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دختـرک
دل نوشته دختر 14 ساله بعد از بهبود

گویم داستانی از وفا امروز 
وفای دخترک با خالق این روز

که وقتی عهد می بندد بسختی 
بگیرد دستهایش را بلختی

زشرح قصه می گویم چنین شد
که گویی مهر دنیایش فزون شد

دختری عمرش به شادی می گذشت
درخیالش مملو از گل ها و دشت

اندکی از عمر دختر می گذشت
کودکی نازک دل و نازک سرشت

دخترک در ساحل بی آب خود
رنجی آن نازک دلش را می فشرد

عاقبت رنجش به بستر می کشاند
ُمهر بیماری به پیشانی نشاند
یکدفعه دنیا برایش تار گشت

دشت پر آب و ُگلش
 سر به پایش خار گشت

روزهایش تیره و بیدادهایش پشت شب
ذکر می گفتش به حالش زیر لب

وی نمازش را قضا و ذکرهایش را ادا
روی بستر بر نمی آمد ز دستش جز دعا

کاسه ی دل پر زخون و چشم هایش پر نگین
تا که خالق می فرودش مالئک بر زمین

زهر جانب مالئک حلقه گشتند 
که گویی از همان گل های دشتند

دل دختر بشد آرام و پر امید
برفتش آن شب و سودای ظلم از دید

یکی با جام دارویش یکی با ذکر یا نورش
یکی با گنج قارون یکی از علم معلومش

جمله هم قسمان، به یارایش شتابان
تا که آن ِمه خاموش شدش خورشید سوزان

دخترک از حزن بیرون می شتافت
 راه بیماری برفت و شفاعت را شناخت

اینکه بنوشتس اکنون این سخن 
از زبان دخترک یعنی، من

اندکی از وصف حالم این چنین 
دخترک منم اکنونم ببین....... 

......دخترک.......

سروده و نقاشی: شیرین محققی
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در نشــــــــریه شمــــــــس نامه، 
تحمـــــل شان  از  می خواهیـــم 
بگوییـــم. می خواهیـــم از امیـــد 
ــم  ــم. می خواهیـ ــی بگوییـ و زندگـ
ـــه  ـــال ب ـــا مبت ـــم ت ـــه کنی ـــم چ بگویی
ـــم  ـــی خواهی ـــویم. م ـــرطان نش س
ـــان دارد.  ـــرطان درم ـــه س ـــد ک بدانی
ـــن  ـــما خیری ـــزم ش ـــم ع می خواهی
محتـــرم را قـــدر بدانیـــم و بســـتری 
ـــا هـــم  ـــا همـــه ب ـــم ت را فراهـــم کنی
تـــالش  ســـرطان  مهـــار  بـــرای 
بـــه  امیدمـــان  چشـــم  کنیـــم. 
ــد  ــف خداونـ ــما و لطـ ــت شـ همـ
اســـت کـــه یقیـــن داریـــم در ایـــن 

ــتیم. ــا نیسـ راه تنهـ

این راه طوالنی است و ما هنوز در 
ابتدای این راهیم.

ســرطان دومیــن علــت مــرگ و میــر مــردم در کشــور مــا اســت. ســاالنه 
تقریبــاً صــد هــزار نفــر بــه ایــن بیمــاری صعــب العــالج مبتــال مــی شــوند 
و هــر ســال حــدود 50 الــی 60 هــزار نفــر بــه علــت ســرطان جــان خــود را از 
دســت مــی دهنــد. بــه عبــارت دیگــر روزانــه تقریبــا 250 نفــر  بــه ســرطان 
مبتــال مــی شــوند. بــروز ســرطان در تمــام کشــورهای در حــال توســعه 
مثــل ایــران رونــد افزایشــی دارد. بــر اســاس مطالعــات صــورت گرفتــه، 
طــی بیســت ســال آینــده تعــداد بیمــاران ســرطان دو برابــر خواهــد شــد. 
ــرطان  ــه س ــرده( ب ــدای ناک ــان )خ ــی از عزیزانم ــا یک ــا ی ــه زودی م ــاید ب ش
مبتــال شــود و ایــن بــه معنــی آغــاز درد و رنــج بیمــاری از یــک ســو و تحمل 
مشــکالت و هزینه هــای کمرشــکن درمــان بیمــاری از ســوی دیگــر اســت.

ــه  ــه امــروز و شــاید فــردا ب ــی ک ــرم، چشــم بیماران ــر محت نیکــوکار و خّی
ســرطان مبتــال مــی شــوند بــه مــن و شماســت، من و شــما که دســت در 
دســت هــم »مـــا« مــی شــویم و بــه یــاری هموطنــان خــود مــی شــتابیم.

مؤسســه غیــر دولتــی کمــک هــای مردمــی بــه بیمــاران مبتــال بــه 
ســرطان )خیریــه ســرطان( بــه همــت متخصصیــن ســرطان و مســؤلین 
مرکــز تحقیقــات ســرطان و انســتیتو کانســر ایــران بــا همــکاری خیرین و 
دلســوزان کشــور و بــا هــدف حمایــت از برنامــه هــای مختلــف مربــوط بــه 
کنتــرل ســرطان شــامل: پیشــگیری، تشــخیص زودرس، درمــان و حمایت 
ــارزه همــه  هــای تســکینی تأســیس شــده اســت. کنتــرل ســرطان و مب
جانبــه بــا آن نیازمنــد برنامــه ریــزی همــه جانبــه و صــرف بودجــه کافــی 
اســت. چنیــن رویکــردی بــرای مبــارزه بــا ســرطان و اجــرای تمــام برنامــه 
هــای یــاد شــده نیــاز به همــکاری دولــت، مــردم و تمام آحــاد جامعــه دارد. 
ســرطان هیــچ حــد و مــرزی نمــی شناســد و خانــه بــه خانــه مــا را تهدیــد 
مــی کنــد. مــا هــم بــرای مبــارزه بــا ســرطان بایــد بــدون حــد و مــرز و خانــه 
بــه خانــه نقــش خــود را ایفــا کنیــم. هــر فــردی بایــد مســئولیت خــود را در 
ایــن بیــن انجــام دهــد. بزرگتریــن رویــداد هــای تاریخــی کشــورمان بــا اراده، 

همدلــی و همیــاری عمــوم مــردم بــه نتیجــه رســیده اســت.

مــی خواهیــم در ایــن راه دشــوار  و طوالنــی مبــارزه بــا ســرطان بــه انــدازه 
بضاعتمــان تــالش کنیــم تــا اوال مــردم بــه بیمــاری ســرطان مبتــال 
ــا و  ــان ه ــن درم ــری از بهتری ــره گی ــا به ــدند ب ــال ش ــر مبت ــوند و اگ نش
حمایــت هــا درمــان شــوند. چــرا کــه 40% ســرطان هــا قابــل پیشــگیری و 

ــل درمــان اســت.  40% ســرطان هــا قاب

سرطان درمان دارد
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ـــی  ـــجویان ریاض ـــل دانش ـــوس حام ـــفندماه 1376 اتوب اس
شـــرکت کننـــده در بیســـت و دومیـــن دوره مســـابقات 
ــود،  ــران بـ ــی تهـ ــواز راهـ ــه از اهـ ــجویی کـ ــی دانشـ ریاضـ
بـــه دره ســـقوط کـــرد و شـــش نفـــر از دانشـــجوهای 
نخبـــه ریاضـــی دانشـــگاه صنعتـــی شـــریف کـــه اغلـــب از 
برگزیـــدگان المپیادهـــای ملـــی و بیـــن المللـــی ریاضـــی 
بودنـــد؛ جـــان خودشـــان را از دســـت دادنـــد و مریـــم 
میرزاخانـــی از جملـــه دانـــش آمـــوزان بازمانـــده ایـــن 

ــود.  ــانحه بـ سـ
ــوان  ــِن جـ ــی از 10 ذهـ ــوان یکـ ــی به عنـ ــم میرزاخانـ از مریـ
برگزیـــده ســـال 2005 از ســـوی نشـــریه پاپیـــوالر ســـاینس 
ـــر در رشـــته ریاضیـــات تجلیـــل شـــد.  ـــکا و ذهـــن برت در آمری
ـــن  ـــتر از انجم ـــزه س ـــون جای ـــزی چ ـــده جوای ـــی برن میرزاخان
ـــود. وی  ـــی ب ـــزه ی کل ـــال 2013 و جای ـــکا در س ـــی آمری ریاض
ــپتامبر 2008( در  ــاه 1387 )اول سـ از یازدهـــم شـــهریور مـ

دانشـــگاه اســـتنفورد اســـتاد 
ـــته  ـــگر رش ـــگاه و پژوهش دانش
ریاضیـــات و پیـــش از ایـــن، 
اســـتاد دانشـــگاه پرینســـتون 

ـــود. ب
ـــی  ـــم میرزاخان ـــک مری ـــی ش ب
تنهـــا زن و تنهـــا ایرانـــی نخبــــه 
ریاضـــی دان  بـــود.  دنیـــا  در 
اســـتاد  و  ایرانی-آمریکایـــی 
در  اســـتنفورد  دانشـــگاه 
ســـال 2014 بـــه خاطـــر کار 
بـــر »دینامیـــک و هندســـه 
ـــی و فضاهـــای  ســـطوح ریمان
پیمانـــه ای آنهـــا« برنـــده مـــدال 
فیلـــدز شـــد، کـــه باالتریـــن 
ــت.  ــات اسـ ــزه در ریاضیـ جایـ

ـــت و  ـــدز اس ـــدال فیل ـــده م ـــی برن ـــا ایران ـــا زن و تنه وی تنه
ســـرطان پســـتان مجالـــش نـــداد و آســـمانی شـــد.

خبـــر فـــوت ریاضیـــدان نابغـــه ایرانـــی، مریـــم میرزاخانـــی را 
کمتـــر کســـی نشـــنیده اســـت. وی چهـــار ســـال بـــا ســـرطان 
ـــای  ـــرانجام در روزه ـــرد و س ـــرم ک ـــه ن ـــت و پنج ـــینه دس س
ـــز  ـــر ســـرطان وی پیشـــرفت و مغـــز اســـتخوانش را نی اخی
ـــینه  ـــرطان س ـــت س ـــه عل ـــی ب ـــدان ایران ـــرد. ریاضی ـــر ک درگی
ــم از  ــده چشـ ــاالت متحـ ــای ایـ ــتان هـ ــی از بیمارسـ در یکـ
ــه  ــوی نابغـ ــان بانـ ــه جـ ــرطانی کـ ــت. سـ ــرو بسـ ــان فـ جـ
ـــیار  ـــا بس ـــن روزه ـــه ای ـــت ک ـــرطانی س ـــت س ـــی را گرف ایران
ــن  ــایع تریـ ــینه شـ ــرطان سـ ــت. سـ ــش اسـ ــه افزایـ رو بـ

ـــت.  ـــده اس ـــزارش ش ـــان گ ـــان زن ـــرطان در می س
وقتـــی مـــا هزینه هـــای ســـرطان را محاســـبه می کنیـــم، 
عـــالوه بـــر هزینـــه درمـــان، هزینـــه هـــای عمـــر از دســـت 
رفتـــه را نیـــز بـــه حســـاب مـــی آوریـــم. ایـــن هزینـــه هـــا، 

وقتـــی افزایـــش پیـــدا می کنـــد کـــه یـــک نفـــر در ســـنین  
جوانـــی و یـــا میانســـالی ناتـــوان مـــی شـــود و یـــا از دنیـــا 

مـــی رود. 
ـــا  ـــرد؟ آی ـــران ک ـــم را جب ـــت دادن مری ـــود از دس ـــی ش ـــا م آی
ــا از دســـت دادن  ــریت بـ ــه و بشـ ــه جامعـ ــرمایه ای کـ سـ
ـــبه  ـــود محاس ـــی ش ـــت را م ـــت داده اس ـــز از دس ـــم عزی مری
ـــت  ـــا از دس ـــی ب ـــم ریاض ـــه عل ـــی ک ـــت های ـــه فرص ـــرد؟ چ ک
دادن او از دســـت رفـــت. گمـــان نمـــی کنیـــم، کســـی 
بتوانـــد هزینـــه از دســـت دادن مریـــم را محاســـبه کنـــد.  
ــه  ــت برنامـ ــواره در اولیـ ــرطان همـ ــگیری از سـ ــذا پیشـ لـ
هـــای کنتـــرل ســـرطان خواهـــد بـــود و همـــه بایـــد بـــرای 

آن تـــالش کنیـــم.  
ـــردم  ـــه م ـــه هم ـــرطان ب ـــه س ـــه خیری ـــن موسس متخصصی
و بـــه خصـــوص بانـــوان توصیـــه می کننـــد، پیشـــگیری 
ســـرطان  از  پیشـــگری  بگیرنـــد.  جـــدی  را  ســـرطان  از 
ــون  ــم اســـت چـ ــتان مهـ پسـ
در  ســـرطان  شـــایعترین 
خانـــم هـــا ســـرطان پســـتان 
از هـــر 15  تقریبـــا  اســـت و 
نفـــر خانـــم ایرانـــی، یـــک نفـــر 
بـــه  در طـــول عمـــر خـــود، 
ـــد.  ـــد ش ـــال خواه ـــرطان مبت س
بـــر اســـاس آمارهـــای موجـــود، 
ـــر  ـــزار نف ـــاالنه 10ه ـــران س در ای
بـــه ســـرطان پســـتان مبتـــال 
هـــزار  و ســـه  مـــی شـــوند 
نفـــر بـــه دلیـــل ایـــن بیمـــاری 
ـــیاری از  ـــد. بس ـــی کنن ـــوت م ف
بیمـــاران مبتـــال بـــه ســـرطان 
بـــا درمـــان هـــای موجـــود بـــه 
طـــور کامـــل بهبـــود پیـــدا مـــی 
کننـــد. »شـــناخت و پیشـــگیری« بهتریـــن راه مهـــار ســـرطان 
اســـت. پرهیـــز از عوامـــل خطـــر ســـرطان هـــا، اقـــدام بـــه 
ازدواج و بـــارداری، معاینـــه توســـط پزشـــک از ســـن 40 
ــای  ــزو راههـ ــالگی جـ ــن 50 سـ ــی از سـ ــالگی، ماموگرافـ سـ
ــر  ــاس نظـ ــر اسـ ــت. بـ ــتان اسـ ــرطان پسـ ــگیر از سـ پیشـ
متخصصیـــن، اگـــر در یـــک خانـــواده فـــردی در ســـنین پاییـــن 
ـــش  ـــورد آزمای ـــد م ـــود، بای ـــی ش ـــال م ـــرطان مبت ـــن س ـــه ای ب
ــود  ــاری وجـ ــن بیمـ ــه ایـ ــتعداد بـ ــر اسـ ــد و اگـ ــرار بگیرنـ قـ
داشـــته باشـــد، اقدامـــات پیشـــگیری جـــدی تـــر انجـــام شـــود. 
موسســـه خیریـــه ســـرطان، ضایعـــه از دســـت دادن نابغـــه 
ــردم  ــه مـ ــه همـ ــی را بـ ــم میرزاخانـ ــوم مریـ ــی، مرحـ ایرانـ
کشـــور و جهـــان تســـلیت مـــی گویـــد. بـــرای خانـــواده آن 

مرحومـــه آرزوی صبـــر جمیـــل داریـــم. 
-حسین شعبان زاده

* تصویرسازی: هادی حیدری
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وزارت کشور تشکیل شد، در ابتدا دکتر کاظم زنده دل مدیرعامل 
اعضای  به  گرفته  صورت  اقدامات  گزارش  ارائه  با  مؤسسه 
آینده  برنامه های  و  اهداف  بیان  به  مؤسسه  عمومی  مجمع 
عنوان  به  جو  نحوی  دکتر  خانم  ادامه  در  پرداخت.  مؤسسه 

بازرس مؤسسه گزارش مالی مؤسسه را ارائه کرد.

این گزارش می افزاید: با توجه به ضرورت هایی که در چند سال 
مجمع  کار  در دستور  مؤسسه  نام  تغیر  بود،  ایجاد شده  اخیر 
عمومی مؤسسه قرار گرفت و بر اساس مأموریت مؤسسه نام 

مؤسسه با اکثریت آراء اعضاء به »مؤسسه غیر دولتی شناخت و 
مهار سرطان« که مخفف آن نام زیبای »شمس« است انتخاب 
شد. شمس نماد نور، روشنایی، محبت  است و همچنین یادآور 
پرفسور  نام های  به  کانسر  انستیتو  پیشکسوتان  از  نفر  دو 
شمس شریعت تربقان و همچنین پرفسور ضیا شمسا است 
که هر دو مظهر خیر و برکات متعددی در حوزه سرطان بوده اند.  

اعضای  قبلی،  مدیره  هیأت  دوره  اتمام  به  توجه  با  ادامه  در 
هیئت مدیره جدید به این شرح اعالم شد:

  دکتر کاظم زنده دل عضو هیئت مدیره
  دکتر حبیب ا... محمود زاده، عضو هیئت مدیره

  دکتر محمد علی محققی، عضو هیئت مدیره 
  سیامک قمری، عضو هیئت مدیره

  فاطمه پور حیدری، عضو هیئت مدیره
  دکتر فهیمه فرخ نیا، عضو علی البدل
  دکتر عطا قراجه ای، عضو علی البدل

  دکتر آذین نحوی جو، بازرس اصلی
  فاطمه علی همتی، بازرس علی البدل

خاطرنشان می شود: در تاریخ دوشنبه 24تیرماه اعضای هیات 
مدیره تشکیل جلسه داده و دکتر حبیب ا... محمود زاده رئیس 
هیات  رئیس  نائب  محققی  علی  محمد  دکتر  مدیره،  هیات 
پورحیدری،  فاطمه  عامل،  مدیر  دل  زنده  کاظم  دکتر  مدیره، 

خزانه دار به عنوان مسؤوالن مؤسسه انتخاب شدند.

به همت خیریه سرطان؛

توزیع سبد کاال بین بیماران نیازمند

به همت خیریه سرطان 500 عدد سبد کاال در نوروز 96 و بیش از 
یکصد عدد سبد کاال در ماه مبارک رمضان امسال بین بیماران 

مبتال به سرطان توزیع شد.

موسسه  سرطان؛  خیریه  موسسه  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  مختلف  مناسبت های  در  خیرین  کمک  با  سرطان  خیریه 

خیریه شمس عضو اصلی هیات مدیره شبکه 
ملی سرطان ایران شد

تشکل های  ملی  شبکه  عمومی  مجمع  برگزاری نخستین  با 
رای شرکت  با  ایران،  مردمی و موسسات خیریه حوزه سرطان 
از  یکی  بعنوان  سرطان)شمس(  خیریه  موسسه  کنندگان، 
و  مردمی  تشکل های  ملی  مدیره شبکه  هیات  اصلی  اعضای 

موسسات خیریه حوزه سرطان ایران انتخاب شد.

نخسـتین مجمـع عمومـی شـبکه ملـی تشـکل های مردمـی و 
نشسـت  پنجمیـن  و  ایـران  سـرطان  حـوزه  خیریـه  موسسـات 
تخصصی موسسـات خیریه فعال در این حوزه در اسـفندماه 95 

در کتابخانـه مرکـزی دانشـگاه علـوم پزشـکی ایـران برگـزار شـد.

این  در  بهداشت  وزارت  اجتماعی  معاون  ایازی،  هادی  محمد 
با  تعامل  با  کردیم  تالش  اجتماعی  معاونت  در  گفت:  مجمع 
بدنه اجرایی وزارت بهداشت، موجبات حل مشکالت موسسات 
و  اجرا  مسیر  در  حوزه ها  دیگر  و  سرطان  حوزه  تشکل های  و 
خدمات را فراهم آوریم و خوشبختانه بسیاری از مشکالت رفع 

شده است.

معاون اجتماعی وزارت بهداشت افزود: شبکه سرطان با تعداد 
زیاد انجمن های عضو و شناخته شده و مهم، خواهد توانست 
این  نیز  تاکنون  همانگونه که  ارایه دهد،  را  خدمات گسترده ای 

مهم محقق شده است.

ایازی در پایان یادآور شد: با تشکیل رسمی این شبکه خواهیم 
و  برداریم  گرفتار  مردم  دوش  از  را  سنگین  باری  هم  توانست، 
هم دولت را یاری رسانیم تا جلوی موازی کاری و هم پوشانی را 
بگیریم. ما در معاونت اجتماعی به دنبال سالمت جامعه محور 

و حضور و نقش پررنگ مردم، موسسات و تشکل ها هستیم.

گزارش مجمع عمومی  مؤسسه؛ 

تغییر نام مؤسسه به »شمس« و  انتخابات 
اعضای هیات مدیره

مجمع عمومی مؤسسه غیر دولتی کمک های مردمی به 
بیماران مبتال به سرطان برگزار شد. 

مجمع  و  العاده  فوق  و  مجمع ساالنه  این گزارش؛  اساس  بر 
فوق العاده مؤسسه غیر دولتی کمک های مردمی به بیماران 
مبتال به سرطان در تاریخ 96/4/24 برگزار شد. در این مجمع از 
جانب اعضاء، برای مؤسسه نام جدیدی پیشنهاد شد و هیئت 

مدیره جدید نیز انتخاب شدند.

مردم نهاد  سازمان های  نماینده  حضور  با  که  جلسه  این  در 

ـار
بــ

اخ

ماهنامه مؤسسه خیریه شمس6



حسب مورد کمک هایی را برای بهبود و تأمین معیشت بیماران 
انجام می دهد، از این جمله می توان به توزیع سبد کاال در ماه 
کرد.  اشاره  تحصیلی  سال  آغاز  و  نوروز  عید  و  رمضان  مبارک 
همچنین توزیع گوشت و نذورات خیرین و البسه در سایر ایام 

سال نیز انجام می شود.

بر اساس این گزارش؛ تاکنون با کمک خیرین، 500 عدد سبد کاال 
ویژه نوروز 96 و بیش از یکصد سبد کاال در ماه مبارک رمضان 

امسال بین بیماران مبتال به سرطان توزیع شده است.

با تالش موسسه خیریه سرطان؛

اهدای کمک های دارویی به بیماران و تأمین 
تجهیزات بیمارستانی

این موسسه، تاکنون در مسیر کمک های دارویی به 307 بیمار 
مبتال به سرطان و تأمین تجهیزات بیمارستانی گام برداشته است. 

به گزارش خبرنگار ما؛ اصلی ترین نیاز بیماران مبتال به سرطان 
دارو است. در سال های اخیر بخش قابل توجهی از قیمت اغلب 
داروهای سرطان توسط دولت و بیمه ها تأمین می شود و مبلغ 
باقیمانده نیز برای بیماران نیازمند قابل توجه است. مؤسسه 
خیریه سرطان یکی از مهمترین وظایف خود را کمک به تأمین 
داروهای بیماران نیازمند قرار داده و با حمایت خیرین و همکاری 
داروخانه ها، ساز و کاری را بوجود آورده که در آن بیماران بدون 
پرداخت پول نقد از تخفیف هزینه در داروخانه برخوردار می شوند.

امضای تفاهمنامه با داروخانه ها برای حمایت دارویی نیازمندان

به  سرطان  خیریه  مؤسسه  عامل  مدیر  دل  زنده  کاظم  دکتر 
واحدهای  همکاری  و  مشورت  با  گفت:  »شمس«  خبرنگار 
با داروخانه فوق تخصصی  تفاهم نامه هایی  مددکاری مربوطه 
13 آبان، داروخانه مرکزی بیمارستان امام خمینی )ره( و داروخانه 
نیازمند  بیماران  تا  کرد  تنظیم  ایران  کانسر  انستیتو  بستری 
انستیتو کانسر و بیمارستان ولیعصر تحت حمایت دارویی قرار 

گیرند. 

ابتدا  است که  این صورت  به  دارویی  حمایت  فرآیند  افزود:  وی 
مدارک هویتی، بیمارستانی و نیازمندی بیمار بررسی شده، سپس 
مربوطه  داروخانه  به  مخصوص  حمایتی  فرم های  کمک  با 
مقتضی،  مدارک  بررسی  با  داروخانه  مسئول  می شود،  معرفی 
بیمار را مشمول تخفیف قرار میدهد. کلیه تخفیفات یاد شده 
از محل مبالغی تأمین می شود که پیش از این توسط موسسه 
در اختیار داروخانه قرار گرفته است و مسوول داروخانه موظف 
فیش  یا  نسخه  تصویر  حمایتی،  فرم  امضای  و  مهر  با  است 

داروخانه را ضمیمه کرده و تحویل نماینده موسسه دهد. 

کمک دارویی به 307 بیمار نیازمند مبتال به سرطان

بر اساس این گزارش؛ روابط عمومی موسسه خیریه سرطان در 
انستیتو  تحقیقات  مرکز  همکاری  با  )سال95(  سالی که گذشت 
کانسر ایران در بیمارستان امام خمینی)ره( موفق شده تا به 307 نفر 

از بیماران نیازمند مبتال به سرطان کمک های دارویی داشته باشد.

این گزارش می افزاید: متأسفانه در جامعه آماری این موسسه، 
و  بوده  زنان  به سرطان،  مبتال  نیازمند  افراد  از دو سوم  بیش 
نزدیک نیمی از این بانوان، فقط مبتال به سرطان سینه بوده اند. 

بنابراین رعایت بهداشت، پیشگیری و دوری از عوامل سرطان زا 
از نکات مهمی است که بانوان باید به آن توجه کنند.

تأمین تجهیزات بیمارستانی

به  بیماران  مراجعه  کثرت  به  توجه  با  می شود:  خاطرنشان 
بودجه، همواره نیازهایی وجود  و کمبود  بیمارستان های دولتی 
بیشتر  رفاه  و  افزایش کیفیت درمان  آنها موجب  انجام  دارد که 
بیماران میشود. در این فرآیند نیز  موسسه خیریه حسب اعالم نیاز 
بیمارستان، با مشورت متخصصین امر اقدام و با کمک خیرین 
اقدام به تأمین تجهیزات تخصصی یا رفاهی مورد نیاز بیمارستان 
از جمله: دو دستگاه خودرو نفرَبر الکتریکی ویژه حمل بیماران در 
)ره(، یکدستگاه وکیوم بیوسی  محوطه بیمارستان امام خمینی 
کمپانی HOLOGIC آمریکا، یکدستگاه سونوگرافی M7 ، یکدستگاه 
آبسردکن صنعتی برای بخش رادیوتراپی انستیتو کانسر، یکدستگاه 
الکتروکوتر آر اف- بخش رادیوتراپی انستیتو کانسر، یک دستگاه
انستیتو کانسر  رادیوتراپی  بخش  برای    UNOX ELENA OVENS
یخچال،  همچون،  کانسر  انستیتو  نیاز  مورد  تجهیزات  سایر  و 

تلویزیون اتاق بیمار، صندلی و.. در امور خود داشته است.
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تمـــام  در  ســـرطان  کنتـــرل  فرصت هـــای 
ـــه  ـــگيری گرفت ـــرطان از پيش ـــرل س ـــاد کنت ابع
ــی- ــای حمايتـ ــه مراقبت هـ ــاد و ارائـ ــا ايجـ تـ

تســـکينی وجـــود دارد.
1. مداخـــالت پيشـــگيری و کنتـــرل ســـرطان در ســـطوح فـــردی و 
جامعـــه در تمـــام ابعـــاد ســـرطان از پيشـــگيری عوامـــل خطـــر 
تـــا تشـــخيص زودهنـــگام، درمـــان و مراقبـــت تســـکينی وجـــود 

ــته دارد.  داشـ

بيشـــترين  علـــت  مهمتريـــن  دخانيـــات،  مصـــرف   .2
ســـرطان های قابـــل پيشـــگيری در سراســـر دنيـــا 

اســـت کـــه از طريـــق افزايـــش ماليـــات غيرمســـتقيم 
دود،  از  عـــاری  هـــوای  قوانيـــن  ســـيگار،  بـــر 
ــات  ــا تبليغـ ــه بـ ــج و مقابلـ ــت در ترويـ محدوديـ
ـــوای  ـــی ه ـــت. آلودگ ـــد ياف ـــش خواه ـــيگار کاه س
ــکونی،  ــای مسـ ــارج فضاهـ ــل و خـ ــط داخـ محيـ

ـــر  ـــرگ و مي ـــی از م ـــل توجه ـــش قاب ـــت بخ ـــه عل ک
ناشـــی از ســـرطان ريـــه مي باشـــد، را مـــی تـــوان بـــا 

پـــاک،  تميـــز، ســـوخت های  بخاری هـــای  از  اســـتفاده 
تهويـــه مناســـب و دســـتورالعمل هـــا و سياســـت های کيفيـــت 

ــش داد.  ــوا کاهـ هـ

ــانی  ــای انسـ ــت B و پاپيلومـ ــروس هپاتيـ ــه ويـ ــن عليـ 3. واکسـ
ــم را  ــه رحـ ــد و دهانـ ــرطان های کبـ ــار سـ ــب بـ ــه ترتيـ ــده بـ در آينـ
ـــد داد.  ـــش خواه ـــعه کاه ـــال توس ـــورهای در ح ـــوص در کش بخص

ـــد   ـــرطان زا )مانن ـــل س ـــاير عوام ـــوارد و س ـــن م ـــال اي ـــالوه، انتق بع
شيســـتوزوم هماتوبيـــوم، ويـــروس هپاتيـــت C( را مي تـــوان بـــا 
بهبـــود بهداشـــت و آمـــوزش مـــردم بـــرای تغييـــر رفتارهـــای 
پرخطرشـــان پيشـــگيری کـــرد. حفاظـــت از قـــرار گرفتـــن در 
ــد.  ــت را کاهـــش مي دهـ ــرطان پوسـ ــر سـ ــاب خطـ معـــرض آفتـ
مواجهـــات شـــغلی ســـرطان زا از طريـــق بهبـــود ايمنـــی محيـــط 

کار قابـــل جلوگيـــری اســـت.  

ـــزرگ و  ـــه رحـــم، روده ب ـــرای ســـرطان های دهان غربالگـــری منظـــم ب
ـــود  ـــی مي ش ـــل ابتداي ـــاری در مراح ـــخيص بيم ـــث تش ـــتان باع پس
و باعـــث افزايـــش شـــانس نجـــات و درمـــان بيمـــار 
مي شـــود. افزايـــش آگاهـــی از عالئـــم هشـــداردهنده 
ــر  ــت و ديگـ ــان، پوسـ ــره دهـ ــرطان حفـ ــرای سـ بـ
ســـرطان ها ممکـــن اســـت باعـــث تشـــخيص 

ســـرطان هـــا در مراحـــل ابتدايـــی شـــود. 

و  درمانـی  شـيمی  )جراحـي،  موثـر  درمـان   .4
شـامل  سـرطان  چنديـن  بـرای  درمانـی(  پرتـو 
سـرطان های پسـتان، روده بزرگ، بيضه و بسـياری 
ديگـر از سـرطان های کـودکان پيشـرفت کـرده اسـت. 
بـرای سـرطان های خاصـی ماننـد بيضـه، درمـان حتـی در 
مراحـل پيشـرفته بيمـاری ممکـن اسـت بـه معالجه منجر شـود. 
درد همـراه بـا سـرطان از طريـق مديريـت داروهـای ضـد درد قابـل 
از  مي توانـد  مداخـالت  ايـن  کامـل  جهانـی  کاربـرد  اسـت.  کنتـرل 
از سـرطان در سراسـر  از مرگ و ميـر ناشـی  بخـش قابل توجهـی 

دنيـا جلوگيـری کنـد. 

1. مداخالت مربوط به پيشگيری و کنترل سرطان در سطوح فردی و جامعه در تمام ابعاد کنترل سرطان وجود دارد.

مراقبت های 
پايان زندگی

مراقبت هاسپيس
تسکين

بار تجمعی

سرطان علت %34 
نيازهای مراقبت تسکينی 
و مراقبتی بزرگساالن در 

دنيا است.

بقاء و کيفيت 
زندگی

مراقبت
مراقبت های روانی

مديريت اثرات طوالنی 
مدت

موفقيت به تعداد

تخمين زده می شود که 
در دنيا 33 ميليون بيمار 
مبتال به سرطان بزرگسال 
وجود دارد که در پنج سال 

گذشته تشخيص داده شده 
و از مرگ نجات يافته اند 

درمان

شيمی درمانی
هورمون درمانی

تابش
عمل جراحی

مديريت درد و مراقبت های 
روانی

موفقيت به تعداد

با توجه به پيشرفت در درمان، 
ميزان بقاء طی پنج سال برای 
سرطان بيضه در حال حاضر 
در کشورهايی با دسترسی به 

درمان باالی 90% می باشد.

تشخيص 
زودهنگام

غربالگری سرطان روده بزرگ
غربالگری سرطان پستان

غربالگری سرطان دهانه رحم

موفقيت به تعداد

غربالگری يک سال در 
ميان سرطان روده بزرگ با 
استفاده از روش کم هزينه 

آزمايش خون مخفی 
مدفوع، منجر به کاهش 

20-15% در مرگ و مير ناشی از 
اين سرطان می شود.

پيشگيری

کنترل دخانيات
رژيم غذايی سالم

فعاليت بدنی
حفاظت از آفتاب

واکسيناسيون

موفقيت به تعداد

اگر کم تحرگی و عدم 
فعاليت فيزيکی حذف 

شود؛ ساالنه 47,000 مرگ 
ناشی از سرطان پستان 
در سراسر جهان قابل 
جلوگيری خواهد بود.

رويکرد جامع به سرطان؛

مروری بر مداخالت و پتانسيل تأثير 

ی
وم

عم
ش 

وز
آم
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2. ترک سيگار در تمام سنين و به خصوص پيش از ميانسالی مفيد است.

احتمال مرگ ناشی از سرطان ريه بر اساس سن طی شده 

افزايش 70% قيمت دخانيات در کنار 10% کاهش مصرف از طريق ديگر اقدامات کنترل دخانيات از 25 ميليون مرگ و مير 

ناشی از سرطان را  تا سال 2050 جلوگيری می کند.  

3. مرگ ناشی از سرطان دهانه رحم قابل پيشگيری است. 

تعداد مرگ و ميری که در آينده با واکسينه کردن 70% دختران 

9 ساله پيشگيری خواهد شد.

4. ميزان بقاء سرطان کودکان طی چند دهه گذشته در کشورهای 

پردرآمد دو برابر شده اما در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط 

دچار وفقه بوده است.

ميزان بقاء طی پنج سال از سرطان های دوران کودکی

منبع: اطلس سرطان
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مفهــوم تــوده )غــده( بــرای یــک دختــر 14 ســاله چقــدر مــی توانــد قابــل 
ــرطانی  ــوده، س ــود آن ت ــه ش ــه متوج ــن ک ــه ای ــد ب ــه برس ــد؟ چ درک باش

اســت.

شــیرین هســتم دختــر 14 ســاله ای کــه هماننــد همســن و ســاالن خــود 
بــا شــور و نشــاط خاصــی اهدافــی را بــرای آینــده ام متصــور مــی شــدم، تــا 
اینکــه مســئله ای برایــم پیــش آمــد و رویــای شــیرینم را دگرگــون ســاخت.

ــم و  ــر بودی ــکل درگی ــا آن مش ــواده ام ب ــن و خان ــام، م ــاِه تم ــت م  هش
ــه  ــر توصی ــا اینکــه بناب ــد. ت ــدا کن ــود علــت آن را پی ــری قــادر نب ــچ دکت هی
پزشــک عمومــی، بعــد از انجــام آزمایــش هــای مختلــف، مشــخص شــد 
کــه در بدنــم یــک تــوده وجــود دارد. پــس از مشــخص شــدن نــوع بیمــاری، 
بــا مراجعــه بــه انســتیتو کانســر بیمارســتان امــام خمینــی)ره( و انجــام 
عمــل جراحــی، متأســفانه رحــم و تخمــدان هــا را برداشــتند و تأکیــد زیــاد 
شــدکه بایــد بــه درمــان ادامــه دهــم چــون تــوده هــا بدخیــم و ســرطانی 
ــی  ــت مال ــواد و بضاع ــن س ــطح پایی ــر س ــر اث ــفانه ب ــت. متأس ــوده اس ب
خانــواده ام، ادامــه درمــان بیمــاری ام را جــدی نگرفتنــد، تــا اینکــه بعــداز 
گذشــت شــش مــاه، مجــددا عالئــم بیمــاری نمایــان شــد. بــا مراجعــه بــه 
ــار  ــن ب ــی ای ــته ول ــاری ام بازگش ــدم بیم ــه ش ــود، متوج ــراح خ ــک ج پزش

حادتــر از قبــل بــود.

ــکان  ــری پزش ــا پیگی ــدم. ب ــی ام ش ــدی از زندگ ــه جدی ــن وارد مرحل ــاال م ح
دلســوز بیمارســتان انســتیتو کانســر، شــیمی درمانــی و رادیوتراپــی برایــم 

آغــاز شــد.

ــا امیــدی و ضعــف را همــزاد انســان مــی  ــن شــرایط ســخِت زندگــی، ن ای
کنــد، چــه بســا رفتــار و برخــورد بــد اطرافیــان آنــرا تشــدید کنــد. روزی یــک 
پزشــک غافــل از رویاهــای شــیرینم بــه مــن گفــت: » قــرار اســت بــزودی 
جراحــی شــوی، کــه بایــد؛ قســمتی از روده، قســمتی از پانکــراس و مثانــه، 
ــه  ــا دو کیس ــت را ب ــی های ــه روزمرگ ــد همیش ــد از آن بای ــد و بع ــر دارن را ب

انجــام دهــی. 

ــار بیایــم؟  ــا ایــن صحبت هــا کن ــه ب خــدای مــن!!! چــه می شــنوم؟ چگون
هنــوز نتوانســتم بــا احســاس مــادری خداحافظــی کنــم..

لحظــه ای تمــام صداهــای اطــراف کــه نــه، بلکــه کل عالــم برایــم مســکوت 
شــد و ناخــودآگاه عروســکم را در آغوشــم فشــردم و در گوشــش آرام 

زمزمــه کــردم؛ رویــای مــادر شــدن را فقــط بــا تــو تجربــه خواهــم کــرد.

شــنیدن صحبت هــای آن پزشــک بشــدت برایــم ســخت بــود تــا حــدی کــه 
ــت دادم.  ــدم را از دس ــام امی ــورم و تم ــی بخ ــتم غذای ــه نتوانس ــک هفت ی

اینگونــه شــد کــه خــود را بــرای مــرگ حتمــی آمــاده کــردم.

ــر  ــتیتو کانس ــرر در انس ــای مک ــری ه ــا پیگی ــی ام ب ــه دای ــود ک ــا ب در اینج
بیمارســتان امــام خمینــی)ره( بــا پزشــکی متخصــص و دلســوز صحبــت 
کــرد و پــس از بررســی هــای الزم، تمــام مراحــل شــیمی درمــان را توصیــه 
کــرده تــا رفتــه رفتــه تــوده کوچــک شــد خوشــبختانه بــا یــک عمــل جراحی، 

خاطره تلِخ شیرین 14 ساله
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غــده را از بدنــم خــارج کردنــد.

امــا ســختی هــای بیمــاری تمــام شــدنی نبــود. در هربــار، بــا تزریــق شــیمی 
ــف  ــو، ضع ــزش م ــم. ری ــی رفت ــوش م ــاد از ه ــت درد زی ــه عل ــی، ب درمان
شــدید و.. تــا آنجاکــه دیگــر نمــی توانســتم خــودم را در آینــه ببینــم، البتــه 
خــدارا شــکر هزینــه هــای بســتری و ویزیــت پزشــکان در انســتیتو کانســر 
رایــگان بــود امــا هزینــه دارو بســیار ســنگین بــود و ناگفتــه نمانــد تهیــه 
داروهــای شــیمی درمانــی بــرای خانواده هــای دارای وضعیــت اقتصــادی 
بــد، بســیار دشــوار اســت کــه ایــن مشــکل نیــز از طریــق واحــد مــددکاری 

انســتیتو کانســر و کمــک نیکــوکاران رفــع شــد.

دختــر موجــودی اســت لطیــف و بســیار اهمیــت دهنــده بــه زیبایــی، حــال 
ــه  ــی چ ــیمی درمان ــد از آن ش ــی، بع ــو درمان ــه پرت ــد 30 جلس ــور کنی تص
چیــزی برایــم باقــی گذاشــت؟ یــک دختــر ضعیــف و نحیــف کــه وزنــش از 
56کیلوگــرم بــه 29کیلوگــرم رســیده اســت و در ایــن هنــگام کــه حالــم بــد 
می شــد بایــد در یــک بخــش خــاص بــه اســم ایزولــه بســتری مــی شــدم.

وای ایزولــه، محلــی کــه قبــل از مــن، دونفــر در اون بخــش فــوت کــرده 
بودنــد و فکــر مــی کــردم کارم تمــام اســت، بــرای نرفتــن بــه بخــش 
ــاره  ــاس، بیچ ــش و التم ــه و خواه ــی گری ــردم و خیل ــت ک ــی مقاوم خیل
پــدر و مــادرم، آن بنــدگان خــدا هــم کــه ســاده، احــوال بــدم را می دیدنــد 
ــماجت  ــا س ــی ب ــد ول ــی کردن ــت م ــش مخالف ــه آن بخ ــن ب ــن م ــا رفت و ب

ــدم. ــتری ش ــه بس ــمت ایزول ــش، در قس ــتاران بخ پرس

ــد روز  ــت چن ــد از گذش ــاد، بع ــقت زی ــس از درد و مش ــار پ ــن ب ــرای اولی ب
در ایزولــه حالــم بهتــر شــد. پزشــکان، پرســتاران و مــددکاران همــه 
دســت های خداونــد بودنــد کــه بــه کمکــم آمــده بودنــد. تصمیــم گرفتــم 

جــواب خداونــد را بدهــم. بایــد خــوب می شــدم »مــن می توانــم«

ــد  ــون خداون ــا اینکــه مراحــل درمــان مــن ســه ســال طــول کشــید، اکن ت
متعــال را سپاســگزارم کــه بــه مــدت ده ســال اســت، زندگــی ام بــه 
ــحال و  ــیار خوش ــوع بس ــن موض ــت. از ای ــته اس ــود بازگش ــادی خ روال ع
مســرورم. در طــول درمــان بیمــاری ام خانــواده و اقــوام، دلســوزانه کنــارم 
بودنــد. از همــه آنهــا ممنونــم و از کســانی کــه برایــم در ایــن مــدت زحمــت 
کشــیدند. هرچنــد زبــان قــادر بــه بیــان محبــت و همراهــی ایــن عزیــزان 
نیســت. بعــد از درمــان تصمیــم گرفتــم در حــد تــوان بــه موسســه خیریــه 

ســرطان انســتیتو کانســر کمــک کنــم.
نقاشی شیرین بعد از بهبودی
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واحـــد »کلیـــن روم« آماده  ســـازی و 
ســـاخت داروهـــای شـــیمی  درمانی 
را انجـــام می  دهـــد. در ایـــن واحـــد 
بـــا  منطبـــق  داروهـــا  ســـاخت 
ـــت  ـــا رعای ـــی و ب ـــتانداردهای جهان اس
ایمنـــی  و  علمـــی  اصـــول  کامـــل 
داروســـازان  می  گیـــرد.  صـــورت 
مســـتقر در ایـــن بخـــش بـــا انجـــام 
ســـاخت،  از  پیـــش  کنترل هـــای 
نقـــش مهمـــی در کاهـــش بـــروز 
بیمـــار  خطـــا در مراحـــل درمـــان 
ایـــن داروســـازان   ایفـــا می  کننـــد. 
ارائـــه  دارویـــی،  عـــوارض  ثبـــت 
پاســـخگویی  و  الزم  آموزش هـــای 
ـــز  ـــی بیمـــاران را نی ـــه ســـواالت داروی ب

ــد. ــده دارنـ ــه عهـ بـ

عـــــالوه بـــر ایـــن بخـــش مراقبت  های 
ــاپ  ــه و چـ ــه تهیـ ــدام بـ ــی اقـ دارویـ
ـــاب  ـــب کت ـــی در قال ـــوای آموزش محت
بـــرای  آموزشـــی  بروشـــورهای  و 
بیمـــاران مبتـــال بـــه ســـرطان کـــرده 
اســـت. ایـــن اطالعـــات بـــه بیمـــاران 
بیمـــاری  بـــا  تـــا  می  کنـــد  کمـــک 
ـــیر  ـــوند و مس ـــنا ش ـــتر آش ـــود بیش خ
درمانـــی را بـــا کیفیـــت بهتـــری پشـــت 

ســـر بگذارنـــد.

تـــا  آنیـــم  بـــر  نشـــریه  ایـــن  در 
آموزشـــی  محتـــوای  از  قســـمتی 
تهیـــه شـــده در ایـــن بخـــش را در 
ـــم  ـــرار دهی ـــز ق ـــاران عزی ـــار بیم اختی
ــا افزایـــش آگاهـــی،  و امیدواریـــم بـ
ارتقـــای  جهـــت  در  موثـــری  گام 
بیمـــاران  ایـــن  زندگـــی  کیفیـــت 

شـــود. برداشـــته 

بخـــش مراقبت  هـــای دارویـــی مجتمـــع بیمارســـتانی امـــام خمینـــی )ره( بـــه 
منظـــور گســـترش خدمـــات دارویـــی بـــه بیمـــاران مبتـــال بـــه ســـرطان، در بهمـــن 
مـــاه ســـال 93 اولیـــن اتـــاق تمیـــز )clean room( مخصـــوص آماده  ســـازی 
و ســـاخت داروهـــای شـــیمی  درمانی را در انیســـتیتو کانســـر راه انـــدازی کـــرد. 
ـــز  ـــه ســـرپایی مســـتقر در انیســـتیتو کانســـر نی ـــن در ســـال 95 داروخان همچنی
ـــاران  ـــاز بیم ـــورد نی ـــای م ـــن داروه ـــر تأمی ـــالوه ب ـــه ع ـــن داروخان ـــد. ای ـــاح ش افتت
ـــه دارو  ـــان تهی ـــاران )از زم ـــداری داروی بیم ـــرای نگه ـــی ب ـــیمی  درمانی، فضای ش
ـــه  ـــال دارو ب ـــذف انتق ـــا ح ـــب ب ـــن ترتی ـــه ای ـــرده و ب ـــن ک ـــق آن( تامی ـــا روز تزری ت
خـــارج از محیـــط بیمارســـتان، ایمنـــی افـــراد در برابـــر مواجهـــه بـــا داروهـــای 
شـــیمی  درمانی و نیـــز شـــرایط نگهـــداری ایـــده  آل بـــرای ایـــن داروهـــا را 

ـــت. ـــرده اس ـــن ک تضمی

دکتر زهرا جهانگرد رفسنجانی 
متخصص داروسازی بالینی

استادیار دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رئیس بخش مراقبت های دارویی مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره(

راه اندازی اولین اتاق تمیز و 
داروخانه سرپایی انستیتو کانسر
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و  شفادهنده  توانند  می  می گیرند  قرار  استفاده  مورد  شیمی درمانی  در  که  داروهایی 
نجات بخش بیمار باشند، اما باید توجه داشت که این داروها از دسته داروهای پرخطر هستند، 
بنابراین همه افرادی که ممکن است به نوعی در تماس با این داروها باشند باید نکات ایمنی 
را رعایت کنند تا تماس با دارو و احتمال بروز عوارض جانبی به حداقل برسد. به همین دلیل 
هنگام تجویز داروی شیمی درمانی، پرستار و سایر اعضای کادر درمان از دستکش و سایر 

ابزارهای محافظتی استفاده می کنند. 

بیمار و اعضای خانواده وی نیز ممکن است در معرض تماس با این داروها باشند. پس اگر 
در حال انجام شیمی درمانی هستید و یا یکی از اعضای خانواده شما چنین درمانی دریافت 

می کند باید نکات ایمنی را به خوبی بدانید و به آن ها عمل کنید.

 این راهنما نکاتی که باید بیمار و خانواده وی رعایت کنند را آموزش می دهد. 

چگونه باید با مواد دفعی بدن بیمار )شامل ادرار، مدفوع و ترشحات بدن( مواجه شویم؟

در طی 48 ساعت بعد از اتمام هر جلسه شیمی درمانی، داروهای شیمی درمانی از راه های 
این  بنابراین در  بدن خارج می شوند.  از  و خون  استفراغ  ادرار، مدفوع،  مختلفی همچون 

فاصله زمانی باید نکات زیر رعایت شود:

  بالفاصلــه بعــد از اســتفاده از توالــت 
مرتبــه  دو  و  ببندیــد  را  آن  درب  فرنگــی 

بکشــید.  را  فــالش 

  در مــورد اســتفاده از توالــت ایرانــی نیــز 
بعــد از اســتفاده توالــت را بــا مقــدار زیــادی 
ــده  ــا مان ــه ج ــحات ب ــا ترش ــویید ت آب بش

شســته شــوند. 

  مــردان بایــد بــه حالــت نشســته ادرار 
ترشــحات  شــدن  پخــش  از  تــا  کننــد 

شــود. جلوگیــری 

  بعــد از اســتفاده از توالت، دســت هایتان 
را بــا آب و صابــون حداقــل دوبــار بــه خوبی 
ــوع  ــر ن ــد ه ــاس کردی ــر احس ــویید. اگ بش
مایعــی روی پوســت شــما ترشــح شــده، آن 

ناحیــه را بــا آب و صابــون بشــویید. 

ــردن  ــاک ک ــت، پ ــردن توال ــز ک ــرای تمی   ب
عــوض  یــا  اســتفراغ،  و  مدفــوع  و  ادرار 
کــردن پوشــک )در کــودکان یــا بیمــاران 
حتمــا  ادرار(  بی اختیــاری  بــه  مبتــال 
کار  اتمــام  از  پــس  بپوشــید.  دســتکش 
ابتــدا دســتکش را دور بیندازیــد و دســت ها 

بــا آب و صابــون بشــویید.  را 

ــع ادرار و  ــرای دف ــن ب ــه از لگ   در صورتیک
ــه  ــرای تخلی ــد، ب ــتفاده می کنی ــوع اس مدف
ســپس  بپوشــید،   دســتکش  اول  آن 
ــطح آب  ــه س ــک ب ــن را نزدی ــات لگ محتوی
در داخــل توالــت خالــی کنیــد تــا از پخــش 
شــدن ترشــحات جلوگیــری شــود. بعــد 
از هــر بــار اســتفاده از لگــن، دســتکش 
بپوشــید و آن را بــا آب و صابــون بشــویید.

ســطل  در  توانیــد  مــی  را  پوشــک ها    
بریزیــد. دور  معمولــی  زبالــه 

ــا مدفــوع    اگــر کیســه جمــع آوری ادرار ی
داریــد، در هنــگام تخلیــه آن بایــد دســتکش 
بپوشــید و کیســه جمــع-آوری را روزی یــک 

مرتبــه بــا آب و صابــون بشــویید. 

ادامه دارد..

دکتر افسانه نورمندیپور
 PharmD ، دستیار تخصصی داروسازی بالینی

ضرورت توجه بیمار مبتال به سرطان و خانواده؛ 

احتیاطات الزم طی انجام شیمی  درمانی 
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فـــرد«  غالمحســـین  »زهـــره 
ــنام  ــابقه و خوشـ ــا سـ ــته بـ بازنشسـ
ــر  ــتیتو کانسـ ــددکاری انسـ ــر مـ دفتـ
بیمارســـتان  ســـرطان(  )مرکـــز 
امـــام خمینـــی )ره( اســـت و هنـــگام 
ــه  ــودآگاه جملـ ــا او ناخـ ــه بـ مصاحبـ
»حـــل مشـــکل فـــرد، حـــل مشـــکل 
ـــی  ـــان تداع ـــت« در ذهنم ـــه اس جامع
مســـؤول  ســـال ها  فـــرد  شـــد.  
ــران  ــر ایـ ــتیتو کانسـ ــددکاری انسـ مـ
ــتادان  ــنل و اسـ ــام پرسـ ــوده و تمـ بـ
انســـتیتو کانســـر او را بـــه خوبـــی مـــی 
شناســـند. اینـــک او مدیـــر اجرایـــی 
موسســـه خیریـــه ســـرطان اســـت و 
اظهـــار مـــی کنـــد: »تصمیـــم جـــدی 
ـــود  ـــه خ ـــوان و تجرب ـــا از ت ـــه ام ت گرفت
ـــتم  ـــر کاری از دس ـــم و ه ـــتفاده کن اس
مبتـــال  بیمـــاران  بـــرای  برمیآیـــد 
بـــه ســـرطان، بخصـــوص بیمـــاران 
محـــروم کشـــورم انجـــام دهـــم«. 
را  شـــادابی  و  لبخنـــد  همـــواره  او 
نگرانی هـــای  خـــود دارد.  در چهـــره 
ـــه ســـوال  ـــگام پاســـخ ب موجـــود در هن
هـــا در ســـیمای او دیـــده مـــی شـــد. 
در ادامـــه، گفتگـــوی خبرنـــگار مـــا بـــا 

می خوانیـــد: را  مـــددکار  ایـــن 

بـــه نظـــر شـــما مشـــکل اصلـــی بیمـــاران 
مبتـــال بـــه ســـرطان چیســـت؟

گروهـــی از بیمـــاران دارای بیمـــه هـــای درمانـــی هســـتند و گروهـــی کـــه 
ـــرای تحـــت پوشـــش بیمـــه  ـــق واحـــد مـــددکاری ب ـــد، از طری دفترچـــه بیمـــه ندارن
قـــرار گرفتـــن، معرفـــی مـــی شـــوند. همچنیـــن بیمـــاران نیازمنـــد، توســـط واحـــد 
ـــی نیکـــوکاران بخشـــی  ـــت مال ـــا حمای ـــه مـــددکاری معرفـــی شـــده و ب ـــرش ب پذی
از هزینـــه هـــای درمـــان آن هـــا توســـط موسســـه خیریـــه تامیـــن مـــی شـــود. 
بـــه نظـــر مـــن مشـــکل اصلـــی بـــرای بیمـــاران مبتـــال بـــه ســـرطان، تأمیـــن 
ــی  ــام مـ ــت انجـ ــه وزارت بهداشـ ــی کـ ــه تالشـ ــا همـ ــفانه بـ ــت. متاسـ داروسـ
دهـــد، چالش هـــای زیـــادی وجـــود دارد و ایـــن موضـــوع بیمـــاران را در تأمیـــن 
و انتخـــاب دارو دچـــار مشـــکالت قابـــل توجهـــی مـــی کنـــد. بـــا رشـــد بیمـــاری 

ســـرطان ایـــن مشـــکل روز بـــه روز بیشـــتر هـــم خواهـــد شـــد. 

گروهـــی از داروهـــا، شـــامل خدمـــات بیمـــه نبـــوده و بیمـــاران بـــرای تهیـــه 
ــرای  ــژه بـ ــوع بویـ ــن موضـ ــد. ایـ ــت کننـ ــادی پرداخـ ــغ زیـ ــد مبالـ ــا بایـ آن هـ
بیمارانـــی کـــه وضعیـــت مالـــی متوســـط و ضعیـــف دارنـــد مشـــکل بزرگـــی 

اســـت و ممکـــن اســـت در نیمـــه راه درمـــان را رهـــا کننـــد. 

ــه  ــات مؤسسـ ــایر خدمـ ــورد سـ ــا در مـ لطفـ
ــد؟ ــان بگوییـ ــه برایمـ خیریـ

و  آمـــوزش  تحقیقـــات،  پیشـــگیری،  زمینه هـــای  در  متعـــددی  خدمـــات 
درمـــان بیمـــاران در موسســـه در حـــال پیگیـــری اســـت. 

ـــمانی،  ـــوای جس ـــف ق ـــی و ضع ـــیمی درمان ـــل ش ـــختی مراح ـــه س ـــه ب ـــا توج ب
ـــه بیمـــاران از اهمیـــت بســـزایی برخـــوردار اســـت. متخصصیـــن  مبحـــث تغذی
ـــر  ـــای پ ـــان از غذاه ـــول درم ـــد در ط ـــی کنن ـــه م ـــاران توصی ـــه بیم ـــرطان ب س
انـــرژی اســـتفاده کننـــد. متأســـفانه گاهـــی بـــا بیمارانـــی روبـــرو می شـــویم 
ـــواد  ـــت و م ـــد گوش ـــوان خری ـــب و ت ـــه مناس ـــادی، تغذی ـــر م ـــت فق ـــه عل ـــه ب ک
غذایـــی مغـــذی را ندارنـــد. متاســـفانه مراحـــل درمـــان ایـــن بیمـــاری چنـــان 
ـــی  ـــا حت ـــایر هزینه ه ـــار س ـــی در کن ـــواد غذای ـــن م ـــه تأمی ـــت ک ـــکن اس کمرش
بـــرای بیمـــاران و خانـــواده هـــای متوســـط جامعـــه نیـــز ســـخت اســـت و 
ــاز بـــه حمایت هـــای نیکـــوکاران دارنـــد. یکـــی از مهمتریـــن برنامه هـــای  نیـ
ـــرای رفـــع نیازهـــای  ـــا پرداخـــت نقـــدی ب حمایتـــی مـــا تأمیـــن  مـــواد غذایـــی و ی
ـــعه  ـــال توس ـــه روز در ح ـــرم روز ب ـــن محت ـــک خیری ـــا کم ـــه ب ـــت ک ـــاران اس بیم
ـــیار  ـــاز بس ـــن نی ـــرد. ای ـــی گی ـــورت م ـــف ص ـــبت های مختل ـــه مناس ـــت و ب اس
مهـــم اســـت و جـــزو حمایت هـــای مهمـــی اســـت کـــه نقـــش موسســـات 
ـــه  ـــا توج ـــر ب ـــتیتو کانس ـــه در انس ـــوص اینک ـــد. بخص ـــی کن ـــد م ـــه را تاکی خیری
بـــه اینکـــه 40 درصـــد مراجعـــه کننـــدگان از افـــراد کـــم درآمـــد شـــهرها 
ــه  ــکل مواجـ ــن مشـ ــا ایـ ــتر بـ ــتند، بیشـ ــور هسـ ــر کشـ ــتاهای دیگـ و روسـ

هســـتیم.

ادامه دارد..

حل مشکل فرد، 
حل مشکل جامعه است
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 بـا توجـه بـه اهمیـت آشـنایی بـا فعالیت هـای مـردم نهـاد حـوزه 
سـرطان، در هـر شـماره از نشـریه، یـک موسسـه بیـن المللـی را 
معرفـی خواهیـم کرد. معرفی مشـخصات، اسـتراتژی هـا و برنامه 
هـای ایـن موسسـات به ما کمک خواهد کـرد از تجربه ها و الگوهای 
بیـن المللـی بـرای جهـت دادن و فرهنـگ سـازی فعالیتهـای مـردم 
نهاد حوزه سـرطان اسـتفاده کنیم. در این شـماره با » اتحادیه بین 
المللـی کنتـرل سـرطان«  کـه بـه اختصـار UICC نامیـده مـی شـود 

آشـنا خواهید شـد. 
UICC  یـک موسسـه غیـر دولتی و مـردم نهاد بین المللی اسـت که 

مأموریـت اصلـی خـود را بصورت زیر تعریف کرده اسـت:
» مـا فعـاالن و موسسـات مرتبـط بـا سـرطان را متحـد می کنیـم تا بار 
سـرطان در دنیا را کاهش بدهیم، عدالت را توسـعه دهیم و برنامه های 

کنترل سـرطان را با سـایر برنامـه های بهداشـتی ادغام کنیم«.
 UICC بـرای دسـتیابی بـه ایـن ماموریـت مهـم از سـه رویکـرد اصلی 
بهـره مـی گیرد که شـامل:   1( برگـزاری اجتماعات و اجـرای همکاری 

هـای مشـترک   2( حمایت طلبـی    3( توانمنـد سـازی
فعالیت های مربوط به هر کدام از رویکردها شامل موارد زیر است:

 :UICC ساختار 
دارد.  اجرایـی  تیـم  بـا  همـراه  منتسـب  ثابـت  عامـل  مدیـر   -1
ایـن  در  نفـر   30-20 حـدود  دارد.   قـرار  ژنـو  در    UICC دبیرخانـه 
سـازمان  اسـتخدام شـده و بصـورت  مرکزی زیر نظـر مدیر عامل 

کننـد.   مـی  فعالیـت 
از 17 نفـر اسـت  )Board of Dirctors( کـه متشـکل  بـورد  2- هیـات 
کـه هـر دو سـال یـک بـار در انتخابـات مجمـع عمومـی انتخـاب مـی 
شـوند. معمـوال تـالش می شـود این 17 نفـر از قاره هـای مختلف دنیا 
باشـند و توزیـع جغرافیایـی مناسـبی وجود داشـته باشـد. بـا توجه به 
مکانیسـم رای گیری که وجود دارد، شـانس نمایندگان کشـورهایی که 
تعـداد اعضـای بیشـتری دارند  و در این شـبکه همکاری های بیشـتری 

دارنـد در انتخـاب بـه عنـوان عضـو هیات بورد بیشـتر اسـت. 
3- رئیـس UICC کـه بـا رای گیـری و هـر دو سـال یـک بـار انتخـاب مـی 
  UICC از کشـور ترکیه ریاسـت Tezer Kutluk شـود. در دوره قبـل آقـای
را بـه عهـده داشـت و در حـال حاضـر ریاسـت ایـن موسسـه بـه  عهده 

خانـم Sanchia Aranda از کشـور استرالیاسـت.  

UICC عضویت در
UICC از تمـام کشـورهای دنیـا اقـدام بـه عضـو گیـری مـی کنـد. بـر 
اسـاس گـزارش منتشـر شـده در سـال 1396، بیـش از هزار موسسـه 
از یکصد و پنجاه کشـور دنیا عضو این سـازمان بین المللی شـده اند. 
سـازمان های عضـو شـامل دولت هـا، مراکـز علمـی و اجرایـی مرتبـط 
بـا کنتـرل سـرطان هسـتند. بر اسـاس بررسـی های انجام شـده، سـه 
موسسـه از کشـور ما عضو UICC هسـتند که شـامل انسـتیتو کانسر 
ایـران، موسسـه خیریـه محـک، و بیمارسـتان خیریـه رضـا در مشـهد 
مقـدس  اسـت. حـق عضویـت سـاالنه سـه هـزار دالر آمریـکا )حـدود 
10-12 میلیـون تومـان( اسـت. سـازمانهایی کـه حـق عضویـت پرداخت 
می کننـد حـق رای در انتخابـات هیـات مدیـره دارنـد و مـی تواننـد جزو 

هیـات مدیـره این سـازمان بشـوند. 
عضویت در UCC  و منافع اعضا:

سـازمان هایی کـه بنـا دارنـد فعالیت هـای بیـن المللی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از ایـن بسـتر اسـتفاده کننـد و بـا شـرکت در مجامـع و 
اجالس هـای بیـن المللـی از تجـارب و همفکـری سـایر سـازمان های 
مشـابه اسـتفاده کنند.  اعضا می توانند از تخفیف های عضویت برای 

شـرکت در کنگـره ها بهـره ببرند و از حمایت های مالـی مرتبط با دوره 
هـای آموزشـی اسـتفاده کنند. انسـتیتو کانسـر ایران کـه قدیمی ترین 
عضـو ایـن سـازمان اسـت، تاکنـون موفـق به اخـذ گرانت هـای متعدد 
مالی از این موسسـه شـده اسـت و متخصصین بسـیاری با امکانات 
و حمایـت هـای بین المللی موفق به شـرکت در دوره های آموزشـی و 
بازدیدهای بین المللی در سـطح دنیا شـده اسـت. البته برای استفاده 
از  ایـن منافـع نیـاز به برنامه ریـزی و اقدامات متعددی اسـت که  ذکر 

آن در ایـن گـزارش نمـی گنجد.
پیشنهادات

با توجه به ظرفیتی که در این سـازمانها برای کشـورها دارند پیشـنهاد 
مـا ایـن اسـت کـه موسسـات بیشـتری از کشـور مـا در ایـن سـازمان 
عضـو بشـوند تـا بتوانیم بیشـتر از ظرفیـت هـای UICC برای توسـعه 
برنامـه هـای کنتـرل سـرطان در کشـور سـود ببریـم و بـرای ارتقـاء 
وضعیـت در کل دنیـا تـالش کنیـم.  بـرای اطالعـات بیشـتر بـه سـایت 

www.uicc.org مراجعـه کنیـد. 
دکتر کاظم زنده دل 

حمایت طلبیتوانمند سازیبرگزاری اجتماعات و همکاری های مشترک

اجرای کمپین جهانی روز جهانی 
سرطان

ارائه گرانت و حمایت از پروژه های 
علمی و اجرایی. 

تمام متخصصین و محققین 
می توانند برای استفاده از گرانتهای 

UICC اقدام کنند.

تدوین و ترویج بیانیه جهانی سرطان

تربیت و آموزش متخصص کنترل  برگزاری کنگره جهانی سرطان 
سرطان

تدوین ابزار و راهنمای اجرای برنامه 
حمایت طلبی

برگزاری اجماع ساالنه خبرگان حوزه 
سرطان

برگزاری دوره های آموزشی و 
توانمند سازی

انتشار کتاب اطلس سرطان که با 
همکاری انجمن سرطان آمریکا برای 

دومین بار منتشر شده است. 

چالش های شهری سرطان  در سال 
2025 میالدی

اجرای برنامه های حمایتی از 
فعالیتهای  منطقه ای  مرتبط با 

کنترل سرطان
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ممکن است در زمان درمان سرطان، پزشک یا دیگر اعضا تیم درمان به شما بگویند 
که دچار نوتروپنی شده اید. نوتروپنی کاهش نوعی از گلبول های سفید است که 
موجب کاهش شدید سطح ایمنی بدن شما می شود، بنابراین خطر ایجاد عفونت 
در بدن شما به شدت افزایش می یابد. یکی از ویژگی های مهم سلول سرطانی، 
رشد سریع آن ها است. بنابراین بسیاری از درمان های سرطان به گونه ای هستند 
که با رشد سریع سلول ها مبارزه کنند و همین باعث می شود که رشد سلول های 
بدن هم کاهش یابد. در این شرایط بخش هایی از بدن مثل سلول های خونی و یا 

دستگاه گوارش که رشد سریعی دارند نیز دچار مشکل می شوند.

در این حالت تیم درمان به شما توصیه می کنند که به شدت مراقب سالمت خود 
باشید و نکات بهداشتی را برای کاهش خطر عفونت ها رعایت کنید. مثالً به شما 
گفته می شود که هر روز حمام کنید. از حیوانات خانگی دوری کنید. در مکانهای 
شلوغ مثل سینما، اتوبوس و مترو حضور نداشته باشید. از افرادی که بیماری 

عفونی دارند دوری کنید و تا حد امکان رابطه جنسی نداشته باشید.

تغذیه سالم در این شرایط از دو جنبه اساسی اهمیت دارد. اول اینکه باید بهداشت 
تغذیه ای را با دقت بیشتری رعایت کنید. دوم اینکه، با رعایت اصول تغذیه سالم 
به تقویت سیستم ایمنی خود کمک کنید.  بنابراین در این گفتگو در بخش اول 
به نکات مهم مرتبط با بهداشت غذایی و در بخش دوم به توصیه هایی کلی برای 
افزایش قدرت دفاعی بدن پرداخته می شود. برای دسترسی به نکات کامل تر در این 
زمینه به کتاب »تغذیه در بیماران مبتال به سرطان« نویسنده فاطمه تورنگ، دکتر 
کاظم زنده دل مراجعه کنید. این کتاب حاوی بررسی مواد مغذی، برنامه ریزی برای 
تغذیه، مشکالت تغذیه ای ناشی از درمان، تغدیه پس از درمان و پیشنهاد چند غذا 

و نوشیدنی است.  همچنین می توانید با متخصص تغذیه مشورت کنید.

دکتر فاطمه تورنگ
رتبه یک آزمون دکترای سیاست های غذا و تغذیه دانشگاه تهران

کارشناس ارشد تغذيه از دانشگاه علوم پزشکی تهران )رتبه دوم آزمون ورودی(
کارشناس تغذيه از دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی 

ضرورت دقت در بهداشت تغذیه ای؛

تغذیه سالم عاملی برای 
تقویت سیستم ایمنی بدن

تهیــه،  بــا  مرتبــط  بهداشــتی  نــکات 
غــذا  و مصــرف  طبــخ 

  قبــل و بعــد آمــاده ســازی غــذا و 
قبــل غــذا خــوردن، دســتان خــود را 
بــه مــدت بیســت ثانیــه بــا آب گــرم و 

صابــون بشــویید. 

  غذاهــا را در دمــای زیــر پنــج درجــه 
ســانتی گــراد در یخچــال نگهــداری کنید.

  غذاهــای فاســد شــدنی را ظــرف دو 
ســاعت بعــد از خریــد یــا آمــاده ســازی، 

در یخچــال بگذاریــد.

  غذاهــای حــاوی تخــم مــرغ، خامــه 
و مایونــز نبایــد بیــش از یــک ســاعت 

بیــرون یخچــال بماننــد.

از  را قبــل  و ســبزیجات    میوه هــا 
پوســت کنــدن یــا خردکــردن زیــر آب 
شــیر بشــویید. از صابــون، شــوینده ها، 
محلول هــای ســفید کننــده کلــردار یــا 
ــاری  ــوی تج ــت و ش ــوالت شس محص
اســتفاده نکنیــد. بــا اســتفاده از یــک ابر 
)اســکاچ( تمیــز مخصوص ســبزیجات، 
فرآورده هــای دارای پوســت ســخت و 
ــوز و  ــی، م ــیب زمین ــو، س ــت )لیم کلف
ــا هــر فــرآورده ای کــه آلودگــی  غیــره( ی

روی آن اســت را بشــویید.

ادامه دارد...

* یــادآور می شــود: بــرای مشــاوره بــا متخصــص 
سه شــنبه ها  تورنــگ،  دکتــر  خانــم  تغذیــه 
ــگاه انســتیتو کانســر  ــه درمان ــوان ب عصــر می ت
ــتان  ــاورز، بیمارس ــوار کش ــای بل ــع در انتهــ واق

ــرد. ــه ک ــی)ره( مراجع ــام خمین ام
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افتخار  روزی  اگر  متاسفانه  است.  افزایش  حال  در  جوانان  در  قلیان  مصرف  شیوع 
می کردیم که شیوع مصرف سیگار در بانوان ایرانی  شایع نیست، روند مصرف قلیان  

حتی در خانم ها، بخصوص در قشر تحصیل کرده، در حال افزایش است. 
خبرگزاری مهر گزارش می دهد: در حال حاضر 15 درصد جوانان کشور مصرف کننده 
مستمر قلیان هستند که به دلیل دسترسی آسان به آن احتماالً سراغ دیگر مواد دخانی 
هم خواهند رفت. این آمار از آنجا نگران کننده است که جامعه کنونی ایران بدون آگاهی 
از عواقب استفاده از قلیان از آن به عنوان یک وسیله برای تفریح استفاده می کنند. در 
بسیاری از اماکن تفریحی و مکان هایی که افراد برای گردش مراجعه می کنند می بینیم 

که قلیان استفاده می شود.
یکی از دالیل رایج شدن قلیان در بین جوانان را می توان گسترش سفره خانه ها در شهر 
و مجاورت آن ها با محل های علمی فرهنگی همچون دانشگاه ها و کتابخانه ها دانست 
و به نوعی، کشیدن قلیان را وجه عمومی بخشیده است به طوری که کارشناسان حوزه 
سالمت اذعان دارند اپیدمی مصرف قلیان در میان جوانان کشور در وضعیت بحرانی، 
برای  باید سیاست های هماهنگی  و  دارد  از سیگار قرار  خطرناک تر  بسیار  و  هشدار 
مقابله با آن تدوین شود. اگر زمانی کافه ها محل بحث های روز و تحلیل های فرهنگی 
و ادبی بود، امروز سفره خانه های جدید نیز در رقابت با کافه های آن زمان پاتوق برخی 
از جوانان و دانشجویان شده است. اما سوی دیگر این چرخه، جامعه پزشکی و جامعه 
شناسان هستند که از رشد مصرف قلیان در میان جوانان و به ویژه خانم ها نگرانند و 

آن را خطری برای سالمتی نسل آینده می دانند.
مشکالت را می دانیم اما قلیان می کشیم

 ریحانه به همراه دوستانش هر غروب پاتوق شان یکی از سفره خانه های میانه شهر 
است؛ می گوید همه مضرات قلیان را می داند و خوب هم به یادش است که هر پٌک 
را  او قلیان کشیدن  باز هم قلیان می کشد.  اما  است  قلیان معادل چند نخ سیگار 
فرصتی برای دورهمی های دوستانه می داند و معتقد است هنوز پیشنهاد بهتری برای 

جایگزینی با قلیان به ذهن او و دوستان اش نرسیده است.
مضرات کشیدن قلیان 

قلیان به طریقی متفاوت دود تولید می کند، دود سیگار از سوختن تنباکو ایجاد می شود، 
در حالی که دود قلیان از طریق گرم شدن تنباکویی که در کاسه ی باالی آن قرار دارد از 
طریق زغال تولید میشود. محصول نهایی آن یعنی دود یکسان است که حاوی مواد 

سرطان زا است.
بودن وزن  پایین  ریوی مزمن،  انسدادی  بیماری  ریه، مثانه، مری، معده  سرطان های 
هنگام تولد نوزاد، افزایش حمالت آسم جزو عوارض کشیدن قلیان هستند. مصرف 
سیگار و قلیان موجب اختالل در جذب کلسیم و ساخت استخوان، یائسگی زودرس، 
کاهش وزن و تخریب هورمون های جنسی می شود که به تسریع پوکی استخوان 

می انجامد. 
قلیان هم مانند سیگار می تواند احتمال وضع حمل پیش از موعد، و حتی ُمرده به دنیا 
آمدن نوزاد و سایر مشکالت را افزایش دهد. همچنین می تواند بر رشد جنین نیز تأثیر 
منفی داشته باشد. دود قلیان غلظت اکسیژن را در بدن مادر کاهش و نهایتاً موجب 
تنگی نفس جنین شده و او را به سمت مرگ می کشاند. در واقع مصرف قلیان تمام 

مضرات مصرف سیگار را دارد. 
سوء تفاهم ها و شایعات

برخالف شایعات موجود، رد شدن دود از ظرف آب )پایه قلیان( خطرات دود قلیان را 
کم نمی کند. بر عکس با توجه به مدت زمان طوالنی که مصرف کنندگان، پای کشیدن 
قلیان می نشینند، خطرات آن بیش از سیگار است. بر اساس تحقیقات صورت گرفته، 
هر سر قلیان بیش از 20 نخ سیگار مواد مضر وارد بدن ما می کند. تنباکوهای میوه ای، 
نه تنها مضرات تنباکوهای معمولی را دارند، رایحه آنها باعث می شود زمان مواجهه 

برای مصرف کننده و اطرافیان افزایش و 
باعث ضررهای بیشتر شود. 

چاره چیست؟
اما  نیستیم،  مقصر  دنبال  به  اکنون 
قلیان  جمع آوری  وظیفه  که  نهادهایی 
باید پیگیر  از این سفره خانه ها را دارند، 
درصد  نشود،  اقدامی  اگر  که  چرا  باشند 
خواهد  بیشتر  قلیان  مصرف کنندگان 
شد. اکنون استعمال قلیان آنقدر رایج و 
هنگام  ها  خانواده  است که  عادی شده 
وسایل  سپس  و  قلیان  ابتدا  تفریح، 
می دهند،  قرار  نقلیه  وسیله  در  را  دیگر 
و  است  شکسته  حرمت ها،  متأسفانه 
مقابله  سیاست های  می دهد  نشان 
است.  ناکارآمد  همچنان  پدیده  این  با 
مسئولین و نهادهایی که مجوز تأسیس 
بدانند،  باید  می دهند  را  سفره خانه ها 
شاهد  آینده  سال های  در  رویه،  این  با 
بیماری های مرتبط  اکثر  افزایش شیوع 
بخصوص سرطان ها خواهیم بود. همه 
دستگاه ها باید به کمک وزارت بهداشت 
اجتماعی  رشد  به  رو  معضل  این  با 
روش های  با  و  کنند  مقابله  بهداشتی 
مناسب، مانع رشد آن شوند. در این میان 
هیچ بهانه ای قابل پذیرش نیست. جان 
مردم، بخصوص کودکان و نوجوانان در 
خطر است و برای مقابله با آن باید کاری 
مبارزه  این  در  را  خودمان  سهم  و  کنیم 

فراگیر بپردازیم. 
ما  فرزندانمان  آینده  در  که  داریم  یقین 
را سرزنش  ما  و  خواهند کرد  را قضاوت 
را  هشدارها  این  چرا  که  که  کرد  خواهند 

جدی نگرفتیم.  

لزوم توجه به گسترش سفره خانه ها؛

قلیان، تهدیدی جدی برای 
ابتال به سرطان

گر
ـــ
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طرح تشکیل انستیتو کانسر ایران در مهر ماه سال 1325 برای اولین بار توسط مرحوم 
استاد مصطفی حبیبی استاد کرسی آسیب شناسی دانشگاه تهران و پایه گذار علم 
آسیب شناسی در ایران عنوان شد. در سال 1334 ساختمان انستيتو کانسر ايران با 
کمک شیر خورشید سرخ تکمیل و مجهز  شد. از آن تاریخ مرکز مبارزه با سرطان که در 
مکاتبات خارجی از نام »انستیتو کانسر ایران« استفاده می کرد در اتحاديه بین المللی 
کنترل سرطان “)Union for International Cancer Control (UICC”  ثبت شد تا در 

زمره انستیتوهای سرطان معروف دنيا قرار گیرد که اين عضويت تاکنون ادامه دارد. 

لقب گرفتن انستیتو به قطب علمی سرطان کشور
 انستیتو کانسر ایران در هر سه ُبعد آموزش، پژوهش و درمان ارائه خدمات می کند. 
انستیتو کانسر بعنوان معتبرترین بیمارستان تخصصی سرطان در کشور و با بهره 
گیری از تجهیزات فوق تخصصی و پیشرفته، ساالنه بیش از 8هزار بیمار را بستری 
کرده و درمانگاه های آن بیش از سی هزار بیمار را از سراسر کشور بطور سرپائی 
با تربیت نیروی متخصص و فوق تخصص در  پذیرش میکند. در بخش آموزش 
شاخه های جراحی سرطان و هماتولوژی- انکولوژی و همچنین رادیوتراپی- انکولوژی، 
اهتمام به آموزش کارشناسان و تکنسین ها در شاخه های مختلف مرتبط با سرطان 

و فیزیک اشعه نیز دارد.

به عبارت دیگر این مرکز، یک مرکز تک تخصصی و مادر تخصصی در زمینه ارائه 
مجموعه  در  و  بوده  دانشگاه  نظر  زیر  تحقیقاتی  و  درمانی  آموزشی،  خدمات 
بیمارستانی امام خمینی )ره( واقع است. از سال 1379 که از طرف وزارت بهداشت 
درمان و آموزش پزشکی اقدام به شناسائی و انتخاب قطب علمی در کشور شد، این 
مرکز تاکنون دارای این امتیاز علمی در زمینه انکولوژی )سرطان( شناخته شده است. 
این مرکز دارای بخشهای جراحی، شیمی درمانی، رادیوتراپی )شتاب دهنده وبراکی 
ICU و مطب تسکینی و همچنین درمانگاه های فوق تخصصی کلینیکی  تراپی(، 
شامل: درمانگاه ژنتیک، رادیوتراپی انکولوژی، آندوسکوپی، جراحی، کلینیک پستان، 
)سونوگرافی-  رادیولوژی  شامل:  پاراکلینیک  واحدهای  و  واستومی  زخم  درمانگاه 
سیتولوژی،  پاتولوژی،  تخصصی  بالینی،  آزمایشگاه های  فیزیوتراپی،  ماموگرافی( 

ایمنوهیستوشیمی و ژنتیک است. 

کسب جایگاه برتر مرکز تحقیقات سرطان
در زمينه پژوهشی، انستیتو کانسر دارای سه مرکز با نام های مرکز تحقیقات سرطان، 
پرتودرمانی  تحقیقات  تحقیقات مرکز  و مرکز  تحقیقات مدل های سرطان  مرکز 
سرطان است که فعالیت های بسیار چشمگیری در سطح ملی و بین المللی ارائه 
می کنند. مرکز تحقیقات سرطان در ارزشیابی های وزارت بهداشت جزو مراکز برتر 
کشور است و ساالنه حدود هفتاد مقاله علمی از این موسسه در مجالت معتبر 
داخل و خارج از کشور منتشر می شود.  دبیرخانه شبکه ملی تحقیقات سرطان در 
اين موسسه است و با ارتباط علمی و تحقيقاتی با مراکز علمی داخل و خارج کشور، 
تاکنون بیش از صدها مقاله علمی با همکاری موسسات علمی داخل و خارج از 

کشور منتشر شده است. 

 موسسه غير دولتی کمک های مردمی به بیماران مبتال به سرطان )خیریه سرطان( در 
سال 1391 به همت مسئوالن و استادان انستيتو کانسر ايران تأسيس شد تا با کمک و 
همياری مردم و خيرين به نيازهای آموزشی، درمانی و پژوهشی سرطان در کشور پاسخ 
دهد. بسیاری از بیماران منتظر حمایت های خیرین محترم از سراسر کشور هستند. 

ما منتظر نیات و اقدامات خیریه شما هستیم. دست مان را برای هر گونه همکاری 
به سوی شما دراز می کنیم. 

شهرت در بین انستیتوهای سرطان جهان؛

سابقه درخشان انستیتو کانسر ایران 
و چشمان منتظر بیماران
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مؤسسه خیریه شمس؛
شــناســـایی و مهـــار ســـرطان

مؤسســه 
غیـــــر دولتـــی 

کمک های مردمی 
به بیمـاران مبتال 

به سرطان

چشــم بــه راه 
ــما  ــاری شـــ یــــ

ــتیم. هســـــــ

شماره کارت: 
 6104337890453168

شماره شبا: 
IR600120000000004362537350

شماره حساب:
 43625373/50 

بانک ملت

تلفن:
 )021( 66578522

61192854
 6 6 9 2 283
09196697980 

www.
cancercharity.ir      

Email:
cancercharity.ir

@gmail.com 




