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یک هنرمنــد ،یک اثــر:
کاریکاتور :کامبیز درم بخش

از هنرمندان و اساتید عزیز و بزرگوار که با
مهربانی ،درخواست «سروش شمس» جهت
چاپ آثارشان در نشریه را می پذیرند و ما را
در رسیدن به اهداف «خیریه شمس» یاری
می رسانند ،سپاسگزاریم.

ارمغان دوست

به سمت ساحل شنا کن

وقتی به من تکلیف کردند در مورد سرطان بنویسم ،اولین
سؤالی که به ذهنم خطور کرد این بود که؛ مگر من اجازهی
اظهارنظر دراینباره را دارم!؟ منی که هرگز از شنیدن این
واژهی غریب تلخ ،مثل تویی که دچاری ،زیرورو نشدهام ،منی
که وقتی از دردهای بیامانات میگویی ،حتی از تجسم حال
تو هم ناتوانم ،منی که وقتی توی مبتال از روزهایی به سیاهی
تاریکترین شبها ِ
شک ِوه میکنی ،از تجسم عمق و طول این
تاریکی عاجزم و منی که سرطان ندارم چگونه برای تو از این
دشمن همواره همراه تو بگویم که از زمان بیمار شدنات
لحظهای تنهایت نگذاشته است!؟

اما و صد اما ،بهعنوان یک انسان ،مانند تکتک انسانهای این
دیار خاک ،درد ،قرین لحظه های زندگی من بوده و هست و
اتفاقاً جنس یکی از دردهای عظیم طاقت سوزم بیشباهت به
عفریتی که تو با آن دستوپنجه نرم میکنی نبوده است .من
همزمانی سخت بیمار بودهام و مفهوم حسرت لحظهای در
غیاب لحظههای استخوان تراش مهیب سر کردن را با تکتک
سلولهای وجودم ،احساس کردهام ،فراوان به آنها که به باور
من رها و شاد و آزاد زمان میگذرانند و نمیدانند چه موهبت

دکتر حمیدرضا
رحمانی زاده دهکردی

عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی

در ستایش اکنون

هوش در َدم سخن شگفت و حکیمانهای در معرفت کهن
پارسی است .این عبارت که بامعنایی مشابه اما بیانهایی
متفاوت ،در بسیاری از متون شرقی یافت میشود ،حاوی
نکت 
هی مهمی است .هوش در َدم متضمن دستکم دو
معناست :معنای نخست آن «توجه و تمرکز عمیق به
تنفس» است که برخی از فرهنگها و آئینهای باستانی
(نظیر یوگیها ،کندالینی ،آئینهای شینتو و کنفوسیوسی)
ر میدانند
آن را سرپل ارتباطی جهان فروتر با جهان فرات 
و سعادتمندی نوع بشر را با آن گره میزنند .مثال ً در آئین
یوگا ارزش تنفس (دم ،حبس دم ،بازدم و حبس بازدم) که
غالباً با مراقبه ( )Meditationو نوعی تن آرامی ()Relaxation
همراه است ،ارزش فراتری از فهم و درک بشری دارد .معنای
دیگر هوش در َدم ،که مکمل معنای نخست است« ،حضور
و ماندن در لحظه» است؛ بیاندیشه از گذشته و آینده ،که
ظاهراً اولی منشأ افسردگی و دیگری مولد اضطراب و
تشویش است.

2

مرا ببین رفیق ،با همهی توان برایت دست تکان میدهم! تو را به
حرمت همهی تالشهای بشر در طی عمر زمین ،مرا تماشا کن!

من از مهلکه جان به دربردهام و اگر من توانستهام ،یعنی تو
هم میتوانی!

سخن سردبیر

گیتی خامنه

نویســنده ،کارگــردان ســینما ،برنامهســاز،
مجــری رادیــو و تلویزیــون

نابی به آنها ارزانی شده ،با قلب شکستهام غبطه خوردهام
و در آرزوی رسیدن به آن لحظهی ناب سبز اجابت دعایم ،به
درگاه آنچه ارزش پرستیدن داشته ،سالهای سال خاضعانه
سجده کردهام ،درحالیکه مثل تو- ،توی امروز -در اقیانوس
متالطمی از بیم و امید با همهی توان و بضاعت اندک روحی
و جسمیام ،برای یافتن ساحل نجات شنا کردهام و اینک من،
بازماندهای از روزها و شبهای طوالنی در ساحل امن نجات
به نظارهی تو ایستادهام که چطور ریههایت از دم و بازدم
امیدها و ناکامی اشباع میشود و چگونه دستها و پاهایت
در جستجوی مقری در خشکی ،تو را به سمت بیرون آبیهای
پرخروش هدایت میکند.

دکتر کاظم زندهدل

دانشیار مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر ایران

به بهانه انتشار اولین شماره ماهنامه سروش شمس

سفیر امید
و صدای بیماران هستیم

نجاتیافتههای فراوانی در ساحلهای کوچک و بزرگ ناشناخته
برایت دست تکان میدهند!

خدا را شاکرم که با دریافت مجوز رسمی از وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی امکان انتشار نخستین شماره ماهنامه
سروش شمس بهعنوان مجله تخصصی سرطان
و ارگان خیریه شمس فراهم شد .سروش شمس
میکوشد تا با بهرهمندی از دانش و تجربه محققان و
متخصصان انستیتو کانسر ایران و پژوهشکده سرطان
و سایر محققان و متخصصان کشور نسبت به آگاهی
مردم و بیماران مبتال به سرطان اقدام کند و به شناخت
و مهار سرطان در ایران کمک رساند.

تماشایشان کن!

بسیاری از ما یا سرطان را تجربه کردهایم یا شاهد درد و رنج
بیماری عزیزانمان بودهایم .در مواجهه با سرطان سؤاالت
زیادی برایمان پیشآمده که حیران و سرگردان به دنبال
مرجعی گشتهایم تا پاسخ آنها را بیابیم .هر از چندی
هم که خبری یا شایعهای در مورد سرطان میشنویم و
اطالعات ناقص و اشتباه در فضاهای مجازی و برخی
رسانهها دریافت میکنیم .خیریه شمس مصمم است
در کنار وبسایت و شبکههای اجتماعی و فعالیتهای
آموزشی خود ،ماهنامه سروش شمس را منتشر کند و
مرجعی برای اطالعات صحیح در مورد عوامل سرطان و
روشهای پیشگیری ،تشخیص و درمان سرطان باشد.
هرچند سخت است ،اما اعتقاد داریم که باید در مورد
سرطان حرف بزنیم و واسطه ارتباط متخصصان و
پزشکان با مردم و بیماران باشیم.

نگاهشان کن! آنها همه روزه ،درست درجایی که تو هستی،
در همان اقیانوس متالطم که بیانتها میپنداشتندش با
پدیدهی آشنای غریبی به نام مرگ ،در رقابتی بس دشوار و
نفسگیر ،پنجه درافکندهاند و درنهایت بهت و ناباوری ،او را
مغلوب کردهاند و ادامهی زندگی را در ساحل امن امید و عشق
و افتخار ،جشن گرفتهاند!
خسته نشو ،ناامید نشو ،تلخ نشو! به سمت ساحل شنا کن،
آنها همه در انتظار تو هستند...

التماس دعا ،قلب من(پدرم) ،روی تخت بیمارستان است و
من به معجزه دعا امیدوارم.
پرواضح است که مفاهیمی از این دست ،حاصل چکیدهی
سدهه ا تأمل و آگاهی بشر است که چند صباحی در اثر سلطه
فراگیر تجربهگرائی و علوم طبیعی به محاق رفتند و چنان
شد که برخی از پزشکان ،جامعه شناسان ،روانشناسان متأخر
تجربهگرا ،معارف اینچنینی را در ردیف خرافههایی بیمعنی
دستهبندی کردند که شایسته توجه و عنایت ویژهای نیستند

مفاهیم «هوش در دم» و «حضور در لحظه» ازجمله
دستاوردهای بزرگ بشری است که امروزه در غرب
بهصورت تکنیکها و آموزههای درسی بانام حضور در لحظه
( )Mindfulnessتئوریزه و در اختیار بسیاری از پژوهشگران،
مددکاران و روان شناسان  /روانکاوان قرارگرفته است و
شایسته است که دستاندرکاران بهداشت و درمان ما نیز
دستی از آستین همت به در آورند و چنین آموزههایی را در
اختیار افرادی از جامعه قرار دهند که هماکنون بهواسطهی
مشکالت عدیده اجتماعی ،اقتصادی و  ،...بهداشت روانیشان
در معرض آسیبهای جدی است .با بهرهگیری از معارف و
دانشهای لطیفی ازایندست است که بسیاری از بیماران
صعبالعالج ما میآموزند که با کاربست آن تکنیکها نظیر
مراقبه و حضور در لحظه ،بر قسمتهای «شادیبخش» و
«لذت آفرین» زندگی تکیه کنند و از آنها سرپلی برای ارتقای
بهداشت روانی خویش در مواجه با بیماری بسازند.
این رباعی تأثیرگذار از خیام در واقع بیانیهای است در ستایش اکنون:

از دی که گذشت هیچ ازو یاد مکن
فردا که نیامده ست فریاد مکن
بر نامده و گذشته بنیاد مکن
حالی خوش باش و عمر بر باد مکن

خوشبختانه چهار پیششماره سروش شمس با
استقبال مخاطبان روبرو شده است و با همه مشکالتی
که در مسیر نشر وجود دارد ،روزبهروز اراده ما را در انجام
این مأموریت قویتر کرد .برآنیم که سفیر امید برای
تمام بیماران مبتال به سرطان و صدای آنها باشیم.
تالش میکنیم عوامل خطر و علل سرطان و روشهای
پیشگیری از سرطان را به مردم بشناسانیم و خرافات
را از جامعه بزداییم .میخواهیم مردم را با عالئم اولیه
سرطان آشنا کنیم تا بیماران زودتر به پزشک مراجعه
کنند ،همچنین علیرغم سختی و عوارض درمان ،به
درمانهای استاندارد تَن بدهند .چراکه میدانیم سرطان
درمان دارد و حدود نیمی از بیماران با درمان مناسب و
استاندارد زنده میمانند.
ماهنامـه سـروش شـمس حاصـل کار داوطلبانـه و
حمایـت خیریـن مـا در خیریـه شـمس (موسسـه مـردم

نهـاد شـناخت و مهـار سـرطان) اسـت و بـا همـکاری
داوطلبانـه و خیرخواهانـه شـبکه وسـیعی از دانشـمندان،
متخصصـان ،هنرمنـدان ،نویسـندگان ،روزنامهنـگاران،
خیریـن و سـایر همراهـان داوطلـب در بخـش سلامت
منتشـر میشـود .خوشـوقتیم کـه همـه عوامـل بـرای
انتشـار ایـن ماهنامـه تخصصی ،جمع اسـت تـا بتوانیم به
هـدف مهمـی کـه در برابـر خود نهادهایم ،برسـیم .سـروش
شـمس بـه خـود میبالـد کـه در کنـار بیمـاران مبتلا بـه
سـرطان ،شـفایافتگان و خانوادههـای رنجدیـده و خیریـن
نیکاندیـش ،پـا گرفتـه اسـت.
تاکنون هزینههای آمادهسازی ،چاپ و توزیع نشریه با
حمایت داوطلبان ،خیرین و مساعدت چاپخانهها و حمایت
مالی مؤسسه خیریه شمس تأمینشده است .برای ادامه
مسیر هم به حمایت و همکاری شما نیاز داریم و دست
یاری به سویتان دراز میکنیم .سادهترین حمایت شما
گرفتن اشتراک این نشریه و رساندن اطالعات منتشرشده
به خانواده و اطرافیان است.

انستیتو
کانسر
خیـــرین
ّ

بیماران
مبتال به سرطان
و خانوادهها

ماهنامه
سروش شمس

محققان و
متخصصان
سرطان

مـــــردم
همکاران
داوطلب
نشریه

باالترین پاداش برای دستاندرکاران ماهنامه شمس
لبخند رضایت شماست .تداوم حیات این نهاد نوپا
درگرو ارتباط گرم و مؤثر شماست تا با ایدهها ،نقدها
و پیشنهادهای سازنده خود به اثربخشی آن در جامعه
کمک کنید.
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رویداد

اولین دوره
کالس طراحی و
نقاشی برگزار
شد

به همت خیریه شمس اولین دوره
کالس آموزش نقاشی با حضور
هنرمنـــــــد برجســــــــته «منصور
زرین بخش» که خـــــــــــــود نیز از
بهبودیافته سرطان است بهصورت
داوطلبـــــــــانه برگزار و با استقبال
بهبودیافتگان و بیماران مواجه شد.
اولین دوره کالس آموزش طراحی
نقاشی توسط بهبودیافته از سرطان
«منــــصور زرین بخش» بهصورت
داوطلبــــــــــانه در سهنوبت کالسی
تشکیل شد.

در کالس اول با استعـــــــدادیابی و
آزمـودن هنـــــــرجویان؛ مـیــــــــزان
ِ
عالقهمندی آنان را ارزیابــــی و با
تعییـــــــن سطح به تقسیمبندی
کالسها پرداخته شد.
این کالس فرصتی است تا با استفاده
از هنر نقاشی و الهام گرفتن از
زیباییها و اشیای پیرامون ،فکر ،ایده
و خالقیت؛ افراد را فعال کند و بیمار
و بهبودیافته را از دنیای بیماری و
عوارض
از
ناشی
افسـردگی
شیمیدرمانی جدا کرده ،با دنیای
زیباییها آشنا کند.

خیریـه شـمس بـا فعـال کـردن
اسـتعدادهای نهفتـه یـا دیـده نشـده
بیمـاران؛ آنـان را بـا باورهـای وجـودی
خـود آشـنا میسـازد و بـا فراهـم
کـردن ایـن بسـتر هنـری؛ آنـان را بـه
امیـد و عشـق بـه زندگـی و رسـم
زیباییهـا تشـویق کنـد .در پایـان بـا
ایجـاد نمایشـگاه کارهـای هنرجویـان
در مسیر اهــــــــداف موسسه گــــام
برداشته خواهد شد.

کالس
خودآرائی
بهبودیافتگان
کلید خورد

به همت خیریه شمس اولین دوره
آموزشی خودآرایی بانوان با استقبال
بهبودیافتگان روبرو شد.

اولیـن دوره آموزش خودآرایی توسـط
مربـــــی باســــابقه خودآرایـی «مینـا
غالمحسـین فـرد» در سـهنوبت کلید
خـورد و رضایـت کمنظیـر هنرجویـان
را به دنبال داشت.
کالسهای خودآرایی خیریه شمس با
هدف ایجاد انگیزه در جهت اشتغال
به کار برای بانوان بهبودیافته،
تفکیک آرایش در منزل ،خیابان و
مجالس و اصالح باور غلط بانوان
برای نحوه آرایش در خیابان یا محل
کار آنها ،آموزش آرایش صحیح برای
بانوانی که در دوره شیمیدرمانی
هستند تا مجبور نشوند از تتو
استفاده کنند و ایجاد طراوت،
اعتمادبهنفس و شادی در بیماران و
بهبودیافتگان ادامه پیدا میکند.

ریزش مو ،ابرو ،زردی چهره ،گودی زیر
چشم ازجمله عوارض ناخوشایند
شیمیدرمانی است که بسیاری از
بانوان مبتالبه سرطان را دچار نگرانی
و تشویش میکند .نداشتن آگاهی از
هنر گریم و خودآرایی در برطرف
کردن چنین چهرهای خود نیز
مشکلی دیگر است که خیریه شمس
با تالش در زمینه حل این معضل
روحی ،نهتنها برای بیمار ،بلکه برای
همسر و فرزندان وی نیز گامی مؤثر
ایفا کرد.
این کالس با آموزش صحیح گریم و
خودآرایی باعث شادی چهره و روحیه
فرد شده و امید به ادامه زندگی و
فرصت و بازسازی چهره را چه در
طول درمان و چه بعد از آن فراهم
ساخت.

زکات فطریه در
بیمارستان امام
خمینی تهران
جمع آوری شد

با استقبال داوطلبان؛

طرح آموزش
ادامه دارد

همزمان با عید سعید فطر ،زکات فطریه
مراجعه کنندگان به بیمارستان امام
خمینی با مشارکت بیماران بهبودیافته
جمعآوری شد.

هشت مورد برای مصرف زکات بیانشده
که مهمترین آن رسیدگی به امور
نیازمندان و فقرا است .امروزه مؤسسات
خیریه زیادی در استان تهران فعالیت
میكنند كه مهمترین هدف آنها
دستگیری از نیازمندان است و میتوانند
ازجمله مجموعههای موردنظر برای
دریافت زكات فطره باشند.
خیریه شمس با توجه به حجم زیاد
بیماران مبتال به سرطان مراجعهکننده
به انستیتو کانسر بیمارستان امام
خمینی از استان تهران و شهرستانهای
مختلف کشور که مشکالت مالی و
نیازهای دیگری نیز دارند ،امسال همزمان
با عید فطر به جمعآوری ذکات به نفع این
نیازمندان اقدام کرد.
این اقدام در حالی با همراهی بیماران
بهبودیافته «زهرا قاسمی»« ،زهره
حقیری»« ،شیرینمحققی» انجام شد که
از نگاه آنها ،تالش برای رفع دلنگرانیهای
همدردهایشان لذتبخش بود.

اجرای طرح «افزایش آگاهی بیماران مبتال به سرطان و خانوادههای آنان در
باره سالمت روان و سالمت معنوی از طریق آموزش داوطلبان» ،که در
پیششماره  4نشریه سروش شمس به تفصیل توضیح داده شد ،به
مسئولیت دکتر سپیده امیدواری (روانپزشک و دانشیار مرکز تحقیقات
سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران) و با همکاری بخش مشارکت بیماران
خیریه شمس ،مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران و انستیتو
کانسر مجتمع بیمارستانی امام خمینی ادامه دارد.
تاکنـون  9جلسـه آمـوزش بـه داوطلبـان ،شـامل  5جلسـه آمـوزش مطالـب
تئوریـک و  4جلسـه آموزش عملی ،برگزار شـده و ایـن موضوعات آموزش داده
شـده اند« :چـه هنگامـی الزم اسـت برای بیمـاران ،مشـاوره روانپزشـکی انجام
شـود؟»« ،مراحلـی کـه بیمـاران مبتلا بـه سـرطان ،پـس از شـنیدن خبـر
تشـخیص بیمـاری ،از نظـر روانـی میگذرانند»« ،چالشها و مشـکالت معنوی
بیمـاران»« ،عـوارض مخفیکـردن تشـخیص سـرطان از بیمـار بـه درخواسـت
خانـواده او»« ،نزدیـکان بیمـار چگونـه بایـد بـا او دربـاره نگرانیهایـش صحبـت
کننـد؟»« ،خانوادههـای بیمـاران بایـد چـه کارهایـی بکننـد تـا مشـکالت بیمـار
بیشـتر نشـود؟»« ،آنچـه خانوادههـای بیمـاران بایـد بداننـد تـا خودشـان دچـار
مشکالت بیشتری نشوند».

یكی از احكام واجب بر مسلمانان،
پرداخت «زكات فطره» است .اسالم با
وجوب زكات فطره بر مسلمانان ،در آنان
ایجاد دغدغه میكند و در كنار ارتباط آنها
باخدا ،ارتباط با نیازمندان را شكل میدهد
و در شادی روز عید ،مسلمانان را به یاد
همنوعان نیازمندشان میاندازد.
بر اساس فتاوای فقها ـ حتیالمقدور باید
ِ
زكات عید فطر پیش از نماز عید فطر
پرداخت شود .زكات فطره ،هم موجب
پاكیزگی روحی پرداختكننده میشود و
هم رونق اقتصادی در جامعه ایجاد
میكند.

به همت بخش «مشارکت بیماران» خیریه شمس ،جلسات آموزش به
داوطلبان شرکت در طرح افزایش آگاهی بیماران مبتال به سرطان و
خانوادههای آنان ادامه دارد.

ادارهمدیریتسرطانوزارتبهداشت
برگزارکرد؛

اولین دوره
آموزش
مهارتی
حرفهای
مراقبتهای
حمایتی و
تسکینی

بیمــاران مبتــا بــه ســرطان ،عــاوه بــر مشــکالت جســمی ،مشــکالت بســیاری
در حیطههــای ســامت روان ،ســامت اجتماعــی ،ســامت معنــوی ،دسترســی
بــه اطالعــات و آموزشهــای موردنیــاز ،مســائل مالــی و  ...دارنــد .در همــه
کشــورها ،درمــان بیمــاری ســرطان ،وقتــی کامــل و همهجانبــه شــمرده
میشــود کــه نهتنهــا بــرای مشــکالت جســمی بیمــاران ،بلکــه بــرای تمامــی
مشــکالت و نیازهــای بیمــاران و خانوادههــای آنهــا ،برنامههایــی بــر اســاس
شــواهد علمــی تنظیــم و بهدرســتی اجــرا شــوند .بــه ایــن خدمــات کــه عــاوه
بــر درمانهــای مربــوط بــه «معالجــه بیمــار» ،بایــد ارائــه شــود« ،مراقبتهــای
حمایتی و تسکینی» میگویند.
بــرای بــرآوردن نیازهــای بیمــاران مبتــا بــه ســرطان و خانوادههــای آنهــا و
ارائــه «مراقبتهــای حمایتــی و تســکینی» ،نهتنهــا الزم اســت اقدامــات
بســیاری در بیمارســتانها (بخشهــا و درمانگاههــای ســرطان) انجــام شــود،
بلکه ضروری است مراکز و خدمات جدیدی هم تعریف شود.
خوش ــبختانه معاون ــت درم ــان وزارت بهداش ــت ،درم ــان و آم ــوزش پزش ــکی و
اداره مدیریـــت ســـرطان ایـــن معاونـــت ،برنامههایـــی بـــرای ارائـــه «خدمـــات
حمایتـــی و تســـکینی» بـــه بیمـــاران مبتـــا بـــه ســـرطان تنظیـــم کـــرده و در
حـــال فراهمکـــردن مقدمـــات اجـــرای آنهاســـت .برخـــی از ایـــن برنامههـــا
عبارتان ــد از ایج ــاد «مراک ــز س ــرپایی» ارائ ــه خدم ــت ب ــه مبتالی ــان س ــرطان،
ارائـــه مراقبتهـــای الزم بـــه بیمـــاران در «خانـــه» و «مشـــاوره تلفنـــی 24
ســـاعته» بـــرای خدمـــت بـــه بیمـــاران مبتـــا بـــه ســـرطان ،خانـــواده هـــا و
مراقبان آن ها.
بــرای ارائــه هــر یــک از ایــن خدمــات ،عــاوه بــر تدویــن مقــررات ،آییننامههــا و
دســتورالعملهای مربوطــه ،الزم اســت افــراد موردنیــاز بهخوبــی آمــوزش
ببیننــد .بــه همیــن دلیــل «اولیــن دوره آمــوزش مهارتــی و حرفــهای
مراقبتهــای حمایتــی و تســکینی ســرطان» بــرای پزشــکان عمومــی و
پرستاران ،از سوی اداره مدیریت سرطان وزارت بهداشت برگزار شد.
در ایـن دوره آموزشـی ،مبحـث «ابعـاد فرهنگـی ،اجتماعـی و معنـوی در
مراقبتهای حمایتی و تسـکینی» توسـط دکتر سـپیده امیدواری ،روانپزشـک
و عضـو هیئتعلمـی مرکـز تحقیقـات سـرطان دانشـگاه علـوم پزشـکی تهران
و مسئول بخش پرونده ویژه نشریه سروش شمس ارائه شد.
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پژوهش نامه

نتایج
تحقیقات
سرطان

در بخش پژوهشنامه ،از بین
تحقیقات معتبر و اصیل داخلی و
خارجی که ترجیحاً در مجالت معتبر
بین المللی به چاپ رسیده باشند،
مقاالتی انتخاب و بخشهایی از آنها
به زبان ساده توسط خبرنگاران
علمی یا محققان در اختیار مخاطبان
قرار می گیرد.

دکتر الهام محبی

عوامــل خطــر در ابتــا و مــرگ ناشــی از ســرطان بهتفصیل شــرح دادهشــده
اســت ،در ادامــه بــه مهمتریــن اطالعــات موجــود در ایــن تحقیــق ارزنــده
خواهیم پرداخت.

بیمـــــاران مبتـــــابه ســـــرطان در دوره هـــــای
شیمی درمانی ورزش کنند.

در شــماره اخیــر مجلــه بی اِم ســی ( ،)BMCمحققــان
هلنــدی بــه بررســی انجــام حــرکات ورزشــی در بیمــاران
مبتالبــه ســرطان در طــول دوره شــیمی درمانی و ارتبــاط
آن بــا میــزان خســتگی و ســطح فعالیــت بدنــی بیمــاران در
درازمــدت پرداخته انــد .ایــن مطالعــه درواقــع ادامــه یــک
مطالعــه بــزرگ بــا مشــارکت چندیــن مرکــز درمانــی در
کشــور هلنــد اســت کــه بــا حضــور  300بیمــار آغازشــده و
بخشــی از آن باهــدف خــاص بــه بررســی میــزان خســتگی
و ســطح فعالیــت بدنــی بیمــاران پرداختــه اســت .تعــداد
بیمــاران مشــارکتکننده در ایــن مطالعــه  128نفــر بــوده
کــه گــروه تحقیــق بــه مــدت چهــار ســال آنهــا را دنبــال
کردهانــد .بیمــاران مبتالبــه ســرطان (شــامل ســرطان رو
ده بــزرگ و پســتان) بــرای مــدت  4/5مــاه بهصــورت
مســتمر بــه تمرینــات ورزشــی هــوازی و تقویــت عضــات
می پرداختنــد ،همچنیــن از بیمــاران خواستهشــده بــود
حداقــل ســه روز در هفتــه بــه مــدت  30دقیقــه فعالیــت
بدنــی متوســط تــا شــدید ماننــد پیــادهروی ســریع و دویــدن

42درصد از سرطان ها قابلپیشگیری هستند

بهتازگــی انجمــن ســرطان آمریــکا بــا انتشــار مطالعــه ای
درزمینــه درصــد مشــارکت عوامــل گوناگــون خطــر در
ایجــاد ســرطان در معتبرتریــن مجلــه تحقیقــات ســرطان،
بهنــام ســرطان بــرای پزشــکان (CA: Cancer Journal for
 ،)Cliniciansتوجــه جامعــه علمــی و سیاســتگذاران
ســامت را بــه اهمیــت پیشــگیری از عوامــل خطر ســرطان
جلــب کرده انــد .نویســنده اصلــی ایــن مطالعــه ،یکــی از
محققــان بنــام و معتبــر ایرانــی ،دکتــر فرهــاد اســامی

داشــته باشــند .نتایــج جالــب ایــن مطالعــه پــس از اتمــام
ایــن دوره تمرینــات بدنــی و حتــی چهــار ســال پــسازآن
نشــان داد کــه ســطح خســتگی در بیمارانــی کــه ورزش
میکردنــد در مقایســه بــا بیمارانــی کــه ورزش نمی کردنــد
خیلــی پایین تــر بــوده و از طرفــی میــزان فعالیــت بدنــی
ایــن بیمــاران در ســطح متوســط و شــدید باالتــر از ســایر
افراد بود.
بــر اســاس نتایــج ایــن مطالعــه توصیــه می شــود بیمــاران
مبتالبــه ســرطان ســطح فعالیــت بدنــی خــود را حتــی در
دوران درمــان بــاال نگــهداشــته و حــرکات ورزشــی را تــرک
نکنند.
منبع:

Witlox L, Hiensch AE, Velthuis MJ, et al. Four-year
effects of exercise on fatigue and physical activity
in patients with cancer. BMC medicine.
2018;16(1):86.

گومش تپــه ،مدیــر اســتراتژیک تحقیقــات مراقبــت
ســرطان انجمــن ســرطان آمریــکا و نویســنده بیــش از 150
مقالــه ،مــوارد متعــدد مشــارکت در نــگارش کتــاب و
همچنیــن از نویســندگان اصلــی اطلــس دخانیــات اســت.
در ایــن مقالــه بــا در نظــر گرفتــن اطالعــات در دســترس در
کشــور آمریــکا در ســال  2014میــادی (شــامل شــیوع
مهمتریــن عوامــل خطــر ســرطان ،میــزان بــروز  26نــوع
ســرطان و ســن بــاالی  30ســال) درصــد تأثیــر هــر یــک از

مصرف سیگار

مصرف مشروبات الکلی
اشعه UV
فعالیت بدنی کم
مصرف کم میوه و سبزیجات و فیبر کم
عفونت اچ پی وی
ی گومش تپه
فرهاد اسالم 
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شکل  .1سهم عوامل خطر گوناگون در ایجاد سرطان (درصد)

همچنیــن در ایــن مقالــه نشــان دادهشــده اســت کــه بــر اســاس نــوع
ســرطان و ســهم عوامــل خطــر مذکــور در ایجــاد ســرطان چــه میــزان بوده
و چــه میــزان میتــوان از ابتــا بــه ســرطان پیشــگیری کــرد بــرای مثــال بــا
پیشــگیری از عوامــل خطــر بهویــژه عفونــت اِچ پـی وی از ابتــا بــه ســرطان
گــردن رحــم تــا صــد در صــد پیشــگیری میشــود .بهعبارتدیگــر اگــر
فــردی بــه عفونــت اِچ پـی وی دچــار شــود در صــورت عــدم درمــان و کنتــرل
حتم ـاً بــه ســرطان گــردن رحــم دچــار خواهــد شــد .در مــورد ســرطان ریــه
نیــز در صــورت پیشــگیری از عوامــل خطــر نامبــرده شــده از بیــش از 85
درصــد مــوارد ابتــا بــه ســرطان ریــه پیشــگیری خواهــد شــد .آمــار ســایر
انواع سرطان در شکل  2نشان دادهشده است.
بــا در نظــر گرفتــن عوامــل خطــر بررسیشــده در ایــن مطالعــه ،اهمیــت
پیشــگیری از ســرطان و اولویــت دادن بــه ایــن امــر در سیاســتهای
ســامت هــر کشــور امــری بدیهــی اســت بهگونــهای کــه میتــوان بــا
برنامههــای ارتقــای ســامت و آگاهیرســانی ،از درصــد قابلتوجهــی از
سرطان ها پیشگیری کرد.
سرطان لوزالمعده
سرطان پستان

سرطان کیسه صفرا
سرطان مثانه

سرطان کلیه و مجاری ادراری
سرطان روده بزرگ
سرطان معده

سرطان بدنه رحم
سرطان کبد

سرطان مری

سرطان دهان و حلق

25.3

28.7

35.5

46.9

53.8

54.6

56.1

71

71.2

73.2

77.9

83.2

سرطان حنجره

%19

اضافه وزن و چاقی

بــر اســاس نتایــج منتشرشــده از ایــن تحقیــق 42 ،درصــد مــوارد ابتــا بــه
ســرطان در ســال  2014میــادی در آمریــکا بــه علــت عوامــل خطــر محیطی
(نــه ژنتیــک و نــه ارثــی) ایجادشــدهاند .مصــرف ســیگار مهمتریــن عامــل
خطــر ابتــا بــه ســرطان ،معرفیشــده اســت .بهطوریکــه  55/5درصــد
از ســرطان های مــردان و  35درصــد از ســرطان های زنــان بــه علــت
مصــرف ســیگار اســت .در مرحلــه بعــد ،بیشــترین ســهم در ایجاد ســرطان
بــه ترتیــب بهاضافــه وزن و چاقــی ،مصــرف الــکل ،اشــعه یــو وی ،فعالیــت
بدنــی کــم ،مصــرف کــم میــوه و ســبزیها ،عفونــت بــا ویــروس پاپیلومــای
انســانی (اِچپیــوی) ،مصــرف گوشــتهای فــرآوری شــده و ســایر عوامــل
اختصاص داشت( .شکل  1این عوامل خطر را نشان میدهد).

85.8

سرطان ریه

سرطان بدخیم پوست یا مالنوما

%7.8

سرطان دهانه رحم

%5.6

شکل  .2درصد قابل پیشگیری بر اساس نوع سرطان

95.1

100

%4.7
%2.9
%2.8
%1.8

منبع:
Islami F, Goding Sauer A, Miller KD, et al. Proportion and number
of cancer cases and deaths attributable to potentially modifiable
risk factors in the United States. CA: a cancer journal for clinicians.
2018;68(1):3154.

امید به درمان های جدید سرطان

استفاده از
اصالح ژن در
کاهش رشد
سلول های
سرطانی

سرطان دارای علل مختلفی است که
می تواند منشأ محیطی یا ژنتیکی
داشته باشند .این عوامل عالوه بر
ایجاد سرطان در تشدید رشد
سلولهای سرطانی نیز نقش دارند.
محققان دانشگاه ُرچستر امریکا در
سال  ،2017با جداسازی و مهار ژن یک
پروتئین که نقش حیاتی در تقسیم
سلولی دارد ،تالش کردند روند رشد
سلولهای سرطانی را متوقف کنند.
این پروتئین بانام «تودور-اِس اِن»
( )Tudor-SNبه آمادهسازی سلول برای
تقسیم سلولی کمک می کند .با مهار
این پروتئین سلول ها توانایی تقسیم
شدن و متعاقباً رشد را از دست خواهند
داد .بر اساس نتایج این مطالعه که در
مجله معتبر ساینس ( )Scienceبه
چاپ رسیده است محققان با اصالح
ژنتیکی و مهار پروتئین تودور-اِس اِن
توانستند رشد سلول های سرطانی را
متوقف کنند .آنها نتیجه گرفتند که
می توان از این روش برای درمان یا
کاهش سرعت رشد سلول های
سرطانی استفاده کرد .البته محققان
این مطالعه به محدودیت های این
روش نیز اشارهکردهاند و اذعان دارند
که این مطالعه تنها در آزمایشگاه و
روی سلول ها سرطانی کلیه و گردن
رحم مؤثر بوده و باید مطالعات مشابه
بر روی سایر انواع سلول های سرطانی
نیز انجام و نتایج آن قبل از آزمایش
روی انسان بررسی شود .باوجود چنین
تحقیقاتی امید به پیدا کردن راه های
درمانی جدید برای سرطان ،افزایش
یافته است.
منبع:

Elbarbary RA, Miyoshi K, Myers JR,
et al. Tudor-SN–mediated
endonucleolytic decay of human
cell microRNAs promotes G1/S
phase transition. Science2017:
356(6340): 859862.
شماره یک | مرداد 1397
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آموزش

سرطان چیست؟

سـرطان ،بیمـاری سـلولها اسـت .بـه طـور طبیعـی سـلولها بـه شـیوهای
منظـم تکثیـر میشـوند و میمیرنـد .گاهیاوقـات ،رشـد ،تقسـیم و مـرگ
سـلولها بـه روش معمـول اتفـاق نمیافتـد .ایـن امـر باعث میشـود کـه خون
یـا مایـع لنـف غیرطبیعـی شـود و یـا تـودهای در بـدن تشـکیل شـود کـه بـه آن
تومور میگویند .یک تومور میتواند خوشخیم یا بدخیم باشد (شکل **.)1

دکتر سپیده امیدواری

دانشیار پژوهش مرکز تحقیقات
سرطان انستیتو کانسر

دانشگاه علوم پزشکی تهران

درباره
سـرطان
پوســـــت
بدانیم

تومـور خوشخیـم؛ سـلولها محـدود بـه یـک ناحیـه هسـتند و نمیتواننـد در
قسمتهای دیگر بدن پخش شوند .تومور خوشخیم ،سرطان نیست.

تومـور بدخیـم؛ از سـلولهای سـرطانی تشـکیل شـده اسـت کـه بعضیاوقـات
ایـن توانایـی را دارنـد کـه از طریـق جریـان خـون یـا سیسـتم لنفـاوی بـه جـای
دیگـری از بـدن برونـد .یـک تومـور بدخیـم کـه در دیگـر قسـمتهای بـدن پخش
نشـده اسـت« ،سـرطان موضعـی» نامیـده میشـود .اگر سـلولهای سـرطانی
رشـد کننـد و تومـور دیگـری را در محلـی جدیـد تشـکیل دهنـد ،بـه ایـن حالـت
«سرطان ثانویه» یا «متاستاز» میگویند.
سلولهای تشکیلدهنده تومور

سلولهای طبیعی

سـه سـرطان شـایع پوسـت ،از رفتـار غیرطبیعـی ایـن سـه نـوع سـلول بوجـود
میآینـد یعنـی سـه نـوع اصلـی سـرطان پوسـت عبارتنـد از سـرطان سـلول
پایهای ،سرطان سلول سنگفرشی و مالنوم (شکل *.)3

سرطان سلول پایهای ()BCC؛ از دو نوع دیگر سرطان پوست شایعتر است ،در طول
ماهها یا سالها به آهستگی رشد میکند و بهندرت در دیگر قسمتهای بدن پخش
میشود .سرطان سلول پایهای ،هر چه زودتر تشخیص داده شود ،درمان آن
سادهتر است و اگر بدون درمان رها شود ،میتواند در الیههای عمیقتر پوست رشد
کند و بافت کنار خود را تخریب و درمان را سختتر کند .داشتن یک سرطان سلول
پایهای ،خطر گرفتن یک سرطان سلول پایهای دیگر را باال میبرد .این احتمال وجود
دارد که فردی ،همزمان بیشتر از یک سرطان سلول پایهای در قسمتهای مختلف
بدنش داشته باشد.
سرطان سلول سنگفرشی ()SCC؛ میتواند در عرض چند هفته یا چند ماه بهسرعت
رشد کند.

اگر سرطان سلول سنگفرشی درماننشده رها شود ،ممکن است در دیگر
قسمتهای بدن پخش شود .این نوع سرطان اگر روی لب یا گوش به وجود بیاید،

مالنوم سطحی

شکل  .3نمونه هایی از سرطان پوست

«بیشتر» احتمال دارد در بدن پخش شود و باید هر چه سریعتر بهوسیله پزشک
بررسی شود.

شکل 1

پوس ــت؛ بزرگتری ــن عض ــو ب ــدن اس ــت .پوس ــت دو الی ــه اصل ــی دارد :اپی ــدرم و
درم .اپیـــدرم ،الیـــه باالیـــی و خارجـــی پوســـت اســـت و از چنـــد نـــوع ســـلول
تشـــکیل شـــده اســـت :ســـلولهای سنگفرشـــی ،ســـلولهای پایـــهای و
مالنوسیتها (شکل **.)2

مــــــو

اپیدرم

سلولهای سنگفرشی

سلولهای پایهای و
مالنوسیتها

درم
غده عرق

عصب
چربی

این متن ترجمه قسمتهایی از کتابچهای
است که انجمن سرطان استرالیا درباره
سرطان پوست منتشر کرده و در سایت این
انجمن ،بصورت رایگان در دسترس همه
است*.
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رگ خونی

شکل  .2ساختمان پوست

سرطان سلول سنگفرشی

سرطان سلول پایه ای

مالنوم؛ در سلولهای مالنوسیت پوست شروع میشود .اگرچه مالنوم به اندازه دو
سرطان قبلی شایع نیست اما جدیترین نوع سرطان پوست است چون بیشتر از دو
نوع دیگر سرطان پوست احتمال دارد که در دیگر قسمتهای بدن پخش شود؛ مثال در
غدههای لنفاوی ،ریهها ،کبد ،مغز و استخوانها ،بخصوص اگر زود شناسایی نشود.
مالنوم میتواند به صورت یک لکه جدید یا قبلی روی بدن که طی چند هفته یا چند
ماه اندازه ،شکل ،یا رنگش عوض میشود ،ظاهر شود .اغلب ،لبه نامنظم دارد و
ممکن است بیشتر از یک رنگ داشته باشد (قهوه ای ،سیاه ،آبی ،قرمز ،سفید،
خاکستری روشن ،صورتی یا به رنگ پوست).
چه چیزی باعث سرطان پوست میشود؟

علت اصلی همه انواع سرطان پوست ،قرارگرفتن بیش از حد در برابر اشعه
ِ
پوست محافظتنشده در برابر اشعه
ماوراءبنفش ( )UVاست .وقتی
ماوراءبنفش قرار میگیرد ،ساختمان و رفتار سلولها میتواند تغییر کند.
اشعه ماوراءبنفش بهوسیله خورشید تولید میشود اما منابع مصنوعی مانند
المپهایی که در سوالریوم (تختهای حمام آفتاب) استفاده میشوند ،نیز
اشعه ماوراءبنفش تولید میکنند .اشعه ماوراءبنفش قابل دیدن یا
احساسکردن نیست و با دما ارتباط ندارد اما میتواند باعث آفتابسوختگی و
پیری زودرس پوســـــــت شود و با آسیـــــــبزدن به سلولهای پوست ،باعث
ایجاد سرطان پوست شود.
شاخص اشعه ماوراءبنفش و زمانهای محافظت از نور خورشید

این شـــــــــاخص ،شـــــدت اشعه ماوراءبنفش خورشید را با استفاده از یک مقیاس
کـه از صفـر شـروع میشـود و حـد باالیـی نـدارد ،نشـان میدهـد .شـاخص  3یـا باالتر
بیانگر این اسـت که سـطوح اشـعه ماوراءبنفش به اندازه کافی باال هست که بتواند
به پوست آسیب بزند .محافظت از نور خورشید در این شرایط توصیه میشود.

چه کسی در خطر است؟

هر کسی ممکن است دچار سرطان
پوست شود اما هر چه سن فرد باالتر
برود ،احتمال آن بیشتر میشود.
خطر سرطان پوست در این افراد
بیشتر است:
افراد دارای پوست روشن یا پوست
ککمکی ،به خصوص اگر پوستشان
بهآســــــانی دچـــار آفتابسوختگی
میشود اما برنزه نمیشود.
افراد دارای موی قرمز یا روشن و
چشم های روشن (آبی یا سبز).
افراد دارای تجربه دورههای کوتاه و
شدید مواجهه با اشعه ماوراءبنفش،
مثال در آخر هفتهها در فضای باز یا
تعطیالت یا هنگام ورزش ،بخصوص
اگر این مواجهه باعث آفتابسوختگی
شده باشد.
افرادی که به صورت فعال یا با
استفاده از سوالریومها خود را برنزه
میکنند.
کارکــــــــــردن در فضـــــــــای بـــاز
(غیرسرپوشیده).
افراد دارای سیسـتم ایمنی ضعیف
کـه میتوانـد مثلا بـر اثـر مصـرف
داروهــــــــــای خــــــــاص (داروهـای
تضعیفکننـده سیسـتم ایمنی) پس
از پیونـد عضـو ،ایـن وضعیـت ایجـاد
شـود یا بـر اثر تمـاس با ویـروس ایدز
(اچآیویمثبتبودن).
افراد دارای خالهای زیاد روی بدن.
افراد دارای خالهایی با شکلهای
نامنظم و رنگ متفاوت.
افراد دارای سابقه قبلی سرطان
پوست یا سابقه خانوادگی سرطان
پوست.
افراد دارای شرایط خاص پوستی
مانند لکههای خورشیدی.

توجه :افــــرادی که پوست
سبــزه یا خیــلی تیره دارند،
بهطـــــور طبیعی در برابر
اشعــــــه ماوراءبنــــــفش
محافظت بیشتری دارند،
بااینهمــــه ،این افراد هم
میتواننــــــد دچار سرطان
پوست شوند.
شماره یک | مرداد 1397
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من چطور میتوانم سرطان پوست را
در بدنم کشف کنم؟

همه سرطانهای پوست شبیه هم
نیستــــند اما نشــــــانههایی دارند که
میتوان به دنبــــــــال آنهــــا بود .این
نشانهها عبارتند از:
لکهای که با دیگر لکههای پوست فرق
دارد.
لکهای که اندازه ،شکل ،رنگ یا بافتش
تغییر کرده است.
زخمی که خوب نمیشود.
زخمی که خونریزی میکند یا میخارد.
دستورالعمل مشخصی در مورد
اینکه چندوقتبهچندوقت باید پوست
را برای بوجود آمدن سرطان بررسی
کرد ،وجود ندارد اما بررسیکردن منظم
پوستتان به شما کمک میکند که به
لکههای جدید یا در حال تغییر توجه
کنید.
اگر قبال دچار سرطان پوست بودهاید
یا در خطر بیشتری برای ایجاد سرطان
پوست قرار دارید ،از دکترتان بپرسید که
چندوقتبهچندوقت باید پوستتان را
چک کنید.
اگر هر چیز جدیدی روی پوستتان یا
تغییراتیرویپوستتاندیدید،بالفاصله
به پزشک مراجعه کنید .سرطانهای
پوست اگر زود شناسایی و درمان شوند،
به درمانهایی با عوارض و مشکالت
کمتر احتیاج خواهند داشت و عاقبت
(پیش آگهی) بهتری خواهند داشت.
تشخیص

معموال برای تشخیص سرطان پوست
الزم است از جایی که مشکوک به
ســـــرطان هستیم ،نمـــــونهبرداری/
تکهبرداری (بیوپسی) انجام شود.
برای ســــرطان پوســــت بایــــد به چه
متخصصینی مراجعه کنم؟

به متخصص پوست یا جراح .بعضی
از سرطانهای پوست ،به وسیله
جراحان متخصص (جراحان سرطان
و جراحان پالستیک) ،درمان میشوند.
جراحـــــان سرطان میتواننـــد موارد
«پیچـــــیده» سرطانهای پوست را
درمــــــان یا کنتـــــرل کنند؛ مانند
سرطانهایی که به غدههای لنفاوی
گستــــرش پیدا کــــردهاند .جراحـــان
پالستیک هم از روشهای بازسازی
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پیچیده برای نواحیای که درمانشان دشوار است ،استفاده میکنند؛ مانند
بینی ،لب ،پلک و گوش.
عاقبت (پیش آگهی)

بسیاری از سرطانهای پوست که از نوع سرطان سلول پایهای یا سرطان
سلول سنگفرشی هستند ،با موفقیت درمان میشوند ،بخصوص اگر زود
شناسایی شوند.

تصمیم گیریهای درمانی

قبل از اینکه دکترتان را ببینید ،سؤاالتی را که مایلید از او بپرسید ،یادداشت کنید.

بسیاری از افراد دوست دارند وقتی به دکتر مراجعه میکنند ،فامیل یا دوستشان
را با خودشان ببرند تا در گفتگو شرکت کند ،چیزهایی را یادداشت کند ،یا او هم به
حرفهای دکتر گوش کند.
فایدهها و ضررهای درمانهایی را که دکترتان پیشنهاد میکند ،سبک و سنگین
کنید .اگر فقط یک نوع درمان به شما پیشنهاد شده است ،از دکترتان بپرسید چرا
درمانهای دیگر را پیشنهاد نکرده است.
اگر شما شریک زندگی /همسر دارید ،ممکن است بخواهید در مورد انتخابهای
درمانی با یکدیگر گفتگو کنید .صحبتکردن با دوستان و خانواده یا دیگر افرادی که
تجربیات مشابه داشتهاند ،نیز ممکن است کمککننده باشد.

درمان

سرطان پوست ،به شیوههای مختلف درمان میشود .درمان به عوامل زیر بستگی
دارد:
نوع سرطان پوست ،اندازه و محل آن ،سالمت عمومی شما ،داروهایی که شما مصرف
میکنید و اینکه آیا سرطان در دیگر قسمتهای بدن شما پخش شده است یا نه.
اگر بههنگام نمونهبرداری (بیوپسی) ،تمام سرطان را برداشته باشند« ،ممکن است»
به درمان بیشتری نیاز نداشته باشید.
روشهای درمان سرطان پوست عبارتند از :جراحی (که شایعترین درمان سرطان
پوست است) ،برداشتن سرطان با وسیلهای تیز و سپس استفاده از حرارت (کورتاژ
و کوتر) ،سرمادرمانی (کرایوتراپی) ،درمانهای موضعی (با استفاده از داروهای
ایمنیدرمانی یا شیمیدرمانی در بعضی کرمها یا ژلها) ،درمان فوتوداینامیک
(استفاده از یک کرم و یک منبع نور برای درمان) ،پرتودرمانی (رادیوتراپی) و برداشتن
غدههای لنفاوی.

هزینه درمان چقدر خواهد بود؟
آیا پس از برداشتن سرطان پوست ،جای زخمی یا اثری باقی خواهد ماند؟
چه وقت نتایج آزمایشهایم را میگیرم؟ و چه کسی به من خواهد گفت که
مشکلمچیست؟
آیا ممکن است این سرطان پوست دوباره برگردد (عود کند)؟
چندوقتبهچندوقت باید پوستم را چک کنم؟
برای چککردن پوستم که برای پیگیری بیماریام باید انجام دهم ،به کجا میتوانم
مراجعهکنم؟
پسازاینکهدرمانتمامشد،آیاالزماستآزمایشهاوبررسیهایبیشتریانجامدهم؟

پیشگیری از سرطان پوست؛ محافظت از پوست شما در برابر نور خورشید

وقتی شاخص اشعه ماوراءبنفش 3 ،یا باالتر است ،از ترکیبی از اقدامات زیر برای
محافظت پوستتان استفاده کنید:
 .1لباسی بپوشید که شانهها ،گردن ،بازوها ،پاها و تنهتان را بپوشاند.
 .2از کاله لبهپهنی استفاده کنید که سایه آن روی صورت ،گردن و گوشهای شما
بیفتد .لبه کاله بزرگساالن باید حداقل ،هفت و نیم سانتیمتر باشد .لبه کاله کودکان
زیر  8سال ،باید حداقل  5سانتیمتر باشد و لبه کاله کودکان  8-12ساله ،باید حداقل
 6سانتیمتر باشد.

خورشید میشود ،برای محافظت
خردساالن ،کودکان و نوجوانان از نور
مستقیم خورشید استفاده کنید.
استفاده از ضدآفتاب در کودکان زیر 6
ماه توصیه نمیشود.
 .7از چشمهایتان با عینک آفتابی
استاندارد محافظت کنید .عینکهایی
که کنارههای چشم را میپوشانند،
بهترین هستند .از عینک آفتابی باید در
تمام طول سال استفاده شود.
 .8مواقعی را که باید خودتان را از نور
خورشید محافظت کنید ،چک کنید.
برنامههایی که در موبایلها وضعیت
بوهوای محل زندگیتان را به شما
آ 
نشان میدهند ،معموال شاخص اشعه
ماوراءبنفش ( )UV Indexرا هم به شما
اعالم میکنند (شکل .)4

 .3از ضدآفتاب با  30+ SPFیا باالتر استفاده کنید .هنگام ورزش یا شنا ،از ضدآفتابی
استفاده کنید که ضدآب باشد 20 .دقیقه قبل از اینکه بیرون بروید ،سخاوتمندانه (و
نه بمقدار کم) ،از ضدآفتاب استفاده کنید و هر دو ساعت (یا پس از شنا یا هر
فعالیتی که باعث شود عرق کنید یا ضدآفتاب را پاک کنید) ،این کار را تکرار کنید.
 .4از المپهای خورشیدی ،سوالریومها یا تختهای برنزهکردن استفاده نکنید چون
اشعه ماوراءبنفش منتشر میکنند.
.5درسایهباشید:ازسایهدرختان،چتر،ساختمانهایاهرنوعسایبانیاستفادهکنید.اشعه
ماوراءبنفش ازسطوحی مانند بتن ،آب،شن و برف منعکس میشود .اگر جایی هستیدکه
میتوانید آسمان را ببینید ،حتی اگر تحت تابش مستقیم خورشید نیستید ،سایه «بطور
کامل» شما را از اشعه ماوراءبنفش محافظت نخواهد کرد.
 .6از کودکان محافظت کنید :از ترکیبی از اقداماتی که باعث محافظت از نور

فهرست سؤاالت شما از دکترتان:

شاید فهرست زیر بتواند در مورد سؤاالتی که میخواهید از دکترتان درباره سرطان
پوست و درمان آن بپرسید ،به شما کمک کند .اگر دکترتان جوابهایی به شما
میدهد که شما متوجه نمیشوید ،از او بخواهید بهروشنی برایتان توضیح دهد.

* Understanding Skin Cancer: A guide
for people with cancer, their families
and friends. Cancer Council Australia,
January 2018.

لکهای که روی پوست من است ،چیست؟

h t t p s : / /w w w.c a n ce r wa . a s n . a u /
resources/2016-05-12-understandingskin-cancer.pdf

آیا الزم است برایم نمونهبرداری انجام شود؟
نتیجه نمونهبرداری من چیست؟ آیا سرطان پوست دارم؟

** A practical guide to understanding
cancer: Understanding skin cancer.
Macmillan Cancer Support, September
2017. 10th edition. Website: macmillan.
org.uk

چه نوع سرطان پوستی است؟
آیا موقع نمونهبرداری ،همه سرطان پوست برداشته شد؟
آیا نیاز به درمان بیشتری دارم؟ اگر بله ،چه نوع درمانی را پیشنهاد میکنید؟
آیا الزم است یک متخصص را ببینم؟
اگر درمان را انجام ندهم ،چه خواهد شد؟

شکل .4

شکل .4

نسخـــه مفصلتـــر ایـن متـن را کـه
حـاوی نـکات ضـــروری بیشـتری اسـت،
میتوانیـد در سـایت خیریـه شـمس بـه
آدرس  http://shamsngo.irبخوانید.
شماره یک | مرداد 1397
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آموزش

آموزش

دکتر محمد شیرخدا

فلوشيپ فوق تخصصی جراحی سرطان ،عضو هيات علمی دانشگاه علوم پزشكی تهران

باورهای غلط درباره سرطان پوست
برای بیمار و خانواده او گران تمام میشوند
پوســـت بهعنـــوان بزرگتریـــن عضـــو بـــدن ،در معـــرض
عوامـــل ســـرطانزای محیطـــی بســـیاری قـــرار دارد .تعـــداد
افـــرادی کـــه بـــه ســـه ســـرطان عمـــده پوســـت -یعنـــی
ســـرطان ســـلول پایـــهای ،ســـرطان ســـلول سنگفرشـــی و
مالنـــوم -مبتـــا میشـــوند ،در همـــه کشـــورها در حـــال
افزایش است.

ســـرطان ســـلول پایـــهای دارای پیشآگهـــی خـــوب ،ســـرطان
ســـلول سنگفرشـــی دارای پیشآگهـــی متوســـط و مالنـــوم
دارای پیشآگهـــی بـــد اســـت .نکتـــه مهـــم ایـــن اســـت کـــه در
ه ــر س ــه م ــورد ،در ص ــورت تش ــخیص زودرس ،میت ــوان ب ــه
درم ــان کام ــل بیم ــاری رس ــید .ه ــر گون ــه ضایع ــه جدی ــد ی ــا
تغییـــر در ضایعـــات قدیمـــی پوســـت ،میتوانـــد نشـــانه
ایج ــاد س ــرطان پوس ــت باش ــد .توج ــه ب ــه ای ــن تغیی ــرات ،ب ــا
دســـترس بـــدن و
توجـــه بـــه اینکـــه پوســـت یـــک عضـــ ِو در
ِ
تشـــخیص زودتـــر و
بـــه آســـانی قابلمعاینـــه اســـت ،ســـبب
ِ
در نتیجه ،درمان بیماری در مراحل اولیه میشود.
در مب ــارزه ب ــا ســ ــرطان ،ســ ــه نکت ــه اساس ــی وج ــود دارد.1 :
پیشـــــگیری  .2تشـــخیص زودرس و درمـــــان بهموقـــع .3
پیگیری درمان و مراقبتهای «بعد از» درمان بیماری.
متأســـفانه اشـــتباهات در بـــاره هـــر کـــدام از مراحـــل فـــوق،
ســـبب میشـــود کـــه یـــک «بیمـــاری قابلدرمـــان» ،بـــه
«بیمـــاری غیرقابلدرمـــان» تبدیلشـــده و فـــرد و خانـــواده،
بـــه مـــدت طوالنـــی و بـــا صـــرف هزینههـــای بســـیار ،درگیـــر
بیماری شوند.
تصورات غلط در مورد «پیشگیری» از سرطان پوست
 .1افـــراد بســـیاری بـــه اشـــتباه ،عوامـــل طبیعـــی مثـــل نـــور
آفتـــاب را عامـــل ایجـــاد ســـرطان پوســـت نمیداننـــد
درحالیکـــه تابـــش طوالنـــی نـــور آفتـــاب و اشـــعه
ماوراءبنف ــش ،ارتب ــاط مس ــتقیم ب ــا ایج ــاد س ــرطان پوس ــت
دارد و افــرادی کــه بــه هــر علــت در تمــاس مســتقیم بــا نــور
آفتـــاب هســـتند ،بایـــد از کرمهـــای ضدآفتـــاب یـــا
محافظه ــای فیزیک ــی مث ــل کاله اس ــتفاده کنن ــد .متأس ــفانه
ایـــن بـــاور غلـــط در بســـیاری از افـــراد وجـــود دارد کـــه در
محیطه ــای کش ــاورزی و باغبان ــی ی ــا هن ــگام طبیعتگ ــردی،
بهعلـــت جداشـــدن از محیـــط شـــهری و نبـــودن
آالیندگیهـــای محیطهـــای شـــهری (وجـــود زندگـــی
طبیعـــی) ،امـــکان ایجـــاد ســـرطان کمتـــر اســـت ،درحالیکـــه
در ایـــن محیطهـــا ،تمـــاس مســـتقیم و طوالنیمـــدت بـــا
نور آفتاب بیشتر است.
 .2اســـتفاده از کرمهـــای ضدآفتـــاب یـــا محافظهـــای
فیزیکـــی پوســـت ماننـــد کاله و ســـایهبان« ،همیشـــه» بایـــد
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مدنظـــر باشـــد .بـــاور بـــه اینکـــه در مـــواردی کـــه فـــرد در
مـــدت «کوتاهـــی» در معـــرض نـــور آفتـــاب اســـت ،نیـــاز بـــه
حفاظت ندارد ،باوری غلط است.

متأســفانه بعضــی از بیمــاران ،زمانــی بــه پزشــک مراجعــه
میکنن ــد ک ــه س ــرطان آنه ــا پیش ــرفت ک ــرده اس ــت و وقت ــی
از آنهـــا ســـؤال میشـــود کـــه چـــرا بـــا تأخیـــر مراجعـــه
کردهان ــد ،ج ــواب آنه ــا اغل ــب ای ــن اس ــت ک ــه م ــن احس ــاس
میک ــردم ای ــن زخ ــم و ضایع ــه پوس ــتی جدی ــد ،ب ــر اث ــر ی ــک
حادث ــه ،مث ــل تم ــاس پوس ــت ب ــا ی ــک جس ــم نوکتی ــز ایج ــاد
شـــده اســـت و احتمـــاال ً خودبهخـــود خـــوب میشـــود،
درحالیکـــه هـــر زخمـــی کـــه بیشـــتر از یـــک مـــاه طـــول
بکشـــد یـــا هـــر تغیی ِرشـــکل و تغیی ِررنـــگ در ضایعـــات و
خاله ــای پوس ــتی ،نی ــاز ب ــه مراجع ــه ب ــه پزش ــک و احتم ــاال ً
نمونهگیری بافتی دارد.
افـــراد زیـــادی بـــه اشـــتباه تصـــور میکننـــد کـــه ابتـــا بـــه
پایـــان زندگـــی اســـت و ایـــن تصـــو ِر غلـــط و نابجـــا
ســـرطان،
ِ
باعـــث میشـــود ایـــن افـــراد بـــرای انجـــام درمانهـــا
همـــکاری الزم را نداشـــته باشـــند چـــون فکـــر میکننـــد کـــه
قبـــول
درمـــان ،فایـــده نـــدارد ،درحالیکـــه همـــکاری بیمـــار و
ِ
درمانهـــا (جراحـــی ،رادیوتراپـــی و در مـــواردی
ش ــیمیدرمانی) ،س ــبب افزای ــش احتم ــال بهب ــودی بیم ــاری
میشـــود و ســـرطانهای ســـلول پایـــهای و ســـلول
درمـــان صحیـــح و بهموقـــع ،دارای
سنگفرشـــی ،در صـــورت
ِ
عاقبـــت (پیشآگهـــی) بســـیار خوبـــی هســـتند و بیمـــاران،
زندگـــی طبیعـــی خواهنـــد داشـــت امـــا متأســـفانه بیمارانـــی
کـــه تصـــور میکننـــد ســـرطان یـــک بیمـــاری العـــاج اســـت،
درمـــان را قطـــع میکننـــد و در نتیجـــه ،بیمـــاری پیشـــرفت
میکند و غیرقابلدرمان و غیرقابلکنترل میشود.
متأســـفانه بســـیاری از بیمـــاران« ،بعـــد از» انجـــام
درمانهـــا و بهبـــود بیمـــاری ،مجـــدداً بـــرای معاینههـــای
دورهای جه ــت بررس ــی ع ــود (برگش ــتن) بیم ــاری ،ب ــه پزش ــک
مراجع ــه نمیکنن ــد .آنه ــا فک ــر میکنن ــد ب ــا قرارنگرفت ــن در
معـــرض عوامـــل محیطـــی ایجادکننـــده ســـرطان ،احتمـــال
ع ــود بیم ــاری وج ــود ن ــدارد و بنابرای ــن نی ــاز ب ــه مراجع ــه ب ــه
پزشـــک جهـــت پیگیـــری و معاینـــه مجـــدد ندارنـــد امـــا ایـــن
فک ــر اش ــتباه اس ــت .ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه در ایج ــاد س ــرطان،
غیـــر از «عوامـــل محیطـــی» مثـــل نـــور آفتـــاب« ،عوامـــل
ژنتیک ــی» ه ــم مؤث ــر اس ــت و س ــرطان پوس ــت میتوان ــد در
محلهایـــی غیـــر از پوســـت ماننـــد غدههـــای لنفـــاوی هـــم
عـــود کنـــد ،الزم اســـت بیمـــاران «بعـــد از» بهبـــود بیمـــاری
اولیـــه هـــم ،بطـــور منظـــم و طبـــق دســـتور پزشـــک ،بـــرای
معاینه به پزشک مراجعه کنند.

دکتر امیرهوشنگ احسانی

متخصص پوست ،استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

پرسشهای متداول درباره
سرطان پوست
 .1آی ــا در ای ــران ،زمس ــتانها ه ــم بای ــد از ضدآفت ــاب اس ــتفاده
کـــرد؟ بعبـــارت دیگـــر ،آیـــا شـــــاخص اشعـــــه مـــــاوراءبنفش
( )UV Indexدر زمســـتانهای ایـــران ،ممکـــن اســـت  3یـــا
بیشتر باشد؟

 بلـــه ،در زمســـتانهای ایـــران هـــم ممکـــن اســـت شـــاخصاشـــعه ماوراءبنفـــش از  3باالتـــر باشـــد و در نتیجـــه در
زمســـتان هـــم بهتـــر اســـت از ضدآفتـــاب اســـتفاده شـــود و
اگر  SPFضدآفتاب از  25باالتر باشد ،مناسبتر است.
 .2آیا در هوای ابری هم باید از ضدآفتاب استفاده کرد؟

 در هـــوای ابـــری هـــم بهتـــر اســـت از ضدآفتـــاب اســـتفادهش ــود ،چ ــون اش ــعه ماوراءبنف ــش در روزه ــای اب ــری براحت ــی
و حتی بهتر به پوست میرسد.

 .3آی ــا ک ــودکان ه ــم بای ــد از ضدآفت ــاب اس ــتفاده کنن ــد؟ اگ ــر
بله ،از چه سنی؟

 توصی ــه میش ــود ب ــرای ک ــودکان از س ــن  6ماهگ ــی از ک ــرمضدآفتـــاب مناســـب (از نـــوع کرمهـــای ضدآفتـــاب فیزیکـــی)
استفاده شود.

 .4آیـــا هنـــگام نگاهکـــردن بـــه صفحـــه کامپیوتـــر و تلویزیـــون
هم الزم است پوست با ضدآفتاب محافظت شود؟

 تـــا مدتهـــای طوالنـــی توصیـــه میشـــد کـــه هنـــگامتمـــاس بـــا صفحـــه کامپیوتـــر و تلویزیـــون از ضدآفتـــاب
اس ــتفاده ش ــود ول ــی مطالع ــات اخی ــر نش ــان داده اس ــت ک ــه
می ــزان اش ــعه ماوراءبنف ــش ای ــن وس ــایل ک ــم اس ــت ،مگ ــر
اینکه افراد تماس طوالنیمدت داشته باشند.

 .5آیـــا المپهـــای کممصـــرف کـــه در ایـــران بســـیار اســـتفاده
میشـــوند ،بـــرای پوســـت مضرنـــد؟ بعنـــوان مثـــال آیـــا خطـــر
ابتال به برخی سرطانهای پوست را افزایش میدهند؟

 خی ــر ،ای ــن المپه ــا مض ــر نیس ــتند و خط ــر مبت ــا ش ــدنبه سرطانهای پوست را افزایش نمیدهند.

 .6آیـــا ضدآفتابهـــای ایرانـــی ،محافظتـــی را کـــه ادعـــا
میکنند ،دارا هستند؟

 از ح ــدود  15س ــال پی ــش ،ضدآفتابه ــای ایران ــی وارد ب ــازارشـــدهاند و در حـــال حاضـــر شـــاید بیـــش از  200نـــوع
ضدآفت ــاب ایران ــی وج ــود داش ــته باش ــد ک ــه در مقایس ــه ب ــا
انـــواع خارجـــی ،در تســـتهای مختلـــف توانســـتهاند بخوبـــی
از پوست محافظت کنند.

محافظت شده است ،جلوگیری میکند؟

 تـــا مدتهـــا تصـــور میشـــد اســـتفاده از ضدآفتـــاب،ســـاخت ویتامیـــن  Dرا مختـــل میکنـــد ولـــی مطالعـــات
بالینـــی گســـترده ایـــن موضـــوع را رد کـــرده و نشـــان داده
اســـت کـــه اســـتفاده از ضدآفتـــاب ،تداخلـــی بـــا ســـاخت
ویتامین  Dندارد.

 .8اگ ــر در فض ــای ب ــاز ام ــا در «س ــایه» باش ــیم ،ویتامی ــن D
بدن تأمین میشود؟

 س ــاخت ویتامی ــن  ،Dب ــه مق ــدار «کم ــی» ن ــور در ط ــول روزنیـــاز دارد و حتـــی اســـتفاده از ضدآفتـــاب و در ســـایه بـــودن
هم ،ساخت ویتامین  Dرا تحتتأثیر قرار نمیدهد.
 .9بـــا توجـــه بـــه آلودگـــی هـــوا در تهـــران و بســـیاری نقـــاط
ای ــران ،آی ــا ب ــرای تأمی ــن ویتامی ــن  Dب ــدن ،الزم اس ــت روزان ــه
بیش از  15-20دقیقه در برابر خورشید باشیم؟
 ای ــن تص ــور درس ــت نیس ــت چ ــون مق ــدار س ــاخت ویتامی ــن Dدر طـــول روز از طریـــق ســـطح پوســـت ،بـــا مقـــدار «کـــم»
ن ــور ه ــم قاب ــل انج ــام اس ــت .فق ــط در کس ــانی ک ــه اصــا ً ب ــا
نـــور تمـــاس ندارنـــد (ماننـــد ســـالمندان) ،ایـــن نکتـــه
حائزاهمیت است.

 .10آیـــا سیســـتمهایی کـــه نـــور خورشـــید را ذخیـــره و آن را بـــه
انـــرژی نورانـــی تبدیـــل میکننـــد و از آنهـــا بـــرای روشـــنایی
خیابانهـــا در شـــب اســـتفاده میشـــود ،اشـــعه
ماوراءبنفش تولید میکنند؟

 مطالعـــات نشـــان داده اســـت کـــه ایـــن وســـایل نـــورزا،میزان کمی اشعه ماوراءبنفش تولید میکنند.

 .11آیـــــــــــــــــا جراحـــــــــــــــــــــی میکروســــــــــــــــــکوپی
()Mohs surgery/ Microscopically controlled excision
کـــه بـــرای درمـــان برخـــی ســـرطانهای پوســـت در دنیـــا
اس ــتفاده میش ــود ،در ای ــران و بخص ــوص در بیمارس ــتانهای
دانشگاهی یا دولتی انجام میشود؟

 در ای ــران متأس ــفانه روش جراح ــی میکروس ــکوپی در مراک ــزدانش ــگاهی انج ــام نم ــی ش ــود .قب ــا انج ــام میش ــده اس ــت
ولی امروزه بطور مدون انجام نمیشود.

 .7آیـــا اســـتفاده از ضدآفتـــاب ،از تولیـــد ویتامیـــن  Dبـــر اثـــر
نـــور خورشـــید ،در ســـطحی از پوســـت کـــه بـــا ضدآفتـــاب
شماره یک | مرداد 1397

13

ورزش و امید

در
تب و تاب
جــام جهانی
2018
شهرام سلیمی نژاد

14

بمب فوتبال در بخش
مردان انســتیتو کانسر ایران
ترکید .بیماران بخش
مــــردان و کارکنان انســتیتو
کانسر ایران با تماشای
بازی فوتبال ایــران و
اســــپانیا روز پرشــوری را
گذراندند و از بـــــازار داغ
کــــریخوانی نیز دور نبودند.
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چهره به چهره

یادی از پدر علم آسیبشناسی

ماندگار؛
مثل پروفسور شمس شریعت
صادق شاهیان نطنزی ،سوده حیدریان

فرصتــی دســت داد تــا گفتگویــی داشــته باشــیم بــا دکتــر محمــد علــی
محققــی رئیــس مرکــز تحقیقــات ســرطان انســتیتو کانســر ایــران و
معــاون علمــی فرهنگســتان علــوم پزشــکی کــه دربــاره اســتادش مرحوم
دکتر شمس شریعت تربقان با ما سخن بگوید.
به عنوان نخستین سوال ،لطفا در مورد خدماتی که پروفسور شمس
شریعت به جامعه پزشکی و فرهنگ ایران کرده اند ،کمی توضیح
بفرمایید.

مرحوم استاد شمس شریعت تربقان از شخصیت های علمی ،اجتماعی،
فرهنگی و پزشکی کشور بودند که در  6خرداد  1393مصادف با بعثت پیامبر
گرامی اسالم صلی اله و علیه و آله چشم از این جهان فرو بستند .اگر یک نگاه
اجمالی به زندگی پربار معنوی و علمی فرهنگی استاد داشته باشیم ،حضرت
استاد در سال  1305شمسی در تربقان از مناطق سبزوار و کاشمر در
استان خراسان و در یک خانواده روحانی قدم به این جهان گذاشتند .آن
سال ها مقارن با اوج قدرت حکومت رضاخان و مصادف با تبعید
آیت الله مدرس به کاشمر بود .محل زندگی استاد شمس شریعت در آن
زمان ابتدا در روستا و سپس برای تحصیل سوم ابتدایی در شهر کاشمر
بوده .ایشان سال  1320وارد دبیرستانی -که تنها سه سال از تأسیس آن میگذشت-
شدند .دبیرستان را با نمرههای عالی به اتمام رساندند .باقیمانده تحصیالت را در
مشهد گذراندند .ورود به دانشگاه ایشان داستان های خاص دارد که در یک
مصاحبه خودشان بیان کردهاند .در سال  1326با موفقیت در کنکور پزشکی ،وارد
دانشگاه و در سال  1332فارغ التحصیل شدند.
پایه گذاری انستیتو سرطان مجتمع بیمارستانی امام خمینی به سال 1325
برمی گردد ،یکی از شخصیت های آن زمان به نام دکتر حبیبی که استاد
آسیب شناسی بودند ،انستیتو سرطان را پیشنهاد می کنند و از حدود سال 1327
فعالیت ساخت بیمارستان شروع و انستیتو سرطان فعالیت خود را رسماً از سال
 1335آغاز میکند.
رشته تحصیلی تخصصی استاد ،آسیب شناسی بوده است .اساتید بزرگ این
رشته در آن زمان (مثل مرحوم استاد شمسا و مرحوم استاد آرمین) از اساتید
ایشان بودند .کرسی آسیب شناسی در دانشگاه تهران در آن زمان از کرسی های
بزرگ بوده و بعد از آن با تأسیس انستیتو سرطان کرسی سرطان با ریاست
دکتر رحمتیان شکل می گیرد و استاد هم از اوایل شکل گیری این انستیتو در آن
فعالیت داشتند.

خدمات پروفسور شمس شریعت تربقان به جامعه پزشکی و فرهنگ ایران را
کمی بیشتر بیان می فرمایید؟

بهترست به بعضی از صفات بارز استاد اشاره ای بشود .این صفات در حین
خدمات علمی ،پیشرفت های علمی ،مسئولیت هایی که داشتند و
تدریس و تحقیق که در شئون مختلف داشتند ،شکل گرفته بود و در
بعضی از مصاحبه ها و گفته های ایشان یا گفته های دیگران متجلی
است .یکی از ویژگی های استاد دیانت باال و اعتقادات راسخ ایشان
بود که در هیچ شرایطی متزلزل نشد و هم در سبک زندگی
دانشگاهی و علمی متجلی بود و هم در رفتــــــــــار و سیـره و
مسئولیت هایی که داشتند در مرتبه واالتر مروج بودند.
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ویژگی دوم استاد پایبندی به موازین اخالقـی و حرفه ای پزشکی
بود .دانشجویان و سایر دانشگاهیان را به اعتقادات خالص
راهنمایی میکردند .در اینجا الزم است نکاتی یادآوری بشود.
آشنایی حقـیر با استاد از دوران دانشجویی آغاز می شود که در
آزمایشگـاه ها و کالس های درس آسیــب شناسی خدمت
ایشان رسیدم و با ایشان مأنوس شدم .تا پایان عمر استاد هم
افتخار شاگردی ایشان را داشتم و از محضرشان بهره ها
می بردم .محضر استاد محضر معنویت و تجلی صفات
اخالقی بود .همیشه لبخند بر لب داشتند ،وجه مشخصه ای
که در تصاویر ایشان مشخص است ،لبخندی زیبا که بر
سیمای استاد نقش می بست و حکایت از یک قلب بی نهایت
مهربان و عطوف داشت.
دوست داشتن همه ،مخصوصا شاگردان و دانشجویان ،این
شدت محبت هم به صورت تبسمی همیشگی بر صورت
ایشان نمایان میشد و در گفتارها هم مشخص بود.
گفتار ایشان با دانشجویان دلسوزانه و راهنمایی کننده و
تشویق کننده بود .تشویق کنندگی یکی از صفات بارز استاد
بود .همه را تشویق به آموختن بیشتر ،تفکر بیشتر ،تجسس
در مسائل و عمیق شدن در مسائل علمی می کردند .تحلیل
ایشان در ارتباط با پدیده های دانشگاهی یک تحلیل
عظیمی بود .یکبار پنج شنبه صبح در انستیتو
سرطان در محل آزمایشگاه تجربی ایشان
با بنده قرار داشتند و تشریف آوردند .یک
استادی از مرکز طبی کودکان آمده
بود که پروژه تحقیقاتی راجع به
ماده ای از بافت های حیوانی انجام
می داد که بعد از فرآیندی به مثانه
حیوان منتقل و آثار آن بررسی
می شد .آن استاد که استاد جوانی
بود با حدت و عالقه زیادی
داشت این فرآیند را انجام
میداد و دانشجویانی هم
ایشـــــــــــان را همراهی
می کردند ،یک دانشجو هم
راجع به پایان نامهاش کار
میکرد و بنده هم با کامپیوتر
سرگرم بودم ،در کل فضایی
علمی پر از اشتیاق و حرارت برقرار
بود .وقتی استاد آمدند و فرمودند
نامه ای به من داده اند و درخواست
کرده اند که دانشگاه را تعریف کنم! من
به آن نامه جواب ندادم چون نامه ای
تشریفاتی بود! ایشان فرمود هر وقت در هر
نقطه ای از عالم یک چنین اجتماعی حاصل شد که
امروز در این زیرزمین دور افتاده تشکیل شده،
(فضای آزمایشگاه محدود و کم نور بود و در
دورافتاده ترین بخش قرار داشت به طوریکه
آزمایشهایی که انجام میشد ،فضا را تحت
تاثیر قرار میداد ).در همچین فضایی هرکس
آمده بود ،با عالقه آمده ،با اشتیاق آمده ،کسی او
را مجبور نکرده است .عشق و عالقه به علم و
دانش آن ها را جمع کرده است ،هر موقع
همچین اجتماعی ایجاد شد ،آنجا اسمش
دانشگاه است .این یک نگاه عمیق و
برخواسته از فعل و انفعاالت و اشتیاقات
پژوهشی بود در نگاه استاد خالصتـرین و
نابترین نگاه به دانشگاه مطرح میشد.
از دیگر ویژگی های ممتاز استاد این بود که هیچ زمان از
جویایی و کسب علم ابایی نداشتند .حتی در سن  80سالگی هم

مثل یک دانشجو کتـــــــــاب می خوانــــــدند و بررسی
می کـردند .روزهای پنج شنبه می آمدند و ساعت ها به عنوان
مرجع کل کشور در زمینه مسائل مشکل آسیب شناسی
استخوان و نسج نرم به اظهار نظر و بررسی می پرداختند.
برای پاسخ دهی از همه نظرخواهی می کردند و کتاب های
مرجع را بررسی می کردند .گاهی اوقات آنقدر مسئوالنه با
وظیفه حرفه ای خود برخورد میکردند شبها خوابشان
نمیبــرد .آن زمـــان بیماری استئوسارکوم رایج بود که اکثراً
جوانان را درگیر میکرد و با توجه به دستورالعملهای آن
زمان ،نهایت درمان آن قطع عضو بود ،استاد در این مسئله
بسیار حساس بود و بعد از بررسی های متعدد نظر می دادند
تا خدای نکرده تشخیصی اشتباه داده نشده باشد .گاهی بعد
از تشخیص جواب را ارائه نمی کردند و به خانه می رفتند و
صبح که می آمدند ،تمامی موارد را مجدد بررسی میکردند،
حتی کنفرانس و جلسه فوری می گذاشتند تا اشتباهی در
تشخیص نشود.
شاگردپروری سیره استاد بود ،شاگردپروری با دانشجو داشتن
و یا تربیت دانشجو متفاوت است .معنای شاگردپروری این
است که دانشجویان عالقهمند و ممتاز و متمایز از دیگران
باشند و استاد دلسوز و دانا .استاد شریعت تربقان
هیچ وقت دانشجویان عالقمند و مستعد را
رها نمی کردند و راهنماییشان می کردند.
حتی اگر دانشجویان ضعیف بودند و یا
موفق نبودند ولی میدانستند آن ها
عالقهمند هستند ،آنها را جذب و به
مراحل باالتر هدایتشان می فرمود.
این ارتباط صمیمانه در اینجا
شکل می گرفت ولی هیچ گاه
پایان نمی یافت .بسیاری از
اساتید حال حاضر دانشگاه
شاگردان استاد شمس شریعت
هستند.
آقــــای دکتر ،به ایشان عنــوان
پدر علـــــــم پاتوبیـــــــولوژی (علم
آسیب شناسی) داده شده و در
سال  1387به عنوان چهره ماندگار
کشور انتخاب شدند ،به نظر شما
دلیل این انتخاب ها چه بوده است؟
استاد هیچ وقت به این نوع عناوین
اعتنایی نداشتند .استاد خود را معلم
دانشگاه می دانست و معلمی را از همه
عناوین و شغل های عالم شریفتر و باالتر
می دانست .البته این که چهره ماندگار کشور هستند یک
صفت بر حق است .کمتر استادی پیدا می شود که این همه
خدمت کرده باشد این همه شاگرد تربیت کرده باشد ،این
همه پایهگذاری علمی داشته باشد ،این همه تواضع و
فروتنی داشته باشد ،این همه اهتمام در امور دانشگاه
داشته باشد .ایشان قطعاً در حافظه دانشگاه و تاریخ نگاری
جریانات علمی کشور ماندگار خواهند بود .ایشان در آن
سال بنا به روالی که در کشور معمول است ،انتخاب شدند
و به احترام این جریان انتخابی ،در آن مراسم شرکت هم
کردند ولی اصال به این القاب اعتنایی نداشتند .در حوزه
آسیب شناسی ،ایشان در چندین پایه گذاری ها نقش داشتند.
یکی از سخت ترین پایهگذاریها که بنده هم توصیف کردهام
آسیب شناسی استخوان و بافت نرم است .استاد در فرانسه با
شخصیت های بزرگ پاتولوژیست آن زمان مراوده داشته و
حتی آن ها را چند بار به ایران دعوت کرده و کنفرانس های
علمی داشتند و یک خط مشاوره بین المللی برقرار کرده بودند.
این تالشها باعث شد آسیب شناسی استخوان و بافت نرم در
شماره یک | مرداد 1397
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تراز جهانی در ایران برقرار شود .ماندگارترین سنن و آداب
دانشگاه آنهایی است که جمعی از اساتید بزرگ بنیانگذاری
کردهاند .شیوه آموزشی کنفرانس های چند تخصصی که
سال هاست (نزدیک به چهل سال) در انستیتو جریان دارد ،از
پایه گذاری های دیگر این استاد عالیقدر و سایر اساتید بزرگ
دانشگاه است .کنفرانسی که بر پایه عقل جمعی استوار است.
صاحبان تفکر یک حیطه مثل سرطان دور هم جمع می شوند
و موارد را بررسی و تحلیل می کنند .این جریان علمی -که
همچنان هم ادامه دارد و جلساتش تشکیل می شود -از برکات
زندگی علمی و شخصیت استاد شمس شریعت است.

ایران است .جریان تأسیس دانشکده پزشکی تهران و مجتمع
پزشکی امام خمینی (ره) که محل فعلی بیمارستانی امام
خمینی (ره) کمپ متفقین در جنگ جهانی اول بود .ایشان این
رویدادها را ثبت کردند .حضرت استاد در تدوین کتاب هایی که
دیگران مؤلف بودند هم کمک می کردند بدون آنکه نامی از
خودشان بیاید .برای جلوگیری از تحریف تاریخ ،استاد کتاب
نخستینها را تألیف کردند چون بعضی ها تأسیس این
دانشکده را مطلقاً به خارجی ها نسبت می دادند .ایشان قائل به
دو جریان بودند ،یکی ،فرانسوی ها که تحصیل کردههای نسل
اول دانشگاه از فرانسه آمدند و یک گروهی در انگلستان و
آمریکا تحصیل می کردند که نسل دوم اساتید دانشگاه بودند.
منتهی به خدمات ناب و ابتکاری این اساتید اشاره نمی شود .در
همین تاریخچه ،میبینیم انستیتو سرطان از طراحی گرفته تا
تأسیس دپارتمان های مرتبط با سرطان و تأمین تجهیزات
آسیب شناسی و حتی تهیه داروها و ملزومات ،انتقال خون و ...
همه و همه به دست اساتید ایرانی شکل گرفته و خارجیهای
هیچ نقشی نداشتند .اما بعضی همه این خدمات را به خارجی ها
نسبت داده و به نوعی خود باختگی در برابر خارجی ها دارند .در
حالی که در همین مؤسسه از سال  1335که خدمت در این جا
شروع شده تا امروز ( )1397که حدوداً بیش از  60سال می شود،
یک لحظه خدمت متوقف نشده است .حتی در آن روزی که این

کرده که مهم ترین آن ها آثار مربوط به دوران تمدنی بوده که
در موزه موجود هستند .یکسری از نرم افزارهای مربوط به
علم را از سایر کتابخانهها مثل آستان قدس رضوی و
کتابخانه آیت الله نجفی مرعشی و یک سری آثار را از
کشورهایی مثل هند در حد توان خودشان جمع آوری کردند و
سعی در احیای افتخارات دوران تمدنی داشتند .بعضی از
دستبردهایی که به شخصیت های علمی گذشته می رفت
استاد را برآشفته می کرد و ایشان سعی در یافتن پاسخ علمی
به این ایرادات بر می آمدند .استاد سعی در ایجاد جریانی برای
حفاظت از خدمات اساتید و حکمای گذشته داشتند.

مؤسسه بمبباران شد و مورد حمله وحشیانه موشکی دشمن
بعثی عراق قرار گرفت .چندین عمل جراحی انجام شد .هیچ
وقت خدمت در هیچ شرایطی متوقف نشد .این مرهون اساتید
و دانشجویان ایرانی بوده است .یک عده پیشرفت های ما را به
نظام های خارج از کشور منصوب می کنند .تمامی تحقیقات
توسط اساتیدی مثل مرحوم استاد شمس شریعت تربقان
اتفاق افتاده است .در بسیاری از موارد ارتباطات خارجی هم
وجود داشته که مصادیق همکاری های دو جانبه بود .یعنی
بزرگ ترین شخصیتهای پاتولوژی میآمدند و از تجربه اساتید
ما استفاده میکردند .چون علم یک میراث بین المللی است .از
نظر اقلیمی بعضی بیماری ها در منطقه ما شایع است،
پایه گذاری ها و کارهای نخستین بی نهایت سخت بوده است.
ایشان تعریف میکردند ،یک اتاق در اختیار ما قرار دادند تا
آزمایشگاه و انتقال خون درست کنیم .فضا محدود ،امکانات
محدود و نگهداری و تداوم خدمت و سرویس از همه امور
سخت تر بود.

در مورد آثار علمی ایشان هم توضیح بفرمایید.

استاد شمس شریعت مطالعه گسترده ای در مورد تاریخ،
فرهنگ و تمدن از دوره قبل از اسالم تا دوران معاصر داشتند.
استاد تمامی مطالب علمی را مطالعه کرده بودند .ایشان از
دوستان صمیمی مؤلف کتاب تاریخ طب در قبل از اسالم و
بعد از اسالم ،استاد دکتر نجم آبادی بودند .حتی در این تألیفات
همکاری هم داشتند .بر اساس این اطالعات ایشان از تحوالتی
که در این دوران گذشته بود اطالع داشتند و می دانستند که
چقدر به این خدمات کم توجهی می شود و در صدد احیای
آن ها بود و موزه تاریخ پزشکی را با این رویکرد در دانشگاه
بنیان گذاری کردند .در این موزه هر چه توانسته جمع آوری

ایشان شخصیت منحصر به فردی داشت و سعی می کرد
نوشته های مرتبط با پاتوبیولژی را از طریق پایان نامه های
دانشجویی پیگیری کند .خیلی هم پایبند نبود که نامی از ایشان
باشد یا نباشد .یک بار هم که از ایشان سوال شد فرمود ما
سرمایه های علمی و انسانی زیادی داریم ،در صورت تالش همه
اساتید و دانشجویان این جریان علمی شکوفا می شود و باالخره
به ثمر می نشیند .نگران این نیستیم که این جریان شکوفا
نشود ولی نگران این هستیم که سرمایه های ما و آثار فاخر
طب سنتی ما مورد دستبرد و یا تحریف قرار بگیرد .با همین
رویکرد موزه تاریخ پزشکی و تدوین کتاب نخستین ها در دو جلد
شکل گرفت .استاد کتاب نخستین ها را تدریس میکردند و
شخصیت ها را از آن طریق معرفی میکردند .یک ُبعدی که
بسیار مهم است و متاسفانه خوب تنظیم و تاریخ نگاری نشده
است و حتی به آن ظلم شده است ،جریان تأسیس دانشگاه در
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به گفته تعدادی از همکاران پروفسور ،ایشان بعد از
فارغ التحصیلی بارها به روستاها می رفتند و به صورت رایگان
روستاییان را طبابت میکردند ،چرا این فرهنگ کمرنگ شده
است؟

اگر از من بپرسید ،این فرهنگ کمرنگ نشده است و پررنگ تر
شده است و سیستم پیدا کرده است و منظم انجام می شود.
روحیه خدمت به محرومین توسط اساتیدی مثل استاد شمس

شریعت تربقان به صورت فرهنگ در
جامعه پزشکی ما نهادینه شده است.
پزشکان در همه حوادث حاضر هستند.
در آخرین حادثه غرب کشور آنقدر نیروی
داوطــلب داشتیم که مسئولین در
سامــــــاندهی دچـــــــــار مشکل شدند.
درخشان ترین کارنامه ای که یک جامعه
پزشکی توانسته ثبت کند متعلق به
جامعه پزشکی سالمت ایران است در
دوران جنگ تحمیلی ازجمله کنترل
حادثه شیمیایی  ...آنقدر از خودگذشتگی
جامعه پزشکی در جنگ داشتیم که جز به
کوچکی از آنها هم بیان نشده است.
استاد جوانان را تهیج و تشویق به اعزام
برای خدت می کردند و وقتی هم باز
میگشتند از آن ها استقبال می کردند
این نقش استـــــــاد در پایه گذاری سیره
خدمت گذاری بود .خود استاد از روستا
آمده بودند و آن جامعه را می شناختند،
محرومیــــــت ها را میدانستند .اولین
خدمت را از همان جا شـــــروع کردند.
خودشـان تعریف می فرمودند که بعد از
مدتی خدمت در شهر کاشمر برای ادامه
تحصیل قصد خروج داشتند مردم برای
ممانعت از خروج ایشان ،تجمع کردند که
نمی توانستند خارج بشوند و در آخر
شبانه پنهانی با اندوه خداحافظی کرده و
از شهر خارج شدند.

استاد هیچ وقت کار خصوصی انجام
نداد و با همان حقوق معلمی تمام
زندگیاش را اداره کرد .از همین محل
درآمد بسیار مبارک و خالص معلمی
ایشان در روستاها درمانگاه درست
کردند در حالی که خیلی ها نمیدانستند
و بعد از مرگ آن بزرگوار فهمیدند.
استاد عاشق مردم بود و خدمت به
مردم را عبادت می دانست .دانشگاه را
معبد میدانستند .استاد شمس
شریعت به جز یک خانه محقر چیز
دیگری از اموال دانشگاه نداشتند اما
میراث معنوی استاد آنقدر زیاد است که
همه دانشجویان در این نسل و نسل های
بعد میتوانند از آن استفاده کنند.
و سخن آخر....

وظیفه ما شاگردان است به هر
مناسبتی از فضائل این قبیل اساتید
بزرگ تجلیل کنیم .البته این اساتید
نیازی به تجلیل ندارند ،ما نیاز داریم،
دیگران نیاز دارند .آیندگان نیاز دارند
سعی شود هرکسی به زبان خودش
گوشه ای از این زندگی پر فضیلت را
بیان کند.

استاد بیانی داشتند« :هیچ زشتی در
عالم نمی بینم» ،همیشه خود را در
محضر خدا میدید .خداوند روح بلند آن
انسان فرهیخته و با ایمان و خدمتگذار
را با انبیاء علیهم السالم و اولیای خود
محشور فرماید.

پروفسور شمس شریعت تربقان
در یک نگاه

استاد شمس شریعت در سال  1305در دهستان تربقان شهرستان کاشمر در
یک خانواده روحانی به دنیا آمد ،قرآن و کتاب صد کلمه را در مکتب کدخدای ده
و مقدمات خواندن و نوشتن فارسی را در مکتب میرزا مهدی در تربقان فرا
گرفت .وی از سال سوم ابتدایی تا سال ششم ابتدایی به مدرسه رفت و سالهای
اول تا ششم دبیرستان را در شهرهای کاشمر ،مشهد ،ایرانشهر گذراند.
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دکتر شریعت تربقان پس از شرکت و قبولی در کنکور پزشکی دانشگاه تهران
در سال  1326توانست با کسب نمرههای خوبی در سال  1333از دانشکده
پزشکی تهران فارغالتحصیل شود.

وی که موفق به اخذ بورسیه در دولت فرانسه شد در مرکز سرطان شناسی
لئون برار شهر لیون مشغول به تحصیل شد و موفق به اخذ دیپلم از دانشکده
پزشکی لیون فرانسه در سال  1961شد.
وی در مدت حیات خود مشاغل و سمتهای مختلف و بسیاری داشت که
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ازجمله آنها پزشک بهداری شهرستان اراک ،ریاست بهداری و بیمارستان
شیروان ،دستیار قسمت پاتولوژی کرسی سلطان ،ریاست درمانگاه قسمت
پاتولوژی کرسی سلطان ،دانشیاری تماموقت گروه آسیبشناسی و عضو
هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی تهران ،سرپرستی بخش آسیبشناسی و
واحد میکروسکوپ الکترونی انستیتو پاستور ،سرپرستی کمیته پیراپزشکی و
عضویت در گروه پزشکی شورای عالی برنامهریزی و ریاست موزه ملی تاریخ
علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران است که خود از بانیان آن به شمار میآید.
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1345
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ورطـــه کـردم و
زیـادی رارااز حـس
جســـمت
هـای
حـــاذق
درکـــت
دوســـتم
دهـــی،
های بی
نجـــات
شـب
درد ،چشـم
شـماری را از
دردهایـــت
نیـز گذشـت و
تـــو در
ولـی آن
همپـــای
ننهـادم.
کنـــم و
برهـم
می
هـــای
عشـقزخومزندگـی
مـــن نیـــز
چـــونبهـار و
فصـل
شـــریکم
دوبـاره
زیبـایب
های و شـــ
شـکوفه
های
بهاری
کـــردم
زیـــادیزدرا وحـــس
جوانـه
برهـــم
چشـــمزندگیام
زیبایشـان بـه
بوی از درد،
شـــماری را
یعطـر و
ببـا
و
حـاال
گذشـــت
بخشـیدند.
دیگـر نیـــز
ولـــی آن
ننهـــادم.بـوی
رنـگ و

چـرا
چیسـت و
زندگـی
دوبـــارهیدانـم
دیگـر م
و
عشـــق
بهـــار و
فصـــل
شـــکوفی
جوانـــهکهزداز وتمـام خوب
ههای
زندگـــی آمدهام
زنـدهام.
بـــوی
نامالیمات و
عطـــر و
تمـام
بـــا
ببرم و
بهـــاری
زیبـــایلذت
زندگـی
ـان برا ــه زندگــ
بحران
ـوی
پشـت
کنـمـگو و ب ـ
یام رن ـ
مدیریـت
هـا
زیبایش ـ
دیگـــر
حـــاال شـیرین
بخشـــیدند.لبخنـدی
بگـذارم ،و بـا
دیگـــر
سـر
می
چـــرا
شـدوهام ،به
چیســـت
دیگر بـزرگ
زندگـــی
که مـن
دانـــم
بگویـم
تمـــام
زنـــده
کـــهکـهازتندبـاد و
اسـتوار،
آمـــدهام
سـدهام
ام.
کوهـی
لـــذتنمی
خوبی
و
دهـد.
ببـــرم
زندگـــی تکانـم
غـرش ابرهـا
هـــای
سـیل و
بحرا
سـابق م
را
خنـدم و
ینهـــا
نامالیمـــات و
تمـــاماسـتوارتر از
بلکـه
بحران
ـذارم،
بعنـوان ـ یـک
هـاـت س ــر بگ
پش ـ
تمـامکن ــم و
مدیری ــت
بـه
لبخنـــدی نـگاه م
کـــه
بگویـــمچـون
شـــیرینیکنـم،
نعمـت الهـی
و بـــا
ـده
ش ـم
کند،ــه کوه ــی
یام ،ب
پاک
ـزرگ
غبارها را
تندباددیگ ــر ب ـ
م ــن
ش ــدهام اس ــتوار ،ک ــه تندب ــاد و س ــیل
زندگـی سـخت نیسـت زندگـی تلـخ
و غـــرش ابرهـــا تکانـــم نمیدهـــد.
نیسـت زندگـی همچـون نتهـای
بلکـــه اســـتوارتر از ســـابق میخنـــدم
موسـیقی بـاال و پائیـن دارد گاهی آرام
و بـــه تمـــام بحرانهـــا بعنـــوان یـــک
و دلنـواز گاهی سـخت و خشـن گاهی
نعمـــت الهـــی نـــگاه میکنـــم ،چـــون
شـاد ،گاهـی پـر از غـم ،زندگـی را بایـد
تندباد غبارها را پاک میکند،
احساس کرد.
زندگ ــی س ــخت نیس ــت ،زندگ ــی تل ــخ
دوسـت عزیـزم اجـازه نـده تـرس تـو را
نیســـت ،زندگـــی همچـــون نتهـــای
فلـج سـازد بـا هـر شکسـت یـا بیماری
موســـیقی بـــاال و پائیـــن دارد گاهـــی
میبینـی کـه شـخصیت تـو قویتـر و
آرام و دلن ــواز گاه ــی س ــخت و خش ــن
روحـت تواناتـر شـده اسـت .بایـد از
گاهـــی شـــاد ،گاهـــی پـــر از غـــم،
نـوری کـه در درونـت روشـن اسـت
زندگی را باید احساس کرد.
تغذیـه کنـی تـا چنـان بدرخشـد کـه
ببینند.اج ــازه ن ــده ت ــرس ت ــو
ـت راعزی ــزم
دوس
همهـآن
را فلـــج ســـازد بـــا هـــر شکســـت یـــا
یزدان به تو عمری دگر و روز دگر داد
بیمـــاری میبینـــی کـــه شـــخصیت
شـام دگر
روحـــت دگـر،
دگـر ،ظهـر
صبـح
شـــده
تواناتـــر
تـــر و
یـکقوی
تـــو
داد
اســـت .بایـــد از نـــوری کـــه در درونـــت
روش ــن اس ــت تغذی ــه کن ــی ت ــا چن ــان
پـس سـجده و صـد شـکر کـه پیمانـه
بدرخشد که همه آن را ببینند.
نشد پر
یزدان به تو عمری دگر و روز دگر داد
این روز مبارک که خدا لطف دگر داد
یک صبح دگر ،ظهر دگر ،شام دگر داد
پس سجده و صد شکر که پیمانه نشد پر
این روز مبارک که خدا لطف دگر داد

شیشه
روزنامه
تومور

طباطبائيان
طباطبائيان -بورد
مريم مريم
دكتر دكتر
عمومی
تخصصی
بورد
جراح -جراحی
عمومی
تخصصی جراح
پستان
جراحی
پستان

شیشـ
خواهنـد و
پـــاککـردن
ها پـاک
ها
خواهنـــد
یی
کـــردنمم
شیشـــهه
بـرای پـاک
روزنامـهای
دنبـال
مـن
بـــرای
روزنامـــهای
دنبـــال
بـهبـــه
مـــن
و
هسـتم .آهـان
شیشـهها
هســـتم.
شیشـــهها
کـردن کـــردن
پـــاک
انجاسـت ،روزنام
خوانـده
آنجاســـت،ههـای
هـــای
روزنامه
آهـــان
مبهـم مـرا
نشـــده .دردی
خوانـــدهاحسـاس
نشـده.
دردی
احســـاس
سـینهام می
دردی
کنـد،
متوجـه
ام
ســـینه
متوجـــه
مبهـــم مـــرا
دسـت م
جویـا شـوم.
دردییبـرم تـا
غریـب،
می
دســـت
غریـــب،
کنـــد،
هراسـان
ایـن تـوده؟
بـود
آه!!!
کجـــا
می
شـــوم.آه!!!
جویـــا
کجـاتـــا
بـــرم
ـن ت ـروزنام
بمـی
کنـاری
هراس ـراـانبـه
ـوده؟ههـا
شـوم
ـوم
میش ـ
ـود ای ـ
یافتن علت
مـی
می
روم بـرای
انـدازم
کنـــاری می
روزنامه
انـــدازم
بـــه
هـــاو را
علـــتمـاه
یافتـــنسـه
ناخوانـده.
آن
مهمـانبـــرای
آنمـــیروم
و
کـه عمـل
گفتنـد
مهمـــان پزشـکان
گذشـته،
مـــاه
ســـه
ناخوانـــده.
شـیمـی
درمانی
بایـد
ـل
ـه عم ـ
گفتن ــد ک
گفتنـدــکان
داری،ــته ،پزش
گذش
نبـود ای
عید شـود،
بایـــدنطـور
شـوی .قـرار
شـــیمی
درمانی
گفتنـــد
داری،
شـکوفه
طـــورشـوند،
شـکفته
قـرار
ها این
نبـــود
عیـــد
بـودقـــرار
شـــوی.
بنفشـه
بـــود خانـه
بـرای ایـوان
قـرار
شـــکوفه
ها
بـودقـــرار
شـــود،
بخرم.
شـــکفته شـــوند ،قـــرار بـــود بـــرای
ایوان خانه بنفشه بخرم.
خسـتهام ،شـیمیدرمانی بدنـم را
باالی
لبخنـدی
ی با
دکتـر
کرده،
ضعیـف
شـــیم
خســـت
را
بدنـــم
درمانی
هام،
تمـام شـد،
ایسـتاده
سـرم
لبخنـــدی
اسـت.بـــا
کـــرده ،دکتـــر
ضعیـــف
بـــاالی سـخ
شـد ،امـا
تمـام
تدرمان
دوران
تمـــام
اســـت.
ایســـتاده
ســـرم
زودتـر می
درمان منتظـر
آمـدی و
کاش
ســـخت
تمـــام
شـــد ،دوران
کاشنمی
نگاهـش
تـوده
زودتـــر م
و
شـدی،یآمـــدی
لمـسامـــا
شـــد،
آرامم م
یکند.
لمـــس تـــوده نمیشـــدی،
منتظـــر
نگاهش آرامم میکند.
بـه خانـه برمیگـردم ،دسـته روزنامـه
را
شیشـهها
هاسـت،
بـــهکنـار
در
شیشهبرمی
خانـــه
دســـته
گـــردم،
هـا
شیشهروزنامه
کنـــارسـمت
گرفتـه ،بـه
غبـار
هاســـت،
روزنامـــه در
مـی
بـزرگ
نگاهـم
تیتـر س ــمت
رویــه ،ب ــه
ـار گرفت
روم،ها را غب ـ
شیش ـه
معاینـه
مـــیمی
مانـد،
خیـره
نگاهـــم روی
روم،
روزنامـههـــا
روزنامه
غربالگـری،
ها
پسـتان
دورـه
ـه خیوــره میمان ــد،
روزنام ـ
ایــزرگ
ـر ب
تیت
تشـخیص به
مؤثـر،
درمـاننها و
موقـع ،پســـتا
دورهای
معاینـــه
بودمش،
بودمش،
نخوانـده
نخوانـدههموقـــع،
تشـــخیص ب
غربالگـــری،
نگاهش
سـال
بودمـش  ،یک
بودمـــش،
نخوانـــده
نشـنیدهمؤثـــر،
درمـــان
کـردن
شـفاف
نخوانـــدهبـودم بـرای
داشـته
نشـــنیده
بودمـــش،
شیشـه
شـاید
بودمـش،
نگاهـــش
نخوانـدهســـال
ها ، ،یـــک
بودمـــش
مـن
شـــفافبـه
خطایـش
بـــودمکـه
نداشـتم
بـاور
کـــردن
بـــرای
داشـــته
هسـت .شیشـه
غبارگرفتـه،
هـم
ها بودمـــش،
نخوانـــده
شیشـــهها،
کـــه شیشـه
بـــاور برمـی
ها
دارم،
روزنامـه را
خطابـــش
نداشـــتم
شـــاید
پاک
شـده،
بهـار تمام
بیـرون
مـــن آن
بـــهشـده،
شیشـــهها
هســـت.
هـــم
بیمـاری
بسـتر
غبارگرفتـــه ،مـن در
بهـاری کـه
برمـــی
دارم،
روزنامـــه را

بیشـتر پاییـز را
موهایـم
ندیدمـش،
بیـــرون
شـــده ،آن
ها پاک
شیشـــه
بهـار
در
ریختـه،م ــن
موهـایـاری ک ــه
کـرد،ش ــده ،به ـ
تداعـیتم ــام
به ــار
مـن ایسـتاده
ام ،آمـاده ام
گذشـته.اما
موهایـــم
ندیدمـــش،
بیمـــاری
بســـتر
اسـت
قرار
دیدن
ـای
موه ـ
دیگر،ـرد،
بهارــی ک ـ
صـد تداع
پایی ــز را
بـرایـتر
بیش ـ
بـرای زنـان
بهـار باشـم
پرسـتوی
مـن
مـــن
گذشـــته.اما
بهـــار
ریختـــه،
همـه بـرای
دعـوت
کشـورم،
دیـــدن
ام بـــرای
بـا آمـــاده
ایســـتادهام،
اســـت بهـار
مـن صـد
غربالگـری
مـــن
پسـتان،قـــرار
بهـــار دیگـــر،
صـــد
بـــرایخواهم
مسـئولین
بهـــاربـه
مانـد و
خواهـم
زنـــان
باشـــم
پرســـتوی
بایـد بـرای
گفـت
سلامت زنـان
بـــرای
دعـــوت همـــه
کـه بـــا
کشـــورم،
باشـند .مـن
داشـته
برنامـه
کشـورم
بهـــار
مـــن صـــد
پســـتان،
غربالگـــری
خواهـم جنگیـد  ،تـا
خواهـم
مســـئولین
ایسـتاد ،و بـــه
خواهـــم مانـــد
نشود.
کـــهپاییز
دختری
خواهـــم ِر هیچ
دیگر بها
بـــرای
بایـــد
گفـــت
ســـامت زنـــان کشـــورم برنامـــه
داشـــته باشـــند .مـــن خواهـــم
ایســـتاد ،خواهـــم جنگیـــد  ،تـــا دیگـــر
بها ِر هیچ دختری پاییز نشود.

شماره یک | مرداد 1397

21

سالمت باشید

دکتر فاطمه زارعی

متخصص آموزش و ارتقای سالمت

عضو هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس

نتایجیکنظرسنجیاززنانکارمنددریکمرکزبهداشت

ورزش زنان شاغل
موانع
ِ
اساساً قضاوت کردن کار سادهای نیست حتی اگر متخصص
سالمت باشید .اساساً شیوه زندگی هر فرد مجموعهای از
انتخابهای او است.

«ورزش کنید ،تا سالمت بمانید»« ،ورزش از پوکی استخوان
جلوگیری میکند»« ،با ورزش کردن طول عمر خود را افزایش
دهید» .بارها و بارها این توصیهها را از زبان متخصصان
سالمت در رادیو ،تلویزیون ،شنیدهایم و یا در مجالت تخصصی
و غیرتخصصی درباره اثرات ورزش و سالمت خواندهایم .این
توصیهها را همه قبول داریم اما واقعیت این است که کمتر
ورزش میکنیم! و این آغاز ماجرایی است که متخصصان
آموزش سالمت در تالشاند تا بعد از کشف چرایی ورزش نکردن
کارمندان (بهویژه زنان) ،برای تغییر عادتهای غلط و افزایش
تمایل به ورزش کردن افراد برنامهریزی آموزشی طراحی کنند.
پدیده توجه به فعالیت بدنی و ورزش زنان به فرایندی اشاره دارد
که جامعه در همه سطوح بینالمللی ،ملی و حتی محلی پذیرا
و تشویقکننده آن باشد و خدمات ورزشی و فضاها و امکانات
ورزشی را بدون هیچ تبعیض جنسیتی در اختیار زنان و مردان
قرار دهد .بااینحال موانعی نظیر مردانه بودن سازمانها و
بخصوص نهادهای دولتی به برخی از باورها و نگرشها موجب
عدم فعالیت بدنی و یا کاهش آن در بین بانوان شده است.
با این مقدمه در پی کشف پاسخی برای این سؤال ساده که
«چرا اغلب زنان شاغل ورزش نمیکنند؟» با  10نفر از زنان
شاغل در یک مرکز بهداشت در یکی از شهرهای غرب کشور به
گفتگو نشستیم.

تنوع پاسخ به این سؤال خود گواه این واقعیت بود که اساساً
ورزش نکردن و کمبود تحرک بدنی در بین زنان شاغل ریشه
در علل و مؤلفههای متعددی دارد .در اینجا بر اساس همین
پاسخها به برخی از مهمترین دالیل درک شده درباره علل کاهش
فعالیت بدنی و ورزش در بین زنان شاغل اشاره میکنیم.
فضای فیزیکی مناسب

مستمر ،در نظر همکاران و مدیریت سازمان قلمداد ،نوعی
«فرار از مسئولیت» خواهد شد.
چالشهای بخشنامه ورزش بانوان شاغل

بهمنظور سیاست گزاری و برنامهریزی در امر توسعه فرهنگ
ورزش و همگاني كردن فعالیتهای ورزشي كارمندان دولت،
همچنين ساختوساز باشگاهها و مکانهای ورزشي كارمندي
و نظارت بر اداره آنها و تخصيص امكانات بين كارمندان دولت،
«شوراي عالي ورزش كارمندان دولت» در سال  76تشکیل شد.
اعضاي شورا عبارتاند از :معاون رئیسجمهور و دبیر کل
سازمان امور اداري و استخدامي كشور بهعنوان رئيس شورا،
معاون رئیسجمهور و رئيس سازمان برنامهوبودجه ،معاون
رئیسجمهور و رئيس سازمان تربیتبدنی ،وزير كشور ،معاون
ورزش بانوان سازمان تربیتبدنی .بهموجب ماده  ۷این شورا
براي توجه بيشتر به ورزش بانوان كارمند «كميته هماهنگي
ورزش بانوان كارمند» متشكل از اعضاي زن تشکیل شد .و
مهمترین هدف این کمیته گسترش ورزش در میان کارکنان
ادارات وزنان شاغل است.
در سال  ۶۷بخشنامهای دولتی در این زمینه وجود داشت که در
آن زمان در ادارات اجرایی شد و نتیجه بسیار خوبی را به دنبال
داشت؛ در سال  93در آن بخشنامه در راستای انطباق آن با
شرایط روز بازنگری شد.
زنان کارمند در این گفتگو اشاره کردند علیرغم وجود بخشنامه
ورزش بانوان در محیط کار ،اجرایی شدن آن با چالشهایی
روبرو شده است .برخی از مهمترین این چالشها ،اجرایی
نشدن بخشنامه به دالیل متعدد اعم از نبود امکانات الزم
ورزشی ،عدم تطابق ساعات کاری با فعالیت بدنی بانوان بود.

ارتقای سطح فعالیت بدنی بانوان تنها با توصیه امکانپذیر
نیست.
فعالیت بدنی همانند یک رفتار در علل و عوامل متعددی
ریشه دارد.
داشتن فعالیت بدنی مستمر و منظم فراتر از انجام امور
خانهداری است.
ارتقای ورزش بانوان بدون در نظر گرفتن عوامل فرهنگی-
اجتماعی ممکن نیست.

برای انتخاب یک رفتار سالم مثل فعالیت بدنی نیاز به
فرهنگسازی است .
سالمت یک فرهنگ است ،و ایجاد فرهنگ سالمت نیاز به
درک نگرشهای فرد و جامعه و سازمانهای ذیربط دارد.
بازنگری قوانین و دستورالعملهای اجرایی و حمایتکننده
فعالیت بدنی بانوان در راستای تسهیل این رفتار سالم
ضروری است.

امور مربوط به خانه و فرزندان

بیشتر زنان شاغل در این گفتگو معتقد بودند فضای فیزیکی
مناسب در محیط کار برای زنان تعبیه نشده است .درواقع
آنها نبود امکانات و تجهیزات مناسب در محل کار را یکی از
دالیل کمبود فعالیت بدنی در زنان شاغل میدانستند.
پاسخدهندگان ،نداشتن فعالیت بدنی را فراتر از علل محیطی و
فراهم نبودن امکانات فیزیکی شهری میدانستند .بهطوریکه
آنها معتقد بودند ماهیت محیط کار ازنظر فرهنگسازمانی
پذیرای ورزش و فعالیت بدنی بانوان در محیط کار نیست.
بهعبارتدیگر ،انجام حرکات ورزشی در محیط کار بهطور

داشتن همراه و تشویق اطرافیان بهخصوص همسر یکی
از دالیل درک شده توسط زنان شاغل در انجام فعالیت بدنی
منظم و فعالیتهای ورزشی است .پرسششوندگان معتقد
بودند ورزش کردن و فعالیت بدنی با حمایت و همراهی یک
دوست و تشویق همسر تداوم پیدا خواهد کرد.
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با توجه به نظر زنان شاغل ،به نظر میرسد:

فعالیت بدنی بخشی از شیوه زندگی سالم است .شیوه
زندگی سالم نیز مجموعهای از انتخابهای فرد برای ارتقای
کیفیت زندگی و سالمت او است.

از محیط کار که خارج شویم هم دالیل متعددی برای عدم
فعالیت بدنی در بین زنان شاغل اشاره شد.
زنان این جامعه آماری معتقد بودند فعالیتهای مربوط به
منزل خود بهنوعی فعالیت بدنی است! .چراکه آنها معتقدند
امور مربوط به خانه و فرزندان بهقدر کافی انرژی بر است.
ازاینرو نهتنها ورزش جداگانهای را ضروری نمیدانستند بلکه
مجالی برای دیگر فعالیت بدنی در اختیار نداشتند.

فرهنگ محیط کار

نتیجهگیری

در پایان؛ توجه به موارد زیر ضروری است:

حمایت اطرافیان

شماره یک | مرداد 1397
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هنر و زندگی

سرطان
به زبان
پوستر

می گن اگه درباره دردتون صحبت
کنین ،راحت تر می تونین باهاش کنار
بیاین و دردتون هم کمتر می شه ،حاال
چه اون درد فیزیکی باشه ،چه روحی.
سرطان ،یه درد فیزیکی است اما خیلی
بیشتر از اون ،درد روحی است که...

انجام کاری مثل طراحی ...

بله ،طراحی پوستر.

سال ها پیش با شوک خبر بیماری
یکی از عزیزانم ،با این پدیده از نزدیک
آشنا شدم ،البته که خدارو شکر ،به
ِ
تاثیرات
سرعت بهبود حاصل شد ،اما
ِ
غم ناگهانی ،شد
اون حجم درد و
پوسترهایی با موضوع این بیماری...

اونیش امین الهی
طراح و مدرس گرافیک

دردی که اگه روح قویای نداشته باشی،
خیلی زودتر از چیزی که فکرش رو بکنی،
تو رو از پا در میاره.

سخته  ...اما هنوز هم می تونی پوستر بعدی را
نصبنکنی .خیلیدیرنشده.

هنوز راه های زیادی هست که پوستر بعدی رو به
دیوار نصب نکنی .آینده در دستان خودت است.

این به تو مربوطه ،تو می تونی پوستر بعدی رو به
دیوارنصبنکنی.

سرطان ،بیماری پنهان

سرطان از نقطه کوچکی آغاز می شود ،آن نقطه
قابلکنترل است.

دیگه هیچ شانسی برات نمونده! به خانواده ات
بگو برای پوستر بعدی،فکری بکنند.

دردی که عالوه بر خود بیمار ،به همان
اندازه و شایدهم بیشتر ،اطرافیان رو
دچار بحرانهای روحی می کنه.
بحرانهایی که اثرات مختلفی در آدم
ها به جا می ذاره ،از مریضی و
افسردگی و ...گرفته تا دست زدن به
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فکر کردم باید دردم رو به زبون بیارم تا
بهتر بشم .دردی که انگار تا مغز
استخوان نفوذ می کنه و تا مدتها
طول می کشه تا خارج بشه.

پوسترهای پیش رو بخشی از درد
واقعی منه.

فیلم پنجاه /پنجاه

فرصـــتی
بـــرای
یافتــــن
فرهاد باقری
نویسنده و فیلم ساز

فیلـــم «پنجـــاه /پنجـــاه» نوشـــتهی
ویـــل رایـــزر ،بـــه کارگردانـــی جاناتـــان
لویـــن محصـــول  2011آمریکاســـت.
داس ــتان فیل ــم در م ــورد ابت ــای ی ــک
جـــوان بیســـت و هفـــت ســـالهی
ورزشـــکار! بـــه نـــام آدام (جـــوزف
گـــوردون لویـــت) بـــه گونـــهای از
ســـرطان نـــادر و بســـیار خطرنـــاک
است.

فیل ــم نامــهی «پنج ــاه /پنج ــاه» ب ــر
اســـاس یـــک ماجـــرای واقعـــی
نوشـــته شـــده و داســـتان فیلـــم
برداشـــتی اســـت آزاد از زندگـــی
شـــخصی فیلمنامه
نویـــس فیلـــم،
ِ
وی ــل رای ــزر .وی ــل زمان ــی ک ــه در اوای ــل
دهـــهی ســـوم زندگـــی بـــه بیمـــاری
ســـرطان مبتـــا میشـــود بـــا کمـــک
دوس ــت صمیم ــی خ ــود ِ
س ــث روگ ــن
موفــق بــه شکســت ســرطان شــده و
بهبـــود مییابـــد .پـــس از ایـــن ماجـــرا
ِ
س ــث ،وی ــل را مج ــاب میکن ــد ت ــا دو
نفری یک فیلم نامه بنویسند.

هر چند موضوع فیلم و شرایط حاکم
بر زندگی قهرمان این امکان را به
فیلم میداد تا به روال فیلمهایی از
این دست ،رنگ و بویی حزنانگیز به
خود بگیرد اما بواسطهی آگاهی و
شناخت فیلمنامهنویس از بیماری
سرطان و تجربهی شخصی او در
غلبه بر این بیماری ،به این سمت
سرطان
حرکت نکرده و با وجود آنکه
ِ
آدام از نوع کمتر شناخته شده و
کشندهای است ،اما در سراسر فیلم
احساسی از امکان موفقیت -هرچند
آمیخته به ترس و دلهره -در الیههای
زیرین مستتر است.
تضــاد شــخصیتی بیــن آدام و دوســت
صمیمــیاش کایــل ِ
(ســث روگــن) در
نــوع نــگاه آنهــا بــه رابطــه بــا جنــس
مخالــف باعــث شــده کــه فیلــم تــا
حــدی لحــن کمیــک بــه خــود بگیــرد،

تدبیــری کــه در کاســتن از تلخــی فیلــم بســیار موثــر واقــع شــده و در نتیجــه
ارتبــاط مخاطــب بــا فیلــم را راحتتــر کــرده اســت .البتــه ایــن تفــاوت و تضــاد
بیــن کایــل و آدام کارکــرد دیگــری نیــز دارد کــه در جــای خــود بــه آن خواهیــم
پرداخــت .اســتفاده از موقعیتهــا و رفتارهــای کمیــک در دل ایــن درام دلهــرهآور
باعــث شــده تــا ســایت معتبــر
ســینمایی متاکریتیــک در تمجیــد از
فیلــم اینگونــه بنویســد « :پنجــاه/
پنجــاه فیلمــی معرکــه و بینظیــر
اســت ،فیلمــی بــه راســتی مفــرح و
خنــدهدار کــه بــه هیــچ عنــوان مانــع
گریهکردن شما نخواهد شد».

جان مایــه و عصــارهی فیلــم بــه
درســتی در عنــوان آن خالصــه شــده
اســت( .فیلمنامــهی ابتدایــی عنــوان
«مــن ســرطان دارم» را بــر خــود
داشــته) در جایــی از فیلــم پــس از
آنکــه ســرطان آدام هیــچ واکنشــی بــه
شــیمی درمانــی نشــان نمیدهــد،
دکتــر معالــج آدام بــه او میگویــد کــه
تنهــا راه نجــات او عمــل جراحــی
اســت ،عملــی کــه شــانس زنــده
مانــدن در آن پنجــاه /پنجــاه اســت.
ـون
بــه راســتی کــدام بخــش از زندگــی شــانس صــد در صــدی دارد؟ از منظــر قانـ ِ
دویــی حاکــم بــر طبیعــت ،همــه چیــز پنجــاه پنجــاه اســت .شــب/روز ،ســرما/
گرما ،شکست/موفقیت ،مرگ/زندگی...

آیا میتوان کسی را یافت -فارغ از ابتالء به بیماری یا برخورداری از سالمت کامل-
که به زنده ماندن خود اطمینان صددرصدی داشته باشد؟ چه زن چه مرد ،چه
جوان و ورزشکار و چه پیر و از کار افتاده ،شانس ابتال به سرطان تقریبا برای
همه یکسان است :پنجاه پنجاه.

امــا بــرای هم ـهی آنهایــی کــه مبتــا بــه ســرطان شــده یــا میشــوند ،ســرطان
یــک فرصــت اســت .فرصتــی بــرای از دســت دادن و دوبــاره یافتــن .همانطــور
کــه در بــاال نیــز اشــاره شــد عمــدهی فضــای کمیــک فیلــم بــر پای ـهی رابط ـهی
کایــل و آدام و نــوع نــگاه آنهــا بــه جنــس مخالــف بنــا شــده اســت .بــر خــاف
کایــل کــه انســانی تنــوع طلــب و دمدمــی مــزاج اســت ،آدام یــک رابطـهی ســالم
و پایــدار را ترجیــح میدهــد و هــر چنــد ســرطان باعــث جدایــی قطعــی او از
نامــزدش راشــل (برایــس داالس هــاوارد) میشــود امــا ســرطان مجــددا ایــن
فرصــت را بــه او مــی دهــد تــا کاتریــن (آنــا کندریــک) را بیابــد ،دختــری بــه مراتــب
مناسبتر برای آدام.

هر چه هست انتخاب با ماست که در این دنیای بینابینی ،کدام قسمت از این
پنجاه پنجاه را ببینیم و انتخاب کنیم.

تماشای این فیلم را به همهی آنانی که عاشق زندگی هستند توصیه میکنم.
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یاری گری

بیمار مبتال به سرطان
نیازمند مراقبت اجتماعی است
مسعود نطنزی

بیماران و خانواده هایشان خیلی وقتها با مشاورههایی
روبرو میشوند که از همه چیز نا امید میشوند ،در این
گردنههای سخت ،آنها به مددکاران تکیه میکنند و
سختیها را پشتسر میگذارند.

مشکالت موجود ،باید برخورد حرفهای داشته باشیم اما
الزم است ضمن حفظ حرمت بیماران ،امکانات کافی در
اختیار مددکاری برای انجام رسالتش فراهم شود.
بیمارانـی کـه در ایـن بخـش بـه شـما مراجعـه میکننـد
معمـوالً از چـه گروههایی هسـتند و با چه مشـکالتی دسـت
بـه گریبانانـد؟

در ادامه فــــرزانه رجبی دیگـــــــر کارشناس مددکاری
بیمارستان انستیتو کانسر که شغل مددکاری در حوزه
درمان را بهطور حرفهای از سال  89در مددکاری انستیتو
کانسر شروع کرده است ،به پرسشهای ما پاسخ میدهد.

بیماران ما اکثر از شهرستانها خصوصاً شهرستانهای دور
که امکانات تخصصی و الزم را ندارند مراجعه میکنند و از
مناطق محروم و اطراف تهران هم مراجعه بسیار زیاد است.

متأسفانه مراجعهکنندگان ما فقط فقر اقتصادی ندارند.
عالوه بر مشکل تهیه دارو درواقع خیلی از بیماران
مراجعهکننده اصال ً نمیدانند سرطان چیست یعنی
باحال خراب مراجعه میکنند و فقط در پی پول تهیه
دارو هستند تا زنده بمانند درصورتیکه یک بیمار مبتالبه
سرطان نیازمند مراقبت اجتماعی است.
لطفا درباره این خدمات و مراقبتها بیشتر توضیح بدهید.

مـددکاری انسـتیتو کانسـر بهصـورت فعـال از سـال
 1342کار خـود را بـا آمـوزش بـه بیمـاران درخصـوص
پذیـرش و کنـار آمـدن بـا بیمـاری ،پیگیـری و نحـوه
مواجهشـدن بـا مشـکالت درخصـوص بیمـاری شـروع
کرد و با حمایتهای بیشـتر مالی و معنوی به کار خود
ادامه داده و در حال حاضر با برگزاری جلسـه مشـاوره
حضـوری ،مصاحبـه ارتبـاط بـا خیریـن و اسـتفاده از
امکانات مراکز دولتی و خصوصی به بررسـی و حمایت
هرچـه بیشـتر از بیمـاران فعالیـت دارد .بـرای آشـنایی
بـا خدمـات ایـن واحـد ،بـا الهـام نوری نـژاد کارشـناس
مـددکاری انسـتیتو کانسـر بـه گفتگـو نشسـتهایم.

از عملکرد مددکاری در انستیتو کانسر ایران بگویید.

انستیتو کانسر بهعنوان قطب علمی کشور انتخاب
شده و در ماه بهطور میانگین 3هزار نفر در این
مرکز شیمیدرمانی میشوند که بزرگترین مجموعه
شیمیدرمانی ایران است.

نحوه برخورد مددکار بستگی بسیار زیادی به شرایط جامعه
دارد .اگر یک مثلث را در نظر بگیریم ،بیمار در رأس قرار دارد
و مددکار و پزشک اضالع دیگر این مثلث هستند.

متأسفانه در جامعه ما به علت -1 :کم بودن تعداد مددکاران
بیمارستانی(طبق استاندارد جهانی هر بخش درمان باید
یک مددکار حضور فعال داشته باشد و در بخش مستقر
باشد که درواقع در بیمارستانهای ما چنین نیست)-2 .
فقر شدید اقتصادی بیماران ،بیشتر کمک مددکار اجتماعی
صرف تهیه دارو میشود درصورتیکه بیمار مراجعهکننده
فقط فقر اقتصادی ندارد بلکه نیازهای دیگری هم وجود
دارد .در این خصوص هم باید کار الزم انجام بشود که
نیازمند نیرو و وقت زیادی است .درنهایت اینکه ما تمام
تالش خود را میکنیم باوجوداینکه دو نفر نیروی فعال در
انستیتو کانسر هستیم ،علیرغم حجم باالی اربابرجوع و
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مشاوره اولیه و دادن روحیه به بیمار.

تعریف سرطان و اینکه سرطان پایان زندگی نیست.

دادن مشــاوره تغذیــــهای الزم به بیمــــار با توجه به
نوع سرطان.

دادن مشاوره به بیمار مبتالبه سرطان درخصوص
مسائل زناشویی.

دادن مشاوره به بیمار مبتال به سرطان در خصوص
ارتباط با فرزند و خانواده جهت درک شرایط بیمار در طول
درمان.
معرفی کالس های آموزشی جهت حفظ آرامش و
سرگرمی بیماران

نحوه آشنایی مراجعهکنندگان با مددکاری چگونه است و
علتهای اصلی مراجعه آنان چیست؟

نحوه آشنایی با مددکاری سرطان با سایر بخشهای
بیمارستانی تفاوت اساسی دارد ،چون بیمار مبتالبه
سرطان از بدو ورود به انستیتو کانسر و شروع درمان
چندین سال و بعضاً تا آخر عمر مراجعه خواهد داشت
و در این مدت به دلیل خاص بودن بیماری سرطان و
مشکالت موجود ،به جرأت میتوان گفت هر بیمار در طول
درمان حداقل یکبار را به واحد مددکاری مراجعه خواهد
داشت بعضی از بیماران هم با نامه از پزشک برای تأمین
دارو مراجعه میکنند.
کمکهـای خیریـه شـمس بـه بیمـاران مبتلا بـه سـرطان
چگونـه اسـت و آیـا جوابگـوی نیازهـای مراجعهکننـدگان
هسـت؟

خیریه شمس در این چند سال کمکهای خوبی داشته ،نحوه
کمک و تهیه برگهها بسیار منطقی و درست تعبیهشده
همچنین ارائه خدمات مادی مانند سبد کاال و معنوی
و آموزشی نیز برای بیماران و خانوادههای آنان و عموم
مردم جهت پیشگیری از سرطان و تهیه لوازم درمانی برای
بیماران و تجهیزات بیمارستانی نیز انجام میگیرد.

مهمترین مسأله در ارائه خدمات مددکاری اجتماعی
چیست؟

متأسفانه کمبود منابع ،مهمترین مشکل ارائه خدمت
است و همیشه گیرندگان خدمت از منابع موجود در واحد
مددکاری بیشتر بوده و در سالهای اخیر خصوصاً دو
سال اخیر (به دلیل -1 :افزایش هزینه داروهای سرطانی
 -2افزایش تعداد بیماران مبتالبه سرطان مراجعهکننده)
که این امر باعث میشود ما گاهی نه به اراده بلکه بهاجبار
تعدادی از بیماران را رد کنیم یا کمتر پاسخگوی نیاز آنها
باشیم تا کمک به بیمارانی که توان مالی کمتر و داروهای
گرانقیمتی نیاز دارند ،در اولویت قرار گیرند.
به نظر شما بخش غیردولتی حوزه مددکاری اجتماعی
چقدر توانسته موفق عمل کند و راهکارها و پیشنهادها
شما در جهت تقویت و توسعه مددکاری اجتماعی از طریق
بخشهای خصوصی و غیردولتی چیست؟

بخشهای غیردولتی بهویژه در خصوص تأمین داروهای
گرانقیمت کمک زیادی به واحد مددکاری دارند.
خوشبختانه با خیریهها ارتباط بسیار نزدیکی داریم و در
این چند سال راهکارها و پیشنهادهای الزم ارائهشده فرضاً
بدون نامه مددکاری و معرفینامه از مددکار اجتماعی
پذیرش نداشته باشند؛ چون در نامه مبلغ کمک مؤسسات
خیریه ذکر میشود و وقتی بیمار از مؤسسات به مددکاری
مراجعه دارد ،ما در جریان کمکهای انجامشده هستیم و
این نظم خوبی به کار ما میدهد.
ظاهراً مهمترین مشکل کنونی مراجعهکنندگان ،تأمین
دارو است .چگونه این مشکل ایجادشده و راهکار شما
چیست؟

مشکل دارو متأسفانه طی سال اخیر با توجه به شرایط
جامعه بیشتر شده و درخصوص برخی داروها ما با
افزایش 100درصدی قیمت دارو روبرو بودهایم .متأسفانه
بیمهها تعهدات دارو را کم کردهاند و همین موضوع به
افزایش هزینه داروها دامن زده است.
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سالمت باشید

اشتــــراک نشــریه
فاطمه تورنگ

دانشجوی دکترای سیاستگذاری تغذیه

آیا مصرف تخم مرغ
برای سالمتی ما
مضر است؟
پرسش های شما
پاسخ های کارشناسان ما

امـــروزه اطالعات گوناگـــون
از طریـــق شبکــه های مجـازی
به دست عموم مردم می رسد
که ممکـــــن است برخـــــی از
آنها نادرست باشند .درســــت
است که هر فـرد باید مطالب
را سبک سنگیــــن کند و
مهـــم تر از آن ،منبع خبــــــر را
بشناسد ،اما ما خدمتگزاران
بخش سالمـت هم وظیفه
داریـــم که اطالعــــات درست
را در اختیـــــار مــــردم بگذاریم
و به سواالت آنان پاسخ دهیم.
بر این اســـاس ،بر آن شدیم که
صفحاتی را در نشریه ســروش
شمــــس به پاسخ پرسش های
شما اختــصاص دهیم.
تخــم مــرغ بهتریــن منبــع پروتییــن
بــرای رشــد و تکامــل انسانهاســت کــه
بســیاری از امــاح و ویتامیــن هــای
مــورد نیــاز را هــم فراهــم مــی کنــد ،بــه
طــوری کــه هیــچ پروتیینــی بــه انــدازه
پروتییــن تخــم مــرغ بــرای افزایــش
رشــد کــودکان مفیــد نیســت .نکاتــی
کــه در زیــر مــی خوانیــد پاســخی اســت
بــر پرســش هــای رایــج دربــاره تخــم
مرغ.

ارزش غذایــی تخــم مــرغ به شــدت
بــا نــوع تغذیــه مــرغ مرتبــط اســت.
بنابرایــن از آنجایــی کــه مــرغ هــای
محلــی در روســتاها معمــوال غذاهــای
بهتــری می خورنــد ،تخــم مرغ هــای
محلــی می تواننــد ارزش غذایــی
باالتــری داشــته باشــند .البتــه
متأســفانه برخــی از روســتاییان هــم
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مؤسســه خیریــه شــمس صاحــب امتیاز نشــریه اســت
و تمــام عوایــد فــروش نشــریه در راســتای اهــداف
مؤسسه هزینه خواهد شد.

اشتراک ساالنه

هزینه اشتراک ساالنه نشریه سروش شمس برای سال ۱۳۹7
مبلغ 600هزار ریال است.

اشتراک بیش از 10نسخه از هر شماره شامل %20تخفیف می باشد.
هزینه پست نشریه به داخل کشور به عهده دفتر نشریه است.

هزینه ارسال نشریه به خارج ازکشور به عهده متقاضی است.
امــروز از غذاهــای خــاص مرغداری هــا اســتفاده می کننــد و مرغ هــا را در
فضاهــای محــدود نگــه داری مــی کننــد کــه امــکان حرکــت کافــی و تغذیــه
طبیعی برای آنها را کاهش می دهد.

مسأله مهم درمورد انواع تخم مرغ ها  -بخصوص تخم مرغ محلی -افزایش
احتمال آلودگی به میکروب سالمونالست .بنابراین اگر از تخم مرغ استفاده می
کنید ،حتما کامال پخته باشد و به صورت عسلی مصرف نکنید.
تخــم مــرغ غنــی شــده بــا امــگا ،3ســلنیوم و یــا هــر مــاده مغــذی دیگــری،
بهتــر از انــواع معمولــی اســت .اســتفاده از غذاهــای مغــذی مثــل بــذر کتــان در
مرغــداری موجــب افزایــش مــواد مغــذی و غنــی شــدن گوشــت و تخــم مــرغ هــا
مــی شــود .همچنیــن هرچقــدر زرده تخــم مــرغ پررنــگ تــر باشــد ،مــواد مغــذی
بخصوص ویتامین  Aآن بیشتر است.
اگــر قصــد کاهــش وزن داریــد ،یــک روز درمیــان صبحانــه تخــم مــرغ آب پــز
میــل کنیــد .پروتییــن هــای تخــم مــرغ بــه شــما کمــک مــی کننــد کــه مــدت
طوالنیتری احساس سیری داشته باشید.

برخــی افــراد بــه تخــم مــرغ آلــرژی دارنــد .ایــن آلــرژی ممکــن اســت همــراه بــا
کهیــر ،دل پيچــه و حتــی آســم و حمــات تنفســی باشــد کــه بعــد از خــوردن
ســفیده خــام یــا پختــه بــروز مــی کنــد .کــودکان در مقابــل عوامــل آلــرژی زا
حســاس ترنــد ،بــه همیــن دلیــل مصــرف ســفیده قبــل یــک ســالگی ممنــوع
اســت .بعــد از یکســالگی ،مصــرف تخــم مــرغ کامــل را از مقــدار کــم شــروع
کنید و همزمان بروز عالیم را در کودک زیر نظر داشته باشید.
پنــج تخممــرغ در هفتــه بــراي همــه افــراد مجــاز اســت .البتــه اگــر چربــی
خون باال دارید احتیاط کنید و بیش از سه تخممرغ در هفته میل نکنید.

دانشــمندان روزب ـهروز اثــرات مفیــد بیشــتری بــرای تخممــرغ کشــف میکننــد.
ازجملــه اینکــه مــاده لســیتین موجــود در تخممــرغ موجــب کاهــش کلســترول
خــون میشــود .امــا هنــوز بــه نتایــج قطعــی نرســیدهاند و بنابرایــن بــرای افــرادی
که کلسترول باال دارند ،هنوز محدودیت مصرف را توصیه میکنند.

توجه داشته باشید که بدن ما خود کلسترول میسازد و کلسترول مادهای
ضروری نیست .اما دریافت برخی غذاها موجب کاهش یا افزایش جذب و ساخت
کلسترول در بدن میشود .برای کاهش کلسترول خون ،دریافت فیبر محلول
بیشتر و چربیهای اشباع کمتر ،مهمتر از میزان کلسترول دریافتی است.
بنابراین گوشت قرمز ،کره و روغن نباتی جامد کمتری مصرف کنید .غذاهای آماده
بخصوص پیتزا ،همبرگر و ساندویچهای آماده کمتری بخورید .دریافت میوه و
سبزی  ،روغن زیتون و غالت سبوسدار را افزایش دهید.

نحوه اشتراک

 .1واریز مبلغ اشتراک به شماره حساب 43625373/50
بانک ملت شعبه میدان توحید به نام مؤسسه خیریه شمس

 .2تکمیل فــرم اشتــراک در وب ســــایت نشــــریه بـــه آدرس
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دعـــوت بـــه ارســـال مقــــاله
ماهنامــه ســروش شــمس از عمــوم محققــان ،پزشــکان ،متخصصیــن ،خیریــن ،بیمــاران ،خانوادههــای بیمــاران و
صاحبنظــران سراســر کشــور دعــوت میکنــد مقــاالت ،مطالــب علمــی ،فرهنگــی ،اجتماعــی و دلنوشــتههای خــود را در
محورهای ذیل به نشریه ارسال کنند:
 .1نتایج منتشرشده طرحهای تحقیقاتی در زمینه پیشگیری و کنترل سرطان
 .2مطالــب آمورشــی و علمــی باهــدف افزایــش آگاهیهــای بیمــاران ،خانوادههــای آنهــا و مــردم در زمینــه پیشــگیری اولیــه،
تشخیص ،درمان ،مراقبتهای حمایتی ،مراقبتهای تسکینی و ...
 .3گزارش مشکالت و مسائل مهم اجتماعی فرهنگی در زمینه پیشگیری و کنترل سرطان
 .4دلنوشتههای بیماران و خانوادههای آنها
 .5گزارش اقدامات مهم در بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی و سازمانهای مردمنهاد سرطان
 .6مصاحبه با صاحبنظران و پیشکسوتان حوزه کنترل سرطان
 .7آثار هنری با موضوعات امید به زندگی و سالمت

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

نحوه ارسال مقاالت:

نویســندگان محتــرم میتواننــد بــه یکــی از روشهــای زیــر ،بــه ترتیــب اولویــت ،مطالــب خــود را بــه نشــریه ســروش شــمس
ارسال کنند:

 .1بارگذاری مطلب و ثبت مشخصات در سایت نشریه ،به آدرسhttp://shamsngo.ir/magazine/article :
 .2ارسال مطلب به ایمیل نشریه ،به آدرس shamsngo.ir@gmail.com

 .3ارسال فایل مطلب به فرمت  ،wordذخیرهشده در  CDبه دفتر نشریه
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