ویـــروس شـــناخته شـــده اســـت. ایـــن ویـــروس  مخصـــوص 

انســــان اســـت. راه هـــای انتقـــال ایـــن ویـــروس 
طریـــق  از  معمـــوالً  و  اســـت  مختلـــف 
تمـــاس  پوســـت،  بـــا  پوســـت  تمـــاس 
ــا  ــت بـ ــاس پوسـ ــت، تمـ ــا پوسـ ــاط بـ مخـ
مخـــاط منتقـــل مـــی شـــود. در تمـــاس 

پوســـت یـــک نفـــر بـــا پوســـت 
بایـــد  حتمـــا  دیگـــر،  فـــرد 
وجـــود  پوســـتی  اصطـــکاک 

ــروس اچ  ــا ویـ ــد تـ ــته باشـ داشـ
بـــرای  پـــی وی منتقـــل شـــود. 

انتقـــال ایـــن ویـــروس نیـــاز بـــه 
رابطـــه جنســـی کامـــل نیســـت و 

عـــالوه بـــر آن، افـــرادی هـــم کـــه 
ـــدوم اســـتفاده  هنـــگام مقاربـــت از کان

حـــدی  تـــا  چـــه  اگـــر  کننـــد،  مـــی 
ــد در  ــی صـ ــد، ولـ ــی کنـ ــت مـ محافظـ
صـــد نمی توانـــد مانـــع انتقـــال ایـــن 
ـــن  ـــه ای ـــی ک ـــود. آنتی بیوتیک ـــروس ش وی

ویـــروس بـــا آن کشـــته شـــود، وجـــود 
بـــدن  در  ویـــروس  خـــود  امـــا  نـــدارد 

افـــرادی کـــه ســـطح ایمنـــی خوبـــی داشـــته 
ـــی  ـــوان(، ط ـــراد        ج ـــوص در اف ـــند )بخص باش

دو ســـال بـــه مـــرور محـــو میشـــود. ایـــن 
ویـــروس در بیـــن افـــراد زیـــر 20 ســـال شـــیوع 

ـــی رود  ـــن م ـــی زود از بی ـــبختانه خیل ـــی خوش ـــادی دارد ول زی
و بررســـی وجـــود اچ  پـــی  وی در بـــدن و مخـــاط در ســـنین 
ــه  ــروس بـ ــن ویـ ــم. ایـ ــه نمیکنیـ ــال را توصیـ ــر 25 سـ زیـ
و  اســـت  شـــایع  خیلـــی  می شـــود،  منتقـــل  راحتـــی 
ـــس از  ـــردن آن پ ـــن ب ـــرای از بی ـــی ب ـــوز روش ـــفانه هن متأس

ورود به بدن نداریم. 

ـــی  وی  ـــه اچ  پ ـــردی ک ـــر ف ـــت: ه ـــه گف ـــه در ادام ـــر فرزان دکت
مثبـــت باشـــد )یعنـــی ویـــروس وارد بدنـــش شـــده بـــود(، 
لزومـــا دچـــار ســـرطان  نمـــی شـــود ولـــی اگـــر اچ  پـــی  وی در 
بـــدن بمانـــد و مقـــاوم شـــود، ممکـــن اســـت بـــا احتمـــال 
ــگیری  ــای پیشـ ــود. راه هـ ــرطان شـ ــه سـ ــل بـ ــی تبدیـ کمـ
شـــناخته شـــده آن، مـــی توانـــد 95 درصـــد جامعـــه را 
ـــن اســـت کـــه  ـــد. نخســـتین راه پیشـــگیری آن ای مصـــون کن
ـــرای دختـــران، بعـــد از 16 ســـالگی باشـــد و  رابطـــه جنســـی ب
نـــه قبـــل از آن. دوم اینکـــه ارتبـــاط جنســـی منحصـــر بـــه 
ـــومی  ـــر س ـــه نف ـــض اینک ـــه مح ـــون ب ـــد چ ـــر« باش »دو نف
ســـومین  می شـــود.  فعـــال  ویـــروس  شـــود،  وارد 
ـــن  ـــدن ای ـــاوم ش ـــث مق ـــه باع ـــی ک عامل
ـــیگار و  ـــود، س ـــدن می ش ـــروس در ب وی
ـــا،  ـــی گزارش ه ـــت. در بعض ـــان اس قلی
ســـیگار و قلیـــان حتـــی تـــا 14 برابـــر 

ویروس را مقاوم تر می کنند.  

ــطح  ــر، سـ ــامل موثـ ــن عــــــ چهارمیـ
ایمنــــــــی بدن است. 

راه هـــای دکتــــر فرزانـــه  مـــورد  در 
ــگیری از  پیشــــــــــ
اچ پـــی وی افـــزود: 
راه اصـــــــــــــــــلی 
اولیـــه،  پیشـــگیری 
تغییـــر رفتـــار اســـت. 
بایـــد در ســـطح مـــدارس 
و دانشــــــــــــــگاه ها بـــه 
ـــوانان  ـــان و جــــ نوجوانـــــــ
داده  الزم  آموزش هــــــــــای 
ـــن آگاهی هـــای  ـــد. همچنی شــ
الزم بـــه والدیـــن داده شـــود. 
راه دوم، واکســـن اســـت. اگـــر 
فقـــط زنـــان یـــا فقـــط مـــردان 
ــر  ــروه دیگـ ــند، گـ ــن زده  باشـ واکسـ

هم از بیماری مصون  می مانند.
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ایــن  و  افتــد  مــی  خــاص  اتفــاق  ایــن  رحــم  دهانــه  در 
فیزیولوژی، خاص دهانه رحم است. 

ایـــن فـــوق تخصـــص ســـرطان هـــای زنـــان در ادامـــه بـــا 
ـــروس  ـــه وی ـــردان ب ـــدن م ـــوده ش ـــای آل ـــه روش ه ـــاره ب اش
ـــوده  ـــروس آل ـــن وی ـــه ای ـــه ب ـــی ک ـــت: مردان ـــی وی  گف اچ پ
مـــی شـــوند، هیـــچ گونـــه عالمتـــی را احســـاس نمـــی 
ـــه  ـــال ب ـــر ابت ـــد، خط ـــر باش ـــن ت ـــن  پایی ـــه س ـــر چ ـــد. ه کنن
ــن  ــر، بیـ ــترین خطـ ــت. بیشـ ــتر اسـ ــروس بیشـ ــن ویـ ایـ
ـــد شـــریک  ـــی کـــه چن ـــا 29 ســـال اســـت. مردان ســـنین 25 ت
جنســـی دارنـــد، ممکـــن اســـت شـــریک جنســـی شـــان را 
ـــد.  ـــال کنن ـــم مبت ـــه رح ـــرطانی دهان ـــش س ـــات پی ـــه ضایع ب
ـــن  ـــوند، ممک ـــی ش ـــال م ـــروس مبت ـــن وی ـــه ای ـــه ب ـــی ک زنان
ــوان  ــه می تـ ــوند. البتـ ــی شـ ــار اختـــالالت روانـ اســـت دچـ
ــای  ــا از روش هـ ــم را کاهـــش داد یـ ــه رحـ ــرطان دهانـ سـ

پیشـــگیری اولیه یعنی واکسن استفاده کرد. 

روابـــط جنســـی ســـالم یـــا روابـــط خانوادگـــی ســـالم یـــا 
پیشـــگیری اولیـــه بهتریـــن راهـــکار بـــه شـــمار مـــی رود. 
شـــاید بتـــــــــوان گفـــت یکـــی از افتخـــارات جامعـــه پزشـــکی 
ــک  ــی یـ ــل اصلـ ــته عامـ ــه توانسـ ــت کـ ــن اسـ ــا، ایـ در دنیـ

سرطان را شناسایی کند و برای آن، واکسن بسازد. 

پیشـگیری ثانویـه نیـز در رابطه با این سـرطان مهم اسـت 
یعنـی اینکـه تمـام زنـان و دخترانـی که به سـن 21 سـالگی 
می رسـند، بایـد بـرای غربالگری ایـن سـرطان مراجعه کنند 
و مـورد بررسـی قرار گیرند تا معلوم شـود کـه آیا ضایعات 
یـا خیـر. غربالگـری سـرطان دهانـه  پیش سـرطانی دارنـد 
رحـم دو نـوع اسـت: یکـی در مرحلـه قبـل از تهاجم سـلول 
سـرطانی کـه کامـالً قابـل درمـان اسـت و حتـی بـاروری را 
مـی تـوان حفـظ کـرد و دیگـری در مرحلـه بعـد از تهاجـم، 

کـه ممکـن اسـت کامالً قابـل درمان نبـوده و حفظ باروری 
هم امکانپذیر نباشد. 

پـــس بـــرای کنتـــرل و پیشـــگیری ســـرطان دهانـــه رحـــم، 
ســـه راه وجـــود دارد: پیشـــگیری اولیـــه بـــا واکســـن، 
ـــه صـــورت غربالگـــری و ســـوم، درمـــان  ـــه ب پیشـــگیری ثانوی

به موقع و مناسب. 

وی بـا اشـاره بـه نـوع واکسـن هـا گفـت: چنـد نوع واکسـن 
بـرای کنتـرل و درمـان این بیمـاری وجود دارد کـه دو نوع آن 
خیلـی معـروف اسـت. واکسـنی کـه در ایـران در دسـترس 
قـرار دارد تحـت عنـوان واکسـن گارداسـیل اسـت کـه در 
سـال 2006 به دنیا معرفی شـد و 132 کشـور تأییدیه تزریق 
این واکسـن را دارند. در 64 کشـور، این واکسـن جزء برنامه 
واکسیناسـیون ملـی محسـوب می شـود و بهتریـن زمـان 
تزریـق واکسـن، قبل از شـروع فعالیت های جنسـی اسـت. 
بـرای همیـن اسـت کـه می گوییـم ایـن واکسـن در دختـران 
پاییـن تـر از 15 سـال باید تزریق شـود. این واکسـن هنوز در 
و  نگرفتـه  قـرار  ملـی  واکسیناسـیون  برنامـه  جـزء  ایـران 
ایـن  اگـر  اسـت.   واکسـن  بـودن  قیمـت  گـران  آن،  دلیـل 
واکسـن تزریق شـود، می تواند از زگیل تناسـلی و سـرطان 

دهانه رحم جلوگیری کند.

ـــوارض  ـــه ع ـــاره ب ـــا اش ـــان ب ـــان و زایم ـــص زن ـــن متخص  ای
تزریـــق واکســـن »اچ پـــی وی« تصریـــح کـــرد: ایـــن واکســـن 
ــه  ــی درد در عضلـ ــدارد. کمـ ــده ای نـ ــران کننـ ــوارض نگـ عـ
بـــاالی بـــازو و محـــل تزریـــق و تـــب مختصـــر، تنهـــا 
عوارضـــی هســـتند کـــه ممکـــن اســـت برخـــی افـــراد 
ـــد در یخچـــال  و  ـــد. از ســـوی دیگـــر واکســـن بای ـــه کنن تجرب
در دمـــای 2 تـــا 8 درجـــه نگهـــداری شـــود و  تـــا 36 مـــاه 

پس از تاریخ تولید، می تواند اســـتفاده شود. 

از آنجایـــی کـــه واکسیناســـیون علیـــه ویـــروس پاپیلومـــای 
انســـانی )ویـــروس اچ پـــی وی( مـــی توانـــد پیشـــگیری از 
ابتـــال بـــه زگیـــل هـــای مقاربتـــی، ضایعـــات پیـــش ســـرطانی 
و ســـرطان دهانـــه رحـــم را پوشـــش دهـــد، قـــراردادن 
ـــای  ـــوری هزینه ه ـــیون کش ـــه واکسیناس ـــن در برنام واکس
کمتـــری بـــه جـــای درمـــان بـــه جامعـــه تحمیـــل خواهـــد 

کرد.

موســـوی  اعظـــم  دکتـــر  مـــا،  خبرنـــگار  گـــزارش  بـــه 
ـــوژی  ـــص انکول ـــوق تخص ـــان و ف ـــان و زایم ـــص زن متخص
ــی وی«  ــروس »اچ پـ ــار ویـ ــناخت و مهـ ــش شـ در همایـ
بیمارســـتان امـــام خمینـــی)ره( دربـــاره ایـــن ویـــروس 
ــان  ــی وی، زنـ ــروس اچ پـ ــان ویـ ــن قربانیـ ــت: بزرگتریـ گفـ
ــد  ــی درصـ ــوند ولـ ــال می شـ ــم مبتـ ــردان هـ ــتند. مـ هسـ
ـــن  ـــال 2006 واکس ـــت. در س ـــر اس ـــیار کمت ـــا بس ـــالی آنه ابت
ـــاط  ـــا 2012 ارتب ـــال 2011 ی ـــد و در س ـــازار آم ـــه ب ـــی وی ب اچ پ
ـــور  ـــط پروفس ـــم توس ـــه رح ـــرطان دهان ـــروس و س ـــن وی ای
هایـــزر مشـــخص شـــد. شـــایع ترین بیمـــاری مقاربتـــی 
زنـــان، اچ  پـــی  وی اســـت و در مراحـــل بعـــد، تبخـــال 
ـــرار  ـــفلیس و اچ آی وی ق ـــت B، س ـــوزاک، هپاتی ـــلی، س تناس

می گیرند. 

ـــی وی  ـــروس اچ پ ـــان کـــرد: وی ـــر موســـوی در ادامـــه بی دکت
یعنـــی  می کنـــد،  ایجـــاد  بـــدن  در  ضایعـــه  نـــوع  دو 
ــد  ــان رشـ ــلی انسـ ــمت تناسـ ــه در قسـ ــی کـ ویروس هایـ
مـــی کننـــد، در دو گـــروه قـــرار مـــی گیرنـــد . یکســـری 
ویروس هـــای  آنهـــا  بـــه  کـــه  هســـتند  ویروس هایـــی 
پرخطـــر گفتـــه مـــی شـــود و عامـــل ایجـــاد ســـرطان 
هســـتند و عالمـــت ظاهـــری ندارنـــد. گـــروه دیگـــر زگیـــل 
ــا خطـــر کـــم ابتـــال  ــاد مـــی کننـــد و ویروس هـــای بـ ایجـ
بـــه ســـرطان دهانـــه رحـــم بـــه شـــمار می آینـــد. امـــا 

جامعـــه، بیشـــتر  بـــه ویـــروس بـــا خطـــر کـــم ابتـــال بـــه 
ـــون  ـــد  چ ـــی ده ـــان م ـــش نش ـــم  واکن ـــه رح ـــرطان دهان س
زگیـــل را می بینـــد، امـــا عاملـــی را کـــه باعـــث ایجـــاد 
ــد  ــرد نمی دانـ ــالً فـ ــد و اصـ ــود،  نمی بینـ ــرطان می شـ سـ
ـــان  ـــه 80% زن ـــت ک ـــده اس ـــه ش ـــر. گفت ـــا خی ـــده ی ـــال ش مبت
در طـــول زندگـــی شـــان بـــه ویـــروس آلـــوده مـــی شـــوند. 
ـــر  ـــت. از ه ـــاال اس ـــروس ب ـــن وی ـــا ای ـــی ب ـــه  آلودگ ـــس درج پ
ـــوند.  ـــال ش ـــر مبت ـــت 3 نف ـــن اس ـــوان، ممک ـــر ج ـــار دخت چه
ـــابه  ـــاً مش ـــروس تقریب ـــه وی ـــی ب ـــار آلودگ ـــم آم ـــران ه در ای
ـــل  ـــروس عام ـــن وی ـــت. ای ـــه اس ـــعه یافت ـــورهای توس کش
ـــان  ـــرطانی در انس ـــا س ـــت  و تنه ـــرطان اس ـــک س ـــاد ی ایج
کـــه عامـــل آن را مـــی دانیـــم، همیـــن بیمـــاری ســـرطان 
دهانـــه رحـــم اســـت کـــه عامـــل آن ویـــروس پاپیلومـــای 

انســـانی یا همان اچ پی وی از نوع پرخطر اســـت. 

وی بیــان کــرد: ســرطان دهانــه رحــم، یــک بیمــاری بدخیــم 
ــر  ــم، تاثی ــخیص ندهی ــع آن را تش ــه موق ــر ب ــه اگ ــت ک اس
ــرگ   ــث م ــد باع ــی توان ــود و م ــد ب ــدود خواه ــا مح درمانه
بیمــاران شــود. از طرفــی عامــل ایجــاد ســرطان دهانــه رحــم 
ــزرگ  ــک پیشــرفت ب ــن ی ــن، ای شــناخته شــده اســت بنابرای
پزشــکی اســت کــه عامــل یکــی از انــواع ســرطان، مشــخص 
شــده اســت و می تــوان بــا عامــل آن مبــارزه کــرد. بیــش از 
100 نــوع از ایــن ویــروس تــا بــه حــال شــناخته شــده کــه 30 تــا 
40 مــورد آن مربــوط بــه دســتگاه تناســلی و مقعــدی اســت، 
12 نــوع آن مرتبــط بــا ســرطان اســت. بافــت مخــاط دهانــه 
رحــم یــک مخــاط خــاص اســت. ایــن مخــاط از ســلول های 
بــه  می تواننــد  کــه  اســت  شــده  تشــکیل  اســتوانه ای 
ســلول های سنگفرشــی تبدیــل شــوند . مــا در بــدن انســان 
تولــد،  از  بعــد  کــه  نداریــم  بافتــی  دیگــری،  جــای  هیــچ 
ســلول های  آن بــه یــک نوع ســلول دیگــر تبدیل شــوند،فقط 

20

ملی شدن
واکسن اچ پی وی؛

مقابله با
شایع ترین 

سرطان زنـان

دکتر اعظم موسوی
 متخصص زنان و زایمان و فوق تخصص انکولوژی
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دکتر آذین نحوی جو
دکتر کاظم زنده دل

اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر ایران

پرســش و پاسخ هــای 
ســــرطان 

دهانه رحـــم

پاسخسوال

اچ  عفونت  به  هم  مردان  آیا 
آن  های  بیماری  و  وی  پی 

مبتال می شوند؟

بلی  مردان نیز به این عفونت مبتال می شوند و ممکن است به سرطان های مرتبط با این ویروس نظیر 
سرطان های سرو گردن، آلت تناسلی و مقعد مبتال شوند. مردان می توانند ناقل این ویروس باشند و 

در صورت آلوده بودن به این ویروس، زنان را مبتال کنند. 

دو نوع واکسن به نام های گاردزيل و سرواريکس وجود دارد. واکسن سرواریکس دو نوع ویروس 16 و 18 واکسن HPV چیست؟
را پوشش می دهند که عامل 70درصد از سرطان های دهانه رحم هستند اما واکسن گاردازیل چهار نوع 
ویروس  16، 18، 11و 6 را پوشش می دهد که دو نوع ویروس شماره 6 و 11 می توانند زگیل های تناسلی را 
هم پیشگیری کنند. این واکسن ها در سه دوره تزریق می شوند. هر چند که واکسن گاردازیل به صورت 

دو دوره ای هم تجویز شده است.

انجـــــام  بـــــــرای  بــــاید  آیا 
واکسیناسیون اقدام کنیم؟

خانم های متاهل و خانم هایی که قبال فعالیت جنسی داشته اند نباید واکسن HPV  بزنند. این واکسن 
معموال در کشورهای غربی در مدارس تجویز می شود.  این واکسن باید قبل از شروع اولین فعالیت 
جنسی استفاده  شود. در صورتی که قبال فرد به این عفونت مبتال شده باشد تجویز واکسن هیچ سودی 

ندارد. 

قیمت سه دوره واکسن در ایران خیلی زیاد است و مبلغ آن برای هر نفر حدود یک میلیون و دویست 
هزار تومان است. فعال به دلیل قیمت بسیار باالی واکسن امکان اجرای برنامه واکسیناسیون ملی 

برای مردم کشور ما فراهم نیست.

علت ایجــــاد سـرطان دهانه 
رحم چیسـت؟

مهمترین عوامل خطر ابتال به سرطان دهانه رحم، عبارتند از: ابتال به عفونت ویروس پاپیلومای انسانی 
و سایر عفونتهای ناحیه تناسلی، سن پایین شروع فعالیت جنسی، شرکای جنسی متعدد، حاملگی در 
سنین پایین)قبل از 20 سالگی(، ضعف اقتصادی استعمال دخانیات  )سیگار و قلیان(  و مصرف کم 

میوه و سبزی است.  

روش هـــــای غربـــــالگری و 
تشخیص زودهنگام سرطان 

دهانه رحم کدامند؟

پر استفاده ترین روش غربالگری سرطان دهانه رحم، روش پاپ اسمیر است. روشی که در آن سلول های 
دهانه رحم با کمک یک برس کوچک  جمع آوری شده و در زیر میکروسکوپ مورد بررسی قرار می گیرد. 
آزمایش HPV DNA روش دیگری است که در آزمایشگاه انجام می شود و برای بررسی DNA  آلوده به 
ویروس HPV استفاده می شود. اگر در زمان آزمون پاپ اسمیر از نمونه گرفته شده  برای انجام هر دو 

آزمون استفاده شود، به آن PAP/HVP cotest گفته می شود. 

دیگر روش های غربالگری نیز وجود دارد، مانند مشاهده مستقیم دهانه رحم که با توجه به دقت پایین 
در تشخیص ضایعات غیر طبیعی دهانه رحم، در کشورهای بادرآمد باال و متوسط)مانند ایران( توصیه 

نمی شود. 

ــه رحــم  عالئــم ســرطان دهان
ــت؟  چیس

خونریزی بین قاعدگی، خونریزی بعد از فعالیت جنسی، خونریزی در زنان یائسه، ناراحتی در زمان انجام 
مقاربت، ترشح بدبو از واژن، ترشح از واژن همراه با خون و درد لگنی، پا درد، خستگی مداوم، ناراحتی در دفع 

ادرار، از دست دادن کنترل ادرار

آیا اگر با مشاهده عالئم زودتر 
به پزشکان مراجعه کنیم، می 
بیماری  از  پیشگیری  در  تواند 

موثر باشد؟ 

تشخیص به موقع و سرعت عمل در تشخیص و درمان بیماری در مراحل اولیه، موجب جلوگیری از 
مرگ و میر می شود بنابراین آشنایی مردم با عالئم این سرطان بسیار کمک کننده است.    

قابل  رحم  دهانه  آیا سرطان 
درمان است؟

تر تشخیص داده شود،  اولیه  و در مراحل  زودتر  البته هر چه  سرطان دهانه رحم قابل درمان است 
میزان عوارض آن هم کمتر خواهد بود. 

ســـرطان دهانـــه رحـــم چیســـت و چـــه خصوصیاتـــی 
دارد؟

ســـرطان دهانـــه رحـــم یکـــی از شـــایع ترین ســـرطان های 
دســـتگاه تناســـلی خانم هاســـت کـــه علـــت ایجـــاد آن 
شـــناخته شـــده اســـت و روش پیشـــگیری آن مشـــخص 
ــمت ورودی  ــت قسـ ــرطان بافـ ــوع سـ ــن نـ ــت. در ایـ اسـ
رحـــم دچـــار تغییـــرات بدخیمـــی شـــده و تبدیـــل بـــه 
ـــه موقـــع برداشـــته  ـــوده ای بدخیـــم مـــی شـــود کـــه اگـــر ب ت

نشـــود، بـــزرگ شـــده و بـــه بقیـــه قســـمت های بـــدن 
منتشـــر می شـــود. شـــکل زیـــر بخش هـــای مختلـــف 
ــا و محـــل ایجـــاد  و آناتومـــی دســـتگاه تناســـلی خانم هـ
ــه  ــی کـ ــد. بافتـ ــان می دهـ ــم را نشـ ــه رحـ ــرطان دهانـ سـ
ســـلول های  دارای  می پوشـــاند  را  رحـــم  دهانـــه  روی 
ـــار  ـــدن دچ ـــرطانی ش ـــورت س ـــه در ص ـــت ک ـــی اس سنگفرش
تغییـــرات برگشـــت ناپذیـــر می شـــود کـــه درمـــان آن، 

جراحـــی اســـت. 

ش
وز

آم

HPV :موضوع

پاسخسوال

در  رحم  دهانه  سرطان  آمار 
صورت  چه  به  ایران  و  دنیا 

است؟

آمار سرطان دهانه رحم در کشورهای در حال توسعه بخصوص کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی 
باالتر از سایر کشورهاست. در کشورهای غربی هم قبال آمار این سرطان باال بود که با انجام غربالگری 
کاهش قابل مالحظه ای پیدا کرده است.. بر اساس اخرین آمار، در سال 1396 تعداد 915 نفر درایران به 
سرطان دهانه رحم مبتال شدند و 467 نفر به دلیل این بیماری فوت کردند. در مقایسه با سایر کشورها، 
در کشور ما و سایر کشورهای مسلمان که بی بندو باری در آنها کم است، آمار بروز سرطان دهانه رحم 

بسیار پایین است.

و   HPV انتقال  روش های 
بین مردم چگونه  آن  سرایت 

است؟

ویروس  این  دارد که  وجود  هایی  البته گزارش  است.  جنسی  ارتباط  از طریق  آن  انتقال  راه  مهمترین 
می تواند  از طریق تماس پوستی نیز انتقال یابد. در موارد نادر از مادر به فرزند هم منتقل شده است.

چه کسانی بیشتر در معرض 
 HPV عفونت  به  ابتال  خطر 

هستند؟

ویروس اچ پی وی مسری است. 80% افراد در طول زندگی خود به ویروس مبتال می شوند اما خوشبختانه 
افراد  باشند.  عفونت  این  ناقل  توانند  زنان می  و هم  پاک می شوند. هم مردان  آلودگی  از  به سرعت 
معموال بعد از روابط جنسی به این عفونت مبتال می شوند. هر چقدر تعداد شریک جنسی بیشتر باشد، 

خطر ایجاد عفونت افزایش می یابد.
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سـالم،  غذایـی  رژیـم  یـک  رعایـت 
حفـظ وزن متعـادل و ورزش کـردن 
در کنـار سـیگار نکشـیدن تاثیر قابل 
بـه  ابتـال  بـر کاهـش خطـر  توجهـی 
توجـه  زیـر  بـه مـوارد  سـرطان دارد. 

کنید:

1. هشـیار باشـید تـا از آنچه هسـتید 
چاق تـر نشــــــــــوید. هـر روز صبـح 
سـاده،  کار  ایـن  کنیـد.  وزن کشـی 

بسیار موثر است.

وزن  کاهـش  در  موفقیـت  بـرای   .2
به نـکات زیر توجه کنید:

 بجـای تمرکـز بـر کاهـش وزن، بـر 
شـوید.  متمرکـز  خـود  عملکـرد 
و  فرعـی  محصـول  وزن،  کاهـش 
مثـال  شماسـت.  عملکـرد  تدریجـی 
آهستـــــــه بخوریـد و بـه ایـن روش 
عـادت کنیـد تا بـا کاهش حجـم غذا، 
اینکـه  غلـط  )اقـدام  شـوید.  الغرتـر 
ولـی  بخوریـد  غـذا  تنـد  همچنـان 
وزن تـان  بـا کم خـوری  کنیـد  سـعی 

راکاهش دهید(

  5 وعـده غـذا بخــــــــورید تـــــا در 
از حـد  پایانـی روز بیـش  وعده هـای 

توانتان، گرسـنه نباشید.

  در بیــــــن وعـــــــده های غذایـی 
پنج گانـه در صـورت گرسـنه شـدن، 
از غذای آزاد طعم دارشـده اسـتفاده 
کنیـد )بخارپزهـا، قـارچ کبـاب شـده، 

لبو، شـلغم و غیره(

از وعده هـای اصلـی غـذا و    قبـل 
طـی روز، آب بخورید. )مرکز تشـنگی 
هـم  کنـار  مغـز  در  گرسـنگی  و 
هسـتند و گاهـی مغزمـان تشـنگی 

را با گرسـنگی اشتباه می گیرد.(

  دریافـت قندهـای ســــــاده )مثـل 
را  و..(  شـکالت  آبنبـات،  شـکر،  قنـد، 
در طـول روز بـه حداقـل برسـانید و 
در عـــــوض از منابـع کربوهیدراتـی 
پیچیـده و تصفیـه نشـده )مثـل نان 

سبــــــــــوس دار، برنـــــج قهوه ای، 
کنیـد.  استــــــفاده  و...(  سـبزیجات 
قندهای سـاده شـاخص گالیسمیک 
از  یکـی  دیابـت  کـه  دارنـد  باالیـی 
صبحانـه  در  و  آن هاسـت  عـوارض 
خـود پروتئیـن بگنجانیـد تـا طـی روز 

کمتر گرسـنه شوید.

نـگاه  خـود،  غذایـی  برنامـه  بـه   
داشـته  دایمـی  و  طوالنی مــــــدت 
کیلـو  چنـد  بـرای  فقـط  نـه  باشـید 
بـه  اینکـه  بـرای  پـس  وزن.  کاهـش 
اصـول غـذا خوردنتـان عـادت کنیـد، 
صبـور و پیگیر باشـید و مشـکالت و 
را  وزن  ایـام کاهـش  مقاومت هـای 

کنید. مدیریت 

 فیبـر بیشتـــــــری مصـرف کنیـد. 
فیبرهـا مـوادی هسـتند کـه در بـدن 
ولـی  نمی شـوند  هضـم  انسـان 
روده  حـرکات  در  تسـهیل  موجـب 
کوچـک می شـــــوند. بهتریـن منابع 
فیبــــــر، میــــــــوه ها و سـبزیجات 
خوراکـی  فیبـر  مصـرف  هسـتند. 
عـالوه بـر کاهـش احتمـال یبوسـت 
دسـتگاه  سـرطان های  همچنیـن  و 
آوردن  پاییـن  سبـــــــــب  گـوارش، 
کلسـترول بـد، کاهـش فشـار خـون 
سـبوس  می شـود.  نیـز  التهـاب  و 
منبـع  آنکـه  دلیـل  بـه  جـو  و  گنـدم 
غنـی از فیبـر خوراکـی و انـواع امالح 
معدنـی و ویتامین هاسـت، خـواص 

تغذیـه ای فوق العاده ای دارد.

  آهسـته وزن کم کنید! 

 بـه انـدازه کافـی بخوابیـد. کمبـود 
خـواب سـبب تولید بیشـتر هورمون 
محـرک اشـتها و در عین حـال تولید 
)هورمـون  لپتیـن  هورمـون  کمتـر 

سیری( می شود. 

را  خـــــود  بدنـی   سـطح فعــالیت 
افزایـش دهیـد. بـاور داشـته باشـید 
انـدک در میـزان  افزایـش  کـه حتـی 

فعالیـت بدنی، فوایدی در بر دارد.

دکتر مجتبی نیک پور
درمانگر چاقی

مدیریــت وزن با سبــک زندگــی بین المللـی  نمایشـگاه  شـانزدهمین 
گل و گیاه از تاریخ 15 الی 21 اردیبهشت 
در محــــل دائمــــی نمایشــــگاه های 
شـــــهرداری تهــــــران برگــــــزار شد.

عکس ها:  روزبه فوالدی/ ماهنامه داروگ
                   زهرا حسینی رزاقی

شانزدهمین 
نمایشگاه 
بین المللی 
گل و گیاه
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)غربالگری  ویروس پاپیلومای 
) HPV انسانی

 آزمایشگاه
 جامع
 غربالگری
 سرطان
 دهانه رحم

شــرکت پادیــاب طــب 
مفتخر است که اولین 

آزمایشگاه جامع غربالگری 
سرطان دهانه رحم )غربالگری 

 )Human Papillomavirus
در ایران را بنیان گذاری کرده 

است و از ابتدای سال 1396 با 
همکاری اداره پیشگیری 

سرطان وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی و 

تحت نظارت اداره کل 
آزمایشگاه مرجع سالمت 

خدمات غربالگری را 
براساس دستورالعمل های 

جهانی، و با استفاده از 
تجهیزات نوین آزمایشگاهی، 

کادری مجرب و با هزینه اندک 
به هموطنان گرامی ارائه 

می کند.

همایش
سرطان کولورکتال
برگزار شد

پیشگیری
از
سرطان
روده بزرگ

همایـــــــش مردمـــــــــی ســـرطان 
کولورکتـــال )روده بـــزرگ( از ســـوی 
خیریـــه شـــمس بـــا همـــکاری وزارت 
ملـــی  شبــــــــــکه  و  بهــــــــداشت 
خیریه هـــای حـــوزه ســـرطان برگـــزار 

شد.

بـــه گـــزارش خبرنـــگار مـــا، ســـرطان 
شـــایع ترین  از  یکـــی  بـــزرگ  روده 
زنـــان  و  مـــردان  در  ســـرطان ها 
ـــر  ـــزار نف ـــا 10 ه ـــاالنه تقریب ـــت و س اس
ـــوند  ـــی ش ـــال م ـــرطان مبت ـــن س ـــه ای ب
و بیـــش از پنـــج هزار نفـــر بـــه علـــت 
می کننـــد.  فـــوت  ســـرطان  ایـــن 
ـــام  ـــرطان در تم ـــن س ـــروز ای ـــزان ب می
کشـــورها از جملـــه کشـــور مـــا در 
ــن  ــه همیـ ــت. بـ ــش اسـ ــال افزایـ حـ
بـــا  شـــمس  خیریـــه  منظـــور 
وزارت  ســـرطان  اداره  همـــکاری 
ــبکه ملـــی  ــان و شـ بهداشـــت و درمـ
خیــــــــریه های حـــوزه ســــــــرطان، 
از  پیشـــگیری  روزه  یـــک  همایـــش 
محـــل  در  را  بـــزرگ  روده  ســـرطان 
تـــاالر ایـــوان شـــمس بـــا حضـــور 
جمعـــی از مـــردم شـــهر تهـــران و 
همیـــاران خیریـــه شـــمس برگـــزار 

کرد.

در ایـــن همایـــش، پرفســـور رضـــا 
و  تحقیقـــات  )معـــاون  ملـــک زاده 
ــان و  ــاوری وزارت بهداشـــت، درمـ فنـ
کاظـــم  دکتـــر  پزشـــکی(،  آمـــوزش 
خیریـــه  عامـــل  )مدیـــر  زنـــده دل 
مرکـــز  قائم مقـــام  و  شمـــــــــس 
انســـتیتو  ســـرطان  تحقیقــــــــات 
کانســـر ایـــران(، دکتـــر علـــی قنبـــری 
مطلـــق )رئیـــس اداره ســـرطان وزارت 
ـــان  ـــب احمدی ـــر آراس ـــت(، دکت بهداش
ـــی  ـــبکه مل ـــره ش ـــات مدی ـــس هی )رئی
ــه  ــر عامـــل مؤسسـ ســـرطان و مدیـ

شــامل  آزمایشــگاهی  خدمــات 
ــه  ــی)Co-Test( ب آزمون هــای ترکیب

شرح ذیل است:

 آزمــون مولکولــیHPV: بــرای 
ــی از  ــی ویروس ــخیص آلودگ تش
بــا  و  مولکولــی  روش هــای 
بهره گیــــــــری از دســتگاه های 

اتوماتیک 

بــــــرای   :HPV ژنوتـــــــایپینگ   
ــای  ــا گونه ه ــی ب ــخیص آلودگ تش
-HPV بیماریــزا و پرخطــر، بویــژه

   18-HPV , 16

ــرای  ــمیر: ب ــاپ اس ــون پ    آزمـــــ
تشــخیص ســلول های ناهنجــار 
و پیش ســرطانی بــا اســتفاده از 

روش های سیتولوژی

خدمات ما:

ــزومات  ــی ملــــ ــال تمام  ارســــ
بــه  نیــاز  مــورد  نمونه گیــری 
مراکــز بهداشــتی، بیمارســتان ها، 
مطــــــب ها و آزمـــــایشگاه های 
دولتــی و خصوصــی در سراســر 

کشور 

ــک  ــای بیولوژی ــال نمونه ه   انتق
بــا اســتفاده از سیســتم یکپارچــه 
از  بیولوژیــک  حمــل نمونه هــای 
مـــــراکز نمـــــونه گیری سراســر 

کشور

   وب ردیابــی نمونــه در جریــان 
ارائــه  و  آزمایشــگاه  بــه  انتقــال 
ــق  ــایج از طریــــــ ــریع نتــــ ســــــ

سیســـــــــتم های اطــــــــالعاتی 
پوشــش  بــا   )LIS( آزمایشــگاه 

تحت

 اجــرای آزمایش هــای تشــخیصی 
در کمتریــن زمــان )10-7 روز ( بــرای 

بیش از 1200 نمونه در روز

ــا  ــگاهی ب ــات آزمایش ــه خدم  ارای
باالتریــن اســتاندارد بــا بهره گیــری 
و  پیشــرفته  دســتگاه های  از 
علمــی  تــوان  و  اتوماتیــک 

نیروی های متخصص و مجرب

   نظــارت مســتمر آزمایشــگاه 
ــار  ــی اعتب ــالمت و ارزیاب ــع س مرج
بــا  منطبــق  حاصلــه  نتایــج 
معیارهــای ســازمان جهــــــــانی 
ــی های  ــت از ویژگــــــــ بهداشــــــ
منحصــر بــه فــرد ایــن آزمایشــگاه 

است

از   پیشــگیری   چشــم انداز مــا  
ســرطان دهانــه رحــم از طریــق 
ــری از  ــا بهره گیــــ ــری ب غربالگـــــ
مولکولــی  و  نویــن  روش هــای 
ــرطان  ــاری از س ــی ع ــت. جهان اس

دهانه رحم بعید نیست.

آزمایشــگاه جامــع غربالگری 
طــب  پادیــــاب  شــــرکت 
021-26417184 تلفــن: 

پست الکترونیک:
info@padyabteb.com

خیریـــه محـــک(، دکتـــر رضـــــــــــا 
شـــیرکوهی )متخصـــص ژنتیـــک و 
عضـــو هیـــــــــات علمـــی مرکـــــــز 
تحقیقــــــات ســـرطان انستیـــــــتو 
کانســـر ایـــران( و فاطمـــه تورنـــگ 
ـــز  ـــق مرک ـــه و محق ـــص تغذی )متخص
انســـتیتو  ســـرطان  تحقیقـــات 
کانســـر ایـــران( بـــه ایـــراد ســـخنرانی 

پرداختند.

همایـــش  ایـــن  اصلـــی  شـــعار 
ســـرطان  مهـــار  و  »شـــناخت 
هـــدف  بـــا  و   بـــود  کولورکتـــال« 
آگاه ســـازی عمومـــی در مـــورد علـــل 
و  کولورکتـــال  ســـرطان  عالئـــم  و 

راه های پیشـــگیری آن دنبال شد.

ایـــن  در  مهـــم  نـــکات  از  یکـــی 
ــال  ــور فعـ ــک روزه حضـ ــش یـ همایـ
اجـــرای  و  بهبود یافتـــه  بیمـــاران 
ســـرود جدیـــد توســـط آن هـــا بـــا 
ـــی  ـــن »نرگـــس مســـتی«، »وقت عناوی
ــم«،  ــربان می شـــــــــــ ــه مهــــــــ کـ
»خوشـــحال و شـــاد و خندانیـــم« در 

ـــرایان  ـــام »همس ـــا نــــــــــ ـــی ب گروه
ــدی  ــری »مهـ ــه رهبـــــ ــد«  بـ امیـــــ

قاســـمی« استاد آوا درمانی بود.

زهـــره حســـینعلی پور نجیبـــی دبیـــر 
ــی  ــایش مردمـ ــرایی همــــــ اجــــــــــ
ــرطان روده  ــان سـ ــگیری و درمـ پیشـ
ــا  ــا گفـــت: مـ ــگار مـ ــه خبرنـ ــزرگ بـ بـ
ــه شـــمس  ــواره در خیریــــــــ همــــــ
)مؤسســـه مـــردم نهـــاد شـــناخت و 
ــاد  ــار ســـرطان(، بـــه دنبـــال ایجـ مهـ
و  عمومـــی  مشـــارکت  فرهنـــگ 
ـــل  ـــی از عوام ـــی عموم ـــش آگاه افزای
خطـــر ســـرطان و بهبـــود الگـــوی 

زندگی مردم هستیم.

دبیـــر اجرایـــی همایـــش کولورکتـــال 
ـــرای  ـــری ب ـــای مؤث ـــه داد: روش ه ادام
ـــگام و  ـــخیص زودهن ـــگیری و تش پیش
درمـــان ســـرطان کولورکتـــال وجـــود 
و  آگاهـــی  افزایـــش  بـــا  کـــه  دارد 
دانـــش مـــردم و اجـــرای روش هـــای 
مؤثـــر غربالگـــری می تـــوان بـــار ایـــن 

بیماری را در کشـــور کاهش داد.

ــه  ــد بـ ــتر می توانیـ ــالع بیشـ ــرای اطـ بـ
آدرس بـــه  ســـایت خیریـــه شـــمس 

http://shamsngo.ir مراجعـه کنید.
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اشتــــراک نشــریه

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(

برای اطالع از شرایط پذیرش و مراحل انتشار مقاالت ارسالی به آدرس زیر مراجعه نمایید:
http://shamsngo.ir/magazine/article

نحوه ارسال مقاالت: 
نویســندگان محتــرم می تواننــد بــه یکــی از روش هــای زیــر بــه ترتیــب اولویــت مقــاالت خــود را بــه نشــریه ســروش شــمس 

ارسال کنند.
 shamsngo.ir@gmail.com 1- ارسال  نسخه اصلي مقاله به ایمیل نشریه  به آدرس

2- اصل مقاله همراه با فایل آن به فرمت word در قالب )CD( دفتر نشریه
http://shamsngo.ir/magazine/article  3- بارگذاری اصل مطلب و ثبت مشخصات به آدرس

آدرس دفتر نشریه: خیابان فاطمی غربی، روبروی بیمارستان امام رضا ارتش، کوچه پروین، پالک 6، واحد 16 تلفن 02166578522

سوپ شیر بروکلی
    مواد الزم

)این مواد برای 5 وعده یکنفره مناسب است:(
  3 لیوان بروکلی )شامل ساقه و گلچه، ساقه را پوست کنده  و درشت خرد  کنید(

  1/5 لیوان آب مرغ یا سبزی کم سدیم / آب
  یک قاشق غذاخوری روغن زیتون

  یک عدد پیاز کوچک ساطوری شده
  یک قاشق غذا خوری آرد
  3 لیوان شیر کم چرب

  1/2  قاشق چایخوری نمک ) اختیاری(
  1/2  قاشق چایخوری فلفل
  1/4 قاشق چایخوری پاپریکا

  1/4 قاشق چایخوری تخم کرفس
  فلفل هندی به مقدار بسیار کم ) اختیاری(

    روش پخت
در یک قابلمه روی حرارت باال، بروکلی و آب مرغ را جوش آورید. 
حرارت را کم کنید و درِ ظرف را بگذارید و به مدت 8 تا 10 دقیقه تا 
زمانی که غذا کامال نرم شود، بپزید. محتویات قابلمه را به آرامی 
خنک کرده، در مخلوط کن یا غذا ساز بریزید و به شکل پوره در 

آورده و کنار بگذارید.

در همان قابلمه روی حرارت مالیم، روغن و پیاز را بریزید و تا 
زمانیکه نرم شود )3 تا 5 دقیقه( پیاز را تفت دهید. سپس آرد را 
اضافه کنید و به طور مداوم  تا زمانیکه کامال مخلوط شود به 
هم بزنید . پس از آن شیر را به تدریج اضافه کنید و مرتبا هم 
بزنید تا غلیظ شود. پوره بروکلی کنار گذاشته شده، نمک، فلفل، 

پاپریکا، تخم کرفس و فلفل هندی را اضافه کنید و هم بزنید.

*  115 کیلوکالری، 4/5 گرم چربی، 7 گرم پروتئین در هر وعده

سوپ بوقلمون یا گوشت گوساله
    مواد الزم 

)این مواد برای 14 وعده یک نفره مناسب است(:
  450 گرم سینه بوقلمون یا گوساله لخم

  یک عدد پیاز خرد شده
   2 عدد هویج خرد شده

  2 ساقه کرفس خرد شده
  8 لیوان آب مرغ کم نمک یا آب گوشت گوساله

  یک قوطی کنسرو گوجه فرنگی یا گوجه فرنگی شسته و خرد شده  
)400 گرم(

  یک قاشق چایخوری نعناع خشک
  یک قاشق چایخوری آویشن خشک

  1/2 لیوان ماکارونی فرمی ریز )مخصوص سوپ(
  یک بسته اسفناج  خرد شده فریز شده )300 گرم(

  یک قوطی کنسرو لوبیای سفید یا نخود، شسته شده در آبکش )400 گرم(
  نمک و فلفل به میزان دلخواه

  پنیر پارمیسان رنده شده در صورت تمایل
    روش پخت

در یک قابلمه روی شعله متوسط، پیاز و بوقلمون را تفت 
دهید تا بوقلمون کامال پخته شود. هویج و کرفس را اضافه 
کنید و 10 دقیقه یا تا زمانی که نرم شود تفت دهید. آبگوشت، 
گوجه فرنگی، نعناء و آویشن را اضافه کنید و هم بزنید. پس از 
جوش آمدن غذا،  شعله را کم کنید و بگذارید تا به مدت 20 
دقیقه بپزد، گه¬گاهی غذا را هم بزنید. پس از آن ماکارونی، 
اسفناج و لوبیا را اضافه کنید و تا زمان نرم شدن ماکارونی )10 
دقیقه( صبر کنید و گاهی غذا را هم بزنید. با اضافه کردن نمک 
و فلفل غذا را طعم دار کنید. در صورت تمایل روی آن پنیر 

پارمیسان رنده کنید.
*  120 کیلوکالری، یک گرم چربی، 13 گرم پروتئین

دو سوپ مغــذی و پـــر کالــری
منبع:  کتاب تغذیه در بیماران مبتال به سرطان،  نشر چاپار

مؤسســه خیریــه شــمس صاحــب امتیاز نشــریه اســت 
و تمــام عوایــد فــروش نشــریه در راســتای اهــداف 

مؤسسه هزینه خواهد شد.

اشتراک ساالنه
هزینه اشتراک ساالنه نشریه سروش شمس برای سال 1397 

مبلغ 600هزار ریال است.  

   اشتراک بیش از 10 نسخه از هر شماره شامل 20% تخفیف می باشد.

عهده دفتر نشریه  به  )داخل کشور(  پست نشریه  هزینه     
می باشد. 

   هزینه ارسال نشریه به خارج از کشور به عهده متقاضی است.

نحوه اشتراک
  43625373/50 حساب  شماره  به  اشتراک  مبلغ  واریز   .1
بانک ملت شعبه میدان توحید به نام مؤسسه خیریه شمس

2. تکمیل فــرم اشتــراک در وب ســــایت نشــــریه بـــه آدرس

 http://shamsngo.ir/magazine/subscribe 
3. ارســـــال رسیــــد پرداخـــــت به ایمیـــــل نشـــریه  به آدرس

shamsngo.ir@gmail.com 
به شماره  با دفتر نشریه  توانید  بیشتر می  اطالعات  برای   

02166578522 یا ایمیل تماس بگیرید. 

آدرس دفتر نشریه: خیابان فاطمی غربی، روبروی بیمارستان 
امام رضا ارتش، کوچه پروین، پالک 6، واحد 16

دعـــوت بـــه ارســـال مقــــاله 

بگیرند و  برای کسانی مناسب است که می خواهند جان  بار  این  پیشنهاد سرآشپز 
قوی تر شوند.

اگر اضافه وزن دارید، با کمک متخصص تغذیه خود مواد آن را تغییر دهید تا 
انرژی اضافه دریافت نکنید.

ماهنــامه خیــریه شــمس

ید
ش

 با
ت

الم
س

28



www.shamsngo.ir

shamsngo.ir

shamsngo

 

(۰۲۱ )
۶۶۵۷۸۵۲۲ 
۶۶۹۲۲۸۸۳

۴۳۶۲۵۳۷۳/۵۰

۶۱۰۴ ۳۳۷۸ ۹۰۴۵ ۳۱۶۸

IR ۶۰۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۳۶۲۵۳۷۳۵۰


