
سـرطان  جهانـی  هفتـه  بـا  همزمـان 
همایـش رایگان سـرای محله جمالزاده 
بـه همـت خیریـه شـمس برگـزار شـد.

دکتـر  سـخنرانی  بـا  همایـش  ایـن 
کاظـم زنـده دل )مدیـر عامل مؤسسـه 
وثیـق  مهتـاب  دکتـر  خیریـه شـمس(، 
)متخصص جـراح عمومی بیمارسـتان 
سـینا و فلوشـیپ جراحـی پسـتان( و 
بهاره ساسـانفر کارشناس ارشد تغذیه 

برگـزار شـد.

دکتـر مهتـاب وثیـق در ایـن همایـش، 
پسـتان  سـرطان  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا 
شـایع ترین نوع سـرطان در بیـن بانوان 
اسـت، اظهار داشـت: دومین سـرطانی 
کـه موجـب مـرگ و میر افراد می شـود 
سـرطان پسـتان در بیـن بانـوان اسـت.

ایـن فلوشـیپ جراحـی پسـتان بـا بیان 
اینکـه ایـن بیماری، بیماری نادر نیسـت، 
بلکـه بـا تشـخیص بـه موقـع می تـوان 
آن را پیشـگیری کـرد، ادامـه داد: ابتـال به 
ایـن بیمـاری در کشـور ایـران نسـبت به 

کشـورهای دیگـر کمتر اسـت.

وثیـق در پایان سـخنان خـود تاکید کرد: 
بـا مصـرف سـبزی و میوه ها و داشـتن 
تحـرک بدنـی بـه کاهـش وزن و انجـام 
غربالگـری بعـد از 40 سـالگی در افـراد از 

بـروز سـرطان پسـتان پیشـگیری کنیم.

بهـاره ساسـانفر سـخنران دیگر ایـن همایش با اشـاره به مـوارد افزایش خطر ابتال 
بـه سـرطان در افـراد، اضافـه کـرد: دریافـت کالری بـاال با افزایـش وزن باعـث بروز و 

ایجـاد سـرطان در افراد می شـود.

کارشـناس ارشـد تغذیـه ادامـه داد: اضافه وزن، عـدم تحرک و تغذیه نامناسـب نیز 
از مهم تریـن مـوارد ابتـال به بیمـاری در افراد جامعه اسـت.

ساسـانفر یکی از عوامل بروز خطر ابتال به سـرطان را در کاهش اسـتفاده از سبزی 
و میوه هـا عنـوان کـرد و گفـت:  مصـرف گوشـت های قرمـز بـه دلیـل گرانـی کمتـر 
مـورد توجـه افـراد قرارمی گیرد و مردم بیشـتر از گوشـت های  فرآوری »سوسـیس 

و کالبـاس« اسـتفاده مـی کننـد که می توانـد خطر بـروز سـرطان را افزایش دهد.

وی بـا تأکیـد بـر اینکه میـزان مصرف نمـک در افـراد، روزانه، حداکثر باید یک قاشـق 
مرباخـوری )5گـرم( بـرای هـر فـرد باشـد گفـت: مصـرف بـاالی نمـک،  قنـد، شـکر و 

مـواد الکلـی زیـاد نیـز احتمـال ابتال بـه سـرطان را افزایش مـی دهد.

در ایـن همایـش کـه بـا حضـور همیـاران سـتاد بحـران شـهرداری منطقـه شـش 
تهـران و عمـوم مـردم در راسـتای اطـالع رسـانی و فرهنگ سـازی در حـوزه آموزش، 
پیشـگیری و مهـار سـرطان مسـابقه ای در زمینـه میزان سـنجش آگاهـی عمومی 
شـرکت کننـدگان از سـرطان، برگزار شـد، با حضور مدیرعامل و مدیـر اجرایی خیریه 
شـمس از دو نفـر برگزیـده ایـن همایـش کـه سـالم ترین شـاخص های پیشـگیری 
از سـرطان، از جملـه حداقـل ورزش منظـم بـه مـدت سـه روز در هفتـه هربـار یـک 
سـاعت، مصـرف میـوه و سـبزیجات، پرهیز از سـیگار و قلیـان، دارای شـاخص های 
بـاروری )حداقـل دو فرزنـد( و تناسـب اندام و شـاخص توده بدنـی ) BMIکمتر از 25( 

را دارا بودنـد نیـز بـا اهـدای جوایـزی تقدیـر به عمـل آمد.

گفتنـی اسـت در پایـان بـه سـؤاالت شـرکت کننـدگان در ایـن همایـش عمومی نیز 
توسـط متخصصین جـواب داده شـد.

ش
زار

به همت خیریه شمس؛ گ
مؤسسه مردم نهاد شناخت و مهار سرطان صورت گرفت؛

برگزاری همایش سرای محله 
همزمان با هفته جهانی سرطان 
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