
  عوامل خطر سـرطان پسـتان را به 
مردم اطـالع بدهیم.

  باورهـای غلـط را از جامعـه بزداییم 
برسـند کـه  بـاور  ایـن  بـه  تـا مــــردم 
ســــرطان پســــتان قابـل  پیشـگیری 
اسـت و اگــــر هــــم مبتــــال شـدند، 

اسـت. قابل درمـان 

و  خانـــواده هایشان  و  بیمـاران  از    
سـرطان  بیمـــاری  از  بهبودیافتـگان 

کنیـم.  حمایـت  پسـتان 

  بـا سیاسـت گزاران مذاکـــره کنیـم 
تـا توجـه بیشـتری بـه مهـار ایـن نـوع 

سـرطان در کشـور نشـان بدهنـد.

  از دولـــت و ســـــایر سـازمان های 
پیشـگیری،  بـرای  بخواهیـم  مسـئول 
زودهنـگام  تشـخیص  و  غربالگـری 
زنـان، به خصـوص گروه هـای پر خطـر 

کننـد. سـرمایه گذاری 

بخواهیـــــــــم  مســــــئوالن  از    
زیر سـاخت های تشـخیص و درمان را 
در تمـــام اسـتان های کشـور توسعه 
تـا بیمـاران به صـورت عادالنـه  دهنـد 
بـه  کشـور  اسـتان های  تمـام  در  و 
و  تشـخیصی  روش هـــــای  بهتریـن 
باشـند. داشـته  دسترسـی  درمانــــی 

ســـــربلندی  اینکـه  آخـــــر  ســـــخن 
میهن مـان، نیازمنـد سالمـــت زنان و 
مـادران اسـت؛ بـا پیوسـتن بـه پویش 
سـرطان پسـتان، در این رویـداد مهم 

اجتماعـی سـهیم باشـیم.
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درد جهل- ُدردانه آگاهی

دکتر مجيد رضائيان
استاد دانشگاه و پژوهشگر ژورناليسم

همگام با حرکت جهانی ماه اکتبر

پویــش آگاه ســازی 
از سرطـان پستان،

همت ملی می خواهد
ماه مـــهر، ماه مهـــربانی است و زنان و مادران نماد مهـــر  هستند.

اول مهـر صحنـه زیبـای محبـت مادرانی اسـت که کـودکان خود را با هـزار امید 
تـا مدرسـه بدرقـه می کنند. مادرانی که قرار اسـت 12 سـال ایـن محبت را بدرقه 
فرزنـدان خـود کننـد. زنـان و مادرانـی کـه در کانـون خانـواده و اجتمـاع وظایـف 
مهمـی بـه عهـده دارنـد. از طرفـی مـاه مهـر کـه مقـارن با مـاه اکتبر اسـت ماه 
پویـش بین المللـی بـرای آگاهـی دربـاره سـرطان پسـتان نیز هسـت. هم زمانی 
ایـن دو رویـداد مهـم که یکـی یادآور جایگاه زنـان در خانـواده و اجتماع و دیگری 
تهدید کننـده وجـود پـر مهـر و مؤثـر آنـان در جامعـه اسـت، بهانـه ای شـد کـه 

سـرمقاله ایـن شـماره را به پویش سـرطان پسـتان اختصـاص بدهیم.

 بیـش از 20 سـال اسـت کـه در دنیـا ایـن مـاه را بـه آگاه  سـازی درباره پیشـگیری 
امسـال  نیـز  خیریـه شـمس  می دهنـد.  اختصـاص  پسـتان  مهـار سـرطان  و 
سـومین پویـش اطالع رسـانی دربـاره سـرطان پسـتان را اجرا می کنـد. هم زمان 
پسـتان  سـرطان  موضـوع  بـه  هـم  شـمس  سـروش  مجلـه  سـوم  شـماره 
بـرای مـردم  زبـان سـاده  بـه  را  آن  پیشـگیری و درمـان  پرداختـه و روش هـای 

می دهـد.  توضیـح 

هـدف اصلـی یـک مـاه پویـش برای سـرطان پسـتان ایـن اسـت که توجـه همه 
مـردم، مسـئوالن و سیاسـتگزاران بـه اهمیـت پیشـگیری از سـرطان پسـتان 
جلـب شـود. سـرطان پسـتان شـایع ترین سـرطان در زنـان در تمـام کشـورهای 
مبتـال  پسـتان  سـرطان  بـه  دنیـا  در  نفـر  میلیـون   1/5 سـاالنه  اسـت.  دنیـا 
می شـوند و 500 هـزار نفـر بـه دلیـل ایـن نـوع سـرطان جـان خـود را از دسـت 
می دهنـد. متأسـفانه آمـار سـرطان در کشـورهای در حـال توسـعه مثـل ایـران 
در آینـده  ای نزدیـک افزایـش خواهـد یافـت. در ایـران سـاالنه حـدود 14 هـزار 
نفـر بـه سـرطان پسـتان مبتـال می شـوند و 6 هـزار نفـر بـه دلیـل این سـرطان 
فـوت می کننـد. نکتـه مهـم اینکه اگر بیماری سـرطان پسـتان زودتر تشـخیص 
داده شـود و درمان هـای الزم بـرای بیمـاران فراهم شـود، بیشـتر بیمـاران زنده 
می ماننـد. بـه همیـن دلیـل مرگ و میر ناشـی از سـرطان پسـتان در کشـورهای 
در حـال توسـعه مثـل ایـران بسـیار باالتـر از کشـورهای توسـعه یافته اسـت. 
در واقـع در کشـورهای پیشـرفته به خصـوص کشـورهای غربـی کـه برنامه هـای 
پیشـگیری کنتـرل سـرطان پسـتان را اجـرا کرده انـد، میـزان مرگ و میر ناشـی از 
سـرطان پسـتان بسـیار کـم اسـت و دیگـر بیمـاری غیرقابل عالجـی بـه شـمار 
نمی آیـد و بیشـتر بیمـاران طـول عمـری هماننـد سـایر افـراد جامعـه را تجربـه 

می کننـد.

و  مسـئول  نهادهـای  متخصصـان،  نخبـگان،  همـه  شـمس،  سـروش 
سـازمان های مردم نهـاد را بـه همراهـی در ایـن حرکـت مردمی فـرا می خواند تا 
در مهر مـاه هر سـال اهمیـت پیشـگیری و مهـار سـرطان پسـتان را در جامعـه 
برجسـته کـرده و بـه ایـن بهانه پیشـگیری درمـان و مهار سـرطان پسـتان را در 
اولویـت قـرار دهنـد. در پویـش ملـی سـرطان پسـتان بـا رویکـرد همه جانبـه و 

همـت ملـی مشـارکت کنیـم.

درد، هميشه هم »بد« نيست، به ویژه 
»داشته های مان« ياد  به  را  ما  اگر 

بيندازد. گمـــان می کنم باالتـــرين درد، 
»درِد جهل« است. جوامعی كه به نوِر 
حقيقت دست  یافته اند، نه تنها از دیو 
جهل فاصله گرفته اند، بلكه نمی گذارند 
جهل، حتی از در خانه وارد شود. بيماری 
به  جایی  را  جوامع توسعه  نیافته، كار 
و  خفتگــــی  »درد  با  رسانده كه گويی 
ناآگـــاهی« خــــو گرفته اند و اين، چه 

عـــادت زشتی است.
ترس از ســرطان، اين خاصيت را دارد 
كه رفته  رفته بيمــــار را آب می کند تا 
را بيش  بيمار، »رفتن«  آنجا که گويی 
اين همان  و  باور می کند  از »ماندن« 
آن  از  می بایست  كه  است  نقطـــه ای 
به »مـــرگ اميد« یاد کرد. راه درمــان 
متخصصان  اغلب  باورِ  به  رهـــايی  و 
اميــــد« »احيــــای  سرطان شناسی 
و »غلبه بر سرطان« است. راه رهايی 
در  از قضا  نيز  نیافته  توسعه   جوامع 
همين نكته نهفته است: »غلبه بر درد، 

خــو نگرفتن با جهل و احيای اميد«.
چهــار دهه است كه در كشور، فراز و 
را طــــی کرده ایم.  فرودهای متعددی 
درسی كه از اين چهار دهه در برابر ما 
شالوده های  »شكستن  می نماید،  رخ 
تحجر و واگـــرايی« و رفتن به سمِت 
»بودها« ما  است.  آگاهی«  و  »بودن 
و »داشته ها«یمــــان را، هر گـــاه باور 
امروزه  بلند شده ایم.  جـــا  از  کرده ایم، 
ما  دارد.  نياز  اميــد  احيای  به  كشور 
بايد از بيماران مبتال به سرطان كه با 
اميد و متكی به داشته هایشان، بر اين 
خرچنگ غلبه می کنند، درس بياموزيم. 
ما مديون بيماران رها یافته ای هستيم 
كه گام به گام خود را برای »بقا و بودن«

آماده کرده اند.
اشتباه نكنيم اين آماده شدن و اين رها 
يافتگی، تنها يك فرايند پزشكی را طی 
نمی کند؛ از قضـــا همين هم نيازمند 
بتواند  بيمار  تا  است  آگاهی«  »دردانه 
متكی به توانمندی ها و عنصر اميــد، 
آگاهانه اين مسير را طی كند، وگرنه از 

رهايی و سالمتی خبری نيست.

فالسفه درست می گفتند كه راه غلبه 
بر »محيط مــادی« از »درک معــانی«
از  نه  می شود،  ناشی  بلند«  »روح  و 
عنصر مــادی. انسان به تعبير سقراط، 
هر  شناخت  برای  كه  است  موجودی 
پديده و اثری، می بایست از »پرسش«
و  راه حــــل ها  يافتن  برای  آغــــاز كند. 
پرسشيم.  نيازمند  باز  نيز  درمـــان ها 
آدمی، همواره دو  تقــــدير  چنانچه در 
پرسش وجود دارد كه با او زاده می شود 
و با او دفن خواهد شد: » چه هستم؟ 

چه بايد باشم؟«.
راه رسيدن از »موجود« به »مطلوب«
نهفته  پرسش  دو  اين  قـــاموس  در 
از خود می پرسد: »اآلن  بيمـــار  است. 
»چگونه  هستم؟«  موقعيتی  چه  در 
درمان می شوم؟« اين دو پرسش، براي 
امروِز ما نيز،  درمــاِن دردهای جامعه 

نسخه ای شفابخش قلمداد می شود.
در این میان، بی تردید »حس مسئوليت 
است  برجسته   نقطه ای  اجتماعی« 
سوق  مطلوب  به  موجود  از  را  ما  كه 
خواهد داد. خیریه شمـس نيز، دستان 
پر مهر خــود را با اتـــكا به مسئوليت 
مبتال  بيمــــاران  ســــر  بر  اجتماعی- 
داده  قرار  چتری،  چونان  سرطان-  به 
است تا اين عزيزان، »حس تنهايی« و 
»مغلوب شدن« را از خود دور كنند و با 
»قدرِت اميد« بر هر دردی چیره شوند.

3 شماره 3 | آبان 21397


