
رئیس مرکز تحقیقات انستیتو کانسر 
توسط  امکانات  کردن  آماده  ایران، 
و  پیشگیری  در  را  سالمت  نظام 

تشخیص زودرس، ضروری دانست.

دکترمحمدعلیمحققی استاد تمام 
مرکز  رئیس  و  سرطان  جراحی 
کانسر  انستیتو  سرطان  تحقیقات 
ایران، اولین سخنران مراسم کمپین 
صورتی مؤسسه خیریه شناخت و مهار سرطان )شمس(، با 
اشاره به اینکه ایران از نظر میزان آمار سرطان، از متوسط جهانی 
پایین تر است گفت: ساالنه در ایران 100هزار نفر به سرطان مبتال 

می شوند و 50 هزار نفر به دلیل سرطان فوت می کنند.

دکتر محققی اظهار کرد: سرطان یکی از بیماری هایی است که اگر 
به درستی به افراد اطالع رسانی نشود، موجب نگرانی می شود. 
پیشگیری، از آموزش عمومی شروع می شود و تشخیص زودرس 
با آموزش عمومی شروع  این نیز  عامل مهم بعدی است که 
می شود. همچنین آماده کردن امکانات توسط نظام سالمت را در 

پیشگیری و تشخیص زودرس بسیار مهم است.

نائب رئیس هیئت مدیره خیریه شمس بیان کرد: خوشبختانه در 
سال های اخیر پیشرفت های خوبی در حوزه تشخیص و درمان 
سرطان ها مانند سرطان پستان داشته ایم؛ شانس زندگی بیماران 

مبتال به سرطان پستان که درمان های مناسب دریافت می کنند 
در ایران معادل با پیشرفته ترین کشورهای دنیاست.

پستان  به سرطان  ابتال  از  می توان  داد:  ادامه  محققی  دکتر 
پیشگیری کرد، بنابراین باید راهکارهای پیشگیری از ابتال به این 
عارضه را به ویژه در افراد در معرض خطر به خوبی یاد بگیریم. 
در  را  بیماری  که  می شود  سبب  موقع  به  درمانی  اقدام های 
مراحل اولیه تشخیص بدهیم و کنترل کنیم، همچنین کیفیت 
زندگی نیز در بیماران بهبود پیدا می کند. استعمال دخانیات یکی 
متأسفانه  است.  بیماری سرطان  به  ابتال  در  مهم  عوامل  از 
بسیاری از مردم از خطرها و سرطان زا بودن استعمال دخانیات 
آگاهی ندارند و امروزه شاهد هستیم که حتی نوجوانان و جوانان 
شیوع  نیز  قلیان  استعمال  همچنین  می کشند؛  سیگار  نیز 
چشمگیری در سال های اخیر پیدا کرده است که جای نگرانی 
است و باید برنامه های کنترل و پیشگیری از سرطان به صورت 

جدی توسط کشور پیگیری شود.

رئیس مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر ایران در پایان 
سخنان خود با اشاره به نام جدید مؤسسه یعنی »شمس«
افزود: این نام، یادآور نام دو استاد بزرگ انستیتو کانسر یعنی 
مرحوم دکتر عبدالمحمود ضیاء شمساء و مرحوم دکتر شمس  
برنامه های  طالیه دار  امیدواریم  و  است  شریعت  تربقان 

پیشگیری و کنترل سرطان در کشور باشیم.

سرطان پستان شایع ترین سرطان در میان خانم هاست و از هر هفت خانم، یک 
متعددی  فاکتورهای  می شود.  مبتال  بیماری  این  به  خود  زندگی  طول  در  نفر 
می تواند در بروز این بیماری در یک فرد مؤثر باشد از جمله: عوامل ژنتیکی و 
خانوادگی، شیوه زندگی، تعداد بارداری ها و شیردهی, عدم بارداری یا بارداری بعد 

از 30 سالگی. 

بعضی از این عوامل غیر قابل تغییر هستند، ولی با تغذیه مناسب پرهیز از 
سیگار و الکل و ورزش می توانیم احتمال ابتال به سرطان را کاهش دهیم. یکی 
از وظایف اصلی پزشکان اطالع رسانی و آموزش زنان جامعه جهت شناسایی به 
موقع بیماری است. خوشبختانه کمپین صورتی به کمک پزشکان حاذق در این 
خیریه  بهبودیافتگان  از  جمعی  و  دلسوز  افراد  داوطلبانه  مساعدت  و  زمینه 

شمس، گام های مؤثری جهت نیل به این هدف برداشته اند.

سرطان پستان اگر در مراحل اولیه شناسایی شود می تواند پیش آگاهی بسیار 
بهتری نسبت به مراحل پیشرفته داشته باشد. مهم است که تمام افراد نسبت به 
نشانه های آن آگاه باشند و به محض بروز مشکل به جراح مراجعه کنند. حتی بهتر 
است که هر خانمی که سابقه فامیلی ندارد از 40 سالگی تحت نظر یک جراح قرار 
بگیرد و اگر سابقه خانوادگی در اقوام درجه یک یا دو دارد زودتر مراجعه کند. از 
غیرقرینگی  یا  بیمار  توسط  توده  لمس  به  می توانیم  بیماری  این  نشانه های 
پستان ها، دیسچارژ  نیپل، تغییرات پوست به صورت پوست پرتقالی، تورفتگی نوک 
سینه، احساس توده زیر بغل، درد و در مراحل پیشرفته زخم روی پستان اشاره 
کنیم. از روش های تصویربرداری مختلفی بر اساس صالحدید پزشک برای شناسایی 
ضایعات استفاده می کنیم و در نهایت تشخیص قطعی از طریق بیوپسی به دست 
می آید. تشخیص بیماری در مراحل یک و دو، با درمان های ترکیبی موجود )جراحی, 
شیمی درمانی, پرتودرمانی و هورمون درمانی(، تا 88% عالج قطعی خواهد داشت. 
در مواردی که ضایعه پیشرفته تر باشد از درمان های قوی تری نیز ناگزیریم استفاده 

رشد چشمگیر سرطان در دنیا خصوصاً به دلیل تغییر سبک زندگی، 
افزایش طول عمر و تماس فزاینده با مواد سرطانزا موجب نگرانی 

جوامع بشری، متخصصین و مسئوالن سالمت شده است.

از بعد دیدگاه فردی، خبر تکان دهنده سرطان در مبتالیان و خانواده 
آنها و عواقب ناشی از مسائل عاطفی و مالی تأثیرات بسیار جدی 
در روابط داخل خانواده می گذارد و از ُبعد اجتماعی، سرطان با ایجاد 
آسیب نیروی انسانی و هزینه های سنگین مراقبت و درمان بیماران 

بار اقتصادی شدیدی به کشورها تحمیل می کند.

آمارها نشان می دهد که در طی دو دهه اخیر هزینه های اقتصادی 
ناشی از سرطان 70% افزایش یافته است. امروزه درمان سرطان به 
رشته های  متخصصین  و  می گیرد  چندتخصصی صورت  شکل 
سرطان،  جراحی  رادیوتراپی،  انکولوژی،  مدیکال  شامل  مختلف 
پاتولوژیست، رادیولوژیست، پزشکی هسته ای، ژنتیک طب تسکینی 
و روانپزشک برای بیماران نقشه درمانی مشخص می کند. هر قدر 
سرطان در مراحل پایین تر تشخیص داده شود اثربخشی درمان با 

شانس  بیماران  و  بود  خواهد  کمتر  آنها  هزینه  و  بهتر  نتیجه 
موفقیت درمان عالجی بیشتر و طول عمر باالتر خواهند داشت.

اهمیتنقشرسانههاوآموزشدرمیانمردم

 درک غلط و نداشتن اطالع نگرش صحیح مردم درباره بیماری، مانع 
از تشخیص به هنگام و درمان مؤثرتر می شود. یکی از مؤثرترین و 
این  است که  آموزش  مفقوده کنترل سرطان،  حلقه  مهم ترین 
آموزش باید از محیط خانواده و مدرسه شروع شود. بدیهی است که 
نقش رسانه ها و آموزش در سطوح مدرسه و خانواده می تواند در 
اصالح این باور غلط و ارتقا دانش عمومی به عنوان یکی از مؤثرترین 

روش ها در کنترل درمان سرطان منتج شود.

خوشحالم که خیریه شمس با برگزاری این برنامه خوب و سایر 
برنامه های آموزشی، امکان آموزش مردم و بیماران را فراهم  کرده 
است. امیدوارم با تداوم آن در کل کشور و افزایش آگاهی مردم 
امکان پیشگیری از سرطان فراهم شده و میزان بروز مرگ و میر 

سرطان پستان در ایران کاهش یابد. 

دکترمهتابوثیق
جراح عمومی و فلوشیپ جراحی پستان

ضرورتآگاهسازیکلجامعه
برایپیشگیری،شناختودرمان

در مراسم کمپین صورتی موسسه خیریه شمس مطرح شد

پیشگیری،ازآموزشعمومیشروعمیشود

آموزشراازخانوادهومدرسهشروعکنیم

دکترحبیبا...محمودزاده
رئیس انستیتو کانسر ایران و رئیس هیئت مدیره مؤسسه شمس

کمتر  نیز  کامل  بهبود  نتایج  و  کنیم 
دیر  بیمار  که  زمانی  تنها  بود.  خواهد 
متاستازهای  بیماری  و  کند  مراجعه 
نگهدارنده  درمان  باشد  داشته  وسیع 
کاربرد دارد و بیماری قابل حذف نخواهد 
بود. درمان جراحی امروزه بر پایه حفظ 
پستان است مگر در ضایعات بزرگ و 

موارد خاص ممنوعیت حفظ پستان.

آگاه سازی  اهمیت  فوق  توضیحات 
کل جامعه برای پیگیری و شناخت و 
درمان به موقع این بیماری را واضح 
می کند. اقدامی که کمپین صورتی و 
جامعه  در  دلسوزان  از  دیگر  بعضی 
آغاز کرده اند ولی به حمایت همه ما 
برای توسعه فعالیت خود نیاز دارند. 
بیماری  فرد  شاهد  که  روزی  امید  به 
انکار  یا  ترس  علت  به  که  نباشیم 
دیر  بسیار  غلط  اعتقادات  یا  بیماری 
برای درمان مراجعه کند و دیگر زمان 
دست  از  را  بیماری  با  مقابله  طالیی 

نداده باشیم. 

با  همکاری  شانس  امسال  نیز  من  
این بزرگوارن را داشتم. بسیار خوشحال 
شدم که فرصت آموزش در اختیار من 
با  تا در جمعی دوستانه  گذاشته شد 
دانشکده  دانشجویان  از  گروهی 
بیوتکنولوژی دانشگاه تهران آشنا شوم 
به  را نسبت  آنها  جلسه ای کوتاه  با  و 
تا  کنم  آشنا  بیماری  این  اهمیت 
این  شناخت  اشاعه  برای  سفیرانی 
پایان  در  باشند.  جامعه  در  بیماری 
به  شرکت کنندگان  تمام  نیز  جلسه 
و  شدند  معاینه  داوطلبانه  صورت 
اقدامات اضافی در صورت نیاز برایشان 
درخواست شد و فرمی در اختیارشان 
قرار داده شد تا بتوانند برای پیگیری از 
آن فرم، به عنوان پرونده اولیه خود در 
و  کنند  استفاده  امام)ره(  بیمارستان 

وارد سیستم درمانی آن مرکز شوند.
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