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دکتر کاظم زنده دل
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بمــان با امــید

سیدجواد هاشمی
نویسنده، کارگردان و تهیه کننده

سیل و سرطان
ـــر  ـــیل ویرانگ ـــای س ـــار و دلهره ه ـــا اخب ـــوروز را ب ـــال ن امس
در کشـــور ســـپری کردیـــم. روزهـــای اول ســـال نـــو عـــازم 
زادگاهـــم شـــهر کاللـــه بـــودم. بـــه هـــر زحمتـــی بـــود بـــا 
ـــه شـــهرم  تأخیـــر و بعـــد از آرام شـــدن آب و هـــوا خـــودم را ب
رســـاندم. دلهـــره و نگرانـــی مـــردم خـــوب اســـتان گلســـتان 
کـــه دوســـتان و اقوامشـــان در ســـیالب امســـال اســـتان 
اطـــراف  و روســـتاهای  و گنبـــد  آق قـــال، گمیشـــان  در 
ـــز  ـــس از آن نی ـــت و پ ـــود داش ـــا وج ـــد همه ج ـــار بودن گرفت
ـــور در  ـــرب کش ـــه غ ـــردم خط ـــاری م ـــیراز و گرفت ـــه ش حادث

لرســـتان، خوزســـتان و کرمانشـــاه... 

ــه کار  ــه بـ ــا کـ ــرای مـ ــدند. بـ ــان شـ ــادی بی خانمـ ــده زیـ عـ
خـــود برگشـــته ایم شـــاید تمـــام شـــده باشـــد، امـــا مردمـــی 
کـــه هستی شـــان زیـــر آب رفـــت، مدت هـــا بـــا پیامدهـــای 
ایـــن حادثـــه گرفتـــار خواهنـــد بـــود. نبایـــد فراموششـــان 
کنیـــم. همـــدردی بـــا همـــه آســـیب دیدگان ایـــن بحـــران 
ملـــی را وظیفـــه خـــود می دانیـــم و بـــه خانواده هـــای 

ــم. ــلیت می گوییـ ــه تسـ ــن حادثـ ــگان ایـ جان باختـ

ـــت و  ـــردم داش ـــرای م ـــیل ب ـــه س ـــکالتی ک ـــه مش در هنگام
ـــی ســـیل  ـــی و جان ـــی از خطـــرات مال ـــال رهای ـــه دنب همـــه ب
ــال  ــاران مبتـ ــر بیمـ ــه فکـ ــی بـ ــر کسـ ــاید کمتـ ــد، شـ بودنـ
بـــه ســـرطان بـــود. بیمارانـــی کـــه بایـــد بـــرای تشـــخیص 
و مراحـــل درمانـــی بـــه بیمارســـتان مراجعـــه می کردنـــد؛ 
بیمارانـــی کـــه در میانـــه جلســـات شـــیمی درمانی بودنـــد 
ولـــی ســـیل حائـــل شـــده بـــود و نمی توانســـتند بـــه 
بیمارســـتان مراجعـــه کننـــد؛ اگـــر هـــم می خواســـتند 
بـــا  مقابلـــه  درگیـــر  همراهانشـــان  کننـــد،  مراجعـــه 
ــده  ــا مانـ ــود تنهـ ــان خـ ــاب مراقبـ ــد و در غیـ ــیل بودنـ سـ
بودنـــد. شـــاید هـــم بیمـــاری در گوشـــه و کنـــار از درد 
ــی  ــرایط بحرانـ ــل شـ ــه دلیـ ــی بـ ــد ولـ ــود می پیچیـ ــه خـ بـ
ــا  ــی بـ ــت. حتـ ــی نداشـ ــد درد دسترسـ ــای ضـ ــه داروهـ بـ
فروکـــش کـــردن ســـیل هـــم شـــاید بعضـــی از بیمـــاران 
منتظـــر ســـامان دهی شـــرایط بعـــد از ســـیل باشـــند 
ــامان  ــان را سـ ــی اوضاعشـ ــند کسـ ــته باشـ ــاز داشـ و نیـ

بدهـــد.

ـــه مراقبـــت از بیمـــاران  ـــه کرمانشـــاه ب ـــار در زلزل قبـــالً یک ب
مبتـــال بـــه ســـرطان در بالیـــای طبیعـــی نوشـــتیم و گفتیـــم 
کـــه بایـــد آمـــاده باشـــیم. بیمـــاری کـــه قبـــل از ســـیل در 
منـــزل خـــود زندگـــی می کـــرد، اآلن بایـــد در کمپ هـــا 
ــع  ــیاری از منابـ ــه بسـ ــی کـ ــد، درحالـ ــی کنـ ــادر زندگـ و چـ
ـــی و حمایتـــی خـــود را از دســـت داده اســـت. مـــددکاری  مال

بیمارســـتان ها در مناطـــق ســـیل زده بایـــد فعال تـــر بـــه 
موضـــوع رســـیدگی کننـــد و جویـــای بیمارانـــی باشـــند 
کـــه بـــرای انجـــام ادامـــه درمـــان مراجعـــه نکرده انـــد. 
ـــک  ـــه کم ـــه ب ـــم داوطلبان ـــه ه ـــات خیری ـــن و مؤسس خیری
ـــدام  ـــاران اق ـــت از بیم ـــرای حمای ـــد و ب ـــتان ها برون بیمارس
کننـــد. شـــاید فقـــط پذیرفتـــن مســـئولیت همراهـــی 
ــا  ــرای آن هـ ــتان بـ ــه بیمارسـ ــه بـ ــرای مراجعـ ــاران بـ بیمـ
ــد  ــار بتوانـ ــای بیمـ ــاندن داروهـ ــاید رسـ ــد؛ شـ کفایـــت کنـ
را رفـــع کنـــد و کیفیـــت  او  مشـــکالت حـــاد و فـــوری 

ــد. ــود بخشـ زندگـــی اش را بهبـ

مشـــکل بیمـــاران در مناطـــق دچـــار بحـــران، خـــاص 
ـــف  ـــاران مختل ـــت و بیم ـــرطان نیس ـــه س ـــال ب ـــاران مبت بیم
ـــوان  ـــی افـــراد نات کـــه دچـــار شـــرایط ســـخت هســـتند و حت
ـــز  ـــن نی ـــراد مس ـــودکان و اف ـــازان، ک ـــوالن، جانب ـــل معل مث
ــوش  ــوالً فرامـ ــه معمـ ــد کـ ــی دارنـ ــه حمایت هایـ ــاز بـ نیـ
بحران هـــای  از فوریت هایـــی کـــه در  می شـــود. فـــارغ 
طبیعـــی پیـــش می آیـــد، مـــردم، ســـازمان های خیریـــه 
ــور  ــه امـ ــیدگی بـ ــرای رسـ ــتادی بـ ــد سـ ــئوالن بایـ و مسـ
ایـــن گـــروه از مـــردم تشـــکیل بدهنـــد. الزم اســـت از 
همـــه کســـانی کـــه بـــه یـــاری مـــردم ســـیل زده شـــتافتند 
ــای نظامـــی،  شـــامل مســـئوالن محلـــی، دولـــت، نیروهـ
هالل احمـــر و نیروهـــای مـــردم و خیریـــن تشـــکر کنیـــم. 
ــد  ــه بایـ ــی کـ ــه خدماتـ ــم کـ ــد کنیـ ــد تأکیـ ــال بایـ با این حـ
بـــه ایـــن افـــراد ارائـــه شـــود محـــدود بـــه زمـــان بحـــران 
نیســـت و بایـــد مدت هـــا پـــس از وقـــوع بحـــران ادامـــه 
ــردد.  ــادی بازگـ ــه روال عـ ــردم بـ ــی مـ ــا زندگـ ــد تـ ــدا کنـ پیـ
هم زمـــان بـــا ارائـــه ایـــن خدمـــات خوبســـت مشـــکالت و 
ــتند  ــود، مسـ ــه می شـ ــه ارائـ ــی را کـ ــا و خدماتـ اولویت هـ
کنیـــم و تجـــارب به دســـت آمـــده در ایـــن بحـــران تبدیـــل 
ــه کار  ــدی بـ ــوارد بعـ ــه در مـ ــود کـ ــتورالعملی شـ ــه دسـ بـ

آیـــد.

پیگیـــری  جدی تـــر  مســـئله  ایـــن  این بـــار  امیدواریـــم 
ـــرطان  ـــه س ـــال ب ـــاران مبت ـــت بیم ـــوع مدیری ـــود و موض ش
در شـــرایط بحـــران و پســـابحران دســـتورالعمل مدونـــی 

پیـــدا کنـــد.

ــت را  ــه مرکـــب مصلحـ ــام آنکـ ــه نـ ــام او بـ ــه نـ ــالم؛ بـ سـ
بـــه خواســـت خویـــش می رانـــد هـــر چنـــد گاه غم انگیـــز 
و دل خـــراش امـــا ستایشـــش می کنـــم کـــه هســـتی 
بـــه مصلحتـــش رنـــگ می گیـــرد و چرخـــش بـــه تعلیـــق 
ـــت  ـــی نیس ـــش آگاه ـــده اش را از فردای ـــچ بن ـــردد و هی می گ
کـــه هـــر چـــه خواهـــد می کنـــد تـــا پادشـــاهی بی چـــون و 

و چرایـــش را رخ بنمایـــــــد و تســـلیم 
رضـــا را ســـزاوار خلـــق دانـــد...

امـــا او آفریننـــده بیـــم و امیـــد 
اســـت و چـــه ســـخت بیـــم 
ـــه زیبـــا از او  ـــد و چــــ می دهـــــ

... می ســـراید 

ــه  ــت کـ ــن اسـ ــرای مـ بیمـــش بـ
ــم  ــا را می بینـ ــرک زیبـ ــو دختــــــ تـ

کـــه روزهـــــــــای غم انگیـــز و 
دل خــــــــــراش زندگـــی ات 

را تجـــــــربه می کنـــــــی، 
ــنگت  ــای قشـــــ موهـ

ــزند و  مــــــــی ریـــــــ
ابروهـــــایت پـــاک 
مــی شـــــــــــوند، 
ـــانه  معصــــومـــ
نگاهــــم می کنـــی 
و لبـــــخنــــــــد 
ــم  ــت گلویـ تلخـ
را بـــــــــه بغـــض 
مـــــــی فشارد و 
بـــــــاران تأســـف 

بـــــــر دشــــــــت 
گونه هــــــــــــــایم 

می غلتـــد، بیمـــش بـــرای مـــن، کـــه اگـــر دســـتم بـــه 
ـــه  ـــد داد ک ـــم او را برخواه ـــد خش ـــتگیرت نباش ـــه دس عاطف

ــت و ... ــن اسـ ــم مـ ــن، بیـ ــان مـ امتحـ

ــا آن  ــی بـ ــر بخواهـ ــه اگـ ــت کـ ــرای توسـ ــدش بـ ... و امیـ
ـــرد،  ـــی ک ـــزه خواه ـــی داد و معج ـــر خواه ـــرش را تغیی تقدی
ـــر  ـــتقامت بی نظی ـــه اس ـــش را ب ـــهمگین امتحان ـــواج س ام
بشـــکن. نتـــرس او و فرشـــتگانش بـــرای تـــو دســـت 
می زننـــد کـــه این گونـــه مقاومـــی، او تـــو را همراهـــی 
خواهـــد کـــرد کـــه تـــو مالمت گـــر ناامیـــدی هســـتی، نـــه 
اصـــالً زشـــت نشـــده ای اتفاقـــاً چهـــره  ات درخشـــان تر 
ــم هایت  ــه در چشـ ــدی کـ ــا امیـ ــده و بـ ــر شـ و معصوم تـ

می بینـــم زیباتـــری.

ـــن  ـــوش ک ـــت گ ـــد اس ـــروردگار امی او پ
ـــد.  ـــاد می زن ـــد فری ـــدای بلن ـــا ص ب
صـــدای  می شنـــــــــــوی؟ 
پـــروردگار توســـت کـــه 
تـــو را بـــه جنـــگ بـــا 
دژخیـــم ســــرطان 
می خوانـــــــد تـــا 
برســـــد زمانـــی 
ــوی  ــه مـــــــ کـ
ــدت را  بلنــــــــ
شـــانه کنـــی 
و بـــــــه آینـــه 
آینـــــــــده ات 
لبخنــــد بزنـــی.

ــرک   دختــــــــ
زیبـــــــــــــــــا 
ــا  ــان بـ بمـــــــــ

امیـــد.

اصالً زشت نشده ای،
اتفاقاً چهره  ات درخشان تر

و معصوم تر شده
و با امیدی که

در چشم هایت می بینم زیباتری

او پروردگار امید است،
گوش کن،

با صدای بلند فریاد می زند

۳ شماره ۶ | فروردین و اردیبهشت ۲۱۳۹۸



اد
ید

رو

پروژه دستگاه شتاب دهنده الکترون خطی پزشکی به نام امید، با انرژی شش مگا 
الکترون ولت با همکاری مشترک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، شهرک علمی 

تحقیقاتی اصفهان و شرکت دانش بنیان به بهره برداری رسید.
به گزارش سروش شمس به نقل از مهر، دستگاه شتاب دهنده خطی پزشکی امید 
برای پرتودرمانی بیماران مبتال به سرطان با حضور دکتر حسن روحانی رئیس جمهور 

روز ۲۰ فروردین ۹۸ در مراسم سالروز ملی فناوری هسته ای رونمایی شد.
دکتر طاهره چنگیز رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درباره ویژگی های این 
سرطان  درمان  اصلی  روش های  از  یکی  پرتودرمانی  و  رادیوتراپی  گفت:  دستگاه 
به خصوص سرطان بافت های جامد بدن مانند پوست، کلیه، استخوان، مغز، احشاء 
و کبد غیر از سرطان خون کاربرد دارد. اهمیت این دستاورد به میزانی است که بر 
اساس برخی استانداردهای بین المللی، کشورها برای هر یک میلیون نفر باید سه 

دستگاه رادیوتراپی داشته باشند.
وی افزود: دستگاه های رادیوتراپی و شتاب دهنده الکترون خطی که نمونه ایرانی آن 
رونمایی شد، دستگاه های اصلی برای درمان با اشعه و پرتودرمانی سرطان هستند و 
تکنولوژی باالیی برای تولید آن ها نیاز است. این فناوری هم برای ساخت سخت افزار و 
هم نرم افزارهایی که روی دستگاه باید پیاده شود، به کار می آید. زیرا نرم افزارهای این 
دستگاه همه فاکتورهای تعیین محل پرتودهی، هدایت اشعه و بازخوردهایی که 

می گیرد را باید کنترل کند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان یادآور شد: این تکنولوژی در دنیا در اختیار 
کشورهای محدودی است. تولید دستگاه شتاب دهنده الکترون خطی در انحصار سه 
کشور آمریکا، انگلیس و چین بوده است و ایران چهارمین کشور جهان است که به 

جمع کشورهای تولیدکننده این دستگاه ها می پیوندد.

۵۲۰ سـبد کاال در قالب بسـته های مواد غذایی و البسـه ضروری در آسـتانه سـال نو 
بـه همـت موسسـه مردم نهاد شـناخت و مهار سرطان(شـمس)، در بیـن بیماران 
مبتال به سـرطان انسـتیتو کانسـر ایران که تحت پوشـش این موسسـه هسـتند، 

توزیع شد.

بـه گـزارش خبرنـگار سـروش شـمس، هـر سـال بـا نزدیـک شـدن بـه سـال نـو ایـن 
موسسـه اقـدام بـه توزیـع سـبد کاال می کنـد. ایـن اقـدام بـا هـدف کمـک بـه افـراد 

نیازمند تحت پوشش، برای بیماران انستیتو کانسر ایران انجام می شود.

بـر اسـاس ایـن گـزارش؛ بـا توجـه بـه اینکـه بیشـتر بیمـاران مبتـال بـه سـرطان 
امـام  بیمارسـتانی  مجتمـع  کانسـر  انسـتیتو  بیمارسـتان  بـه  مراجعه کننـده 
خمینـی(ره) از قشـر زحمتکـش و کم درآمـد جامعـه هسـتند و برخـی از آن هـا پـدر 
خانواده انـد و تأمیـن مخـارج زندگـی را نیـز بر عهـده دارنـد و در طول درمـان با توجه 
به ضعف جسـمانی شـدید و همچنین توصیه پزشـکان نیازمند اسـتفاده از تغذیه 
سـالم و تـازه و بـا کیفیت هسـتند؛ این خیریه با کمک خیرین، بخـش کوچکی از این 

مشکل را با تهیه سبد غذایی سالم و مناسب فراهم می آورد.

خیریـه مهرانـه در تـالش اسـت تـا با جلـب مشـارکت حداکثـری خانواده هـای زنجانی و 
کارکنـان و کارمنـدان دسـتگاه های دولتـی و خصوصـی فرهنـگ ورزش همگانـی را در 

سطح شهر نهادینه کند.

بـه گـزارش روابـط عمومـی خیریـه مهرانـه؛ مسـئول کمیتـه ورزش مهرانـه از همـکاری 
مسـئوالن اسـتخرها، سـالن ها و اماکن ورزشـی هدف زنجان جهت بهره منـدی بیماران 
مهرانـه از فضاهـای ورزشـی خبـر داد و گفـت: در اسـفند ماه ۹۷، ۱۴ بیمـار مهرانـه ای از 

خدمات رایگان این اماکن به میزان بیش از ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال بهره مند شدند.

«محمدرضـا چنگیزی» با اشـاره به شـرکت ۳۳۸ نفـری شـهروندان در ورزش همگانی 
مهرانه در اسـفند ۹۷ اضافه کرد: در آخرین ماه سـال ۹۷، ۲۹۰ نفر در ورزش صبحگاهی 
(پـارک ملـت) و ۴۸ نفـر در ورزش عصرگاهی(کوه پیمایـی مسـیر گاوازنـگ) شـرکت 

داشته اند.

مدیـر واحـد خدمـات حمایتـی خیریـه محـک گفـت: ارائـه خدمـات درمانـی و حمایتـی 
یکپارچـه بـه تمـام کـودکان مبتـال بـه سـرطان سراسـر کشـور به عنـوان یکـی از رئـوس 

برنامه راهبردی۱۴۰۰- ۱۳۹۶ در دستور کار قرار دارد.

بـه گـزارش سـروش شـمس به نقـل از روابـط عمومی خیریه محـک؛ بهناز آسـنگری افزود: 
«مراجعـه کـودکان مبتال به سـرطان از سـایر شهرسـتان ها به بیمارسـتان فوق تخصصی 
سـرطان کودکان، نداشـتن قدرت خرید دارو و تأمین هزینه های درمانی از سوی خانواده های 
کودکان مبتال به سـرطان در سراسـر کشـور، محک را بر آن داشـت تا ارائه خدمات درمانی و 
حمایتی یکپارچه به تمام کودکان مبتال به سـرطان سراسـر کشـور را به عنوان یکی از رئوس 

تفاهم نامه همکاری مشترک علمی – آموزشی دانشگاه عالمه طباطبایی با مکسا امضا شد.
به گزارش سروش شمس به نقل از روابط عمومی مرکز پیشگیری و کنترل سرطان 
آالء، با امضای تفاهم نامه همکاری مشترک علمی – آموزشی بین مرکز پیشگیری و 
این دانشگاه  و دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشجویان  (مکسا)  آالء  کنترل سرطان 
می توانند دوره های کارورزی، تدوین پایان نامه های دانشجویی و پروژه های تحقیقاتی 

خود را در مراکز مکسا انجام دهند.

با حضور رئیس جمهور انجام شد:

رونمایی از دستگاه شتاب دهنده خطی 
پزشکی امید

در آستانه سال نو صورت گرفت:

بیماران  غذایی  حمایت  سبد  توزیع 
مبتال به سرطان 

مسئول کمیته ورزش مهرانه خبر داد؛

ارائه خــدمات رایگــــان ورزشـــی 
به بیماران و تالش جهت 

نهادینه سازی ورزش همگانی

ارائه خدمات درمانی و حمایتی یکپارچه 
در دستور کار خیریه محک است

تفاهــــم نامه همـــــکاری مکســـا با 
دانشگاه عالمه طباطبایی امضا شد

 ایران چهارمین کشور جهان است 
که به جمع کشورهای تولیدکننده 

دستگاه شتاب دهنده الکترون 
خطی می پیوندد

خیریه شمس قصد دارد
توزیع سبد کاال را در طول سال 

به صورت مداوم دنبال کند
و برای تحقق آن دست یاری 

به سمت شما
خیر گرامی دراز می کند

مشارکت پررنگ مردم در 
فعالیت های ورزشی

یکی از نشانه ها و
ویژگی های شهر سالم است

 امیدواریم بتوانیم حمایت های درمانی 
همچون تهیه دارو برای کودکان مبتال 

به سرطان و ارسال آن به مراکز درمانی 
سراسر کشور را محقق سازیم

دانشجویان دانشگاه
عالمه طباطبایی می توانند دوره های 

کارورزی، تدوین پایان نامه های 
دانشجویی و پروژه های تحقیقاتی 
خود را در مراکز مکسا انجام دهند

وی گفت: ساخت دستگاه شتاب دهنده 
زمان شروع  از  «امید»  الکترون  خطی 
ساخت، تا نصب و انجام آزمایش های 
دقت و ایمنی آن پنج سال طول کشیده 
شرکت  یک  را  دستگاه  این  است. 
دانش بنیان با همکاری دانشگاه علوم 
علمی  شهرک  و  اصفهان  پزشکی 
تحقیقاتی اصفهان ساخته است. این 
مجموعه ای  دانش بنیان،  شرکت 
غیردولتی است که جوانان عالقه مند، 
پیگیر، مستعد و مجرب آن، این پروژه را 

با پیگیری زیاد به انجام رساندند.

بین  مشترکی  همکاری های  این  از  پیش 
مکسا و دانشگاه عالمه طباطبایی به صورت 
پراکنده، به صورت پذیرش دانشجویان این 
دانشگاه در مراکز مکسا اجرایی شده بود، که 
در سال ۹۶ با برگزاری دوره کارورزی ۳۵ نفر 
از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های 
مشــــــاوره خانـــــواده و توان بخشی این 

همکاری ها وارد فاز جدیدی شد.
بر اساس این گزارش، در این تفاهم نامه 
ابوالقاسمی  حسن  دکتر  امضای  به  که 
رئیس مرکز پیشگیری و کنترل سرطان 
آالء (مکسا) و حمیــــدرضا علومی یزدی 
معاون پژوهـــــــشی دانشــــــگاه عالمه 
طباطبایی، رسیده است، با تسهیالت در 
نظر گرفته شده از طرف مکسا دانشجویان 
دانشگاه عــــالمه طباطبایی دوره هـــــای 
کارورزی، انجام پایان نامه ها و تحقیقاتی 
خود را در مـــــــــراکز بخش طب تسکینی 
مکسا در بیمــــــــارستان فیروزگر و مرکز 
مشاوره سرپایی و شبکه مراقبت در منزل 

مکسا پیش خواهند برد. 

توزیـع  ایـن گـزارش می افزایـد: امسـال، 
بـه  هریـک  غذایـی،  مـواد  بسـته   ۵۲۰
قیمـت ۲۴۰هزار تومان و نیز ۵۲۰ بسـته 
البسـه بـه ۵۲۰ بیمار تحت پوشـش این 
خیریـه هـر یـک بـه ارزش ۷۰هـزار تومـان 
به همـت خیرین و همکاری بیمارسـتان 
انسـتیتو کانسـر در دفتر خیریه واقع در 

بیمارستان امام خمینی صورت گرفت.

بـا  خیریـه  ایـن  می شـود:  خاطرنشـان 
همیاری و پیشـنهادها و مشـارکت بیشـتر 
خیریـن و برنامه ریـزی مناسـب در نظـر دارد 
سـال  طـول  در  را  خیرخواهانـه  امـر  ایـن 
به صـورت مـداوم دنبـال کنـد و بـرای تحقق 
آن دسـت یـاری به سـمت شـما خیـر گرامی 

دراز می کند. 

وی ادامه داد: در تالشیم با جلب مشارکت 
حداکثری خانواده هـای زنجانی و کارکنان و 
کارمندان دستگاه های دولتی و خصوصی 
فرهنگ ورزش همگانی را در سـطح شـهر 
نهادینـه کنیـم چـرا کـه مشـارکت پررنـگ 
از  یکـی  ورزشـی  فعالیت هـای  در  مـردم 

نشانه ها و ویژگی های شهر سالم است.

برنامـه راهبـردی۱۴۰۰- ۱۳۹۶ در دسـتور کار 
خود قرار دهد.»

وی ادامـه داد: «امیدواریـم بتوانیم تا پایان 
سـال ۱۳۹۸، حمایت های درمانی همچون 
تهیه دارو برای کودکان مبتال به سـرطان و 
ارسـال آن به مراکز درمانی سراسـر کشـور 
را محقـق سـازیم تـا خانواده هـا بـا دغدغـه 

کمتر به درمان فرزندان خود بپردازند.»

۵ شماره ۶ | فروردین و اردیبهشت ۴۱۳۹۸



یکی از پرسش  هایی که همواره ذهن دانشمندان را به خود 
در  آسپیرین  محافظت کننده  اثرات  کرده   است،  مشغول 
در  است.  سرطان  ویژه  به  مزمن  بیماری  های  از  پیشگیری 
با چاپ مقاله ای در مجله  تایلندی  سال ۱۳۹۷ دانشمندان 
 (JAMA Internal Medicine) بسیار معتبر طب داخلی جاما
با بررسی بیش از ده هزار و ۶۰۰ نفر مبتال به هپاتیت ب که 
افرادی که  ابتال به سرطان کبد بودند، نشان دادند  مستعد 

به  نسبت  درصد کمتر   ۲۹ داشتند  آسپیرین  روزانه  مصرف 
کسانی که مصرف نمی کردند به سرطان کبد مبتال شده  اند. 
لذا دانشمندان این مطالعه پیشنهاد کردند افراد مستعد به 
ابتال به سرطان کبد ویروسی (مانند افراد مبتال به هپاتیت 
ب بهتر است برای پیشگیری از ابتال به سرطان کبد روزانه از 

آسپیرین استفاده کنند.

منبع:
 Lee T-Y, Hsu Y-C, Tseng H-C, Yu S-H, Lin J-T, Wu M-S, et al. 
Association of daily aspirin therapy with risk of 
hepatocellular carcinoma in patients with chronic 
hepatitis B. JAMA internal medicine. 2019. 
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از  آسیب  شناسی  متخصص  عابدی  اردکانی  بهنوش  دکتر 
زمینه  تحقیقات سرطان در  بین المللی  آژانس  دانشمندان 
ژنتیک است. تحقیقات گسترده وی در زمینه عوامل خطر 
اکتشافات  به  منجر  مری  سرطان  با  آن  ارتباط  و  ژنتیک 
از  یکی  است.  شده  سرطان  از  نوع  این  مورد  در  ارزشمندی 
وزین  مجلـه  در   ۱۳۸۰ سال  در  ایرانی  دانشمند  این  مقاالت 
PLOS One چاپ شده  است که یکی از مهم ترین جهش  های 
ژنتیک سرطان مری را در ژنی با نام Tp۵۳ به اثبات رسانده و 
آن را یکی از عوامل مؤثر در ابتال به سرطان مری دانسته است. 
در  مری  سرطان  به  مبتال  بیمار   ۱۱۹ بررسی  با  مطالعه  این 
منطقه گلستان انجام شد که ۹۰درصد این بیماران دچار جهش 
میزان  باالترین  مطالعه  این  از  حاصل  نتایج  بودند.   ژنتیکی 
گزارش شده جهش در Tp۵۳ در بیماران مبتال به سرطان مری 
از اقصی نقاط جهان را نشان داد.  محققا ن این مطالعه وجود 
عوامل محیطی متفاوت در منطقه گنبد مانند شیوه پخت و پز 
و مواجهه زیاد با هیدروکربن  های حلقوی (PAH)، که از عوامل 
سرطان زای قطعی هستند را از عوامل اصلی ایجاد کننده این 

جهش ژنتیکی می  دانند.

منبع:
Abedi-Ardekani B, Kamangar F, Sotoudeh M, 
Villar S, Islami F, Aghcheli K, et al. Extremely 
high Tp53 mutation load in esophageal 
squamous cell carcinoma in Golestan 
Province, Iran. PLoS One. 2011;6(12):e29488.

دکتر بهنوش عابدی اردکانی متخصص آسیب  شناسی 
و دانشمند زمینه عوامل ژنتیک ایجاد کننده سرطان، 

در آژانس بین  المللی تحقیقات سرطان است.

امگا۳  چرب  اسیدهای  حاوی  منابع  سایر  و  ماهی  مصرف 
شناخته  سرطان  به  ابتال  از  پیشگیری کننده  عامل  به عنوان 
شده  اند. در مطالعـــــــه ای که به تـــــــــازگی (۱۳۹۸) در مجله 
دانشمندان  از    European Journal of Cancer Prevention
آمریکایی  منتشر شده است، اثرات پیشگیری کننده غذاهای 
دریایی خطر ابتال به سرطان  های سر و گردن نیز اثبات شده  
به  مبتال  بیمار  هزار   ۳۹ از  بیش  مطالعه  این  در  است. 

سنگفرشی  سلول  های  نوع  از  گردن  و  سر  سرطان  های 
(Squamous Cell Carcinoma of Head and NeckCancer) با 
۱۳۷۵ فرد سالم مقایسه شدند. محققان این مطالعه نشان 
دادند افرادی که ماهی و غذاهای دریایی را به مقدار زیاد (افراد 
به سه دسته مصرف زیاد،  متوسط و کم تقسیم شده  بودند) 
را  این منابع  افرادی که  از  مصرف می کرده  اند، ۲۰درصد کمتر 
کم مصرف می  کردند به سرطان  های سر و گردن مبتال شده 

بودند. 

منبع:
McClain KM, Bradshaw PT, Khankari NK, Gammon MD, Olshan AF. 
Fish/shellfish intake and the risk of head and neck cancer. 
European Journal of Cancer Prevention. 2019;28(2):102 - 108

امروزه استفاده از تلفن همراه جزء جدانشدنی از زندگی بشر 
است. تاکنون استفاده روزانه از تلفن همراه و آثار زیان بار آن 
مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از این آثار زیان بار، خطر ابتال 
به سرطان است. اخیراً دانشمندان آمریکا با انتشار مطالعه  ای 
در مجله معتبر  Annals of Epidemiology  به بررسی ارتباط 
حنجره  سرطان  به  ابتال  خطر  و  همراه  تلفن  از  استفاده 
پرداخته  اند. دانشمندان با بررسی بیش از ۴۶۰ بیمار مبتال به 
۴۹۰ فرد سالم،  از  بیش  با  آن ها  مقایسه  و  حنجره  سرطان 
به  ابتال  خطر  و  همراه  تلفن  از  استفاده  ارتباط  از  شواهدی 
سرطان حنجره نیافتند. حتی بررسی  های بیشتر در افرادی که 
بیش از ۱۵ سال از تلفن همراه استفاده می  کردند یا افرادی که 
در روز دو ساعت یا بیشتر از تلفن همراه استفاده می  کردند 
نیز ارتباطی دیده نشد. گرچه نتایج این مطالعه ارتباطی بین 
استفاده از تلفن همراه و خطر ابتال به سرطان حنجره نیافت، 
دانشمندان انجام مطالعات بیشتر در انواع مختلف سرطان 
(ضایعات  حنجره  میکروکارسینوما  سرطان  مورد  در  به ویژه 
پیشنهاد  را  هستند)  میلی متر   ۱۰ از  کمتر  حنجره  بدخیم 
می  دهند و اذعان می کنند نمی  توان تنها با انجام یک مطالعه 

با قطعیت عدم سرطان زایی تلفن همراه را رد کرد.

منبع:
Luo J, Deziel NC, Huang H, Chen Y, Ni X, Ma S, et al. Cell phone use 
and risk of thyroid cancer: a population-based case–control study 
in Connecticut. Annals of epidemiology. 2019; 29:39 - 45

نتایج تحقیقات سرطان
دکتر الهام محبی
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جهش ژنتیــــک و ســــرطان مـــری در 
ایــــران

مصـرف آسـپیرین و کاهش خطر ابتال 
به سرطان کبد

کاهش خطر سـرطان  های سـر و گردن 
با مصرف غذاهای دریایی

باعـث  همـراه  تلفـن  از  اسـتفاده  آیـا 
ابتال به سرطان حنجره می  شود؟

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.

با بررسی ۱۱۹ بیمار مبتال به سرطان مــری در منطقه 
گلستان، ۹۰درصــد آن ها دچار جهــش ژنتیــکی بودند

افــــرادی که مصـــــرف روزانه آسپــــیرین داشتــــند        
۲۹درصــــد کمـــتر نسبت به کســـــانی که مصـــرف
نمــــی کردند به سرطــــــان کبــــد مبتــــال شده  انــــد

را دریایی  غذاهــــای  و  ماهـــی  که  افـــرادی 
به مقـــدار زیاد مصرف می کرده اند، ۲۰درصد کمتر از 
مـــی کردند   کـــم مصرف  را  منـــابع  این  که  افـــرادی 
به ســـرطان هـــای ســـر و گـــردن مبتـــال شده بودند

دانشمندان با بررسی بیمار مبتال به سرطان حنجره  
هنوز شواهــــدی                   فـــرد سالـــم،  با  آن ها  مقایسه  و 
و                                                     همــــــراه  تلفــــــن  از  استفــــــاده  ارتبـــــاط  از 
خطــــــر ابتــــــال به سرطـــــان حنجــــــره نیافــته اند

۷ شماره ۶ | فروردین و اردیبهشت ۶۱۳۹۸
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و بـه اسـترالیا رفتـم. یـک دوره یک سـاله کار عملـی و یـک دوره یک سـاله هـم چ

دروس تئـوری را گذرانـده و سـال دو هـزار و شـش بـه ایـران بازگشـتم. در مـدت 
به عنـوان  سـیدنی  دانشـگاه  بـه  وابسـته  بیمارسـتان های  در  آموزشـی  دوره 
رزیدنـت طـب تسـکینی کار می کـردم. بعـد از برگشـتن بـه ایـران در زمینـٔه طـب 
تسـکینی شـروع بـه فعالیـت کـردم و در سـال ۸۹ هم بـه عضویـت هیئت علمی 
دانشـگاه تهران درآمده و در انستیتوکانسـر بیمارسـتان امام خمینی مشـغول 
بـه کار شـدم. در حـال حاضر عـالوه بر ویزیت بیمـاران در درمانـگاه و بخش های 
مختلـف بیمارسـتان بـه امـر آمـوزش و پژوهـش در ایـن رشـته هـم مشـغولم.

ـــن  ـــران ای ـــن رشـــته را شـــروع کنیـــد؛ هیـــچ پزشـــکی در ای ـــن   قبـــل از اینکـــه شـــما ای ـــران ای ـــن رشـــته را شـــروع کنیـــد؛ هیـــچ پزشـــکی در ای ـــن   قبـــل از اینکـــه شـــما ای ـــران ای ـــن رشـــته را شـــروع کنیـــد؛ هیـــچ پزشـــکی در ای   قبـــل از اینکـــه شـــما ای
تخصص را خوانده بود و یا آگاهی از آن داشت؟

در ایـران قبـل از اینکـه مـن ایـن رشـته فـوق تخصصـی را شـروع کنـم، کسـی 
به صـورت تخصصـی این کار را انجام نمی داد. بعدازاینکه این رشـته معرفی شـد 
بـرای اولیـن بـار در سـال ۲۰۰۹ در وزارت بهداشـت ایـن رشـته به عنـوان یک رشـته 
فـوق تخصصـی پذیرفتـه شـد. از آن زمـان بـه بعـد هر سـال یک نفـر متخصص 

از رشـته های مرتبـط در ایـن دوره یک سـاله ای آمـوزش می بیننـد.

آنکولـوژی،  رادیوتراپـی-  ماننـد  مختلـف  رشـته های  رزیدنت هـای  همچنیـن 
بیهوشـی- درد و روان پزشـکی در بخـش مـا دوره یک ماهـه می گذراننـد. عالوه بر 
ایـن، کارگاه هایـی بـرای پزشـکان عمومـی و پرسـتاران برگـزار کرده ایم تـا خدمات 

طـب تسـکینی در کشـور گسـترش پیـدا کنـد.

  به جز بیمارستان در چه جاهایی از ایران متخصص در این رشته داریم؟  به جز بیمارستان در چه جاهایی از ایران متخصص در این رشته داریم؟  به جز بیمارستان در چه جاهایی از ایران متخصص در این رشته داریم؟

فارغ التحصیالنـی در ایـن رشـته در اسـتان ها و شـهرهای مختلـف مشـغول بـه 
کار هسـتند و ایـن خدمـات را در کنـار تخصـص خـود بـه بیمـاران ارائـه می کنند. 
همچنین مؤسسـات خیریه ای در برخی شـهرها خدمات مراقبت تسـکینی را در 

محـل زندگـی بیمـاران ارائه می کنند که بسـیار ارزشـمند اسـت. 

  در سطح جهانی، ایران در  این رشته در چه وضعیتی است؟  در سطح جهانی، ایران در  این رشته در چه وضعیتی است؟  در سطح جهانی، ایران در  این رشته در چه وضعیتی است؟

هنـوز در ابتـدای راه هسـتیم. مراقبت هـای تسـکینی در برخـی کشـورها به ویـژه 
کشـورهای غربـی خیلـی جاافتـاده و به طـور مثـال در انگلسـتان کـه بنیان گـذار 
این رشـته اسـت یا اسـترالیا طب تسـکینی در سـطح بیمارسـتان ها و در سـطح 
جامعـه در سـطح گسـترده بـه بیمـاران و خانواده های آنـان ارائه می شـود. مثالً 
وقتـی  کسـی مبتـال بـه سـرطان می شـود از همـان بـدو تشـخیص، سیسـتم 
مراقبـت تسـکینی بخشـی از سیسـتم مراقبتـی اوسـت کـه تـا زمـان بهبـودی 
کامـل و در صـورت پیشـرفت بیمـاری تـا زمـان فـوت بیمـاران ایـن خدمـات ارائه 
و  از همراهـان  ایـن مراقبت هـا  بیمـاران  زمـان فـوت  از  بعـد  می شـوند. حتـی 

بازمانده هـای بیمـار ادامـه دارد.

  واقعاً مراقبت بعد از مرگ و خانواده هم وظیفه تیم پزشکی است؟  واقعاً مراقبت بعد از مرگ و خانواده هم وظیفه تیم پزشکی است؟  واقعاً مراقبت بعد از مرگ و خانواده هم وظیفه تیم پزشکی است؟  واقعاً مراقبت بعد از مرگ و خانواده هم وظیفه تیم پزشکی است؟

از  پایـان حیـات و پـس  از مراقبت هـای تسـکینی مـورد مراقبت هـای  بخشـی 
آن بـه خانواده هـای بیمـاران اسـت. حتـی زمانـی کـه امـکان اقدامـات تهاجمـی 
ماننـد جراحـی بـرای بیمـار مبتـال بـه سـرطان وجـود نـدارد همیشـه می توانیـم 
عالئـم آزار دهنـده او را کنتـرل و در کنـارش باشـیم. متأسـفانه سیسـتم آموزش 
پزشـکی اشـکاالت زیـادی دارد چـون مثـالً پزشـک فکـر می کنـد آن کاری کـه بایـد 
تـا آخریـن لحظـه انجـام بدهـم نوشـتن دارو یـا انجـام یـک آزمایـش دیگر اسـت. 
گاهـی این طـور به نظـر می رسـد که پزشـکان بـه تغییـرات الکترولیت هـای خون 
بیـش از حـال خـود بیمار و همـراه نگران و پریشـان احوالش اهمیـت می دهند.  
بهتـر اسـت مثالـی بزنـم تـا اهمیـت موضـوع بیشـتر درک شـود. یـک بیمـار در 
حـدود ۱۰ سـال پیـش در بخـش زنـان بیمارسـتانی، سـرطان تخمـدان داشـت. 
کسـی در مـورد بیمـاری اش بـا دختـر۱۹ سـاله اش صحبـت نکـرده بـود. مریض را 
بـه اتـاق عمـل بردند. بیمـاری خیلی پیشـرفته بـود و مریض به ICU منتقل شـد 
کـه بعـد از چنـد روز فـوت کـرد. به طور کلی در مـورد بیماری خیلی پیشـرفته این 
اتفاقـات قابـل انتظار هسـت. دختر ۱۹ سـاله این خانم بعد از یـک هفته از باالی 
پشـت بام خـودش را پـرت کـرد و ُمرد. درسـت اسـت که پزشـکان در درجـه اول در 

گفتگو با خانم دکتر مامک طهماسبی
اولین متخصص طب تسکینی در ایران

طب تسکینی 
تلفیق 

اخالق پزشکی
و تعهد 
حرفه ای

محمود مختاریان
صادق شاهیان نطنزی

داوود ابراهیمی
منیره سادات سیدصالحی

تمام  در  که  او  خانواده  و  بیمار  به  اطمینان  یعنی  تسکینی  مراقبت های 
مراحل بیماری توسط تیم درمانی حمایت خواهند شد. به این معنی که تیم 
عوارض  و  بیماری  به  آزار دهنده مربوط  درمانی سعی خواهد کرد که عالئم 
درمان های مرتبط به آن را کنترل کند. گسترش مراقبت های تسکینی در یک 
جامعه نمادی از احترام به کرامت و توجه به خواسته های یکایک بیماران تا 
پایان حیات است و همچنین تالش برای دستیابی به این هدف که بیماران و 
بستگان آن ها نباید بجز رنج ابتال به یک بیماری صعب العالج غم دیگری را به 

دوش بکشند.

  کمی از بیوگرافی خودتان بگویید و اینکه چطور وارد دانشکده پزشکی شدید،   کمی از بیوگرافی خودتان بگویید و اینکه چطور وارد دانشکده پزشکی شدید،   کمی از بیوگرافی خودتان بگویید و اینکه چطور وارد دانشکده پزشکی شدید،   کمی از بیوگرافی خودتان بگویید و اینکه چطور وارد دانشکده پزشکی شدید، 
چه تخصصی گرفتید و چگونه سر از رشته طب تسکینی درآوردید؟

سـال ۱۳۴۸ در تهـران متولـد شـدم. تخصـص زنـان گرفتـم. طـرح دوره عمومی 
و تخصصـی خـود را در یاسـوج، اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد گذرانـدم. بعـد 
از پایـان طـرح به طـور اتفاقـی در کارگاهـی بـا حضـور پروفسـور لیکیـس کـه از 

اسـترالیا آمـده بودنـد، دربـاره طـب تسـکینی شـرکت کـردم.

پروفسـور لیکیـس خیلـی ناراحـت و شـگفت زده بودنـد کـه چـرا بیمـاران مبتـال 
بـه سـرطان در ایـران این همـه عـذاب می کشـند و دردشـان زیـاد هسـت و چـرا 
کسـی مراقبـت از ایـن درد و سـایر آالم بیمـار و خانواده هـای آن هـا را عهـده دار 
نیسـت. بعـد پرسـیدند کـه آیـا کسـی داوطلـب هسـت کـه بیایـد و ایـن رشـته را 
بخوانـد؟ آن زمـان تنهـا داوطلـب «مـن» بـودم. به همیـن خاطر حمایتـم کردند 

این آرزوی همه افراد بشر است 
که مرگی بدون درد                        

با آرامش و در کنار عزیزان خود 
داشته باشند

۹ شماره ۶ | فروردین و اردیبهشت ۸۱۳۹۸

وقتی مریضی که تا دیروز ناله 
می کرد می گوید:                    

«شب گذشته اولین باری بود که 
پس از مدت ها راحت خوابیدم» 
این جمله خستگی را از              

تنم بیرون می کند و احساس 
می کنم راه درستی در زندگی ام 

انتخاب کرده ام 

مؤسسات خیریه                       
یکی از بازوان توانمند 

مراقبت های تسکینی                   
در سراسر دنیا هستند



۱۰

قبـال بیمـاران مسـئول هسـتند، امـا تیـم درمـان نبایـد نقـش خـود را به عنـوان 
حامـی خانـواده بیمـاران دسـت کـم بگیرد. اگـر کسـی در آن زمان بـه آن دختر ۱۹ 
سـاله در مـورد بیمـاری مـادرش اطـالع مـی داد و از او حمایت می کـرد این اتفاق 

بـرای او نمی افتـاد. 

ــوزش  ــوارد آمـ ــن مـ ــاره ایـ ــه دربـ ــد کـ ــنهاد کرده ایـ ــال پیشـ ــما تابه حـ ــا شـ ــوزش   آیـ ــوارد آمـ ــن مـ ــاره ایـ ــه دربـ ــد کـ ــنهاد کرده ایـ ــال پیشـ ــما تابه حـ ــا شـ   آیـ
فراگیر انجام شود؟

تالش هـای زیـادی شـده کـه آموزش طـب تسـکینی در برنامه آموزشـی پزشـکان 
عمومـی و پرسـتاران گنجانـده شـود. چون هر فارغ التحصیل دانشـکده پزشـکی 
و پرسـتاری بایـد بدانـد کـه درد بیمـار مبتـال به سـرطان چگونـه باید کنترل شـود 
یـا بـرای بیمـار محتضـری کـه در سـاعات یـا روزهـای پایانـی عمر خود اسـت، چه 
بایـد کـرد تـا مرگی بـا کرامت، در کمـال آرامش و در کنار عزیزانش داشـته باشـد.

ــد  ــه تعهـ ــر پایـ ــی بـ ــالق و بخشـ ــه اخـ ــر پایـ ــکینی بـ ــت تسـ ــی از مراقبـ ــد   بخشـ ــه تعهـ ــر پایـ ــی بـ ــالق و بخشـ ــه اخـ ــر پایـ ــکینی بـ ــت تسـ ــی از مراقبـ   بخشـ
حرفه ای هست.

ارائـه خدمـات طـب تسـکینی یعنـی توجـه بـه کیفیـت زندگـی بیمـار بـا کاسـتن 
تعهـد  و  پزشـکی  اخـالق  اصـول  رعایـت  بـدون  مهـم  ایـن  و  او  رنـج  و  درد  از 
پزشـکی  اخـالق  از  رعایـت عدالـت هـم بخشـی  بـود.  حرفـه ای شـدنی نخواهـد 

پزشـکی  مراقبـت  بایـد  یعنـی  اسـت. 
باشـد  به گونـه ای  جامعـه  سـطح  در 
کـه ضعیف تریـن قشـر بیمـاران و در 
روسـتاهای  محروم تریـن  و  دورتریـن 
کشـور برایشان قابل دسـترس باشد. 

  در کشـــورهای پیشـــرفته رفتـــار بـــا   در کشـــورهای پیشـــرفته رفتـــار بـــا 
بیمار از این نظر چگونه است؟

ایـن خدمـات در کشـورهای مختلـف 
بـر اسـاس امکانـات و فرهنـگ مـردم 
آن ارائـه می شـود. در جایـی از همـان 
کـه  زمانـی  یعنـی  بیمـاری  ابتـدای 
شـده،  داده  تشـخیص  بیمـاری  تـازه 
و  موجـود  درمان هـای  کلیـه  دربـاره 
می شـود  برایـش  کـه  عمـری  طـول 
می کننـد  صحبـت  گرفـت،  نظـر  در 
زمـان  تـا  کـه  می پرسـند  بیمـار  از  و 
چـه  دارد  دوسـت  زندگـی اش  پایـان 
در  شـود.  فراهـم  برایـش  شـرایطی 
بیمـاران در مـورد  بـا  برخـی کشـورها 

موضوعـات مرتبـط بـا پایان حیـات مرتب گفتگـو می کنند. مثـالً از بیمار نظرش 
را می پرسـند کـه اگـر شـرایطت طـوری شـد کـه نتوانسـتی صحبـت کنـی چطـور 
و کجـا دوسـت داری فـوت کنـی... در خانـه، در بیمارسـتان، یـا دوسـت داری تـا 
آخریـن لحظـه هـر کاری کـه می شـود کـرد را برایـت انجـام داد. مطالعات نشـان 
داده اکثـر افـراد بـاالی ۸۰ درصـد دوسـت دارنـد در خانه های شـان فـوت کننـد اما 
عمـالً برعکـس آن رخ می دهـد و علـت آن اسـت کـه هیچ کـدام از مـا بـا مـرگ 
آشـنا نیسـتیم و از آن هـراس داریـم. بیمـاران محتضـر را تحـت هـر شـرایطی 
بهتریـن  می کنیـم  فکـر  و  می کنیـم  منتقـل  اورژانس هـا  و  بیمارسـتان ها  بـه 
تصمیـم را بـرای آن هـا گرفته ایـم. متأسـفانه در بسـیاری مـوارد شـاهد هسـتیم 
کـه ایـن بیمـاران بـه ICU انتقـال پیـدا می کننـد و پـس از مدتـی در تنهایـی فـوت 
می کنـد. مـن زمانـی متخصـص زنـان بـودم و کارم ایـن بـود از زمانـی کـه زنـی 
متوجـه بـارداری خـود می شـود بـرای تولد نـوزادی سـالم نهایـت تالشـم را انجام 
دهـم. ویزیت هـای مکـرر و انجـام تسـت ها و مراقبت هایـی کـه هـر کـدام بـرای 
تولـد نـوزادی سـالم ضـروری هسـتند بـه مـدت ۹ مـاه ادامه پیـدا می کنـد. دوران 
احتضـار هـم دقیقـاً همین گونـه بایـد باشـد، یعنـی تیـم درمانـی باید سـعی کند 
بیمـار در روزهـا، هفته هـا و ماه هـای پایانـی عالوه بـر کنترل درد و رنـج به گونه ای 

مراقبـت شـود کـه بـا حفظ کرامـت و در نظر گرفتـن آرزوها 
و خواسـته هایش آرامـش بـرای بیمـار و خانـواده او فراهم 
شـود. ایـن آرزوی همـه افـراد بشـر اسـت کـه مرگـی بـدون 

درد، بـا آرامـش و در کنـار عزیـزان خـود داشـته باشـند. 

  آیـــا مبادلـــه اطالعـــات بیـــن کشـــورها در مـــورد دانـــش   آیـــا مبادلـــه اطالعـــات بیـــن کشـــورها در مـــورد دانـــش   آیـــا مبادلـــه اطالعـــات بیـــن کشـــورها در مـــورد دانـــش 
طب تسکینی اتفاق می افتد؟

طبیعتـاً بلـه، خـود مـن  از همان سـالی کـه فارغ التحصیل 
شـدم تالشـم را کـردم تـا در صورت وجـود حمایت دانشـگاه 
و یـا بـا هزینه شـخصی سـاالنه در کنفرانس های تخصصی 
طـب تسـکینی شـرکت کنـم و پژوهش هایـی را کـه در ایـن 
سـخنرانی   یـا  پوسـتر  به صـورت  را  داده ایـم  انجـام  زمینـه 
ارائـه دهـم. از طـرف دیگـر بهتریـن دسـتاوردی کـه شـرکت 
در ایـن کنفرانس هـا می توانـد داشـته باشـد، ایجـاد ارتبـاط 
بـا افـراد از کشـورهای مختلـف و  صحبـت کـردن در مـورد 
چالش هایـی کـه آن ها بـا آن روبرو بوده انـد و روش هایی که 
بـرای رفـع موانع و مشـکالت به کار برده اند اسـت. اسـتفاده 

از تجربیـات کسـانی که در این رشـته پیشـرو بوده اند، کمک 
بزرگـی بـه اعتـال و گسـترش آن خواهـد کرد.

  آیـــا اتفـــاق افتـــاده خـــود شـــما مجبـــور باشـــید بـــه یـــک   آیـــا اتفـــاق افتـــاده خـــود شـــما مجبـــور باشـــید بـــه یـــک 
خانـــواده خبـــر بدهیـــد کـــه روزهـــای پایانـــی بیمارتـــان 

است؟ 

در ابتـدا الزم اسـت بگویـم بـد یـا خـوب بـودن یـک خبـر بـه 
گیرنـده خبـر مرتبـط اسـت. بگذاریـد یـک مثـال بزنـم؛ زمانی 
بـه خانـم مبتـال بـه سـرطان پسـتان کـه به دنبـال سـردرد، 
برایـش درخواسـت اسـکن مغـز کـرده بـودم، مجبـور بـودم 
خبـر متاسـتاز مغـزش را بدهـم. بعـد از شـنیدن ایـن خبـر 
نفسـی به راحتـی کشـید و گفـت نگران بـودم مثـل خواهرم 
بـه ام اس مبتـال شـده ام و خیلـی از ایـن موضـوع وحشـت 

داشتم. 

گاهـی هـم بیمـاران می پرسـند کـه چقـدر باقی مانـده؟ و یـا 
چنـد وقـت دیگـر زنـده می مانـم؟ کـه در این جـا هـم اغلـب 

انجـام  و  برنامه ریـزی  باقیمانـده،  زمـان  از دانسـتن  هـدف 
دانسـتن  علـت  همیـن  بـه  و  اسـت  عقب افتـاده  کارهـای 
آن را حـق همـه بیمارانـی می دانـم کـه دربـاره آن پرسـش 
می کننـد. البتـه گفتگـو در ایـن رابطه کار سـخت و به جرأت 
بایـد بگویـم از نظـر روحـی کار بسـیار دشواری اسـت. خـود 
مـن به عنوان کسـی کـه اغلب به این قبیل سـؤاالت پاسـخ 
می دهـم باید شـرایط روحی مناسـبی داشـته باشـم و برای 
چنیـن گفتگوهایـی برنامه ریـزی کنـم. مثـالً آخـر وقـت و بـا 
خسـتگی نباشـد و زمانـی در اوایـل صبـح باشـد بـه خاطـر 
اینکـه فوق العـاده انـرژی روانـی مصـرف می کنـد و مـن باید 

مواظـب خـودم هم باشـم.

  بـــه نظـــر شـــما اگـــر مؤسســـات خیریـــه مثـــل خیریـــه   بـــه نظـــر شـــما اگـــر مؤسســـات خیریـــه مثـــل خیریـــه 
ـــی  ـــد چه کارهای ـــرار بگیرن ـــما ق ـــار ش ـــد در کن ـــمس بخواهن ش

می توانند انجام دهند؟ 

مراقبت هـای  توانمنـد  بـازوان  از  یکـی  خیریـه  مؤسسـات 
تسـکینی در سراسـر دنیـا هسـتند. مؤسسـات خیریـه بایـد 
توسـط سیاسـت گذاران سـالمت، پزشـکان و پرسـتارانی که 
در ایـن زمینـه فعالیـت می کننـد و بـا نیـاز ایـن بیمـاران و 
بسـتگان آن هـا آشـناتر هسـتند، هدایـت شـوند تـا بتواننـد 
جملـه  از  کننـد.  هزینـه  به درسـتی  را  خـود  سـرمایه های 
آن هـا  در  خیریـه می تواننـد  فعالیت هایـی کـه مؤسسـات 
نقـش کلیـدی داشـته باشـند بـه مـوارد زیـر می توان اشـاره 

کرد:

سـرمایه گذاری در امـر آمـوزش عمومـی و اطالع رسـانی بـه 
بیمـاران و خانواده هـای آنـان

سـرمایه گذاری در امـر آمـوزش اختصاصـی و کمـک بـرای 
برگـزاری سـمینارها و کارگاه هـای آموزشـی بـرای پزشـکان، 

پرسـتاران، مـددکاران اجتماعـی

  تهیه و پخش بروشورهای آموزشی  تهیه و پخش بروشورهای آموزشی  تهیه و پخش بروشورهای آموزشی

جلـب مشـارکت افـراد عالقه منـد بـرای ایجـاد شـبکه ای از 
افـرادی کـه هرکدامشـان توانمندی هایی خاص بـرای کمک 
برایتـان  بگذاریـد  دارنـد.  آن هـا  خانواده هـای  و  بیمـاران  بـه 
بیمـاران  تنهـا دغدغـه  بزنـم؛ گاهـی هزینـه درمـان  مثالـی 
نیسـت، گاهـی یـک مـادر بیمـار بـه کسـی نیـاز دارد کـه بـه 
درس فرزندانـش رسـیدگی کنـد یـا خریـد منزلـش را انجـام 

دهد. 

  بهترین خاطرات تان چی بوده است؟   بهترین خاطرات تان چی بوده است؟   بهترین خاطرات تان چی بوده است؟   بهترین خاطرات تان چی بوده است؟ 

اثـری  و همراهانشـان  بیمـاران  از  هـر کـدام  تردیـد  بـدون 
از تـک تـک  خـاص و عمیـق در مـن بجـا گذاشـته اند. مـن 
آن هـا یـاد گرفتـه و می گیـرم. هـر بـار کـه اعضـای خانـواده 
بیمـاری کـه از دنیـا رفتـه بـه درمانـگاه می آینـد و یـا تمـاس 
از  بعـد  سـال ها  آن هـا  از  برخـی  حتـی  می گیرنـد؛  تلفنـی 
فـوت عزیزانشـان، و ایـن را بازگـو می کننـد کـه مـا شـمارا 
فرامـوش نکردیـم و شـما در سـخت ترین دوران زندگـی، در 
کنـار مـا بودیـد و اجـازه ندادیـد احسـاس تنهایـی کنیـم، یـا 
وقتـی مریضـی کـه تـا دیـروز نالـه می کـرد فـردای روزی کـه 
بسـتری شـده می گویـد؛ «شـب گذشـته اولین بـاری بود که 
پـس از مدت هـا راحـت خوابیـدم»، همیـن یک جملـه باعث 
می شـود خسـتگی از تـن مـن دربیـاد و احسـاس کنـم راه 

درسـتی در زندگـی ام انتخـاب کـرده ام. 

استفاده از تجربیات کسانی       
که در این رشته پیشرو بوده اند، 

کمک بزرگی به اعتال                      
و گسترش آن خواهد کرد

تیم درمان                                 
نباید نقش خود را به  عنوان  
حامی خانواده بیماران           

دست کم بگیرد

۱۱ شماره ۶ | فروردین و اردیبهشت ۱۰۱۳۹۸
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زندگی با یک بیماری جدی-۴

سالمت روان

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

بخش عمده این متن، ترجمه 
کتابچه ای است که سازمان 

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

در دسترس همه است.*

 افسردگی و اضطراب
وقتی حال تان خوب نیست، ممکن است سعی کنید در مقابل اعضای خانواده یا دوستان تان، 
خود را شاداب نشان دهید، درحالی که بسیار غمگین یا مضطرب هستید. برخی افراد، نه تنها 
در برابر «دیگران»، خود را به صورتی دیگر نشان می دهند، بلکه حتی سعی می کنند به انکار 
وضعیت واقعی خود، در برابر «خودشان» هم بپردازند. اگر در حال انکار بیماری تان باشید، 

ممکن است احساسات افسردگی تان را نیز، بدون این که به آن ها پی ببرید، بپوشانید.
شاید دیگران مرتب به شما بگویند «مثبت باشید» اما اغلب، مثبت بودن دشوار است. بنابراین 
اگر نمی توانید دیدگاه مثبتی نسبت به وضع موجود یا آینده داشته باشید، خودتان را سرزنش 

نکنید.
 افسردگی

اغلِب افراد، «گاهی» احساس غمگینی می کنند. این طبیعی است که ُخلق افراد، گاهی باالتر 
و گاهی پایین تر باشد اما وقتی احساساتی همچون غمگینی و اضطراب، ماه ها بدون این که 

تغییر کنند، طول بکشند، ممکن است افسردگی بوجود آمده باشد.
 علل افسردگی

علت افسردگی می تواند «زندگی با عدم قطعیت و نامشخص بودن اوضاع»، «ترس درباره 
آینده» و ... باشد. «هر کسی» ممکن است دچار افسردگی شود، اما اگر شما یا یکی از اعضای 

خانواده تان، قبال سابقه افسردگی داشته اید، بیشتر احتمال دارد که دچار افسردگی شوید.
 عالئم افسردگی

عالئم افسردگی در افراد مختلف ممکن است متفاوت باشد. عالئم افسردگی می تواند هم از 
نظر هیجانی و هم از نظر جسمی، شما را تحت تأثیر قرار دهد. 

توانایی  عدم  از کوره دررفتن)،  (زود  تحریک پذیری  غمگینی،  از:  است  عبارت  افسردگی  عالئم 
تصمیم گیری، اکثر اوقات گریستن، احساس درماندگی، احساس ناامیدی، عدم تمایل به دیدار 
توانایِی  عدم  مداوم،  پایین  ُخلق  تمرکزکردن،  در  ناتوانی  چیز،  همه  به  بی عالقگی  دیگران، 
انرژی، آهسته تر حرکت کردن، احساس بی ارزش بودن،  آینده، خستگی و کاهش  مثبت دیدن 

کاهش اعتماد به نفس، ناتوانی در لذت بردن از چیزی و ...
عالئم شایع یک بیماری جسمی در مراحل سخت؛ مانند ازدست دادن اشتها، تغییر وزن و 

اختالل در خواب، «می توانند» عالمت افسردگی نیز باشند.   
 مدیریت افسردگی

یا درباره آن ها حرف نزنید، افسردگی تان می تواند بدتر  انکار کنید  را  اگر شما احساسات تان 
یا  پزشک  با  احساسات تان  درباره  شود. 
ارزیابی  را  آن ها شما  بزنید.  حرف  پرستارتان 
می گیرند  تصمیم  اساس  آن  بر  و  می کنند 

چگونه به شما کمک کنند. 
برطرف کردن عالئِم دیگر، مانند درد، ممکن 
است به کاهش عالئم افسردگی کمک کند. 
تنظیم  و  دیگران  از  کافی  حمایت  دریافت 
است  ممکن  هم،  شما  درمان های  دیگر 
که  باشید  داشته  توجه  باشند.  کمک کننده 
است.  «پزشک»  عهده  بر  درمان ها  تنظیم 
در  تغییری  این که  از  قبل  همیشه 
داروهای تان بدهید، با دکترتان صحبت کنید.

 اضطراب
ممکن  افراد  برخی  اما  می شویم  اضطراب  دچار  گاهگاهی  ما  اکثر 
این  کنترل  در  و  کنند  اضطراب  احساس  اوقات»  «اغلب  است 
احساسات، مشکل داشته باشند. اضطراب می تواند بر کیفیت زندگی 
اضطراب  جدی،  بیماری های  به  مبتال  بیماران  در  بگذارد.  اثر  افراد 
می تواند باعث بدترشدن عالئم دیگر شود. اگر شما افسرده باشید، 
ممکن است اضطراب هم داشته باشید. اضطراب می تواند بوسیله 
عوامل بسیاری ایجاد شود؛ مانند نامشخص بودن آینده، نگرانی های 

مالی، برخی داروها و ...
 نشانه های اضطراب

اضطراب به شکل های زیر می تواند خود را نشان دهد: 
دل نگرانی، احساس بی قراری یا تالطم و آشفتگی، اشکال در تمرکز، 
اشکال در به خواب رفتن، عرق کردن، طپش قلب، ناتوانی در رهاکردن 

خود از نگرانی ها، احساس تنگی نفس، بی اشتهایی و ...
 مدیریت اضطراب

اگر کنترل اضطراب یا نگرانی ها برایتان دشوار است، خوب است به 
به  راه های کمک  آن ها نشانه ها و  تا  یا پرستارتان اطالع دهید  دکتر 

شما را بررسی کنند.
 درمان افسردگی و اضطراب

اگر افسردگی یا اضطراِب شما، درمان نشده رها شود، عالئم می توانند 
که  است  مهم  شود.  مشکل تر  می تواند  آن ها  درمان  و  شوند  بدتر 
می تواند  واقعا  درمان،  بخواهید.  کمک  پزشک تان  از  هرچه زودتر 

کیفیت زندگی شما را بهتر کند.
 درمان می تواند شامل موارد زیر باشد: 

ورزش، یادگیری روش های کمک به خود، بهره مندشدن از گروه های 
حمایتی، دارو (شامل ضدافسردگی ها)، درمان با صحبت کردن (مانند 
روان درمانی شناختی رفتاری یا مشاوره)، بعضی درمان های غیردارویی 
توصیه هایی  خود)،  کردن  (ریلکس  اعصاب  تمّدد  تکنیک های  مانند 

برای بهترکردن خواب، مدیریت اضطراب و غیره.

 به خودتان کمک کنید
به خودتان،  برای کمک  بعضی کارهایی که شما می توانید 

آن ها را انجام دهید: 
کارهایی را که از آن ها لذت می برید، امتحان کنید؛ کارهایی 
مانند گوش کردن به موسیقی، خواندن یک کتاب یا شروِع 

یک سرگرمی جدید و غیره.
ورزش کنید یا با روش هایی مانند ماساژ، تمّدد اعصاب کنید.

 اگر تنها زندگی می کنید
اگر تنها زندگی می کنید، ممکن است احساس کنید کمک گرفتن از 
دیگران و دریافت حمایتی که به آن نیاز دارید، دشوارتر است. این که 
دوستان و اعضای خانواده به کسی سر نزنند، ممکن است انطباق با 

بیماری را نیز برای فرد سخت تر کند.
منزوی بودن، می تواند باعث استرس، اضطراب و افسردگی شود. این 
وعده های  تهیه  برای  مشکالتی  باعث  می تواند  همچنین  مسئله، 

غذایی، استحمام منظم یا انجام کارهای خانه مانند نظافت شود

 ورزش و سرگرمی
کارهای زیادی هستند که شما می توانید انجام دهید؛ کارهایی مانند 
(درصورتی که  کردن  ورزش  و  باغبانی  نقاشی کردن،  مطالعه کردن، 
بتوانید مقداری فعالیت جسمی داشته باشید). ورزش (متناسب با 
شما،  جسمی  سالمت  به  کمک  بر  عالوه  جسمی تان)،  وضعیت 
سالمت روان تان را نیز بهبود می بخشد. حتی ِصرِف حضور در محیط 
سرسبز و تماشای ورزش و نشاط دیگران، می تواند بر روحیه و ُخلِق 

شما اثر مثبت داشته باشد. 
انجام فعالیت های مختلف و ورود به برنامه هایی که ممکن است از 
باشند،  ترتیب داده شده  سوی خیریه ها در مورد «رفتار دوستانه» 

می توانند به شما کمک کنند تا کمتر احساس تنهایی و انزوا کنید.
 برنامه های «رفتار دوستانه»

را  (معموال داوطلبان)  افراد  از  رفتار دوستانه، شبکه ای  برنامه های 
ایجاد می کنند تا به بیماران خدمت کنند. خدمتی که این افراد ارائه 
به  می توانند  برنامه ها  این  است.  مصاحبت  و  همراهی  می دهند، 
و  اضطراب  کاهش  و  اعتمادبه نفس  و  تعّلق  احساس  بازگشت 
سرزدن های  نوِع  دو  به  خدمات  این  کنند.  کمک  تنهایی  احساس 
ارتباط  همچنین  می شوند.  تقسیم  «تلفنی»  ارتباط  و  «حضوری» 

می تواند با «ایمیل» یا «شبکه های اجتماعی» انجام شود.
آموزش دیده،  داوطلب  یک  رایگان،  برنامه  این  در  مثال،  به عنوان 
می رود.  خانه اش  در  بیمار  دیدن  به  ساعت،  سه  هفته ای  حداکثر 
داوطلب می تواند شما را برای خرید، خوردن قهوه یا چای یا رفتن سر 

یک قرار (مانند ویزیت شدن بوسیله دکتر)، بیرون ببرد. 
اگر قادر نیستید از خانه بیرون بروید، داوطلبان می توانند به دیدن 

شما بیایند و با شما صحبت کنند.
 از خانه بیرون بروید

یک راه دیگر برای اینکه کمتر احساس منزوی بودن کنید، پیوستن به 
به کار خاصی عالقه دارند؛ کارهایی مانند  است که  افراد  از  گروهی 
این گروه ها،  یا پیوستن به گروه های هنری و نویسندگی.  پیاده روی 

همچنین می توانند به شما کمک کنند تا با افراد دیگر مالقات کنید. 
به یاد داشته باشید که هرچند «اولین» گروهی که به آن می پیوندید، 
آن گروه ممکن است زمینه ساز  ممکن است مناسب شما نباشد، 

پیداکردن گروه یا سازمان دیگری برای امتحان کردن باشد.

* Living with a terminal illness- Support for you and those 
close to you. Marie Curie – Care and support through terminal 
illness, April 2015.
https://www.mariecurie.org.uk/help/support/publications/
all/living-terminal-illness

برای هر یک از ما، این 
احتمال وجود دارد که روزی 

به یک بیماری جدی مبتال 
شویم، بیماری ای که ممکن 

است مدتی کیفیت  زندگی ما 
را تحت تأثیر قرار دهد، باعث 

کوتاه تر شدن عمر ما شود یا 
حتی ادامه زندگی ما را 

به سرعت به خطر بیندازد. 
چنین شرایطی، ما را با 

مسائلی مواجه می کنند که 
پیش از آن شاید در زندگی ما 

مطرح نبودند، مسائلی که 
باید درباره آن ها فکر کنیم، در 

مورد بعضی از آن ها از 
دیگران کمک بگیریم و با 

بعضی از آن ها کنار بیاییم و 
آن ها را بپذیریم.

در ادامه مطالب شماره های 
پیشین نشریه، به برخی از 

این مسائل می پردازیم.

اگر نمی توانید دیدگاه مثبتی   
نسبت به وضع موجود                    

یا آینده داشته باشید،            
خودتان را سرزنش نکنید

عالئم شایع یک بیماری جسمی       
در مراحل سخت؛ مانند 

ازدست دادن اشتها، تغییر وزن و 
اختالل در خواب،                

«می توانند» عالمت افسردگی              
نیز باشند

اگر افسردگی یا اضطراِب شما، 
درمان نشده رها شود،              

عالئم می توانند بدتر شوند              
و درمان آن ها می تواند             

مشکل تر شود

۱۳ شماره ۶ | فروردین و اردیبهشت ۱۲۱۳۹۸



ک
فی

گرا
فو

این

۱۵ شماره ۶ | فروردین و اردیبهشت ۱۴۱۳۹۸



۱۶

ی
دل

هم
ب 

سیل، پشت سد همدلی:قا

 آن هـــا
می داننـــد

تنــها 
نیسـتند 

۱. گلستان / صادق شاهیان نطنزی 
۲. لرستان / خبرگزاری رسا: امین برنجکار 

۳. فارس، شیراز / خبرگزاری مهر: امین برنجکار  
۴. فارس، شیراز / خبرگزاری ایسنا: محسن اسماعیل زاده  

۵. خوزستان ، اهواز / خبرگزاری مهر: مرتضی جابریان  
۶. فارس، شیراز / -  

۷. لرستان / خبرگزاری مهر: امیرعلی رزاقی 
۸. خراسان شمالی / خبرگزاری مهر: مریم داورنیا 

۹. خوزستان ، اهواز / خبرگزاری مهر: مرتضی جابریان  
۱۰. خوزستان ، اهواز / باشگاه خبرنگاران جوان: محمدعلی موحدی  

۱۱. لرستان / خبرگزاری مهر: شهاب قیومی 
۱۲. گلستان / سجاد کریمی 

۱۲

۱۱ ۱۰

۸ ۲

۴ ۵

۶

۱

۳

۷

۹

۱۷ شماره ۶ | فروردین و اردیبهشت ۱۶۱۳۹۸



۱۸

ید
ش

 با
ت

الم
س

گوشـت ها به خصـوص گوشـت قرمـز منبع غنـی پروتئین، 
ویتامین هـای مختلـف به ویـژه ویتامین هـای گـروهB، انواع 
امـالح به ویـژه آهن و روی هسـتند. همان طـور که می دانید 
تأمیـن  نظـر  از  حیوانـی  منابـع  از  عـاری  غذایـی  رژیم هـای 
بسـیاری از مـواد مغـذی فقیـر هسـتند، هرچند بسـیاری از 
امـالح در غذاهـای گیاهـی موجودنـد، امـا کیفیـت ، جـذب و 
در  موجـود  انـواع  از  پایین  تـر  بـدن  در  آن هـا  به کارگیـری 

غذاهای حیوانی است. 
از طــرف دیگــر غذاهــای حیوانــی حــاوی مقادیــر زیــادی 
ــن  ــتند و به همی ــده هس ــای اشباع ش ــترول و چربی ه کلس
بــه  توصیــه  تغذیــه  ای،  راهنماهــای  از  بســیاری  دلیــل 
کاهــش مصــرف آن هــا می کننــد. بســیاری از دانشــمندان 
بــر ایــن باورنــد کــه میــزان بــاالی آهــن گوشــت قرمــز ممکن 
اســت در بــدن مــا موجــب افزایــش اکسیداســیون شــود و 
بنابرایــن خطــر بیماری هــای قلبی-عروقــی و ســرطان ها را 
بــا  فرآوری شــده  و  قرمــز  گوشــت  افزایــش  می  دهــد. 
ســرطان کولــون، رکتــوم و پروســتات مرتبــط دانســته 
شــده اســت. شــایان ذکــر اســت کــه خطــر گوشــت فــرآوری 
(ایجاد کننده هــای  موتاژن هــا  اســت.  بیشــتر  شــده 
ــامل  ــرطان زاها) ش ــینوژن ها (س ــی) و کارس ــای ژن جهش ه
آمین هــای هتروســیکلیک و هیدروکربن هــای آروماتیــک 
پلی ســیکلیک بــا پختــن گوشــت در دمــای بــاال و یــا کبــاب 
کــردن و برخــورد دود زغــال بــا گوشــت ایجــاد می شــود. 
همچنیــن محتــوای آهــن گوشــت قرمــز ممکــن اســت 
در روده بــزرگ تولیــد رادیکال هــای آزاد کنــد کــه بــه 
بــدن آســیب می رســاند. در مــورد  ژن هــای 
ــتفاده از  ــده، اس ــرآوری ش ــت های ف گوش
نیتــرات، نیتریــت و نمــک در فــرآوری 
ــکیل  ــب تش ــت؛ موجـــ گوشــــ
نیتروزآین هــا می شــود کــه 
می تواننــد بــه ژن هــای 
بــــــــدن آســیب 
برســـــــانند.

ــه  ب
ــل  دالی

ذکــر شــده، 
ــا بــر  توصیه هـــ

محـــــــــدود کــردن 
مصــرف گوشــت قرمــز و 

شــده  فــرآوری  گوشــت های 
اســتوار اســت. توصیــه می شــود 

مصــرف گوشــت قرمــز در افرادی کــه 
ــر  ــه حداکث ــتند، ب ــرف آن هس ــه مص ــل ب مای

۵۰۰ گــرم گوشــت پختــه در هفتــه محــدود شــود، 
ایــن مقــدار حــدوداً معــادل ۷۵۰-۷۰۰ گــرم گوشــت خــام 

اســت. البتــه اینکــه گوشــت مربــوط بــه کــدام قســمت بــدن 
حیــوان باشــد و چقــدر لخــم باشــد، همچنیــن روش و مــدت 

پخت بر تعيين نسبت خام به پخته مؤثر است. 
پرواضــح اســت کــه بیشــتر مــردم کشــور مــا کمتــر از ایــن 
مقــدار گوشــت مصــرف می کننــد، امــا ممکــن اســت برخــی 
مطالعــه  کننــد.  مصــرف  بیشــتری  مقادیــر  گروه هــا 
بررســی مصــرف خانوارهــای ایرانــی نشــان داد کــه ایرانیــان 
ــرف  ــز مص ــت قرم ــرم در روز گوش ــط ۲۷ گ ــور متوس به ط
افزایــش قیمــت گوشــت قرمــز در  می کننــد. مســلماً 
ســال گذشــته موجــب کاهــش مصــرف شــده اســت و 
ــر  ــن مقادی ــر از ای ــی کمت ــردم، حت ــر م ــال حاض ــرف ح مص

است.
بنابرایــن در کشــور مــا توصیــه بــه کاهــش مصــرف گوشــت 
روی  نیــز کمبــود  و  بــاالی کم خونــی  بــا شــیوع  به ویــژه 
منطقــی بــه نظــر نمی رســد، مگــر کســانی کــه مصــرف 

گوشت در آن ها باال است.
بلکــه بایــد آموزش هایــی بــرای کاهــش اثــرات منفــی پاییــن 
ــه  ــت ها ب ــه گوش ــی از جمل ــع پروتئین ــرف مناب ــودن مص ب
مــردم داد. در ادامــه ســعی شــده اســت کــه توصیه هایــی 
بــرای افزایــش کیفیــت تغذیــه ای رژیــم غذایــی در ایــن 

شرایط ارائه شود.

فاطمه تورنگ
دانشجوی دکترای سیاست گذاری تغذیه

  گوشت مرغ و ماهی را جایگزین گوشت قرمز کنید 
در بسـیاری از غذاهـای ایرانـی از جملـه خورشـت کرفـس، 
غیـره  و  اسـفناج  خـورش  آلـو،  خـورش  هویـج،  خـورش 
می تـوان از سـینه مـرغ کـه در انـدازه قیمـه ای خـرد شـده 
اسـتفاده کـرد. همچنیـن غذاهـای متنوعـی مثـل  باشـد، 
مـرغ  یـا  ماهـی  بـا  می تـوان  را  کتلـت  انـواع  و  ماکارونـی 
چرغ شـده درسـت کـرد. مصـرف مقـدار کمـی از پروتئیـن 
حیوانـی در کنـار مـواد غذایی گیاهـی می تواند ایـن غذاها را 

کامل کند.
  تخم مرغ را فراموش نکنید

تخـم انـواع ماکیـان ازجملـه تخم مـرغ حـاوی پروتئیـن بـا 
شـماره های  در  کـه  همان طـور  باالسـت.  بسـیار  ارزش 
گذشـته نشـریه سروش شـمس توضیح داده شد، مصرف 
پنـج تخم مـرغ در هفتـه بـرای افـراد سـالم نه تنهـا بی ضرر 
اسـت، بلکـه می توانـد نقش مهمـی در تأمیـن موادمغذی 
داشـته باشـد. غذاهایـی مثـل انـواع کوکـو، املت، نرگسـی، 
پـوره سـیب زمینی و تخم مـرغ به شـرط  الویـه و  خاگینـه، 
غذاهـا  بهتریـن  از  شـوند،  تهیـه  کـم  روغـن  بـا  اینکـه 
مصـرف  می رونـد.  شـمار  بـه  کـودکان  بـرای  به خصـوص 
در  به ویـژه  کـودکان  رشـد  بـه  زیـادی  کمـک  تخم مـرغ 
ندارنـد، می کنـد.  را  تهیـه گوشـت  امـکان  خانوارهایـی کـه 
می توانیـد تخم مـرغ آب پـز را خـرد یـا رنـده کنیـد و بـه انواع 
سـاالدها اضافـه کنیـد. گذاشـتن یـک نیمـروی کم روغن در 
غـذای  یـک  غیـره  و  پلـو، کلم پلـو  لوبیـا  اسـتانبولی،  کنـار 

کامل ایجاد می کند.
  لبنیـات به خصـوص انـواع کم چـرب را در سـفره خود قرار 

دهید 
پروتئین هـای گیاهـی، پروتئین هـای ناکاملـی هسـتند کـه 
یـک یـا چنـد اسـیدآمینه مـورد نیـاز را تأمیـن نمی کننـد. امـا 
اگـر مقـدار کمـی پروتئیـن حیوانـی بـه آن هـا اضافـه کنید، 
می تواننـد نیازهـای بـدن را تأمیـن کننـد. برای ایـن کار کافی 
اسـت غـالت را بـا انـواع حبوبـات، غـالت را بـا محصـوالت 
لبنـی، و حبوبـات را بـا دانه هـا مصـرف کنیـد. نیـاکان مـا بر 
اسـاس تجربـه ایـن مطلـب را درک کرده بودنـد و به همین 
دلیـل، صبحانـه نان با کمـی پنیر می خوردند. در کشـورهای 
و  می کردنـد  اضافـه  سـوپ  بـه  شـیر  کمـی  دیگـر 
مادربزرگ های ما در آش از کشـک، دوغ یا ماسـت استفاده 
بـه  و  خیـار میـل می کردنـد  آب دوغ  تابسـتان  می کردنـد. 
اضافـه  ماسـت  یـا  شـیر  کمـی  شـیرمال،  نـان  یـا  کیـک 

می کردند. 
  سویا را به رژیم غذایی خود اضافه کنید

در  می توانیـد  کـه  اسـت  گیاهـی  پروتئیـن  بهتریـن  سـویا 
کتلـت، شـامی، ماکارونـی و حتـی لوبیـا پلـو از آن اسـتفاده 
کنیـد. افـزودن ادویه هایـی مثل زنجبیل، سـیر و رب، طعم 
بهتـری بـه سـویا می دهـد. هرچنـد لوبیـای سـویا بهتـر از 
کنجاله آن اسـت، اما اگر کنجاله را در بسـته بندی مناسـب 
دارای مجـوز وزارت بهداشـت، خریـداری کنید، بـاز هم منبع 
بـا ارزش پروتئیـن خواهـد بـود. خانم هـای بـاردار، زوج هایی 
بـه  مبتـال  افرادی کـه  و  دارنـد  شـدن  بچـه دار  قصـد  کـه 
در  نبایـد  هسـتند،  هورمـون  بـه  حسـاس  سـرطان های 

مصرف سویا افراط کنند.
  حبوبات را به غالت اضافه کنید

اگـر از حبوبـات در کنـار غـالت اسـتفاده کنیـد، نقص هـای 
یکدیگـر را برطـرف می کننـد و بنابرایـن یـک پروتئیـن کامـل 
تأمیـن  را  بـدن شـما  نیازهـای  خواهیـد داشـت کـه همـه 
می کنـد. به عنـوان مثـال؛ عدس پلـو، ماش پلو، انـواع آش و 

عدسی و خوراک لوبیا با بلغور یا مصرف آن ها با نان.  

مصرف تخم مرغ                                                         
کمک زیادی به رشد کودکان                                                        
به ویژه در خانوارهایی که                              

امکان تهیه گوشت را ندارند، می کند

افزایش قیمت گوشت                
قرمز در سال گذشته               

موجب کاهش مصرف شده 
است و مصرف حال حاضر مردم،            

حتی کمتر از متوسط ۲۷ گرم        
در روز است

گوشت قرمز در رژیم غذایی

گوشت قرمز،
خوردن یا نخوردن؟

۱۹ شماره ۶ | فروردین و اردیبهشت ۱۸۱۳۹۸
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به نام خداوند شفا دهنده بیماری ها

مـــن فـــرح الملـــوک اســـتیفائی بـــا افتخـــار یکـــی از اعضـــای خانـــواده بهبود یافتـــگان 
هستم.

مـــن بـــا تحـــرک، ســـرزندگی، بانشـــاط، قـــوی و محکـــم همچـــون کـــوه، راهنمـــای 
ـــا اینکـــه... همـــه  ـــودم ت ـــرای همســـرم ب ـــدان و همـــراه مناســـبی ب ـــرای فرزن ـــی ب خوب
ــه  ــد در حالی کـ ــروع شـ ــل شـ ــای قبـ ــون روزهـ ــی همچـ ــک روز معمولـ ــز از یـ چیـ

همه چیز آرام به نظر می رسید. 

وجـــود مهمانـــی ناخوانـــده این چنیـــن زندگـــی و فـــردای مـــرا تغییـــر داد بلـــه در 
زمســـتان ســـال ۱۳۹۴ ایـــن میهمـــان ناخوانـــده وارد زندگـــی مـــن شـــد کامـــالً اتفاقـــی 
و درنهایـــت نابـــاوری و البتـــه بســـیار عرفانـــی به وجـــودش پـــی بـــردم  و میزبـــان ایـــن 

میهمان ناخوانده شدم  .

میهمانـــی کـــه هرچنـــد کوچـــک بـــود. آرزو می کـــردم، هرچـــه زودتـــر رفـــع زحمـــت 
ــر بـــود و خیـــال رفتـــن نداشـــت، دوســـت داشـــتم  کنـــد، امـــا او همچنـــان ُمصّـ
ـــال  ـــت خی ـــدون درد و بی حرک ـــخت، ب ـــان سفت و س ـــا او همچن ـــوم، ام ـــرش ش منک

رفتن نداشت. بله من درگیر سرطان پستان شدم. 

تـــا بـــه خـــودم آمـــدم روی تخـــت بیمارســـتان و مشـــغول شـــیمی درمانی شـــدم. 
دردی که همراه بود با از دست دادن عضو و نشانه زنانگی ام. 

به خودم نهیب می زدم: باید قوی باشی، تو می توانی و باید پیروز شوی!

احســـاس کشـــتی گیر قهرمانـــی را داشـــتم کـــه روی تشـــک بـــا حریـــف َقـــدرش 
ـــا  ـــاند، ام ـــاک می رس ـــه خ ـــرا ب ـــت م ـــت و پش ـــدان اس ـــروز می ـــی او پی ـــد، زمان می جنگ
ــاک  ــه خـ ــَدر را بـ ــف َقـ ــن حریـ ــار مـ ــوم و این بـ ــد می شـ ــم، بلنـ ــودم می آیـ ــه خـ بـ
ـــتان  ـــم. داس ـــی اش می کن ـــه ضربه فن ـــت جانان ـــک حرک ـــا ی ـــرانجام ب ـــم و س می کش
بیمـــاری مـــن و همـــه دوســـتان همرزمـــم مشـــابه هـــم اســـت. داســـتان مـــن از ابتـــدا 
ـــا  ـــدن ب ـــنا ش ـــپس آش ـــوده و س ـــن ت ـــه ای ـــردن ب ـــی ب ـــت، پ ـــی داش ـــان عرفان ـــک جری ی
فرشـــتگان زمینـــی کـــه وجودشـــان بـــرای مـــن بســـیار مثبـــت بـــود و آغـــاز 
ـــروز  ـــد. ام ـــف ش ـــای مختل ـــه ها و خیریه ه ـــن در موسس ـــی م ـــای اجتماع فعالیت ه
ـــاوت  ـــن تف ـــا ای ـــت. ب ـــاری ام هس ـــل از بیم ـــتر از قب ـــیار بیش ـــم بس ـــن فعالیت های م
ـــون  ـــذارم و اکن ـــت می گ ـــودم وق ـــرای خ ـــم و ب ـــتر می بین ـــودم را بیش ـــار خ ـــه این ب ک
بـــه شـــادی و رضایـــت رســـیده ام. البتـــه بـــا ایـــن تفـــاوت کـــه این بـــار خـــودم را بیشـــتر 

می بینم.

ـــان  ـــه ارمغ ـــزرگ ب ـــی ب ـــم نعمت ـــرطان برای ـــاری س ـــه بیم ـــحالم ک ـــن خوش ـــروز م  ام
ــا  ــم بـ ــودن می کنـ ــد بـ ــاس مفیـ ــروز احسـ ــرد. امـ ــول کـ ــرا متحـ ــی مـ آورد و زندگـ
ـــر  ـــم دکت ـــر خان ـــر نظ ـــی زی ـــام خمین ـــتان ام ـــمس در بیمارس ـــه ش ـــرکت در خیری ش
امیـــدواری در خدمـــت بیمـــاران و همراهـــان عزیزشـــان در کنـــار دیگـــر هم رزمـــان 
بهبودیافتـــه ام هســـتم و این کـــه بیمـــاران هـــم در کنـــار مـــا احســـاس آرامـــش 
ـــودن  می کننـــد. آن جـــا عشـــق حکم فرماســـت. بســـیار خوشـــحالم و حـــس مفیـــد ب

می کنم. 

بـا درود بـه همـه شـما خوبان کـه؛ درد؛ را زندگی می کنید تا عشـق بیافرینیـد در پیکاری 
سـخت و شـرافتمندانه بـا همتـی بلنـد و روحیـه ای قـوی، و البتـه بـا یـاری پزشـکان و 
پرسـتاران شـریفی کـه در بخش های مختلف انسـتیتو کانسـر بیمارسـتان امـام برای 

بهبود بیماران خود از هیچ کوششی دریغ نمی کنند.
و  از جان  یک نوه شیرین تر  سیامک فرد هستم ۶۵ ساله، دارای دو فرزند شایسته، 
همسری فداکار و مهربان که او نیز سال گذشته به دلیل پیگیری معاینه های ساالنه 
با معاینه دکتر معالجش متوجه تغییر شکل توده کوچکی که در سینه  خیلی زود 

داشت، شد و با جراحی آن و سپس ۲۱ جلسه رادیوتراپی، امروز از بهبود یافتگان است.
سـال ۱۳۷۷ بـود کـه بـا درد کشـاله ران-که گمـان می کردیم فتق کشـاله ران باشـد- به 
پزشـک مراجعـه کـردم، پـس از معاینـه، ایشـان متوجـه تـوده ای در آن ناحیـه شـد و 
فـوری دسـتور جراحـی داد، پـس از پاتولـوژی نمونـه، تـوده لنفوم هوچکین تشـخیص 
داده شـد و شـیمی درمانی برایـم تجویـز کردنـد کـه بـه مـدت حـدود یک سـال هفتـه ای 
یک بـار در بخـش کانسـر دو بیمارسـتان سـرپائی انجام می شـد. دوران بسـیار سـختی 
بـود، پسـرم پانـزده سـال و دختـرم ده سـال داشـت، چهـل و پنـج سـالم بـود و با همه 
مشـکالت بـدون سـرمایه و بـا تـالش زیـاد کارگاه چـاپ پارچـه ای راه انداختـه بـودم. 
بیسـت نفـر کارگـر زن و مـرد داشـتم بـا حقـوق برابـر، سـخت ترین کارهـای کارگاه را 
خـودم انجـام مـی دادم و بـه شـهادت خـود کارگـران تمـام سـعی ام بـر ایـن بـود کـه 
اجحافـی بـه حقوقشـان نشـود. در زندگـی اجتماعـی نیـز همیشـه تالش می کـردم که 
کاری بـرای کسـی کـرده باشـم، مزاحمـت و مـردم آزاری در ذاتـم نبـود. امـا حـاال دچـار 
بیمـاری ای شـده بـودم کـه وحشـت از آن، خـود بیمـاری دیگـری اسـت، این هـا را گفتـم 
چـون سـؤالی اسـت بـرای اکثـر بیمـاران مبتال به سـرطان که مگـر من چه کـرده بودم 
کـه این گونـه شـد. تـازه داشـت وضعیتمـان رو بـه راه می شـد. بـه گفتـه پزشـکم بـوی 
رنـگ و بنزیـن و مـواد شـیمیائی برایـم مضر بود و نبایـد ادامه مـی دادم، کارگاه را جمع 
کـرده وسـائلش را بـه کارگرانـی کـه مدت زیـادی برایم کار کـرده بودند، بخشـیدم و من 
مانـدم و درمـان و بیـکاری با مقـداری پول از فروش کارگاه. بعد از تسویه حسـاب ها که 
آن هـم در طـول زمـان بـه صفر رسـید. در کنـار همه این هـا، ترس و وحشـت از عاقبت 
کار، نگرانی اطرافیان، ترس همسـر و فرزندان که در قعر چشـمان پاکشـان نشسـته 
بـود و نمی توانسـتند پنهانـش کننـد،  اینکـه بـه مـادر بـا قلـب عمـل کـرده اش چیـزی 
نبایـد گفـت؛ خـود درد بزرگـی بـود و... بارهـا بـه ذهنـم می آمـد کـه مگـر مـن چـه کـرده 
بـودم، و پاسـخ مـی دادم «هیـچ!!!» این بیماری ربطی بـه خوب و بد بـودن آدم ها ندارد 
و ناآگاهی ما از سـالمت جسـم و روان، تغذیه  نامناسـب و بی موقع، نداشتن اطالعات 
از بیمـاری سـرطان و البتـه عوامـل بیرونـی (مثـل آب و هـوای آلـوده)، رعایـت نکـردن 
بهداشـت عمومـی و غیـره به اضافـه عوامـل ژنتیکی کـه هیچ کدام به خـوب و بد بودن 
آدم هـا ربطـی نـدارد. آنچـه مهـم اسـت این کـه هرگـز تسـلیم آن نشـدم و به عنـوان 
یـاری مـددکاران  بـا  را  آن  بـا  راه هـای مبـارزه  آمـده،  پیـش  واقعیتـی ناخوشـایند کـه 
بیمارسـتان آموختـم و به مدد خسـتگی ناپذیری و از خود گذشـتگی های خانـواده، چون 

سدی در مقابلش ایستادم.
معاینـه  یک بـار  و سـالی  اسـت  خـوب  حالـم  می گـذرد،  تاریـخ  آن  از  ۲۰ سـال  امـروز 
می شـوم. پیـش از عیـد سـونوگرافی و آزمایش هایـم همـه خـوب بـود. و مـن امـروز 
شـاهد رشـد و بالندگـی فرزنـدان (پسـرم مهنـدس عمـران و دختـرم فوق لیسـانس 

تو می توانی 
و باید پیروز 

شوی!
فرح الملوک استیفائی

هرگز 
تسلیم 

نشدم
سیامک فرد

احساس کشتی گیر قهرمانی 
را داشتم که روی تشک                         

با حریف َقدرش می جنگد

خوشحالم که بیماری سرطان 
برایم نعمتی بزرگ به ارمغان آورد و 

زندگی مرا متحول کرد

راه های مبارزه با بیماری را                
با یاری مددکاران بیمارستان 

آموختم و به مدد خستگی ناپذیری 
و از خود گذشتگی های خانواده،     
چون سدی در مقابلش ایستادم.

خنده هـای  و  اسـت)  زیست شناسـی 
زندگی بخـش نوه عزیزتر از جانم هسـتم. 
دوبـاره، کاری دسـت و پا کـرده ام و کارگاه 

کابینت و دکوراسیون تأسیس کردم. 
شـما  ارزشـمند  وقـت  گرفتـن  دلیـل 

عزیزان چند توصیه تجربی است:
اول: بـه هیچ یـک از تجویزهـای غیرعلمـی 
نکنیـد،  توجـه  دهان به دهـان  و  عامیانـه 
چـون جز گرفتن زمان از شـما -که بسـیار 

حیاتی است- حاصل دیگری ندارد.
دوم: به پزشـک خود و تعهد بیمارسـتان 
و پرسـنل زحمتکـش آن در تـالش جهـت 

بهبودی بیمار اعتماد داشته باشید.
سـوم: بـا روحیـه ای بـاال و آرامش خاطـر 
همـه دشـواری ها را بـا شـادی زیسـتن در 

کنار عزیزانتان، از سر بگذرانید.
زنده باید تا ز جان دل بر کند

مرده را دریا به ساحل افکند..
در پایـان از خانـواده و همسـر عزیـزم بـه 
خاطر همه صبوری ها و رسـیدگی هایش 
تشـکر  عاشـقانه  نقاهتـم  دوران  در 
بهبـودی  می کنـم کـه مهم تریـن عامـل 
از  سپاسـگزارم  همچنیـن  بـود؛  مـن 
پرسـنل  همـه  و  پرسـتاران  پزشـکان، 
برایشـان  و  امـام  بیمارسـتان  محتـرم 
آرزوی سـالمتی و موفقیـت دارم در همه 
امـور کار و زندگـی. همچنین تشـکر ویژه 
کـه  شـمس  خیریـه  دسـت اندرکاران  از 
عاشـقانه و بـدون چشم داشـت در جهت 
بیمـاران  بـه  کمـک  و  جامعـه  سـالمت 

همت گمارده اند.
تمـام  شـادمانی  و  بهبـودی  آرزوی  بـا 

بیماران.

دیگـــر  مؤسســـات  در  ضمـــن  در 
ـــرطان  ـــا س ـــارزه ب ـــن مب ـــون کمپی همچ
پســـتان در خدمـــت ســـرکار خانـــم دکتـــر 
موسســـه  در  اقبال نیـــا،  افســـانه 
ـــوی و  ـــین رض ـــید محمدحس ـــه س خیری
موسســـه خیریـــه مهیـــار بـــا افتخـــار 

خدمتگزار بیماران هستم.

عـــالوه بـــر ایـــن در خدمـــت اســـتاد 
ــرایان  ــروه «همسـ ــو گـ قاســـمی عضـ
دیگـــر  کنـــار  در  و  هســـتم  امیـــد» 
دوســـتان بهبودیافتـــه در همایش هـــا 
بـــرای بیمـــاران و همراهانشـــان برنامـــه 

اجرا می کنیم.  

ــره ای از  ــه ای و قطـ ــن نمونـ ــروز مـ امـ
ـــق  ـــت و عش ـــا محب ـــه ب ـــتم ک ـــا هس دری
بیکـــران ســـیراب می شـــوم و بـــا نگاهـــی 

امیدوارانه به زندگی ادامه می دهم.
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(دارای جهش) دارند که می تواند خطر  ارثی  از خانواده ها یک ژن معیوب  برخی 
ابتالی آن ها را به انواع سرطان افزایش دهد. در حال حاضر آزمایش هایی برای 
روده،  سرطان  پستان،  سرطان  به  ابتال  خطر  که  ارثی  معیوب  ژن های  بررسی 
افزایش  را  پروستات  سرطان معده، سرطان تخمدان، سرطان رحم و سرطان 
می دهند در دسترس هستند. آزمایش هایی نیز برای بررسی ژن های معیوب و 
کمیاب وجود دارند که ممکن است خطر ابتال به سرطان هایی همچون سرطان 
کلیه، سرطان پوست، سرطان پانکراس، سرطان تیروئید و نوعی از سرطان چشم 
به نام رتینوبالستوما را افزایش دهد. آزمایش برای سایر انواع ژن های سرطانی در 
حال حاضر در دسترس نیست، اما تحقیق برای یافتن این ژن ها بیشتر شده و 

آزمایش هایی از این دست در حال افزایش است.

  چه کسانی می بایست آزمایش ژنتیک انجام دهند؟

ـــما  ـــت و ش ـــاده اس ـــاق افت ـــما اتف ـــواده ش ـــرطان در خان ـــاری س ـــه بیم ـــال ب ـــر ابت اگ
ـــرایط  ـــد ش ـــت واج ـــن اس ـــوید، ممک ـــال ش ـــه آن مبت ـــاید ب ـــه ش ـــتید ک ـــران هس نگ
بـــرای انجـــام آزمایـــش ژنتیـــک باشـــید. انجـــام آزمایـــش ژنتیـــک می توانـــد بـــه 
ـــه  ـــال ب ـــر ابت ـــه خط ـــتید ک ـــوب هس ـــک ژن معی ـــما دارای ی ـــا ش ـــه آی ـــد ک ـــما بگوی ش

ـــر.  ـــا خی ـــد ی ـــش ده ـــما افزای ـــرطان را در ش س

شما برای آزمایش ژنتیک واجد شرایط هستید، اگر:

   یک ژن معیوب ارثی در یکی از بستگان شما شناسایی شده باشد.

   سابقه خانوادگی ابتال به سرطان در خانواده شما وجود داشته باشد. 

آزمایش ژنتیکی که به منظور بررسی افزایش خطر ابتال به سرطان انجام می شود، 
آزمایش ژنتیک پیش بینی کننده نام دارد. نتیجه مثبت این آزمایش بدین معنی 
ابتال به سرطان هستید.  از سایر افراد جامعه در معرض  است که شما بیش 
اما این بدان معنا نیست که شما مبتال به سرطان هستید یا قطعاً به آن مبتال 

خواهید شد.

نتیجه مثبت آزمایش ژنتیک 
بدین معنی است که شما بیش از 

سایر افراد جامعه در             
معرض خطر ابتال به

سرطان هستید

دانستن اینکه شما                         
یک ژن معیوب ارثی دارید می تواند 

به شما در کاهش استرس و 
اضطراب ناشی از نا آگاهی از آن ،                         

کمک کند

آزمایش ژنتیک برای بررسی احتمال ابتال به سرطان

آیا من
به آزمایش ژنتیک نیاز دارم؟

المیرا ابراهیمی
دکتر کاظم زنده دل

  روند انجام آزمایش ژنتیک به چه صورت است؟

ــده  ــای انتقال دهن ــش ژن ه ــرای آزمای ــه ب ــوالً دو مرحل معم
خطــر ابتــال بــه ســرطان وجــود دارد:

اول اینکــه، یــک نفــر از خانــواده کــه ســابقه ابتــال به ســرطان 
داشــته، می بایســت آزمایــش دهــد تــا مشــخص شــود کــه 
آیــا یــک ژن معیــوب دارد یــا خیــر. نتیجــه ایــن آزمایــش 
ــود.  ــاده می ش ــه آم ــت هفت ــا هش ــش ت ــرف ش ــوالً ظ معم
ایــن مرحلــه به طور معمــول قبــل از اینکــه فــرد ســالمی از 
خانــواده آزمایــش بدهــد، می بایســت انجــام شــود. ایــن نــوع 
آزمایــش بــه احتمــال زیــاد می توانــد ژن معیــوب را پیــدا کنــد 
امــا در مــوارد نــادر ممکــن اســت ژن معیــوب یافــت نشــود.

در مرحلــه بعــد، اگــر نتیجــه آزمایــش ایــن فــرد از خانــواده 
وجــود یــک ژن معیــوب را نشــان داد، هــر فــرد دیگــری از 
ــرای  ــاده تر ب ــش س ــک آزمای ــام ی ــا انج ــد ب ــواده می توان خان
همــان ژن معیــوب یافــت شــده در فــرد مبتــال، مــورد 
آزمایــش قــرار گیــرد. نتیجــه ایــن آزمایــش معمــوالً حــدود 

ــد.  ــول می کش ــه ط ــار هفت ــا چه دو ت

  چگونــه پزشــک تصمیــم می گیــرد کــه شــما واجــد شــرایط 
بــرای انجــام آزمایــش ژنتیــک هســتید؟

بـرای انجـام آزمایـش ژنتیـک، بایـد ابتـدا بـه پزشـک مراجعـه 
کنیـد. پزشـک شـما نیـاز دارد تشـخیص دهـد کـه آیـا سـابقه 
خانوادگـی ابتـال بـه سـرطان در خانواده شـما به انـدازه کافی 
قـوی اسـت تـا شـما را به یـک متخصـص ژنتیک ارجـاع دهد.

پزشـک شـما دربـاره سـابقه خانوادگـی و یا سـابقه شـخصی 
ابتـال بـه سـرطان سـؤال خواهد کـرد. از جملـه این سـؤاالت:

   چه کسی در خانواده به بیماری سرطان مبتال است؟

   نوع سرطانی که داشته اند، چه بوده است؟

   فـرد مـورد نظـر در هنـگام ابتـال بـه سـرطان چند سـال داشـته 
است؟

به طـور کلـی، یـک سـابقه خانوادگـی قـوی بـه ایـن معنـی 
اسـت کـه حداقـل دو عضـو از خانـواده نزدیـک (اقـوام درجـه 
یـک تـا سـه) از یک سـمت خانـواده (یعنـی هـر دو از خانواده 
پـدری و یـا هـر دو از خانـواده مـادری) بـه یـک نوع از سـرطان 
و یـا سـرطان های مرتبـط مبتـال باشـند. در این صـورت اگـر 

سـابقه خانوادگـی شـما به انـدازه کافـی قوی باشـد، پزشـک، 
شـما را بـه یـک درمانـگاه ژنتیـک ارجـاع خواهـد داد.

  چه اتفاقی در درمانگاه ژنتیک رخ می دهد؟

را  ژنتیـک  مشـاور  یـا  متخصـص  یـک  ژنتیـک،  کلینیـک  در 
خواهیـد دیـد کـه جـز بـه جـز بـه بررسـی سـابقه خانوادگـی 
شـما خواهـد پرداخـت و خطـر ابتـال بـه سـرطان را در شـما 
بررسـی خواهـد کـرد. همین طـور مشـخص خواهـد کـرد کـه 
آیـا شـما نیـاز داریـد و یـا می توانیـد آزمایـش ژنتیـک انجـام 

بدهیـد یـا خیـر.

اولیـن قـرار مالقـات شـما معمـوالً حـدود ۴۵ دقیقـه طول 
خواهـد کشـید. در طـول ایـن جلسـه، متخصـص از شـما در 
مـورد هـر یـک از اعضـای خانواده تان که سـرطان داشـته اند، 

سـؤال خواهـد کرد.

اکثـر مـردم برای بررسـی سـابقه خانوادگـی خود نیـاز دارند با 
بسـتگان خـود صحبـت کنند تـا ببینند کـه در چه سـنی و به 
چـه نوعـی از سـرطان مبتـال بوده اند. ایـن موضـوع می تواند 
بسـیار دشـوار باشـد. پیدا کـردن تاریخچـه خانوادگی شـما و 
صحبـت در مـورد سـرطان می توانـد نوعـی فشـار عاطفـی 

بـرای شـما و دیگر اعضـای خانواده باشـد.

بپرسید  خود  خانواده  اعضای  از  که  باشد  دشوار  است  ممکن 
خویشاوندان  خانواده ها،  از  برخی  در  خیر.  یا  دارند  سرطان  آیا 
است  ممکن  یا  کنند،  صحبت  خود  بیماری  درباره  نمی خواهند 
از افراد ممکن  به اندازه کافــی روحی قوی نباشند. برای بعضی 
است باعث مطرح  شدن مسائلی شود که در مورد آن پیش از این 
صحبت نشده است. مشاور ژنتیک شما می تواند به شما در مورد 
همه این مسائل کمک کند تا راه های مقابله با آن ها را پیدا کنید. 

  اگر من یک سابقه خانوادگی قوی ندارم چه می شود؟

بــه شــما  اســت  ممکــن  مشــاور  ژنتیــک،  درمانــگاه  در 
بگویــد کــه ســابقه خانوادگــی شــما بــه ایــن معنــی اســت 
ــه نظــر  ــد ب ــی در شــما بعی کــه وجــود یــک ژن معیــوب ارث
می رســد و شــما نیــازی بــه آزمایــش ژنتیــک نداریــد. در ایــن 
ــای  ــایر اعض ــا س ــما ب ــرطان ش ــه س ــال ب ــر ابت ــورت خط ص
ــر  ــد خط ــه می خواهی ــال چنانچ ــت. ح ــابه اس ــه مش جامع
ابتــال بــه ســرطان را در خــود کاهــش دهیــد، مــواردی وجــود 

ــد: ــد، مانن ــرار دهی ــر ق ــد مدنظ ــه می توانی دارد ک
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   داشتن یک رژیم غذایی متعادل و سالم

   پرهیز از مصرف سیگار و الکل

   ورزش منظم

   نگه داشتن وزن در حد ایده ال

   اجتناب از حضور در معرض نور مستقیم خورشید

ــک ژن  ــت ی ــن اس ــه ممک ــد ک ــخیص ده ــاور تش ــر مش   اگ
معیــوب داشــته باشــید چــه می شــود؟

اگــر ســابقه خانوادگــی ابتــال بــه ســرطان داریــد و متخصص 
ژنتیــک تشــخیص دهــد کــه احتمــال وجــود یــک ژن معیــوب 
ارثــی در خانــواده شــما وجــود دارد، انجــام آزمایــش ژنتیک به 
شــما توصیــه می شــود و دربــاره مزایــا و معایــب آزمایــش 

بــا شــما صحبــت خواهــد شــد.

مزایا و معایب آزمایش ژنتیک

مزایای احتمالی انجام آزمایش ژنتیک

اگــر شــما متوجــه شــده اید کــه یــک ژن معیــوب ارثــی داریــد، 
می توانیــد کارهایــی را بــرای کاهــش خطــر ابتــال بــه ســرطان 
انجــام دهیــد. شــما ممکــن اســت قــادر بــه ایجــاد تغییــرات 
خاصــی در شــیوه زندگــی باشــید یــا غربالگــری منظــم بــرای 
تشــخیص زودهنــگام ســرطان انجــام دهیــد. ممکــن اســت 
ــال  ــر ابت ــه خط ــد ک ــرف کنی ــی را مص ــد داروهای ــما بتوانی ش
ــا انجــام جراحــی خطــر  ــا ب ــی آورد ی ــن م ــرطان را پایی ــه س ب
ابتــال بــه ســرطان را در خــود کاهــش دهیــد. دانســتن اینکــه 
ــما  ــه ش ــد ب ــد می توان ــاص داری ــرطانی خ ــک ژن س ــما ی ش
ــا آگاهــی از آن ،  در کاهــش اســترس و اضطــراب ناشــی از ن

کمــک کنــد.

معایب احتمالی انجام آزمایش ژنتیک

 بعضــی از نتایــج آزمایــش ژنتیــک، تنــوع ژنــی را -و نــه الزامــاً 
این صــورت  در  می کننــد،  شناســایی  را-  بیمــاری  عامــل 
مشــخص نیســت کــه آیــا تنــوع ژنــی یافــت شــده خطــر ابتال 
بــه ســرطان را در شــما افزایــش می دهــد یــا خیــر. عــالوه بــر 
ایــن، اگــر جــواب آزمایــش، نشــان از وجــود یــک ژن معیــوب 
دهــد، ممکــن اســت در شــما نگرانــی در مــورد ابتــال بــه 
ســرطان ایجــاد کنــد. همچنیــن اگــر جــواب آزمایــش مثبــت 
باشــد، شــاید الزم باشــد بــه دیگــر بســتگان خــود بگوییــد کــه 
ممکــن اســت آن هــا نیــز ژن معیــوب را بــه ارث بــرده باشــند.

  چگونه تصمیم بگیرم که آزمایش ژنتیک انجام دهم؟

انجــام دهیــد، مشــاور  ژنتیــک  آزمایــش  آنکــه  از  پیــش 
ــاره اینکــه اگــر ژن معیــوب داشــته باشــید، چــه  ژنتیــک درب
گزینه هایــی پیــش رو داریــد، بــا شــما صحبــت خواهــد کــرد. 
ایــن بخــش از فرآینــد تصمیم گیــری معمــوالً بــرای ایــن 
اســت کــه آیــا آزمایــش انجــام شــود یــا خیــر. گزینه هــا 
ــی  ــوع ژن معیوب ــه ن ــما دارای چ ــه ش ــه اینک ــتگی دارد ب بس
ــه  ــال ب ــه ابت هســتید؟ شــما در معــرض خطــر افزایش یافت
ــن و  ــه  س ــر اینک ــتید؟ و آخ ــرطان ها هس ــدام سرطان/س ک

برنامه هــای شــما بــرای آینــده چیســت؟

ــن  ــید ممک ــته باش ــوب داش ــر ژن معی ــما اگ ــای ش گزینه ه
ــر باشــد: اســت شــامل مــوارد زی

آزمایش های غربالگری برای تشخیص زود هنگام  انجام     
سرطان 

   انجــام اقدامــات پیشــگیرانه بــرای کاهــش خطــر ابتــال بــه 
ســرطان، بــا دارو یــا جراحــی

تصمیم گیــری دربــاره اینکــه آیــا آزمایــش ژنتیــک انجــام 
شــود یــا خیــر دشــوار اســت. طبیعــی اســت کــه احســاس 
اضطــراب کنیــد. فکــر کــردن دربــاره احتمــال ابتــال بــه 
ــر  ــه دیگ ــتن اینک ــن دانس ــت. همچنی ــوار اس ــرطان دش س
اعضــای خانــواده ممکــن اســت بــه ســرطان مبتــال شــوند، 
شــاید شــما را از نظــر روحــی تحت فشــار بگــذارد. مهــم 
اســت کــه وقــت بگذاریــد تــا کلیــه ایــن مســائل را درک 
ــن  ــه ای ــد ب ــد، می توانی ــم بگیری ــه تصمی ــل از اینک ــد. قب کنی

پرســش ها فکــر کنیــد:

   نسبت به انجام آزمایش چه احساسی دارید؟ 

   نتیجــه آزمــــــایش واقعـــــــاً بــرای شــما و خانواده تــان به 
ــت؟ چه معناس

   اگر نتیجه آزمایش مثبت باشد چه کار می کنید؟

   چــه احساســی خواهیــد داشــت اگــر نتیجــه آزمایــش 
مثبــت باشــد؟

   آیا با نتیجه منفی آزمایش احساس راحتی می کنید؟

   آیــا می خواهیــد بدانــــــید کــه خطــر ابتــال بــه ســرطان در 

شــما افزایــش یافتــه اســت؟

   آیا راهکاری برای کاهش خطر شما وجود دارد؟

   اگــر راهــکاری وجــود داشــته باشــد، آیــا در نظــر داریــد آن 
را انجــام دهیــد؟

ــد  ــم بگیری ــما تصمی ــر ش ــاد اگ ــد افت ــی خواه ــه اتفاق    چ
آیــا می خواهیــد  کــه آزمایــش ژنتیــک را انجــام ندهیــد؟ 

دهیــد؟ انجــام  غربال گــری 

صحبت کردن با خانواده

شــما  خــود  آزمایــش،  انجــام  مــورد  در  تصمیم گیرنــده 
هســتید. بــا ایــن حــال صحبــت کــردن بــا خانــواده و این کــه 
آن هــا در ایــن بــاره چــه نظــری دارنــد، ممکــن اســت بــه شــما 

در تصمیم گیــری کمــک کنــد.

اگــر آزمایــش شــما نشــان دهــد کــه شــما یــک ژن معیــوب  
داریــد، بعضــی از اعضــای خانــواده شــما نیــز ممکــن اســت 
ــن  ــا ممک ــند. آن ه ــن ژن باش ــتن ای ــر داش ــرض خط در مع
اســت نیــاز بــه انجــام آزمایــش داشــته باشــند. مفیــد اســت 
در ایــن مــورد فکــر کنیــد کــه چــه احساســی خواهیــد داشــت 

و ایــن موضــوع چــه معنایــی بــرای اعضــای خانــواده شــما 
خواهــد داشــت.

ــواب  ــدن ج ــخص ش ــد از مش ــه بع ــد ک ــت بدانی ــم اس مه
ــت  ــرد. صحب ــد ک ــت خواهی ــی صحب ــه کس ــا چ ــش ب آزمای
کــردن بــا مشــاور ژنتیــک می توانــد بــه شــما کمــک کنــد تــا 

ــد. ــام دهی ــن کار را انج ای

  چــرا بعضــی از مــردم تصمیــم می گیرنــد آزمایــش ژنتیــک 
انجــام ندهنــد؟

پــس از بررســی مزایــا و معایــب آزمایش، برخی افــراد ممکن 
اســت تمایلــی بــه انجــام آزمایــش ژنتیــک نداشــته باشــند. 
آن هــا ممکــن اســت احســاس کننــد کــه نمی خواهنــد 
ــد  ــه ســرطان دارن ــال ب ــا خطــر بیشــتری در ابت ــد کــه آی بدانن
یــا خیــر. بعضــی افــراد تصمیــم می گیرنــد کــه هیــچ درمــان 
پیشــگیرانه ای را -حتــی اگــر ژن معیــوب داشــته باشــند- 
انجــام ندهنــد. بنابرایــن آن هــا ممکــن اســت احســاس کننــد 
کــه بــا انجــام آزمایــش، چیــزی بــرای بــه دســت آوردن ندارنــد. 
بنابرایــن ایــن فقــط شــما هســتید کــه می توانیــد تصمیــم 

بگیریــد کــه چــه چیــزی بــرای شــما بهتــر اســت.

بــرای کــودکان توصیــه  ژنتیــک ســرطان  آزمایــش  آیــا    
؟ د می شــو

انجـــام آزمایـــش ژنتیـــک بـــرای کـــودکان زیـــر ۱۸ ســـال 
معمـــوالً توصیـــه نمی شـــود، زیـــرا فـــرد مـــورد آزمایـــش، 
ـــد  ـــود بتوان ـــا خ ـــد ت ـــده باش ـــزرگ ش ـــی ب ـــدازه کاف ـــد به ان بای
تصمیـــم بگیـــرد کـــه آیـــا ایـــن آزمایـــش را می خواهـــد 
ـــد درک  ـــد بتوانن ـــن بای ـــا همچنی ـــر. آن ه ـــا خی ـــد ی ـــام ده انج
کاملـــی از تمامـــی اثراتـــی کـــه ممکـــن اســـت انجـــام ایـــن 
ـــواده آن هـــا بگـــذارد،  ـــر روی آن هـــا و اعضـــای خان آزمایـــش ب
ـــود  ـــورد وج ـــن م ـــتثناهایی در ای ـــه اس ـــند. البت ـــته باش داش
ـــتند  ـــی هس ـــی ژن های ـــرای بررس ـــا ب ـــی آزمایش ه دارد. بعض
کـــه می تواننـــد باعـــث ایجـــاد ســـرطان در ســـنین جوانـــی 
ـــرای آن هـــا انجـــام شـــود.  شـــوند و بهتـــر اســـت غربالگـــری ب
ایـــن ســـرطان ها شـــامل پولیپـــوز آدنوماتـــوز فامیلـــی 
اندوکریـــن  نئوپـــالزی  و   ،(RB۱) رتینوبالســـتوما   ،(FAP)

چندگانـــه (MEN) می شـــوند.

انجام آزمایش ژنتیک                   
برای کودکان زیر ۱۸ سال              

معموالً توصیه نمی شود

اگر سابقه خانوادگی شما       
به اندازه کافی قوی باشد،           

پزشک، شما را به یک درمانگاه 
ژنتیک ارجاع خواهد داد
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میزان کمکی که مؤسسه می  تواند ارائه 
دهد مشخص می  شود. یعنی از نظر 
ماهیانه  درآمد  منزل،  دریافتی،  حقوق 
مددکار  سپس  می شوند.  سطح بندی 
کار  همین  تخصص  اش  مؤسسه که 
است، در صورت نیاز بازدیدهای الزم را 
انجام و درباره اعضای خانواده بیمار که 
و  پیگیری  دارند،  وی  با  رفتاری  چه 
زمینه  این  در  را  الزم  آموزش های 

می دهند.
 ۱۲۰ از  بیش  نیز  مؤسسه  سایت  در   
دقیقه برنامه آموزشی و صوتی وجود 

دارد که در آپارات قابل مشاهده است.
با بیمارستان ها و  ارتباط مؤسسه     

مراکز تحقیقاتی 
مؤسسه با مراکز درمانی، آزمایشگاهی 
داروخانه   جمله  از  داروخانه ها،  و 

داروخانه  داروخانه ۱۳ آبان،  هالل احمر، 
فردیس،  مرکزی  آزمایشگاه  تهران، 
کانسر  انستیتو  رازی،  آزمایشگاه 
عندلیب  دکتر  درمانگاه  عظیمیه، 
تفاهم نامه و قرارداد دارد. بیمار بعد از 
این  از  پیش فاکتور  پرونده،  تشکیل 
مراکز ارائه می دهد و بنا به درصدی که 
آن مرکز  به  رایگان  حواله  تعیین شده، 

صادر می شود.  
   سیستم  مالی شفاف 

که  حساسیتی  به  توجه  با  مؤسسه 
مردم دارند و به منظور اینکه نگاه مردم 
خیر دچار آسیب نشود، از ابتدا سیستم 
مالی اش را کامالً به روز و مکانیزه کرده و 
می کند.  اعمال  را  رسمی  حسابرس 
فقط  مؤسسه  دریافتی  های  تمام 
می  شود.  واریز  مؤسسه  به حساب 

افراد خیر می  توانند وارد سایت مؤسسه شوند، اطالعات مربوط به شماره حساب 
را مطالعه کنند و در صورت تمایل، مبلغ دلخواه خود را به حساب مؤسسه واریز 
کنند. حتی تحویل قلک از مؤسسه شرایط خاصی دارد به این شکل که قلک را به 
شما تحویل می  دهند، مشروط به اینکه در زمان شمارش مبلغ خودتان چند دقیقه 
وقت بگذارید و مبلغ شما همان جا توسط کارت خوانی که همراه مسئول قلک است 
واریز به حساب مؤسسه و قبض آن تحویل شما می شود. ریز صورت  های مالی از 

سال ۱۳۹۴ تا امروز در سایت مؤسسه نیز موجود است.
   اهداف و نگاه مؤسسه به آینده

از اهداف مؤسسه اقدام برای ساخت مرکز جامع فوق تخصصی سرطان  یکی 
است که طرح توجیهی آن آماده و طرح جامع آن نیز برای عملیاتی شدن تدوین 
شده است. ۱۸ هزار متر زیربنا در این طرح وجود دارد و به جز بیمارستان، همه 
امکانات از جمله تفریحی، آموزشی، شیمی درمانی و پرتو درمانی در این مرکز جامع 

پیش بینی شده است.
 موضوع  دیگری که نظامنامه موسسه به آن توجه دارد، بحث «وضعیت موجود» 
است که با نگاه اجرایی به نظامنامه، برنامه  های راهبردی پیش برده شود تا نقاط 

قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت ها مشخص شود. 
مؤسسه مهر سهیال این بررسی ها را انجام داد و در حال بسترسازی آن هاست. به 
این ترتیب فاز یک و اهداف آن تدوین و بعد اهداف فاز دو و سه مشخص شد. در 
حال حاضر نیز مشغول تدوین فاز چهار هستند. ۶۰ نفر از بزرگان صنعت و جامعه 
پزشکان در آن هیئت امنا عضو هستند. هیئت مدیره  ای متشکل از هفت نفر نیز در 

اداره مؤسسه سهیم هستند.
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درد  زاده  خیریه  مؤسسات  دیگر  همچون  مهــــر سهیال  مؤسسه 
است؛ عضـــوی از پیکـــــر جامـــــعه به درد آمـــــده و  انســــان های 
دردآشـــنا چراغی افروخته اند تا روشنی بخش روزگار تار درماندگان 

باشد.

سال ۱۳۸۶ خانم «سهیال نامی» دچار بیماری سرطان پستان شد. او شش سال با 
سرطان مبارزه کرد ولی نتیجه ای نگرفت. علی رغم امکانات مالی که در اختیارش بود 
طی این چند سال دردمندانی را دید که درد خودش فراموشش شد. سال ۱۳۹۰ 
تقریباً نزدیک به یک سال قبل از پروازش به ملکوت، وصیت کرد مؤسسه  ای برای 
کمک به هم دردانش تأسیس شود. در مهر ۱۳۹۲ مؤسسه خیریه مهر سهیال 
به  مبتال  بیماران  از  حمایت  هدف  با  یک فضای کوچک  در  و  غیر رسمی  به طور 

سرطان شروع به کار کرد.
با هدیه  ای که مرحوم سهیال نامی تقدیم کرده بود، مؤسسه توانست ۴۶ نفر از 
بیماران را تحت پوشش قرار دهد. چند ماهی بیشتر طول نکشید تا ناصر امینی که 
را به دوش گرفته بود، متوجه شد به تنهایی قادر  مسئولیت مدیریت مؤسسه 
نیست جوابگوی خدمات تخصصی بیماران مبتال به سرطان باشد. به همین دلیل 
فراخوان بین جامعه پزشکان، جامعه صنعت و تعداد ۴۱ نفر از خیرین گذاشت. 
بهمن  ۱۳۹۲ با تشکیل مجمعی کارهای اجرایی مؤسسه شروع شد. در این سال ها 
هم زمان با گرفتن مجوز از استانداری البرز، از شرکت های پیشرو و پویا، برای تدوین 
نظامنامه برنامه های راهبردی و از شرکت شهرباش، برای طرح توجیهی ساخت 
مرکز جامع سرطان در استان البرز کمک گرفته شد. مسئوالن این شرکت ها به طور 
داوطلب در کنار مؤسسه قرار گرفتند. این گونه شد که در ۲۵ بهمن سال ۱۳۹۳ 

مجوز صادر شد و از همان تاریخ مؤسسه به طور رسمی کارش را آغاز کرد.
اولین گل ریزان اول تیر ۱۳۹۴ در کنار جمعی از خیرین یاد شده برگزار شد. نزدیک به 

۲۷۰ میلیون تومان کمک جمع  آوری شد تا مؤسسه بتواند به کارش ادامه دهد. 
برای تدوین نظامنامه از تجارب پیشکسوتان مؤسسه محک و مؤسسات دیگر 
این  تهیه شد.  برای مهر سهیال  راهبردی  برنامه   یک نظامنامه  تا  کمک گرفتند 
نظامنامه شامل مأموریت های خدماتی موسسه، ساختارهای تخصصی، عملیاتی 
در بخش های پیشگیری، کنترل، درمان و در نهایت رضایت مندی بیماران مبتال به 
اصلی موسسه که  مأموریت  اساس  بر  موارد  این  تمامی  تنظیم شد.  سرطان 
حمایت و ایجاد حس امیدواری برای بیماران مبتال به سرطان است، بنا نهاده شد. 

مؤسسه خیریه مهر سهیال در استان البرز

جلب حمـــایت خیـــــرین
و یاری گـــری بیمـــاران 

شیرین فقیه باغمیشه
داوود ابراهیمی

   برنامـــه ها و نگرش مؤسسه 
جهت  در  را  برنامه هایش  موسسه 
و  پیشگیری  آموزش،  آگاهی،   افزایش 
درمان بیـــــماران قـــــــــرار داد. یکی از 
اصلی ترین مشکالت این گونه بیماران، 
و  خود  وضعیت  از  آگاهی  نداشتن 
این  بر  زیرا بسیاری  بیماری شان است 
مرگ  با  مساوی  سرطان  که  باورند 
است. در حالی که بسیاری از سرطان ها 
آگاهی  نداشتن  و  هستند  قابل درمان 
الزم، خود عاملی خطرناک برای بیماران 
است. در مرحله بعد آموزش، پیشگیری 
و درمان است که هیچ  یک از این سه از 
سه  این  به  باید  نیستند.  جدا  یکدیگر 
نتیجه  تا  شود  توجه  تواماً  عامل 

مطلوب در درمان سرطان حاصل آید.
در  موســــسه  عملی  اقدامـــــات     

پیشبرد برنامه ها
در حوزه آموزش طی چند سال فعالیت، 
موسسه بیش از ۱۰ سمینار آموزشی در 
از  پیشگیری  و  پیش آگاهی  خصوص 

سرطان در استان البرز برگزار کرد.
هر هفته گروه درمانی برای بیماران و 
درمان  جوها تشکیل و به آن ها مشاوره 

داده می شود.
 در خانه باغ فاتح هر دوشنبه ۲۰- ۱۷:۳۰  
برنامه آموزشی TA و برنامه  های شاد و 
روحیه بخش مثل موسیقی، طنز، یوگا 

و آوادرمانی برگزار می شود. 
خودباوری  برای  حتی  مؤسسه  این 
نیز  خودشناسی  خصوص  در  بیماران 
برنامه ها و آموزش های ویژه ای ترتیب 
می دهد. در پارک بانوان هم در خصوص 
بحث پیش   آگاهی و خودآزمایی خانم ها 
به خصــــــوص ســــرطان پستان چند 
سمینــــــــــــار برگزار شده که ادامه دار 

هستند. 
اقدامـات  نیـز  پیشـگیری  حـوزه  در 
ارزنـده ای به بیماران و خانواده هایشـان 
کـه  ترتیـب  ایـن  بـه  می شـود.  داده 
تشـکیل  بـرای  کـه  بیمارانـی  خانـواده  
پرونده مراجعه می  کنند، به آزمایشـگاه 
معرفـی می شـود و مـورد چـکاپ عالئم 
زیـرا  می گیرنـد.  قـرار  سـرطان  ژنتیکـی 
تحقیقات نشـان داده یکی از عامل های 
سـرطان ارثـی و ژنتیکـی اسـت و افـراد 
خانـواده ای کـه یکـی از اعضـای آن بـه 
سـرطان مبتـال شـده باشـد، در معرض 

خطر ابتال به سرطان هستند.
و  سوابق  ابتدا  هم  درمان  حوزه  در 
مدارک پزشکی بیمار خواسته می شود 
سپس نامه ه ایی به پزشــــک معتمد 
نوشته می  شود تا پزشک مورد اعتماد 
مؤسسه نظرش را راجع  به بیمار اعالم 
پرونده  تشــــــــــــــــکیل  از  بعد  کند. 
آن  در  که  می  شود  پر  پرسشنامه ای 

مأموریت اصلی                    
موسسه «مهر سهیال»             
حمایت و ایجاد حس امیدواری   

برای بیماران مبتال به سرطان 
است.

این مؤسسه از ابتدا                   
سیستم مالی اش را کامالً به روز و 

مکانیزه کرده و                     
حسابرس رسمی را اعمال می کند

۲۷ شماره ۶ | فروردین و اردیبهشت ۲۶۱۳۹۸



اشتــــراک نشــریه

دوماهنامــه 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

ان
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سولماز خواجه وند
 نویسنده ادبیات کودک و نوجوان

همپــــا

روز اول:
مامان مدتی بود که پاهایش درد می  کرد. درد باال می  آمد و 
می  زد به کمرش و توی تمام بدنش می چرخید. به سختی 
را  دســــت  هایش  آرام.  آرام  و  دوال  دوال  مـــی  رفت.  راه 
می  رفت.  جلـــــو  یواش یــــواش  و  می  گرفت  به جایی 
آزمایش  های مختلفی داد. عکـــس  و پت اسکن و هـــــزار و 
با  هم  با  همــــه  آمد  جوابشــــان  وقتی  دیگر.  چیز  یک 
پرونده  ی پزشــکی راه افتادیم و رفتیم پیش دکتر. همان 
روز دکتر گفت که مامان سرطان دارد. از نوع بدخیم. تقریباً 
گفت بروید کنار هم حال زندگی را ببرید که دنیا دو روز است 

و یک روزش هم گذشته. 
روز دوم:

مامــــان را در بیمارســـــتان بســــتری کردیم. دکترها پای 
مشکل دارش را قطع کردند. مامان گفت آن  یکی پایش را 
هم قطع کنند! ما تعجب کردیم! فکر کردیم هر طور که 

باشد زندگی کردن با یک پا بهتر از بی پا زندگی کردن است!
روز سوم:

توی خانه بودیم. مامان همین طور که روی صندلی چرخ دار 
کنید،  جمع  را  کفش هایم  «همه ی  گفت:  بود  نشسته 

بگذارید جلوی در!»
رو  یکیش  نمی  خواهی  «مامان  گفتم:  و  گریه  زیر  زدم 
یادگاری نگهداری!؟ نیازی نیست  همه ا ش رو بیرون بریزی! 
انباری چشمت بهشون نیوفتد!  توی  می  بریم می  گذاریم 

خواهش می  کنم این کار رو نکن!»
مامان گفت: «آجر تو سرت خورده بچه!؟ بیرون بریزی چیه 
دیگه!؟ می  خوام برم برای همشون پای مصنوعی بگیرم! 
یکی برای ورزش، یکی برای قدم زدن، یکی چاق و خپل، یکی 
باریک و کشیده، یکی الک زده و خوشگل برای صندل، یکی 
بلندتر  بابات  از  قدم  اینکه  برای  هم  یکی  و  کتونی  برای 

بشه...!» 
آخر بابای من خیلی قد بلــند بود و مامان با هزار تا کفش 

پاشنه بلند تازه می  رسید به سر شانه هایش!

امروز:
شدن  بیمار  از  سال  ده  به  نزدیک  امروز 

مامان می  گذرد. هم من بزرگ شده  ام و هم 
هم  بود،  سخت  بیماری  بچه هایش.  بقیه  ی 

برای مامان و هم برای بچه  ها. پوست انداختیم 
زیر بار غم آب شدن  های مامان، زیر بار غم جواب رد 

این دکتر و آن دکتر. زیر بار شیمی درمانی  ها و زیر بار 
می  گشت  ریسمانی  پی  امید  پر  که  ترسانش  چشم های 

چنگ بزند تا بیشتر بماند و برای بچه  هایش مادری کند. 
بیماری به آن بی خیالی و شادی که باال نوشتم نبود. پدر هم 
قدش بلند نبود. بیماری تلخ بود. زهر بود. سیاه بود. و من 
که دختر بزرگش بودم. همپا بودم. همپا برای مادری که 
هم  دست  در  دست  اما  بودم.  شده  بزرگ  پاهایش  روی 
دادیم تا سرباز باشیم بایستیم تا مامان خم نشود و نشد. 
روی  عکس  های  قاب  میان  خاطره  هایمان  میان  امروز 
با  می  زند  لبخندمان  صورت،  پهنای  به  و  ایستاده  دیوار 
پاهای بلند و کشیده با پاهای مخصوص کتانی با پاهای 
یادمان  که  لبخندی  با  و  بابا  از  بلندتر  پاهای  با  الک زده 

می  اندازد زندگی مردنی نیست.

 دست در دست هم دادیم 
تا سرباز باشیم بایستیم                       
تا مامان خم نشود                             

و نشد

امروز میان خاطره هایمان         
میان قاب عکس های روی 
دیوار ایستاده و به پهنای 

صورت، لبخندمان می زند...                             
و با لبخندی که یادمان می اندازد 

زندگی مردنی نیست

۲۸
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            بانک مّلت                 
۴۳۶۲۵۳۷۳/۵۰  شمـــــاره حسـاب       

۶۱۰۴  شمــــاره کارت ۳۳۷۸ ۹۰۴۵ ۳۱۶۸    

ــــاه               «کمک های دارویی»  بــــــانک رفــ
۲۴۷۰۱۶۲۷۵  شـــــمــــــــــــاره حســـــــــــــاب
۶۳۷۰ ۵۸۹۴  شمـــــــاره کــــارت ۰۰۰۴ ۳۶۶۸

      مؤسسـه 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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