
)غربالگری  ویروس پاپیلومای 
) HPV انسانی

 آزمایشگاه
 جامع
 غربالگری
 سرطان
 دهانه رحم
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مفتخر است که اولین 

آزمایشگاه جامع غربالگری 
سرطان دهانه رحم )غربالگری 

 )Human Papillomavirus
در ایران را بنیان گذاری کرده 

است و از ابتدای سال 1396 با 
همکاری اداره پیشگیری 

سرطان وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی و 

تحت نظارت اداره کل 
آزمایشگاه مرجع سالمت 

خدمات غربالگری را 
براساس دستورالعمل های 

جهانی، و با استفاده از 
تجهیزات نوین آزمایشگاهی، 

کادری مجرب و با هزینه اندک 
به هموطنان گرامی ارائه 

می کند.

همایش
سرطان کولورکتال
برگزار شد

پیشگیری
از
سرطان
روده بزرگ

همایـــــــش مردمـــــــــی ســـرطان 
کولورکتـــال )روده بـــزرگ( از ســـوی 
خیریـــه شـــمس بـــا همـــکاری وزارت 
ملـــی  شبــــــــــکه  و  بهــــــــداشت 
خیریه هـــای حـــوزه ســـرطان برگـــزار 

شد.

بـــه گـــزارش خبرنـــگار مـــا، ســـرطان 
شـــایع ترین  از  یکـــی  بـــزرگ  روده 
زنـــان  و  مـــردان  در  ســـرطان ها 
ـــر  ـــزار نف ـــا 10 ه ـــاالنه تقریب ـــت و س اس
ـــوند  ـــی ش ـــال م ـــرطان مبت ـــن س ـــه ای ب
و بیـــش از پنـــج هزار نفـــر بـــه علـــت 
می کننـــد.  فـــوت  ســـرطان  ایـــن 
ـــام  ـــرطان در تم ـــن س ـــروز ای ـــزان ب می
کشـــورها از جملـــه کشـــور مـــا در 
ــن  ــه همیـ ــت. بـ ــش اسـ ــال افزایـ حـ
بـــا  شـــمس  خیریـــه  منظـــور 
وزارت  ســـرطان  اداره  همـــکاری 
ــبکه ملـــی  ــان و شـ بهداشـــت و درمـ
خیــــــــریه های حـــوزه ســــــــرطان، 
از  پیشـــگیری  روزه  یـــک  همایـــش 
محـــل  در  را  بـــزرگ  روده  ســـرطان 
تـــاالر ایـــوان شـــمس بـــا حضـــور 
جمعـــی از مـــردم شـــهر تهـــران و 
همیـــاران خیریـــه شـــمس برگـــزار 

کرد.

در ایـــن همایـــش، پرفســـور رضـــا 
و  تحقیقـــات  )معـــاون  ملـــک زاده 
ــان و  ــاوری وزارت بهداشـــت، درمـ فنـ
کاظـــم  دکتـــر  پزشـــکی(،  آمـــوزش 
خیریـــه  عامـــل  )مدیـــر  زنـــده دل 
مرکـــز  قائم مقـــام  و  شمـــــــــس 
انســـتیتو  ســـرطان  تحقیقــــــــات 
کانســـر ایـــران(، دکتـــر علـــی قنبـــری 
مطلـــق )رئیـــس اداره ســـرطان وزارت 
ـــان  ـــب احمدی ـــر آراس ـــت(، دکت بهداش
ـــی  ـــبکه مل ـــره ش ـــات مدی ـــس هی )رئی
ــه  ــر عامـــل مؤسسـ ســـرطان و مدیـ

شــامل  آزمایشــگاهی  خدمــات 
ــه  ــی)Co-Test( ب آزمون هــای ترکیب

شرح ذیل است:

 آزمــون مولکولــیHPV: بــرای 
ــی از  ــی ویروس ــخیص آلودگ تش
بــا  و  مولکولــی  روش هــای 
بهره گیــــــــری از دســتگاه های 

اتوماتیک 

بــــــرای   :HPV ژنوتـــــــایپینگ   
ــای  ــا گونه ه ــی ب ــخیص آلودگ تش
-HPV بیماریــزا و پرخطــر، بویــژه

18-HPV , 16

ــرای  ــمیر: ب ــاپ اس ــون پ    آزمـــــ
تشــخیص ســلول های ناهنجــار 
و پیش ســرطانی بــا اســتفاده از 

روش های سیتولوژی

خدمات ما:

ــزومات  ــی ملــــ ــال تمام  ارســــ
بــه  نیــاز  مــورد  نمونه گیــری 
مراکــز بهداشــتی، بیمارســتان ها، 
مطــــــب ها و آزمـــــایشگاه های 
دولتــی و خصوصــی در سراســر 

کشور 

ــک  ــای بیولوژی ــال نمونه ه   انتق
بــا اســتفاده از سیســتم یکپارچــه 
از  بیولوژیــک  حمــل نمونه هــای 
مـــــراکز نمـــــونه گیری سراســر 

کشور

   وب ردیابــی نمونــه در جریــان 
ارائــه  و  آزمایشــگاه  بــه  انتقــال 
ــق  ــایج از طریــــــ ــریع نتــــ ســــــ

سیســـــــــتم های اطــــــــالعاتی 
پوشــش  بــا   )LIS( آزمایشــگاه 

تحت

 اجــرای آزمایش هــای تشــخیصی 
در کمتریــن زمــان )10-7 روز ( بــرای 

بیش از 1200 نمونه در روز

ــا  ــگاهی ب ــات آزمایش ــه خدم  ارای
باالتریــن اســتاندارد بــا بهره گیــری 
و  پیشــرفته  دســتگاه های  از 
علمــی  تــوان  و  اتوماتیــک 

نیروی های متخصص و مجرب

   نظــارت مســتمر آزمایشــگاه 
ــار  ــی اعتب ــالمت و ارزیاب ــع س مرج
بــا  منطبــق  حاصلــه  نتایــج 
معیارهــای ســازمان جهــــــــانی 
ــی های  ــت از ویژگــــــــ بهداشــــــ
منحصــر بــه فــرد ایــن آزمایشــگاه 

است

از   پیشــگیری   چشــم انداز مــا  
ســرطان دهانــه رحــم از طریــق 
ــری از  ــا بهره گیــــ ــری ب غربالگـــــ
مولکولــی  و  نویــن  روش هــای 
ــرطان  ــاری از س ــی ع ــت. جهان اس

دهانه رحم بعید نیست.

آزمایشــگاه جامــع غربالگری 
طــب  پادیــــاب  شــــرکت 
021-26417184 تلفــن: 

پست الکترونیک:
info@padyabteb.com

خیریـــه محـــک(، دکتـــر رضـــــــــــا 
شـــیرکوهی )متخصـــص ژنتیـــک و 
عضـــو هیـــــــــات علمـــی مرکـــــــز 
تحقیقــــــات ســـرطان انستیـــــــتو 
کانســـر ایـــران( و فاطمـــه تورنـــگ 
ـــز  ـــق مرک ـــه و محق ـــص تغذی )متخص
انســـتیتو  ســـرطان  تحقیقـــات 
کانســـر ایـــران( بـــه ایـــراد ســـخنرانی 

پرداختند.

همایـــش  ایـــن  اصلـــی  شـــعار 
ســـرطان  مهـــار  و  »شـــناخت 
هـــدف  بـــا  و   بـــود  کولورکتـــال« 
آگاه ســـازی عمومـــی در مـــورد علـــل 
و  کولورکتـــال  ســـرطان  عالئـــم  و 

راه های پیشـــگیری آن دنبال شد.

ایـــن  در  مهـــم  نـــکات  از  یکـــی 
ــال  ــور فعـ ــک روزه حضـ ــش یـ همایـ
اجـــرای  و  بهبود یافتـــه  بیمـــاران 
ســـرود جدیـــد توســـط آن هـــا بـــا 
ـــی  ـــن »نرگـــس مســـتی«، »وقت عناوی
ــم«،  ــربان می شـــــــــــ ــه مهــــــــ کـ
»خوشـــحال و شـــاد و خندانیـــم« در 

ـــرایان  ـــام »همس ـــا نــــــــــ ـــی ب گروه
ــدی  ــری »مهـ ــه رهبـــــ ــد«  بـ امیـــــ

قاســـمی« استاد آوا درمانی بود.

زهـــره حســـینعلی پور نجیبـــی دبیـــر 
ــی  ــایش مردمـ ــرایی همــــــ اجــــــــــ
ــرطان روده  ــان سـ ــگیری و درمـ پیشـ
ــا  ــا گفـــت: مـ ــگار مـ ــه خبرنـ ــزرگ بـ بـ
ــه شـــمس  ــواره در خیریــــــــ همــــــ
)مؤسســـه مـــردم نهـــاد شـــناخت و 
ــاد  ــار ســـرطان(، بـــه دنبـــال ایجـ مهـ
و  عمومـــی  مشـــارکت  فرهنـــگ 
ـــل  ـــی از عوام ـــی عموم ـــش آگاه افزای
خطـــر ســـرطان و بهبـــود الگـــوی 

زندگی مردم هستیم.

دبیـــر اجرایـــی همایـــش کولورکتـــال 
ـــرای  ـــری ب ـــای مؤث ـــه داد: روش ه ادام
ـــگام و  ـــخیص زودهن ـــگیری و تش پیش
درمـــان ســـرطان کولورکتـــال وجـــود 
و  آگاهـــی  افزایـــش  بـــا  کـــه  دارد 
دانـــش مـــردم و اجـــرای روش هـــای 
مؤثـــر غربالگـــری می تـــوان بـــار ایـــن 

بیماری را در کشـــور کاهش داد.

ــه  ــد بـ ــتر می توانیـ ــالع بیشـ ــرای اطـ بـ
آدرس بـــه  ســـایت خیریـــه شـــمس 

http://shamsngo.ir مراجعـه کنید.

ری
ی گ

ار
ی

اد
ید

رو

27 پیش شماره چهارم | تیر 261397




