
دوره  اولین  شمس  خیریه  همت  به 
حضور  با  نقاشی  آموزش  کالس 
»منصور  برجســــــــته  هنرمنـــــــد 
از  نیز  خـــــــــــــود  که  زرین بخش« 
به صورت  است  سرطان  بهبود یافته 
استقبال  با  و  برگزار  داوطلبـــــــــانه 

بهبود یافتگان و بیماران مواجه شد.

طراحی  آموزش  کالس  دوره  اولین 
نقاشی توسط بهبودیافته از سرطان 
به صورت  بخش«  زرین  »منــــصور 
داوطلبــــــــــانه در سه نوبت کالسی 

تشکیل شد.

و  استعـــــــدادیابی  با  اول  کالس  در 
آزمـودِن هنـــــــرجویان؛ مـیــــــــزان 
با  و  ارزیابــــی  را  آنان  عالقه مندی 
تقسیم بندی  به  سطح  تعییـــــــن 

کالس ها پرداخته شد.

این کالس فرصتی است تا با استفاده 
از  گرفتن  الهام  و  نقاشی  هنر  از 
زیبایی ها و اشیای پیرامون، فکر، ایده 
و خالقیت؛ افراد را فعال کند و بیمار 
و  بیماری  دنیای  از  را  بهبودیافته  و 
عوارض  از  ناشی  افسـردگی 
دنیای  با  کرده،  جدا  شیمی درمانی 

زیبایی ها آشنا کند.

کـردن  فعـال  بـا  شـمس  خیریـه 
اسـتعدادهای نهفتـه یـا دیـده نشـده 
بیمـاران؛ آنـان را بـا باورهـای وجـودی 
فراهـم  بـا  و  می سـازد  آشـنا  خـود 
کـردن ایـن بسـتر هنـری؛ آنـان را بـه 
رسـم  و  زندگـی  بـه  عشـق  و  امیـد 
بـا  پایـان  در  کنـد.  تشـویق  زیبایی هـا 
ایجـاد نمایشـگاه کارهـای هنرجویـان 
در مسیر اهــــــــداف موسسه گــــام 

برداشته خواهد شد.

دوره  اولین  شمس  خیریه  همت  به 
آموزشی خودآرایی بانوان با استقبال 

بهبودیافتگان روبرو شد.

اولیـن دوره آموزش خودآرایی توسـط 
مربـــــی باســــابقه خودآرایـی »مینـا 
غالمحسـین فـرد« در سـه نوبت کلید 
خـورد و رضایـت کم نظیـر هنرجویـان 

را به دنبال داشت.

کالس های خودآرایی خیریه شمس با 
انگیزه در جهت اشتغال  ایجاد  هدف 
بهبودیافته،  بانوان  برای  کار  به 
و  خیابان  منزل،  در  آرایش  تفکیک 
بانوان  غلط  باور  اصالح  و  مجالس 
برای نحوه آرایش در خیابان یا محل 
کار آن ها، آموزش آرایش صحیح برای 
شیمی درمانی  دوره  در  که  بانوانی 
تتو  از  نشوند  مجبور  تا  هستند 
طراوت،  ایجاد  و  کنند  استفاده 
اعتمادبه نفس و شادی در بیماران و 

بهبودیافتگان ادامه پیدا می کند.

ریزش مو، ابرو، زردی چهره، گودی زیر 
ناخوشایند  عوارض  ازجمله  چشم 
از  بسیاری  که  است  شیمی درمانی 
بانوان مبتالبه سرطان را دچار نگرانی 
و تشویش می کند. نداشتن آگاهی از 
برطرف  در  خودآرایی  و  گریم  هنر 
نیز  خود  چهره ای  چنین  کردن 
مشکلی دیگر است که خیریه شمس 
معضل  این  حل  زمینه  در  تالش  با 
برای  بلکه  بیمار،  برای  نه تنها  روحی، 
همسر و فرزندان وی نیز گامی مؤثر 

ایفا کرد.

و  آموزش صحیح گریم  با  این کالس 
خودآرایی باعث شادی چهره و روحیه 
و  زندگی  ادامه  به  امید  و  شده  فرد 
در  چه  را  چهره  بازسازی  و  فرصت 
فراهم  آن  از  بعد  چه  و  درمان  طول 

ساخت.

هم زمان با عید سعید فطر، زکات فطریه 
امام  بیمارستان  به  کنندگان  مراجعه 
خمینی با مشارکت بیماران بهبودیافته 

جمع آوری شد.

مسلمانان،  بر  واجب  احكام  از  یكی 
با  اسالم  است.  فطره«  »زكات  پرداخت 
وجوب زكات فطره بر مسلمانان، در آنان 
ایجاد دغدغه می كند و در كنار ارتباط آن ها 
باخدا، ارتباط با نیازمندان را شكل می دهد 
و در شادی روز عید، مسلمانان را به یاد 

همنوعان نیازمندشان می اندازد.

بر اساس فتاوای فقهاـ  حتی المقدور باید 
فطر  عید  نماز  از  پیش  فطر  عید  زكاِت 
موجب  هم  فطره،  زكات  شود.  پرداخت 
پاكیزگی روحی پرداخت كننده می شود و 
ایجاد  جامعه  در  اقتصادی  رونق  هم 

می كند.

هشت مورد برای مصرف زکات بیان شده 
امور  به  رسیدگی  آن  مهم ترین  که 
نیازمندان و فقرا است. امروزه مؤسسات 
فعالیت  تهران  استان  در  زیادی  خیریه 
آن ها  هدف  مهم ترین  كه  می كنند 
دستگیری از نیازمندان است و می توانند 
برای  موردنظر  مجموعه های  ازجمله 

دریافت زكات فطره باشند.

زیاد  حجم  به  توجه  با  شمس  خیریه 
بیماران مبتال به سرطان مراجعه کننده 
امام  بیمارستان  کانسر  انستیتو  به 
خمینی از استان تهران و شهرستان های 
و  مالی  مشکالت  که  کشور  مختلف 
نیازهای دیگری نیز دارند، امسال همزمان 
با عید فطر به جمع آوری ذکات به نفع این 

نیازمندان اقدام کرد.

بیماران  همراهی  با  حالی  در  اقدام  این 
»زهره  قاسمی«،  »زهرا  بهبودیافته 
حقیری«،  »شیرین محققی« انجام شد که 
از نگاه آن ها، تالش برای رفع دل نگرانی های 

همدردهایشان لذت بخش بود. 
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به  آموزش   جلسات  شمس،  خیریه  بیماران«  »مشارکت  بخش  همت  به 
و  سرطان  به  مبتال  بیماران  آگاهی  افزایش  طرح  در  شرکت  داوطلبان 

خانواده های آنان ادامه دارد.

اجرای طرح »افزایش آگاهی بیماران مبتال به سرطان و خانواده های آنان در 
در  که  داوطلبان«،  آموزش  طریق  از  معنوی  سالمت  و  روان  سالمت  باره 
به  شد،  داده  توضیح  تفصیل  به  شمس  سروش  نشریه   4 پیش شماره 
تحقیقات  مرکز  دانشیار  و  )روان پزشک  امیدواری  سپیده  دکتر  مسئولیت 
سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران( و با همکاری بخش مشارکت بیماران 
خیریه شمس، مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران و انستیتو 

کانسر مجتمع بیمارستانی امام خمینی ادامه دارد.

تاکنـون 9 جلسـه آمـوزش بـه داوطلبـان، شـامل 5 جلسـه آمـوزش مطالـب 
تئوریـک و 4 جلسـه آموزش عملی، برگزار شـده و ایـن موضوعات آموزش داده 
شـده اند: »چـه هنگامـی الزم اسـت برای بیمـاران، مشـاوره روانپزشـکی انجام 
خبـر  شـنیدن  از  پـس  سـرطان،  بـه  مبتـال  بیمـاران  کـه  »مراحلـی  شـود؟«، 
تشـخیص بیمـاری، از نظـر روانـی می گذرانند«، »چالش ها و مشـکالت معنوی 
بیمـاران«، »عـوارض مخفی کـردن تشـخیص سـرطان از بیمـار بـه درخواسـت 
خانـواده او«، »نزدیـکان بیمـار چگونـه بایـد بـا او دربـاره نگرانی هایـش صحبـت 
کننـد؟«، »خانواده هـای بیمـاران بایـد چـه کارهایـی بکننـد تـا مشـکالت بیمـار 
بیشـتر نشـود؟«، »آنچـه خانواده هـای بیمـاران بایـد بداننـد تـا خودشـان دچـار 

مشکالت بیشتری نشوند«.

بیمــاران مبتــال بــه ســرطان، عــالوه بــر مشــکالت جســمی، مشــکالت بســیاری 
در حیطه هــای ســالمت روان، ســالمت اجتماعــی، ســالمت معنــوی، دسترســی 
بــه اطالعــات و آموزش هــای موردنیــاز، مســائل مالــی و ... دارنــد. در همــه 
کشــورها، درمــان بیمــاری ســرطان، وقتــی کامــل و همه جانبــه شــمرده 
ــی  ــرای تمام ــه ب ــاران، بلک ــمی بیم ــکالت جس ــرای مش ــا ب ــه نه تنه ــود ک می ش
ــر اســاس  مشــکالت و نیازهــای بیمــاران و خانواده هــای آن هــا، برنامه هایــی ب
شــواهد علمــی تنظیــم و به درســتی اجــرا شــوند. بــه ایــن خدمــات کــه عــالوه 
بــر درمان هــای مربــوط بــه »معالجــه بیمــار«، بایــد ارائــه شــود، »مراقبت هــای 

حمایتی و تسکینی« می گویند. 

ــه ســرطان و خانواده هــای آن هــا و  ــال ب ــرآوردن نیازهــای بیمــاران مبت ــرای ب ب
اقدامــات  اســت  نه تنهــا الزم  ارائــه »مراقبت هــای حمایتــی و تســکینی«، 
بســیاری در بیمارســتان ها )بخش هــا و درمانگاه هــای ســرطان( انجــام شــود، 

بلکه ضروری است مراکز و خدمات جدیدی هم تعریف شود. 

خوشـــبختانه معاونـــت درمـــان وزارت بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی و 
اداره مدیریـــت ســـرطان ایـــن معاونـــت، برنامه هایـــی بـــرای ارائـــه »خدمـــات 
حمایتـــی و تســـکینی« بـــه بیمـــاران مبتـــال بـــه ســـرطان تنظیـــم کـــرده و در 
ــا  ــن برنامه هـ ــی از ایـ ــت. برخـ ــرای آن هاسـ ــات اجـ ــردن مقدمـ ــال فراهم کـ حـ
ـــرطان،  ـــان س ـــه مبتالی ـــت ب ـــه خدم ـــرپایی« ارائ ـــز س ـــاد »مراک ـــد از ایج عبارت ان
ــاوره تلفنـــی 24  ــه« و »مشـ ــاران در »خانـ ــه بیمـ ــای الزم بـ ــه مراقبت هـ ارائـ
ــا و  ــاران مبتـــال بـــه ســـرطان، خانـــواده هـ ــاعته« بـــرای خدمـــت بـــه بیمـ سـ

مراقبان آن ها.

بــرای ارائــه هــر یــک از ایــن خدمــات، عــالوه بــر تدویــن مقــررات، آیین نامه هــا و 
ــوزش  ــی آم ــاز به خوب ــراد موردنی ــت اف ــه، الزم اس ــتورالعمل های مربوط دس
حرفــه ای  و  مهارتــی  آمــوزش  دوره  »اولیــن  دلیــل  همیــن  بــه  ببیننــد. 
و  عمومــی  پزشــکان  بــرای  ســرطان«  تســکینی  و  حمایتــی  مراقبت هــای 

پرستاران، از سوی اداره مدیریت سرطان وزارت بهداشت برگزار شد.

در  معنـوی  و  اجتماعـی  فرهنگـی،  »ابعـاد  مبحـث  آموزشـی،  دوره  ایـن  در 
مراقبت های حمایتی و تسـکینی« توسـط دکتر سـپیده امیدواری، روان پزشـک 
و عضـو هیئت علمـی مرکـز تحقیقـات سـرطان دانشـگاه علـوم پزشـکی تهران 

و مسئول بخش پرونده ویژه نشریه سروش شمس ارائه شد. 
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