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پیام های نوروزی پزشکان و سرپرستاران انستیتو کانسر ایران؛آم

تبریک برآمده از تخصص و محبت

دکتر
محمد رضا میر 

بـــا عـــرض تبریـــک ســـال تـــازه و بهـــار 
بـــرای  امســـال  می کنـــم  آرزو  رنگارنـــگ 
ســـالمتی  از  سرشـــار  ایرانیـــان  تمـــام 
باشـــد و بـــا تـــازه شـــدن دانـــش و تـــوان 
پزشـــکی از آالم دردمنـــدان- بخصـــوص 
بیمـــاران مبتـــال بـــه ســـرطان روز بـــه روز 

کاسته شود.

دکتر
سپیده امیدواری 

میـــالد گل بـــه فصـــل بهـــاران خجســـته 
باد.

در ســـال نـــو، »هـــر لحظـــه« را بـــدون 
ـــی  ـــته و نگران ـــرای گذش ـــوردن ب ـــرت خ حس
در مـــورد آینـــده، »دریابیـــم« و آن را »بـــه 

تمامی« »زندگی«  کنیم.

دکتر
صنمبر صدیقی 

ـــما  ـــه ش ـــه هم ـــال 1397 را ب ـــه س ورود ب
شـــمس  خیریـــه  بخصـــوص  عزیـــزان، 
بـــزرگ  جامعـــه  می گویـــم.  تبریـــک 
و  مـــددكاران  پرســـتاران،  پزشـــكان، 
خيريـــن  شـــمس ســـالی پرتـــالش بـــرای 
شـــادكردن دل هـــا و نشـــاندن اميـــد و 
حصـــول ســـالمتی بيمـــاران و كمـــك بـــه 
ــا را در  ــل آن هـ ــز و پرتحمـ ــواده عزيـ خانـ

پيش رو دارند.

دکتر حبیب اله
محمودزاده 

ـــزو  ـــاری ج ـــالمتی و بیم ـــم ، س ـــادی و غ ش
ـــور  ـــی در حض ـــت. زندگ ـــی اس ـــك زندگ الینف
ايـــن فـــراز و نشـــيب حـــس می شـــود؛ 
همـــه  امـــا  فصـــول،  تغييـــر  هماننـــد 
حـــس  بـــا  ســـختی ها  و  ناماليمـــات 
پیـــدا  مفهـــوم  و  معنـــا  »او«  حضـــور 

می کند.

ســـال نـــو بـــا نگرشـــی نـــو و فرصتـــی 
ـــرای همـــه  ـــرای بهتـــر زيســـتن را ب ـــاره ب دوب

آرزو دارم.

دکتر 
بهرام عندليب 

حـــال كـــه  جامــــــــــــه بهـــــــاری رنـــگ و بـــو 
طبيـــــــعت  بـــه  دوبـــاره  رويشـــی  و 
آرزو  صميمــــــــانه  اســـت،  بخشـــيده 
می كنـــم فصـــل ســـرد بيمـــاری از وجـــود 
نازنينتـــان بـــا طلـــوع بهـــار تندرســــــــتی 

رخت بر بنــــــدد

روزگارتـــان  بهـــاری  جانتـــان  و  جســـم 
سرشار از اميدواری 

دکتر
مهرزاد ميرزانيا 

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

ســرطان بــه هيــچ وجــه پايــان كار نيســت. 
در دنيــای امــروز، ســرطان يــك بيمــاری 
ــه  ــيدن ب ــرای رس ــت و ب ــرل اس ــل كنت قاب
ايــن هــدف، تيــم بزرگــی متشــكل از انــواع 
گروه هــــای  و  پرســـــتاران  تخصص هــا، 
در  كانســر  انســتيتو  در  حمايت كننــده، 

خدمت شما هستند.

شــاد باشــيد و بــه فكــر لــذت بــردن از 
لحظــه لحظــه عمرتــان باشــيد، مــا در ايــن 

مبارزه كنار شماییم.

دکتر
بیتا کالغچی 

فرارسیدن سال 1397 بر شما مبارک باد
هموطن نوروز تو پیروز باد
ای وطن هر روز تو نوروز باد
بعد از این هرروز بهتر روز ما

جاودانه تا ابد نوروز ما

دکتر
ابراهیم عصمتی 

سال نو بر دستان یاریگر و قلب های پر مهر و 
دردمند،  بیماران  به  یاری رسانان  محبت 

مبارک باد.

دکتر
فریدون سیرتی 

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

است.

دکتر
فهیمه فرخ نیا

جز دعا کار دگر نیست مرا
شب و روزت همه شاد

دلت از غم آزاد
همه ایام به کام

و تو پیوسته سرافراز و ز هر غصه برون
روزگارت لبخند                     

هفته هایت پر مهر
هر کجایی که قدم بگذاری

همه از کینه تهی
همه از قهر و عداوت خالی

همه جا ، نام تو از مهر ، به لب ها جاری ...
و تو با یاد خداوند بزرگ

به سالمت ببری راه به پیش ...

سال ١٣٩٧ خورشيدی مبارك باد.
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دکتر
محمد شیرخدا 

مــا گــروه درمــان ســرطان و بيمــاران مبتال 
ــر  ــا ه ــم. م ــواده اي ــك خان ــرطان، ي ــه س ب
ســال ســفره هشــت ســين داريــم: ســيب. 
ســمنو. ســبزه. ســنجد. ســير. ســماق. 
ســركه و ســرطان. زيــرا مــا بــا تمــام وجــود 
می تــوان  هــم  ســرطان  بــا  معتقديــم 

زندگی كرد و شاد بود. سال نو مبارك

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

دکتر
مامک طهماسبی 

ـــر از  ـــرطان غی ـــه س ـــال ب ـــار مبت ـــچ بیم هی
ـــج  ـــد درد و رن ـــاری نبای ـــه بیم ـــال ب ـــج ابت رن
کنـــد.  تحمـــل  را  دیگـــری  جســـمی 
حمایـــت از بیمـــار مبتـــال بـــه ســـرطان و 
ارتقـــای  و  حفـــظ  جهـــت  او  خانـــواده 
بـــدو  همـــان  از  زندگـــی،  کیفیـــت 
ــک  ــک تـ ــه تـ ــاری وظیفـ ــخیص بیمـ تشـ

اعضای تیم درمانی اســـت.

دکتر
فرشید فرهان 

امیدوارم در سال جدید با رعایت الگوی زندگی 
فکری  تنش های  و  نگرانی  از  بدور  و  سالم 
سالی سرشار از سالمتی و موفقیت داشته 

باشید.

دکتر
عطا قراجه ای 

تقریبــا کمتــر خانــه و خانــواده ای اســت کــه بــا 
پدیــده ســرطان برخــورد نداشــته باشــد. توجــه 
مداخلــه  و  دهنــده  هشــدار  عالئــم  بــه 
و  بهتریــن  ســریع،  درمانــی  و  تشــخیصی 
مؤثرتریــن کار بــرای مقابلــه و درمان آن اســت. 
مــا در هــر مرحلــه ای در کنــار شــما هســتیم و 
ــل  ــه تحم ــت ک ــن اس ــر ای ــمان ب ــام تالش تم
ــا  ــا ب ــم ت ــانتر کنی ــان آس ــکالت آن را برایت مش

کمک همدیگر بر آن غالب شویم.

دکتر
فریدون معماری 

سالم و عرض تبريك  سال نو
اميـــدوارم مطالـــب ايـــن نشـــريه وزيـــن 
علمـــى راه جديـــدى را در شـــناخت عمومـــى 
ســـرطان بـــاز كنـــد و مـــردم بداننـــد كـــه 
ســـرطان قابـــل درمـــان اســـت بـــه شـــرطى 
كـــه در مراحـــل اوليـــه تشـــخيص داده شـــود و 
ايـــن مســـئله اهميـــت اطـــالع رســـانى 

عمومى را نشان مى دهد.

زهره تیزمغز 

چو گیتی جوان شد به فرمان حق
دگر در زمستان نماند رمق

اگر درد و رنجی به جانت نشست 
دل از بند لطفش نباید گسست 
كه او قادر است وسمیع و علیم 
به فرمان او بیابی شفا از حكیم 

)ســروده خــودم تقدیــم بــه همــه بیمارانــی 
كــه ســالیان ســال هــر روزم بــه عشــق 

خدمت و یاریشان آغاز شده است.( 

ــتانی  ــر زمسـ ــارك هـ ــر تـ ــد  بـ ــه امیـ جوانـ
برویـــد حاصلـــش جـــز طـــراوت بهـــار 
نیســـت و پرتـــو ایمـــان بـــر هـــر  دلـــی 
ـــاط  ـــكوفایی و نش ـــز ش ـــره اش ج ـــد ثم بتاب
نخواهـــد بـــود، و چـــه زیباســـت كـــه در 
رشـــته  بیمـــاری  دشـــوار  روزهـــای 
مهـــر  ریســـمان  بـــه  را  باورهایمـــان  
ـــا زورق لطفـــش   ـــم و ب ـــد زنی ـــروردگار پیون پ

به ساحل امید گام نهیم 

ـــتی را در  ـــان تندرس ـــودم ارمغ ـــای وج از ژرف
بهار نو برایتان آرزو دارم

دکتر
عباس علی بخش 

ســـرطان درمان پذیـــر اســـت؛ و درخـــت 
صبـــر و تحمـــل شـــما عزیـــزان بـــدون 
ــا را نیـــز در  شـــک بـــه بـــار می نشـــیند. مـ
ـــد.  ـــود بدانی ـــراه خ ـــوار هم ـــیر دش ـــن مس ای

هر گام با شماییم.

 پیشاپیش سال نو مبارک.

دکتر
 آذین نحوی جو 

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

کنیم.

دکتر
رامش عمرانی پور 

بـــا آغـــاز بهـــار طرحـــی نـــو در شـــیوه 
ــم و از  ــی افکنیـ ــی پـ ــه زندگـ ــتن بـ نگریسـ
هـــر  بیاییـــم  بیاموزیـــم.  طبیعـــت 
از  را فصلـــی دیگـــر  مرحلـــه ی زیســـتن 
زندگـــی ببینیـــم وبـــه  ویژگی هایـــش خـــو 
بگیریـــم.  رنـــج و درد هـــای بشـــر را حـــدی 
متصـــور نیســـت، ولـــی کاســـتن آن بـــرای 
ــر  ــا- هـ ــه مـ ــتان همـ ــان از دسـ عزیزان مـ
ــد-  ــوان باشـ ــم تـ ــک و کـ ــم کوچـ ــدر هـ قـ

ساخته است.

دکتر 
فرناز  آموزگار هاشمی

زندگـــی مملـــو از بـــاال و پاييـــن اســـت. 
رمـــزش ايـــن اســـت كـــه در باالهـــا لـــذت 
باشـــيم و  پاييـــن شـــجاع  ببريـــم و در 
اســـتوار... يادمـــان باشـــد كـــه منفـــي 
ــم و  ــس خداييـ ــا از جنـ ــم. مـ ــر نكنيـ فكـ

خدا بنده اميدوار را دوســـت دارد.

مـــن چون ز پا بيفتم
درمان درد من اوست

درد آن بـــود كه  از پا
درمان من بيفتد.

سپیده سعیدیان 

احســـن الحال یعنـــی یـــاد بگیریـــم چطـــور 
بـــا اتفاقـــات تلخـــی مثـــل بیمـــاری، جدایـــی و 

شکست به سازگاری و پذیرش برسیم. 
و از پا درنیاییم بلکه حال نویی بسازیم 

بهبــــــود یافتـــــــه های قـــــــهرمان بـــه 
احسن الحال رسیدن مبارکتون باشه
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ویدا چهری

بـنام خدای بهار آفرین 
بهار آفرین را هزار آفرین

به جمشید و آیین پاکش درود
که نوروز از او مانده در یادبود . . .

نوروز مبارک

دکتر
علیرضا عبدالهی

عزیـــزان مـــن، بـــا تکیـــه بـــر ایمـــان و 
ـــی  ـــد م ـــیت خداون ـــه مش ـــخ ب ـــاد راس اعتق
تـــوان ســـخت تریـــن مراحـــل زندگـــی را 

گذراند وپیروز شد.
تکـــرار واژه ی »امیـــد« در تمـــام مـــوارد 

زندگی برایمان ضروری است.
امیـــد و اعتمـــاد بـــه خداونـــد و آینـــده، 
ـــزه  ـــد و انگی ـــی افزای ـــا را م ـــی م ـــان درون ایم
ی مـــا را بـــرای ادامـــه راهمـــان بیشـــتر 

می کند.
مالیم باشیم،

را زمخـــت و  اجـــازه ندهیـــم دنیـــا مـــا 
خشن نماید...

ــی  ــم، از زندگـ ــازه ندهیـ ــج اجـ ــه درد و رنـ بـ
بیزارمان کند...

بـــه تلخـــی هـــا اجـــازه ندهیـــم، شـــیرینی 
زندگی را ، از ما برباید...

آموخته ایم که وقتی ناامید میشویم
خداونـــد بـــا تمـــام عظمتـــش ناراحـــت 

می شود
و عاشـــقانه انتظـــار می کشـــد کـــه بـــه 

رحمتش امیدوار شویم...
ـــان  ـــد نشـــویم و همچن ـــا امی پـــس هرگـــز ن
ــب  ــدا طلـ ــا را از خـ ــن هـ ــدوار، بهتریـ امیـ
ــنده ای  ــان و بخشـ ــد، مهربـ ــم. خداونـ کنیـ

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

است«

معصومه شاه نظری

دلم گرم خداوندی است که با دستان من
گندم برای یا کریم خانه می ریزد...

دلم می خواهد ضمن تبریک سال نو به یکایک 
بیماران مبتال به سرطان بگویم: 

»دلت به خدا قرص باشد.«

 فرخنـــده آقــایی

بهار بهترین بهانه برای آغاز و آغاز بهترین 
بهانه برای زیستن است. آغاز بهار برشما 

مبارک.

دکتر
 زهرا جهانگرد 

ــار همـــواره نویدبخـــش  فـــرا رســـیدن بهـ
بالندگـــی  و  رشـــد  و  دوبـــاره  شـــروعی 

است.

اینـــک در آســـتانه بهـــار و آغـــاز ســـال نـــو، 
ـــام  ـــا تم ـــویم ت ـــان می ش ـــر هم پیم ـــار دیگ ب
ـــما  ـــالمت ش ـــظ س ـــرای حف ـــود را ب ـــوان خ ت
خدمـــات  بهبـــود  و  گرانقـــدر  بیمـــاران 
ـــته  ـــاد داش ـــه ی ـــم؛ و ب ـــه کار بندی ـــی ب درمان
ــا  ــا بـ ــدف تنهـ ــن هـ ــه ایـ ــل بـ ــیم نیـ باشـ
عزیـــزان  شـــما  همراهـــی  و  همـــکاری 

میسر می شود.

ــالمتی و  ــان سـ ــان برایتـ ــزد منـ از درگاه ایـ
شادکامی آرزومندیم.

سال نو مبارک.

دکتر
رضا شیرکوهی 

ضمـــن عـــرض تبریـــک ســـال نـــو و آرزوی 
بهروزی

ــدای  ــال از ابتـ ــر سـ ــه هـ ــانگونه کـ همـــــ
ـــدن  ـــده ش ـــار و زن ـــیدن به ـــان، رس زمستـــــ
مـــی  انتظـــــــــار  را  طبیعـــت  دوبـــاره 
کـــه  بیماری هـــا  شـــروع  در  کشـــیم، 
همچـــون زمســـتان زندگـــی اســـت، بایـــد 
بـــه امیـــد بهـــاری شـــــــــــدن دوبـــاره 
درمـــان  همـــان  کـــه  زندگی مــــــــان، 
بیمـــاری اســـت، بنشـــینیم و هرگـــز ناامیـــد 

نشویم

ـــن و  ـــون فروردی ـــواره همچ ـــان هم روزگارت
اردیبهشت باد.

دکتر
مصطفی فرزین 

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

صفا آمد، صفا آمد، که سنگ و ریگ روشن شد
شفا آمد، شفا آمد، شفای هر نزار آمد

در ســـال جدیـــد بـــرای تمامـــی بیمـــاران و 
ــر گیتـــی، صّحـــت و  ــدان در سراسـ دردمنـ
عافیـــت از درگاه ایـــزد منّـــان، مســـالت 

داریم.
ـــگان  ـــه هم ـــالمت ب ـــت س ـــم نعم آرزومندی

ارزانی شود. 

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

درمان باشیم.

دکتر محمد سعید
بسنجیده 

زمینـــه  در  مـــردم  فهـــم  و  آگاهـــی 
ســـرطان و توجـــه بـــه پیشـــگیری بـــه 
ـــم  ـــول مه ـــان از اص ـــن درم ـــوان بهتری عن
بهداشـــتی و درمانـــی اســـت. امـــروزه بـــا 
کشـــور  خـــوب  امکانـــات  بـــه  توجـــه 
ـــیعی از  ـــطح وس ـــگیری در س ـــکان پیش ام
اکیـــد  توصیـــه  مهیاســـت.  کشـــور 
موقـــع  بـــه  تشـــخیص  بـــر  پزشـــکان 
ـــه  ـــردم ب ـــت دادن م ـــزوم اهمی ـــرطان ل س
ایـــن مهـــم اســـت. تـــوکل بـــه قـــدرت 
خداونـــد متعـــال و امیـــد بـــه آن و اعتمـــاد 
ــکار  ــن راهـ ــرب بهتریـ ــکان مجـ ــه پزشـ بـ
بیمـــاری  مناســـب  مدیریـــت  جهـــت 
ـــا هـــم در جهـــت  ـــو همـــه ب اســـت. ســـال ن
زودهنـــگام  تشـــخیص  و  پیشـــگیری 

سرطان قدم برداریم.

فاطمه تورنگ 

ـــه  ـــرای هم ـــالمتی ب ـــار از س ـــالی سرشــــ س
ــالمت  ــادی از سـ ــش زیـ ــم. بخـ آرزو می کنـ
ــالح  ــا اصـ ــه بـ ــت کـ ــرو اراده ماســـــ در گـ
شـــیوه زندگـــی می توانیـــم بـــه آن دســـت 
ـــالم تر  ـــی س ـــرای ایران ـــم ب ـــه باه ـــم. هم یابی

گام برداریم.
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