
سالمت سالمت 
معنــــــوی؛معنــــــوی؛

ارتبــــاط فـــردارتبــــاط فـــرد
 با خـــود با خـــود

دوماهنـامه شنـاخت و مهـار سرطـان
شماره 7 | خــرداد و تیـــر 1398 | 15000 تومان

چاقــی و سرطـــان

تخــصص هـــای پیـــاپی پــا به پــای 
پیشـــرفت های علـــمی

چـــرا زنـــان از معـــاینه استقــبال 
نمــی کنند؟

ترک سیگار طول عمر بیماران مبتال 
به سرطان ریه را بیشتر می کند

تالقی عشق و هنر در ساعات انتظار



کلیـــه کارهـــای ســـردبیری، تحریریـــه، هنـــری 
و امـــور فنـــی و نیـــز مشـــاوره و همـــکاری در 
ـــه و  ـــریه، داوطلبان ـــن نش ـــف ای ـــای مختل بخش ه

می شـــود. انجـــام  بی مـــزد 

  

یک هنرمنــد، یک اثــر:  
استاد جمال رحمتی

»امید«

از هنرمنـدان و اسـاتید عزیـز و بزرگـوار کـه بـا مهربانـی، 
آثارشـان  چـاپ  جهـت  شـمس«  »سـروش  درخواسـت 
اهـداف  بـه  را در رسـیدن  و مـا  را می پذیرنـد  در نشـریه 

سپاسـگزاریم. می رسـانند،  یـاری  شـمس«  »خیریـه 

فهــرســت
2 ارمغان دوست |  گنج مقصود را از کف ننهیم / دکتر پروین سالجقه

3 سخن سردبیر |  فردا باید پاسخگوی عملکرد امروز خود باشیم / دکتر کاظم زنده دل

 4
رویداد |  انتخاب و آغاز به کار اعضای جدید هیئت مدیره/ صادق شاهیان نطنزی         

مهران تقی زاده مژدهی

5 برپایی غرفه  های خیریه شمس با هدف پیشگیری و آگاهی رسانی

5 توزیع کمک های نقدی و غیر نقدی بین بیماران و خانواده های آنان

6 پژوهش نامه |  سیر از سرطان معده پیشگیری نمی کند /  دکتر الهام محبی

6 ترک سیگار طول عمر بیماران مبتال به سرطان ریه را بیشتر می کند

7 استرس  تأثیری بر خطر ابتال به سرطان پستان ندارد

7 جراحی بازسازی پستان و تأثیر آن بر کیفیت زندگی زنان مبتال به سرطان پستان ایران

8
چهره به چهره |  تخصص های پیاپی پا به پای پیشرفت های علمی / دکتر غالمرضا پورمند 

محمود مختاریان، صادق شاهیان نطنزی، داوود ابراهیمی

12 سالمت روان و سالمت معنوی |  سالمت معنوی / دکتر سپیده امیدواری

14 اینفوگرافیک | چاقی و سرطان/ منیره سادات سیدصالحی

16 سالمت باشید | چرا زنان از معاینه استقبال نمی کنند؟ / دکتر فاطمه زارعی

18 سالمت باشید | چگونه غذای سالمی بپزیم / فاطمه تورنگ

20 روایت من | سر دو راهی به خودم نهیب زدم: سرسختی را از سر بگیر / مینو اسدی خمامی

22 آموزش | سرطان معده / آرین جاویدی، دکتر آذین نحوی جو، دکتر بیتا کالغچی

26 یاری گری |  خیریه ولیعصر )عج( یاری گر دردمندان / مهران تقی زاده مژدهی

27 رویداد   |  تالقی عشق و هنر در ساعات انتظار / دکتر رعنا برازنده

28 سفره سالمتی   |  خوراک لوبیا سبز / بهاره ساسانفر

27

22

20

8

6

12

 
صاحب امتیاز: مؤسسه غیردولتی شناخت و مهار سرطان )شمس(

اعضای هیئت مدیره خیریه شمس: فاطمه پورحیدری، دکتر کاظم زنده دل، دکتر فهیمه فرخ نیا، 
سیامک قمری، دکتر محمد علی محققی، دکتر حبیب الله محمودزاده

مدیرمسئول و سردبیر: دکتر کاظم زنده دل
هیئت تحریریه: شهرام اقبال زاده، دکتر سپیده امیدواری، مرتضی تفرشی، فاطمه تورنگ، دکتر 
فاطمه زارعی، بهاره ساسانفر، دکتر مریم سلیمی، صادق شاهیان نطنزی، فاطمه علی همتی، زهره 
غالمحسین فرد، دکتر الهام محبی،  محمود مختاریان ، دکتر آذین نحوی جو، علیرضا وکیلی ورجوی

مدیر اجرایی: صادق شاهیان نطنزی
مدیر هنری: علیرضا وکیلی ورجوی 

صفحه آرایی: استودیو آراز؛ ندا صالحی
عکس روی جلد: سجاد کریمی

همکاران این شماره: داوود ابراهيمی، مينو اسدی خمامی، محبوبه اسماعيلی، مريم اصطهباناتی، 
دكتر سعيد امانپور، احمد امين فروزش، امين باغشاهی،دكتر رعنا برازنده، محمد جواد برخورداران،  
مهران تقی زاده مژدهی، آرين جاويدی، فاطمه جراحی، علی جعفر محمدی، نازنين جواديه، اكرم حياتی، 
ترالن ذوالفقاری، مريم ساجدی، مهرداد سرافرازی، دكتر پروين سالجقه، منیره سادات سيدصالحی، 
فرح قاسمی، مجيد قهرودی، دكتر بيتا كالغچی، مرضیه مجیدی نجف آبادی، آرزو نصرتی، هستی نواب

ویراستار: مسعود دژکام
چاپ: سبزارنگ؛ تهران، خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به سمیه، کوچه محمدی، پالک 6 

info@shamsngo.ir :پست الکترونیک
t.me/shamsngo :کانال تلگرامی
www.shamsngo.ir   :وب سایت

نشانی: تهـــــران، خیــــابان فاطـمی غربی، 
روبروی خیـــابان اعتمـــادزاده، کوچه پـــروین، 
پالک 6، واحد 16      تلفکس:  66578522 -021



2

دکتر کاظم زنده دل
دانشیار مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر ایران
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گنــج مقصــود را
از کــف ننهــیم

دکتر پروین سالجقه
شاعر، نویسنده، منتقد و پژوهشگر

در شرايط دشوار هر حرفی زائد به نظر می رسد و هر سخنی 
بيهوده اما چه كسی است كه نداند زندگی جنگ ناعادالنه ای 
است در نبردی بی امان و تن به تن بين عشق و نفرت، صلح و 
جنگ، دروغ و راستی، بيماری و سالمت و حفظ كردن طعم 
اميد برای غلبه بر دشواری هایی است كه در اجباری ناخواسته 
بر ما وارد می شود. همين ويژگی جنگيدن و چنگ انداختن به 
ذات و سرشت هستی برای صعود از صخره های سخت گذر 
توجيه  را  و دليل حضورش در جهان  آدمی  ارزش  است كه 
گردشيم.  در  چرخه  اين  در  همه  كلی،  نگاه  يك  در  می كند. 
اما پيوسته تنها شور و شوق زيستن است كه کفٔه  اميد را 
بيماری  را روشن نگه می دارد.  آن  سنگين تر می  كند و چراغ 
تنگنای بدی است كه بر سر راه ما قرار می گيرد چيزی است 
كه بر ما نازل می شود و ما را در خود احاطه می كند اما پاياِن 

همه چیز نيست ...
آنچه همٔه ما را زنده نگه می  دارد، امید است.

از هر  اين شعار ذهنی كه من  تكرار  از کف ننهیم!  را  امید 
بيماری ای قوی ترم، از دل تاريكی های نااميدی و ياس، نوری 

پيش روی ما می تاباند كه چون مهتاب 
ما را در برمی گيرد. چه بسيار مردمانی 
انرژی  كه  می بينيم  خود  اطراف  در 

تالش  و  جوشش  و  حيات  بی پایان 
تاريكی  بر  آمدن  فائق  جهت  در 
را  درخشانی  طوالنی  عمر  ياس، 

نيز،  خود  كه  رقم زده  آن ها  برای 
و  جدال  اين  نداشته اند.  باور 
كشمكش ارزش و شیرینی اش 
دست  به  مبارزه  شرافت  از  را 
می آورد. مبارزه ای كه خود، نفس 
با  مبارزه  که  چرا  است.  زندگی 
به سوی  را  نيستی  تفكر  آن چه 
می كند،  روانه  آدمی  ذهن 
هستی ای  چنان  از  می تواند 
را  زهری  هر  كه  شود  مايه ور 
در  را  ديوی  هر  و  شود  پادزهر 

خود فروشكند و از خاكستر آن ققنوس زندگی دوباره سر 
برآورد. مبارزه با هر آنچه نيروی زندگی را در درون انسان فرو 
می كاهد، نبردی سخت است كه ريشه در اسطوره های جدال 
خير و شر دارد و از همين روست كه شر رفتنی است و خير، 
ماندنی و برای همين جدال است كه حق نداريم ياس را در دل 
و روحمان راه بدهيم. راه های مبارزه بس فراوان و شریف اند، 
به تعداد نفس آدميان. ازاین رو بر هرکدام از ما واجب است 
كه راه خود را برگزينيم و ستاره ی خودمان را در چشم انداز و 
پيش روی خود داشته باشيم. نور همان ستاره ی اميد است 
كه راه بيابان هر بيماری را بر ما روشن می كند و بدون ترديد 
در پايان آن، سالمت است. سالمت تن و روح، جان و جسم. 
شايد اگر بخواهم از نظر خودم بهترين شيوه ی مبارزه را كه 
چون اكسيری هر مسی را بدل به طال می كند، توصيه كنم، 
همانا راه عشق است و طريق عشق ورزی، از هر دست كه 
ميسر باشد و به قول خواجه ی شيراز: همان عاشق شدن در 
مفهوم خاص و عام آن. چراکه خود پادزهر همین زهرهاست. 
را برای همه ی آدميان در هر  حافظ اين شيوه 
شرايطی توصيه می کند و در نتيجه اش شك 
ندارد و سرباززدن از آن را در معنایی تلويحی 

و پوشيده، نكوهش می كند:
عاشــق شــو ارنه روزی كار جهــان سر آيد
نابـــرده گنـــج مقصود از كارگـــاه هستی

به راستی چه سخنی بهتر و صريح تر 
ما  به  را  زندگی  درست  راه  اين،  از 
در  شدن  عاشق  می كند؟  توصيه 
همه  ابعاد زندگی با توجه به شرايط 
همه   برای  او،  ديد  از  چراکه  فرد.  هر 
است.  ارزش  دارای  هرلحظه  آدميان، 

پس بايد آن را دريابد:
می بی غش است درياب، وقتی خوش 

است، بشتاب... 
و يا در قول شاعر ديگرمان،  سپهری 

عزيز، در معجزه ی عشق:
وسعت  به  مرا  عشق،  تنها  عشق،  و 
اندوه زندگی ها برد، مرا رساند به امكان 

يك پرنده شدن...
پس بياييد امكان پرنده شدن را از خود 
نگيريم، عاشق باشيم در درجه ی اول، 

عاشق اميد، اميد و اميد.

برای پیشگیری از سرطان در 
هر سطحی )شامل مدرسه، 

محل کار، روستا، شهر، 
منطقه جغرافیایی و کل 

کشور( تالش کنیم

مبارزه با سرطان در روزگار تحریم ها

فردا باید پاسخگوی 
عملکرد امروز خود باشیم

برهـه که امتحانـی برای همه ماسـت، 
باید ازخودگذشـتگی را معنی کنیم و با 
همه امکانـات به کمک بیماران برویم. 
از طرفـی بـا هماهنگـی متخصصـان 
سـمت  بـه  منابـع  علمـی،  مراکـز  و 
به صورتـی  شـود،  هدایـت  اولویت هـا 
کـه سـهم بیشـتری از بیمـاران از ایـن 
فرامـوش  شـوند.  بهره منـد  کمک هـا 
بیمـاران فقـط  از  نکنیـم کـه حمایـت 
درمـان  و  داروهـا  هزینه هـای  تأمیـن 
نیسـت. بیماران در جنبه های مختلف 
شـامل  کـه  دارنـد  حمایـت  بـه  نیـاز 
معنـوی،  اجتماعـی،  حمایت هـای 
روانی، معیشـتی می شـود. الزم اسـت 
ارزیابـی، اولویت بنـدی و پاسـخ به همه 

نیازهـا موردتوجـه قـرار گیـرد.

محققـان و مراکـز تحقیقاتـی کشـور 
بایـد مشـکالت موجـود در زمان تحریم 
را مسـتند کننـد و ارزیابی هـای الزم از 
منظـر بیمـاران، متخصصـان، مدیران 
و سیسـتم بهداشـتی درمانـی کشـور 
مسـتند  را  خصوصـی  بخش هـای  و 
بدهنـد.  قـرار  دسـترس  در  و  کننـد 
بـدون تحقیقات مناسـب هـر اقدامی 
می توانـد تأثیـر معکـوس یـا متناقض 

بـا نیازهـا داشـته باشـد. 

امکانـات  تمـام  بـا  اینکـه  آخـر  سـخن 
سـالمت  بـرای  کـه  را  مشـکالتی  بایـد 
اسـت،  پیش آمـده  بیمـاران  و  مـردم 
بیایـد  برسـانیم.  جهـان  گـوش  بـه 
همـه مـا صـدای بیمـاران بشـویم و در 
کمپیـن پـژواک ناله بیماران بـه دنیا به 
سـهم خودمـان و حتی بیش از سـهم 
خودمـان تـالش کنیـم. نسـل آینـده از 
مـا خواهنـد پرسـید کـه چـرا  در برابـر 

کردیـم. سـکوت  بیمـاران  مشـکالت 

تحریم هـای بین المللـی شـرایط دشـواری را بـرای همه مـردم به خصـوص بیماران 
ایجاد کرده اسـت. در کنار کشـمکش های سیاسـی و فشـارهای اقتصادی، اوضاع 

خدمات تشـخیصی و درمانی در بیمارسـتان های سـرطان نگران کننده اسـت.  

ممکـن اسـت مـردم بتواننـد باصرفـه جویـی از بعضـی هزینه هـای غیرضـروری 
تحمـل خـود را افزایـش بدهنـد. ولـی وضعیـت بـرای بیمـاران مبتـال بـه سـرطان 
و خانواده هـا متفـاوت اسـت چراکـه بـرای درمـان خـود چـاره ای جـز دسترسـی به 
امکانـات تشـخیصی، داروهـا و درمان هـای اسـتاندارد ندارنـد. بعـد از تحریم هـای 
یک سـویه آمریـکا بـه دلیـل ممانعـت از ورود تجهیـزات، کیت هـای آزمایشـگاهی 
و امکانـات تشـخیصی و درمانـی و به خصـوص داروهـای جدیـد، ورود داروهـا و 
تجهیـزات غیراسـتاندارد و تقلبـی بـه کشـور، گران تـر شـدن خدمـات و هزینه های 
تشـخیص و درمـان، مهاجـرت نخبـگان و متخصصـان بـه خـارج از کشـور منجـر 
بـه کاهـش کمیـت و کیفیـت خدمـات تشـخیصی و درمانی بیماران شـده اسـت. 
بنابرایـن اگرچـه تحریم هـا شـرایط را برای تمام مردم سـخت کرده اسـت، برخالف 
ادعاهـای بین المللـی در ایـن میـان بیماران بیشـترین آسـیب را دیده اند. از سـوی 
هزینه هـای  نتواننـد  آن هـا  می شـود  باعـث  مـردم  اقتصـادی  مشـکالت  دیگـر 
همیـن خدمـات موجـود را هـم تحمـل کننـد و به صـورت دومینویـی شـرایط را 
بـرای تشـخیص و درمـان بیمـاران سـخت تر و پیچیده تـر  کنـد. بـا شـرایط موجود 
از درمان هـا می گیرنـد و منابـع  به احتمـال بسـیار زیـاد بیمـاران نتایـج کمتـری 

بسـیاری در ایـن شـرایط بـدون دسـتیابی بـه نتیجـه بالینـی بـه هدر مـی رود. 

قصـد بازگو کردن مشـکالت را نـدارم. اخیر گزارش های محدودی در سـطح ملی و 
بین المللـی در خصوص مشـکالت بیماران برای دسترسـی بـه داروها و تجهیزات 
توسـط خبرگزاری های داخلی و خارجی تهیه شـده اسـت. اگر جسـتجوی سـاده ای 
در اینترنـت انجـام بدهیـد به سـادگی می توانیـد بـه ایـن گزارش هـا دسترسـی پیدا 
کنیـد. سـخن دربـاره مدیریـت دولـت در ایـن زمینـه هم زیـاد اسـت. همان طور که 
پیـش از ایـن از سـوی ایـن قلـم پیشـنهاد شـد، انتظـار داریـم وزارت بهداشـت بـا 
مشـارکت سـازمان های مردم نهـاد میـز اقدام بـر علیه تحریم ها  را تشـکیل بدهد 
و گزارش هـای مـدون و منظمـی از اقدامـات صـورت گرفتـه را بـه اطـالع عمـوم 

برسـاند. جـا دارد اولویت هـا را در سـطح مـردم و بیماران مـرور کنیم.  

در شرایط موجود مردم باید بیش از گذشته به پیشگیری از سرطان توجه کنند و 
با پرهیز از عوامل خطر سرطان )مثل سیگار، قلیان، الکل، غذای ناسالم و غیره( از 
ایجاد سرطان پیشگیری کنند. مردم باید با عالمت ها و نشانه های سرطان ها آشنا 
باشند و با شروع عالئم سرطان ها، به سرعت  به پزشک مراجعه کنند. تأخیر در 
مراجعه می تواند شرایط بیماری را به شدت بحرانی کند. هم باید به فکر خودمان 
باشیم و هم به فکر دوستان و آشنایان. همچنین برای پیشگیری از سرطان در 
هر سطحی )شامل مدرسه، محل کار، روستا، شهر، منطقه جغرافیایی و کل 

کشور( تالش کنیم. پیشگیری بسیار مؤثرتر  و ارزان تر از درمان است. 

حمایـت سـازمان های خیریـه و مردم نهاد از بیماران باید افزایـش پیدا کند. در این 

نـــــور همـــــــان ستــــــــاره ی اميــــــــد اســـت كـــه 
راه بيـــــــــــابان هـــــــــر بيمـــاری را بر مــــا

روشــــــــن می كنـــد و بـــدون ترديـــد
در پايــــــــــــان آن ســـالمت اســـت
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دومين مجمع عمومي شبكه ملي تشکل های مردمي و مؤسسات خيريه حوزه 
سرطان با حضور بیش از 20 عضو این شبکه برگزار و اعضای جدید هیئت مدیره 

انتخاب شدند.
به گزارش سروش شمس؛ دومین مجمع عمومی شبکه ملی تشکل های مردمی 
اجتماعات  سالن  محل  در  تیرماه   19 ایران  سرطان  حوزه  خیریه  مؤسسات  و 
موسسه امدادگران عاشورا برگزار شد. در اين مراسم خیریه های دهش پور، نور، 
محك، فرهاد، وليعصر، امدادگران عاشورا، آذربايجان غربي با اكثريت آرا به عنوان 
بازرس شبكه ملي تشکل های  به عنوان  آال  و خیریه  اعضاي جديد هیئت مدیره 

مردمي و مؤسسات خيريه حوزه سرطان ايران انتخاب شدند.
ملی  شبکه  عمومی  مجمع  دومین  حاشیه  در  محک  موسسه  مدیرعامل 
تشکل های خیریه حوزه سرطان در گفتگو با خبرنگار سروش شمس گفت: یکی از 
مهم ترین اقدامات دوره قبل تدوین برنامه راهبردی بوده که به خوبی انجام شده 

است.
اهداف شبکه ملی تشکل های مردمی و مؤسسات خیریه حوزه سرطان ایران بر 
اساس و محوریت کنترل سرطان تنظیم شده و سعی کرده به موضوع نقش 
سازمان های مردم نهاد حوزه سرطان در همه فازها شامل پیشگیری، تشخیص 
زودهنگام درمان و حتی درمان های تسکینی و حمایتی به طور جامع بپردازد و 
نقش هایی را برای بازیگران مختلف این حوزه اعم از وزارت بهداشت، شرکت های 

تولیدکننده مواد غذایی، و دیگر منابع ببیند.
افزود: سازمان های مردم نهاد قصد ندارند وظایف سازمان های  احمدیان  دکتر 
و همکاری  این شبکه سعی دارد مشارکت  و  اجرا کنند  و  را شبیه سازی  دولتی 

فعالی را بین وزارت بهداشت و این سازمان های خیریه ایجاد کند.
در ادامه لیلی رضایی مدیرعامل خیریه دهش پور در پاسخ به سؤال خبرنگار ما 
گفت: در هیئت مدیره جدید، همان اهداف برنامه ریزی شده و مدون قبلی را ادامه 
خواهیم داد، به نظر من شبکه ملی تشکل ها که در آن خیریه ها عضو هستند، 
می تواند یک بازوی کمکی قوی و توانمند برای برنامه جامع سالمت کشور باشد و 
صحیح  سیاست گذاری های  و  تصمیم گیری ها  راستای  در  می توانیم  همچنین 

وزارت بهداشت در حوزه سرطان کمک کنیم . 
ادهمی عضو دیگر هیئت مدیره گفت: هدف شبکه ملی تشکل ها در  هوشنگ 
بوده  راهبردی  برنامه های  تدوین  و  تشکیل ساختار  استقالل،  ایجاد  دوره قبل، 
است که اقدامات خوبی انجام شد و در این دوره باید بیشتر فعالیت ها اجرایی و 

عملیاتی باشد تا ارتباط اعضا یعنی خیریه ها با یکدیگر بیشتر شود . 
بنابراین در دوره جدید می توانیم موجودیت و اثربخشی شبکه ملی تشکل های 
مردمی و مؤسسات خیریه حوزه سرطان را به نهاد های دیگر و همچنین وزارت 
بهداشت نشان دهیم و در راستای هم افزایی سالمت جامعه گامی مؤثر برداریم. 
وی به مشکالت و موانع مشترک بین مؤسسات خیریه نیز اشاره کرد و افزود: ما 

خیریه شمس هم زمان با برنامه »گذر فرهنگ و هنر« شهرداری منطقه شش، غرفه  های 
اطالع رسانی خود را در جهت پیشگیری و آگاهی رسانی برپا کرد.

به گزارش سروش شمس؛ هم زمان برنامه »گذر فرهنگ و هنر« شهرداری منطقه شش در 
بلوار کشاورز تهران، خیریه شمس غرفه های خود را در حاشیه این مراسم برپا کرد.

بر اساس این گزارش، غرفه های خیریه شمس در سه هفته تیرماه، شامل غرفه نشریه، 
اطالع رسانی و پیشگیری از سرطان با تغذیه مناسب بود که با استقبال خوب شهروندان از 
مشاوره های »مریم قاضی« کارشناس تغذیه این خیریه مواجه شد. رضایت مراجعه کنندگان 
از تست سالمت صورت گرفته از آن ها به گونه ای بود که در هفته بعد همان مراجعه کنندگان 

بار دیگر به این غرفه مراجعه و مشاوره الزم را دریافت کردند.

دارد  سعی  سرطان«  مهار  و  شناخت  برای  باهم  »همه  شعار  با  همواره  خیریه شمس 
گام های مؤثری در جهت پیشگیری و آگاهی رسانی در این زمینه بردارد.

به همت خیریه شمس و همراهی نیکوکاران، کمک  های نقدی و غیر نقدی شامل 
و  بیماران  بین  امسال  تیرماه  در  پزشکی  تجهیزات  و  دارویی، معیشتی  حمایت 

خانواده های آنان و بخش انستیتو کانسر ایران توزیع شد.
موسسه  این  خیرین  همراهی  با  امسال  تیرماه  در  شمس؛  سروش  گزارش  به 
مردم نهاد، بیش از یک صد نفر کمک هزینه درمان به ارزش 38 میلیون تومان و 140 
بسته شامل پنج کیلو برنج، یک کیلو گوشت و یک عدد روغن به ارزش هر بسته 138 
هزار تومان و 30 بسته کاال در قالب بسته های حمایت غذایی برای خانواده های 
پرجمعیت به ارزش هر بسته 387 هزار تومان در بین بیماران مبتال به سرطان 

انستیتوکانسر ایران توزیع شد.
بر اساس این گزارش؛ یک دستگاه آب سردکن به بخش درمانگاه جراحی ساختمان 
صدف و نیز دو عدد دستگاه فشارخون به همراه گوشی به بخش های شیمی درمانی 

اطفال و جراحی زنان نیز اهدا شد.
این گزارش می افزاید: این موسسه در تیرماه 1398 قریب به 68 میلیون تومان 
به صورت نقد و غیرنقدی به بیماران مبتال به سرطان که در انستیتو کانسر مجتمع 
درمانی امام خمینی )ره( تهران تحت درمان هستند کمک کرده و این کمک ها به 
موسسه شناسایی شده  این  مددکاران  توسط  از قبل  تعلق گرفت که  بیمارانی 
بودند،. چراکه هدف موسسه مردم نهاد شناخت و مهار سرطان )شمس( کمک به 
بیماران کم درآمد جامعه است به ویژه آنانی که سرپرست خانوار هستند و به علت 

بیماری، توانایی کارکردن برای تأمین مخارج زندگی ندارند، است 
این خیریه امیدوار است با کمک شما و برنامه ریزی دقیق و منظم تری گام های 
مؤثرتری برای تحقق آن بردارد و در این مسیر دست یاری به سمت شما خیرین 

گرامی دراز می کنیم.

در دومین مجمع شبکه ملی سرطان ایران صورت گرفت؛

انتخاب و آغــاز به کــار
اعضــای جدیــد هیئت مدیــره

مهران تقی زاده مژدهی، صادق شاهیان نطنزی

هم زمان با برنامه
»گذر فرهنگ و هنر« صورت گرفت:

برپایی غرفه  های
خیریه شمس

با هدف
پیشگیری و

آگاهی رسانی

با همراهی نیکوکاران
خیریه شمس صورت گرفت؛

توزیع
کمک های نقدی 

و غیر نقدی 
بین بیماران و 

خانواده های آنان

خیریه شمس همواره با شعار 
»همه باهم برای شناخت و مهار 

سرطان« سعی دارد گام های 
مؤثری در جهت پیشگیری و 

آگاهی رسانی در این زمینه بردارد

خیریه شمس
در تیرماه 1398 قریب به 68 

میلیون تومان به  صورت
نقد و غیرنقدی به بیماران

مبتال به سرطان که در انستیتو 
کانسر مجتمع درمانی

امام خمینی )ره( تهران تحت 
درمان هستند کمک کرده است

این خیریه امیدوار است
 با کمک شما و برنامه ریزی دقیق 

و منظم تری گام های مؤثرتری 
برای تحقق آن بردارد و در این 

مسیر دست یاری به سمت شما 
خیرین گرامی دراز می کنیم

خیریه های دهش پور، نور، محك، 
فرهاد، وليعصر، امدادگران عاشورا، 

آذربايجان غربی با اكثريت آرا 
به عنوان اعضای جديد هیئت مدیره 
و خیریه آال به  عنوان بازرس شبكه 

ملی تشکل های مردمی و 
مؤسسات خيريه حوزه سرطان 

ايران انتخاب شدند

در شبکه می توانیم مشکالت و موانع 
موجود بر سر راه مؤسسات خیریه را 
در سطح کالن پیگیری و تا آنجایی که 

می شود رفع کنیم.  
عضــو  یعقوبــی  علی اصغــر  دکتــر 
در  شــبکه،  هیئت مدیــره  جدیــد 
ــگار مــا  ــه خبرن حاشــیه ایــن مجمــع ب
گفــت: رونــد ابتــال بــه ســرطان در حــال 
ــرای  ــم ب ــد ه ــن رون ــه ای ــت ک ــد اس رش
ــرای افــراد هزینــه دارد  دولــت و هــم ب
دوره  ایــن  مهــم  اقدامــات  از  یکــی 
ــد اقدامــات پیشــگیری  شــبکه می توان
از ســرطان و آمــوزش در ایــن راســتا 

باشد .  
ــران  ــه امدادگ ــددکاری خیری ــاون م مع
ــعی  ــل س ــزود: در دوره قب ــورا اف عاش
شــد انتظــارات و توقع هــا، مشــکالت و 
را  اعضــا  قــوت  نقــاط  و  معضــالت 
راســتا  آن  در  و  کنیــم  شناســایی 

برنامه هایی نیز تدوین شده است.

5 شماره 7 | خرداد و تیر  4139۸



سـرطان پسـتان شـایع ترین سـرطان 
مـرگ  علـت  عامـل  دومیـن  و  دنیـا 
اسـت.  سـرطان  بـه  مبتـال  بیمـاران 
عوامـل خطـر این بیمـاری متنوع اند و 
شـامل مصـرف سـیگار، الـکل، چاقـی، 
سـابقه فامیلـی، تعـداد کم فرزنـدان و 

شـیر ندادن به فرزندان اسـت. بیشـتر 
اسـترس  کـه  می کننـد  فکـر  مـردم 
افزایـش  را  سـرطان  بـه  ابتـال  خطـر 
جوامـع  اکثـر  در  بـاور  ایـن  می دهـد. 
رایـج اسـت. طـی چهل سـال گذشـته، 
ترویـج تفکر مثبت و کاهش اسـترس 
روش  به عنـوان  روزمـره  زندگـی  در 
پیشـگیری از ابتال به سـرطان از سوی 
مطرح شـده  اجتماعـی  رسـانه های 
اسـت، امـا آیـا واقعـاً اسـترس باعـث 
در  می شـود؟  سـرطان  بـه  ابتـال 
مطالعـه ای بـا حضور حدود سـه هزار 
زن اسـترالیایی ارتباط  اسـترس حاد و 
مزمـن را بـا ابتـال بـه سـرطان پسـتان 
بـا  دانشـــــمندان  کردنـد.  مطالعـه 
طراحـی پرسشـنامه تعییـن اسـترس 
در  شرکــــت کننده ها  بـا  مالقـات  و 
و  وجـود  معیـن،  زمانـی  بازه هـای 
شـدت اسـترس را در این افراد بررسـی 
ایـن  از  حاصـل  نتایـج  نهایتـاً  کردنـد. 
اسـترس  کـه  داد  نشـان  مطالعـه 
تأثیـری بـر ابتـال بـه سـرطان پسـتان 

ندارد. 
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دکتر محمدعلی محققی، از جراحان برجسته در حوزه سرطان و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی 
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پیوند اعضا دانشگاه پیتزبورگ و فلوشیپ آموزش پزشکی دانشگاه ایلی نویز 
امریکا است. مهم ترین سوابق علمی و اجرایی شامل مشاور وزیر بهداشت، 
دبیر دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی، معاون آموزشی، معاون 
دانشجویی وزارت بهداشت، مدیرکل نظارت و ارزشیابی معاونت آموزشی 
معاون  انستیتو کانسر،  رئیس  و  جراحی  بخش  رئیس  بهداشت؛  وزارت 
درمان و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس مرکز تحقیقات سرطان 
پژوهشکده  رئیس  هم اکنون  محققی  دکتر  است.  ایران  انستیوکانسر 
سرطان و معاون علمی فرهنگستان علوم پزشکی است و بیش از 120 

مقاله علمی در مجالت معتبر علمی دنیا منتشر کرده است.
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برای دهه های متعددی، وقوع سرطان معده و مرگ ومیر 
ناشی از آن در سرتاسر دنیا موردمطالعه قرارگرفته است. 
سرطان معده دومین سرطان شایع در ایران است. اما نکته 
نوع  شایع ترین  معده  سرطان  که  است  این  جالب توجه 
10 درصد کل  ایرانی است که حدود  بین مردان  سرطان در 
سیر  است.  داده  اختصاص  خود  به  را  آن ها  سرطان های 
به عنوان یک ضد میکروب، ضد قارچ و ضد سرطان همواره 
در مطالعه ای  به تازگی  است.  بوده  دانشمندان  موردبحث 
با  دانشمندان  امریکا،  در  هم گروهی  نوع  از  بزرگ  بسیار 
بررسی بیش از 77هزار زن و 46هزار مرد و پیگیری آن ها به 
مدت سی سال، دریافتند خطر ابتال به سرطان در افرادی که 
افراد غیر  با  حداقل یک بار در هفته سیر مصرف می کنند 
مصرف کننده تفاوتی ندارد. این فرضیه که سیر از سرطان 
معده پیشگیری می کند در افرادی که بین یک تا چهار بار و 
بیش از پنج بار در هفته سیر مصرف می کردند نیز رد شد. بر 
معده  به سرطان  ابتال  از  مطالعه سیر  این  نتایج  اساس 
انواع سرطان مطالعات  اما برای سایر  پیشگیری نمی کند 
انجام یک  با  باید توجه داشت که  بیشتری موردنیاز است. 
مطالعه نمی توان نتایج را به سایر انواع سرطان نسبت داد 
با دقت  و  بیشتر  وسعت  با  انجام مطالعات  و همچنین 
باالتر و در جوامع مختلف با الگوهای تغذیه ای متنوع نیاز 
است تا عدم خاصیت محافظت کنندگی این ماده خوراکی 

تأیید و تصدیق شود.
منبع:

Kim H, Keum N, Giovannucci EL, Fuchs CS, Bao Y. Garlic intake and 
gastric cancer risk: Results from two large prospective US cohort 
studies. International journal of cancer. 2018;143)5(:104753-.

سرطان ریه شایع ترین سرطان در دنیا است. اما بر اساس 
آخرین آمار در ایران، برای مردان ایرانی در رتبه ششم و برای 
زنان در رتبه هشتم قرارگرفته است. در کشورهایی که شیوع 
سیگار زیاد است بیش از 90 درصد موارد سرطان ریه به علت 
به  ابتال  خطر  سیگار  چراکه  می دهد  رخ  سیگار  مصرف 
سرطان ریه را تا 20 برابر افزایش می دهد. ترک سیگار قبل از 
و  سرطان  پیشرفت  کاهش  باعث  ریه  سرطان  تشخیص 
کاهش بروز موارد تهاجمی در بیماران می شود. سؤالی که 
ذهن دانشمندان را به خود مشغول کرده است این است که 
روند  بر  تأثیری  چه  سرطان  تشخیص  از  بعد  سیگار  ترک 
به  بیماران  بیشتر  دارد.  بیماران  این  پیش آگهی  و  بیماری 
خاطر نگرانی از تحمل درد و درگیر شدن با  درمان سرطان، 
از ترک سیگار خودداری می کنند. نتایج یک مطالعه در رابطه 
از تشخیص سرطان ریه پرداخته است  با ترک سیگار بعد 
نشان می دهد خطر مرگ در بیمارانی که به سیگار کشیدن 
ادامه داده اند در مقایسه با بیمارانی که سیگار را ترک کرده اند 
سه برابر بیشتر شده است. همچنین بیمارانی که سیگار را 
را ترک  بیمارانی که سیگار  با  بودند در مقایسه  ترک نکرده 
کرده بودند چهار برابر بیشتر به یک نوع سرطان دیگر نیز 
مبتال شده بودند و میزان عود آن نیز تا 20 درصد افزایش یافته 
بود. لذا  دانشمندان این مطالعه ترک سیگار را به عنوان یکی 
از عوامل بهبود پیش آگهی در بیماران مبتالبه سرطان ریه 
به  مبتال  بیماران  در  داده اند  پیشنهاد  و  کرده اند  معرفی 
سرطان ریه، ترک سیگار به عنوان یکی از درمان های سرطان 
به موازات سایر درمان های سرطان مانند شیمی درمانی و 

جراحی در نظر گرفته شود.
منبع:

Parsons A, Daley A, Begh R, Aveyard P. Influence of smoking 
cessation after diagnosis of early stage lung cancer on prognosis: 
systematic review of observational studies with meta-analysis. 
Bmj. 2010;340:b5569.

هدف از بازسازی پستان بازگرداندن سالمت جسمی و به ویژه روانی بیماران مبتال 
به سرطان پستان و اصالح تغییرات ظاهری بدن است . گرچه جراحان با انجام 
تنها  و  می کنند  حفظ  را  پستان  بافت  عمده  قسمت  محافظه کارانه  جراحی 
عمل  تحت  بيماران  از  قابل توجهی  تعداد  اما  می شود  برداشته  آن  از  قسمتی 
ماستكتومی کامل قرار می گیرند، يعنی همه بافت پستان یک طرف یا دو طرف 
برداشته می شود. در کشورهای توسعه یافته، جراحی بازسازی پستان در بیماران 

مبتال به سرطان پستان بخشی از روند درمانی بیماران تحت پوشش بیمه های 
درمانی است. درحالی که این جراحی در کشورهای کمتر توسعه یافته مانند ایران 
تحت پوشش بیمه نیست و به عنوان جراحی زیبایی قلمداد می شود با تصمیم 

بیمار صورت می گیرد. 
این رشته در انستیتو  از سال 1370  توسط متخصصان  عمل بازسازی پستان 
کانسر ایران در حال انجام است. دکتر محمدعلی محققی، استاد تمام جراحی 
سرطان انستیتو کانسر ایران، در مطالعه ای به بررسی تأثیر انجام عمل جراحی 
بازسازی پستان در زنان مبتال به سرطان پستان مراجعه کننده به انستیتو کانسر 
ایران بر کیفیت زندگی این بیماران در مقایسه با بیمارانی که عمل بازسازی پستان 
به سرطان  زن مبتال  این مطالعه 146  است. در  پرداخته  بودند،  نداده  انجام  را 
پستان مراجعه کننده به انستیتو کانسر ایران با استفاده از پرسشنامه استاندارد 
از نظر کیفیت زندگی بررسی شدند. کیفیت زندگی در بیمارانی که جراحی بازسازی 
پستان را انجام داده بودند به طور قابل مالحظه ای باالتر از کسانی بود که بازسازی 
پستان را انجام نداده بودند و احساس خستگی، درد و مشکالت گوارشی در این 
افراد کمتر از افرادی بود که این عمل جراحی را انجام نداده بودند. دو عامل مهم 
در افرادی که این عمل را انجام داده بودند آگاهی بیماران و وضعیت اقتصادی-

عمل  انجام  مزایای  خصوص  در  بیماران  به  آگاهی رسانی  بود.  آن ها  اجتماعی 
آمار  بهبود  به  بیمه های درمانی می تواند منجر  بازسازی پستان و حمایت های 

انجام عمل بازسازی سرطان پستان بشود.
منبع:

Sinaei F, Zendehdel K, Adili M, Ardestani A, Montazeri A, Mohagheghi MA. Association 
between breast reconstruction surgery and quality of life in iranian breast cancer patients. 
Acta Medica Iranica. 2017:3541-.

نتایج تحقیقات سرطان
دکتر الهام محبی
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ســــیر از ســـرطان معـــده پیشگیری 
نمی کند

تـرک سـیگار طـول عمـر بیمـاران مبتـال 
به سرطان ریه را بیشتر می کند

جراحــی بازســازی پســتان و تأثیــر آن       
بر کیفیت زندگــی زنــان مبتــال به 

سرطــان پســتان ایـــران

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.

اســـترس  تأثیـــری بر 
خطـــر ابتال به    

سرطان پســـتان ندارد
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سابق( است.
  تست PSA، تشخیص را آسان کرد

در همان زمان خوشبختانه تخصص سرطان های دستگاه ادراری رو به پیشرفت 
بود. در سال 1980 که دو سال از فارغ التحصیلی من می گذشت، مولکولی بنام پی 
اس ای کشف شد که امروزه همه مردم دنیا با آن آشنا هستند. این مولکولی است 
که به وسیله آن می توان اندازه گیری کرد که هر فرد تا چه میزان خطر سرطانی 
شدن پروستات دارد. و به طور نسبی تعیین می کند که در پنجاه سالگی میزان آن 
بین عدد دو تا سه باشد و بعد همینطور اگر افزایش پیدا کند و به شش و هفت 
تشخیص سرطان  برای  علمی که  با  باشد.  تشخیص سرطان  پیگیر  باید  برسد 
و  انگلیسی  و  آمریکایی  زمان حتی سال 1980 در کتب  آن  پروستات داشتیم، در 
فرانسه زبان نوشته شده بود متأسفانه اکثر بیماران را وقتی تشخیص سرطان 
پروستات می دهیم که دستشان به کمرشان بود، یعنی سرطانشان از پروستات به 
مهره های کمر منتشرشده بود و ما از درد مهره های ستون فقراتشان می فهمیدیم 
که به سرطان دچار شده اند. اما به محض اینکه این مولکول وارد آزمایشگاه شد ما 

توانستیم به مردان پیشنهاد بدهیم اگر در خانواده تان شخصی دچار سرطان شده، 
چه خودتان و چه در نسل بعدی، در سن 40 سالگی بهتر است تست پی اس ای 
بگیرید. به کل جامعه هم اطالع می دهیم که به سن 50 سالگی که رسیدند این 
تست را بگیرند. این به تدریج رایج شد و دانش ما بایستی با علم و آزمایشگاه هایی که 

در آمریکا و اروپا وجود دارد از نظر دانش نظری و عملی به پیش برود.
در سال 1977 وقتی که من وارد انگلستان شدم با خانمی بنام پروفسور کامرون  
آشنا شدم که در انستیتو ارولوژی نفرولوژی مسئول آزمایشگاه پاتولوژی ارولوژی 
بود. آنجا متوجه شدم رشته پاتولوژی هم جراحی های دستگاه ادراری را جدا کرده و 
عده ای تعلیم می بینند که صرفاً نمونه های کلیه و مثانه بیضه، پروستات و غده 
فوق کلیوی را مطالعه  کنند. یک عده دیگر هم مثالً پاتولوژیست می شوند در دستگاه 
گوارش. از ایشان خواهش کردم اگر ممکن است یک دوره آسیب شناسی پاتولوژی 
ارولوژی را ببینم. اگراین استاد زنده است خدا خیرشان بدهد و اگر فوت شده هم خدا 
بیامرزد که موافقت کرد. به من گفت دو روز در هفته در ساعتی مشخص میایی 
کلید موزه پاتولوژی ارولوژی را از من می گیری و آنجا مطالعه می کنی و در این 
زمینه هم هر سؤالی داشتی از من بپرس که متوجه شدم موضوع خیلی عمیق تر 
از این است که من به سادگی یک ارولوژیست بشوم. بعد از آن، باز این شانس را پیدا 
کردم که در سال 1984  که به آمریکا رفتم مقاالتی آمد که در آن ها ذکرشده بود که 
تقریباً از سال 1978 با آمدن یک دارویی بیش از 90 درصد سرطان های بیضه بهبود 
پیدا می کنند و به طور کامل خوب می شوند. درحالی که در دهه قبل، کمتر مریض 
مبتال به این نوع سرطان زنده می ماند. باز در آنجا متوجه شدم عالوه بر جراحی که 
ما انجام می دهیم، دانش شیمی درمانی و دانش رادیوتراپی پابه پای همدیگر پیش 
می روند. خدا حفظ کند دکتر ادموند پانتس را که ایشان رفتار و سلوکش نشان 
می داد که به تمام معنا برزیلی است. شاید یکی از دالیلش این بود که چون خودش 

مصاحبه اختصاصی با دکتر غالمرضا پورمند

تخصص های پیاپی
پا به پای 

پیشرفت های
علمی

محمود مختاریان
صادق شاهیان نطنزی

داوود ابراهیمی

پورمنــــــــد  غالمـــــرضا  دکتــــــر 
ارولــوژی  رشــته  فارغ التحصیــل 
ــیپ  ــران و فلوش ــگاه تهـــ دانشـــ
ــد کلیــه از انگلســتان یکــی از  پیون
محققـــــان برتـــــر، ارولوژیســـــت 
بنیان گـــــذار  و  نمـــــونه ســـــال 
ــه در  ــکن کلیـــ دســتگاه سنگ شـــ
70 طـــــرح  کــه  اســت  کشـــــور 
ــه  ــش از 131 مقال ــی و بی پژوهش
ــوم پزشــکی منتشــر  علمــی در عل
 28 H index کــرده اســت، دارای
ــت  ــابقه ریاســ ــه ســ ــت. او ک اس
ــز  ــینا  و مرکــــ ــتان ســـ بیمارســـ
دانشــگاه  ارولــوژی  تحقیقــات 
علــــــوم پزشــکی تهــــــران را در 
دربــاره  دارد،  خـــــود  کارنامــــــه 
ایــران  پزشــــــکی  پیشــرفت های 
درزمینــٔه نابــاروری، پیونــد کلیــه و 
بــه  مربــــــوط  ســـــــرطان های 
دســتگاه ادراری و پروســـــتات و 
راه هــــــای نویـــــــن درمانـــــی در 
مصاحــــبه بــا مــا سخـــن می گوید:

اگر خون در ادرار ببینیم
گرچه ممکن است هیچ ناراحتی 

جدی معلوم نباشد اما
باید تمام تمهیدات را انجام 

بدهیم که خدای  ناکرده
سرطان مثانه یا کلیه نباشد

عالقه مندی من به پزشکی از زمانی آغاز شد که در دوران تحصیل، با توجه به نمرات 
کسب شده به این نتیجه رسیدم که می توانم وارد رشته پزشکی شوم و با خدمات 

پزشکی و تحقیقاتی در جامعه تأثیرگذار باشم. 
با  از رشته هایی که مناسب  یکی  اتمام رسید  به  پزشکی عمومی  وقتی که دوره 
به  اگرچه نسبت  رشته تخصصی  بود.  این  ارولوژی  رشته  وضیعت خودم دیدم 

جراحی عمومی محدودتر است،  سال به سال پیشرفته تر می شود. 
  IVF خداحافظی با نازایی

در مطالعه ای که در سال1977 داشتم متوجه شدم یک رشته ای از آن جدا شده 
بنام IVF که برای زوجین مطالعه می کند که اگر بارور نمی شوند آن ها را به باروری 
برساند. این رشته در انگلستان یک سال دوره داشت. در سال 1978 در دنیا بچه ای 
متولد شد که نامش را تست تیوب بی بی گذاشتند، یعنی بچه آزمایشگاهی، نظر 
جهانیان به این سمت معطوف شد. در این روش با قراردادن اسپرم ها و تخمک ها 
در لوله آزمایشگاه، بسیاری از کسانی که نابارور هستند، بارور می شوند. از آن زمان 
که بحثART  به میان آمد. اکنون ادعا این است، زوجی نیست که با استفاده از 

سلول های بنیادی بارور نشود. 
من در آمریکا این شانس را داشتم که در دانشگاه  یو سی ال ای زیر نظر استادی 
بسیار خوب بنام کپی راتمن که رئیس بخش اندرولوژی و کرایوبنک )بانک اسپرم 
جنوب کالیفرنیا( به تحصیالتم ادامه دهم. بعد هم در انگلستان در خدمت آقای 
وزارت  در  همکارانم  با کمک  و  ایران  آمدم  هم  آن  از  بعد  بودم.  پرایر  جان  دکتر 
بهداشت و همسرم که او هم متخصص زنان بود، در این رشته مشغول شدیم. 
همسرم 18 ماه این دوره را در انگلستان گذراند و خوشبختانه اآلن دارای یک بخش 
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اگر در خانواده تان شخصی
دچار سرطان شده، چه خودتان و 

چه در نسل بعدی
در سن 40 سالگی بهتر است 

تست پی اس ای بگیرید
به کل جامعه هم اطالع می دهیم 
که به سن 50 سالگی که رسیدند 

این تست را بگیرند
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از جهان سوم بود خیلی عالقه مند بود به ایرانی ها هم یاد بدهد. به طوری که سه نفر 
از همکاران من رفتند پیش ایشان و دوره آنکولوژی سرطان ادراری را فرا گرفتند.

  تشخیص زودهنگام
)البته در کشورهای مختلف فرق می کند(  از سرطان های بدن   حدود 15 درصد 
مربوط به دستگاه ادراری و تناسلی است. حدود 40 درصد دستگاه گوارش و حدود 
20 درصد مربوط به پوست است. بنابراین سهم قابل توجهی مربوط به سرطان های 
دستگاه ادراری می شود. نکاتی که خیلی مهم است، اگر خون در ادرار ببینیم گرچه 
انجام  را  باید تمام تمهیدات  اما  ممکن است هیچ ناراحتی جدی معلوم نباشد 
بدهیم که خدای ناکرده سرطان مثانه یا کلیه نباشد. یکی از پیشنهاد هایی که افتخار 
و شانس حضور در آنجا را پیدا می کنم، این است که می گویم وقتی بچه متولد 
می شود چه مذکر چه مؤنث، شیرخوار یا کودک تا زمانی که بزرگ سال شوند؛ باید 
بررسی شوند. ما اجازه نداریم حتی اگر یک بار خون در ادرار دیدیم، به آن بی توجه 
باشیم. خون روشن در ادرار مساوی است با پیگیری برای پیدا کردن علت هایش که 
ممکن است سرطان باشد. بیماری را که هفته پیش عمل کردم، تقریباً مثانه اش 

این قدر دیر مراجعه کردید.  از همسرشان پرسیدم که چرا  جای سالمی نداشت 
همسرش گفت ایشان هشت ماه پیش خونریزی اش شروع شده بود. متأسفانه 
سرطان از مثانه اش آمده بود توی پروستاتش. این باورها که یک ماه پیش خونریزی 
در ادرار داشتم و دیگر قطع شده باور غلطی است. خونریزی در ادرار مساوی است 
با سونوگرافی و عکس برداری های مختلف تا اینکه علتش مشخص شود. چون 
این بیماری به طور مرموزی کارش را ادامه می دهد و گاهی اوقات هشداری می دهد 
که ما را متوجه کند. بخصوص سونوگرافی که ساده و کم خرج است. حتی اآلن در 
دنیا جنین 12 هفته را موردبررسی قرار می دهند که اصطالحاً می گویند غربالگری 
می کنند تا ببینند جنین مشکلی دارد یا نه. بعد 16 و 20 هفتگی، بعد اگر مشاهده 
عارضه ای پیدا شد، جراحی در شکم مادر را انجام می دهند. چون ممکن است بچه 
به دنیا بیاید و اگر در دوران جنینی تشخیص نداده باشیم. متأسفانه بچه به دنیا 
می آید و ممکن است قسمت اعظم کلیه اش را از دست بدهد. کما اینکه در جریان 
هستید از دیروز اعالم شد که فشارخون در 30 میلیون جمعیت پیگیری و تشخیص 
داده شود. بنابراین پیگیری از خون ریزی تا سونوگرافی تا تست پی اس ای ما را 
راهنمایی می کند به سرطان پروستات که با یک سی سی خون می شود تشخیص 

هزینه کنیم. تصمیم گرفته شد تقریباً 50 میلیون دالر یادم نیست همین حدود 
تخصیص بدهیم و هر وسیله ای که دکترها نیاز دارند وارد کنند. سال 1984 رفتم 
لندن و از آن طرف همکاران دیگر ما که رفته بودند آنجا و فلوشیپ گرفته بودند 
بازگشته بودند. ما پیشنهاد دادیم که پیوند کلیه بایستی از مرگ مغزی انجام شود. 
فتوای حضرت امام )ره( هم در همین زمینه هست اما گفتند باید قانون شود. 
بار اول مجلس آن را رد کرد. خیلی ها کمک کردند ازجمله آقای دکتر باقر نوبخت 
که آن وقت نماینده مجلس بودند که برادرشان هم نفرولوژیست )دکتر متخصص 
قانونش  بعد،  دوره  و  شد  انجام  مختلفی  رایزنی های  بودند.  کلیه(  بیماری های 
در مجلس مصوب شد. در یکی از روزهای ماه مبارک رمضان انجمن حمایت از 
بیماران کلیوی به من زنگ زدند و گفتند آقای دکتر آن روز فرا رسیده است. من 
رفتم بیمارستان دکتر شریعتی یک جوان نازنین حدود 18 ساله در تصادف سرش 
خورده بود به جدول و برادر بزرگش آمده بود که گفته بودند بیمارتان دچار مرگ 
مغزی شده است. اگر اجازه بدهید ما اعضایش را برداریم. او هم گفته بود باید اول 
از مادرم اجازه بگیرم. نمی توانم به خاطرش گریه نکنم. مادر آن جوان مادر شهید 
بود. ایشان می گفت اون یکی بچه هم که آن طور رفت. خب چرا این زنده نمونه و 
این طوری که دکترها می گویند قلبش و کلیه هاش سالم است. باالخره این مادر 
آمد و لباس مخصوص گان و ماسک پوشید و به مالقات این عزیزانی که پیوند 
شده بودند رفت. آن ها را بوسید و رفت. فردای آن روز آقای اسالمی که مجری بودند 
در تلویزیون شنیدم که از این مادر شهید سپاسگزاری می کند که به دکترها اجازه 
داده اعضای بدن پسرش را بردارند. البته در بهمن ماه 1373 قبل از ما آقای دکتر 
ملک حسینی در شیراز این عمل را انجام داده بود. بیمارستان های ما در سال فقط 
40 درصد پیوندهایشان از اهداکننده زنده هستند، یعنی از یک نفر یک کلیه از دو 
کلیه اش را برمی دارند. زمانی که در انگلستان بودم یک روز استادم به من گفت این 
پرونده را بخوان. خواندم، دیدم مادری یک کلیه دارد و همان یک کلیه اش نیز غده 
دارد و حدود 15 سال پیش کلیه همین خانم را برداشته بودیم و به پسرش پیوند 
زده بودیم. گفت من می خواستم این را بهت نشان بدهم و بگویم این کسانی را که 
به صورت زنده پیوند کلیه می کنیم، یک روز ممکن است تنها کلیه شان به مشکل 
بخورد یا سرطانی شود. آن مادر، خدا را شکر چون زود مراجعه کرده بود، تنها همان 
قسمت را که غده داشت بر داشتیم. ولی ممکن است همین کلیه سنگ بگیرد و 

مشکل ساز شود.
زمان  تا  بیماری مرگ مغزی می شود،  وقتی  داریم،  اآلن  ما  بیشتری که  مشکل 
انتقال او و پیدا کردن بیماری که نیاز به اندام های آن شخص مرگ مغزی دارد، طول 
می کشد، که این موضوع نیازمند نگهداری و تکنولوژی و هزینه است. یک خبری آمد 
که به وسیله دران یا همان پهباد یک پیوند موفق در دانشگاه جان هاپکینز انجام 

شد خب این در ایران هم می تواند عملی شود.
  داروهای پیشرفته

 ولی برای درمان های پیشرفته سرطان مثل داروهای مونوکلونال که تازه کشف 
می شوند و بسیار گران هستند. در بعضی موارد پیشرفته بعضی بیماران به خارج 
می روند. مثالً یکی از بیمارهای من که از آمریکا آمده بود و عملش کردم، بعد از آن 
دارو مصرف کرد و رسید به دارویی بنام واکسن پروستات. تماس گرفت و گفت 
این واکسن را به من نمی دهند چون می گویند فالن میلیون دالر خرجش است. 
چون باید سلول ها را بگیرند و کشت دهند که اصطالحاً می گویند مونو کلونال یعنی 
سلول های همان شخص را باید بگیرند. در مورد سرطان، داروهای خیلی  پیشرفته ای 
تولید می شوند که خیلی گران است و سال به سال هم پیشرفته تر می شوند و به 
ایران هم می آیند. مثالً یک شرکت آمریکایی چند میلیارد دالر خرج می کند تا یک 
مولکول دارویی را کشف کند و معموالً پنج یا 10سال طول می کشد. بعد از چند سال 
امتیاز آن را می فروشند تا بخواهند مخارج سنگین شان را تأمین کنند. به همین 

خاطر است که در همان ابتدا آن دارو را در دسترس همه دنیا قرار نمی دهند. 
در آخر توصیه ای که برای شما و مردم دارم این است که چطور باید به مردم در مورد 
بیماری ها و راه های پیشگیری و درمان آن ها اطالع رسانی کنیم. بعضی مخاطبان 
خاص هستند و بعضی عام هستند. باید ببینیم مخاطبان ما چند درصد و در چه 
سطحی هستند که ببینیم چطور با آن ها صحبت کنیم و به طور مؤثری آن ها را 

مطلع کنیم.

نمی توانم به خاطرش گریه نکنم
مادر جوانی که اعضایش اهدا شد، مادر شهید بود.

ایشان می گفت اون یکی بچه هم که آن طور رفت
خب چرا این زنده نماند

این کسانی را که به صورت زنده پیوند کلیه می کنیم
یک روز ممکن است

تنها کلیه شان به مشکل بخورد یا سرطانی شود

داد. پی اس ای می تواند به ما بگوید تا 
پی  که  حاال  ولی  نبوده  حواست  حاال 
رسیده،   12 یا   11 یا   10 به  شما  ای  اس 
می توانیم  و  است  قابل پیشگیری 

پروستات بیمار را برداریم. 
  روایت ایرانی

اروپایی  کشورهای  برعکس  ایران  در   
تا  می بینیم  مثانه  سرطان  بیشتر 
کشورهای  در  درحالی که  پروستات. 
است.  پروستات  بیشتر سرطان  دیگر 
چون وقتی مردم در ادرار و مثانه شان 
خون می بینند وحشت می کنند و پیگیر 
بیماری می شوند. سرطان پروستات را 
بیشتر در اغنیا می بینیم چون بیشتر 
مطالعه می کنند و یا به مسافرت های 
یک  و متوجه می شوند  خارج می روند 
تستی هست که اگر آن را انجام دهند 
می شود  را  سرطان  اولیه  مراحل  در 
و  شویم  متوجه  دیر  اگر  کرد.  درمان 
متاستاز  اصطالحاً  یا  شود  پخش 
شود باید یک عمر با دارو و زجر درمان 
شود. پس می آیند و تست پی اس ای 

می گیرند.
در مورد سیگار و قلیان هم باید بگویم 
هیچ شکی نیست که در سرطان مؤثر 
آمریکا،  دنیا  در  مرکز   19 از  هستند. 
ایران در سال  اتریش و حتی  سویس، 
و  سیگار  درباره  که  مقاله هایی   2015
سرطان پروستات را آنالیز کردیم، شاهد 
 26 منابع  در  کشورها  این  که  بودیم 
اشاره داشته اند  آن  به  مقاله خود نیز 
که سیگار و تنباکو سرطان زاست. این 
مواد تغییراتی در هسته سلول انجام 
شدن  سرطانی  موجب  که  می دهند 

می شود.
  آغاز پیوند کلیه در ایران

پیوند  ایران  در  شد  انقالب  که  زمانی 
زمان  آن  در  می شد.  انجام  به ندرت 
شیبانی  عباس  دکتر  آقای  طرف  از 
بهداشت  وزارت  در  داشتیم  مأموریت 
ببینیم چه کسانی احتیاج به پیوند کلیه 
دارند. پرونده هایشان می آمد و روزهای 
جمعه می نشستیم در وزارت بهداشت 
و در هیات امنا این پرونده ها را بررسی 
می کردیم. پوند تقریباً 11تومان بود. برای 
هر بیمار 30 هزار پوند تخصیص داده 
شوند.  پیوند  و  لندن  بروند  تا  می شد 
برای دستگاه سنگ شکن هم چهار هزار 
مارک و ناباروری دوهزار و 500پوند برای 
هر سیکل و دوهزار پوند هم برای زوج 
تأیید می کردیم.  بیمار می دادند که ما 
ارزی در مجلس تشکیل  امنای  هیات 
شد. در آنجا مطرح شد که چرا این قدر 

دوره آموزش نظامی در خرم آباد- سال 1349 شمسی

خدمات وظیفه پایگاه چهارم شکاری- سال  1351 شمسی

در جمع همکاران گروه پیوند کلیه از مبتالیان مرگ مغزی

انتخاب به عنوان محقق برتر در دومین جشنواره بین المللی رویان

کسب رتبه اول گروه بالینی هفتمین جشنواره تحقیقاتی علوم 
پزشکی رازی در سال 1380 شمسی از سوی ریاست جمهوری وقت

همراه با استادان بخش اورولوژی - سال 1355 شمسی

دریافت جایزه از معاونت ریاست جمهوری- سال 1394 شمسی

ره
چه

ه 
ه ب

هر
چ

11 شماره 7 | خرداد و تیر  10139۸



ی
نو

مع
ت 

الم
س

و 
ن 

وا
ت ر

الم
س

ســالمــت 
معنــوی

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

سالمت معنوی، یکی از مفاهیمی است که در دهه های اخیر، بیش از گذشته، 
مورد بحث و پژوهش قرار گرفته است. تعاریف مختلفی برای سالمت معنوی 
ارائه شده اما هنوز اتفاق نظری در مورد تعریف آن به دست نیامده است. به نظر 
با  و دیگر مردم،  آنان  بیماران، خانواده های  برای  می رسد درک سالمت معنوی، 
این  بنابراین در  آسانتر شود.  توصیف »حیطه های سالمت معنوی«، می تواند 

مقاله، از این روش استفاده خواهد شد. 
با  فرد  ارتباط  می شوند:  ذکر  معنوی  سالمت  حیطه های  زیر،  امور  »معموال« 
خداوند یا وجودی واال و برتر، ارتباط فرد با انسان های دیگر، ارتباط فرد با طبیعت، 

ارتباط فرد با خود، مسئولیت اجتماعی و مسائل وجودی. 
اینک به اختصار درباره هر یک از آن ها، توضیحاتی ارائه می شوند:

مانند  سؤاالتی  محور،  این  در  برتر:  و  واال  وجودی  یا  خداوند  با  فرد  ارتباط   .1
پرسش های زیر مطرح هستند: 

 آیا فرد به خدا یا وجودی واال و برتر معتقد است؟
 اگر بله، آیا با او رابطه ای برقرار می کند؟

یا دچار مشکالت و  این رابطه، صمیمانه و نزدیک است  او رابطه دارد،  با  اگر   
چالش هایی است؟

و  توجه  ارزش ها مورد  این حیطه، عموما  در  انسان های دیگر:  با  ارتباط فرد   .2
اندازه گیری قرار می گیرند، مفاهیمی مانند عدم تجاوز به حقوق دیگران، کمک به 

همنوع، رسیدگی به وضعیت نیازمندان، مهربان بودن، فداکاری، راستگویی و ...
با طبیعت: موضوعاتی مانند آسیب نزدن به طبیعت، استفاده  ارتباط فرد   .3
با حیوانات و عدم  از طبیعت و منابع، هدر ندادن منابع، مهربان بودن  درست 

حیوان آزاری، زیرمجموعه این قسمت هستند.

4. ارتباط فرد با خود: این محور شامل مباحثی مانند شناخت توانایی های خود و 
به کار گرفتن آن ها، شناخت استعدادهای خود و شکوفا کردن آن ها، هدر ندادن 

عمر، کنترل خود و امیال و ... می شود.
5. مسئولیت اجتماعی: معموال منظور از مسئولیت اجتماعی، حساس بودن درباره 

مسائل اجتماعی و نشان دادن واکنش صحیح در مورد آن ها 
است؛ مسائلی مانند بی عدالتی و ظلم، فساد، تبعیض و ...

زیرمجمـــوعه مسائـــل وجودی،  وجــودی: در  6. مســـائل 
موضوعاتی مانند معنای زندگی )آیا زندگی و هستی، معنادار 
است یا بی معنی است؟(، مرگ و پس از آن، مبتال شدن به 

بیماری، رخداد وقایع ناگوار و ... مورد بحث قرار می گیرند.
هر کس در شش محور فوق، وضعیت بهتری داشته باشد، 
از سالمت معنوی باالتری برخوردار است. به عنوان مثال، در 
شخص،  چه  هر  است،  معتقد  خداوند  به  که  کسی  مورد 
باشد،  داشته  خداوند  با  صمیمانه تری  و  نزدیک تر  رابطه 
دیگران را جانشین خدا نکند، فقط از خداوند اطاعت کند و ...، 
دریافت  بیشتری  نمره  معنوی،  سالمت  از  حیطه  این  در 
به  بیشتر  کسی  چه  هر  مشابه،  به طریق  کرد.  خواهد 
نیازمندان  مشکالت  رفع  برای  کند،  کمک  دیگر  انسان های 
تالش کند، با دیگران مهربان باشد، به حقوق دیگران احترام 
گذارد و فداکار و راستگو باشد، در محور »ارتباط با دیگران«، 

دارای سالمت معنوی بیشتری است.
در خصوص مسائل وجودی، مهم است که زندگی برای فرد، 
معنادار و باورهایش در باره مرگ و بیماری و وقایع ناگوار، 
خداوند(،  باره  در  )مثال  وی  عقاید  دیگر  با  و  باشد  منسجم 
تعارض نداشته باشد و باورها و تفاسیر وی در باره مسائل 
دیگر،  به عبارت  آورد.  ارمغان  به  او  برای  را  آرامش  وجودی، 

باورها و تفسیرهای شخص، به او کمک کنند تا با پدیده مرگ 
)مرگ خود و دیگران(، کنار بیاید و در صورت مبتال شدن به 
بیماری یا وقایع ناگوار دیگر، دیدگاه های او، به سازگاری وی با 
ایجاد  آنکه مشکالت بیشتری برایش  شرایط کمک کند، نه 
کند. بنابراین )و به عنوان مثال(، کنار نیامدن با مرگ )بعنوان 
با آن مواجه خواهند  از زندگی که همه انسان ها  مرحله ای 

شد(، نمونه ای از وجود مشکالت معنوی است. 
نکات مهم:

یکدیگر  با  باید  معنوی،  سالمت  مختلف  حیطه های   
همخوانی داشته باشند و »یک« مجموعه را تشکیل دهند. 
که  تفسیری  شد،  اشاره  که  همان گونه  مثال،  به عنوان 
)مانند  جدی  بیماری  یک  به  شدن  مبتال  برای  شخص 
نباید  وجودی(،  مسائل  )حیطه  می کند  ارائه  سرطان(، 
با خداوند/ وجودی واال و  او  ارتباط  به  باشد که  به گونه ای 
برتر، که محوری دیگر از سالمت معنوی است، آسیب بزند.  
 یکی دیگر از نکات مهم درباره سالمت معنوی آن است که 
مجموعه عقاید، باورها و اعمال فرد، نباید به سه حیطه دیگر 
سالمت  و  روانی  سالمت  جسمی،  سالمت  )یعنی  سالمت 
اجتماعی( خود شخص و نیز دیگران، آسیب وارد کند. به عنوان 
مثال، مجموعه عقایدی که به فرد اجازه دهد در حیطه »ارتباط 
با دیگران«، به سالمت جسمی و روانی و اجتماعی اطرافیان 
خود آسیب بزند )مانند همسرآزاری، کودک آزاری و ...(، نمی تواند 

مّدعی باشد که مجموعه باورهایی »معنوی« است.
 اهمیت مشکالت و چالش های معنوی

مشکالت و چالش های معنوی، در بیماران مبتال به سرطان و 
خانواده های آن ها، در تمامی کشورها، پدیده ای شایع است. 
اکثر بیماران مبتال به سرطان و خانواده های  آن ها، زمانی در 
طول مدت بیماری، ممکن است دچار مشکالت و چالشهای 

همچون  معنوی،  چالش های  و  مشکالت  شوند.  معنوی 
مشکالت جسمی و روانی، موجب رنج انسان ها می شوند.

 نمونـه ای از مشـکالت و چالش هـای معنـوی بیماران مبتال 
به سرطان و خانواده های آن ها: 

چرا من؟!/ چرا او؟!
هنگامی که واقعه ای ناگوار برای ما رخ می دهد )همچون مرگ 
یکی از عزیزان، مبتال شدن به یک بیماری جدی و ...(، همان گونه 
که ممکن است از نظر سالمت روان دچار مشکل شویم )مثال 
مدتی غمگین و بی حوصله شویم(، از نظر معنوی نیز، ممکن 
است مشکالتی برای ما پیش آورد. مثال اگر به خداوند معتقد 
باشیم، ممکن است از خودمان بپرسیم چرا این اتفاق برای ما 

افتاد؟ چرا خدا جلوی آن را نگرفت؟
با  افرادی  برای  سرطان،  به  ابتال  از  پس  که  سؤاالتی  از  یکی 
اعتقادات مختلف )مسلمان، مسیحی، یهودی، زرتشتی و ...( و در 
همه کشورها ممکن است پیش آید، این است که: »چرا من؟! 
چرا خدا مرا مبتال به سرطان کرد؟«. طبعا این سؤال برای اعضای 

خانواده بیمار نیز به این شکل تظاهر می کند که »چرا او؟!« 
بنظر می رسد این چالش معنوی، ریشه در تفسیرهایی دارد 
به  خانواده اش  عضو  یا  خود  ابتالی  علت  برای  شخص  که 
سرطان، به آن ها معتقد است. یکی از تفسیرهای شایع در 
به سرطان،  ابتال  برای  را  انسان ها  اینست که خداوند  ایران، 
»انتخاب« می کند. به دنبال این تفسیر، طبعا در مرحله بعد، 
ممکن است این اعتراض در ذهن شخص شکل بگیرد که چرا 
خداوند او یا فردی را که او دوست دارد، انتخاب کرده است؟ و 
نه فردی دیگر را؟ همانگونه که مشاهده می شود، در ادامه، 
خودبخود »معیارهای انتخاب« برای مبتال شدن به سرطان 
در ذهن افراد مطرح می شود که در این رابطه، یکی از تفاسیر 
تنبیه شدن فرد«  با هدف  به سرطان،  شایع، »مبتال شدن 
است که خود، گاه اعتراضات بیشتری را بدنبال دارد؛ چرا که 
دیگران ظلم  به  می آورد که  به یاد  را  بسیاری  افراد  شخص، 
کرده اند اما بدون ابتال به هیچ بیماری ای، به زندگی خود ادامه 
سالمت  از  آن ها  به نظر  که  فردی  مقایسه،  در  و  می دهند 
معنوی باالتری برخوردار بوده )به عنوان مثال، آزارش به کسی 

نمی رسیده(، مبتال به سرطان شده است.
جمالت فوق، نشانگر آنند که تفاسیر فرد درباره مبتال شدن 
به یک بیماری )زیرمجموعه مسائل وجودی(، ممکن است 
باعث تخریب رابطه او  با خدا شوند، یعنی او را دچار مشکالت 

معنوی کنند و به سالمت معنوی او آسیب برسانند.
در چنین مواردی مهم است که شخص، تفسیرهای پیدا و 
پنهان خود را شناسایی و درباره آن ها بخوبی فکر کند؛ این که 
یک  مثال،  به عنوان  دارند؟  کجا  در  ریشه  او  تفسیرهای 
»مسلمان« باید به این سؤال پاسخ دهد که آیا »آیات قرآن«، 

با تفسیرهای او سازگار است؟
قرآن،  آیات  مجموعه  از  معتقدند  قرآنی  پژوهشگران  برخی 
نمی توان چنین برداشت هایی استنباط کرد و این که تصور کنیم 
هر کس مبتال به سرطان شده است، خدا او را »انتخاب« کرده تا 
سرطان بگیرد، اشتباه است. نیز، این که هر کس مبتال به سرطان 
شده است، خدا برای تنبیه کردن او، وی را مبتال به سرطان کرده، 
اشتباه است. به نظر می رسد بر اساس آیات قرآن، تفسیر درست 
این است که هر اتفاقی در عالم، و از جمله ابتال به سرطان، بر 
چهارچوب  در  و  جهانند  بر  حاکم  خداوندی که  اساس قوانین 
سرطان  دچار  افراد  بنابراین،  می دهد.  رخ  خلقت  نظامات 
می شوند، همان طور که ممکن است بر اساس قوانین حاکم بر 
جهان، دچار هر بیماری دیگری شوند، و همان گونه که اگر چیزی 
را که در دست داریم، رها کنیم، بر اساس قوانین حاکم بر طبیعت، 
به طرف »زمین و پایین« سقوط می کند، و نه برعکس؛ قوانین و 

نظاماتی که علم تالش می کند بخشی از آن ها را کشف کند. 

سالمت معنوی،
یکی از مفاهیمی است که

در دهه های اخیر،
بیش از گذشته، مورد بحث و 

پژوهش قرار گرفته است. 
تعاریف مختلفی برای 

سالمت معنوی ارائه شده 
اما هنوز اتفاق نظری

در مورد تعریف آن
به دست نیامده است.

به نظر می رسد
درک سالمت معنوی، برای 

بیماران، خانواده های آنان و 
دیگر مردم، با توصیف 
»حیطه های سالمت 

معنوی«، می تواند آسان تر 
شود. بنابراین در این مقاله، 

از این روش
استفاده خواهد شد.

این که تصور کنیم هر کس مبتال به سرطان شده است
خدا او را »انتخاب« کرده تا سرطان بگیرد،

اشتباه است.
نیز، این که هر کس مبتال به سرطان شده است،

خدا برای تنبیه کردن او
وی را مبتال به سرطان کرده، اشتباه است.

عکس: مجید قهرودی

عکس: مجید قهرودی
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 دور کمر به معنی باریکترین بخش در
 فاصله ی بیـن لگـن و قفسـه سینــه
 است که در حدود نـاف است و با یک
متــر خیاطی میتوان اندازه گیری کرد

بیشتر از
۸۰ سانتیمتر

بیشتر از
۱۲۰ سانتیمتر

اندازه دور کمر
برای تشخیص چاقی

برای کودکان و نوجوانان کمتر از ۲۰ سال اضافه
BMIوزن و چاقی بر اساس نمودار رشد شاخص

نسبت به سن تعیین می شود

برای هر دو جنـس دختـر و پسـر نموداری مجزا
وجود دارد

نمودار روبـرو برای دختــران است

جهــت كسـب اطالعات بيشتـر در مورد نمـودار
مختـص پســران و همچنين نـكات آموزشـی در
مورد چگونـگی كنتـرل وزن؛ ميتوانيــد به سایـت

خیریه شمس مراجعه نمائيد

سن (سال)

آمار اضافه وزن و چاقی

 طی آماری سال ۱۳۹۵ حدود ۱۸ میلیون نفر
از ایرانیان چاق هستند

شیوع چاقی در زنان ۲ برابر مردان

اضافه وزن:
۱٫۹ میلیارد نفر

چــاق:
۶۵۰ میلیون نفر

آمار اضافه وزن و چاقی دنیا
در بین بزرگساالن

بین سال های ۱۳۵۴ تا ۱۳۹۴، میزان شیوع چاقی در جهان تقریباً سه برابر شده

سال ۱۳۷۷سال ۱۳۹۵
۱۳٫۶ درصد

سال ۱۳۸۳
۱۹٫۶ درصد

سال ۱۳۸۵
۲۲٫۳ درصد

سال ۱۳۹۵
۲۵/۸ درصد اضافه وزن:

۶۳۰ میلیون نفر
چــاق:

۲۱۶ میلیون نفر

سال ۱۳۵۴

 تحرک بدنی كمتر

سهم باالتر دریافت كربوهيدرات

تفاوتهای فيزيولوژیک

هر دو جنس هم در شهرها هم در روستاها در حال افزایش شیوع چاقی

روند افزایش شیوع کل چاقی ایران از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۵

شاخص توده بدنی باالتر از ۲۵( وزن باال و چاقی) در سال ۱۳۹۵ 

هر دو جنس
تمام رده های سنی

شایع ترین سرطان های مرتبط با اضافه وزن و چاقی

بیماری های
قلبـی

سکته
مغــــزی

دیابت
نوع ۲

ناباروری

آپنــه
در خواب

فشار خون
بـاال
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چرب

سرطان

 مننژیوم مغزی

افزایش التهاب در بدن به دنبال چاقیتغییر در سطح برخی هورمون ها

افزایـش خطـر ابتـال به سـرطان
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برخی بیماری ها
و داروها زمینه ی ژنتیکیکـم تحرکـی
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 دور کمر به معنی باریکترین بخش در
 فاصله ی بیـن لگـن و قفسـه سینــه
 است که در حدود نـاف است و با یک
متــر خیاطی میتوان اندازه گیری کرد

بیشتر از
۸۰ سانتیمتر

بیشتر از
۱۲۰ سانتیمتر

اندازه دور کمر
برای تشخیص چاقی

برای کودکان و نوجوانان کمتر از ۲۰ سال اضافه
BMIوزن و چاقی بر اساس نمودار رشد شاخص

نسبت به سن تعیین می شود

برای هر دو جنـس دختـر و پسـر نموداری مجزا
وجود دارد

نمودار روبـرو برای دختــران است

جهــت كسـب اطالعات بيشتـر در مورد نمـودار
مختـص پســران و همچنين نـكات آموزشـی در
مورد چگونـگی كنتـرل وزن؛ ميتوانيــد به سایـت

خیریه شمس مراجعه نمائيد

سن (سال)

آمار اضافه وزن و چاقی

 طی آماری سال ۱۳۹۵ حدود ۱۸ میلیون نفر
از ایرانیان چاق هستند

شیوع چاقی در زنان ۲ برابر مردان

اضافه وزن:
۱٫۹ میلیارد نفر

چــاق:
۶۵۰ میلیون نفر

آمار اضافه وزن و چاقی دنیا
در بین بزرگساالن

بین سال های ۱۳۵۴ تا ۱۳۹۴، میزان شیوع چاقی در جهان تقریباً سه برابر شده

سال ۱۳۷۷سال ۱۳۹۵
۱۳٫۶ درصد

سال ۱۳۸۳
۱۹٫۶ درصد

سال ۱۳۸۵
۲۲٫۳ درصد

سال ۱۳۹۵
۲۵/۸ درصد اضافه وزن:

۶۳۰ میلیون نفر
چــاق:

۲۱۶ میلیون نفر

سال ۱۳۵۴

 تحرک بدنی كمتر

سهم باالتر دریافت كربوهيدرات

تفاوتهای فيزيولوژیک

هر دو جنس هم در شهرها هم در روستاها در حال افزایش شیوع چاقی

روند افزایش شیوع کل چاقی ایران از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۵

شاخص توده بدنی باالتر از ۲۵( وزن باال و چاقی) در سال ۱۳۹۵ 

هر دو جنس
تمام رده های سنی

شایع ترین سرطان های مرتبط با اضافه وزن و چاقی

بیماری های
قلبـی

سکته
مغــــزی

دیابت
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ناباروری
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دکتر فاطمه زارعی
دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سالمت دانشکده علوم پزشکی 

دانشگاه تربیت مدرس

پنج مفهوم از پشت عینک رفتارشناسی

چــرا زنــان از معاینه اســتقبال 
نمی کنــند؟

مراجعه به پزشک برای معاینه پستان، 
به  نسبت  بیمار  در  حساسیت  ایجاد 
سرطان پستان قدم اول است. به این 
ذهنی  باور  این  به  بیمار  که  معنی 
ژنتیکی  از عوامل  برسد که صرف نظر 
زندگی  نکردن سبک  رعایت  در صورت 
سرطان  دچار  است  ممکن  سالم، 
پستان شود. برای ایجاد این حساسیت 
در جلسات آموزشی با بیمار، به بیان 
عواقب سرطان پستان از نظر جسمی، 
روابط  حتی  و  خانوادگی  مالی،  بار 
صمیمانه و عاطفی زوجی و ... بپردازد. 
در ادامه بیمار باید شدت دچار شدن به 
نداشتن  صورت  در  پستان  سرطان 
ندادن  انجام  و  سالم  زندگی  سبک 
معاینه پستان و تشخیص به موقع از 
برای  کند.  درک  را  ماموگرافی  طریق 
یا  سالمت  مراقب  باور،  این  ایجاد 
داستان  یک  بیان  با  می تواند  پزشک 
واقعی نتایج جدی و منفی بی توجهی 

توصیه های فوق را بیان کند.

سـالمت  رفتارشناسـی  متخصصـان 
اعتقـاد دارنـد، انسـان موجـودی اسـت 
منطقـی و حتـی بـرای انجام یـک رفتار 
بهداشـتی هـم اهم و فـی اهم می کند 
یعنـی منافـع حاصلـه و موانـع انجـام 
محاسـبه  خـود  ذهـن  در  را  رفتـار  آن 
می کنـد. درصورتی کـه منابـع بـر موانع 
ارجحیت داشـته باشـد، احتمـال انجام 
آن رفتار بیشـتر اسـت. در مـورد انجام 
معاینـه  بـرای  اقـدام  و  ماموگرافـی 
پسـتان هـم وضـع بـه همیـن منـوال 
اسـت. لـذا یکـی از مهم تریـن وظایـف 
در  پزشـکان  و  سـالمت  مراقبیـن 

یکی از مهم ترین                       
وظایف مراقبین سالمت و پزشکان 

در جلسات آموزش به بیمار     
تحلیل مزایا و موانع توصیه های 

بهداشتی به بیمار است

همه می دانیم سرطان پستان اولین سرطان شایع در بین زنان است و آمار و 
رقم های نگران کننده ای درباره روند رو به افزایش آن مطرح می شود، این را هم 
می شنویم که اگر این بیماری به موقع تشخیص داده شود، به راحتی قابل پیشگیری 
و درمان است، با این حال همواره این سؤال مطرح است اگر سرنوشت سرطان 
پستان همیشه با یک تشخیص به موقع از طریق معاینه فیزیکی ماموگرافی 
می تواند تراژیک نباشد، پس چرا این اقدام برای انجام این گونه معاینات از سوی 

زنان با روی باز استقبال نمی شود!

به این  ما  نگاه  به  برمی گردد  که  است  دیگری  چالش  خود  سؤال  این  به  پاسخ 
مسئله. در این شماره قصد دارم تا از پشت عینک یک رفتارشناس سالمت به 
تحلیل و پاسخ به این دغدغه بپردازم. با این نگاه یک رفتار بهداشتی مثل انجام 
ماموگرافی و مراجعه برای انجام معاینات پستان با پنج مفهوم قابل تحلیل 

هست. اجازه دهید  این پنج مفهوم را به صورت سوال مطرح کنم. 

کافی  به اندازه  سالمت،  دهندگان  آموزش  و  متخصصان  آیا  که  اینکه  اول    
سرطان پستان را به مثابه دغدغه و نگرانی اساسی برای هر زن نشان داده  اند؟

  آیا یک زن به این باور رسیده که در برابر سرطان پستان آسیب پذیر است و آن 
را به صورت یک تهدید درک می کند؟

  آیا یک زن به این باور رسیده که در صورت پیگیری توصیه متخصص سالمت 
پستان  سرطان  از  پیشگیری  احتمال  ماموگرافی  و  فیزیکی  معاینه  انجام  به 

ممکن خواهد بود؟

  آیا کسی و یا کسانی هستند که راهنمای آگاه و حرفه ای زنان برای انجام معاینه 
فیزیکی و  ماموگرافی باشند و به آن ها بگویند به کجا و چه موقع برای غربالگری 

سرطان پستان بروند؟

  و مفهوم آخر، یک زن چگونه می تواند به این خود باوری برسد که می تواند در هر 
شرایطی، برای انجام معاینه فیزیکی و  ماموگرافی گام بردارد؟

فرایند  این  تقویت  و  ایجاد  در  بهداشت  آموزش دهندگان  نقش  آنجایی که  از 
شناختی در باور فرد بسیار مهم است، سعی می کنم در ادامه با ذکر مصداق هایی 
به تبیین شفاف تر این موضوع بپردازم، لذا از اینجا به بعد روی سخنم با مراقبان 
سالمت و پزشکانی است که وظیفه مهم آموزش به بیماران را نیز به عهده دارند.

آگاهی درباره سرطان پستان

به طور خاص در مورد سرطان پستان و افزایش احتمال اقدام برای ماموگرافی و 

تحلیـل  بیمـار،  بـه  آمـوزش  جلسـات 
مزایـا و موانـع توصیه هـای بهداشـتی 

به بیمار است.

در خصــوص تحلیــل منافــع انجــام 
معاینــه فیزیکــی و ماموگرافــی بــرای 
بیمــار، تأکیــد بــر ایــن »فایــده« مهــم 
ــور  ــار به ط ــن رفت ــام ای ــه انج ــت ک اس
منظــم توســط پزشــک و خــود بیمــار 

باعــث پیشــگیری به موقــع از ســرطان 
پســتان و عواقــب غیرقابــل درمــان آن 
ــوص  ــن در خص ــد. همچنی ــد ش خواه
اطمینــان دادن بــه بیمــار در مــورد 
اینکــه معاینــه فیزیکی توســط پزشــک 

ــا را  ــت آن ه ــه وق ــر از 15 دقیق کمت
خواهــد گرفــت و در صــــــــــورت 

ــه های  ــفاده از بیمـــــــــ استــــ
درمانــی مراکـــــــــــز دولتــی 
هزینــــــــه مالــی زیــادی هــم 
معاینـــــات  انجــام  بــرای 

دوره ای و مــــــــاموگرافی 
نخواهــــد  متحمــــــل 

شـــــــد. همـــــچنین 

بیمار باید شدت دچار شدن به سرطان پستان در صورت نداشتن 
سبک زندگی سالم و انجام ندادن معاینه پستان و تشخیص به موقع 

از طریق ماموگرافی را درک کند

تصحیــح سوءبرداشــت ها و اطالعــات غلــط دربــاره ماموگرافــی و ســرطان 
پســتان توســط پزشــک و مراقبیــن ســالمت دوره دیــده، احتمــال مراجعــه بــرای 

تشخیص زود درس را افزایش خواهد داد.

این نکته ضروری است که هرگونه رفتار بهداشتی در یک فرایند شناختی  ذکر 
قابل تحلیل است. ازاین رو ادراک افراد مختلف از حساسیت و هرگونه ناخوشی یا 
اختالل آسیب زای مشخص متفاوت است. در یک سوی طیف افرادی قرار دارند که 
افرادی  انکار می کنند. در میانه طیف  را  بیماری  به  ابتال  احتمال  کامالً هرگونه 
که  معتقدند  ولی  بپذیرند  را  بیماری  به  ابتال  احتمال  است  ممکن  که  هستند 
احتمال نمی رود آن بیماری برای آن ها رخ دهد. در سوی دیگر طیف، افرادی قرار 
دارند که نسبت به ابتال به بیماری دچار وحشت بوده و معتقدند که به احتمال قوی 
دچار آن بیماری می شوند. هرچقدر شخص خود را حساس تر و مستعدتر بداند 

احتمال بیشتری می رود که به اقدامات پیشگیرانه است بزند.

غربالگری  رفتار  اینجا  )در  بهداشتی  یک رفتار  پایان فراموش نکنیم که قلب  در 
زن  یک  عنوان  به  »من  بگوید  زن  یک  است که  باور  این  ایجاد  پستان(  سرطان 
می توانم در هر شرایطی ) کمبود وقت، هزینه باال، رضایت نداشتن شوهر، ترس و 
غیره( برای معاینه فیزیکی و  ماموگرافی اقدام کنم«. تمام تالش یک متخصص 
رفتار شناس سالمت این است که این  باور را در فرد ایجاد کند که  احساس خود 

رفتــــــار  می انجــــامد. کارآمــــــدی به قصـــد انجـــام 

معاینه فیزیکی توسط پزشک 
کمتر از 15 دقیقه وقت آن ها را 

خواهد گرفت و در صورت استفاده 
از بیمه های درمانی مراکز دولتی 

هزینه مالی زیادی هم برای انجام 
معاینات دوره ای و ماموگرافی 

متحمل نخواهد شد

من به عنوان یک زن می توانم در 
هر شرایطی ) کمبود وقت، هزینه 
باال، رضایت نداشتن شوهر، ترس 

و غیره( برای معاینه فیزیکی و 
 ماموگرافی اقدام کنم
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باشند. 
 کدام ظـرف برای پخت غــذا مناســب تر است

 بهترین ظرف برای پخت غذا ظروف شیشه ای هستند زیرا با 
به راحتی قابل شستشو هستند.  و  واکنش نمی دهند  غذا 
آن ها  رویه  که  زمانی  تا  لعابی  و  تفلون  چینی،  ظروف 
هستند. دقت  پخت  برای  خوبی  باشد ظروف  آسیب ندیده 
درجه   350 از  باالتر  به  نباید  تفلون  ظرف  دمای  که  کنید 
روی  را  قابلمه  ابتدا  خانم ها  معموالً  برسد.  سانتی گراد 
اجاق گاز روشن قرار می دهند و بعد به تدریج مواد غذایی را 
اجاق  اضافه می کنند، قرار گرفتن ظرف خالی تفلون روی 
به  خراب شدن ظرف  و  حد دما  از  بیش  رفتن  باال  موجب 
وارد  غذا  به  که  می شود  سرطان زایی  مواد  تولید  همراه 

می شوند.
مواد  و  حرارت  و  می شوند  روکش  قلع  با  مسی  ظروف   
و  آن شده  روکش  حل شدن  است موجب  اسیدی ممکن 
ظروف  مورد  در  شوند.  سرب  با  مسمومیت  باعث 
حل  علت  به  آن ها  در  غذا  طبخ  که  ادعاشده  آلومینیومی 
شدن آلومینیوم آن در غذا ممکن است احتمال مسمومیت 
را  آلزایمر  خطر  بنابراین  و  دهند  افزایش  را  آلومینیوم  با 
افزایش دهند. اما مقدار حل شده در غذا آن قدر ناچیز است 
است  بهتر  بااین وجود  است.  نامحتمل  مسمومیت  که 
غذاهای اسیدی یا نمکی، گوجه فرنگی و مرکبات در آن پخته 

نشود.
انـواع  بایـد دقـت کـرد کـه  یک بارمصـرف  در مـورد ظـروف 
بـه دلیـل  و نشاسـته ای هـم  کاغـذی 
بازگشـت بـه طبیعـت و هـم کاهـش 
خطـر تولید مـواد سـمی انـواع بهتری 
پلـی  کـه  روشـن  ظـروف  هسـتند. 
بـا  و  هسـتند  شـفاف  اسـتایرنهای 
می شـوند،  مشـخص   GPPS عالمـت 
فقـط بـرای مـواد سـرد قابل اسـتفاده 
گـرم  مایعـات  بـرای  و  هسـتند 
شـوند.  اسـتفاده  نبایـد  به هیچ وجـه 
اسـتفاده از ظـروف یک بارمصـرف پلی اتیلنـی PE پروپیلنـی
بـرای  و  اسـت  مجـاز  مرطـوب  و  گـرم  غذاهـای  بـرای   pp
غذاهـای داغ غیرمجـاز اسـت. ظروف پلی اسـتایرنی فوم دار 
EPS و پلـی اسـتایرنی سـفیدرنگ HIP بـرای مـاده غذایـی بـا 
ایـن  اسـت.  مجـاز  سـانتی گراد  درجـه   140 از  کمتـر  دمـای 
عالمت هـا در زیـر ظـروف یک بارمصـرف قید می شـود و باید 

حتمـاً موردتوجـه قرار گیـرد. اطالعات کامـل در مورد ظروف 
پالسـتیکی در شـماره های قبـل در همین مجله آورده شـده 

است.
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پخت  به ویژه   غذاها  پختن  کشف  که  کردیم  ذکر  قبل  شماره های  در 
گوشت ها تأثیر زیادی در تکامل انسان داشته است. پختن باعث کاهش 
بار میکروبی غذاها می شود و به عالوه انرژی دریافتی ما را افزایش می دهد. 
اگرچه پختن غذا برخی مواد سمی به ویژه سم باکتری ها را کاهش می دهد 
از روش های نادرست طبخ استفاده کنیم ممکن است  اما درصورتی که 
مواد سمی در مواد غذایی ما ایجاد شوند. به عالوه، بخشی از مواد مغذی 
به ویژه ویتامین های حساس به حرارت و مواد محلول در آب در اثر پخت 
نادرست غذا از دست می روند. بنابراین به کارگیری روش های درست طبخ 
نقش مؤثری در ارتقاء سالمت ما دارد. در مورد روش های مختلف طبخ غذا 
شامل آب پز کردن، بخارپز کردن، سرخ کردن و برشته کردن در همان شماره 

صحبت کردیم. در این شماره به بررسی انواع ابزارهای پخت می پردازیم. 

 آیا ماکروویو کردن غــذا به سالمــتی ما آســیب مــی رساند؟
بسیار  امروزه  هزینه  و  وقت  در  صرفه جویی  دلیل  به  روش  این  از  استفاده 
اثرات نامطلوب اشعه هنوز  از  این وجود ترس  با  موردتوجه قرار گرفته است. 
وجود دارد. اگر طراحی دستگاه به خوبی انجام شود امکان خروج اشعه از دستگاه 
وجود ندارد اما به هرحال بهتر است در زمان کار دستگاه، از آن نیم متر فاصله 
داشته باشید و تا سی ثانیه پس از اتمام کار دستگاه درب آن را باز نکنید. ظرفی 
که در این دستگاه مورداستفاده قرار می گیرد باید مناسب باشد، هرگز از ظروف 
کاغذی و فلزی استفاده نکنید چون ممکن است باعث آتش سوزی شود. استفاده 
می شود.  غذا  به  سرطان زا  پلیمرهای  شدن  آزاد  موجب  پالستیکی  ظروف  از 
استفاده از ظروف گرد بهتر است زیرا دما در آن به صورت یکنواخت پخش می شود 
تا دما به طور یکنواخت  به هر حال بهتر است در فواصل منظم غذا را هم زد 

پخش شود. 
ادعاشده که ارتعاشات ماکروویو موجب پاره شدن دیواره سلول های غذا و به هم 
ریختن ساختمــــان برخی مواد مغــــذی به ویژه ویتامـــین ها می شود و همچنین 

ممکن است رادیکال های آزاد تولید شوند. اما مطالعات دیگری عنوان می کنند که 
دهی  دست  از  و  سرطان زا  مواد  تولید  کاهش  موجب  کردن  گرم  سرعت باالی 
اتالف  و  آمین ها  نیتروز  ان  مثل  سرطان زا  مواد  تولید  می شود.  ویتامین ها 
ویتامین های تیامین، ریبوفالوین، پیریدوکسین، فوالسین و ویتامین ث در روش 

فاطمه تورنگ
دانشجوی دکترای سیاست گذاری تغذیه

ماکروویو و بخارپز کردن کمتر از کباب  پز کردن و سرخ کردن 
از  اثر سویی  است. همچنین مطالعه روی موش ها هیچ 

مصرف غذای پخته شده با ماکروویو نشان نداده است.
پخت با ماکروویو موجب از بین رفتن میکروب های بیماری زا 
و  بادام زمینی  و  پسته  کردن  ماکروویو  به عالوه،  می شود، 
ذرت خطر تولید افالتوکسین را کاهش می دهد و ماکروویو 
کردن روغن زیتون از فعالیت لیپاز کاسته و خطر اکسید 
شیرمادر  ایمونوگلوبین ها  اما  می دهد.  کاهش  را  شدن 
نسبت به ماکروویو حساس اند و بنابراین شیر مادر نباید به 
از  استفاده  بودن  مضر  احتمال  شود.  گرم  وسیله  این 
دانش  به  توجه  با  و  است  نشده  ثابت  تاکنون  ماکروویو 

امروز از روش های مفید محسوب می شود. 
 استـفاده از دستگــــاه های ســرخ کن فقط کمی خطـــر را 

کاهش می دهد
بدترین  از  یکی  در شماره های قبل گفتیم که سرخ کردن 
روش های طبخ غذاست. سرخ کردن بخصوص با دمای باال 
می شود.  غذایی  مواد  در  سرطان زا  مواد  تشکیل  موجب 
استفاده از سرخ کن هایی که به ما امکان کنترل دمای طبخ 
را می دهند، می تواند به مقدار کمی این خطر را کاهش دهد. 
استفاده  دما  تنظیم  قابلیت  با  سرخ کن  از  درصورتی که 
تنظیم  درجه سانتی گراد   200 زیر  در  را  دما  حتماً  می کنید، 
به سرعت  باالتر  روغن های مایع در دمای  اکثر  چون  کنید، 
دود می کنند. اگر از روغن زیتون استفاده می کنید، دما را در 

زیر 190 درجه سانتی گراد تنظیم کنید. 
می کنید  استفاده  سرخ کن  از  اگر 
روغن  نباید  که  باشید  متوجه 
شود.  استفاده  مجدداً  استفاده شده 
به خصوص روغن هایی که رنگ و بوی 
آن ها عوض شده است باید دور ریخته 
حتی  که  باشید  متوجه  اما  شوند. 
روغنی که از نظر شما تغییری نکرده 
است و یا روغن هایی که صاف کرده اید، 
با  که  شده اند  مضری  مواد  حاوی 

حواس ما قابل تشخیص نیستند. 
 )air cook( استفاده از سرخ کن های بدون روغن و هوا پزها
می شوند.  روغن  از  استفاده  حذف  یا  و  کاهش  به  منجر 
همچنین در این روش ها، تماس مستقیم با شعله وجود 
ندارد و بنابراین راه سالم تری برای تهیه کباب ها هستند. اما 
در همه این دستگاه ها هنوز مشکل دمای باالی طبخ وجود 

دارد. به همین دلیل اگر از این دستگاه ها استفاده می کنید، 
باید در صورت امکان دما را در سطح پایین تری تنظیم کنید 
و همچنین مدت پخت را کاهش دهید. البته مراقب باشید 
که غذاهایی مثل گوشت ها و یا تخم مرغ به خوبی پخته شده 

بهترین ظرف برای پخت غذا 
ظروف شیشه ای هستند زیرا 

با غذا واکنش نمی دهند و 
به راحتی قابل شستشو 

هستند

بهتر است در زمان کار دستگاه 
ماکروویو، از آن نیم متر فاصله 
داشته باشید و تا سی ثانیه پس 

از اتمام کار دستگاه، درب آن را باز 
نکنید

چگونــه غــذای ســالمی بپزیــم

درباره ظـــروف یک  بار مصـــرف 
باید دقــت کرد که انواع کاغــذی 
و نشاســـته ای هم به دلیـــــل 
بازگشـــت به طبیعـــــت و هم 
کاهش خطـــــر تولیــــد مــــواد 

سمــی انواع بهتری هستند
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من قول دادم
به خوبی دنبال معالجه ام بروم و 

فرزندانم نیز مسیر درس و
دانشگاه را خوب طی کنند

دریافتم که می توانم
سرطان را به روز آگاهی خود 

تبدیل کنم و
محتوای زندگی ام را خودم خلق 

کنم، به ژرفا نگاه کنم

دیدن برق امید
در چشمان کسی  که در اول راه 

طی شده تو است
آن چنان نیروی دو جانبه ای دارد که 

هر دو از آن سرشار می شویم

سر دو راهی
به خودم

نهیب زدم:
سرسختی

را از سر بگیر
مینو اسدی خمامی

دهه سی و چهل زندگی ام بسیار سخت 
گذشت.

به سختی مسیر را اصالح کردم و سکان 
زندگی را به دست گرفتم تا کم و بیش 
و  باشم  داشته  قبولی  قابل  زندگی 
و  نداری  ناکجا آباد های  از  ناخواسته 

ناتوانی سر در نیاورم.
بر  غلبه  از  بعد  دردآلود  خوشحالی  با 
شکست، با آرامش، حرکت رو به جلو و 
زندگی در پیش گرفتم.  را در  برنامه  با 
سپری  آسودگی  با  را  کارها  و  روزها 
سرطان  بیماری  ناگهان  که  می کردم 

خود را نشان داد.
باورش سخت بود، فغانم در آمد.

برای  رنج  و  تالش  همه  این  با  من  آیا 
حقم  زندگی  ،  نابسامانی های  بر  غلبه 
بگیرم؟  پاداش  زندگی  از  نبود که دیگر 
حد  این  تا  چهره ای  زندگی  چرا  پس 

مأیوس کننده به من نشان داد؟
نه، نه! نمی خواستم مسیر منظم و با 

برنامه خودم و بچه هایم خراب شود. فرزندانم در مرحله پایانی دبیرستان و کنکور 
بودند.

نیروی جنگده ای در من با تمام خستگی ها و با تمام شوک سرطان، دوباره جان گرفت.
هنوز دلم می خواست در خلوت خود گاهی، آهی بر گذشته تلخ بکشم که حکم 

زندگی چنین صادر شد؛ سرسختی را دوباره از سر بگیر!
با فرزندانم موضوع را در میان گذاشتم و با هم به این توافق رسیدیم که در این 
بزنگاه هر کس به دیگری وقتی کمک واقعی می کند که کار و وظیفه خطیر این 

لحظه زندگی خود را به خوبی انجام دهد.
من قول دادم به خوبی دنبال معالجه ام بروم و آن ها مسیر درس و دانشگاه را 

خوب طی کنند. 
به حرف ساده می آید، ولی روندی سخت، پرتالش و نفس گیری برای ما آغاز شد.

پوسته زندگی انسان ها چیزی است که ما از ظاهر همدیگر می بینیم. ولی این که درون 
آن چه محتوایی وجود دارد و چه دنیایی پر از کنش ها و واکنش ها، تالش ها و رنج ها، 

شادی ها و غم ها، پیروزی ها و شکست ها روی می دهد، کسی از دیگری خبر ندارد.
دنیاهای پیچیده و پرابعاد افراد، چنان کنار هم تنیده است که هر کدام به یک گوی 

ساده می ماند ولی کافیست هر گوی را بشکافی تا از این همه داستان متعجب 
شوی.

زمان می برد که انسان متوجه شود که جبر زندگی ناشی از بی خبری چقدر در 
حال تحمیل پوسته و محتوای زندگی به اوست. اما هر انسان اگر بخواهد 
خوشبخت باشد، یک روز متوجه می شود و از آن روز به بعد تالش خود را 

آنجا که  تا  را هم  پوسته  و  بدهد  زندگی  به  را  می کند که محتوای خود 
می تواند اصالح کند.

برای بسیاری از انسان ها ابتال به سرطان می تواند یکی از این روزها 
باشد، در عین این که می تواند روز از دست دادن همه چیز هم باشد.

من متوجه این واقعیت شدم و به مرور دریافتم که می توانم سرطان 
را به روز آگاهی خود تبدیل کنم و محتوای زندگی ام را خودم خلق کنم، 
به ژرفا نگاه کنم. طول زندگی و ُبعد زمان چقدر کم اهمیت است در 
برابر آنچه که امروز می توانی در زندگی ات باشی و خلق کنی، حتی اگر 
کم ترین کار با معنا را بکنی مثل دیدن واقعی زیبایی گل های اردیبهشت 

و یا بقول کیارستمی چشیدن طعم گیالس!
اما معنادار شدن زندگی عمقی بیش از این ها و سویه هایی تازه به تازه و 

شعف انگیزتر از این ها دارد.
وقتی سرطان را تجربه می کنی به راستی به آدمی دیگر تبدیل می شوی. برای اولین 
از  بسیاری  پایان  هرچند  می شوی،  مواجهه  نزدیک  از  خود  مرگ  مفهوم  با  بار 
است.  مرگ  با  رویارویی  ذهنت  بزرگ  چالش  اولین  اما  نیست.  مرگ  سرطان ها 
بی اغراق این مواجه با همه سهمگینی اش نقطه تحول انسان می شود، نه آن که 

ناگاه خود را فردی تحول یافته بیابی، نه!
روندی آغاز می شود که به انتخاب تو می تواند به تحول بیانجامد یا گرفتار ذهنی 
شوی که خود را قربانی، قابل ترحم و در حال سوختن، فنا شدن و یا همچون چینی 

بندزده ای ترسیم کنی که هرگز به اوج قبل از بیماری برنخواهد گشت.
پس تجربه سرطان انسان را بر سر دوراهی این انتخاب خطیر می برد.

من تحول را انتخاب کردم. آنچه مرا در این انتخاب یاری رساند فعالیت اجتماعی در 
کنار همدردان بود. شوق این که چراغ راه شوی که: بخواه و مبارزه کن! راه سخت 

است اما تو هم سرسختی!
دیـدن بـرق امید در چشمان کسی که در اول راه طــــی شــده تو است، آن  چنان 

نیروی دو جانبـه ای دارد که هر دو از آن سرشــار می شویم.
آشنایی، مهرانگیز است و آنان که سرطان را تجربه کرده اند گویی آشنایان قدیمی هم اند.
به راستــــی چه آشنایــی ای بیشتر از این که هر دو می دانیم چه ترس ها و دلشـــوره ها، 
چه رنـــج ها و دردها، چه زخم ها، چه امیدها و چه شعف های پایان درمان را درست 

مثل هم تجربه کرده ایم و چه فصل مشترک بزرگ و مهمی از زندگی را با هم داریم.
تجربه کننده سرطــــان مـــی داند که همیشه در معــــرض خطر عـــود و یا متاستاز 
است. و می داند که این ترس، پویایی زندگی، نقشه و هدف داشتن، میل به لذت 
بردن از زیبایی های زندگی را تعطیل نمی کند. پس می آموزد که باید در لحظه حــال 

زندگی کند فرصت را مغتنم شمــرد. و این آغاز سالمت و ارتقای روان آدمی ست.
من بیـــش از دوازده ســـــال است که فهمیده ام محتــــوای زندگی از بعد زمانی آن 
مهم تر است، هر چند این بعد زمانی که تاکنون داشتم کم نبود، اما این 12 سال در طول 
عمرم از هر 12 سال دیگر از سال های زندگی ام بهتر بود، با تمام رنج ها و سختی هایش. 

چهره زندگی
زن در مصاف سرطان پستان

من یک زنم
با سرطان جنگیده ام

او را به خاک کشیده ام
چون یک زنم، یک مادرم
یک همسرم، یک دخترم

از سرطان قویترم

جسمم را گرفته است
اما روحم مال من است

امید و شادی را در دل خود نهفته ام
با سرطان درافتاده ام

تا اورا به خاک کشم
من از سرطان قویترم

زنانی را دیده ام بر قله پیروزی
کمال را چشیده اند

با طعمی دیگر، با طعم نیک روزی
زخمی بر تن

اما 
سربرافراشته

با نگاهی به 
ژرفا

دستان هم را 
می گیریم

امید را در دل 
هم می نشانیم

راه سخت است 
و دشوار

اما من هم عزمی 
دارم

راسخ و استوار
ما همه با هم 

می توانیم
ما از سرطان قویتریم

مینو اسدی خمامی
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باعـث سـرطان معـده  از حـد سـلول های معـده  بیـش  رشـد و تقسـیم 
می شـود. معـده اندامـی عضالنـی و توخالی سـت کـه در نیمـه  ی  فوقانـی 
شـکم در سـمت چـپ واقـع  شـده اسـت و وظیفـه  ی نگهـداری و هضـم 

غـذای خـورده شـده را بـه عهـده دارد.

 انواع سرطان معده

سـلول های بدخیــــم سـرطانی می  تواننـد منشــــأ متفاوتـی داشــــته باشـند. 
بیــــش از 95 درصــــد انـواع سرطــــان   های معــــده دارای منشـأ سـلول های 
پوششـــی بافت معده با وظیفه  ی ترشـــح هستند که آدنوکارســـینوم معـــده
)Gastric adenocarcinoma( نامیـده می  شـود. ایـن نـوع بدخیمی به دو دسـته  ی 
روده  ای)Intestinal( بـا فراوانـی بیشـتر در افـراد مسـن و پراکنـده )Diffuse( بـا 
فراوانـی بیشـتر در زنـان تقسـیم می شـود. بیشـترین ناحیـه   ی درگیـر شـونده بـا 
ایـن نـوع سـرطان بخـش کاردیـا اسـت کـه محـل اتصـال مـری بـه معده اسـت و 

مسـئول بیـش از یک سـوم سـرطان های معـده در آقایـان اسـت. 
 فراوانی سرطان معده در ایران و جهان

در سـال 2018 بیـش از یک میلیـون مـورد سـرطان معـده در جهـان ثبت شـده کـه 
5.7 درصـد از آمـار بـروز کل سـرطان  ها را تشـکیل می  دهـد و پنجمیـن سـرطان 
شـایع در دنیـا اسـت. سـرطان معـده پـس از سـرطان ریـه و کولورکتـال به عنوان 
سـومین سـرطان کشـنده جهـان شـناخته می شـود و مسـئول 782 هـزار مـرگ 
ثبت شـده در سـال 2018 اسـت. در ایـران سـرطان معـده پـس از سـرطان پسـتان 
دومین سـرطان شـایع کشـور با بیش از 11 هزار مورد در سال)سـال 2018( اسـت.

ش
وز

آم

با افزایش سن خطر ابتال به 
سرطان معده به طور چشمگیری 

افزایش می یابد به طوری که تا سن 
40 سالگی به ندرت این بیماری 

مشاهده می شود

در ایران سرطان معده
پس از سرطان پستان

دومین سرطان شایع کشور با 
بیش از 11 هزار مورد
 در سال)2018( است

سرطـان معـده 
آرین جاویدی

دکتر آذین نحوی جو
دکتر بیتا کالغچی

این سـرطان کشـنده ترین سـرطان کشـور با نزدیک به 9هزار مورد در سـال 2018 
هسـت کـه بیـش از میانگین جهانی اسـت )شـکل1(

بـروز ایـن سـرطان بـه طـور چشـمگیری بـا افزایـش سـن ارتبـاط دارد. همچنین 
مـردان دو برابـر بیـش از زنـان در معـرض ایـن بیماری هسـتند.

 عوامل خطر سرطان معده

 هلیکوباکتـر پیلـوری: عفونـت بـا ایـن باکتـری احتمـال ابتـال به سـرطان معده 
پیلـوری مهم تریـن عفونـت  افزایـش می دهـد. هلیکوباکتـر  برابـر  تـا شـش  را 
دخیـل در ایجـاد سـرطان  ها شـناخته می شـود. حدود دوسـوم جمعیـت جهان 
آمـار در کشـورهای  ایـن  را در پوشـش معـده  ای خـود دارنـد کـه  باکتـری  ایـن 
درحال توسـعه بیشـتر نیـز اسـت. اگرچـه در بیشـتر افـراد ایـن باکتـری موجـب 
و  معـده  زخـم  در  خطـر  عوامـل  مهم تریـن  از  امـا  نمی  شـود  بیمـاری  ایجـاد 
سـرطان معـده اسـت. تحقیقـات نشـان داده  انـد کـه درمـان طوالنی مـدت ایـن 
عفونـت احتمـال ابتـال بـه سـرطان را کاهـش می  دهـد، همچنیـن توصیه شـده 
کـه افـراد مبتـال بـه زخـم معـده و دوازدهـه بـرای وجـود ایـن باکتـری غربالگـری 

انجـام دهنـد.

 مصـرف دخانیـات: مصـرف دخانیـات به صورت سـیگار یـا قلیان احتمـال ابتال 
بـه سـرطان معـده را افزایـش می  دهد. خطـر ابتال به سـرطان معـده در مردان 
سـیگاری 60 درصـد بیشـتر از مـردان غیر سـیگاری اسـت. ترک سـیگار باعث رفع 

خطر می  شـود.

 سـن: بـا افزایـش سـن خطـر ابتـال بـه سـرطان معـده به طـور چشـمگیری 
افزایـش می  یابـد به طوری کـه تـا سـن 40 سـالگی به نـدرت این بیماری مشـاهده 

می  شـود.

 جنسیت: این بیماری در مردان شایع تر است.

 تشعشـعات: تأثیر اشـعه گاما و فرابنفش از عوامل خطر تأییدشـده توسـط 
سـازمان بهداشـت جهانی برای سـرطان معده اسـت.

 مـواد غذایـی فراوری شـده: میـان ابتـال بـه سـرطان معـده بـا مصـرف غذاهای 
و  ماننـد سوسـیس  نیتـرات  حـاوی  و گوشـت  های فراوری شـده ی  نمک سـود 

کالبـاس ارتبـاط قـوی بـه اثبـات رسـیده اسـت.

 الکلیسـم: در افـراد الکلـی کـه روزانـه بیـش از 50گـرم الـکل مصـرف می کننـد 
زخـم معـده شـایع  تر اسـت کـه می توانـد بـه سـرطان معـده منجـر شـود. 

 مواجهـات شـغلی: مواجهـه شـغلی در صنعـت چوب پنبـه و آزبسـت موجـب 
افزایـش خطر سـرطان  معده در کارگـران و افراد مواجه  یافته با آن  ها می  شـود.

 چاقـی و یـا رژیم هـای غذایـی فاقد مواد مغـذی: به عنوان عوامل خطـر در ابتال 
به سـرطان معده شـناخته می شوند

 بیماری های مزمن معده و التهاب طوالنی مدت معده. 

 پیشگیری از سرطان معده

بـرای آشـنایی بـا راه  هـای پیشـگیری از سـرطان معـده ابتـدا بایـد بدانیـم چـه 
بیشـتر در معـرض خطرنـد: افـرادی 

 افراد مسن مبتال به التهاب آتروفیک معده

H. pylori افراد مبتال به زخم معده و مبتال به عفونت 

 افـرادی بـا بیمـاری کم خونـی کشـنده )آنمـی پرنیسـیوزکه بـه علـت کمبـود 
می شـود( ایجـاد   B12 ویتامیـن 

 افرادی با پیشینه  ی خانوادگی ابتال به سرطان معده یا کولون ارثی

با ترک سیگار
ریسک ابتال به 16 سرطان

مختلف کاهش می یابد
که سرطان معده هم

یکی از آن ها است
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0

 تعداد موارد جدید و مرگ و میر ناشی از
سرطان ریه

نرخ بروز در هر صد هزار نفر

نرخ مرگ و میر در هر صد هزار نفر

ایران                                 جهان

11.1

15.8

8.2

12.3

23 شماره 7 | خرداد و تیر  22139۸



 کارگران معادن زغال سنگ و صنعت چوب  پنبه 

 افرادی که در معرض دود سیگار قرار دارند. 

تـرک سـیگار: بـا تـرک سـیگار ریسـک ابتـال بـه 16 سـرطان مختلـف کاهـش 
از آن  هـا اسـت.  می  یابـد کـه سـرطان معـده هـم یکـی 

درمـان بلندمـدت و پاک سـازی بـدن از باکتـری H. pylori موجـب کاهـش خطـر 
می  شـود.

تغذیـه: رژیـم غذایـی مناسـب کـه حـاوی میوه  جـات، سـبزیجات و فاقـد نمـک 
اضافه و ترکیبات نیترات دار )مانند سوسـیس و کالباس( باشـد ریسـک سرطان 
معـده را کـم می  کنـد. وجـود ویتامین سـی، کاروتنوئید ها، غالت و  چای سـبز نیز 

می توانـد اثـر مثبتـی در کاهش خطر سـرطان معده داشـته باشـد.

عدم مصرف الکل: 

 غربالگری سرطان معده

غربالگری به معنای یافتن و تشـخیص بیماری پیش از ظهور عالئم اسـت. از 
آنجائـی کـه هنـگام ظهور عالئم و نشـانه های سـرطان معده معمـوالً بیماری 
بـه مراحـل پیشـرفته رسـیده و موفقیـت درمـان کاهـش می  یابـد می  تـوان با 
غربالگری، سـرطان معده را در مراحل اولیه   ی بیماری تشـخیص داد و درمانی 
موفق   تـر و بـا بازدهـی بیشـتر انجام داد. برای سـرطان معـده روش غربالگری 
مشـخصی وجـود نـدارد و از همـان روش  های تشـخیصی اسـتفاده می  شـود 
کـه بـه افـراد در معـرض خطـر پیـش از ظهـور عالئـم توصیـه می  گـردد. در 
زمینـه  ی انجام تسـت  های تشـخیصی غربالگری الزم اسـت مطابق توصیه  ی 

پزشـک خود عمـل کنید. 

 عالئم سرطان معده

سـرطان معـده معمـوالً بـدون عالئـم اختصاصـی اسـت کـه همیـن موضـوع 
باعـث تشـخیص دیر هنـگام آن می شـود و معموالً بیشـتر بیمـاران در مراحل 
آخـر شناسـایی می  شـوند و دچـار انتشـار سـلول  های سـرطانی به نقـاط دیگر 

بدن)متاسـتاز( شـده اند. ایـن عالئـم شـامل موارد زیر هسـت:

 کاهش وزن

 درد شکم

 حس سیری زودهنگام یا کاهش اشتها

 تهوع و استفراغ

 خونریزی در مدفوع یا استفراغ خونی

الزم اسـت ایـن عالئـم سـاده جـدی گرفتـه شـوند و بـا مشـاهده  ی آن  هـا بـه 
پزشـک مراجعـه شـود تا بـا تشـخیص زودهنگام درمـان با موفقیت بیشـتری 

گـردد. حاصل 

مرحله صفر )stage 0( باشـد که در آن سـلول  های بدخیم تنها در سطح مخاطی 
معـده یافـت می  شـود و گره  هـای لنفاوی هنوز درگیر نشـده  اند. شـدیدترین فرم 
بیمـاری در مرحلـه چهـار )stage IV( هسـت که تومـور متاسـتاز داده و ارگان  های 
دوردسـت ماننـد ریـه و کبـد را هـم درگیـر سـاخته اسـت. بـه یـاد داشـته باشـیم 
هرانـدازه بیمـار در مراحـل اولیه تـر تشـخیص داده شـود درمان های وی سـاده تر 

و آسـان تر و بـا عـوارض کمتـر خواهـد بـود. 

 روش  های درمانی

روش هـای درمانـی مختلفـی در سـرطان معـده مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد که 
در زیـر بـه آن ها اشاره شـده اسـت. انتخـاب نـوع روش درمان و ترتیب اسـتفاده از 

ایـن روش هـا بنـا به صالحدید پزشـک و شـرایط فـرد و مرحله بیماری اسـت. 

1. جراحی: جراحی به منظور برداشتن تومور در بیشتر بیماران انجام می  شود)این 
استفاده  معموالً  هستند   )stage IV(  4 مرحله  در  که  بیمارانی  برای  روش 
نمی شود.(. جراح با توجه به محل تومور و مرحله  ی بیماری در هنگام تشخیص 
دو رویکرد را می تواند در پیش بگیرد؛ یا بخشی از معده و گره  ها لنفاوی اطراف 
برداشته می  شود)subtotal gastrectomy( یا بیمار در مراحل پیشرفته  تر است 
و نیاز است تا کل معده و بافت اطراف برداشته شود)total gastrectomy(. در 
این موارد مری به روده متصل می  شود تا بیمار مشکلی در تغذیه نداشته باشد. 

معمواًل طحال نیز همراه معده برداشته می  شود. 

 در مراحـل اولیـه )مرحلـه صفـر و یـک( می  تـوان بافـت بدخیـم را بـدون نیـاز به 
جراحـی و بـه کمـک اندوسـکوپ خـارج کرد.

 پـس از جراحـی، بیمـار مقـداری کمی غـذا می  تواند مصرف کنـد و عالئمی مانند 
تهـوع و اسـهال دارد کـه پـس از چند ماه برطرف می  شـود.

 افـرادی کـه گاسـترکتومی کامـل انجام 
را به صـورت   b12 بایـد ویتامیـن داده  انـد 
تزریقـی دریافـت کننـد  زیـرا توانایی جذب 
خون سـازی  بـرای  کـه  را،  ویتامیـن  ایـن 

ازدسـت داده اند. اسـت،  ضـروری 

در  که  است  روشی  شیمی  درمانی:   .2
بیشتر بیماران مبتال به سرطان استفاده 
می  شود. شیمی  درمانی، استفاده از دارو-
هایی است که رشد و تقسیم سلول  ها را 
این شکل سلول  های  به  و  می  کند  مهار 
بین می  برد. شیمی درمانی  از  را  سرطانی 
از طریق خون  هم به صورت سیستمیک 
تزریق  از طریق  ناحیه  ای  به صورت  هم  و 
به حفره شکم  انجام می  گیرد که نوع آن 

وابسته به محل و مرحله تومور هست.

از دست دادن مو،   خستگی، کم  خونی، 
کم  اشتهایی و تهوع از مهم  ترین عوارض 

دارو های شیمی  درمانی است که پس از پایان درمان از بین می  رود.

اشعه  مانند  پرانرژی  پرتوهای  از  استفاده  با  رادیوتراپی  روش  در  رادیوتراپی:   .3
ایکس به صورت ناحیه  ای به سلول  های بدخیم سرطانی آسیب وارد می  کنند تا از 

این طریق باعث از بین رفتن آن ها شوند.

 پوست بیماران ممکن است به رادیوتراپی واکنش بدهد که این واکنش شامل 
خشک شدن و التهاب ناحیه هست و معموالً همراه با سوزش نیست. این عالئم 

پس از اتمام درمان از بین می روند.

4. درمان هدفمند: در این روش داروی شیمی درمانی را با استفاده از آنتی بادی 
)علیه سلول  های سرطانی( به سمت سلول  های سرطانی هدایت می  کنند و از 
این طریق سلول  های سالم از اثرات این دارو ها در امان می  مانند. این روش در 

بیمارانی که در مرحله  ی stage IV( 4( بیماری هستند بیشتر استفاده می  شود.

5. ایمونوتراپی: در این روش سیستم ایمنی بیمار تقویت می  شود تا در مبارزه با 
سلول  های سرطانی پیروز شود.

 تشخیص سرطان معده

تشـخیص  از روش هـای مهـم  برخـی 
زیـر  مـوارد  شـامل  معـده  سـرطان 

: هسـت

ایـن  در   :)endoscopy(اندوسـکوپی  .1
روش لولـه ای نـازک کـه در انتهـای آن 
طریـق  از  تعبیه شـده  چراغـی  و  لنـز 
دهـان و مـری وارد معـده می شـود تـا 
بافـت سـطحی معـده بررسـی شـود. 
معـده  بافـت  از  می تـوان  همچنیـن 
میکروسـکوپ یک  بررسـی های  بـرای 
داد)بیوپسـی(. انجـام  بـرداری  نمونـه 

2. آسیب شناسـی: ایـن روش به عنوان 
در  تشـخیصی  روش  اصلی تریـن 
سـرطان اسـتفاده می شـود. در بیمـار 
مشـکوک به سـرطان بـا نمونه بـرداری 
از ضایعـه مشـکوک و دیـدن بافت این 
ضایعـه در زیـر میکروسـکوپ می توان 
بـه تشـخیص قطعی سـرطان رسـید. 

3. روش عکسـ ــــبرداری بـا باریـــــــم 
 :)barium-meal photofluorography(
در ایـن روش ابتـدا فـرد مایعـی حـاوی 
باریـم را می  نوشـد تا سـطوح دسـتگاه 
بـا  و دوازدهـه(  گوارشـی)مری، معـده 
باریم پوشـیده شـود. سـپس بـه کمک 
اشـــعه ایکـــس از وی عکس بـــرداری 
می شـود و بافت معده در جسـت جوی 
بافـت بدخیم بررسـی می  شـود. در این 
روش حتـی می تـوان حـرکات معـده را 

هـم بررسـی کرد.

4. اندازه  گیری میزان پپسـینوژن خون: 
ایـن روش به صـورت غیرمسـتقیم بـه 
تشـخیص کمـک می کنـد بدین صورت 
کـه بـا نمونه گیرـــی از خـون بیمــــار 
در  را  پپسـینوژن  میــــزان  مــــی توان 
خـون وی انـدازه گرفـت کـه کاهش آن 
بیانگـر آتروفـی مزمـن معـده هسـت 
کـه می  توانـد منجر به سـرطان شـود. 
تشـخیص سـرطان های معـده  ای کـه 
در پیلـور یـا کاردیـا رخ می  دهنـد بـا این 

روش دشـوار اسـت.

روش  ایـن  از  ســـی تـــی اســــکن:   .5
عکس بـرداری بـرای تشـخیص قطعی 
سـرطان معده نمی  توان اسـتفاده کرد 
ایـن روش بیشـتر برای تشـخیص های 
بعـدی و مرحله بندی بیماری اسـتفاده 

می شـود.

 :)staging(مرحله بندی بیماری 

پس از تشـخیص سـرطان معده برای 
مراحـل  انجـام  و  پیش  آگهـی  تعییـن 
تعییـن  بیمـاری  بایـد مرحلـه  درمانـی 
بـر  طبقه بنـدی  ایـن  معیـار  گـردد. 
اسـاس انـدازه تومـور، تعـداد گره  های 
لنفـاوی درگیـر و وجـود یـا عـدم وجود 
متاسـتاز هسـت. بیمـاری می توانـد در 

هر چه بیماری
در مراحل پایین تر تشخیص

داده شود درمان آن
آسان تر خواهد بود و

پیش آگهی بیماری
بهتر خواهد بود

 پیش آگهی

مـــورد  پیامـــد  همـــان  پیش آگهـــی 
پزشـــک  اســـت.  بیمـــاری  انتظـــار 
پیش بینـــی  نمی توانـــد  به راحتـــی 
ــد  ــا می توانـ ــد امـ ــاری را بکنـ دوره بیمـ
ـــرد  ـــه ف ـــاری را ب ـــی بیم ـــی کل پیش آگه
بدهـــد. به طورکلـــی هـــر چـــه بیمـــاری 
ــخیص داده  ــر تشـ ــل پایین تـ در مراحـ
شـــود، درمـــان آن آســـان تر خواهـــد 
بـــود و پیش آگهـــی بیمـــاری بهتـــر 

خواهـــد بـــود.
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درمانگاه خیریه حضرت ولیعصر )عج( سال 1369 با کوشش و همت 
واالی انسان های وارسته و مؤمن با نیت خیر در جهت درمان قشر 
ضعیف جامعه و کمک و یاری در معیشت زندگی آنان، در منطقه 12 

تهران محله سرچشمه افتتاح شد.

 اولین گام های پیشرفت  
با توجه به این که محل درمانگاه از ساختمان ها و بافت های فرسوده تشکیل شده بود 
خیریه ولیعصر مبادرت به ایجاد ساختمان مجهز و مدرن درمانگاه جدید کرده است. در 
این رهگذر در سال 1389 مرحله اول نوسازی در ضلع جنوبی پس از مدت یک سال به 
اتمام رسیده و بنای قدیمی، نوسازی و تبدیل به درمانگاهی به وسعت حدود دوهزار 
مترمربع در شش طبقه شده که با امکانات بخش های اورژانس– تزریقات– پانسمان– 
سرم تراپی– پزشک عمومی از هشت صبح الی هشت شب مشغول خدمت گزاری است.

 راه اندازی درمانگاه تخصصی
مجتمع در تداوم طرح توسعه درمانی خود، افتتاح درمانگاه های تخصصی را آغاز کرد. 
دندانپزشکی با پنج یونیت مدرن و پزشکان متخصص  اکنون در حال خدمت رسانی 
است.سپس کلینیک های تخصصی– مامائی– روان شناسی- اطفال– اورولوژی– زنان– 
چشم پزشکی– جراح عمومی– تغذیه– قلب و عروق )احیای قلب ، اکو ، نوار قلب ، تست 
متخصص  پزشکان  نظر  زیر  تشخیص طبی  آزمایشگاه   – زیبایی  و  پوست  ورزش(– 

راه اندازی شد.
 گسترش خدمات درمانی به اینجا ختم نشد. به همت خیرین بخش های رادیولوژی، 

سونوگرافی، OPG با دستگاه های مدرن و همچنین داروخانه  نیز راه اندازی شد.
 بیمه شدگان تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح، تکمیلی و بانک صادرات را تحت پوشش 

درمانی خود قرار دادند.
 فعالیت های علمی، تخصصی و آموزشی

خیریه حضرت ولیعصر)عج( باپشتکار خیرین به خدمات درمانی بسنده نکرد و در راستای 
پیشگیری از بیماری ها کالس های علمی، تخصصی و آموزشی رایگان برای تمام اهالی 

منطقه در سال 1393 راه اندازی کرد . 
این کالس ها به صورت حضور در مدارس، شهرداری و خانه سرای محله توسط گروه های 
پزشکی با تجریه این مرکز درمانی برگزار شد و با ایجاد کارگاه خیاط خانه، نمایشگاه لباس 

در ساختمان قدیم درمانگاه توانست برای مددجویان تحت پوشش کارآفرینی کند.
 اقدامات مؤثر در پیشبرد اهداف 

مجموعه حضرت ولیعصر)عج( در سال 1395 با هزینه 620میلیون تومان نسبت به 

سرچشمه امید و زندگی در منطقه 12 تهران؛

خیــــریه ولیعـــصــر )عـــج(
یاری گــــر دردمنــــدان 

مهران تقی زاده مژدهی

و  کنترل  تخصصی  فوق  بخش  ایجاد 
درمان درد اقدام کرد که با خرید تجهیزات 
انجام  بدون  بتواند  دنیا  روز  پیشرفته 
بستری،  و  کردن  بی هوش  جراحی، 

مشکالت ستون فقرات، دیسک های کمر 
و  عضالنی  و  مفصلی  دردهای  گردن،  و 

اسکلتی بیماران نیازمند را درمان کند.
 شفافیت مالی 

باتوجه  ولیعصر)عج(  مجموعه حضرت 
به حساسیتی که مردم و خیرین دارند، در 
راستای شفایت مالی کلیه دریافت ها و 
هزینه ها را در سایت خود ارائه داده است 
نیک  بانیان  و  خیرین  که  هرزمان  در  تا 
از  آگاهی  برای  دارند  تمایل  اندیش 
درمانگاه  مالی  امور  به  مالی  وضعیت 

مراجعه کنند، جوابگوی آنان باشد.
 آینده و اهداف 

ایجاد بخش های فوق تخصصی دیالیز، 
قلب و ریه، تراکم استخوان، ماموگرافی، 
MRI و توسعه دندانپزشکی از عمومی به 
تخصص های الزم و مرکز جامع سرطان 

از طرح های آینده خیریه ولیعصر است.
طبــــق برنامــــه تدویـــن شده در کـــنار 
ساختمان جدیـد درمانگاه، پروژه ساخت 
فضای جدید درمانگاه فوق تخصصی در 
هفت طبقه اجـــــرا خواهـــــد شد، به این 
منظــــور هیــــات مدیره خیریه حضرت 
ولیعــصر از خیــرین و عالقمندان دعوت 
می کنـــد، با مراجعه به مدیـــر و مسئول 
دریافــــت کمک های مردمـــی درمانگاه، 

هرگونه مساعدت خود را اعالم کنند.
آنچه در نزد شماست فانی شدنی است و 

آنچه در نزد خداست باقی ماندنی است.

ــرافرازی  ــرداد س ــمس از مه ــروش ش س
مجتمــع  عمومــی  روابــط  )مســئول 
ولی عصــر  و درمانــی حضــرت  خیریــه 
ایــن  تهیــه  عــج( جهــت مشــارکت در 

مطلب تشکر می کند.

پروژه ساخت فضای جدید درمانگاه 
فوق تخصصی ولیعصر )عج( در 

هفت  طبقه اجرا خواهد شد
به این منظور از خیرین و 
عالقمندان دعوت می کند

از مردادماه 1397 انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی به هرگونه مساعدت خود را اعالم کنند
همت خانم دکتر امیدواری و دیگر داوطلبان رنگ و بوی دیگری 
به خود گرفته است. اوقات انتظار بیماران و همراهانشان در 
است.  آمیخته شده  هنر  و  آمیزی  رنگ  با  رادیوتراپی  بخش 
مربیان هنری با دلی سرشار از عشق، داوطلبانه کارهای هنری 
و دستــی متنوعـــی ماننـــد ساخــتن زیـــورآالت، نقاشـــی، 
عروسک سازی، نقاشی روی پارچه و سفال و غیره را در کنار 
مراجعین انجـــام می دهـــند.  گــروهی طـــرح های رنگ آمیزی 
بزرگساالن را همراه مداد رنگی و ماژیک در اختیار مراجعین 
قرار می دهند. در بعـــضی بخش های بیمارستان طرح ها و 

وسایل نقاشی به همراه کتاب و مجله 
می گیرد.  قـــرار  بیمـــاران  اختـــیار  در 
داوطلبـــــــان بهبودیافـــته همچنین 
مجله ســـروش شمــس و کتاب های 
روانشناسی،  داستــــــــان، مذهبــــی، 
و  شعر  نوجوان،  و  کودک  سرطان، 
ادبیات و غیره امانت می دهند. »در یک 
تصمیم  مهـــم،  برنامـــه  این  سالگی 
گرفتیم دل نوشته های هنرمنـــدان و 

همیاران این برنامه را منتشر کنیم.« 

تالقی عشق و هنر در ساعات انتظار
یک سالگی فعالیت های هنـری و کتابـداری در انستیتو کانسر ایران

اوقــات انتظــار بیماران و 
همراهانشــان در بخش رادیوتراپی 

با رنگ آمیـــزی و هـــنر
آمیخته  شده است

هنرمند داوطلب:
 محبــوبه اسمــاعیلی

فراموش کردن  یک  لحظه  یا  لبخند  ....یک 
او،  همراه  یا  بیمار  یک  سوی  از  غم  و  درد 
می تواند چنان حس خوبی به من بدهد که 

در هیچ کاری، آن را تجربه نکرده ام.
دلم می خواهد خوبی کنم.

هنرمند داوطلب:
مــریم ساجــدی

فعالیت ها،  این  با  همکاری  برای  انگیزه ام 
انجام وظیفه اجتماعی، دستیابی به رضایت و 
در  حرفه ای  تجربه  کسب  شخصی،  آرامش 
محیطی پویا و امید به نشاندن لبخند بر لب 

هم نوع بوده است.

هنرمند داوطلب:
مریم ســادات اصطهباناتی 

این کار را برای زنده ماندن انساِن درونم و برای 
انجام  نوع دوستی  حس  نگه داشتن  بیدار 
می دهم. وقتی سرطان یکی از عزیزترین هایم 
را گرفت، همیشه فکر می کردم چه کاری بوده 
که می توانستم انجام دهم و انجام نداده ام.  
اکنون، این فرصت را یافته ام تا برای کسانی آرامش بخش باشم 

که عزیزتریِن فرد برای فرزندان و خانواده هایشان هستند.

هنرمند داوطلب:
فــرح قاسمی

سال 1392 مبتال به سرطان شدم و خوشبختانه 
بهبود پیدا کردم. ولی همیشه به این موضوع 
فکر می کردم که باید با حضورم در بیمارستان، در 
ذهن بیماراِن جدید، تغییرات مثبت ایجاد کنم و 
بهبودیافته  یک  دیدن  با  را  زندگی  و  امید  نور 
سرطان، به وجودشان تقدیم کنم. خدا را شکر می کنم که در این 

برنامه من و دیگر داوطلبان دل های بیماران را شاد می کنیم.

هنرمند داوطلب:
فاطــمه جراحــی

پنج روزی که در طول هفته در یک  معتقدم 
شرکت، در ازای دریافت دستمزد کار می کنم، در 
واقع، خدمت به »دیگران« است و در مقابل، 
یک روزی که در این برنامه فعالیت های هنری 

انجام می دهم، خدمت به »خودم« است.

هنرمند داوطلب:
آرزو نصــرتی

...احساس می کنم به عنوان یک بهبودیافته، 
برای  زندگی  نویدبخش  و  سالمتی  سفیر 
را  زندگی  و  امید  و  هستم  سالمت جویان 
برایشان تداعی می کنم. گفتگو درباره تجربه 
ابتال به سرطان و امکاِن پشت سر گذاشتن 
آن، عالوه بر انجام فعالیت های هنری، از تلخی زندگی بیماران 
می کاهد؛ چرا که امید، بهترین سرمایه برای ادامه زندگی است.

هنرمند و کتابدار داوطلب:
اکــرم حیاتــی

خیلی خوشحالم که می توانم در این طرح، به 
کسانی که به  دنبال سالمتی هستند،  کمک کنم 
یا عزیزان شان،  بیماری خود  بتوانند در دوره  تا 
حتی برای لحظاتی، ذهن شلوغ و درگیرشان را 

به چیزهایی به  جز بیماری، مشغول کنند.

هنرمند داوطلب:
هســتی نــواب

با  داشتم  دوست  خیلی  همیشه  من 
کارهایی که در آن ها مهارت دارم، به بقیه 
کمک کنم چون کمک کردن به دیگران، مرا 
این  که  خوب  چه  می کند.  خوشحال 
فعالیت ها برای بیماران مبتال به سرطان 
عالی  فعالیت  این  در  که  بود  دلیل  همین  به  شود.  ارائه 

خیریه ی شمس مشارکت کردم.

مدیر اجرایی طرح:
دکتر رعنا برازنده

27 شماره 7 | خرداد و تیر  26139۸



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:

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

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

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

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

7. آثار هنری با موضوعات امید به زندگی و سالمت

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

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

ارسال کنند:

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

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

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

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

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

نشریه هزینه خواهد شد.

اشتراک ساالنه
   هزینـــه اشتــــراک ســـــاالنه نشریه »سروش شمس« 

مبلغ 900 هزار ریال است.  

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

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

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

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

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

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

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

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

دعـــوت بـــه ارســـال مقــــاله 

دوماهنـامه شنـاخت و مهـار سرطـان
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سیب  زمینی از سبزیجات حاوی 
پتاسیم باال است و به دلیل 

نشاسته مقاوم  اش یک منبع 
پروبیوتیکی خوب به شمار می  رود 
پروبیوتیک ها باعث بهبود عملکرد 

سیستم گوارشی و پیشگیری از 
سرطان می  شوند

روی ماده مغذی بسیار مهم در 
مادران باردار و شیرده و کودکان 

است و کمبود آن گاهی اوقات 
عوارض جبران ناپذیری را در           

پی خواهد داشت                   
مصرف این غذا باعث تأمین مواد 

مغذی مورد نیاز می شود

مواد الزم برای چهار نفر 
 لوبیا سبز 400 گرم                                      سیر یک حبه بزرگ 

  سینه مرغ 400 گرم                                   گوجه فرنگی متوسط تازه چهار عدد 
 سیب  زمینی متوسط چهار عدد                  روغن کانوال یا کلزا دو قاشق غذاخوری

  هویج متوسط چهار عدد                          پیاز متوسط یک عدد 
 فلفل دلمه 57.8 گرم                              ادویه به مقدار الزم 

ابتدا پیاز و سیر خردشده را با روغن کمی سرخ کنید. سینه مرغ خردشده به 
همراه ادویه را اضافه کرده و تفت دهید. سپس لوبیا و فلفل دلمه خردشده 
را اضافه کنید. گوجه  فرنگی  ها را در ظرف جداگانه خرد کنید و با همزن برقی، 
مایعی یکدست تهیه کنید و روی مخلوط گوشت و لوبیا بریزید. سیب  زمینی 
به مایع  بپزید و کمی که نرم شد،  با مقداری آب  را جداگانه  و هویج خردشده 

اضافه کنید.

مقدار مواد مغذی موجود در یک بشقاب سرصاف خوراک لوبیاسبز

مقدارماده مغذی

802.32انرژی )کیلوکالری(

25.97کربوهیدرات )گرم(

92.02پروتئین )گرم(

35/6فیبر )گرم(

8.9چربی )گرم(

291کلسترول)میلی گرم(

481.12ویتامین A )میکروگرم(

1782.95فوالت B9 )میکروگرم(

128.17پتاسیم )میلی گرم(

5.85روی )میلی گرم(

6.5آهن )میلی گرم( 

از ویتامین هــا و  ایــن غــذا سرشــار 
ــی  ــت. گوجه  فرنگ ــی اس ــالح معدن ام
پلــی- و  پتاســیم  خــوب  منبــع 
پتاســیم  دریافــت  اســت.  فنل  هــا 
باعــث بهبــود فشــارخون می  شــود 
در  موجــود  رنگدانه  هــای  و 
از  پــس  به خصــوص  گوجه  فرنگــی 
ــرطان  ــگیری از س ــث پیش ــت، باع پخ
ســیب  زمینی  می  شــود.  پروســتات 
پتاســیم  حــاوی  از ســبزیجات  نیــز 
نشاســته  دلیــل  بــه  و  اســت  بــاال 
ــی  ــع پروبیوتیک ــک منب ــاوم  اش ی مق

خــوب بــه شــمار مــی رود.

پروبیوتیک هــا باعــث بهبــود عملکــرد 
از  پیشــگیری  و  گوارشــی  سیســتم 
منبــع  هویــج  می شــوند.  ســرطان 
 A ویتامیــن  و  بتاکاروتــن  خــوب 
از  بســیاری  در   A ویتامیــن  اســت، 
از  پیشــگیری  مهــم  واکنش هــای 
ــوز(  ــلولی و آپوپت ــز س ــرطان )تمای س

لوبیـا  مؤثـر اسـت. هـر نیـم فنجـان 
اسـت.  فیبـر  گـرم  دو  حـاوی  سـبز 
کـروم  خـوب  منابـع  از  سـبز  لوبیـا 
کـروم  عملکردهـای  از  یکـی  اسـت. 
بهبود ترشـح انسـولین از سـلول های 
دلمـه  فلفـل  اسـت.  پانکـراس  بتـای 
اسـت   C ویتامیـن  غنـی  منبـع  خـام 
کـه البتـه حـرارت هنـگام پخـت باعث 
تخریـب مقـدار زیادی از ایـن ویتامین 
می  شـود. سـینه مرغ حـاوی پروتئین 
مـاده  روی  اسـت.  بـاال   )Zn( روی  و 
مغذی بسـیار مهـم در مـادران باردار 
و شیرده و کودکان است و کمبود آن 
گاهـی اوقـات عـوارض جبران ناپذیری 
مصـرف  داشـت.  خواهـد  پـی  در  را 
ایـن غـذا باعـث تأمیـن مـواد مغـذی 

می  شـود.  موردنیـاز 

این غذا سرشار از ویتامین ها و 
امالح معدنی است

28



(۰۲۱ )
۶۶۵۷۸۵۲۲ 

            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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