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عنوان سخنرانی/ برنامهتخصصنام

خیرمقدم و معرفی مؤسسه و کمپینمتخصص جراحی سرطاندکتر محمدعلی محققی

آمار و عوامل خطر سرطان پستان در ایران )گذشته، حال، آینده(متخصص اپیدمیولوژی سرطاندکتر کاظم زنده دل

کاربردهای رادیوتراپی در سرطان پستانمتخصص رادیوتراپیدکتر بیتا کالغچی

نقش تیم درمان متخصص جراحی سرطاندکتر حبیب ا... محمودزاده

اهمیت ماموگرافی و سونوگرافی در تشخیص زودهنگام و درمانمتخصص رادیولوژیدکتر معصومه گیتی

پیشگیری و درمان سرطان پستانمتخصص جراحی سرطاندکتر صدف علیپور

اهمیت بازسازی پس از جراحی سرطان پستانمتخصص جراحی سرطاندکتر رامش عمرانی پور

نقش ژنتیک در سرطانمتخصص ژنتیکدکتر رضا شیرکوهی

عوارض شیمی درمانی در سرطان پستانمتخصص مدیکال آنکولوژیدکتر رضا شاهی

دستاوردهای کمپین صورتی گذشتهدبیر اجرایی کمپینزهره غالمحسین فرد

مشاورهومعاینهپیشگیریسرطان

مشاوره و معاینه رایگان پستانفلوشیپ جراحی پستاندکتر مهتاب وثیق

مشاوره و ویزیت رایگان تغذیهمتخصص تغذیهدکتر فاطمه تورنگ

مشاوره ژنتیکمتخصص ژنتیکدکتر رضا شیرکوهی

خیریه شمس، دومین سال کمپین سرطان صورتِی خود را با هدف 
"آگاهی بخشی سرطان پستان" برگزار کرد.

به گزارش خبرنگار شمس؛ در تقویم میالدی، ماه اکتبر با نماد ربان 
لقب گرفته  پستان  با سرطان  و ماه مبارزه  صورتی شناخته شده 
است. خیریه شمس پس از برگزاری اولین همایش کمپین صورتی 
در سال 1395، امسال نیز این همایش یکروزه را در محل سالن مرکز 
تصویربرداری مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره( با حضور با شکوه 
همیاران و عالقمندان به این حوزه با سخنرانی اساتید و متخصصین 

برجسته سرطان برگزار کرد.

این همایش با شعار »هوشیار باش! سرطان پستان نشانه دارد«، 
با موضوع آگاه سازی بانوان در مورد علل و عالئم سرطان پستان و 
راه های پیشگیری از ابتالی به آن، با همکاری انستیتو کانسر ایران، 
مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر ایران و  مرکز تصویربرداری 
مجتمع بیمارستانی امام خمینی)ره( تهران در محل سالن اجتماعات 

این مرکز به شرح زیر برگزار شد:

ــن  ــه و فرح بخـــش ایـ ــل توجـ ــکات قابـ از نـ
ـــه  ـــاران بهبودیافت ـــال بیم ـــور فع ـــن حض آیی
همچـــون خانـــم جمیلـــه مظفـــری بـــه 
عنـــوان مجـــری برنامـــه، اجـــرای ســـرود 
توســـط بیمـــاران بهبودیافتـــه بـــه رهبـــری 
ــود  ــمی بـ ــدی قاسـ ــی مهـ ــتاد آوادرمانـ اسـ
کـــه شـــور حـــال خاصـــی را بـــه مراســـم 
بخشـــید کـــه در پایـــان از طـــرف خیریـــه 
ــناخت  ــاد شـ ــه مردم نهـ ــمس )مؤسسـ شـ
و مهـــار ســـرطان( از ایـــن گـــروه  هم خـــوان 
ـــن،  ـــن آیی ـــران در ای ـــه از حاض ـــد قرع ـــه قی و ب
ـــد و  ـــل آم ـــه عم ـــر ب ـــود تقدی ـــم یادب ـــه رس ب
ــه  ــه ای بـ ــز، هدیـ ــه نیـ ــاران بهبودیافتـ بیمـ
رســـم یادبـــود، بـــه پزشـــکان اهـــدا کردنـــد.

کمپیـــنصورتـــیدردانشـــکدهفناوریهـــای
ـــنپزشـــکی نوی

ــک روزه  ــن همایـــش یـ ــزاری ایـ پـــس از برگـ
در روز پنجشـــنبه 4آبـــان مـــاه، در اقدامـــی 
بـــا  صورتـــی  کمپیـــن  همایـــش  دیگـــر، 
همـــکاری دانشـــكده فناوری هـــای نویـــن 
پزشـــكی کارگاه آموزشـــی ایـــن دانشـــکده 
همایـــش  ایـــن  در  شـــد.  برگـــزار  نیـــز 
ـــجویان و  ـــاتید، دانش ـــك روزه، اس ـــی ی آموزش
ــن  ــای نویـ ــکده فناوری هـ ــدان دانشـ کارمنـ
پزشـــکی توســـط اســـاتید جـــراح، تغذیـــه 
بـــا راهكارهـــای عملـــی بـــرای پیشـــگیری و 
تشـــخیص زودهنـــگام ســـرطان پســـتان و 
ـــنا  ـــب آش ـــه مناس ـــح تغذی ـــای صحی روش ه
شـــدند و در ادامـــه ویزیـــت تغذیـــه و معاینـــه 
پســـتان بـــه صـــورت رایـــگان توســـط اســـاتید 

جـــراح و تغذیـــه انجـــام شـــد.

کارگاه هـــای  می شـــود:  خاطرنشـــان 
ـــه  ـــان ادام ـــه همچن ـــن مؤسس ـــی ای آموزش
خواهـــد داشـــت و عالقه منـــدان می تواننـــد 
درخواســـت برگـــزاری خـــود را بـــا شـــماره 

تمـــاس  021- 66578522 اعـــالم کننـــد.

فضـــای  در  صورتـــی  ســـرطان  کمپیـــن 
 telegram.me/shamsngo زی مجـــا
،www.instagram.com/shamsngo.ir

و در وب ســـایت مؤسســـه بـــه نشـــانی 
bc.shamsngo.ir  اقدامـــات خـــود را دنبـــال 

خواهـــد کـــرد.

امیـــد اســـت بـــا تجربـــه ایـــن برنامـــه در 
ــه را  ــن برنامـ ــم ایـ ــده بتوانیـ ــال های آینـ سـ

هرچـــه باشـــکوه تر برگـــزار کنیـــم.

ش
زار

گ

به همت خیریه شمس ؛

دومینهمایشکمپین
آگاهیبخشیسرطانپستانبرگزارشد
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