
و  بشـکنیم  را  سـنگین  سـکوت  ایـن   
مسـئوالن دولتی، انجمن ها، سـازمان های 
شـهرداری ها،  کارفرمایـان،  نهـاد،  مـردم 
بایـد  همـه  و  همـه  وغیـره،  صداوسـیما، 
بـرای طـرد خرافـات و برداشـت های غلـط 
سـازند  فراهـم  را  بسـتری  و  کننـد  تـالش 
کـه مـردم بـه اطالعـات درسـت دسترسـی 
داشـته باشـند. مـردم را بـه آگاهـی دعـوت 
نـوروز  تعطیـالت  در  گاهـی  حتـی  کنیـم، 
بدهیـم  اختصـاص  ایـن  بـه  را  وقتـی  هـم 
و  سـایت ها  از  را  صحیـح  اطالعـات  کـه 
در  حتـی  و  کنیـم  کسـب  معتبـر  منابـع 
صحبـت  آن  مـورد  در  میهمانی هایمـان 
کنیـم. سـایت و کانـال خیریـه شـمس در 

شماسـت. همـراه  راه  ایـن 

بســیار شــنیده ایم اگــر کســی بــه بیمــاری ســرطان مبتــال شــود، اطرافیــان بیمــار و حتــی 
ــه  ــار ب ــن رفت ــفانه ای ــد. متأس ــه او نگوین ــت را ب ــد حقیق ــح می دهن ــکان ترجی ــی پزش گاه
ــای  ــان بج ــار و اطرافی ــه بیم ــود ک ــث می ش ــد. و باع ــن می زن ــکالت آن دام ــاری و مش بیم
ــا حقیقــت بیمــاری و برنامه ریــزی مناســب بــرای مدیریــت شــرایط پیــش   روبــرو شــدن ب
آمــده، از آن بگریزنــد و حتــی بــرای کســب اطالعــات الزم در مــورد بیمــاری خــود کوتاهــی 

کننــد. 

و  درمـــــانی  روش هــــــای  آن،  آمـــــارهای  ســــرطان،  علل  از  مـــردم  بی اطالعــــی 
است.  بیماران  و  جامعه  مشکالت  تشدید  و  خرافات  ترویج  زمینه ساز  درمان،   نتایج 
خصوصی،  و  دولتی  بخش های  انجمن ها،  مدارس،  کاری،  محیط های  است  الزم 
بدهند  انجام  اطالع رسانی  راستای  در  مؤثری  اقدامات  غیره  و  نهاد،  مردم  سازمان های 
و  بیماران  و  شود  اصالح  دیدگاه ها  یابد؛  افزایش  سرطان  مورد  در  جامعه  اطالعات  تا 
خانواده های آن ها از حمایت های الزم برخوردار شوند. برای این کار باید از تمام ابزارها و 
روش های متنوع استفاده کنیم. به عنوان مثال برگزاری مسابقات هنری مانند تئاتر در 
مدارس با مضمون آگاهی بخشی نسبت به سرطان با همکاری آموزگاران، دانش آموزان 

و والدین.

برگــزاری کمپین هــا و انتشــار اطالعــات صحیــح از ســوی مســئوالن و صاحب نظــران هــم 
باعــث می شــود از خرافه هــا و برداشــت های غلــط فاصلــه بگیریــم. بــه ایــن ترتیــب همــه 
مــردم بــا ســرطان و عالئــم آن آشــنا خواهنــد شــد و از واژه ســرطان، وحشــت نخواهنــد 
کــرد؛ در نتیجــه افــراد در صــورت ابتــال بــه ســرطان، در ســریع ترین زمــان ممکــن بــه 
پزشــک خــود مراجعــه خواهنــد کــرد. نبایــد بجــای خــود بیمــار، دیگــران تصمیــم بگیرنــد. 
ــد درمــان کننــد و در  ــه رون ــادی ب ــا اطــالع از بیمــاری خــود، می تواننــد کمــک زی بیمــاران ب

نتایــج درمــان تأثیــر بگذارنــد.

را  آن  روش  اما  کنند،  کمک  او  خانواده  و  بیمار  به  می خواهند  اقوام  و  دوستان  اغلب 
نمی دانند و گاه با تصورات نادرست از بیمار مبتال به سرطان فاصله می گیرند. در حالی 
از پزشک بر  انجام بدهند  که گاهی کمک ها و حمایت هایی که دوستان بیمار می توانند 

نمی آید.

هـــم بایـــد بیمـــاران در مـــورد بیمـــاری خـــود بـــا اطرافیـــان و دوســـتان خـــود صحبـــت 
کننـــد و هـــم دوســـتان و آشـــنایان تـــالش کننـــد در زمـــان بیمـــاری بـــه کمـــک بیمـــار 
او را تنهـــا نگذارنـــد.  بـــه محبـــت و کمـــک نیـــاز دارد،  او   بیاینـــد و در زمانـــی کـــه 
ــت  ــن اسـ ــی ممکـ ــد. گاهـ ــش یابـ ــد افزایـ ــم بایـ ــاران هـ ــای بیمـ ــات خانواده هـ اطالعـ
ـــه  ـــد همیش ـــر چن ـــود. ه ـــرار ش ـــواده تک ـــد و در خان ـــته باش ـــی داش ـــاء ژنتیک ـــاری منش بیم
این طـــور نیســـت و ایـــن عوامـــل خطـــر مشـــترک )مثـــل مصـــرف ســـیگار( اســـت کـــه 
باعـــث تکـــرار بیمـــاری در یـــک خانـــواده می شـــود، نـــه عامـــل وراثـــت. اگـــر کســـی از اقـــوام 
و نزدیـــکان مـــا ایـــن بیمـــاری را دارد بـــه دور از ترحـــم و بـــه عنـــوان وظیفـــه اجتماعـــی 
ـــار  ـــی بیم ـــاران، همراه ـــره بیم ـــکالت روزم ـــع مش ـــاده، رف ـــادت س ـــم.  عی ـــک کنی ـــه او کم ب
ـــه،  ـــوارد خالقان ـــار و م ـــواده بیم ـــه خان ـــک ب ـــی، کم ـــع مال ـــن مناب ـــان، تأمی ـــیر درم در مس

بهانه هـــای خوبـــی بـــرای کمـــک بـــه بیمـــاران و خانواده هـــای آن هاســـت.

در همـه حـال، شـأن و احتـرام بیمـاران را رعایـت کنیـم و با درک شـرایط خاص ایـن بیماری 
اسـت  بهتـر  ایـن کار  بـرای  ایجـاد کنیـم.  آنـان  بـه  بـرای کمـک  را  فرصت هـای مختلفـی 
اطالعاتمـان را افزایـش بدهیـم و از روی بی اطالعی در مورد بیمـاری و عوارض آن قضاوت 

 . نکنیم

ضرورت اطالع رسانی و نقد باورهای غلط
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