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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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