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زهرا چیذری
روزنامه نگار 

دلشان نمی خواهد با هیچ آینه ای چشم در چشم شوند! روراستی 
آینه جای خالی موهای  انگار  برایشان خوشایند نیست.  آینه ها 
مژه هایی  خالی  جای  می کشد.  رخشان  به  را  صورتشان  و  سر 
حاال  که  ابروهایی  و  می شدند  چشمانشان  اشک  محمل  که 
تنها خط رویش آن بر چهره هایشان باقی است.  صبح ها برای 
آن هایی که تحت شیمی درمانی قرار دارند فرق می کند. این صدای 
ساعت نیست که بیدارشان می کند. دردی که از عمق وجودشان 

از کارزاری نابرابر در درون سلول هایشان حکایت  بر می خیزد و 
می کند، ضرب آهنگی است که در هر ساعت از شبانه روز ممکن 
است به سراغشان بیاید و خواب را از چشمانشان برباید. لشکر 
درد با ترس و ابهام از آینده خود و عزیزانت وقتی در هم می آمیزد 
ملغمه ای می شود که می تواند زودتر آدم را از پا در بیاورد و تسلیم 
کند. اینجاست که »عشق« معجزه می کند و اکسیر شفابخش 
هر نا امیدی و ناتوانی می شود. عشق به عزیزان ، عشق به خدا ، 
عشق به زندگی ؛ عشقی که به آن ها می دهی و از آن ها به درون 

قلبت سرازیر می شود و در رگ هایت ریشه می دواند.  
به همین خاطر هم هست که با تمام سختی ها و آالمی که 
کم  می شود،  آوار  بیماران  سر  بر  سرطان  بیماری  مسیر  در 
نیستند کسانی که در این نبرد نابرابر و کارزار سخت و پرتنش 
بر  آدمی  اراده  ثابت کرده اند قدرت  آن هایی که  پیروز شده اند. 
همه چیز برتری دارد و اگر بخواهد، می تواند لشکر سلول های 
سرطانی را با تمام قدرتشان، با وجود تکثیر لحظه به لحظه شان 
به زانو  بردن سلول های سالم،  بین  از  برای  به رغم عزمشان  و 
دربیاورد، بشکند و وادار به تسلیم کند. در این میان اما خیلی 
یادآوری  افراد  به  تا  باشند  اشخاصی  یا  شخص  باید  وقت ها 
کنند »اراده انسان« تا چه اندازه قدرت دارد. اینکه هیچ چیز و 
هیچ کس حتی بدخیم ترین غده های سرطانی هم نمی توانند در 
برابر اراده های پوالدینی که تسلیم پذیر نیستند، مقاومت کنند. 
باید مراقب بود؛ مراقب آخرین بندهایی که ما 

را به زندگی متصل نگه می دارد. باید مراقب 
بیماران  امید« در دل  بود »شعله های سبز 
سرطانی تا آخرین خوان مبارزه با غول سرطان 
پاییز  باشد  حواسمان  باید  بماند.  روشن 
سرطان »آخرین برگ« را از »تک درخت امیدی« 
که در درون قلب یکایک ما وجود دارد بر زمین 
نیندازد؛ این آخرین برگ خیلی وقت ها بهانه ای 
برای شروع دوباره است؛ بهانه ای که در گوش 

بیماران سرطانی زمزمه می کند 
»گاهی وقت ها آینه ها هم دروغ می گویند«!

و  سرطان  بیماری  که  آن هایی  برای  آینه  و 
شیمی درمانی را پشت سر گذاشته اند با کسانی که 
چنین تجربه ای ندارند زمین تا آسمان فرق می کند. 
آن هایی که بر بیماری شان پیروز شده اند هرگاه با 
آینه چشم در چشم می شوند بیشتر و بهتر رنگ 
خدا را در آینه ها می بینند. وقتی تارهای مو دوباره بر 
سر و رویشان جان می گیرد و جوانه می زند، وقتی 
لمس  را  صورتشان  و  سر  بر  موها  دوباره  رویش 
می کنند، وقتی اشک شوقی که از چشمانشان سرازیر 
می شود بر محمل مژه ها نشسته و آرام آرام بر روی 
را  ابروانشان  گره  وقتی  می خورد،  غلت  گونه  پوست 
می توانند به روشنی در آینه ببینند نه جای خالی ابروها 
را. آن ها دست نوازشگر خدا را بر سر و رویشان می بینند 
و نورش را در چهره هایشان حس می کنند. آن ها بهتر 

می دانند »سالمتی« چقدر می ارزد.

 گاهی آینه هم
دروغ می گوید!

اینجاست که »عشق« معجزه می کند 
و اکسیر شفابخش هر نا امیدی و 
ناتوانی می شود. عشق به عزیزان ، 

عشق به خدا ، عشق به زندگی ؛عشقی 
که به آن ها می دهی و از آن ها به درون 

قلبت سرازیر می شود و در رگ هایت 
ریشه می دواند
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دکتر کاظم زنده دل
دانشیار مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر ایران
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با اقداماتی که انجام 
شده است، تا چه میزان 
در پیشگیری از سرطان 
و کاهش مرگ و میر و 

بهبودی واقعی بیماران 
موفق بوده ایم؟ کیفیت 

زندگی و رضایت بیماران در 
کشور تا چه حد بهبود پیدا 

کرده است؟

خوبست در کنار مراسم  
نمادین و حمایت طلبی هایی 

که برای کنترل سرطان 
انجام می دهیم، روز 

جهانی سرطان را بهانه 
کنیم برای پاسخ دادن به 

این پرسش ها، خودمان 
را بسنجیم و برای بهبود 

وضعیت شاخص های 
سرطان برنامه ریزی کنیم

به  بهانه روز جهانی سرطان

 از خودمان بپرسیم
چه کار کرده ایم؟

چهـارم فوریـه مصـادف بـا 14 بهمـن، روز جهانـی سـرطان اسـت، تقریبـا تمـام 
کشـورها این روز را برای توجه بیشـتر مردم و مسـئوالن به اهمیت پیشـگیری 

و کنتـرل سـرطان گرامـی می دارنـد و مراسـم  مختلفـی برگـزار می کنند. 
در کشـور عزیـز مـا نیـز همه سـاله صداهایـی به بهانـه روز جهانی سـرطان و با 
عناویـن مختلـف، شـامل پویش یا کمپین مبارزه شـنیده می شـود. امسـال به 
دلیـل تقـارن ایـن روز با مراسـم دهـه فجر انقالب اسـالمی ایـن برنامه ها زودتر 

و بـا عنوان هفته سـرطان برگزار شـد.
بـا تقدیـر از همـه تالشـگران ایـن عرصـه، جـا دارد آمارهـای بـروز و مـرگ و میـر 
سـرطان، اهـداف کنتـرل سـرطان را مـرور کنیم و از خود بپرسـیم کـه ما کجای 
ایـن قصـه هسـتیم. چقـدر بـرای دسـتیابی بـه اهـداف کنتـرل سـرطان تـالش 

کرده ایـم و حاصـل تـالش مـا چیسـت؟
چقـدر بـرای پیشـگیری اولیـه تـالش کرده ایـم؟ چقـدر در کاهـش عوامـل خطر 
مصـرف سـیگار و قلیـان، الـکل، تریـاک و مـواد غذایـی ناسـالم موثـر بوده ایـم؟ 

سـهم مـا در  کاهـش وزن و افزایـش فعالیـت فیزیکـی مـردم چقـدر بـوده؟ 
و  سـرطان  عالئـم  از  مـردم  کـردن  آگاه  )شـامل  زودهنـگام  تشـخیص  بـرای 
بـرای سـرطان های پسـتان، روده  اجـرای غربالگری هـا  یـا  تشـحیص زودتـر و 
بـزرگ و دهانـه رحـم چـه تالشـی کرده ایـم؟ بـا اقدامات ما بیمـاران چقـدر زودتر 

شـده اند؟  داده  تشـخیص 
چقـدر بـرای در درمـان بیمـاران و دسترسـی آن هـا به پزشـک، بیمارسـتان، اتاق 
عمـل، رادیوتراپـی و داروهـای شـیمی درمانی تـالش کرده ایـم و آیـا حمایت های 

مـا کافـی بـوده و نتایـج درمـان را بهبود بخشـیده اند؟ 
 چقـدر بـرای گسـترش اقدامـات حمایتـی و تسـکینی شـامل سـالمت روان، 
تغذیـه مناسـب، سـالمت معنـوی بیمـاران و همچنیـن دسترسـی آن هـا بـه 

کرده ایـم؟  تـالش  بازتوانـی  امکانـات  و  مسـکن ها 
و در نهایـت اینکـه چقـدر بـه تحقیقـات سـرطان کمـک کـرده و باعـث شـده ایم 
اطالعـات مدیـران کشـور از وضعیـت سـرطان و عوامـل خطـر و همچنیـن 

روش هـای موثـر پیشـگیری و درمـان سـرطان افزایـش یابـد؟
در کنـار همـه ایـن سـواالت، سـوال مهـم ایـن اسـت کـه بـا اقداماتـی کـه انجام 
شـده اسـت، تـا چـه میـزان در پیشـگیری از سـرطان و کاهـش مـرگ و میـر و 
بهبـودی واقعـی بیمـاران موفق بوده ایـم؟ کیفیت زندگی و رضایـت بیماران در 

کشـور تـا چـه حد بهبـود پیـدا کرده اسـت؟ 
متأسـفانه کمتـر بـه ایـن سـواالت جـواب می دهیـم و دلمـان را بـه اقدامـات 

موضعـی و گـذرای خـود خـوش می کنیـم.
بـرای کنتـرل  و حمایـت طلبی هایـی کـه  خوبسـت در کنـار مراسـم  نمادیـن 
سـرطان انجـام می دهیـم. روز جهانی سـرطان را بهانـه کنیم برای پاسـخ دادن 
بـه ایـن پرسـش ها، خودمان را بسـنجیم و بـرای بهبود وضعیت شـاخص های 
بیشـتری  تـا سـرطان های  بـه هـم کمـک کنیـم  برنامه ریـزی کنیـم.  سـرطان 

پیشـگیری شـود و بیمـاران بیشـتری از آن نجـات پیـدا کننـد.
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همراهـــان خیریـــه شـــمس شـــب یلـــدا در کنـــار بیمـــاران بســـتری در بخـــش 
شـــیمی درمانی بیمارســـتان امـــام خمینـــی جشـــنی پرنشـــاط بپـــا کردنـــد.  جشـــن 
ـــور  ـــا حض ـــی ب ـــای مردم ـــمس و کمک ه ـــه ش ـــت خیری ـــه هم ـــز ب ـــال نی ـــدای امس یل
ـــده در بخـــش شـــیمی درمانی انســـتیتو کانســـر برگـــزار شـــد. ســـفره  هنرمنـــدان نوازن
ـــم  ـــرد ه ـــه گ ـــود. هم ـــادی ب ـــر از ش ـــود، پ ـــی نب ـــار و پذیرای ـــا ان ـــد، تنه ـــن ش ـــه په ـــدا ک یل
آمدنـــد، آن هـــا کـــه نمی توانســـتند، حمایـــت شـــدند تـــا کنـــار ایـــن ســـفره بیاینـــد و 
ســـهم خـــود را از شـــادی بردارنـــد. نغمه هـــای دلنـــواز موســـیقی کـــه سرانگشـــت 
ـــا  ـــه تخت ه ـــه هم ـــادی را ب ـــوج ش ـــد، م ـــمس می تراوی ـــه ش ـــی خیری ـــدان حام هنرمن
ــا  ــت های آن هـ ــدای دسـ ــی صـ ــرد. وقتـ ــتری می بـ ــاران بسـ ــوش بیمـ ــخ گـ ــا بیـ و تـ
ــت.  ــده اسـ ــردگی بسته شـ ــدوه و افسـ ــر انـ ــه دفتـ ــتیم کـ ــد، دانسـ ــنیده می شـ شـ
ـــه  ـــان خیری ـــدگان و همراه ـــان و نوازن ـــه حامی ـــر ب ـــد براب ـــاران، چن ـــادی بیم ـــژواک ش پ
ــی از  ــی و روانـ ــت روحـ ــرای حمایـ ــا را بـ ــزم و اراده آن هـ ــت و عـ ــمس برمی گشـ شـ

بـــه گـــزارش سروش شـــمس؛ مجمـــع عمومـــی عـــادی خيريـــه شـــمس به طـــور 
ــتیتو  ــات انسـ ــز تحقيقـ ــورا مرکـ ــالن شـ ــاه 1398 در سـ ــوم آذر مـ ــاده، سـ فوق العـ

سرطان بیمارستان امام خمینی برگزار شد.
ــی از  ــرطان، گزارشـ ــار سـ ــناخت و مهـ ــه شـ ــل موسسـ ــه، مديرعامـ ــن جلسـ در ايـ
ـــداف  ـــيدن اه ـــق بخش ـــتای تحق ـــه در راس ـــره را ک ـــاله هیئت مدي ـــای دو س فعاليت ه

خيريه بوده است، را تشريح کرد.
وی اقدامـــات انجـــام شـــده خيريـــه را تأثيرگـــذار دانســـت و تصریـــح کـــرد: برنامه هـــای 
متنوعـــی بـــا هـــدف شـــناخت و مهـــار ســـرطان و حمایـــت از بیمـــاران مبتـــال بـــه 
ـــورد  ـــود و  م ـــد ب ـــر و مفي ـــيار مؤث ـــه بس ـــد ک ـــام ش ـــال انج ـــن دو س ـــی ای ـــرطان ط س

استقبال مردم، بیماران مبتال به سرطان و خانواده های آن ها قرار گرفت.
ـــا  ـــمس ب ـــه ش ـــی خيري ـــازرس اصل ـــو ب ـــن نحوی ج ـــر آذي ـــه دکت ـــن جلس ـــه اي در ادام
تأييـــد گـــزارش مالـــی و گـــزارش عملکـــردی موسســـه شـــناخت و مهـــار ســـرطان 
ـــن مجمـــع  ـــه شـــد .در اي ـــت بيـــش از پيـــش اعضـــای رســـمی از خيري خواســـتار حماي

بـــا توجـــه بـــه اتمـــام دوره هيئـــت مديـــره 
قبلـــی، انتخابـــات هیئـــت مدیـــره و 
رســـمی  اعضـــای  رأی  بـــا  بـــازرس 
موسســـه شـــناخت و مهـــار ســـرطان، 
ـــر اعـــالم  ـــه شـــرح زی ـــج آن ب برگـــزار و نتای

شد: 
)عضـــو  زنـــده دل  کاظـــم  دکتـــر 
حبيب الـــه  دکتـــر  هيئت مديـــره(/ 
محمـــودزاده )عضـــو هيئت مديـــره(/  
دکتـــر محمدعلـــی محققـــی )عضـــو 
هيئت مديـــره(/ دکتـــر علـــی کاظميـــان 
فاطمـــه  هيئت مديـــره(/  )عضـــو 
هيئت مديـــره(/  )عضـــو  پورحيـــدری 
)عضـــو  فرخ نيـــا  فهيمـــه  دکتـــر 
علی البدل(/ســـيامک قمـــری )عضـــو 
علی البـــدل(/ دکتـــر آذيـــن نحوی جـــو 
صادقـــی  بيتـــا  اصلـــی(/  )بـــازرس 

)بازرس علی البدل( 
تاريـــخ  در  می شـــود:  خاطرنشـــان 
اعضـــای   1398 مـــاه  آذر  ششـــم 
ــه داده و  ــکيل جلسـ ــره تشـ هيئت مديـ
رئيـــس  کاظميـــان  علـــی  دکتـــر 
محمدعلـــی  دکتـــر  هيئت مديـــره، 
محققـــی نایب رئيـــس هيئت مديـــره، 
عضـــو  محمـــودزاده  دکتر حبیب الـــه 
هیئـــت مدیـــره، دکتـــر کاظـــم زنـــده دل 
پورحيـــدری  فاطمـــه  و  مديرعامـــل 

خزانه دار تعیین شدند. 

مهران تقی زاده مژدهی

هیئت مدیره خیریه شمس انتخاب شد

جشن یلدا در بخش شیمی درمانی

مبتالیـــان ســـرطان و خانواده هایشـــان 
قوی تـــر می کـــرد. جشـــن یلـــدا در بیـــن 
بیمـــاران بهانـــه ای بـــود بـــرای بـــا هـــم 
بـــودن و فرامـــوش نکـــردن بیمـــاران 

مبتال به سرطان.

 پژواک شادی بیماران، چند برابر
به حامیان و نوازندگان و همراهان 

 خیریه شمس برمی گشت و 
عزم و اراده آن ها را برای حمایت 

روحی و روانی از مبتالیان سرطان 
و خانواده هایشان قوی تر می کرد
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صادق شاهیان نطنزی

 تشخیص زودهنگام پنج نفر
در پویش آگاهی از سرطان پستان

درمانی)ایجـــاد فضـــای شـــاد نقاشـــی( 
بـــا مشـــارکت بانـــوان و بیمـــاران مبتـــالی 
در انتظـــار معاینـــه، در حاشـــیه برخـــی از 
برنامه هـــا بـــود کـــه لـــذت و رضایـــت 
ـــن  ـــت. در ای ـــا برانگیخ ـــی را در آن ه فراوان
ـــراه  ـــز هم ـــی نی ـــان داوطلب ـــن قهرمان بی
خیریـــه شـــمس بودنـــد کـــه عـــالوه بـــر 
ـــتاده  ـــه ایس ـــته قهرمانان ـــه در گذش اینک
ـــت داده  ـــود را شکس ـــاری خ ـــوده و بیم ب
ـــد و شـــاد زیســـتن را انتخـــاب کـــرده  بودن
ــش در  ــن پویـ ــی ایـ ــا همراهـ ــد، بـ بودنـ
بانـــوان  دیگـــر  بـــه  دادن  آگاهـــی 
ـــد را  ـــد و امی ـــرکت کردن ـــرزمین مان ش س

به آنان هدیه دادند.
بـــه  رســـیدگی  پویـــش،  ایـــن  در 
حمایت هـــای روان شناســـی بیمـــاران 
مبتـــال بـــه ســـرطان و خانواده هـــای 
بازســـازی  بیمـــه ای  آن هـــا، پوشـــش 
پســـتان و پروتز هـــا، کیفیـــت و اثـــر 
ایـــران،  ســـاخت  داروهـــای  بخشـــی 
مختلـــف  هزینه هـــای  پوشـــش 
بیمـــاران و انتشـــار اخبـــار و گزارش هـــای 
از  رســـانه ها  در  بیمـــاران  مشـــکالت 
جملـــه مهم تریـــن مشـــکالت بیمـــاران 
بـــود. خیریـــه شـــمس تعهـــد کـــرده 
اســـت بـــرای حـــل ایـــن مشـــکالت از 
ســـازمان های  و  مســـئوالن  طریـــق 
مســـئول اقـــدام کنـــد.  در ایـــن پویـــش 
بیـــش از 500 نفـــر از بانـــوان توســـط 
ـــیپ  ـــص و فلوش ـــوق تخص ـــکان ف پزش
ــه  ــدند کـ ــه شـ ــتان معاینـ ــی پسـ جراحـ
قریـــب بـــه 300 نفـــر از بانـــوان بـــه 
ارجـــاع  ســـونوگرافی  و  ماموگرافـــی 
بـــه تشـــخیص  شـــدند کـــه منجـــر 
زودهنـــگام پنـــج نفـــر از ســـاکنان جنـــوب 
شـــرق تهـــران شـــده اســـت. خیریـــه 
شـــمس مجدانـــه در حـــال پیگیـــری 
مراحـــل درمـــان و بهبـــودی کامـــل آن هـــا 
ـــان  ـــود: از پای ـــان می ش ـــت. خاطرنش اس
ـــد  ـــان فرآین ـــون همچن ـــش تاکن ـــن پوی ای
ماموگرافـــی و ســـونوگرافی بانـــوان در 

دست پیگیری و انجام است.

اقـــدام خیریـــه شـــمس در غربالگـــری، ســـونوگرافی و ماموگرافـــی بیـــش از 500نفـــر از 
بانـــوان در پویـــش آگاهـــی از ســـرطان پســـتان، منجـــر بـــه تشـــخیص زودهنـــگام پنـــج 
ـــمس  ـــه ش ـــته، خیری ـــال گذش ـــون س ـــد. همچ ـــا ش ـــان آن ه ـــای درم ـــر و پیگیری ه نف
پنجمیـــن پویـــش آگاهـــی از ســـرطان پســـتان را بـــا شـــعار »زندگـــی ارزشـــمند، بانـــوی 
ـــا هـــدف ِ آگاهـــی بانـــوان در مـــورد عالئـــم و  ارزشـــمند« برگـــزار کـــرد. ایـــن پویـــش کـــه ب
ـــئولیت  ـــا مس ـــد ت ـــالش ش ـــورد، ت ـــد خ ـــتان کلی ـــرطان پس ـــگیری از س ـــای پیش روش ه
ـــاران  ـــدای بیم ـــود و ص ـــادآور ش ـــوان ی ـــان بان ـــگیری و درم ـــی، پیش ـــگان را در آگاه هم
باشـــد. خیریـــه شـــمس بـــاور دارد کـــه بـــا آگاهـــی بانـــوان و تشـــخیص بـــه موقـــع 
ســـرطان پســـتان، بیمـــاران درمـــان می شـــوند  و مـــرگ و میـــر ســـرطان پســـتان 
ـــد. ایـــن خیریـــه مصمـــم اســـت از طریـــق آگاه کـــردن تمـــام  کاهـــش چشـــمگیر می یاب
ـــن بیمـــاری در ایـــن  ـــم و نشـــانه های ای ـــا علـــل ســـرطان پســـتان و عالی ـــران ب مـــردم ای

مبارزه سهیم باشد. 
در ایـــن راســـتا مهـــر و آبـــان امســـال بـــا غربالگـــری )معاینـــه رایـــگان( و آگاهـــی رســـانی 
بانـــوان در انجمـــن هموفیلـــی)13 مهـــر(، فرهنگســـرای بهمن)21مهـــر(، پـــارک 
ـــوژی  ـــی انکول ـــز رادیوتراپ ـــر(، مرک ـــام خمینی)29مه ـــتان ام ـــر(، بیمارس ـــهر)24 مه ش
ـــان(  ـــه )9آب ـــارک الل ـــان( و پ ـــن ام اس)11آب ـــان(، انجم ـــزد )اول آب ـــان زاده ی ـــهید رمض ش
ـــژه برنامه هـــای شـــاد  ـــا وی ـــت از پویـــش ســـرطان پســـتان خـــود را ب نیـــز جشـــن حمای
و متنـــوع بـــرای عمـــوم مـــردم و رهاســـازی بادکنک هـــای صورتـــی بـــه آســـمان بـــه 
عنـــوان نمـــاد ســـرطان پســـتان برگـــزار کـــرد کـــه بـــا اســـتقبال کم نظیـــر بانـــوان 
ــر  ــه ایـــن پویـــش، هنـ ــا و قابـــل توجـ ــای زیبـ ــر از بخش هـ ــد. یکـــی دیگـ روبـــرو شـ
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نتایج تحقیقات سرطان
 ورزش یوگا، کیفیت زندگی زنان مبتال
به سرطان پستان را افزایش می دهد

 مصرف قلیان و خطر ابتال
به سرطان سر و گردن

مه
ش نا

وه
پژ

اصیل  و  معتبر  تحقیقات  بین  از  پژوهش نامه،  بخش  در  علمی  گزارشگران 
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 در اینجا به زبان ساده در 

اختیار مخاطبان قرار می دهند.

مصرف قلیان امروزه به عنوان یک معضل 
بهداشتی عمومی در سرتاسر جهان مطرح 
در  قلیان  مصرف  اخیر  سال های  در  است. 
جهان به ویژه در بین جوانان روند افزایشی 
داشته است. با اینکه اثرات زیان بار مصرف 
ثابت  سالمتی  و  اجتماعی  ابعاد  در  قلیان 
شده است، کماکان کمبود شواهد در زمینه 
بیماری های مزمن از چالش های پیش روی 
 ،2019 سال  در  می آید.  شمار  به  محققان 
دادن  قرار  هم  کنار  با  بین المللی  محققان 
هفت مطالعه انجام شده در زمینه ابتال به 
سرطان سر و گردن و مصرف قلیان در قالب 
یک مطالعه متاآنالیز یافته هایی را در رابطه 
این عامل خطر در مجله آسیب شناسی  با 
اساس  بر  دادند.  ارائه  پزشکی  و  دهان 

مطالعه  این  محققان  موجود،  مطالعات 
به  ابتال  خطر  قلیان  مصرف  کردند  اعالم 
سرطان سر و گردن را  برای سرطان مری تا 
بیست برابر و برای سرطان قسمت حلقی-
بینی تا چهار برابر افزایش می دهد. با این حال 
شواهد  و  بیشتر  مطالعات  به  همچنان 

دقیق تری برای اثبات این رابطه نیاز است.
منبع:

سرطان پستان شایع ترین سرطان در زنان در همه جهان است و سالیانه حدود دو 
میلیون زن در سراسر جهان به این بیماری مبتال می شوند. با وجود پیشرفت های 
تشخیصی و درمانی این بیماری، تعداد نجات یافتگان آن در حال افزایش بوده و 
امید به زندگی در این بیماران افزایش شایانی داشته است. اما با وجود افزایش 
تعداد نجات یافتگان سرطان پستان، اضطراب و پریشانی ناشی از درد، خستگی و 
این  در  نگرانی  و  افسردگی  عالئم  بیماری(  بازگشت  و  عود  از  )ترس  استرس 
غیرمستقیم  و  مستقیم  به طور  عوارض  این  می شود.  مشاهده  نجات یافتگان 
بیماران  در  که  عاملی  شایع ترین  می دهد.  قرار  تأثیر  تحت  را  فرد  زندگی  کیفیت 
سرطان پستان بر کیفیت زندگی آن ها تأثیر می گذارد، احساس خستگی و فرسودگی 
را  بیماران  است که فعالیت فیزیکی  با شدت های مختلف در طول دوره درمان 
فعالیت  کاهش  است  داده  نشان  مطالعات  برخی  طرفی  از  می دهد.  کاهش 
فیزیکی در نجات یافتگان از سرطان پستان، به طور قابل توجهی خطر مرگ را در 
آن ها افزایش می دهد. لذا، محققان همواره در پی انجام مداخالت مؤثر بر فعالیت 
فیزیکی نجات یافتگان و بیماران هستند تا کیفیت زندگی آن ها را بهبود بخشند. 
یکی از فعالیت های پیشنهادی برای افراد مبتال و نجات یافتگان، ورزش یوگا است.

بررسی  برای  زیادی  مطالعات  موضوع  است که  ذهنی  و  جسمی  ورزشی  یوگا   
اثربخشی آن بر کیفیت زندگی بیماران بوده است. در سال 2019، محققان کانادایی 
با تجمیع مطالعات انجام شده در زمینه انجام یوگا و کیفیت زندگی مبتالیان به 
 Journal of Evidenced Based Integrative سرطان پستان، مقاله ای را در مجله
Medicine به چاپ رساندند. نتایج  مرور ساختارمند و متاآنالیز هشت مطالعه کار 
آزمایی بالینی با مشارکت 545 فرد مبتال به سرطان پستان نشان داد که انجام 
ورزش یوگا دارای اثرات فوری بیشتری پس از شروع این ورزش نسبت به سایر 
همانند سایر  ورزش  این  اثرات طوالنی مدت  این که  است. ضمن  بدنی  تمرینات 

ورزش ها، کیفیت زندگی بیماران را بهبود می بخشد.
منبع:

محققان همواره در پی انجام 
مداخالت مؤثر بر فعالیت 

فیزیکی نجات یافتگان و بیماران 
هستند تا کیفیت زندگی آن ها را 

بهبود بخشند. یکی از 
فعالیت های پیشنهادی برای 

افراد مبتال و نجات یافتگان، 
ورزش یوگا است

مصرف قلیان خطر 
ابتال به سرطان سر و 
گردن را  برای سرطان 
مری تا بیست برابر و 
برای سرطان قسمت 

حلقی-بینی تا چهار 
 برابر افزایش

 می دهد

دکتر الهام محبی

Patil S, Awan KH, Arakeri G, Aljabab A, 
Ferrari M, Gomes CC, et al. The 
relationship of “shisha”)water pipe( 
smoking to the risk of head and neck 
cancer. Journal of Oral Pathology & 
Medicine. 2019;48)4(:278-83.

El-Hashimi  D, Gorey KM. Yoga-specific enhancement of quality of life among 
women with breast cancer: Systematic review and exploratory meta-analysis  of 
randomized controlled trials. Journal of evidence-based  integrative medicine. 
2019;24:2515.
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 دیابت ملیتوس و خطر ابتال
به سرطان دهان

 هوش مصنوعی روشی جدید 
در تشخیص و درمان سرطان

سرطان حفره دهان و لب در سال 2018 بیش از  354 هزار 
نوع  این  گرچه  بود.  کرده  مبتال  جهان  سراسر  در  را  نفر 
موضع  نیست،  جهان  اول  سرطان  ده  ردیف  در  سرطان 
درگیری این بیماری به علت درگیر کردن مبادی ورودی هوا 
را  بیماران  زندگی  کیفیت  افراد،  ظاهر  همچنین  و  غذا  و 
خطر  عوامل  از  یکی  می دهد.  قرار  تأثیر  تحت  به شدت 
مطرح شده در ابتال به سرطان حفره دهان و لب، ابتال به 
این  در  متفاوتی  نظریه های  که  است  ملیتوس  دیابت 
خصوص مطرح شده است و تاکنون محققان بر روی این 
نرسیده اند.  توافق  مساله 
دسته  از  مليتوس  ديابت 
بيمارى هاى متابوليکى است 
انسولين  هورمون  آن  در  که 
ترشح  ناقص  به صورت 
ترشح  اصالً  يا  مى شود 
آن  دنبال  به  و  نمى شود، 
تغييرات فيزيولوژيکى در اکثر 
به وجود  بدن  قسمت هاى 
مى آيد. دیابت ملیتوس دارای 
انسولین  به  وابسته  نوع  دو 
 )2 نوع  )دیابت  انسولین  به  وابسته  غیر  و   )1 نوع  )دیابت 
دهان  بیماری های  مجله  در   2020 سال  در  به تازگی  است. 
به  موجود  شواهد  تجمیع  با  محققان   ،)Oral Diseases(
بررسی دیابت ملیتوس به عنوان عامل خطر سرطان دهان 
و لب پرداخته اند. نتایج این مطالعه که حاصل از تجمیع 

116 مقاله است، نشان داد که افراد دارای دیابت ملیتوس 
به  ابتال  خطر  معرض  در  افراد  سایر  از  بیش  درصد   40
سرطان دهان هستند و احتمال مرگ بیماران دیابتی مبتال 
به سرطان دهان 2.5 برابر سایر افراد است. لذا، پیشنهاد 
شده است افراد دیابتیک با مشاهده زخم در دهان در اسرع 
وقت به پزشک مراجعه کنند و یا فاصله زمانی معاینات 
دهان و دندان را به یک بار در سال افزایش دهند تا در صورت 
مشاهده هرگونه ضایعه در دهان،این مساله بررسی شده 

و تشخیص و درمان متناسب انجام شود.
منبع:

از  استفاده  با  نزدیک  آینده ای  در  امیدوارند  پزشکان 
و  درمان ها  انجام  و  بیماران  ژنتیکی  اطالعات 
و  درمان  در  را  مهمی  گام  محور،  فرد   تشخیص های 
تشخیص سرطان بردارند. محققان انستیتو دانا فاربر در 
بوستن آمریکا )از معتبرترین مراکز تحقیقات سرطان در 
جهان( با چاپ مقاله ای در مجله معتبر جاما انکولوژی 
)JAMA oncology( الگوریتمی را جهت بهبود تشخیص و 
بیماران،  پرونده  اطالعات  از  استفاده  با  بیماران  درمان 
معرفی  رادیولوژی  گزارش های  و  پاتولوژی  گزارش های 
پیشرفت  میزان  پیش بینی  توانایی  برنامه  این  کرده اند. 
تومور با استفاده از داده های رادیولوژی و تغییرات آن در 

طول زمان را داراست.
از هوش مصنوعی و  استفاده  با  برنامه  این   همچنین 
اطالعات  استخراج  و  رادیولوژیست  خواندن گزارش های 
از آن ها  و  ادغام آن ها با اطالعات فردی شخص بیمار، 
هر  به  مربوط  درمان  و  تشخیص  پیش بینی  می تواند 
پزشک  یک  معادل  معاینه  حد  در  و  به سرعت  را  بیمار 

حاذق به دست دهد. 
یک  تقریباً  فرد  هر  اطالعات  برای  فقط  آنالیزها  انجام 
ساعت وقت نیاز دارد، این در حالی است که این برنامه در 
را  10 دقیقه می تواند اطالعات هزاران نفر  از  مدت کمتر 
درمان  بهترین  برنامه  این  دهد.  ارائه  را  نتایج  و  تحلیل 
و  انتخاب  فردی  ویژگی های  اساس  بر  را  فرد  هر  برای 

پیشنهاد می دهد.

افراد دارای دیابت 
ملیتوس 4۰ درصد 

بیش از سایر افراد در 
معرض خطر ابتال به 

سرطان دهان هستند و 
احتمال مرگ بیماران 

دبایتی مبتال به سرطان 
دهان 2.5 برابر سایر 

افراد است

محققان انستیتو دانا فاربر در بوستن 
آمریکا )از معتبرترین مراکز تحقیقات 
سرطان در جهان( الگوریتمی را جهت 

بهبود تشخیص و درمان بیماران با 
استفاده از اطالعات پرونده بیماران، 

گزارش های پاتولوژی و گزارش های 
رادیولوژی معرفی کرده اند

منبع:

Ramos-Garcia  P, del Mar Roca-Rodriguez M, Aguilar-Diosdado  
M, Gonzalez Moles MA. Diabetes Mellitus and oral cancer/
oral potentially malignant disorders: a systematic review 
and meta-analysis. Oral Diseases. 2020.

Kehl KL, Elmarakeby H, Nishino M, Van Allen EM, Lepisto 
EM, Hassett MJ, et al. Assessment of deep natural 
language processing in ascertaining oncologic outcomes 
from radiology reports. JAMA oncology. 2019;5)10(:1421-9.
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ــا موضوعــی خاطره انگیــز صحبــت را شــروع کنیــم. عکســی از شــما در   اجــازه بدهیــد ب
ــا  ــا پلیــکان معــروف طبــس، گوی مراســم اهــدای مــدال طــال بــه شــما نشــان داده شــد، ب

مربوط به کودکی شما بود، ارتباط شما با طبس و پلیکان معروف آن چیست؟
به دلیل شغل دولتی پدرم، دوران کودکی ام را در شهرستان های مختلف گذراندم. در شهری 
زاده  شده ام  که اصالً آن را ندیده ام. در دوماهگی از آنجا به طبس رفتیم و بعد به شهرهای 
مختلف سفر کردیم. یادگاری من از طبس عکسی است که با آن پلیکان معروف طبس در 
حدود 3 سالگی گرفته بودم. در واقع طبس را هم یادم نبود، چون  در سه سالگی از آنجا هم 
رفتیم. اآلن مدتی است که اوقات فراغت بیشتری دارم. به هرحال بچه هایم بزرگ  شده اند. با 
خودم عهد کردم که پدر و مادرم را به تمام آن شهرهایی که در کودکی ما، منتقل شده بودند 

و دیگر هرگز نتوانسته بودند بروند، ببرم.
یک بار هم پدر و مادرم را به طبس بردم. خیلی خوشحال شدند ولی دیگر آن پلیکان 
معروف آنجا نبود. می گویند در زمان زلزله طبس در سال 57 از آنجا رفته بود. ولی به یاد 
آن پلیکان، چند پلیکان جدید در باغ ملی آورده بودند که من یک عکس جدید هم پس از 
50 سال با آن ها گرفتم. دو سال پیش در آن شبی که انجمن رادیولوژی ایران می خواستند 
و  شخصی  عکس های  جزو  را  عکس ها  این   بدهند  را  رادیولوژی  طالی  مدال  من  به 
مختلف  شهرهای  در  باوجودآنکه  گذاشتند.  نمایش  به  اسالید  به صورت  خانوادگی 
چرخیدیم، به دلیل آنکه مادر من فرهنگی بود و اصرار و وسواس عجیبی در تربیت 
فرزندانش داشت، حمایت های ایشان و خانواده باعث شد من هیچ وقت از شاگرد اولی 

پایین تر نیایم.

 شــما بعــد از دوره دبیرســتان وارد دانشــکده پزشــکی دانشــگاه تهــران شــدید، آیــا آنجا هم 
توانستید همچنان شاگرداول باشید؟

در سال 57 با رتبه 18 کنکور تجربی وارد دانشکده پزشکی دانشگاه تهران شدم. با توجه به 
سه  پزشکی  رشته  در  زمان  آن  باشم.  داشته  می توانستم  خوبی  خیلی  انتخاب  رتبه ام 
امام خمینی، دانشکده  پهلوی که بعدها شد دانشکده  بود، دانشکده پزشکی  دانشکده 

با دیدن بیماران
متأثر می شوم

 بعد از این همه سال
هنوز عادت نکرده ام

سرطان درمان دارد اگر...

صادق شاهیان نطنزی
رعنا برازنده

داوود ابراهیمی

دکتر معصومه گیتی از 
مفاخر رادیولوژی ایران است. 
او که دوره های تخصصی 
رادیولوژی را در دانشگاه علوم 
پزشکی تهران و دوره های 
فوق تخصصی را در 
انگلستان، آمریکا، ایتالیا و 
اتریش گذرانده، اینک با 28 
سال سابقه، استاد گروه 
رادیولوژی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران است. تألیف 
سه عنوان کتاب و ده ها 
مقاله علمی پژوهشی درباره 
رادیولوژی در مجالت علمی 
معتبر ایران و جهان از 
افتخارات و سوابق علمی این 
بانوی فرهیخته است.  این 
شما و این هم گفت وگوی 
دکتر معصومه گیتی با 
سروش شمس: 
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داریوش کبیر که بعدها دانشکده شریعتی 
شد و سومی هم دانشکده پزشکی سینا 
بود، ولی بالفاصله بعد از انقالب سه دانشکده 
با هم ادغام شدند و البته من در طول دوره 

پزشکی با جدیت درس ها را فرا می گرفتم.

ــام  ــما تم ــالت ش ــالی تحصی ــه س   در چ
شد و وارد دوره تخصصی شدید؟ 

انقالب فرهنگی  به تعطیلی های  توجه  با 
گروه ما در سال 66 فارغ التحصیل شدیم. 
در همان سال هم در واقع چون رتبه من 
خوب بود می توانستم برای تخصص اقدام 
کنم که بین سه الی چهار سال بود. باالخره 
با باال و پایین کردن و بر اساس عالقه ام، 

رشته رادیولوژی را انتخاب کردم.

ــی در  ــالت تخصص ــما تحصی ــراً ش  ظاه
خارج از کشور هم داشته اید.

داشتن  دلیل  به  فارغ التحصیلی  از  بعد 
رتبه اول بورد تخصصی، بالفاصله عضو 
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
در  کافی  تجربه  کسب  از  پس  و  شدم 
رادیولوژی جنرال، سونوگرافی و سی تی اسکن، 
دو بار برای دوره های تکمیلی به خارج  از 
کشور رفتم. یک بار در انگلیس بخش »ام 
یک بار  و  را گذراندم  و ماموگرافی  آی«  آر 
هم در کشور آمریکا بود که تصویربرداری 
را که  رادیولوژی  نورو  و  عضالنی-اسکلتی 
گذراندم.  آنجا  بود  طوالنی تر  دوره اش 
اضافه  به ما  چیزی که دوره های خارجی 
می کند این است که متوجه می شویم از 
لحاظ دانش علمی کمبود زیادی نداریم و 
اغلب روش های تشخیصی و کارهایی که 
هم  خیلی  می دهیم  انجام  کشور  داخل 
خوب و درست است. به جز تجهیزات که 
آن  بهتری هستیم.  اآلن در شرایط  البته 
زمان هم کمبودی که داشتیم دو چیز بود، 
یکی تجهیزات که آن ها بهترش را داشتند 
و دوم سیستم هایی که برای تشخیص و 
همچنین  دارند.  بیمار  مدیریت  و  درمان 
به هرحال از نظر سیستماتیک عمل کردن 
هنوز هم عقب هستیم. البته خوشبختانه 
در  پیش  سال   20 حدود  شده ایم.  بهتر 
بیمارستان انگلیس دیدم که آن ها »تومور 
زود  روز در هفته صبح  بورد« دارند. چند 
با  را  جلسه ای دارند که تمام بیمارانشان 
حضور تخصص های مختلف بحث می کنند 
انتخاب  بیمار  برای   را  درمان  بهترین  و 
می کنند. در نتیجه، هم دانش همه اعضا 
برای  تصمیم  بهترین  نیز  و  می رود  باال 

درمان بیمار گرفته می شود.
وجـــود ایـــن جلســـات به شـــدت بـــه بـــاال 
ــک  ــکاران کمـ ــی همـ ــطح علمـ ــردن سـ بـ
ــیار از  ــاران بسـ ــد و در نهایـــت بیمـ می کنـ
آن بهـــره می برنـــد. همچنیـــن اگـــر مـــا از 
تخصص هـــای مختلـــف در تیـــم درمانـــی 
و  روانشـــناس  از  ببریـــم  بهـــره  خـــود 
ــددکار  ــه »مـ ــی کـ ــا کسـ ــک و یـ روان پزشـ

اجتماعـــی« اســـت می توانیـــم پیشـــنهاد خیلـــی بهتـــری بـــرای آن بیمـــار خـــاص  ارائـــه 
دهیم.  این چیزهایی است که ما کمی در آن کمبود داریم.

هرچه شما »تومور برد« و جلسات چند تخصصی بیشتر و گسترده تری داشته باشید، در 
واقع به بیمار کمک و خدمات بهتری می دهید. حتی می توانید مسائل اقتصادی، اجتماعی 
و فردی بیمار را بیشتر لحاظ کنید. مثالً بیماری که از یک روستای بسیار دور با زحمت خیلی 
زیاد می آید و مجبور است بچه هایش را هم بیاورد؛ هزینه رفت وآمدش خیلی سنگین 
می شود. وقتی به تهران یا مرکز شهرستان برای دسترسی به رادیوتراپی مراجعه می کنند، 
محلی برای اقامت ندارند، واقعاً خانواده به هم می ریزد. مادر، بچه کوچک دارد و کسی 
نیست بچه را نزد او بگذارد، نتیجه اینکه باید با این خانم و خانواده اش صحبت کنیم و 

بهترین درمان را برای این خانواده انتخاب کنیم.

ــد؛  ــا را بگویی ــوت و موفقیت ه ــف و ق ــاط ضع ــوژی نق ــورد رادیول ــد در م ــرار باش ــر ق  اگ
شامل چیست؟

همان طوری که گفته ام حداقل در دانشگاه خودمان یعنی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
کرده ایم  سعی  بوده،  پیشرو  همیشه  که  خمینی)ره(  امام  بیمارستان  در  به خصوص 
تجهیزات و دانشمان به روز باشد. یعنی اگر در زمینه ای الزم باشد خودم و یا همکاران با 
قبول دوری از خانواده، هزینه و غیره، دوره های تکمیلی را برای ارتقای سطح دانش انجام 

می دهیم.
سعی کردیم با کمک و حمایت دانشگاه آخرین فناوری ها را داشته باشیم و مسلماً هزینه 
اثربخشی تجهیزات را لحاظ کردیم. ما سراغ تجهیزاتی که خیلی لوکس است و شاید پنج 
درصد بیماران از آن استفاده کنند، نرفته ایم بلکه تجهیزاتی فراهم کرده ایم که 95 درصد 
بیماران از آن استفاده  کنند. می خواهم بگویم چیزهایی که ما از باالترین سطح دانش و 
تکنولوژی روز کم داریم، بسیاری از کشورهای دنیا هم ندارند. ما اآلن در بخش رادیولوژی دو 
دستگاه ام آر ای داریم؛ دستگاه های سی تی اسکن به تعداد زیاد داریم، در بخش رادیولوژی 
پستان انستیتو کانسر دو دستگاه ماموگرافی دیجیتال داریم که هر دو از برندهای خیلی 
خوب و آخرین فناوری دنیا هستند. هم زمان چهار دستگاه سونوگرافی در بخش ما کار 
می کند و انواع و اقسام نمونه برداری ها را می توانیم در این بخش انجام دهیم. نمونه برداری 

هدایت ماموگرافی، نمونه برداری از ضایعات غیرقابل لمس پستان با هدایت سونوگرافی، 
استفاده از انواع سوزن های نمونه برداری و سه دستگاه  نمونه برداری وکیوم هم زمان در 

بخش ما به کار گرفته می شود.

ــه چــه  ــن بخــش صحبــت کنیــد، ب ــا کمبــودی اساســی در ای  اگــر بخواهیــد از مشــکل ی
اشاره می کنید؟

مشکل اساسی ما در بخش رادیولوژی مثل همه بیمارستان ها کمبود منابع مالی است. 
یعنی ما اآلن بیمارانی داریم که هزینه سوزن مصرفی خودشان را نمی توانند پرداخت کنند و 
ما در بخش خودمان، صندوقی داریم که اعضای هیات  علمی پول گذاشته اند و بخشی از این 
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هزینه ها را تأمین می کنند و یکسری سوزن ذخیره داریم.  گاهی برای بیمارانی که از مناطق 
دور، از یک روستا و حتی از شهرهای کم برخوردار می آیند و توان پرداخت هزینه ندارند و امکان 
رفت وآمدشان هم وجود ندارد، سعی ما بر این است که در همان روز یا کوتاه ترین زمان از 

کمک های مالی همکاران و تجهیزاتی که خودمان داریم برایشان استفاده کنیم.
همان طور که می دانید تجهیزات رادیولوژی مخصوصاً دستگاه های دیجیتال جدید بسیار 
گران قیمت است. اگر هر کدام از آن ها دچار نقص جدی شوند، واقعاً امکان جایگزین کردن 
آن را نداریم. اگر یکی از دستگاه های سونوگرافی ما آسیب ببیند و قابل استفاده نباشد، 
امکان جایگزینی به این راحتی برای بیمارستان وجود ندارد. تحریم نیز تأثیر داشته است. 
بنابراین تمام نگرانی ما این است که این تجهیزات از کار نیفتد، چرا که ممکن است آسیب 

جدی به عملکرد درمانی و آموزشی بخش وارد شود.

 چه بیماری را در حال حاضر خدمات می دهید؟
به دلیل رشته فوق تخصصی که انتخاب کرده ام، بیشتر با بیماران مبتال به سرطان پستان 
در تماس هستم و بعضی روزها از صبح تا شب با این بیماران سر و کار دارم. ولی از اینکه به 
همکاران جوان تر آموزش می دهم که بتوانند یک ضایعه کوچک را تشخیص دهند، قبل از 
اینکه بیماری به مرحله پیشرفته برسد، بسیار خوشحال و راضی می شوم و لذت مفید بودن 
آن وصف ناپذیر است. اگر چه هنوز بعد از این همه سال عادت نکرده ام و از دیدن بیماران با 
سرطان پیشرفته و یا افراد جوان مبتال به این بیماری متأثر می شوم. به جز آموزش در زمینه 

تشخیص بیماری های پستان، در زمینه »نورو رادیولوژی« هم فعالیت می کنم.

 چه توصیه ای به بیماران دارید؟
توصیـــه اصلـــی مـــن بـــه بیمـــاران نیســـت بلکـــه بـــه خانم هـــای ســـالم اســـت کـــه در 
برنامـــه غربالگـــری بـــرای ســـرطان پســـتان شـــرکت کننـــد. چـــون خوشـــبختانه ثابت شـــده 
ســـرطان پســـتان از جملـــه ســـرطان هایی اســـت کـــه در مراحـــل بســـیار اولیـــه 
ـــر  ـــل و عم ـــان کام ـــار درم ـــوان انتظ ـــخیص زودرس می ت ـــا تش ـــت و ب ـــخیص اس قابل تش
ـــت.  ـــگیری اس ـــتان قابل پیش ـــرطان پس ـــم س ـــم بگویی ـــیم. نمی توانی ـــته باش ـــادی داش ع
هنـــوز هیـــچ روش پیشـــگیری بـــرای ســـرطان ابـــداع و تشـــخیص داده نشـــده اســـت. 
به جـــز این کـــه توصیه هایـــی هســـت کـــه از چاقـــِی زیـــاد، ســـیگار، مصـــرف دخانیـــات، 
ـــا زندگـــی ســـالمی داشـــته باشـــند و شـــانس ابتـــال بـــه  قلیـــان و این هـــا خـــودداری کننـــد ت
ســـرطان کاهـــش یابـــد. نکتـــه دیگـــر اینکـــه ورزش کننـــد و جالـــب اســـت ارتبـــاط ورزش بـــا 
ــه ــت کـ ــور نیسـ ــی این طـ ــت. ولـ ــده اسـ ــتان ثابت شـ ــرطان پسـ ــک سـ ــش ریسـ  کاهـ
100 درصـــد جلوگیـــری کنـــد. به هرحـــال از نظـــر آمـــاری بحـــث کنیـــم، در آن هایـــی کـــه 
ـــد به طـــور معنـــی داری کاهـــش ابتـــال  ـــی کـــه ندارن ـــه آن های ـــد، نســـبت ب ورزش مرتـــب دارن

به سرطان دیده شده است.
توصیـــه مـــا بـــه خانم هـــا و همین طـــور بـــه آقایـــان ایـــن اســـت کـــه نســـبت بـــه بـــدن 
ـــه:  ـــود از جمل ـــدا می ش ـــدن پی ـــر ب ـــه در ظاه ـــری ک ـــه تغیی ـــند. هرگون ـــاس باش ـــود حس خ
ـــمتی از  ـــی قس ـــی و فرورفتگ ـــارش موضع ـــال، خ ـــگ خ ـــر رن ـــت، تغیی ـــگ پوس ـــر رن تغیی
پوســـت و بافـــت پســـتان و غیـــره نســـبت بـــه این هـــا حســـاس باشـــند. به موقـــع بـــه 
پزشـــک مراجعـــه کننـــد. اگـــر هیـــچ مشـــکلی ندارنـــد و کامـــالً ســـالم هســـتند و هیـــچ 

ره
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ه 
ه ب

هر
گاهی فکر می کنم اگر این چ

خیریه ها نبودند، اصالً جامعه به 
این راحتی نمی چرخید. در زمینٔه 

بهداشت و درمان هم 
همین طور خیریه های متعددی 
داریم در زمینٔه سرطان، ام اس، 

هموفیلی و غیره واقعاً 
حمایت های این ها نبود، خیلی از 
خانواده ها اصالً نمی توانستند به 

دنبال درمان بروند

توصیه ما به خانم ها و آقایان این 
است که نسبت به بدن خود 

حساس باشند. هرگونه تغییری 
که در ظاهر بدن پیدا می شود از 
جمله: تغییر رنگ پوست، تغییر 

رنگ خال، خارش موضعی و 
فرورفتگی قسمتی از پوست و 
بافت پستان و غیره نسبت به 

این ها حساس باشند و به موقع 
به پزشک مراجعه کنند
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شـــکایتی هـــم ندارنـــد، توصیـــه می شـــود 
از 50 ســـالگی بـــه بـــاال به طـــور مرتـــب 
ـــد.  ـــام بدهن ـــری را انج ـــی غربالگ ماموگراف
ماموگرافـــی غربالگـــری چهـــار تصویـــر 
دیجیتـــال اســـت )دو تصویـــر از هـــر ســـینه 
ـــک  ـــه پزش ـــتاندارد( ک ـــای اس در وضعیت ه
رادیولوژیســـت آن تصویـــر را می خوانـــد و 
مواقـــع  اغلـــب  در  می کنـــد.  ریپـــورت 
ــچ  ــا هیـ ــد آن هـ ــش از 90 درصـ ــی بیـ یعنـ
مشـــکلی ندارنـــد و بـــه آن هـــا توصیـــه 
می شـــود غربالگـــری را ادامـــه دهنـــد و 
ـــار  ـــال یک ب ـــر دو س ـــا ه ـــال ی ـــه هرس این ک

ماموگرافی غربالگری را تکرار کنند. 
در پنـــج تا 10 درصـــد خانم هایـــی که برای 
نکتـــه  کرده انـــد  مراجعـــه  غربالگـــری 
قابل توجهـــی پیدا می کنیـــم و می گوییم 
بیشـــتر  تشـــخیصی  اقدامـــات  بـــرای 
مراجعـــه کنند. مثـــالً گاهی الزم اســـت 
یا ماموگرافی تشخیصی  ســـونوگرافی و 
خانم هـــای  بیـــن  از  شـــود.  انجـــام 

مراجعه کننـــده برای کارهای تشـــخیصی 
اضافه اغلب ثابت می شـــود که مشکلی 
ندارنـــد و نیـــاز به انجـــام نمونه بـــرداری 
کـــه  کمـــی  تعـــداد  از  حتـــی  نیســـت. 
تا 70  نمونه برداری می شـــوند، معموالً 60 
پاســـخ نهایی خوش خیـــم خواهد  درصد 
بود و لـــذا می بینیـــم تعداد کســـانی که 
تشخیص سرطان پســـتان داده می شوند 
در مقایســـه بـــا کل جامعـــه خیلـــی کم 
اســـت ولی چون ایـــن تعدادی کـــه ما با 
غربالگـــری از بیـــن خانم های ســـالم پیدا 
در  بیماری شـــان  معمـــوالً  می کنیـــم، 
مراحـــل بســـیار اولیـــه اســـت، این ها از 
درمان، بیشـــترین اســـتفاده را می برند، در 
مقایســـه با کســـی که این بررســـی ها را 
نکـــرده و یک روز خودش یـــک توده لمس 
می کند و پس از نمونه برداری تشـــخیص 
ســـرطان ثابت می شود.  شـــما مقایسه 
کنیـــد تـــوده ای که بیـــن پنج الـــی هفت 

میلی متـــر )زیر یک ســـانت( پیدا می کنید کـــه هنوز قابل لمس نیســـت، بـــا آن توده ای 
که باالی دو سانت شده و لمس می شود، به هرحال بین این ها تفاوت  وجود دارد.

البته این به آن معنی نیست که اگر خانمی خودش توده ای لمس کرد حتماً سرطان 
از بیماری اش  زمان زیادی  الزاماً  ثابت شد، سرطان هست.  اگر توده  این که  یا  است و 

گذشته است و یا درمان خوبی نخواهد شد.

 در این زمینه توصیه شما به خانم ها چیست؟
ما خانم ها را تشـــویق می کنیم که از ســـن 40 ســـالگی برای غربالگری ســـرطان پستان 
حداقل هر دو ســـال یک بـــار مراجعه کنند. وقتـــی غربالگری به صورت ســـریالی انجام 
شـــود، یعنی فرد چندیـــن ماموگرافی ســـال های قبل را نگه داشـــته باشـــد، تغییرات 
بافتـــی راحت تـــر قابل تشـــخیص خواهـــد بود. کـــه اگـــر پزشـــک، آن ماموگرافی ها را 
ببینـــد می گویـــد که ایـــن بافـــت غیرقرینه اســـت یا خیـــر. بافـــت خیلـــی از خانم ها 
غیرقرینـــه اســـت ولی اگر ماموگرافی ســـال های قبل را داشـــته باشـــید و مقایســـه 

شود می ببیند که  چیزی نیست و مشکلی ندارد.
 در غیر این صورت اگر دیده شـــود اآلن چیزی نســـبت به قبل اضافه شـــده اســـت، 
آن موقـــع زودتـــر می توانیـــم ضایعـــات را پیـــدا کنیم و درمـــان به موقـــع انجام 
می شـــود. در نتیجـــه دو نکتـــه مهم اســـت: اول این که نســـبت به بدن خودشـــان 
حساس باشـــند و خودشـــان را معاینه کنند، دوم این که ماموگرافی های غربالگری 
را به موقـــع انجام دهنـــد و تصاویـــر آن را پیش خودشـــان نگه دارند، چون بســـیار 

کمک کننده است.

 توصیه شما به سایر پزشکان چیست؟
به دلیل اینکه پزشکان ما سرشان شلوغ است و خیلی فرصت اطالع رسانی ندارند خیلی 
خوب است که ما از روش های دیگر اطالع رسانی حمایت کنیم. یکی از روش های استاندارد 
و کالسیک همین مجله هایی است که ما در مطب های خودمان می گذاریم و مریض ها 
زمانی که در مطب ها -که بعضاً بیشتر از یک ساعت در انتظار هستند- این مجله ها را 
مجله  همانند  اطالع رسانی  مجله های  بروشورها،  از  است  خوب  خیلی  کنند.  مطالعه 
سروش شمس که به هرحال مطالب، مصاحبه ها و اطالع رسانی   خوبی دارند، استفاده 
کنند. شاید نیاز افرادی را برطرف کند و شاید بیماری بتواند از این خیریه اطالع پیدا کند و 
استفاده ببرد. موضوع دیگر این که اآلن در خیلی از زمینه های اجتماعی واقعاً خیریه ها 
هستند که کار اصلی را انجام می دهند. مثالً در زمینٔه آموزش وپرورش، ساخت مدرسه و 
غیره. گاهی فکر می کنم اگر این خیریه ها نبودند، اصالً جامعه به این راحتی نمی چرخید. در 
زمینٔه بهداشت و درمان هم همین طور اگر خیریه های متعددی داریم در زمینٔه سرطان، 
اصالً  خانواده ها  از  خیلی  نبود،  این ها  حمایت های  واقعاً  غیره  و  هموفیلی  ام اس، 
نمی توانستند به دنبال درمان بروند. خوشبختانه روحیه خیریه در کشور ما خیلی خوب 
است و خیریه شمس هم از آن جمله خیریه هایی است که حمایت های وسیعی از بیماران 
مبتال به سرطان می کنند و ما خودمان خیلی بیمار به آن ها معرفی می کنیم و خوشبختانه 

بین اساتید و اعضا هیات علمی دانشگاه هم شناخته شده است.
بگذاریم. هم جنبه  بیماران  اختیار  را در  آن  این مجله است که  از حمایت ها، خرید  یکی 
اطالع رسانی داشته و به آگاهی علمی بیماران کمک می کند و هم با خدمات خیریه آشنا 

می شوند و می توانند آن را به فردی که نیازمند این خدمات باشد معرفی کنند.
مطلب بعدی که می خواستم بگویم این است که با تعداد زیادی از پزشکان متخصص و 
این  باشند- که  داشته  پزشکان دسترسی  به  باید  بیماران  این  هستیم که  روبرو  بیماران 
موضوع عالوه بر اینکه خودش وقت و بودجه از سیستم درمانی کشور می گیرد- امکان 
و  پزشکان  ما  نداریم.  نیز  را  باشیم،  بیماران  متفرقه  سؤاالت  پاسخگوی  خودمان  این که 
اساتیدی که دست اندرکار بهداشت و درمان هستیم، به این قضیه به صورت جسته ، گریخته 
پرداخته  ایم، اما هنوز در این  خصوص هیچ سازمان دهی نشده است، چه خوب است که ما 
تیم هایی را درست کنیم که در آن تیم، افراد دیگری باشند که وقت کافی بگذارند و پاسخگوی 

نیازها و سؤاالت مختلف بیماران باشند.

 و سخن آخر
و  را می چرخانید  و خیریه  از شما که داوطلبانه وقت می گذارید  خیلی ممنون هستم 
حمایت می کنید. ما حداکثر کاری که بتوانیم انجام دهیم، در حد دادن یک مقدار هزینه یا 
حمایت معنوی از شما است. )این کار شما دو خیر دارد: اول آنکه به هرحال به بیماران و 
آن هایی که نیازمند هستند، ممکن است نیازمند معنوی باشند و یا نیازمند مالی به آن ها 
برمی گردد و خیر دوم این است که این روحیه خیرخواهانه و کار خیر کردن را گسترش 

می دهید و این خودش کار خیلی بزرگی است.(

در کنار پلیکان معروف طبس در سن سه سالگی-1342شمسی
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دکتر سپیده امیدواری 
مرکز  پژوهش  دانشیار  روانپزشک، 
کانسر  انستیتو  سرطان  تحقیقات 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

قسمت عمده این متن، برگرفته از مقدمه ای است که نویسنده 
ابتدای کتاب  و مربیان، در  والدین  به  »آلبوم«*، خطاب  کتاب 
مزبور آورده است. کتاب »آلبوم«، در قالب یک داستان، بدون 
استفاده از کلمات ناخوشایند، به زبانی ساده و به صورتی بسیار 
باالتر  و  سال  پنج  سنین  کودکان  برای  را  مرگ  مفهوم  روان، 
توضیح می دهد تا کودکان ضمن داشتن تصویری »واقع بینانه« 
به عنوان  آن  با  خود،  عزیزان  مرگ  با  مواجهه  هنگام  مرگ،  از 
»مرحله ای از زندگی« کنار آیند و »زندگی« خود را با »هراس از 
مرگ«، تباه نکنند. داستان »آلبوم«، با توجه به آنچه از آیات قرآن 
اساسی مانند وجود  )مفاهیمی  درباره مرگ دریافت می شود 
سرنوشت  وابسته بودن  انسان ها،  جاودانه بودن  دیگر،  جهان 
آن جهانِی انسان ها به اعمال آن ها در دنیا و امکاِن در کنارِ یکدیگر 
بودِن انسان های خوب در جهاِن دیگر(، ساخته و پرداخته شده 
و  خانواده ها  برای  »حداقل«،  می رسد  به نظر  بنابراین  است 
کودکان مسلمان قابل استفاده باشد. درصورتی که پیروان دیگر 
ادیان یا مکاتب معنوی نیز، محتوای کتاب را هم خوان با باورهای 
نیز  آن ها  فرزندان  برای  مزبور  کتاب  بیابند،  خود  معنوی 
قابل استفاده خواهد بود. درعین حال، کتاب به »کلیه والدین«، با 
از  استفاده  با  بتوانند  تا  ارائه می کند  الگویی  باور معنوی،  هر 
چهارچوب آن، برای کودکان شان، داستانی بر اساس »باورهای 
انتشارات  توسط  به تازگی  »آلبوم«،  کتاب  کنند.   خلق  خود« 
یگانه اندیش به چاپ رسیده است. نقل تمام یا بخشی از متن 
با ذکر منبع آن  با اجازه کتبی نویسنده کتاب و  حاضر، صرفا 

)کتاب آلبوم(، مجاز است.

در شماره پیشین سروش 
شمس، در ادامه پرداختن به 

مبحث سالمت معنوی، 
به اختصار موضوع مرگ را 

مورد بررسی قرار دادیم. در 
این شماره، به سخن گفتن با 

»کودکان« درباره مرگ 
می پردازیم. 

سخن گفتن با کودکان درباره مرگ
چرا و چگونه؟

کوتاه  مدت  در  کودکان 
مـــرگ  با  خود،  زنــــدگی  
خویشاوندان و اطرافیان، 
و  پدربزرگ ها  مانند مرِگ 
دربـــــــزرگ هـــای  مـــا
والـــدیـــن شـــان،  مـــرگ 
و  پـــــــــدربــــــزرگ هـــا 
مادربزرگ های خود، مرگ 
در  حیوانات  و  انسان ها 
برای  که  فیلم هایی  یا  کودکان  مخصوص  فیلم های 
مخاطبان بزرگسال تولید شده اند، مرگ حیوانات خانگی 
مانند جوجه هایی که والدین شان برای آن ها می خرند و 

مرگ حیوانات در کوچه و خیابان مواجه می شوند.
ارائه  عدم  و  مرگ  مورد  در  کودکان  با  صحبت نکردن 
توضیح درباره آن، ترس و رنجی را که در هر یک از این 
کاهش  می کنند،  تجربه  را  آن  کودکـــان  مواجهـــه ها، 
نمی دهد بلکه باعـــث می شود کودکان »به تنهایی« با 
در  و  کنند  نرم  دست و پنجه  مرگ  راز  و  پررمز  پدیده 

هراس های خود، غوطه ور باقی بمانند.
لزوم سخن گفتن از پدیده مرگ با کودکان را نباید منحصر 
به کودکانی دانست که در آینده نزدیک ممکن است یکی 
از والدین یا عزیزان خود را به علت ابتالء به بیماری های 
جدی، پیری و ... از دست بدهند بلکه »تمامی« کودکان، 

آیا الزم است 
با کودکان 

درباره مرگ 
حرف بزنیم؟
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پدیده  این  مورد  در  توضیحی  قبل«،  مدت ها  »از  باید 
دریافت کرده و با پدیده مرگ کنار آمده باشند؛ توضیح و 
با یک واقعه  نگرشی که قرار است هنگام مواجه شدن 
ناگوار، مانند ازدست دادن عزیزان، نزدیک باشد، به خوبی 
به کار آید، مورد استفاده قرار گیرد و به آن ها کمک کند تا 
را  واقعه  آن  آسیب کم تری  با  و معنوی،  روانی  به لحاظ 

پشت سر بگذارند.
مرگ، بیماری و معنای زندگی، مفاهیمی اساسی هستند 
که همه انسان ها، با هر اعتقاد و باوری، در طول عمر خود 
از جمله مسائل  این مفاهیم،  روبرو می شوند.  آن ها  با 
تشکیل دهنده  ابعاد  از  یکی  خود،  که  هستند  وجودی 
سالمت معنوی است. افراِد دارای سالمت معنوی، باید 
)سیستم  اعتقادات شان  و  باورها  به  توجه  با  بتوانند 
درباره  توضیحی  واجد  معتقدند(،  آن  به  که  معنوی ای 
توضیح،  آن  و  باشند  زندگی  معنای  و  بیماری  مرگ، 
به گونه ای باشد که بتوانند در طول حیات خود، با مرگ و 

بیماری کنار بیایند و زندگی برای آن ها واجد معنا باشد. 
برای دستیابی به این هدف، همان طور که الزم است از 
»دوران کودکی«، مفاهیمی مانند کمک کردن به دیگران، 
دوست داشتن دیگران، رعایت حقوق دیگران، مهربان بودن 
... به کودکان آموزش داده  شود )که این امور، خود از  و 
اجزای ُبعدی دیگر از سالمت معنوی، یعنی بعد ارتباط با 
از  و  به شمار می آیند(، در مورد مسائل وجودی  دیگران، 

جمله مرگ نیز، باید توضیحاتی به کودکان ارائه شود.
با  مرگ  از  سخن گفتن  است  ممکن  والدین،  از  برخی 
کودکان را بی رحمانه و خارج از توان کودکان تصور کنند 
اما این گروه از والدین، اگر لحظاتی تأمل کنند و مرگ هایی 
را که کودکان شان در طول سال های اندک عمر خود، با 
شاید  آنگاه  آورند،  به خاطر  شده اند،  مواجه  آن ها 
واقع بینانه تر با لزوم سخن گفتن درباره مرگ با کودکان 
برخورد کنند.  برخالف دسته نخست از والدین، که به آن 
ضرورت  به  است  ممکن  والدین،  برخی  شد،  اشاره 
اما  باشند  برده  پی  کودکان  با  مرگ  درباره  سخن گفتن 
ندانند چگونه باید باب گفتگو را باز کنند و چه توضیحی به 
از  تاکنون  است  ممکن  نیز  بعضی  کنند.  ارائه  کودکان 
و  گرفته  قرار  سؤال  مورد  مرگ  درباره  کودکان،  سوی 
از آن، هرگز  به ناچار پاسخی داده باشند اما چون پیش 
آموزشی در این زمینه دریافت نکرده بودند، بارها از خود 

پرسیده باشند که آیا پاسخ آن ها صحیح بوده است؟ 

برخی والدین، ممکن است به 
ضرورت سخن گفتن درباره مرگ با 

کودکان پی ُبرده باشند اما ندانند 
چگونه باید باب گفتگو را باز کنند 

و چه توضیحی به کودکان ارائه 
کنند

پیش از صحبت کردن با کودک درباره 
مرگ، والدین مجددا به »بررسی 

 باورهای خود« درباره مرگ بپردازند
تا احیانا فرزند خود را دچار ترس های 
 بیهوده و بدون پشتوانه، درباره مرگ

و پس از آن نکنند.

 چگونه
با کودکان، 

درباره مرگ 
حرف بزنیم؟

مرگ  مبحث  که  آن جا  از   
معنوی  مباحث  زیرمجموعه 
با  باید  آن،  توضیح درباره  است، 
معنوی  سیستم  درنظرداشتن 
معنوی(  باورهای  )مجموعه 
گیرد.  صورت  کودک«  »خانواده 
به عبارت دیگر، والدین، باید توجه 
سیستم  در  که  باشند  داشته 
»آن ها«،  اعتقاِد  مورد  معنوِی 

درباره مرگ، چه توضیحاتی وجود دارد.
 نکته مهم دیگر، همانطور که در شماره قبل، به آن اشاره 
شد، این است که والدین باید پیش از سخن گفتن با کودک 
خود درباره مرگ، باورهای خود در مورد مرگ را مرور کنند و 
به این سؤال بسیار مهم پاسخ دهند که آیا واقعا اعتقادات 
آن ها درباره »مرگ و پس از مرگ«، پشتوانه هایی قابل دفاع 
»در دین یا آیینی که به آن معتقدند«، دارد؟ به عبارت دیگر، 
مرگ،  درباره  کودک  با  صحبت کردن  از  پیش  است  الزم 
مرگ  درباره  خود«  باورهای  »بررسی  به  مجددا  والدین 
و  بیهوده  ترس های  را دچار  خود  احیانا فرزند  تا  بپردازند 

بدون پشتوانه، درباره مرگ و پس از آن نکنند.
 مرگ، موضوع بسیار حّساسی است و متأسفانه بسیاری 
از والدین، حتی قادر نیستند با »بزرگسالی دیگر«، به راحتی 

درباره آن صحبت کنند. 
برای صحبت کردن در مورد مرگ با کودکان، الزم است ابتدا 
فراهم  آن«  درباره  سخن گفتن  »زمینه  مناسب،  به طور 
شود. کتاب های داستانی که توسط افرادی دارای دانش و 
معنوی،  سالمت  و  روان  سالمت  مورد  در  الزم  مهارت 
نوشته شده باشند، می توانند برای بازکردن باب گفتگو با 
از  پس  باشند.  کمک کننده  بسیار  مرگ،  درباره  کودکان 
خواندن چنین داستان هایی برای کودکان توسط والدین، 
و  »تصّورات  درباره  سخن گفتن  فرصت  کودک،  به  باید 
ترس های قبلی« او از مرگ و نیز »برداشت فعلی« وی از 

آن، داده شود.

با موضوع  خواندن کتاب هایی  توصیه می شود هنگام   
مرگ برای کودک؛ با توجه به این که این کتاب ها به مفهومی 
فرزند  سن  درنظرداشتن  با  والدین  می پردازند،  حّساس 
جسمی  تماس  حداقل،  یا  بگیرند  آغوش  در  را  او  خود، 
)تماس پوست با پوست(، با او داشته باشند. این مجاورت 
مفاهیم  و  می دهد  امنیت  احساس  به کودک  تماس،  و 

ارائه شده در کتاب را با آرامش بیشتری درک خواهد کرد. 

مقداد  تصویرگر:  امیدواری،  سپیده  نویسنده:  »آلبوم«،  کتاب   *
ساداتی، ناشر: انتشارات یگانه اندیش، تهران، 1398 )داستانی برای 
کتاب های  مجموعه  از  کتاب  اولین  باالتر،  و  ساله  پنج  کودکان 

»کودکان و زندگی«(
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فاطمه تورنگ
دانشجوی دکترای 

سیاست گذاری 
تغذیه

آیا غذاهای 
تراریخته 

سالمتی ما را 
تهدید می کنند؟

اصطالح تراریخته یا دســـتکاری شـــده 
ژنتیـــک فقط مختـــص مـــواد غذایی 
نیســـت و بـــه هـــر موجـــود زنـــده و 
فـــرآورده حاصل از آن کـــه با تغییرات 
ژن هـــا ایجـــاد شـــده باشـــد، گفتـــه 
روی  ژنتیـــک  مهندســـی  می شـــود. 
موجـــودات  از  متفاوتـــی  گونه هـــای 
زنـــده از میکروارگانیســـم ها گرفته تا 
گیاهـــان و حیوانـــات در حـــال انجام 
اســـت.  این فنـــاوری عالوه بـــر تولید 
غـــذا، می توانـــد در تولیـــد داروها نیز 
به کار آید و در صنایـــع دیگر نیز کاربرد 
دارد. تغییـــر ژنتیک در این موجودات از 
طـــرق طبیعـــی مثـــل آمیـــزش یـــا 
کشـــاورزی  در  معمـــول  پیوندهـــای 
ایجاد نمی شـــود، بلکه ژن جدا شـــده 
کمـــک  بـــه  موجـــود  یـــک  از 
بـــه  زیســـتی  فنـــاوری 
وارد  دیگر  موجود 

می شود. 
چرا  تراریخته هـــا 

تولید می شوند
دلیـــل  مهم تریـــن 
توسط  ذکرشـــده 
دولتمـــردان برای 
مصرف  و  تولیـــد 
در  تراریخته   غذاهای 
ســـطح دنیـــا، ازدیـــاد 
سراســـر  در  جمعیـــت 
جهان و تقاضـــای باالی غذا 
اســـت و ادعـــا می شـــود  که 
نمی تـــوان این حجم نیـــاز به غذا 
بـــا روش هـــای عـــادی کشـــت،  را 
تراریختـــه  بذرهـــای  کـــرد.  تأمیـــن 
معمـــوالً نیاز به ســـم و کـــود کمتری 
بذرهـــا  ایـــن  دارنـــد.  کشـــت  بـــرای 
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می تواننـــد در آب وهـــوای نامســـاعد 
رشـــد کنند و برخی از آن هـــا نیاز به آب 
در  به عنوان مثـــال،  دارنـــد.  کمتـــری 
برای  گســـترده ای  تحقیقـــات  ایـــران 
تولید بذرهـــای برنج که بـــه آفت کرم 
ســـاقه خوار مقاوم هســـتند، در حال 
انجام اســـت. اگـــر این بـــذر بتواند به 
مرحله کشت در ســـطح مزارع برسد، 
می توانـــد نیاز به کشـــت غرقابی برنج 
را کاهـــش دهـــد. بنابراین عـــالوه بر 
کاهش مصرف ســـم، مصرف آب نیز 
حتـــی  و  یافـــت  خواهـــد  کاهـــش 
می تـــوان در مناطـــق کم آب کشـــور، 
برنج کشـــت کـــرد. دســـتکاری ژنتیک 
می توانـــد میـــزان تولیـــد محصوالت 
کشـــاورزی در واحد ســـطح را افزایش 
دهـــد و هزینه هـــای تولید ناشـــی از 
کـــود، ســـم و مصـــرف آب را کاهش 

دهد. 
دانشـــمندان در حـــال تحقیـــق برای 

تولیـــد گیاهـــان تراریخته ای هســـتند 
کـــه اســـیدهای آمینـــه، چربی هـــا و 
ویتامین هـــای مورد نیاز بدن انســـان 
را در ســـطح باالتری تأمین کنند. حتی 
تحقیـــق بـــرای تولیـــد گیاهانـــی که 
غذاهـــای تولید شـــده از آن هـــا آلرژی 
کمتری در افـــراد ایجاد کنـــد، در حال 
انجام اســـت. یکی از مشـــکالت اصلی 
که امنیـــت غذایی را در ســـطح جهان 
می کنـــد،  تهدیـــد  ایـــران  به ویـــژه  و 
ضایعـــات غذایی اســـت. متأســـفانه 
یک ســـوم غـــذای تولیدشـــده در ایران 
به ضایعـــات تبدیـــل می شـــود و به 
می تواند  ضایعـــات  رســـاندن  حداقل 
نیاز مـــا را بـــه واردات غذایـــی از بین 
ببرد. یکـــی از راه هـــای موفق کاهش 
تراریخته ای  غذاهـــای  تولید  ضایعات، 
کـــردن  اضافـــه  بـــدون  کـــه  اســـت 
باالتـــری  مانـــدگاری  نگهدارنده هـــا، 

داشـــته باشـــند. این یک روی ســـکه اســـت، روی دیگر آن انتقاداتی اســـت که از 
سوی منتقدان مطرح می شود.

آیا تراریخته ها سالمت ما را به خطر می اندازند؟
برخـــی  تراریختـــه وجـــود دارد.  زیـــادی در مـــورد محصـــوالت  نگرانی هـــای 
دانشـــمندان نگـــران هســـتند کـــه دســـتکاری ژنتیـــک موجـــب تغییراتی در 
پروتئین هـــای موجـــود در مـــواد غذایی ما شـــود و ایـــن پروتئین هـــای جدید 
موجب آلـــرژی شـــوند. البته بر اســـاس گزارش ســـازمان جهانی بهداشـــت، 
تاکنـــون گزارشـــی از ایجاد آلرژی  ناشـــی از مصـــرف تراریخته ها ثبت نشـــده 
اســـت. نگرانی هایـــی هم در مـــورد انتقال ژن های دستکاری شـــده به انســـان 
وجـــود دارد. مـــردم بر ایـــن باورند کـــه ژن هـــای دستکاری شـــده وارد بدن ما 
شـــده و موجب ســـرطان و بیماری های دیگـــر مرتبط با ژن ها می شـــوند. اما 
احتمال آن بســـیار کم اســـت؛ زیـــرا تقریباً تمـــام ژن های غذایی در دســـتگاه 
گوارش مـــا کامالً هضـــم می شـــوند. برخی دانشـــمندان نگران هســـتند که 
ایـــن ژن هـــا وارد میکروب های بی خطر دســـتگاه گـــوارش ما شـــوند و آن ها را 
به انواع بیمـــاری زا تبدیل کنند. مطالعـــات اولیه روی حیوانات آزمایشـــگاهی 
نشـــان داد که در پـــی مصرف غذاهـــای تراریخته در برخی مـــوارد  بیماری های 

کبدی، کلیوی و به خصوص گوارشی ایجاد شده است.  
نگرانی های زیســـت محیطی  محصوالت تراریخته مهم تر اســـت. دانشـــمندان 
نگـــران این هســـتند که بذرهـــای استفاده شـــده در طبیعت پـــس از آمیزش با 

ســـایر بذرها، انواع خطرناکـــی را ایجاد کننـــد. به همین دلیل معمـــوالً بذرهای 
حاصـــل از یـــک گیاه تراریخته عقیم هســـتند و قابلیت کشـــت مجـــدد از آن ها 
گرفته شـــده اســـت. همچنین بایـــد محل کشـــت تراریخته ها به طـــور کامل از 
بذرهـــای عـــادی جدا باشـــد.  برخـــی انـــواع تراریختـــه ســـم Bt را در محیط آزاد 
می کننـــد که موجـــب دفع آفـــات می شـــود. برخـــالف نگرانی های ابراز شـــده، 
این ســـم سال هاســـت که در کشـــاورزی استفاده شـــده اســـت و خطری برای 

انسان ندارد. 
نگرانی دیگر آســـیب هایی مثـــل از بین رفتن تنـــوع زیســـتی در طبیعت و فقط 
کشـــت انواع خاصـــی از گیاهان اســـت. در این صـــورت عالوه بر بـــه هم خوردن 
اکوسیســـتم، در صـــورت ایجاد آفت هـــای جدید، کاهش تنـــوع گونه ها موجب از 
بین رفتـــن یک بـــاره محصـــوالت غذایـــی مـــا می شـــود.به عنوان مثال، در حال 
حاضـــر، مـــا انـــواع مختلفـــی از برنج را کشـــت می کنیم امـــا با ورود گســـترده 
تراریخته هـــا ممکن اســـت فقط یک نـــوع برنج کـــه محصول بیشـــتر و بهتری 
دارد، در تمام کشـــور کشـــت شـــود. حال اگر آفت جدیـــدی ایجاد شـــود که این 
نـــوع برنـــج را نابود کنـــد، تمام محصول مـــا از بین خواهـــد رفت. امـــا اگر انواع 
مختلفی از برنج در سراســـر کشـــور کشـــت شـــوند، این مشـــکل ایجاد نخواهد 
شـــد. بـــه همین دلیل توصیه می شـــود کـــه اگر فعـــالً از یک نوع بذر اســـتفاده 

نمی کنیم، آن را به صورت ذخیره ژنتیکی کشورمان نگهداری کنیم. 
برخی دانشـــمندان معتقدند که تولیـــد تراریخته ها با کاهش مصرف ســـموم و 

بسیاری از کشورها از 
جمله اتحادیه اروپا 

قوانین سختی برای 
مصرف تراریخته ها 

دارند و نصب برچسب 
تراریخته را ضروری 

می دانند. برخی 
کشورها هیچ قانون و 

برنامه ای برای کشت 
و یا واردات 

تراریخته ها ندارند که  
به معنی کنترل 

نکردن مزارع و بازار 
است
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نیز ســـوخت های فســـیلی به محیط زیســـت ما کمک می کنـــد. به عنوان مثال، 
در ســـال 2014، اســـتفاده از تراریخته ها موجـــب کاهش گازکربنیـــک تولیدی به 
میـــزان 27 میلیـــارد کیلوگرم شـــد که معادل حـــذف 11.9 میلیـــون اتومبیل به 

مدت یک سال از جاده ها است.
آیا تراریخته ها فقط در کشورهای کم درآمد مصرف می شوند

محصـــوالت تراریخته در بســـیاری از کشـــورهای  ثروتمند و حتـــی کم درآمد دنیا 
تولید می شـــوند. در ســـال 2017 ســـرویس بین المللی دســـتیابی و اســـتفاده از 
بیوتکنولـــوژی کشـــاورزی ISAAA، گزارش کرد که  اســـپانیا، پرتغـــال و جمهوری 
چـــک، در 136 هـــزار هکتـــار از زمین های کشـــاورزی خود، محصـــوالت تراریخته  
کشـــت کرده اند. بر اســـاس گزارش فائو؛ ایاالت متحده آمریکا، برزیـــل و آرژانتین 
بزرگ ترین کشـــت کننـــدگان تراریخته ها در جهان هســـتند و پـــس از آن ها، هند، 
کانـــادا و  چین نیز ســـطح عظیمـــی از کشـــتزارهای خود را به کشـــت تراریخته 
اختصـــاص داده اند. از جمله کشـــورهای دیگـــری که تراریخته هـــا را برای مصرف 
عمومی کشـــت می کنند می تـــوان به اســـترالیا، هلند، ســـوئد و آلمان اشـــاره 
کـــرد. البتـــه، بســـیاری از کشـــورهای اروپایـــی هـــم تراریخته هـــا را به صـــورت 
تحقیقاتی کشـــت می کنند. براســـاس آمار ســـازمان فائو در ســـال 2010 میالدی،  
52 درصد سطح زیر کشـــت تراریخته در کشـــورهای در حال توسعه و 48 درصد 
آن در کشـــورهای توســـعه یافته بوده اســـت.  مصـــرف تراریخته در کشـــورهای 
توســـعه یافته هم رایج اســـت، به طوری که بســـیاری از تحقیقات در مورد اثرات 
مصرف تراریخته در کشـــور آمریکا انجام شـــده اســـت. 59 کشـــور دنیـــا اجازه 
مصـــرف تراریخته ها را بر اســـاس قوانینی داده انـــد که در صدر آن هـــا آمریکا و 
ســـپس، ژاپن، کانادا، مکزیک، اســـترالیا، کره جنوبی، فیلیپیـــن، نیوزلند، اتحادیه 
اروپا و چین هســـتند. البته بســـیاری از کشـــورها از جمله اتحادیـــه اروپا قوانین 
ســـختی برای مصـــرف تراریخته ها دارند و نصب برچســـب تراریختـــه را ضروری 
می داننـــد. برخی کشـــورها هیـــچ قانـــون و برنامه ای برای کشـــت و یـــا واردات 
تراریخته هـــا ندارند کـــه  به معنی کنترل نکـــردن مزارع و بازار اســـت.  مهم ترین 

محصوالت تراریخته دنیا شامل کتان، برنج، ذرت، سویا و کانوال است.
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سازمان جهانی بهداشـــت و سازمان خواربار 
و کشـــاورزی ملـــل متحـــد )فائـــو(، هیـــچ 
گزارشـــی از بیماری زایـــی ناشـــی از مصرف 
آن هـــا  نکرده انـــد.  اعـــالم  تراریخته هـــا 
برای محصـــوالت غذایی  اســـتاندارد جهانی 
بـــه نـــام codex ایجـــاد کرده انـــد. در ایـــن 
اســـتاندارد، غذاهـــای تراریختـــه ایمـــن هم 
معرفی شـــده اســـت. حقیقت این است که 
اغلب محصـــوالت تراریختـــه چندین مرحله 
در محیط هـــای آزمایشـــگاهی تولید می شـــوند و مواد تشـــکیل دهنده، 
بخصـــوص پروتئین هـــای آن هـــا بررسی شـــده و با محصـــول طبیعی 
مقایســـه می شـــوند تا کمترین تغییرات را داشـــته باشـــند. سپس این 
غذاهـــای تراریختـــه، بارها در آزمایشـــگاه بـــه مصرف خـــوراک حیوانات، 
بخصـــوص حیواناتـــی با رشـــد و تولیدمثل ســـریع می رســـند، تـــا ایمن 
بودن آن ها ثابت شـــوند و ســـپس اجازه ورود به بازارهـــای غذایی را پیدا 
می کننـــد. باید خاطر نشـــان کـــرد کـــه تراریخته هـــا انـــواع متفاوتی را 
شـــامل می شـــوند که هرکـــدام از آن هـــا باید به طـــور جداگانه بررســـی 
شـــوند. انواعـــی از تراریخته های آزمایشـــگاهی وجود دارنـــد که بی خطر 

نیستند اما این محصوالت اجازه ورود به بازار و مزرعه را نیافته اند. 
اگرچـــه اکنـــون چند دهـــه از مصـــرف تراریخته هـــا در برخی نقـــاط دنیا 
گذشـــته اســـت اما منتقدان مصرف تراریخته ها این بررســـی ها را کافی 
نمی دانند و معتقدند که ســـال های بیشـــتری نیاز هســـت تا از بی خطر 
بودن ایـــن غذاها مطمئن شـــویم.  بـــه هرحال محصوالتـــی مثل انواع 
روغن هـــا به دلیـــل اینکه تقریبـــاً عاری از ژن هـــا و پروتئین ها هســـتند، 
معمـــوالً بی خطر فرض می شـــوند. همچنین مصرف گیاهـــان تراریخته 
برای خـــوراک دام، پنبه و محصوالت مشـــابه خطر بســـیار کمتری برای 

انسان خواهد داشت. 

آیا محصوالت 
غذایی 

تراریخته ایمن 
هستند؟

59کشور دنیا اجازه مصرف 
تراریخته ها را بر اساس قوانینی 

داده اند که در صدر آن ها آمریکا و 
سپس، ژاپن، کانادا، مکزیک، 

استرالیا، کره جنوبی، فیلیپین، 
نیوزلند، اتحادیه اروپا و چین 

هستند

چـــه محصوالتی و با چـــه نظارتی وارد 
کشور ما می شوند؟

محــصـــــــول  یـــــک   سلــامـــــت 
تراریخته را مــی تـــــوان در ســایـــــت
www.isaa.org/gmapprovaldatabase 
بررســـی کـــرد. در این ســـایت بـــا وارد 
کردن مشـــخصات محصول تراریخته 
جهانـــی  تأییدیه هـــای  می تـــوان 
محصول، کشورهای کشـــت کننده و 
نیـــز  و  محصـــول  مصرف کننـــده 
صادرکننده ها را بررســـی کرد. معموالً 
محصوالتی وارد کشـــور ما می شـــوند 
که تأییدیـــه معتبر جهانی داشـــته و 
کشـــت  کننـــده،  صـــادر  کشـــور  در 
می شـــوند و در بازارهای داخلی همان 

کشور هم عرضه می شوند. 
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FAO Biotechnology (www.fao.org/biotech/en/)
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چرا سیاســـت گذاران ما محصوالتی را 
بـــه کشـــور وارد می کننـــد کـــه اجازه 

کشت آن را در کشور نمی دهند؟
حقیقـــت این اســـت کـــه نگرانی ها در 
زیســـتی  محیط  آســـیب های  مـــورد 
کشـــت تراریخته ها بســـیار بیشتر از 
نگرانی های ناشـــی از مصـــرف غذایی 
آن هـــا اســـت. بســـیاری از محققین 
نگران هســـتند که مبـــادا محصوالت 
بـــا محصوالت  تراریخته کشت شـــده 
غیر تراریخته آمیـــزش کنند و موجب 
انواع مضری شـــوند. همچنین  ایجاد 
انواع  برخـــی  برخـــی معتقدنـــد کـــه 
تراریختـــه ممکـــن اســـت به ســـایر 
گیاهـــان و یـــا الگوی زیســـتی محیط 
زیـــر کشـــت آســـیب وارد کننـــد و یا 
موجب ایجـــاد آفات یـــا میکروب های 
مقـــاوم به ســـموم و داروها شـــوند.  
اگرچـــه همه این نگرانی هـــا در مرحله 
تئـــوری اســـت و هیچ کدام هنـــوز به 
برخی  امـــا  اســـت،  نرســـیده  اثبـــات 
کشـــورها از جملـــه ایران، بـــه همین 
دالیـــل، ترجیح می دهنـــد، محصوالت 
تراریخته موردنیـــاز را وارد کنند و فقط 
انواعـــی را که بی خطر بودنشـــان برای 
زیـــادی  حـــد  تـــا  محیط زیســـت  
کننـــد.  کشـــت  اســـت،  ثابت شـــده 
بنابراین، این سیاســـت، یک سیاســـت 
حمایـــت از محیط زیســـت اســـت، نه 
اقدامـــی ناشـــی  از میل بـــه واردات و 

حمایت نکردن از تولید داخل.
نصب برچســـب تراریخته روی غذاها؛ 

خوب یا بد
تقاضـــای نصب  مـــردم  از  بســـیاری 
را  غذاهـــا  روی  تراریختـــه  برچســـب 
داشـــته اند و بـــا مذاکـــرات متعـــدد 
ســـازمان های مردم نهـــاد و نیز برخی 
ایـــن  بهداشـــت،  وزارت  مســـئولین 
از محصوالت  بر بســـیاری  برچســـب 
غذایی نصب شـــده اســـت. موافقان 
نصب برچســـب عنـــوان می کنند که 
داشـــته  انتخاب  حـــق  بایـــد  مـــردم 
محصـــول  کـــه  بداننـــد  و  باشـــند 

عرضه شـــده به آن ها تراریخته اســـت یا نـــه. اما برخی فعاالن حقـــوق عمومی، 
نصـــب برچســـب تراریخته را خـــالف منافـــع عمومـــی و به خصـــوص عدالت 
می داننـــد. آن هـــا معتقدند کـــه اگر یک محصول تراریخته  آســـیبی به ســـالمت 
مـــردم وارد می کنـــد، نبایـــد در بازار توزیع شـــود. امـــا اگر بر اســـاس صالحدید 
مســـئوالن کشورشـــان، محصولی بی خطر اســـت و در بـــازار قابل عرضه، نیازی 
به نصب برچســـب نیســـت. نصـــب این برچســـب به اقشـــار پردرآمـــد و آگاه 
جامعـــه اجازه می دهد از محصولی که به نظر ناســـالم اســـت اســـتفاده نکنند، 
امـــا اقشـــار کم ســـوادتر ممکن اســـت آگاهـــی الزم را نداشـــته باشـــند. نکته 
مهم تـــر این کـــه، اقشـــار کم درآمـــد بـــه دلیـــل قیمـــت پایین تـــر محصوالت 
تراریختـــه، مجبـــور به مصرف ایـــن غذاها حتی برخالف میلشـــان می شـــوند و 
این با عدالت ســـازگار نیســـت. به عالوه، نصب برچســـب ممکن اســـت موجب 
کاهـــش دقت مســـووالن در ارزیابی محصـــوالت تراریخته شـــود و در واقع این 

مسئولیت به مردم واگذار شود. 
به طورکلـــی بایـــد گفت کـــه اســـتفاده از محصـــوالت تراریخته در جهـــان امروز 
غیرقابل اجتنـــاب اســـت، امـــا کشـــورها باید نظـــارت دقیقـــی بـــر واردات این 
محصوالت داشـــته باشـــند و به راحتی اجازه کشـــت  هر محصول تراریخته ای را 
ندهنـــد. تحقیقات بـــرای تولید محصـــوالت تراریخته یکـــی از اســـتراتژیک ترین 
اقدامات موردنیاز برای هر کشـــور اســـت کـــه می تواند گام مهمی برای رســـیدن 

به خودکفایی و امنیت غذایی باشد.
به صراحـــت می توان گفت که اغلب کشـــورهای پیشـــرفته دنیا هزینـــه زیادی را 
صرف تحقیـــق در زمینه تولیـــد تراریخته ها می کننـــد.  با این وجـــود ورود بذرها 
و در آینـــده حیوانـــات تراریخته به کشـــتزارها و بـــازار مصرف ما باید بر اســـاس 

قوانین شفاف و سخت گیرانه  باشد. 

تراریخته ها انواع متفاوتی را 
شامل می شوند که هرکدام از 

آن ها باید به طور جداگانه بررسی 
شوند. انواعی از تراریخته های 

آزمایشگاهی وجود دارند که 
بی خطر نیستند اما این 

محصوالت اجازه ورود به بازار و 
مزرعه را نیافته اند

استفاده از محصوالت تراریخته در جهان امروز 
 غیرقابل اجتناب است، اما کشورها باید نظارت دقیقی

بر واردات این محصوالت داشته باشند و به راحتی اجازه 
کشت  هر محصول تراریخته ای را ندهند
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به برادرم گفتم ر
با ماشین 

 موهامو از 
ته بزن

روز  یه  اصالً فکرشو نمی کردم که  من 
بیمار بشم. وقتی یه بیمار می دیدم از 
خداوند شفای کامل می خواستم اصالً 

حالشونو نمی فهمیدم. 
تا این که یه روز وقتی دستم به سینه ام 
با  شدم،  گردی  چیز  یه  متوجه  خورد 
و  رفتم دکتر. دکتر معاینه کرد  مادرم 
گفت بهتره یه سونوگرافی انجام بدی.  
رفتم سونو انجام دادم بردم پیش دکتر 
که  نور  ساختمان  فرستاد  کرد  نگاهی 
عکسو  دکتر  است.  پستان  مختص 
نگاهی کرد و گفت: نگران نباش ما یه 
بیوبسی انجام می دیم، من خیلی دلهره 
داشتم اصالً حرفاشو متوجه نمی شدم 
چشمام پر از اشک بود: خودمو دست 
خدا سپردم. بیوبسی انجام دادن جوابو 
خمینی.  امام  بیمارستان  ببرم  گفتن 
سالن پر از آدم هایی بود که همه مشکل 
داشتن. نشستم تا نوبتم بشه. نوبتم 
شد، رفتم داخل  با دکتر آشنا شدم و 
جواب آخر را این دکتر داد. گفت باید 
جراحی بشی. منم مات و مبهوت 
تو  اشک  می کردم  نگاهش  فقط 
من  شد.  جمع  خواهرم  چشای 
شوکه شده بودم. دکترم منو به 
اسم کوچیک صدا زد گفت نگران 
باعث  این کلمه  نترس.  نباش. 
به خودم  شم.  آروم  من  شد 
برای  گریه ها  این  گفتم  اومدم 
به  شدم  مبتال  دیگه  من  چیه؟ 
خاطر  به  بجنگم.  باید  سرطان، 
اشکای پدرم، مادرم و خواهرم باید 
سال93  کنم.  زندگی  بمونم؛  زنده 
انستیتو  در  شد  شروع  درمانم 
عمل  امام،  بیمارستان  کانسر 
جراحی پستان انجام دادن خیلی 
برای  خودم  برای  بود  دردآور 
هزار  با  دخترشون  که  خانواده ام 
بیمار شد،  آرزوکه داشت،  و  امید 
که  خواستم  خدا  از  من   ولی 
زندگی  به  منو  نکنه،  امیدم   نا  
خوب  داشتم  ایمان  برگردونه. 
میشم. ایمانمو، ارادمو قوی کردم. 
به  بدم  شکستش  باید  من  گفتم 
و  پدر  که  زندگیم  امیدهای  خاطر 
مادرم بودن. بعد از جراحی نوبت 
شیمی درمانی شد که هشت 
می رفتم.  باید  جلسه 
تهیه  پدرم  داروهارو 
این  در  و  می کرد 
و  پرفراز  راه 
من  با  نشیب 
بود.  همراه 

مهربان

به برادرم گفتم 
با ماشین 
 موهامو از

ته بزن

کسانی که اآلن داستان منو میخونن و 
تو این راه هایی که من رفتم هستن باید 
ایمان داشته باشن که امید به زندگی، 

اراده قوی و روحیه خوبی داشته باشن.

باور کنید سرطان هیچ ترسی نداره 
فقط به خوب شدن فکر کنید. به امید 

فردای روشن بدون سرطان

به خودم اومدم گفتم این 
گریه ها برای چیه؟ من دیگه 
مبتال شدم به سرطان، باید 

بجنگم. به خاطر اشکای پدرم، 
مادرم و خواهرم باید زنده 

بمونم؛ زندگی کنم

وقتی همراهم بود هیچ ترسی نداشتم. 
دستمو محکم می گرفت دستاش گرم 
بود. استرس نداشتم. وقتی روی تخت 
دراز کشیدم، دارو  که از سرم وارد رگم 
می شد، انگار یه انرژی به سمتم اومد، 
روحیه خیلی  بتونی! من  باید  تو  گفت 
خوبی داشتم؛ باور کنید همه چی با اراده 
و خواست خداوند پیش رفت. تا این که 
موهامو  که  صبح  فردا  خونه.  اومدیم 
شونه می زدم، دیدم که به شدت موهام 
می ریزه. ترسی نداشتم چون گفته بودن 
که موهات می ریزه. وقتی مادرم خواب 
بود برادرمو صدا زدم، گفتم با ماشین 
موهامو از ته بزن. دلش نمیومد، ولی 
ریختن  نبینه  مادرم  خواستم  خودم 
حال  به  هر  بعدش  این که  با  موهامو. 
باهاش  ولی  می خورد،  غصه  می دید، 
ابروهام  و  موها  مادر  که  زدم  حرف 
درسته ریختن. اینا همه درست میشه. 
من به فکر سالمتیم که دوباره برگرده و 

زندگی کنم.
این مهمه. بعد از شیمی درمانی، نوبت 
به پرتودرمانی رسید که 25جلسه باید 
باز این راه را می رفتم. پدرم که تنها امید 
را  راه  این  گرفت.  دستمو  باز  بود  من 
که  اآلن  تا  شدم  موفق  تا  دادم  ادامه 

سرطان را شکستش دادم.
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من دختری زود رنج و حساس بودم که 
زندگیم،  عشق  بزرگ ترین  نوجوانی  در 
مادرم را از دست داده بودم و سال های 
کنار  قضیه  این  با  نمی تونستم  سال 
بیام. چون تنها جای خالی مادر نبود که 
و  اتفاقات  بلکه  می داد،  آزارم 
بی عدالتی هایی که در نبود مادر برایم رخ 
می داد، بی نهایت روحم را می آزرد. با این 
حال برای این که مادرم رو خوشحال کنم 
باشم.  اون  برای  شایسته ای  دختر  و 
سخت تالش کردم تا زندگیم رو خودم 
جامعه  برای  مفیدی  انسان  و  بسازم 
باشم. زمانی که ازدواج کردم و صاحب 
حس های  اون  از  خیلی  شدم،  فرزند 
دیگه  و  رفت  بین  از  وجودم  تو  منفی 
همسر  و  پسرم  تنها  زندگیم  همه 
با وجود فرزند کوچکی  بودند.  مهربانم 
تحصیل  ادامه  همچنان  داشتم  که 
برنداشتم. چند  از تالش  دادم و دست 
سالی می شد که از رساله ام دفاع کرده 
بودم و صفحه ای جدید می خواست تو 
بیماری  متوجه  که  بشه  باز  زندگیم 

سرطانم شدم.
معنی ای  و  حس  من  برای  سرطان   
من  چون  داشت،  بیماری  یک  از  فراتر 
مادر عزیزم رو هم با بیماری سرطان از 
دست داده بودم. فکر این که پسرم هم 
قراره طعم بی مادری و روزهای بسیار 
تلخ بعد از من رو بِچشه، به شدت آزارم 
می داد. شب و روز فقط گریه می کردم و 
آینده پسرم و رنج هایی که در نبود من 
قراره براش اتفاق بیفته جلوی چشمم 

 پسرم نباید
 از طعم

مادر داشتن 
محروم بشه!
رعنا

کنار  موضوع  این  با  نمی تونستم  بود. 
شیمی درمانی  وقتی  یادمه  بیام. 
می شدم مصادف شد با جشن کارنامه 
دعوت  مدرسه  به  ما  و  پسرم  گرفتن 
روزها  اون  که  پسرم  بودیم.  شده 
کمک  به  بود،  من  نگران  به شدت 
در  دکلمه ای  حضار  برای  معلمش 
وصف مادر خوند و یک ثانیه چشم از 
نگاهم  عشق  با  و  نمی داشت  بر  من 
می کرد. اون لحظه من داشتم به آینده 
از  روزی  قراره  که  می کردم  فکر  پسرم 
چقدر  بشه،  فارغ التحصیل  دانشگاه 
ناراحت کننده خواهد بود که منو کنارش 
نداشته باشه. با خودم عهد کردم که با 
نیروی هر چه تمام تر مبارزه کنم و اجازه 
تو  یا هر چیز دیگه ای  بیماری  این  ندم 
از  پسرم  که  بشه  این  از  مانع  زندگیم 
محروم  داشتن  مادر  بی نظیر  طعم 

بشه!  
بدی که  چهره   وجود  با  بیماری سرطان 
برام داشت، بزرگ ترین درس زندگیم رو به 
این  دادن  شکست  از  بعد  من  داد.  من 
بیماری دیگه اون دختر زود رنج و حساس 
مثل  زندگیم  از  ثانیه  هر  نبودم.  سابق 
هدیه ای بود برام از جانب خدا، یه فرصت 
دوباره، یه تلنگر برای این که به خودم بیام 
خداوند  از  و  بدونم  رو  و قدر داشته هام 
مهربانم به خاطر تمام نعمت های زیبایی 
که به من داده تشکر کنم و نور شادی و 

امید به اطرافم بتابونم.
قویترمون  نکشه  رو  ما  که  »دردی 

می کنه«

بیماری سرطان با وجود 
چهره  بدی که برام 

داشت، بزرگ ترین درس 
زندگیم رو به من داد. 

من بعد از شکست 
دادن این بیماری دیگه 

اون دختر زود رنج و 
حساس سابق نبودم
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سرطان مریآم

دو نوع سرطان مری: 

  سرطان سلول های سنگفرشی مری؛ سلول های نازک و تخت که سراسر مری را 
پوشانده است، ایجاد می شود. به طور معمول از قسمت باال و میانی مری شروع 

می شود. این شایع ترین نوع سرطان مری است. 
به  تبدیل  مری  انتهای  در  سنگ فرشی  سلول های  که  مری؛  غددی  سرطان    
سلول های غده ای)glandular( ، یعنی شبیه سلول های معده می شوند. این پدیده را 
مری بارت گویند. مری بارت می تواند تبدیل به سرطان شود که به آن آدنوکارسینوم 

مری گفته می شود. 

 آمار سرطان مری

سرطان مری به طور کلی سرطان شایعی نیست. ششمین رتبه از لحاظ مرگ و میر 
سرطان ها را در سراسر جهان دارا است. مردان نزدیک به سه برابر بیشتر از زنان 
احتمال ابتال به این بیماری را دارند. در افراد باالی 60 سال بیشتر دیده شده است اما 
در هر سنی ممکن است بروز کند. علی رغم آن که سرطان مری به عنوان سرطانی 
شایع شناخته نمی شود، اما در نقاطی از کره زمین میزان این سرطان باال است و این 
مناطق طوری قرار گرفته اند که متصل کردن آن ها در روی نقشه شبیه به کمربند 

می شود و به آن کمربند سرطان مری گفته می شود.

 این کمربند از شمال ایران و استان گلستان شروع می شود و تا چین امتداد پیدا 
می کند. بر اساس تحقیقاتی که اخیر منتشر شده است، مردم مناطق شرق آفریقا 
هم بیشتر به این بیماری مبتال می شوند. در حال حاضر در کشور ما بیشترین میزان 
بروز این بیماری مربوط به شهرستان گنبدکاووس استان گلستان است و تحقیقات 

بسیاری برای یافتن علت آن و پیشگیری از این بیماری در حال اجرا است. 

مری لوله ای بلند و توخالی است که دهان را به معده متصل 
می کند و غذا، مایعات و بزاق را از دهان به معده می رساند. در 
انتهای مری دریچه ای قرار دارد که از حرکت محتویات معده به 
مری جلوگیری می کند. رشد سلول های غیرطبیعی در مخاط 

مری را سرطان مری می گویند.

امیرحسین پوپک
دکتر آذین نحوی جو

مغولستان

چین

هند

ایران

ایران به لحاظ تعداد،  سرطان مری در 
از  نهمین سرطان است. ساالنه بیش 
چهار هزار نفر )1890زن و 2482 مرد( در 
ایران به سرطان مری مبتال می شوند و 
سرطان  این  اثر  بر  نفر  دوهزار  تقریباً 

فوت می کنند. 

میزان ابتال و مرگ و میر ساالنه 
سرطان مری در ایران

ابتال در سال چهار هزار نفر

مرگ ومیر در سال دو هزار نفر

100 نفر

  پیشگیری و غربالگری 
      سرطان مری

بهترین کار برای پیشگیری از سرطان 
مری اصالح سبک زندگی و پرهیز از 
عوامل خطر این بیماری است که در 
است.  شده  اشــــاره  آن ها  به  باال 
بـرای  روشـی  هـنـــوز  متـأسفــانـه 
شناسایی زودهنگام و غربالگری این 
متخصصان  ندارد.  وجود  بیماری 
کشور در حال طراحی روشی هستند 
زودتر  را  بیماری  این  بتوانند  که 
راه  این  در  و  دهند  تشخیص 
پیشرفت خیلی خوبی داشته اند. در 
به کلینیک دعوت  مردم  روش  این 
می شوند و یک کپسول را که یک نخ 
بلند به آن متصل است می بلعند. 
کپسول در معده باز می شود و به 
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  عوامل خطر سرطان مری

برخی  اما  نیست  مشخص  بیماری  این  به  ابتال  اصلی  دلیل 
عوامل احتمال ابتال به این بیماری را افزایش می دهند. 

  استعمال دخانیات )سیگار و قلیان(
  مصرف تریاک

  رژیم غذایی فاقد میوه و سبزیجات تازه
  نوشیدن چای و مایعات داغ به طور متناوب
  فقر و وضعیت اجتماعی و اقتصادی پایین

  چاقی 
  مصرف الکل

  سابقه بیماری های مری مثل مری بارت، بیماری ریفالکس 
)برگشت اسید معده به مری(  اسکلرودرمی، اشاالزی و غیره 

سپس  می آید.  در  اسفنج  یک  شکل 
اسفنج باز شده با استفاده از نخ متصل 
به  درمانگاه  پزشک  یا  پرستار  توسط 
در  و  می شود  کشیده  مری  از  بیرون 
سلول های  مری  لوله  از  عبور  هنگام 
مخاط مری به اسفنج می چسبد، سپس 
در  اگر  می گیرد.  قرار  آزمایش  مورد 
پیش  یا  سرطان  عالئم  سلول ها 
بررسی های  شود،  مشاهده  سرطانی 
بیشتر با اندوسکوپی انجام می شود و 
در صورت وجود بیماری در مراحل اولیه 
تشخیص داده شده و درمان می شوند. 
با این ابتکار دیگر الزم نیست همه مردم 
مراحل  روش  این  شوند.  اندوسکوپی 
تحقیقاتی خود را سپری می کند و امید 
از  پیشگیری  در  مهمی  نقش  است 
سرطان مری و کاهش مرگ و میر آن 
به خصوص در مناطق پرخطر ایفا کند. 

حدود 697
از 10 مورد 

چه تعداد از  موارد 
سرطان  مری 

می تواند پیشگیری 
شود.

 اگر وزن خود را 
 در طول زندگی

کنترل کنید.

اگر مصرف الکل 
نداشته باشید.

اگر مصرف سبزی و 
میوه ها را در برنامه 

غذایی خود داشته باشید.
درصد

  عالئم سرطان مری
سرطان مری به کندی رشد می کند 
و  پیشرفته  مراحل  در  معموالً  و 
خیلی دیر تشخیص داده می شود 
زیرا در مراحل ابتدایی، ممکن است 
نداشته  نشانه ای  و  عالمت  هیچ 
باشد. با این وجود نشانه های زیر 
ممکن است به خاطر این سرطان 

باشد:
  درد و سختی به هنگام بلعیدن

ریفالکس  یا  دل  َسر  سوزش    
)برگشت اسید معده به مری( بدتر 

شده یا جدید
  گیرکردن غذا یا مایعات بلعیده 

شده
  درد به هنگام بلع

  استفراغ خونی
  مدفوع  سیاه قیری 

  خستگی مداوم  بدون توجیه
  احساس خفگی به هنگام بلع

  ناراحتی و درد در قسمت باالیی 
شکم به خصوص زمان غذا خوردن

  کاهش  وزن غیرقابل توجیه 
  از دست دادن اشتها
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)staging(مرحله بندی  

مری  سرطان  شناسایی  تست های 
می تواند به پزشک نشان دهد که بیماری 
تا چه حد پیشرفت داشته و کمک کند 
که بهترین روش درمان را انتخاب کند. 
پزشکان مرحله های کلی زیر را در نظر 

می گیرند: 
مرحله اول: سلول های توموری فقط در 
پیدا  مری  دیواره  سلول های  خود 

می شوند.
مرحله دوم و سوم: سلول های توموری 
و  مری  دیواره  عمقی تر  الیه های  به 

اطراف غدد لنفاوی گسترش می یابند.
مرحله چهارم: سلول های توموری فراتر 
از سلول های مری به سایر بخش های 
غدد  یا  و  ریه  و  استخوان  مانند  بدن، 

لنفاوی دوردست، گسترش می یابند.

  تشخیص سرطان مری

عالئم  به  مری  سرطان  تشخیص  برای  پیشنهادشده  آزمون های   
بیمار وابسته است و شامل موارد زیر می شود:

تصویربرداری به همراه بلع باریوم
بلعیده  فرد  توسط  است  باریوم  حاوی  که  مایعی  روش  این  در 
گرفته  عکس  مری  از  سپس  دهد،  پوشش  را  مری  کل  تا  می شود 

می شود تا در صورت وجود  مشکل مشخص شود.
 آندوسکوپی و بیوپسی

است.  آندوسکوپی  مری،  سرطان  شناسایی  روش  رایج ترین 
اندوسکوپی به پزشک اجازه می دهد تا داخل مجرای گوارشی را ببیند. 
این یک مداخله سرپایی است و نیاز به بستری ندارد. به فرد توصیه 
می شود که حداقل شش ساعت چیزی نخورد و نیاشامد. در مواردی 
به فرد اجازه داده می شود تا دو ساعت قبل از آندوسکوپی مایعات 

روشن مصرف کند. 
قبل از انجام آندوسکوپی گلوی فرد را با دارو بی حس می کنند و یا با 
یک  به وسیله  پزشک  می کنند.  خواب آلود  را  بیمار  خواب آور  داروی 
آندوسکوپ)لوله ای انعطاف پذیر و دارای دوربین( درون مری بیمار را 
می بیند. اگر پزشک به ضایعه ای مشکوک شود ممکن است مقدار 
کمی نمونه از بافت مری را بردارد تا توسط متخصص آسیب شناسی 

جهت تشخیص بیماری آزمایش شود. 
در صورتی که نتیجه نمونه برداری مثبت و نشان دهنده بدخیمی و 

یا سرطان باشد، باید مراحل تشخیص و درمانی بیمار با جدیت 
بیشتر پیگیری شود. 

)EUS( آندوسکوپی همراه با سونوگرافی
هدف از انجام این روش آن است که مشخص شود آیا 

سلول های سرطانی در میان سلول های دیواره مری 
در  لنفاوی.  غدد  میان  در  یا  شده اند  پخش 
آندوسکوپی فراصوت از آندوسکوپ به همراه پروب 

استفاده  می کند،  آزاد  صوتی  امواج  که  کوچکی 
جامدی  جسم  هر  به  برخورد  با  امواج  این  می شود. 

پروب  توسط  و  می گردد  باز  اندام،  و  تومور  مانند، 
شناسایی می شود. 

  آزمون های بیشتر 

در صورتی که با نمونه برداری تشخیص سرطان مری مسجل 
شود، ممکن است به آزمایشات بیشتری نیاز باشد تا مشخص 

شود سرطان تا کجا منتشر شده است و به اصطالح مرحله بیماری 
مشخص شود. 

  آزمایش خون؛ این آزمایش برای مشخص شدن کم خونی و بررسی 
عملکرد کلیه و کبد انجام می شود.

  سیتی اسکن؛ از اشعه ایکس برای دیدن تصاویر در مقاطع مختلف 
مری  سرطان  به  مبتال  بیماران  برای  می شود.  استفاده  بدن  داخل 

سیتی اسکن گردن، قفسه سینه، شکم و لگن انجام می شود. 
مرحله  شدن  مشخص  برای  روش  این  از  )Petscan(؛  اسکن پت   
این  انجام  به  نیاز  افراد  از  برخی  فقط  و  می شود  استفاده  بیماری 

روش تشخیصی دارند.
بررسی  و  برداشتن نمونه  و  برای دیدن داخل شکم  الپاروسکپی؛    
اینکه تومور به قسمت های دیگر منتشر شده است یا خیر استفاده 

می شود.

24



  درمان با لیزر: از این روش نیز با کمک 
سلول های  بردن  بین  از  برای  لیزر 

سرطانی استفاده می شود.

   پرتودرمانی)رادیوتراپی(
بین  از  برای   x اشعه  از  رادیوتراپی  در 
استفاده  سرطانی  سلول های  بردن 
پرتودرمانی  دارد:  نوع  دو  که  می کنند 
خارجی که از دستگاه های خارج از بدن 
استفاده می شود و پرتودرمانی داخلی 
از طریق سوزن،  را  رادیواکتیو  مواد  که 
کاتتر یا وایر به طور مستقیم به داخل 

تومور تزریق می کنند. 
 

  شیمی درمانی 
در شیمی درمانی و رادیوتراپی به ترتیب 
از دارو و اشعه x برای کشتن سلول های 
استفاده می کنند که معموالً  توموری 
به عنوان درمان کمکی به جراحی مورد 
استفاده قرار می گیرد اما در افرادی که 
باشند،  داشته  جراحی  نمی توانند 
گرفته  نظر  در  اصلی  درمان  به عنوان 

می شوند.
و  پرتودرمانی  است  به ذکر  الزم 
به عنوان  معموالً  که  شیمی درمانی 
استفاده  جراحی،  به  کمکی  درمان 
می شوند. اما در افرادی که نمی توانند 
درمان  به عنوان  باشند  داشته  جراحی 
اصلی در نظر گرفته می شوند و گاهی 
قبل از انجام جراحی برای کوچک کردن 

تومور استفاده می شود. 

  درمان های کمکی
بیمار ممکن است تحت شیمی درمانی 
و رادیوتراپی بعد از جراحی قرار گیرد تا 
باشد،  باقیمانده  سرطانی  سلول  اگر 

نابود شود. 

پیش بینی روند بیماری
پیش بینی روند بیماری یعنی شناخت 
چه  هر  بیماری.  انتظار  مورد  پیامد 
تشخیص  اولیه تر  مراحل  در  سرطان 
موفق تر  درمان ها  باشد،  شده  داده 
خواهد بود. برای پزشک غیرممکن است 
را  و دقیقی  حتمی  پیش گویی های  که 
پیش گویی های  می تواند  اما  بگوید 

جامعی را به بیمار بگوید.
 نوع سرطان، اندازه تومور، انتشار آن به 
سایر قسمت های بدن، درگیری گره های 
لنفاوی، سن فرد، وضعیت سالمتی از 
جمله عواملی هستند که در پیش بینی 

روند بیماری اهمیت دارند. 

هر چه مردم با عالمت های این بیماری آشنا باشند و زودتر مراجعه کنند، بیماری در 
مراحل اولیه تشخیص داده می شود و درمان آن موفقیت آمیزتر است. متخصصان 
به دنبال روش هایی هستند که بتوانند بیماری را در مراحل بسیار اولیه و حتی زمانی 

که هنوز هیچ عالمتی بروز نکرده است تشخیص دهند. 

  درمان سرطان مری

بر  بیماری است. درمان هر فرد  برنامه ریزی درمان، مرحله  برای  مهم ترین عامل 
مشخص  سالمتی  وضعیت  و  بیماری  تاریخچه  تغذیه ای،  نیازهای  سن،  اساس 
انواع  می شود. در درمان سرطان مری شش روش استاندارد وجود دارد: جراحی، 

درمان های اندوسکوپی. درمان با لیزر، پرتودرمانی)رادیوتراپی(، شیمی درمانی.

  جراحی
جراحی رایج ترین روش برای درمان سرطان مری است. نوع جراحی هم بستگی به 
گسترش و پیشرفت سرطان دارد. جراح قسمتی را که سرطانی شده است به همراه 

قسمتی از بافت سالم اطراف برمی دارد.
بیمار ممکن است قبل از جراحی، شیمی درمانی و یا رادیوتراپی داشته باشد، تا تومور 
کوچک تر شود. به این روش نئو ادجوانت گفته می شود. در صورتی که سلول های 
سرطانی به بیرون دیواره مری منتشر نشده باشد، می توان آن را با جراحی درمان کرد. 
در جراحی، همه یا قسمتی از مری برداشته می شود. اگر همه مری برداشته شود، 
جراح سعی می کند که آن را جایگزین کند با استفاده از معده یا قسمتی از روده. اگر 
قسمتی از مری برداشته شود، قسمت باقی مانده را به معده متصل می کند. گاهی 

جراحی فقط به عنوان درمان تسکینی برای بیمار انجام می شود تا بیمار بتواند بلع 
آسان تری داشته باشد.

یک روش جراحی است که در آن مری و بافت های سرطانی  جراحی برداشتن مری؛   
برداشته می شود، هدف از این روش برداشتن کامل توده و گره های لنفاوی اطراف مری 

است و همراه این روش ممکن است شیمی درمانی و یا رادیوتراپی نیز انجام شود. 

برداشتن تومور از طریق آندوسکوپی؛ در مراحل بسیار اولیه سرطان مری، بیمار را 
بود.  باز نخواهد  به عمل جراحی  و نیاز  آندوسکوپی درمان کرد  از طریق  می توان 
روش های مختلف درمانی با آندوسکوپی انجام می شود که برخی از آن ها در مراحل 

پیشرفته و به عنوان درمان تسکینی هستند. 
با این روش نقاطی که باریک شده اند را گشاد  - آندوسکوپی و گشاد کردن مری: 

می کنند. این روش ممکن است چندین بار تکرار شود.
- آندوسکوپی همراه با جایگزین کردن یک جسم فلزی بنام استنت: در این روش از 

یک فلز لوله ای شکل استفاده می شود تا مری باز بماند.
- الکتروکواگوالسیون: در این روش از گرمای تولید شده با جریان الکتریکی استفاده 

می شود تا عالئم ایجاد شده توسط تومور را کاهش دهد.
- کرایوتراپی: این روش هم یک نوع درمان تسکینی است که با فریز کردن و خارج 

کردن تومور و یا کوچک کردن تومور، شرایط را برای بلع آسان تر فراهم می کند. 
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ار
با مؤسسه خیریه نور در استان تهران ی

آشنا شویم
شیرین فقیه باغمیشه

سال 1393 به دنبال این بررسی که نشان می داد موجی از بیماری 
سرطان جمعیت میانسال کشور را تهدید می کند و با توجه به هرم 
نور  خیریه  موسسه  می شد،  نزدیک  میانسالی  به  که  سنی کشور 
تأسیس شد و کار خود را در این زمینه آغاز کرد.  ابتدا ملی یا منطقه ای 
بودن فعالیت موسسه مطرح شد، که اآلن در سطح ملی فعالیت 
می کند. هدف موسسه این بود که در زمینه های آموزشی، درمانی و 
جای  کند.  ایفا  نقشی  سرطان  از  پیشگیری  زمینه  در  تحقیقاتی 
ان  و  برداشته  مسیر  این  در  است که قدم های کوچکی  امیدواری 

شاءا... در آینده قدم های بزرگتری برخواهد داشت.

اقدامات عملی 
مؤسسه در 

جهت پیشبرد 
برنامه ها

براساس برنامه ، قرار بود فعالیت  مؤسسه هر 
سال در دو استان جدید توسعه یابد، اکنون در 
شش استان دفتر نمایندگی خیریه نور دایر شده 
لرستان،  شعبه مرکزی،  به عنوان  تهران  است؛ 
ایالم.  و  آبادان  بندرعباس،  شیراز،  یاسوج، 
سمت  به  موسسه  این  آموزشی  برنامه های 
آموزش های خودمراقبتی و پیش گیری گرایش 
سمینارهای  پیش گیری،  سمینارهای  دارد. 
پرسش و پاسخ با پزشکان، پخش تراکت، بروشور، فعالیت در فضای مجازی و 
شبکه های اجتماعی نیز از دیگر فعالیت ها در بخش آموزش است. تقریباً در 
همه استان ها حداقل یک سمینار برگزار شده است. تعدادی از برنامه ها که 
به صورت فصلی و ماهیانه پیش بینی شده بود، سال گذشته محقق شد.  یکی، 
دو پروژه تحقیقاتی در دست بررسی کارشناسی است ولی وارد شدن و شروع آن 
یک  مقدار سخت است. همین که داوری روی طرح ها به چه شکلی باید انجام 
شود، کار راحتی نیست، حداقل در تجربه مؤسسه نمی گنجد. در این زمینه از 
جلساتی  طی  ایران)نیماد(  پزشکی  علوم  تحقیقات  توسعه  ملی  مؤسسه 
راهنمایی گرفته ایم. امیدواریم با حمایت نیماد با روش شناسی بهتری بتوانیم، 

پروژه های تحقیقاتی را در راستای اهداف خیریه نور به اجرا در آوریم.

اکثــــــر نمایندگـــــی های مؤسسـه 
تجهیـز شـده اند و در همـه جـا فقط 
دانشـگاهی  بیمارسـتان های  بـا 
کـه  منظـور  ایـن  بـه  دارنـد  قـرارداد 
آمـوزش و تحقیقـات را هـم بتواننـد 
انجـام دهنـد. هرجـا دفتـر نمایندگی 
مؤسسـه حضور دارد، تفاهم نامه ای 
بـا یـک دانشـگاه مرتبط با آن اسـتان 
دانشـگاه  آن  کـه  بیمارسـتانی  و 
دارد.  اســـــت،  کـــــرده  معرفـــــی 
خوشـبختانه همکاری دانشـگاه ها و 
و  موثـر  بسـیار  بیمارسـتان ها 
کارســـــاز بـــــوده، چـرا کـه در ایـن 
همـــــکاری اهـــــداف و زمینه هـای 

مشترک داشتند.
بخـش  کنـار  در  اکثـراً  مؤسسـه 
در  بســـــتری  و  شیمـــــی درمانی 
بیمارسـتان ها، دفاتـر مـددکاری دارد 
و آن جا براسـاس نرم افـزار مددکاری 
کـه توسـط مؤسسـه طراحـی شـده 
اسـت، مشـخصاتی از بیمـار را وارد 
مشـخصات  شـامل  کـه  می کننـد 
نحـوه  تـا  گرفتـه  سـن  )از  فـردی 
نخسـت  مرحلـه  در  اسـت.  درآمـد( 
نرم افـزار تعریـف می کنـد کـه بیمـار 
بـه چـه سـطحی از کمـک نیـاز دارد، 
بـر آن اسـاس یـک پیشـنهاد اولیـه 
مـــــددکاری  بـــــعد  و  می دهـــــد 

تصمیم گیری می کند.

 ارتباط مؤسسه با بیمارستان ها
و مراکز تحقیقاتی
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شهرستان ها  در  بیشتر  قلک  صندوق 
از  حاصل  درآمد  اصالً  است.  شده  پخش 
قلک خیلی مالک عمل نیست بلکه هدف 
از  حمایت  فرهنگ  ترویج  و  فرهنگ  سازی 
همنوعان است که به منازل می رود و بچه 
از همان بچگی مبلغی را در قلک می اندازد 
مشارکت  خیر  امر  یک  در  می گیرد  یاد  و 
کند. این باارزش تر از کمک های مالی است.
یک سری کمک ها هستند که مالی نیست 
افراد  استان ها  اکثر مدیران مؤسسه در  دارد؛  انرژی  و  وقت  به  نیاز  و 
بخش های  در  است.  مردم  به  خدمت  هدف شان  که  هستند  مجربی 
بودجه  از  را  جاری  هزینه های  هیچ گونه  مؤسسه  معموالً  هم  مالی 
خیرین استفاده نمی کند. یعنی اعضای هیئت مدیره هزینه هایی مانند 
تقبل  را  جاری  هزینه  هرگونه  یا  و  پرسنل  حقوق  آمد،  و  رفت  اجاره، 
از  کرده اند و کمک خیرین فقط صرف کاری می شود که نیت کرده اند، 

کمک دارویی گرفته تا پژوهشی و هر کمک دیگر.

مؤسسه برنامه خیلی بزرگی را شروع کرده 
و در حال حاضر تنها محدوده کوچکی از آن 
استان های  در  هنوز  دارد.  دست  در  را 
می شود.  احساس  کمبود  خیلی  مختلف 
طرح جدیدی در استان ایالم شروع شده و 

به نتیجه مثبت رسیده است. 
می دهد که هیچ  را  اطمینان  این  مؤسسه 
درمانی،  هزینه  تأمین  به خاطر  بیماری 
مشکل درمان نداشته باشد ولی آیا می شود 
بقیه  و  گیالن  و  مازندران  بلوچستان،  و  سیستان  در  را  موضوع  این 

استان ها هم تسری داد.
حامی  و  برسد  توانمندی  به  مؤسسه  آنقدر  که  است  امیدواری  جای   
داشته باشد که با کمک سایر مؤسسات خیریه -که خوشبختانه با حضور 
می کنند  سعی  استان ها  همه  در  که  سرطان  بیماری های  ملی  شبکه 
حضور داشته باشند- با تشریک مساعی با همدیگر بتوانند به این هدف 

جامه عمل بپوشانند.

سیستم
 مالی

مؤسسه

نگاه
 مؤسسه
به آینده

 نحوه مراجعه
به مؤسسه خیریه نور

بخش  که  بیمارستان هایی  در 
است،  فعال  مؤسسه  مددکاری 
بیمار همان جا مراجعه می کند و 
و  ندارد  معرفی نامه  به  نیازی 
کارش انجام می شود. در ضمن با 
بیمارستان ها  نزدیک  داروخانه های 
مشکل  و  است  شده  بسته  قرارداد 

دارویی هم نخواهند داشت.

بیمار به بیمارستان هایی مراجعه 
دفتر  مؤسسه  که  می کند 
مددکاری ندارد. البته مددکاران این 
بیمارستان ها با مؤسسه در ارتباط 
هستند به عنوان مثال می توان به 
لوالگر  بازرگان، مهدیه،  بیمارستان های 
مددکار  کرد.  اشاره  تهران  در  و... 
مرکزی  شعبه  به  را  بیمار  بیمارستان 
و  می کند  معرفی  ونک  در  مؤسسه 
درآن جا طی هماهنگی های الزم کار آن 
بیمار پی گیری خواهد شد. در شعبه های 

دیگر هم به این طریق عمل شود.

بیمار مستقیم به خیریه مراجعه 
می کند و تشکیل پرونده می دهد. 
همکاری با این بیمار در حدی که 

امکان پذیر باشد انجام می گیرد.
به هر دلیل که فرد بیمار مراجعه کند، 
حتی اگر راه حلی برایش نداشته باشد، 
دست کم گوش شنوایی برای وی خواهد 
بود. ضمن این که خیلی از بیماران به جز 
دریافت  که  درمانی  و  دارویی  خدمات 
می کنند، به امکاناتی برای اقامت موقت 
از  باالتر  مشکلی  گاهی  که  دارند  نیاز 
مشکل درمانی است. در این زمینه هم 
خیریه نور، یاری گری می کند. بخشی دیگر 
از خدمات مربوط به حوزه روان شناسی 
که  بیمارانی  است.  ارزشمند  که  است 
مشکل هتلینگ داشته باشند از طریق 
بیمارستان  مددکاری  با  هماهنگی 
مسئله اقامتگاهشان مرتفع می شود. 
سایر  و  بندرعباس  تهران،  در  مؤسسه 
بیمارسرا  قراردادی  به صورت  شعبات 
دارد که رفت و آمد، غذا و اقامت به ازای 
هر بیمار و یک همراه را متقبل می شوند.
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آش انار
بهاره ساسانفر

دانشجوی دکترای علوم تغذیه
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ابتدا جو را پخته و بگذارید کامالً نرم شود، اسفناج سف
لوبیا  بعد  کمی  و  کنید  اضافه  را  پخته شده 
چشم بلبلی را بریزید. پس از اینکه کمی جوشید، 
اضافه  پیاز داغ  به همراه  را  پخته شده  کدوتنبل 
روغن  نوع  و  کردن  سرخ  نحوه  مورد  )در  کنید 
است(.  اشاره شده  قبل  شماره های  در  مصرفی 
و  کنید  اضافه  را  انار  دانه های  و  انار  آب  سپس 
بگذارید ده دقیقه بجوشد و در آخر نعناع داغ را 
از  بعضی  بودن  حساس  دلیل  به  کنید.  اضافه 
بهتر  حرارت،  به  آنتی اکسیدان ها  و  ویتامین ها 
حرارت  زیاد  را  آن  انار  کردن  اضافه  از  بعد  است 

ندهید.
گزارش ها حاکی از آن است که خواستگاه اولیه 
درخت انار در ایران بوده است، هر عدد میوه انار 
حاوی 200 تا 1400 دانه سفید یا سرخ  است. انار به 
دلیل داشتن طیف وسیعی از پلی فنل ها دارای 
رادیکال های  خواص منحصربه فردی در مقابل 
آنتی اکسیدان های  با  مقایسه  در  است.  آزاد 
سبز،  چای  و  قرمز  شراب  در  شناخته شده 
فعالیت  دارای  انار  میوه  های  آنتوسیانین 
باالتری هستند.  در طب  آنتی اکسیدانی بسیار 
داروی  به عنوان  به تنهایی  انار  میوه  هند  قدیم 
عامل  به عنوان  و  می شد  استفاده  درمانی 
زخم ها  و  اسهال  درمان  برای  ضدانگلی 
انار   ،Unani سنتی  طب  در  است.  توصیه شده 
نکته  می شود.  توصیه  دیابت  درمان  برای 
قابل توجه این است که خواص انار فقط مربوط 
به میوه انار نیست بلکه سایر قسمت های گیاه 
از جمله پوست، برگ و ریشه درخت انار سرشار 

از ترکیبات مولکولی با خواص درمانی هستند. 
یون های  و  پلی فنلی  ترکیبات  محتوای  این رو  از 
در  آن  اثربخشی  و  انار  میوه  در  موجود  معدنی 
چندین سرطان از جمله پوست، پستان، پروستات، 
روده بزرگ و ریه  مورد بررسی قرار گرفته است. 
حتی مطالعات سلولی در حال بررسی اثر روغن 
تکثیر  از  جلوگیری  برای  انار  هسته  در  موجود 
تا  است  بهتر  پس  سلول های سرطانی هستند 

جای ممکن هسته آن نیز خورده شود.
سفید  الیه  همراه  به  انار  میوه  بیرونی  پوست 
اسفنجی داخل آن حدود 50% وزن میوه را تشکیل 
فعال  زیست  ترکیبات  از  غنی  منبع  و  می دهد 
است. هسته سفید میوه حدود 10% وزن میوه را 
و  هیدرولیز  تانن های  حاوی  و  می شود  شامل 
خواص  سبب  این ها  که  است  آنتوسیانین ها 
می شوند.  قوی  آنتی اکسیدانی  و  ضدالتهابی 
قسمت قرمز دانه میوه حاوی 85% آب ، 10% قند 
است.  پکتین  درصد   1/5 و  گلوکز(  و  )فروکتوز 
قسمت قرمز دانه میوه  منبع ترکیبات زیست 
فعال مانند فنل ها و فالونوییدها و به خصوص 

آنتوسیانین ها است. 
با توجه به اینکه دستور غذایی  توصیه شده حاوی 
ظرفیت  می تواند  است  انار  و  سبزی ها  انواع 
آنتی اکسیدانی باالیی را برای بدن فراهم کند و بدن 
محیطی  آلودگی های  مضرات  مقابل  در  را 

)رادیکال های آزاد( محافظت کند.

جو کامل خام.......................................................................................  1.5 لیوان 
لوبیا چشم بلبلی خام.......................................................................... یک لیوان
کدو تنبل...................................................................................................  500 گرم
اسفناج پخته شده............................................................................ چهار لیوان

................................................................................................. چهار لیوان  آب انار 
انار دانه شده.......................................................................................... یک لیوان 
پیاز سرخ شده.............................................................. شش قاشق غذاخوری 
نعناع داغ............................................................................سه قاشق غذاخوری فر
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ش
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مقدار مواد مغذی موجود در دستور غذایی آش انار برای یک نفر
)یک ششم غذای آماده شده(

ماده مغذی
انرژی

پروتئین
کربوهیدرات

فیبر
چربی

ویتامین آ
C ویتامین

 )B9( فوالت
کلسیم
منیزیم 

آهن

مقدار
408.98  کیلوکالری

17.81  گرم 
76.52  گرم 

10.86  گرم 
5.60  گرم

1622.32  میکروگرم
47.87  میلی گرم

426.75  میکروگرم
469.55  میلی گرم
161.55 میلی گرم
8.44  میلی گرم

دستور پخت:

28



اشتــــراک نشــریه

دوماهنامــه ســروش شــمس از عمــوم محققــان، پزشــکان، متخصصیــن، خیریــن، بیمــاران، خانواده هــای بیمــاران و 
صاحب نظــران سراســر کشــور دعــوت می کنــد مقــاالت، مطالــب علمــی، فرهنگــی، اجتماعــی و دل نوشــته های خــود را در 

محورهای ذیل به نشریه ارسال کنند:

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

۷. آثار هنری با موضوعات امید به زندگی و سالمت

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

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

ارسال کنند:

http://shamsngo.ir/magazine/article :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 9۰۰ هزار ریال است.  

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

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

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

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

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

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

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

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

دعـــوت بـــه ارســـال مقــــاله 

دوماهنـامه شنـاخت و مهـار سرطـان
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ــــاه               «کمک های دارویی»  بــــــانک رفــ
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      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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