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بود، چ تهران  ایران که دانشگاه  تنها دانشگاه  پزشکی در  تیراندازی شد، در رشته 

قبول شدم. در بین 280 نفر شرکت کننده، نفر بیستم شدم. دوره پزشکی را که 
برانداختن دکتر  با  بود  با مدرک تخصص گذراندم که مصادف  بود  شش سال 
مصدق و کودتای 28 مرداد. در آن زمان کنکور را خود دانشگاه برگزار می کرد و 
کنکور سراسری به این صورت نداشتیم. بعد از گذراندن دوره برای خدمت درمانی 
رفتم به مرکز خراسان در شهر گناباد و آنجا طبابت کردم. استادم در دانشگاه 
این  از شخصیت های بزرگ، محترم و قابل اعتماد  آرمین بود که  تهران استاد 
و  پول نمی گرفت  از مریض ها  زود در مطب می نشست  مملکت است. صبح 
حتی عده ای از ثروتمندان پول در اختیار ایشان گذاشته بودند که هزینه داروهای 
بیماران را نیز بدهد. ایشان متخصص آسیب شناسی بودند و از من که در گناباد 
تهران  پزشکی  دانشکده  به  بیماران  درمان  برای  خواستند  می کردم؛  خدمت 
برگردم. بعد از بازگشت به تهران برای گرفتن تخصصم امتحان دادم که بعد از 
این مراحل، رئیس درمانگاه پزشکی دانشگاه تهران شدم که اآلن به آن استادیار 
دانشگاه های  فرهنگی  شورای  طرف  از  و  گذشت  چندی  می گویند.  دانشگاه 
انگلیس امتحانی برای بورسیه برگزار شد و من هم شرکت کردم. برنده بورسیه 
شدم و به انگلستان رفتم. مدت یک سال و نیم فوق تخصص آسیب شناسی را 
در آنجا گذراندم که باز دکتر آرمین برایم پیغام دادند که نیاز است برگردم. من که 
عشق به وطن داشتم و خانواده ام نیز ایران بودند با خوشحالی به ایران برگشتم. 
بازگشتم؛ دانشیار و استاد دانشگاه شدم. در سال 1340 هم در تهران  از  پس 
ایران شدم که  از آن در سال1346 استاد تمام دانشگاه های  ازدواج کردم. بعد 

سال 1376 نیز بازنشسته و بعد هم استاد ممتاز شدم.

  در زمینه آسیب شناسی شما از شخصیت های بنام این رشته و پیشرو بوده اید؛ 
لطفاً بفرمایید رشته آسیب شناسی را در ایران چه کسانی بنا نهادند؟

 استاد دکتر  مصطفی حبیبی گلپایگانی پدر آسیب شناسی ایران است که سال 
شاگرد  دو  ایشان  بازگشت.  ایران  به  و  گرفت  فرانسه  در  را  تخصصش   1315
داشتند یکی دکتر رحمتیان و دیگری دکتر آرمین که من شاگرد دکتر آرمین بودم.
من در همان سالی که به وطن بازگشتم مشغول خدمت شدم و در روستای 
و در حال حاضر نیز یک  تنکابن نیز مسجد و مدرسه ساختم  تولدم در  محل 
بنیاد خیریه بیماران مبتال به سرطان در دست ساخت دارم، در زمینی به مساحت 
17 هزار متر مربع زمین کنار ساحل تنکابن بین شهسوار و رامسر، که از وزارت 
بهداری موافقت آن را گرفته ام تا آن را تبدیل به یک مرکز مبارزه با سرطان کنم.

  شما سابقه کار چندین ساله در مطبوعات هم دارید، چطور وارد این حوزه شدید؟
از سال 1328 وارد نشریات پزشکی شدم و در پنج نشریه معتبر پزشکی عضو 

هیأت تحریریه بودم.
سالی که من همکاری ام را با مطبوعات شروع کردم تنها نشریه علمی، نشریه نامه 
دانشکده پزشکی بود که سال 1320 امتیازش را وزارت معارف آن زمان صادر کرده 
بود و توسط سه نفر یکی دکتر حبیبی و رئیس دانشکده و مرحوم دکتر نصرت اله 
کاسبی -که سردبیرش بود- اداره می شد. در سال 1328 هیأت تحریریه تشکیل شد. 
آن زمان سه دانشکده پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی داشتیم که سه نفر از میان 
انتخاب شدند؛ به اضافه روسای دانشکده ها و یک نفر سردبیر  این دانشکده ها 
جمعاً 12 نفر هیأت تحریریه برای این نشریه تشکیل شد. آن زمان حروف چینی و 
چاپ سربی بود و دکترهایی که مقاله می نوشتند بسیار خط بدی داشتند، که گاهی 
چهار تا پنج بار کار تصحیح روی آن انجام می شد. دفعه آخر می بردیمش پیش 
خود همان دکتری که نوشته بود و می دادیم می گفتیم بخوان تا غلط نداشته 
باشد. وظیفه من در آن زمان بین تحریریه و چاپخانه بود  و هماهنگ کننده بین 
سردبیر و نویسندگان بودم و مسئولیت ارتباط با چاپخانه را هم داشتم. کسانی 
که در حروف چینی چاپخانه کار می کردند، از دانشجویان پزشکی بودند. کار تصحیح 
مجله  اولین   1336 سال  در  بود.  مشکل  بسیار  سربی  حروف  جابه جا کردن  و 
پزشکی به زبان انگلیسی بنام آکتا مدیکال ایران مدیکا منتشر شد. در آن زمان 
مرحوم دکتر منوچهر اقبال رئیس دانشگاه بود و من رئیس کتابخانه و مجله 
بودم. بعد چند تا مجله خارجی دیگر به نام های مجله پزشکی قانونی، ام کا و غیره 

منتشر شدند که من نزدیک به 17 مجله عضو هیأت مدیره بودم. 

او سرگذشت خود را با ما در میان می گذارد: 
در روستای کوچک ما حدود 50 نفر زندگی می کردند. ما خانواده ای 9 نفره بودیم. 
آن زمان مدرسه نبود و به مکتب می رفتم. در این مکتب خانه ها به دلیل قرآن که 
تعلیم می دادند آشنایی و عالقه زیادی به قرآن پیدا کردم و در عرض سه ماه 
قرآن را حفظ کردم. پدرم به شوهر خواهرم که آن زمان در قم طلبه بود گفته 
بود که این پسر استعداد زیادی دارد. او با وجود استعدادی که در من می دید به 
را برای تحصیل بیشتر علم به جای  علت عائله مندی زیاد موافق نبود که من 
دیگری بفرستد ولی برادر بزرگ ترم تشویق می کرد و می گفت که این حیف است 
اینجا بماند. تصادفاً شوهر خواهرم همان سال آمده بود به روستای ما. آن ها 
بچه نداشتند و به پدرم پیشنهاد کرد که من را با خودشان به تهران ببرند تا هم 
درس بخوانم و هم آن ها از تنهایی در بیایند. به این ترتیب من به تهران آمدم و 
سال 1314 به دبستان خیام در خیابان شاهپور رفتم. بعد از آن به دبیرستان 
ادیب در خیابان الله زار راه پیدا کردم. سال 1327 دقیقاً همان سالی که به شاه 

پروفسور مسلم بهادری
از پیشگامان آسیب شناسی

محمود مختاریان
صادق شاهیان نطنزی
داوود ابراهیمی

پاتـولوژی
چراغ راه پزشکان، در شنـاخت
و مهـار بیمـاری های ناشناخته

سرطان 
درمان دارد
نترسید

پروفسور بهادری در سال 1305 در روستای شاه محله شهسوار تنکابن 
متولد شد. او با استعداد ذاتی و حافظه قوی، وارد رشته پزشکی شد و 

مراحل ترقی را به سرعت طی کرد و با پشتکار و روحیه تیمی توانست رشته 
پاتولوژی را در سراسر ایران گسترش دهد.
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  ارتباط شما با فرهنگستان هم ادامه همین ژورنال ها بود؟
که  زبان  فرهنگستان  به نام  بود  تأسیس شده  فرهنگستانی  یک  انقالب  قبل   
کارش واژه گزینی فارسی برای کلمات انگلیسی و فرانسوی بود. البته از دوره 
قاجاریه بود. آن زمان روی واژه های عربی کار می کردند. در دوره فعلی سال 68 
این فرهنگستان قرار شد درباره کلیه زبان ها و علوم واژه گزینی کار کند. در حال 
حاضر نیز عضو هستم و همکاری می کنم. از آن فرهنگستان چهار فرهنگستان 
دیگر به وجود آمد. اولی فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، دومی فرهنگستان 
علوم که دکتر داوری اردکانی رئیس آن است. سوم فرهنگستان هنر و مهم ترین 

آن ها که فرهنگستان علوم پزشکی است.

  سابقه ای هم در وزارت بهداشت داشته اید. چه کار مؤثری در آن دوره انجام 
دادید؟

تا سال 1350 در کشور تنها هفت دانشکده پزشکی وجود داشت. من آن زمان 
معاون وزارت علوم بودم و تعداد پزشک در مملکت خیلی کم بود. از کشورهای 
بنگالدش و هند بعضی کشورهای عربی به ایران می آمدند که نه زبان بلد بودند 
و نه دکترهای خوبی بودند، چون اگر غیر این بود در مملکت خودشان طبابت 
می کردند. تصمیم گرفتیم تعداد دانشجویان پزشکی را زیاد کنیم، چون تنها در 
سال 700 دانشجو گنجایش داشتند. ولی حداقل 1200 پزشک احتیاج داشتیم که 
پزشکی  با دانشگاه های  تأمین می کردیم.  از کشورهای دیگر  را  500 نفر کمبود 
مانند تهران، شهید بهشتی)ملی( شیراز و اصفهان و... مذاکره کردیم تا تعداد 
دکتر  نبود.  مشکل  جوابگوی  میزان  این  ولی  کنند  اضافه  را  دانشجویان شان 
برای  دادم  پیشنهاد  گذاشتیم.  جلسه  ایشان  با  بود  علوم  وزیر  معتمدی 
این  روسای  با  بگذاریم.  پزشکی  رشته  ندارند؛  پزشکی  رشته  که  دانشگاه هایی 
دانشگاه ها مانند ارومیه، کرمان، زهدان، همدان و مازندران جلسه گذاشتیم. به 
آن ها اعالم کردیم که می خواهیم برای دانشگاه های شما رشته پزشکی بگذاریم. 
اگر  که  گفتند  دانشگاه ها  روسای  و  شد  مواجه  زیادی  استقبال  با   طرح  این 
بنابراین  داریم.  را  انجامش  آمادگی  امسال  همین  ما  کنید  صادر  را  مجوزش 
هفت دانشگاه پزشکی دیگر به هفت دانشگاه قبلی اضافه شد. یعنی ظرفیت 
و  دانشگاه ها  گسترش  باعث  همین  کردیم.  برابر  دو  را  پزشکی  دانشگاه های 
دانشجویان پزشکی شد. خوشحالم که بنیان گذارش من بودم. در بررسی هایی 
که کردیم مشخص شد بعضی شهرها اصالً دکتر ندارند و بعضی استان ها نیز 
و  مسئوالن  از  بود.  علوم  وزیر  رهنما  مجید  آقای  آن زمان  ندارند.  متخصص 
دکترها ازجمله من را جمع کرد و جلسه گذاشتند. با کشورهایی مثل چین و هند 
و غیره هم ارتباط برقرار کردیم و نتیجه تجربه های آن ها را مشاهده کردیم. به 
و  شیراز  و  تهران  مثل  بزرگی  شهرهای  در  که  دکترهایی  که  افتادیم  فکر  این 
اصفهان تربیت می شوند دیگر به شهرها یا روستاهای دور افتاده نمی روند. به 
یک  جدید  پزشکی  دانشجوهای  به  که  کردیم  عملی  را  تفکر  این  خاطر  همین 
آموزش اولیه ای بدهیم و برای تکمیل آموزش شان بفرستیم به شهرهایی که 
اندازی کردیم. حدود 12 ماه  نیاز دارند. در این شهرها نیز خانه های بهورزی راه 

تعلیمات عمومی پزشکی به آن ها دادیم.
زیاد موافق نبود ولی در زمان دکتر ملک افضلی وزیر  ابتدا وزیر وقت علوم   
خانه های  گسترش  باعث  همین  دادیم.  ادامه  را  کار  این  انقالب  زمان  وقت 

بهورزی و توسعه شبکه های بهداشتی و درمانی شد.
 

  شما بخش آسیب شناسی را در بیمارستان هایی مثل رازی، امیراعلم و سینا 
راه اندازی کردید نتیجه آن ها چه بود؟ 

تا سال 1347 به جز دانشگاه های تهران و شهید بهشتی، بیمارستان ها و مراکز 
آموزشی درمانی بخش آسیب شناسی نداشتند. در بیمارستان پهلوی سابق یک 
بیماران  بود که فقط  پرفسور شمس شریعت هم  و  بخش سرطان داشتیم 
مبتال به سرطان را می دیدند ولی خود بیمارستان بافت شناسی و آسیب شناسی 
نداشت. برای انجام این امور می فرستادند بیمارستان های سینا و جاهای دیگر. 
من آن موقع معاون دانشگاه پزشکی بودم. با رئیس گروه آسیب شناسی آقای 
دکتر آرمین و معاونش آقای دکتر عزیزی صحبت کردم که در بقیه بیمارستان ها 
بخش آسیب شناسی راه اندازی کنیم. این طرح را در بیمارستان های امیر اعلم، 

فارابی  بیمارستان  کردیم.  شروع  زنان  و  طالقانی  فارابی، 
خانم  و  منتخب  دکتر  و  شمس  پروفسور  به وسیله  قبالً 
به  این مربوط  دکتر پیشوا که همسر من بود شروع شد. 
پزشکی  دانشکده های  در  که  رفقایی  با  و  بود   1327 سال 
داشتم تماس برقرار کردم و کار را بین شان تقسیم کردیم. 
نژاد  اعلم، دکتر کریم  امیر  بیمارستان  بهرامی  آقای دکتر 
بیمارستان زنان، دکتر محمدهادی بیمارستان رازی، خانم 
بیمارستان  هم  خودم  و  فارابی  بیمارستان  پیشوا  دکتر 
تمام  در  طریق  این  به  گرفتیم.  عهــــــده  به  را  سیـــنا 
بیمارستان های دانشکده های پزشکی بخش آسیب شناسی 

راه اندازی شد.

  خیریه شمس که با حمایت اساتید انستیتو کانسر ایران و 
دیگر خیرین برای بیماران مبتال به سرطان تأسیس شده، در 
زمینه شناساندن و راه های پیشگیری و درمان سرطان فعالیت 
سخن  و  سرطان  تابوی  شکستن  اهدافش  از  یکی  می کند، 

گفتن درباره آن است. در این زمینه چه توصیه ای دارید؟

ســرطان تابــو نیســت. یــک نفــر کــه دیابــت یــا عیــب 
مــادرزادی یــا بیمــاری قلبــی دارد شــاید بیشــتر در معــرض 
خطــر باشــد. ایــن بیمــاری هــم ماننــد دیگــر بیماری هــا ســه 
مشــخصه دارد: اول، پیشــگیری کــه خوشــبختانه ســرطان 
قابل پیشــگیری اســت. اگــر ســبک زندگــی مــردم را بهبــود 

بدهید به راحتی قابل پیشگیری است.
داده  تشخیص  زود  وقتی  که  بودن  قابل تشخیص  دوم،   

شود، می توانید خیلی زود هم درمان کنید. 
شیمی درمانی،  روش های  با  که  بودن  قابل درمان  سوم، 
جراحی، رادیوتراپی و غیره امکان پذیر است. این سه ویژگی 
و به خصوص وظیفه مؤسسات خیریه است. خیریه نباید 
فقط به درمان بپردازد، بلکه باید آموزشی فعال شود تا به 
تا  تغییر دهند  را  زندگی شان  آموزش دهند چه طور  مردم 
دچار سرطان نشوند و توجه داشته باشند مصرف سیگار، 
قلیان و نیز چاقی و آلودگی هوا و آب و غذای نامناسب نیز 
خیریه  موسسه  که  هم  خودم  باشند.  سرطان زا  می تواند 

دارم و جزء برنامه ام است که به مردم آموزش دهم چطور 
سرطان نگیرند.  شما هم باید همین کار را بکنید. در ایران 
خدمت گزاران زیادی در زمینه سرطان کار کرده اند. در حال 
حاضر نیز آقای دکتر محققی در این زمینه در بیمارستان 
امام خمینی با من همکاری دارند. باید بیشتر تالش شما 
این باشد که مردم را برای زندگی سالم آماده کنید. یک مثال 
در  که  است  این  بزنم  می توانم  زمینه  این  در  که  خوبی 
سال های آغاز قرن بیستم در آمریکا از هر 10 زن آمریکایی 
یک نفر بر اثر سرطان دهانه رحم می میرد. یک آقایی بنام 
پاپو نیکالئو که یونانی بود، پیدا شد و برنامه ای را با موش ها 
شروع کرد و روی سیستم تناسلی آن ها تحقیق و تغییرات 
او متوجه  این تغییرات  با مشاهده  را مشاهده کرد.  آن ها 
بین  از  سرطان  شود،  شروع  درمان  به موقع  اگر  که  شد 
می رود. او این تحقیق را روی بیماران آزمایش کرد. به این 
ترتیب سرطان دهانه رحم که در اوایل قرن بیستم اولین 
سرطان کشنده زنان در آمریکا بود در اواخر قرن بیستم به 
رشد  جلوی  اسمیر  پاپ  تست  با  زیرا  رسید،  25ام  رتبه 

سرطان را گرفتند. این کار را باید برای دیگر سرطان ها نیز 
بر  مقدم  پیشگیری  که  بدانیم  باید  اول  پس  داد.  انجام 
یک  به  اگر  شما  است.  مردم  فرهنگ  دوم  است.  درمان 
مردی بگویید که زن شما سرطان پستان گرفته است مرد 
دیگر همه چیز را رها می کند. درحالی که سرطان هم مثل 
این است که مریض زخم معده دارد یا غیره و باید درمان 
شود و مأیوس نشود. فکر می کنند سرطان بال است و این 
به  را  سرطان  از  ترس  یعنی  کنیم  اصالح  باید  را  فرهنگ 
مبارزه با سرطان تبدیل کنیم. باید برای این مبارزه هم کار 
باید  نهادها  دیگر  تا  گرفته  خانواده  از  کرد؛  دسته جمعی 

همکاری کنند.

  بهترین خاطره پزشکی تان را تعریف کنید؟ 
همه اش خوب است و خاطره بدی در زندگی ندارم به همین 
خاطر هم از مردم و هم از خدا ممنونم. برای اینکه دنبال 
چیزی نبودم که به آن نرسم.                    ادامه در صفحه 27
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انجام شود. در حال حاضر روش های جدید و رضایت بخش 
برای بازسازی پستان در دسترس است. 

 هورمون درمانی 

یا  استروژن  هورمونی   گیرنده  که  بیمارانی  برای   •
پروژسترون در توده آن ها مثبت باشد، از روش های درمانی 
دارویی یا جراحی برای جلوگیری از تأثیر مثبت هورمون در 
معروف ترین  تاموکسیفن  می شود.  استفاده  تومور  رشد 
دارو از این دسته است. که معموالً  به مدت 5 تا 10 سال 
و  آروماتاز  مهارکننده  از  استفاده  می شود  تجویز  روزانه 
غیرفعال سازی موقت یا دائمی تخمدان از دیگر روش های 

هورمون درمانی به شمار می آیند.  

 شیمی درمانی  

• شیمی درمانی روشی دارویی برای مقابله با رشد و تکثیر 
سلول های سرطانی است، این روش درمانی قبل از جراحی 
) نئوادجوانت( و بعد از جراحی  )ادجوانت( بسته به طرح 

درمان بیمار بکار گرفته می شود.  

و  مو  ریزش  همچون  عوارضی  می تواند  شیمی درمانی   •
شیمی درمانی  عوارض  از  بسیاری  باشد.  داشته  ناباروری 
به دنبال  است  ممکن  بیماران  چون  هستند  برگشت پذیر 
برای  برنامه ای  نابارور شوند، در صورتی که  شیمی درمانی  
باردار شدن داشته باشند، باید با پزشک خود در این ارتباط 

مشورت کنند. 

 پرتودرمانی 

ارجاع  رادیوتراپی  مرکز  به  را  بیمار  درمان،  مراحل  در   •
می دهند. در این مراکز پزشکان با استفاده از دستگاه های 
اشعه  است  ایجاد شده  سرطان  که  محلی  به  پیشرفته 
می گویند.  رادیوتراپی  یا  پرتودرمانی  آن  به  که  می دهند 
بیماران و خانواده های آن ها به این اقدام اصطالحاً  »برق 
باال  انرژی  با  پرتوهایی  از  پرتودرمانی  در  می گویند.  دادن« 
برای متوقف کردن یا جلوگیری از رشد سلول های سرطانی 

پستان  سرطان  به  مبتال  بیماران  در  می شود،  استفاده 
انجام  شیمی درمانی  یا  جراحی  از  بعد  رادیوتراپی  معموالً 

می شود.

در  یا  جراحی  از  بعد  هفته  چهار  معموالً  پرتودرمانی   •
صورتی که بیمار تحت شیمی درمانی باشد چهار هفته بعد 

از شیمی درمانی آغاز می شود. 

مدت  به  هفته  در  روز  پنج  رادیوتراپی  معمول  به طور   •
است  ممکن  گاهی  می شود،  انجام  هفته  شش  تا  چهار 
انجام  روزانه  به صورت  و  باال سه هفته  با دوز  پرتودرمانی 
طول  به  دقیقه   30 تا   10 رادیوتراپی  جلسه  هر  شود. 
می انجامد که یک تا پنج دقیقه صرف تابش پرتو می شود.

• پرتو درمانی درد ندارد و همراه با احساس سوزش نیست.  

ولی ممکن است منجر به خستگی، خشک شدن، قرمزی 
ناحیه پرتو داده شده، التهاب و تاول محل پرتودرمانی، درد 
و تورم خفیف پستان شود، در برخی موارد فیبروز )سفتی 

پستان( و آسیب اعصاب اندام فوقانی را در پی داشته باشد 
و ممکن است لنف ادم بعد از پرتودرمانی تشدید شود.

)Target therapy( درمان هدفمند 

در  که  را  ویژه ای  پروتئین های  می کند،  سعی  درمان  این   •
تکثیر  و  به رشد  و منجر  سلول های سرطانی وجود دارند 
را شناسایی و مهار  افسارگسیخته سلول های، می شوند. 
در  که  است  دارویی  هرسپتین،  یا  تراستوزوماب  کنند. 

سرطان پستان گیرنده HER2  را مهار می کند. 

در    HER2 کـه سـطح  بیمارانـی  در  تنهـا  تراسـتوزوماب   •
آن هـا از سـطح مشـخصی باالتـر باشـد، مؤثـر اسـت و در 
دیگـر بیمـاران تنهـا اثـر آن افزایـش خطر ناشـی از عوارض 
ایـن نـوع  بـه  بـود. در بیشـتر بیمـاران نیـازی  دارو خواهـد 
درمـان نیسـت و فقـط بـر اسـاس جـواب آزمایــــش های 
اختصاصـــی ممکن اسـت در 20 الی 25 درصد بیماران این 

نـوع درمان هـا تجویـز شـود.  

ادامه از صفحه11

زادگاه تــــــان در  بــه    وقتــی شــما 
شـــاه محـــــــله می رویـــــــد، برخــورد 

هم والیتی ها با شما چطور است؟ 

همه با من خوب هستند و عالقه مند 
از  من  چون  ببینند.  را  من  هستند 
خانه  می روم  وقتی  هستم  همان ها 
پدری و می روم نزد فامیل از همان ها 
هستم و جدا از آن ها نیستم و تافته 
جدا بافته نیستم. با هم می خوریم و 
شوخی می کنیم و گفت وگو می کنیم 
محدودیت هایی  سنم  به خاطر  ولی 

دارم که قبول می کنم.
مراجعه  من  به  که  بیمارانی  به 
می کنند کمک می کنم و به اطبایی که 
می کنم.  معرفی شان  می شناسم 

پزشکان ما اکثرشان خوب هستند.

  یک جمله کوتاه و کلیدی برای مردم 
درباره سرطان بگویید؟ 

بیماری سـرطان ماننـد همه بیماری ها 
اسـت  درمـان  روش  و  علـت  دارای 
بیماری هـای دیگـر فرقـی  بـا  بنابرایـن 
از  حتـی  بیماری هـا  بعضـی   نـدارد. 
سـرطان خطرناک تر اسـت. به جای یک 
جمله، اجازه بدهید در سـه جمله کوتاه 
بگویـم: اول سـرطان جـزو بیماری های 
سـرطان  دوم  اسـت.  قابل پیشـگیری 
می توانـد زود تشـخیص داده شـود و 
اگر زود تشـخیص داده شـود، می توان 
از  خیلـی  سـوم  کـرد.  درمانـش 
روش هـای  بـا  امـروزه  سـرطان ها 
پیشـرفته درمـان می شـوند. بنابرایـن 

ترس نداشته باشند.

بدرقه استاد زنده یاد دکتر محمدعلی حفیظی در هنگام سفر 
به آمریکا /  فرودگاه مهرآباد تهران

میدان توپخانه در هواپیمای مقوایی، هنگامی که شاگرد کالس 
ششم ابتدایی دبستان خیام بودم / تهران /  1321

پروفسور فضل الله رضا، دکتر آرمین و دکتر بهادری در مالقات 
با وزیر بهداشت اردن / 1349

بازدید دکتر کریبرگ از آزمایشگاه آسیب شناسی مرکزی
دکتر حبیبی، دکتر  آرمین، دکتر کریبرگ، دکتر سجادی، دکتر جلو: ردیف

1348 بهرامی/ رئیس

بازدید اعضای گروه آسیب شناسی از بخش کانسر، مرحوم دکتر آرمین 
پنجاه  دهه یکدیگر/ با صحبت حال در رحمتیان دکتر مرحوم و

در بخش آسیب شناسی بیمارستان سینا / تهران / 1350

شیخ  حاج  آیت الله العظمی  حضرت  حضور  با  عقد  مراسم 
محمدرضا تنکابنی / تهران /  1340

اعضای گروه آسیب شناسی دانشگاه تهران / تهران / 1352

جواد  آقای  بهادری،  حسین  آقای  بهادری،  آقا  حاج  زنده یاد 
ناصری، مسلم بهادری/ تهران / 1321
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