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دوماهنـامه شنـاخت و مهـار سرطـان
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 مــــرداد و شهــریور  /  مهـــر و آبـــــان  1398  

قلیان و سرطـــان

از پ تا ت؛ همه چیز درباره سرطان 
پروستات

نمک ُیــد دار،
چاره ای برای کمبود ُیــد

چگـــونه از مـــزایای بیمــه تکمیلی 
استفاده کنیم؟

نترسید، سرطان درمان دارد



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 بهروز زیندشتی

»سروانه« 5
تکنیک: مرکب، اکریلیک و ورق طال روی بوم

ابعاد: 80×210
1398

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 |  اصل مطلب عشق ورزیدن به آدم هاست / دکتر نیره توکلی

3 سخن سردبیر |  چرا منتظر بمانیم مردم به سرطان مبتال شوند؟ / دکتر کاظم زنده دل

 4 رویداد |  سرطان پستان قابل پیشگیری است / دکتر کاظم زنده دل

5 بازدید دکتر یواکیم شوئز از مراکز علمی و شهرهای ایران / صادق شاهیان نطنزی،فرشته لطفی

6
پژوهش نامه |  سن پایین ابتال به سرطان پستان، معیار اصلی ارثی بودن آن نیست/  

دکتر الهام محبی

6 ورزشــکاران ســیگاری مراقــب باشند!

7 تریاک، تهدیدی برای ابتال به سرطــان مثــانه است

8
چهــره به چهــره |  نتـــرسید، سرطان درمـــان دارد / دکتر جهانگیر رأفت                                      

محمود مختاریان، صادق شاهیان نطنزی، داوود ابراهیمی

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

14
اینفــوگرافیک | قلیـــان و ســـرطان/ منیره سادات سیدصالحی، الهه جعفری،

دکتر کاظم زنده دل

16 سالمت باشید | ســواد سالمت / دکتر فاطمه زارعی

18 سالمت باشید | مراقبت های تغذیه ای قبل از ُید درمانی / صبا نرم چشم

19 سالمت باشید | نمک ُید دار، چاره ای برای کمبود ُید / فاطمه تورنگ

20 روایت من | می گفت فقط به خاطر تو می جنگم / آرزو بابایی نژاد

22
آموزش | از پ تا ت؛ همه چیز درباره سرطان پروستات / مهران آماده رستمی،          

دکتر آذین نحوی جو، دکتر عرفان امینی

26 یاری گری |  چگونه از مزایای بیمه تکمیلی استفاده کنیم؟ / معصومه جودکی

28 سفره سالمتی   |  آش دوغ؛ منبع غذایی سین  بیوتیک / بهاره ساسانفر
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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، 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: مهیار جهان

همکاران این شماره: مهران آماده رستمی، داوود ابراهيمی، دكتر سعيد امانپور، دکتر عرفان امینی، آرزو 
بابایی نژاد، امين باغشاهی،دكتر رعنا برازنده، محمد جواد برخورداران،  مهران تقی زاده مژدهی، دکتر نیره 
توکلی، علی جعفر محمدی، الهه جعفری، معصومه جلیلوند ، نازنين جواديه، معصومه جودکی ، ترالن 

ذوالفقاری، منیره سادات سيدصالحی، فرشته لطفی ، مرضیه مجیدی نجف آبادی، صبا نرم چشم 
ویراستار: مسعود دژکام

چاپ: سبزارنگ؛ تهران، خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به سمیه، کوچه محمدی، پالک 6 
info@shamsngo.ir :پست الکترونیک
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www.shamsngo.ir   :وب سایت
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روبروی خیـــابان اعتمـــادزاده، کوچه پـــروین، 
پالک 6، واحد 16      تلفکس:  66578522 -021
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دکتر کاظم زنده دل
دانشیار مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر ایران
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دکتر نیره توکلی
جامعه شناس، استاد دانشگاه و پژوهشگر

اگر بیماری را محدودیت بدانیم، تبدیل محدودیت به فرصت 
کار آدم های خالق است.

و  فاعلیت  به  مربوط  موضوع  سر  بر  که  است  زمانی  دیر 
وجود  نظر  اختالف  جامعه شناختی  نظریات  در  ساخت 
دارد. ریشه این مسئله معموالً در این است که آیا اولویت 
با عامالن اجتماعی است یا با ساخت های اجتماعی. یعنی 
اجتماعی  به عبارت دیگر ظرف  و  اجتماعی  و شرایط  اوضاع 
است که تعیین کننده است یا کسانی که در داخل این ظرف 
آرای گاه  از  بهره گیری  با  وولف،  جانت  اجتماعی کنشگرند؟ 
می گیرد که  نتیجه  آلتوسر،  و  وبر  و  نقیض دورکیم  و  ضد 
همه کنش های انسان جبری است. نه تنها جبری است، بلکه 
این جبر چندگانه نیز هست ــ جبر عوامل اجتماعی، عوامل 
که  پیداست  شیمیایی-  و  عصب شناختی  روان شناختی، 
جبر جسمانی )ظرفیت های جسمی و بیماری و سالمت( و 

شرایط فیزیکی نیز در همین محدوده می گنجد.
از  نمی تواند  انسان  گرچه  که  است  معتقد  او  حال،  این  با 
تعیین کننده های اجتماعی )و جبرهای دیگر( بگریزد، کنش 

انسان آزاد و آفریننده است. 
گفته او را می توان بدین گونه تفسیر کرد که جبرهای گوناگون، 
را می سازند، در  انسان  که ظرف ها و ساختارهای کنشگری 
عین حال، که او را محدود می کنند، اگر نباشند، کنش انسان 
اساساً ناممکن و بی معناست. زیرا هیچ رویدادی در خأل اتفاق 
نمی افتد. باید ظرفی و ساختاری باشد که بتوان در داخل آن 
انتخاب و کنشگری و عاملیت آزاد و خالقانه را تعریف کرد. راز 
خالقیت و آفرینشگری انسان در تبدیل این جبر ساختاری و 

این محدودیت به فرصت نهفته است. 
را نوعی  بیماری سرطان،  به ویژه  بیماری،  اکنون رواست که 
جبر، ساختار و محدوده تعریف کنیم. همین محدودیت در 
دست انسان های خالقی، که بی شک مخاطبان و خوانندگان 
دوماهنامه سروش شمس، و نیز پدیدآورندگان آن، در زمره 
نمونه های شاخص آن اند، به ابزاری تبدیل شده که آن را به 
توانایی  نمایش  از  تازه ای  عرصه های  تسخیر  برای  فرصتی 
بدل کنند. چون توانایی ها و قابلیت های آن ها، محدودیت ها 
را کم اثر می کند، چون نشان می دهد که توانایی های آدم های 
خالق و توانا، در هر ظرف و ساختاری که به  زور و جبر جای 
بگیرد، بیرون می زند و ساختار را می ترکاند. همان گونه که در 
همه جای دنیا چنین شده است. انسان توانمند در رویارویی 
با این بیماری، گذشته از آنکه به فکر بازیابی سالمت و درمان 
خویش است، مجله منتشر می کند؛ کتاب می نویسد؛ امید 
و  می نهد  بنا  و کمک  برای درمان  و سازمان  نهاد  می دهد؛ 

به ساحل  با خود  را هم  تا دیگران  تجربه ها منتقل می کند 
برای همه   و مد  جزر  پر  است  برساند، که ساحلی  سالمت 
سرمایه داری  آز  قوم  و  فاشیستی  نظم  که  امروز،  آدم ها. 
با  را  جهان  و داروی همه کشورهای  آزاد  اراده  و  نان  امریکا 
سالح تحریم ها به گروگان گرفته و دسته دسته مردم فقیر 
و گرسنه کشورهای غارت شده را، در پی نان و زندگی حداقلی، 
و  شده  دورتر  سالمت  ساحل  کرده،  ناامن  قایق های  سوار 

رسیدن به آن نیاز به عزم و امید آهنین تری دارد. 
در ادبیات فارسی، چیزی داریم به نام »توفیق اجباری«. تصور 
می کنم بهترین تفسیر از چنین عبارتی این باشد که شخص، 
برخالف برنامه معمول زندگیش و برخالف زمان بندی برای 
رسیدن به هدف های درازمدتی که برای خودش تصور کرده، 
درگیر وضعیتی می شود که اولویت هایش را دگرگون می کند 
و هدف ها و رویکردهایش را به جهان و آدم ها تغییر می دهد. 
اجباری بودن توفیق به این برمی گردد که شخص تا چه پایه 

قدرت و ظرفیت تبدیل جبر را به موفقیت داشته باشد. 
انسان های خالقی که محدودیت بیماری را تبدیل به فرصت 
با  که  هنری  آثار  و  نشریات  نهادها،  تمام  فراوانند.  کرده اند 
و  آمده  به وجود  بیماری  این  بیماران درگیر  به  هدف کمک 
دستاورد همین آدم هاست که خاص را عام کرده اند و بیماری 
خود یا عزیزانشان بینشی را برای آنان فراهم آورده که نه فقط 
به خود، بلکه به عزیزانی که نگران سالمتشان هستند و به 
همه درگیران و نادرگیران به بیماری امید دهند. فرهیختگانی 
که درد بیماری را به درد جاودانگی تبدیل می کنند و همیشه 
از خالل چهار  را  اگر چون سنکا، حرف خود  می مانند. حتی 
قرن پیش از میالد به گوش برسانند که گفته است: »آرزوی 
از سالمتی است.«؛ همان »وصف العیش،  سالمتی، نیمی 

نصف العیش« خودمان، اما این بار در حوزه سالمت.
و  جوئل سیگل، نویسنده کتاب های مختلف، منتقد فیلم 
برنده جایزه های متعدد اِمی)یکی از جوایز هنری برای تولید 
تلویزیونی( نیز جزو یکی از این بیماران خالق بود. جزو کسانی 
بود که به بهترین وجه ممکن تبدیل محدودیت به فرصت را 

تفسیر کرد. او می گوید:
اما در اغلب اوقات  را دگرگون می کند،  آدم  این بیماری زندگی 
زندگی را بهتر می کند. آدم یاد می گیرد که به چه چیزی اولویت 
بدهد و یاد می گیرد که وقتش را الکی تلف نکند، یکراست برود 

سر اصل مطلب و اصل مطلب عشق ورزیدن به آدم هاست.
حق با اوست، وقت تنگ است. وقت همیشه تنگ بوده، اما بدان 

آگاهی نداشته ایم. حاال توفیق اجباری شده که بیشتر بفهمیم.

همیشه گفته ایم پیشگیری بهتر  
از درمان است، اما اقدامات 

انجام شده برای پیشگیری سرطان 
خیلی محدود است

نام خیریه شمس با شناخت شروع می شود

چرا منتظر بمانیم مردم به 
سرطان مبتال شوند؟

حاال توفیق اجباری شده که بیشتر بفهمیم

اصــل مطلب، عشــق 
ورزیــدن به آدم هــاست

پزشـکان و پرسـنل بهداشـت و درمـان 
بایسـتند تـا بتوانیـم بـه همـه اهـداف 

شـناخت و مهـار سـرطان برسـیم.
پزشـکان و پرسـنل و مدیران بهداشـت 
خدمـات  بـا  همـراه  بایـد  درمـان  و 
اسـتاندارد اطالعـات دقیـق بـه بیماران 
سیاسـت گذاران  و  مسـئوالن  بدهنـد؛ 
بایـد دسترسـی بـه خدمـات را فراهـم 
شـرکت ها  و  صنایـع  صاحبـان  کننـد. 
سـرطان  از  پیشـگیری  بـرای  ادارات  و 
محـل  از  سـالم  زندگـی  سـبک  و 
سـرمایه گذاری  اجتماعـی  مسـئولیت 
بایـد  رسـانه ها  و  هنرمنـدان  کننـد؛ 
زمینـه ارتباط صحیح با مـردم را فراهم 
کننـد و برای آگاهـی عمومی و افزایش 
سـواد سـرطان اقـدام کننـد و خرافـات 
را بزداینـد؛ نیکـوکاران حمایـت مالـی و 
معنـوی کنند. داوطلبـان در پروژه های 
حمایتـی و آموزشـی فعالیـت منظم و 

باشـند. داشـته  سـازمان یافته 
بـرای هـر شـخص حقیقـی و  تقریبـاً   
حقوقـی در جامعـه وظیفـه ای وجـود 
بـا  مبـارزه  بـرای  می توانـد  کـه  دارد 

دهـد. انجـام  سـرطان 
در ایـن راه نبایـد منتظـر دیگـران بـود. 
نخواهـد  مهـار  خودبه خـود  سـرطان 
شـد. می توانیـد خودتـان بسـنجید کـه 
شـما چـه اقدامـی در این مسـیر انجام 
در  نقشـی  هـم  شـما  حتمـاً  داده ایـد. 
ایـن مبـارزه داریـد. آیـا فکـر می کنیـد به 

وظیفـه خـود عمـل کرده ایـد؟
خیریـه شـمس، امیـدوار اسـت در کنار 
شـما الگـوی مناسـبی از یـک سـازمان 
مردم نهـاد در زمینـٔه مبارزه با سـرطان 
کشـور  در  و  کنـد  پیـاده  به خوبـی  را 
از  پیـش  توسـعه دهـد. خیریـه ای کـه 
کمـک مالی و تأمیـن دارو با پژوهش و 
گسـترش شـناخت در جامعـه، راه را بر 

گسـترش سـرطان ببنـدد.

مـاه گذشـته یکـی از اقـوام نزدیـک را بـرای چـکاپ فرسـتادم. متأسـفانه نتیجـه 
آزمایـش  مثبـت بـود و متوجـه بیمـاری سـرطان شـدیم. قبـل از اینکـه بیمـاری در 
بـدن او منتشـر شـود بـرای درمـان اقـدام کردیم. کمـی تعلل و تأخیر می توانسـت 
بـرای بیمـار و خانـواده فاجعه بـار باشـد. پیش خـودم فکر کـردم چقـدر خانواده ها 
هسـتند کـه بـه دلیـل بی اطالعـی از عالئـم بیمـاری و آشـنا نبـودن بـا روش هـای 
تشـخیصی غفلـت می کننـد و هنگامـی متوجـه بیمـاری سـرطان می شـوند کـه 
دیگـر خیلـی دیـر شـده و هرچقـدر هم هزینـه کنند ممکن اسـت دیگر نتیجـه ای از 

درمان هـا نگیرنـد. 
همیشـه گفته ایـم پیشـگیری بهتـر  از درمان اسـت. امـا اقدامات انجام شـده برای 
پیشـگیری سـرطان خیلی محدود اسـت. مطالبی هم که به مردم گفته می شـود 
در بیشـتر مواقـع بـا سـواد  سـالمت مـردم سـنخیتی نـدارد و نتیجـه موردنظـر 

حاصـل نمی شـود.
تردیـدی نیسـت کـه بیمـاران مبتـال بـه سـرطان نیـاز مالـی دارنـد و نیکـوکاران باید 
بـرای تأمیـن داروهـا و درمان هـای اساسـی بیمـاران  بـه میـدان بیایند. بـا این حال 

کمـک مالـی بـه بیمـاران سـاده ترین کاری اسـت کـه می شـود کـرد.
چـرا منتظـر بمانیـم تـا بیماری سـرطان پیشـرفت کنـد و وقتی بیماری پیشـرفت 
کـرد، بـرای تأمیـن داروهـای بیمـار اقـدام کنیـم؟ یـا اینکـه بیمارسـتان ها را تجهیـز 

کنیـم و  بیمـاران را در مراحـل پیشـرفته و صعب العـالج درمـان کنیـم؟ 
در خیریـه شـناخت و مهـار سـرطان )شـمس( از ابتـدا تصمیـم گرفتیـم به صورت 
همه جانبـه بـا سـرطان مبـارزه کنیـم و در کنـار حمایـت از بیمـاران و خانواده هـای 
بـه  نیازهـای مشـاوره ای کـه دارنـد،  و  تأمیـن دارو، معیشـت  بـه  توجـه  و  آن هـا 

پیشـگیری، آمـوزش و پژوهـش اهمیـت دهیـم.
نام خیریه شـمس با »شـناخت« شـروع می شـود زیرا برای مبارزه و مهار سرطان، 
ابتـدا بایـد آن را بشناسـیم. بنابرایـن تصمیـم گرفتیم بـه مردم آمـوزش دهیم تا با 
علـل و عالئـم سـرطان آشـنا شـوند. انتشـار مجلـه سـروش شـمس، پویش هـا و 
همایش هایـی کـه برگـزار می کنیـم، برنامه هـای غربالگـری کـه در پویش هـا بـرای 
جمعیت هـای مختلـف انجـام می دهیـم، توجهـی که به توسـعه شـبکه اجتماعی 
داریـم، همـه بـا هـدف انجـام ایـن مأموریـت مهـم خیریـه شـمس، یعنـی آگاهـی 

بخشـی جامعـه انجام می شـود.
عـالوه بـر اطالع رسـانی در مـواردی هم که هنوز اطالعات و دانش ما کافی نیسـت 
از پژوهش هـای معتبـر سـرطان در مراکـز تحقیقاتـی حمایـت می کنیـم. حمایت 
از پژوهش هـای کاربردی سـرطان را که با پیشـگیری، تشـخیص زودهنـگام، بهبود 
کیفیـت تشـخیص و درمـان و مراقبت هـای تسـکینی و حمایتی و نظـام مراقبت 
سـرطان در کشـور مـا مرتبـط باشـند، مأموریـت خـود می دانیـم. اگـر شـناخت 
صحیحـی از سـرطان وجـود نداشـته باشـد، نمی توانیـم مبـارزه هوشـمندانه ای با 

سـرطان داشـته باشیم.
حضـور پزشـکان و  پرسـتاران بـرای مبـارزه همه جانبـه بـا سـرطان کافـی نیسـت. 
هنرمنـدان، اصحاب رسـانه، مدیـران، فناوران و تک تک مردم و نیکـوکاران باید کنار 

»آرزوی سالمتی، نیمی از سالمتی است«؛ همان 
»وصف العیش، نصف العیش« خودمان،

اما این بار در حوزه سالمت
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ــرای مثــال ســرطان پســتان  باشــند. ب
زنــان، ســرطان معــده، ســرطان  در 
روده بــزرگ،  ســرطان مثانــه، ســرطان 

پروستات در مردان و سرطان ریه.
قلیــان(  و  )ســیگار  تنباکــو  مصــرف 
مهم تریــن دلیــل ابتــال بــه ســرطان 
ــد از مصــرف آن هــا  ــه اســت کــه بای ری

اجتناب کرد.
حمایــت از تحقیقــات ســرطان توســط 

مردم و مؤسسات خیریه
ــات  ــک مؤسس ــورها کم ــایر کش در س
خیریــه  بــه تحقیقــات ســرطان خیلــی 
ــراً  ــج اســت. متوجــه شــدم کــه اخی رای
مؤسســات  بعضــی  هــم  ایــران  در 

خیریــه از تحقیقــات ســرطان حمایــت 
می کننــد. ایــن ابتــکار عملــی خیلــی 
مهــم در جامعــه ایرانــی اســت و مــن 

از آن استقبال می کنم.
ـــه  ـــی ک ـــای تحقیقاتــ ـــی از زمینه هــ یک
در حـــال حاضـــر در ایـــران در حـــال 
اجراســـت تحقیقــــــات در زمینــــــٔه 
ـــگام  ـــیص زودهن ـــگیری و تشخـــ پیش
ســـــرطان پســـــتان اســـت. خیلـــی 
ـــن  ـــان در انجـــام ای مهـــم اســـت کـــه زن
ــز  ــن مراکـ ــی ایـ ــای تحقیقاتـ پروژه هـ
ـــه  ـــه ب ـــار و چ ـــوان بیمـــ ـــه  عنـــ ـــه ب چ
عنــــــوان داوطلــــــب در این تحقیقات 

مشارکــــت کنند.
در پایــان دوســــــت دارم از »خیریــه 
ــتیتو  ــن انســـ ــمس« و همچنیــ شــ
کانســــر ایــران تشــکر کنم کــه فرصت 

این مصاحبه را در اختیارم گذاشتند.
خیـــلی سپاســـگزارم.

اد
ید

رو

اد
ید

رو

ســـالم. مـــن دکتـــر الیزابـــت وایدرپَـــس، پزشـــک و محقـــق ســـرطان در آژانـــس 
ــاخه ای از  ــتم ایـــن آژانـــس در واقـــع شـ بین المللـــی تحقیقـــات ســـرطان هسـ
ـــت  ـــرطان فعالی ـــات س ـــٔه تحقیق ـــه در زمین ـــت ک ـــی اس ـــت جهان ـــازمان بهداش س

می کند.
در آســتانه مــاه اکتبــر )مهرمــاه( ســال  2019 هســتیم، ایــن مــاه اصطالحــاً مــاه 
صورتــی نامیــده می شــود؛. ماهــی کــه بــرای آگاهــی از ســرطان پســتان اقدامــات 

زیادی انجام می شود.
 ســرطان پســتان مهم تریــن ســرطان زنــان در تمــام جهــان اســت. ســرطان 
پســتان هــم از نظــر میــزان ابتــال و هــم از نظــر میــزان مرگ ومیــر در رتبــه اول 
ســرطان های زنــان از نظــر بــروز و مرگ ومیــر قــرار دارد. ســالیانه تعــداد زیــادی از 

زنان را در جهان و همچنین ایران درگیر می کند.
ســرطان پســتان بیمــاری ای جــدی اســت. زنــان بایــد هرگونــه تغییــر در پســتان را 
موردتوجــه قــرار دهنــد و پیگیری هــای الزم را جهــت تشــخیص تغییــرات انجــام 

دهند تا وجود یا نبود سرطان پستان مشخص شود.
دالیــل زیــادی بــرای ابتــال بــه ســرطان 
دالیــل  از  یکــی  دارد.  وجــود  پســتان 
اســتعداد ژنتیکــی افــراد اســت. زنانــی 
کــه دارای ســابقه فامیلــی ســرطان 
پســتان هســتند معمــوالً  در معــرض 
بــه  ابتــال  بــرای  بیشــتری  خطــر 

سرطان پستان قرار دارند.
افزایــش  بــرای  نیــز  دیگــری  دالیــل 
پســتان  ســرطان  بــه  ابتــال  خطــر 
زنــان  اگــر  مثــال  بــرای  دارد،  وجــود 
بچــه دار نشــوند و یــا اگــر به هــر دلیلی 
نتواننــد بــه فرزنــدان خــود شــیر دهنــد 
دارو  به عنــوان  هورمون هــا  از  یــا  و 
اســتفاده کننــد، خطــر ایجــاد ســرطان 
پســتان زیــاد می شــود. همچنیــن به ویــژه چاقــی در خانم هــا بعــد از ســن 

یائسگی  با خطر ابتال به سرطان پستان رابطه دارد.
ســرطان پســتان قابل پیشــگیری اســت امــا اگــر شــما عالئمــی از آن داریــد نبایــد 
آن را پنهــان کنیــد. شــما بایــد بــه دنبــال مراقبت هــا و کمک هــای پزشــکی باشــید 
تــا در اســرع وقــت بیمــاری شــما تشــخیص داده شــود. هرگز عالئــم بیمــاری را در 

بدن خود، پنهان نکنید حتی اگر این عالئم در پستان شما باشد.
همکاری تحقیقاتی با استادان ایرانی

مــن چندیــن بــار بــه ایــران آمــده ام و بــا اســاتید دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران 
همــکاری داشــته ام. تعــداد زیــادی از دانشــجویان ایرانــی  در ایــران و در اروپــا  بــا 
ــاع  ــرطان دف ــات س ــٔه تحقیق ــود در زمین ــای خ ــد و از پایان نامه ه ــن کار کرده ان م
ــا   ــران و اروپ ــی  در ای ــادی از محققــان ایران ــا تعــداد زی ــد. همچنیــن مــن ب کرده ان

همکاری می کنم.
آژانــس بین المللــی تحقیقــات ســرطان چندیــن پــروژه  در حــال انجــام در ایــران 
دارد. به طــور خــاص، یکــی از پروژه هــا در مــورد مصــرف تریــاک در ایــران و ارتبــاط 
آن بــا ســرطان اســت. مصــرف تریــاک در ایــران خیلــی رایــج اســت، بنابرایــن 
تحقیقــات در مــورد تریــاک در ایــران بســیار اســتراتژیک اســت تا عوارض ســالمتی 
ــود دارد  ــران وج ــری در ای ــم دیگ ــای مه ــن چالش ه ــود. همچنی ــناخته ش آن ش
ــه  ــرطان ری ــژه س ــرطان به وی ــه س ــال ب ــر ابت ــا خط ــه ب ــان،  ک ــرف قلی ــد مص مانن

ارتباط دارد.
ــا آگاه  ــد از آن ه ــران بای ــردم ای ــه م ــت ک ــج اس ــران رای ــادی در ای ــرطان های زی س

پروفسور یواکیم شوئز رئیس بخش محیط و تشعشعات )ENV( آژانس بین المللی 
تحقیقات سرطان IARC هفتم الی چهاردم شهریور ماه 1398 به شهرهای تهران، ارومیه، 
تبریز، گرگان و ساری در ایران سفر کرد و در مراکز علمی مختلف، آخرین دستاوردهای 
بین المللی در زمینه پیشگیری از سرطان های مرتبط با شغل و محیط زیست را ارائه کرد.

هدف رئیس بخش محیط و تشعشعات )ENV( آژانس بین المللی تحقیقات سرطان از 
با  تحقیقات مرتبط  زمینٔه  پژوهشی کشور در  زیرساخت های  بررسی  ایران،  به  سفر 
سرطان های شغلی و محیطی و گسترش همکاری ها بین محققان و سیاست گذاران 

کشور وIARC ، با رویکرد پیشگیری از سرطان های شغلی و محیطی در کشور بود.
در سفر به شمال کشور جمعه هشت شهریور، دکتر شوئز از دانشگاه مازندران 
ثبت  زمینٔه سرطان شامل  در  دانشگاه  پژوهش های  و  زیرساخت ها  با  و  بازدید 
سرطان، کوهورت، و پژوهش های تشعشعات طبیعی شهرستان رامسر آشنا شد.  
شنبه 9شهریور بازدید از کوهورت گلستان با بررسی دستاورد های علمی در زمینٔه 

پیشگیری از سرطان در این استان ادامه یافت. 
 روز یکشنبه 10 شهریور جلسه ای با حضور دکتر ملک زاده در پژوهشکده کبد و گوارش 
پژوهشکده،  زیرساخت های  و  و دستاوردها  برگزار شد  تهران  بیمارستان شریعتی 

شامل کوهورت پرشین و همچنین کوهورت شغلی معادن رفسنجان معرفی شد. 
سپس در نشستی که در همان روز با حضور مدیران اداره سرطان و سایر ادارات 
معاونت بهداشتی وزارت بهداشت و مدعوین سازمان های مختلف کشور برگزار 
شد، دستاوردها و اقدامات ملی در زمینٔه کنترل مواجهات شغلی و محیطی مورد 

بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 
همچنین دکتر شوئز روز دوشنبه 11 شهریور از پژوهشکده سرطان انستیتو کانسر 
ایران بازدید کرده و ضمن بررسی پیشرفت مطالعه ملی بررسی ارتباط مصرف 
تریاک و قلیان با بروز سرطان ها )IROPICAN(، با پژوهش های این مرکز در زمینٔه 

پیشگیری از سرطان های مرتبط با شغل و محیط زیست آشنا شد. 
سفر به ارومیه و بازدید از دریاچه ارومیه به علت تغییرات در مساحت بزرگ ترین دریاچه نمک 
خاورمیانه و تأثیر آن بر تغییرات اقلیمی به علت اهمیت باالی این موضوع برای ایران از 
مهم ترین رویدادهای سفر دکتر شوئز به ایران بود که در روز سه شنبه و چهارشنبه 13-12 
شهریور انجام شد. جلسه مشترک با کارشناسان و مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان 
غربی و شرقی شامل معرفی برنامه ثبت جمعیتی سرطان، کلینیک طب کار دانشگاه ارومیه، 
بحث و تبادل نظر در مورد رابطه با کودهای شیمیایی و سموم کشاورزی با بروز سرطان ها از 

دکتر وایدرپَس، محقق آژانس بین المللی تحقیقات سرطان در گفت وگوی 
اختصاصی با سروش شمس:

سرطان پستان قابل پیشگیری است
دکتر کاظم زنده دل

سفر رئیس بخش مواجهات محیطی و پرتوها، آژانس بین المللی تحقیقات سرطان )IARC( به ایران

بازدید دکتر یواکیم شوئز از مراکز علمی و شهرهای ایران
صادق شاهیان نطنزی، فرشته لطفی

سرطان های زیادی در ایران
رایج است که مردم ایران باید از 

آن ها آگاه باشند

نقاط برجسته سفر به این دو استان بود.
 سخن آخر

متعددی  محیطی  و  شغلی  مواجهات 
بین المللی  آژانس  توسط  دارد که  وجود 
به عنوان   )IARC( سرطان  تحقیقات 
شده اند.  طبقه بندی  سرطان زا  عوامل 
برخی از مشاغل به خصوص از نظر بروز 
سرطان به عنوان مشاغل پرخطر شناخته 
که  محیطی  عوامل  همچنین  شده اند. 
روزانه با آن ها سر و کار داریم مثل تنفس 
و  منزل  کالن شهرها،  در  آلوده  هوای 
تابش  می نوشیم،  که  آبی  کار،  محیط 
رادیواکتیو،  تشعشعات  خورشید،  اشعه 
توسط  که  دخانیاتی  دود  ثانویه  مصرف 
از  خیلی  و  می شود  مصرف  افراد  سایر 
عواملی که در محیط زیست با آن مواجه 
با  نشده اند  شناخته  هنوز  ولی  هستیم 

ایجاد سرطان ها مرتبط هستند.  
در مدت حضور یک هفته ای دکتر شوئز در 
ایران، موضوعات مهمی که در زمینٔه 
مواجهات شغلی و محیط زیست با وی در 
میان گذاشته شد و فرصت های تحقیقاتی 
این حوزه در کشور به ایشان معرفی شده 
و از نظرات مشورتی و تخصصی وی برای 
تعیین اولویت های تحقیقاتی در مناطق 
مختلف کشور استفاده شد و زمینه سازی 
و  ایران  بین  مشترک  همکاری های  برای 
سازمان های بین المللی صورت گرفت که 
پیگیری آن ها می تواند در پیشگیری از 
سرطان ها در مردم عزیز ایران مؤثر باشد. 
 »ارتباطــات ســالمت« حــوزه جدیــدی در 
»ارتباطــات توســعه« اســت. به وجــود 
آمــدن مشــاغل جدیــد در مســیر صنعتی 
شــدن و همچنیــن تغییــرات عوامــل 
ــتفاده های  ــال اس ــه دنب ــی بــــ محیطـــ
روزافــزون از منابــع تجدیــد پذیــر و تجدیــد 
ناپذیــر طبیعــی نتایــج نامطلوبــی در پــی 
دارد کــه بیشــتر آن هــا توســط کشــورهای 
توســعه یافته مــورد تحقیــق و رصــد قــرار 
ــن  ــرای ای ــی ب ــای عمل ــه و راه حل ه گرفت
امیــد  اســت.  شــده  یافــت  مشــکالت 
اســت بــا افزایش ایــن ارتباطــات گام های 
جامعــه  ســالمت  مســیر  در  مؤثــری 

برداشته شود.
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دکتر علی  اکبر حق دوست استاد دپارتمان آمار و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، بعد از 
اتمام تحصیالت پزشکی در دانشکده بهداشت لندن موفق به اخذ فوق لیسانس آمار و دکترا در 
رشته اپيدميولوژی شد، وی با حفظ موقعيت علمی به عنوان مدرس افتخاری در آن دانشکده به 
ایران بازگشت. سوابق اجرایی ایشان شامل معاون برنامه  ریزی راهبردی و 
هماهنگی وزارت بهداشت، رئیس مرکز کاکرین ایران، سرپرست رصدخانه 
پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  بهداشت،  وزارت  سالمت  نظام  اطالعات 
کرمان، مشاور وزیر بهداشت و عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی 
کشور شود. زمینه تحقیقاتی این محقق، بررسی وضعیت مصرف مواد 
ارتباط آن با مصرف بیماری  های عفونی مانند HIV/AIDS و  غیرقانونی و 
همچنین بروز بیماری  های مزمن )مانند ســــرطان به ویژه سرطان  های 

دستگاه گوارش و مثانه( است. 
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آن در جمعیت  بودن  ارثی  به تنهایی معیار  پایین  پستان در سنین  به سرطان  ابتال 
ایرانی نیست. وجود سابقه فامیلی و سایر معیارهای سرطان ارثی برای انجام تست 

ژنتیک باید موردتوجه قرار گیرند. 
سرطان پستان مانند سایر سرطان  های دارای عوامل خطر محیطی و ژنتیک است. ده 
درصد موارد ابتال به سرطان پستان به علت ارثی بودن آن اتفاق می  افتد که جهش  های 
ژنی )سرطان پستان مثل سایر سرطان ها به دلیل عوامل خطر محیطی و ژنتیکی ایجاد می شود( 
مسئول آن هستند از شناخته شده ترین ژن  های دخیل در رخ دادن سرطان پستان هستند. 
بنابراین شناخت افرادی که دارای جهش های ژنتیک هستند. یکی از گام  های مهم برای 

مشاوره ژنتیک، غربالگری و انجام استراتژی  های پیشگیری در افراد مستعد است. 
 )National Comprehensive Cancer Network-NCCN( شبکه ملی جامع سرطان آمریکا
بر اساس شواهد علمی راهنمایی را برای مدیریت سرطان پستان در افراد مستعد این 
سرطان ارائه داده است. در این راهنما پیشنهاد شده است که برای افراد مستعد، آزمایش 
ژنتیک انجام شود. معیارهایی که افراد را در شمار افراد مستعد قرار می دهند عبارت اند از: 
1( ابتال به سرطان پستان در سن کم، 2( سابقه خانوادگی ابتال به سرطان، 3( مردان مبتال 
به سرطان پستـان، 4( سرطان هایی که چند موضع را درگیر کرده است )multi-focal(، و 
5( سرطان های پستانی که گیرنده های آن ها )ER, PR, HER2(  در سطح سلول وجود ندارد 

.)Triple negative( یا به  اصطالح بیان نمی  شود
در جمعیت ایران سهم سرطان های پستان ارثی و ارتباط آن با جهش های ژنی شناخته شده 
همکاری  با  و  ایران  انستیتو سرطان  تحقیقات  در مرکز  مطالعه ای  اخیراً  اما  نیست، 
دانشگاه تورنتو کانادا به این موضوع پرداخته است. در این مطالعه محققان با غربالگری 
بیماران از نظر جهش ژنتیک ، میزان ارثی بودن سرطان پستان را تعیین کردند و همچنین 
معیارهای راهنمای بین المللی را در جمعیت موردمطالعه، بررسی کردند. با مطالعه 424 
فرد مبتال به سرطان پستان و اعمال معیارهای ارثی بودن به ویژه در نظر گرفتن سن ابتال 
مشخص شد، انجام آزمایش های ژنتیک در زنانی که سن ابتال به سرطان پستان در آن ها 
کمتر از 40 سال بود و سایر معیارهای ارثی بودن را نداشتند در جمعیت ایرانی بازدهی ندارد 
و سن کم به تنهایی نمی تواند تنها معیار ارثی بودن سرطان پستان در ایران باشد. محققان 
این مطالعه پیشنهاد می  دهند که انجام آزمایش های ژنتیک  بر اساس راهنمای پیشنهادی 
بین المللی باید با مالحظات بیشتری انجام شود و در  بیمارانی که فقط زیر 40 سال  سن  
دارند ولی سایر معیارهای ارثی بودن را ندارند انجام نشود. عالوه بر مالحظات علمی، انجام 
معیارهای  گرفتن  نظر  در  با  نیز  آزمایش  ها  این گونه  باالی  هزینه  ژنتیک،  آزمایش  های 
سیستم  در  را  ژنتیک  آزمایش  های  اقتصادی  بار  می تواند  ایران  برای  شده  بومی سازی 
سالمت کم کند )تعرفه سال 1398 برای  بررسی هم زمان ژن ها  در سرطان پستان 85 
میلیون ريال است این هزینه آزاد بوده و تعرفه  های بیمه به آن تعلق نمی  گیرد(. خوانندگان 
گرامی برای اطالعات بیشتر از »آزمایش ژنتیک برای بررسی احتمال ابتال به سرطان« 
می توانند به نشریه سروش شمس شماره شش، بخش آموزش، صفحه 22 مراجعه 

کنند.
منبع:

Ebrahimi E, Sellars E, Shirkoohi R, Harirchi I, Ghiasvand R, Mohebbi E, et al. The NCCN 
Criterion” Young Age at Onset” Alone is Not an Indicator of Hereditary Breast Cancer 
in Iranian Population. Cancer Prevention Research. 2019:canprevres. 0056.2019.

مصرف زیاد مکمل  های ویتامینB6  و 
B12 در ورزشکارانی که سیگار مصرف 
را  ریه  به سرطان  ابتال  می کنند، خطر 

افزایش می دهد.
ویتامین های گروه B معموالً با وعده 
افزایـــــش سطـــــــح انــــــــــرژی در 
می  رسند.  به فروش  مصرف کنندگان 
اما براساس مطالعه جدید چاپ شده 
در مجـــــــله انکـــولـــــــوژی بالـــینی 
)Journal of Clinical Oncology( بهتر 
زیاد  مصرف  از  سیگاری  افراد  است 
اجتـــــناب   B12 و    B6 ویتامین  های 
کنند. درحالی که سالیانه بیش از شش 
میلیون نفر در سراسر جهان به علت 
دست  از  را  خود  جان  سیگار  مصرف 
داده  نشان  جدید  مطالعه  می  دهند 
است شانس ابتال به سرطــــــان ریه 
مقـــــادیر  مــــردان سیگـــاری که  در 
  B12یا  B6 ویتامین  مکمل  های  زیادی 
از مردان  بیش  مصـــــــرف می  کنند، 
از این  سیگاری است که مقادیر کمی 

مکمل  ها را مصرف می کنند. 
با  که  )کوهورت(  هم گروهی  مطالعه 
حضور بیش از 77 هزار مرد 50 تا 76 
ساله آمریکایی انجام شده است، 808 
نظر  از  ریه  سرطان  به  مبتال  بیمار 
مقدار مصرف مکمل  های غذایــــی و 
ویتامین  ها طــــی 10 سال موردبررسی 
قرار گرفته و با جمعیت سالم مقایسه 
مطالعه  این  از  حاصل  نتایج  شدند. 
زیاد  مقادیر  مصرف  که  داد  نشان 
ویتامین B6 )20 میلی گرم و بیشتر در 
روز در بازه زمانی 10 ساله( خطر ابتال به 
سرطــــان ریه را در مردان سیگـــاری تا 
بیـــش از 30 درصـد افزایش می  دهد. 
همچــــنین، مصـــــرف مقــــدار 55 
میکروگرم ویتامین B12 در روز در بازه 

مصرف تریاک، خطر ابتال به سرطان مثانه را افزایش می  دهد.
ایران و همچنین  تناسلی در  اداری  سرطان مثانه شایع  ترین سرطان دستگاه 
چهارمین سرطان شایع در مردان ایرانی است. عوامل خطر سرطان مثانه متنوع و 
برخی ناشناخته  اند. مانند سایر سرطان  ها عوامل محیطی و رفتاری فرد می  تواند 
ابتال به سرطان مثانه داشته باشد. مصرف تریاک به طور منظم  نقش مهمی در 

)حداقل هفته ای یک بار به مدت شش ماه(  از عوامل خطر ابتال به برخی از بیماری ها 
مانند سرطان حنجره، ریه، معده و مری شناخته شده است. ایران به علت داشتن مرز 
مشترک با افغانستان بزرگ ترین تولیدکننده تریاک جهان و همچنین قرار گرفتن در 
مسیر ترانزیت مواد مخدر، از آسیب های اجتماعی و سالمتی مصرف این مواد در امان 
نبوده است. بر اساس آخرین آمار منتشرشده بیش از یک میلیون نفر در ایران مواد 
مخدر مصرف می  کنند. لذا، ایران به عنوان یکی از کشورهای دارای مصرف باالی مواد 
از  بر سالمتی همواره  این مواد  بررسی مصرف  لزوم  و  مخدر شناخته  شده  است 
دغدغه  های محققان ایرانی بوده است. دکتر علی  اکبر حق دوست یکی از محققان 
سرشناس ایرانی است که در زمینٔه بررسی اثرات سالمتی مواد مخدر به ویژه تریاک 
مطالعاتی را انجام داده است. از مطالعات ایشان می  توان به بررسی اثر مصرف 
تریاک و رابطه آن با خطر ابتال به سرطان مثانه اشاره کرد. در این مطالعه مورد-

شاهدی در شیراز با حضور 198 بیمار مبتال به سرطان مثانه و مقایسه آن ها با 396 
در  را  مثانه  سرطان  به  ابتال  خطر  تریاک  مصرف  که  شد  داده  نشان  سالم  فرد 
مصرف کنندگان تا چهار برابر افزایش می  دهد. همچنین، برای افرادی که به مقدار 
زیاد از تریاک استفاده می  کردند این خطر تا پنج برابر افزایش می  یافت. بنابراین، با در 
ایجاد  این مطالعه مصرف تریاک به عنوان عامل خطر مهم در  نظر گرفتن نتایج 

سرطان مثانه محسوب می  شود.
تریاک به تنهایی به دلیل داشتن مواد آلکالوییدی، سرطان زاست. از طرف دیگر روش 
مصرف تریاک یعنی استفاده از روش سوزاندن آن به واسطه استفاده از زغال نیز بر 

سرطان زا بودن این ماده می افزاید.
منبع:

Akbari M, Naghibzadeh Tahami A, Khanjani N, Baneshi MR, Kamali E, Hesampour M, et al. 
Opium as a risk factor for bladder cancer: a population-based case-control study in Iran. 
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ـــتان،  ـــرطان پس ـــه س ـــال ب ـــن ابت ـــن پایی س
معیار اصلی ارثی بودن آن نیست

ورزشــکاران ســیگاری 
مراقــب باشند!

ـــه  ـــال ب ـــرای ابت ـــدی ب ـــاک، تهدی تری
سرطــان مثــانه است

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.

زمانی 10 ساله خطر ابتال به سرطــــان 
افزایش  درصـد   40 از  بیش  تا  را  ریه 

می  دهد. 
خطر  عامل  به تنهایی  سیگار  مصرف 
ریه  به سرطان  ابتال  بسیار مهمی در 
است تا جایی که افراد سیگاری 12 برابر 
افراد غیرسیگاری به سرطان ریه مبتال 
می  شوند، بنابراین بر اساس نتایج این 
مطــــالعه مصـــرف زیاد  مکمــل  های 

ویتامین B6 و B12  به صــــورت دارو در 
سرطان  به  ابتال  خطر  سیگاری  افراد 

ریه را افزایش می  دهد. 
بایـــد توجـــــه داشـــــت که مصــــرف 
مولتی ویتامین  ها که در بازار به فروش 
 B12 و B6 می  رسد مقدار ویتامین  های
به اندازه ای نیست که بتواند خطر ابتال 
به سرطــان ریه را در مـــــردان سیگاری 
افزایــــش دهد و حـــــاوی مقـــــادیر 
توصــیه  شده در پروتکل  های تغذیه  ای 
بین  المللی است، اما مــردان مطالعه 
اخیر، 15 برابر پروتکـــل های موجود از 
مکمل  های ویتامیـــن B6 و بیش از 20 
برابر مکمـــــل ویتامینB12  مصــــرف 
می کرده اند. بنابـــــراین افــــرادی که از 
مکمـل  های مولتی ویتامینه استاندارد 
استفاده می  کنند نیــازی نیست نگران 
مصرف بیش از اندازه این ویتامـــین  ها 
باشند. اما ورزشــــکارانی که بی رویه از 
این مکمل  ها استفاده می  کنند باید با 
احتیاط بیشــــتر و تحــــت نظــــارت 
متخصصـــــان مربــــوطه از مصــرف 

مقادیر زیاد این مکمل  ها پرهیز کنند.
منبع:

Brasky TM, White E, Chen C-L. 
Long-term, supplemental, one-
carbon metabolism–related 
vitamin b use in relation to lung 
cancer risk in the Vitamins and 
Lifestyle )VITAL( cohort. Journal of 
clinical oncology. 2017;35)30(:3440.
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مصرف سیگار به تنهایی
عامل خطر بسیار مهمی

در ابتال به سرطان ریه است
تا جایی که افراد سیگاری

12 برابر افراد غیرسیگاری به 
سرطان ریه مبتال می شوند

مصرف تریاک خطر ابتال به 
سرطان مثانه را در 

مصرف کنندگان تا چهار برابر 
افزایش می  دهد
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از آمریکا که برگشتم حدود سه سال دانشگاه شیراز بودم چ

بعد سال  اخراج شدم.  با مالحظه های خاص خودشان  که 
بیمارستان  در  سرطان  با  مبارزه  ملی  موسسه  در    1360
با ماهی 5هزار  بود  خانم کامرانی  به  خیریه ای که متعلق 
البته مطب خصوصی هم داشتم.  استخدام شدم  تومان 
در بیمارستان خیریه خانم کامرانی شاید حدود 10سال کار 
این  در  می گرفتم.  تومان  10هزار   ماهی  آخر  سال  و  کردم 
در  را هم می دیدم که  انستیتو کانسر  سال ها مریض های 
حقیقت  یک جای غیرقابل استفاده بود و فقط به عنوان یک 
آسایشگاه استفاده می شد. ولی توانستیم آنجا را تبدیل به 
یک بیمارستان فعال کنیم به طوری که سال آخر که آنجا بودم 
مریض های  به غیراز  جدید)ساالنه(  مریض  هزار  پنج  روزی 
موجود، مراجعه می کردند که آمار آن موجود است. سال 71 
بسیار  اباسهل« دوست  »ابوالقاسم  اصرار دکتر  به  یا 72 
عزیزم که آن موقع ریاست انستیتو کانسر را بر عهده داشت 
به من پیشنهاد شد عضو دانشگاه و هیئت علمی شوم که 

پذیرفتم و سال 95 بود که بازنشسته شدم.   
در  امروز سرطان  وضعیت  و  خودتان  تخصص  مورد    در 

کشورمان و بیماران مبتال به سرطان توضیح دهید؟
من در آن زمان که به ایران برگشتم پزشک تخصصی این 
را  سرطان  انواع  به  مبتالیان  بنابراین  نداشت  وجود  رشته 
می دیدم از اطفال تا بزرگ ساالن چون مثل حاال شیمی درمانی 

و درمان سرطان به صورت علمی وجود نداشت. 
 

ولی  کردند  هم  تالش هایی  و  آمدند  همکارانی  من  از  قبل 
من  کنند.  ایجاد  تحول  نتوانستند  شاید  باید  که  آن گونه 
که  نفراتی  آموزش  از  دادم.  انجام  بود  توانم  در  هرچه  هم 
تا نظم و ترتیب دادن به سیستم  به این رشته وارد شدند 
درمانی طی هشت الی 10 سال گذشته. کار یک نفر نیست 
روی  تمرکز کردم  بنابراین  ببیند  را  که سرطان های متعدد 
سرطـــان پســــتان. تاکنــــون بیش از 10 هزار بیمــــار مبتال 
به سرطان پستان در مطب بخش خصوصی من مراجعه 
کرده و تحت درمان قرارگرفته اند. در بخش دولتی که همان 
بیمارستان است در همین حدود بلکه بیشتر بیمار دیده ام. 
می توانم بگویم بیشترین مجمــــوعه پرونده های سرطــــان  
پستان را دارم و اگر بخواهیم آمار و تحقیقاتی در این زمینه 
انجام شود، این ها منبع خوبی به شمار می آیند. ناگفته نماند 
متأسفانه از نظر علم کامپیوتر آن چنان توانایی برای بایگانی 

و ذخیره پرونده ندارم و باید بگویم که یک نقص است. 
پستان  بیماران سرطان  روی  بیشتر  اآلن محور کاری من   
است و هر جای دنیا کنفرانس و سمینار مهم و مناسبی  
در خصوص سرطان پستان باشد شرکت می کنم تا از آخرین 

یافته ها مطلع شوم.
با توجه به این که به صورت تخصصی بر روی سرطان پستان 
نتایج  خوبی هم  به  آورده ام  به دست  تجربه  و  کار کرده ام 
رسیده ام و می توانم بگویم در زمینٔه سرطان پستان هر آن 

چیزی را که به نسبت باید بدانم، به دست آورده ام. 
   در حال حاضر ایران نسبت به کشورهای هم جوار و جهان  
از نظر سرطان در چه وضعیتی قرار دارد ؟ آمار زنان مبتال به 

سرطان چگونه است؟

در کشورهای غربی به این شکل است که برای هر نوع سرطان 
یک متخصص داریم مثالً سرطان ریه، زنان، پستان و غیره 
جدا است. در خصوص درصد و آمار نمی توانم بگویم چون ما 
آمار ثبت شده درست نداریم. با وجود تمام قانون گذاری که 
مجلس کرده است و در وزارت بهداشت هم جایی  برای ثبت 

موارد سرطان گذاشته اند، هنوز آمار درستی نداریم.
  آیا این که گفته می شود در ایران سونامی سرطان داریم 

درست است؟ 
اصالً واژه سونامی واژه درستی نیست. مریض زیادتر شده 

ولی باید در نظر بگیریم که:
اول جمعیت نیز افزایش پیدا کرده است. زمانی 35 میلیون 
چه  داریم،  جمعیت  میلیون   80 اآلن  داشتیم  جمعیت 
بخواهیم چه نخواهیم تعداد بیماران نیز بیشتر خواهد شد. 
به  مبتالیان  که  داریم  را  ادعا  این  است.  سنی  توقع  دوم 
سرطان در کشور ما جوان ترند، برای مثال در سرطان پستان 
یک دهه سنی جوان تر از دنیا هستیم و این را نمی توان گفت 
که واقعیت دارد چون ما به اندازه کافی پیر نداریم. اگر سابق 
توقع زندگی 45 تا 50 سال بوده، اآلن 60 الی 65 سال شده 
است. خواه ناخواه سرطان در اشخاص مسن بیشتر است . 
سونوگرافی،  است.  شده  بیشتر  تشخیص  وسایل  سوم 
آر آی« اآلن در دسترس عموم مردم قرار  ماموگرافی، »ام 
این  که  می دهند  هم  دست به دست  عوامل  بنابراین  دارد، 
به سرطان در کشور  تعداد مبتالیان  ایجاد شود که  تصور 
است.  نشده  بیشتر  من  نظر  به  ولی  است  شده  بیشتر 
ممکن است عدد بیشتر شده باشد ولی نسبی بیشتر نشده 
است. قبالً اگر چهار مریض جدید در روز می دیدیم اآلن شش 
مریض جدید می بینیم که علت افزایش سرطان نیست. این 

افزایش به خاطر عواملی است که قبالً" گفتم. 
  آیا آب وهوا و مواد غذایی تأثیری در سرطان دارد؟

است.  ما داشته ایم مؤثر  غذایی که  تغییر سیستم  اصوالً 
من مطمئن هستم که مسائل غذایی بدون شک تأثیر دارد. 
زمانی که رزیدنت و یا دانشجو بودم اگر ما یک مورد سرطان 
روده بزرگ می دیدیم تعجب آور بود و استادمان ما را جمع 
می کرد و به ما نشان می داد که این سرطان روده بزرگ است. 
اآلن سرطان روده اگر اولین نباشد دومین سرطان شایع در 
ایران است. علت تغییر غذایی است، شما یک زمانی  مردم 
غذایتان طبیعی بوده و پر از فیبر و مواد ضد سرطان بوده، 
دیگر  چیزهای  و  سوسیس  ساندویچ،  همبرگر،  اآلن  ولی 
غذایی  عوامل  بنابراین  غذاها شده اند.  از  نوع  این  جایگزین 
اگر نه در تمام سرطان ها ولی در بعضی از سرطان ها بدون 
شک عامل مؤثر هستند. عادت غذایی و تغییر عادت غذایی 

خود باعث برخی تغییرات خواهند شد. 
  توصیه عمومی شما برای پیشگیری چیست؟

است  مردم  آموزش  بگویم  می توانم  که  عمومی  توصیه 
و  است  بهداشت  وزارت  و  رادیو  ملی،  رسانه  وظیفه  که 
متأسفانه انجام نمی شود. حتی شنیده ام که گفته شده بود 
و نامه نگاری هایی شده که نمایش و تئاتری درباره سرطان 
برگزار نشود. من این جمالت را از بیماری که کارش تئاتر و 

نمایش بود شنیدم که امیدوارم درست نباشد. 
اگر به بانوان آموزش دهیم که با گذشت سن باید برای معاینه، 
شک  بدون  کنند.  مراجــــعه  سونوگــــرافی  و  ماموگـــرافی 
در  کنترل ها  این  و  می دهند  نشان  را  خودشان  بیشتر  تعداد 
بیماران  بیشتر  تقریباً  اآلن  است،  مؤثر  بسیار  تلفات  کاهش 
زمانی مراجعه می کنند که دیر است. حداقـــــل 9 مــــاه هست 
که مبتـــال شده اند و دیر مراجعه کردن موجب می شود شاهد 

مرگ ومیر بیشتر باشیم. 

این بار ســـراغ یکی دیگر از
بزرگان عرصه کنترل سرطان

که بورد تخصصی مدیکال 
انکولـــوژی خود را از نیویورک 

دریافت کرده، می رویم.
این اســـتاد دانشگاه علوم پزشکی 

تهران، ریاست دپارتمان 
انکولوژی انســـتیتو کانسر ایران را 

نیـــز در کارنامه خود دارد.
دکتر جهانگیر رأفت

که هنر دوســـت است در گفتگو با 
سروش شمس،

مطالـــب جالبی را در میان 
گذاشت.

از داروهای سرطان که در ایران 
ساخته می شود، ناراضی نیستم، 

خیلی از آن ها همان اثر نمونه 
خارجی را دارد، من به بیماران 

همیشه پیشنهاد داروی ایرانی را 
می دهم

  شما سال 1323 در تهران متولد شدید از حال و هوای تهران قدیم و اینکه چرا 
پزشک شدید؛ بگویید؟

در سال 1323 در چهار راه لشکر متولد شدم. سال 1333خانواده ام از آنجا به 
تا  بچگی  دوران  کردند.  نقل مکان  وزیر  محمود  میرزا  کوچه  سرچشمه  محله 
چهارم ابتدایی را در دبستان داریوش و دبستان کاخ در این محله قدیمی تهران 
با خاطراتی از خانه های قدیمی و مردم و بچه های صمیمی گذراندم. بعد از آن 
پدرم خانه ای به قیمت 23 هراز تومان آن هم به طور اقساط در خیابان سلسبیل 
شمالی)رودکی شمالی( خرید که بقیه دوران دبستان را نیز آنجا گذراندم. دوران 
سیکل اول را در دبیرستان بابک میدان رُشدیه بعد از آن مدرسه مروی خیابان 
ناصرخسرو که اآلن تبدیل شده به حوزه علمیه، تحصیل کردم. بعد در کنکور قبول 
شدم. آن موقع دانشگاه پهلوی بود و رفتم شیراز یک ترم مهندسی خواندم چون 
فارغ التحصیل ریاضی بودم. پدرم خیلی عالقه داشت که پزشک شوم. او استدالل 
ساده ای داشت و می گفت پزشک نانش در کف دستش است و نیازی به دولت 
ندارد؛ هر جا بنشیند پولش را در می آورد و منتظر اول ماه نمی ماند. من هم قبول 
کردم که پزشکی بخوانم. دوره دانشگاه را که هشت سال بود، تمام کردم و بعد از 
آن، یک سال به عنوان رزیدنت بخش داخلی گذراندم. برای تخصص داخلی تصمیم 
گرفتم به دانشگاه شیکاگوی آمریکا بروم و شاید جزء معدود آدم هایی بودم که 
با یک سال کار به عنوان سینیور رزیدنت پذیرفته شدم یعنی تمام تحصیالتی را 
که در شیراز داشتم قبول کردند. در عرض یک سال تخصص داخلی ام را گرفتم و 
بعد رفتم به دانشگاه کلمبیا در نیویورک و در آنجا فوق تخصص سرطان شناسی 

بالینی را گرفتم. 
این  از  ایران  آن موقع کسی در  انتخاب کردم که  را  به این علت سرطان شناسی 
رشته آگاهی نداشت و بیماران مبتال به سرطان گمراه بودند و نمی دانستند به 

چه پزشکی مراجعه کنند. 

مصاحبه با دکتر جهانگیر رأفت از متخصصان پیشگام 
در علم سرطان شناسی

نترسید
سرطان

درمان دارد

محمود مختاریان
صادق شاهیان نطنزی

داوود ابراهیمی
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به این علت سرطان شناسی را 
انتخاب کردم که آن موقع کسی 

در ایران از این رشته
آگاهی نداشت



10

آمار  چون  آمریکا  می گویم  اگر   ( آمریکا  در  می بینید  شما 
رسمی و اطالعات دقیق دارم( درصد مرگ بر اثر این بیماری 
بسیار کم است چون زود تشخیص داده می شود و اگر شما 
زود تشخیص دهید قابل درمان می شود. اگر دیر تشخیص 
زندگی،  محل  به  ارتباطی  هیچ  و  نیست  قابل درمان  دهیم 

تجهیزات و ثروت ندارد. 
یعنی دیگر قابل درمان  باشد  زمان درمان گذشته  وقتی که 
بین  دارد  وجود  عمده ای  اختالف  جهت  همین  به  نیست. 
مرگ سرطان پستان در ایران و دیگر کشورهای غربی که به 
این نکته توجه می کنند و آن هم آموزش است به مردمشان 

نشان می دهند که چطور به دنبال درمان بروند. 
  از نظر داروهای تحت پوشش و تأمین داروهای خارجی در 
حوزه سرطان به نظر شما چه جایگاهی داریم؟ لطفاً با توجه 

به تحریم ها صحبت بفرمایید. 
من معتقد هستم یکسری از داروهایی که در ایران ساخته 
داروهای  مورد  در  فقط  البته  دارد  خوبی  کیفیت  می شود 
نتیجه  و  دارد  مطلوبی  کیفیت  می کنم،  صحبت  سرطان 
مطلوبی که آمارش همه جا گزارش شده، گرفته شده است 

داروهای جدید بسیار گران است، صحبت روزی 10هزار دالر و 
شش هزار دالر تا 400 هزار دالر در ماه است. از نظر مخارج 
اصالً قابل تحمل نیست هرچقدر هم ثروتمند باشید در ایران 
را که حسابشان نجومی  آن چندنفری  اگر  البته  نمی شود- 
بار  است بگذاریم کنار- قابل تحمل نیست. بیمه ها نیز زیر 
این هزینه ها نمی روند. داروهای 30 الی 40 میلیون تومانی 
وزارت  و  می شوند  محسوب  ارزانی  داروهای  واقع  در  که 
بهداشت هم قبول نمی کند که این داروها وارد شود، گاهی 
می شود.  وارد  اختصاصی  یا  تک نسخه ای  به صورت  اوقات 
ساخته  ایران  در  که  داروهایی  از  نیستم  ناراضی  من  ولی 
می شود، خیلی از آن ها همان اثر نمونه خارجی را دارد. من 
به بیماران همیشه پیشنهاد داروی ایرانی را می دهم و اگر 
درخواست خارجی کنند به شوخی می گویم بروید یک دکتر 
خارجی پیدا کنید برایتان بنویسد. من اینجا هستم و داروی 
مناسب همین جا را می نویسم و مطمئن باشید اگر اعتقاد 
نداشتم نمی نوشتم و می گفتم چیز دیگر را بروید بخرید و 
حتی شده از زیر سنگ آن را پیدا کنید. خیلی از این داروهای 

جدید در بهترین حالت شش الی هشت ماه تا یک سال طول 
عمر به مریض می دهد ولی درمان کننده نیست به غیر از 
چندتایی که آمار نشان داده اختالف زیاد در زنده ماندن ایجاد 
می کند که آن هم کم است. الباقی فقط نگه دارنده هستند و 

درمان کننده نیستند. 
گاهی پیش خودم فکر می کنم کسی ماهی 50 تا 80 میلیون 
بماند.  زنده  بیشتر  ماه   3 الی   2 فقط  که  می کند  هزینه 
درصورتی که می بایست برای تهیه این پول خانه ، ماشین و 

گاهی فرش زیر پا نیز فروخته شود.      
  آقای دکتر از نظر تغذیه و روانشناسی، بیماران مبتال به 

سرطان در ایران چطور باید حمایت شوند؟
 حمایت خاصی از نظر تغذیه نمی خواهند. اصوالً بیماران ما در 
هر صنفی، با هر نوع بیماری و در هر سطحی )از سرماخوردگی 

گرفته تا سرطان( بسیار عالقه دارند بدانند چی باید بخوردند؟
درمان  را  پستان  سرطان  که  متخصص  به عنوان  هم  من 
می کنم در واقع هیچ پرهیز خاصی در بیماری که سرطان 
گرفته توصیه نمی کنم. تنها توصیه من این است که چربی 

کمتری بخورند چرا که چربی تبدیل به استروژن هورمونی که 
تحریک کننده سرطان پستان است می شود. انواع غذاها را 
بخورند و من هیچ وقت پرهیز غذایی نمی دهم. قبل از ابتال 
به سرطان، جریان فرق دارد، آن وقت می گوییم چه بخورد و 
چه نخورد. سوسیس، کالباس و یا هر چیز که نگه دارنده دارد 
)نیتریت،.....( مصرف نکنند. سعی در مصرف مواد خوراکی 
طبیعی داشته باشند. اما بعد از ابتال به سرطان به نظر من 

پرهیز غذایی هیچ فایده ای ندارد . 
  توصیه شما به دختران و زنان جوان چیست؟

سرطان پستان دو قسمت دارد یکی ژنتیک و خانوادگی که 
در این خصوص توصیه می کنم دختران در خانواده هایی که 
سابقه سرطان پستان دارند، از سن 25 سالگی به بعد تحت 

نظر و مراقبت باشند. 
برای زنان معمولی از سن 40 یا 45 سال به بعد توصیه می شود 
که حداقل برای 2سال پشت سرهم ماموگرافی و سونوگرافی 
انجام دهند اگر 2 سال طبیعی بودند به مرورزمان می توان آن 

فاصله را زیاد کرد.

درهرصورت نیاز به آموزش و آگاهی دادن داریم. نقش آگاهی و آموزش در کاهش 
سرطان اساسی و بسیار زیاد است. 

مورد دیگری که باید بگوییم این است که سرطان ترس ندارد. متأسفانه خیلی 
از بیماران از ترس سرطان به پزشک مراجعه نمی کنند. افراد غده را در پستان 
خود حس می کنند ولی از ترس مراجعه نمی کنند. درصورتی که اگر زود مراجعه 
کنند، معالجه خواهند شد. می گذارند به مرحله ای می رسد که امکان درمان کم 
می شود. درصورتی که اگر شما آمار را نگاه کنید، مرگ ومیر ناشی از بیماری مزمن 

کلیوی یا فشارخون بیشتر از سرطان است. 
در کشورهای پیشرفته درصد زیادی از بیماران مبتال به سرطان، درمان می شوند 
چون به موقع تشخیص داده می شوند ولی در کشور ما درصد زیادی می میرند، 
وزارت  این وظیفه  آگاهی نداشتن، دیر تشخیص داده می شوند.  به علت  چون 
بهداشت است که مراکزی برای چکاپ افراد قرار دهد و همچنین رادیو و رسانه 
ملی باید آگاه سازی کنند، ولی متأسفانه تبلیغ پفک و چیپس مهم تر است چون 

برای آن ها پول داده می شود.
هم  محدودیت  بعد  و  کنید  صحبت  بیایید  سرطان  مورد  در  می گویند  من  به 
می گذارند و بعضاً تقاضای پول می کنند. باید رادیو و تلویزیون خوشحال باشند و 
افتخار هم بکنند که پزشکان مطرح و باتجربه ای در کشور هستند که می توانند 
در مورد سرطان خوب آگاه سازی کنند. اگر سطح آگاهی، دانش و علم مردم پایین 
باشد، نتیجه همین است که می بینید. تست، معاینه و غیره همه این ها موجب 
نوشته شده  استاندارد  به صورت  همه  این ها  می شود  در سرطان  مرگ  کاهش 
است. وقتی اطالع رسانی نمی شود نباید توقع داشته باشیم همانند دیگر کشورها 

پیشرفت کنیم. باید برنامه باشد که متأسفانه نیست. 
  بهترین خاطره شما در دوران پزشکی چه بوده است؟

من بیش از 40 سال است در تهران کار پزشکی انجام می دهم، وقتی می بینم 
به همراه همسر، فرزند و حتی نوه اش مراجعه  مریض چندین سال قبل من 
می کند، آن لحظه لذت بخش ترین لحظه زندگی برای من است. هیچ چیزی این قدر 
من را خوشحال نمی کند، وقتی می بینم فردی بچه اش را بغل کرده و آمده پیش 
من. فردی که شاید گفته می شد چند ماه دیگر یا چند سال بیشتر زنده نمی ماند. 
این ها همه تجربه و خاطرات شیرین است. البته خاطرات تلخ هم داشته ام مثالً 
بیمار جوانی بوده یا دارای فرزند بوده به یک باره بیماری اش تشدید شده و از دست 
بیماران  واقع مجموعه  را خیلی ناراحت می کند، در  این ها هم من  رفته است. 

نموداری از خاطرات را برای من تداعی کرده اند. 
  آیا شما به فرزندانتان توصیه کرده اید که پزشکی بخوانند؟

حرفه ای که من دارم حرفه سختی است. برای من از دست دادن مریض همان قدر 
ناراحت کننده است که بهـــبودی اش برای مـــــن خوشحــــال کننده است. تمام 
این ها بر روحـــیه انســــان خواه  و ناخواه تأثیر می گذارد. من نمی خواهم فرزندانم 

این ها را تجربه کنند. 
یادم است گاهی که از محل کار به منزل می رفتم، به خاطر مسائل پیش آمده 
بده  به من فرصت  10 دقیقه  باباجان  او می گفتم  به  وقتی دخترم جلو می آمد 
برگردم به حال خودم، بعد میام، امکان دارد در آن لحظه من حرفی بزنم که دست 
خودم نباشد و موجب رنجش فرزندم شود. به همین خاطر توصیه من این بود 
که حرفه ای را انتخاب کنند که به آن عالقه مند باشند. چرا که عالقه داشتن به 

حرفه ای که در آن کار می کنی موجب لذت می شود. 
  با توجه به تابلوها و کتاب ها موجود در مطب شما، معلوم است که اهل هنر 

هم هستید؟
به آن معنا که شما می فرمایید هنرمند نیستم ولی هنردوست هستم. در این 
زیادی رفت وآمد کرده ام.  با دوستان هنرمند  زمان که وقت داشتم  سال ها هر 
و دوستان دیگر که  آقای شاملو، ممیز، فخرالدینی، مشیری، شجریان  ازجمله 
عالوه بر آرامش، خوبی های دیگری از آن ها آموخته ام. تعدادی از آن ها را در این 
سال ها از دست داده ام که خدا رحمتشان کند و آن هایی که هستند باعث افتخار 

بنده هستند. در کنار آن ها و از آثار آن ها لذت می برم. 
درکل آرامش برای درمــــان خـــوب است که می تواند با موسیقی، نقاشی، کتاب 

و غیره باشد و کمک کننده است.
من شخصاً تا آنجایی که می شود به مریض هایی که کار می کنند معموالً مرخصی 
نمی دهم چون معتقد هستم، کار کردن یک نوع درمان است. چون فکر شما را از 

اضطراب و نگرانی دور می کند.

وظیفه وزارت بهداشت است که 
مراکزی برای چکاپ افراد

قرار دهد و همچنین رادیو و 
رسانه ملی باید آگاه سازی کنند، 

ولی متأسفانه تبلیغ پفک و 
چیپس مهم تر است چون برای 

آن ها پول داده می شود

آرامش
برای درمان خوب است

که می تواند موسیقی، نقاشی، 
کتاب و غیره باشد

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

به  پرداختن  ادامه  در  شماره،  این  در 
مبحث سالمت معنوی، به اختصار به 
که  چرا  می پردازیم،  مرگ  موضوع 
بیماری  به یک  آن ها که  انسان ها؛ چه 
افراد کامال  چه  و  جدی مبتال شده اند 
سالمندان،  چه  و  کودکان  چه  سالم، 
»همه« انسان ها، روزی مرگ را تجربه 
»هر  است  ممکن  نیز  و  کرد  خواهند 
لحظه«، چه در مورد خود و چه درباره 
روبرو  پدیده  این  با  اطرافیان شان، 
درباره  سخن گفتن  بنابراین  شوند. 
زندگان  با  بی رحمانه  برخوردی  مرگ، 
)چه بیماران و چه افراد سالم( نیست، 
می رسد  به نظر  برعکس،  بلکه 
به  و نپرداختن  »سکوت« درباره مرگ 
آن، جفا در حق انسان هاست، چرا که 
برابر  در  انسان ها،  رهاکردن  »تنها« 
موضوعی بسیار مهم است که شاید 
همه آن ها، خود به تنهایی نتوانند با آن 

روبرو شوند یا با آن کنار آیند.
  آیا انسان ها به مرگ می اندیشند؟

»همه« انسـان ها و از جملـه کودکان، 
هرازچندگاهـی بـه مـرگ فکـر می کنند؛ 
چـرا کـه بارهـا بـا آن روبـرو می شـوند. 
اسـت  ممکـن  مـرگ،  بـا  مواجه شـدن 
و  عزیـزان  دادن  دسـت  از  به صـورت 
آشـنایان یـا شـاهد صحنه هـای مـرگ 
صحنه هـای  ماننـد  بـودن،  دیگـران 
حتـی  یـا   ... و  سـیل  زلزلـه،  تصـادف، 
یـک  خانوادگـِی  حیـوان  ازدسـت دادِن 
کـودک باشـد. بنابرایـن مـرگ، در طـول 
بـه  به وفـور  را  خـود  وجـود  زندگـی، 
انسـان ها یـادآوری می کند و انسـان ها 
معمـوال تـا مدتی پـس از هـر مواجهه 

با مرگ، به آن می اندیشند. 
  آیا مبتالیان به سرطان به مرگ فکر 

می کنند؟
و  نگرانی ها  معموال  که  است  زندگی  وقایع  از  یکی  بیماری،  به  شدن  مبتال 
دل مشغولی هایی را برای انسان پدید می آورد. به نظر می رسد هر چه بیماری  ای که 
به آن مبتال می شویم، جدی تر باشد، احتمال این که میزان اضطراب های ما بیشتر 
و نوع اضطراب ها، جدی تر باشند، افزایش می یابد. یکی از انواع دل مشغولی ها در 
انجام  دیگر  کشورهای  و  ایران  در  که  مطالعاتی  است.  مرگ  شرایطی،  چنین 
شده اند، نشان می دهند یکی از منابع شایع اضطراب در افراد مبتال به بیماری های 

جدی )و از جمله سرطان(، مسئله مرگ است. 
افکار بیماران مبتال به سرطان در باره مرگ، ممکن است به صورت های مختلف 

باشد، از جمله: 
1. فکر کردن درباره مرگ خود و ترس از آن یا غیرمنصفانه دانستن آن

2. نگرانی درباره وقایع پس از مرگ، مطابق با اعتقادات و باورهای خود )زندگی 

پس از مرگ، چگونگی انتقال به جهان دیگر، پاداش و کیفر 
در جهان دیگر و ... یا حتی نابودی کامل پس از مرگ(

درباره  نگرانی  اما  آن  با  آمدن  کنار  و  خود  مرگ  پذیرش   .3
بازماندگان )مشکالت مالی بازماندگان، آینده فرزندان و ...(

4. پذیرش مرگ خود و کنار آمدن با آن اما نگرانی درباره اثرات 
مرگ خود بر سالمت روان بازماندگان و کنار نیامدن آن ها با 

این مسئله و ...
همانگونه که مالحظه می شود بیماران، به مرگ به گونه های 
مختلف می اندیشند و برخی اضطراب های مرتبط با مرگ 
با  است  ممکن  چهار(،  و  سه  شماره  موارد  )مانند 
درمیان گذاشتن نگرانی ها با اعضای خانواده و خویشاوندان 
و اطمینان بخشی های آن ها در مورد مراقبت از بازماندگان و 
و  نگرانی ها  به  درحالی که  باشد،  کاهش  قابل  دیگر،  موارد 
افکار مربوط به نفس قضیه )پدیده مرگ( و زندگی یا نابودی 
پس از آن، باید با استفاده از باورهای معنوی صحیح، سر و 
داشتِن  اهمیِت  نگرانی ها،  اخیِر  دسته  شود.  داده  سامان 
»باورهایی درست« درباره مرگ و پس از آن )به عبارت دیگر، 
برخورداری از »سالمت معنوی« در این رابطه( را برای کمک 

به بهبود »سالمت روان« آشکار می کند.
  آیا خانواده های بیماران مبتال به سرطان به مرگ فکر می کنند؟
از  مختلف،  افکار  عزیزان،  سالمت  بودن  خطر  در  احتماِل 
جمله فکرکردن به مرگ را با خود به همراه می آورد. هرچقدر 
بودن،  خطر  در  میزاِن  و  احتمال  بیمار،  خانواده  دیدگاه  از 
بیشتر تصور شود، افکار مربوط به مرِگ بیمار، بیشتر ذهن 
آن ها را درگیر خواهد کرد. در واقع، حتی گاه، خانواده بیمار، از 
مدت ها »پیش از« مرگ بیمار، با این احتمال که مرگ وی 

نزدیک است، وارد مرحله »سوگواری« می شوند.
اعضای خانواده بیمار نیازمند آنند که درباره مرِگ احتمالِی 
عزیز خود و احساسات شان در این رابطه، با کسانی صحبت 
کنند و در حیطه سالمت روان و سالمت معنوی، از آن ها 
افراد حرفه ای  از سوی  باید  این کمک  ها،  بگیرند. گاه  کمک 
»همدلِی  حال،  هر  در  اما  شود  ارائه  روانپزشکان  مانند 
بسیار  آن ها  برای  می تواند  آشنایان،  و  دوستان  درسِت« 

تسّلی بخش باشد. 
  لزوم سخن گفتن درباره مرگ

به نظر می رسد مطالب فوق، این نتیجه را به طور منطقی در 
پی دارند که سخن »نگفتن« از مرگ، نه تنها کمکی به انسان ها، 
و از جمله مبتالیان به بیماری های جدی و خانواده های آن ها 
نمی کند، بلکه باعث می شود به یکی از نیازهای اصلی آن ها که 
با اعتقادات و  دستیابی به دیدگاهی آرامش بخش و سازگار 

باورهای آن ها درباره مرگ است، پرداخته نشود.
  اهمیت »انتخاِب صحیِح« باورها درباره مرگ 

باورها و اعتقادات ما درباره مسائل مختلف و از جمله در مورد 
مسائل معنوی، اثرات بسیاری بر جنبه های گوناگوِن زندگی ما 
می گذارند. بنابراین مهم است که هنگام انتخاب باورهای مان 
خودمان  این که  بدون  حتی  گاه  باورها،  که  چرا  کنیم،  دقت 
متوجه نقش آن ها باشیم، می توانند منبع اضطراب ما شوند. 
بسیاری از مردم در کشورهای مختلف، باورهای خود را نه از 
از  و  سینه به سینه  به روش  بلکه  مطالعه،  و  تحقیق  راه 
اطرافیان خود به دست می آورند، غافل از این که ممکن است 
بسیاری از این باورها، صحیح یا مطابِق کتاِب مقدِس دینی 

که به آن معتقدند، نباشند. 
امور اسرارآمیزی مانند مرگ و اتفاقات پس از آن، از جمله 
صحیح  آن ها  درباره  ما  باورهای  اگر  که  هستند  مسائلی 
باشند،  شده  اخذ  نامعتبر،  منبع  هر  از  به راحتی  و  نباشند 

می توانند موجب رنج بسیار ما شوند.

در شماره پیشین سروش 
شمس، ضمن ارائه 

توضیحاتی درباره سالمت 
معنوی و حیطه های مختلف 

آن )رابطه فرد با خداوند یا 
وجودی برتر و واال، رابطه 

فرد با دیگران، رابطه فرد با 
خود، رابطه فرد با طبیعت، 

مسئولیت اجتماعی و 
مسائل وجودی مانند معنای 

زندگی، بیماری و مرگ(، 
اشاره شد که یکی از مباحث 

مهم در سالمت معنوی، 
»مرگ« است؛ این که هر 

کس، بنا به اعتقادات و 
باورهای خود، چه توضیحی 
برای پدیده مرگ در عالم و 
وقایع پس از آن دارد و آیا 
می تواند با آن کنار بیاید؟ 

سخن گفتن درباره مرگ،
برخوردی بی رحمانه با زندگان

)چه بیماران و چه افراد سالم(
نیست، بلکه برعکس، به نظر می رسد
»سکوت« درباره مرگ و نپرداختن

به آن، جفا در حق انسان هاست

باورها و اعتقادات ما درباره مسائل مختلف 
و از جمله در مورد مسائل معنوی،

اثرات بسیاری بر جنبه های گوناگوِن
زندگی ما می گذارند

اعضای خانواده بیمار نیازمند آنند که
درباره مرِگ احتمالِی عزیز خود و احساسات شان
در این رابطه، با کسانی صحبت کنند و در حیطه 

سالمت روان و سالمت معنوی،
از آن ها کمک بگیرند

عکس: تاب ها و دریا، مارسین زاجاک از لهستانعکس: الکساندر استپاننکو از روسیه

انسان و مرگ
مرگ، شایع ترین تجربه

مشترک میان انسان ها
پس از تولد
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قلیـان و سـرطان

خرافات و واقعیاتی
در مورد قلیان دود خنک

 شده توسط
 آب به انـدازه
 دود سیــگار
 بـه ریــه ها و
قلب آسیب
می رساند.

شبیه
استعمال دود
توتون سیگار،
که گیاهی ست،
 کشیدن قلیان
گیاهی هم
سرطان زا است.

حتی
 اگر دود سرد
 شود، هنوز
 هم حاوی
 مواد سرطان
زا است.

 ۱ ساعت قلیان
کشیـدن بــه
 اندازه ی ۵بسته
 سیــگار دود
 حاوی نیکوتین،
وارد بدن کرده
و وابستــگی
ایجاد می کند.

این مدل
 قلیان ها فقط
 با میوه مخلوط
 شده و هنوز
 هم حاوی مواد
 شیمیایی و
سرطان زا
هستند.

 محصول
 نهایی همان
دود است
 دود قلیـان به
انـدازه ی دود
سیگار خطرناک
 است.

قلیان گیــــاهی
از

قلیان معمولی
سالــم تر اســت

 دانش آموزان
 حدود ٪۱۰

شیوع مصرف
قلیان

شیوع مصرف
قلیان

شیوع
مصرف قلیان

شیوع
مصرف قلیان

دانشجویان
 حدود ٪۳۰

مقایسه مصرف سیگار و قلیان

انتقال بيماری های
عفونـی با

استفاده مشترک
شلنگ قلیان

ِســـل و عفونـت ریـه

هليــكوباكتــر
(عامـل سرطان معـده)

 C هپاتيــت
(عامل سيروز و سرطان كبد)

عفونــت لثــــه

زگيل ناحیه ی تناسلی

مونو نوکلئوز عفونی

۱۰۰ نخ سیـگار هر یک سر قلیان

هر سر قلیان حدود
۱۰۰ میلی گرم نیکوتین

هر سر قلیان ۲۰۰ ُپک و
 جذب ۹۰،۰۰۰ میلی لیتر دود

هر نخ سیگار حدود
یک میلی گرم نیکوتین

هر نخ سیگار حدود ۲۰ ُپک و
جذب ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلی لیتر دود

شیــوع مصـرف
قلیـــان در بیـن
گروه های سنـی
و جنسی مختلف

     در ایــران

بیماری های
مرتبط با
مصــرف
قلیــــان

زنـان
٪۲/۲

مردان
٪۲/۷

پراکنـدگی شیــوع مصرف
قلیـان در استانهای ایران

استـان های کشـور با
باالترین شیوع مصرف
قلیـان در بین مردان:

آثار فوری: کم آبـی بـدن و سبـکی سر, سرفه
حالت تهوع

آثار بلند مدت:
سکتـه ی مغزی، آسم، سرطان ریـه، حنجره
بیمــاری های قلبــی، کاهـــش بـــاروری

ذات الریه، تنگی رگ های خونی،  و...

مادرانی که قلیان
 مصرف می کنند

بوشهـــر                             ٪۱۰

تهـــــران                        ٪۵/۴

قم و فارس                        ٪۵

استـان های کشـور با
باالترین شیوع مصرف
قلیـان در بیـن زنــان:

سیستان و بلوچستان  ٪۱۶/۸

بوشهـــــر                      ٪۱۴/۸

هرمــزگان                        ٪۱۰/۳

به دنیا آوردن
کودکانی با

مشکل تنفسی

به دنیا آوردن
کودکانی با

کمبـود وزن

۲ برابر
بیشتر

۴ برابر
بیشتر

تعداد نفراتی که به دلیل مصرف قلیان ساالنه به ۱۰ سرطان زیر مبتال می شوند

۱۸۷۱ نفر مردریــه
۸۱۱ نفر زن

۵۵۵ نفر مرد
۱۱۳ نفر زن

۳۹۷ نفر مرد
۸۱ نفر زن

۲۱۶ نفر مرد
۱۷۲ نفر زن

۱۸۳ نفر مرد
۸۴ نفر زن

حنجره

مثانه

مـری

معده

حفره
دهان

۸۵ نفر مرد
۷۴ نفر زن

۸۶ نفر مرد
۶۶ نفر زن
۶۱ نفر مرد
۴۷ نفر زن
۴۲ نفر مرد
۲۶ نفر زن

۲۷ نفر مرد
۲۰ نفر زن

روده
بزرگ

کبـد

سرطان
خون

لوزالمعده

در کل ساالنه ۳۵۳۹ نفر از
 مردان ایرانی به دلیل مصرف
قلیان دچار سرطان می شوند

در کل ساالنه ۱۵۳۲ نفر از
زنان ایرانی به دلیل مصرف

قلیان دچار سرطان می شوند

در کل ساالنه ۵۰۷۱ نفر در ایران به دلیل
مصرف قلیان دچار سرطان میشوند

تهيه ی اطالعات: منيره سيدصالحی
الهـه جعفـری، دكتر كاظـم زنـده دل
(پژوهشكده سرطان انستيو كانسر ايران(
طراح اینفوگرافیک: امیـن باغشـاهی

دود قلیـــان از
 طریق آب، پاک

 می شود، بنابراین
 مواد مضرش

تصفیه می شود

 استنشاق دود
 قلیـان ریــه ها
 را نمی سوزاند،
 بنابراین سالـم

است

 قلیـان کشیدن
سالم تر از

 سیگار کشیدن
است

 کشیدن قلیان به
 اندازه ی کشیدن
سیگار اعتیاد

   آور نیست چون
نیکوتین ندارد

قلیان میوه ای
 سالم تر  از
 قلیـان های

معمولی است

 مناطق با آمار شیوع
 مصرف پایین قلیان،
 میزان مصرف سیگار

 بیشتری نسبت به
 سایر نقاط دارند. مانند
استـان های: کردستـان

آذربایجان غربـی
اردبیل، همــدان

چهارمحال بختیاری

 قلیـان وسیـله ای برای کشیـدن تنباکـو است که در خاورمیـانه، آسیـا و شمال آفریقـا متـدوال است.
.استفـــاده از دود حاصــل از سوزانــدن تنباکـو با زغـال گداختــه را عمـل کشیـدن قلیــان می گوینـد

قلیـان و سـرطان

خرافات و واقعیاتی
در مورد قلیان دود خنک

 شده توسط
 آب به انـدازه
 دود سیــگار
 بـه ریــه ها و
قلب آسیب
می رساند.

شبیه
استعمال دود
توتون سیگار،
که گیاهی ست،
 کشیدن قلیان
گیاهی هم
سرطان زا است.

حتی
 اگر دود سرد
 شود، هنوز
 هم حاوی
 مواد سرطان
زا است.

 ۱ ساعت قلیان
کشیـدن بــه
 اندازه ی ۵بسته
 سیــگار دود
 حاوی نیکوتین،
وارد بدن کرده
و وابستــگی
ایجاد می کند.

این مدل
 قلیان ها فقط
 با میوه مخلوط
 شده و هنوز
 هم حاوی مواد
 شیمیایی و
سرطان زا
هستند.

 محصول
 نهایی همان
دود است
 دود قلیـان به
انـدازه ی دود
سیگار خطرناک
 است.

قلیان گیــــاهی
از

قلیان معمولی
سالــم تر اســت

 دانش آموزان
 حدود ٪۱۰

شیوع مصرف
قلیان

شیوع مصرف
قلیان

شیوع
مصرف قلیان

شیوع
مصرف قلیان

دانشجویان
 حدود ٪۳۰

مقایسه مصرف سیگار و قلیان

انتقال بيماری های
عفونـی با

استفاده مشترک
شلنگ قلیان

ِســـل و عفونـت ریـه

هليــكوباكتــر
(عامـل سرطان معـده)

 C هپاتيــت
(عامل سيروز و سرطان كبد)

عفونــت لثــــه

زگيل ناحیه ی تناسلی

مونو نوکلئوز عفونی

۱۰۰ نخ سیـگار هر یک سر قلیان

هر سر قلیان حدود
۱۰۰ میلی گرم نیکوتین

هر سر قلیان ۲۰۰ ُپک و
 جذب ۹۰،۰۰۰ میلی لیتر دود

هر نخ سیگار حدود
یک میلی گرم نیکوتین

هر نخ سیگار حدود ۲۰ ُپک و
جذب ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلی لیتر دود

شیــوع مصـرف
قلیـــان در بیـن
گروه های سنـی
و جنسی مختلف

     در ایــران

بیماری های
مرتبط با
مصــرف
قلیــــان

زنـان
٪۲/۲

مردان
٪۲/۷

پراکنـدگی شیــوع مصرف
قلیـان در استانهای ایران

استـان های کشـور با
باالترین شیوع مصرف
قلیـان در بین مردان:

آثار فوری: کم آبـی بـدن و سبـکی سر, سرفه
حالت تهوع

آثار بلند مدت:
سکتـه ی مغزی، آسم، سرطان ریـه، حنجره
بیمــاری های قلبــی، کاهـــش بـــاروری

ذات الریه، تنگی رگ های خونی،  و...

مادرانی که قلیان
 مصرف می کنند

بوشهـــر                             ٪۱۰

تهـــــران                        ٪۵/۴

قم و فارس                        ٪۵

استـان های کشـور با
باالترین شیوع مصرف
قلیـان در بیـن زنــان:

سیستان و بلوچستان  ٪۱۶/۸

بوشهـــــر                      ٪۱۴/۸

هرمــزگان                        ٪۱۰/۳

به دنیا آوردن
کودکانی با

مشکل تنفسی

به دنیا آوردن
کودکانی با

کمبـود وزن

۲ برابر
بیشتر

۴ برابر
بیشتر

تعداد نفراتی که به دلیل مصرف قلیان ساالنه به ۱۰ سرطان زیر مبتال می شوند

۱۸۷۱ نفر مردریــه
۸۱۱ نفر زن

۵۵۵ نفر مرد
۱۱۳ نفر زن

۳۹۷ نفر مرد
۸۱ نفر زن

۲۱۶ نفر مرد
۱۷۲ نفر زن

۱۸۳ نفر مرد
۸۴ نفر زن

حنجره

مثانه

مـری

معده

حفره
دهان

۸۵ نفر مرد
۷۴ نفر زن

۸۶ نفر مرد
۶۶ نفر زن
۶۱ نفر مرد
۴۷ نفر زن
۴۲ نفر مرد
۲۶ نفر زن

۲۷ نفر مرد
۲۰ نفر زن

روده
بزرگ

کبـد

سرطان
خون

لوزالمعده

در کل ساالنه ۳۵۳۹ نفر از
 مردان ایرانی به دلیل مصرف
قلیان دچار سرطان می شوند

در کل ساالنه ۱۵۳۲ نفر از
زنان ایرانی به دلیل مصرف

قلیان دچار سرطان می شوند

در کل ساالنه ۵۰۷۱ نفر در ایران به دلیل
مصرف قلیان دچار سرطان میشوند

تهيه ی اطالعات: منيره سيدصالحی
الهـه جعفـری، دكتر كاظـم زنـده دل
(پژوهشكده سرطان انستيو كانسر ايران(
طراح اینفوگرافیک: امیـن باغشـاهی

دود قلیـــان از
 طریق آب، پاک

 می شود، بنابراین
 مواد مضرش

تصفیه می شود

 استنشاق دود
 قلیـان ریــه ها
 را نمی سوزاند،
 بنابراین سالـم

است

 قلیـان کشیدن
سالم تر از

 سیگار کشیدن
است

 کشیدن قلیان به
 اندازه ی کشیدن
سیگار اعتیاد

   آور نیست چون
نیکوتین ندارد

قلیان میوه ای
 سالم تر  از
 قلیـان های

معمولی است

 مناطق با آمار شیوع
 مصرف پایین قلیان،
 میزان مصرف سیگار

 بیشتری نسبت به
 سایر نقاط دارند. مانند
استـان های: کردستـان

آذربایجان غربـی
اردبیل، همــدان

چهارمحال بختیاری

 قلیـان وسیـله ای برای کشیـدن تنباکـو است که در خاورمیـانه، آسیـا و شمال آفریقـا متـدوال است.
.استفـــاده از دود حاصــل از سوزانــدن تنباکـو با زغـال گداختــه را عمـل کشیـدن قلیــان می گوینـد
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دکتر فاطمه زارعی
دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سالمت دانشکده علوم پزشکی 

دانشگاه تربیت مدرس

راهبرد توانمندسازی فردی در پیشگیری از سرطان

ســواد ســالمت

سواد سالمت توانایی فرد برای 
کسب، تفسیر و درک اطالعات 

اولیه و خدمات سالمت است که به 
او کمک می کند درباره سالمتی خود 

تصمیم مناسبی بگیرد

سواد سالمت درباره سرطان، 
چیزی فراتر از داشتن اطالعات 

درباره پیشگیری، راه های درمان، 
انواع جراحی ها، عالئم و نشانه های 

سرطان خواهد بود

امروزه در عصر اطالعات، خواندن و نوشتن نه تنها نشان دهنده ی سواد نیست، بلکه 
اگر با »سواد اطالعات و سواد سالمت« همراه نباشد می تواند به »نادانی بیشتر 
ناشی از پذیرش اطالعات گمراه کننده و نادرست« منتهی شود. در حقیقت واژه 

»سواد سالمــــت« از حدود ســـال 1970 میــــالدی رواج یافت. در ایاالت متحده 
به خصوص این واژه شرحی بود بر ارتباط بین سواد، بیمار و توانایی اش در رعایت 
رژیم های دارویی تجویــزشده. اما، بعداً معلوم شـد سـواد سالمت مختص 

بیمار و رعایت رژیم دارویی نیست. از این  رو، هجـــده ســـال بعد، یعنی سال 
1998 سازمان بهداشت جهانی، اعالم کرد »سواد سالمت« یعنی مهارت های 
شناختی و اجتماعی دربرگیرنده انگیزه و توانایی افراد برای دستیابی، درک و 
استفاده از اطالعات برای ارتقا و حفظ سالمتی. به زبان دیگر، سواد سالمت 
توانایی فرد برای کسب، تفسیر و درک اطالعات اولیه و خدمات سالمت 

است که به او کمک می کند درباره سالمتی خود تصمیم مناسبی بگیرد. 

براي آموزش افراد معموالً به سطح سواد عمـومی و نـه لزوماً سـواد 
سواد  بين  بارزی  تفاوت  درحالی که  می شود.  توجـه  آنهـا  سـالمت 
توانایی  شـامل  عمـومی  سـواد  دارد.  وجود  عمومی  سواد  و  سالمت 
سواد  مقابل  در  است.  پایه ای  مهارت های  داشتن  و  نوشتن  خواندن، 
ارزیابی،  و  پردازش  درک،  و  فهم  دسترسی،  توان  و  ظرفیت  سالمت 

تصمیم گیری و رفتار در خصوص اطالعات و خدمات سالمت است.

به خوبی شناخته شده  بيماران  بر نتايج سالمتی  اهميت سواد سالمت 
بالقوه  توانایی  افزايش  افراد موجب  است. بهبود سطح سواد سالمت 
بيماران برای تصمیم گیری آگاهانه، كاهش خطرات تهدیدكننده سالمت، 

از بيماری ها، افزايش كيفيت زندگی و مراقبت از خود  افزايش پيشگيری 
می شود. در مقابل، سـواد محدود و ناکافی سـالمت موجب دست نیافتن به 

خدمات بهداشتی مناسب، تمايل كمتـر به پيگيری درمان، رعایت نکردن رژیم 
دارویی، افزايش ميزان مراجعه به اورژانس ها، افزايش طـول دوره درمـان در 

بيمارستان و افزايش ميزان مرگ ومیر می شود. 

حال سؤال این است که آیا بین سـطح سـواد سالمت افراد و رفتارها و تصمیم های 
با  ارتباط وجود دارد؟! پیدا کردن پاسخ این سؤال،  از سرطان  آن ها در پیشگیری 
زمینه  این  انجام شده در  است. مطالعات  راهگشا  تحقیقات قبلی  جستجو در 
همگی به این نکته اشاره داشتند که افراِد بـا سواد سالمت محـدود، از توانـایی بـرای 
کسـب، پـردازش و درک اطالعـات نوشتاری و کالمی مربوط به سرطان محروم اند. 
همچنـین ایـن افراد ممکن است در دسترسی و حرکت به سمت سیسـتم مراقبتی 
مربوط به سرطان، تصمیم گیری مناسب مربوط به سالمت و عمـل بر اساس 
اطالعات مراقبت های بهداشتی با محـدودیت مواجـه شـوند. در واقع، افراد در 
معرض ابتال به سرطان به مهارت های کافی نیاز دارند تا در مورد راه های پیچیده ی 
مراقبت از سرطان )ازجمله راهبردهای پیشگیری، گزینه های غربالگری، رژیم های 
درمانی متعدد و شـرکت در آزمایش های بـالینی( تصـمیم گیـری آگاهانه داشته 
بـا کـاهش و یا شرکت نکردن در انجـام  باشند. سـواد سـالمت ناکافی، معموالً 

غربـالگری، تشخیص دیرهنگام، کـاهش پذیرش و تطابق بـا درمـان ارتباط دارد. 

از سرطان مؤثر است،  حال که معلوم شد داشتن سواد سالمت در پیشگیری 
ممکن است سؤال دیگری پیش آید: کسی که سواد سالمت خوبی درباره سرطان 

دارد دقیقاً چه مهارت هایی را کسب کرده  است؟

بهبود سطح سواد سالمت افراد 
موجب افزايش توانایی بالقوه 

بيماران برای تصمیم گیری آگاهانه، 
كاهش خطرات تهدیدكننده 

سالمت، افزايش پيشگيری از 
بيماری ها، افزايش كيفيت زندگی و 

مراقبت از خود می شود

جدول1. نمونه ای از مهارت های سواد سالمت در پیشگیری از سرطان پستان

خواندن اطالعات 
خواندن مطالب آموزشی فارسی در مورد رفتارهای 
پیشگیری از سرطان پستان در کتابچه و جزوه های 

آموزشی 

دسترسی به  اطالعات
دسترسی به اطالعات مربوط به  پیشگیری از سرطان 

پستان از منابع  مختلف مانند کتاب،  کتابچه و 
جزوه های آموزشی و غیره

فهم و درک اطالعات 
فهم و درک اطالعات مربوط به پیشگیری از سرطان 

پستان از منابع مختلف مانند کتاب، کتابچه و 
جزوه های آموزشی

ارزیابی درست بودن اطالعات 
ارزیابی درست بودن اطالعات به دست آمده در 

مورد سرطان پستان از منابع مختلف مانند رادیو، 
تلویزیون، اینترنت، دوستان و غیره

تصمیم و اقدام
مراجعه به پزشک با مشاهده ی هرگونه عالئم 

غیرعادی مانند خونریزی و ترشح از نوک پستان، درد، 
تورم و تغییر رنگ پوست پستان 

ــه  ــوط بـ ــای مربـ ــی از رفتارهـ ــا مثالـ ــالمت را بـ ــواد سـ ــد سـ ــازه دهیـ اجـ
پیشگیری از سرطان پستان توضیح  دهم.

ـــت  ـــی »ظرفی ـــالمت یعن ـــواد س ـــف س ـــه تعری ـــم ب ـــر برگردی ـــار دیگ یک ب
ـــری و  ـــی، تصمیم گی ـــردازش و ارزیاب ـــم و درک، پ ـــی، فه ـــوان دسترس و ت
ـــن  ـــر اســـاس ای ـــار در خصـــوص اطالعـــات و خدمـــات ســـالمت«. ب رفت
ـــت  ـــد ظرفی ـــتان بای ـــرطان پس ـــر س ـــرض خط ـــک زن در مع ـــف، ی تعری
ـــگیری از  ـــاره پیش ـــت درب ـــات الزم و درس ـــه اطالع ـــی ب ـــوان دسترس و ت
ــات در او  ــن اطالعـ ــه ایـ ــد. به طوری کـ ــدا کنـ ــتان را پیـ ــرطان پسـ سـ
بـــه درک و فهـــم درســـتی از رفتارهـــا و اقدامـــات پیشـــگیری از 
ــان از  ــی و اطمینـ ــس از ارزیابـ ــا پـ ــد تـ ــدا کنـ ــتان پیـ ــرطان پسـ سـ
صحـــت اطالعـــات به دســـت آمده، مناســـب ترین تصمیـــم را بـــرای 

انجام اقدامات پیشگیرانه از سرطان پستان، بگیرد. 

ذکـــر ایـــن نکتـــه مهـــم اســـت کـــه مفهـــوم ســـواد ســـالمت دربـــاره 
ســـرطان، بـــا دانـــش و آگاهـــی دربـــاره ســـرطان تفـــاوت دارد. در 
ــرطان،  ــاره سـ ــالمت دربـ ــواد سـ ــرای افزایـــش ســـطح سـ ــت بـ حقیقـ
ـــاره  دانـــش و آگاهـــی الزم اســـت امـــا کافـــی نیســـت. ســـواد ســـالمت درب
ـــاره پیشـــگیری، راه هـــای  ـــر از داشـــتن اطالعـــات درب ـــزی فرات ســـرطان، چی
درمـــان، انـــواع جراحی هـــا، عالئـــم و نشـــانه های ســـرطان خواهـــد بـــود. 
چـــرا کـــه فـــردی بـــا ســـطح ســـواد ســـالمت مطلـــوب و قابل قبـــول 
ـــده  ـــارت اشاره ش ـــج مه ـــه پن ـــت در هم ـــتان می بایس ـــرطان پس ـــٔه  س درزمین

در جدول1 توانمند شود. 

ـــالمت در  ـــواد س ـــت س ـــودن وضعی ـــوم ب ـــه نامعل ـــه ب ـــا توج ـــح و ب ـــن توضی ـــا ای ب
مـــورد ســـرطان در ایـــران و اهمیـــت آن در پیشـــگیری از ســـرطان، هـــم ضـــرورت 
ــاره  ــران دربـ ــردم ایـ ــالمت مـ ــواد سـ ــطح سـ ــن سـ ــش در تعییـ ــام پژوهـ انجـ
ــالمت  ــواد سـ ــطح سـ ــش سـ ــا افزایـ ــان بـ ــازی آنـ ــم توانمندسـ ــرطان و هـ سـ
دربـــاره ســـرطان ضـــروری بـــه نظـــر می رســـد. آمـــوزش ســـالمت مهم تریـــن 
اســـتراتژی ایجـــاد ســـواد ســـالمت اســـت. در راســـتای بهبـــود ســـطح ســـواد 
ســـالمت ســـرطان، ایجـــاد حســـاس ســـازی دربـــاره ســـرطان و در پـــی آن افزایـــش 
آگاهـــی و دانـــش و بهبـــود نگـــرش دربـــاره رفتارهـــای پیشـــگیرانه توســـط 
ســـازمان ها و نهادهـــای علمـــی مثـــل دانشـــگاه ها از طریـــق آموزش هـــای 
و  پویش هـــا  برگـــزاری  بـــا  مردم نهـــاد  انجمن هـــای  و  رســـانه ها  علمـــی، 
ـــر اســـت. در حقیقـــت، توانمندســـازی فـــردی،  رویدادهـــای مشـــارکت محـــور مؤث
ــاذ تصمیمـــات و داشـــتن کنتـــرل بـــر زندگـــی شـــخصی  فراینـــدی بـــرای اتخـ
به منظـــور ارتقـــای کیفیـــت زندگـــی اســـت و آمـــوزش ســـالمت در حـــوزه 
ـــردی  ـــازی ف ـــرد در توانمندس ـــن راهب ـــن و به صرفه تری ـــرطان، اولی ـــگیری س پیش

و بهبود سطح سواد سالمت آنان است. 

افراِد بـا سواد سالمت محـدود،
از توانـایی بـرای کسـب، پـردازش

و درک اطالعـات نوشتاری و
کالمی مربوط به سرطان

محروم اند
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غده تیروئید که در جلوی گردن و زیر حنجره قرار دارد، هورمون هایی تولید 
می کند که بر عملکرد تمامی سلول های بدن اثر گذارند. غده تیروئید ممکن 
است دچار کم کاری، پرکاری یا سرطان شود. یکی از راه های درمانی در پرکاری 

و برخی سرطان های تیروئید، درمان با ُید رادیواکتیو یا ُید درمانی است.

  سرطان تیروئید و درمان آن
سرطان تیروئید جزو سرطان های نادر است که حدود دو درصد از انواع سرطان ها 
را شامل می شود و در 25 سال گذشته بروز آن دو برابر شده است. این بیماری 

ولی دوسوم  رخ دهد  در هر سنی  و می تواند  دیده می شود  خانم ها  در  بیشتر 
بیماران تشخیص داده شده در محدوده سنی 20 تا 55 سال هستند. خوشبختانه 
زود  این سرطان معموالً  زیرا  به خوبی درمان می شوند.  افراد مبتال،  از  بسیاری 
تشخیص داده شده و تحت درمان قرار می گیرد. عالئم شایع این بیماری عبارت اند 
از وجود یک غده  در گردن که ممکن است دردناک باشد، درد در ناحیه ی گردن که تا 
یا نفس کشیدن،  بلعیدن  زمان  در  مشکل  وجود  می شود،  حس  هم  گوش ها 

صدای دورگه یا گوش خراش.
ُید  طریق  از  موارد  برخی  در  یا  و  جراحی  عمل  طریق  از  تیروئید  سرطان  درمان 
رادیواکتیو انجام می شود. در مواردی نادر نیز شیمی درمانی و یا پرتودرمانی به کار 
می رود )روش درمانی انتخاب شده توسط پزشک به سن بیمار، نوع سرطان تیروئید 
و همچنین مرحله سرطان فرد بستگی دارد. منظور از مرحله سرطان این است که 
بیماری تا چه اندازه شدید است و توده سرطانی تا چه حد گسترش پیدا کرده است(.
ُید رادیواکتیو به شکل قرص و یا مایع به بیمار داده می شود، سپس ُید رادیواکتیو وارد 
جریان خون شده و توسط سلول های فعـــال در غده تیروئید جذب شده و آن ها را 
تخریب می کند. ُید یکی از مواد مغذی مورد نیاز بدن است اما افرادی که کاندیدای 
ُیددرمانی هستند، به منظور کارایی بیشتر حدود یک تا دو هفته قبل از این درمان، 

بایستی رژیم غذایی با میزان ُید پایین )کمتر از 50 میکروگرم در روز( داشته باشند.
  مواد غذایی غیرمجاز

از مصـــرف نمک دریــــایی، نمک ُیــــددار و جایگزین های نمک دار بایستی به شدت 
خودداری شود. به جای آن، می توان از نمک بدون ُید به عنوان جایگزین استفاده 
کرد. از مصرف تمام انواع ماهی و غذاهای دریایی بایستی خودداری کرد. همچنین 
استفاده از انواع جلبک های دریایی یا پودر آن ها یا محصوالتی که حاوی آگار و 
کاراژنین باشند نیز ممنوع است. مصرف گوشت های فرآوری شده مثل ژامبون 

نیز باید محدود شود.
مخلوط مولتی ویتامین و مواد معدنی حاوی نمک نباید مصرف شوند.

محصوالت لبــــنی همچـــــون شــــیر، ماســــت، خامه، کــــره، بســتنی، آیس میلک، 
خامه ترش، خامه زده شده، پنیر کاتج یا محـــلی، میلک شیک، شـــــدیداً منع مصرف دارند. 

همچـــــنین شکالت شیــــــری به دلیل محــــتوای لبنــــی خود نباید مصرف شود.

بسیاری از مناطق کشور ما کوهستانی هستند و 
بنابراین، باران و سیل های مکرر باعث شسته شدن 
خاک و کاهش میزان ُید خاک می شود. بر اساس یک 
قاعده کلی، دریا منبع اصلی ُید محسوب می شود و 
هر چه فاصله از دریا بیشتر باشد، احتمال کمبود ُید 
باالتر می  رود. بنابراین احتمال کمبود ُید در کشور ما 
همیشه باالست به ویژه که مصرف غذاهای دریایی 
که منبع غنی ُید هستند هم در ایران پایین است. 
اولین بررسی ملی اختالالت ناشی از کمبود ُید در سال 
1368، شیوع گواتر را به عنوان نشانگر کمبود ُید در اکثر 
دانش آموزان مدارس کشور 30 تا 70 درصد گزارش کرد. 

  چرا باید نمک ُید دار مصرف کنیم
بر ضریب هوشی  از اصلی ترین عوامل مؤثر  یکی  ُید  کمبود 
کودکان و ناتوانی های یادگیری در جهان است که می  تواند تا 
سیزده نمره ضریب هوشی کودکان را کاهش دهد. کمبود ُید در 
مادران باردار بســـیار خطـــرناک اســـت که مــــی  تواند موجب 
بیمـــــاری کرتینیسم در نــــوزاد شود. این بیمـــــاری موجب 
عقب ماندگی شدید ذهنی و جسمی در کودکان می  شود که اگر 

در بدو تولد درمان نشود، تا انتهای عمر ادامه خواهد داشت. 
مصرف نمک ُید دار ساده ترین و مطمئن ترین روش کنترل 
کمبود ُید در دنیا است. امروزه در بسیاری از کشورها ُیدید 
پتاسیم به نمک خوراکـــی اضافه می  شود. ایـــران به عنوان 
اولین کشور شرق مدیترانه نمک ُید دار را تولید و عرضه کرد. 
پس از عرضه نمک ُید دار، تبلیغات خوبی در صدا و سیما و 
و  نگهداری  صحیح  نحوه  و  شد  انجام  بهداشت  خانه های 

مصرف و همچنین اهمیت مصرف نمک ُید دار توضیح داده 
ُید دار شد،  افزایش مصرف نمک  به  اقدام منجر  این  شد. 
به طوری که در سال  1375 بیش از 95% خانوارهای ایرانی 
نمک ُیـــــد دار مصرف می کردنـــــد و میزان شیوع گواتر در 
 2000 سال  در  یافت.  کاهش   %5 از  کمتر  به  دانش آموزان 

حذف  برای  ایران  از  بهداشت  جهانی  سازمان  میالدی، 
اختالالت ناشی از کمبود ُید، تقدیر کرد. 

  چگونه از نمک ُید دار نگه داری کنیم
نمک ُید دار تصفیه شده با پروانه بهداشت را خریداری کنید. 
این نمک باید در ظروف تیره شیشه  ای یا پالستیکی و دور از 
نور و رطوبت نگه داری شود تا ُید آن حفظ شود. بهتر است تا 
شش ماه بعد از تولید، مصـــــرف شود زیرا به تدریج ُید آن 
اواخر پخت غذا اضافه کنید و  را در  کاهش می  یابد. نمک 
سپس درب ظرف غذا را بگذارید تا ُید بخار نشود. توجه داشته 
باشید که رنگ ُید آبی تا قهوه  ای است و درصورتی که آب به 
این نمک اضافه شود ممکــــن است به رنگ آبی در بیاید که 

فقط نشانه حضور ُید در آن است.  
  آیا نمک ُید دار سرطان زاست

مصرف زیاد همه نمک ها از جمله نمک ُید دار برای سالمتی 
ما مضــــر است و باعث ایجاد پرفـــشاری خون، بیماری های 
قلبی و عروقی و سرطان می شود و به همین دلیل همه 
انواع نمک ها را باید کمتر از شش گرم در روز مصرف کرد. در 
شماره های آینده به صورت مفصل در مورد مضرات مصرف 
نمک و راه هـــای کاهــــش دریافت آن صحبت خواهیم کرد. 
میزان ُید اضــــافه شده به این نمــــک ها بسیار کم است و 
مصرف آن در مقادیری که یک انسان می تواند طعم شور را 

تحمل کند، موجب مسمومیت با ُید نمی  شود. 
  مصرف نمک ُید دار بهتر از نمک دریاست

نمک های دریایی اگر تصفیه نشده باشند حاوی آلودگی هایی 
مثل فلزات سنگین هستند که به سالمتی ما آسیب می زند. 
انواع تصفیه شده و دارای پروانه بهـــداشتی نمک دریا، میزان 

ُید بسیار کمتری نسبت به نمک ُید دار دارند، بنابراین مزیت 
چندانی به نمک های تصفیه شده بدون ُید ندارند و نمی  توانند 

از کمبود ُید پیشگیری کنند. 

فاطمه تورنگ
دانشجوی دکترای سیاست گذاری تغذیه

از مصرف فست فودها و 
غذاهای رستورانی باید خودداری 
شود به این دلیل که نوع نمک و 
طعم دهنده های مصرفی آن ها 

برای مشتری معلوم نیست

احتمال کمبود ُید در کشور ما 
همیشه باالست، به ویژه که 

مصرف غذاهای دریایی که منبع 
غنی ُید هستند هم در ایران 

پایین است

نمک ُیــد دار،
چاره ای برای کمبود ُیــد

مـــــالس نباید مصـــرف شود)مصرف 
مالس بدون گوگرد مانعی ندارد(.

و  فســـــت فــــودها  مصــــــــرف  از 
غذاهای رستورانی باید خـودداری شود 
و  نمـــــــک  نوع  که  دلیــــــل  این  به 
طعم دهنده های مصرفـــی آن ها برای 

مشـتری معلوم نیست.
محصــــوالت نانوایــــی و قنادی مانند 
کیــــک، کلــــوچه، کیــــک پای، دونات، 
بیسکویت و خمیرها به دلیــــل این که 
احتمــــاالً با خمیرمایه حاوی ُید آماده 

می شوند، نباید مصرف شوند.
تخم مـــرغ کامل و زرده تخم مرغ منع 
مصرف دارند. همچنین غذاهایی که در 
آن ها از تخم مرغ کامل استفاده  شده 

است نباید مصرف شوند.
به طـــورکلــــی محــــصوالت سویــــا 
مانند ســـس سویا، شـــــیر سویـــا و 
توفو بهــــتر است مصـــرف نشــــود. 
ســـویا ُید زیادی ندارد ولــــی برخــــی 
تحقیــــــقات حیوانــــی نشـــــان داده 
است که مصـــــرف این محصـــــوالت 
می توانــــد با جـــــذب ُید رادیواکـــتیو 

توسط غده تیروئید تداخل کند.
اجتناب  از مصرف مکمل های گیاهی 
کنید زیرا معلـــــوم نیست در آن ها ُید 

وجود دارد یا نه.
*برای آگاهی از وجود موادی مانند آگار 
و کاراژنین می توانــــید برچسب غذایی 

محصوالت را مطالعه کنید.
  مواد غذایی مجاز

 سفیده تخــــم مرغ، مــرغ و گوشت 
تازه ی عاری از هرگونه افزودنی

 اکثر میوه و سبزیجـــات یخ زده و تازه 
که حاوی هیچ گونه سدیم نیستند

 سبزیجات بخارپز شده بدون نمک و خام 
 نان های خانگی بدون نمک ُیددار

 مغز دانه های بی نمـــک، قهوه )بدون 
شیر( و چای، ذرت بــو داده بدون نمک، 
مربا، ژله، شکر، برنـــج و نوشیدنی هایی 

مانند لیموناد و آبمیوه طـــبیعی

ایـن  در  ارائـه  شـده  اطالعـات 
مقالـه صرفـاً جنبـه ی آموزشـی 
دارد و بیمـاران پیـش از شـروع 
هرگونه برنامه رژیمی الزم اسـت 
بـا پزشـک خـود مشـورت کننـد.

مراقــبت های تغــذیه ای
قبل از ُیــد درمــانی

صبا نرم چشم، دانشجوی دکترای تغذیه دانشکده علوم تغذیه و 
رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران
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مــن تنهــا فرزنــد و دختــر معصومــه جلیلونــد هســتم؛ کســی کــه بــا صبــرش، ر
مقاومتــش، مهربونیــش و دل پــاک و خداییــش، درس هایــی از زندگــی بهــم داد. 

مادرم بهترین معلم من بود تو زندگی.

در ســن 11 ســالگی متوجــه شــدم مــادرم دچــار ســرطان ســینه شــده ولــی از نــوع 
بدخیمــش. یعنــی جــوری کــه دکتــرا می گفتــن دیگــه بــه مــادرم امیــدی نیســت. 
خیلــی ســخت بــود کــه بفهمــم مــادرم بــه ایــن بیمــاری دچــار شــده. واســه مــن 
11 ســاله کــه مادرمــو همیشــه ســالم و ســالمت دیــده بــودم تحملــش ســخت 
بــود؛ مــادری کــه تحمــل یــه ســرماخوردگی اش را نداشــتم. خالصــه رفتیــم پیــش 
دکتــری کــه جــراح بــود. گفــت بایــد نمونه بــرداری بشــه از ســینه ی ســمت چــپ 
مــادرم تــا ببینیــم چقــدر ســرطان پیشــروی کــرده. مــادرم بــه خاطــر این کــه از 
ــش  ــه بیماری ــود ک ــده ب ــکوک ش ــر مش ــد، دکت ــون میوم ــداری خ ــینه اش مق س
ــینه ی  ــت. س ــزی نگف ــل چی ــادرم کام ــه م ــی ب ــه، ول ــده باش ــم ش ــی بدخی خیل
ســمت راستشــو تخلیــه کــردن و غده هــای لنفــاوی شــو برداشــتن چــون 
ســرطان تــا اون قســمتا ریشــه داده بــود، ولــی مــادرم در جریــان نبــود روزای اول 
خیلــی درد داشــت، ولــی چــون مــن کوچیک تــر بــودم و ســنم کــم بــود، دوســتای 
خــوِب مامانــم می رفتــن بیمارســتان به عنــوان همــراه مریــض می مونــدن 

پیشش.

مامانـم روزای اول ناامیـد بـود. گریـه می کـرد درد داشـت؛ غصـه می خـورد، چـون 
زن بـود مـا زنـا عاشـق زیبایـی هسـتیم. یـه عضـو بدنـش کـم شـده بـود بـراش 
سـخت بـود، خیلـی سـخت. چـون غده هـای لنفـاوی برداشـته شـده بـود. حتـی 
دیگـه نبایـد زیـاد بـار برمی داشـت. یـا کارای سـنگین می کـرد، چـون دسـتش ورم 
می کـرد. گذشـت تـا اینکـه بعـد از یـک هفتـه از بیمارسـتان ترخیـص شـد. اومـد 
خونـه یـه دکتـر تـو تجریـش بهـش معرفی کـردن کـه متخصـص انکولوژیسـت 
بود. عکسـای اسـکن و آزمایشاشـو برداشـت رفت پیش اون. دکتر براش درمان 

نوشت که هم شیمی درمانی کنه و هم رادیوتراپی.

ــت و  ــاش باالس ــت دوز داروه ــرد نمی دونس ــیمی درمانی ک ــه ش ــه ی اول ک دفع
غیر از حالت تهوع و بی حالی، موهای سرش هم می ریزه.

یــه روزی رفتــش حمــوم، مــادرم خیلــی غــم و غصه هــاش و ناراحتیاشــو پنهــون 
می کــرد. یعنــی جلــو مــن لبخنــد رو لبــاش بــود و ناامیــد نبــود ولــی اون روز تــو 
حمــوم دیــدم یــه دفعــه صــدای گریــه و جیغــش اومــد. رفتــم در زدم و درو بــاز 
کــردم گفتــم مامــان، چــی شــده؟ دیــدم نصــف موهــای ســرش ریختــه! نگــو از 
مــا  و  می کنــه  ریــزش  به شــدت  موهــاش  بــاال،  دوز  بــا  شــیمی درمانی 
نمی دونســتیم. ســر همــون ترســیده بــود. نشســته بــود زیــر دوش گریــه 
می کــرد. اون روز آنقــدر باهــاش حــرف زدم، بهــش گفتــم ناراحــت نبــاش، 
ــت.  ــالمتی توس ــان و س ــم اآلن درم ــه. مه ــد میش ــاز بلن ــگلت ب ــای خوش موه
آروم تــر شــد و بعــد خندیــد گفــت باشــه دختــرم بهــت یــه قولــی میــدم. مــن نــه 

برای خودم، فقط به خاطر تو می جنگم واسه وجود تو.

ــا  ــو کال ب ــم موهاش ــگر گفت ــوم آرایش ــه خان ــگاه ب ــردم آرایش ــرداش ب ــو ف مادرم
ــا ناراحتــی  ــد، ناراحــت شــد و ب ــان رو فهمی ــزن. آرایشــگره وقتــی جری ماشــین ب
موهــای مادرمــو زد. مــادرم پنهونــی اشکاشــو پــاک می کــرد ولــی خودشــو 

نباخت مگه چند سالش بود؟ 37 سال.

ــار شــیمی درمانی. هــر روز رادیوتراپــی،  روزای مــادرم شــروع شــد، هفتــه ای یک ب
اونــم 90 جلســه! ســخت بــود بــراش ولــی  مردونــه جنگیــد. دکتــرا یواشــکی بــه 
ــادرم  ــاه رو م ــی دو م ــه ول ــده می مون ــه زن ــاه دیگ ــودن دو م ــه ب ــم گفت زن دایی
ــورد؛  ــه می خ ــی آورد؛ غص ــم نم ــاال. ک ــرد ب ــو ب ــال. قدرتش ــک س ــد ی ــد، ش گذرون
بعضــی روزا درد می کشــید ولــی کــم نیــاورد، جنگیــد و مبــارزه کــرد. جــوری کــه، 
کل فامیــل و دوســتا از رفتــارای مــادرم تعجــب می کــردن. آخــه مگــه میشــد یــه 
ســرطان بدخیــم کــه متاســتاز داده، تــو بــدن باشــه ولــی بــاز عمــرش بــه دنیــا 
باشــه؟! تــو ذهــن همــه ی دور و بریامــون همیــن جــور حرفــا می چرخیــد، ولــی 
هیچ کــدوم باورمــون نمی شــد کــه بــا خــدا همــه چیــز ممکنــه. قــدرت معجــزه 
ــا ایــن بیمــاری بجنگــه.  و ایمــان و بــاور و احســاس خــوب مــادرم باعــث شــد ب
جــوری شــده بــود کــه مــادرم بــه همــه انــرژی مــی داد؛ امیــدواری مــی داد. 
روحیــه ی عالــی مــادرم باعــث شــده بــود کســی کــه بــار اول می دیــدش بــاورش 

نشه که مادرم سرطان بدخیم داره.

ــه  ــر ب ــیمی درمانی دکت ــال ش ــد از 4 س ــه بع ــا اینک ــود ت ــاوم ب ــاز مق ــم ب مامان

مادرم غصه هاشو پنهان می کرد، 
جلو من لبخند می زد

می گفت
فقط

به خاطر تو 
می جنگم

آرزو بابایی نژاد

مــادرم گفــت فعــال اســتراحت کــن و 
چــکاپ و آزمایــش را 6 مــاه دیگــه 

انجــام بــده مــادرم هــم بی خیــال شــد 
6 مــاه گذشــت مــادرم درد بــدی تــو 

ناحیــه ی زانــوش حــس می کــرد ایــن 
ــا  ــه ب ــوری ک ــد ج ــر ش ــه روز بدت درد روز ب
هیــچ مســکنی آروم نمی شــد تــا اینکــه 
دیگــه درد امونشــو بریــد. مــــن اون موقع 
ــون  ــایه های خوبم ــود. همس ــالم ب 17س

مادرمــو بــردن دکتــــر کــه دکتــــرای 
اونجــا مادرمـــــو انتقــــال دادن بــه 

بیمارســتان امــام خمینـــــی تهران. 
ــای  ــن از پ ــکن گرفتـــ ــرا اس دکتــ

ــان  مــادرم و فهمیــدن سرطـــ
زده بــه استخــــوون مادرم و 

از رون پـــــاش تــا ســــاق 
ــخوونش از  پــاش، استـــ

بین رفته.

خالصه جراحــــی کـرد باز 
درد کشـید بـاز بیمارسـتان، 

20روز اونجـا مونـــد دو روز مـن 
می رفتــــم از کــــرج پیشش، یک روز 
دوسـتش می مونــد؛ یه روز زن داییم. 
خالصه بیـــن هم تقسـیم می کردیم 
روزا رو، کـه بـه منــــم فشــــار نیـــاد. 
گذشــــت. مامانـــم ترخیص شد پای 

راســـــتش کال پالتیـــــن بود و زانــــوی 
مصنوعـی دو مـاه طول کشـــید تا خوب 
شـد. بـا کمـک فیزیوتراپـی و دوسـتاش، 
دوبـاره کم کـم راه افتاد اول با واکــر، بعد 

بـا عصــا تـا بـه اون یکـی پـای سالـــمش 
فشـار نیاد بعد از اون دوباره شـیمی درمانی 

و رادیوتراپـی. روزا می گذشـت مـادرم بـا سرطـــان 
می جنگیـد. مقاومـــت می کـرد. منـــم پـا بـه پـاش 

می رفتم با هم می گذرونــدیم روزا رو.

همــش تــو مطــب و تــو بیمارســــتانا بودیــــم ولــی 
دلمــــون خــوش بود. در کنار هـــم آرامش داشــتیم 

ــا ســختی ها چیــزی بــود  ــدن ب و امیــدواری و جنگیــ
که مادرم انجام مـــی داد.

ــت:  ــی زد می گف ــرف م ــش حــــ ــا بیماریــــ ــت ب می نشســـ
ــن  ــم م ــد درد بکش ــرون نذاری ــد بی ــم بری ــنگم از بدن ــرطانی قش ــلول های س »س
بایــد بــه خاطــر وجــود دختــــرم بجنگــم.« آره خیلــی جنگیــد دکتــرش گفتــه بــود 

دو مـــاه، ولی مـــادرم 12سال جنگید. شـــد 49 سالـــش. 

تــو ایــن فاصلـــــه دکتــر انکولوژیســت او عــوض شــده بــود و مــا تــو کــرج 
می رفتیـــم برای درمان.

ســال آخــر یعنــی ســال 95 دیگــه نتونســت مقاومــت کنــه دکتــرش ناامیــدش 
ــا  ــدا، ام ــه خ ــت ب ــد داش ــاز امی ــادرم ب ــاد. م ــا برنمی ــه کاری از م ــت دیگ ــرد گف ک
دیگــه از بابــت مــن خیالــش راحــت بــود مــن شــده بــودم 23 ســاله. همــان طــور 
کــه گفتــه بــود، بــه خاطــر مــن جنگیــد تــا مــن بــه ســـــنی برســم کــه بــا رفتــن او 

کمتـــر آسیب ببینم.

منــو ســپرد بــه خــدا و پــدرم و نفس هــای آخرشــو کشــید، ولــی جنگیــد بــا 
ســرطانی کــه کل بدنشــو گرفتــه بــود و تــا آخریــن لحظــه نــه بــه خــدا کفــر گفــت 
و نــه ناامیــد شــد. مــادرم خیلــی درس هــا بهــم یــاد داد. اون بــا اون صبــرش و 

امید باال و انرژی مثبتش و خنده هاش تونست 12 سال بجنگه.

روحــت شاد باشه مـــادر عزیزم.
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غده پروستات،  گردو شکل و جایگاهش در بین مثانه و آلت تناسلی مردانه 
)penis( است جایگاه پروستات در جلوی راست روده )rectum(  است. اگر 
اندازه آن طبیعی باشد، آن را می توان به دو لوب چپ و راست تقسیم کرد. ادرار 
در مسیرش از مثانه تا آلت تناسلی از مجرایی در قسمت مرکزی پروستات 
عبور کرده و درنهایت از بدن دفع می شود. پروستات ترشح مایعی را بر عهده 
رشد سلول های  اسپرم هاست.  از  و محافظت  تغذیه  وظیفه اش  دارد که 

پروستات، چه سالم و چه سرطانی، توسط تستسترون تحریک می شود.

  سرطان پروستات

آمارهای منتشرشده از آژانس بین المللی تحقیقات سرطان نشان می دهد که 
سرطان پروستات دومین سرطان شایع مردان در جهان است )با نرخ بروز 29.3 
و مرگ 7.6 در هر صد هزار نفر(. سرطان های ریه و  روده بزرگ نیز به ترتیب در 
با سن،  اندازه غده پروستات  اول و سوم قرار دارند. در حالت طبیعی  رتبه های 
افزایش می یابد در نتیجه با افزایش سن، خطر ابتال به سرطان پروستات بیشتر 

می شود. این سرطان در مردان جوان تر از 50 سال، نادر است.

سرطان پروستات، یعنی بعضی از سلول های طبیعی این غده، توانایی کنترل 
رشد و تقسیم را از دست داده اند و دیگر همانند سلول های سالم عمل نمی کنند.

  سرطان پروستات در ایران

سرطان پروستات با 6004 مورد جدید در جایگاه دوم شایع ترین سرطان ها در ایران 
بعد از سرطان معده قرار دارد.تعداد موارد مرگ ومیر این سرطان 3071 است که 
بعد از سرطان های معده و ریه در جایگاه سوم قرار دارد. نسبت نرخ مرگ ومیر به 

نرخ بروز این سرطان در ایران 0.51 است.

  انواع سرطان پروستات

سلول های  از  نوع  کدام  از  سرطان  این که  اساس  بر  پروستات  سرطان  انواع 
به  این موضوع  آغاز شده است، طبقه بندی می شوند. دانستن  موضع درگیری 

تصمیم گیری پزشک در انتخاب روش درمانی مناسب کمک زیادی می کند.

انواع آن عبارت اند از:

1- آدنوکارسینومای سلول های ترشح کننده حفره ای )acinar(: آدنوکارسینوما به 
سرطان هایی گفته می شود که در سلول های مترشحه در غده پروستات وجود 

ش
وز

آم

آمارهای منتشرشده از آژانس 
بین المللی تحقیقات سرطان

نشان می دهد که
سرطان پروستات دومین سرطان 

شایع مردان در جهان است

از پ تا ت؛
همه چیز درباره سرطان پروستات

مهران آماده رستمی
دکتر آذین نحوی جو

دکتر عرفان امینی

دارد که شایع ترین نوع سرطان پروستات است.

2-  آدنوکارسینومای سلول های ترشح کننده مجراوی )ductal(: این نوع آدنوکارسینوما 
در سلول هایی که در مجرای غده پروستات قرارگرفته اند، به وجود می آید. در ضمن 

تمایل به رشد و گسترش سریع تری نسبت به آدنوکارسینومای حفره ای دارد.

  عالئم سرطان پروستات

این بیماری بروز می کند.  از  در مراحل اولیه سرطان پروستات به ندرت عالمتی 
حتی اگر این بیماری به مراحل پیشرفته برسد، در هنگام تشخیص هم ممکن 
است هیچ عالمتی بروز نکند، اما اغلب عالئم در موارد غیر سرطانی بروز می کند.

عالئم سرطان پروستات پیشرفته:

I. وجود خون در ادرار و منی

II. درد مکرر در موضع درگیر

III. مشکل در دفع ادرار

IV. نیاز ناگهانی و یا مکرر دفع ادرار

V. کاهش وزن غیرقابل توضیح

VI. وجود درد در لگن و ران و کمر

VII. وجود درد و یا عالئم غیرطبیعی در آلت تناسلی

VIII. جریان ضعیف دفع ادرار

IX. درد استخوانی

  عوامل خطر

درحالی که علل اصلی سرطان پروستات هنوز ناشناخته مانده، خطر ابتال به سرطان 
پروستات رو به افزایش است. اما داشتن یک یا چندین عامل خطر، بدین معنی 
نیست که حتماً به بیماری مبتال خواهیم شد. تعدادی از این عوامل خطر عبارت اند از:

1- سن: احتمال سرطان پروستات در مردان با سن کمتر از 40 سال، خیلی کم 
است. اما شانس داشتن سرطان پروستات در سنین باالتر از 50 سال به سرعت 
افزایش می یابد. حدود 6 مورد از 10 مورد سرطان پروستات در مردان باالتر از 65 

سال یافت می شود.

2- نژاد/ قومیت: سرطان پروستات در سیاه پوستان بیشتر از  مردان از نژادهای 
دیگر است. احتمال مرگ ناشی از سرطان پروستات در مردان  سیاه پوست   نیز 

بیش از دو برابر مردان سفیدپوست است.

از خانواده ها  3- سابقه خانوادگی: به نظر می رسد سرطان پروستات در برخی 
بیشتر اتفاق بیافتد، که نشان می دهد در برخی موارد ممکن است عوامل ارثی 
یا ژنتیکی وجود داشته باشد. احتمال بیماری در فردی که پدر یا برادرش مبتال به 
سرطان پروستات باشند دو برابر سایر مردان است. همچنین احتمال داشتن 
سرطان پروستات در افراد با سابقه قوی خانوادگی سرطان پستان و تخمدان 

بیشتر از افراد بدون سابقه خانوادگی است.

سرطان  ریسک  افزایش  باعث  ژن  ارثی  تغییرات  از  تعدادی  ژنی:   تغییرات   -4
از موارد  تنها درصد کمی  برای  احتماالً  آن ها  به طورکلی  اما  پروستات می شود، 

به حساب می آیند.

عـــالوه بر این عوامــــل، عوامل دیگری مثل رژیم هــــای غذایی نامناسب، چاقی، 
استعمال دخانیات، قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی، وازکتومی... می توانند 

به عنوان عوامل فرعی به حساب آیند.

  پیشگیری

پیشگیری از سرطان پروستات، در واقع  تغییر در شیوه زندگی است به گونه ای که 
به کاهش احتمال بروز سرطان پروستات بیانجامد.

  غربالگری  و روش های تشخیصی سرطان پروستات

از جمله آزمایش هایی است که به پزشک کمک می کند  آزمایش های غربالگری 
سرطان را زودتر و یا حتی قبل از بروز عالئم تشخیص دهد و درمان کند.

سرطان پروستات، یعنی بعضی 
از سلول های طبیعی این غده، 

توانایی کنترل رشد و تقسیم را از 
دست داده اند و دیگر همانند 

سلول های سالم عمل نمی کنند

مقایسه نرخ بروز و مرگ و میر سرطان پروستات در ایران و جهان

تعداد بیمار جدید

تعداد موارد مرگ و میر

ایران                                 جهان

29.3

16.6

7.6 8.3

  آزمایـــــش آنتــــــی ژن اختــــــصاصی 
 :)PSA پروســـتات)

هم  که  است  پروتئین  نوع  یک   PSA
و  پروستات  سالم  سلول های  توسط 
هم سلـــول های سرطـــانی پروستات 
ساخــــته می شود. تعیــــین سطــــح 
PSA در آزمایش خــــون، یک آزمــــون 
اختصـــاصی برای سرطـــــان نیست، 
بدین معنـــا که سطـــح طبیعــی این 
با سنیــن بین  پروتئین در خون افراد 
از 3 نانوگرم در  تا 59 سال، کمتر   50
ســـریع  افزایش  است.  میلی لیتر  هر 
سطح این پروتئین در خـــون ممــکن 
است نشان دهنده امکــــان پذیر بودن 
ابتال به سرطان پروستات باشد. حتی 
سرمی  سطـــح  افـــزایش  صورت  در 
آنتی ژن اختصاصی پروستات به باالتر 
از مقادیر طبیــــعی احتمــــال وجود 
و  نبوده  باال  خیلی  پروستات  سرطان 
در این شرایط نیز تنها یک مرد از سه 
به    PSA افزایش یافته  سطح  با  مرد 
سرطان مبتال هستند. در حـــال حاضر 
توصیه می شود انجام این آزمون برای 
غربالگری در مردان بدون عالمـــت باید 

همراه با معاینه رکتوم باشد.

  فوایــــد غربالگری ســـرطان پروســـتات 
PSA  بـــا

تشخیص سرطان پروستات در مراحل 
اولیه و قبل از انتشار آن به سایر نقاط 
بدن از مهــم ترین مـــــزایای غربالگری 
است که باعث آسـان تر شدن و کوتاه تر 

شدن مراحل درمان می شود.

  خطرات غربالگری سرطان پروستات 
PSA با آزمایش

سرطـــان  زودهنــــگام  تشخـــیص   -1
پروستات ممکن است منجر به بهبود 
سالمتـــی و یا کمک به داشتــن زندگی 

طوالنی تر نگردد.

غربالگری ممکن است سالمتی بیمار 
پیشرفته  پروستات  به سرطان  مبتال 
را بهبود ندهد یا به  افــــزایش طـــول 

عمر وی کمک نکند.

پروســـــتات  از سرطــــان های  بعضی 
هرگز باعث ایجاد عالئم نمی شونـــد یا 
تهدیدکننده زندگـــی نیستند، اما اگر با 
آزمایش غربالگری پیـــدا شوند ، ممکن 
یافتن  شود.  درمان  فرد  سرطان  است 
بیش ازحد  به تشخیص  این سرطان ها 
بیماران معروف است. مشخص نیست 
که آیا درمان این سرطان ها به فرد کمک 
می کند زندگی طوالنی تری داشته باشد 
یا خیر. درمان سرطان پروستات مانند 
پرتودرمانی  و  پروستات  وسیع  جراحی 
ممکن است در بســــــیاری از مـــردان 
عوارض جانبــــی طوالنی  مــــدت داشته 
باشد. شایع تــرین عوارض جانبـــــی آن 
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اختالل در نعوظ و بی اختیاری ادرار است.

الزم به ذکر است  که احتمال مرگ در این بیماران در اثر بیماری های قلبی عروقی 
)قلب و عروق( یا خودکشی بیشتر است.

2- آزمایش های پیگیری)Follow-up( مانند بیوپسی ممکن است برای تشخیص 
سرطان انجام شود.

اگر آزمایش PSA باالتر از حد معمول باشد، ممکن است بیوپسی پروستات انجام 
شود. عوارض ناشی از بیوپسی پروستات ممکن است شامل تب، درد، خون در 
ادرار یا مایع منی و عفونت ادراری باشد. حتی اگر بیوپسی نشان دهد بیمار مبتال 
به سرطان پروستات نیست، ممکن است در آینده نگرانی بیشتری نسبت به ابتال 

به سرطان پروستات داشته باشد.

3- نتایج آزمایش غربالگری گمراه کننده باشد

نتایج آزمایش غربالگری حتی اگر سرطان پروستات وجود داشته باشد، ممکن 
است طبیعی باشد. مردی که مبتال به سرطان پروستات باشد ولی نتایج آزمایش 
غربالگری هیچ سرطانی را نشان ندهد)منفی کاذب( درمان وی به تأخیر بیفتد 

حتی اگر عالئم هم داشته باشد.

احتمال دارد نتایج آزمون PSA  باال بوده و فرد به سرطان پروستات مشکوک شود 
پروستات وجود  بودن تست PSA سرطان  باال  درحالی که ممکن است علیرغم 
نداشته باشد )مثبت کاذب(. همین امر باعث می شود تعداد آزمون های بیشتری 

نظیر بیوپسی برای فرد انجام شود که عوارض آن بسیار زیاد است و همچنین 
باعث ایجاد اضطراب و تشویش فرد می شود. پزشک می تواند در مورد خطر ابتال 

به سرطان پروستات و نیاز به آزمایش غربالگری به فرد توصیه کند.

  آیا غربالگری سرطان پروستات انجام دهیم یا نه؟

بر اساس  فواید و خطرات انجام غربالگری که در باال به آن ها اشاره شد بهترین 
اقدام برای تصمــیم به انجام یا عدم انجام غربالگری آن است که از خــود این 

سؤاالت را بپرسیم:

- آیا در خطر ابتال به سرطان پروستات هستم)در گروه پرخطر قرار دارم یا نه(؟

- اگر نتیجه آزمون من طبیعی بود، آیا باعث اطمینان می شود یا نه ؟ 

- اگر نتیجه آزمون من غیرطبیعی بود چه کاری باید انجام دهم؟ 

پس ازآن با مشورت با پزشک و آگاهی از تمامی فواید و خطرات تصمیم به انجام 
غربالگری بگیریم.

  معاینه پروستات از طریق مقعد

در این معاینه پروستات فرد از طریق  مقعد معاینه می شود. برای انجام این 
وارد  را  انگشتش  به دست می کند و سپس  ابتدا متخصص دستکش  معاینه 
رکتوم)راست روده( می کند تا قسمت پشتی پروستات را احساس کند. این معاینه 

ممکن است ناخوشایند باشد اما به ندرت دردناک است.

را تشخیص دهد و اطالعات دقیقی در مورد تومور، گره های 
لنفاوی در ناحیه موردنظر و سایر ارگان ها را فراهم کند. از 
فرد خواسته می شود برای چند ساعت قبل از اسکن، ناشتا 

باشد تا تصاویر اسکن واضح تر و راحت تر دیده شود.

MRI  

در این روش، اسکن به وسیله یک آهن ربای قــــوی و امواج 
استفاده  بدن  تصاویر دقیق داخـــل  برای ساختن  رادیویی 
می شود. نوع اصلی MRI که در مـــــردان مبتال به سرطان 
پروســـــتات استفــــاده مـــــی شود، mpMRI )تصویربرداری 
حاصل  که  دارد  نام  پارامتری(  چند  مغناطیسی  رزونانس 
ترکیب نتایج سه اسکن MRI برای ارائه یک تصویر واضح تر 
است. تصویربــرداری MRI مـی تواند مناطـــــق غیرطبیعی 
پروســــتات را نشان دهد. در صورت نیاز، متخصص ممکن 
است به وسیله این اسکــــــن مناطقی را که به بیوپسی نیاز 
دارند، پیشنهاد کند. حتی اسکن MRI می تواند نشان دهد که 
آیا سرطان از پروستات به مناطق مجاور گسترش یافته یا 
نه. این اسکن بدون درد است اما پر سر و صداست و ممکن 

است 30-40 دقیقه طول بکشد.

PET اسکن  

اسکن PET نوعـــــی روش تصویربرداری است. پس از آنکه 
تشخیص سرطان پروستات قطعی شد با کمک این روش 

مرحله بیماری تشخیص داده می شود.

متخصـــــص به وسیله آزمایش هـــــا و مراحـــــل مختلف 
تشخیصی، مرحلـــه و درجه پیشرفت سرطــــــان را معلوم 
می کند. که به انتخاب روش درمانی بهتر توسط کادر درمانی 
کمک بسزایی می کند. از این اسکن برای تشخیص موارد عود 

بیماری پس از درمان قطعی نیز استفاده می شود

  درمان سرطان پروستات

راه های درمانی مختلفی برای مدیریت و درمان این سرطان 
وجود دارد. برای بعضی مردان، درمان فوری الزم نیست یا 
ممکن است مناسب نباشد. متخصص درمانی می تواند به 
بر مرحله و درجه  تا روش درمانی مبتنی  اجازه دهد  بیمار 

پیشرفت سرطان  خود را بداند.

  جراحی

باشد،  مبتال  اولیه  پروستات  سرطان  به  بیمار  هنگامی که 
پزشک می تواند جراحـــــی رادیکــــال برداشتن پروستات را 
پیشنهاد دهد. در این عمل جراحــــی، با برداشتن پروستات، 

ادراری و وزیکول سمـــینال احتمال  از مجـــــاری  قسمتی 
رفع کامل سرطان وجود دارد.

در بیشتر سرطـــــان های تهاجــــمی، ممکن است گره های 
لنفاوی نزدیک به بافت سرطانی )مثل گــــره های لنفاوی 

قسمت لگن( برداشته شود.

  رادیوتراپی

رادیوتراپی سرطــــان، با استفاده از اشعه X با قدرت و انرژی 
باال به کشتن سلول های سرطانی و یا  توقف رشد سلول ها 
می پردازد. اشعه به سمت تومور سرطانی هدایت می شود 
و سلول های سرطانی را تنها در آن منطقه می کشد. قبل 
از این روش برای کوچـــک کردن تومور و بعد از  از جراحی 
جراحی برای کشتن هر سلول سرطانی باقی مانده استفاده 
این روش نیز در کاهش نشانه ها و  از  می شود. همچنین 
عالئم ناشی از سرطان، مثل درد، خون ریزی و انسداد مجاری 

ادراری استفاده می شود.

  شیمی درمانی

شیمی درمانی روشی درمانی است که با استفاده از داروها از 
رشد سلول های سرطانی جلوگیری می کند که یا سلول های 

سرطــــــانی را می کشــــد یا از تقسیم شدن آن ها جلوگیری 
می کند. دریافت شیمی درمانی قبل از رادیوتراپی و یا جراحی 
ممکن است در کوچک سازی اندازه تومور سرطان پروستات 
به اندازه ای که بتواند با جراحی راحت تر برداشته شود، کمک 

کند.

  درمان های تسکینی

درمان های تسکینی با کاهـــش عالئم سرطان به باال بردن 
کیفیت زندگی بیمار کمک می کند.از این روش درمانی برای 
کنترل عالئم در مراحل مختلف سرطان پروستات استفاده 

می شود.

  پیش آگهی سرطان پروستات

سرطان پروســــتات دارای پیش آگهی طوالنی است. تقریباً 
80 تا 85 درصد سرطان های پروستات در زمانی که سلول 
شناخته  است،  منطقه ای  یا  موضعی  به صورت  سرطانی 
می شوند. نزدیک به 100 درصد افرادی که بیماری آن ها در این 
مراحل شناسایی و درمان می شود، بعد از پنج سال به عنوان 

افراد عاری از بیماری شناخته می شوند.

اگر پزشک یک منطقه سخت یا یک  شکل 
غیرطبیعی را احساس کند، آزمایش های 
بیشـــــتری انجـــام مــــی شود. تغییرات 
غیــــرطبیـــعی پروســــتات همیـــــشه 
نشـــان دهنده سرطــــان پروســـــــتات 
نیستند. تمـــام سرطــــان های پروستات 
سطــح باالی PSA را تولیـــد نمـــی کنند، 
بنابـــــراین متخصص ممــکن است قبل 
از انجام بیوپسی، از معـــاینه پروستات از 
طریق مقعــــد برای بررســـی پروستات 

استفاده کند.

  بیوپسی

اگر آزمـــــایش آنتــــی ژن اختصــاصی 
پروستات)PSA(  و معــــاینه پروستات 
نشان  را  اختاللی  مقعـــد  طــــریق  از 
دهند، نمونه برداری اغلب در مرحــــله 
بعــــدی انجام مــــی شود. در برخـــــی 
بیوپسی،  انجام  از  پزشک، قبل  موارد، 
ام آر آی)MRI(  پیشنهاد می کند. در این 
روش تشخیصی، با استفــــاده از یک 
سوزن مخصوص،  مقدار کمـــی بافت 
از قسمت هــــای مختلف پروســــتات 
گرفته می شود. نمونه ها به آزمایشگاه 
فرستاده می شود و در آنجا متخصص 
آســــیب شناسی بافــ ت سلــــول های 

سرطانی را بررسی می کند.

  آزمون های دیگر

هنگامـــی  که به وسیله روش بیوپسی 
مشخص شود که فــــرد به سرطــــان 
پروســــتات مبتال شده است، اقدامات 
دیگری صــــورت می گیرد تا از انتشــــار 
احتمالی توده سرطانی از محـل اصلی 
خود به جاهای دیگـر بدن مطلع شویم. 

که این روش ها عبارت اند از:

  اسکن استخوان

این اسکــــن نشــــان می دهــــد که آیا 
توده های سرطانی پروستات به سمت 
یا نه.  پیداکرده اند  انتشار  استخوان ها 
برای این اسکن مقدار بسیار کمی ماده 
رادیواکــــتیو به درون سیاهــرگ تزریق 
می شـــود. در طول یک تا دو ساعــــــت 
این مــــاده به وسیله گردش خـون به 
سمت استخــــوان می رود. سپس کل 
بدن توسط دستگاهی اسکن می شود. 
مقـــدار افزایش یافته تشعشعات که 
می شود،  داده  نشان  دستگاه  توسط 
وجـــــود سلول هــــای سرطـــــانی در 

استخـــوان  را  آشکار می کند. 

  سیتی اسکن

 Xاشعه پرتوهـــای  از  اسکــــن  سیتی 
استفاده مـــی کند تا تصــاویر زیادی از 
درون بدن را نشان دهـــد که به کمک 
رایانه برای ترکیب آن ها در یک تصویر 
دقیق و مقطعی استفــــاده کند. این 
آزمایش می تواند تومورهــای کوچک تر 

درحالی که علل اصلی سرطان 
پروستات هنوز ناشناخته مانده، 

خطر ابتال به سرطان پروستات
رو به افزایش است، اما داشتن

یک یا چندین عامل خطر،
بدین معنی نیست که حتماً به 

بیماری مبتال خواهیم شد
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حالـت  ایـن  بیمـه ای صـورت می گیـرد. کـه در  شـرکت های 
قـرار  پوشـش  تحـت  خانواده هایشـان  بـا  شـاغل  افـراد 
می گیرنـد و حق بیمـه را به صورت ماهانـه پرداخت می کنند. 
بیمه نامـه درمـان گروهـی جـزء بیمه هـای اشـخاص اسـت 
که شـرکت ها و سـازمان ها برای پوشـش هزینه هـای درمان 
کارکنـان خـود آن را درخواسـت می دهنـد. در واقـع شـما بـا 
پوشـش  انتظـار  سـالمت،  دوران  در  بیمـه  حـق  پرداخـت 
داشـت.  خواهیـد  را  بیمـاری  دوران  در  درمانـی  هزینه هـای 
مـدت بیمه نامـه درمـان گروهـی یا بیمـه تکمیلی، یک سـال 
اسـت. معمـوالً تاریـخ سررسـید هـم دقیقـاً همان سـاعت و 

روز، در سال آینده خواهد بود.

انفـرادی: توسـط بعضـی  یـا  بیمه هـای تکمیلـی خانوادگـی 
شـرکت های بیمـه ای مانند بیمه کمک رسـان و شـرکت های 

بیمه خصوصی به افراد ارائه می شود.

در بیمـه تکمیلـی در صـورت نداشـتن سـابقه قبلـی بیمـه، 
مدت انتظار در نظر گرفته می شـود و پس از آن هزینه های 

درمانی محاسبه و پرداخت می شود.

امـا در پاسـخ بـه سـؤال دوم کـه در مـورد نحـوه اسـتفاده از 
خدمـات بیمـه تکمیلـی اسـت، بـا توجه بـه نیازهـای بیماران 

مبتال به یکی از انواع سرطان ها می توان گفت: 

هزینه هـای درمانـی ایـن بیمـاران معمـوالً بـه چهـار دسـته 
تقسیم می شوند:

 1-هزینه های سرپایی مانند ویزیت و داروی سرپایی 

2- هزینــــه های تشــــخیصی ماننـــد: آزمایش هـــــا، انـواع 
تصویربـــــرداری نظیـــــر اسکــــن ام آر آی– سونوگـــرافی–

ماموگــرافی- آندوسکــوپی- کولونوسکــوپی 

3- هزینه های بستری و جراحی 

4- هزینه هـای مربــــوط بـه دوره هــــای شیمی درمانــــی و 
پرتو درمـــانی  

جهـت اسـتفاده از هـر یـک از ایـن خدمـات، بیمـاران محترم 
خـود  تکمیلـی  بیمـه  قـرارداد  طـرف  مراکـز  بـه  می تواننـد 
مراجعـه کننـد. به طـور مثـال درصورتی کـه بیمـه تکمیلی از 
بیمـه ایـران دارنـد، هنـگام مراجعه به مرکـز درمانی بـا اعالم 
کـد ملـی خود بـه واحد پذیـرش، از پرداخـت آنالیـن این بیمه 
اسـتفاده کننـد. کـه ایـن روش سـریع تر و مقرون به صرفـه 

است.

درصورتی کـه بیمـاران از سـایر بیمه هـای تکمیلـی اسـتفاده 
معرفی نامـه  خـود  بیمـه  شـرکت  از  می تواننـد  می کننـد، 

بگیرند و به مرکز درمانی تحویل دهند. 

بیمـه  قـرارداد  طـرف  غیـر  مراکـز  از  اسـتفاده  صـورت  در 
بیمـار  و  خصوصی انـد  یـا  و  نیمه دولتـی  یـا  کـه  تکمیلـی، 
به طـور کامـل هزینه درمانـی را پرداخت کرده اسـت، بیماران 
می تواننـد  پـس از تسـویه، پرونـده کامـل بیمارسـتانی را بـا 
مـدارک شناسـایی )مانند دفترچـه بیمه( به شـرکت بیمه گر 

تحویل دهند. 

در مـورد هزینه هـای سـرپایی )ماننـد آزمایـش(، بایـد اصـل 
قبـض، کپـی از جـواب و دسـتور پزشـک بـه بیمه گـر تحویـل 

داده شود.

جهـت دریافـت هزینه هـای شـیمی درمانی و پرتودرمانـی در 
مراکـز غیـر طـرف قـرارداد، بیمـاران بـا ارائـه ایـن مـدارک بـه 
را  خـود  هزینه هـای  از  بخشـی  می تواننـد  بیمـه،  شـرکت 

دریافت کنند.

1-گـزارش پاتولـوژی اولیـه 2-پروتـکل درمانـی پزشـک معالج 
3-نسخه و ریز داروهای هر مرحله. 

هزینه هـای مربـوط به شـیمی درمانی و پرتودرمانـی از محل 
هزینه های جراحی عمومی و بستری پرداخت می شود.   

بیمه شدگان می تواننـــد از ابتــــدای اخـــــذ پوشـــش بیمه 
ایـن  تعهـدات  از میـزان  بیمه گـر  توسـط شـرکت  تکمیلـی 
بیمـه در جبـران هریـک از هزینه هـای خود در طول یک سـال 
مطلع شـوند. نـام بیمه در اغلب مواقع با مفهوم فرانشـیز 
همراه اسـت. فرانشـیز بخشـی از هزینه خسـارت اسـت که 
را  آن  بایـد  بیمه گـزار  و  نمی شـود  پرداخـت  بیمـه  توسـط 
بپـردازد. بـرای مثـال اگـر 10درصـد، مبلـغ فرانشـیز یـک بیمه 
مبلـغ  از  درصـد   10 تنهـا  بیمه نامـه،  مطابـق  یعنـی  باشـد 
خسـارت را بیمه گـزار بایـد بپردازد و بقیه آن را بیمه تا سـقف 

پوشـش پرداخـت می کنـد. فرانشـیز بیمـه درمـان تکمیلـی 
بـرای گروه هـای مختلـف هر طرح و در شـرکت های مختلف 
بیمـه می توانـد متفـاوت باشـد. هـر چه فرانشـیز یـک بیمه 
درمـان تکمیلـی کمتر باشـد در برابر بروز خسـارت ها، هزینه 
بیمه گـزار  بـه دوش  و هزینـه کمتـری  بیشـتری می پـردازد 
آسـماری،  تکمیلـی  درمـان  بیمـه  در  مثـال  بـرای  می افتـد. 
فرانشـیز بـرای گروه هـای بیـن 15 تـا 25 نفـر 20% و بـرای 

گروه های بیش از 25 نفر 15% درصد است.

همچنیـن با آگاهی از زمان شـروع و پایان قـرارداد می توانند 
نسبت به تمدید به موقع بیمه نامه خود اقدام کنند .

تعـدادی از شـرکت های بیمـه ای کـه بیمـه تکمیلـی درمـان 
ارائـه می دهنـد، عبارت انـد از: بیمـه ایـران، بیمـه آسـیا، بیمـه 

البرز، دانا، سامان، پارسیان، ملت، دی، کوثر

بـا آرزوی سـالمتی و تندرسـتی همه خوانندگان و مسـئوالن 
محترم مجله سروش شمس

شـیوع  بـه  نظـر  و  درمـان  و  سـالمت  موضـوع  اهمیـت  بـه  توجـه  بـا 
بـودن هزینه هـای  بـاال  و  بیماری هـای خـاص و صعب العـالج در کشـور 
کـه  تأثیـری  همچنیـن  و  آسـیب پذیر  اقشـار  بـرای  به خصـوص  درمانـی 
اقتصـاد  و  افـراد  سـالمت  بـر  به موقـع  درمـان  و  زودهنـگام  تشـخیص 
خانواده دارد، امروزه داشـتن پوشـش بیمه ای مناسـب بر همگان روشـن 

است.
بـه همیـن دلیـل بـر آن شـدیم تـا نظـر خواننـدگان محتـرم مجلـه را بـه 

معرفی بیمه تکمیلی درمان جلب کنیم.

چرا بیمه تکمیلی درمان الزم است ؟

بیمه گرهـای پایـه نظیـر تأمیـن اجتماعـی، بیمـه سـالمت، ارتـش و غیـره فقط تا 
از  بـرای تأمیـن بخـش دیگـری  از هزینـه درمـان را پوشـش می دهنـد،  حـدودی 
هزینه های درمان باید از بیمه تکمیلی استفاده شود.                                                                             

در این بخش می توانیم به دو سؤال مهم در این زمینه پاسخ دهیم:

1- بیمـه تکمیلـی چیسـت؟ و چگونـه می توانیـم ایـن پوشـش بیمـه ای را داشـته 
باشیم؟

2- چگونگـی اسـتفاده از بیمـه تکمیلـی در هنـگام نیـاز و نحـوه اسـتفاده از آن در مراکـز 
درمانی؟

در پاسـخ بـه سـؤال اول بایـد بگوییم: بیمه تکمیلی نوعی پوشـش بیمه ای اسـت 
کـه عـالوه بـر بیمه هـای پایـه )ماننـد تأمین اجتماعـی، بیمـه سـالمت، نیروهـای 
مسـلح و غیـره( بخشـی از هزینه هـای درمانـی را پرداخـت می کنـد، به عبارت دیگـر 

همان طور که از نام این بیمه پیداست، تکمیل کننده هزینه درمانی است. 

انجـام  صـورت  سـه  بـه  معمـوالً  بیمـه  شـرکت های  در  تکمیلـی  بیمـه  ارائـه   
می پذیرد: 1- گروهی 2-خانوادگی 3- انفرادی 

بیمه تکمیلی گروهی درمان

قـرارداد بیمـه تکمیلـی گروهـی: بـا هماهنگـی شـرکت ها، ادارات و سـازمان ها بـا 

ری
ی گ

ار
ی

بیمه تکمیلی نوعی پوشش بیمه ای است که
عالوه بر بیمه های پایه )مانند تأمین اجتماعی، بیمه 

سالمت، نیروهای مسلح و غیره(
بخشی از هزینه های درمانی را پرداخت می کند،

به عبارت  دیگر همان طور که از نام این بیمه پیداست،
تکمیل کننده هزینه درمانی است

در صورت استفاده از مراکز غیر طرف قرارداد
بیمه تکمیلی، که یا نیمه دولتی و یا خصوصی اند و بیمار

به طور کامل هزینه درمانی را پرداخت کرده است،
بیماران می توانند  پس از تسویه،

پرونده کامل بیمارستانی را با مدارک شناسایی )مانند 
دفترچه بیمه( به شرکت بیمه گر تحویل دهند

چگونه از مزایای بیمه تکمیلی 
استفاده کنیم؟

معصومه جودکی
کارشناس بیمه درمان                                                             

هزینه های مربوط به شیمی درمانی
و پرتودرمانی از محل

هزینه های جراحی عمومی و بستری
پرداخت می شود
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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

آش دوغ؛
منبع غذایی سین بیوتیک

بهاره ساسانفر
دانشجوی دکترای علوم تغذیه

ی
مت

سال
ره 

سف

این غذا حاوی انواع 
درشت مغذی ها و ریزمغذی های 

مورد نیاز بدن است، بنابراین غذایی 
کامل به شمار می آید و باید در 
مقدار خوردن آن دقت شود تا 

باعث اضافه وزن و چاقی نشود

مواد الزم برای چهار نفر
 نخود و لوبیا 500 گرم

 سبزی آش  دو کیلوگرم 
  پیاز یک عدد

 برنج 500 گرم
  دوغ 500 گرم 

 روغن کانوال یا کلزا 4 قاشق غذاخوری
 ادویه به مقدار الزم

برنج را با آب کمی بپزید سپس سبزی پاک شده را به آن اضافه کنید. نخود و لوبیا 
را که قبالً پخته اید نیز در این مرحله به مواد قبلی اضافه کنید. پیاز را با حرارت کم 
در روغن کمی طالیی کنید و به همراه نمک، فلفل و زردچوبه به آش اضافه کنید 
و در آخر دوغ را در آش ریخته و خوب هم بزنید. پس از 15 دقیقه آش آماده است.  

مقدار مواد مغذی موجود در دستور غذایی آش دوغ برای یک نفر )یک چهارم غذای آماده شده(

مقدارماده مغذی

994.4انرژی )کیلوکالری(

116.9 کربوهیدرات )گرم(

56.9 پروتئین )گرم(

106.8 فیبر )گرم(

37.8چربی )گرم(

8649ویتامین A )میکروگرم(

2025/6ویتامین C )میکروگرم(

1840/4فوالت B9 )میکروگرم(

8160/5پتاسیم )میلی گرم(

90/92روی )میلی گرم(

11.5آهن )میلی گرم( 

و  پروبیوتیـــک  واژه  تاکنـــون  شـــاید 
یـــا  پره بیوتیـــک را شـــنیده باشـــید 
روی بعضـــی از محصـــوالت خوراکـــی 
ــا  ــره بیوتیــــک هــــ ــید. پـ ــده باشـ دیـ
غذاهـــای حـــاوی ترکیبـــات غیرقابـــل 
ــن و  ــه اینولیـــ ــمی از جملــــ هضـــــ
ــتند  ــدها هسـ فروکتــوالیگوساکاریــــ
کـــه رشـــد و فعالیـــت باکتری هـــای 
ــک  ــوارش را تحریـ ــتگاه گـ ــد دسـ مفیـ
می کننـــد. بنابرایـــن موجـــب تقویـــت 

سیســـتم ایمنـــی و بهبـــود وضـــع 
به عـــالوه،  می شـــــوند.  گوارشـــــــی 
اثـــرات مفیــــد زیـــادی از جملـــه کاهـــش 
خطـــر ســـرطان به ویـــژه ســـرطان 
موجـــــب  و  داشــــــته  بـــزرگ  روده 
کاهـــش کلســـترول، تری گلیســـرید 
و قندخـــون می شـــوند. در دســـتور 
ــر شـــده حبوبـــات منبـــع  غذایـــی ذکـ

هســـتند. پره بیوتیـــــک ها  خـــوب 

پروبیوتیک هـــا غذاهایـــــی حــــــاوی 
باکتری هـــای زنـــده مفیـــد هســـتند 
از طریـــق خـــوردن مســـتقیم  کـــه 
می شـــوند  گـــوارش  سیســـتم  وارد 
دارنـــد.  زیـــادی  مفیــــــد  اثـــرات  و 
حـــال حاضـــر کپســـــــــول  های  در 
در  مفیـــد  پروبیوتیک هـــای  حـــاوی 
ــد.  ــروش می رسـ ــه فـ ــا بـ داروخانه هـ
در دســـتور غذایـــی مـــا دوغ منبـــع 
خـــــــوب پروبیوتیک  هــــــا اســــــت. 
البتـــه ایـــن باکتری  هـــای مفیـــد در 
ـــاد از  ـــدت و زی ـــی م ـــرارت طوالن ـــر ح اث
بیـــن می رونـــد. غذایـــی را کـــه هـــم 
ـــره و هـــم پروبیوتیـــک باشـــد،  حـــاوی پ
ـــه  ـــد. در نتیجـ ـــین بیوتیک می نامنــ س
ــع  ــک منبـ ــده یـ ــنهاد شـ ــذای پیشـ غـ

اســـت.  ســـین بیوتیک  غذایـــی 

در ضمـــــن توجــــه داشـته باشـــــید 
کــــه بـا توجــــه به جـــــدول مقابـــل 
خــــوردن یک چهـارم از آش دوغ آمـاده 
هـزار کیلوکالـری  حـدود  حـاوی  شـده 
و حــــاوی انـواع درشــــت مغذی هـا و 
ریزمغذی هـای مـورد نیـاز بـدن اسـت. 
بنابرایـن غذایی کامل به شـمار می  آید 
و بایـد در مقـدار خوردن آن دقت شـود 
تـا باعـث اضافـه وزن و چاقـی نشـود.  

سین بیوتیک = 
پره بیوتیک + پروبیوتیک
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            بانک مّلت                 
۴۳۶۲۵۳۷۳/۵۰  شمـــــاره حسـاب       

۶۱۰۴  شمــــاره کارت ۳۳۷۸ ۹۰۴۵ ۳۱۶۸    

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

      مؤسسـه غیردولتی شنــاخت و مهار سرطان

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

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

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

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

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

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

.ir


