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سه قاب از زندگی

فرهاد حسن زاده
نویسنده، روزنامه نگار و طنز پرداز

هفت سین سالمتی ما
ســال ۱۳۹۷ رو بــه پایــان اســت و اندک انــدک آمــاده ســال نــو می شــویم. حــال 
کــه پنجمیــن شــماره پنجــم ماهنامــه ســروش شــمس را منتشــر می کنیــم  
ــیم و  ــم می اندیش ــده گرفته ای ــه به عه ــی ک ــه مأموریت ــته ب ــر از گذش مطمئن ت

ــه نتیجــه آن خوش بیــن هســتیم. تــالش می کنیــم و ب

بــه ســرطان  عزیــز  ایــران  مــردم  از  نفــر  هــزار   ۱۱۰ تعــداد   ۱۳۹۷ در ســال 
ــه در  ــان ب ــالمتی ج ــاری به س ــن بیم ــگ ای ــر از جن ــزار نف ــدند و ۵۵ه ــال ش مبت
آمــار  ایــن  آینــده  ۲۰ســال  بردنــد. پیش بینی هــا نشــان می دهــد کــه طــی 
ــف  ــه نص ــد ک ــان می ده ــی نش ــات علم ــام تحقیق ــد. تم ــد ش ــر خواه دو براب
ایــن بیماری هــا و مرگ هــا را می توانیــم پیشــگیری کنیــم.  امــا پیشــگیری 
ــد در آن  ــردم بای ــم م ــت و ه ــم دول ــه ه ــت ک ــم اس ــروژه ای عظی ــرطان، پ از س

مشــارکت فعــال داشــته باشــند. 

ــگیری  ــای پیش ــه روش ه ــت ک ــی اس ــت خوب ــال فرص ــه دوم س ــوای نیم آب ه
ــی  ــبک زندگ ــود س ــا بهب ــم و ب ــاده کنی ــر پی ــود بهت ــی خ ــرطان را در زندگ از س
ســالم شــامل افزایــش فعالیــت فیزیکــی و تغذیــه ســالم، کاهــش وزن، دوری 
از ســیگار، قلیــان، تریــاک و ســایر مــواد ســرطان زا از ایجــاد ســرطان در خــود و 

ــم. ــواده جلوگیــری کنی خان

 بیاییــد بیشــتر در مــورد ســرطان بدانیــم و اجــازه ندهیــم خرافــات و اطالعــات 
غلــط بــر مــا ســایه کنــد. اگــر می توانیــم نــذر خــود را بــه بیمــاران مبتــال 
ادا کنیــم، چرا کــه هزینه هــای بیمــاری ســرطان زیــاد اســت.  بــه ســرطان 
محــک  می کنیــم،  ســرطان  مهــار  و  پیشــگیری  بــرای  را  آنچــه  می توانیــم 

ــم. ــود بدانی ــی خ ارزیاب

صحبــت کــردن در مــورد ســرطان ســخت اســت و دوســت نداریــم در نــوروز بــه 
آن فکــر کنیــم ولــی بــا ایــده مثبــت می تــوان از هفت ســین پیشــگیری و مهــار 

ســرطان ســخن به میــان آورد:

۱) ســرطان قابل پیشگیری است.

۲) ســرطان را بهتر بشناسیم.

۳) ســرطان هم مثل بقیه بیماری هاســت و نباید از آن ترسید.

۴) سرطان قابل درمان است.

۵) ســرطان هزینه دارد. بیماران را هنگام درمان تنها نگذاریم.

۶) ســرطان بیماری اســت که درمان آن، نیاز به حمایت همه جانبه دارد.

۷) ســرطان محکی برای بیمار، خانواده بیمار و جامعه و همه ماســت. 

ــه را  ــاندن به جامع ــت آگاهی رس ــه مأموری ــمس داوطلبان ــروش ش ــریه س نش
به عهــده گرفتــه اســت و می خواهــد در هفت ســین ســرطان نقش آفرینــی 

کنــد.

از ایــن فرصــت اســتفاده می کنــم و از تمــام کارشناســان، محققان، مســئوالن، 
نویســندگان، هنرمنــدان و همچنیــن عوامــل اجرایــی نشــریه ســروش شــمس 
کــه در ســال ۱۳۹۷ کنــار مــا بودنــد، صمیمانــه سپاســگزاری کنــم و امیــدوارم 
بــا توســعه شــبکه علمــی و اجرایــی مجلــه در ســال ۱۳۹۸ بتوانیــم قدم هــای 

بیشــتر و مؤثرتــری در ایــن راه دشــوار برداریــم.

قاب اول
ــه  ــده فاصلـ ــرطان شـ ــار سـ ــرادرم دچـ ــنیدم بـ ــی شـ وقتـ
ــم.  ــک ریختـ ــد اشـ ــه را یک بنـ ــا خانـ ــالد تـ ــتان میـ بیمارسـ
مـــن  و  بـــود  ســـاله   ۵۷ بـــرادرم  نمی شـــد.  بـــاورم 
ــا  ــود. بارهـ ــن بـ ــزی ممکـ ــن چیـ ــور چنیـ ــاله. چطـ پنجاه  سـ
ــی را  ــا آدم هایـ ــودم. بارهـ ــنیده بـ ــاری را شـ ــن بیمـ ــم ایـ اسـ
ــان  ــه ی تن شـ ــه درون قلعـ ــو بـ ــن دیـ ــه ایـ ــودم کـ ــده بـ دیـ
رســـوخ کـــرده، بیـــرون نرفتـــه، و آن هـــا را ازپـــا انداختـــه 
بـــود. بارهـــا تـــوی داســـتان ها بـــه ایـــن موضـــوع برخـــورده 
ـــتان  ـــه بیمارس ـــه ای ب ـــتن فیلمنام ـــرای نوش ـــی ب ـــودم. حت ب
محـــک رفتـــه و بـــا خانواده هـــا و مشـــاوران و پزشـــکان و 
بچه هایـــی کـــه درگیـــر ایـــن درد بودنـــد، حـــرف زده بـــودم. 
ــی  ــا وقتـ ــان تـ ــه انسـ ــت کـ ــه اسـ ــم چگونـ ــی نمی دانـ ولـ
خـــودش یـــا عزیزتریـــن کســـانش درگیـــر نشـــوند آن چنـــان 
ـــاال،  ـــود. ح ـــن درد نمی ش ـــق ای ـــه عم ـــاید متوج ـــد و ش ـــه بای ک
ـــت  ـــاله. او توانس ـــرادرم ۶۳ س ـــاله ام و ب ـــن ۵۷ س ـــروز، م ام
ـــروز  ـــگ پی ـــن جن ـــد و از ای ـــرون کن ـــه اش بی ـــو را از قلع آن دی
ــروزی  ــود. پیـ ــم بـ ــا هـ ــروزی مـ ــروزی او پیـ ــد. پیـ ــه در آیـ بـ
ـــگ او را  ـــبانه روز جن ـــه ش ـــکانی ک ـــدان و پزش ـــر و فرزن همس
راهبـــری می کردنـــد و در کنـــارش بودنـــد. امـــا ایـــن روزهـــا 
ــک  ــد. یـ ــرده و می کنـ ــوده کـ ــرادرم را فرسـ ــری بـ ــز دیگـ چیـ
ــا او  ــاری بـ ــروع بیمـ ــاً از شـ ــه تقریبـ ــزرگ کـ ــرداری بـ کاله بـ
ـــن  ـــریف و مؤم ـــت. ش ـــریفی اس ـــان ش ـــود. او انس ـــراه ب هم
و درســـتکار. امـــا حـــاال شـــاید ناچـــار شـــود خانـــه اش را 
بفروشـــد تـــا از ایـــن درد انســـانی نجـــات پیـــدا کنـــد. از 
رفتن هـــای مـــدام بـــه دادگاه و دادســـرا و حق خواهـــی از 
ــازی  ــا زندگـــی اش بـ کســـی کـــه هســـتی اش را گرفتـــه و بـ
کـــرده. اینجاســـت کـــه بـــه یـــاد شـــعر دوســـت خوبمـــان 

قیصـــر امین پـــور می افتـــم کـــه می گفـــت: 

گاهی گمان نمی کنی ولی خوب می شود
گاهی نمی شود که نمی شود که نمی شود

گاهی بساط عیش خودش جور می شود
می شود به دستور  تهیه  دگر  گاهی 

بی مقدمه آن  خود  می شود  جور  گه 
می شود ناجور  مقدمه  صد  دو  با  گه 

است بی اجابت  دعا  دوره  هزار  گاهی 
می شود تو  نام  به  قرعه  نگفته  گاهی 

قاب دوم
و  دیدار  کتابخانه ها  یا  مدرسه ها  بچه های  با  معموالً  من 
تکراری  برایم  پاسخ ها  و  پرسش ها  دیگر  دارم.  گفت وگو 
شده اند. اما روزی یکی از دخترها چیزی نپرسید. پس از تمام 
شدن جلسه آمد و حرفی زد که عجیب بود. او گفت: «من 
به خودکشی فکر می کردم،  بودم و حتی  زندگی مأیوس  از 
را نکنم. شما چطور  این کار  باعث شد  رمان شما  خواندن 

این قدر نگاه خوش بینانه به زندگی دارید؟» 
به او پاسخی کوتاه دادم، اما حاال آن پاسخ را برای خودم و شما 
بازتر می کنم. هرکس برای خودش فلسفه ای دارد. این فلسفه 
نوع نگاه او به دنیا را تعیین می کند. حاال اگر این فرد هنرمند 
آثارش تبلور پیدا می کند، چون درست  باشد فلسفه اش در 
مانند فیلتری در مسیر خلق اثر هنری است و نویسنده یا 
هنرمند با عبور دادن عناصر و اجزای داستانش آن را خلق 
می کند. نمی دانم این فلسفه ها از کی در آدمی شکل می گیرد 
و کی به آن آگاه می شود. یا شاید هم هنرمند چندان به آن آگاه 
نباشد و ناخودآگاهانه صاحب این سبک و نگاه خاص شود. و 
همین نگاه است که باعث خلق آثاری می شود که سرشار از 
عشق، صلح و امید است. بله من انسان امیدواری هستم چون 
فلسفه ای دارم که همه چیز را از پس عینک خوش بینی و امید 
می بینم. فلسفه ای که به گمانش جهان آن چنان که بعضی ها 
فکر می کنند جدی نیست. آن قدر جدی نیست که بخواهیم به 
خاطر دنیا با دنیا بجنگیم. آن قدر که در حرص به دست آوردن یا 
غم از دست دادن چیزی -حتی جانمان- فرسوده شویم. آن قدر 
که فکر کنیم ما مرکز جهانیم و همه چیز باید بر وفق مراد ما 
باشد. در نگاه من هیچ پدیده ی ثابتی وجود ندارد. همه چیز در 

گذر است. نمایان می شود و دمی بعد سپری می گردد. 
قاب آخر

نمایشگاهی  آن  در  که  رفتم  مدرسه ای  به  پیش  دوسال   
میزی  روی  بود.  دانش آموزی  فعالیت های  و  تحقیق ها  از 
که عنوانش یادم نیست ولی پر از وسایل و عکس هایی از 
از دانش آموزان  یکی  بود،  آسمان و ستاره ها و کهکشان ها 
یاد داد.  به من  به من نشان داد. در حقیقت چیزی  چیزی 
اینجاییم،  «ما  و گفت:  داد  تصویری هوایی نشانم  ابتدا  او 
را  زمین  کره ی  بعدی  تصویری  در  ماست.»  مدرسه ی  این 
نشان داد و گفت این زمین ماست و این هم ایران است.» 
را نشان داد که شبیه  در تصویری دیگر منظومه شمسی 
نقطه هایی نورانی در شبی مه گرفته بود. در تصویری دیگر 
منظومه  مثل  منظومه  چند  که  داد  نشانم  کهکشانی 
شمسی در آن جای گرفته بود. و بعد با تصویری و تصویری 
دیگر مرا برد باال. بعد پرسید: «آقای نویسنده! شما کجای این 

هستی بی کران هستی؟»
راستش در هیچ کدام از تصویر ها چیزی به نام «من» وجود 
نداشت. حتی غباری به اندازه ی ذره ای نشسته بر نوک سوزنی. 
سکوت کردم و رفتم سمت حیاط مدرسه. باران می بارید و 

دلم می خواست زیر باران بچرخم.

در هیچ کدام
از تصویر ها

چیزی به نام «من»
وجود نداشت.
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ــال در  ــرکت فعـ ــا شـ ــرطان بـ ــی سـ ــا روز جهانـ ــان بـ ــمس هم زمـ ــه شـ خیریـ
نشســـت ایـــن روز، غرفـــه  اطالع رســـانی خـــود را نیـــز در جهـــت پیشـــگیری و 

آگاهی رسانی برپا کرد.

ـــه  ـــرطان، ب ـــی س ـــا روز جهان ـــان ب ـــمس؛ هم زم ـــروش ش ـــگار س ـــزارش خبرن ـــه گ ب
همـــت شـــبکه ملـــی تشـــکل های مردمـــی و مؤسســـات خیریـــه حـــوزه 
ســـرطان نشســـتی بـــا محوریـــت اهـــداف انجمـــن کنتـــرل جهانـــی ســـرطان 
ـــن مراســـم، غرفـــه  ـــا حضـــور فعـــال در ای ـــه شـــمس ب (uicc) برگـــزار شـــد و خیری
ـــوم  ـــگاه عل ـــزی دانش ـــازمان مرک ـــر س ـــالن آمفی تئات ـــیه س ـــز در حاش ـــود را نی خ

پزشکی برپا کرد.

گردهمایـــی هفتـــه جهانـــی ســـرطان در راســـتای شـــعار انجمـــن جهانـــی کنتـــرل 
ـــن  ـــت. ای ـــه داش ـــم» ادام ـــتم و می خواه ـــن هس ـــن «م ـــرطان (UICC) و کمپی س
مردم نهـــاد  ســـازمان های  فعالیـــت  مرکـــز  بزرگ تریـــن  به عنـــوان  شـــبکه 
ـــا  ـــران هســـتم و ت حـــوزه ســـرطان، شـــعار «مـــن عضـــو شـــبکه ملـــی ســـرطان ای
خداحافظـــی جهـــان بـــا ســـرطان تـــالش می کنـــم» را انتخـــاب کـــرده و امیـــد 
دارد بـــا همراهـــی مؤسســـات خیریـــه بتوانـــد مطابـــق ایـــن شـــعار فعالیـــت 
کنـــد و برنامـــه ای را همســـو بـــا برنامـــه کنتـــرل ســـرطان کـــه از ســـوی وزارت 
بهداشـــت تنظیـــم می شـــود، تبییـــن کنـــد تـــا ســـازمان های مردم نهـــاد 
ــرطان  ــی سـ ــش ملـ ــه پویـ ــود در برنامـ ــت خـ ــتفاده از ظرفیـ ــا اسـ ــد بـ بتواننـ
ـــور  ـــرطان در کش ـــرل س ـــرای کنت ـــه ب ـــه ای یکپارچ ـــن برنام ـــد. بنابرای ـــور یابن حض
ــگیری،  ــات پیشـ ــب ترین خدمـ ــن و مناسـ ــا بهتریـ ــد تـ ــد آمـ ــود خواهـ ــه وجـ بـ
تشـــخیص زودهنـــگام، درمـــان و مراقبت هـــای تســـکینی در اختیـــار مـــردم قـــرار 
گیـــرد. ایـــن شـــبکه، غیردولتـــی اســـت کـــه بودجـــه آن از محـــل بودجه هـــای 

عمومی و کمک های مردمی تأمین می شود.

هم زمان با هفته سرطان صورت گرفت:

حضور خیریه شمس
در نشست روز جهانی سرطان

برپایی غرفه  خیریه شمس با هدف پیشگیری و آگاهی رسانی

صادق شاهیان نطنزی
نازنین جوادیه

ضرورت تأثیر بخشی حمایت از بیماران 
مبتال به سرطان از سوی سازمان های 

فعال  

ـــه  ـــان مدیرعامـــل خیری آراســـب احمدی
محـــک بـــه مناســـبت روز جهانـــی 
ــی  ــن) در گردهمایـ ــرطان(۱۵ بهمـ سـ
حـــوزه  مردم نهـــاد  ســـازمان های 
مســـئوالن  حضـــور  در  ســـرطان 
دولتـــی، صاحبـــان صنایـــع، اعضـــای 
حـــوزه  در  فعـــال  ســـازمان های 
ســـرطان بـــه مناســـبت روز جهانـــی 
آگاهی بخشـــی  باهـــدف  ســـرطان 

اطالع رســـانی  و  ســـرطان  دربـــاره 
فعالیت هـــای شـــبکه در دانشـــگاه 
ــازمان های  ــدد سـ ــت: تعـ ــران، گفـ تهـ
ـــت  ـــرطان و فعالی ـــوزه س ـــال در ح فع
آن هـــا به صـــورت جزیـــره ای ســـبب 
بـــردن  بـــاال  به منظـــور  تـــا  شـــد 
اثربخشـــی و کارایـــی ســـازمان های 
ــا  ــبکه ای بـ ــوزه شـ ــن حـ ــال در ایـ فعـ
با هـــدف  و  توانمنـــد  ســـاختاری 
ســـازمان های  میـــان  تعامـــل 
به منظـــور  کشـــور  مردم نهـــاد 
و تجربیـــات در  هم افزایـــی دانـــش 
زمینـــه حمایـــت از بیمـــاران مبتـــال بـــه 
ــاد  ــان ایجـ ــرطان و خانواده هایشـ سـ

شود. 

وی افــزود: ایــن شــبکه بــا برگــزاری 
ــری و  ــت های خب ــا، نشس کنفرانس ه
برنامه هایــی همچــون هفتــه جهانــی 
کنتــرل  بــا  دارد  تــالش  ســرطان 
بیمـــــــاری ســــــــرطان بهتــــــرین و 
پیشــگیری،  خدمــات  مناســب ترین 
درمــان و مراقبت هــای تســکینی را در 
ــرطان  ــه س ــال ب ــاران مبت ــار بیم اختی

قرار دهد.

با برنامه ریزی و
تخصیص بودجه مناسب در 

سطوح ملی و استانی
می توانیم گام های مؤثری

در پیشگیری و درمان سرطان ها
در ایران برداریم.

شبکه ملی تشکل های مردمی و 
مؤسسات خیریه حوزه سرطان، 

شعار «من عضو شبکه ملی 
سرطان ایران هستم و تا 

خداحافظی جهان با سرطان 
تالش می کنم»

را انتخاب کرده است.

آمار سرطان در ایران کمتر از متوسط 
جهانی است

ــق  ــری مطل ــی قنب ــر عل ــه دکت در ادام
از  پیشــگیری  و  اداره کنتــرل  رئیــس 
ســرطان وزارت بهداشــت اعــالم کــرد: 
دو  هــر  در  ایــران  در  ســرطان  آمــار 
جهانــی  متوســط  از  کمتــر  جنــس 
ــده ای  ــاری در آین ــن بیم ــا ای ــت. ام اس

نه چندان دور دو برابر خواهد شد.

از ســرطان ها  ۵۰ درصــد  وی گفــت: 
عمــر  طــول  و  اســت  قابل درمــان 

صحیــح  ســبک  البتــه  دارد.  زیــادی 
زندگــی نقــش بیشــتری در مقایســه بــا 
عوامــل محیطــی در بــروز ســرطان 

بین ایرانیان دارد.

از  پیشــگیری  و  اداره کنتــرل  رئیــس 
ادامــه  در  بهداشــت  وزارت  ســرطان 
کاهــش  و  پیشــگیری  بــرای  گفــت: 
مرگ و میــر ناشــی از ســرطان راه هــای 
بســیاری وجــود دارد و نبایــد از لفــظ 
ســونامی اســتفاده کنیــم. چون کــه 

این مفهوم اشتباه است.

تأمیـــن  دربـــاره  مطلـــق  قنبـــری 
بـــا  جدیـــد  رادیوتراپـــی  ۳۰دســـتگاه 
حمایـــت هیأت امنـــای صرفه جویـــی 
در  بیمـــاران  معالجـــه  بـــرای  ارزی 
کشـــور اظهـــار امیـــدواری کـــرد: در 
درمـــان ســـرطان، در کنـــار شـــیمی 
ـــی نیـــز  ـــه جراحـــی و رادیوتراپ ـــی ب درمان

باید توجه شود.

احساسی  نباید  سرطان  با  مبارزه  در 
برخورد کنیم

عضو  زنده دل  کاظم  دکتر  همچنین 
هیات مدیره شبکه تشکل های مردمی 
و مؤسسات خیریه حوزه سرطان ایران 
بیان داشت:  در مبارزه با سرطان نباید 

احساسی برخورد کنیم. 

برنامه  به  مناسبی  بودجه  است  الزم 
کنترل سرطان در کشور اختصاص یابد 
تا برنامه ها اجرا شود. در حالی که فعال 
مشخص نیست که ما در مجموع چقدر 

برای کنترل سرطان هزینه می کنیم و 
چقدر برای دستیابی به اهداف نیاز داریم. 
بودجه  تخصیص  و  برنامه ریزی  با 
استانی  و  ملی  سطوح  در  مناسب 
می توانیم گام های مؤثری در پیشگیری 

و درمان سرطان ها در ایران برداریم.

شـبکه ملـی سـرطان تـالش می کند با 
مؤسسـات  بیـن  همـکاری  تقویـت 
مردم نهـاد، بخش هـای دولتی و بخش 
اهـداف کنتـرل  تحقـق  بـه  خصوصـی 
در  و  کنـد  کمـک  ایـران  در  سـرطان 
راسـتای ایـن هدف با تدویـن یک برنامه 
راهبـردی حمایت طلبی، انتقـال دانش 
محورهـای  جـزو  را  ظرفیت سـازی  و 

اصلی فعالیت خود قرار داده است.

گفتنـی اسـت غرفـه خیریـه شـمس بـا 
مراجعه کننـدگان  گسـترده  اسـتقبال 
روبرو شـد و در حاشـیه برپایـی این غرفه، 
مراجعه کننـــــدگان زیـــادی، اقـدام ایـن 
موسسـه در برپایـی ایـن غرفـه را حائـز 
کتـب،  توزیـع  و  کردنـد  عنـوان  اهمیـت 
مشـاوره  و  خیریـه  آموزشـی  بروشـور 
تغذیـــــــه بـه آن هـــــــا، اسـتقبال گـرم 
مراجعه کننــــــــدگان و پرسـنل خـوب 

بیمارستان را به دنبال داشت.

نباید از لفظ
سونامی

استفاده کنیم.
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پروفسور الیزابت وایدرپس-واینیو، رئیس آژانس بین المللی 
حوزه  در  سرآمد  محققان  از   ،(IARC) سرطان  تحقیقات 
سرطان های زنان است. این محقق برجسته در سال ۱۳۹۷، 
در  آن  تأثیر  و  قهوه  مصرف  چالش برانگیز  موضوع  به 
پیشگیری از سرطان آندومتر رحم پرداخته است. نتایج این 
مطالعه با در نظر گرفتن تمام مطالعاتی که تاکنون در این 
و  هم گروهی  مطالعه  دوازده  شامل  گرفته،  صورت  زمینٔه 
و  تغذیه  وزین  مجله  در  مورد-شاهدی  مطالعه  هشت 
ترکیب  (Nutrition & Cancer) منتشر شده  است.  سرطان 
نتایج مطالعات با کیفیت نشان دهنده کاهش خطر ابتال به 
روزانه  است که  زنانی  در  ۴۰ درصد)  تا   ۳۰) آندومتر  سرطان 
حداقل یک فنجان قهوه می نوشند. از طرف دیگر، با بررسی 
نتایج، بر اساس شاخص توده بدنی در زنان مبتال، مشخص 
شده است که تأثیر پیشگیری کننده قهوه، در زنانی که دارای 
تا ۳۰  و  از سایرین است  اضافه وزن و چاقی هستند، بیش 
این زنان کاهش  را در  آندومتر  ابتال به سرطان  درصد خطر 

می دهد که رقم قابل توجهی است. 

منبع:
Lukic, M., N. Guha, I. Licaj, P.A. van den Brandt, L.T. Stayner, 
A. Tavani, and E. Weiderpass, Coffee Drinking and the Risk 
of Endometrial Cancer: An Updated Meta-Analysis of 
Observational Studies. Nutr Cancer, 2018. 70(4): p. 513528-.

 ،(Elisabete Weiderpass-Vainio) وایدرپس-واینیو  الیزابت  پروفسور 
پزشک و متخصص اپیدمیولوژی سرطان و عضو هیئت علمی دپارتمان 
اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشکده پزشکی دانشگاه کارولینسکا سوئد 
است. تحقیقات برجسته او در زمینه علت ایجاد 
سرطان های زنان و همچنین عفونت های منجر 
پروفسور  حاضر  حال  در  است.  سرطان  به 
بین المللی  آژانس  رئیس  وایدرپس-واینیو 
به شمار می رود که  لیون، فرانسه  سرطان در 
از طریق  تحقیقات سرطان  ارتقای  و  توسعه 
آموزش نیروهای متخصص در کشورهای کمتر 

توسعه یافته را هدف قرار داده است. 
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بیماری ها  ایجاد  عوامل  از  را  چاقی  دیرباز  از  محققان   
شناخته اند و همواره به بررسی این عامل خطر به ویژه در 
(بیومارکرها) مانند  پرداخته اند. مارکرهای زیستی  سرطان 
(فشارخون، چربی خون،  با چاقی  ژنتیکی مرتبط  مارکرهای 
دیابت نوع دو، انسولین و قند خون) از عواملی هستند که 
بامطالعه تغییرات آن ها می توان ارتباط چاقی و سرطان را 
 Plos معتبر  مجله  شماره  جدیدترین  در  کرد.  بررسی 
Medicine در سال ۲۰۱۹، محققان کشورهای اسکاندیناوی 
با بررسی ژنتیکی بیش از ۱۰هزار بیمار مبتالبه سرطان کلیه 
و مقایسه آن با بیش از ۲۰هزار نفر فرد سالم دریافتند که 
با افزایش شاخص توده بدنی (BMI) که بیانگر چاقی است، 
می یابد.  افزایش  درصد   ۵۶ کلیه  سرطان  به  ابتال  خطر 
و  ۲۸درصد  تا   دیاستولی  فشارخون  افرایش  همچنین 
افزایش  به  منجر  درصد   ۶۶ تا  ناشتا  خون  قند  افزایش 
خطر ابتال به سرطان کلیه می شود. این در حالی است که 
و قند خون ناشتا  رابطه چربی خون، دیابت نوع دو  هنوز 
بیشتری  تحقیقات  به  نیاز  و  است  سؤال  مورد  همچنان 

دارد.

منبع:
Johansson M, Carreras-Torres R, Scelo G, Purdue MP, 
Mariosa D, Muller DC, et al. The influence of obesity-
related factors in the etiology of renal cell carcinoma—A 
mendelian randomization study. PLoS medicine. 
2019;16(1):e1002724.

سال هاســـت بـــا یکـــی از همـــکاران عزیـــزم، رفیـــق گرمابـــه و 
گلســـتانیم. انســـان واالیـــی کـــه پـــس از بازنشســـتگی، رســـیدگی 
ــاران خـــاص را پیشـــه  بـــه امـــور افـــراد بی سرپرســـت و بیمـ
ــادی  ــت زیـ ــای مثبـ ــیر گام هـ ــن مسـ ــون در ایـ ــرده و تاکنـ کـ

برداشته و توشه آخرت اندوخته است.

ــاه در یکـــی از دیدارهـــای حضـــوری از ناراحتـــی  اوایـــل مهر مـ
ـــه  ـــرار را از او گرفت ـــه آرام و ق ـــان آورد ک ـــه می ـــخن ب ـــی س گوارش

بود.

پـــس از انجـــام کولونوســـکوپی وجـــود یـــک تومـــور بـــه نگرانـــی و 
تضعیـــف روحیـــه اش دامـــن زد و کم کـــم آثـــار ناامیـــدی، 
ــر از آن  ــد. دیگـ ــکار شـ ــره اش آشـ ــترس در چهـ ــه و اسـ دغدغـ
نشـــاط و خنـــده و شـــادمانی و رســـیدگی بـــه کارهـــای 

عام المنفعه خبری نبود.

ـــرد و  ـــراح ب ـــش ج ـــا را پی ـــج آزمایش ه ـــا و نتای ـــه عکس ه القص
پزشـــک پـــس از مشـــاهده تومـــور بدخیـــم در رِوده بـــزرگ عمـــل 
ــود. پـــس از  ــرده بـ ــه کـ ــن فرصـــت توصیـ ــی را در اولیـ جراحـ
بازگشـــت از مطـــب تلفـــن زد کـــه هق هـــق گریـــه امانـــش نـــداد 

و توصیه ها و نصیحت های من هم کارساز نشد.

خوشـــبختانه بـــا نتیجه بخـــش بـــودن عمـــل جراحـــی، 
ـــا حـــدودی بهتـــر شـــد. در دوران نقاهـــت همســـر  روحیـــه اش ت
ــنا بـــرای برگشـــت او بـــه روحیـــه  و فرزنـــدان، دوســـت و آشـ

قبلی سنگ تمام گذاشتند.

ــم  ــه برایـ ــی کـ ــل توصیفـ ــحالی غیرقابـ ــا خوشـ ــب بـ یک شـ
بســـیار عجیـــب آمـــد. زنـــگ زد و از قـــول دکتـــر گفـــت: «آزمایـــش 
پاتولـــوژی نشـــان داده از مرحلـــه شـــیمی درمانی عبـــور کـــرده ام» 
ـــا  ـــفیق م ـــق ش ـــن رفی ـــا ای ـــرد ت ـــک ک ـــی کم ـــک خیل ـــخ پزش پاس
ـــا  ـــرحال تر و ب ـــه روز س ـــردد و روزب ـــادی برگ ـــی ع ـــه زندگ ـــاره ب دوب

نشاط تر از قبل باشد.

در حـــال حاضـــر بـــا نظـــر پزشـــک بـــه آزمایش هـــای دوره ای هـــر 
ســـه مـــاه یک بـــار بســـنده کـــرده و بگوبخندهایـــش در 
ــزد  ــی زبانـ ــای خانوادگـ ــتانه و محفل هـ ــای دوسـ دورهمی هـ

عام و خاص است.

حـــاال عـــالوه بـــر انجـــام کارهـــای خیـــر و عام المنفعـــه، دوســـت 
و ســـنگ صبـــور خیلی هـــا از جملـــه چنـــد بیمـــار مبتـــال بـــه 

سرطان است.

از  ایـــران به ویـــژه اســـتان گلســـتان  در ناحیـــه شـــمالی 
مناطـــق پرخطـــر ابتـــال بـــه ســـرطان مـــری در جهـــان شـــناخته 
در  همـــواره  بین المللـــی  و  ایرانـــی  محققـــان  می شـــود. 
ـــای  ـــردن راه ه ـــدا ک ـــن پی ـــاری و همچنی ـــت بیم ـــتجوی عل جس
ــن  ــادی را در ایـ ــات زیـ ــرطان، مطالعـ ــن سـ ــگیری از ایـ پیشـ
ـــش  ـــه بی ـــات ک ـــن مطالع ـــی از ای ـــد. یک ـــام داده ان ـــه انج منطق
ـــال ۱۳۸۳  ـــد را از س ـــه گنب ـــاکنان منطق ـــر از س ـــزار نف از ۵۰ه
تـــا ۱۳۹۷ تحـــت مطالعـــه قـــرار داده، مطالعـــه هم گروهـــی 
گلســـتان اســـت. به تازگـــی محققـــان ایـــن مطالعـــه بـــا 
ـــی در  ۲۸۰  ـــای خوراک ـــواع مغزه ـــرف ان ـــت مص ـــی وضعی بررس
ـــت  ـــا جمعی ـــه آن ب ـــری و مقایس ـــرطان م ـــه س ـــال ب ـــرد مبت ف
ـــن  ـــتر از ای ـــه بیش ـــرادی ک ـــد، اف ـــان دادن ـــه، نش ـــت مطالع تح
مغزهـــا اســـتفاده می کننـــد در مقایســـه بـــا افـــرادی کـــه از 
ایـــن مغزهـــا اســـتفاده نمی کننـــد تـــا ۴۰ درصـــد کمتـــر بـــه 

سرطان مری مبتال شدند. 

منبع:
Hashemian M, Murphy G, Etemadi A, Poustchi H, Sharafkhah M, 
Kamangar F, et al. Nut consumption and the risk of oesophageal 
squamous cell carcinoma in the Golestan Cohort Study. British 
journal of cancer. 2018;119(2):176.

نتایج تحقیقات سرطان
دکتر الهام محبی
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چاقـی خطـر ابتـال بـه سـرطان کلیـه را  
افزایش می دهد

قهوه و  کاهش خطر ابتال به سـرطان 
آندومتر رحم

انـــواع مغـــزهای خوراکــــی دشـــمن 
ســـرطان

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.
بهروز قهرمانی

روزنامه نگار

بازگشت دوباره
به زندگی

قهـوه تـا ۳۰ درصــد
خطر ابتال به سرطـان آندومتر 

را در زنان کاهش مـی دهد.

مغزهای خوراکی، تا ۴۰ درصد 
خطـر ابتال به سـرطان مــری را 

کاهش می دهد.

۷ شماره ۵ | بهمن و اسفند ۶۱۳۹۷



ره
چه

ه 
ه ب

هر
ـــته چ ـــد، رش ـــی بودن ـــک خانوادگ ـــران و پزش ـــگاه ته ـــتاد دانش ـــه اس ـــر ک ـــر کیاف دکت

ــتان Montvernan  در  ــدن در بیمارسـ ــگاه لنـ ــاب و در دانشـ ــی را انتخـ بیهوشـ
ـــی    ـــاتید در ط ـــه  اس ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــدم. ب ـــه کار ش ـــغول ب ـــدن مش ـــمال لن ش
ــتند، در  ــب داشـ ــی از اینجانـ ــی و اخالقـ ــل علمـ ــت کامـ ــی رضایـ دوران رزیدنتـ
ــاله بـــه مـــن دادنـــد و طبـــق قانـــون آن زمـــان، ایـــن  مصاحبـــه، شـــغل یکسـ
شـــرایط معمـــول نبـــود. امـــا بـــه دلیـــل تحمـــل نداشـــتن دوری از وطـــن، بـــه 
ــی  ــام خمینـ ــتان امـ ــص را در بیمارسـ ــه دوران تخصـ ــتم و ادامـ ــران بازگشـ ایـ
دانشـــکده پزشـــکی دانشـــگاه تهـــران ســـپری کـــردم. ســـال ۱۳۵۵ در امتحـــان 
ــاب  ــورد انتخـ ــان در مـ ــدم. در آن زمـ ــول شـ ــه اول قبـ ــا رتبـ ــص بـ ــورد تخصـ بـ
ــه  ــی بـ ــه می توانـ ــد کـ ــنهاد دادنـ ــردم و پیشـ ــورت کـ ــدرم مشـ ــا پـ ــل کار بـ محـ
بخـــش خصوصـــی رفتـــه و درآمـــد کافـــی داشـــته و یـــا اینکـــه بـــه دانشـــگاه 
رفتـــه و بـــا کمـــک بـــه بیمـــاران کم بضاعـــت در جریـــان پیشـــرفت های علمـــی 
ـــت  ـــوان هیئ ـــار به عن ـــه پرب ـــل کارنام ـــه دلی ـــی. ب ـــته باش ـــرار داش ـــود ق ـــته خ رش
علمـــی دانشـــگاه پذیرفتـــه شـــدم و در اردیبهشـــت ۱۳۵۶ به عنـــوان اســـتادیار 
در بخـــش قلـــب بیمارســـتان هـــزار تختخوابـــی مشـــغول بـــه کار شـــدم. بعـــد 
ـــت در  ـــان دوران خدم ـــا پای ـــدم و ت ـــل ش ـــر منتق ـــتیتو کانس ـــه انس ـــال ب از یک س

ـــت  ـــال  ریاس ـــدت ۱۰ س ـــه م ـــن دوران، ب ـــودم. در ای ـــه کار ب ـــغول ب ـــز مش ـــن مرک ای
ـــت  ـــت در خدم ـــام وق ـــتم و تم ـــده داش ـــه عه ـــر را ب ـــتیتو کانس ـــو انس ـــی ی آی س
ـــود، رســـیدم و   ـــد ب ـــه بیمـــاران نیازمن ـــه هدفـــی کـــه خدمـــت ب ـــوده و ب دانشـــگاه ب
ـــه افتخـــار بازنشســـتگی  در مهـــر مـــاه ۱۳۹۱ بعـــد از حـــدود ۳۶ ســـال خدمـــت، ب

ـــدم.  ـــل ش نائ

ــن  ــام «نازنیـ ــه نـ ــر بـ ــک دختـ ــی، یـ ــر از کار علمـ ــه غیـ ــن بـ ــی مـ ــره زندگـ ثمـ
ـــران،  ـــگاه ته ـــد را در دانش ـــی ارش ـــی و کارشناس ـــه کارشناس ـــت ک ـــب» اس عندلی
پردیـــس علـــوم و دوره دکتـــری را رشـــته بیولـــوژی ســـلولی –مولکولـــی در 
دانشـــگاه فردوســـی مشـــهد گذرانـــده اســـت و هـــم اکنـــون در دانشـــکده زیســـت 

شناســـی دانشـــگاه تهـــران مشـــغول بـــه کار اســـت.

ـــود.  ـــوط می ش ـــدس، مرب ـــاع مق ـــال های دف ـــه س ـــما ب ـــابقه کار ش ـــی از س   بخش
شنیده ایم در لحظات بمباران هم به کار خود ادامه می دادید.

بلـــه. اولیـــن مجـــروح جنگـــی را مـــن بیهـــوش کـــردم. در شـــهریور ۱۳۵۷ فـــرودگاه 
ـــد.  ـــه بیمارســـتان امـــام خمینـــی آوردن ـــد و بیمـــاران را ب ـــاران کردن ـــاد را بمب مهرآب

مـــن در آن روز کشـــیک بـــودم. 

خاطره دیگر آن زمان مربوط به روزی اسـت که موشـک صدام به شـمال بیمارستان 
و انسـتیتو کانسـر زده شـد و تمام شیشـه های اتاق عمل شکسـت، ولی با این حال 
تمـام پرسـنل به کار خـود ادامه داده و بیمـار را با موفقیت به بخش منتقل کردیم.

دکتر فهیمه فرخ نیا متخصص بیهوشی 
انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی:

خودم را وقف 
سالمتی بیماران 
کردم

محمود مختاریان
صادق شاهیان نطنزی
نازنین جوادیه

دکتر فهیمه فرخ نیا متخصص بیهوشی انستیتو کانسر در بیمارستان امام 
خمینی پس از گذراندن بخشی از دوران تخصص در رشته بیهوشی در لندن، 
دوری از وطن را تاب نیاورد و به ایران بازگشت و ادامه دوران تخصص را در 
بیمارستان امام خمینی دانشگاه تهران گذرانده و عضو هیئت علمی دانشگاه 
ایران  کانسر  انستیتو  آی سی یو  بخش  رئیس  و سپس  تهران  پزشکی  علوم 
شد. او پزشکی صبور، مهربان، دلسوز، مردم دار و خدمتگزار واقعی بیماران 

مبتال به سرطان است.

جمعـــه ۲۱ دی مـــاه ســـال ۱۳۲۴ در تهـــران چشـــم بـــه جهـــان گشـــودم. دوران 
کودکـــی را در رفـــاه و آســـایش ســـپری کـــرده، کالس اول ابتدایـــی را در کرمانشـــاه 
گذارنـــده و پنـــج ســـال بعـــد را در تهـــران در مدرســـه بزرگمهـــر بـــه پایـــان 
ـــه  ـــود و ب ـــی ب ـــدرم نظام ـــد. پ ـــاهی بودن ـــاً کرمانش ـــدرم اصالت ـــادر و پ ـــاندم. م رس
ـــردم.  ـــپری ک ـــف س ـــهرهای مختل ـــل را در ش ـــان، دوران تحصی ـــغل ایش ـــل ش دلی
ــر  ــرده و اواخـ ــروع کـ ــران شـ ــران تهـ ــماره دو دختـ ــدف شـ ــتان را در هـ دبیرسـ
ـــاگرد اول آن  ـــانده و ش ـــان رس ـــه پای ـــاه ب ـــتان را در کرمانش ـــم دبیرس ـــال شش س
منطقـــه شـــدم. ســـال ۱۳۴۳ بـــرای اولیـــن بـــار در ایـــران کنکـــور بـــه صـــورت 
سراســـری برگـــزار شـــد. مـــن در ۲۸ تیرمـــاه ســـال ۱۳۴۳ در دانشـــگاه تهـــران 
بـــا رتبـــه ۸۶ قبـــول شـــدم. دوران دانشـــگاه را در فضایـــی آرام ســـپری کـــرده و 
ـــرای  ـــپس ب ـــدم. س ـــل ش ـــدل ۳/۴۸ از ۴ فارغ التحصی ـــا مع ـــاه ۱۳۵۰ ب ـــر م در تی
ـــیار  ـــه بس ـــم.  عالق ـــدن رفت ـــه لن ـــص ب ـــدن دوران تخص ـــل و گذران ـــه تحصی ادام
بـــه رشـــته جراحـــی داشـــتم امـــا بـــا توجـــه بـــه شـــرایط آن زمـــان و راهنمایـــی 

زمانی که ما عمل جراحی 
می کردیم موشک صدام به شمال 

بیمارستان و انستیتو کانسر زده 
شد و تمام شیشه های اتاق عمل 

شکست، ولی با این حال تمام 
پرسنل به کار خود ادامه داده

و بیمار را با موفقیت 
به بخش منتقل کردیم.

به دانشـــگاه آمدم
که خدمتگزار

بیمـــاران باشم. 

ــا تألیف کتاب درمان درد در سرطان - ۱۳۷۵ ــری دورال ی ــدورال «پ ــی اپی ــاب روش بیحس ــف کت تألی
اکسترادورال» - ۱۳۶۰

تألیف کتاب آنستزی در بیماریهای چشم- ۱۳۶۳
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  رابطه شما با بیماران چطور بود؟

ــی از  ــه یکـ ــوری کـ ــتم. به طـ ــاران داشـ ــا بیمـ ــه ای بـ ــوب و صمیمانـ ــه خـ رابطـ
ـــت  ـــن بی ـــا ای ـــه ب ـــرود ک ـــن س ـــف م ـــعری در وص ـــی ش ـــاس قدردان ـــه پ ـــاران ب بیم

شـــروع می شـــد:

«خواهرم فرخ نیا بر تو سالم، صد درودم بر تو باد از هر کالم» 

این غزل به عنوان یکی از خاطرات من در زمان کار است. 

مـــن همیشـــه بـــه رزیدنت هـــا ایـــن نکتـــه را یـــادآوری می کـــردم، بیمـــاری 
ـــد  ـــت و بای ـــا هس ـــک م ـــه ی ـــتگان درج ـــد بس ـــت، مانن ـــل اس ـــت عم ـــه روی تخ ک

بهتریـــن رفتـــار و برخـــورد را بـــا او داشـــته باشـــیم.

ـــه  ـــد چ ـــر بودی ـــش کانس ـــه در بخ ـــی ک ـــما در مدت ـــره ش ـــن خاط ـــن و بدتری   بهتری
بود؟

ـــره  ـــن خاط ـــد و بهتری ـــوت می کردن ـــاران ف ـــه بیم ـــود ک ـــی ب ـــره زمان ـــن خاط بدتری
ـــت.  ـــار اس ـــود بیم ـــالمت و بهب ـــاهده س ـــکی مش ـــر پزش ـــرای ه ب

  از اساتید خود یاد کنید.

از اســـاتید بیهوشـــی، مرحـــوم دکتـــر 
محمـــد اســـماعیل تشـــید، خانـــم 
ـــکوئی)،  ـــت سمیعیان(اس ـــر بهدخ دکت
خانـــم دکتـــر دهـــش (جزنـــی)، آقـــای 
دکتـــر صمیمـــی، خانـــم دکتـــر همـــا 
عبـــاس  ســـید  دکتـــر  نصیرپـــور، 
صادقـــی و از همـــکاران بســـیار خـــوب 
ـــر زاهـــد حســـین خـــان،  بیهوشـــی، دکت
ـــم  ـــعیدی، خان ـــی س ـــر قاض ـــم دکت خان
ــر  ــای دکتـ ــان و آقـ ــره باغیـ ــر قـ دکتـ
مقصودلـــو و دیگـــر همـــکاران عزیـــز 

می توانـــم نـــام ببـــرم.

پیشکســـوت،   جراحـــی  اســـاتید  از 
اســـکوئی،  کاظـــم  دکتـــر  مرحـــوم 
دکتـــر امـــان اللـــه کیهانـــی، دکتـــر 
آقـــای  عطـــری، مرحـــوم  مرتضـــی 
دکتـــر  آقـــای  ولـــی زاده،  دکتـــر 
محتشـــم نـــوری و اســـاتید حاضـــر 
خانـــم دکتـــر رامـــش عمرانی پـــور، 

ـــای  ـــر، آق ـــر می ـــای دکت ـــد ، آق ـــر خردمن ـــای دکت ـــی، آق ـــی محقق ـــد عل ـــر محم دکت
ـــه  ـــب ال ـــر حبی ـــاری، دکت ـــر معم ـــای دکت ـــی، آق ـــرج حریرچ ـــر ای ـــی، دکت ـــر دریای دکت
ـــز دیگـــر کـــه همیشـــه  ـــور و همـــکاران عزی ـــزی پ ـــر فائ محمـــود زاده و آقـــای  دکت
ـــن  ـــا آخری ـــا آن هـــا دارم و واقعـــاً همگـــی ب ـــی از همـــکاری ب خاطـــرات بســـیار خوب
ـــد، کـــه  ـــا جـــان و دل در خدمـــت بیمـــاران بودن ـــا ب تحقیقـــات و پژوهش هـــای دنی
بـــا داشـــتن چنیـــن همکارانـــی موفـــق بـــه نـــگارش ســـه کتـــاب بـــه نام هـــای: 
ــان درد در  ــم، درمـ ــی چشـ ــی در جراحـ ــدورال، بیهوشـ ــی و اپیـ ــی نخاعـ بیحسـ

ســـرطان و مقـــاالت متعـــدد در مجـــالت علمـــی جهـــان شـــدم.

از ایـــن رو از نتیجـــه علمـــی زندگـــی خـــود بســـیار راضـــی هســـتم و شـــکرگزار 
خداونـــد متعـــال هســـتم..

  چـــه توصیـــه ای بـــه خیریـــه شـــمس داریـــد و چـــه کنیـــم تـــا بتوانیـــم بهتـــر 
خدمتگزار باشیم؟

ــد.  اعضـــای خیریـــه افـــرادی هســـتند کـــه دوســـت دارنـــد در راه خـــدا کار کننـ
خداونـــد در ایـــن راه کمـــک می کنـــد. مـــن بـــه بیمـــاران مبتـــال بـــه ســـرطان از 
ـــی  ـــر محمدعل ـــه دکت ـــن ک ـــد از ای ـــردم و بع ـــک می ک ـــادی کم ـــوی و م ـــاظ معن لح
ــه  ــرد، داوطلبانـ ــت کـ ــن صحبـ ــا مـ ــمس بـ ــه شـ ــیس خیریـ ــی از تأسـ محققـ

ـــه  ـــداف خیری ـــی از اه ـــردم، یک ـــک ک کم
شـــمس انجـــام تحقیقـــات ســـرطان 
اســـت و تنهـــا کمـــک مـــادی بـــه 
بیمـــاران نیســـت. خیریـــه شـــمس 
از  راه هـــای پیشـــگیری  بـــه دنبـــال 
ســـرطان اســـت کـــه در همـــه ایـــران 
ایـــن بیمـــاری تشـــخیص داده شـــود. 
چـــون ســـرطان هـــر چـــه زودتـــر 
درمانـــش  شـــود،  داده  تشـــخیص 
کامل تـــر اســـت و فـــرد می توانـــد 
ـــک  ـــد. کم ـــته باش ـــی داش ـــر طبیع عم
ــال  ــاران مبتـ ــان بیمـ ــه درمـ ــادی بـ مـ
بـــه ســـرطان و نیازمنـــد می  توانـــد 

بـــرای ایـــن خیریـــه موثـــر باشـــد.

  بیـــن اخـــالق و تخصـــص کـــدام 
مهم تر است؟

ـــد.  ـــرف اول را می زن ـــالق ح مســـلما اخ
ــن  ــرای مـ ــرایطی بـ ــد شـ ــر خداونـ اگـ
ایجـــاد کـــرده کـــه در خانـــواده مرفـــه  
ــدارج  ــه مـ ــم بـ ــوم و بتوانـ ــزرگ شـ بـ
علمـــی باالیـــی برســـم، دلیـــل بـــر 

برتـــری مـــن بـــر دیگـــری نیســـت. 

دانشـکده  وارد   ۱۳۴۳ سـال  از  مـن 
وارد   ۱۳۴۵ سـال  در  و  پزشـکی 
بیمارســـــتان هـــــــــــزار تختخوابی 
(بیمارسـتان امـام خمینی) شـدم و از 
اردیبهشـت ۱۳۵۶ بـه عنـوان هیئـت 
علمی مشـغول بـه کار شـدم. بهترین 
سـال هـای عمـر خـود را در انسـتیتو 
کانسـر  انسـتیتو  کـردم.  کار  کانسـر 
را بـرای ایـن انتخـاب کـردم چـون بـه 
نظـر مـن یکـی از مراکز درمانی اسـت 
کـه در آن قانـون و مقـررات بـه خوبـی 
رعایـت می شـود و در نتیجـه هـر جـا 
کـه قانون حکـم فرما باشـد آرامش و 
احتـرام افراد بیشـتر رعایت می شـود. 
وقتـی از انگلیـس برگشـتم، ابتدا من 
را بـه اتـاق عمـل دیگـری فرسـتادند و 
در آن زمـان در آنجـا بیمـاران را بـا اِتِـر 
بیهـوش می کردنـد و مـن بـه بـوی اِتِر 
حساسـیت داشـتم و سـردرد عجیبـی 
ُمسـکنی  هیـچ  بـا  و  می کـردم  پیـدا 
خـوب نمی شـد، آقـای دکتـر تشـید که 
روحشـان شـاد باشـد به مـن گفتند با 
توجـه بـه رفتار شـما و نظـم و ترتیبی 
کار  بـرای  مـکان  بهتریـن  داریـد،  کـه 
انسـتیتو کانسـر اسـت.  کـردن شـما 
بـه دلیـل نظـم و ترتیـب بسـیار آن و 
همچنیـن اسـتفاده از داروی هالوتان 
بـرای بیهـوش کـردن بیمـاران کـه این 
نشـانه پیشـرفته بـودن ایـن مرکـز در 

آن زمـان اسـت.

نخستین مجروح جنگ را من 
بیهوش کردم.

بیمار را 
یکی از بستگان خود
به حساب می آوردم.

اولین سزارین
در بیمارستان ولی عصر

مجتمع بیمارستان امام خمینی 
را من انجام دادم.

در کنار همکاران گروه بیهوشی مجتمع بیمارستانی امام خمینی

در کنار همکاران انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی- خداحافظی با دکتر کاظم اسکوئی جراح بخش سرطان

در کنار همکاران گروه بیهوشی مجتمع بیمارستانی امام خمینی- در حاشیه برنامه بازنشستگی

در کنار همکاران- اتاق عمل انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی 

در اتاق محل کار- انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی- روز پزشک

۱۱ شماره ۵ | بهمن و اسفند ۱۰۱۳۹۷
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انطباق با بیماری سرطان

درس هایی از نقاِش بزرگ معاصر،
ایران دّرودی

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

داشتن درکی صحیح از 
زندگی، برای درست زیستن، 
کنارآمدن با وقایع ناگوار در 

زندگی (Life events)  و 
پذیرش مرگ به عنوان 

مرحله ای از زندگی، بسیار 
مهم است. تاب آوری در برابر 

رنج ها نیز، با داشتن 
دیدگاه ها و تفاسیری صحیح 

از زندگی و رنج هایش، 
امکان پذیر خواهد بود.

در شماره های گذشته، به 
ابعاد مختلف زندگی با یک 
بیماری جدی پرداخته شد. 
هرچند، مباحث مربوط به 
این موضوع، پایان  نیافته 

است اما در آستانه ی سال 
جدید و به ُیمن نوروز، بخش 

سالمت روان و سالمت 
معنوی مجله ی سروش 

شمس، در این شماره، به 
نقل سخنان یکی از 

هنرمندان معاصر که خود، 
سرطان را تجربه کرده است، 
می پردازد تا نمونه ای عینی از 
انطباق با بیماری سرطان را، 

که نشأت گرفته از معنادار 
دانستن زندگی بوده است، 

به دست دهد.

 نقــاش بــزرگ معاصــر، خانــم ایــران درّودی، در شــهریور ۱۳۱۵، در مشــهد متولــد
 شــده اســت. تحصیــالت خــود را در رشــته های نقاشــی، تاریــخ هنــر، ویتــرای و تهیــه
 و کارگردانــی ســینما و برنامه هــای تلویزیونــی در فرانســه، بلژیــک و آمریــکا بــه
 انجــام رســانده اســت. وی تاکنــون ۶۴ نمایشــگاه  انفــرادی و بیــش از ۲۵۰ نمایشــگاه
 گروهــی در آمریــکا، بلژیــک، ایتالیــا، فرانســه، ســوییس، ژاپــن، مکزیــک، کانــادا، آلمــان،
 اســترالیا، موناکــو، امــارات متحــده ی عربــی و ایــران، از آثــار خــود برگــزار کــرده اســت.
 تألیفاتــی در بــاره  ی زندگــی و آثــار ایشــان و نیــز مقولــه ی هنــر به چــاپ رســیده اســت.
 از آن جملــه اســت، کتــاب «در فاصلــه ی دو نقطــه ..... !» نشــر نــی کــه زندگی نامــه ی
 اوســت و اخیــراً چــاپ بیســت و دوم آن منتشــر شــد، «دو جلــد کتــاب از آثــار نقاشــی»
پایداریــش، و  انســان  «قصــه ی  به نــام  ســخن  انتشــارات  از  دیگــری  کتــاب  و   او 
 شــناخت نامه ی ایــران درّودی» و هم چنیــن «کتــاب گفتگــوی ایــران درّودی بــا مهــدی

 مظفــری ســاوجی» کــه توســط نشــر ثالــث بــه چــاپ رســیده اســت.
ــای مهــدی مظفــری ــه آق ــت ک ــه ای اس ــی از مصاحب ــد، گزیده های ــی می آی ــه در پ  آن چ
ــو ــال ن ــز، در س ــا نی ــی م ــه زندگ ــد آن ک ــت. امی ــل آورده اس ــان به عم ــا ایش ــاوجی ب  س
ــور ــار از ن ــران درّودی، سرش ــم ای ــی های خان ــون نقاش ــس از آن، همچ ــال های پ  و س

گــردد.
 درّودی می نویســد: هــر یــک از مــا تعبیــر و تعریــف خــاص خــود را از زندگــی داریــم و

 هــر تعبیــر، مبتنــی بــر تجربیاتــی اســت کــه به دســت آورده ایــم.
پرشــکوه ترین و  مهم تریــن  «زندگــی»  مــن،  اعتقــاد  بــه   ... 
 هدیــه ی الهــی اســت کــه بــه انســان اهــدا شــده اســت؛ موهبتی
 کــه بســیاری از انســان ها کوچک تریــن اهمیتــی برایــش قائــل
ــم ــوند. می خواه ــه می ش ــا آن مواج ــادی ب ــی ع ــتند و خیل  نیس
اســتفاده کنــم. واژه ی معجــزه  از  به جــای موهبــت،   حتــی 
 زندگــی، معجــزه ی هســتی اســت؛ معجــزه ای کــه از فــرط غنــا
 و فراوانــی، بــرای بســیاری، معمولــی و عــادی تلقــی می شــود.
آن از  ملزوم انــد.  و  الزم  عناصــری  زندگــی،  ارزش  درک   بــرای 
ــه ــر (ک ــی دیگ ــت. یک ــان اس ــعور انس ــل و ش ــی عق ــر، یک  عناص

 زاییــده ی همــان عقــل و شــعور اســت)، فرهنــگ و هنــر و درک
ــت. ــی اس ارزش زندگ

زندگــی کنیــم، بــا دردهــا و زخم هایمــان  اگــر   به نظــر مــن 
آن جملــه از  بــه شــعور و تجربــه برســیم. مــن   می توانیــم 
بســیار تجربه هــای  بــا  رودررویــی  از   آدم هایــی هســتم کــه 
 ســخت نمی هراســم. اگــر تجربــه ی ســختی بــه مــن روی بیــاورد،
 آن را دربســت می پذیــرم و ترجیــح می دهــم بجــای گریــز از
 درد، بــا آن زندگــی کنــم. کســی نیســتم کــه بــه واقعیــت پشــت
 کــرده و آن را انــکار کنــم. دقیقــاً رودرروی واقعیــت می ایســتم،
 درکــش می کنــم و آن را تــاب مــی آورم. واقعیــت نمی توانــد
 مــرا شکســت دهــد و ایــن نیــز، خــود، نوعــی زندگی کــردن اســت.
ــن ــه م ــدادم ب ــازه ن ــرطان اج ــی س ــس از جراح ــال، پ ــرای مث  ب
ــرایطی، ــر ش ــم در ه ــه می خواه ــرا ک ــد. چ ــق کنن ــن تزری  مرفی
ــیاری ام را از ــم و هوش ــذرد، آگاه باش ــن می گ ــر م ــه ب ــر چ  از ه

ــم. ــت نده دس
ــم، ــم، در می یاب ــنگین می کن ــا را سبک  س ــه ی این ه ــی هم  وقت
 این گونــه برخــورد بــا زندگــی گرچــه ســخت اســت ولــی بــه
 تجربه   کردنــش مــی ارزد. در بــاور مــن می بایــد رودرروی دردهــای
 زندگــی، چــه روحــی و چــه جســمی ایســتاد و آن هــا را تجربــه کرد
و تــاب آورد. انســان از دردهــا و زخم هــای زندگــی اش می آمــوزد.
ــه کــرده ام. دردهــای  مــن دردهــای وحشــتناک جســمی را تجرب

ــرده ام. ــل ک ــدد تحم ــای متع ــر جراحی ه ــه به خاط ــی ک  هولناک
ــم: «درد ــود می گفت ــا خ ــد، ب ــراغم می آم ــا به س ــی آن درده  وقت
 هــم جزئــی از زندگــی اســت و بایــد آن را بــه تمامــی زندگــی
 کنــم.» آن قــدر در تحمــل درد پافشــاری خواهــم کــرد کــه از

ــد. ــم کن ــود و رهای ــته ش ــتم خس دس
 پــس از ســه بــار جراحــی پــی در پــی عــوارض ســرطان، به راســتی
 عزراییــل را می دیــدم  کــه جلــوی درب اتاقــم ایســتاده. بــه
برگــرد. مگــر آمــده ای،  راهــی کــه  «از همــان   او می گفتــم: 
ــرا ــدر م ــد و چق ــم می آین ــه دیدن ــدر ب ــردم چق ــه م ــی ک  نمی بین
ــم.» ــده بمان ــد زن ــم. بای ــده بمان ــم زن ــد. می خواه ــت دارن دوس
 مــن شــیفته ی زندگــی هســتم. زندگــی را بــا تمــام ســختی ها و

ــت دارم. ــش دوس خوبی های
 دوســت داریــد زندگــی بــا همــه ی ســختی هایی کــه اآلن دارد،

هم چنــان ادامــه داشــته باشــد؟
ــرای این کــه انســان هدف منــدی هســتم. برنامه هایــی ــه. ب  - بل
ــت. ــته اس ــه  داش ــده نگ ــرا زن ــه م ــر دارم ک ــوزه ام در س ــرای م  ب
ــم و ــه می تراش ــل بهان ــرای عزرایی ــی ب ــم به نوع ــه ه ــر دفع  ه
ــدار ــاً دی ــردد. دایم ــه ی راه بازگ ــه از نیم ــم ک ــدش می کن  متقاع

نهایــی را عقــب می انــدازم.
به یاد شعری از شاملو می افتم:

من این جا پا سفت کرده ام از اصل خود به دور
که همین را بگویم

و بدین رسالت دیری ست تا مرگ را فریفته ام.
 ســال ۱۹۹۹ بــه ســرطان مبتــال شــدم و ســال ۲۰۰۰ بــود کــه
به خاطــر بعــدی  جراحی هــای  کــردم.  پی درپــی   جراحی هــای 
ــود ــده ب ــتان ش ــاق بیمارس ــود. ات ــرطان ب ــی س ــوارض جراح  ع

را تصحیــح می کــردم و «چشــم شــنوا»   اتــاق کارم، کتــاب 
 آن قــدر غــرق کار شــده بــودم کــه درد را احســاس نمی کــردم. ...
 انگیــزه ی بقــا و حیــات در مــن بســیار قــوی اســت چــرا کــه از هر
 لحظــه ی زنــده بودنــم در هــر شــرایطی لــذت می بــرم. خواهــرم
 پــوران کــه مــرا بســیار دوســت می داشــت و ســخت نگرانــم بــود
 گاه بــا مهربانــی و گاه به اعتــراض بــه مــن می گفــت: ایــن کتــاب
 تــو را خواهــد کشــت. و حــال این  کــه مــن عمیقــاً بــاور داشــتم
ــا مــرگ و  تصحیــح ایــن کتــاب انگیــزه ی مبــارزه و ســتیز مــرا ب

 درد، مقاوم تــر می کنــد.
 در دوره ای کــه درگیــر ســرطان و درمــان آن بودیــد، افســرده

نشــدید؟
 به هیچ وجه. ولی درخواست کردم ممنوع المالقات شوم، چراکه
 دوست ندارم دیگران حتی نزدیکانم مرا در بستر بیماری ببینند.
دلشان یا  بکشند  پیش  بی ربط  و  نسنجیده  سؤاالت   شاید 
 برایم بسوزد. از دلسوزی برای دیگران متنفرم همان طور که از

 دلسوزی دیگران نسبت به خودم گریزان هستم.
دوره ی درمان سرطان برای بعضی ها، بسیار سخت است.

اگر با دردها و زخم هایمان 
زندگی کنیم،

می توانیم به شعور و 
تجـــربه برسیم.

من شیفته ی زندگی هستم. 
زندگی را با تمام       

سختی ها  و خوبــی هایش         
دوســت دارم.

وقتی می خواستند مرا در 
اتاق بیمارستان بستری 

کننـد، معترض شـــدم که 
منظره ی این اتاق، 

خـــوب نیست.

خزانه ی اسرار اثر خانم ایران درودیبه زاللی یک عشق  اثر خانم ایران درودی
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اهداف طرح: 
- کاهش تنش ناشی از زمان انتظار 

- ارائه خدمت بهتر و با آرامش روانی بیشتر از سوی پرسنل به بیماران و همراهان آنان 
- منفک کردن بیمار و همراه وی از غم و رنج بیماری 

- ارتقای کیفیت زندگی بیمار و همراه وی در زمان  انتظار و کمک به ایجاد تجربه ای لذت بخش 
در محیط درمان 

اجزای طرح:
- فراهم کردن وسایل و مواد اولیه و تشویق بیماران و همراهان آن ها برای نقاشی روی بوم و 

کاغذ، نقاشی و رنگ آمیزی بر سفال، پارچه و دیگر مواد
- رنگ آمیزی طرح های مانداال

زیورآالت  عروسک های کوچک، ساخت  با ِگل، ساخت  آفرینش دست ساخته های مختلف   -
کوچک، نقطه کوبی و غیره 
موارد استفاده از آفریده ها:
- زیباسازی محیط درمانی 

- برگزاری نمایشگاه
- کمک به تداوم حیاِت طرح با فروش آفریده ها 

نیروی انسانی دخیل در طرح: 
- مسئول و سازمان دهنده طرح (مجری طرح): دکتر سپیده امیدواری 

- هنرمندان داوطلب 
- داوطلبان یاریگر هنرمندان (بهبودیافتگان سرطان و نیز افراد فاقد تجربه سرطان) 

همکاری با طرح:
- دراختیارقراردادن چند ساعت از وقت خود در طول هفته برای انجام امور مختلف طرح

- اهدای آثار هنری خود جهت زیباسازی محیط بیمارستان، کمک به تداوم حیات طرح و غیره
- ارائه نقطه نظرات جهت ارتقاء طرح

کمک مالی به طرح: 
- کمک به ادامه حیات طرح از طریق تماس با خیریه شمس یا مجری طرح 
کمک به دیگر خیریه ها و مراکز درمانی جهت راه اندازی طرح در دیگر مراکز: 

- ارتباط با مجری طرح جهت دریافت دستورالعمل های مربوطه و تجربیات اندوخته شده.

اد
ید

هنــررو
ارتقـاء دهنده سالمت روان

و کیفیت زندگی 
معرفی طرح در حال اجرا در بخش

رادیوتراپی انستیتو کانسر 
مجتمع بیمارستانی امام خمینی

دکتر سپیده امیدواری 

از جمله  افرادی که به بیماری های جدی، و 
افراد  از  بیش  می گردند،  مبتال  سرطان، 
در  مشکالتی  دچار  است  ممکن  غیرمبتال، 
حیطه سالمت روان شوند چرا که ابتال به یک 
زندگی  ناگوار  وقایع  از  یکی  جدی،  بیماری 
است و می تواند استرس زیادی به فرد وارد 

کند.
عالوه بر بیماران، اعضای خانواده آن ها نیز، 
زمینه  در  مشکالتی  دچار  است  ممکن 
سالمت روان شوند؛ چرا که در شرایط سختی 

به سرمی برند. 
بیمارستان ها  مسئوالن  و  پزشکان  وظیفه 
در مورد سالمت روان بیماران و خانواده های 
آن ها، منحصر به انجام مشاوره روانپزشکی 
یا دایر کردن  بیماران در طول بستری  برای 
برای  بیمارستان  در  روانپزشکی  درمانگاه 
مراجعه بیماران و خانواده های آن ها نیست 
بلکه حفظ و ارتقای سالمت روان و کیفیت 
زندگی بیماران و خانواده های آن ها، باید یکی 

از سیاست های اصلی مراکز درمانی باشد.
ارتقای  به  می تواند  که  اقداماتی  جمله  از 
و  بیماران  زندگی  کیفیت  و  روان  سالمت 
مراکز  در  حضور  هنگام  آن ها  همراهان 
قابلیت های  از  استفاده  کند،  کمک  درمانی 
هنر برای کاهش استرس، تنش و اشتغال 
راستا،  این  در  است.  منفی  افکار  با  ذهنی 
بیماران  انتظار  زمان  کیفی  «ارتقای  طرح 
جهت  کانسر  انستیتو  به  مراجعه کننده 
از  آن ها»  همراهان  و  رادیوتراپی  دریافت 
نیمه مرداد سال ۱۳۹۷، با حمایت و همکاری 
امام  بیمارستانی  مجتمع  شمس،  خیریه 
خمینی، انستیتو کانسر، بخش رادیوتراپی و 
مرکز تحقیقات سرطان، در بخش رادیوتراپی 
پزشکی  علوم  دانشگاه  کانسر  انستیتو 

تهران، به اجرا درآمده است. 

 سرطان برای من حتی می توانم بگویم به نوعی معجزه ی زندگی ام شد.
سرطان؟

بله سرطان. با همین تکیه و تأکیدی که شما روی آن کردید.
چرا؟

 بــرای این کــه بعــد از تجربــه ی ســرطان بــود کــه ارزش زندگــی را به درســتی فهمیــدم.
 چــرا کــه در طــول درمــان، بــا مــرگ زندگــی کــردم. از آن بــه بعــد نــه بــه روز مبــادا فکــر

کــردم، نــه بــه روزگار پیــری و کــوری. در حــال و در لحظــه زندگــی کــردم.
 ســرطان و جراحی هــای عــوارض آن بــه مــن آموخــت کــه در لحظــه، زندگــی کنــم؛ یعنی
 در امــروز؛ فــارغ از ندامــت دیــروز و نگرانــی فــردا. و ایــن فراغــت خاطــر، گنجــی بــود کــه
 ســرطان برایــم بــه ارمغــان آورد. انســان باجــرأت و جســارتی هســتم. خوشــبختانه این

خصوصیــات اخالقیــم بــا دفــاع از خــودم در برابــر ســرطان، چندیــن برابــر شــد!
 بــه شــما یــک چیــز عجیــب بگویــم: شــبی کــه بایــد فــردای آن عمــل می شــدم،
ــته بندی ــتم، بس ــکا داش ــد در آمری ــاه بع ــه م ــره ای ک ــگاه زنجی ــرای نمایش ــارم را ب  آث
تابلوهــا شــوم،  جراحــی  این کــه  از  پیــش  می خواســتم  کــردم.  قیمت گــذاری   و 
 بســته بندی و آمــاده ی حمــل بــه آمریــکا شــوند. آن شــب تــا ســاعت چهــار صبــِح روزی
ــرای جراحــی بســتری شــوم، تابلوهــا را آمــاده کــردم. ــود در بیمارســتان ب  کــه قــرار ب
ــدم ــرض ش ــد، معت ــتری کنن ــتان بس ــاق بیمارس ــرا در ات ــتند م ــی می خواس ــا وقت  ام
ــود ــر می ش ــد: مگ ــب کردن ــتارها تعج ــت. پرس ــوب نیس ــاق، خ ــن ات ــره ی ای ــه منظ  ک
 مریضــی کــه قــرار اســت جراحــی ســرطان شــود، مســأله اش منظــره ی اتــاق باشــد؟
 اتاقــم را عــوض کردنــد، بــا منظــره ای رو بــه رودخانــه ســن و شــهرداری پاریــس. شــب
 داروی آرام بخــش آوردنــد. پرســیدم: ایــن داروهــا بــرای چیســت؟ گفتنــد: بــرای این کــه
 بخوابیــد. پرســیدم: بــرای چــه بایــد بخوابــم؟ و اعتــراض کــردم چــرا اتاقــم تلویزیــون
ــم: ــواب. گفت ــور و بخ ــت را بخ ــرص خواب ــا ق ــه ی مریض ه ــد بقی ــد: مانن ــدارد؟ گفتن  ن
 شــاید امشــب، آخریــن شــب عمــرم باشــد. وانگهی بــرای خــواب، آن طــرف، وقــت زیادی
ــد، زندگــی ــی از این کــه فــردا چــه پیــش می آی  دارم. می خواهــم امشــب را بــدون نگران
 کنــم. این گونــه مواجهــه بــا بیمــاری و مــرگ، عشــق مــرا بــه زنده بــودن و شــیفتگی ام
 را بــه زندگــی می رســاند. نمی دانیــد چقــدر مهــم اســت کــه انســان، نه فقــط در راحتــی
ــد. ــی باش ــت زندگ ــدردان موهب ــم، ق ــات ه ــختی ها و نامالیم ــه در س ــایش، بلک و آس

ــوارض ــه ی ع ــرای معالج ــس، ب ــف پاری ــتان های مختل ــادی را در بیمارس ــای زی  ماه ه
 پرتودرمانــی بســتری بــودم. زمانــی کــه از بیمارســتان مرخــص شــدم، به قــدری الغــر
 شــده بــودم کــه پاهایــم را بــا پارچــه می بســتند تــا زانوانــم در اثــر اصطــکاک بــا

یک دیگــر، زخــم نشــوند.

ــر ــما بیش ت ــر ش ــاری ب ــر بیم ــراً تأثی  ظاه
ــا روحــی. جســمی بــود ت

ــاز  همین طــور اســت. بارهــا گفتــه ام و ب
 هــم تکــرار می کنــم: ســرطان، معجــزه ی
 زندگــی مــن بــود. بعــد از آن بــود کــه
ــی ــی پ ــی زندگ ــکوه واقع ــه ارزش و ش  ب
ــان ــه انس ــت ک ــوب اس ــدر خ ــردم. چق  ب
ــی را در ــه زندگ ــد ک ــعور برس ــن ش ــه ای  ب
 هــر شــرایطی حتــی بــا درد، بپذیــرد و

باشــد. آن  ســپاس گزار 
 بــا همــه ایــن دلبســتگی ها بــه زندگــی، آیــا

بــه مــرگ هــم فکــر می کنیــد؟
 بســیار زیــاد. هــر وقــت بــه زندگــی فکــر
می اندیشــم. هــم  مــرگ  بــه   می کنــم 
 می خواهــم تــا آن جــا کــه امــکان دارد
کارهــای تــا  بینــدازم  عقــب  را   مــرگ 
 ناتمامــم را پشــت ســر نگــذارم و آن طــور
 کــه دوســت دارم از زندگــی لبریــز شــوم و
ــاح ــخصاً افتت ــوزه ام را ش ــوص م  به خص

ــم. کن
 بــه عزراییــل نمی اندیشــم. بــه او افتخــار
بــه مــن بیندیشــد و  خواهــم داد کــه 
ــن ــاداش م ــو پ ــت: «ت ــم گف ــه او خواه  ب
ــرگ ــه م ــرا ک ــن، چ ــان م ــه پای ــتی، ن  هس

ــت.» ــری اس ــاز دیگ ــم، آغ برای

 
ــران درّودی»، ــا ای ــو ب ــاب «گفتگ ــذ: کت  مأخ
 مهــدی مظفــری ســاوجی، نشــر ثالــث،

.۱۳۹۷ دوم،      چــاپ 
 * مطلــب فــوق بــا اجــازه و ویرایــش ســرکار
خانــم ایــران درّودی بــه چــاپ رســیده اســت.

سلطه ی بودن اثر خانم ایران درودی

تابلوی «آرامش» اهدایی هنرمند نقاش، شهروز صدر

۱۵ شماره ۵ | بهمن و اسفند ۱۴۱۳۹۷



۱۶

ک
فی

گرا
فو

این

۱۷ شماره ۵ | بهمن و اسفند ۱۶۱۳۹۷



۱۸

ید
ش

 با
ت

الم
س

از هــر پنجــره ای کــه به ســالمت نــگاه کنیــم، یــک جــاده اصلی 
ــی  ــدف نهای ــالمت. ه ــای س ــبز ارتق ــاده سرس ــود دارد؛ج وج
ارتقــای ســالمت هــم توانمندســازی مــردم اســت. مــردم باید 
توانمنــد شــوند تــا بتواننــد بــر سالمتی شــان کنتــرل داشــته 
باشــند. بــا ایــن مقدمه، بیشــتر به مفهــوم «توانمندســازی» 

می پردازیــم. 

مفهـوم توانمندسـازی براسـاس واژه نامـه ارتقـای سـالمت 
چنین اسـت، توانمندسـازی، فرآیندی اسـت که افراد از طریق 
آن، کنتـرل بیشـتری بـر تصمیم گیری هـا و فعالیت هایـی که 
بـر سالمتشـان اثر می گـذارد، خواهند داشـت. توانمندسـازی 
مـردم به منظـور توانمنـد کـردن آن هـا بـرای درک اطالعـات 
تـا  آن هـا مواجـه هسـتند  بـا  انتخاب هایـی کـه  و  سـالمتی 
بتواننـد در تصمیم گیری هـای خـود کـه به طـور مسـتقیم و 
غیرمسـتقیم با سالمتی شـان ارتباط دارد درسـت عمل کنند. 
در آن صـورت می توانیـم بگوییم آن ها توانمند شـده اند. البته 
ناگفتـه نمانـد کـه ایـن امـر یکـی از اهـداف ارتقـای سـالمت و 
البتـه مهم تریـن آن بشـمار می آیـد. اساسـنامه معتبـر و یـا 

هـر اسـاس نامه ای ، اصولـی دارد.

 توانمندســازی منجــر بــه افزایــش کنتــرل افــراد بــر زندگــی و 
ســالمت می شــود

توانمندســازی یــک اصــل اساســی برای ســند ارتقای ســالمت 
ــر  ــراد ب ــرل اف ــش کنت ــه افزای ــر ب ــه منج ــت! به طوری ک اس
ــه را  ــن نکت ــده ای ــوش نش ــا فرام ــود. ت ــود می ش ــالمت خ س
هــم اضافــه کنــم کــه توانمندســازی افــراد بــا توانمندســازی 

جامعــه تفــاوت وجــود دارد.

به منظــور  افــراد  توانایــی  بــر  فــردی  توانمندســازی 
ــد  ــان تأکی ــخصی خودش ــی ش ــرل زندگ ــری و کنت تصمیم گی
اقدامــات  بــر  جامعــه  توانمندســازی  درحالی کــه  دارد، 

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

ارتقای سالمت، جاده اصلی و سرسبز

توانمندســـازی
یک اصــل اساســی

بــرای
ارتقای سالمــت

ــر  ــرل و تأثی ــه کنت ــتیابی ب ــور دس ــراد، به منظ ــه اف مجموع
بیشــتر بــر عوامــل تعیین کننــده ســالمت و کیفیــت زندگــی 
ــی  ــدف نهای ــک ه ــد و ی ــاره می کن ــان اش ــه خودش در جامع
مهــم در توســعه اقــدام جامعــه بــرای دســتیابی به ســالمت 
محســوب می شــود. توانمندســازی فــردی منجــر بــه ایجــاد 
مکانیســم هایی  توســعه  آن،  تقویــت  اعتمادبه نفــس، 
افزایــش مهارت هــای شــخصی و حــس کنتــرل  بــرای 

می شــود. داشــتن حــس کنتــرل در افــراد 
مهــم قلمــداد می شــود. چراکــه 

اثــر مســتقیمی بــر ســالمت 
دارد.  جســمانی  و  روانــی 
توانمندســازی  درحالی کــه 

ایــن  بــه  منجــر  جامعــه 
بــر  مــردم  کــه  می شــود 

تصمیماتــی کــه بــر زندگــی و 
سالمتشــان تأثیــر دارد، کنتــرل 

توانمندســازی  باشــند.  داشــته 
بــه  منجــر  درنهایــت  جامعــه 

ایجــاد تغییــر اجتماعــی می شــود 
و بــا شــکل گیری مشــارکت، امــکان 

ــور  ــالمتی را به ط ــداف س ــه اه ــتیابی ب دس
می کنــد.  فراهــم  مؤثرتــری 

توانمندسازی در سه سطح قابل اجراست

بــا توضیحــات بــاال ایــن ســؤال اساســی بــه ذهــن 
خطــور می کنــد کــه در پیشــگیری از ســرطان 
یــا  مــردم  توانمندســازی  چیســت؟  هــدف 
توانمندســازی جامعــه؟. و این کــه در برنامه هــای 

پیشــگیری و کنتــرل ســرطان کدام یــک از مفاهیــم 
توانمندســازی فــردی و جامعــه وجــود دارد و ســهم 

ــک در ارتقــای ســالمت مــردم چقــدر اســت؟ در  هــر ی
ــه ایــن ســؤاالت صرف نظــر از این کــه ســرطان  پاســخ ب

یــک بیمــاری پیچیــده  و بــا بــازه اثرگــذاری گســترده اســت، 
ازایــن رو، واکاوی پدیــده ســرطان به عنــوان یــک بیمــاری 

ــن  ــت درک ای ــم اس ــه مه ــا آن چ ــت، ام ــروری اس ــن ض مزم
و  اســت  قابل پیشــگیری  ســرطان  کــه  اســت  موضــوع 
پیشــگیری از ســرطان در هــر ســه ســطح اول، دوم و ســوم 
ــم در  ــازی ه ــد توانمندس ــه فرآین ــال این ک ــت. ح ــن اس ممک
ســه ســطح فــردی، بیــن فــردی و سیاســی قابل اجــرا اســت. 

توانمندسـازی دارای سـطوح فـردی، بیـن فـردی و سیاسـی 
اسـت. امـا آن چـه بسـیار مهم اسـت این کـه  در هر سـطح از 
توانمندسـازی (چـه فـردی و چـه جامعـه) توجه به سـه نکته 

مهم اسـت:

 الــف: مــردم بــه اطالعــات مربــوط به ســالمت دسترســی 
ــند. ــته باش داش

ــکاری  ــارکت و هم ــه مش ــالمت، ب ــا س ــط ب ــور مرتب  ب: در ام
ــوند. ــده ش طلبی

 ج: از همــه مهم تــر این کــه بــه ایــن درک برســند کــه در 
ــند. ــئولیت پذیر باش ــان مس ــا سالمتی ش ــم ب ــه تصمی هرگون

بــا ایــن توضیــح، صرف نظــر از این کــه مــردم در کدام یــک 
از ســه ســطح فــردی، بین فــردی و سیاســی توانمندســازی 
قــرار دارنــد و این کــه در برنامه هــای پیشــگیری و کنتــرل 
ــد،  ــی دارن ــا نقش ــهمی و ی ــه س ــازی چ ــرطان توانمندس س
به نظــر می رســد کــه توانمندســازی مــردم در پیشــگیری 
از ســرطان الزم و مهــم اســت. به بیــان دیگــر، اگــر 
اطالعــات درســتی در خصــوص پیشــگیری از انــواع 
ســرطان و راه هــای انتقــال آن در اختیــار مــردم 
قــرار دهیــم و دسترســی مــردم بــه ایــن اطالعــات 
ــای  ــکیل کمپین ه ــا  در تش ــود  و ی ــن  ش ممک
و  خودیــاری  از  اســتفاده  یــا  اطالع رســانی 
ســرطان  زمینــٔه  در  حمایتــی  گروه هــای 
ــا را  ــم و  آن ه ــک بگیری ــردم کم ــود م از خ
بــه مشــارکت بطلبیــم، آن گاه مــردم  
ــت،  ــا دول ــه تنه ــرد ک ــد ک ــاور خواهن ب
ــات  ــز تحقیق ــت و مرک وزارت بهداش
ســالمت  مســئول  ســرطان، 
آن هــا  ســرطان  از  پیشــگیری  و 
ــه  ــرد ک ــد ک ــاور خواهن ــا ب ــت. آن ه نیس
در  به ســالمت  ارزش گــذاری  و  مســئولیت پذیری 
لیســت اولویت هــای زندگی شــان قــرار خواهــد  گرفــت و 
آن گاه می تــوان گفــت زمینــه توانمندســازی مــردم در زمینــٔه 
پیشــگیری از ســرطان بــرای مــردم  فراهم شــده اســت. 
ــگیری از  ــٔه پیش ــاد در زمین ــازمان های مردم نه ــیس س تأس
ســرطان یــک مصــداق بــارز از توانمندســازی مــردم اســت در 
ایــن دســته از ســازمان های مردم نهــاد، فرآینــد بــه مشــارکت 
طلبیــدن مــردم  در کنــار متخصصــان حــوزه ســرطان، 
تجمــع انگیــزه و دانــش بــرای دســتیابی بــه هــدف پیشــگیری 

از  بیمــاری ســرطان اســت.

ــرای  خالصــه  کالم  اینکــه توانمندســازی عامــل بالقــوه ای ب
ــر  ــه منج ــت ک ــع اس ــراد و جوام ــاه اف ــالمت و رف ــود س بهب
بــه ارتقــای ســالمت و حــذف نابرابــری در جامعــه می شــود، 
توانمندســازی، فرآینــدی پیچیــده، باهــدف تغییــرات عمیــق 
در مــردم و جوامــع و ســازمان ها در راســتای رســیدن بــه 
ــا ایجــاد دانــش،  هــدف تعیین شــده اســت. توانمندســازی ب
اعتمادبه نفــس و مهــارت منجــر بــه ارتقــای ســالمت اســت.

دانــــــــــش،  ایجــــــــــاد  با  توانـــــمـــــندســـــازی 
اعتمـــــادبه نفـــــس و مهـــــارت منجــــر به ارتقای 

سالمـــــت است.

توانمـــندسازی جامـــعه منجـــر به این مـــی شود 
و  زندگــــــی  بر  که  تصــــمیـــــماتی  بر  مـــردم  که 
سالمـــتشان تأثیــر دارد، کنتـــرل داشـــته باشـــند. 

از  پیـــــشـــــگیری  مـــــردم در  توانمـــــندســـــازی 
ســـــرطان الزم و مهـــــم است.
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تناسب اندام یکی از عوامل مهم در حفظ سالمت جسمی و روحی ما است. از طرفی 
بیماری های قلبی- بروز  و خطر  به شمار می رود  عامل خطر سرطان  چاقی دومین 

عروقی، دیابت، فشارخون باال، استئوآرتریت، کبد چرب و بسیاری از بیماری های شایع 
دیگر را باال می برد. 

همه ما کم وبیش اضافه شدن وزن در تعطیالت، به  خصوص تعطیالت نوروز را تجربه 
کرده  ایم. تعطیالت نوروز همراه با فراغت طوالنی از کار است که موجب کاهش شدید 
اغلب غذاهای  بدنی می شود. همچنین، شرکت در مهمانی های متنوع  که  فعالیت 
پرکالری و متنوع در آن سرو می شود، تأثیر زیادی در افزایش کالری دریافتی ما دارد. 
بنابراین، تعطیالت موجب به هم خوردن تعادل انرژی مصرفی و دریافتی ما می شود 

و بنابراین، اگر به درستی مدیریت نشود، می تواند تهدیدی برای تناسب اندام ما باشد.
تعطیالت کوتاه مدت مثل تعطیالت آخر هفته معموالً همراه با افزایش وزن کم و 
حداکثر یک کیلوگرم است که اغلب در طول روزهای کاری هفته جبران می شود. اما 
مدت طوالنی تعطیالت نوروز مراقبت بیشتری را از جانب ما می طلبد. این مسئله به-

خصوص در افرادی که سن باالتری دارند، اهمیت بیشتری دارد، زیرا وزن گیری در این 
سنین سریع تر بوده و کاهش وزن کندتر است. 

این مسئله در مورد اضافه وزن اهمیت  بر درمان است و  پیشگیری همیشه مقدم 
زیادی دارد. یکی از مهم ترین دالیل اهمیت پیشگیری از اضافه وزن اینست که  کم کردن 
وزن حتی با رژیم غذایی مناسب و سالم موجب کاهش سوخت و ساز بدن می شود، زیرا 
بدن ما حس می کند با کاهش غذا مواجه است. همین کاهش سوخت و ساز است که 
موجب می شود، افزایش وزن بعد از یک دوره کاهش وزن، با سرعت بیشتری رخ دهد. در 
این مقاله به راهکارهایی می بپردازیم که یک میزبان می تواند برای کاهش خطر چاقی در 

مهمانان عزیزش به کار بندد.  
  غذاهای سالم و کم کالری سرو کنید 

یکی از مهم ترین راهکارهای حفظ تناسب اندام، کاهش مواجه با غذاهای پرکالری است. 
بنابراین، میزبان باید برای حفظ سالمتی خود و عزیزانش غذاهایی با چربی و شکر کمتر 
سرو کند. بهترین کار، طبخ غذا در منزل به جای تهیه از بیرون یا رفتن به رستوران است، 
از مراکزی که غذاهای رژیمی عرضه  از غذای بیرون استفاده کنید،  اما اگر مایلید که 
می کنند، خرید کنید و موقع سفارش غذا تأکید کنید که مایلید غذا تا حد امکان رژیمی 

باشد.

فاطمه تورنگ
دانشجوی دکترای سیاست گذاری تغذیه

میزبانی مهربان برای مهمانان خود باشیم

پذیرایی نوروزی؛
ـــاده غــــذای س

تنقالت سالم خریداری کنید. حتماً میوه 
قرار  خود  پذیرایی  برنامه  در  را  سبزی  و 
برای جلب نظر  تزیین میوه  ها  از  دهید. 
بدون  آجیل های  نشوید.  غافل  کودکان 
آجیل،  سرو  موقع  و  کنید  تهیه  نمک 
مهمانان  اختیار  در  کوچک تری  ظروف 
شیرینی های  است  بهتر  دهید.  قرار 
خشک و در اندازه های کوچک خرید کنید. 
دسرهای سالمی مثل خاگینه کم روغن، 
فرنی، هوموس، سمنو و ماست کم چرب 
را جایگزین دسرهای چاق کننده و فقیر از 
مواد مغذی مثل ژله، کرم کارامل، بستنی 

و غیره کنید. 
  اصرار بیش از حد به خوردن نکنید

ما  خوب  عادات  از  مهمان نوازی 
در  چاقی  که  امروزه  اما  ایرانی هاست. 
اگر مهمان  است،  ما شایع شده  کشور 
خوردن  به  اصرار  است،  عزیز  شما  برای 
غذا نکنید. به جای اینکه خودتان آجیل و 

شیرینی برای مهمان ها سرو کنید، ظرف آجیل یا شیرینی را تعارف کنید. وقتی شما 
مقدار زیادی آجیل کنار مهمان می گذارید، وسوسه خوردن برای آن ها بیشتر می شود.

استفاده از ظروف کوچک تر برای سرو غذای اصلی هم اهمیت زیادی دارد. از بشقاب های 
لیوان های  از  می کنید  سرو  نوشابه  اگر  نکنید.  استفاده  بر ه خوری،  به اصطالح  بزرگ، 
بزرگ تر  لیوان های  از  می کنید  استفاده  دوغ  مثل  سالمی  نوشیدنی  اگر  و  کوچک تر 
استفاده کنید. کنار ظرف ماست کم  چرب، قاشق بزرگی برای سرو بگذارید و در کنار 

دسرهای ناسالمی مثل ژله و کارامل، قاشق مرباخوری قرار دهید.
  از سفره تجمالتی پرهیز کنیم

افزایش تعداد غذاهای سرو شده در یک وعده غذایی موجب پرخوری و افزایش دریافت 
غذا می شود، زیرا بخشی از سیری ما مربوط به سیری ما از یک طعم مشخص است. 
را  بنابراین، به خاطر حفظ سالمتی عزیزانتان تعداد غذاهای سرو شده در یک وعده 
گروه های  وجود  البته  دهید.  کاهش 
غذایی متنوع مثل سبزی ها شامل ساالد 
در  و..  لبنیات  میوه ها،  خوردن،  و سبزی 
منظور  است.  مناسب  غذایی  وعده  یک 

با طعم های  انواع پلوها و حتی ماست های پرچرب  سرو نکردن چندین نوع خورش، 
متفاوت است. 

نکته دیگر اینکه، متأسفانه حدود یک سوم غذاهای تولید شده در کشور ما دور ریخته 
باشد.  مهمانی ها  در  پس مانده  غذاهای  همین  می تواند  آن  از  بخشی  که  می شود 
همچنین، تجمالت بیش از اندازه و مهمانی های پر هزینه موجب می شود که برخی 
افراد به دلیل هزینه سنگین و حتی زحمت بیش از اندازه میزبان، از برگزاری مهمانی 
و صله رحم خودداری کنند. نکته مهم تر اینکه، زمانی  که در برخی استان های کشور ما 
مردم از گرسنگی رنج می برند، برگزاری چنین مهمانی هایی دور از انصاف است. اگر نگران 
هستید که دیگران شما را خسیس بشمارند، می توانید در مهمانی خود اعالم کنید که 
مبلغی را برای اطعام در اختیار خیریه  ای گذاشته اید و صواب آن را تقدیم به مهمان ها 

کرده  اید. مطمئن باشید که این سنت حسنه به زودی در نزدیکان شما باب می شود. 
  تفریح و ورزش مناسبی تدارک ببینید

به عنوان یک اصل کلی، تناسب اندام ناشی از تعادل بین مصرف و دریافت انرژی است. 
بنابراین، نیاز هست که در ایام نوروز، فعالیت بدنی کافی داشته باشیم. به دلیل فراغت 
حاصل شده در نوروز، بسیاری از مهمانی های این ایام طوالنی است، اما بیشتر زمان 
به مصرف غذا هم زمان با صحبت و معاشرت طی می شود. تدارک یک بازی همراه با 
فعالیت بدنی، می  تواند مهمانی شما را جذاب تر کند. بازی هایی مثل فوتبال، والیبال، 
وسطی و مشابه  آن ها گزینه های مناسبی هستند. اگر در منزل فضای کافی ندارید، 
می توانید از پارک یا سایر فضای بازی اطراف محل سکونت خود استفاده کنید. حتی 
می توانید با مهمانان خود به استخر یا پارک آبی بروید و یا دوچرخه سواری کنید. نیاز 
کافی  به اندازه  بهاری  هوای  در  دسته جمعی  پیاده روی  یک  نیست،  اضافی  هزینه  به 
لذت بخش و مفید است. سنت خوب ما ایرانی ها اینست که برخی مهمانی ها را در پارک 

به صورت پیک نیک، برگزار می کنیم. 
اگر قصد خروج از منزل را ندارید، می توانید بازی هایی با فعالیت بدنی کمتر مثل مسابقه 
حلقه زدن یا فوتبال دستی و غیره را امتحان کنید. حتی انجام بازی های فکری می تواند 
مفید باشد، چون هم روحیه بهتری به شما می دهد و هم زمان کمتری برای صرف بیشتر 

غذا خواهید داشت. 
نوروزی سرشار از سالمتی برایتان آرزو داریم.

مــدت طوالنــی تعطیالت نوروز 
مراقــبت بیشتـــری را از جانب 

ما مــی طلبد.

شیرینـــی هــــای خشــــک و در 
اندازه هـای کوچــک خـــرید کنید.

بهترین کــار، طبــخ غذا در منزل به 
 جــای تهیه از بیـــرون یا رفتن به 

رســتوران است.

تدارک یک بازی همراه با فعالیت 
بدنی، می  تواند مهمانــی شما را 
جذاب تـــر کند. بازی هــایی مثل 
فــوتبـــال، والیبـــال، وســـطی 
و مشـــابه  آن هــــا گزینه هـــای 

مناســـبی هســـتند.
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زنی  تنها  که  احساسی  با  خودش  زبان  از  مریم  درمان  و  بیماری  ماجرای  شنیدن 
تحت فشار رنج و ستم می تواند بیان کند، اشکم را درآورد و خشم مرا برانگیخت، در پایان 
مقاومت و تالش او مرا تسکین داد. با احترام به شخصیت احترام برانگیز مریم، قصه 

گذر از رنج های او را برایتان روایت می کنم.

دختری خندان و شاد و فعال که برای حفظ استقالل و خود باوری اش در موسسه ای 
فرهنگی مشغول به کار می شود، تا اینکه در سن ۲۱سالگی ازدواج می کند و به امید 
شروع یک زندگی شیرین و لذت بخش راهی خانه بخت می شود اما به  مرور شاهد چهره 
دیگری از همسرش می شود؛ بد دهن، خسیس، شکاک و از همه بدتر این که دست بزن 
هم داشته و بارها بینی و پای او را می شکند. بارها و بارها این کار تکرار می شود و به امید 
اینکه با بچه دار شدن، رفتار همسرش تغییر کند، بعد از دو سال باردار می شود، غافل 
از اینکه همسر خودخواهش با لگد به شکمش قصد انداختن این بچه رو می کند. خدا 
را شکر بچه به دنیا آمد، پسر زیبایی که وجودش باعث دلگرمی و امید برای مریم 
می شود ولی رفتار همسر کماکان ادامه دارد. سه دفعه بینی اش را شکست، خرجی 
هم نمی داد. مریم که بسیار خسته شده بود، یک سال بعد از زایمان، درخواست طالق 
کرد ولی دادگاه با طالق موافقت نکرد، چون مریم هیچ مدرکی دال بر ضرب و شتم 
نداشت، تا اینکه در سال ۹۳ بیمار شد و باید جراحی می شد. بیمارستان اعالم کرده بود 
باید همسرت رضایت نامه برای عمل را امضاء کند. دکتر به مریم گفته بود که حتی یک 
روز را هم نباید از دست داد و هرچه سریع تر باید عمل شود. مریم دردمند و مستأصل 
بود که چه باید بکند؛ چرا باید برای عمل جسمش؛ جسمی که بارها و بارها توسط 
همسرش آسیب دیده و متعلق به خود اوست، همسرش باید رضایت دهد؛ همسری 
که بارها او را کتک زده و با رفتارش نشان داده که مرگ و زندگی مریم اصالً برایش 
اهمیتی ندارد. فردی به مریم توصیه کرد که به دادستانی کل کشور مراجعه کند و او 

هم بعد از دو روز دوندگی با جسم بیمارش به خاطر 
اینکه دیگر دچار بیماری صعب العالج شده بود، 

حکم را برای عمل گرفت و عمل انجام شد؛ 
نمی شود.  تمام  اینجا  در  داستان  ولی 
یک هفته بعد از جراحی، سرو کله همسرش 
را  اعتراض  بنای  بیداد  و  داد  با  و  شد  پیدا 

گذاشت که تو چه حقی داشتی بدون اجازه 
هم  را  سینه ات  و  کردی  عمل  رفتی  من 

برداشتی؟

قبل از شیمی درمانی از طرف دادگاه نامه آمد که حاال 
دیگر مریم می تواند غیابی از همسرش طالق بگیرد چون 

دلی  با  مریم  می شود.  محسوب  بیمار  زن  یک  دیگر  حاال 
باید بیمار می شدم تا به طالقم  شکسته می گفت «حتماً 

رضایت دهید؟»

مریم در کنار پسرش که دنیایی از عشق و احساس و محبت 
است و نیز خانواده مهربانش دوران سخت بیماری را سپری 
کرد. خاله ها و دخترخاله ها و اطرافیان که مریم را بسیار 
دوست داشتند، تنهایش نگذاشتند، ولی مریم دیگر دوست 

شد،  پرخاشگر  و  بی قرار  و  کند  نگاه  خودش  به  نداشت 
موهایش را که بلند بود و تا کمرش می رسید، از دست داد و 

هزینه سنگین معالجاتش را که بالغ بر ۱۸میلیون تومان می شد، 
با کمک پدر و مادر و نزدیکان پرداخت کرد. پدرش را شش ماه پیش 
خودش  به قول  بود.  همراهش  و  حامی  که  کسی  داد  دست  از 
تنها  و  می گذراند  روزگار  پدر  حقوق  با  اآلن  و  شد  خالی  پشتش 
امیدش پسر دلبند اوست که دانشجوی مهندسی نرم افزار است و 

با عشق به مادر او را به زندگی و ادامه آن تشویق می کند.

 مریم عزیز اآلن دوست دارد که مثل گذشته مشغول به کار شود ولی 
می گوید «در جامعه ای که برای جوان ها کار نیست، آیا برای من ۴۴ساله 

کار پیدا می شود؟»

به امید روزی که زنان جامعه ما هم همپای مردان از حقوقی مساوی و 
برابر برخوردار شوند و بعد از طی دوران بیماری، دوباره جامعه با آغوش باز 

آنان را بپذیرد.

روز پنجـم نـوروز را بـا خبـر خـوش تولـد نوگل هـای دوقلـوی تنهـا دختـر یکـی از 
بیمـاران- کـه همیشـه بـا غرولنـد وارد می شـد و کالفـه بـود- بـا خوانـدن ترانـه، 

شیرینی و شادی گذراندیم و برایم خاطره ای شیرین را رقم زد.

روحیـه  بـا  شـیمی درمانی،  بخـش  بـه  ورود  هنـگام  داشـتم  عـادت  همیشـه 
مضاعف بروم. علی رغم اینکه از شـب گذشـته کشـیک شـلوغی داشـتم ولی آب 
سـرد بـه صورتـم زدم. سـر پـا تکـه ای نـان در دهـان گذاشـتم و دویـدم به سـمت 
طبقـه همکـف، پله هـارو دوتـا یکـی طی کـردم تا نکند دیر بشـود. من پرسـتارم و 
نبایـد ضعـف نشـان بدهم. خاطرم هسـت روز پنجـم فروردین سـال ۱۳۹۳ بود. 
خـب همه جـا حـال و هـوای عیـد بـود. مـن وارد اتـاق شـدم. چراغ هـارو روشـن 
کـردم. بـه هـود سـر زدم و چـک کـردم و دفترها را روی میز گذاشـتم و چـون ایام 
عیـد به جـای دو روز در هفتـه، فقـط یـک روز در خدمـت بیمـاران بـودم، چنـد تـا 
سـرم را هـم هواگیـری کردم و به پایه سـرم وصل کردم. طبـق روال با هماهنگی 
دکتـر انکولـوژی باتوجـه بـه جـواب آزمایش هـای بیمـاران، کار را شـروع کـردم. به 
یـاد دارم آن روز یکـی از خانم هـا کـه همیشـه بـا غرولنـد وارد می شـد و کالفـه 
بـود-و مـن بـه منفی بافی هـاش عـادت کـرده بـودم و اکثـراً بـا شـوخی و خنده و 
بـه کمـک سـایر بیمـاران از این حال و هـوا درش مـی آوردم-زود رسـید و با خنده 
وارد شـد. مـن تعجبـم را نشـان نـدادم و منتظـر بـودم ببینـم چـه خبـره. کـه 
متوجـه شـدم از تنهـا دختـرش دو قلـو صاحب نوه شـده اسـت. خالصـه از همه 

با شیرینی پذیرایی کرد و کلی برای نوگل هایش ترانه خواندیم و شاد شدیم.

آذر مـاه ۹۴ بـود کـه به طـور اتفاقـی تـوده ای در سـینه چپم لمـس کـردم ابتدا با 
خـودم گفتـم چیزی نیسـت. دو هفته ای گذشـت دوبـاره خودم را چک کـردم و باز 
همـون تـوده را لمـس کـردم. بـدون اینکـه بـه کسـی حرفـی بزنـم رفتـم دکتـر و 
سـونوگرافی و ماموگرافـی انجـام دادم کـه جـواب آن ها خوب نبـود و توصیه به 
انجـام بیوپسـی شـد. تـا  اون روز هیـچ شـناختی روی کلمـه بیوپسـی نداشـتم 
خیلـی می ترسـیدم نکنـه درد داشـته باشـه، با هـزاران تـرس و دلهره بیوپسـی را 
انجـام دادم. خداروشـکر درد نداشـت و من بیخود خـودم را اذیت کردم. دو هفته 
بعـد جـواب پاتولـوژی آمـد و بـردم نشـان دکتـر دادم. در اتـاق دکتـر: چشـمانم 
جایـی را نمی دیـد، گنـگ و متعجـب، بـا اینکـه دکتـر روبه رویـم نشسـته بـود، او را 
نمی دیـدم فقـط می دیـدم دهانـش تنـد تند باز و بسـته می شـود: «خانوم شـما 
سـرطان داری، یـه تـوده بدخیـم کـه جـاش هـم خـوب نیسـت و بایـد زود درش 
بیاریـم.» صـدای دکتـر تـوی سـرم می پیچید، بـاورم نمی شـد خب طبعـاً باورش 
مـن  یعنـی  تکـرار می شـد،  تـوی مغـزم  مـدام کلمـه سـرطان  خیلـی سـخته. 

سـرطان دارم حـاال چـی میشـه؟ آن روز، روز بـدی بـود تـا بـه خـودم بیـام توی 
اتـاق عمـل بـودم. یـک دو سـه... دیگـه چیـزی نفهمیـدم وقتـی به هـوش 

آمـدم دیـدم کلـی آدم بـاالی سـرم هسـتن. خواهـر، بـرادر، همسـر همـه 
نگـران و مضطـرب. خـدارا شـکر بعـد از عمل درد نداشـتم فـردای آن روز 
مرخـص شـدم و قـرار شـد یکسـری آزمایـش و اسـکن و سـونوگرافی 
روزهـای  خیلـی  شـوم،  آمـاده  شـیمی درمانی  بـرای  و  بـدم  انجـام 
پراسـترس و سـختی بـود. بـا خـودم تصمیـم گرفتـم قـوی باشـم و 
سرسـختانه بجنگـم، خداونـد نیـز روحیه ای بـه من داد کـه خیلی راحت 

از پس این روزهای سخت برآیم. 

دردهـای  و  بـود  سـختی  دوران  شـدم  شـیمی درمانی  جلسـه  هشـت 
جورواجـور، دوسـتان همـدرد می داننـد چـه  می گویـم، ولـی خـدارا شـکر با 

روحیـه باالیـی کـه داشـتم، گذشـت. ۳۳ جلسـه هـم رادیوتراپـی گرفتم که 
آن هـم دردهـای خـودش را داشـت ولـی بهتـر از شـیمی درمانی بـود. در حـال 

حاضـر هـم بایـد تـا پنج سـال هورمـون درمانـی شـوم. اآلن دو سـال از آن روزها 
گذشته و من خوبم و از این بابت خداراشکر  می کنم. 

بـه نظـر مـن هـر بیمار مبتال به سـرطان در وهلـه اول باید روحیه باالیی داشـته 
باشـه و بـا دردهـا و شـرایطش راه بیایـد. درسـته خیلـی سـخته ولـی نشـدنی 
نیسـت، درسـی کـه مـن از بیمـاری ام گرفتـم ایـن بـود کـه از مـن زنـی قوی تـر 
سـاخت و باعـث شـد از زندگـی ام لـذت ببرم. قـدر ثانیه ثانیـه زندگـی ام را بدانم و 
بـرای هـر چیـز الکی حرص نخـورم، واقعاً هیچ نعمتی باالتر از سـالمتی نیسـت. 

امیدوارم روزی برسد که اصالً بیمار مبتال به سرطان نداشته باشیم.
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دردناک تر از 
سرطان
فرح قاسمی

پنجم نوروز، ترانه به جای غرولند
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مجراهای  شامل  هستند،  شکلی  مخروطی  اندام های  ریه ها 
نام  به  کوچک  هوایی  راه های  و  برونش  نام  به  بزرگ  هوایی 
برونشیول ها است. ریه ها در قفسه سینه و بر روی دیافراگم 

قرار دارند. 

در  غیر طبیعی  سلول های  کنترل  غیرقابل  رشد  ریه  سرطان 
یک یا هر دو ریه است  که عملکرد سلول های طبیعی را انجام 
نمی دهند. توده سرطانی ریه عالوه بر این که می تواند به عنوان 
که  است  بدن  اعضای  از جمله  باشد،  سرطان  اولیه  محل 
آن  در  نیز می توانند  بدن  اندام های  دیگر  سلول های سرطانی 

پخش شوند و متاستاز دهند. 

  سرطان ریه در ایران

سرطان ریه اولین سرطان شایع در جهان است. سرطان ریه به عنوان چهارمین 
سرطان شایع در ایران، مرگ ومیر بسیار باالیی دارد. به طور متوسط در ایران ۶۶۹۵ 
بیمار مبتال به سرطان ریه تشخیص داده می شوند و میزان مرگ ومیر ناشی از 
سرطان ریه ۶۱۲۴ مورد در سال است. با توجه به آنکه مصرف سیگار در مناطق 
شمال غرب کشور و مصرف قلیان در مناطق جنوبی کشور باالست، سرطان ریه 

در مردان و زنانی که در این مناطق زندگی می کنند، شیوع باالیی دارد. 

  انواع سرطان ریه

زیر  در  آن ها  اساس شکل ظاهری  بر  دارد که  مختلفی  انواع  اولیه  ریه  سرطان 
میکروسکوپ  نام گذاری می شوند و به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

۱)سرطان ریه با سلول های غیر کوچک که بیش از ۸۰ درصد از انواع سرطان ریه را 
شامل می شود.

۲)سرطان ریه با سلول های کوچک که حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از انواع سرطان ریه 
را تشکیل می دهند. معموالً شروع این نوع سرطان بیشتر در قسمت وسط ریه 

اتفاق می افتد و گسترش آن از نوع اول بیشتر است.

  عالئم سرطان ریه

 سرفه، به خصوص اگر مداوم و شدید باشد.

  درد در قفسه سینه، شانه و یا پشت سر که ناشی از سرفه باشد.

  تغییر رنگ یا حجم خلط

 تنگی نفس

 تغییر در صدا و خشونت صدا

 ایجاد صدای خس خس با هر تنفس (دم و بازدم)

 مشکالت ریوی عود کننده مثل برونشیت و پنومونی (ذات الریه)

 سرفه همراه با خلط و مخاط، به خصوص اگر به همراه خون باشد.

فرد ممکن است عالئمی از قبیل خستگی مفرط، کاهش وزن، خس خس سینه، 
ریه  باشد. عالئم سرطان  یا مفصلی نیز داشته  بلعیدن و درد شکمی  مشکل 
به مراحل  اغلب زمانی کشف می شود که  بیماری  این  و  باشد  می تواند مبهم 

پیشرفته بیماری رسیده باشد.

  عوامل خطر

در پیشگیری اولیه به دنبال آن هستیم تا با شیوه درست زندگی کردن احتمال 
خطر ابتال به سرطان را کاهش دهیم. از آنجا که مهم ترین عامل ابتال به سرطان 
ریه استعمال دخانیات به روش های مختلف نظیر سیگار و قلیان است کنترل 
استعمال سیگار و قلیان مهم ترین اقدامی است که باید صورت گیرد. در بحث 
غربالگری و پیشگیری ثانویه، تاکنون روش اثبات شده ای برای غربالگری سرطان 

ریه در کشورهای در حال توسعه توصیه نشده است.    

  روش های تشخیصی سرطان ریه

پزشکان با استفاده از شرح حال دقیق، معاینه فیزیکی، تصویربرداری و تست های 
آزمایشگاهی، سرطان ریه را تشخیص می دهند. برای بررسی عالئم غیرطبیعی، 

پزشک ممکن است چندین آزمایش تصویربرداری ترتیب دهد. 

(PET scan یا CT، MRI) در صورتی که فرد با انجام یک آزمایش تشخیصی نظیر
مشکوک شناخته شده باشد، یک قطعه کوچک از بافت ریه در زیر میکروسکوپ 
مورد بررسی قرار می گیرد تا سلول های سرطانی را جستجو و شناسایی کند که به 

آن بیوپسی گفته می شود.

۷۰۰۰

۶۰۰۰

۵۰۰۰

۴۰۰۰

۳۰۰۰

۲۰۰۰

۱۰۰۰

۰

 تعداد موارد جدید و مرگ و میر ناشی از
سرطان ریه

 تعداد بیمار
جدید

 تعداد موارد
مرگ و میر

۶۶۹۵
۶۱۲۴

سرطــان ریــه
مهران آماده رستمی
دکتر آذین نحوی جو

دکتر بیتا کالغچی

مصرف سیگار در مناطق
شمال غرب کشور

و مصرف قلیان در مناطق جنوبی 
کشور باالست،

سرطان ریه در مردان و زنانی که
در این مناطق زندگی می کنند، 

شیوع باالیی دارد.

رادیوتراپی سرطان ریه، با استفاده 
از اشعه X با قدرت و انرژی باال 

به منظور کشتن سلول های 
سرطانی یا توقف رشد بیشتر آن ها 

انجام می شود.

تومورهای بدخیم
اگر درمان نشوند می توانند

به سایر نقاط بدن
پخش شوند.
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کتاب  سرطان»،  مراقبت  ملی  «شبکه  و  سرطان»  مدیریت  ملی  «برنامه  سند 
«گزارش برنامه ملی ثبت سرطان» و سامانه ”WEB GIS“ (سامانه اطالعات مکانی 
مدیریت سرطان) در مراسمی با حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده 

و وزیر بهداشت رونمایی شد. 

مراکز  افتتاح  مراسم  در  بهداشت  وزارت  تحقیقات  مرکز  معاون  ملک زاده  رضا 
پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان اعالم کرد: سال گذشته ۱۸ میلیون نفر در 
جهان به سرطان مبتال شده اند که پیش بینی می شود تا سال ۲۰۳۰ به ۳۰ میلیون نفر 

در جهان برسد .

وی خبر داد: در سال ۲۰۰۷ در ایران ۳۸ هزار مرگ رخ داده است که ۱۶درصد آن بر اثر 
بیماری سرطان بوده است.

قابل پیشگیری  سرطان ها  از  نیمی  داد:  ادامه  بهداشت  وزارت  تحقیقات  معاون 
هستند و می توان از مرگ زودرس جلوگیری کرد.

ملک زاده در ادامه با اشاره به اینکه ۳۴درصد فوتی ها در ایران، زیر ۷۰ سال و ۱۱هزار 
نفر، زیر ۵۹ سال هستند، افزود: تماس های محیطی بیشترین علل سرطان است. 
سرطان مری در ایران حدود ۴۵ سال پیش به ازای هر ۱۰۰هزارنفر، ۱۰۰ نفر بوده که در 

حال حاضر به ۲۰ نفر رسیده که بنا به شیوه زندگی نوع سرطان را تغییر می دهد.

وی گفت: در سال ۲۰۳۰ تعداد مبتالیان به سرطان، از ۱۱۰ هزار به ۱۵۵ هزار افزایش 
خواهد یافت که افراد مسن بیشترین مبتالیان خواهند بود.

معاون تحقیقات وزارت بهداشت بیان داشت: ۱۰ درصد ایرانیان باالی ۴۰ سال از مواد 
مخدر تریاک استفاده می کنند که خود این عامل مهمی در بروز سرطان است.

ملک زاده گفت: ۳۴ مرکز تحقیقات سرطان در ایران وجود دارد که ساالنه ۸۰۰ مقاله 
تحقیقی درباره سرطان ارائه می دهند، بنابراین در سطح بین المللی نیز حرفی برای 

گفتن داریم.

۷۵ مرکز پیشگیری و تشخیص زودهنگام در ۴۵ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی 
با پوشش جمعیتی ۲۵۰ شهر در کشور در راستای نظام ارجاع، پزشک خانواده و ایجاد 
ابتکار  با حضور معصومه  ویدئو کنفرانس  به صورت  الکترونیک سالمت  پرونده 
معاون رئیس جمهوری، سعید نمکی سرپرست وزارت بهداشت، معاونان و مسئوالن 

وزارت بهداشت و سفیر ژاپن افتتاح شد.

اد
ید

با حضور معاون رئیس جمهور و وزیر بهداشت؛رو

دو سند ملی
مدیریت سرطان رونمایی شد

نازنین جوادیه

سرطان»  مدیریت  ملی  «برنامه  سند 
برنامه ای راهبردی است که تعیین کننده 
و  اهداف  راهبـــــردها،  سیاســـــت ها، 
فعالیت های کنترل سرطان از سال ۹۲ 
بوده و نقشه راه وزارت بهداشت و سایر 
این  برای مدیریت  سازمان ها و نهادها 
را  تا سال ۱۴۰۴ در سطح ملی  بیماری 
مشخص می کند و توسط معاونت های 
بهداشت، درمان و تحقیقات و فناوری 

وزارت بهداشت تهیه شده است.

 سند «شبکه ملی مراقبت سرطان» 
توسعه  برنامه  و  راهبردی  برنامه ای 
زیرساختی و نقشه راه وزارت بهداشت 
برای توسعه مراکز و تجهیزات مرتبط با 
سرطان تا سال ۱۴۰۴ است که توسط 
معاونت های درمان و توسعه مدیریت 
شده  تهیه  بهداشت  وزارت  منابع  و 

است.

 

ملی  برنامه  «گزارش  کتاب  همچنین 
گزارش  به  مربوط  نیز  سرطان»  ثبت 
کشوری ثبت سرطان در سال ۹۳ است 
تفکیک  به  سرطان  بروز  میزان  و 
مشخص  آن  در  استان ها  و  جنسیت 
شده و توسط معاونت های بهداشت، 
وزارت  فناوری  و  تحقیقات  و  درمان 

بهداشت گردآوری شده است.

 WEB” سامانه  گزارش،  این  براساس 
GIS“ به عنوان سامانه اطالعات مکانی 
Cancer. به نشانی  سرطان  مدیریت 
health.gov.ir  با هدف نمایش اطالعات 
نمایش  مکانی،  به صورت  سرطان 
و  جمعیت  سرطان،  بروز  اطالعات 
امکانات به صورت تعاملی و نقشه به 
مراکز  نمایش  شهرستان،  هر  تفکیک 
تشخیص و درمان سرطان در شهرهای 
و  نقشه ها  تولید  امکان  کشور، 
اطلس های سرطان به صورت آنالین و 
تصمیم گیری  برای  مناسب  ابزار  ارائه 

مدیران رونمایی شد.

۱۰درصــد ایرانیـــان بــاالی ۴۰ ســال 
از مواد مخدر تریاک استفاده 

می کنند که خود این عامل مهمی   
در بروز سرطان است.

۳۴ مــرکز تحقیقات سرطـــان       
در ایران وجود دارد که                

ساالنه ۸۰۰ مقاله تحقیقی درباره 
سرطان ارائه می دهند،             

بنابراین در سطح بین المللی نیز 
حرفی برای گفتن داریم.

  تصویربرداری از قفسه سینه با اشعه ایکس

یــک آزمایــش بــدون درد اســت و می توانــد تومورهــای یــک ســانتیمتر یــا بزرگ تــر 
ــس  ــعه ایک ــر اش ــت روی تصاوی ــن اس ــک ممک ــای کوچ ــد. توموره ــان ده را نش
ــره  ــل حف ــای داخ ــر اندام ه ــط دیگ ــت توس ــن اس ــا ممک ــوند ی ــان داده نش نش
قفســه ســینه پنهــان شــوند، بنابرایــن پــس از تصویربــرداری بــا اشــعه ایکــس، 

ــد.  ــر باش ــای دقیق ت ــه آزمون ه ــاز ب ــت نی ــن اس ممک

  سی تی اسکن

ــع  ــر از مقاط ــا تصاوی ــد ت ــتفاده می کن ــعهX اس ــای اش ــکن از پرتوه سی تی اس
مختلــف بــدن را نشــان دهــد ایــن آزمایــش می توانــد تومورهــای کوچک تــر 
ــاوی در  ــای لنف ــور، گره ه ــورد توم ــی در م ــات دقیق ــد و اطالع ــخیص ده را تش

ــد.  ــم کن ــا را فراه ــایر ارگان ه ــینه و س ــه س قفس

PET اسکن  

اســکن PET روشــی تصویربــرداری اســت. پــس از آنکــه تشــخیص ســرطان ریــه 
قطعــی شــد بــا کمــک ایــن روش مرحلــه بیمــاری تشــخیص داده می شــود.

   سیتولوژی خلط

ــر روی آن  ــه و ب ــه را گرفت ــاط ری ــه ای از مخ ــط، نمون ــیتولوژی خل ــش س در آزمای
بررســی های سلول شناســی صــورت می گیــرد. بــرای جمــع آوری یــک نمونــه 
خلــط، از فــرد خواســته می شــود کــه عمیــق و محکــم بــه درون یــک ظــرف 
ســرفه کنــد. ســلول های جمع آوری شــده بــه ایــن صــورت، در آزمایشــگاه در زیــر 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــی م ــلول های غیرطبیع ــف س ــور کش ــکوپ به منظ میکروس

می گیــرد.  

  بیوپسی ریه

توســط برونکوســکوپ(ابزاری نــازک، روشــن، لولــه ماننــد کــه به وســیله تراشــه و 
از راه نــای وارد ریــه شــود) قطعــه ای کوچــک از بافــت ریــه به عنــوان نمونــه گرفته 
ــر  ــود. در روش دیگ ــی می ش ــکوپ بررس ــر میکروس ــه در زی ــن قطع ــود. ای می ش
ابتــدا جــراح قســمتی از فضــای بیــن دنــده ای را شــکافته و ســپس بــا فرســتادن 
دوربیــن بــه درون قفســه ســینه و به وســیله یــک ســوزن مخصــوص، نمونــه را 

ــد.                    ــدا می کن ــگاهی ج ــی های آزمایش ــور بررس به منظ

  روش های درمانی سرطان ریه

روش هــای درمانــی بــه ترتیــب عبارت انــد از:جراحــی، رادیودرمانــی، شــیمی درمانی، 
درمــان هدفمنــد(targeted therapy)، ایمونوتراپــی و درمان های تســکینی.

  جراحی

ــا  ــوند ت ــته می ش ــر برداش ــاوی درگی ــای لنف ــم و گره ه ــور بدخی ــی، توم در جراح
خطــر انتشــار تومــور کاهــش یابــد. درجــات مختلفــی از ایــن نــوع جراحــی وجــود 
دارد کــه بــر اســاس میــزان پیشــرفت ســرطان انتخــاب می شــود. ممکــن اســت 
ــه  ــوب ری ــا بخشــی از یــک ل ــه و ی ــا تعــدادی از لوب هــای ری ــه ی در جراحــی کل ری

برداشــته شــود.

  رادیوتراپی

رادیوتراپــی ســرطان ریــه، بــا اســتفاده از اشــعه X بــا قــدرت و انرژی بــاال به منظور 
ــود.  ــام می ش ــا انج ــتر آن ه ــد بیش ــف رش ــا توق ــرطانی ی ــلول های س ــتن س کش
اشــعه بــه ســمت تومــور ســرطانی ریــه هدایت می شــود و ســلول های ســرطانی 
را تنهــا در آن منطقــه از ریــه می کشــد. قبــل از جراحــی از ایــن روش بــرای کوچــک 
کــردن تومــور و بعــد از جراحــی بــرای کشــتن هــر ســلول ســرطانی باقی مانــده 
ــانه ها  ــش نش ــز در کاه ــن روش نی ــن از ای ــود. همچنی ــتفاده می ش ــه اس در ری
و عالئــم ناشــی از ســرطان (مثــل درد، خون ریــزی و انســداد مجــاری هوایــی) 

ــود. ــتفاده می ش اس

  شیمی درمانی

ــت  ــی اس ــی درمان ــیمی درمانی روش ش
ــرای جلوگیــری از رشــد  کــه از داروهــا ب
اســتفاده  ســرطانی  ســلول های 
ســلول های  یــا  روش  ایــن  می کنــد. 
ســرطانی را می ُکشــد یــا از تقســیم 
می کنــد.  جلوگیــری  آن هــا  شــدن 
از  قبــل  شــیمی درمانی  دریافــت 
ممکــن  جراحــی  یــا  و  رادیوتراپــی 
ــور  ــدازه توم ــازی ان ــت در کوچک س اس
راحت تــر  جراحــی،  در  کــه  حــدی  در 
ــن  ــه ای ــد. ب ــک کن ــود، کم ــته ش برداش
می شــود.  گفتــه  نئوادجوانــت  روش 

  درمان هدفمند

یکی از پیشــرفت های پزشــکی ســرطان 
ریــه، معرفــی درمان هــای هدفمنــد 
اســت. درمان هــای هدفمنــد به طــور 
خــاص بــرای حملــه بــه ســلول های 
ــا  ــداف و ی ــه  اه ــال ب ــا اتص ــرطانی ب س
مســدود کــردن آن هــا روی ســطوح این 
ایــن  ســلول ها طراحــی شــده اند. در 
روش ســلول هایی کــه جهــش خاصــی 
داروهــا  ایــن  توســط  کرده انــد  پیــدا 
روش  ایــن  می شــوند.  هدف گیــری 

ــت. ــت اس ــران قیم ــیار گ بس

  ایمونوتراپی

دســته ای از داروهــا هســتند کــه باعــث 
تحریــک سیســتم ایمنــی بــدن فــرد 
شــده و بــدن را بــرای مقابلــه بــا تومــور 
آمــاده می کننــد. ایمونوتراپــی معمــوالً 
ــلول های  ــرطان ریــه بــا س بــر روی س

غیــر کوچــک تأثیــر دارد.  

  درمان های تسکینی

در صورتــی کــه بیمــاری فــرد در مراحــل 
پیشــرفته باشــد ممکــن اســت نیــاز 
بــه درمــان تســکینی داشــته باشــد. در 
ــان  ــال درم ــک به دنب ــورت پزش ــن ص ای
فقــط  و  نیســت  بیمــاری  قطعــی 
ــا  ــد ت ــم بکاه ــدت عالئ ــد از ش می خواه

ــاال رود. ــرد ب ــی ف ــت زندگ کیفی

  بهبودی

تومورهــای بدخیــم اگــر درمــان نشــوند 
می تواننــد بــه ســایر نقــاط بــدن پخــش 
ــه  ــل، ب ــالمتی کام ــانس س ــوند. ش ش
ــخیص  ــان تش ــرطان در زم ــه س مرحل
و درمــان بســتگی دارد هــر چــه مرحلــه 
احتمــال  باشــد  پایین تــر  بیمــاری 

ــود.  ــد ب ــتر خواه ــودی بیش بهب
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بـــه مناســـبت روز جهانـــی ســـرطان (۴ 
فوریـــه) کارگـــروه ســـالمت انجمـــن 
ـــکاری  ـــا هم ـــان ب ـــات زن ـــی مطالع ایران
ــانی  ــوم انسـ ــمندان علـ ــه اندیشـ خانـ
زندگـــی  ســـالمت  چگونـــه  پویـــش 

کنیم را برگزار کرد.

شـــمس،  ســـروش  گـــزارش  بـــه 
آمـــوزش  دکتـــری  زارعـــی  فاطمـــه 
ســـالمت  ارتقـــای  و  بهداشـــت 
ــگاه  ــکی دانشـ ــوم پزشـ ــکده علـ دانشـ
از  هـــدف  گفـــت:  مـــدرس  تربیـــت 
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــش ای ـــن پوی ـــزاری ای برگ
ــان در  ــات زنـ ــی مطالعـ ــن ایرانـ انجمـ
نظـــر دارد از یـــک نهـــاد مردمـــی در 
حـــوزه ســـالمت تقدیـــر کنـــد کـــه 
ــر  ــمس و دکتـ ــه شـ ــن رو از خیریـ ازایـ

زنده دل تجلیل شد.

وی افـــزود: در حاشـــیه برگـــزاری پویـــش 
ــم؟»  ــی کنیـ ــالمت زندگـ ــه سـ «چگونـ
رئیـــس  نوابی نـــژاد  شـــکوه  دکتـــر 
زنـــان  مطالعـــات  ایرانـــی  انجمـــن 
ـــراد  ـــخنانی ای ـــالمت روان، س ـــاره س درب
کـــرد و بنـــده نقـــش ســـازمان های 
ــه  ــالمت را بـ ــوزه سـ ــاد در حـ مردم نهـ
شـــکل علمـــی تبییـــن کـــردم و دکتـــر 
کاظـــم زنـــده دل دربـــاره ســـرطان های 
شـــایع زنـــان بحـــث و آمـــار و اطالعـــات 
ـــه  ـــرد و جلس ـــرح ک ـــا را مط ـــه روز دنی ب
پرســـش و پاســـخ در حـــوزه ســـرطان 

برگزار شد.

بنابرایـــن گـــزارش، لـــوح تقدیـــر بـــا 

ــات  ــی مطالعـ ــن ایرانـ ــان «انجمـ نشـ
ـــده دل فعـــال حـــوزه  ـــر زن ـــه دکت ـــان» ب زن

سرطان اهدا شد.

ـــت  ـــازمان مدیری ـــت، س ـــایان ذکر اس ش
ــواده  ــان و خانـ ــور زنـ ــزی امـ برنامه ریـ
مراســـم  ایـــن  در  ریاســـت جمهوری 
ــی  ــاره چگونگـ ــتند و دربـ ــور داشـ حضـ
همـــکاری ســـازمان های مردم نهـــاد 
بـــا ریاســـت جمهـــوری درخصـــوص 
روش هـــای پیشـــگیری از ســـرطان در 
از  حمایـــت  همچنیـــن  و  بانـــوان 
ـــره  ـــرطان مذاک ـــه س ـــال ب ـــاران مبت بیم

شد.

گفتنـــی اســـت، خیریـــه شـــمس در 
ــار ســـرطان  راســـتای شـــناخت و مهـ
تشـــخیص  پیشـــگیری،  شـــامل 
و  درمـــان  ســـرطان،  زودهنـــگام 
خانـــواده  و  بیمـــاران  از  حمایـــت 

بیماران فعالیت می کند.

ــته  ــذا و ۳۰۰بسـ ــی غـ ــبد کاالیـ ۵۵۰سـ
البســـه ضـــروری در بیـــن بیمـــاران 
ـــر  ـــتیتو کانس ـــرطان انس ـــه س ـــال ب مبت
ــه  ــش خیریـ ــت پوشـ ــه تحـ ــران کـ ایـ

شمس هستند توزیع می شود.
۵۵۰ســـبد  نـــو  ســـال  آســـتانه  در 
البســـه  و۳۰۰بســـته  غـــذا  کاالیـــی 
موسســـه  همـــت  بـــه  ضـــروری 
مهـــار  و  شـــناخت  مردم نهـــاد 
ـــه  ـــال ب ـــاران مبت ـــن بیم ـــرطان در بی س
ـــه  ـــران ک ـــر ای ـــتیتو کانس ـــرطان انس س
شـــمس  خیریـــه  پوشـــش  زیـــر 

هستند، توزیع می شود.
ســـروش  خبرنـــگار  گـــزارش  بـــه 
شـــمس، همه ســـاله هم زمـــان بـــا 
ـــال  ـــی س ـــام پایان ـــه ای ـــدن ب ـــک ش نزدی
ایـــن موسســـه اقـــدام بـــه توزیـــع 
ســـبد کاالیـــی غـــذا بیـــن بیمـــاران 
تحـــت پوشـــش می کنـــد، امســـال 
تعـــداد ۵۵۰بســـته، هـــر یـــک بـــه 
نیـــز  و  تومـــان  ۲۴۰هـــزار  قیمـــت 
بـــه ۳۰۰ بیمـــار  البســـه  ۳۰۰بســـته 
مبتـــال بـــه ســـرطان تحـــت پوشـــش 
ارزش  بـــه  یـــک  هـــر  خیریـــه  ایـــن 
۳۶۰هـــزار تومـــان بیـــن افـــراد تحـــت 

پوشش توزیع می شود.
گفتنـــی اســـت ایـــن اقـــدام باهـــدف 
کمـــک بـــه افـــراد نیازمنـــد تحـــت 
ـــرای  ـــه ب پوشـــش ایـــن موسســـه خیری
ایـــران  انســـتیتو کانســـر  بیمـــاران 

اهدا می شود.

و  ســـرطان  «شـــناخت  همایـــش 
یکـــم  به مــــــوقع»  پیشگیـــــــــــری 
ـــران  ـــو ته ـــتان ورش ـــفندماه در بوس اس
انســـتیتو  مســـئوالن  حضـــور  بـــا 
کانســـر ایـــران، شـــهرداری منطقـــه 
شـــش، عمـــوم مـــردم و بهبودیافتـــگان 

این بیماری برگزار شد.
ـــمس،  ـــه ش ـــگار خیری ـــزارش خبرن ـــه گ ب
و  ســـرطان  شـــناخت  همایـــش 
بـــا همـــکاری  به موقـــع  پیشـــگیری 
خیریـــه شـــمس، شـــهرداری منطقـــه 
محمدحســـین  خیریـــه  و  شـــش 
رضـــوی، بـــا ســـخنرانی دکتـــر کاظـــم 
ـــات  ـــز تحقیق ـــام مرک ـــده دل قائم مق زن

انستیتو کانسر ایران برگزار شد.
ــده دل در  ــر زنـ ــزارش، دکتـ ــن گـ بنابرایـ
ایـــن همایـــش بـــه مقایســـه شـــیوع 
کشـــورهای  و  ایـــران  در  ســـرطان 
ـــروز  ـــه ب ـــت ک ـــکا پرداخ ـــی و آمری اروپای
ایـــن بیمـــاری در ایـــن کشـــورها بیشـــتر 
اســـت. وی در ایـــن همایـــش آمارهایـــی 
نیـــز از ســـرطان در کشـــور و دنیـــا ارائـــه 

کرد.
ایـن گزارش می افزاید، مراسـم گلریزان 
«شـناخت  همایـش  حاشـیه  در 

بـا  به موقـع»  پیشـگیری  و  سـرطان 
و  جهان دوسـت  بهـاره  مجری گـری 
دکلمـه ای بـا صـدای شـیرین محققـی 
و  شـد  برگـزار  دختـرک  خصـوص  در 
خیریـه  دو  از  جمع آوری شـده  مبالـغ 
شـمس و محمد حسـین رضوی جهت 
کمـک بـه بیمـاری سـرطان اختصـاص 
فـروش  بازارچـه  همچنیـن  یافـت. 
دسـتاوردهای بهبودیافته ها و بیماران 

مبتال به سرطان نیز برپاشد.
منطقـه  شـهرداری  اسـت،  گفتنـی 
بـا  را  خـود  شـــــــــــش، موافــــــقت 
ادامـــــه دار بودن چنین همایش هایی 

اعالم کرد.

به مناسبت روز جهانی سرطان

پویِش
چگونه سالمت زندگی کنیم، 

برگزار شد

در آستانه سال نو صورت می گیرد؛

توزیع سبد 
حمایت غذایی 

بیماران

به همت خیریه شمس؛

همایش «شناخت سرطان و 
پیشگیری به موقع»

برگزار شد

اد
ید

رو

خیریه شمس در راستای           
شناخت و مهار سرطان                
شامل پیشگیری،                      
تشخیص زودهنگام سرطان، 
درمان و حمایت از بیماران      

و خانواده بیماران         
فعالیت می کند.

۵۵۰سبد کاالیی غذا و 
۳۰۰بسته البسه ضروری در 

بین بیماران مبتال به سرطان 
انستیتو کانسر ایران         

توزیع می شود. شهرداری منطقه شش، 
موافقت خود را                        

با ادامه دار بودن                
چنین همایش هایی           

اعالم کرد.

۲۹ شماره ۴ | دی ۲۸۱۳۹۷



یـک از اعضای اتحادیـه در این مجمع دارند و 
انجـام  قبـل  از  کـه  رایزنی هایـی  بـا  البتـه 
رأی دهنـدگان،  اعتمـاد  جلـب  و  می شـود 
اعضـای جدیـد هیـأت رئیسـه UICC انتخـاب 
جایگاهـی  چنیـن  در  حضـور  می شـوند. 
بسـتگی بـه تعداد سـازمان های عضـو از هر 
کشـور و همچنیـن حمایت هایـی دارد کـه 
اعضـای سـایر کشـورها از کاندیداها به عمل 
آورنـد. به همین دلیل توسـعه همکاری های 
بین المللـی بـا سـازمان های عضـو در سـایر 
نماینـده  حضـور  بـه  می توانـد  کشـورها 
جایـگاه  در  ایـران  اسـالمی  جمهـوری 
بنابرایـن  کنـد.  کمـک   UICC هیأت رئیسـه 
پیشـنهاد می شـود عضویـت و حضـور در 
مردم نهـاد،  سـازمان های  توسـط   UICC
دولتـی و غیردولتـی حـوزه سـرطان جـدی 
بیشـتر  مشـارکت  بـا  تـا  شـود  گرفتـه 
سـازمان های  و  مردم نهـاد  سـازمان های 
ایـن  ارکان  در  حضـور  فرصـت  غیر دولتـی، 
و  امکانـات  از  اسـتفاده  و  مهـم  سـازمان 
و  مـا  کشـور  به سـود  آن  ظرفیت هـای 
همچنیـن بیماران مبتال به سـرطان فراهم 

شود. 

در این کنگره دو هزار و ۵۶۰ عضو ثبت شده 
به  که  کردند  شرکت  جهان  کشور   ۱۲۰ از 
تبادل نظر و هم فکری درخصوص کنترل 
سرطان پرداختند. از ویژگی های مهم این 
سازمان های  رنگ  پر  نقش  کنگره، 
مردم نهاد و سازمان های غیر دولتی حوزه 
در  هستند.   UICC عضو  که  بود  سرطان 
جهانی  دهکده  که  نمایشگاهی  بخش 
سرطان نام داشت، مؤسسات غیردولتی 
و سایر سازمان های عضو، غرفه های خود 
به  را  خود  دستاوردهای  و  کرده  دایر  را 

نمایش گذاشتند.  

سازمان  شش  در مجموع  ما،  کشور  از 
شامل  که  هستند  اتحادیه  این  عضو 
سال  از  (عضویت  ایران  کانسر  انستیتو 
۱۳۳۵)، موسسه حمایت از کودکان مبتال 
سال  از  (عضویت  (محک)  سرطان  به 
رادیوتراپی  تخصصی  مرکز   ،(۱۳۸۷
از  (عضویت  مشهد  از  رضا(ع)  انکولوژی 
بهنام  خیریه  موسسه   ،(۱۳۹۵ سال 
 ،(۱۳۹۷ سال  از  (عضویت  دهش پور 
موسسه خیریه حمایت از بیماران مبتال 
سال  از  (عضویت  «نور»  سرطان  به 
۱۳۹۷)، موسسه خیریه حمایت از کودکان 
«کسا»  اصفهان  سرطان  به  مبتال 
امسال  است.   (۱۳۹۷ سال  از  (عضویت 
موسسه  کانسر،  انستیتو  از  نمایندگانی 
محک و موسسه خیریه دهش پور در این 
کنگره شرکت داشتند. متأسفانه محققان 
شرکت  کشور،  سرطان  حوزه  مدیران  و 
از  و  نداشتند  کنگره  این  در  فعالی 
فرصت های زیادی که می توانست منجر 
به توسعه همکاری های بین المللی شود، 
بهره ای نبردیم. حتی هیچ کدام از مدیران 
برنامه های سرطان از وزارت بهداشت در 

این کنگره حضور نداشتند تا ضمن ارائه دستاوردهای کشور، از نقدها و پیشنهاد های 
صاحب نظران بهره ببرند. 

بر اساس تصمیم اتخاذشده، کنگره دوساالنه UICC در سال ۲۰۲۰ در کشور عمان برگزار 
خواهد شد. با توجه به هزینه های کمتر سفر و راحت تر بودن سفر به یک کشور همسایه، 
و  مدیران  محققان،  متخصصان،  برای  گسترده تر  حضور  امکان  می رسد  به نظر 
سازمان های مردم نهاد حوزه سرطان وجود خواهد داشت. با توجه به فرصت هایی که 
با  امیدوارم  دارد،  وجود  کنگره  این  در  اجرایی  و  علمی  همکاری های  و  آموزش  برای 
برنامه ریزی و هماهنگی بیشتر سازمان های مردم نهاد و متخصصان و محققان ایرانی 
از  باشند. درس هایی که شرکت کنندگان  این کنگره حضور مؤثرتری داشته  بتوانند در 
حضور در این همایش جهانی می آموزند، می تواند وضعیت کنترل سرطان در ایران را 

بهبود بخشید.

حضور محک در کنگره دوساالنه جهانی سرطان ۲۰۱۸ میالدی

محک به عنوان یکی از سازمان های مردم نهاد که عضویت کامل و رسمی انجمن جهانی 

کنترل سرطان (UICC) را دارد، در کنگره جهانی سرطان امسال که در مالزی برگزار شد، 
غرفه  محک  فعالیت های  معرفی  و  تعامل  جهت  بار  نخستین  برای  و  کرد  شرکت 
اطالع رسانی خود را در بخش نمایشگاهی این مراسم با عنوان دهکده جهانی مستقر کرد. 

فعالیت های غرفه محک باهدف معرفی مأموریت این سازمان و عملکرد آن در حمایت 
همه جانبه از کودکان مبتال به سرطان ایران در میان دیگر سازمان های خیریه فعال در 
حوزه سرطان بود. بر روی یکی از دیواره های این غرفه نقاشی بزرگی از کودکان حامی محک 
نصب شده بود و بازدیدکنندگان می توانستند ضمن مراجعه به غرفه و آشنایی با محک، 
پیام امیدبخش خود را برای کودکان مبتال به سرطان بر روی نقاشی بنویسند و یا نقشی از 
امید را با آرزوی بهبودی آنان بر روی آن بکشند. عالوه بر این، نقشه بزرگ نمایی شده از 
کشورهای جهان نیز روی یکی دیگر از دیواره های غرفه نصب شده بود که مراجعه کنندگان 
می توانستند محل زندگی  و مشخصاتشان را جهت همکاری مشترک با محک روی آن درج 

کنند که درنتیجه این طرح ۱۰۰ درخواست همکاری بر نقشه این غرفه نصب شد.

دکتر آراسب احمدیان، مدیرعامل محک و رئیس شبکه ملی سرطان ایران با حضور در 
غرفه محک در بخش نمایشگاهی دهکده جهانی در وقت های مشخص و تعیین شده با 

نمایندگان دیگر سازمان های حاضر در کنگره به بحث و تبادل نظر پرداخت.

رئیس  (SIOP)، دینا مایرد،  آنکولوژی کودکان  بین المللی  انجمن  رئیس  بوفه،  اریک  پروفسور 
انجمن جهانی کنترل سرطان و دکتر کری آدامز، مدیرعامل این انجمن از غرفه محک بازدید کردند 

و بر روی نقاشی کودکان با آرزوی بهبودی و شکست سرطان، پیام های امیدبخش نوشتند.

خانم  و  دهش پور)  بهنام  خیریه  (موسسه  خودسیانی  خانم  از  شمس  سروش 
سروانی(موسسه خیریه محک) جهت مشارکت در تهیه این مطلب تشکر می کند.
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اتحادیــه بین المللــی کنتــرل ســرطان (UICC) هــر دو ســال یک بــار همــراه بــا انتخابــات 
مجمــع عمومــی، همایشــی بین المللــی بــا عنــوان کنگــره جهانــی ســرطان برگــزار 
می کنــد. امســال ایــن کنگــره در تاریــخ ۴-۱ اکتبــر ۲۰۱۸ برابــر بــا ۱۲-۹ مهــر ۱۳۹۷ در شــهر 

کواالالمپور پایتخت کشور مالزی برگزار شد. 

اتحادیــه بین المللــی کنتــرل ســرطان(UICC)، شــبکه ای جهانــی اســت کــه در ســال ۱۹۳۳ 
در ژنــو تأســیس شــد. اینــک در ایــن اتحادیــه، بیــش از یــک هــزار و شــصت و هفت 
ــا ســرطان، از ۱۶۶ کشــور  جمعیــت، ســازمان و موسســه تحقیقــات کنتــرل و مبــارزه ب

جهان عضویت دارند.

از اهداف مهم این اتحادیه می توان به پیشگیری و کنترل سرطان، شناسایی دغدغه های 
بیماران مبتال به سرطان و ساخت جامعه ای بدون ترس از بیماری سرطان اشاره کرد. 

موضوع این اتحادیه مقابله با سرطان در 
می کند  تالش  و  است  جهانی  مقیاس 
سرطان  با  مبارزه  در  را  دنیا  کشورهای 
متحد سازد. این اتحادیه مأموریت اصلی 

خود را به صورت زیر تعریف کرده است:

«ما فعاالن و مؤسسات مرتبط با سرطان 
را متحد می کنیم تا بار سرطان را در دنیا 
و  دهیم  توسعه  را  عدالت  کنیم،  کم 
سایر  با  را  سرطان  کنترل  برنامه های 

برنامه های بهداشتی پیوند زنیم.»

 UICC برای دستیابی به این مأموریت مهم 
که  می گیرد  بهره  اصلی  رویکرد  سه  از 

عبارت اند از: 

تقویـــت  و  همایش هـــا  ۱)برگـــزاری 
همکاری های مشترک توسط اعضا

گزارشی از کنگره بین المللی کنترل سرطان

سه روز حضور 
در دانشـگاهی برای سازمان های 

مردم نهـاد و مراکز علمی
دکتر کاظم زنده دل

۲) حمایت طلبی

۳) توانمندسازی

بتـوان  شـاید  را  سـرطان  جهانـی  کنگـره 
بزرگ تریـن همایـش بین المللـی سـرطان 
دانسـت کـه میزبـان محققـان، مدیـران، 
سیاسـت گذاران، شـرکت های خصوصی و 
سـرطان  حـوزه  مردم نهـاد  سـازمان های 
سـال  دو  هـر  کـه  کنگـره  ایـن  در  اسـت. 
یک بـار برگـزار می شـود، آخریـن رخدادهـا، 
بین المللـی  تصمیمـات  و  دسـتاوردها 
حوزه سـرطان مرور می شـود و نخبگان و 
سـرطان  کنتـرل  حـوزه  صاحب نظـران 

باهم به تبادل نظر می پردازند. 

ایـن  جانبـی  رویدادهـای  مهم تریـن  از 
بـرای  رأی گیـری  دوسـاالنه،  همایـش 
رئیسـه  هیـأت  جدیـد  اعضـای  انتخـاب 
سـرطان  کنتـرل  بین المللـی  اتحادیـه 
(UICC) اسـت. بـا توجه به حـق رأیی که هر 

از اهداف مهم اتحادیه بین المللی 
کنترل سرطان(UICC)می توان       

به پیشگیری و کنترل سرطان، 
شناسایی دغدغه های بیماران   
مبتال به سرطان و                    

ساخت جامعه ای بدون ترس از 
بیماری سرطان اشاره کرد.

پیشنهاد می شود عضویت               
و حضور در UICC توسط 

سازمان های مردم نهاد،            
دولتی و غیردولتی                       
حوزه سرطان جدی گرفته شود.

مذاکره با نمایندگان سازمان های مردم نهاد از کشورهای مختلف درحاشیه کنگره-کواالالمپور ۲۰۱۸مسئوالن و نمایندگان مؤسسات خیریه منطقه مدیترانه شرقی در کنگره جهانی سرطان-کواالالمپور ۲۰۱۸

جلسه بررسی زمینه های همکاری مؤسسات مردم نهاد کشورهای منطقه مدیترانه شرقی در کنگره جهانی سرطان-کواالالمپور ۲۰۱۸

۳۱ شماره ۵ | بهمن و اسفند ۳۰۱۳۹۷



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 

دوماهنـامه شنـاخت و مهـار سرطـان

تاس کباب
با گوشت بوقلمون

بهاره ساسانفر
کارشناس ارشد تغذیه

  بِه متوسط، ۲ عدد                                     آلو خورشتی، ۶ عدد 
  پیاز متوسط، ۳ عدد                                     رب  گوجه  فرنگی، ۲ قاشق غذاخوری 

  هویج متوسط، ۳ عدد                              گوجه فرنگی متوسط، ۲ عدد
  گوشت سینه بوقلمون، ۲۵۰ گرم             روغن کنجد، ۳ قاشق غذاخوری 

 سیب  زمینی متوسط، ۲ عدد                       نمک، فلفل و زردچوبه به اندازه الزم

که  را  پیاز  دهید.  قرار  کم  حرارت  روی  و  ریخته  قابلمه  درون  را  کنجد  روغن 
به صورت حلقه  ای برش زده اید، در کف ظرف بچینید و گوشت بوقلمون تکه 
شده را روی آن قرار دهید و ادویه  ها را روی گوشت بریزید، سپس بقیه مواد 
آن بگذارید، به صورتی که سیب زمینی و گوجه فرنگی  را به شکل الیه الیه روی 
در الیه باالیی قرار بگیرند. حدود ۱۵ دقیقه که گذشت رب گوجه فرنگی را در یک 

لیوان آب حل کرده و روی مواد بریزید.
تنوع موجود در مواد غذایی این دستور غذایی منجر به تأمین مواد مغذی زیادی 
پروتئین، آهن و روی  به گوشت مرغ دارای  می شود. گوشت بوقلمون نسبت 
(۲/۶۸ میلی گرم روی در ۱۰۰ گرم گوشت بوقلمون در مقابل ۶۷/ ۰میلی گرم روی 
در ۱۰۰ گرم گوشت مرغ) بیشتر و کلسترول کمتری است. روی از ریزمغذی های 
جنسی،  ناتوانی  رشد،  به کاهش  منجر  آن  است که کمبود  بدن  برای  ضروری 
اسهال، تأخیر بلوغ جنسی، ریزش مو، ضایعات پوستی و چشم، کاهش اشتها، 
بدن  ایمنی، نقص مصرف کربوهیدرات در  اختالل سیستم  تغییرات شناختی، 
بیواَکتیو  ترکیبات  داشتن  دلیل  به  ماکیان  گوشت  می شود.  باروری  اختالل  و 
مهم نظیر کوآنزیم Q۱۰، تارین، لینولئیک اسید کونژوگه (CLA)، گلوتاتیون، اسید 
لیپوئیک، بتائین، ال-کارنیتین، کراتین، کارنوزین و آنسرین جزو غذاهای عملکردی 
از  جلوگیری  و  سالمت  ارتقای  موجب  تغذیه ای،  نقش  بر  عالوه  که  (غذاهایی 
خواص  داشتن  دلیل  به  «بِه»  میوه  می  شوند.  طبقه  بندی  می شوند)  بیماری 
آنتی  اکسیدانی (حاوی ترکیبات پلی فنل است)، آنتی میکروبی و ضدزخم معده 
به عنوان یک منبع رژیمی مهم در ارتقاء سطح سالمت شناخته شده است. این 
آنتوسیانین ها قرار  آن ها  تانین های طوالنی زنجیر است که درون  میوه حاوی 
دارند. علت تغییر رنگ "بِه" هنگام پخت، این است که رنگ آنتوسیانین ها زمانی 

آشکار می شود که در اثر حرارت، زنجیره طوالنی تانین  ها شکسته شود.

مقدار مواد مغذی موجود در دستور غذایی تاس کباب

مقدارماده مغذی

۱۲۹۸انرژی (کیلوکالری)

۹۹/۵کربوهیدرات (گرم)

۸۳پروتئین (گرم)

۳۷فیبر (گرم)

۶۶/۵چربی (گرم)

۳۰۰کلسترول

۲۰۲۹ویتامین A (میکروگرم)

۹۷ویتامین ث (میلی گرم)

۱۴۷/۷فوالت (میکروگرم)

۹/۶آهن (میلی گرم)

۱۲/۸روی (میلی گرم) 

ی
مت
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ره 

سف

دسر بِه
 بِه متوسط ۶ عدد

 لیموترش متوسط یک عدد 

 شکر ۹۰۰ گرم 

لیموترش  و  کنید  آب  از  پر  را  ظرفی 
را  "بِه"  سپس  بچکانید،  آن  درون  را 
دقیقه  چند  کندن،  پوست  از  پس 
بیرون  سپس  و  دهید  قرار  آن  درون 
خارج  را  آن  درون  هسته  و  درآورید 
کنید و دوباره درون آب قرار دهید. بِه 
را از آب خارج و برش بزنید و با شکر 
مخلوط کنید و مدت دو ساعت ونیم 
و  دهید  قرار  مالیم  حرارت  روی 
غذاخوری  قاشق  دو  بعد  بزنید.  هم 
بگذارید  و  کرده  اضافه  آن  به  آبلیمو 
را  قالب  ظرف  بپزد.  دیگر  دقیقه  ده 
چرب کرده و کاغذ مخصوص را درون 
بِه له شده را به قطر  آن قراردهید و 
پهن  آن  درون  سانتی متر  سه  تا  دو 
یخچال قراردهید  کنید. سپس درون 
برش های  از  پس  شود.  سفت  تا 
تزئین  برای  کنید.  سرو  را  آن  مربعی، 
ِهل  و  مغزها  از  آن  درون  یا  آن  روی 

استفاده کنید.

دسر بِه می تواند به عنوان شیرینی به 
همراه چای و قهوه سرو شود.

۳۲



(۰۲۱ )
۶۶۵۷۸۵۲۲ 

            بانک مّلت                 
۴۳۶۲۵۳۷۳/۵۰  شمــــاره حسـاب       

۶۱۰۴  شمـــاره کارت ۳۳۷۸ ۹۰۴۵ ۳۱۶۸    

ــــاه                   بــــــانک رفــ
۵۷۲۶۱۰۷۴۲  شـــــمــــــــــــاره حســـــــــــــاب
۸۶۶۳  شمـــــــــاره کــــارت ۴۰۰۰ ۰۳۶۴ ۴۹۸۵
 کمک های دارویی- خدمات به بیمار مبتال به سرطان

                          سبد کاال- کیسه کلستومی
      مؤسسه غیردولتی شنــاخت 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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