
سرطان یک بیماری چندعلیتی است و عوامل خطر متعددی برای آن درنظر گرفته می شود.

یکی از عوامل مهم دخیل در بیماری سرطان را عوامل تغذیه ای در نظر می گیرند که 
و  فیبر  کم  دریافت  غذایی،  گروه های  نامتعادل  دریافت  وزن،  افزایش  شامل 
سبزیجات، افزایش مصرف قندهای ساده و چربی های مضر و ... عالوه بر اهمیت 
دریافت  درشت مغذی ها، میزان دریافت ریزمغذی ها و نقش آنها در سبب شناسی 

این بیماری مورد مطالعه قرارگرفته است.

 طبق آمارها تغذیه علت یک سوم سرطان هاست.

افراد  و  به سرطان  مبتال  افراد  در  علت سرطان ها،  در  تغذیه  اهمیت  بر  عالوه 
بهبودیافته نیز مورد توجه قرار گرفته است.

شیوع سوء تغذیه در بیماران تحت درمان )شیمی درمانی و پرتودرمانی( باالست و 
به دلیل عوارض درمان اکثر بیماران نمی توانند دریافت کافی مواد مغذی را داشته 

باشند که این موضوع روند درمان و بهبود بیمار را تحت تأثیر قرار می دهد.

 بسیاری از آنها نیازمند راهنمایی و مشاوره برای یک تغذیه خوب در طول درمان هستند. 
پس از درمان نیز برای جلوگیری از عود بیماری و توابخشی باید نکات مهم تغذیه ای 

را رعایت کنند.

 با توجه به اهمیت نقش تغذیه در این بیماری کمپین صورتی سال 96 که به همت 
خیریه شمس )مؤسسه مردم نهاد شناخت و مهار سرطان( برگزار شد، که زمینه 

تغذیه سه رویکرد را مورد توجه قرار داد که عبارت  اند از :

1. مشاوره تغذیه به منظور پیشگیری

2. مشاوره تغذیه در بیماران تحت درمان به منظور کاهش عوارض جانبی و بهبود 
وضعیت تغذیه بیماران با هدف پیشبرد درمان و افزایش طول عمر بیمار

3. مشاوره تغذیه در بهبودیافتگان به منظور پیشگیری از عود بیماری و عوارض به 
جامانده از درمان و توانبخشی

بر این اساس با توجه به اهداف ذکرشده، در روز برگزاری کمپین صورتی به 60 نفر از 
افراد مراجعه کننده )افراد سالم، بیمار، بهبودیافته( مشاوره تغذیه رایگان توسط 

کارشناسان تغذیه مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه تهران ارائه شد.

 با تاسف باید، گفت: اکثر افراد دریافت های غذایی مناسبی نداشتند. 

امانازمشکالتمالی!

و  درمانی  شیمی  تحت  که  بیمارانی 
رادیوتراپی بودند و حتی بیمارانی که دوره 
درمان خود را سپری کرده بودند، دردمند 
از عوارض شدید ناشی از درمان بودند و 
نفر  یک  راهنمایی  نیازمند  اینکه 
متخصص هستند که چگونه می توان با 
غذایی  دریافت  عوارض  این  به  توجه 
را  عوارض  بتوان  حتی  یا  داشت  خوبی 
کاهش داد. و طبق مشاوره انجام شده 
آنها  نامناسب  دریافت های  ثبت  و 
مشخص شد که این گروه نیاز به بررسی 
وضعیت  بهبود  برای  مداخله  و 
از دو  این مداخله  دارند که  زندگی شان 
مشاوره  یکی  شود  انجام  باید  طریق 
فردی برای هر بیمار و دیگر فراهم سازی 
مواد غذایی الزم برای بیماران بی بضاعت. 

مسائل مالی نیز نقش مهمی در طول 
درمان دارند، در مدت زمان درمان بیمار 
کارایی پایینی خواهد داشت و نمی تواند 

مولد مالی در خانواده باشد.

 عالوه بر اینکه هزینه های درمان و رفت 
لذا  می شود.  اضافه  آن  به  نیز  آمد  و 
را اجرا  بیمار زمانی می تواند راهنمایی 

کند که قدرت مالی کافی داشته باشد.

قدرت  که  بیماری  افراد  در  همچنین 
از راه دهان دارند  دریافت مواد مغذی 
می توان با ارائه سبد کاال مقداری کمک 
کرد و در بیمارانی که نمی توانند از راه 
دهان تغذیه داشته باشند استفاده از 
مکمل های غذایی )انواع پودرها( توصیه 

می شود که البته بسیار گران هستند.

مشاهدات عینی در کمپین حاکی از آن 
بود که بیماران به دلیل مشکالت مالی 
قادر به تهیه تغذیه مناسب برای خود 

نیستند.

در این میان کمک خیرین عزیز و گرامی 
سرطانی  کم بضاعت  بیماران  به 
این  از  گذر  برای  راهگشایی  می تواند 

دوران سخت و پرهزینه باشد.

بزرگواران،  شما  یاری  با  است  امید 
بدون  را  درمان  دوره  بتوانند  بیماران 

استرس و تنگنا به سالمت طی کنند.

احساس درون  بیان خالص ترین  هنر، 
هنرهای  از  یکی  موسیقی  و  است 
علم  دنیای  امروزه  است.  هفتگانه 
پذیرفته که موسیقی در بهبود بسیاری 

از بیماری ها مؤثر است.

یــک  عنــوان  بــه  موســیقی درمانی 
از  بســیاری  در  دانشــگاهی  رشــته 
می شــود.  تدریــس  دنیــا  کشــورهای 
روانشناســان و روانپزشــکان موسیقی 
ــالمت  ــود س ــظ و بهب ــن، حف را در تأمی
جســم و روان مؤثــر می داننــد. هنــر راه 
و روش عاشــقانه زیســتن در حضــور 

الهی است.

موســیقی درمانی روشــی تجویــز شــده 
یــا  موســیقی  از  ســازمان یافته  و 
ــاالت  ــر ح ــرای تغیی ــای آن ب فعالیت ه
توســط افــراد متخصــص بــرای کمــک 
بــه درمانجویــان در رســیدن بــه اهــداف 

درمانی است.

موســیقی درمانی،  علــم  براســاس 
و  هورمون هــا  بــر  ریتــم  و  ملــودی 
فعالیت هــای مغــز تأثیــر به ســزایی 
افــراد  در  تعــادل  موجــب  و  دارد 
می شــود و در پــی آن ســطح ایمنــی 

بدن باال می رود.

بــه طــور معمــول موســیقی درمانگــر 
ســایر  بــا  )موزیک تراپیســت( 
پزشــکان،  ماننــد  متخصصــان 
روانپزشــکان، روانشناســان، مــددکاران 
بــه صــورت  و  و... همــکاری می کنــد 
تیم درمانــی و براســاس مشــورت کار را 

پیش می برند.

درواقــع درمــان بــر اســاس تجویــز و از 
روش های مختلفی انجام می شود.

گاهــی از طریــق شــنیداری اســت کــه 
درمانجــو بــا شــنیدن موســیقی خاصــی 
اضطــراب و اســترس را در خــود کاهــش 

ــدن و  ــق خوان ــی از طری ــد و گاه می ده
ــه  ــا ب ــاالت و رفتاره ــر ح ــن، تغیی نواخت

وجود می آید.

بــا اینکــه موســیقی درمانــی باعــث 
ســرطان  درمــان  یــا  پیشــگیری 
نمی شــود، می توانــد بــا کاهــش عالیــم 
اضطــراب و افســردگی، کیفیــت زندگی 
ــه کاهــش  را افزایــش دهــد و منجــر ب

عالیم و عوارض بیماری شود.

و...  نواختــن  و  خوانــدن  اگــر  حــال 
درقالــب فعالیت هــای گروهــی انجــام 
و  خــوب  بســیار  پیامدهــای  شــود 

مثبتی به همراه دارد.

تمرین هــای  از  برخــی  ادامــه  در 
شــما  نــگاه  از  موســیقی درمانی 

می گذرد:

افــکار  احســاس ها،  بیدارســازی   1
درونــی و نفوذ در قســمت هــای عمیق 
ــور از سانســورهای  احســاس هــا و عب
کالمــی بــرای آســان ســازی بیــان و 

اظهار.

2  کاهــش درد و نگرانــی در تمریــن 
تن آرامی با موسیقی.

ــای  ــاس ها و خیال ه ــت احس 3 تقوی
تصــور  راه  از  آرام بخــش  و  مثبــت 

هدایت شده با موسیقی.

4 گروه خوانــی و گروه نــوازی بــرای 
ــش  ــردی و افزای ــن ف ــاط بی ــاد ارتب ایج

نشاط و سرزندگی.

5 حرکت هــای مــوزون بــرای افزایــش 
و  عضله هــا  تقویــت  بدنــی،  تحــرک 

مفصل ها.

پیرامــون  گفت وگــو  و  بحــث   6
ترانه هــای مــورد عالقــه بیمــار بــرای 

بیان احساس ها و نگرانی ها.

و  ناخــودآگاه  مســائل  هدایــت    7
تقویــت »خــود« بــا شــنیدن و ســیر در 

موسیقی.

بــا  حمایــت  احســاس  تقویــت   8
ــوازی  ــای بداهه ن ــرکت در فعالیت ه ش

گروهی و فردی

9  بیــان و ابــراز احســاس از طریــق 
بداهه خوانی و بداهه نوازی فردی.

از  احساســات  تخلیــه  و  بیــان   10
طریــق شــنیدن ترانه هایــی کــه بــا آنهــا 

به همدردی می پردازد.

11  طــرح ســؤال پیرامــون آوازهــا و 
ترانه هــا و ترغیــب بیمــاران بــرای پاســخ 

و گفت وگو در مورد آنها.

راه  از  خوشــی  و  لــذت  تقویــت   12
انتخاب آوازهای دل انگیز.

تأثیرملودیوریتمبر
کاهشعالیموعوارضبیماری

مهدیقاسمی
مدرس ساز و آواز، کارشناس مدیریت برنامه ریزی فرهنگی، موسیقی درمانگر

امید به یاری خیرین برای گذر ازدوره درمان بدون استرس و تنگنا 

حمایتتغذیهایازبیماران
مبتالبهسرطانوبهبودیافتگان
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