
نتیجهگیری
بیماران  مراقبت  از  جنبه ای  گزارش  این 
و  بحران  شرایط  در  را  سرطان  به  مبتال 
بالیای طبیعی بازگو می کند که به تحقیقات 
شرایط  تبیین  و  دقیق تر  بررسی  و  بیشتر 
بیمارستان ها  پرسنل  و  بیماران  منظر  از 
با  مرتبط  خیریه  مؤسسات  دارد.  نیاز 
نقش  مواقع  این  در  می توانند  سرطان 
هماهنگ کننده و پشتیبان را برای بیماران، 
بیمارستان ها، و پزشکان داشته باشند. مثالً 
بالفاصله از بیمارستان ها لیست بیمارانی 
را که در بیمارستان ها تحت درمان بوده اند، 
را که در  بیمارانی  تهیه کرده و تالش کنند 
اولویت  در  می کنند  زندگی  بحران  مناطق 
خدمات عمومی قرار دهند. همچنین برای 
بیمارستان ها  به  آنها  موقع  به  مراجعه 
تالش کنند تا مراحل درمان خود را براساس 
برنامه ریزی بیمارستان دنبال کنند. بیماران 
دیگری هم هستند که چنین شرایطی دارند 
و این مشکل تنها خاص بیماران مبتال به 
برنامه ریزی  با  است  بهتر  نیست.  سرطان 
جامع تر موضوع رسیدگی به بیماران خاص 
به  بالیای طبیعی  و سایر  زلزله  در شرایط 

صورت مؤثرتر ساماندهی شود. 

هنگام بالیای طبیعی مثل زلزله و سیل و غیره، کمتر کسی در مراکز درمانی به شرایط 
این  درحالی که  می پردازد،  سرطان  مثل  صعب العالج  بیماران  بخصوص  بیماران،  خاص 
و  تشخیصی  مراحل  و  مراجعه  بیمارستان  به  زمان بندی شده  برنامه  باید طبق  بیماران 
را  را پیگیری کنند. شاید برای بیمارستان ها و مراکز درمانی که خدمات خود  درمانی خود 
دلسوزانه و با جدیت بیشتر انجام می دهند، غیبت این بیماران محسوس نباشد. درواقع 
مشکل بیشتر سمت بیماران است که نمی توانند طبق برنامه برای تکمیل آزمایش ها و 

درمان خود به بیمارستان مراجعه کنند.
عملکردخیریههاوسازمانهایمردمنهادسرطان

با انتشار اخبار زلزله کرمانشاه، در مشورت با همکارانم در مؤسسه خیریه شمس به این 
اما  بدهیم،  انجام  باید  انسان دوستانه ای که می توانیم  نوع کمک  رسیدیم که هر  نتیجه 
فعالیت مؤسسه -حتی در این شرایط- بهتر است به مأموریت اصلی آن اختصاص داشته 
باشد. گزارشی از مؤسسه حمایت از کودکان مبتال به سرطان )محک( دیدم که نسبت به 
بچه های تحت پوشش خود در منطقه زلزله زده ابراز نگرانی کرده بود و از مفقود شدن 2-3 
کودک تحت پوشش خود خبر می داد. مؤسسه خیریه دهش پور هم با همکاری مؤسسات 
محلی در کرمانشاه و اعزام نماینده ویژه، پیگیر مشکالت اولویت دار منطقه بود. گزارش این 

تالش ها می تواند برای آینده به کار آید.
گزارشپزشکانمنطقه

به کمک همکار خوبمان خانم دکتر رؤیا صفری -از پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 
- شرایط بیماران مبتال به سرطان در استان کرمانشاه را بررسی کردیم. در این مصاحبه ها نکات 
قابل توجهی به دست آمد. دکتر گلپذیر جراح متخصص سرطان، نیز در گفت وگوی تلفنی 
گفت »ما همچون گذشته خدمات خود را ادامه داده ایم و مشکل قابل ذکری وجود ندارد.«

دکتر مظاهر رمضانی، متخصص آزمایشگاه آسیب شناسی نیز اظهار کرد بحران زلزله در کار 
ما تأثیری نگذاشته است، بیمارستان از روز اول برقرار بود و کلیه پرسنل مانند گذشته مشغول 
انجام وظیفه بودند و اختاللی در این زمینه ایجاد نشده بود »در این میان دکتر مهرداد پاینده، 
متخصص انکولوژی )متخصص خون و سرطان بالغین( به نکته مهمی اشاره کرد: »از نظر 
درخواست خدمات از سوی مردم، باید بگویم در روزهای اول بعد از زلزله، بیماران ما خودشان 
مراجعه نمی کردند. به عبارت دیگر در مراجعه به موقع بیماران اختالل پیش آمده بود، اما با 
گذشت زمان این مشکل حل شد.« »در روزهای ابتدایی بحران، عملکرد بیمارستان ها در ارائه 
خدمات به این بیماران یک مقدار به دلیل حجم کار بیمارستان ها تحت تأثیر قرار گرفته بود، اما 
در ادامه این اختالل رفع شد. سهم زیادی از این استمرار خدمات رسانی، به لطف از خودگذشتگی 
و ایثار پرسنل و پزشکان مربوطه میسر شده است. کادر درمانی در این بحران سعی کردند که 
بسیاری از نواقص را خودشان با کار بیشتر جبران کنند که از خود گذشتگی شان درخور تقدیر 
است.« دکتر پاینده معتقد بود » باید تدابیری اندیشیده شود که ارائه خدمات به بیماران غیر 
از آسیب دیدگان زلزله، از جمله بیماران سرطانی، تحت تأثیر شرایط بحرانی قرار نگیرد. بنابراین 

الزم است زیرساخت های مقابله با زلزله بیش از پیش تقویت شوند.«
دستورکارخاصبرایبیمارانخاص

بر  زلزله  تأثیر  باشد،  اهمیت  حائز  مذکور  عوامل  از  بیش  می رسد  نظر  به  موضوعی که 
بر  آنها در دریافت خدمات است.  اولویت  و  به سرطان  بیماران مبتال  زندگی  ساختارهای 
اساس نظرات دکتر پاینده، »با توجه به اینکه این بیماران از نظر سالمت جسمی شرایط 
خاصی دارند، زندگی در زیر چادر در این هوای سرد می تواند تأثیری نامطلوب بر سالمت آنها 
بگذارد. برهم کنش بیماری سرطان و آواره گی ناشی از زلزله به مراتب تأثیر نامطلوب تری بر 

سالمت این بیماران خواهد گذاشت.«
همچنان  به سرطان  مبتال  بیماران  از  مراقبت  زمینه  در  خانوادگی  حمایت  خوشبختانه 

نقشی مثبت در خدمت رسانی به آنها دارد.

سرطان در زلزله و بالیای طبیعی به مراقبت از بیماران مبتال

درسیکهاززلزلهکرمانشاهآموختیم
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دکترکاظمزندهدل
دانشیار مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر، دانشگاه علوم پزشکی تهران

مؤسســه خیریــه شــمس، هفتــه ســرطان، والدت حضــرت 
زینــب )س( و روز پرســتار را گرامــی مــی دارد.

ــر کســی پوشــیده نیســت.  ــگاه پرســتاری ب اهمیــت و جای
و  روح  بــا طبابــت  جســم  آمیختــن طبابــت  پرســتاری 
روشــن نگهداشــتن چــراغ حیــات بیمــار و درخشــان کــردن 

ــت.  ــی اس ــه زندگ ــادش ب ــان و اعتم ــید ایم خورش
در ایــن میــان مراقبــت از بیمــاران مبتــال بــه ســرطان 
بســیار دشــوار اســت و پرســتاران عزیــز مــا در ایــن راه 
ســختی های فراوانــی را متحمــل می شــوند و نیازمنــد 
بــرای  آنهــا  انگیزه هــای  تــا  باشــند  مــی  ِویــژه  توجــه 
مراقبــت از بیمــاران روز بــه روز افزایــش یابــد. مــا حمایت و 
تحســین ایــن انســان های فرهیختــه و دلســوز را وظیفــه 

می دانیــم.  خــود 
خیریــه شــمس، ضمــن تبریــک ایــن روز عزیــز، در مراســمی 
کــه در روز سه شــنبه ســوم بهمــن 96 برگــزار می شــود 

ارج  را  ســرطان  بخش هــای  عزیــز  پرســتاران  خدمــات 
ــد. ــر می کن ــا تقدی ــدگان آنه ــاده و ازبرگزی نه

و  کانســر  انســتیتو  ســرطان  بخش هــای  از  هریــک  از 
امــام  ببمارســتانی  )مجتمــع  ولی عصــر  بیمارســتان 
ــه عنــوان نماینــده انتخــاب  خمینــی(  یکــی از پرســتاران ب
شــده و در ایــن مراســم مــورد تقدیــر قــرار خواهــد گرفــت.

بهموقعغذابخورید
سعی کنید در زمان مشخص وعده غذایی اصلی خود را میل کنید.

خوردن غذا در ساعت مشخصی از روز سبب می شود برنامه غذایی 
شما نظم مشخصی داشته باشد. از گرسنگی زیاد پرهیز کنید. زیرا 

در هنگام گرسنگی زیاد شما حجم بیشتری غذا می خورید.
سبزیجات و غذاهای پرفیبر بخورید

بشقاب غذای خود را با سبزیجات پر کنید.
سعی کنید دو سوم فضای بشقاب غذای شما با غذاهای گیاهی و 

مواد غذایی پرفیبر پر شده باشد.
تناسباندامداشتهباشید

شما می توانید؛ تناسب اندام را حفظ کنید.
سعی کنید بدون اینکه دچار کمبود وزن شوید تا جای ممکن الغر بمانید.
وزن بدن ما به عوامل مختلفی از جمله رژیم غذایی دریافتی، ارث و 

نداشتن فعالیت بدنی بستگی دارد.
تناسب اندام مهم ترین راه کاهش خطر سرطان است. همچنین 
داشتن وزن سالم به کاهش خطر بیماری های قلبی و دیابت نیز 

کمک می کند. سعی کنید حداقل هفته ای یکبار خود را وزن کنید.
نوشیدنیهایسالمبنوشید

مصرف نوشیدنی های مفید مثل آبمیوه های بدون نگه دارنده و 
شکر، شیر، دوغ بدون نمک و گاز، چای سبز و چای کمرنگ برای 

سالمتی مفیدند، البته آب، بهترین نوشیدنی است.
نوشیدنی های گازدار و حاوی شکر به شدت سالمتی شما را به 

خطر می اندازد و مصرف الکل سرطان زاست.
فعالیتبدنیمنظموپیادهروی

داشتن فعالیت بدنی به ما کمک می کند کالری هایی را که اگر 
مصرف نشوند به صورت چربی ذخیره می شوند، را بسوزانیم.

مشغله کاری و خستگی نباید بهانه ای برای رها کردن ورزش شود، 
فعالیت بدنی توان شما را افزایش می دهد و ورزش صحیح از خستگی 
شما می کاهد. هر روز 1440 دقیقه است، اختصاص 30 دقیقه )تقریباً 

دو درصد( به فعالیت ورزشی به آسانی امکان پذیر است.
هزینه  به  نیازی  است.  تلوزیون  تماشای  راه کاهش  ساده ترین 

اضافی نیست، پیاده روی بهترین ورزش است.

گرامیداشتهفتهسرطانوروزپرستاردر
انستیتوکانسرایران
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