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   استاد بیـــژن بیــــژنی

»امشـب چـراغ عشـق در ایـن خانه 
روشـن است«
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  عوامل خطر سـرطان پسـتان را به 
مردم اطـالع بدهیم.

  باورهـای غلـط را از جامعـه بزداییم 
برسـند کـه  بـاور  ایـن  بـه  تـا مــــردم 
ســــرطان پســــتان قابـل  پیشـگیری 
اسـت و اگــــر هــــم مبتــــال شـدند، 

اسـت. قابل درمـان 

و  خانـــواده هایشان  و  بیمـاران  از    
سـرطان  بیمـــاری  از  بهبودیافتـگان 

کنیـم.  حمایـت  پسـتان 

  بـا سیاسـت گزاران مذاکـــره کنیـم 
تـا توجـه بیشـتری بـه مهـار ایـن نـوع 

سـرطان در کشـور نشـان بدهنـد.

  از دولـــت و ســـــایر سـازمان های 
پیشـگیری،  بـرای  بخواهیـم  مسـئول 
زودهنـگام  تشـخیص  و  غربالگـری 
زنـان، به خصـوص گروه هـای پر خطـر 

کننـد. سـرمایه گذاری 

بخواهیـــــــــم  مســــــئوالن  از    
زیر سـاخت های تشـخیص و درمان را 
در تمـــام اسـتان های کشـور توسعه 
تـا بیمـاران به صـورت عادالنـه  دهنـد 
بـه  کشـور  اسـتان های  تمـام  در  و 
و  تشـخیصی  روش هـــــای  بهتریـن 
باشـند. داشـته  دسترسـی  درمانــــی 

ســـــربلندی  اینکـه  آخـــــر  ســـــخن 
میهن مـان، نیازمنـد سالمـــت زنان و 
مـادران اسـت؛ بـا پیوسـتن بـه پویش 
سـرطان پسـتان، در این رویـداد مهم 

اجتماعـی سـهیم باشـیم.
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دکتر کاظم زنده دل
دانشیار مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر ایران
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درد جهل- ُدردانه آگاهی

دکتر مجيد رضائيان
استاد دانشگاه و پژوهشگر ژورناليسم

همگام با حرکت جهانی ماه اکتبر

پویــش آگاه ســازی 
از سرطـان پستان،

همت ملی می خواهد
ماه مـــهر، ماه مهـــربانی است و زنان و مادران نماد مهـــر  هستند.

اول مهـر صحنـه زیبـای محبـت مادرانی اسـت که کـودکان خود را با هـزار امید 
تـا مدرسـه بدرقـه می کنند. مادرانی که قرار اسـت 12 سـال ایـن محبت را بدرقه 
فرزنـدان خـود کننـد. زنـان و مادرانـی کـه در کانـون خانـواده و اجتمـاع وظایـف 
مهمـی بـه عهـده دارنـد. از طرفـی مـاه مهـر کـه مقـارن با مـاه اکتبر اسـت ماه 
پویـش بین المللـی بـرای آگاهـی دربـاره سـرطان پسـتان نیز هسـت. هم زمانی 
ایـن دو رویـداد مهـم که یکـی یادآور جایگاه زنـان در خانـواده و اجتماع و دیگری 
تهدید کننـده وجـود پـر مهـر و مؤثـر آنـان در جامعـه اسـت، بهانـه ای شـد کـه 

سـرمقاله ایـن شـماره را به پویش سـرطان پسـتان اختصـاص بدهیم.

 بیـش از 20 سـال اسـت کـه در دنیـا ایـن مـاه را بـه آگاه  سـازی درباره پیشـگیری 
امسـال  نیـز  خیریـه شـمس  می دهنـد.  اختصـاص  پسـتان  مهـار سـرطان  و 
سـومین پویـش اطالع رسـانی دربـاره سـرطان پسـتان را اجرا می کنـد. هم زمان 
پسـتان  سـرطان  موضـوع  بـه  هـم  شـمس  سـروش  مجلـه  سـوم  شـماره 
بـرای مـردم  زبـان سـاده  بـه  را  آن  پیشـگیری و درمـان  پرداختـه و روش هـای 

می دهـد.  توضیـح 

هـدف اصلـی یـک مـاه پویـش برای سـرطان پسـتان ایـن اسـت که توجـه همه 
مـردم، مسـئوالن و سیاسـتگزاران بـه اهمیـت پیشـگیری از سـرطان پسـتان 
جلـب شـود. سـرطان پسـتان شـایع ترین سـرطان در زنـان در تمـام کشـورهای 
مبتـال  پسـتان  سـرطان  بـه  دنیـا  در  نفـر  میلیـون   1/5 سـاالنه  اسـت.  دنیـا 
می شـوند و 500 هـزار نفـر بـه دلیـل ایـن نـوع سـرطان جـان خـود را از دسـت 
می دهنـد. متأسـفانه آمـار سـرطان در کشـورهای در حـال توسـعه مثـل ایـران 
در آینـده  ای نزدیـک افزایـش خواهـد یافـت. در ایـران سـاالنه حـدود 14 هـزار 
نفـر بـه سـرطان پسـتان مبتـال می شـوند و 6 هـزار نفـر بـه دلیـل این سـرطان 
فـوت می کننـد. نکتـه مهـم اینکه اگر بیماری سـرطان پسـتان زودتر تشـخیص 
داده شـود و درمان هـای الزم بـرای بیمـاران فراهم شـود، بیشـتر بیمـاران زنده 
می ماننـد. بـه همیـن دلیـل مرگ و میر ناشـی از سـرطان پسـتان در کشـورهای 
در حـال توسـعه مثـل ایـران بسـیار باالتـر از کشـورهای توسـعه یافته اسـت. 
در واقـع در کشـورهای پیشـرفته به خصـوص کشـورهای غربـی کـه برنامه هـای 
پیشـگیری کنتـرل سـرطان پسـتان را اجـرا کرده انـد، میـزان مرگ و میر ناشـی از 
سـرطان پسـتان بسـیار کـم اسـت و دیگـر بیمـاری غیرقابل عالجـی بـه شـمار 
نمی آیـد و بیشـتر بیمـاران طـول عمـری هماننـد سـایر افـراد جامعـه را تجربـه 

می کننـد.

و  مسـئول  نهادهـای  متخصصـان،  نخبـگان،  همـه  شـمس،  سـروش 
سـازمان های مردم نهـاد را بـه همراهـی در ایـن حرکـت مردمی فـرا می خواند تا 
در مهر مـاه هر سـال اهمیـت پیشـگیری و مهـار سـرطان پسـتان را در جامعـه 
برجسـته کـرده و بـه ایـن بهانه پیشـگیری درمـان و مهار سـرطان پسـتان را در 
اولویـت قـرار دهنـد. در پویـش ملـی سـرطان پسـتان بـا رویکـرد همه جانبـه و 

همـت ملـی مشـارکت کنیـم.

درد، هميشه هم »بد« نيست، به ویژه 
»داشته های مان«  ياد  به  را  ما  اگر 
بيندازد. گمـــان می کنم باالتـــرين درد، 
»درِد جهل« است. جوامعی كه به نوِر 
حقيقت دست  یافته اند، نه تنها از دیو 
جهل فاصله گرفته اند، بلكه نمی گذارند 
جهل، حتی از در خانه وارد شود. بيماری 
به  جایی  را  جوامع توسعه  نیافته، كار 
و  خفتگــــی  »درد  با  رسانده كه گويی 
ناآگـــاهی« خــــو گرفته اند و اين، چه 

عـــادت زشتی است.
ترس از ســرطان، اين خاصيت را دارد 
كه رفته  رفته بيمــــار را آب می کند تا 
را بيش  بيمار، »رفتن«  آنجا که گويی 
اين همان  و  باور می کند  از »ماندن« 
آن  از  می بایست  كه  است  نقطـــه ای 
به »مـــرگ اميد« یاد کرد. راه درمــان 
متخصصان  اغلب  باورِ  به  رهـــايی  و 
اميــــد«  »احيــــای  سرطان شناسی 
و »غلبه بر سرطان« است. راه رهايی 
در  از قضا  نيز  نیافته  توسعه   جوامع 
همين نكته نهفته است: »غلبه بر درد، 

خــو نگرفتن با جهل و احيای اميد«.
چهــار دهه است كه در كشور، فراز و 
را طــــی کرده ایم.  فرودهای متعددی 
درسی كه از اين چهار دهه در برابر ما 
شالوده های  »شكستن  می نماید،  رخ 
تحجر و واگـــرايی« و رفتن به سمِت 
»بودها«  ما  است.  آگاهی«  و  »بودن 
و »داشته ها«یمــــان را، هر گـــاه باور 
امروزه  بلند شده ایم.  جـــا  از  کرده ایم، 
ما  دارد.  نياز  اميــد  احيای  به  كشور 
بايد از بيماران مبتال به سرطان كه با 
اميد و متكی به داشته هایشان، بر اين 
خرچنگ غلبه می کنند، درس بياموزيم. 
ما مديون بيماران رها یافته ای هستيم 
كه گام به گام خود را برای »بقا و بودن« 

آماده کرده اند.
اشتباه نكنيم اين آماده شدن و اين رها 
يافتگی، تنها يك فرايند پزشكی را طی 
نمی کند؛ از قضـــا همين هم نيازمند 
بتواند  بيمار  تا  است  آگاهی«  »دردانه 
متكی به توانمندی ها و عنصر اميــد، 
آگاهانه اين مسير را طی كند، وگرنه از 

رهايی و سالمتی خبری نيست.

فالسفه درست می گفتند كه راه غلبه 
بر »محيط مــادی« از »درک معــانی« 
از  نه  می شود،  ناشی  بلند«  »روح  و 
عنصر مــادی. انسان به تعبير سقراط، 
هر  شناخت  برای  كه  است  موجودی 
پديده و اثری، می بایست از »پرسش« 
و  راه حــــل ها  يافتن  برای  آغــــاز كند. 
پرسشيم.  نيازمند  باز  نيز  درمـــان ها 
آدمی، همواره دو  تقــــدير  چنانچه در 
پرسش وجود دارد كه با او زاده می شود 
و با او دفن خواهد شد: » چه هستم؟ 

چه بايد باشم؟«.
راه رسيدن از »موجود« به »مطلوب« 
نهفته  پرسش  دو  اين  قـــاموس  در 
از خود می پرسد: »اآلن  بيمـــار  است. 
»چگونه  هستم؟«  موقعيتی  چه  در 
درمان می شوم؟« اين دو پرسش، براي 
امروِز ما نيز،  درمــاِن دردهای جامعه 

نسخه ای شفابخش قلمداد می شود.
در این میان، بی تردید »حس مسئوليت 
است  برجسته   نقطه ای  اجتماعی« 
سوق  مطلوب  به  موجود  از  را  ما  كه 
خواهد داد. خیریه شمـس نيز، دستان 
پر مهر خــود را با اتـــكا به مسئوليت 
مبتال  بيمــــاران  ســــر  بر  اجتماعی- 
داده  قرار  چتری،  چونان  سرطان-  به 
است تا اين عزيزان، »حس تنهايی« و 
»مغلوب شدن« را از خود دور كنند و با 
»قدرِت اميد« بر هر دردی چیره شوند.
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اد
ید

روزانه 10 نفر بهرو
سرطان پوست 

مبتال
می شوند

فرهاد ظریف 
سفیر سالمت 
خیریه شمس 

شد

کلنگ زنی  مرکز 
درمانی و رفاهی 
بیماران مبتال به 

سرطان  در ارومیه

عینک آفتابی 
را با نظر 

اپتومتریست 
تهیه کنید

متخصص پوست؛

کرم ضد آفتاب 
20دقیقه قبل از 

نور آفتاب

خیریه شمس مهر را با مهربانی رقم زد

80 بسته 
لوازم التحریر  بین 

خانواده های مبتال به 
سرطان توزیع شد

و  پوســـت  از  مراقبـــت  همایـــش 
پوســـت  ســـرطان های  از  پیشـــگیری 
مـــاه  شـــمس،  خیریـــه  همـــت  بـــه 
گذشـــته در بوســـتان گفتگـــو برگـــزار 

شد. 
ـــل  ـــده دل، مدیر عامـــــ دکتـــر کاظـــم زنــ
همایـــش  ایـــن  در  شـــمس  خیریـــه 
در  پوســـت  ســـرطان  آمـــار  آخریـــن 
کشـــور را ارائـــه داد و تصریـــح کـــرد: 
هـــر روز 10 نفـــر بـــه ســـرطان پوســـت 
مبتـــال می شـــوند و دو نفـــر بـــه دلیـــل 
ــد.  ــوت می کننـ ــرطان فـ ــوع سـ ــن نـ ایـ
در  مـــردم  آگاهـــی  کـــه  آنجـــا  از 
ــم  ــیار مهـ ــرطان بسـ ــگیری از سـ پیشـ
اســـت، خیریـــه شـــمس اقـــدام بـــه 

برگزاری این همایش کرده اســـت.

عامـــل  مهم تریـــن  آفتـــاب،  اشـــعه 
بــــروز سرطان پوست

محمــــــــــودی  حمیدرضـــــــا  دکتـــر 
متخصـــص پوســـت بـــا اشـــاره بـــه 
پوســـت  اینکــــــــــــه ســـــــــــــرطان 
قابل تشـــخیص و در مراحـــل اولیـــه 
شـــیوع قابل درمـــان اســـت، اشـــعه 
فرابنفـــش را مهم تریـــن عامـــل ابتـــال 
افـــراد  در  پوســـت  ســـرطان  بـــه 

دانست. 
ــه داد:  ــت ادامـ ــص پوسـ ــن متخصـ ایـ
ــت  ــرطان پوسـ ــه سـ ــال بـ ــال ابتـ احتمـ

با افزایش ســـن بیشتر می شود. 
پوســـت  ســـرطان  کـــرد:  تأکیـــد  وی 
بیشتــــــــــــر در ســـر و گـــردن ایجـــاد 
می شـــود و بـــرای پیشـــگیری از ایـــن 
بیمـــاری بایـــد مواجه شـــدن بـــا اشـــعه 
کاهـــش  آفتـــاب  نـــور  و  فرا بنفـــش 
یابـــد و از لبـــاس و پوشـــش مناســـب 
نـــور  برابـــر  در  محافظـــت  جهـــت 

آفتاب اســـتفاده کنیم.

فرهــاد ظریــف عضــو تیــم ملــی والیبــال 
ــمس  ــه ش ــالمت خیری ــفیر س ــران س ای

شد.
فرهـاد  شـمس،  سـروش  گـزارش  بـه 
ظریـف عضو تیـم ملی والیبـال ایران در 
همایش مراقبت از پوسـت و پیشگیری 
از سـرطان های پوسـت به عنـوان سـفیر 

سالمت خیریه شمس معرفی شد.
ظریـف در پاسـخ بـه خبرنـگار مـا دربـاره 
خیریـه  در  فعالیـت  بـرای  خـود  انگیـزه 
شـمس به عنـوان سـفیر سـالمت گفت: 
اکنـون در شـرایطی هسـتم کـه از لحاظ 
فکـری به بلوغی رسـیده ام تا مسـائلی را 
قـرار  بیشـتری  اولویـت  در  خـود  بـرای 
می دهـم. یکـی از آن  اولویت هـا، همیـن 
ایـن  در  سـفیر  به عنـوان  کـردن  کمـک 

بخش از جامعه می تواند باشد.
مـن  بـرای  شـمس  خیریـه  افـزود:  وی 
سـورپرایزی بـود و بـه زودی بـا حضـور در 
بـا  کـرد  خواهـم  تـالش  موسسـه  ایـن 
ایـن  خـود،  و همراهـی دوسـتان  کمـک 
اهـداف  بـه  دسـتیابی  در  را  موسسـه 

مهمش کمک کنم. 
دربـاره  کشـورمان  ورزشـکار  ایـن 
فرهنگ سـازی در حساس سـازی جامعه 
ایـن  گفـت:  نیـز  پیشـگیری  بـه  نسـبت 
موضـوع مسـئله مـن تنهـا نیسـت، امـا 
متأسـفانه چنـد سـالی اسـت در جامعه 
مـا مصـرف عوامـل خطر سـاز سـرطان 
تأسـف  مایـه  کـه  کـرده  پیـدا  گسـترش 
اسـت.  دولتمـردان  بـرای  بیشـتر 
متأسـفانه مصرف سـیگار و مشـروبات 
و  فودهـا  فسـت  از  اسـتفاده  و  الکلـی 
در  به سـرعت  قبیـل،  ایـن  از  چیزهایـی 
جامعـه گسـترش پیـدا کـرده اسـت. من 
کـه  حـدی  تـا  ورزشـکار  یـک  به عنـوان 
بتوانـم بـرای آگاهی رسـانی بـه مـردم در 
تـالش  سـرطان  از  پیشـگیری  مـورد 

خواهم کرد. 

مرکــز  کلنــگ  خیریــن  کمک هــای  بــا 
درمانــی و رفاهــی بیمــاران مبتــال بــه 

سرطان زده شد.
بـه گـزارش سـروش شـمس بـه نقـل از 
روابـط عمومی انجمـن خیریه حمایت از 
بیمـاران مبتـال بـه سـرطان امیـد؛  دکتـر 
هیئت مدیـره  رئیـس  خشـابی،  جـواد 
ایـن خصـوص  امیـد در  انجمـن خیریـه 
همـت  بـا  امیـد کـه  بیمارسـتان  گفـت: 
شـد،  افتتـاح  گذشـته  خیریـن  سـال 
مختلـف  بخش هـای  توسـعه  نیازمنـد 
از  کـه  سـالمی  محمـد  آقـای  و   اسـت 
خیریـن ایـن انجمن اسـت با فـروش یک 
بـاب سـاختمان  و اهـدای سـه میلیارد و 
پانصـد میلیـون ریال شـروع سـاخت یک 
مرکـز درمانـی و رفاهـی را آغـاز کـرد. ایـن 
بـه  زمینـی  در  رفاهـی  و  درمانـی  مرکـز 
بالغ بـر  زیربنایـی  و  متـر   560 مسـاحت 
بخـش  شـامل  متر مربـع   480 دوهـزار 
و  بیمـاران  اسـکان  جهـت  اقامتـی 
خانـواده بیمـاران مبتـال بـه سـرطان کـه 
از شـهرهای دیگـر بـرای درمـان مراجعـه 
می کننـد و تـوان مالی ندارنـد اختصاص 
خواهـد یافـت. همچنیـن درمانگاه هـای 
تأسـیس  ایـن سـاختمان  تخصصـی در 

می شود. 
ایـن  مدیرعامـل  صادقـی  سـیروس 
انجمـن نیـز بیـان کـرد:  انجمـن خیریـه 
عنـوان  بـا  اقامتـی   32 سـوئیت  امیـد 
حاشـیه  در  امیـد  اقامتـی  سـرای 
امیـد  عمومـی  بیمارسـتان  مجموعـه 
بـرای اسـکان بیمـاران و همراهـان آن ها 
احـداث کـرده کـه در پنج ماهـه نخسـت 
سـال جـاری سـه هزار و 614 نفـر اسـکان 
بـر  بالـغ   هزینــــه ای  و  اسـت  داشــــته 
دومیلیـارد و 250 میلیـون ریـال جهـت 
خانـواده  و  بیمـاران  غـذای  و  اسـکان 
شـده  تأمیـن  خیریـن  توسـط  بیمـاران 

است.

همزمــان بــا بازگشــایی مــدارس و در 
موسســه  مهــر،  مــاه  از  اســتقبال 
مردم نهــاد شــناخت و مهــار ســرطان 
لــوازم  بســته   80 شــمس(  )خیریــه 
ــاران  ــای بیم ــن خانواده ه ــر را بی التحری
انســتیتو کانســر ایــران توزیــع کــرد. ایــن 
انــواع  کوله پشــتی،  شــامل:  بســته ها 
دفتــر یادداشــت، جامــدادی، انــواع مــداد 
و مــداد رنگــی و ســایر لــوازم التحریــر 
مناســب بــا ســن و ســطح تحصیلــی 

دانش آموزان بود.
بــا هــدف ایجــاد شــور و  ایــن اقــدام 
شــوق و انگیــزه بــرای اســتقبال از ســال 
و  کــودکان  بیــن  در  جدیــد  تحصیلــی 
بــه  مبتــال  خانواده هــای  نوجوانــان 

سرطان و بهبود یافته انجام شد.
ــاران  ــری  از همی ــه مظف ــری جمیل پیگی
بهبــود یافتــه خیریــه شــمس و کمــک و 
همراهــی بنیــاد احســان و موسســه 

سایه، سهم بزرگی داشت.

متخصص  صادقی  مسعود  دکتر 
از  پیشگیری  همایش  در  اپتومتری 
سرطان های پوست اظهار کرد: برخالف 
انتخاب  که  جوامع  اکثر  در  رایج  رویه 
عینک آفتابی را مرتبط با سلیقه و ذائقه 
عینک های  می دانند،  مصرف کننده 
و  فنی  خصوصیات  دارای  آفتابی 
مهندسی هستند و داشتن دانش فنی و 
صحیح  انتخاب  الزمه  حرفه ای،  مهارت 
شرایط  با  متناسب  آفتابی  عینک 
و  جغرافیایی  موقعیت  آناتومیک، 

نیازهای زندگی روزمره هر فرد است. 
فریم  است  بهتر  گفت:  صادقی  دکتر 
عینک آفتابی به نحوی انتخاب شود که 
و  چشم  روی  بر  را  حداکثری  پوشش 
با توجه به  ایجاد کند.  پوست اطراف آن 
تنوع بسیار باالی طرح و جنس عینک های 
به منظور  می شود  توصیه  آفتابی، 
و  نیاز  با  متناسب  خواص  از  اطمینان 
هماهنگی فیزیکی با ساختار چهره خود، 
عینک  موسسه های  از  را  آفتابی  عینک 
طبی تحت نظر اپتومتریست تهیه کنید.

پوست  حفاظت  برای  حتماً  افراد  همه 
خود باید از کرم های ضد آفتاب استفاده 

کنند.
دکتر ارغوان عزیزپور متخصص پوست در 
همایش مراقبت از پوست و پیشگیری از 
استفاده  گفت:  پوست  سرطان های 
ضدآفتاب  کرم های  از  منظم  و  صحیح 
از پوست  اقدام در محافظت  مهم ترین 
است. این نکته به خصوص در مورد بچه ها 
حساس تری  پوست  که  جوان تر  افراد  و 
دارند، بسیار مهم است. باید توجه کرد که 
اشعه فرابنفش از پشت ابرو یا پنجره های 
شیشه ای نیز عبور می کند، پس استفاده 
در روزهای ابری و در صورت تابش از پشت 

پنجره نیز الزم است.
کرم های  دیگر  مهم  عملکرد  افزود:  وی 
سرطان های  از  پیشگیری  ضدآفتاب، 
پوست است که از شایع ترین سرطان های 

انسان ها است.
20دقیقه  گفت:  پوست  متخصص  این 
قبل از تماس با نور خورشید باید مقدار 

کافی از کرم ضدآفتاب استفاده شود.
ضد  کرم های  به  اشاره  با  عزیزپور  دکتر 
آفتابی که پزشکان پوست توصیه می کنند 
هستند،  خاص  استانداردهای  دارای  و 
)علیه  الطیف  افزود: محــافظت وسیع 
بــــزرگ تــــر مســـاوی   spf ،)uvb و   uva
50 درصد، مقاوم به آب از ویژگی های آن ها 

باید باشد.
وی افزود: برای تأیید کرم های ضد آفتاب 
آن ها  از  کافی  دفعات  و  مقدار  به  باید 
مختلف  بررسی های  در  شود.  استفاده 
دیده شده که فقط حدود 25 تا 50 درصد 
افراد، مقدار توصیه شده از کرم ضدآفتاب 

را استفاده می کنند.
این متخصص در پایان افزود: توجه کنید 
رنگ  و  نژاد  سن،  هر  با  افراد،  تمام  که 
پوستی حتماً برای حفاظت پوست خود 
باید از کرم های ضد آفتاب استفاده کنند. 

نشسـت هم اندیشـی انجمن پیشـگیری 
سـازمان  نماینـده  بـا  نسـترن  سـرطان 

جهانی بهداشت برگزار شد.
جهانـی  سـازمان  نماینـدگان  از  یکـی 
بهداشـت از  دانشـگاه سـلطنتی لندن با 
پیشـگیری  انجمـن  دفتـر  در  حضـور 
سـرطان نسـترن بـا اعضـای ایـن انجمن 

دیدار و گفتگو کرد.
بـه گـزارش سـروش شـمس بـه نقـل از 
پیشـگیری  انجمـن  عمومـی  روابـط 
 ،Fakehra Feroz سـرطان نسـترن، دکتـر
ضمـن تقدیـر از نیـت خیـر مدیرعامـل و 
اعضـای ایـن انجمـن اظهـار کـرد: وجـود 
چنیـن سـمنی در شـهر مشـهد می تواند 
بـا همیـاری مـردم تأثیـر بسـیار خوبی در 
ایـن  به موقـع  تشـخیص  و  پیشـگیری 

بیماری داشته باشد.
فعالیت هـای  بـا  جلسـه  ایـن  در  وی 
و  شـد  آشـنا  نزدیـک  از  انجمـن 
گسـترش  و  ارتقـا  بـرای  پیشـنهادهایی 

برنامه ها و فعالیت های آن ارائه داد.   

نماینده سازمان 
بهداشت جهانی به 

مشهد سفر کرد
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یکی از دستاوردهای مهم محققان ایرانی در زمینه پیشگیری از 
ســـــرطان در مطالعه هــــم گروهی بزرگ گلستان با مدیریت      
دکتر رضا ملک زاده در سال 1387 حاصل شد. با توجه به اینکه 
شمال ایران یکی از مناطقی است که سرطان مری در آن شایع 
برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  آن  ایجادکننده  علل  بررسی  است 
است. در یک مطالعه مورد شاهدی با حضور 300 فرد مبتال به 
سرطان مری و 571 نفر فرد سالم برای مقایسه و همچنین 
بامطالعه 44582 نفر مشارکت کننده در مطالعه هم گروهی 
مذکور نتایج درخور توجهی در خصوص نوشیدن چای داغ به 
چای داغ  افرادی که  این مطالعـه،  نتایج  براساس  آمد.  دست 
با  مقایسه  در  می کنند،  مصرف  سانتی گراد(  درجه   69 تا   65(
سانتی گراد(  درجه   65 )حدوداً  گرم  یا  ولرم  چای  که  افرادی 
می نوشند، بیش از دو برابر در معرض خطر ابتال به سرطان 

مری هستند. همچنین در افرادی که چای بسیار داغ )بیش از 
70 در جه سانتی گراد( می نوشیدند، این رقم به بیش از 8 برابر 
افزایش پیدا می کرد. با در نظر گرفتن فاصله زمانی بین ریختن 
چای و نوشیدن آن نیز مشخص شد افرادی که 2 تا 3 دقیقه 
صبر می کنند خطر ابتال در آن ها بیش از 2/5 برابر و کسانی که 
کمتر از 2 دقیقه برای خنک شدن چای صبر می کنند بیش از 5 

برابر در معرض خطر ابتال به سرطان مری هستند.

منبع:
Islami F, Pourshams A, Nasrollahzadeh D, et al. Tea drinking 
habits and oesophageal cancer in a high risk area in 
northern Iran: population based case-control study. Bmj. 
2009;338:b929.

دکتر آرش اعتمادی از پژوهشگران برجسته حوزه سرطان 
در انستیتو تحقیقات سرطان ایاالت  متحده است. یکی از 
بین المللی  مجله  در   1394 سال  که  او  تأثیرگذار  مقاالت 
سرطان )International Journal of Cancer( منتشر شد، 
به بررسی ارتباط هیدروکربن  های حلقوی ناشی از سوخت 
ناقص زغـــال، چـــوب و هر نوع سوختی با ســـرطان زایی 
اختصاص داشت. در این مطالعه 111 زن غیر ســیگاری از 
مطالعـــه بزرگ هم گروهی اســتان گلستان برای تغییرات 
ژنی DNA )شامل DNA adduct و برخی پلی  مورفیسم  ها ( 
ارزیابی شد. نتایـــج حاصـــل از این مطالعه سطـــح باالی 
تغییرات ژنی مرتبط با ایجاد سرطــان را در آن ها نشان داد. 
سلول  هسته  ترمیم  مکانیسم  در  که  ژنی  تغییرات  این 
به  ابتال  خطر  و  شده  هسته  ترمیم  از  مانع  دارند  نقش 
سرطان را افزایش می  دهد، سرطان  های تأیید شده مرتبط 
در  بود.  ریه  سرطان  و  مری  سرطان  شامل  مواد  این  با 
به  این هیدروکربن  های حلقوی  مطالعات متنوعی منشأ 
در مناطق  استفاده،  اجاق  های مورد  نوع  و  آشپزی  سبک 
از غذاهای  زیاد  مختلف نسبت داده  شده است. استفاده 
سوخت  نوع  هر  و  چوب  یا  زغال  با  مستقیماً  که  کبابی 
ناقص طبخ می  شوند، سرطان زا هستند. همچنین تنورها 
و اجـــاق  های زغالـــی در آشپزخانه و محیـــط  های بسته 
سرطـــان زا  حلقوی  هیدروکربن  های  این  تولید  به واسطه 

محسوب می  شوند.

دود و بوی کباب خیلی اشتهابرانگیز
است، اما همین دودها و 

سوختگی های روی گوشِت کبابی 
ضمن خوشمزگی 

می توانند سرطان زا باشند.

منبع:
Etemadi A, Islami F, Phillips DH, et al. Variation in PAH-related 
DNA adduct levels among non-smokers: The role of multiple 
genetic polymorphisms and nucleotide excision repair 
phenotype. International journal of cancer. 2013;132)12(:27382747-.

دکتر آرش اعتمادی، پزشک و متخصص اپیدمیولوژی از دانشگاه علوم 
بخش  از  پسادکتری  دارای  و  تهران  پزشکی 
اپیدمیولوژی سرطان و ژنتیک از انستیتو ملی 
در  آمریکا،  ایاالت متحده  سرطان  تحقیقات 
انستیتو  آن  دانشمندان  از  یکی  حاضر  حال 
است که در زمینه تحقیقات مولکولی سرطان 
و در حوزه پیشگیری و تشخیص زودهنگام 
دخانی  محصوالت  بررسی  به ویژه  سرطان 

فعالیت دارد. 

گفته  ترکیباتی  از  طیفی  به  مصنوعی  شیرین  کننده  های   
غذاها  و  نوشیدنی  ها  به  افزودنی  به  عنوان  که  می  شود 
اولیــــن  مـــی  شوند.  اضـــافه  شکـــر  جایگزین  به عــنوان 
شیرین کننده مصنوعی، ســاخارین، در جریان جنگ جهانی 
دوم به  واسطه کمبود شکـــر وارد بازار شد امـــا به تدریج 
)مانند  به کم کالری  از شیرین کننده های موسوم  استفاده 
پیدا  رواج  بین مردم  و سیکالمیت( در  آسپارتام  ساخارین، 
مصنوعـــی  شـــیرین کننده  های  از  استفاده  رواج  با  کرد. 
محققان به بررســــی عـــوارض سالمتـــی آن ها پرداختند 
و شـــواهدی از افزایش خطر ابتال به ســـرطان نیز حاصـل 
اینکه این مطالعات اغلب روی حیوانات  شد، اما به علت 
به  ابتال  بود، نتیجه  گیری قطعی در مورد  انجـــام  شــــده 
ســرطان در انسان مورد تردید بود تا اینکه محققان کالج 

سلطنتی لندن در سال 1394 با انجام مطالعه  ی مروری و 
تجمیع نتایج مطالعات انجام  شده در انسان نشان دادند 
ســـرطان  و  مصنوعی  شیرین کننده های  مصرف  بین  که 
رابطه وجود دارد و مصرف طوالنی  مدت و زیاد این مواد، 
خطر ابتال به سرطان را افزایش می دهد. گر چه محققان 
اشاره  موجود  مطالعات  محدودیت های  به  مطالعه  این 
کرده و پیشنهاد می  کنند مطالعات وسیع  تر و دقیق تری 

برای نتیجه گیری صریح و دقیق تر طراحــی و اجرا شود.

منبع:
Mishra A, Ahmed K, Froghi S, Dasgupta P. Systematic review of 
the relationship between artificial sweetener consumption and 
cancer in humans: analysis of 599,741 participants. International 
journal of clinical practice. 2015;69)12(:14181426-.

بارداری و 
سرطان پستان

شیرین کننده های مصنوعی؛ 
بدون شکر، اما به چه قیمتی؟!

نتایج تحقیقات سرطان
دکتر الهام محبی
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نوشیدن چای خیلی داغ 
خطر سرطان مری را 

افزایش می دهد

از غذاهای کبابی بپرهیزید!

گزارشگران علمی در بخش پژوهش نامه، از بین تحقیقات 
معتبر و اصیل داخلی و خارجی که ترجیحاً در مجالت 

معتبر بین المللی به چاپ رسیده باشند، مقاالتی را 
انتخاب می کنند و بخش هایی از آن ها را به زبان ساده در 

اختیار مخاطبان قرار می دهند.

یکی از موضوعات مورد توجه در حوزه سرطان، بارداری مادران در 
است.  سرطان  تشخیص  از  بعد  یا  سرطان  تشخیص  حین 
به  مبتال  مادر  بقا  میزان  و  بارداری  زمینه  در  زیادی  تحقیقات 
سرطان پستان یک سال پس از بارداری انجام شده است. بسیاری 
از پزشکان به خانم های مبتال به سرطان پستان توصیه می کنند 
از طی دوره  و پس  بیماری  از تشخیص  حداقل دو سال پس 
اثر  نگران  پزشکان  و  بیماران  همچنان  اما  شوند  باردار  درمان 
جاما  مجله  هستند.  بیماران  ماندن  زنده  میزان  بر  بارداری 
انکولوژی )JAMA Oncology( در سال 2017 میالدی به بحث در 
زنده  میزان  و  پستان  سرطان  به  مبتالیان  بارداری  زمان  مورد 
ماندن بیماران بعد از بارداری پرداخته است. بامطالعه 7553 
پژوهشکده  بیمارستان  در  پستان  سرطان  به  مبتال  خانم 
تحقیقات زنــــان در تورنتو  کانادا طی سال های 1382 تا 1393، 
میزان زنده ماندن بیماران بعد از بارداری بررسی شد. محققان 
این مطالعه در یافتند که میزان زنده ماندن برای زنان باردار پنج 
سال پس از تشخیص سرطان 82/1درصد است. این میزان در 
زنانی که شش ماه یا بیشتر پس از تشخیص سرطان پستان 
باردار شده بودند، به 96/7 درصد می رسد. به  عبارت  دیگر افرادی 

که شش ماه یا بیشتر پس از تشخیص سرطان پستان باردار 
شده بودند احتمال اینکه پنج سال بعد از تشخیص سرطانِشان 
زنده بمانند 96/7 درصد بود. در نتیجه  گیری کلی و مقایسه با 
خانم  هایی که پس از تشخیص باردار نشده بودند تفاوتی گزارش 
بارداری در زمان  این مطالعه اذعان کردند که  نشد و محققان 
تشخیص سرطان پستان یا بعد از آن تأثیری بر میزان زنده ماندن 
افراد مبتال ندارد. بنابراین با استفاده از نتایج این مطالعه می توان 
تا حدودی نگرانی بیماران و پزشکان آن ها را در مورد تشخیص 
سرطان در حین بارداری یا پس  از آن برطرف کرد، از طرف دیگر 
مطالعاتی که دو سال فاصله زمانی پس از تشخیص سرطان را 
برای بارداری توصیه می کردند،  کمرنگ  تر شده و فاصله زمانی 
شش ماه مطلوب به نظر می  رسد. با این  حال، بیماران با مشورت 
پزشک خود باید فاصله زمان بارداری را با تشخیص بیماری تعیین 

کنند و توصیه پزشک خود را جدی بگیرند.

منبع:
Iqbal J, Amir E, Rochon PA, Giannakeas V, Sun P, Narod SA. 
Association of the timing of pregnancy with survival in 
women with breast cancer. JAMA oncology. 2017;3)5(:659665-.
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بود، چ تهران  ایران که دانشگاه  تنها دانشگاه  پزشکی در  تیراندازی شد، در رشته 

قبول شدم. در بین 280 نفر شرکت کننده، نفر بیستم شدم. دوره پزشکی را که 
برانداختن دکتر  با  بود  با مدرک تخصص گذراندم که مصادف  بود  شش سال 
مصدق و کودتای 28 مرداد. در آن زمان کنکور را خود دانشگاه برگزار می کرد و 
کنکور سراسری به این صورت نداشتیم. بعد از گذراندن دوره برای خدمت درمانی 
رفتم به مرکز خراسان در شهر گناباد و آنجا طبابت کردم. استادم در دانشگاه 
این  از شخصیت های بزرگ، محترم و قابل اعتماد  آرمین بود که  تهران استاد 
و  پول نمی گرفت  از مریض ها  زود در مطب می نشست  مملکت است. صبح 
حتی عده ای از ثروتمندان پول در اختیار ایشان گذاشته بودند که هزینه داروهای 
بیماران را نیز بدهد. ایشان متخصص آسیب شناسی بودند و از من که در گناباد 
تهران  پزشکی  دانشکده  به  بیماران  درمان  برای  خواستند  می کردم؛  خدمت 
برگردم. بعد از بازگشت به تهران برای گرفتن تخصصم امتحان دادم که بعد از 
این مراحل، رئیس درمانگاه پزشکی دانشگاه تهران شدم که اآلن به آن استادیار 
دانشگاه های  فرهنگی  شورای  طرف  از  و  گذشت  چندی  می گویند.  دانشگاه 
انگلیس امتحانی برای بورسیه برگزار شد و من هم شرکت کردم. برنده بورسیه 
شدم و به انگلستان رفتم. مدت یک سال و نیم فوق تخصص آسیب شناسی را 
در آنجا گذراندم که باز دکتر آرمین برایم پیغام دادند که نیاز است برگردم. من که 
عشق به وطن داشتم و خانواده ام نیز ایران بودند با خوشحالی به ایران برگشتم. 
بازگشتم؛ دانشیار و استاد دانشگاه شدم. در سال 1340 هم در تهران  از  پس 
ایران شدم که  از آن در سال1346 استاد تمام دانشگاه های  ازدواج کردم. بعد 

سال 1376 نیز بازنشسته و بعد هم استاد ممتاز شدم.

  در زمینه آسیب شناسی شما از شخصیت های بنام این رشته و پیشرو بوده اید؛ 
لطفاً بفرمایید رشته آسیب شناسی را در ایران چه کسانی بنا نهادند؟

 استاد دکتر  مصطفی حبیبی گلپایگانی پدر آسیب شناسی ایران است که سال 
شاگرد  دو  ایشان  بازگشت.  ایران  به  و  گرفت  فرانسه  در  را  تخصصش   1315
داشتند یکی دکتر رحمتیان و دیگری دکتر آرمین که من شاگرد دکتر آرمین بودم.
من در همان سالی که به وطن بازگشتم مشغول خدمت شدم و در روستای 
و در حال حاضر نیز یک  تنکابن نیز مسجد و مدرسه ساختم  تولدم در  محل 
بنیاد خیریه بیماران مبتال به سرطان در دست ساخت دارم، در زمینی به مساحت 
17 هزار متر مربع زمین کنار ساحل تنکابن بین شهسوار و رامسر، که از وزارت 
بهداری موافقت آن را گرفته ام تا آن را تبدیل به یک مرکز مبارزه با سرطان کنم.

  شما سابقه کار چندین ساله در مطبوعات هم دارید، چطور وارد این حوزه شدید؟
از سال 1328 وارد نشریات پزشکی شدم و در پنج نشریه معتبر پزشکی عضو 

هیأت تحریریه بودم.
سالی که من همکاری ام را با مطبوعات شروع کردم تنها نشریه علمی، نشریه نامه 
دانشکده پزشکی بود که سال 1320 امتیازش را وزارت معارف آن زمان صادر کرده 
بود و توسط سه نفر یکی دکتر حبیبی و رئیس دانشکده و مرحوم دکتر نصرت اله 
کاسبی -که سردبیرش بود- اداره می شد. در سال 1328 هیأت تحریریه تشکیل شد. 
آن زمان سه دانشکده پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی داشتیم که سه نفر از میان 
انتخاب شدند؛ به اضافه روسای دانشکده ها و یک نفر سردبیر  این دانشکده ها 
جمعاً 12 نفر هیأت تحریریه برای این نشریه تشکیل شد. آن زمان حروف چینی و 
چاپ سربی بود و دکترهایی که مقاله می نوشتند بسیار خط بدی داشتند، که گاهی 
چهار تا پنج بار کار تصحیح روی آن انجام می شد. دفعه آخر می بردیمش پیش 
خود همان دکتری که نوشته بود و می دادیم می گفتیم بخوان تا غلط نداشته 
باشد. وظیفه من در آن زمان بین تحریریه و چاپخانه بود  و هماهنگ کننده بین 
سردبیر و نویسندگان بودم و مسئولیت ارتباط با چاپخانه را هم داشتم. کسانی 
که در حروف چینی چاپخانه کار می کردند، از دانشجویان پزشکی بودند. کار تصحیح 
مجله  اولین   1336 سال  در  بود.  مشکل  بسیار  سربی  حروف  جابه جا کردن  و 
پزشکی به زبان انگلیسی بنام آکتا مدیکال ایران مدیکا منتشر شد. در آن زمان 
مرحوم دکتر منوچهر اقبال رئیس دانشگاه بود و من رئیس کتابخانه و مجله 
بودم. بعد چند تا مجله خارجی دیگر به نام های مجله پزشکی قانونی، ام کا و غیره 

منتشر شدند که من نزدیک به 17 مجله عضو هیأت مدیره بودم. 

او سرگذشت خود را با ما در میان می گذارد: 
در روستای کوچک ما حدود 50 نفر زندگی می کردند. ما خانواده ای 9 نفره بودیم. 
آن زمان مدرسه نبود و به مکتب می رفتم. در این مکتب خانه ها به دلیل قرآن که 
تعلیم می دادند آشنایی و عالقه زیادی به قرآن پیدا کردم و در عرض سه ماه 
قرآن را حفظ کردم. پدرم به شوهر خواهرم که آن زمان در قم طلبه بود گفته 
بود که این پسر استعداد زیادی دارد. او با وجود استعدادی که در من می دید به 
را برای تحصیل بیشتر علم به جای  علت عائله مندی زیاد موافق نبود که من 
دیگری بفرستد ولی برادر بزرگ ترم تشویق می کرد و می گفت که این حیف است 
اینجا بماند. تصادفاً شوهر خواهرم همان سال آمده بود به روستای ما. آن ها 
بچه نداشتند و به پدرم پیشنهاد کرد که من را با خودشان به تهران ببرند تا هم 
درس بخوانم و هم آن ها از تنهایی در بیایند. به این ترتیب من به تهران آمدم و 
سال 1314 به دبستان خیام در خیابان شاهپور رفتم. بعد از آن به دبیرستان 
ادیب در خیابان الله زار راه پیدا کردم. سال 1327 دقیقاً همان سالی که به شاه 

پروفسور مسلم بهادری
از پیشگامان آسیب شناسی

محمود مختاریان
صادق شاهیان نطنزی
داوود ابراهیمی

پاتـولوژی
چراغ راه پزشکان، در شنـاخت
و مهـار بیمـاری های ناشناخته

سرطان 
درمان دارد
نترسید

پروفسور بهادری در سال 1305 در روستای شاه محله شهسوار تنکابن 
متولد شد. او با استعداد ذاتی و حافظه قوی، وارد رشته پزشکی شد و 

مراحل ترقی را به سرعت طی کرد و با پشتکار و روحیه تیمی توانست رشته 
پاتولوژی را در سراسر ایران گسترش دهد.

9 شماره 3 | آبان 81397



10

  ارتباط شما با فرهنگستان هم ادامه همین ژورنال ها بود؟
که  زبان  فرهنگستان  به نام  بود  تأسیس شده  فرهنگستانی  یک  انقالب  قبل   
کارش واژه گزینی فارسی برای کلمات انگلیسی و فرانسوی بود. البته از دوره 
قاجاریه بود. آن زمان روی واژه های عربی کار می کردند. در دوره فعلی سال 68 
این فرهنگستان قرار شد درباره کلیه زبان ها و علوم واژه گزینی کار کند. در حال 
حاضر نیز عضو هستم و همکاری می کنم. از آن فرهنگستان چهار فرهنگستان 
دیگر به وجود آمد. اولی فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، دومی فرهنگستان 
علوم که دکتر داوری اردکانی رئیس آن است. سوم فرهنگستان هنر و مهم ترین 

آن ها که فرهنگستان علوم پزشکی است.

  سابقه ای هم در وزارت بهداشت داشته اید. چه کار مؤثری در آن دوره انجام 
دادید؟

تا سال 1350 در کشور تنها هفت دانشکده پزشکی وجود داشت. من آن زمان 
معاون وزارت علوم بودم و تعداد پزشک در مملکت خیلی کم بود. از کشورهای 
بنگالدش و هند بعضی کشورهای عربی به ایران می آمدند که نه زبان بلد بودند 
و نه دکترهای خوبی بودند، چون اگر غیر این بود در مملکت خودشان طبابت 
می کردند. تصمیم گرفتیم تعداد دانشجویان پزشکی را زیاد کنیم، چون تنها در 
سال 700 دانشجو گنجایش داشتند. ولی حداقل 1200 پزشک احتیاج داشتیم که 
پزشکی  با دانشگاه های  تأمین می کردیم.  از کشورهای دیگر  را  500 نفر کمبود 
مانند تهران، شهید بهشتی)ملی( شیراز و اصفهان و... مذاکره کردیم تا تعداد 
دکتر  نبود.  مشکل  جوابگوی  میزان  این  ولی  کنند  اضافه  را  دانشجویان شان 
برای  دادم  پیشنهاد  گذاشتیم.  جلسه  ایشان  با  بود  علوم  وزیر  معتمدی 
این  روسای  با  بگذاریم.  پزشکی  رشته  ندارند؛  پزشکی  رشته  که  دانشگاه هایی 
دانشگاه ها مانند ارومیه، کرمان، زهدان، همدان و مازندران جلسه گذاشتیم. به 
آن ها اعالم کردیم که می خواهیم برای دانشگاه های شما رشته پزشکی بگذاریم. 
اگر  که  گفتند  دانشگاه ها  روسای  و  شد  مواجه  زیادی  استقبال  با   طرح  این 
بنابراین  داریم.  را  انجامش  آمادگی  امسال  همین  ما  کنید  صادر  را  مجوزش 
هفت دانشگاه پزشکی دیگر به هفت دانشگاه قبلی اضافه شد. یعنی ظرفیت 
و  دانشگاه ها  گسترش  باعث  همین  کردیم.  برابر  دو  را  پزشکی  دانشگاه های 
دانشجویان پزشکی شد. خوشحالم که بنیان گذارش من بودم. در بررسی هایی 
که کردیم مشخص شد بعضی شهرها اصالً دکتر ندارند و بعضی استان ها نیز 
و  مسئوالن  از  بود.  علوم  وزیر  رهنما  مجید  آقای  آن زمان  ندارند.  متخصص 
دکترها ازجمله من را جمع کرد و جلسه گذاشتند. با کشورهایی مثل چین و هند 
و غیره هم ارتباط برقرار کردیم و نتیجه تجربه های آن ها را مشاهده کردیم. به 
و  شیراز  و  تهران  مثل  بزرگی  شهرهای  در  که  دکترهایی  که  افتادیم  فکر  این 
اصفهان تربیت می شوند دیگر به شهرها یا روستاهای دور افتاده نمی روند. به 
یک  جدید  پزشکی  دانشجوهای  به  که  کردیم  عملی  را  تفکر  این  خاطر  همین 
آموزش اولیه ای بدهیم و برای تکمیل آموزش شان بفرستیم به شهرهایی که 
اندازی کردیم. حدود 12 ماه  نیاز دارند. در این شهرها نیز خانه های بهورزی راه 

تعلیمات عمومی پزشکی به آن ها دادیم.
زیاد موافق نبود ولی در زمان دکتر ملک افضلی وزیر  ابتدا وزیر وقت علوم   
خانه های  گسترش  باعث  همین  دادیم.  ادامه  را  کار  این  انقالب  زمان  وقت 

بهورزی و توسعه شبکه های بهداشتی و درمانی شد.
 

  شما بخش آسیب شناسی را در بیمارستان هایی مثل رازی، امیراعلم و سینا 
راه اندازی کردید نتیجه آن ها چه بود؟ 

تا سال 1347 به جز دانشگاه های تهران و شهید بهشتی، بیمارستان ها و مراکز 
آموزشی درمانی بخش آسیب شناسی نداشتند. در بیمارستان پهلوی سابق یک 
بیماران  بود که فقط  پرفسور شمس شریعت هم  و  بخش سرطان داشتیم 
مبتال به سرطان را می دیدند ولی خود بیمارستان بافت شناسی و آسیب شناسی 
نداشت. برای انجام این امور می فرستادند بیمارستان های سینا و جاهای دیگر. 
من آن موقع معاون دانشگاه پزشکی بودم. با رئیس گروه آسیب شناسی آقای 
دکتر آرمین و معاونش آقای دکتر عزیزی صحبت کردم که در بقیه بیمارستان ها 
بخش آسیب شناسی راه اندازی کنیم. این طرح را در بیمارستان های امیر اعلم، 

فارابی  بیمارستان  کردیم.  شروع  زنان  و  طالقانی  فارابی، 
خانم  و  منتخب  دکتر  و  شمس  پروفسور  به وسیله  قبالً 
به  این مربوط  دکتر پیشوا که همسر من بود شروع شد. 
پزشکی  دانشکده های  در  که  رفقایی  با  و  بود   1327 سال 
داشتم تماس برقرار کردم و کار را بین شان تقسیم کردیم. 
نژاد  اعلم، دکتر کریم  امیر  بیمارستان  بهرامی  آقای دکتر 
بیمارستان زنان، دکتر محمدهادی بیمارستان رازی، خانم 
بیمارستان  هم  خودم  و  فارابی  بیمارستان  پیشوا  دکتر 
تمام  در  طریق  این  به  گرفتیم.  عهــــــده  به  را  سیـــنا 
بیمارستان های دانشکده های پزشکی بخش آسیب شناسی 

راه اندازی شد.

  خیریه شمس که با حمایت اساتید انستیتو کانسر ایران و 
دیگر خیرین برای بیماران مبتال به سرطان تأسیس شده، در 
زمینه شناساندن و راه های پیشگیری و درمان سرطان فعالیت 
سخن  و  سرطان  تابوی  شکستن  اهدافش  از  یکی  می کند، 

گفتن درباره آن است. در این زمینه چه توصیه ای دارید؟

ســرطان تابــو نیســت. یــک نفــر کــه دیابــت یــا عیــب 
مــادرزادی یــا بیمــاری قلبــی دارد شــاید بیشــتر در معــرض 
خطــر باشــد. ایــن بیمــاری هــم ماننــد دیگــر بیماری هــا ســه 
مشــخصه دارد: اول، پیشــگیری کــه خوشــبختانه ســرطان 
قابل پیشــگیری اســت. اگــر ســبک زندگــی مــردم را بهبــود 

بدهید به راحتی قابل پیشگیری است.
داده  تشخیص  زود  وقتی  که  بودن  قابل تشخیص  دوم،   

شود، می توانید خیلی زود هم درمان کنید. 
شیمی درمانی،  روش های  با  که  بودن  قابل درمان  سوم، 
جراحی، رادیوتراپی و غیره امکان پذیر است. این سه ویژگی 
و به خصوص وظیفه مؤسسات خیریه است. خیریه نباید 
فقط به درمان بپردازد، بلکه باید آموزشی فعال شود تا به 
تا  تغییر دهند  را  زندگی شان  آموزش دهند چه طور  مردم 
دچار سرطان نشوند و توجه داشته باشند مصرف سیگار، 
قلیان و نیز چاقی و آلودگی هوا و آب و غذای نامناسب نیز 
خیریه  موسسه  که  هم  خودم  باشند.  سرطان زا  می تواند 

دارم و جزء برنامه ام است که به مردم آموزش دهم چطور 
سرطان نگیرند.  شما هم باید همین کار را بکنید. در ایران 
خدمت گزاران زیادی در زمینه سرطان کار کرده اند. در حال 
حاضر نیز آقای دکتر محققی در این زمینه در بیمارستان 
امام خمینی با من همکاری دارند. باید بیشتر تالش شما 
این باشد که مردم را برای زندگی سالم آماده کنید. یک مثال 
در  که  است  این  بزنم  می توانم  زمینه  این  در  که  خوبی 
سال های آغاز قرن بیستم در آمریکا از هر 10 زن آمریکایی 
یک نفر بر اثر سرطان دهانه رحم می میرد. یک آقایی بنام 
پاپو نیکالئو که یونانی بود، پیدا شد و برنامه ای را با موش ها 
شروع کرد و روی سیستم تناسلی آن ها تحقیق و تغییرات 
او متوجه  این تغییرات  با مشاهده  را مشاهده کرد.  آن ها 
بین  از  سرطان  شود،  شروع  درمان  به موقع  اگر  که  شد 
می رود. او این تحقیق را روی بیماران آزمایش کرد. به این 
ترتیب سرطان دهانه رحم که در اوایل قرن بیستم اولین 
سرطان کشنده زنان در آمریکا بود در اواخر قرن بیستم به 
رشد  جلوی  اسمیر  پاپ  تست  با  زیرا  رسید،  25ام  رتبه 

سرطان را گرفتند. این کار را باید برای دیگر سرطان ها نیز 
بر  مقدم  پیشگیری  که  بدانیم  باید  اول  پس  داد.  انجام 
یک  به  اگر  شما  است.  مردم  فرهنگ  دوم  است.  درمان 
مردی بگویید که زن شما سرطان پستان گرفته است مرد 
دیگر همه چیز را رها می کند. درحالی که سرطان هم مثل 
این است که مریض زخم معده دارد یا غیره و باید درمان 
شود و مأیوس نشود. فکر می کنند سرطان بال است و این 
به  را  سرطان  از  ترس  یعنی  کنیم  اصالح  باید  را  فرهنگ 
مبارزه با سرطان تبدیل کنیم. باید برای این مبارزه هم کار 
باید  نهادها  دیگر  تا  گرفته  خانواده  از  کرد؛  دسته جمعی 

همکاری کنند.

  بهترین خاطره پزشکی تان را تعریف کنید؟ 
همه اش خوب است و خاطره بدی در زندگی ندارم به همین 
خاطر هم از مردم و هم از خدا ممنونم. برای اینکه دنبال 
چیزی نبودم که به آن نرسم.                    ادامه در صفحه 27

با شوهر خواهرم، زنده یاد حاج آقا بهادری، سال چهارم دبستان 
1318 /

در لباس استادی، کالج بیماری های ریه آمریکا / آذر 1369

عکس شخصی / تهران / 1333
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آمادگی برای 
زندگی با یک 

بیماری جدی 
احساسات شما 

و لزوم دریافت حمایت

دکتر سپیده امیدواری 
روانپزشک، دانشیار پژوهش مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر دانشگاه علوم پزشکی تهران

بخش عمده این متن، ترجمه 
کتابچه ای است که سازمان 

ماری کوری منتشر کرده و در سایت 
این سازمان، بصورت رایگان در 

دسترس همه است.*

برای هر یک از ما، این احتمال وجود دارد که روزی به یک بیماری جدی مبتال 
شویم، بیماری ای که ممکن است مدتی کیفیت  زندگی ما را تحت تأثیر قرار 
دهد، باعث کوتاه تر شدن عمر ما شود یا حتی ادامه زندگی ما را به سرعت 

به خطر بیندازد. چنین شرایطی، ما را با مسائلی مواجه می کنند که پیش از 
آن شاید در زندگی ما مطرح نبودند، مسائلی که باید درباره آن ها فکر کنیم، 

در مورد بعضی از آن ها از دیگران کمک بگیریم و با بعضی از آن ها کنار 
بیاییم و آن ها را بپذیریم.

در ادامه مطالب شماره قبل، به برخی از این مسائل می پردازیم.

احساسات شما
  احساساتی که ممکن است داشته باشید

  افسردگی
افسردگی چیزی بیشتر از احساس غمگینی است. افسردگی بیماری ای است 
که می تواند هفته ها طول بکشد و بر خوردن، خوابیدن، نظافت، فعالیت های 
از نزدیکان تان دچار افسردگی  یا یکی  اثر بگذارد. اگر شما  اجتماعی و کار شما 

شده اید، الزم است برای مشورت و بررسی بیشتر، به روانپزشک مراجعه کنید.

  احساس تنهایی 
تنهایی، احساسی شایع در بیماران است. احساس تنهایی، ممکن است به علت 
یا  افراد  با  زیاد  اجتماعی  از دیگران، نداشتن تماس  داشتن احساسی متفاوت 

بخاطر تغییراتی باشد که در ظاهر فرد به علت بیماری یا درمان پدید می آید.

به  دارید،  احساسی  چه  بگویید  و دوستان تان  خانواده  به  اینکه  اوقات،  بیشتر 
بهترشدن اوضاع، کمک می کند. هرچند گاهی اوقات، شما ممکن است احساس 
کنید که حتی افرادی که آن ها را دوست دارید، منظور شما را درک نمی کنند. اگر 
چنین احساسی پیدا کردید، این زمانی است که باید با یکی از اعضای تیم درمان 

خود )پزشک یا پرستارتان( یا یک روانپزشک صحبت کنید. 

همچنین، می توانید به یک گروه حمایتی بپیوندید تا با افرادی که تجربه مشابهی 
)ابتال به بیماری شما( را ازسرگذرانده اند، صحبت کنید.

  ناامیدی 
و  دشوار  می تواند  کرده اند،  تغییر  شما  توانایی های  و  زندگی  این که  پذیرش 
آزاردهنده باشد. این احساس، با »نامعلوم بودن آنچه اتفاق خواهد افتاد«، که 

باعث می شود برنامه ریزی برای آینده سخت شود، افزایش می یابد.

بالتکلیفی و عدم قطعیت یکی از سخت ترین چیزهایی است که می توان با آن کنار 
آمد و می تواند باعث تنش زیادی شود اما روش های مختلفی برای زندگی کردن با 
برای  اینکه قدم های کوچکی  افراد،  بسیاری  برای  دارد.  وجود  احساساتی  چنین 

بدست آوردِن دوباره مقداری کنترل بر زندگی شان بردارند، کمک کننده است. 

  پذیرش مرگ 
همه افراد نمی توانند تصور ُمردن را بپذیرند. رسیدن به این مرحله، زمان می برد و 
از شما  افراد حرفه ای که  یا  با خانواده، دوستان  می تواند شامل بحث های طوالنی 
مراقبت می کنند، باشد. شما همچنین ممکن است سیر هیجانی دشواری را طی کنید.

افرادی که وضعیت موجود خود را می پذیرند، اغلب احساس آرامش بیشتری 
دارند و بتدریج دارای افکار مثبت تری می شوند. پذیرش همچنین ممکن است 

باعث شود شما احساس کنید کنترل 
آن  در  که  وضعیتی  روی  بیشتری 
هستید، دارید و به شما کمک می کند 
که زندگی فعال تر و کامل تری داشته 

باشید.

  جستجوی معنا
طی مدت بیماری، ممکن است درباره 
زندگی و هدف از زندگی فکر کنید. این 
که  شود  باعث  است  ممکن  کار 
تجربیات قبلی خود را در این زمینه و 
با  روابط تان  و  زندگی  مهم  وقایع 

دیگران را به یاد آورید. 

تاکنون،  ابتدا  از  زندگی تان  دوره کردن 
ممکن است کار هایی را نیز به یاد شما 
آورد که الزم بدانید هرچه زودتر و قبل 
از مرگ انجام شوند و نیز درگیری ها و 
اختالفاتی که مایلید آن ها را حل کنید.

می تواند  زندگی تان،  باره  در  فکرکردن 
افسردگی،  احساس  به  منجر 
اما  شود  شما  در  گناه  و  اضطراب 
مثبت  تجربه ای  می تواند  همچنین 
باشد که به شما این حس را بدهد که 
زندگی تان دستاوردهایی داشته است.

  دریافت حمایت
هیچ کاری  که  کنید  فکر  است  ممکن 
ناراحت کننده ای  احساسات  مورد  در 
راه های  اما  کرد  نمی توان  دارید،  که 
زیادی برای کمک به شما جهت غلبه 
دارد.  وجود  مشکل ساز  هیجانات  بر 
برای هیچ کدام  احساس می کنید  اگر 
نیستید،  آماده  »اکنون«  راه ها،  آن   از 
احساس  وقتی  که  دارد  را  آن  ارزش 

آمادگی کردید، آن ها را امتحان کنید.

  صحبت کردن با خانواده و دوستان 
او  به  با کسی که شما  صحبت کردن 
راحتی  احساس  او  با  و  دارید  اعتماد 
یا  خانواده  عضو  یک  )مانند  می کنید 
برای  راه  بهترین  شاید  دوست(،  یک 
در  باشد.  احساسات تان  با  کنارآمدن 
نکته  این  به  است  خوب  حال،  عین 
ممکن  شما  نزدیکان  که  کنید  توجه 
است واکنش های مختلفی به بیماری 

شما داشته باشند. 

  مراقبت از خود 
خوردن غذای سالم و متعادل ممکن است به تقویت انرژی شما کمک کند. برای 
کاهش افسردگی به مواد و الکل پناه نبرید، آن ها می توانند احساس افسردگی 
شما را بدتر کنند. انجام فعالیت هایی که از آن ها لذت می برید، نیز ممکن است 

به باالبردن ُخلق و کاهش افسردگی شما کمک کنند.

داشتن  نشوید.  ناامید  کنید  سعی  است،  مشکل  شما  برای  کارها  انجام  اگر 
را در  اتفاق می افتد. هدف های کوچکی  بتدریج  و  زمان می برد  بهتر،  احساسی 
نظر بگیرید و برای رسیدن به آن ها تالش کنید. بعضی روزها، فقط بیرون رفتن 

از منزل، ممکن است یک موفقیت به حساب آید.

  صحبت کردن با اعضاء تیم درمان
این  پرستارتان صحبت کنید. در  و  پزشک  با  و نگرانی هایتان  احساسات  درباره 
مورد تردید نکنید. اگر الزم باشد، دکترتان شما را به کسانی که می توانند در این 
باره به شما کمک کنند، معرفی می کند. اگر دچار افسردگی باشید، ممکن است 

الزم باشد برایتان دارو هم تجویز شود.

  حرف زدن با مشاور
برای خیلی از افراد، صحبت کردن با یک غریبه راحت تر است. روانپزشکان برای 

گوش کردن و کمک به شما در مورد احساسات تان تربیت شده اند.

  پیوستن به گروه حمایتی
ممکن است احساس کنید تنها کسی که می تواند بفهمد به شما چه می گذرد، 
مانند  هم  ایران  در  باشد.  کرده  تجربه  را  شما  شرایط  خودش  است که  کسی 
از  بعضی  در  بهبودیافته   بیماراِن  از  کوچکی  گروه های  کشورها،  از  بسیاری 
تجارب  آن ها، شنیدن  با  بیمارستان ها، در حال فعالیت هستند. صحبت کردن 
به شرایط  بسته  بعضی فعالیت ها،  در  و شرکت  آن ها  حمایت  دریافت  آن ها، 

جسمی و روانی تان، می تواند به شما کمک کند.

  اطالع از تجارب دیگران
با  را  )خودشان  کرده اند  پیدا  انطباق  بیماری شان  با  که  افرادی  درباره  خواندن 
بیماری شان وفق داده اند(، می تواند به شما کمک کند. این مطالب، ممکن است 
بصورت  »معتبر«،  سایت های  بعضی  در  یا  باشند  چاپ شده  کتاِب  بصورت 
تکه هایی از سخنان بیماران یا خاطرات آن ها درباره بیماری شان یا حتی مراحِل 

انتهایِی زندگی شان، نقل شده باشند.

توجه داشته باشید روشی که بوسیله آن، فرد دیگری خودش را با بیماری اش 
از  پس  باشد.  نداشته  کارآیی  شما  برای  لزوما  است  ممکن  است،  داده  وفق 
و  افکار  با  چطور  باید  شما«  »خود  اینکه  درباره  مطالب،  این گونه  خواندن 
احساسات تان کنار بیایید، فکر کنید. اگر روش شما هم موفقیت آمیز بود، شاید 

شما هم بخواهید آن تجربه را در اختیار دیگران بگذارید.

  حمایت مذهبی و معنوی
بعضی افراد به این نتیجه می رسند که داشتن یک سیستم اعتقادی یا یک فلسفه 
زندگی، کار را برای کنارآمدن با احساسات شان آسان تر می کند. بعضی از مردم هم، 
وقتی مریض می شوند، سؤاالتی در مورد اعتقادات شان برایشان پیش می آید و از 

خودشان می پرسند زندگی چه معنایی دارد؟

اگر دچار سؤاالت و مشکالت اعتقادی شدید، درباره آن با 
پزشک یا پرستارتان صحبت کنید. او ممکن است خودش 
برای  دیگری  کس  به  را  شما  یا  کند  راهنمایی  را  شما 
معنوی تان،  یا  مذهبی  نیازهای  مورد  در  کمک گرفتن 

معرفی کند.

* Living with a terminal illness- Support for you and those 
close to you. Marie Curie – Care and support through 
terminal illness, April 2015.

https://www.mariecurie.org.uk/help/support/publications/all/
living-terminal-illness
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مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتال به سرطان با نام اختصاری »محک« از سال ی

1370 به عنوان سـازمانی غیرانتفاعی و غیردولتی با انگیزه کمک به همنوع، فعالیت 
آنـان  و خانواده های  بـه سرطان  از کودکان مبتال  را جهت حمایت  همه  جـانبه خود 
آغاز کرد. ایده اولیه تأسیس این سازمان از سعیده  قدس )بنیان گذار محک( بود که 
به واسطه بیماری فرزندش از مشکالت کودکان مبتال به سرطان به خوبی آگاه بود. از 
همان ابتدا با گردهمایی گروهی از خیران داوطلب، فعالیت محک در بیمارستان های 
دولتی دانشگاهی آغاز شد. هم زمان با فعالیت های مددکاری در بیمارستان های دولتی 
و دانشگاهی مقدمات ثبت محک از سال 68 آغاز شد. بنیان گذاران اولیه بر این باور 
بودند که یک مؤسسه نمی تواند تنها با اتکا به شخص و یا گروه محدودی از یاوران  
این راه را طی کند، بنابراین در سال 1370 محک به ثبت رسید تا از امکانات خیرخواهانه 
گروه وسیع تری برای حمایت همه جانبه از کودکان مبتال به سرطان بهره گیرد و دامنه 
حمایت های خود را در سراسر ایران گسترش دهد. این سازمان از همان ابتدا با جلب 

کمک های مردمی و نیت خیرخواهانه مردم و فعالیت های داوطلبانه اداره می شد.
برگزاری بازارها، توزیع قلک و عضویت از روش های جلب کمک های مردمی در این 

مؤسسه بوده است.
محک؛ تجلی  مشارکت اجتماعی

مادرانی  و  پدران  استوار  حامی  محک 
است که فرزند آن ها به بیماری سرطان 
مبتال شده است. در سایه این حمایت، 
خانواده ها می توانند با نگرانی کمتر، تنها 
به درمان کودک خود فکر کنند و کودکان 
می توانند شادمانه تر فرآیند درمان را طی 
کرده و آرزوهای آن ها از بودن یا نبودن، 
کند.  تغییر  آینده  در  زیستن  چگونه  به 
پایان  تا  فعالیت  ابتدای  از  سازمان  این 
سال 1396 بیش از 30 هزار کودک مبتال 
تحت  کشور  سراسر  در  را  سرطان  به 
حمایت همه جانبه قرار داده است، این 
هر  میانگین  به طور  که  است  حالی  در 
روز شش کودک جدید به جمع کودکان 
می شود. افزوده  محک  حمایت   تحت 
نقش  ایفای  تجلی بخش  محک 
مشارکت اجتماعی مردم و اساسی ترین 
شعار آن این است: »ما را یاری دهید و از 

ما یاری بخواهید« 
این موسسه، محک  اعضای  و  کارکنان 
همت های  و  بزرگ  آرزوهای  سازمان  را 
چهار  پایه  بر  كه  می دانند  بلندی 
پاسخ گویی،  شفافیت،  ممتاز  ارزش 
قدرشناسی و زیبایی شناسی بنیان نهاده 
شده و همگی صمیمانه در کنار یکدیگر 
اهداف بشردوستانه تالش  تحقق  برای 
می کنند. محک در سطوح ملی و جایگاه 
دریافت  می کند.  فعالیت  بین المللی 
اقتصادی،  شورای  از  مشورتی  مقام 
اجتماعی سازمان ملل متحد )ECOSOC(، عضویت در سازمان های معتبر بین المللی 
مرتبط با سرطان کودکان، دریافت تندیس طال کیفیت )GIC( از مؤسسه بین المللی 
از   NGO Benchmarking استاندارد  اخذ   ،1396 سال  در  »جی.آی.سی«  استاندارد 
شرکت SGS به عنوان اولین سازمان غیردولتی در منطقه خاورمیانه، دریافت نشان 
انجام   ،1397 و   1394 سال  در   )IPMA( پروژه  مدیریت  بین المللی  انجمن  طالی 
پروژه های تحقیقاتی-کاربردی با همکاری معتبرترین مؤسسات تحقیقات داخلی و 
 St.( مرکز تحقیقات سرطان کودک ،)IGR( خارجی همچون مؤسسه گوستاو روسی
Jude( لبنان، انستیتو کانسر ایران و ... از جمله موفقیت های این سازمان مردم نهاد 

است.
بیمارستانی فوق تخصصی به همت نیکوکاران 

بیمارســتان فوق تخصصــی ســرطان کــودک محــک به عنــوان تنهــا بیمارســتان 
فوق تخصصــی ســرطان کــودک در ایــران از ســال 1386 افتتــاح شــد.

درمانی  مراکز  بزرگ ترین  از  یکی  محک،  کودک  سرطان  فوق تخصصی  بیمارستان 
و  کلینیکی  خدمات  که  است  خاورمیانه  در  کودک  سرطان  حوزه  تخصصی 

تخته   100 بیمارستان  این  می دهد.  ارائه  سرطان  به  مبتال  به کودکان  را  پاراکلینیکی 
را نیز دارد و یک پنجم ظرفیت درمان سرطان  بیمار سرپایی  که ظرفیت پذیرش50 
مشارکت  نماد  به عنوان  محک  بیمارستان  است.  داده  اختصاص  خود  به  را  کودک 
مبتال  کودکان  به  درمانی  خدمات  بهترین  به  مردمی  کمک های  تبدیل  و  اجتماعی 
و  پزشکی  تجهیزات  تأمین  و  ساخت  مراحل  تمامی  می کند.  فعالیت  سرطان  به 
این  اداره  نیز  اکنون  و  شده  انجام  نیکوکاران  کمک های  با  بیمارستان  این  درمانی 
 بیمارستان تنها با اتکا به نیت های خیرخواهانه و کمک های مردمی صورت می گیرد. 
 این مؤسسه می کوشد تا بیمارستان محک بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی 
به ارائه پیشرفته ترین خدمات درمانی جامع و یکپارچه در حوزه سرطان کودکان بپردازد و 
در سایه آموزش و اطالع رسانی این سازمان، بیماری کودکان در مراحل اولیه تشخیص 

داده شده و از لحظه تشخیص بیماری کودک و خانواده وی تحت حمایت قرار گیرند.
تأسیس اولین مرکز غیردولتی پذیره نویسی سلول های بنیادی خون ساز در محک

 1396 مرداد مـاه  اول  محـک  خون سـاز  بنیـادی  سـلول های  پذیره نویسـی  مرکـز 
ایران زمیـن  بـا همراهـی مردمـان  بـار دیگـر توانسـت  ایـن سـازمان   افتتـاح شـد و 
بزنـد. رقـم  سـرطان  بـه  مبتـال  کـودکان  از  حمایـت  به منظـور  را  دیگـر   موفقیتـی 

محـک براسـاس بیانیـه مأموریـت خـود و در راسـتای حمایـت همه جانبـه از کـودکان 
مبتـال بـه سـرطان، بخش پیوند سـلول های بنیـادی بیمارسـتان فوق  تخصصی خود 
را سـال 1390 تأسـیس کـرد ولـی همـواره بـا چالـش تأمیـن سـلول  بنیادی  خون سـاز 
سـازگار بـا کـودک نیازمنـد بـه پیونـد، روبـرو بـوده اسـت. چـرا کـه یـک بیمـار، حـدود 
25 درصـد شـانس دارد تـا از والدیـن، خواهـر، بـرادر یـا خویشـاوندان، سـلول بنیـادى 
دریافـت کنـد. مـواردی چـون تک فرزنـدی نیـز زمینـه کاهـش ایـن شـانس را فراهـم 
کـرده اسـت. در ایـن میـان تعـداد انـدك اعضـای داوطلـب در مراکـز پذیره نویسـی و 
بانك هـای داخلـی، و نیـز هزینـه بـاالی جسـتجوی اطالعـات در مراکـز بین المللـی، 
مشـکالت انتقـال نمونه از دیگر کشـورها و عدم سـازگاری ژنتیکـی نمونه هاى دریافت 
 شـده از خـارج کشـور ضـرورت توسـعه مراکز پذیره نویسـی داخلـی را ایجـاب می کند.
تأمیـن زیرسـاخت مـورد نیـاز در درمان سـرطان بـا روش پیوند همـواره از دغدغه های 
محـک بـوده و پس از سـال ها بررسـی، اینک راه اندازی مرکز پذیره نویسـی سـلول های 
از  یکـی  کـه  آنجایـی  از  اسـت.  داده  قـرار  خـود  کار  در دسـتور  را  خون سـاز  بنیـادی 
چالش هـای مراکـز پذیره نویسـی، بـرآورده کـردن هزینه هـای مرتبـط بـا آزمایـش و 
اقدامـات مـورد نیـاز برای ثبت اطالعات اهداکنندگان اسـت، محک موفق شـد تا پس 

در محک 
امید ادامه 

 دارد

از عقـد تفاهم نامـه ای و در قالب تعریف 
بـا  اجتماعـی  مسـئولیت  پـروژه  یـک 
بخـش خصوصـی، در کمتر از یک سـال، 
ثبـت پنـج هـزار نمونـه اولیـه در مرکـز 
بنیـادی  پذیره نویســـــی سلــــــول های 
امیـدوار  و  آورد  فراهـم  را  خون سـاز 
اسـت با مشـارکت داوطلبان اهداکننده 
سـلول های بنیـادی خون سـاز تـا پایـان 
سـال جـاری 10 هزار نمونـه HLA را در این 

مرکـز به ثبـت رسـاند..
ــک  ــه محـ ــرد مؤسســــ ــاق عملکـ انطبــــ
به عنـــوان یـــک ســـازمان ایرانـــی بـــا بهتریـــن 

شـــیوه های کــــاری
مؤسسه خیریه محك برای نخستین بار 
ممیزی  معرض  در  را  خود   1386 سال 
امتیــاز  اخــــذ  با  كه  داد  قـــرار   SGS
اخذ گواهینامه  به  موفق  43/7 درصد 
فاصـله  به  مؤسسه  این  نشد.   SGS
فرآیندهای  انطباق  طریق  از  و  ماه   6
خود با استانداردها و ارتقای فعالیت ها 
امتیاز 76 درصد به عنوان اولین سازمان 
 NGO غیردولتی در خاورمیانه گواهینامه
بازرسی  شرکت  از  را    Benchmarking
محک  كرد.  دریافت   SGS بین المللی 
معرض  در  را  خود  سال  هر  آن،  از  پس 
ممیزی SGS قرار داده است تا از طریق 
انطباق عملکرد سازمان با استانداردهای 
احتمالی  ضعف  نقاط  از  بین المللی، 
عملکرد خود  آگاه شده و به اصالح آن ها در 
 انطباق با بهترین شیوه های کاری بپردازد.

هشتمین  در  و   1397 سال  در  محک 
امتیاز  اخذ  به  مؤسسه  این  ممیزی، 
97.5 درصد در میان تمامی سازمان های 
در  معتبر  گواهینامه  دارای  مردم نهاد 
آورد.  دست  به  را  امتیاز  باالترین  جهان 
عملکرد  انطباق  از  حاکی  رتبه  این  که 
سازمان  یک  به عنوان  محک  مؤسسه 
ایرانی با بهترین  شیوه های کاری تعریف 

شده در کالس جهانی است.
کـودکان  بـا  همـراه  قـرن  ربـع  از  بیـش 

سـرطان بـه  مبتـال 
محک در بیش از ربع قرن فعالیت خود و 
به پشتوانه همراهی نیکوکاران توانسته 
بیش از 30 هزار کودک مبتال به سرطان 
را تحت حمـــــایت قرار دهــــد. بیش از  
شش هزار کودک بهبودیافته محک که 
حاصل آرزوهای بزرگ دست اندرکاران این 
سازمان و همت های بلند مردم نیکوکار 
این سرزمین است، از جمله دستاوردهای 
 این مؤسسه مردم نهاد به شمار می رود.
توسعه  با  تا  است  تالش  در   محک 
کمی  توسعه  همچنین  و  زیرساخت ها 
از  یکی  به عنوان  فعالیت ها،  کیفی  و 
مؤسسه های برتر در جهان مطرح شود و 
عملکرد آن افتخاری برای کشور عزیزمان 
باشد تا این هدف غایی محک تحقق یابد 
که هیچ خانواده ای در مسیر درمان فرزند 
خود تنها نخواهد بود و در تمام مسیر 
به طور  را  الزم  حمایت های  همه  درمان 

یکسان در سراسر ایران دریافت کند.
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نوبرانـه  میوه هـای  همچنیـن  نیسـت.  آن  مغـذی  مـاده  مقـدار  تعیین کننـده 
معمـوالً حـاوی مقـدار بیشـتری َسـم هسـتند. بنابرایـن، همیشـه هزینه بیشـتر 
بـه معنـی خریـد غـذای سـالم تر نیسـت. اگـر مایـل بـه خریـد آب میـوه یـا سـبزی 
هسـتید، انـواع صددرصد طبیعی و بدون نمک و شـکر را انتخـاب کنید. به هرحال 

توصیـه می  شـود کـه بیـش از یـک لیـوان آبمیـوه در روز مصـرف نکنیـد. 

 هنـگام خریـد بیسـکویت، غالت صبحانه و سـایر غالت؛ برچسـب ها را بـرای واژه 
غـالت کامـل، غـالت سـبوس دار، بـدون شـکر و کم نمـک بررسـی کنیـد. همچنیـن 
دقـت کنیـد کـه جوش شـیرین کمتری داشـته باشـند. به خاطر داشـته باشـید که 

عبـارت بکینـگ پـودر هم معادل جوش شـیرین اسـت. 

 اگرچـه لبنیـات یکـی از سـالم  ترین غذاهـای موجـود در سـفره غذایـی مـا اسـت، 
خریـد آن هـا نیـاز به دقـت ویـژه ای دارد. لبنیـات کم  چـرب شـامل شـیر، ماسـت، 
پنیـر و دوغ کم چـرب بهتریـن انتخـاب هسـتند. عـالوه بـر آن، برچسـب لبنیـات را 
بـرای بررسـی میـزان نمک، شـکر و نشاسـته اضافه شـده بررسـی کنیـد. یک اصل 
کلـی در خریـد لبنیـات ایـن  اسـت کـه انـواع بـدون طعـم، اغلـب سـالم تر از انـواع 

طعم ـدار هسـتند.

4. برچسب های غذایی را به  دقت بررسی کنید

اولیـن چیزهایـی کـه همـه مـا هنـگام خریـد موادغذایـی بررسـی می  کنیـم، تاریـخ 
تولیـد و انقضـای یـک مـاده غذایی اسـت کـه مطمئناً اهمیـت زیـادی دارد. هرچه 

مـاده غذایی تازه تر باشـد، ارزش غذایی 
بیشـتری دارد. مصـرف اغلـب غذاهـای 
تاریـخ گذشـته بسـیار خطرنـاک اسـت. 
عـالوه بـر آن، بـر روی بسـته بندی همه 
سـاخت  پروانـه  شـماره  بایـد  غذاهـا 
عالمـت  نیـز  و  بهداشـت  وزارت  از 

باشـد. اسـتاندارد درج شـده 

فرامـوش  مـا  اغلـب  متأسـفانه 
می کنیـم کـه اطالعـات تغذیـه ای روی 
برچسـب را بررسی کنیم. بر روی بسته 
همـه موادغذایی، مواد تشـکیل دهنده 
ایـن  به دقـت  اسـت.  شـده  ذکـر  آن 
اسـت  بهتـر  کنیـد.  بررسـی  را  بخـش 
غذاهایـی را کـه نیتـرات، بنـزوات، نمـک 
و شـکر بـه آن هـا اضافه شـده و حـاوی 
اسـید چـرب ترانـس هسـتند، خریداری 
نکنیـد. همچنیـن هر چه میـزان چربی 
تـام، چربـی اشـباع و انـرژی یـک مـاده 
غذایـی کمتـر باشـد، بهتـر اسـت. یـک 

 راه سـاده بـرای بررسـی میـزان این مـواد مضر در غذاها، اسـتفاده از نشـانگرهای 
رنگـی تغذیـه ای اسـت. خوشـبختانه امـروزه بـر روی بیشـتر غذاهـا ایـن راهنمـا 
درج شـده اسـت. یـک نـگاه سـاده بـه مـا کمـک می کنـد کـه غذاهایـی کـه حـاوی 
نمـک، شـکر، چربـی تـام، اسـیدچرب ترانـس و انـرژی باالیی هسـتند، را شناسـایی 
کنیـم. همان طـور کـه در تصویـر مشـاهده می کنیـد، رنـگ قرمـز بیانگـر بیـش 
از مقـدار توصیه هـای جهانـی اسـت. رنـگ نارنجـی یـا زرد نشـانگر ایـن اسـت کـه 
مقادیـر در محـدوده مـرزی قـرار دارنـد و رنـگ سـبز نشـان دهنده مناسـب بـودن 
مقادیـر اسـت. بنابرایـن هرچـه تعـداد رنـگ سـبز در این راهنما بیشـتر باشـد، آن 

غـذا سـالم تر اسـت. 

5. مراقب تبلیغ های فریبنده باشید

متأسـفانه بسـیاری از صنایـع غذایـی بـرای فـروش بیشـتر، نـکات نادرسـتی را در 
تبلیـغ بیـان می  کننـد کـه موجـب صـرف هزینـه اضافـی توسـط شـما می شـود. 
بـه  عنـوان  مثـال هنـوز مزیـت غذاهـای ارگانیـک بـه غذاهـای دیگـری که بـا رعایت 
اسـتانداردها تهیه شـده  اند، مشـخص نشـده اسـت. همچنیـن در شـرایط کنونـی 
تهیـه غذاهـای ارگانیـک در ایـران بسـیار دشـوار اسـت. به  عنـوان  مثـال، مزرعه ها 
در ایـران چنـان کوچک انـد کـه بـه  راحتـی بـا سم پاشـی مزرعـه همسـایه آلـوده 
می  شـوند و همچنیـن سیسـتم آبیـاری به گونـه  ای اسـت کـه کودهـای اسـتفاده 
بنابرایـن، هزینـه  بـه مـزارع همسـایه منتقـل می  شـود.  شـده در مـزارع دیگـر 

اضافـی بـرای غـذای ارگانیـک نپردازیـد.
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تغذیه سالم با خرید سالم آغاز می شود
مـــردم  از  بســـیاری  خوشـــبختانه 
آگاهـــی دارنـــد کـــه تغذیـــه ســـالم نقـــش 
مهمـــی در پیشـــگیری از بســـیاری از 
دارد.  ســـرطان  از جملـــه  بیماری هـــا 
بـــه  عـــالوه، روشـــن اســـت کـــه تهیـــه 
ـــرای  ـــرط الزم ب ـــالم، ش ـــی س ـــواد غذای م
تغذیـــه ســـالم اســـت. سال هاســـت 
ــکات  ــت، نـ ــان بهداشـ ــه متخصصـ کـ
بـــا  ارتبـــاط  در  مهمـــی  بهداشـــتی 
میکروبـــی  آلودگی هـــای  کاهـــش 
مـــواد غذایـــی ارائـــه کرده انـــد، امـــا 
غـــذا  ســـالمت  مســـئله  امـــروزه 
میکروب هـــای  کاهـــش  بـــه  فقـــط 
بیمـــاری زای غـــذا محـــدود نمی  شـــود. 
ـــب  ـــد مراق ـــم بای ـــوز ه ـــه هن ـــد ک هرچن
غذاهـــا  آلوده کننـــده  میکروب هـــای 
چـــون  دیگـــری  مســـائل  باشـــیم، 
باقیمانده هـــای ســـموم و کودهـــای 
تراریخته هـــا  نیـــز  و  شـــیمیایی 
را  مـــا  همـــه  ذهـــن  به شـــدت 
ــرایط،  ــن شـ ــد. در ایـ ــغول می کنـ مشـ
ـــده  انتخـــاب غـــذای ســـالم قـــدری پیچی
در  بنابرایـــن  می  رســـد.  نظـــر  بـــه 
ایـــن مقالـــه ســـعی شـــده اســـت کـــه 
راه حل هایـــی ســـاده بـــرای انتخـــاب 

ــود. ــه شـ ــذا ارائـ ــالم غـ ــریع و سـ سـ

1. اولین قدم برای شروع خرید مواد غذایی سالم، تهیه فهرست خرید است

هرگـز بـدون یـک فهرسـت خریـد وارد فروشـگاه مـواد غذایی نشـوید. این مسـئله 
مقابـل  زیبـا  ردیف هـای  در  غـذا  از  متنوعـی  انـواع  کـه  بـزرگ  فروشـگاه های  در 
دیـدگان شـما قـرار می  گیـرد، بسـیار مهم  تر اسـت. داشـتن فهرسـت خریـد عالوه 
بـر کاهـش هزینه هـای اقتصـادی بـه دلیـل خریـد اقـالم اضافـه بـر نیـاز، موجـب 
کاهـش سـردرگمی شـما در مرکز خرید می شـود. وقتی بدون برنامـه دقیق در یک 
فروشـگاه قـدم می  زنیـد، چشـم شـما مـدام بـه اقـالم مختلـف غذایی می  خـورد و 
وسوسـه خریـد مـواد غذایی بیشـتر می شـود. توجه کنید که فهرسـت غذایی شـما 
بایـد عـالوه بـر ذکـر نـام دقیـق غـذای مـورد نیـاز، مقـدار مـورد نیـاز را هم ذکـر کند. 

به عنـوان مثـال: یـک بسـته چهارصـد و پنجـاه گرمـی پنیـر کم چـرب و کم نمـک.

2. قبل از خرید یک وعده کامل غذا میل کنید

تحقیقـات نشـان می دهـد کـه افـرادی  کـه موقع خریـد گرسـنه هسـتند، غذاهای 
پرکالـری و سرشـار از قنـد و چربـی می  خرنـد. همچنین تعداد اقالم غذایی بیشـتر 

و بـه مقدار بیشـتر خریـد می  کنند.

3. غذای سالم را انتخاب کنید

یـا  را جـا دهیـد. غـالت کامـل   در فهرسـت خریـد خـود، فقـط غذاهـای سـالم 
و کم چـرب،  پوسـت  بـدون  مـرغ  دریایـی،  غذاهـای  و سـایر  ماهـی  سـبوس دار، 
میوه هـا، سـبزی ها و لبنیـات کم چـرب و کم نمـک را فرامـوش نکنیـد. از فهرسـت 
خود، انواع نوشـیدنی های گازدار، آبمیوه های حاوی شـکر و غذاهای کنسـرو شـده 

را حـذف کنیـد. 

 ادویه هـای سـالم مثـل سـبزی ها معطـر، آویشـن، زردچوبـه، رزمـاری و فلفـل 
گوشـت  یـا  مـرغ  چاشـنی  مثـل  طعم دهنده هایـی  خریـد  از  کنیـد.  خریـداری 
خـودداری کنیـد. بـرای سـاالد و خورشـت  ها خودتـان انـواع مناسـبی از ادویه هـا را 
بخریـد و از خریـد ادویه هـای آمـاده با عنـوان ادویه خورشـتی، ادویه سـاالد، ادویه 
کبـاب و غیـره -کـه معمـوالً لبریـز از نمـک و طعم دهنده هـای ناسـالم هسـتند- 

خـودداری کنیـد. 

 از خریـد پودرهـای آمـاده سـوپ، آش، کیک، فرنـی و... خودداری کنیـد. همه انواع 
گوشـت  های فـرآوری شـده را از لیسـت خـود حـذف کنیـد. عـالوه بـر سوسـیس 
میگـو،  و  مـرغ  ناگـت  مـرغ،  شینسـل  آمـاده،  کباب  هـای  همبرگـر،  کالبـاس،  و 
شـامی کباب و... هـم غذاهـای ناسـالم هسـتند. بهتـر اسـت از خرید گوشـت های 
چـرخ شـده نیز خودداری کنید و خودتان در منزل گوشـت را چـرخ کنید. فراموش 
نکنیـد کـه ماهی هـای دودی و نمـک سـود شـده را از فهرسـت غـذای خـود حـذف 

. کنید

 غذاهـای فریـز شـده اگـر حـاوی طعم دهنده هـای ناسـالم مثـل نمـک و نگـه-
دارنـده نباشـند، انتخاب هـای خوبـی هسـتند. سـبزی ها و میوه هـای منجمـد هم 
از غذاهای سـالم محسـوب می شـوند به شـرط اینکه حاوی نمک و شـکر نباشـند. 

در مقابـل، سـبزی های سرخ شـده در دسـته غذاهـای ناسـالم قـرار می گیرنـد.

 مصـرف همـه انـواع غذاهـای کنسـرو شـده از جملـه کمپـوت میـوه و سـبزی را 
محـدود کنیـد. میـوه و سـبزی بـا رنگ هـای متنـوع بخریـد، زیـرا هـر رنـگ نشـانه 

وجـود مـاده ای مفیـد بـرای سـالمتی ماسـت. 

 میوه هـای رسـیده مـواد مغـذی بیشـتری دارنـد و بـزرگ یـا کوچـک بـودن میوه، 

فاطمه تورنگ
دانشجوی دکترای سیاستگذاری تغذیه
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دوسـت گرامـی آقـای شـهرام اقبـال زاده از مـن خواسـته اند که مطلـب کوتاهی 
بـرای مجلـه سـروش شـمس بنویسـم. نشـریه ای که هدفش تسـلی بخشـیدن 
بـه بیمـاران و تسـهیل زندگـی آن هـا در حـد مقـدور اسـت و ایـن بـه گمـان مـن 
هدف واالیی اسـت. به گفته نویسـنده و منتقد معروف انگلیسـی، تری ایگلتون 
در کتـاب معنـای زندگـی : »کلیـد فهـم کائنـات در الهامـی تـکان دهنـده نیسـت، 
بلکـه در چیزی اسـت که شـمار کثیـری از مردم شـرافتمند آن را انجام می دهند، 
بـدون آنکـه دربـاره اش فکـر کرده باشـند. جاودانگی نـه در یک دانه شـن، بلکه در 
یـک لیـوان آب اسـت. کیهـان حـول تسـال بخشـیدن بـه بیمـاران دور مـی زنـد. 
وقتـی بـه ایـن شـیوه عمل می کنید، در عشـقی که سـتارگان را پدید آورده اسـت 
سـهیم مـی شـوید. ایـن گونه زیسـتن، زنده بـودِن صرف نیسـت، بلکه سرشـار از 

زندگی بودن است.« 

قصـدم ایـن اسـت کـه در ایـن مجـال انـدک روایتـی از اسـطوره هـای یونـان را 
برایتـان نقـل کنـم کـه در آثـار ادبـی و هنری جهـان بسـیار تأثیر گذار بوده اسـت. 
داسـتان قهرمانـی بـه نـام »پرومتـه« و زنـی بـه نـام »پانـدورا« کـه بـه روایتـی 
نخسـتین زنـی اسـت کـه با همـکاری همـه خدایان آفریده شـده و هـر یک صفت 
بـارزی از خـود را در او نهاده انـد. ماجـرا از ایـن قـرار اسـت کـه پرومتـه کـه خود از 
تبـار خدایـان اسـت در جـدال میـان »زئـوس«، خـدای خدایـان، و آدمیـان زمینی، 
جانـب آدمیـان را مـی گیـرد و بـا نقـض فرمـان زئـوس، آتـش را از قلمـرو خدایان 
می رباید و آن را به آدمیان هدیه می دهد. او این کار را در تقسـیم سـهم گوشـت 
و قسـمت های  انجـام می دهـد  آدمیـان  و  زئـوس  نیـز میـان  یـک گاو قربانـی 
نامرغـوب گوشـت از قبیـل پیـه و چربـی را به زئوس و گوشـت لخـم را به آدمیان 
می دهـد. زئـوس کـه خـدای خدایـان اسـت، مجازاتـی دردنـاک بـرای او در نظـر 
می گیـرد. بـه فرمـان زئـوس پرومته را در کوه قـاف به زنجیر می کشـند و هر روز 
عقابـی می آیـد و جگـر او را می خـورد. طـی سـالیانی دراز، هـر شـب جگـر پرومتـه 

بازسازی می شود و هر روز این ماجرا ادامه می یابد.

امـا زئـوس بـه ایـن مجازات هـم بسـنده نمی کنـد و تصمیـم می گیـرد آدمیان را 
هـم بـه جـرم همدسـتی بـا پرومتـه تنبیـه کنـد. در همیـن جاسـت کـه پانـدورای 
صاحـب کمـال و جمـال را می آفرینـد تـا نقشـه های خطرنـاک او را بـرای آدمیـان 
پیـاده کنـد. »هرمـس« پیـک خدایـان، پانـدورا را بـه زمیـن مـی آورد و در معـرض 
نـگاه »اپیمتـه«، بـرادر زئـوس قـرار می دهـد. اپـی متئـوس، یـک دل نـه، صـد دل 
عاشـق پانـدورا می شـود و بـا او ازدواج می کنـد. ایـن نخسـتین اشـتباه او اسـت 
زیـرا پرومتـه کـه قـدرت پیشـگویی باالیـی هـم دارد بـه او هشـدار داده بـود کـه 
هیچگونـه هدیـه ای را از خدایـان نپذیـرد. در خانـه اپیمتـه صندوقـی هسـت کـه 
پرومتـه بـه او سـپرده و سـفارش اکیـد کـرده اسـت کـه مبـادا کسـی در آن را بـاز 
کنـد. در واقـع پرومتـه تمـام بدی هـا و بیماری هـا و صفـات ناپسـندی از قبیـل 
بخـل و حسـد و کینـه و دروغ و نظایـر آن را در ایـن صندوق حبس کرده اسـت تا 
آدمیان بتوانند زندگی راحت و بی دغدغه ای داشـته باشـند. اپیمته به همسـرش 
پانـدورا سـفارش می کنـد کـه مبـادا در صنـدوق را بـاز کنـد. در اسـطوره ها وقتی 
خدایـان چیـزی را بـرای انسـان ها نهـی می کننـد معنـی اش ایـن اسـت کـه طرف 
حتمـاً آن کار را انجـام دهـد. بـه ایـن ترتیـب، خـوره کنجـکاوی بـه جـان پانـدورا 

»امید«؛ یک تنه در برابر 
همه رنج ها

عباس مخبر

می افتـد و در صنـدوق را بـاز می کنـد. 
همـه  اسـت،  روشـن  ماجـرا  باقـی 
از  جهـان  شـرارت های  و  بدی هـا 
زندگـی  و  می ریزنـد  بیـرون  صنـدوق 
آدمیـان را در می نوردنـد. امـا پرومتـه 
کـه گویـا ایـن ماجـرا را هـم پیش بینی 
کـرده بـود، در کنار همه این شـرارت ها 
»امیـد« را هـم در صنـدوق بـه ودیعه 
پانـدورا  کـه  هنگامـی  بـود.   نهـاده 
هراسـان از کاری که کـرده، در صندوق 
بـه  ضعیفـی  صـدای  می بنـدد،  را 
گوشـش می رسـد کـه می گویـد: لطفاً 

مرا هم آزاد کن، من »امیــــدم.«

 از آن روزهـای دور گذشـته تـا به امروز 
امیـد  ایـن  جهـان،  پایـان  تـا  شـاید  و 
همـه  مقابـل  در  تنـه  یـک  کـه  اسـت 
از  شـاید  اسـت.  ایسـتاده  شـرارت ها 
بـزرگ  شـاعر  کـه  روسـت  همیـن 
گویـد:  مـی  شـاملو  احمـد  معاصـر، 

امید کجاست 
تا جهان خود به قرار باز آید.

ان
هم

می
ت 

ش
دا

اد
ی همچنیـن ادعـای سـالم بـودن و یـا افزایـش سـالمت قلـب و عـروق بـا مصـرف 

روغن هـای صنعتـی مثـل آفتابگـردان یـا ذرت درسـت نیسـت، هـر چنـد کـه بـا 
ویتامین هـا غنی شـده باشـند. مثـال دیگـر در ایـن زمینـه، ادعـای پفـک سرشـار از 
آنتی اکسـیدان اسـت. فرامـوش نکنیـد کـه غذایی که اساسـاً ناسـالم باشـد، هرگز 
نمی توانـد محافـظ سـالمتی باشـد. بـه یـاد داشـته باشـید که هیـچ غـذای گیاهی 
کلسـترول نـدارد و کلسـترول فقـط توسـط جانـوران سـاخته می  شـود، بنابرایـن، 
ادعـای بـدون کلسـترول برای غذاهـای گیاهی از جملـه روغن ها، فقـط برای جلب 

است.  مشـتری 

6. بهداشت مواد غذایی را فراموش نکنید

عـالوه بـر بررسـی تاریـخ مصرف و پروانه بهداشـت، نـکات مهم دیگری هسـت که 
بایـد در نظـر داشـت: غذاهـای فاسد شـدنی مثـل لبنیـات، تخم مـرغ و گوشـت را 
بایـد در آخریـن مراحـل به سـبد خرید اضافه کنید و به سـرعت به فریـزر و یخچال 
منـزل منتقـل کنیـد. گوشـت، مـرغ، ماهی و سـایر مـواد گوشـتی را پـس از خرید 
تـا رسـیدن بـه منـزل، جـدای از سـایر مـواد غذایی نگـه داری کنیـد و بهتر اسـت در 

قفسـه جداگانـه فریـزر هم قـرار دهید. 

از خریـد حبوبـات و آجیلـی کـه تغییـر رنـگ یـا مـزه داده  انـد، یـا در سطح شـان 
سـوراخ یـا عالئـم آفت  زدگی مشـاهده می شـود، خـودداری کنید. بهتر اسـت انواع 
بسته بندی شـده را کـه تاریـخ  مصـرف دارنـد، خریـداری کنیـد. میـوه و سـبزی را از 
یـا خیابان هـای پـر رفـت  اتوبـان  یـا دست فروش ـهایی کـه در کنـار  فروشـگاه ها 
و آمـد قـرار دارنـد، تهیـه نکنیـد، زیـرا امـکان آلـوده شـدن آن هـا بـا دود خودروهـا 
افزایـش می  یابـد. همچنیـن از خریـد میـوه و سـبزی هایی کـه روی سـطح زمیـن 
چیـده شـده اند، خـودداری کنیـد. این مـواد باید روی قفسـه  های بلند بـا فاصله از 

سـطح زمین نگـه داری شـوند. 
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ــه ای رســیدم کــه از س ــه مرحل ــوان اســت. بارهــا ب ــم از توصیــف آن نات اســت کــه قل

ــود  ــرم ب ــای خواه ــی و همدلی ه ــط همراه ــدم، فق ــرف می ش ــان منص ــه درم ادام
که مرا به ادامه راه امیدوار می ساخت.

سـال 79 آغـاز شـد و مـن همچنـان مسـیر پـر پیـچ و خـم درمـان را طـی می کـردم. 
بی صبرانـه انتظـار می کشـیدم تـا اواسـط تابسـتان مراحـل درمانـم تمـام شـود و 
آغـاز سـال تحصیلی دوباره بـه کالس بازگردم  اما نظر پزشـک معالجم چیز دیگری 
بـود. تمـام تابسـتان درمان ادامه داشـت اما تنگی نفس همچنان مـرا رها نمی کرد 

»نفس برآمد و کام از ریه  برنمی آید« 

راهکارهـای  کـردم.  مراجعـه  قلـب  متخصـص  بـه  معالجـم  پزشـک  توصیـه  بـا 
تشخیصی ضعیف شدن قلب را  نشان می داد.

داروهـای شـیمی درمانی عملکـرد قلـب را ضعیـف کـرده بـود کـه بـا کـم خونـی و 
نارسـایی ریه دسـت به دسـت هم داده بودند تا نفس کشـیدن را برایم دشـوار کنند. 
به اواسـط شـهریور رسـیدیم اما شـهریور 79  هیچ شـباهتی به شـهریور سـال های 
برگـزاری  اسـت.  پرمشـغله ای  زمـان  دبیـران،  بـرای  مـاه  شـهریور  نداشـت.  قبـل 
امتحانات تجدیدی، شـرکت در جلسـات اداری، تکمیل فرم ارزشیابی و سازمان دهی 
از مشـغله های دبیران اسـت. اما امسـال من هیچکدام از این دغدغه های شـغلی 
را نداشـتم. جـای تمـام ایـن دغدغه هـا را احسـاس ناخوشـایند انـزوا و جدایـی  از 
همـکاران گرفـت. اگر چـه بسـیاری از دوسـتان لطف هـا داشـتند و جویـای حالـم 
بودنـد ولـی ترجیـح مـی دادم مالقات حضوری کمتری داشـته باشـم و بـه مکالمات 

تلفنی بسنده کنم. 

مـن کـه ادمیـن گـروه همـکاران در فضـای مجـازی بـودم و تـا قبـل از ایـن بیمـاری، 
برنامه هایـی چـون نقـد شـعر، شـاهنامه خوانی، معرفـی کتـاب و... را در گـروه اعالم 

می کردم، اکنون حوصله شرکت در گفتگوهای گروه را هم نداشتم. 

 تقویـم بـرای مـن فقـط روزشـمار دوره هـای درمـان و بـه پایان رسـیدن این پروسـه 
رنج آور بود. 

حـدود شـش ماه کـه تحـت درمـان بـودم، خواهـرم مهربانانـه در کنـارم بـود. اواخـر 
خـرداد، او مجبـور بـه سـفر خارج از کشـور شـد. از آن به بعد تمام مراحـل تهیه دارو 

و رفتن به بیمارستان را خودم بدون همراه انجام می دهم. 

البتـه اعضـای خانـواده، خویشـاوندان و همـکاران صمیمی همیشـه تمایـل خود را 
بـه همراهـی در پروسـه درمـان مـن ابـراز می کننـد، کـه هـر چنـد راضـی بـه زحمـت 

آن ها نیستیم، چندین بار مهربانانه همراهی کرده اند.  

دلجویی هـای مکـرر دوسـتان و خویشـاوندان ایـن بـاور را در من تقویـت می کند که 
بهتریـن یـادگاری کـه از انسـان بـه جـای می مانـد، مهـرورزی و کمـک بـه هم نـوع 

است.

از صدای سخن عشق ندیدم خوش تر               یادگــــاری که در این گنبد دوار بماند

چنـد بـار کـه تنهایـی بـه بیمارسـتان می رفتـم ،کسـانی کـه مـرا می دیدنـد، تعجـب 
می کردنـد کـه چگونـه بـدون همـراه به بیمارسـتان آمـده ام و تنهایی به شهرسـتان 

برمی گردم! 

پاییـز هـم رسـید. فصلـی کـه بـرای دانـش آمـوزان و معلمـان، شـروع کار و تـالش 
اسـت امـا بـرای من جـور دیگری اسـت. آخرین نوبت تزریـق من هفتـه اول مهر بود 
و انتظـار داشـتم چنـد مـاه مرخصی اسـتعالجی داشـته باشـم و بعد از آن سـر کار 

حاضر شوم ولی این بار قلب با من همراهی نمی کند.

نتیجـه اکـو قلـب باعـث شـد که به دسـتور پزشـک تزریق بـه دو هفته دیگـر موکول 
شود و فعال داروهای قلب را ادامه بدهم. 

باورکردنـش سـخت اسـت کـه عـوارض داروهـای قلـب، بی شـباهت بـه داروهـای 
شیمی درمانی نیست!!!

هـر چـه مرخصی من طوالنی تر می شـود احسـاس می کنـم بیشـتر از زندگی عادی 
فاصلـه می گیـرم. گمـان می کنـم تدریـس، ارتبـاط بـا محیـط کار و حتـی رانندگـی را 

فراموش کرده ام. 

خونـی،  کـم  عـوارض،  آزمایـش،  دارو، 
ضعـف، تزریـق و صـف انتظـار، این هـا 
کلیـد واژه هایـی هسـتند کـه یک سـالی 

است بر زندگی ام سایه افکنده اند. 

سـال 68 کـه بعـد از عمـل جراحـی غدد 
لنفـاوی و نتیجـه پاتولـوژی، مجبـور بـه 
شـیمی درمانی  و  پرتودرمانـی  تحمـل 
شـدم، حتـی در خیالـم نمی گنجیـد کـه 
ده سـال بعـد هـم همـان راه را در پیش 

بگیرم.

تـا سـه چهـار سـال بعـد از دوره درمـان 
زیـر نظر پزشـک، دارو مصـرف می کردم 
و بـا کمـک آزمایش هایی، چک سـاالنه را 
انجـام مـی دادم، امـا بعـد از چنـد سـال، 
چـک  فـراوان  مشـغله های  دلیـل  بـه 

ساالنه فراموش شد. 

و  خشـک  سـرفه های   59 سـال  از 
آزاردهنده ای به سراغم آمد. 

مـرا   69 سـال  در  بعـدی  پیگیری هـای 
دوبـاره به همان مسـیر شـیمی درمانی 
کشـاند و روزهـای تلـخ درمان  آغاز شـد. 
آخریـن برگه هـای امتحانـات دی مـاه را 
تصحیـح کـردم و بـه دبیرسـتان تحویل 
دادم. سـپس شـغل و زندگـی عـادی را 
کنـار گذاشـتم و خـود را بـرای عبـور از 

کوچه های پردرد و رنج آماده ساختم. 

تحمــل صف هــای انتظــار در داروخانــه، 
بیمارســتان و بیمه هــا، مراحــل درمــان 
می کنـــــــــد.  آزار دهنــــــــده تر  را 
دارو،  تهیــه  طاقت فرســای  پروســــه 
نوبت گیــری در بیمارســتان و کمبــود 
پرســنل در مراکــز درمانــی، صحنه هایی 

مهــر امســال بــرای مــن، زنــگ مدرســه 
نواختــه نشــد. در فکــرم بــود کــه در 
خــالل تدریــس، بــا ابتــکار و معرفــی 
فضــای  در  موضوعاتــی  و  کتاب هــا 
ــدازم. امــا پاییــز  ــو دران کالس، طرحــی ن
بــا  هم نشــینی  لــذت  از  امســال 
نوجوانــان ســرزمینم محــروم شــدم. 
حــال، دلتنــگ شــیطنت های بچه هــای 
ــای  ــگ چانه زنی ه ــی ام، دلتن ــم تجرب ده
بچه هــای یازدهــم بــر ســر نمــره انشــاء 
و دلتنــگ درد دل هــای آن هــا از مراســم 
صبــح گاه و امتحانــات بــی امــان! چقدر 
دلــم  بــه  حقشــان  بــر  نقدهــای 

می نشست!

در ایـن میـان تعهد و دقت نظر پزشـک 
معالجـم سـتودنی اسـت و مهربانی ها 
و امیدبخشـی هایش تـا ابـد در خاطـرم 

می ماند. 

کـه  می کنـم  لحظه شـماری  اکنـون 
آخریـن دوره درمـان را بگذرانـم و ببینـم 
این پزشـک مهربـان چه برنامـه ای برای 

من دارد.

رشـته ای بـر گــــردنم افکنـده دوسـت             
اوسـت  آن جـا کـه خاطرخـواه  می بـرد 

ـــا توانـــی از دســـت  حـــال مـــن مانـــده ام ب
رفتـــه، چهـــره ای رنجـــور و نفس هایـــی 
ــاده اســـت. اگـــر  کـــه بـــه شـــماره افتـ
زمینـــه  شـــرایط  ایـــن  تمـــام   چـــه 
افســـردگی را فراهـــم می ســـازد امـــا 
هـــر روز بـــه خـــود نهیـــب می زنـــم کـــه 
در ســـخت ترین شـــرایط هـــم نبایـــد 
ناامیـــد شـــوی. همان طـــور کـــه بارهـــا 
در کـــوره راه هـــای پرفـــراز و نشـــیب 
زندگـــی افتـــاده ای و برخاســـته ای؛ بارهـــا 
ــو  ــه تـ ــران بـ ــا دیگـ ــده ای تـ ــتون شـ سـ
تکیـــه کننـــد، حـــال بایـــد عزمـــی جـــزم 
ــای  ــاره روی پـ ــا دوبـ ــی تـ ــته باشـ داشـ

خود بایستی.

بایـد بـرای یـاری رسـاندن به کسـانی که 
بـه تـو نیازمندنـد، برخیـزی. بایـد در ایـن 
بـارور  را  امیـد  بـذر  ناامیـدی،  شـوره زار 
کنـی. اگـر ایـن ریـه و نفس هـای ناتمام 
همراهـی کننـد، بایـد دوبـاره زندگـی را از 

سر گرفت. 

پژمـــــرده ایـــم                           و  زرد  اگـــــر  ســـــراپا  
نســـپرده ایـــم پاییــــز  بـه  دل  ولـــی 
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بانویی 55 سـاله هسـتم که سـال 1361 
ازدواج کـردم. دو فرزنـد )پسـر و دختـر( 
دارم، زندگـی خوبـی داشـته ام. بچه هـای 
عشـق  بـا  کـه  خـوب  همسـر  و  خـوب 
از  یکـی  زندگـی کـرده ام. مهـر سـال 96 
بـه همـت خیریـه  اطـالع داد  دوسـتان 
»کمپیـن  نـام  بـه  کمپینـی  شـمس 
از  پیشـگیری  بـرای  رایـگان«  صورتـی 
سرطان پسـتان همراه با معاینه رایگان 
خمینـی  امـام  بیمارسـتان  در  پسـتان 
برگـزار می شـود. من هم شـرکت کردم و 
اطالعات مفیدی پیدا کردم و در معاینه، 
در  توده هایـی  گفـت  مـن  بـه  پزشـک 
نظـر  تحـت  بایـد  کـه  هسـت  پسـتانم 
شـش ماهه  چـک آپ  و  باشـم  پزشـک 
انجام دهم. کارهای پزشـکی الزم را انجام 
دادم تـا اینکه امسـال فروردین ماه خانم 
دکتـر عمرانی پـور متوجـه تغییـر شـکل 
یکی از توده ها در پسـتان راسـت من شد 
بیشـتر،  تشـخیصی  کارهـای  و 
بزرگ نمایـی، بیوبسـی و... را انجـام داد و 

قـرار شـد عمـل جراحـی انجـام شـود کـه خرداد مـاه ایـن کار را انجـام دادم. چـون توده 
خیلی کوچک بود جراحی با حفظ پسـتان بود و خوشـبختانه جواب آزمایش پاتولوژی 
تـوده کوچکـی را نشـان مـی داد کـه چسـبندگی به جایی نـداده بـود. در نتیجه پزشـکان 

برای من بیست و یک جلسه رادیوتراپی و چند سال خوردن قرص را تجویز کردند.

در ایـن دوسـال اخیـر روزگار بـا مـا خوب نبـود درگیر مشـکالت زیاد و از دسـت دادن 
چنـد تـن از عزیـزان و اسـترس های شـدیدی بـودم  تـا جایـی کـه تمایـل بـرای ادامـه 
امید بخـش  نکتـه  تنهـا  افسـردگی.  در معـرض  و  بـودم  داده  از دسـت  را  زندگـی 
زندگـی ام وجـود ارزشـمند مهـراد عزیـزم، نـوه پسـری ام بـود. بـه قـول دوسـتی، ایـن 
بیمـاری یـک تلنگـر کوچکـی بـود تـا به خـودم بیایـم و قـدر زندگـی را بیشـتر بدانم و 
چقـدر خوش شـانس بـودم کـه چـک آپ سـاالنه می رفتـم و از بیمـاری ام زود آگاه 
بیشـتر  را  و قـدر داشـته هایم  تغییـر کـرد.  زندگـی  بـه  شـدم. حـاال دیـدم نسـبت 
می دانـم. می خواهـم از ایـن بـه بعـد در کنار خانواده ام همسـر و فرزنـدان و عروس 
و دامـاد و به خصـوص نـوه گلـم بهتـر زندگی کنم؛ بیشـتر بـه خـودم اهمیت بدهم 
و خـودم را ببینـم و از زندگـی لـذت ببـرم، چـون هر قـدر افسـرده و غمگیـن باشـیم 

زندگی برایمان سخت تر می شود.

توصیـه کوچکـی بـه همـه بانوان عزیـز دارم. بـا یک چـک آپ و کنترل سـاده می توان 
از بیماری های سخت پیشگیری کرد.

سالمتم و از زندگی لذت می برم

فقط 
با یک 
چک آپ 
ساده
فرشته محمودی

مهر امسال، برای من
زنگ مدرسه نواخته نشد

یکی 
داستان 
است 
ُپر آِب 
چشم...

ن
 م

ت
وای

ر
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 فراوانی سرطان پستان

ســـرطان پســـتان شـــایع ترین ســـرطان در بیـــن زنـــان در 
دنیـــا اســـت. در ســـال 2018 بیـــش از دو میلیـــون و 88هـــزار 
ــا تشـــخیص داده  ــتان در دنیـ ــرطان پسـ ــد سـ ــورد جدیـ مـ
شـــده اســـت. ایـــن ســـرطان شـــایع ترین ســـرطان در 

ــت. ــعه اسـ ــال توسـ ــعه یافته و در حـ ــورهای توسـ کشـ

در ایــران هــم ســرطان پســتان  شــایع ترین ســرطان در 
بیــن زنــان اســت. بــر اســاس آخریــن آمــار وزارت بهداشــت، 
ســاالنه 13 هــزار نفــر در ایــران بــه ســرطان پســتان مبتــال 
می شــوند و 3500 بیمــار بــه علــت ســرطان پســتان جــان 

ــکل2(. ــد )ش ــت می دهن ــود را از دس خ

 احتمــال بــروز ســرطان پســتان در ســنین بــاالی 50 ســال 
بیشــتر اســت ولــی از ســن 30 ســالگی احتمــال ایجــاد 
ســرطان پســتان وجــود دارد. آمــار ســرطان پســتان در 
ایــران طــی 15 الــی 20 ســال آینــده تقریبــاً دو برابــر خواهــد 
شــد. بــر اســاس مطالعــه ای کــه انستیوکانســر ایــران 
منتشــر کــرده اســت، از هــر 30 نفــر خانــم یکــی از آن هــا تــا 
ســن 70 ســالگی بــه ســرطان پســتان مبتــال خواهنــد شــد.  

سرطان پستان

پستان  در قفسه صدری و روی عضالت قفسه صدری قرار 
گرفته است. این بافت در زنان به عنوان عضو اختصاصی 
تولید شیر شناخته می شود. این بخش از بدن  از 15 تا 20 
از واحدهای کوچک تری  لوب تشکیل شده است. هر لوب 
شیر  کننده  تولید  که  است  شده  درست  لوبول ها  بنام  
انتقال  به سمت نوک سینه  توسط مجاری  هستند. شیر 

پیدا می کند. 

پستان  سرطان  پستان  سلول های  حد  از  بیش  رشد  به 
می گویند. بیشتر سرطان های پستان از نوع مجاری شیری 

هستند و درصد کمتری از نوع  لوبوالر هستند )شکل1(.

 انواع ضایعات غیر طبیعی پستان

خوش   اغلب  پستان  غیر طبیعی  ضایعات  خوشبختانه 
خیم هستند. برخی از انواع این ضایعات به سمت بدخیمی 
پیش می روند. شایع ترین بدخیمی های پستان به شرح زیر 

است: 

تهاجمی مجاری پستان: سرطان پستانی است        سرطان   
که از مجاری شروع می شود  اما به نقاط عمیق تر پستان 
نیز  بدن  و حتی می تواند در سایر نقاط  وارد می شود  هم 
این سرطان شایع ترین نوع سرطان پستان  منتشر شود. 

است و 80% سرطان ها از این نوع هستند. 

 سرطان تهاجمی لوبوالر: منشأ این نوع سرطان غده های 
تولید کنند شیر هستند ولی به تدریج به سایر قسمت های 
سرطان  این  می شوند.  منتشر  نیز  بدن  نقاط  و  پستان 

نسبت به نوع اول، چندان شایع نیست.

پیشگیری 
و درمان 

سرطان پستان

دکتر آذین نحوی جو
دکتر مجتبی وند رجب پور

دکتر کاظم زنده دل

 عالیم  مشکوک ابتال به سرطان پستان

معموال سرطان پستان باعالئم و نشانه هایی بروز می کند. 
شناخت این عالئم، به پیشگیری کمک می کند )شکل3(.

 وجود توده در پستان چه معنایی دارد

که  هستند  توده  به صورت  پستان  ضایعات  از  بسیاری 
خوش خیم  آن ها  اغلب  اما  باشند  هم  بدخیم  می توانند 
و  کیست  شامل  پستان  توده های  شایع ترین  هستند. 
فیبروکیستیک هستند. تغییرات فیبروکیستیک تغییرات 
غیر سرطانی پستان است که توده دردناک ایجاد  می کند و 
کیست ها توده های توخالی هستند که در آنها مایع جمع 

می شود.

 عوامل خطر

این  داشتن  با  فردی  که  نیست  معنا  بدین  خطر  عوامل 
احتمال  عوامل  این  بلکه  می گیرد،  سرطان  حتماً  عوامل، 
از  برخی  زنان  از  بسیاری  می برند.  باال  را  سرطان  به  ابتال 
این عوامل خطر را دارند اما مبتال به سرطان نمی شوند. 
دارید  را  پستان  سرطان  خطر  عوامل  می کنید  فکر  اگر 
می توانید با پزشکتان صحبت کنید که چگونه این عوامل 

خطر را کاهش دهید.

 عوامل خطر سرطان پستان

 ســن؛ بــا افزایــش ســن خطــر ابتــال بــه ســرطان پســتان 
ــد. اغلــب ســرطان های پســتان بعــد از 50  افزایــش می یاب

ــود. ــخیص داده می ش ــالگی تش س

 شروع قاعدگی در سنین پایین؛ زنانی که قبل از 12 سالگی 
قاعده شده باشند ، در معرض هورمون بیشتری بوده اند و 

احتمال ابتال در آن ها باالتر می رود.

 بارداری در سنین باالتر از سی سالگی  و باردار نشدن؛ هر 
چه سن بارداری باالتر باشد و یا فرد اصالً باردار نشود خطر 

ابتال به سرطان افزایش می یابد. 

قاعدگی  شروع  شبیه  سال؛   55 از  بعد  یائسگی  شروع   
در سنین پایین است که فرد در معرض ترشح بیشتری از 

هورمون ها قرار می گیرد  و خطر ابتال را افزایش می دهد.

 بی تحرکی؛ نداشتن تحرک فیزیکی باعث افزایش ابتال به 
سرطان پستان می شود.  14000
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 وزن ؛ افزایــش وزن و یــا چاقــی بعــد از یائســگی ازجملــه 
عوامــل خطــر ســرطان پســتان هســتند. 

استروژن  هورمون های  ترکیبی؛  هورمون های  مصرف   
شوند  مصرف  هم  با  سال   5 از  بیش  اگر  پروژسترون  و 

احتمال ابتال به سرطان پستان را افزایش می دهد.  

ضد  انواع  برخی  خوراکی؛  بارداری های  ضد  مصرف   
بارداری های خوراکی می توانند احتمال ابتال  را باال ببرند. 

 سابقه ابتال به سرطان پستان؛ زنانی که مبتال به سرطان 
باالتر  آن ها  دیگر  پستان  ابتال   احتمال  هستند،  پستان 

است. 

 سابقه ابتال به سایر بیماری های پستان؛ برخی بیماری های 
یا  و  آتیپیکال  هیپرپالزی  )مانند  پستان  سرطانی  غیر 
کارسینوم لوبوالر درجا( احتمال ابتال به سرطان پستان را 

باال می برد. 

یــا  و  خواهــر  مــادر،  کــه  زنانــی  خانوادگــی؛  ســابقه   
دخترشــان)اقوام درجــه اول( یــا چنــد نفــر از افــراد خانــواده 
)پــدری یــا مــادری( دچــار ســرطان پســتان باشــند و یــا اقوام 
درجــه اول مــردی کــه ســرطان پســتان داشــته باشــند، 

احتمــال ابتــال را بــاال می برنــد.

 BRCA2 و    BRCA1 مانند  ژن هایی  ژنتیکی؛  جهش های   
دچار جهش می شوند. زنانی که تغییرات ژنتیکی در این دو 

ژن را دارند بیشتر در معرض ابتال به سرطان هستند.

 سابقه درمان با رادیوتراپی؛ زنانی که درمان رادیوتراپی به 
قفسه صدری  قبل از 30 سالگی داشته اند.

- الکل؛ مصرف الکل از عوامل خطر ابتال به سرطان پستان 
است.

 دخانیات؛ استعمال دخانیات به هر صورت سیگار، قلیان 
به عنوان عامل خطر بروز این بیماری شناخته شده است. 

احتمال سرطان  مواد شیمیایی   برخی  مواد شیمیایی؛   -
پستان را باال می برد. 

 تنظیم خواب؛ مشخص شده است بی خوابی و  شیفت 
کاری شب نیز امکان ابتال را افزایش می دهند. 

 گام های کاهش خطر ابتال به سرطان پستان

مراجعه  و  هشیاری  با  برشمردیم،  که  خطرهایی  علیرغم 
زود هنگام  به پزشک و اقدامات پیشگیرانه می توان از بروز 
سرطان پستان جلوگیری و یا آن را در مراحل اولیه درمان 

کرد.
برخی از عوامل خطر را نمی توان تغییر داد مانند افزایش 
سن اما با تغییر شیوه زندگی می توان خطر ابتال را کاهش 

داد:

 وزن خود را کاهش دهید.

 فعالیت ورزشی  منظم )حداقل چهار ساعت در هفته( 
داشته باشید.

 خواب شبانه  منظم داشته باشید. 

 از مصرف الکل، سیگار و قلیان پرهیز کنید.

شکل 3شکل 2شکل 1 اگر ضرورتی وجود ندارد برای انجام آزمایشات رادیولوژی 

عالئم و نشانه های سرطان پستان
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مانند اشعه X، و سیتی اسکن اصرار نکنید.

 در صورتی که مجبور به استفاده از هورمون های زنانه هستید، حتما با پزشکان 
متخصص مشورت کنید.  

 از شیردهی به نوزاد تان بهره ببرید. 

 اگر سابقه فامیلی و یا جهش ژنی BRCA1  و BRCA2  دارید حتما با پزشکان و 
متخصصان مشورت کنید.

 از سن 35 سالگی اقدام به معاینه ساالنه پستان ها کنید و بعد از 50 سالگی 
حداقل دو سال یک بار ماموگرافی انجام بدهید. 

 تشخیص زودهنگام سرطان پستان

در  سرطان  کنترل  برنامه  مهم  ارکان  از  یکی  سرطان ها،  زودهنگام  تشخیص 
تمام کشورهاست که علیرغم اهمیت و منافع بسیار زیاد، چالش های فراوانی 
دارد. هدف از تشخیص زود هنگام، شناسایی بیماری در مراحل اولیه آن است. 
تشخیص  شود.  درمان  پیشرفته  مراحل  از  کم هزینه تر  و  مؤثرتر  آسان تر،  که 
معموالً  است.  به موقع  تشخیص  و  غربالگری  بخش  دو  شامل  زودهنگام 
غربالگری برای افراد بدون عالمت انجام می شود، درحالی که تشخیص به موقع 

و بدون تأخیر برای افراد با عالمت صورت می گیرد.

منظور از غربالگری سرطان پستان، کنترل بیماری قبل از بروز هر گونه عالئم و 
نشانه است. همه زنان باید در مورد غربالگری سرطان پستان آگاه شوند. 

 روش های تشخیص زود هنگام

الف( غربالگری 

 آگاهی

آشنا بودن با شکل و بافت پستان توسط خود فرد، به فرد این کمک را می کند 
پزشک  به  و  آگاه شود  آن  از  غیرطبیعی  وجود هر گونه ضایعه  که در صورت 
آزمایی پستان ها )معاینه پستان ها توسط خود فرد( روش  مراجعه کند. خود 
مرگ  خطر  کاهش  باعث  و  نیست  پستان  سرطان  تشخیص  برای  دقیقی 
ناشی از سرطان پستان نمی شود. ولی  برای آگاهی از سرطان پستان در کنار 
سایر برنامه ها توصیه می شود. بنابراین هیچ گاه به این معاینه بسنده نکنید. 

مراجعه به پزشک و معاینه ساالنه توسط کادر پزشکی ضروری است. 

 معاینه بالینی 

معاینه بالینی پستان توسط پزشک یا پرستارآموزش دیده انجام می شود. این 
تا حدودی می تواند به تشخیص سرطان پستان کمک کند. توصیه  روش هم 
یا  به درمانگاه  برای معاینه  بار  یک  از سن 35 سالگی هر سال  زنان  می شود 

مطب پزشک مراجعه کنند. 

 ماموگرافی

ماموگرافی نوعی عکس برداری از پستان ها و بهترین روش تشخیص سرطان 
کمک  با  پستان  سرطان  غربالگری  انجام  است.  اولیه  مراحل  در  پستان 
ماموگرافی به صورت دوره ای باعث کاهش خطر مرگ و میر ناشی از سرطان 
پستان می شود.  تمام خانم ها بعد از 50 سالگی باید سالی یکبار و حداقل هر 
انجام بدهند. خانم هایی که جزو گروه های پر خطر  دو سال یک بار ماموگرافی 
هستند )مثل سابقه فامیلی سرطان پستان در بستگان در جه 1 و درجه 2( باید 

از سنین پایین تر ماموگرافی را شروع کنند. 

 سونوگرافی

البته  است.  پستان  غیرطبیعی  موارد  یافتن  برای  دیگری  روش  سونوگرافی، 
سونوگرافی  استفاده  بیشترین  نمی شود  استفاده  غربالگری  روش  به عنوان 
با ماموگرافی  است که ضایعات مشکوکی در معاینه کلینیکی  زمانی  پستان 

باشد.  

 MRI پستان

معموالً MRI پستان همراه با ماموگرافی برای بیمارانی  که در گروه های پرخطر 
قرار می گیرند انجام می شود. از آنجا که گزارش MRI ممکن است غیر طبیعی 
باشد اما فرد  سرطان نداشته باشد، معموالً برای زنان با  احتمال متوسط ابتال 

انجام نمی شود. 

ب ( تشخیص به موقع و بدون تأخیر 

اولین  را مشاهده کردید بی درنگ در  از عالئم بیماری سرطان پستان  هر کدام 
فرصت به پزشک مراجعه کنید. 

سونوگرافی، ماموگرافی، MRI  روش های تصویربرداری هستند که برای بررسی 
ضایعات و  توده های پستانی مشکوک از آن ها استفاده می شود. 

توده هایی که مشکوک به بدخیمی باشند، باید از لحاظ سلولی و آسیب شناسی 
تحت بررسی قرار بگیرند. نمونه برداری با سوزن و یا برداشتن توده سرطانی با 
جراحی، روش هایی هستند که برای نمونه برداری انجام می شوند. نمونه برداری 

معموالً توسط جراح یا توسط فوق تخصص رادیولوژی انجام می شود.  

نوع  و  می پردازد  توده  سلولی  بررسی  به  آسیب شناسی)پاتولوژی(  متخصص 
نبود  یا  وجود  هم چنین  می کند،  مشخص  را  غیر سرطانی(  یا  )سرطانی  آن 
را  بدخیمی  )گرید(  درجه  نیز  و    HER2 و  پروژسترونی  و  استروژنی  گیرنده های 
مشخص می کند. این اطالعات نقش مهمی در تعیین برنامه درمانی بیماران 

دارند. 

گاهی برای بررسی میزان گسترش تومور، مرحله )Stage(  بیماری، نیاز است که 
تصویر برداری هایی نظیر سی تی اسکن، اسکن استخوان و MRI از نقاط مختلف 
بدن انجام  شود. این اقدامات مشخص می کند که توده چقدر بزرگ شده و چه 
از بافت پستان گسترش یافته و  اندام هایی را درگیر کرده است. اگر یک توده 
به سایر ارگان های بدن منتشر شده باشد، اصطالحاً به آن متاستاز می گویند. 
متاستاز می تواند به بافت های اطراف پستان )مثل غده های لنفاوی زیر بغل( 
و یا به اعضای دوردست )مثل ریه، استخوان، مغز و ...( متاستاز بدهد. در موارد 
معدودی پزشکان پت اسکن )PET Scan( در خواست می کنند که روشی جدید و 

بسیار گران قیمت در تعیین مکان های متاستاز است. 

 درمان های سرطان پستان

در  باشد،  پستان  بدخیمی  آن ها نشان دهنده  پاتولوژی  نتیجه  بیمارانی که  در 
مرحله اول با توجه به گزارش پاتولوژی، محل قرارگیری توده، میزان گسترش 
مشخص  او  درمانی  برنامه  و  بیمار  خواسته  سرطان،  نوع  بدن،  در  بدخیمی 

می شود )شکل 4(.

 جراحی 

بسته به اندازه توده و میزان گسترش آن از دو روش برای جراحی توده پستان 
به کار گرفته می شود. ممکن است فقط توده سرطانی را با جراحی بردارند که 
تا حد امکان شکل  با آن المپکتومی می گویند که در این روش سعی می شود 
پستان حفظ شود. ممکن است تمام بافت پستان را با جراحی بردارند که به آن 
ماستکتومی می گویند. معموالً در حین جراحی باید غدد لنفاوی ناحیه زیر بغل 

را هم با عمل جراحی بردارند. 

• بعد از جراحی ممکن است عوارضی برای بیماران ایجاد شود: ادم )تورم( اندام 
فوقانی در سمتی که جراحی شده است، لنف ادم )تورم غدد لنفاوی(، عفونت 
بافتی مرتبط با لنف ادم و تجمع مایع در محل جدا شدن پستان )سروما( از 
شایع ترین عوارض این جراحی است که قابل کنترل و درمان هستند، بیمار باید 

با پزشک خود در ارتباط با روش های درمانی آن ها مشورت کند.

 بازسازی پستان 

• بازسازی پستان نوعی روش جراحی براي شکل بخشیدن به پستان است که 
ممکن است هنگام عمل جراحی برداشتن پستان )ماستکتومی( یا پس از آن 
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انجام شود. در حال حاضر روش های جدید و رضایت بخش 
برای بازسازی پستان در دسترس است. 

 هورمون درمانی 

یا  استروژن  هورمونی   گیرنده  که  بیمارانی  برای   •
پروژسترون در توده آن ها مثبت باشد، از روش های درمانی 
دارویی یا جراحی برای جلوگیری از تأثیر مثبت هورمون در 
معروف ترین  تاموکسیفن  می شود.  استفاده  تومور  رشد 
دارو از این دسته است. که معموالً  به مدت 5 تا 10 سال 
و  آروماتاز  مهارکننده  از  استفاده  می شود  تجویز  روزانه 
غیرفعال سازی موقت یا دائمی تخمدان از دیگر روش های 

هورمون درمانی به شمار می آیند.  

 شیمی درمانی  

• شیمی درمانی روشی دارویی برای مقابله با رشد و تکثیر 
سلول های سرطانی است، این روش درمانی قبل از جراحی 
) نئوادجوانت( و بعد از جراحی  )ادجوانت( بسته به طرح 

درمان بیمار بکار گرفته می شود.  

و  مو  ریزش  همچون  عوارضی  می تواند  شیمی درمانی   •
شیمی درمانی  عوارض  از  بسیاری  باشد.  داشته  ناباروری 
به دنبال  است  ممکن  بیماران  چون  هستند  برگشت پذیر 
برای  برنامه ای  نابارور شوند، در صورتی که  شیمی درمانی  
باردار شدن داشته باشند، باید با پزشک خود در این ارتباط 

مشورت کنند. 

 پرتودرمانی 

ارجاع  رادیوتراپی  مرکز  به  را  بیمار  درمان،  مراحل  در   •
می دهند. در این مراکز پزشکان با استفاده از دستگاه های 
اشعه  است  ایجاد شده  سرطان  که  محلی  به  پیشرفته 
می گویند.  رادیوتراپی  یا  پرتودرمانی  آن  به  که  می دهند 
بیماران و خانواده های آن ها به این اقدام اصطالحاً  »برق 
باال  انرژی  با  پرتوهایی  از  پرتودرمانی  در  می گویند.  دادن« 
برای متوقف کردن یا جلوگیری از رشد سلول های سرطانی 

پستان  سرطان  به  مبتال  بیماران  در  می شود،  استفاده 
انجام  شیمی درمانی  یا  جراحی  از  بعد  رادیوتراپی  معموالً 

می شود.

در  یا  جراحی  از  بعد  هفته  چهار  معموالً  پرتودرمانی   •
صورتی که بیمار تحت شیمی درمانی باشد چهار هفته بعد 

از شیمی درمانی آغاز می شود. 

مدت  به  هفته  در  روز  پنج  رادیوتراپی  معمول  به طور   •
است  ممکن  گاهی  می شود،  انجام  هفته  شش  تا  چهار 
انجام  روزانه  به صورت  و  باال سه هفته  با دوز  پرتودرمانی 
طول  به  دقیقه   30 تا   10 رادیوتراپی  جلسه  هر  شود. 
می انجامد که یک تا پنج دقیقه صرف تابش پرتو می شود.

• پرتو درمانی درد ندارد و همراه با احساس سوزش نیست.  

ولی ممکن است منجر به خستگی، خشک شدن، قرمزی 
ناحیه پرتو داده شده، التهاب و تاول محل پرتودرمانی، درد 
و تورم خفیف پستان شود، در برخی موارد فیبروز )سفتی 

پستان( و آسیب اعصاب اندام فوقانی را در پی داشته باشد 
و ممکن است لنف ادم بعد از پرتودرمانی تشدید شود.

)Target therapy( درمان هدفمند 

در  که  را  ویژه ای  پروتئین های  می کند،  سعی  درمان  این   •
تکثیر  و  به رشد  و منجر  سلول های سرطانی وجود دارند 
را شناسایی و مهار  افسارگسیخته سلول های، می شوند. 
در  که  است  دارویی  هرسپتین،  یا  تراستوزوماب  کنند. 

سرطان پستان گیرنده HER2  را مهار می کند. 

در    HER2 کـه سـطح  بیمارانـی  در  تنهـا  تراسـتوزوماب   •
آن هـا از سـطح مشـخصی باالتـر باشـد، مؤثـر اسـت و در 
دیگـر بیمـاران تنهـا اثـر آن افزایـش خطر ناشـی از عوارض 
ایـن نـوع  بـه  بـود. در بیشـتر بیمـاران نیـازی  دارو خواهـد 
درمـان نیسـت و فقـط بـر اسـاس جـواب آزمایــــش های 
اختصاصـــی ممکن اسـت در 20 الی 25 درصد بیماران این 

نـوع درمان هـا تجویـز شـود.  

ادامه از صفحه11

زادگاه تــــــان در  بــه    وقتــی شــما 
شـــاه محـــــــله می رویـــــــد، برخــورد 

هم والیتی ها با شما چطور است؟ 

همه با من خوب هستند و عالقه مند 
از  من  چون  ببینند.  را  من  هستند 
خانه  می روم  وقتی  هستم  همان ها 
پدری و می روم نزد فامیل از همان ها 
هستم و جدا از آن ها نیستم و تافته 
جدا بافته نیستم. با هم می خوریم و 
شوخی می کنیم و گفت وگو می کنیم 
محدودیت هایی  سنم  به خاطر  ولی 

دارم که قبول می کنم.
مراجعه  من  به  که  بیمارانی  به 
می کنند کمک می کنم و به اطبایی که 
می کنم.  معرفی شان  می شناسم 

پزشکان ما اکثرشان خوب هستند.

  یک جمله کوتاه و کلیدی برای مردم 
درباره سرطان بگویید؟ 

بیماری سـرطان ماننـد همه بیماری ها 
اسـت  درمـان  روش  و  علـت  دارای 
بیماری هـای دیگـر فرقـی  بـا  بنابرایـن 
از  حتـی  بیماری هـا  بعضـی   نـدارد. 
سـرطان خطرناک تر اسـت. به جای یک 
جمله، اجازه بدهید در سـه جمله کوتاه 
بگویـم: اول سـرطان جـزو بیماری های 
سـرطان  دوم  اسـت.  قابل پیشـگیری 
می توانـد زود تشـخیص داده شـود و 
اگر زود تشـخیص داده شـود، می توان 
از  خیلـی  سـوم  کـرد.  درمانـش 
روش هـای  بـا  امـروزه  سـرطان ها 
پیشـرفته درمـان می شـوند. بنابرایـن 

ترس نداشته باشند.

بدرقه استاد زنده یاد دکتر محمدعلی حفیظی در هنگام سفر 
به آمریکا /  فرودگاه مهرآباد تهران

میدان توپخانه در هواپیمای مقوایی، هنگامی که شاگرد کالس 
ششم ابتدایی دبستان خیام بودم / تهران /  1321

پروفسور فضل الله رضا، دکتر آرمین و دکتر بهادری در مالقات 
با وزیر بهداشت اردن / 1349

بازدید دکتر کریبرگ از آزمایشگاه آسیب شناسی مرکزی
ردیف جلو: دکتر سجادی، دکتر کریبرگ، دکتر آرمین، دکتر حبیبی، دکتر 

رئیس بهرامی/ 1348

بازدید اعضای گروه آسیب شناسی از بخش کانسر، مرحوم دکتر آرمین 
و مرحوم دکتر رحمتیان در حال صحبت با یکدیگر/ دهه پنجاه 

در بخش آسیب شناسی بیمارستان سینا / تهران / 1350

شیخ  حاج  آیت الله العظمی  حضرت  حضور  با  عقد  مراسم 
محمدرضا تنکابنی / تهران /  1340

اعضای گروه آسیب شناسی دانشگاه تهران / تهران / 1352

جواد  آقای  بهادری،  حسین  آقای  بهادری،  آقا  حاج  زنده یاد 
ناصری، مسلم بهادری/ تهران / 1321
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روش های درمانی استاندارد سرطان پستان

                         سیستمیک                                             موضعی
 

       

درمان هدفمند      شیمی درمانی     هورمون درمانی        رادیوتراپی               جراحی 

شکل 4
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اشتــــراک نشــریه

ماهنامــه ســروش شــمس از عمــوم محققــان، پزشــکان، متخصصیــن، خیریــن، بیمــاران، خانواده هــای بیمــاران و 
صاحب نظــران سراســر کشــور دعــوت می کنــد مقــاالت، مطالــب علمــی، فرهنگــی، اجتماعــی و دل نوشــته های خــود را در 

محورهای ذیل به نشریه ارسال کنند:

1.   نتایج منتشرشده طرح های تحقیقاتی در زمینه پیشگیری و کنترل سرطان
ــه پیشــگیری  ــب آمورشــی و علمــی باهــدف افزایــش آگاهی هــای بیمــاران، خانواده هــای آن هــا و مــردم در زمین 2. مطال

اولیه، تشخیص، درمان، مراقبت های حمایتی، مراقبت های تسکینی و ...

3. گزارش مشکالت و مسائل مهم اجتماعی فرهنگی در زمینه پیشگیری و کنترل سرطان 
4. دل نوشته های بیماران و خانواده های آن ها

5. گزارش اقدامات مهم در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی و سازمان های مردم نهاد سرطان 
6. مصاحبه با صاحب نظران و پیشکسوتان حوزه کنترل سرطان

7. آثار هنری با موضوعات امید به زندگی و سالمت

برای اطالع از شرایط پذیرش و مراحل انتشار مقاالت ارسالی، لطفاً به آدرس زیر مراجعه کنید:
http://shamsngo.ir/magazine/article

نحوه ارسال مقاالت: 
نویســندگان محتــرم می تواننــد بــه یکــی از روش هــای زیــر، بــه ترتیــب اولویــت، مطالــب خــود را بــه نشــریه ســروش شــمس 

ارسال کنند:

http://shamsngo.ir/magazine/article :1.  بارگذاری مطلب و ثبت مشخصات در سایت نشریه، به آدرس

 shamsngo.ir@gmail.com  2.  ارسال مطلب به ایمیل نشریه، به آدرس

3.  ارسال فایل مطلب به فرمت word، ذخیره شده در CD به دفتر نشریه

آدرس دفتر نشریه: خیابان فاطمی غربی، روبروی خیابان اعتماد زاده، کوچه پروین، پالک 6، واحد 16    تلفن 02166578522

مؤسســه خیریــه شــمس صاحب امتیــاز نشــریه اســت 
و تمــام عوایــد فــروش نشــریه در راســتای اهــداف 

نشریه هزینه خواهد شد.

اشتراک ساالنه
   هزینـــه اشتــــراک ســـــاالنه نشریه »سروش شمس« 

مبلغ 600 هزار ریال است.  

 %20 مشمول  شماره  هر  از  نسخه   10 از  بیش  اشتراک     
تخفیف  می باشد.

   هزینه پست نشریه در داخل کشور بر عهده دفتر نشریه است. 

   هزینه ارسال نشریه به خارج از کشور به عهده متقاضی 
است.

نحوه اشتراک
1. تکمیل فرم اشتراک در وب سایت نشریه به آدرس

 http://shamsngo.ir/magazine/subscribe  
و پرداخت آنالین از طریق سامانه

حساب 43625373/50   شماره  به  اشتراک  مبلغ  واریز   .2
به نام مؤسسه غیردولتی  توحید  بانک ملت شعبه میدان 
شناخت و مهار سرطان )شمس( و تماس با دبیرخانه نشریه.

به  نشریه  دفتر  با  می توانید  بیشتر،  اطالعات  دریافت  برای 
شماره 02166578522 یا با ایمیل نشریه تماس بگیرید. 

خیابان  روبروی  غربی،  فاطمی  خیابان  نشریه:  دفتر  آدرس 
اعتماد زاده، کوچه پروین، پالک 6، واحد 16

دعـــوت بـــه ارســـال مقــــاله 

ــاخت و مهــار سرطــان ماهنــامه شن

 بهاره ساسانفر
کارشناس ارشد تغذیه

پلو گوجه  فرنگی
با لوبیا 

چشم بلبلی
  برنج خام: دو پیمانه 

  لوبیا چشم بلبلی: یک پیمانه 

  گوجه فرنگی: 5 عدد متوسط

  پیاز: یک عدد بزرگ 

  زردچوبه: یک قاشق مرباخوری

  روغــن مایــع )ترجیحاً کانوال(: 
     4 قاشق غذاخوری سرصاف

قاشق  یک  با  و  کرده  خرد  را  پیازها 
دهید.  تفت  کمی  روغن،  غذاخوری 
اضافه  زردچوبه  شد،  نرم  که  کمی 
کنید. سپس گوجه  فرنگی  ها را که قبالً 
در مخلوط  کن یکدست شده اند، به آن 
اضافه کنید تا کمی حرارت ببیند و آب 
آن تبخیر شود. در ظرف دیگر برنج را 
خورده  خیس  قبالً  که  خودش  آب  با 
اضافی  )آب  شود  باز  کمی  تا  بپزید 
نریزید تا مجبور به خالی کردن آب برنج 
خارج  را  برنج  روی  کف  فقط  نشوید، 
به  روغن  قاشق  غذاخوری  یک  کنید(. 
آن اضافه کنید،  وقتی برنج کمی باز 
شده  پخته  چشم بلبلی  لوبیای  شد، 
آب  بگذارید  چشم بلبلی  پخت  )برای 
آن تبخیر شود و قبل اضافه کردن به 
برنج آبی باقی نمانده باشد( و مخلوط 
گوجه  فرنگی و پیاز داغ را اضافه کنید 
شوند،  مخلوط  هم  با  آرام  بگذارید  و 
دو قاشق  غذاخوری باقیمانده روغن را 
اضافه کنید. برای خوش رنگ  تر شدن 
کنید.  استفاده  زعفران  از  می  توانید 
بعد از اینکه آب داخل غذا تبخیر شد، 
ربع  سه   از  پس  و  را گذاشته  دم  کنی 
روی  تزیین  برای  می  شود.  آماده  غذا 
جعفری  کمی  از  می  توانید  بشقاب 

تازه خرد شده استفاده کنید.   

این غذا سرشار از مواد مغذی است و چون مواد غذایی حرارت زیادی نمی ببینند 
میزان مواد مضر تشکیل  شده در آن هم کم است. لوبیا چشم  بلبلی سرشار از 
امگا  این چربی ها در شمار چربی های گروه  است،  لینولنیک  و  لینولئیک  اسید 
6و3 و در شمار اسیدهای چرب ضروری بدن هستند، که بدن قادر به ساختن 
آن ها نیست. همچنین اسید فولیک، آهن، منیزیم و فیبر قابل توجهی دارند. این 
غذا به دلیل داشتن گوجه  فرنگی و زردچوبه و زعفران میزان آنتی  اکسیدان باالیی 
دارد. دور نریختن آب برنج و حبوبات باعث حفظ بیشتر ویتامین های گروه B در 

ماده  غذایی می  شود. 

مقدار موادمغذی در یک بشقاب غذاخوری سرصاف )حدود دو کفگیر سرپر( 
پلو گوجه فرنگی با لوبیا چشم بلبلی

مقدارماده مغذی

289/66انرژی )کیلوکالری(

49کربوهیدرات )گرم(

7/5پروتئین )گرم(

2/5فیبر )گرم(

8/45چربی )گرم(

76/8 )میکروگرم(Aویتامین 

12/1ویتامین ث )میلی گرم(

115/53فوالت )میکروگرم(

1/81آهن )میلی گرم(
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فـراتر از یک سبـد گل
تبریک و تسلیت خود را با کار خیـر گره بزنید

شمــا می توانید بــرای عرض تبریــک و یا تسلــیت، به جای
ارسال سبد یا تــاج گل گـران قیمت -که بیش از چند ساعت نمی پاید- 
با پرداخت هزینه ی آن به خیریه شمس، همــدلی و همدردی خود را با

ارسال نمادهای این خیریه به دوستان و آشنایان ابراز کنید.
بدین ترتیــب ضمن بیان تبــریک یا تسلیت، در ثواب شــرکت در فعــالیت 

خیریه  نیز سهیم شده اید.
خیریه شمس آمادگی دارد نمادهای مناسب را به نام شما به مناسبت های 

مختلف برای اشخاص مورد نظرتان ارسال کند.
کلیه درآمدهای حاصل از نمادهای تبریک و یا تسلیت خیریه شمس، صرف 

حمایت و تأمین هزینه های بیماران مبتال به سرطان می شود.


