
اســـتفاده از تغذیـــه ســـالم وتـــازه و بـــا کیفیـــت هســـتند؛ تـــالش کردیـــم بـــا 
ـــا تهیـــه ســـبد غذایـــی ســـالم  کمـــک خیریـــن، بخـــش کوچکـــی از ایـــن مشـــکل را ب

و مناسب فراهم آوریم.

ـــن  ـــت خیری ـــه هم ـــال ب ـــر س ـــا ه ـــک ه ـــن کم ـــرد: ای ـــه ک ـــرد اضاف ـــین ف غالمحس
و همـــکاری بیمارســـتان انســـتیتو کانســـر در دفتـــر خیریـــه واقـــع در بیمارســـتان 
ـــت  ـــظ حرم ـــش و حف ـــرای آرام ـــال ب ـــا امس ـــود، ام ـــی ش ـــع م ـــی توزی ـــام خمین ام
ـــتگان  ـــون بازنش ـــگاه کان ـــل فروش ـــکاری عوام ـــا هم ـــبد کاال ب ـــع س ـــاران، توزی بیم

آجا صورت گرفت.

وی ادامـــه داد: بـــا همیـــاری و پیشـــنهادها و مشـــارکت بیشـــتر خیریـــن و 
برنامـــه ریـــزی مناســـب در نظـــر داریـــم ایـــن امـــر خیرخواهانـــه را در طـــول ســـال 
ـــمت  ـــه س ـــاری ب ـــت ی ـــق آن دس ـــرای تحق ـــم و ب ـــال کنی ـــداوم دنب ـــورت م ـــه ص ب

شما خیر گرامی دراز می کنیم.  

ـــتاب در  ـــی ش ـــای تعاون ـــگاه ه ـــل فروش ـــر عام ـــتیانی مدی ـــین آش ـــرهنگ حس س
ـــه  ـــی خیری ـــد، ســـبد کاالی ایـــن خصـــوص گفـــت: هـــر ســـاله در آســـتانه ســـال جدی
ــاران  ــن بیمـ ــرطان( بیـ ــار سـ ــناخت و مهـ ــاد شـ ــردم نهـ ــه مـ شمس)مؤسسـ
ــم در  ــی توانیـ ــه مـ ــحالیم کـ ــود و خوشـ ــی شـ ــع مـ ــرطان توزیـ ــه سـ ــال بـ مبتـ

خدمت این بیماران باشیم.

ـــا رییـــس کانـــون  وی در ادامـــه افـــزود: طبـــق هماهنگـــی هـــای صـــورت گرفتـــه ب
ــن  ــا در ایـ ــد تـ ــد بودنـ ــز عالقمنـ ــکاران نیـ ــدادی از همـ ــا تعـ ــتگان آجـ بازنشسـ
ـــتند و  ـــوان هس ـــاران نات ـــن بیم ـــه ای ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــد. ب ـــاری کنن ـــا را ی ـــه م زمین
ـــگاه   ـــرون فروش ـــا بی ـــی را ت ـــبد کاالی اهدای ـــل س ـــوان حم ـــا ت ـــی از آنه ـــی برخ حت

ندارند، سبد کاال برای آنها ارسال شد.

ـــت   ـــد اس ـــزود: امی ـــه اف ـــتاب  در ادام ـــی ش ـــای تعاون ـــگاه ه ـــل فروش ـــر عام مدی
ـــاران  ـــن بیم ـــت ای ـــم در خدم ـــد بتوانی ـــا برمی آی ـــت م ـــه کاری از دس ـــی ک ـــا زمان ت

باشیم.

ســـرهنگ یوســـف شـــبان مدیرمالـــی فروشـــگاه های تعاونـــی شـــتاب بـــه 
ـــع فروشـــگاه  ـــا همـــکاران در قســـمت توزی ـــی ب ـــگار مـــا گفـــت: زحمـــت اصل خبرن
بـــود امـــا خوشـــحالیم کـــه بتوانیـــم بـــا تـــالش و کوشـــش تـــا جایـــی کـــه در تـــوان 
ــند  ــگاه خرسـ ــکاران در فروشـ ــه داریم.همـ ــی نگـ ــاران را راضـ ــن بیمـ ــم ایـ داریـ
ــالم  ــد و اعـ ــه بردارنـ ــن زمینـ ــی در ایـ ــدم مثبتـ ــتند قـ ــه توانسـ ــد از اینکـ بودنـ
ـــن  ـــد در ای ـــی توانن ـــد م ـــاز باش ـــر نی ـــم اگ ـــد ه ـــه بع ـــن ب ـــه از ای ـــد ک ـــی کردن آمادگ

زمینه کمک کنند و مثمر ثمر باشند.
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ـــه  ـــکاران و ب ـــی و هم ـــام محب ـــر اله ـــط دکت ـــه توس ـــی ک ـــن تحقیق ـــج جدیدتری نتای
سرپرســـتی دکتـــر کاظـــم زنـــده دل در مجلـــه انســـتیتو کانســـر ایـــران حـــاوی 
ـــا  ـــرطان ت ـــه س ـــال ب ـــار ابت ـــی آم ـــال 1391 و پیش  بین ـــران در س ـــرطان ای ـــار س آم

سال 1414 منتشر شده است. 

ـــا اشـــاره بـــه برخـــی آمارهـــا در مقالـــه منتشـــر شـــده خـــود گفـــت:  دکتـــر محبـــی ب
ـــد  ـــده ان ـــال ش ـــرطان مبت ـــه س ـــان ب ـــر از ایرانی ـــزار نف ـــداد 85 ه ـــال 1391 تع در س
ـــی در  ـــد. از طرف ـــر زن بودن ـــزار نف ـــرد و 40 ه ـــر م ـــزار نف ـــداد 45 ه ـــن تع ـــه از ای ک
همیـــن ســـال، 53 هـــزار  نفـــر از ایرانیـــان بـــه علـــت ســـرطان جـــان خـــود را از 
دســـت داده  انـــد. محققـــان ایـــن گـــزارش اذعـــان می  کننـــد کـــه ایـــن آمـــار در 
مقایســـه بـــا آمـــار جهانـــی پاییـــن بـــوده و شـــایعه »ســـونامی ســـرطان در ایـــران«
منتفـــی اســـت. همچنیـــن بـــا فـــرض ثابـــت بـــودن عوامـــل خطـــر ابتـــال بـــه 
ـــره( و  ـــی و غی ـــت فیزیک ـــی، فعالی ـــیگار، چاق ـــرف س ـــیوع مص ـــد ش ـــرطان )مانن س
ـــا  ـــران ت ـــی ای ـــاختار جمعیت ـــرات س ـــد و تغیی ـــرخ رش ـــن ن ـــر گرفت ـــن در نظ همچنی
ـــرطان  ـــه س ـــه ب ـــرادی  ک ـــداد اف ـــت تع ـــده اس ـــی ش ـــی پیش  بین ـــال 1414 شمس س

مبتال خواهد شد و با افزایش دو برابری به 184 هزار نفر خواهد رسید. 

در بخشــی از ایــن مقالــه، شــایع  ترین 
ــی  ــردان ایران ــان و م ــرطان  ها در زن س
شــده  داده  نمایــش   1391 ســال  در 

 است. )شکل مقابل(
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ــبد  ــد سـ ــو  پانصـ ــال نـ ــتانه سـ درآسـ
کاال در قالـــب بســـته هـــای مـــواد 
غذایـــی  و ســـیصد بســـته البســـه 
ـــمس،  ـــه ش ـــت خیری ـــه هم ـــروری ب ض
ـــرطان  ـــه س ـــال ب ـــاران مبت ـــن بیم در بی
ــه تحـــت  ــران کـ ــر ایـ ــتیتو کانسـ انسـ
پوشـــش مؤسســـه خیریـــه شـــمس 

هستند توزیع شد.

بـــه گـــزارش خبرنـــگار مـــا، هـــر ســـال 
بـــا نزدیـــک شـــدن بـــه ســـال نـــو 
مؤسســـه مـــردم نهـــاد شـــناخت و 
مهـــار ســـرطان اقـــدام بـــه توزیـــع 

سبد کاال می کند.

ـــدف  ـــا ه ـــدام ب ـــن اق ـــت ای ـــی اس گفتن
کمـــک بـــه افـــراد نیازمنـــد تحـــت 
ـــاران  ـــرای بیم ـــه ب ـــن خیری ـــش ای پوش
انســـتیتو کانســـر ایـــران انجـــام مـــی 

شود.

مدیـــر  فـــرد  غالمحســـین  زهـــره 
ایـــن  در  شـــمس  خیریـــه  اجرایـــی 
ــا  ــت: بـ ــا گفـ ــگار مـ ــه خبرنـ ــه بـ رابطـ
ـــه  ـــال ب ـــاران مبت ـــه بیم ـــه اینک ـــه ب توج
بـــه  کننـــده  مراجعـــه  ســـرطان 
کانســـر  انســـتیتو  بیمارســـتان 
امـــام  بیمارســـتانی  مجتمـــع 
قشـــر  از  اکثـــرا  خمینـــی)ره( 
زحمتکـــش و کـــم درآمـــد جامعـــه 
ـــدر  ـــزان پ ـــن عزی هســـتند و برخـــی از ای
تأمیـــن  و  هســـتند  خانـــواده  یـــک 
عهـــده  بـــر  نیـــز  زندگـــی  مخـــارج 
آنهاســـت و در طـــول درمـــان بـــا توجـــه 
و  شـــدید  جســـمانی  ضعـــف  بـــه 
ـــد  ـــکان نیازمن ـــه پزش ـــن توصی همچنی
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نتایج وسیع ترین و بزرگ ترین مطالعه جهانی، روند میزان زنده ماندن مبتالیان 
به سرطان، با مشارکت 71 کشور جهان و به سرپرستی دکتر میشل کلمن در 
سال 1396 در مجله معتبر بین المللی النست منتشر شد. از ایران نیز دکتر 
رضا ملک زاده بنیان گذار بزرگ ترین کوهورت سرطان مری در ایران و اقای دکتر 
نتایج  داشتند.  مشارکت  مطالعه  این  محققین  عنوان  به  روشندل  غالمرضا 
مطالعه براساس اطالعات 322 مرکز ثبت سرطان جمعیتی از 71 کشور جهان 
 1393 تا   1379 سال  زمانی  بازه  در  سرطانی  بیمار  میلیون   37.5 بررسی  و 
نیز  ایران  از  است.  کم نظیر  مطالعه ای  خود  نوع  در  که  است  شده  حاصل 
گزارش  این  براساس  شد.  استفاده  گلستان  جمعیتی  سرطان  ثبت  اطالعات 
در   ،1393 تا   1379 از سال  به سرطان  مبتال  بیماران  ماندن  زنده  میزان  روند 
در  حتی  روند  این  است.  داشته  امیدبخش  و  افزایشی  روندی  جهان  سراسر 
سرطان هایی که در گذشته شانس زنده ماندن حداقل بود مانند سرطان ریه و 
بیشتری  زمان  این سرطان ها نیز  به  بیماران مبتال  و  بوده  کبد، رضایت بخش 
زنده می مانند. در مورد سرطان پستان زنان، شانس زنده ماندن پنج ساله در 
در  میزان  این  که  است  باالتر  و   %85 جهان  توسعه یافته  کشورهای  بیشتر 
کشورهای غرب آسیا شامل ایران از 75% تا 85% متغیر است. در مورد سایر 
سرطان های شایع نیز شانس زنده ماندن رضایت بخش بوده و می توان امید 
 %60 تقریباً  سرطان  تشخیص  از  پس  سال  پنج  تا  میانگین  بطور  که  داشت 
بیماران زنده خواهند ماند که البته این مساله کامالً به مرحله تشخیص بیماری 

و نوع سرطان وابسته است. 

منبع:
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 سرطان های شایع در زنان )درصد از 
کل سرطان ها(
)24.5 درصد( پستان 
 )8.4 درصد( روده بزرگ 
 )7.6درصد( معده 
 )6.1 درصد( مری 
 )4.1 درصد( تخمدان 
 )4 درصد(سرطان خون 
 )4 درصد( ریه 
 )3.8 درصد( تیروئید 
 )3.4 درصد( مغز و سیستم عصبی 
 )3.1 درصد( لنفوم غیرهوچکینی

سرطان های شایع در مردان )درصد از 
کل سرطان ها(

معده )14.8 درصد(
مثانه )9.5 درصد(

پروستات )9.2 درصد(
روده بزرگ )8.5 درصد(

ریه )7.4 درصد(
مری )6.5 درصد(

سرطان خون )5.2 درصد(
لنفوم غیرهوچکینی )4.5 درصد(

مغز و سیستم عصبی )3.8 درصد(
حنجره )2.7 درصد(
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