
زود هنگام سرطان دارد.

دکتر قنبری مطلق افزود:

گذشـــته  ســـال  چهـــار  طـــی 
از  آگاهـــی  بـــرای  را  بســـته هایی 
عوامـــل خطـــر ســـرطان آمـــاده و در 
توزیـــع  بهداشـــتی  شـــبکه  ســـطح 
کردیـــم. بـــه مراقبیـــن ســـالمت و 
ماماهایـــی کـــه در ســـطح شـــبکه 
بهداشـــتی کار مـــی کننـــد آمـــوزش 
ــه  ــا را بـ ــام هـ ــن پیـ ــا ایـ ــد  تـ داده شـ
مـــردم منتقـــل کننـــد. در دو ســـال 
گذشـــته  میـــزان شـــیوع عفونـــت 
قـــرار  ســـنجش  مـــورد  اچ پـــی وی 
گرفـــت و  مشـــخص شـــد شـــیوع 
ویـــروس HPV در ایـــران در مقایســـه 
بـــا کشـــورهای دیگـــر کـــم نیســـت و 
ـــای  ـــرات رفتاره ـــل تغیی ـــه دلی ـــاید ب ش
اســـتعمال  ماننـــد  اجتماعـــی 
دخانیـــات مـــردان و کشـــیدن قلیـــان 
ـــن عفونـــت نســـبت  ـــان شـــیوع ای در زن
ـــه  ـــه ب ـــد ک ـــه باش ـــاال رفت ـــته ب ـــه گذش ب
8% رســـیده اســـت. بنابرایـــن تنهـــا 
ــروس  ــن ویـ ــیوع ایـ ــه از شـ ــی کـ راهـ
ـــن  ـــق واکس ـــد تزری ـــی کن ـــگیری م پیش
ـــن  ـــه ای ـــه ب ـــا توج ـــت. ب ـــی وی اس اچ پ
کـــه قیمـــت ایـــن واکســـن بـــاال و 
ـــت،  ـــوار اس ـــه دش ـــه آن از داروخان تهی
آن  بـــرای  بایـــد  بهداشـــت  وزارت 
برنامه ریـــزی جامعـــی داشـــته باشـــد 
در  اچ پـــی وی  واکســـن  تهیـــه  تـــا 

سراسر کشور امکان پذیر شود. 

وی بـــا اشـــاره بـــه بهتریـــن راهکارهـــا 
ـــل از  ـــران و پســـران جـــوان قب ـــه دخت ب
ــح  ــواده تصریـ ــکیل خانـ ازدواج و تشـ
بـــا  مقابلـــه  آموزش هـــای  کـــرد: 
عفونـــت HPV و در امـــان بـــودن از 
ـــرای  ـــکار ب ـــن راه ـــت، بهتری ـــن عفون ای
ـــمار  ـــه ش ـــوان ب ـــران ج ـــران و پس دخت
ــه  ــک بـ ــت نزدیـ ــن عفونـ ــی رود. ایـ مـ
صـــد درصـــد عامـــل ســـرطان دهانـــه 
رحـــم شـــناخته شـــده اســـت و بـــرای 
اینکـــــــه بـــه ســـرطان تبدیـــــــل شـــود 
ـــد و در  ـــی کش ـــول م ـــال ط ـــا 15 س 10 ت
ـــی را  ـــوان ضایعات ـــی ت ـــه م ـــن فاصل ای

دکتـــر علـــی قنبـــری مطلـــق، رئیـــس 
و  بهداشـــت  وزارت  ســـرطان  اداره 
دانشـــگاه  علمـــی  هئیـــت  عضـــو 
بهشـــتی  شـــهید  پزشـــکی  علـــوم 

اظهار کرد:

بـــه  ایـــران  در  خانم هـــا  درصـــد   8
عفونت HPV مبتال هستند.

وزارت  ســـرطان  اداره  رئیـــس 
بهداشـــت گفـــت: بهتریـــن کاری کـــه 
ـــام  ـــوان انج ـــی ت ـــرطان م ـــه س در زمین
داد، پیشـــگیری از ســـرطان اســـت. از 
ســـوی دیگـــر مهم تریـــن کار بـــرای 
پیشـــگیری، افزایـــش آگاهـــی در مـــورد 
ســـرطان و راه هـــای پیشـــگیری از آن 

است. 

دکتـــر  قنبـــری مطلـــق در ادامـــه 
افـــزود: پیـــام امـــروز ایـــن اســـت کـــه 
ســـرطان قابـــل پیشـــگیری اســـت. وی 
از  بعضـــی  عامـــل  کـــرد:  تصریـــح 
ســـرطان ها عفونـــت اســـت. مثـــل 
ـــرل  ـــا کنت ـــه ب ـــم ک ـــه رح ـــرطان دهان س
و پیشـــگیری مـــی تـــوان از ایجـــاد 
عفونـــت ایـــن ســـرطان پیشـــگیری 
کـــرد. نتیجـــه ایـــن عفونـــت ضایعـــه 
ــم  ــی بدخیـ ــا حتـ ــم یـ ــوش خیـ ای خـ
اســـت کـــه قابـــل پیشـــگیری اســـت، 
ـــال  ـــه احتم ـــم ک ـــک کنی ـــد کم ـــس بای پ
ایـــن عفونـــت  و ایجـــاد ســـرطان هـــای 

مرتبط با آن را کاهش دهیم.

ـــی از  ـــت: یک ـــرطان  گف ـــس اداره س رئی
ــه  ــت در زمینـ ــای وزارت بهداشـ کارهـ
از  پیشـــگیری  ســـازی،  فرهنـــگ 
ســـرطان اســـت، ماننـــد ایـــن برنامـــه 
کـــه ُبـــه همـــت مؤسســـه خیریـــه 
 . می شـــود  برگـــزار  شـــمس 
همچنیـــن شـــبکه ملـــی ســـازمان 
ـــارزه  ـــیر مب ـــاد در مس ـــردم نه ـــای م ه
ـــا  ـــا ســـرطان همـــگام هســـتند. ضمن ب
از  پیشـــگیری  تحقیقـــات   مرکـــز 
ــکی  ــوم پزشـ ــگاه علـ ــرطان دانشـ سـ
شـــهید بهشـــتی  بـــا همـــکاری شـــرکت 
وزارت  بـــه  وابســـته  کـــه  بادیـــار 
ـــی  ـــش مهم ـــز نق ـــت نی ـــت اس بهداش
در زمینـــه پیشـــگیری و تشـــخیص 

کـــه هنـــوز ســـرطانی نشـــده انـــد، 
ــن  ــتن ایـ ــا برداشـ ــخیص داد و بـ تشـ
ســـرطان  بـــروز  از  ضایعـــات، 
ـــم  ـــه مه ـــن مقول ـــرد. و ای ـــگیری ک پیش
یـــا  و  زودهنـــگام  تشـــخیص  را 
اســـت  الزم  می نامنـــد.  غربالگـــری 
دوره  شـــدن،  آلـــوده  از  قبـــل 

غربالگری های منظم طی شود.

همایـــش شـــناخت و مهـــار ویـــروس »اچ پـــی وی« از 
ـــا همـــکاری وزارت بهداشـــت و  ـــه شـــمس ب ســـوی خیری
شـــبکه ملـــی خیریـــه هـــای حـــوزه ســـرطان بـــرای 

نخســـتین بار در ایران برگزار شد.

در تقویـــم میـــالدی، 4مـــارس بـــه عنـــوان روز جهانـــی 
آگاهـــی از ویـــروس اچ پـــی وی شـــناخته شـــده اســـت. 
ــکاری  ــا همـ ــمس بـ ــه شـ ــور خیریـ ــن منظـ ــه همیـ بـ
ـــرطان  ـــای س ـــه ه ـــی خیری ـــبکه مل ـــت و ش وزارت بهداش
روزه  یـــک  همایـــش  ایـــران،  در  بـــار  اولیـــن  بـــرای 
ـــاالر  شـــناخت و مهـــار ویـــروس اچ پـــی وی را در محـــل ت
ــا  ــی)ره( بـ ــام خمینـ ــتانی امـ ــع بیمارسـ ــام  مجتمـ امـ
ــن  ــه ایـ ــدان بـ ــاران و عالقمنـ ــکوه همیـ ــور باشـ حضـ
متخصصـــان  و  اســـاتید  ســـخنرانی  بـــا  و  حـــوزه 

سرطان برگزار کرد.

ــِی آگاهـــی از عفونـــت اچ پـــی وی،  در ایـــن پویـــش ملـ
ـــمس  ـــه ش ـــل خیری ـــر عام ـــده دل )مدی ـــم زن ـــر کاظ دکت
ــتیتو  ــام مرکـــز تحقیقـــات ســـرطان انسـ و قائـــم مقـ
کانســـر ایـــران(، دکتـــر علـــی قنبـــری مطلـــق )رئیـــس 
ـــرح  ـــر ف ـــان(، دکت ـــت و درم ـــرطان وزارت بهداش اداره س
علـــوم  دانشـــگاه  علمـــی  هیئـــت  )عضـــو  فرزانـــه 
ــادات  ــم السـ ــر اعظـ ــتی(، دکتـ ــهید بهشـ ــکی شـ پزشـ
موســـوی )عضـــو هیئـــت علمـــی دانشـــگاه علـــوم 

پزشـــکی تهران( به ایراد سخنرانی پرداختند.

شـــعار اصلـــی ایـــن همایـــش »از ســـرطان دهانـــه 
موضـــوع  بـــا  و   بـــود  کنیـــم...«  پیشـــگیری  رحـــم 
ـــروس  ـــم وی ـــل و عالئ ـــورد عل ـــی در م ـــازی عموم آگاه س

اچ پی وی و راه های پیشـــگیری آن دنبال شد.

یکـــی از نـــکات مهـــم در ایـــن همایـــش یـــک روزه 
حضـــور فعـــال بیمـــاران بهبـــود یافتـــه و اجـــرای 
ـــرایان  ـــام »همس ـــا ن ـــی ب ـــا در گروه ـــط آنه ـــرود توس س
ـــه رهبـــری مهـــدی قاســـمی اســـتاد آوادرمانـــی  امیـــد« ب

بود .

گفتنی اســـت در پایان این مراسم 
متخصصان ســـرطان به پرسش های 

شرکت کنندگان پاسخ دادند. 
پرســـش و پاسخ های مربوط به عفونت اچ پی وی 

و پیشـــگیری از سرطان دهانه رحم 
در سایت خیریه شمس  

) shamsngo.ir ( منتشـــر شده است.  

همایش شناخت و مهار ویروس »اچ پی وی« برگزار شد

پیشگیـــری از ســـرطان
دهانه رحم 

صادق شاهیان نطنزی

اد
ید

رو
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