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4 فوریـــه مصـــادف بـــا پانزدهـــم بهمـــن روز جهانـــی ســـرطان اســـت کـــه در 
ــردم  ــه مـ ــانی بـ ــرای آگاهی رسـ ــا بـ ــه و دولت هـ ــات خیریـ ــا مؤسسـ ــام دنیـ تمـ
درخصـــوص عوامـــل خطـــر و بیمـــاری ســـرطان و اهمیـــت پیشـــگیری و درمـــان 
ـــادف  ـــل مص ـــه دلی ـــا ب ـــور م ـــد. در کش ـــرا می کنن ـــی را اج ـــای مختلف آن برنامه ه
ـــه  ـــداد را ب ـــن روی ـــت ای ـــم وزارت بهداش ـــا تصمی ـــر ب ـــه فج ـــا ده ـــن روز ب ـــدن ای ش
ـــه  ـــن هفت ـــد کـــه در ای ـــه ســـرطان قبـــل از دهـــه فجـــر برگـــزار می کن صـــورت هفت
برنامه هـــای مختلـــف و متنوعـــی توســـط وزارت بهداشـــت، دانشـــگاه های 
ـــت  ـــود و فرص ـــزار می ش ـــه برگ ـــاد و خیری ـــردم نه ـــات م ـــکی، مؤسس ـــوم پزش عل
مغتنمـــی اســـت تـــا در یـــک زمـــان مشـــخص همـــه فعـــاالن حـــوزه کنتـــرل 
ـــف  ـــطوح مختل ـــا آن در س ـــارزه ب ـــت مب ـــاری و اهمی ـــن بیم ـــورد ای ـــرطان در م س

شامل مردم و سیاست گذاران اطالع رسانی کنند.

کنترلسرطانبهمعنایآناستکه:

1.ازسرطانهایقابلپیشگیری،پیشگیریکنیم.

2.سرطانهایقابلدرمان،رادرمانکنیم.

3.بـــههمـــهبیمـــاران،مراقبتهـــاوحمایتهـــایتســـکینیارائـــه
کنیمتابهجزسرطاندرددیگرینداشتهباشند.

ـــراه  ـــمس هم ـــه ش ـــه خیری ـــته مؤسس ـــال های گذش ـــون س ـــز همچ ـــال نی امس
ـــن روز  ـــت ای ـــرطان و وزارت بهداش ـــوزه س ـــاد ح ـــازمان های مردم نه ـــایر س ـــا س ب
مهـــم را گرامـــی مـــی دارد امیدواریـــم پیام هـــای مهـــم مربـــوط بـــه هفتـــه 
ـــی  ـــش مل ـــن پوی ـــزاری ای ـــی در برگ ـــانده و قدم ـــردم رس ـــوش م ـــه گ ـــرطان را ب س

برداریم.

هـــدف از برگـــزاری روز جهانـــی ســـرطان ایـــن اســـت کـــه بـــا افزایـــش آگاهـــی 
ـــا را  ـــردم، دولت ه ـــی م ـــن آگاه ـــر و همچنی ـــا کانس ـــه ب ـــردم و در رابط ـــوم م عم

ملزم کنیم که به پیشگیری و کنترل سرطان توجه بیشتری کنند.

ـــردان و  ـــام دولتم ـــد و از تم ـــتفاده می کن ـــت اس ـــن فرص ـــمس از ای ـــه ش مؤسس
بـــه روش هـــای پیشـــگیری و کاهـــش  صاحب نظـــران می خواهـــد توجـــه 

سرطان در کشور از حداکثر ظرفیت های خود استفاده کند.

ـــی  ـــن الملل ـــازمان بی ـــک س ـــه ی ـــرطان )uicc( ک ـــرل س ـــی کنت ـــه بین الملل اتحادی
غیردولتـــی اســـت و مرکـــز آن در ســـوئیس اســـت دبیرخانـــه بین المللـــی 
برگـــزاری روز جهانـــی ســـرطان اســـت. پیام هـــای مهـــم روز جهانـــی ســـرطان 

چنین است:

روز جهـانی
سـرطــــــان 
1 بهــمـــن 5

    ما می توانیم باعث انجام اقدامات مهم برای کنترل سرطان باشیم. 
   ما می توانیم از سرطان پیشگیری کنیم.
   ما می توانیم مدارس سالم ایجاد کنیم.
   ما می توانیم محیط کار سالم بسازیم.

   ما می توانیم شهرهای سالم بسازیم.
   ما می توانیم به بیماران کمک کنیم که به سرکار خود باز گردند. 

   ما می توانیم دیدگاه ها را تغییر دهیم. 
   ما می توانیم دسترسی به خدمات تشخیص و درمان را بهبود ببخشیم.

   ما می توانیم باعث تغییر سیاست ها شویم.
   ما می توانیم باعث شویم برای کنترل سرطان بیشتر سرمایه گذاری شود.

   ما می توانیم با هم متحد شویم و باعث تغییر در وضعیت سرطان کشور شویم. 

   من می توانم باعث شوم مردم انتخاب سالم تری در زندگی خود داشته باشند.
   من می توانم بیاموزم که تشخیص زودهنگام باعث نجات زندگی خواهد شد.

   من می توانم در مسیر سرطان تغییر ایجاد کنم.
   من می توانم دوست داشته باشم و مورد محبت قرار بگیرم.

   من می توانم درخواست حمایت کنم.
   من می توانم باعث شوم صدای من را بشنوند.

   من می توانم به کار خود باز گردم.

ما می توانیم. من می توانم.
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