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موجـب راه بنـدان شـده و کمک هـا به 
از  پـس  و  نرسـیده  نیازمنـدان  همـه 
چنـد روز ایـن مـوج فروکـش می کنـد.

اگــر بحــث خــود را بــه حوزه ســالمت و 
مأموریــت شــناخت و مهــار ســرطان 
در جامعــه محــدود کنیــم به ضــرورت 
نهادســازی در ایــن زمینــه تخصصــی 
بیشــتر پــی می بریــم. خیریــه شــمس 
ــتیتو  ــه انس ــته ب ــت وابس ــادی اس نه
کانســر کــه ارتبــاط نزدیــک بــا بیمــاران 
پیگیــر  فعالیــت  واســطه  بــه  دارد، 

زمـینه هــــــای مختلـــــف  در 
و  پژوهشــی  آموزشــــی، 

حمایــت از بیمــــــاران 
بســـــیار  تجــارب  و 

موفــــق در کــــــار 
نــــــه  طلـــــبا و ا د
نـــــــــد  ا مـــــــی تو

ــا  ــرین جـ مطمــئن تــ
ــان  ــرای داوطلبــــــ بــــ

حمایــــت از بیمـــــــاران 
ــرطان  ــه ســــــ ــال بــ مبت

باشــد. 

ــان  ــت داوطلب دســــ
گرمــــــــــــی  بــــه  را 

ریـــم. می فشا

۲

دکتر کاظم زنده دل
دانشیار مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر ایران
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به اميد حمايت هميشگى تو

مینا هاشمی
نويسنده، مجری و برنامه ساز تلویزیون

برای کار داوطلبانه پایدار و مؤثر به ما بپیوندید

دست شما را
به گرمی می فشاریم

۱۴ آذر برابـر بـا پنـج دسـامبر روز جهانـی داوطلـب تقریبـا بـدون هیـچ بازتـاب 
خبری در رسـانه ها و شـبکه های اجتماعی گذشـت، در این میان چند دانشـکده 
آمـوزش پزشـکی را کـه ایـن روز را بـه داوطلبـان سـالمت تبریـک گفته انـد، بایـد 

کرد. مسـتثنی 

این در حالی است که کشور ما بیش از هر زمان دیگری به ترویج فعالیت های 
داوطلبانه نیاز دارد.

«بحران هـای اقتصـادی و اجتماعـی» و «گسـترش فقـر و حاشیه نشـینی» دو 
شـاخص هشـدار دهنده انـد کـه از هـر نظـر آینـده جامعـه و به ویـژه سـالمت 
ایـن  حـل  می کننـد.  تهدیـد  را  پذیـر  آسـیب  اقشـار  و  کـودکان  و  خانواده هـا 
معضـالت تنهـا از دولـت بـر نمی آیـد و نیازمنـد نهادهـای مدنـی و فعالیت های 

داوطلبانـه اسـت.

متأسـفانه جامعـه مـا زیـر فشـار چالش هـای گوناگـون سیاسـی، اجتماعـی و  
اقتصـادی، به ویـژه طـی دهـه اخیـر بـه گفتـه ی جامعـه شناسـان بـا کاهـش 
سـرمایه اجتماعـی مواجـه شـده اسـت. بازآفرینـی سـرمایه اجتماعی مسـتلزم 
بـه  و مشـارکت دادن مـردم در کارهـای مربـوط  اجتماعـی  ارزش هـای  ایجـاد 
جامعـه محلـی خـود و حمایـت از برنامه هـای ملـی یاریگرایانـه اسـت. در ایـن 
آمـوزش  باشـد.  کارسـاز  بسـیار  می توانـد  داوطلبانـه  کارهـای  تقویـت  راسـتا 
آغـاز شـود. فعالیت هایـی  ابتدایـی  از مـدارس  بایـد  فعالیت هـای داوطلبانـه، 
ماننـد سـازمان پیشـاهنگی بـه ایـن منظـور در بسـیاری از کشـورها معمـول 

شـده اسـت.

به صـورت  حـل کمبودهـا  در  مشـارکت  و  داوطلبانـه  پتانسـیل فعالیت هـای 
کمـک مالـی، همکاری، مشـارکت و مسـئولیت پذیری در کشـور وجـود دارد، اما 
بـرای سـازماندهی جامعـه و حـل معضـالت اساسـی، بایـد جهت گیری درسـتی 
صـورت گیـرد. هـر جـا ایـن جهـت دادن به طـور برنامه ریـزی شـده و هدفمنـد و 
بـا ابـزار رسـانه ای قدرتمنـد صـورت گرفتـه، نتیجه فراتـر از انتظار حاصل شـده 
اسـت، نمونـه اش جلـب مشـارکت و کمـک مالـی بـرای بازسـازی و گسـترش 
فضـای حـرم ائمـه معصومیـن در کربال، نجف، سـامرا و ... همچنین مشـارکت 

داوطلبانـه و خودجـوش مـردم در حمایـت از زلزلـه زدگان .

آسـیب پذیر  اقشـار  عمـده  مشـکالت  حـل  در  می توانـد  تجربـه  ایـن  از  دولـت 
اسـتفاده کنـد و بـا مشـارکت نهادهـای مدنـی، طرح هایـی را بـه اجـرا در آورد.

بخـش سـالمت در ایـن میـان از اهمیـت ویـژه ای برخوردار اسـت. خوشـبختانه 
وزارت بهداشـت طـرح داوطلبـان سـالمت را بـا عنـوان "رابطـان بهداشـت" بـه 
اجـرا در آورده اسـت کـه هـدف آن حـل مشـکالت بهداشـتی حاشـیه نشـینان 
شـهری و روسـتایی بـا اولویـت جنـوب تهران و حاشـیه شـهرهای تبریز، شـیراز 

و اصفهـان بـوده اسـت. کـه بررسـی آن مجالـی دیگـر می طلبـد.

نکتـه حائـز اهمیـت در کار داوطلبانـه سـازماندهی و تـداوم آن اسـت. اگر برای 
زلزلـه زدگان کرمانشـاه  از  بـه مشـارکت خودجـوش مـردم در حمایـت  نمونـه 
توجـه کنیـم، می بینیـم یکبـاره انرژی زیادی یکجا تخلیه شـده، سـیل ماشـین ها 

در  امــروز  كــه  تويــى  مــن،  دوســت 
بيمارســتان  راهروهــاى  و  اتاق هــا 
ــى از  ــايد روزى يك ــى، ش روزگار مىگذران

بــوده اى.  مــن  مخاطبــان 
و  فردا  خياِل  بى  نوجوانى  يا  كودك 
فرداها كه شايد تنها دغدغه  و مشغله 
تمرين  حل  و  شب  مشق  او  ذهن 
يا حفظ كردن شعرهاى كتاب  رياضى 
شايد  تا  بردم  گذشته  به  را  تو  بود.... 
آن  در  آینده  و  فردا  بىخيالى  يادآورى 
براى  و  كند  رسوخ  امروزت  به  روزها، 
بى هيچ  باشى  زمان حال  لحظاتى در 

واهمه اى، بىهيچ نگرانى از فردا...
دلم  امروزم  و  ديروز  عزيز  دوست 
جايى در  روزى كه  از  بگویم  مى خواهد 
خواندم،  كالم"  "معجزه  درباره  كتابى 
چقدر نگاهم به دغدغه ها، مشكالت و 
رنج هاى زندگى تغيير كرده، از روزى كه 
و  خودم  با  ديگر  آگاه شدم،  و  خواندم 
تمام جهان در آشتى ام، من ياد گرفتم 
از  ترس  شكست،  از  ترس  ترس...  كه 
بدن  تمام  بر  آينده  از  ترس  و  بيمارى 
انسان تاثير مى گذارد حتى روند درمان 
و بهبود را مختل می كند. پس نياز به 
يك ذهن آرام، بىباك و رها داريم. ذهن 
نيازمندش  شما  كه  را  آنچه  هر  آرام 
هستيد، بر سر راهتان قرار مى دهد، و 
آنچه "شما" امروز نيازمندش هستيد 
اولين  پس  است"  سالمتى  "بازگشت 
قدم آن است كه ديگر به بيمارى فكر 
نكنيد و خداى قدرتمند و هستى بخش 
بازگرداندن  خاطر  به  پيشاپيش  را 

به گونه اى سپاسگزارى كنيد كه گويى  باشيد، دوست من  سالمتىتان شكرگزار 
امروز همان  او برطرف شده است. نياز  توانا و گره گشاى  با دست هاى  نيازتان 

سالمتى ست.
از واژه هاى درمانده، بدشانس و هر توصيف منفى درباره خودتان پرهيز كنيد و 
فقط و فقط از اين پس تصوير يك بدن سالم و ذهن سالم و يك انسان بانشاط را 

براى خودتان در نظر آورید.
در ابتدا شايد نتوانيد ذهن و انديشه را مهار كنيد كه تصوير سالمتى شما را ببيند، 
ولى نااميد نباشيد با تمرين و تكرار  ِكالم اميدبخش شما پيروز خواهيد شد و بر 
ذهن نيمه هوشيارتان اثر خواهيد گذاشت و همانى خواهيد شد كه تصويرش را در 

ذهن خود ساخته ايد انسانى شاد و سالمت.....
پس شما از اين پس يك داروى مهم داريد که همان كالم مثبت و تصوير مثبت 

خودتان است، براى خودتان و ديگران...
گفتم ديگران يادم هست كه در همان كتاب آموختم

كالم ما قدرت تموجى عجيبى دارد هر آنچه بر زبان مى آوريم به سوى خودمان باز 
مى گردد پس بياييد عالوه برخود براى ديگران هم آرزوى شفا و بركت در جسم و 
روح كنيم و مطمئن باشيم اين امواج خيرخواهى به سوى جسم و روح خود ما 

هم باز مى گردد.
برايتان روزها و شب هايى آرام آرزو مى كنم و مطمئنم شما قدرتمندتر از بيمارى 
هستيد و عاقبت پيروزى از آن كالم مثبت شماست. فراموش نكنيم او كه حافظ 

ماست، هرگز نمى خوابد و تكرار كنيم او كه حافظ ماست، هرگز نمى خوابد.
و  احترام  با  توأم  دوستانه  پيامى  بيمارستان  محترم  پرسنل  براى  پايان  در  اما 
ارادت دارم؛ عزيزان در لحظات پيكار با درد و بيمارى، نگاه پرمهر و كالم سرشار از 
عاطفه و همراهى و همدلى صميمانه ى شما "كوالك" مى كند. من خود زمانى 
براى يك عمل جراحى در بيمارستان بسترى بودم و در آن روزهاى سخت با دو 
برخورد مواجه شدم؛ يكی برخورد سرد و بى روح از يك پرستار و دیگری برخورد توأم 
با مهربانى و همدلى از يك پرستار ديگر. يكى مهربانى كرد و من دعايش كردم 
و آن يكى خاطره اى تلخ در ذهن و دلم گذاشت و رفت. حال تقاضامندم عليرغم 
سختى روزها و شب هاى كار، هميشه بذر مهر بپاشيد و مطمئن باشيد عطر 
دعاى خير بيماران شما را سرمست خواهد کرد و هواى زندگي تان بهار خواهد بود. 

همه در پناه و تحت حمايت خدايى باشيم كه هرگز نمى خوابد.

۳ شماره ۴ | دی ۲۱۳۹۷
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خیریه شـمس در راسـتای مأموریت آموزشـی خود تصمیم 
دارد سـاالنه بـا همـکاری مؤثـر با سـایر سـازمان های مرتبط 
همایـش مردمی بر اسـاس آگاهی رسـانی عمومی سـرطان 

پستان برگزار کند.
برگـزاری  بـرای  پـارس»  «رُش  شـرکت  و  شـمس  خیریـه 
برنامه ای جامع به منظور آگاهی رسـانی در زمینه پیشـگیری 
از سـرطان پسـتان در مـرداد و شـهریور ۱۳۹۷ جلسـه های 
پویـش دکتـر  ایـن  علمـی  برگـزار کردنـد. دبیـر  منسـجمی 

کاظم زنده دل و دبیر اجرایی آن زهره نجیبی بودند.
پویـش «زندگی ارزشـمند، بانوی ارزشـمند» بـه همت خیریه 
شـمس و اسپانسـری شـرکت رش پارس در مهرمـاه ۱۳۹۷ 

شروع به کار کرد.
اولیـن برنامـه پویـش، ۱۹ مهرمـاه ۱۳۹۷ در محـل شـرکت 
رش پـارس بـا برگـزاری کارگاه نیـم روزه و با هدف بررسـی بار 
تحمیلـی سـرطان پسـتان بـر سیسـتم سـالمت کشـور بـا 
حضـور تیـم پزشـکان، کادر اجرایـی خیریـه شـمس، شـرکت 

رش پارس و بیماران و بهبودیافتگان برگزار شد.
دومیـن برنامـه این پویـش ۲۱ مهرمـاه ۱۳۹۷ در برنامه زنده 
تلویزیونـی عصـر خانـواده بـا حضـور صمـدی مجـری ایـن 
برنامه، برای معرفی پویش و نقش غربالگری در پیشـگیری 
از این سـرطان و دعوت از مردم برای معاینه رایگان پسـتان 
و پیـاده روی جهـت حمایـت از بیمـاران مبتـال به سـرطان در 

پارک شهر تهران برگزار شد.
سـومین برنامـه نیـز کنفرانس خبـری پویش ملی سـرطان 
هم اندیشـی  سـالن  در  ۲۳مهـر  در  کـه  بـود  پسـتان 
انستیتوکانسـر واقـع در مجتمع بیمارسـتانی امام خمینی 
(ره) بـا هـدف معرفـی پویـش ملـی سـرطان و در راسـتای 
اطالع رسـانی نیـز، روزهـای ۲۴ و ۲۵ مهرمـاه ۱۳۹۷ دو کانتر 
در مقابـل درهـای ورودی باقرخـان و بلـوار کشـاورز مجتمع 
بیمارسـتانی امـام خمینـی (ره) مسـتقر شـدند و جزوه های 

آموزشی پیشگیری از سرطان پستان را توزیع کردند.

چهارمیـن برنامـه ایـن پویش، هم زمـان با ماه آگاهی رسـانی 
سـرطان  آگاهی رسـانی  هـدف  بـا  پسـتان(اکتبر)،  سـرطان 
سـالن  محـل  در   ۱۳۹۷ مهـر   ۲۵ روز  بانـوان،  بـه  پسـتان 
بـا  خمینـی(ره)  امـام  بیمارسـتانی  مجتمـع  تصویربـرداری 
همـکاری گـروه آمـوزش بـه بیمـار دفتـر پرسـتاری مجتمـع 
امام خمینی و با حضور پزشـكان برجسـته انستیتوكانسـر، 
و  آنـان  خانواده هـای  پسـتان،  بـه سـرطان  بیمـاران مبتـال 

بهبودیافتگان و عموم مردم برگزار شد.
در ابتـدا ایـن نشسـت، دكتر كاظم زنده دل سـرطان شـناس 
و مدیر عامـل خیریه شـمس بـا خوش آمدگویـی به اهمیت 
برگزاری پویش ملی سـرطان پسـتان توسـط خیریه شمس 
بـه ارائـه آمـاری دربـاره ایـن سـرطان پرداخـت و گفـت: همـه 
بایـد بـرای پیشـگیری و تشـخیص به موقـع جهـت کاهـش 

این آمار تالش کنند. 
جراحـی  متخصـص  پـور  عمرانـی  رامـش  دكتـر  ادامـه،  در 
سـرطان درخصـوص ضـرورت توجـه بانـوان بـه جسـم خود 
برای پیشـگیری از سـرطان پستان سـخن گفت و افزود: هر 
بـار کـه عمـل برداشـتن پسـتان را انجـام می دهم احسـاس 

می کنم تیغ جراحی را بر گردن خود می نهم.
ایـن  در  روان پزشـك  امیـدواری  سـپیده  دكتـر  همچنیـن 
نشسـت به نقش سـالمت روان و سـالمت معنوی بیماران 

پرداخت.
دكتـر حبیب اله محمـود زاده رئیس انستیتوكانسـر ایران و 
رئیـس هیئت مدیـره خیریـه شـمس نیـز درخصـوص نقش 
مـادر، همسـر و اهمیـت سـالمتی ایـن بانـوان بـا ارزش در 
خانـواده، بـه نقـل قولـی از مـادر خـود پرداخت و گفـت: "یک 
پـدر بـر روی کوهـی از نعمت هـا بـه تنهایـی قـادر بـه بـزرگ 
کـردن فرزندان نیسـت ولی مـادر بر روی خـاک خالی توانایی 

پرورش فرزندان را دارد“.
سـپس متخصصـان حاضـر در ایـن همایش: دكتر نسـرین 
احمدی نـژاد، متخصـص رادیولـوژی، دکتـر رامـش عمرانـی 

برنامه های مشترک خیریه شمس و مراکز درمانی و خیریه سرطان

پویش ملی
«زندگی ارزشمند، بانوی  ارزشمند»

خوش درخشید
صادق شاهیان نطنزی

روان پزشـک، دکتـر  امیـدواری  پـور، متخصـص جراحـی سـرطان، دکتـر سـپیده 
صنمبـر صدیقـی آنکولوژیسـت، دکتـر مرضیـه لشـگری، رادیوآنکولوژیسـت، دكتر 
مامـک طهماسـبی، متخصـص طـب تسـكینی، فرنـاز رضـوی فیزیوتراپیسـت، 
سـپیده  حقوقـدان،  رخشـنده رو،  هامیـرا  تغذیـه،  متخصـص  تورنـگ  فاطمـه 
الـه  حبیـب  دکتـر  انستیتوکانسـر،  بیمـار  بـه  آمـوزش  سـوپروایزر  سـعیدیان، 
متخصـص  رضـا شـیرکوهی  دکتـر  جراحـی سـرطان،  متخصـص  محمـودزاده، 
ژنتیـک، دکتـر سـهیال مانـی فـر، دندان پزشـک، دکتـر علـی قنبـری مطلـق رییـس 
اداره پیشـگیری از سـرطان وزارت بهداشـت بـه پرسـش های شـرکت کننـدگان 

پاسخ دادند.
با  بهداشت  وزارت  سرطان  از  پیشگیری  اداره  رئیس  مطلق  قنبری  علی  دکتر 
حضور خود در این نشست و پاسخگویی به سؤاالت و مشکالت بیشمار بیماران، 
اهدای جوایز و  برگزاری مسابقه و  افزود و  برنامه  این  اثربخشی بیشتر  به  نیز 

اجرای سرود توسط بهبود یافتگان شور و هیجان خاصی به آن بخشید.
پنجمیـن برنامـه ایـن پویـش نیـز بـا همـکاری مجتمـع خیریـه درمانـی حضـرت 
ولیعصـر در محلـه سرچشـمه تهـران بـا هدف آگاهی رسـانی سـرطان پسـتان به 
بانـوان، سـوم آبـان مـاه ۱۳۹۷ در محـل سـالن اجتماعـات پـارک شـهر بـا حضـور 
متخصصان جراحی-فلوشـیپ جراحی پسـتان انستیتوکانسـر بیمارسـتان امام 
خمینـی (ره): دکتـر مهتـاب وثیـق، دکتر رقیـه جلیلی، دکتـر آناهیتا برجیـان، دکتر 
مونـا خضـروی و ماماهـا: حمیـرا محمـد، پریسـا الجـوردی و ژیـال اسـحاق پـور و 
پرسـتار انستیتوکانسـر: فاطمه زحلی  و متخصص تغذیه بهاره ساسـانفر برای 
۲۵۰نفـر از عمـوم مـردم، معاینـه رایـگان پسـتان، تسـت قندخـون، فشـارخون و 
مشـاوره تغذیـه انجام شـد. از این تعداد کـه مورد معاینه رایگان قـرار گرفتند، ۱۰۲ 
نفـر نیـاز بـه ماموگرافـی و ۶۹ نفـر نیـاز سـونوگرافی داشـتند. در ادامـه پویـش 
عمـوم مـردم بـه امضـای بیانیـه ملـی سـرطان پسـتان پرداختند که نقطـه قوت 

این قسمت حضور شهردار منطقه و حمایت از این بیانیه بود.
سـپس عمـوم مـردم با پیـاده روی حمایت خـود را از پویش اعالم کردنـد و جوانان 
بـا دوچرخه سـواری در پـارک بـه توزیـع جزوه هـای آموزشـی پیشـگیری از سـرطان 

پستان پرداختند.
در حاشـیه ایـن پویـش میـزی بـه ارائـه کارهـای دسـتی بیمـاران و  بهبودیافتگان، 

برای فروش محصوالت به نفع خیریه شمس اختصاص یافته بود.
در انتهـا نیـز بانـوان بـا دریافت روسـری های صورتی و بادکنک از خیریه شـمس و 

به هوا فرستادن بادکنک ها، مراسم را پایان دادند.
هـدف  بـا  بهمـن  فرهنگسـرای  مشـارکت  بـا  نیـز  برنامـه  آخریـن  و  ششـمین 
آگاهی رسـانی سـرطان پسـتان بـه بانـوان، ششـم آبان مـاه ۱۳۹۷ در محل سـالن 
کانون هـای فرهنگسـرا با حضـور متخصصان جراحی-فلوشـیپ جراحی پسـتان 
انستیتوکانسـر بیمارسـتان امـام خمینـی (ره)، دکتـر رقیـه جلیلـی، دکتـر معـراج 
فربـد، دکتـر نـگار معشـوری و  پزشـک عمومـی، دکتـر زهرا صدیقـی بـرای ۱۸۰ نفر 
معاینـه رایـگان پسـتان انجـام شـد و سـپیده سـعیدیان سـوپروایزر آمـوزش بـه 
بیمـاران انستیتوکانسـر و آزاده بسـطامی، مامـا بـه آموزش معاینه توسـط خود 
فـرد بـرای شـرکت کننـدگان پرداختنـد و متخصـص تغذیه بهـاره ساسـانفر برای 
حاضـران، مشـاوره تغذیـه انجـام داد. گفتنـی اسـت از جمع افـرادی که بـه رایگان 
معاینـه شـدند، ۱۰۶ نفـر نیـاز بـه ماموگرافـی و ۷۳ نفـر هـم نیـاز بـه سـونوگرافی 

داشتند.
در ادامـه ایـن برنامـه عمـوم مـردم بـه امضـای بیانیـه ملـی سـرطان پسـتان 

پرداختند.
همچنیـن از تاریـخ اول آذرمـاه ۱۳۹۷ مرکـز تصویربـرداری مجتمـع بیمارسـتانی 
امـام خمینـی(ره) بـا همکاری دکتر معصومه گیتی و خانـم امجدی آماده پذیرش 
بـرای  مـاه  آبـان  و ششـم  پویـش سـوم  در  نـام شـد.  ثبـت  مراجعـه کننـدگان 
ماموگرافـی رایـگان اسـت و از ۲۷آبـان مـاه ۱۳۹۷ بـا هماهنگـی دکتـر نسـرین 
احمدی نـژاد ماموگرافـی رایـگان در مرکـز آموزشـی تهران فوکا شـروع بـه کار کرد. 
اکنـون ماموگرافـی رایـگان در حـال اجراسـت و تاکنـون بـرای ۷۰ نفـر از شـرکت 

کنندگان انجام شده است.
پرویـن مختـاری یکی از شـرکت کننـدگان این پویش به خبرنگار سـروش شـمس 
گفـت: ایـن پویـش بسـیار عالـی اجرا شـد، خصوصـاً در پـارک شـهر، چون مـادران 
آسـان تر توانسـتند بـا کـودکان خـود حضـور پیـدا کننـد و تعـداد شـرکت کنندگان 
نسـبت به برنامه داخل بیمارسـتان امام خمینی بیشـتر باشـد که به نظرم برای 

برنامه های سال آینده بهتر است از فضای باز، بیشتر استفاده شود.
عطیـه حبشـی، شـرکت کننده دیگـر ایـن پویـش بـه خبرنـگار مـا گفـت: فضـای 
قشـنگی در پـارک شـهر ایجـاد شـد و به نوعـی همدلـی و هم صدایـی و مفهـوم 

همـه باهم برای پیشـگیری از سـرطان 
بی نظیـر  مـردم  اسـتقبال  داشـت.  را 
ایـن  از  بهتـر  می توانسـت  ولـی  بـود 
باشـد. به عنـوان یـک شـهروند دوسـت 
داشـتم حداقـل چنـد صندلی کنـار هر 
میـزی بـود که بتوانم بنشـینم و راحت 

صحبت کنم.
زهــره حقیــری دیگــر شــرکت کننــده 
ــه  ــش برنام ــه نق ــود ک ــش ب ــن پوی ای
زنــده صــدا و ســیما در اطالع رســانی و 
بســیار  را  پویــش  ایــن  از  اســتقبال 
ــارک  ــر دانســت و گفــت: برنامــه پ مؤث
شــهر و فرهنگســرای بهمــن بهتــر 
بــود چراکــه فضــای ســبز و هــوای 
خــوب پــارك در روحیــه مــن خیلــی اثــر 
بــه مــن  انــرژی بیشــتری  داشــت و 

انتقال داد و حس بهتری داشتم.
ــت و  ــف حمایـ ــه لطـ ــه بـ ــن برنامـ ایـ
مشـــارکت پیگیـــر دکتـــر محمدعلـــی 
ــات  ــز تحقیقـ ــس مرکـ ــی، رئیـ محققـ
ســـرطان و نایب رئیـــس هیئت مدیـــره 
کاظـــم  دکتـــر  شـــمس،  خیریـــه 
زنـــــده دل، قائم مقــــــــام مرکــــــــز 
مدیرعامـــل  و  ســـرطان  تحقیقـــات 
رامـــش  دکتـــر  شـــمس،  خیریـــه 
عمرانـــی پـــور، متخصـــص جراحـــی 
ـــتان  ـــر بیمارس ـــرطان انستیتوکانس س
امـــام خمینـــی(ره)، زهـــره غالمحســـین 
ـــر اجرایـــی خیریـــه شـــمس و  فـــرد، مدی
رســـانه ها  و  خبرنـــگاران  از  جمعـــی 

برگزار شد. 

۵ شماره ۴ | دی ۴۱۳۹۷



ره
چه

ه 
ه ب

هر
چ

 Environmental) مجلــه وزیــن ســالمت محیط زیســت 
نتایــج  ارائــه  بــه   ،۲۰۱۷ در ســال   (Health Perspectives
ــرطان در  ــگیری از س ــزرگ پیش ــه ب ــوا در مطالع ــی ه آلودگ
 (Cancer prevention Study-CPS) ایاالت متحــده آمریــکا
کــه شــروع آن بــه ســال ۱۹۵۹ برمی  گــردد پرداختــه اســت. 
آژانــس بین المللــی تحقیقــات ســرطان آلودگــی هــوا را 
به عنــوان عامــل ســرطان زا بــرای ســرطان ریــه معرفــی 
ــواهد  ــرطان ها ش ــایر س ــرای س ــه ب ــت درحالی ک ــرده اس ک
الزم بســیار محــدود اســت بــه همیــن دلیــل مطالعــه 
مذکــور بــه بررســی ارتبــاط آلودگــی هــوا و مــرگ بــه علــت 
ســرطان هایی به غیــراز ســرطان ریــه پرداختــه اســت. در 
ایــن تحقیــق ۶۲۳ هــزار نفــر داوطلــب بــه مــدت ۲۲ ســال 
اندازه  گیــری  بــا  هــوا  آلودگــی  اثــرات  و  پیگیــری شــدند 
غلظــت ذرات کمتــر از ۲٫۵ میلی متــر (PM۲٫۵)، دی اکســید 
نیتــروژن و اُزون در منطقــه  تحــت مطالعــه انجــام شــد. بــا 
در نظــر گرفتــن نــوع ذره و همچنیــن حــذف ســایر عوامــل 
ایجادکننــده ســرطان (مخــدوش گرهــا) نتایــج آنالیــز ایــن 
ــر  ــد خط ــوا  ۱۴درص ــی ه ــه آلودگ ــان داده ک ــه نش مطالع
مــرگ بــه علــت ســرطان کلیــه و ۱۳درصــد خطــر مــرگ بــه 
ــر  ــه ازای ه ــد (ب ــش می  ده ــه را افزای ــرطان مثان ــت س عل
۴٫۴ میکروگــرم بــر مترمکعــب PM۲٫۵). اُزون نیــز خطــر 
مــرگ بــه علــت ســرطان روده بــزرگ را ۶درصد(بــه ازای هــر 
ppb۶٫۵ اُزون) افزایــش می دهــد. در مــورد مــرگ بــه علــت 
ــده  ــی دی ــه ارتباط ــرطان ری ــر از س ــرطان ها به غی ــایر س س
ــه در  ــد ک ــنهاد دادن ــه پیش ــن مطالع ــان ای ــد و محقق نش
آینــده مطالعاتــی در زمینــه خطــر ابتــال بــه ســرطان و 
ــه و  ــه، مثان ــرطان  های کلی ــر س ــز ب ــا تمرک ــوا ب ــی ه آلودگ

روده بزرگ طراحی و اجرا شود.

منبع:
Turner MC, Krewski D, Diver WR, Pope III CA, Burnett RT, 
Jerrett M, Marshall JD, Gapstur SM. Ambient air pollution 
and cancer mortality in the Cancer Prevention Study II. 
Environmental health perspectives. 2017;125(8).

دانشــمندان نیوزلنــدی بــا مطالعــه تقریبــاً ۴۳۸ نفــر فــرد 
بالــغ ۵۰ تــا ۸۴ ســال، طــی ســال های ۱۳۹۰ تــا ۱۳۹۴ و 
بی اثــر  تلقینــی  افــرادی کــه قــرص  بــا  آن هــا  مقایســه 
ــرف  ــرات مص ــی اث ــه بررس ــد، ب ــت می کردن ــبو) دریاف (پالس
ــرطان  ــه س ــال ب ــزان ابت ــن D و می ــل ویتامی ــه مکم ماهیان
ــا  ــر جام ــه معتب ــه در مجل ــن مطالع ــج ای ــد. نتای پرداختن
چــاپ  بــه  اخیــر  مــاه  در   (JAMA Oncology) اُنکولــوژی 
رســیده اســت. محققــان ایــن مطالعــه بــا تجویــز ویتامیــن 
D۳ خوراکــی صــد هــزار واحــدی در مــاه و پیگیــری آن هــا بــه 
مــدت چهــار ســال نشــان دادنــد کــه مصــرف مکمــل 
ــگیری  ــرطان پیشـــ ــیم- از ســـ ــدون کلس ــن D–ب ویتامیـــ
ــد کــه مطالعــات  ــد، گرچــه آن هــا پیشــنهاد داده  ان نمی کن
تجویزهــای  همچنیــن  و  طوالنی  تــر  پیگیــری  بــا  آینــده 
ــود  ــدم وج ــا ع ــود ت ــی ش ــد بررس ــز بای ــی نی ــه و هفتگ روزان
ارتبــاط مصــرف ایــن مکمل هــا و خطــر ابتــال بــه ســرطان 
بــا دقــت و جزییــات بیشــتری تائیــد شــود. در حــال حاضــر 
ــت  ــوان گف ــه می ت ــن مطالع ــج ای ــن نتای ــر گرفت ــا در نظ ب
مصــرف ویتامیــن D یک بــار در مــاه (صدهــزار واحــدی) 

تأثیری در پیشگیری از سرطان ندارد.

منبع:
Scragg R, Khaw K-T, Toop L, Sluyter J, Lawes CM, Waayer D, 
Giovannucci E, Camargo CA. Monthly High-Dose Vitamin D 
Supplementation and Cancer Risk: A Post Hoc Analysis of the 
Vitamin D Assessment Randomized Clinical Trial. JAMA oncology. 
2018:e182178-e.

در  بین المللی  معتبر  محققان  از  اکبری  محمدرضا  دکتر 
حوزه سرطان است که با تمرکز بر ژنتیک سرطان مقاالت 
بسیاری را در مجالت معتبر بین المللی به چاپ رسانده و 
نقش  سرطان  از  پیشگیری  کردن  هموار  در  او  تحقیقات 
سطح  در  که  وی  مقاالت  از  یکی  است.  داشته  بسزایی 
بین المللی مورد توجه قرارگرفته، «پیش بینی وضعیت زنده 
ماندن مبتالیان به سرطان پروستات با استفاده از جهش 
ژنی BRCA2» است. در این مطالعه ۴هزار و ۱۷۸ مرد دارای 
سرطان پروستات از نظر جهش ژنی و میزان زنده ماندن 
آن ها پس از تشخیص بررسی شده اند. نتایج این مطالعه 
نشان داد که احتمال زنده ماندن افراد دارای این جهش ژنی 
بعد از ۱۲ سال از تشخیص سرطان پروستات ۶۱٫۸ درصد 
است درحالی که در افرادی که جهش ژنی BRCA2 نداشتند 
این رقم به ۹۴٫۳ درصد می رسید. لذا، افراد دارای این جهش 
ژنی کمتر از افراد دیگر بعد از تشخیص سرطان پروستات 
با  ژنی  جهش  این  دارای  افراد  همچنین  می ماندند  زنده 
سرطان مهاجم تر و بعضاً با متاستاز تشخیص داده شده 
بودند. آگاهی از وجود این جهش ژنی در افراد می تواند نظر 
پزشکان را به کم کردن فواصل غربالگری و توجه بیشتر به 
این افراد از نظر استعداد به سرطان های مهاجم جلب کند.

منبع:
Akbari M, Wallis C, Toi A, Trachtenberg J, Sun P, Narod S, Nam R. 
The impact of a BRCA2 mutation on mortality from screen-
detected prostate cancer. British journal of cancer. 
2014;111(6):1238.
دکتر محمدرضا اکبری فارغ التحصیل پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی 
تهران و دارای دکترای ژنتیک مولکولی انسانی از دانشگاه تورنتو کانادا و 
انستیتو  از  اپیدمیولوژی  ژنتیک  پسادکترای 
هم اکنون  وی  است.  تورنتو  زنان  تحقیقات 
در  تورنتو  دانشگاه  در  هیئت علمی  به عنوان 
ژنتیک  دپارتمان  و  پزشکی  علوم  دپارتمان 
تحقیقات  انستیتو  در  محقق  و  اپیدمیولوژی 
زنان مشغول تحقیقات بر روی ژنتیک سرطان 
مانند  هورمون  با  مرتبط  به ویژه سرطان های 

سرطان های پستان و پروستات است.

نتایج تحقیقات سرطان
دکتر الهام محبی
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آلودگـی هـوا احتمـال مـرگ را در چهار 
نوع سرطان افزایش می  دهد

مصـرف غذاهـای ارگانیـک خطـر ابتـال 
به سرطان را کاهش می  دهد

ســــــرطان  و   BRCA2 ژنـی  جهـــــش 
پروستات

آیـا دریافـت مکمـل ویتامیـن D خطـر 
ابتال به سرطان را کاهش می  دهد؟

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.

ــی  ــواد خوراک ــایر م ــه س ــبت ب ــک نس ــی ارگانی ــواد خوراک م
کــه به صــورت ســنتی و صنعتــی تهیــه می شــوند دارای 
تاکنــون  بســیار کمــی هســتند.  آفت کش ــهای  و  ســموم 
مطالعــات کمــی در زمینــه خطــر ابتــال بــه ســرطان و مــواد 
ــب  ــا ط ــه جام ــت. مجل ــده اس ــک انجام ش ــی ارگانی خوراک
اخیــر  شــماره  در   (JAMA Internal Medicine) داخلــی 
(اکتبــر ۲۰۱۸) بــه ایــن ســؤال کــه آیــا مــواد خوراکــی ارگانیــک، 
خطــر ابتــال بــه ســرطان را کاهــش می  دهــد؟ پرداختــه 
فرانســه  در  بــزرگ  تحقیقاتــی  پــروژه  در  اســت.  شــده  
(مطالعــه هم گروهــی) ۶۹ هــزار نفــر فــرد بالــغ فرانســوی 
ــا ۱۳۹۵)  ــال  های ۱۳۸۸ ت ــی س ــال (ط ــت س ــدت هف ــه م ب
شــد.  تحلیــل  آن هــا  غذایــی  رژیــم  و  شــدند  مطالعــه 
محققــان ایــن مطالعــه اذعــان کردنــد کــه مصــرف مــواد 
را کاهــش  بــه ســرطان  ابتــال  اُرگانیــک خطــر  خوراکــی 
انجــام  بــه  مطالعــه  ایــن  محققــان  گرچــه  می  دهــد. 
مطالعــات بیشــتر بــا پرسشــنامه های معتبرتــر تأکیــد 
نظــر  در  بــا  مطالعــه  ایــن  نتایــج  همچنیــن  کرده  انــد. 
ــازار دردســترس مــردم فرانســه  گرفتــن الگــوی غذایــی و ب
طراحــی شــده اســت و لزومــاً نتایــج آن قابــل تعمیــم بــه 
ســایر کشــورها نبــوده و لــزوم انجــام مطالعــات کشــوری و 

منطقه  ای را ایجاب می  کند. 

منبع:
Baudry J, Assmann KE, Touvier M, Allès B, Seconda L, 
Latino-Martel P, Ezzedine K, Galan P, Hercberg S, Lairon D. 
Association of frequency of organic food consumption with 
cancer risk: findings from the NutriNet-Santé prospective 
cohort study. JAMA Internal Medicine.  
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خدمت سربازی را در سپاه بهداشت طی کردم که آن زمان همه مقاطع آن برحسب چ

تحصیالت بود و به قول معروف به ما که پزشکی خوانده بودیم به گروه دو ستاره ای 
معروف بودیم (ستوان یکم) و در آبان ماه سال ۵۱ برای دوره تخصصی عازم انگلیس 

شدم. 
  شما پس از اتمام تحصیالت انگیزه ای برای ماندن در انگلستان نداشتید؟ 

نسبت به مدرک و سال هایی که در آنجا حضور داشتم پوزیشن های خوبی را توانستم 
کسب کنم.     

 دیپلم تخصصی خود را از کالج سلطنتی انگلستان (در مقایسه با قسمت های دیگر 
بریتانیای کبیر مثل ایرلند و ولز مشکل تر بود) گرفتم و توانستم در دو مرکز بزرگ 
انگلیس در لندن کار کنم. در بیمارستان رویال مارزدن که مرجع سرطان اروپا بود به 
عنوان (Registrar) مشغول کار شوم، همچنین توانستم در بیمارستان چرینگ کراس 
که جدیدترین بیمارستان وقت آن زمان بود و در ۱۴ طبقه ساخته شده بود، حدود 

چهار سال مشغول به کار شوم.
من در چرینگ کراس در موقعیتRegistrar  که واژه معادل آن از نظر هیئت علمی 
ما استادیار است شروع به کار کردم و بعد توانستم پوزیشن Senior Registrar را -که 

از نظر علمی شبیه دانشیاری (ایران) است- کسب کنم. 
سال آخر به جای یکی از همکاران که سفرهای مطالعاتی می رفت و توانسته بود به 
پوزیشن consultant یعنی کسی که مجوز درمان را گرفته است برسد، فعالیت خودم 
را در موقعیت جدید (consultant) ادامه دادم. البته با حقوق نسبتاً زیاد. چرا که در 
سال ۱۹۷۵ میالدی که بیشترین میزان حقوق ۲۸۰ پوند بود من با این موقعیت جدید 

۴۵۰ پوند می گرفتم که در آن زمان مبلغ چشمگیری بود.
فارغ  از  ماه  و شش  یک سال  حدود  آخر که  توانستم سال  این که  از همه،  مهم تر 
در  نوترون تراپی  تحقیقاتی  طرح  فلوشیپ  پیشنهاد  با  می گذشت،  من  التحصیلی 

(London Hospital) مواجه شوم.
با توجه به حضور ۱۸ انگلیسی و سه غیر انگلیسی که در مجموع ۲۱ نفر می شدیم، 
نوترون تراپی  فلوشیپ  موقعیت  خوشبختانه  که  دادم  تقاضا  موقعیت  این  برای 

نصیب من شد. 
پوزیشن طرح  برای  بودند،  اساتید بخش که حدود ۲۸ نفر  و  پرسنل  مرا در حضور 
نوترون تراپی که در آن زمان طرح بسیار مهم و تازه ای از نظر علم پزشکی بود معرفی 

کردند.
در همین زمان چون بورسیه دانشگاه بودم و مرحوم پدرم معاون اداری مالی دانشگاه 
بودند، به من تکلیف کردند برگردم به ایران و بدهی معنوی خود را به کشور پرداخت 
کنم و من به خاطر تعصب ملی و احترام به گفته پدرم بود که از استاد خودم در لندن 
اجازه گرفتم. او با اکراه موافقت کرد و من قول دادم دو الی سه هفته بعد به انگلستان 

مراجعت کنم.
زمانی که من به ایران بازگشتم کشور در آستانه انقالب بود و بعد از مدت کوتاهی 
اتفاقات مربوط به شروع انقالب آغاز شد و نهایتاً فرودگاه مهرآباد بسته شد که باعث 
ماندگاری من در ایران شد! تنها تأسف من به خاطر به پایان نرساندن آن طرح ارزشمند 

بود و اگر می رفتم آن را انجام می دادم، باز به ایران بر می گشتم.
خیلی ها گالیه می کنند که در ایران شرایط تحقیقاتی وجود ندارد و در اروپا، آمریکا و 
کار  انجام  من،  نظر  به  است.  فراهم  فراوانی  امکانات  دنیا  پیشرفته  کشورهای 
تحقیقاتی در مرکز پیشرفته آنچنان سختی ندارد چون همه امکانات فراهم هستند 
بلکه در شرایط سخت کار مفید انجام دادن و به ثمررساندن لذت بخش تر خواهد بود. 
انجام داده ام و خدارا شاکر  انتهایی ترین کارها را خودم  تا  ابتدایی ترین  ایران   من در 
هستم در این مدت حدودا ۴۰ سال، دستاوردهایی را داشته ام که شخصاً راضی هستم. 
اطمینان دارم اگر در انگلستان می ماندم، در جایگاه علمی خوبی قرار می گرفتم چون 
تمامی همدوره ای های من در موسسه های علمی بزرگ مسئول و مشغول به کار 
هستند ولی من ترجیح دادم در کشور بمانم و دستاوردهای خودم را در اختیار ملت 

خودم قرار دهم. 
  در مورد فعالیت های علمی خودتان در انگلستان گفتید، حاال بفرمایید در ایران در 

مدت نزدیک به ۴۰ سال چه نکات برجسته علمی می توانید بیان کنید؟
ارائه ۴۸  عملی من  و  علمی  عرض می کنم که فعالیت های  خالصه  خیلی  به طور 
سخنرانی علمی در مجامع علمی داخلی و خارج از کشور، ۳۴ نگارش مقاالت علمی 
در زمینه سرطان که در مجالت داخل و خارج کشور به چاپ رسیده، تألیف و ترجمه 
هشت کتاب در مورد سرطان و رادیوبیولوژی، ۴۹ پایان نامه برای دانشجویان پزشکی 
و دستیاران تخصصی رادیوتراپی انکولوژی، ۳۸ طرح تحقیقاتی و پژوهشی راجع به 

دکتر محمدرضا قوام نصیری
رئیس انجمن رادیوتراپی و آنکولوژی ایران

از دستاوردهای ۴۰ سال پزشکی
خود می گوید

نه مشهدی ام نه تهرانی
خدمتگزار ملت سربلند

ایران هستم

محمود مختاریان
صادق شاهیان نطنزی

ترجیح دادم در 
ایران بمانم و 

خدمتگزار 
مردم باشم

این بار سراغ یکی از پزشکان می رویم که در حال حاضر رئیس انجمن 
رادیوتراپی و آنکولوژی ایران است، استادی که تحصیالتش را در کالج 

سلطنتی لندن فرا گرفت و امام خمینی (ره)، سری ترین بیمارش بود. 
دکتر محمدرضا قوام نصیری در گفتگو با سروش شمس، مطالب جالبی را 

در میان گذاشت.

اولین بار که برای عیادت
خدمت امام خمینی(ره) رفتم

با یک چهره باز و مهربان
روبرو شدم.

  انگیزه شما در ارتباط با انتخاب رشته پزشکی چه بود؟
شمس  خیریه  مجموعه  در  محترمتان  همکاران  و  شما  خدمت  در  که  خوشحالم 

هستم. 
عوامل پزشک شدن من یکی تقدیر است و دیگری خانواده. از علت های دیگر، تا آنجایی 

که به یاد دارم خواسته مادر مرحومم بود که من پزشک بشوم.
مادرم همیشه حرفش با مرحوم پدرم این بود که حداقل چهار نسل است که اکثر 
فرزندان ارشد خانواده که پسر هم بودند پزشکی خواندند و فرزند ارشد ما (محمدرضا) 

شایسته است همانند شما و پدر گرامی تان حرفه پزشکی را دنبال کند.
در نسل های قبل از ما زمانی که پدر بزرگم در تربت حیدریه طبابت می کردند، لقب 
قوام االطباء به ایشان داده شده بود. سابقه خانوادگی عامل مهمی بود ولی عالقه 

خودم نیز بی تأثیر نبوده است. 
  شما تحصیالت پزشکی را از کجا شروع کردید؟

پزشکی را در دانشکده پزشکی مشهد سال ۱۳۴۲ آغاز کردم و در ۱۳۴۹ از این دانشکده 
فارغ التحصیل شدم و زمانی که درسم تمام شد، وارد سپاه بهداشت شدم و دو سال 

مسابقات دانشگاهی قهرمانی کشور- اصفهان- ۱۳۴۳

در کنار دوستان هم کالسی(سال دوم)، بعد خروج از سالن تشریح دانشکده 
پزشکی مشهد- ۱۳۴۳

جشن فارغ التحصیلی از دانشکده پزشکی مشهد- سال ۱۳۴۹

در کنار دوستان هم کالسی،  محوطه دانشکده پزشکی مشهد- ۱۳۴۳

در کنار دوستان هم کالسی (سال دوم) دانشکده پزشکی مشهد- ۱۳۴۳

 Professor O’Conell دکتر قوام نصیری در کنار استاد خود
بیمارستان چرینگ کراس لندن، بخش رادیوتراپی- ۱۹۷۴میالدی
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در  سرطان  تحقیقات  مرکز  ایجاد  سرطان،  انواع  در  جدید  عملی  و  علمی  مطالب 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال ۱۳۸۵، ایجاد بخش رادیوتراپی انکولوژی مجهز 

به دستگاه های رادیوتراپی شتاب دهنده خطی در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد.
  یک سوال مهم اینکه از ابتدا فعالیت های آموزشی و علمی در داخل کشور نتیجه 
فعالیت شما در تربیت جوانان ما برای هدایت و ادامه راهی که شروع کردید چگونه 

بوده، و آیا شما از این نتیجه راضی هستید؟
بسیار سوال مهمی ست چون اگر شخصی در جایگاه علمی بخواهد شاگردانش در 
جایگاه مناسبی قرار گیرند باید مدیریت شایسته ای شامل جزئیات مادی و معنوی 
اعمال کند که کار مشکل ولی برجسته ای خواهد بود یعنی گذشت از تعلقات دنیوی 
مثل جاه طلبی و پول پرستی. خوشحال هستم که می بینم نتیجه زحماتم بسیار خوب 
ثمر داده (از نظر خودم) و به لطف خداوند مشهد در این زمینه در باالترین و کامل ترین 

موقعیت در کشور قرار گرفته چون:
در مدت بیش از ۲۰ سال توانسته ایم متخصصان انکولوژی در جایگاه بسیار شایسته چه از 
اکثر  بر مشهد در  تربیت کنیم که خوشبختانه عالوه  از نظر عملی  چه  و  علمی  نظر 
استان های کشور در خدمت بیماران نیازمند و دانشجویان جدید  انجام وظیفه می کنند. 
تعداد این عزیزان متجاوز از ۴۰ نفر است که بعضی حتی تا موقعیت علمی استاد تمامی 

در دانشگاه رسیده اند و تعدادی هم عهده دار مسئولیت در مراکز علمی هستند.
  چرا شما در مشهد ماندید؟

هم  به  نسبت  و  دین  بخاطر  من   
مشهد  در  تعصب،  و  والیتی هایم 
مقدس ساکن شدم ولی امروز من 
نه تهرانی هستم، نه مشهدی، بلکه 
یک ایرانی هستم و هدفم خدمت به 

ملت سربلند ایران است. 
بیمارســـــــتان امیــــــد در مشـهد 
یـادگار  سـرطان،  مرکـز  به عنـوان 
بسـیار ارزشـمندی اسـت از مرحـوم 
از  پـس  کـه  خیامـی  احمـد  آقـای 
آمریـکا  بـه  ایشـان  انقـالب  شـروع 
اقامـت در  زمـان  رفـت. خیامـی در 
ایـران، در انجـام کارهـای خیـر زیادی 

پیش قدم بود. 
درمانگاه  یک  ابتدا  خیـــامی  آقـــای 
مشهـــــــد  در  ســــرطان  سرپایی 
درمانگاه  این  در  راه اندازی کردند که 
بیماران  برای  پزشــــکی  خدمــــات 
دلیل  می شد،  ارائه  رایگان  به صورت 
به  مبتال  قبالً  ایشان  مادر  اینکه 
اثر  بر  و  بود  شده  معده  سرطان 

همین بیماری فوت کرده بودند، لذا آقای خیامی تصمیم گرفته بودند تا آنجایی که در 
توان دارد، بهترین برنامه ریزی را برای درمان بیماران مبتال به سرطان انجام دهد که 
تا بیماران  ابتدا این درمانگاه خیریه به نام حضرت رضا(ع) تأسیس شد  در نهایت 

به صورت سرپایی درمان شوند.
زمان اقامت در لندن که دوره تخصص خود را می گذراندم، آقای دکتر فریدون شاملو 
استاد ارولوژی که از خانواده محترم آقای خیامی بودند با اینجانب مالقات کردند و 
گفتند آقای خیامی مرکزی برای درمان بیماران مبتال به سرطان راه اندازی کرده و من 
با توجه به شناختی که از شما دارم، شما را به عنوان پزشک درمانگر مسئول پیشنهاد 
دادم چون آقای خیامی نظرش بر این است که در ایران این کار بر مبنای دیسیپلین 

انگلیسی طراحی شود و من قبول کردم. 
 senior موقعیت  با  هاسپیتال  مارزدن  رویال  در  که  بود  فردی  اتکینسون  دکتر 
Registrar فعالیت می کرد که با توجه به شناخت از این فرد می توانم بگویم اخالق 
ایشان  این موقعیت دیدم.  برای  از سایرین  را مناسب تر  او  ویژه ای داشت و روحیه 
پیشنهاد من را قبول کرد و گفت ضمن تمایل بر این کار، نیاز است افرادی که با من 
رادیوتراپی) همراه من  تکنسین  و  (فیزیسیست  مارزدن فعالیت می کنند  رویال  در 

باشند و می توانیم دکترهای ایرانی را نیز آموزش دهیم. 
  آیا آقای خیامی می خواست به مشهد بیاید؟

آقا رضا  با مسئولیت محروم حاج  به درمانگاه رضا(ع)  امور مربوط  انجام  بله، ولی 

خیامی پیگیری می شد تا پزشک انگلیسی و تکنسین انگلیسی 
همگی در آنجا حضور یابند و یک مرکز مفید ایجاد کنند. 

دکتر اتکینسون چندین سال در این مرکز فعالیت کرد پس از 
رفتن او، دکتر کراس از رویال مارزدن از لندن آمد و بعد از رفتن 
این دکتر انگلیسی، پزشکانی از هند و پاکستان به مرکز درمانی 
ایرانی و توانمند در  رضا(ع) آمدند و امروز نیز پزشکان مجرب 

حال فعالیت و معالجه بیماران مبتال به سرطان هستند.
  در این ۴۰ سال اتفاق های مهمی برای شما افتاد، چه شد که بر 

بالین امام خمینی (ره) رفتید؟
روز سه شنبه ای بود، در بیمارستان امید مشهد بودم.          

آقای دکتر عبداله بهرامی که آن زمان رئیس دانشگاه مشهد 
بودند روز سه شنبه به من زنگ زدند و گفتند شما قرار است که 

به تهران بروید.
من در پاسخ به این مطلب گفتم «چه خبر است به چه علت 

باید به تهران بروم»؟
دکتر بهرامی گفتند که علت را در تهران به شما می گویم، در این 

مورد با هیچ کس صحبت نکنید.
اگر چه دوستی نزدیکی با جناب دکتر بهرامی داشتم، پیشنهاد 
ایشان را رد کردم ولی در ادامه تأکید کردند که شما نمی توانید 
این پیشنهاد را رد کنید و من نیز نمی توانم علت رفتن شما به 

تهران را بیان کنم. 
من در اتاق های بیمارستان مشغول ویزیت و معاینه بیماران 
بودم که حدود نیم ساعت بعد از تلفن آقای دکتر بهرامی تلفن 
بیمارستان زنگ خورد که آقای دکتر فریدون نوحی (رئیس کنونی 
بخش قلب بیمارستان شهید رجایی) به من گفتند جهت انجام 
کار ضروری به تهران می آیید. که در جواب به ایشان گفتم آقای 

دکتر بهرامی نیم ساعت قبل با من در این باره صحبت کرد.
آقای دکتر نوحی گفتند: دکتر بهرامی نیز در تهران هستند و 
زمانی که آمدید در مورد علت سفر به تهران توضیحات الزم را 

می دهیم. 
نگرانی من بیشتر شد و حدود نیم ساعت بعد از دفتر مرحوم 
احوال پرسی  از  پس  و  گرفتند  تماس  من  با  طبسی  اله  آیت 
گفتند: مطلع شدیم شما عازم تهران هستید. با توجه به تأکید 
آقای دکتر نوحی و دکتر بهرامی که گفته بودند در خصوص این 
موضوع با کسی صحبت نشود، در جواب آیت اله طبسی ابراز 
تماس  با شما  ایشان گفتند مگر  و هرچقدر  بی اطالعی کردم 

نگرفتند، من چیزی نگفتم. 
در پاسخ این جواب، آیت اله طبسی گفتند: من مجدد با شما 

تماس خواهم گرفت. 
اله طبسی مجدد تماس  آیت  از دفتر  ربع  از گذشت یک  پس 
گرفتند و ایشان با تبریک به من اظهار داشتند برای ما باعث 
(ره)  خمینی  امام  حضرت  خدمت  به  شما  که  است  افتخار 
(ره)  خمینی  امام  که  شدم  متوجه  من  و  می شوید  مشرف 

احتماالً دچار بیماری شده اند که مشورت من ضروری است.
آیت اله طبسی گفتند بلیت سفر شما به تهران آمده است و 

پرواز شما امروز انجام می شود. 
من رفتم منزل و وسایل خودم را جمع کردم و درحال بستن 
چه  داری می روی؟ مگر  پرسید که کجا  خانمم  بودم که  ساک 
اتفاقی افتاده؟ مانده بودم به او چه بگویم. کار به گریه کشید و 
نمی توانم  گفتم  نمی دانی»...  محرم  مرا  «شما  گفتند  ایشان 
بخور. دیدم دارد گریه  به جدم قسم  و  بده  بگویم. گفتم قول 
می کند. قضیه پیچیده شده بود. گفتم می روم تهران خدمت 

حضرت امام. گفت شما؟ گفتم بله. 
پاسدار  برادران  از  تن  چند  مهرآباد  در  شدم  تهران  راهی  من 
منتظر من بودند و مرا با اتومبیل مخصوص به جماران بردند. 

وقتی رسیدیم آقایان دکتر سید حسن عارفی، دکتر ایرج فاضل، 
دکتر سبط الشیخ انصاری و چند نفر دیگر و بعد هم خدا رحمت 

کند حاج احمد آقا تشریف آوردند و صحبت کردیم.
  اولین بار امام (ره) را کی دیدید؟

همان روز ورود ایشان، من به همراه آقای دکتر فاضل حضرت 
امام خمینی (ره) را دیدم و ایشان با یک چهره باز و مهربان بدون 

آنکه شبیه مریض باشند دیدار کردیم. 
دکتر فاضل که قبالً در خصوص من با امام صحبت کرده بود از 

ایشان اجازه معاینه گرفت. 
امام اجازه دادند و ایشان را معاینه کردم. بعد با دکتر فاضل از 
گفتم  فاضل  دکتر  به  من  و  شدیم  مرخص  ایشان  خدمت 

این همه دکتر توانمند در تهران هست چرا من انتخاب شدم. 
او بدون بیان علت از من پرسید که شدت بیماری امام چقدر 
است؟ که من در پاسخ گفتم پس از اتمام مشورت، مشخص 

می شود.  
  شما در خانه امام مستقر بودید؟

بله محدوده منزل امام و در محلی که برای برنامه های درمان و 
پیگیری ایشان ساخته شده بود مستقر شدیم.

برای  نیاز  مورد  آزمایش های  از  لیستی  فاضل  دکتر  به  من 
بهتر  بتوانیم  تا  بیان کردم  را  و درمان کامل  نهایی  تشخیص 

درمان را انجام دهیم. 
به دکتر فاضل گفتم: این مسئولیت سنگینی است و پیشنهاد 
مشورتی  تا  بیاورند  تشریف  نیز  دهشیری  دکتر  آقای  می کنم 

داشته باشیم. 
فردای آن روز، با آقای دکتر دهشیری، حضرت امام خمینی (ره) 
را معاینه کردیم و پس از بررسی آزمایش ها و انجام مشاوره، 

برنامه ریزی مناسب جهت شروع درمان کامل شد.
  خبر فوت امام خمینی (ه) چطور به شما رسید؟

به  روز  همان  ظهر  بعداز  بود  قرار  مشهد  بودم  برگشته  من 
تهران برگردم.

فکر کنم ساعت هفت صبح بود در بلوار باهنر (دانشگاه) درحال 
رانندگی بودم که صدای آقای حیاتی را از رادیو شنیدم «انّا لّله و 
انّا الیه راجعون». این را که گفت فهمیدم اتفاق ناگوار افتاده 

است. ماشین را کنار کشیدم و حالم دگرگون شد. 
  آقای دکتر شما چه توصیه هایی برای خیریه شمس دارید؟

من معتقدم دانشگاه و مراکز دولتی به تنهایی نمی توانند بحث 
باید سازمان دیگری همانند خیریه،  بلکه  ببرند  پیش  را  سرطان 
همراه با دانشگاه و تشکیالت دانشگاهی باشد تا بیماران مبتال به 
خیریه  باشند.  داشته  درمان  برای  کمتری  دغدغه های  سرطان 
شمس هم باید در همین مسیر و طریقت گام بردارد و با مراکز 
این،  بر  عالوه  باشد.  داشته  کامل  هماهنگی  سرطان  علمی 
ضروری ست تماس با انجمن های علمی سرطان در دستور کار 
خیریه شمس قرار گیرد تا از رهنمودهای مؤثر آن بهره مند شوند.
  هم اکنون وضعیت درمان سرطان را در کشور چگونه می بینید؟
به سرطان در کشور نسبتاً  روند درمان مبتالیان  به طور کلی 
دستگاه های  وجود  نظر  از  ضعفی  یک  اما  دارد  خوبی  شرایط 
جدید رادیوتراپی در کشور موجود است (در مقایسه با کشورهای 

پیشرفته دنیا). 
در حال حاضر ایران از نظر پزشکان درمانگر سرطان، چه از نظر 

علمی و عملی در جهان جایگاه خوبی قرار دارد.
مردم ما باید برای پیگیری سالمت خود فقط به مراکز تحقیقات 
سرطان مراجعه کنند و فقط نکات پزشکی را از روابط عمومی 

این مراکز دنبال کنند. 

باید تالش کنیم
بیماران مبتال به سرطان 

دغدغه های کمتری برای درمان 
داشته باشند.

ایران از نظر
پزشکان درمانگر سرطان
چه از نظر علمی و عملی

جایگاه خوبی در جهان دارد.

هم  به  نسبت  و  دین  بخاطر  من   
مشهد  در  تعصب،  و  والیتی هایم 
مقدس ساکن شدم ولی امروز من 
نه تهرانی هستم، نه مشهدی، بلکه 
یک ایرانی هستم و هدفم خدمت به 

بیمارســـــــتان امیــــــد در مشـهد 
یـادگار  سـرطان،  مرکـز  به عنـوان 
بسـیار ارزشـمندی اسـت از مرحـوم 
از  پـس  کـه  خیامـی  احمـد  آقـای 
آمریـکا  بـه  ایشـان  انقـالب  شـروع 
اقامـت در  زمـان  رفـت. خیامـی در 
ایـران، در انجـام کارهـای خیـر زیادی 

درمانگاه  یک  ابتدا  خیـــامی  آقـــای 
مشهـــــــد  در  ســــرطان  سرپایی 
درمانگاه  این  در  راه اندازی کردند که 
بیماران  برای  پزشــــکی  خدمــــات 
دلیل  می شد،  ارائه  رایگان  به صورت 
به  مبتال  قبالً  ایشان  مادر  اینکه 
اثر  بر  و  بود  شده  معده  سرطان 
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زندگی با یک بیماری جدی-۳

مراقب 
سالمتی خود 

باشید

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.*

  فعال نگه داشتن خود
حفظ تحرک در دوران ابتال به بیماری جدی، 
می تواند به کاهش برخی اثرات بیماری کمک 
کند، اثراتی مانند استرس، درد و خستگــــی. 
حتـــی حـــرکات مالیم، مــی تواند به بهــــتر 
کمک  کیفیت زندگی تان  و  ُخلــــق  شـــــدن 
کنترل  کنید  احساس  شود  باعث  و  کند 

بیشتری بر اوضاع دارید.
  چرا به ورزش نیاز دارید؟ 

کار  خوب  بدن مان  اینکه  برای  ما  همه 
کند، به ورزش احتیاج داریم. ورزش به ما 
کمک می کند تا از نظر جسمی و روانی 

احساس خوبی داشته باشیم. 
ورزش از راه های زیر به سالمت جسمی 

شما کمک می کند:
۱. به شما انرژی می دهد.

۲. تنگی نفس شما را بهتر می کند.
۳. قوام عضالت و انعطاف پذیری مفاصل تان را بهتر می کند.

۴. وضعیت گردش خون و فشارخون تان را بهتر می کند.
ورزش می تواند از راه های زیر برای سالمت روان شما نیز مفید باشد:

۱. به شما کمک کند تا تمّدد اعصاب داشته باشید (ریلکس شوید)
۲. به شما کمک کند تا خواب بهتری داشته باشید

۳. احساس کلی بهتری در مورد سالمت تان داشته باشید
۴. تمرکز شما را بهتر کند و باعث شود هوشیارتر باشید

  خوب غذا خوردن 
یا  بیماری، درمان های آن و داروها ممکن است باعث شوند اشتهای شما کم شود 
اشتهای تان را از دست بدهید. سلیقه شما و عالقه تان به غذاها هم ممکن است تغییر 

کند. نگران نباشید، این مسئله، شایع است. 
  از دست  دادن اشتها 

گاهی اوقات، حتی اگر کسی غذایی مخصوص برای شما درست کرده باشد، ممکن است 
احساس کنید میل به غذا ندارید. ممکن است این حالت به دالیل مختلف، مانند مشکالتی 

در بلع یا هضم، زخمی بودن دهان، یا بخاطر بیماری یا درمان بیماری باشد.
پیشنهادات زیر ممکن است به شما کمک کنند:

۱. صبح که از خواب بیدار می شوید، صبحانه بخورید. این هنگام از روز، اشتها در بهترین 
وضعیت خود قرار دارد

۲. خوردن مقادیِر کِم غذا بطور منظم، قابل تحمل است و ممکن است خوشایندتر باشد
۳. ممکن است برایتان راحت تر باشد درحالی که راست نشسته اید، غذا بخورید

۴. خوردن مقادیر کم مغزها و آجیل یا تکه های میوه را در میان وعده ها فراموش نکنید. 
  پیشنهادهای بیشتر:

  سلیقه های غذایی شما ممکن است تغییر کنند بنابراین غذاهایی را انتخاب کنید که 
بیشتر از همه، از آنها خوش تان می آید.

  سعی کنید موقع خوردن، نمک یا شکر به غذا «اضافه» نکنید.
   سعی  کنید مقدار زیادی آب بنوشید. 

  حالت تهوع
غذاهای  بهم می زند، سعی کنید  را  حال تان  غذای گرم،  بوی  اگر 
بخورید.  ندارند)،  پختن  به  احتیاج  که  غذاهایی  (شامل  سرد 
گوشت سرد، می تواند انتخاب خوبی باشد و غذاهای خام، مانند 
لبنی،  محصوالت  برخی  و  دانه ها  آجیل،  سبزیجات،  میوه ها، 

بسیار مغذی هستند.
شیرینی های پخته شده می توانند خشکی دهان را کمتر کنند و 
تهوع را کاهش دهند. نوشابه های گازدار مانند آب معدنی ها یا 

لیمونادهای گازدار نیز می توانند کمک کننده باشند.
  غذاهای نرم و مایع

ممکن است خوردن غذاهای مایع مانند سوپ، پوره های میوه ها 
یا   Ensure ،Fortisip مانند  غذایی  مکمل های  سبزیجات،  و 
Complan، میلک شیک های طعم دار یا غذاهای نرم مانند پوره 
سیب زمینی، مخلوط برنج و گوشت و سبزیجات (ریزوتو)، ژله و 

بستنی برای تان آسانتر باشد.
اکثِر این غذاها، وقتی  که خوردن غذاهای دیگر آسان نیست یا 

تمایلی به خوردن آن ها ندارید، می توانند استفاده شوند. 
اگر هوس بعضی طعم ها را کرده باشید، آب نبات ژله ای می تواند 

انتخاب خوبی باشد، اگرچه چندان مغذی نیست.
  نکات عملی 

ممکن است موقع غذاخوردن به کمک نیاز داشته باشید:
اگر راست نشستن برای تان مشکل است، موقع غذاخوردن،   .۱

چند بالش می توانند شما را در وضعیت راست نگه دارند.
۲. هنگامی که روی تخت هستید، میزی که بتوان از آن روی تخت 

استفاده کرد، کمک کننده است.

یا  سخت  برای تان  دیگران،  کمک  بدون  غذا  خوردن  اگر   .۳
خسته کننده است، از فرد دیگری برای غذاخوردن کمک بگیرید.

۴. غذاخوردن ممکن است طول بکشد، بااین همه، این وقت را 
اختصاص دهید.

  مشورت کردن با پزشک
اگر مشکالت شما در مورد اشتها ادامه  دارد یا وزن تان در حال 
 کم  شدن است، به پزشک تان بگویید. اگر تهوع مانع خوردن شما 
است، او می تواند آن را درمان کند. قبل از این که تغییرات بزرگی 

در رژیم غذایی تان بدهید، با دکترتان صحبت کنید.
  کنترل کردن درد

شما و مراقب تان ممکن است در مورد درد نگران باشید. تجربه 
هر کس از درد، مختلف است؛ درد بسته به بیماری، فرد و نوع 
درمانی که دریافت می کنید، می تواند متفاوت باشد. نکته اصلی 
و  اکثر دردها قابل کنترل هستند  است که  این  بدانید،  باید  که 

گاهی بر اثر کنترل درد، افراد هیچ دردی را تجربه نمی کنند.
یا  غمگینی  باعث  و  بگذارد  اثر  شما  ُخلق  بر  می تواند  درد 
تحریک پذیری (زود از کوره دررفتن) شما شود. دردهای شدید حتی 
افکار خودکشی شوند. همچنین،  باعث شکل گرفتن  می توانند 

درد می تواند باعث ایجاد یا تشدید چالش ها و مشکالت معنوی 
شود چون تحمل شرایط را برای فرد دشوارتر می کند. بنابراین 
باید اقدامات الزم برای کنترل درد انجام شوند تا نه تنها از نظر 

جسمی، بلکه از نظر روانی و معنوی نیز آسیب نبینید. 
  چه چیزی باعث درد می شود؟

 درد می تواند عضالت، استخوان ها، اعضاء داخلی بدن، پوست، 
مفاصل و بافت های بدن را درگیر کند. درد می تواند به علت یک 
همچنین  درد  شود.  ایجاد  دیگر  درمانی  یا  جراحی  بیماری، 
یک  به دلیل  بلکه  خاص»،  «بیماری  یک  علت  به  نه  می تواند، 

«مشکل» ایجاد شود؛ مانند التهاب مفصل (آرتریت). 
وقتی پایانه های عصب در بدن، تخریب می شوند (مثال به علت 
می شود فرد  باعث  می فرستند که  مغز  به  را  پیامی  بیماری)، 

احساس درد یا ناراحتی کند.
  مدیریت درد 

رنج  بی جهت  فرد  تا  است  درد  کنترل  درد،  مدیریت  از  منظور 
نکشد. درعین حال، مدیریت درد، «همیشه» به این معنی نیست 

که فرد «کامال» از درد رهایی یابد. 
برخی افراد هم ترجیح می دهند مقداری ناراحتی را تحمل کنند تا 
اینکه مقادیر باالیی داروی ضد درد دریافت کنند که ممکن است 
باعث خواب آلودگی آنها شود و نتوانند با دیگران ارتباط برقرار 
کنند. داروهای مختلفی وجود دارند که می توانند برای کنترل درد 
یا  درد  تسکین  به  است  ممکن  داروها  این  شوند.  استفاده 

کم کردن عالئم دیگر کمک کنند.
  کمک گرفتن

و  پرستاران  پزشکان،  مانند  مختلفی  افراد  درد،  مدیریت  برای 
راه  بهترین  تا  کار شوند  درگیر  است  ممکن  فیزیوتراپیست ها 
است الزم  برای کنترل درد، ممکن  پیدا کنند.  را  به شما  کمک 
باشد شما هم درگیر کار شوید و مقدار دردتان را بطور منظم 
اثر می گذارد و شما  چک کنید چون درد روی کیفیت زندگی تان 
بهتر از همه می دانید که دردتان چه وضعیتی دارد و به چقدر 
تسکین درد نیاز دارید. شما می توانید درباره انتخاب هایی که در 

مورد تسکین درد وجود دارد، با دکتر یا پرستارتان صحبت کنید.
باید بتوانید در مورد مقدار و نوع مدیریت دردی که نیاز دارید یا 
می خواهید، تصمیم بگیرید. گاهی اوقات، افراد ترجیح می دهند 
است  ممکن  و  نکنند  دریافت  درد  برای  زیادی  «داروها»ی 

بخواهند «دیگر روش ها»ی تسکین درد را امتحان کنند.
  درد معنوی 

درد معنوی وقتی اتفاق می افتد که شما معنای زندگی یا هدف 
از زندگی را از دست بدهید و نیازهای معنوی تان برآورده نشوند. 
این ها می توانند شامل نیاز به پرداختن به «از دست دادن معنا 
یا هدف» و «روبرو شدن با پشیمانی ها و حسرت ها یا مسائل 

حل نشده» باشند. 
درد معنوی معموال بر اثر یک واقعه بزرگ (مانند مبتالشدن به 
و  ارزش ها  که  واقعه ای  می شود،  ایجاد  جدی)  بیماری  یک 
و  ارزش ها  آن  می کشد.  چالش  به  را  شما  اصلی  باورهای 
اعتقادات، لزوما ارزش ها و اعتقادات «مذهبی» نیستند؛ هرچند 

می توانند ارزش ها و اعتقادات مذهبی هم باشند.
اگرچه هر دو می توانند  افسردگی نیست؛  درد معنوی، همان 
هم زمان وجود داشته باشند. درد معنوی می تواند درد جسمی را 
به  است  ممکن  نیز  معنوی  درد  کاهش  درنتیجه،  کند.  بدتر 

کاهش درد جسمی کمک 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

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.

۱۳ شماره ۴ | دی ۱۲۱۳۹۷
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گزارش تصویری پویـــش مــلیرو
«زنـــــدگی ارزشمــــند، 

بــــانوی ارزشمــند»
مهر و آبان ۱۳۹۷

عکس: مسعود عرب زاده

            بیمارستان امام خمینی (ره)
         پارک شهر

       فرهنگسرای بهمن
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پنــج راهکــار برای اینکه مــــردم
 سالمت خود را کنتــرل کنند

نگاه و باور مردم درباره به سالمت و آنچه که بر آن اثر دارد، از گذشته  تا امروز، 
بیماری ها و مشکالت  یافته است. مردم در گذشته تصور می کردند که  تغییر 
مربوط به سالمت شان به عوامل ماوراء طبیعت ارتباط دارد. کم کم که تکنولوژی 
و علم پیشرفت کرد متوجه  شدند بسیاری از بیماری ها با رعایت بهداشت فردی 
اصالً  بیماری ها  از  خیلی  شدند  متوجه  بعدها  که  به طوری  می شود  برطرف 
می شدند؛  تلقی  واگیردار  بیماری های  از  کشنده تر  بسیار  ولی  نیستند  مسری 
با صرف  پیچیده  پزشکی و درمانی  به همین دلیل فناوری های  مثل سرطان. 
هزینه های بسیار در تالش بودند تا این نوع بیماری ها را مثل سرطان مهار کنند. 
ناسالم،  تغذیه  با کم تحرکی،  اهل فن هم نشان می داد که سرطان  تحقیقات 
به  مردم  زندگی  شیوه  دیگر،  به عبارت  دارد.  ارتباط  الکل  و  دخانیات  مصرف 
سرطان ربط دارد. تو گویی فقط درمان های پزشکی چاره ساز نیست و علی رغم 
تالش پزشکان در درمان  بیماری غیر واگیر مثل سرطان، همچنان مردم سیگار 
بهانه های  به  و  می کردند  آتش  قلیان  دوستانه  دورهمی های  در  می کشیدند؛ 

مختلف از غذاهای آماده و فست فود استفاده می کردند. 

در این دوره روانشناسان اعتقاد داشتند ریشه این رفتارهای غیر بهداشتی در 
تنبیه و شرطی سازی  و  پاداش  به کارگیری شیوه های  با  و  آن هاست  درون 

این رو  از  به رفتار بهداشتی وجود دارد  امکان تغییر رفتار غیربهداشتی، 
الگوی  و  تئوری ها  از  استفاده  با  تا مفاهیم سالمت   بود  این  بر  تالش 

از مهم ترین و  از این رو یکی  تغییر رفتار در بین مردم نهادینه شود 
از  برخی  به طوری که  بود.  بهداشت  آموزش  شیوه ها  به صرفه ترین 
آگاهی و دانش فرد، نگرش  با افزایش  متخصصان معتقد بودند 
و باورهای او هم نسبت به آن موضوع تغییر می کند، در نتیجه 
رفتار او هم در نهایت تغییر پیدا می کند. خب تا حدی این الگو 
و این نگاه در برخی موضوعات درست از آب در می آمد، تا اینکه 

سؤالی اساسی برای برخی ژرف اندیشان مطرح شد. چرا هنوز 
یک  چرا  یا  دارند؟  وزن  اضافه  سرطان  درمان  متخصصان 

متخصص جراحی  قلب، سیگار می کشد؟ آیا  از ارتباط بین 
چاقی و یا سیگار کشیدن با  بیماری سرطان و یا بیماری 
قلبی آگاهی و یا دانش ندارد یا به مضر بودن سیگار یا 
چاقی  اعتقاد ندارد؟ اجازه بدهید قاطعانه پاسخ دهیم 
یا  و  سرطان  متخصص  یک  مطمئناً  خیر!  بگوییم  و 

قلب به عوارض سیگار و چاقی هم آگاه است و آشنایی 
دارد و هم معتقد است اما همچنان رفتار بهداشتی ندارد. 

پس نمی توان گفت که هر فرد با دانش باال و اعتقاد صحیح  
احتماالً رفتار بهداشتی هم خواهد داشت. به نظر می رسد ریشه 

این رفتار را باید فراتر از درون و ذهن انسان جستجو کرد؛ جامعه! 

جامعه  در  رفتار  دارند  اعتقاد  جامعه شناسان  اجتماع.  و  جامعه  بله 
و  ناسالم  رفتار  چه  و  سالم  و  بهداشتی  رفتار  چه   می گیرد.  شکل 

می دهد.  جهت  را  افراد  زندگی  است که  شیوه  جامعه  این  غیربهداشتی. 
فرهنگ، باورها و ارزش های اجتماعی، سنن و به طور کلی عوامل اجتماعی 

بر انتخاب رفتار بهداشتی نقش دارد. پس مداخالت برای تغییر یک رفتار بدون 
در نظر گرفتن عوامل اجتماعی مؤثر بر آن، ناقص است. 

دکتر فاطمه زارعی
ــکده  ــالمت دانش ــای س ــت و ارتق ــوزش بهداش ــری آم دکت

ــدرس ــت م ــگاه تربی ــکی دانش ــوم پزش عل

ـــای  ـــته های و تخصص ه ـــا رش ـــا ب ـــر دنی ـــالمت از سراس ـــوزه س ـــان ح متخصص
ــور  ــاوا در کشـ ــهر اوتـ ــی در شـ ــی جهانـ ــال ۱۹۸۶ در کنفرانسـ ــف در سـ مختلـ
کانـــادا دور هـــم جمـــع شـــدند و بیانیـــه ای صـــادر کردنـــد و ضمـــن قدردانـــی 
از تالش هـــای متخصصـــان در حوزه هـــای درمانـــی و روان شـــناختی اعـــالم 
ـــرد  ـــا رویک ـــردم ب ـــن م ـــالمت در بی ـــه س ـــتیابی ب ـــد دس ـــه بع ـــن ب ـــه از ای ـــد ک کردن
جدیـــدی تحـــت عنـــوان "ارتقـــای ســـالمت" ممکـــن خواهـــد بـــود. هـــدف ایـــن 
ــود  ــه خـ ــازد به طوری کـ ــد سـ ــه مـــردم را توانمنـ ــد ایـــن اســـت کـ ــرد جدیـ رویکـ
ـــه شـــرط  ـــر ســـالمت خـــود کنتـــرل داشـــته باشـــند ب ـــر ب ـــر عوامـــل مؤث ـــد ب بتوانن
ـــته های  ـــا و خواس ـــایی نیازه ـــه شناس ـــادر ب ـــان ق ـــا خودش ـــراد و گروه ه ـــه اف اینک
خویـــش باشـــند و بتواننـــد بـــا شـــرایط و تغییـــرات محیطـــی اطـــراف خـــود 

تطابـــق پیـــدا کننـــد. 

  متخصصـــان ارتقـــای ســـالمت بـــرای رســـیدن بـــه ایـــن هـــدف پنـــج راهـــکار 
اساســـی را پیشـــنهاد می کننـــد. ایـــن پنـــج اســـتراتژی عبارت انـــد از:

  ايجاد سياست عمومی سالمت محور

  توسعه محيط های حامی سالمت 

  تقويت اقدامات جامعه در خصوص سالمت 

  توسعه مهارت های فردی 

  بازنگری سيستم خدمات سالمت

  در این شماره، اولین استراتژی شرح داده می شود 

  ايجاد سياست عمومی سالمت محور

سیاســـت های عمومـــی ارتقـــا دهنـــده ســـالمت بـــه موضوعاتـــی مثـــل وضـــع 
ــرای  ــردازد. بـ ــازمانی می پـ ــرات سـ ــات و تغییـ ــی، مالیـ ــای مالـ ــون، معیارهـ قانـ
ـــرف  ـــه مص ـــدر ب ـــه چق ـــان تغذی ـــد متخصص ـــر کرده ای ـــال فک ـــه  ح ـــا ب ـــا ت ـــال آی مث
میـــوه و ســـبزی های تـــازه بـــرای پیشـــگیری از ســـرطان توصیـــه می کننـــد؟ و 
ـــی  ـــات خوب ـــه اطالع ـــه از اینک ـــان تغذی ـــی از متخصص ـــن قدردان ـــا ضم ـــدر م چق
ـــد،  ـــرار می دهن ـــان ق ـــازه در اختیارم ـــبزی های ت ـــوه و س ـــی می ـــاره ارزش غذای درب
ـــم در  ـــگاه می کنی ـــود ن ـــی خ ـــب خال ـــه جی ـــه ب ـــد ک ـــی بع ـــم ول ـــکر می کنی تش

دل خـــود بـــه امـــوات متخصـــص تغذیـــه خدابیامـــرزی می فرســـتیم!؟. 

خـــب متخصـــص تغذیـــه اســـتراتژی آموزشـــی را بـــه کار گرفتـــه و درســـت 
هـــم اجـــرا کـــرده و اطالعـــات مـــا را هـــم افزایـــش داده اســـت. امـــا 
ـــه  ـــازه ب ـــبزی های ت ـــوه و س ـــرف می ـــه و مص ـــرای تهی ـــا ب ـــم م تصمی
خیلـــی عوامـــل دیگـــر بســـتگی دارد. حـــال فکـــر کنیـــد اگـــر دسترســـی 
مـــا بـــه میـــوه و ســـبزی های تـــازه آســـان تر بـــود، چـــه تأثیـــری در 
ـــع  ـــی وض ـــد قوانین ـــور کنی ـــت؟ تص ـــا می داش ـــرف م ـــزان مص می
می شـــد کـــه  قیمـــت میـــوه و ســـبزی های تـــازه نســـبت بـــه 
ــد  ــه کل فراینـ ــی بـ ــود یعنـ ــر بـ ــی ارزان تـ ــواد غذایـ ــایر مـ سـ
تهیـــه، توزیـــع و فـــروش میـــوه و ســـبزی ها یارانـــه تعلـــق 
ــان تر و  ــما آسـ ــن و شـ ــرای مـ ــه آن را بـ ــت و تهیـ می گرفـ
ــوات  ــرای امـ ــم در دل بـ ــاز هـ ــال بـ ــرد. حـ ــر می کـ ارزان تـ

متخصـــص تغذیـــه خـــدا بیامـــرزی می فرســـتادیم؟!

ــی  ــد قوانینـ ــور کنیـ ــم، تصـ ــری بزنـ ــال دیگـ ــد مثـ بگذاریـ
ــای  ــدگان میوه هـ ــه تولیدکننـ ــه کلیـ ــه بـ ــود کـ ــع شـ وضـ
ــا  ــالمت اعطـ ــوالت سـ ــد محصـ ــه تولیـ ــک وام و یارانـ ارگانیـ
شـــود و از آن هـــا حمایـــت شـــود و بـــه نســـبت محصـــوالت 
ــرار  ــده قـ ــار مصرف کننـ ــر در اختیـ ــازده ارزان تـ ــه ای و زود بـ گلخانـ
ـــی  ـــقاب غذای ـــی و بش ـــبک زندگ ـــر س ـــوان انتخاب گ ـــما به عن ـــرد. ش گی
خـــود کدام یـــک را انتخـــاب می کردیـــد؟، محصـــوالت ارگانیـــک ارزان تـــر 

ــر؟  ــک گران تـ ــر ارگانیـ ــوالت غیـ ــا محصـ یـ

می بینیـــد! قوانیـــن و سیاســـت ها در ســـالمت مـــا اثـــر دارنـــد. آمـــوزش و 
بهبـــود نگرش هـــای مـــا دربـــاره بیماری هـــا و راه هـــای پیشـــگیری آن، مؤثـــر 

ـــت.  ـــی نیس ـــا کاف ـــت ام اس
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فوت و فن های خوب پختن را بدانیم
دویست و پنجاه هزارسال است که بشر 
از غذاهای پخته استفاده می کند. کشف 
پختن غذاها به ویژه گوشت ها تأثیر زیادی 
پختن  است.  داشته  انسان  تکامل  در 
باعث کاهش بار میکروبی غذاها می شود 
افزایش  را  ما  دریافتی  انرژی  به عالوه  و 
به دلیل  انرژی  افزایش دریافت  می دهد. 
افزایش قابلیت هضم غذا و نیز کاهش 
نکته  است.  هضم  غیرقابل  فیبرهای 
به ویژه  غذایی  مواد  برخی  اینکه  مهم تر 
برای  پخته  صورت  به  تنها  گوشت ها 
دانشمندان  هستند.  مصرف  قابل  ما 
موجب  خام خواری  که  می دهند  احتمال 
می شود،  بدن  سالم  عملکرد  در  اختالل 
به عنوان مثال افزایش دریافت غذاهای 
خام قدرت باروری زنان را کاهش می دهد 
که ممکن است به دلیل کاهش دریافت 

انرژی باشد.

اگرچه پختن غذا برخی مواد سمی به ویژه 
اما  می دهد  کاهش  را  باکتری ها  سم 
طبخ  نادرست  روش های  از  درصورتی که 
استفاده کنیم ممکن است مواد سمی 
در مواد غذایی ما ایجاد شوند. به عالوه، 
بخشی از مواد مغذی بویژه ویتامین های 
حساس به حرارت و مواد محلول در آب 
در اثر پخت نادرست غذا از دست می روند. 
درست  روش های  به کارگیری  بنابراین 
طبخ نقش مؤثری در ارتقای سالمت ما 

دارد.

عوامل تعیین کننده میزان از دست دهی 
مواد  ذرات  اندازه  از:  عبارتند  مغذی  مواد 
تماس  میزان  پخت،  زمان  مدت  غذایی، 
در  استفاده  مورد  مایع  مقدار  هوا،  با 
طبخ. هرچه مواد غذایی به ذرات کوچکتر 
مواد  دست دهی  از  امکان  شوند  تقسیم 
مغذی بیشتر می شود زیرا سطح تماس 
غذا با آب، هوا و یا روغن بیشتر می شود. 
مواد  رفتن  دست  از  مقدار  همچنین 
رابطه  پخت  زمان  مدت  و  دما  با  مغذی 
مستقیم دارد بطوری که هرچه زمان طبخ 
و دمای آن باالتر باشد ارزش غذایی بیشتر 
کاهش می یابد. با افزایش دما به ویژه در 
دمای باالی ۱۵۰ درجه سانتیگراد تولید مواد 
سمی نیز به شدت افزایش می یابد. تماس 
ماده غذایی و بویژه روغن غذا با اکسیژن 
افزایش  را  سمی  مواد  تولید  هم  هوا 
که  ظروفی  از  استفاده  بنابراین  می دهد 

سطح کوچکتری دارند بهتر است.

  روش های پخت

در مورد هر کدام از روش های طبخ غذا هم یادآوری نکاتی ضروری است که در این 
مقاله به آن اشاره می شود. (نکات تکمیلی این بحث در مورد استفاده از ماکروویو 

و انواع ظروف پخت در شماره ۶ ارایه خواهد شد.)

  یکی از رایج  ترین روش های طبخ در سنت غذایی ما، آب  پزکردن است. به دلیل 
استفاده نکردن از روغن در این روش تولید برخی مواد سمی کاهش می یابد و 
غذاهای پخته شده با این روش کالری کمتری نیز دارند، بنابراین آب پز کردن برای 
پیشگیری از امراض قلبی و سرطان ها نیز مفید است. البته باید دمای طبخ کنترل 
شود. استفاده از آب به ویژه اگر به میزان زیاد باشد، موجب کاهش ویتامین های 
محلول در آب مثل ویتامین های B و C، و برخی مواد معدنی می شود. اگرچه پائین 

بودن حرارت و پخش شدن یکنواخت 
ویتامین های  بهتر  حفظ  موجب  آن 
طوالنی  می شود،  حرارت  به  حساس 
این  است  ممکن  طبخ  زمان  بودن 
بنابراین  دهد،  افزایش  را  مشکل 
آب پز کردن  از  بهتر  زودپز  از  استفاده 
بهتر است  معمولی است. همچنین 
موادغذایی تا جای ممکن درشت خرد 

شوند و پوست سبزی ها کنده نشود.

آب پز کردن    بخارپز کردن که  مشابه 
به  از روش های خوب طبخ  است هم 
شمار می رود. در این روش چون تماس 
از  است  کم  بسیار  ماده غذایی  با  آب 
دست دادن مواد محلول در آب بسیار 
بهترین  از  روش  این  است.  کمتر 
روش های طبخ به ویژه برای سبزی ها 
را  بیشترین مواد مغذی  چراکه  است 

در آن حفظ می کند.

روش های  نامناسب ترین  از  یکی    
است.  موادغذایی  کردن  سرخ  طبخ، 
کامل  به طور  طبخ  روغن  اگر  حتی 
آن  روغن  از  مقداری  ریخته شود،  دور 
جذب غذا می شود که موجب افزایش 
به عالوه،  می شود.  دریافتی  کالری 
روغن های  نوع  از  معموالً  روغن  این 
نامناسب است که خود افزاینده خطر 
بیماری هاست. درجه حرارت باالی طبخ 

در حضور روغن ها به ویژه اگر روغن مخصوص سرخ کردن نباشد موجب ایجاد 
هیدروکربن های آروماتیک پلی سیکلیک و آمین های هتروسیکلیک می شود که 
ترکیبات سرطان زا هستند. بهتر است از این روش استفاده نشود اما درصورتی که 
از این روش استفاده می کنید از روغن های مخصوص سرخ کردن استفاده کنید و 
در ظروف دربسته با سطح کوچک و در مدت زمان کوتاه و حرارت کم سرخ کنید و 

پس از سرخ کردن، روغن اضافه به وسیله دستمال گرفته شود.

فاطمه تورنگ
دانشجوی دکترای سیاستگذاری تغذیه

یکی از خطرناک ترین غذاهای سرخ شده چیپس و سیب زمینی سرخ شده به ویژه 
با  نچسب  ظروف  از  استفاده  سرطان زاست.  به شدت  که  است  آن  آماده  انواع 
کاهش نیاز به روغن، خطر را کاهش می دهد. استفاده از سرخ کن به دلیل امکان 
کنترل دما و زمان سرخ کردن و نیز کاهش مواجهه با اکسیژن توصیه می شود. 
به هرحال به یاد داشته باشید که از روغن تازه استفاده کنید. در صورت استفاده 
مجدد حتماً بعد سرخ کردن روغن را صاف کنید تا مواد غذایی در آن نماند و در 

جای تاریک و خنک در ظرف دربسته نگه دارید.

  باورها و واقعیت های پختن غذا
بر خالف باور عمومی، کبابی کردن روش مناسبی برای طبخ غذا نیست. در این 
امکان  به عالوه،  می شود.  مغذی  مواد  شدید  کاهش  موجب  باال  حرارت  روش 
پخش شدن یکنواخت حرارت به همه جای ماده غذایی نیست و ممکن است مغز 
ماده غذایی به طور کامل نپزد که این مسئله در مورد گوشت ها به دلیل وجود 
یا چربی اضافه  آلودگی میکروبی بسیار خطرناک است. چربی های گوشت ها و 
شده به غذا در هنگام کباب شدن تولید آکرولئین می کند که سرطان زاست. دمای 
هتروسیکلیک  آروماتیک  آمین های  ایجاد  موجب  ماهی  و  گوشت  طبخ  باالی 

می شود که سرطان زا هستند.
به ویژه  و  پیاز  سیر،  کردن  اضافه 
موجب  طبخ  قبل  گوشت  به  فلفل 
آروماتیک  آمین های  تولید  کاهش 
آلدئید  دی  مالون  و  هتروسیکلیک 
کردن  اضافه  به عالوه،  می شود. 
زردچوپه  و  فلفل  مثل  ادویه ها 
هم  غذاها  بارمیکروبی  کاهش  باعث 
به  ابتال  احتمال  بنابراین  می شود، 
قلبی- بیماری های  به ویژه  بیماری ها 
عروقی و سرطان ها را کاهش می دهد 
و البته این احتمال به صفر نمی رسد.

عامل دیگر تعیین کننده خطر، تماس 
مستقیم ماده غذایی با شعله به ویژه 
تماس دود حاصل از زغال چوب است 
سرطان  خطر  افزایش  موجب  که 
با  مواجهه  کاهش  برای  می شود. 
تابه  در  را  کباب کردن  می توانید  دود، 
انجام  غیرمستقیم  حرارت  روی  و 
بپیچید.  فویل  در  را  گوشت  و  دهید 
حتماً چربی های گوشت را جدا کنید تا 

احتمال دود کردن کاهش یابد.
برای  تهیه نان  برشته کردن معموالً 
و نیز برای آجیل ها و مغزها استفاده 
می شود.  پخت کامل نان به خصوص 
خمیر  مایه  از  آن  خمیر  تهیه  در  اگر 
افزایش  موجب  باشد  شده  استفاده 
جذب مواد مغذی می شود اما برشته شدن که همراه با ترد شدن زیاد و یا حتی 
گاهی قهوه  ای شدن نان است، از مواد مغذی نان می  کاهد و حتی موجب ایجاد 
آکرالمیدها می شود که موادی سرطان زا هستند.  مصرف آجیل ها و مغزهای 
خام موجب کاهش بیماری های قلبی و سرطان می شود. اما برخی مطالعات 
حاکی از ارتباط مصرف آجیل های برشته با خطر سرطان های گوارشی است که 
از  احتمال داده می شود به دلیل وجود نمک و نیز ترکیبات سرطان زای ناشی 

برشته کردن باشد.
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بهبـود یافتـه دو سـرطان و حامـی بیمـاران مبتـال بـه سـرطان و همـراه و یـار 
بیماران در بخش رادیوتراپی هستم.

سـال ۹۴ متوجـه وجـود تـوده در سـینه ام شـدم بـا وجـود این کـه این بیمـاری از 
سـال۶۸ و بـا مبتـال شـدن بـرادرم بـه خانه ما آمـده بـود و باهاش غریبـه نبودم، 
وقتـی شـنیدم شـوکه شـدم و تـا چنـد روز که درمانم شـروع شـد حـس آدمی رو 
داشـتم کـه تـک و تنهـا تو کویر رها شـده، بـا وجود بـودن خانواده در کنـارم هیچ 
کـس رو نمیدیـدم جـز مهمـان ناخوانـده رو. بعـد از جراحـی بـاز هنوز به اشـتباه 
جلسـه شـیمی درمانـی دیگـه  اولیـن  آغـاز  بـا  ولـی  امیـدوار  تشـخیص  بـودن 
پذیرفتـم کـه زندگـی مـن از ایـن پـس سـیر قبلـی رو نخواهـد داشـت؛ بایـد چـه 
می کـردم، نـا امیـد می شـدم؟ چطـور من کـه خواهـرم بیسـت و چنـد سـال بـود 
سـرطان را بـه زمیـن کوبیـده بـود و ماننـد قهرمـان راه میرفـت، چگونـه چنیـن 
کاری شـدنی بـود؟ بـه خـودم گفتـم: نـه! بلند شـو، نوبت تو هسـتش کـه بجنگی 

و در کنار خواهرت قهرمان باشی، از همون روزا زندگیم تغییر کرد.

بـا شـیمی درمانـی بزرگ تـر شـدم و قوی تر. بله خیلی قـوی و بعد بـا پرتو درمانی 
صبـور شـدم، خیلـی صبـور و وقتـی درمانـم تمام شـد دوبـاره متولد شـدم. وای 
چقـدر دنیـا زیباسـت! چـرا قبـال این همـه زیبایـی رو نمی دیـدم. مـن کـه جـز چند 
نفـر افـراد خانـواده خودم کسـی رو دوسـت نداشـتم، حـاال همه آدم هـارو خیلی 
دوسـت دارم. چرا درد و رنجشـون رنجم میده و شادیشـون خوشـحالم میکنه؟! 
به واسـطه دوسـتی بـا یکـی از گروه هـای حمایتـی آشـنا شـدم. اول تمایلـی بـه 
کـردم.  پیـدا  خوبـی  حـس  رفتـم  وقتـی  ولـی  نداشـتم  کالس هـا  تـو  شـرکت 

همدردهامو دیدم. مبارزه عشق و ایمان برعلیه درد و رنج رو دیدم. 

شـاید بـرای شـما کـه این مطلـب رو میخونیـد خنـده دار باشـه کـه بگم سـرطان 
بـه عـوض  االن حاضـر  بـه طوری کـه  پرتـاب شـد  بـرای مـن رحمـت و سـکوی 
کردنـش بـا هیـچ چیـز نیسـتم، دیـدم افـرادی در نهایـت تـالش و بـا توان 
اقتصـادی محـدود بـرای کمـک بـه همنـوع خودشـون، و بـرای رضایـت 
آنچـه دارن در طبـق اخـالص قـرار دادن و می کوشـند کـه  خالـق هـر 
دیگـران در آرامـش باشـن، من هم نقش آفرین شـدم و از دانسـته های 
خـودم شـروع کـردم بـه کمـک روحـی و راه رو بـرای دوسـتانی کـه تـازه 
مبتـال شـده بـودن بـا چـراغ در دسـتم روشـن کـردم تـا اونـا تـو چاله هایی 
کـه خـودم افتـاده بـودم، نیفتـن. بلـه مـن عاشـق شـدم حسـی کـه تـا حاال 
تجربـه نکـرده بـودم، عاشـق سـرهای بی مو، عاشـق صورت هـای رنگ 
خشـکیده.  و  رنـگ  بـی  لب هـای  پریـده؛ 
حـاال دیگه بیهوده نیسـتم هـدف دارم. 
میدونـم کـه دنیـا آمـدن مـا بـرای این 
نیسـت که مال انـدوزی کنیم بخوریم 
و بچرخیـم و فقـط فکـر خودمون 
باشـیم.  خودمـون  خانـواده  و 
االن خانـواده ای چنـد صـد نفری 

دارم دلم براشون می تپد. 

سرطان، 
عاشقم 
کرد
هما رنجبری

ن
 م

ت
وای

وقتی موهام ریختر
قلبم فرو ریخت

هر روز به 
زیبایی های 
زندگی 
اضافه 
می کنم

آرزو نصرتی 

من که خود، بهبود یافته از بیماری سرطان ام، اکنون حامی بیماران بخش شیمی درمانی 
و مربی آموزشی کارهای هنری در بخش رادیوتراپی بیمارستان هستم.

سال ۹۱ متوجه بیماری سرطان و وجود توده ای در بدنم شدم؛ بعد از سه روز جراحی شدم 
که ساعات طوالنی اتاق عمل بودم، چون عمل سنگینی بود. در طول سال ها همیشه 
صحیح و سالمت بودم، این شوک بزرگی برایم بود. با اینکه دوران زندگی سختی را گذرونده 
بودم، باز هم باشنیدن این خبر از خدا گله و شکایتی نکردم، چون می دانستم در کار خدای 
مهربان حکمتی هست و حاال که حدود شش سال از دوره بیماری ام می گذرد، هر روز 
بیشتر به حکمت خدا آگاه تر می شوم. همه سال های عمری که از خدا گرفته ام، یک طرف 
و این شش سال یک طرف. بعد از سختی ها و فراز و نشیب های دوران بیماری عالوه بر 
دردها و عوارض شیمی درمانی، فقط نگران موهام بودم، وقتی موهام ریخت انگار جزیی از 
قلبم ریخت، اما حاال که چند سال از آن گذشته می بینم که انسانی قوی تر شدم و دنیا را 
جور دیگر می بینم. حاال می دانم که اصل باطن انسان است که باید مراقب آن بود و هر روز 
بر نورانیتش افزود و این که هر کدام از ما برای رسالتی به این دنیا آمدیم و با چشم های باز 
و از دریچه ی چشم خداوند مهربان و رئوف به جهان هستی نگاه کنیم، آن وقت هست که 
می توانیم زیبایی های هر کس و هر چیز را ببینیم و تالش کنیم نور کرامت و فضیلت های 
انسانی خود را نورانی تر کنیم، عدالت و مساوات را رعایت کنیم، با عدالت با پندار نیک، کردار 
نیک و گفتار نیک، انسان ها عیار و قیمت پیدا می کنند، در سختی ها و امتحان های زندگی 

است که می توانیم عیار انسانی و قیمت معنوی خودمون رو بسنجیم.

از اینکه خدای مهربان فرصت دوباره زندگی کردن را به من داد، سپاسگزارم، امید در این 
فرصت دوباره از لحظه لحظه ی زندگی نهایت استفاده را در راه خیر و برکت رساندن 
به مخلوقات خداوند ببرم. قطره ای هستم در این جهان هستی که روزی به دریا باز 

می گردد، باشد که با کماالت انسانی و با دست پر به آغوش پرودگار بازگردم.

به بخش  آموزش دادن  برای  روزهایی که  و  روزهایی که حامی هستم 
رادیوتراپی می روم روزهای طالیی من هستند از اینکه لبخندی را برلبان 
خسته و رنجور بیماران می نشانم و با تمام قلبم دوستشان دارم و عالوه 
بر آموزش، تمام سعی ام رساندن پیام عشقم و دوست داشتنم به عزیزان 
و بنده های خاص خداوند است که نور امید را درچشمانشان می ببینم و صدای 

شادی را از درون قلب های پاکشان می شنوم. 

در زندگی دوباره خودم یاد گرفتم تالش کنم هر روز به زیبایی های زندگی اضافه کنم، 
زیبایی برای من بهتر دیدن، بهتر شنیدن، بهتر گفتن و بهتر عمل کردن است، وقتی در 
فضای طبیعت، یا هر جا و هر کجا باشم، مثل جستجوگری هستم که دنبال نشانه هایی 

از حضور خداوند است، در هر چیزی تالشم این است که پیامی و درسی بگیرم .

برای همه ی مدیران و کارکنان، پزشکان، استادان، پرستاران، کارمندان، کارگران و حامیان 
تمام مجموعه ها و خیریه ها که فعالیت انسان دوستانه و خیر خواهانه دارند آرزو 
می کنم که به جایی برسیم که همه ی مردم دست به دست هم بدهند و با هم همدلی 
و مهربانی کنند، تا کمک حال و تشویق کننده شما خیرین باشند و جامعه و جهانی پر 

از خوبی ها و زیبایی ها رو داشته باشیم.

الهی  مرا واسطه ی آرامش و شادی بندگانت قرار ده، آمین.
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ش
وز

آم

 درد مقعدی

 احساس وجود توده در راست روده و یا مقعد

 درد و یا تورم شکمی

 کم خونی

حتمـــــاً  عالئــــم  ایـن  وجـود  باشـــید  داشـته  یـاد  بـه 
دلیــــــل بـر سـرطان نیســــــت. برخی بیمـــــاری ها نظیر 
هموروئیـد، شـقاق هـم می توانند ایـن عالئم را ایجـاد کنند

  عوامل خطر

  پیشگیری اولیه

در پیشــگیری اولیــه به دنبــال آن هســتیم تــا بــا ســبک 
زندگــی ســالم احتمــال خطــر ابتــال بــه ســرطان را کاهــش 

دهیم(شــکل۳).

  غربالگری 

غربالگــری ســرطان روده شــامل  آزمایــش خــون مخفــی و 
انجــام  بــاالی ۵۰ ســال  افــراد  کولونوســکوپی اســت کــه در 

همان  که  روده  الیه های  داخلی ترین  از  بزرگ  روده  سرطان 
مخاط است ایجاد می شود و معموال از  بخشی از روده که 
پولیپ می گویند منشاء می گیرد.  آن  به  و  رشد کرده است 
آن ها در  از  برخی  اما  پولیپ ها خوش خیم هستند.  اغلب  

طول زمان تبدیل به نوع بدخیم می شوند. 

  بروز سرطان کولون در ایران

مبتال  بزرگ   روده  سرطان  به  نفر  هزار   ۱۰ حدود  ساالنه 
می شوند و  و چهار هزار نفر به دلیل این سرطان فوت می 
بعداز  ایران  این سرطان چهارمین سرطان شایع در  کنند. 
سرطان پستان، معده و ریه است. مرگ و میر این سرطان 

در رتبه پنج قرار گرفته است(شکل۱).

  عالئم سرطان روده 

عالمتی  هیچ  روده  اولیه سرطان  مراحل  در  است  ممکن 
وجود نداشته باشد. 

عالئمی که افراد تجربه می کنند به شرح زیر است:

 مشاهده خون روی مدفوع یا دستمال توالت

 تغییر در اجابت مزاج به صورت اسهال یا یبوست 

 تغییر در حرکات روده و شکل مدفوع مانند مدفوع باریک 
و یا وجود موکوس در مدفوع

 احساس نفخ در شکم

 احساس تخلیه نشدن کامل مدفوع

 کاهش وزن بدون دلیل

 ضعف و خستگی

ــدون  ــراد ب ــه در اف ــت ک ــی اس ــا و اقدام های ــود. آزمایش ه می ش
عالمــت انجــام می شــود. آزمــون خــون مخفــی در مدفــوع کــه 
بــه آن  FOBT می گوینــد به دنبــال رگه هــای خونــی در مدفــوع  
و  پولیــپ، ســرطان  از وجــود  اســت کــه می توانــد عالمتــی 
ــا.... باشــد. آزمــون خــون مخفــی بــه دو صــورت تســت گایــاک  ی
(gFOBT)و تســت کمــی (FIT) انجــام می شــود. یــک آزمایــش 
ــر اســاس  مثبــت خــون مخفــی نشــانه ســرطان نیســت امــا ب
ــاالی  ــد. هــر فــرد ب ــه کولونوســکپی می کن ــه ب آن پزشــک  توصی
۵۰ بایــد هــر دو ســال یک بــار آزمایــش خــون مخفــی در مدفــوع 
ــانس  ــه ش ــل اولی ــرطان روده در مراح ــن س ــد. یافت ــام ده انج
ــد.  ــتر می کن ــرطان را بیش ــه س ــال ب ــورت ابت ــدن در ص ــده مان زن

  آزمایش های تشخیصی

 کولونوسکپی

در  و  می کند  بررسی  را  بزرگ  روده  طول  کولونوسکپی 
باشد  داشته  وجود  سرطانی  توده  یا  پولیپ  که  صورتی 
انجام کولونوسکپی  برای  به طور مستقیم دیده می شود. 
سراسر  تا  گیرد  صورت  الزم  آمادگی های  باید  قبل  روز  از 
معموالً  آماده شود. کولونوسکپی  دیده شدن  برای  روده 

۲۰ تا ۳۰ دقیقه طول می کشد. 

اختالل  دارد  امکان  اما  ندارد  زیادی  عوارض  کولونوسکپی 
در خون رسانی ناشی از آسیب به روده ها به طور نادر ایجاد 

شود. 

  سیگموئیدوسکپی

بخش های  تنها  اما  است  کولونوسکپی  شبیه  آزمون  این 
تحتانی روده بزرگ دیده می شود. 

  سایر آزمون ها

نشان دهنده  سیگموئیدوسکپی  یا  و  کولونوسکپی  اگر 
 CEA سرطان روده باشد، بایستی تست های دیگری نظیر 
انجام شود. این آزمون از طریق نمونه برداری از خون است. 

 سی تی اسکن

تومور  گسترش  شدن  مشخص  برای  اسکن  از  معموالً 
و  نمی کشد  طول  بیشتر  دقیقه   ۱۰-۵ می شود.  استفاده 

هیچ گونه دردی ندارد. 

(MRI) ام آر آی 

سرطان  بیماران  برای  فقط  تشخیصی  روش  این  از 
راست روده (رکتوم) انجام می شود. این روش برای تعیین 

مرحله بیماری قبل از رادیوتراپی انجام می شود. 

  انواع روش های درمان سرطان روده بزرگ

 جراحی 

ــم و  ــور بدخیـ ــت و تومـ ــی اسـ ــان جراحـ ــایع ترین درمـ شـ
گره هـــای لنفـــاوی درگیـــر برداشـــته می شـــوند. روده هـــا 
معمـــوالً بـــه هـــم وصـــل می شـــوند امـــا گاهـــی رکتـــوم 
ــل  ــن دلیـ ــود و به همیـ ــته می شـ ــل برداشـ ــور کامـ به طـ
بخشـــی از روده از شـــکم بیـــرون گذاشـــته می شـــود کـــه 
به صـــورت یـــک مدخـــل  اســـت و بـــه آن یـــک کیســـه 
ـــه آن  ـــود و ب ـــارج ش ـــوع از آن خ ـــا مدف ـــود ت ـــل می ش متص
اســـتوما می گوینـــد. اســـتوما می توانـــد به طـــور موقـــت 
ـــا زمانـــی کـــه روده هـــا ترمیـــم یابنـــد و پـــس  باشـــد یعنـــی ت
از آن چنـــد مـــاه بعـــد بـــرای بیمـــار یـــک عمـــل جراحـــی 
جراحـــی  اولیـــه  مراحـــل  در  می شـــود.  انجـــام  دیگـــر 

می توانـــد به طـــور موفـــق تومـــور را بـــردارد.

 شیمی درمانی

منظــور از شــیمی درمانــی اســتفاده از دارو بــرای تخریــب 
ســلول های ســرطانی اســت. اگــر قبــل از جراحــی انجــام 

شــود بــرای کوچــک کــردن تومــور اســت.

Targeted therapy  درمــان هدفمند 

اســت  شــیمی درمانی  هماننــد  دارویــی  درمــان  نوعــی 
کــه  فقــط تنهــا ســلول های ســرطانی را مــورد حملــه 
روش  ایــن  در  دارد.  کمتــری  عــوارض  و  می دهــد  قــرار 
قــرار  هــدف  مــورد  خاصــی  ژن هــای  و  پروتئین هــا 
تومــور  رشــد  توقــف  باعــث  آن  طریــق  از  و  می گیرنــد 
و یــا انتشــار آن می شــوند.در حــال حاضــر ایــن داروهــا 
ــه در  ــت ک ــی اس ــه بیماران ــدود ب ــون مح ــرطان کول در س
ــد  ــه پیشــرفته بیماری(مرحلــه چهــار) قــرار گرفته ان مرحل

نــدارد.  تأثیــری  به تنهایــی  آن هــا  در  شــیمی درمانی  و 

 رادیوتراپی

ــاال باعــث  ــرژی ب ــا ان ــا اســتفاده از اشــعه X ب ــی ب رادیوتراپ
تکثیــر  از  و  می شــود  ســرطانی  ســلول های  تخریــب 
و  شــیمی درمانی  می کنــد.  جلوگیــری  ســلول ها  ایــن 
رادیوتراپــی بعــد از جراحــی نیــز اســتفاده می شــود تــا 
ــوع درمــان  ــن ن ــد. ای احتمــال عــود تومــور را کاهــش دهن
کــه بــه آن ادجوانــت گفتــه می شــود، بیشــتر در ســرطان 

کولــون انجــام می شــود (شــکل۴). 

رادیوتراپــی ممکــن اســت بــرای کوچــک کــردن تومــور قبــل 
از جراحــی اســتفاده  شــود کــه بــه آن درمــان نئــو ادجوانــت 
ــوم  ــرطان رکت ــوص س ــان مخص ــن درم ــود. ای ــه می ش گفت

اســت. (شــکل ۵).

Ablation تخریب تومور به روش  

در ایـــن روش بـــدون آنکـــه تومـــور برداشـــته شـــود از 
طریـــق امـــواج رادیویـــی و یـــا حـــرارت تومـــور را تخریـــب 

 . می کننـــد
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هشتم آذر ۹۷، سالن همایش والیت اردبیل میزبان ۷۰۵ نفر از مردم اردبیل  به همراه 
برخی از مقامات اردبیل و همچنین مدیریت عامل خیریه راز و  همکاران این مجموعه بود. 
به گزارش سروش شمس به نقل از فرناز نوبری مشاور رسانه ای مدیرعامل خیریه راز؛ 
این برنامه از سوی خیریه راز در بزرگ ترین سالن اجتماعات استان اردبیل برگزار شد و 
بسیاری از رسانه ها همچون خبرگزاری صدا و سیما نیز برای پوشش خبری این همایش 

مهم حضور داشتند.
این برنامه با سخنرانی سپیده رحیمیان مدیرعامل خیریه راز آغاز شد و با سخنرانی برخی 
مقامات استان همچون دکتر «بابک نخستین» معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم 

پزشکی شهر اردبیل ادامه پیدا کرد.
در پایان مراسم به دلیل استقبال فراوان از این همایش و به درخواست نماینده امور 
بانوان استانداری و معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی، بنا بر این شد تا همین 
برنامه بار دیگر به زودی در اردبیل برگزار شود تا میزبان بسیاری از عالقمندانی باشد که 

جمعیت موفق  ازدحام  دلیل  به  بار  این 
نشدند در مراسم حضور پیدا کنند.

بــه گفتــه نوبــری در ایــن مراســم نماینــده 
استانـــــــدار اردبیــــــل، معاونــت درمــان 
اســتانداری و رئیس دانشکـــــــده پزشکی 
اردبیــل نیــز حضــــــــور داشــتند. ایــن 
همایــش کــه بیــش از دو ســال دربــاره آن 
تحقیــق شــده بــود، اولیــن بــار در مــالرد و 
ــر  ــور ۷۰۵ نف ــا حض ــل ب ــار دوم در اردبی ب
اســتقبال  دلیــل  بــه  کــه  برگــزار شــد 
ــابور  ــار در نیش ــومین ب ــرای س ــراوان ب ف

برگزار خواهد شد.

کارگاه آموزشــی «پیشــگیری از ســرطان پروســتات» شــش آذرمــاه ۱۳۹۷ بــا حضــور 
دکتــر بهــار (متخصــص ژنتیــک پزشــکی) و مشــارکت عالقمنــدان و تعــدادی از 
داوطلبــان موسســه خیریــه بهنــام دهــش پــور، در ســالن آمفــی تئاتــر ایــن موسســه 

برگزار شد.
ــام  ــه بهن ــه خیری ــی موسس ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــمس ب ــروش ش ــزارش س ــه گ ب
ــای  ــی ه ــب آگاه ــی و کس ــت آگاه ــر اهمی ــار ب ــر به ــه دکت ــن جلس ــور، در ای ــش پ ده
درســت در مــورد ایــن ســرطان تأکیــد کــرد: در خصــوص پیشــگیری از ســرطان 
پروســتات، شناســایی عوامــل خطر(فاکتورهــای ریســک)، تشــخیص زودهنــگام، عالئم 

اولیه و پیشرفته بیماری، سابقه خانوادگی و غربالگری مطالب مفیدی بیان شد.
ــن  ــخیصی ای ــای تش ــش ه ــتات و آزمای ــرطان پروس ــل س ــورد مراح ــن در م همچنی

بیمــاری و راه هــای درمــان آن اطالعــات 
جامعی به شرکت کنندگان ارائه شد.

ســواالت  بــه  پاســخ  اســت:  گفتنــی 
حاضریــن و ارائــه راهنمایــی هــای مفیــد 
از دیگــر بخــش هــای ایــن کارگاه بــود. 
آموزشــی  کارگاه  تصویــری  فایــل 
«پیشــگیری از ســرطان پروســتات» از 
 IGTV قســمت  در  آذرمــاه  هشــتم 
صفحــه اینســتاگرام موسســه خیریــه 

دهش پور قابل مشاهده است.

بـــه گـــزارش ســـروش شـــمس بـــه نقـــل از روابـــط عمومـــی بنیـــاد خیریـــه راهبـــری آالء، 
ـــه  ـــاد خیری ـــت بنی ـــه هم ـــش ب ـــی روی ـــی اجتماع ـــتارتاپ کارآفرین ـــداد اس ـــتین روی نخس
ـــفق از  ـــی ش ـــی قرآن ـــده فرهنگ ـــتاب دهن ـــار و ش ـــی نیکی ی ـــت علم ـــری آالء، جمعی راهب

تاریخ ششم تا هشتم آذر ۹۷ در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد.
در این رویداد سه روزه بیش از ۵۰ نفر از افراد متخصص، مشتاق و صاحب فکر و ایده 
بودند،  اجتماعی  چالش های  حل  برای  راهکاری  یا  راه اندازی کسب وکار  دنبال  به  که 

حضور داشتند.
کارآفرینی  مقوله  با  کوتاه  سخنرانی  چند  طی  ابتدا  کنندگان  شرکت  رویداد  این  در 
اجتماعی و بخشی از معضالت و چالش های اجتماعی آشنا شدند و پس از آن شرکت 
کنندگانی که ایده هایی جهت رفع این مشکالت داشتند به ارائه ایده های خود پرداختند 

که در نهایت با رای و نظر شرکت کنندگان ایده های برتر مشخص شدند.

قالب  در  شرکت کنندگان  ادامه  در 
کردن  عملیاتی  به  اجرایی  تیم های 
ایده های منتخب پرداختند و طی فواصل 
و  مفید  و  فشرده  کارگاه های  از  زمانی 
حاضر  مربیان  کارشناسی  نظرات 
تیم ها  روز سوم  انتهای  در  و  بهره بردند 
نوآوری  یک  قالب  در  را  خود  راه کارهای 
استارتاپی اجتماعی برای تیم داوری ارائه 
انتخاب  برتر  کردند و در نهایت سه تیم 
قرار  حمایت  و  تشویق  مورد  و  شده 

گرفتند.

در سالن همایش والیت اردبیل به همت خیریه راز برگزار شد

دومین همایش بزرگ تشخیص 
و پیشگیری سرطان پستان

به همت خیریه دهش پور برگزار شد

کارگاه آموزشی «پیشگیری از 
سرطان پروستات»

بنیاد خیریه راهبری آالء اولین رویداد استارتاپی کارآفرینی اجتماعی 
رویش را برگزار کرد.

نخستین استارتاپ کارآفرینی 
اجتماعی رویش کلید خورد

اد
ید

خیریه شمس رو
شمع یلدای بیماران شد

مراسم شب یلدا در جمع بیماران و بهبود یافتگان سرطان
صادق شاهیان نطنزی

عکس: زهرا قربانی

شـامگاه ۲۸ آذرمـاه ۱۳۹۷، سـالن بخـش رادیوتراپـی سـاختمان انسـتیتو 
کانسـر بیمارسـتان امام خمینـی(ره)، عوامل اجرایی خیریه شـمس و گروه 
درمانـی ایـن انسـتیتو، میزبـان جمعی از بیمـاران و بهبودیافتگان سـرطان 
بودنـد و شـمع یلـدای آن ها شـدند و لحظات فرح بخشـی را بـرای جمعی از 

بیمـاران و بهبودیافتـگان سـرطان رقم زد.

«شـیرین محققـی» بهبودیافته از سـرطان مجـری و آغازگـر برنامه بود که 
سـروده خـود را نیـز در وصف شـب یلـدا قرائت کرد.

در ادامـه مراسـم، امیر علـی عطاءاللهـی به حافـظ خوانی و نقالـی پرداخت 
بـه  آوادرمانـی  اجـرای موسـیقی توسـط سـامان مرشـد طلـب و گـروه  و 
سرپرسـتی مهـدی قاسـمی نیـز حـال هـوای خاصـی بـه ایـن مراسـم بخشـید.

بهبودیافتـگان  و  بیمـاران  از  تعـدادی  بـه  مسـابقه  اجـرای  بـا  ادامـه،  در 
شـد. اهـدا  هدایایـی 

در پایـان مراسـم، شـرکت کنندگان در بخش هـای مختلف انسـتیتو کانسـر 
حضـور یافتنـد تـا بیمارانـی کـه امـکان حضـور در مراسـم را نداشـتند از این 

لحظـات شـاد بی بهره نباشـند. 

در ادامــه، وصــف ایــن برنامــه توســط «همــا رنجبــری» بهبودیافتــه از 
بخــش  وارد  بیمــاران  وقتــی  امــروز  نــگاه شــما می گــذرد:  از  ســرطان 
رادیوتراپــی انســتیتو کانســر بیمارســتان امــام خمینــی (ره) شــدند با محیط 
ــه  ــود. هم ــت ب ــت و محب ــوی صمیمی ــرق ب ــا غ ــدند. فض ــرو ش ــازه ای روب ت
فعــاالن خیریــه شــمس بســیج شــده بودنــد تــا شــبی پــر از خاطــره بــرای 
ــرده  ــارو پرک ــس فض ــوی گل نرگ ــد . ب ــم کنن ــان فراه ــال درم ــاران در ح بیم
می توانســتی  و  می شــدند  وارد  درمــان  بخش هــای  از  یکی یکــی  بــود. 
ــد و  ــون بودن ــرادی به فکرش ــه اف ــتند ک ــحال هس ــدر خوش ــه چق ــی ک ببین
ــای  ــیقی و برنامه ه ــا موس ــد. ب ــم کردن ــون فراه ــی براش ــدای زیبای ــب یل ش
شــاد و مســابقه، ســاعتی شــاد بــرای آن هــا  فراهــم شــد و پذیرایــی شــب 
ــه  ــان یافت ــه پای ــت برنام ــه وق ــود آنک ــا وج ــاران ب ــد و بیم ــام ش ــدای انج یل
بــود، پــای رفتــن نداشــتند. فعــاالن خیریــه شــمس همراهشــان شــدند و در 

ــدند. ــدم ش ــا هم ق ــا آ ن ه ــان ب ــای درم بخش ه

چـه اشـک های شـادی بـود کـه از چشـم  بیمـاران در حـال درمان جاری شـد. 
خـدا امشـب بـا همـه یـاران خیریـه شـمس همـراه بـود و آن ها را به سـمت 
بهشـت می بـرد. خدایـا از اینکـه بـه همگـی عوامـل خیریـه شـمس اجـازه 

دادی تـا دسـت در دسـت تـو، رو بـه بهشـت برونـد سپاسـگزاریم.

شـاید کلمه شـادی و سـرطان را به راحتی نتوان کنار هم گذاشـت و در شـرح 
بـرای فعالیت هـای  وظایـف پرسـنل زحمت کـش بیمارسـتان ها هـم جایـی 
حمایتـی و شـاد کـردن بیمـاران تعریـف نشـده باشـد. محدودیت هایـی هـم 
در مراکـز درمانـی و بیمارسـتان ها وجـود دارد. بـا ایـن حال، شـکی نیسـت که 
برگـزاری ایـن برنامه هـا و مراسـمی ماننـد شـب یلدا که متناسـب بـا فرهنگ 
نـدارد  بیمارسـتان ها  اسـتانداردهای  بـا  مغایرتـی  و  اسـت  ایرانـی  اصیـل 
می توانـد امیـد بـه آینـده را در دل بیماران مبتال به سـرطان زنـده کند و باعث 
تقویـت روحـی و روانـی و دمیـدن نـور امیـد در دل بیمـاران و خانواده هـای 
آن هـا شـود. شـادی و امیـد بـه زندگـی در بیمـاران شـرایط سـخت مبـارزه و 

مهـار سـرطان را همـوار خواهـد کـرد. 
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خـرداد ســال ۱۳۶۰ عـده ای از نیکـوکاران شـهر مشـهد تصمیم گرفتند بـه منظور 
پیگیری اقدامات یکی از خیران نیک اندیـش که درسال ۱۳۵۱ بــا احـداث و تجـهیــز 
مـرکــز درمـانــی رضـــا (ع) (بیمارسـتان امیـد)- بـه یـاری بیماران مبتال به سـرطان 
برخاسته بود، انجمن خیریه حمایت از بیماران ســرطانی مشــهد را تأسیس کنند 
و بـا رویکـردی جدیـد متناسـب بـا شـرایط روز حاکـم بـر جامعـه بـه یـاری بیمـاران 

مبتال به سرطان بپردازند.

در راسـتای اهـداف انجمـن، آسایشـگاهی بـرای اسـکان بیمـاران غیربومـی نیازمنـد، 
مهیـا شـد که عالوه بر فراهم سـاختن امـکان اقامت طوالنی مدت بیمـاران در دوره 

درمان، با معرفی آن ها به مراکز درمانی و تأمین دارو نیز از آن ها حمایـت می کرد.
  رسالت انجمن

انجمـن در پرتـو حمایت هـای مسـتمر 
خیریـن، زائرسـرای بیمـاران مبتـال بـه 
مطلوب تریـن  و  تأسـیس  را  سـرطان 
بـه  رفاهی-حمایتـی  خدمـات  سـطح 
بیمـاران و خانـواده آن هـا را سـرلوحه 

فعالیت های خود قرار داده است.

جهـت ارائه خدمات پزشـكی به بیماران، 
بزرگ ترین و مجهزترین مركز رادیوتراپی 

و انكولـوژی كشـور توسـط ایـن انجمـن راه انـدازی شـد و به منظـور افزایـش سـطح 
خدمات درمانی، بیمارستان انكولوژی را به مجموعه مراكز درمانی خود افزود.

انجمـن جهـت افزایش سـطح كیفی خدمات خـود، آموزش و پژوهـش را در صدر 
برنامه هایـش قـرار داد، لـذا همـکاری شایسـته با دانشـگاه علوم پزشـکی مشـهد 
شـروع شـد. در ابتـدا شـرق كشـور به عنـوان جامعه هـدف مدنظر قـرار گرفت، در 

عین حال دامنه فعالیت خود را به مناطق وسیع تری گسترش داد. 

انجمـن می کوشـد بـا اسـتفاده از فناوری هـای نویـن در حـوزه درمـان، بـا تأمیـن، 
حفـظ و ارتقـای سـطح سـالمت جامعـه در حـوزه سـرطان بـا ابزارهای آمـوزش و 
پژوهـش در منطقـه و كشـور سـرآمد باشـد تـا هیـچ بیماری به واسـطه نداشـتن 

تمكن مالی مجبور به ترك درمان نشود.
  برنامه های عملیاتی و جاری انجمن

 ساخت، تكمیل، تجهیز و توسعه پروژه های:
  توسعه مركز تخصصی رادیوتراپی و انكولوژی رضا (ع)
  ساخت، تکمیل و تجهیز بیمارستان انكولوژی ناظران

  ساخت، تکمیل و تجهیز زائرسرا (آسایشگاه)

  مرکــــز تخصـــــصی رادیوتـــــراپی و 
انکولوژی رضا (ع)

بزرگ تـــــرین و مجهـــــــزترین مـرکز 
پرتودرمانی کشـــور - عضو رســــمی 

(UICC) سازمان جهانی سرطان

ــای  ــتفاده از فناوری هـ ــدف اسـ ــا هـ بـ
درمـــان  موفـــق  انجـــام  و  نویـــن 
مرکـــز  احـــداث  طـــرح  بیمـــاران، 
تخصصـــی رادیوتراپـــی و انکولـــوژی 
بـــه   ۱۳۸۶ ســـال  در  (ع)  رضـــا 
بـــا کمــــک  و  رســــید  بهره بـــرداری 
توســـعه  به ســـرعت  نیکوکــــاران، 
یافـــت. مرکـــزی کـــه هـــم اکنـــون بـــا 
ـــتاب دهنده  ـــتگاه ش ـــج دس ـــتن پن داش
پیشـــرفته در کنـــار ســـایر  خطـــی 
دســـتگاه های  و  تجهیـــزات 
به عنـــوان  درمانـــی  و  تشـــخیصی 
مرکـــز  مجهزتریـــن  و  بزرگ تریـــن 
پرتودرمانـــی کشـــور، روزانـــه پذیـــرای 
ارائـــه  و  بیمـــار  نفـــر   ۷۰۰ از  بیـــش 
قریـــب بـــه دوهـــزار خدمـــت درمانـــی 
از  هم وطنـــان  بـــه  تشـــخیصی   -
اقصـــی نقـــاط کشـــور و همچنیـــن 

اتباع کشورهای همسایه است.

  بخش های درمانی مرکز

  شیمی درمانی (با ظرفیت ۲۶ تخت)
  پرتــــودرمانی داخـــلی (براکی تراپی)، 

تنها مرکز در شرق کشور
پنج  به  خارجی(مجهز  پرتودرمانی    

دستگاه شتاب دهنده)

  تکنیک های نوین پرتو درمانی

الف- پرتـــــودرمانی با شدت متــــغیر 
سیســـــــــتم  به  مجهـــــز   ،(IMRT)
در  رادیوتراپی  تخصصی  سی تی اسکن 

اتاق درمان 
و  پایش  همراه  به  پرتودرمانی  ب- 

مدیریت حرکات تنفسی بیمار

  بخش های تشخیصی مرکز شامل:

  ام آر آی
  پزشکی هسته ای

  ماموگرافی دیجیتال
  سونوگرافی کالر داپلر

  رادیـولـوژی دیجیتال
  سنجش تراکم  استخوان

ERCP آندوسکوپی، کولونوسکوپی و  
  سی تی اسکن اسپیرال مولتی اسالیس

  سایر بخش های مرکز شامل:

  داروخـانــه
  کلینیک تغذیه
  دنــدانپزشـکی

  واحد آموزش بیمـاران
  کلـینیک زنان و مـامـایی  

  خدمات مشاوره  و روان شناسی   
  کلینیک متخصصان رادیوتراپی و انکولوژی

در مرکز درمانی رضا (ع)

هیچ بیمار نیازمندی از درمان 
سرطان محروم نمی شود

  آسایشگاه انجمن

 آســایشــگــــاه انجـمــــن بـــا ۶۰ تخـــت، خدمـــات هتلینـــگ را به صـــورت رایـــگان 
ـــه  ـــور ارائ ـــتان های کش ـــرطان از اس ـــه س ـــال ب ـــتطاعت مبت ـــم اس ـــاران ک ـــرای بیم ب
می دهـــد. ایـــن بیمـــاران در طـــول درمـــان به طـــور میانگیـــن ۳۰ تـــا۴۰ روز 
ـــان می ســـازد هزینـــه اقامـــت هـــر بیمـــار در  مهمـــان انجمـــن هســـتند. خاطرنشـ

آسایشگاه روزانـه معادل ۷۰۰ هزار ریال برآورد شده است.

انجمن خیریه حمایت از بیماران 
سـرطانی مشـهد در پرتو 

حمايت های مستمر خيرين، 
زائرسرای بيماران مبتال به سرطان 

را تأسيس و مطلوب ترين سطح 
خدمات رفاهی-حمايتی به بيماران 

و خانواده آن ها را سرلوحه 
فعاليت های خود قرار داده است.

این انجمن می کوشد با استفاده
از فناوری های نوين در

حوزه درمان،
با تأمين، حفظ و ارتقای سطح 

سالمت جامعه در
حوزه سرطان با ابزارهای آموزش

و پژوهش در منطقه و كشور
سرآمد باشد.

کیفیـــــت مطلــــوب تر به بیمـــــــاران و 
خانواده  هایشان در دســــتور کار خود قرار 

دهد. 

با  زائرسرا  ساخت  عملیات   ۱۳۹۶ سال  در 
بر  مشتمل  متر مربع   ۴۵۰۰ زیربنای 
پیش بینی  و  آغاز  اتاق  سه طبقه، دارای ۴۰ 
می شود عملیات ساخت دو ساله به اتمام 

رسیده و برای بهره برداری آماده شود.

انجمن  عمومی  روابط  از  سروش شمس 
خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد 

جهت ارسال این مطلب تشکر  می کند.

پرتودرمانی داخلی (براکی تراپی)

پروژه بیمارستان ناظران

دستگاه شتاب دهنده

  بیمارستان انکولوژی ناظران

حضور ثمربخش نیکوکاران و اراده راسخ آنان برای خدمت هرچه مطلوب تر به بیماران، 
انجمن را به سمت احداث بیمارستان انکولوژی سوق داد. پروژه احداث بیمارستان انکولوژی 

ناظران با ۲۹هزار مترمربع زیربنا و ظرفیت ۲۲۰ تخت، از خرداد سال ۱۳۹۴ آغاز شد. 

انجمن امیدوار است با اتمام و راه اندازی بیمارستان با پیشرفته ترین تجهیزات 
پزشکی، در خدمت بیماران مبتال به سرطان کشور باشد. هم اکنون این بیمارستان 
با برآورد ۱۴۰۰ میلیارد ریال تا تیرماه سال جاری با پیشرفت فیزیکی ۶۸درصد با همت 

نیک اندیشان مراحل ساخت خود را مطابق جدول زمانی پشت سر می گذارد.

  زائرسرا

با  خدمات  ارائه  و  اقامت  تا  برآن داشت  را  انجمن  اقامت،  برای  بیماران شهرستانی  دغدغه 

۲۷ شماره ۴ | دی ۲۶۱۳۹۷



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:

۱.   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 ۲. مطال

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

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

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

۷. 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 :۱.  بارگذاری مطلب و ثبت مشخصات در سایت نشریه، به آدرس

 shamsngo.ir@gmail.com  ۲.  ارسال مطلب به ایمیل نشریه، به آدرس

۳.  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 ۶، واحد ۱۶    تلفن ۰۲۱۶۶۵۷۸۵۲۲

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 ۶۰۰ هزار ریال است.  

 ٪۲۰ مشمول  شماره  هر  از  نسخه   ۱۰ 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
۱. تکمیل فرم اشتراک در وب سایت نشریه به آدرس

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

حساب ۴۳۶۲۵۳۷۳/۵۰   شماره  به  اشتراک  مبلغ  واریز   .۲
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 ۰۲۱۶۶۵۷۸۵۲۲ یا با ایمیل نشریه تماس بگیرید. 

خیابان  روبروی  غربی،  فاطمی  خیابان  نشریه:  دفتر  آدرس 
اعتماد زاده، کوچه پروین، پالک ۶، واحد ۱۶

دعـــوت بـــه ارســـال مقــــاله 

ماهنــــامه شنـاخت و مهـار سرطـان

سبزی پلو با 
ماهی

بهاره ساسانفر
کارشناس ارشد تغذیه

  برنج خام: دو پیمانه 

  ماهی قزل  آال: یک عدد متوسط 

  سیر: چهار حبه 

  فلفل، نمک و زعفران: به مقدار الزم 

  روغــن مایــع (ترجیحاً کانوال): 

۴ قاشق غذاخوری سرصاف

ماهی قزل  آال را به قطعات ۱۰×۱۰ برش 
بزنید (پوست ماهی را جدا نکنید) و در 
جهت بافت گوشت ماهی برش  های 
قبالً  که  را  خام  سیر  و  بزنید  کوچک 
حلقه  های  به صورت  کنده  اید  پوست 
نمک  کمی  کنید.  برش  ها  وارد  باریک 
قسمت  به  نیز  زعفران  و  فلفل  و 
بگذارید  و  اضافه کنید  گوشت ماهی 
که  آبی  همان  با  را  برنج  بماند.  کمی 
قابلــــمه  درون  خیس  خورده  آن  در 
بریزید و بگذارید با کمی نمک روی گاز 
حرارت ببیند و پس از اینکه کمی نرم 
آب  به  نیاز  برنج  پخت  برای  (اگر  شد 
بیشتری بود به اندازه  ای اضافه شود 
اضافه  آب  خالی کردن  به  که مجبور 
سه  و  شوید  مقداری  نشوید)  آن 
اضافه  آن  به  روغن  قاشق غذاخوری 

کنید. 

گـــــــودی  و  بزرگ  نسبتاً  ماهی  تابه 
یک  با  آن را  کف  و  کنید  انتخاب  را 
کنید  چـــــرب  روغن  قاشق غذاخوری 
پوست   طرف  از  را  ماهی  قطعات  و 
ماهی درون آن بچینید سپس برنج را 
آرام روی آن ها بریزید و پخش کنید و 
درب ماهیتابه را بگذارید. زمانی  که از 
را روی در  بلند شد، دم  کنی  بخار  غذا 

ماهیتابه بگذارید.

است  ضروری  غذایی  مواد  از  ماهی 
که باید در هفته دو تا سه بار مصرف 
شود. این ماده غذایی حاوی چربی های 
 ۳ امگا  خصوص  به  ما  بدن  ضروری 
ماهی   ۳ امگا  منبع  بهترین  است. 
سالمون است که متأسفانه در کشور 
ما در دسترس همه نیست و بسیار 
ماهی  های  اوقات  برخی  است.  گران 
قزل  آالی صورتی رنگ را در فروشگاه ها 

تحت عنوان سالمون به فروش می رسانند که در واقع همان ماهی قزل  آال است 
که به دلیل نوع خوراک  هنگام پرورش  شان گوشت آن ها شبیه ماهی سالمون 
صورتی رنگ شده  است.  چربی امگا ۳ نسبت به حرارت بسیار حساس است لذا 
برای حفظ آن در حین پخت باید از حرارت های کم، مثل بخارپز، استفاده شود. ولی 
چون مزه آن با بخارپزشدن مورد پسند اکثر افراد جامعه نیست، استفاده از روش 
پخت پیشنهادی در این دستور به جای سرخ کردن در غوطه وری در روغن می  تواند 
به حفظ مواد مفید و جلوگیری از تشکیل مواد مضر و در ضمن مزه خوب آن 
کمک کند. استفاده از سیر و فلفل قرمز و زعفران به عنوان منابع آنتی  اکسیدانی 
در عین اینکه آنتی  اکسیدان به بدن ما وارد می کنند، به کاهش تشکیل مواد مضر 

در حین پخت نیز کمک و غذا را خوش رنگ می  کند.

آن کمک می  کند.  B موجود در  ویتامین های گروه  به حفظ  برنج  آبکش نکردن 
شوید استفاده شده نیز منبع خوب ویتامین A و کاروتن است و در ضمن مقدار 

فیبر غذایی را باال می  برد. 

مقدار مواد مغذی در یک قطعه ماهی پخته  شده به  همراه دو کفگیر سر صاف برنج

مقدارماده مغذی

۵۱۳/۶انرژی (کیلوکالری)

۵۰/۵۹کربوهیدرات (گرم)

۵۲/۵پروتئین (گرم)

۱/۳۶فیبر (گرم)

۱۲/۶۳چربی (گرم)

۱۵۴کلسترول

۳۶۸/۶ (میکروگرم)Aویتامین 

۱۸۳۰(میکروگرم) کاروتن

۲۴/۲ (میکروگرم) D ویتامین

۲۵/۸ویتامین ث (میلی گرم)

۳۷/۹فوالت (میکروگرم)

۲/۱۸آهن (میلی گرم)
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IR۶۰  ۰۱۲۰  ۰۰۰۰  ۰۰۰۰  ۴۳۶۲  ۵۳۷۳  ۵۰
مؤسسه غیردولتی شناخت و مهار سرطان

اندوخته ای از جنس مهربانی
«خیریه شــمس» از ســال ۱۳۹۱ با هـــدف پیشگیری از 

ســرطان و کمک بــه بیمــاران مبتال به ســـرطان و 
خانواده های آن ها تشکیل شده و تا کنون نقــــش 

مؤثری در تامین دارو، درمـان و حمایت روانـی از 
خانواده های آن ها ایفا کرده است.

امــا هنوز کارهای زیادی می توان انجام داد که به 
همت خیر خواهانی چون شما، امکان پذیر است.

اگــر می خواهید با همراهی در ایــن امر خیر، در 
هزینــه دارو و درمــان بیمــاران نیازمنــد مبتال به 

سرطان، سهــــیم شــوید، با اطمینــــان خاطر این 
قلک ها را انتخاب کنید.
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