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خطا از من است، می دانم

از من که سالهاست گفته ام " ایاک نعبد"
 امـــــــا

به دیگران هم دلسپرده ام...

 از من که سالهاست گفته ام " ایاک نستعین"
امـــــــــــــا

 به دیگران هم تکیه کرده ام
 امــــــــــــــــــــا، تو

رهایم نکن
بیش از همیشه دلتنگم

 به اندازه ی متام روزهای نبودنم...
خداوندا دل به تو سپرده ام
مرا به حال خود وا مگذار



غدیــِر ابدی
ـــردم دور  ـــی از م ـــد دریای ـــده بودن ـــع ش ـــه جم هم

تـــا دور اقیانـــوس چشـــم های پیامـــر مـــوج مـــی زد 

ـــر  ـــه ب ـــود ک ـــی ب ـــگاه  های ـــرد ن ـــم کار می ک ـــا چش ت

ـــود. ابرهـــا  ـــه شـــده ب ـــی پیامـــر دوخت لب هـــای یاقوت

ـــم  ـــته  ها ه ـــال فرش ـــدای ب ـــد ص ـــوش می کردن ـــم گ ه

ـــان  ـــود ناگه ـــه ب ـــه جاودان ـــن صحن ـــن ای ـــیقی م موس

ـــت:  ـــا را گرف ـــه ج ـــکوت هم س

»من کنت مواله فهـــذا عــــلی مــــواله«
ـــان را  ـــن و زم ـــه زمی ـــه ک ـــود و هلهل ـــدای دف ب ص

ـــه  ـــر ک ـــن پیام ـــت های روش ـــود. از دس ـــرده ب ـــر ک پ

ـــیده  ـــان کش ـــمت آس ـــه س ـــوال را ب ـــبز م ـــازوان س ب

بـــود خطـــی نورانـــی بـــه ســـمت ابدیـــت کشـــیده 

ـــود.  ـــده ب ش
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اقداماتدرمانیتهاجمی،کمرنگترمیشوند
درد می آیــد و یکراســت می نشــیند ســمت چــپ قفســه ســینه ات. 
ــد.  ــر می کش ــه تی ــا ک ــت همان ج ــاال، درس ــی رود ب ــار م ــتت بی اختی دس
ــا  ــی. ت ــر بتوان ــق، اگ ــس عمی ــی دو نف ــود؛ یک ــا درد آرام ش ــتی ت می ایس
بــه خــودت بیایــی، درد تــا مغــز اســتخوانت رفتــه؛ دیگــر نمی توانــی آرام 
ــد.  ــر می کنن ــاال، درد را تصوی ــره ات ح ــوط چه ــک خط ــک ت ــری. ت بگی
چشــم هایت را می بنــدی و زیــر لــب حمــد می خوانــی. درد هنــوز هســت، 
ــران کم کــم متوجــه حالــت غیرعــادی تــو  ســمج و بی مــروت. دیگــر عاب
ــه نشســته ای  ــو ک ــر ت ــاالی س ــان می ایســتند ب ــده اند. یکــی دو نفرش ش
ــت.  ــته اس ــانی ات نشس ــر پیش ــردی ب ــرق س ــاه و ع ــه کوت ــک پل روی ی
ــم  ــه ه ــم ب ــت در چش ــت و آن وق ــش اس ــد از قلب ــان می گوی ــی ش یک
ــی  ــر زبان ــرص زی ــک ق ــش و ی ــب بغل ــوی جی ــد ت ــی، دســت می کن زدن
ــد.  ــش می کن ــه فروک ــه رفت ــد. درد رفت ــه بای ــا ک ــان ج ــذارد هم را می گ
ــب  ــن قل ــا ای ــگار ب ــار هــم جســته ای ان ــن ب ــت راحــت می شــود؛ ای خیال
ناســازگار.                                                   ادامــهدرصفحــهبعــد...
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دبیر علمی هفتمین کنگره ی بین المللی قلب و 
عروق رضوی:

سالبهسالبرتعدادبیمارانقلبیو
عروقیافزودهمیشود

ــن  ــی هفتمی ــر علم ــور ، دبی ــر رادپ ــر منوچه دکت
ــراز  ــا اب کنگــره ی بین المللــی قلــب و عــروق رضــوی چنــدی پیــش ب
تأســف از اینکــه بیماری هــای قلبــی و عروقــی در کشــور، کنتــرل شــده 
نیســت، عنــوان کــرد اگــر بــه همیــن روال ادامــه پیــدا کنــد، ســال بــه 

ــر تعــداد ایــن بیمــاران افــزوده خواهــد شــد.  ســال ب
ــر  ــرگ و می ــل م ــتین عام ــی نخس ــکته ی قلب ــد: س ــور می گوی رادپ
ــا یک ســوم مــرگ و  ــردان تقریب ــن بیمــاری در م ــوده و ای در کشــور ب
میرهــا را بــه خــود اختصــاص داده  اســت. میانگیــن ســن ابتــا و شــیوع 
ــی  ــطح جهان ــر از س ــران پایین ت ــی در ای ــی و عروق ــای قلب بیماری ه
اســت و در ایــن رابطــه  پیــروی از الگــوی زندگــی ماشــینی، تغذیــه ی 
ــه ورزش،  ــی ب ــه کاف ــدم توج ــت، ع ــرل دیاب ــدم کنت ــب، ع نامناس
ــه  ــد. ب ــاال و ... دخیلن ــون ب ــار خ ــات، فش ــه ی دخانی ــتعمال بی روی اس
گفتــه ی وی، گاهــی افــراد زیــر 30 ســال نیــز بــه ســکته ی قلبــی مبتا 
ــک  ــه پزش ــاالت ب ــاهده ی اخت ــورت مش ــر در ص ــه اگ ــوند ک می ش
مراجعــه کننــد، در باالتــر از 90 درصــد از مــوارد مراقبــه شــده، بــا مــرگ 
ــد: بیماری هــای قلبــی و  ــور می افزای ــر رادپ ــود. دکت ــد ب مواجــه نخواهن
عروقــی بــه صــورت تدریجــی و طــی زمــان اتفــاق می افتــد و افــرادی 
ــد تحــت نظــر  ــد، بای ــن بیماری هــا می دانن کــه خــود را در معــرض ای

پزشــکان مجــرب قــرار بگیرنــد.
بیمههاموثرترواردمیدانشوند

ــد:  ــی می گوی ــی و عروق ــای قلب ــای بیماری ه ــاره ی داروه وی درب
تقریبــا همــه ی داروهایــی کــه در زمینــه ی بیماری هــای قلبــی و 
ــرعت  ــه س ــه ب ــی ک ــه داروهای ــوند، از جمل ــرف می ش ــی مص عروق
ــق  ــار، تزری ــای بیم ــون در رگ ه ــدن خ ــه ش ــری از لخت ــرای جلوگی ب
می شــود یــا داروهــای اورژانــس و مرتبــط بــا جراحــی در کشــور تأمیــن 
می شــوند؛ امــا دسترســی بیمــاران بــا بنیــه ی مالــی مختلــف بــه ایــن 
داروهــا ممکــن اســت ســخت باشــد کــه در ایــن حــوزه بایــد بیمه هــای 

ــد. ــدا کنن ــه صــورت موثرتــری ورود پی ــی ب درمان

رییس انجمن قلب ایران: 

تغییرسبکزندگیالزمهکنترل
بیماریهایقلبیاست

دکتــر فریــدون نوحــی، رئیــس انجمــن قلــب ایران 
ــر  ــب و تغیی ــای مناس ــاذ راهکاره ــا اتخ ــد: ب می گوی
ســبک زندگــی می تــوان میــزان شــیوع بیماری هــای قلبــی را در 
ــه  ــون برخــی ب ــد: متاســفانه هــم اکن کشــور کاهــش داد. وی می افزای
ــه کار می کننــد کــه ایــن موضــوع  ــا رایان طــور بی وقفــه و ســاعت ها ب
ــت درد و  ــه دس ــی از جمل ــوارض فیزیک ــا ع ــرد را ب ــه ف ــز اینک ــه ج ب
ــی را  ــای قلب ــه بیماری ه ــا ب ــه ابت ــد زمین ــه می کن ــردن درد مواج گ

نیــز فراهــم مــی آورد.
فستفودهاتهدیدمیکنند...

ــتر و  ــی بیش ــوری، چرب ــه ش ــخنانش ب ــری از س ــش دیگ وی در بخ
شــیرین بــودن غــذا بــه عنــوان عوامــل خوشــمزه کــردن غــذا ها اشــاره 
ــد  ــد ایــن مــواد غذاهــا را خوشــمزه می کن ــد : هــر چن کــرده و می گوی
امــا بایــد ایــن موضــوع را نیــز در نظــر گرفــت کــه مصــرف زیــاد آنهــا 
از جملــه مصــرف غذاهــای آمــاده کــه هــر ســه فاکتــور را دارا هســتند 

ســامتی قلــب را بــه خطــر مــی انــدازد.
ــب و  ــه قل ــوط ب ــای مرب ــه بیماری ه ــن ک ــان ای ــا بی ــه ب وی در ادام
ــان  ــر در جه ــرگ و می ــل م ــن عل ــن و شــایع تری ــروق از مهــم تری ع
ــب و  ــش قل ــون همای ــی چ ــزاری همایش  های ــد: برگ ــت، می گوی اس
عــروق رضــوی می توانــد نقــش تاثیرگــذاری در ارائــه آخریــن راهکارهــا 
و دســتاوردهای پزشــکی در زمینــه بیماری هــای قلــب و عــروق داشــته 

باشــد.
سرمایهگذاریرویقلب

دکتــر نوحی افزایــد: بیمــاری هــای قلبــی و عروقــی دارای هزینه هــای 
درمانــی ســنگینی هســتند لــذا صــرف هزینــه بــه منظــور  پیشــگیری 
ــرمایه گذاری  ای  ــت؛ س ــرمایه گذاری اس ــی س ــت نوع ــا در حقیق از ابت
ــکاری  ــا هم ــف ب ــاد مختل ــژه در ابع ــای وی ــد برنامه ریزی ه ــه نیازمن ک

متخصصــان قلــب و عــروق اســت. 

ایرانی هــا، کــم و بیــش بــا بیماری هــای قلبــی و عروقــی آشــنا 
هســتند چــرا کــه کمتــر کســی را می تــوان پیــدا کــرد کــه خــود 
ــوده  ــا نب ــوع بیماری ه ــن ن ــر ای ــواده اش، درگی ــردی در خان ــا ف ی
ــده و تأســف برانگیــزش ایــن اســت  باشــد. قســمت نگــران کنن
کــه بیماری هــای قلبــی، نخســتین علــت مــرگ و میــر ایرانیــان 
اعــام شــده اســت و ایــن، یعنــی زنــگ خطــر؛ زنــگ خطــری 
کــه ســال هاســت نواختــه شــده امــا انــگار آنقدرهــا کــه بایــد و 
شــاید، جــدی گرفتــه نمی شــود. آمارهــا نشــان می دهــد کــه 40 
ــی  ــای قلب ــا در کشــور ناشــی از بیماری ه ــرگ و میره درصــد م
و عروقــی اســت. پــای صحبــت متخصصــان قلــب و عــروق کــه 
ــی از ایــن دســت می شــنوی " ســبک  می نشــینی مرتــب جمات
زندگــی ماشــینی در ابتــا بــه بیماری هــای قلبــی نقــش بزرگــی 

ــوان از ابتــا ــا انتخــاب ســبک زندگــی ســالم می ت دارد" " ب
 بــه بیماری هــای قلبــی پیشــگیری کــرد"  ورزش و تغذیــه مناســب 

بــه جلوگیــری از حمــات قلبــی کمــک خواهــد کــرد" و ...
هفتمیــن کنگــره بیــن المللــی قلــب و عــروق رضــوی نیــز بــا 
توجــه بــه ایــن موضوعــات و رویکــردی همســو بــا پیشــرفت های 
حــوزه درمــان قلــب و عــروق در بیمارســتان رضــوی برگــزار شــد. 
در ایــن کنگــره موضــوِع مباحــث، بیشــتر معطــوف بــه اقدامــات 
ــا  ــث پیشــگیری از ابت ــور مباح ــی و همین ط ــی کم تهاجم درمان
ــی از   ــه بخش ــود. در ادام ــی ب ــی و عروق ــای قلب ــه بیماری ه ب
ــی  ــن کنگــره خواندن اظهــار نظرهــای متخصصــاِن حاضــر در ای

اســت... 

قلبهامیایستند؛متهمزندگیماشینیاست
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متخصص قلب و عروق 
بیمارستان رضوی:

درهفتهحداقل150
دقیقهورزشکنید

ــروق  ــب و ع متخصــص قل
ــد:  ــه می کن ــوی توصی ــتان رض بیمارس

در هفته حداقل 150 دقیقه ورزش کنید. 
ــر  ــد: ورزش ب ــمی می گوی ــام هاش ــر اله دکت
ــر اســت. متاســفانه  ــب بســیار موث ســامت قل
وقتــی از ورزش صحبــت می کنیــم مــردم 
ــی  ــد؛ در حال ــی مســئله را جــدی نمی گیرن خیل
کــه ورزش در پیشــگیری از ابتــا بــه بیمــاری 

ــزایی دارد. ــر بس ــی  تاثی قلب
دردسازترینبیماریجامعهیجهانی

وی مــی گویــد: بیماری هــای عــروق کرونــر 
در حــال حاضــر دردســازترین بیماری هــای 
جامعــه ی جهانــی شــمرده می شــوند کــه 
ــر  ــات باعــث مــرگ و می ــی در حــد تصادف حت
می شــوند و آمــار تلفــات آن از بیماری هــای 
عفونــی نیــز بیشــتر اســت. در ایــن میــان 

ــت  ــر اس ــروق کرون ــای ع ــی از بیماری ه نوع
کــه عاوه بــر گســتره ی ســنی، بیشــتر در 
ــناخته  ــد ش ــت و بای ــایع اس ــان ش ــان جوان می
ــه  ــان آن ارائ ــه و درم شــده و راه کارهــای مقابل
میــزان  می افزایــد:  هاشــمی  دکتــر  شــود. 
ــال  ــر 30 س ــه زی ــا ب ــن بیماری ه ــه ای ــا ب ابت
ــیوع  ــل ش ــن عل ــه، و  مهم تری ــترش یافت گس
ایــن بیمــاری، عوامــل خطرناکــی چــون فشــار 
ــی  ــاد، کم تحرک ــت، وزن زی ــاال، دیاب ــون ب خ
ــی  ــرفت تنگ ــث پیش ــه باع ــت ک ــیگار اس و س

عــروق کرونــر می شــود.
ــوع از  ــن ن ــان ای ــد: درم ــه می ده  وی ادام
ــی و  ــی و گرفتگ ــزان تنگ ــه می ــا ب بیماری ه
شــدت و نــوع درگیــری عــروق کرونــر بســتگی 
دارد کــه در برخــی افــراد بــا تغییــر روش 
زندگــی یــا اســتعمال داروهــا و ایجــاد تحــرک 
ــک  ــب کم ــی قل ــه بازتوان ــوان ب و ورزش می ت
کــرد امــا در برخــی دیگــر، بایــد بــا مداخــات 
بیشــتری چــون آنژیوپاســتی یــا روش جراحــی 
قلــب بــاز بــه طــول عمــر بیمــار و درمــان وی 

ــاری رســاند.  ی

بهترینراهتغییرسبکزندگی
وی بــا تأکیــد فــراوان بــر پیشــگیری از ابتــا 
می گویــد:  این چنینــی  بیماری هــای  بــه 
بهتریــن راه ایــن اســت کــه روش زندگــی 
ــال،  ــوان مث ــه عن ــم و ب ــر دهی ــود را تغیی خ
ماقات هــای  برنامه ریــزی  جــای  بــه 
روزانــه در رســتوران های فســت فود و میــان 
آلودگی هــای شــهری، در فضاهــای ســبز و 
ــات  ــود را ماق ــتان خ ــاده روی دوس ــن پی درحی
روزانــه ی  برنامه هــای  را در  کــرده و ورزش 

ــم. ــود بگنجانی خ
ــتفاده از  ــص، اس ــن متخص ــه ی ای ــه گفت ب
ــون  ــی چ ــن عوارض ــتاندارد روغ ــزان غیراس می
پــی  در  کرونــری  بیماری هــای  بــه  ابتــا 
ــه توصیــه ی  خواهــد داشــت. دکتــر هاشــمی ب
ســازمان های جهانــی مســئول در حــوزه ی 
ابتــا بــه ایــن بیماری  هــا اشــاره کــرده و 
 WHO ــی ــازمان جهان ــه ی س ــد: توصی می گوی
ــق 150  ــدن از طری ــش ســوخت و ســاز ب افزای

ــت.  ــه اس ــی در هفت ــه ورزش حداقل دقیق

متخصص ایرانی مقیم آلمان

سنبروزبیماریهایقلبیدرایران
یکدههجلوترآمدهاست

ــن  ــد: س ــان می گوی ــم آلم ــی مقی ــص ایران متخص
بــروز بیماری هــای قلبــی در ایــران یــک دهــه جلوتــر 

آمــده و ایــن خطــر بزرگــی اســت.
ــی در  ــای قلب ــروزه بیماری ه ــد:  ام ــی می افزای ــی همدانچ ــر عل دکت
تمــام جامعــه ی جهانــی خیلــی شــایع هســتند و بایــد اقــرار کــرد کــه 
امــروزه بــا توجــه بــه دامنــه ی وســیع اطاعاتــی کــه در دســترس همــه 
وجــود دارد، کســی نیســت کــه از عــوارض چاقــی و اســتعمال دخانیــات 
ــه  ــد ک ــراد می دانن ــه ی اف ــال، هم ــوان مث ــد؛ به عن ــته باش اطــاع نداش
دخانیــات و ابتــا بــه چاقــی جــز عوارضــی ماننــد ابتــا بــه بیماری هــای 

ــی دارد. ــی و عروق ــل بیماری هــای قلب وخیمــی مث

ــه  ــن ب ــه ی م ــد: توصی ــیلر می گوی ــک ش ــگاه فردری ــتاد دانش اس
مــردم ایــران ایــن اســت کــه بــه دانســته های خــود عمــل کننــد چراکــه 
کشــور مــا جامعــه ی جوانــی دارد و طبــق آمــار در حــدود 70 درصــد از 
ــروز  ــد و اکنــون ســن ابتــا و ب جامعــه ی مــا زیــر 35 ســال ســن دارن

ــده اســت. ــر آم ــی یــک دهــه جلوت بیماری هــای قلب
مواجهه با انبوهی از بیماران قلبی در سال های آتی

ــول  ــم غیرمعم ــن رژی ــه ای ــی ب ــان ایران ــر جوان ــدار داد: اگ وی هش
ــود و  ــه ی وزن خ ــردن اضاف ــرل نک ــب و کنت ــی نامناس ــبک زندگ و س
ــده  ــال های آین ــا در س ــد، م ــه دهن ــات ادام ــتفاده از دخانی ــن اس هم چنی

ــود . ــم ب ــی مواجــه خواهی ــاران قلب ــداد انبوهــی از بیم ــا تع ب
ــار  ــرد: ششــمین ب ــاره ک ــه اش ــاری ری ــو و پرفش ــن متخصــص اک ای
ــوی  ــب رض ــی قل ــای بین الملل ــور در کنگره ه ــار حض ــه افتخ ــت ک اس
ــت  ــی و کیفی ــای علم ــبختانه از لحــاظ غن ــره خوش ــن کنگ را دارم و ای

ــت. ــحال کننده اس ــده و خوش ــیار امیدوارکنن ــی بس اجرای

با حضور بنیان گذار اکوکاردیوگرافی سه بعدی در جهان 

برگزاریکارگاهآموزشی
»اکوکاردیوگرافیسهبعدیدرتعیین

عملکردبطنهایقلب«
ــرد  ــن عملک ــدی در تعیی ــه بع ــی س ــی »اکوکاردیوگراف کارگاه آموزش
ــدی  ــه بع ــی س ــذار اکوکاردیوگراف ــور بنیان گ ــا حض ــب« ب ــای قل بطن ه
ــا در  ــد. اکوکاردیوگرافی ه ــزار ش ــوی برگ ــتان رض ــان در بیمارس در جه

فرم هــای ســه بعــدی و حتــی چهاربعــدی پیشــرفته ترین انــواع 
ــت  ــا دق ــوان ب ــا می ت ــق آن ه ــه از طری ــد ک ــمار می رون ــه ش ــو ب اک
ــی  ــژه در بیماران ــه وی ــاص را ب ــاالت خ ــی اخت ــی برخ ــیار فراوان بس
کــه دریچــه ی قلــب آن هــا مصنوعــی اســت یــا کاندیــدی بــرای انــواع 
ــی کــرد. بیمارســتان  ــا روش هــای تهاجمــی می شــوند، ارزیاب ــا ب عمل ه
ــوده اســت کــه دســتگاه  ــی در کشــور ب رضــوی نخســتین مرکــز درمان
ــوژی  اکوکاردیوگرافــی ســه بعــدی را وارد کــرده و اکنــون از ایــن تکنول
ــا حضــور  ــن کارگاه آموزشــی ب ــود. ای ــتفاده می ش ــر کشــور اس در سراس

ــد. ــوی برگزارش ــتان رض ــو در بیمارس ــور بادان پروفس
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راهاندازیاتاقعمل
جراحیترکیبیدر
بیمارستانرضوی

ــوق  ــتان ف ــس بیمارس رئی
در  رضــوی  تخصصــی 
ــروق  ــب و ع ــی قل ــره بین الملل ــن کنگ هفتمی
ــاق عمــل  ــدازی ات بیمارســتان رضــوی از راه ان
ــتان  ــي( در بیمارس ــي ترکیب ــدی )جراح هیبری

رضــوی خبــر داد. 
دکتــر ســعید هاشــم زاده بــا اشــاره بــه تغییــر 
ــب و  ــره قل ــن دور از کنگ ــزاری ای ــدل برگ م
عــروق رضــوی در مقایســه بــا دوره هــای 
ــره  ــن کنگ ــم ای ــت: ســعی کرده ای ــته گف گذش
را بــه مدلــی کــه در کشــورهای توســعه 
یافتــه برگــزار می  شــود، نزدیک تــر کنیــم. 
ــد  ــور چن ــول مح ــا ح ــخنرانی ها و مقاله ه س
ــه  ــا ب ــدند ت ــته بندی ش ــی دس ــوع اصل موض
ــه  ــف پرداخت ــای مختل ــوع از زوای ــک موض ی

ــود. ش
ــای  ــول دوره ه ــزود: در ط ــن اف وی همچنی
ــگاه  ــا کنگــره جای ــز تــاش شــد ت پیشــین نی
خــود را در تقویــم کنگره هــای بین المللــی 
ومجامــع علمــی بــاز کنــد کــه بــه ایــن هــدف 
ــان  ــدادی از میهمان ــه تع ــان ک ــیدیم، چن رس
تماس هایشــان  طــی  قبلــی  کنگره هــای 
ــراز  ــره اب ــن کنگ ــرکت در ای ــه ش ــبت ب نس

ــد.  ــه کردن عاق
ــزاری  ــا برگ ــه داد: ب ــم زاده ادام ــر هاش دکت
کارگاه هــا و نشســت های تخصصــی موضوعــی 

گوناگــون در هــر دوره از ایــن کنگره هــا، ســعی 
کردیــم بــا ارایــه  پژوهش هــا و روش هــای 
جدیــد بــه ویــژه تجربیــات متخصصــان خــارج 
از کشــور، بــه بهــره وری متخصصــان و جوانــان 

جویــای نــام داخــل کشــور کمــک کنیــم.
ــر  ــد ب ــا تأکی ــتان ب ــن بیمارس ــل ای مدیرعام
ــت:  ــره گف ــن کنگ ــین ای ــی ادوار پیش اثربخش
ــن  ــز ای ــا، تجهی ــن کنگره ه ــتاوردهای ای از دس
بیمارســتان بــه کــت لــب )بخــش آنژیوگرافــی( 
اســت کــه مجهــز بــه ســه دســتگاه آنژیوگرافی 
ــرای  ــر ب ــانی بهت ــات رس ــه خدم ــت و زمین اس
بیمــاران قلــب و عــروق را فراهــم کــرده اســت. 
وی گفــت: ایــن بیمارســتان بــا تجهیــزات 
تشــخیص  و  درمــان  در  کــه  ای.پی.لــب 
بیماری هــای قلبــی کاربــرد دارد، از جملــه پنــج 
ــه شــمار  ــه ب ــن زمین ــر کشــور در ای مرکــز برت
ــه تخصــص  ــرد: هرگون ــد ک ــی رود. وی تأکی م
ابــداع  یــا  ورود  نیازمنــد  نوینــی  دانــش  و 
ــعی  ــن رو س ــت، ازای ــد اس ــای جدی تکنیک ه
کرده ایــم تــا بــه مــوازات ورود تجهیــزات، علــم 

ــم. ــز وارد کنی ــا را نی ــتفاده از آن ه اس
و  تجهیــزات  ورود  کــرد:  اضافــه  وی   
ابــزارآالت پیشــرفته  پزشــکی تــا پیــش از انجام 
ــود  ــا وج ــته ای و ب ــات هس ــرات و توافق مذاک
تحریم هــای فــراوان علیــه ایــران، بــا زحمــات 
و رایزنی هــای فراوانــی انجــام می شــد کــه 
امیدواریــم بــا رفــع ایــن تحریم هــا و گســترش 
ارتباطــات سیاســی، بتوانیــم در ورود تجهیــزات 

ــم. ــل کنی ــی عم ــه راحت ــات ب و امکان
دکتــر هاشــم زاده بــا اشــاره بــه وجــود 

ــان  ــوزه  درم ــه ای در ح ــکیات منطق تش
 CSI ــال، گفــت: انجمــن ــی اطف ــی و عروق قلب
در منطقــه مــا فعالیــت داشــته و طــی مذاکراتی 
داشــته اند،  رضــوی  بیمارســتان  بــا  کــه 
ــور و  ــوص حض ــود را در خص ــدی خ عاقه من
همــکاری بــا بیمارســتان رضــوی ابــراز کردنــد. 
وی اضافــه کــرد: در همیــن راســتا، بناســت تــا 
در حاشــیه  هفتمیــن کنگــره  بین المللــی قلــب و 
عــروق رضــوی، بــا مســؤوالن ایــن تشــکیات 
ــویی  ــمت وس ــه س ــا ب ــویم ت ــره ش وارد مذاک
ــوان  ــی را به عن ــز درمان ــن مرک ــه ای ــم ک بروی
ــب  ــادرزادی قل ــای م ــان بیماری ه ــب درم قط

ــم. ــی کنی معرف
مدیرعامــل بیمارســتان فــوق تخصصــی 
ــای  ــه جراحی ه ــه گون ــام هم ــوی از انج رض
قلبــی و عروقــی بــه جــز پیونــد قلــب در 
ــرد:  ــار ک ــر داد و اظه ــوی خب ــتان رض بیمارس
یکــی از تعهداتــی کــه بــا توجــه بــه امکانــات و 
تجهیــزات حاصــل از برکــت موقوفــات رضــوی 
ــم،  ــف کرده ای ــود تعری ــرای خ ــتان ب در بیمارس
رصــد بیمــاران در کشــورهای مســلمان کمتــر 
ــوزه  پزشــکی اســت.  وی  ــه در ح توســعه یافت
ــا 200  ــدود 150 ت ــاه ح ــه در م ــان اینک ــا بی ب
ــتان  ــن بیمارس ــروق در ای ــب و ع ــی قل جراح
ــل 20 درصــد از  انجــام می شــود، گفــت: حداق
ــی،  ــاران خارج ــه بیم ــوط ب ــا مرب ــن عمل ه ای
ــان  ــت، چن ــراق اس ــور ع ــوص کش ــه خص ب
را  مراجعه کننــدگان  ایــن  درصــد   90 کــه 
اطفــال زیــر هفــت ســال ایــن کشــور تشــکیل 

می دهنــد.

استاد بیماری های قلب و عروق مقیم آمریکا:

همهبرایپیشگیریازابتالبه
بیماریهایقلبیبسیجشویم

ــکا  ــم آمری ــروق مقی ــب و ع ــای قل ــتاد بیماری ه اس
ــی و  ــای قلب ــه بیماری ه ــا ب ــت ابت ــد: وضعی می گوی
عروقــی در ایــران طــوری اســت کــه همــه بایــد بــرای پیشــگیری از ابتا 

ــی بســیج شــویم. ــه بیماری هــای قلب ب
بیماریچاقی

دکتــر محمــد شناســا می افزایــد: مشــکل بســیار بزرگــی کــه در بیشــتر 
ــده را  ــده ش ــعه یافته دی ــه و توس ــورهای مرف ــژه در کش ــورها به وی کش
ــک  ــوان ی ــی به عن ــر، چاق ــال حاض ــت. در ح ــد اس ــش از ح ــی بی چاق
بیمــاری شــناخته شــده کــه بــه صــورت حداقلــی نزدیــک بــه 30 بیماری 
دیگــر را ماننــد فشــار خــون و نارســایی قلــب منجــر می شــود متأســفانه 
فعالیــت زیــادی در حــوزه ی پیشــگیری از چاقــی و درمان هــای آن انجــام 
نشــده و فســت فودها و چاقــی ناشــی از آن بــه مســأله ای عمــده در تمــام 
جهــان تبدیــل شــده اســت. وی مــردم را بــه انجــام ورزش و اســتفاده از 
ــرده  ــوت ک ــن دع ــه دور از شــکر و روغ ــی مناســب و ب ــای غذای رژیم ه

ــی را  ــی و درمان ــز آموزش ــئولیت های مراک ــی از مس ــد: یک و می گوی
بایــد حرکــت بــه ســمت پیشــگیری از چاقــی دانســت کــه بایــد از ســطح 

ــود. ــاز ش ــتان ها آغ ــتان ها و دبیرس ــن و از دل دبس ــنین پایی س
توانمندی بیمارستان رضوی

ــژه  ــان و به وی ــود در درم ــاد بهب ــه ایج ــان اینک ــا بی ــا ب ــر شناس  دکت
ــه بیماری هــا هــدف روشــن و واضــح بیمارســتان  ــا ب پیشــگیری از ابت
ــر،  ــال حاض ــد: در ح ــاره می کن ــت، اش ــوی اس ــی رض ــوق تخصص ف
ــه شــمار مــی رود  ــر ب بیماری هــای قلبــی شــایع ترین علــت مــرگ و می
ــا همــه بــه فکــر پیشــگیری و آمــوزش در راســتای  کــه باعــث شــده ت
آن بیفتنــد ودر همیــن راســتا، توانمنــدی بیمارســتان رضــوی بــا توجــه به 
پشــتوانه ی عظیمــی کــه از مجموعــه و نهــاد گســترده ی آســتان قــدس 
رضــوی دارد، در برنامه ریزی هــای آموزشــی و درمانــی در خصــوص 

ــت. ــهود اس ــی مش ــای قلب بیماری ه
ــای  ــرد: در آریتمی ه ــار ک ــی اظه ــای قلب ــص آریتمی ه ــن متخص ای
ــا  ــدارد ام ــادی ن ــی زی ــی، روش ابیلیشــن کارآی ناشــی از ســکته های قلب
ــار  ــی در بیم ــم انجــام جراحــی، مشــکات قلب ــه علی رغ ــواردی ک در م
بازگشــت می یابــد، بــا درمان هــای دارویــی می تــوان بــه بیمــاران 

کمــک کــرد. 
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بــرگزاری
3نشسـت

تخصــصی

بررسی تعدادی از موارد خاص گروه اینترویشن بیمارستان رضوی
درمان اندوواسکولر بیماری های آئورت

ــخیصی و  ــد تش ــز در رون ــترک و بحث برانگی ــی مش ــناریوهای بالین س
ــرال ــی نارســایی دریچــه میت درمان

حضور16
متخصصبرجسته
ازخارجازکشور

ــان،  ــه، آلم ــا، فرانس ــکا، ایتالی ــورهای آمری از کش
ــزی،  ــتان، مال ــی، هندوس ــره جنوب ــتان، ک انگلس

ــه و... ترکی

حضور400
متخصصداخلیو

خارجی
116 نفــر ســخنران و هیئــت رئیســه و بیــش از 

70 ســخنرانی در قالــب مقالــه

6کتابچهراهنمای
آموزشیدرباره

بیماریهایقلبیو
عروقی

راهنمای بیماران مبتا به نارسائی قلبی
آشنایی با توانبخشی قلب

راهنمای بیماران قلبی و عروقی
مراقبت های پس از جراحی قلب باز

pace maker راهنمای بیماران دارای
ICD   راهنمای بیماران دارای

برپایی10جلسه
موضوعیدر

کنگره

چگونگی برخورد در بیماران دچار بیماری عروق کرونر
نارسایی بطن راست و چپ

جراحی دریچه آئورت و آئورت سینه ای
LM چگونگی برخورد و تصمیم گیری در بیماران با ضایعه ی
بیماری مادرزادی قلبی و ساختمان قلب )ازدوران جنینی تا نوجوانی(
آریتمی های قلبی . مرگ ناگهانی قلب . اینترویشن در آئورت

ــرال؛ تازه هــای  ــان مناســب نارســائی دریچــه میت تشــخیص و درم
2015 بــرای گــروه قلــب  و عــروق

بررسی پروگنوز بیمارهای کرونر )با تاکید بر تصویربرداری(

اجرای
18طرح
پژوهشی

ــس  ــه اورژان ــی خاصــی ب ــازه ی زمان ــه در ب ــی ک ــاران قلب ــوکارد در بیم ــوس می ــر آنفاکت ــر ب ــل موث ــی عل بررس
ــد ــرده بودن ــه ک ــتان مراجع بیمارس

بررســی تاثیــر کوتــاه مــدت بازتوانــی قلــب بــر کیفیــت زندگــی، اضطــراب و افســردگی بیمــاران بعــد  از جراحــی 
عــروق کرونــر

بررسی ارتباط بین سرمی تستوسترون با توان فعالیت فیزیکی در مردان مبتا به نارسایی مزمن
بررســی عــوارض دیــررس مســمومیت بــا گاز جنگــی خــردل گوگــردی بــا توجــه ویــژه بــر روی عــوارض قلبــی و 

عروقــی جانبــازان جنــگ تحمیلی
شکل گیری واکسنی در جهت پیشگیری از ابتا به بیماری های واگیر عفونی قلبی

 و ...
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شانزدهمینجلسهانجمن
الکتروفیزیولوژیقلبایراندر
بیمارستانرضویبرگزارشد

شـانزدهمین جلسـه ی انجمـن الکتروفیزیولـوژی قلـب 
بیمارسـتان رضـوی و در حاشـیه ی هفتمیـن  ایـران در 

کنگـره ی بین المللـی قلـب و عـروق بیمارسـتان رضـوی برگـزار شـد.
بـه گفتـه ی »دکتـر علی رضا حیـدری بکاولی« این جلسـه بـرای اولین بار 
اسـت کـه در حاشـیه ی هفتمیـن دوره از کنگره ی بین المللـی قلب رضوی و 

در خـارج از تهران برگزار می شـود.

ارائهنوینتریندستاوردهایجراحیدریچهآئورت
حضـور  در  قلـب  آئـورت  دریچـه   جراحـی  دسـتاوردهای  نوین تریـن 
متخصصـان قلب و عـروق جهان در نخسـتین روز از هفتمین کنگره ی قلب 

و عـروق بیمارسـتان رضـوی بررسـی شـد.
ایـن دسـتاوردها و روش هـای نویـن جراحـی دریچـه ی آئـورت و آئـورت 
سـینه ای طـی نشسـتی علمـی و در حضـور برجسـته ترین درمان گـران و 
متخصصـان قلـب و عـروق جهـان ارائـه شـده و در آن، تجربیـات پزشـکان 
متخصـص ایـن حـوزه بـه بحـث و بررسـی گـذارده شـد. تازه هـای جراحـی 
دریچـه ی آئورت در قالب مقاالتی با عناوین » روش های ترمیم اندووسـکوالر 
و هیبریـد در جراحـی آئـورت«، »روش هـای جراحی ریشـه ی آئـورت با حفظ 
دریچـه ی آئـورت«، »روش هـای جراحـی آنوریسـم های سـینه ی شـکمی«، 
»روش هـای عمل جراحی مجـدد پروگزیمال آئورت«، »جراحـی در بیماران با 
ریشـه ی آئـورت کوچـک«، »روش های حفظ مغز در جراحی قـوس آئورت« و 

هم چنیـن »آندوکارتیـد دریچـه ی آئورت« بررسـی شـدند.

پروفسور سیف علیان:

نانوفناوریکمکشایانیبهدرمان
بیماریهایقلبیکردهاست

»اگـر در درمـان بیماری ها، دانش و تکنیکی به روز شـود، 
من دیگر سـراغ شـیوه های قدیمی نمی روم«.

پروفسـور الکسـاندر سـیف علیان، صاحبنظـر در زمینـه 
نانـو فنـاوری و سـلول های بنیـادی بـا بیـان این مطلـب می گویـد: در حال 
حاضـر شـیوه های پیشـرفته ای در زمینـه بیماری های 
قلـب وعـروق در جهـان انجـام می شـود و 
شـیوه های نویـن دیگری نیـز درحال 
امـروزه  امـا  اسـت،  مطالعـه 
وسـلولهای  نانـو  دانـش 
بنیـادی بیـش از دیگـر 

مـوارد مـورد اقبـال محققـان و پزشـکان اسـت .
وی کـه در هفتمیـن کنگره بین المللـی قلب وعروق رضـوی مقاله ای 

در همیـن زمینـه ارایـه کـرده، می افزایـد: بـه طـور کلـی سـلول های بنیـادی، 
کارایـی قابـل توجهی در ترمیم مشـکات بدن دارند، اما اسـتفاده از این شـیوه 

در سـنین کودکی مؤثرتر اسـت.
پروفسـور سـیف علیان ادامه می دهد: در گذشـته برای جراحی عـروق قلب از 
عـروق فـرد بیمـار به قلـب پیوند زده می شـد، اما این شـیوه بـه دالیل مختلف 
در 30 درصـد بیمـاران امکان پذیـر نبـود و فـوت می کردند، این در حالی اسـت 
کـه بـا فنـاوری تولیـد رگ مصنوعـی و بهره گیـری از نانـو فناوری، این شـیوه 
سـبب بهبود نارسـایی شـده، چنـان که بعـد از هفت هفته رگ یادشـده شـبیه 

رگ عادی انسـان می شـود.
وی بـا تأکیـد بر تسـهیل رونـد درمان هـا با شـیوه های نویـن افزود: در گذشـته 
روش هـای تشـخیصی و درمانـی تهاجمـی، دشـوار و گاه وابسـته بـه اسـتفاده از 
تجهیـزات بود، اما این مسـأله بـا ورود فناوری های مدرن رو به کاهش رفته اسـت.

بیمارانقلبیمادرزادیهمباید
»بیمارخاص«بهشمارآیند

بیمـاران مبتـا بـه نارسـایی های مـادرزادی نیازمنـد حمایتهایـی همسـنگ 
بیمـاران خـاص هسـتند. دکتـر محمد برزویـی، فـوق تخصص قلب کـودکان 
در حاشـیه هفتمیـن کنگـره بین المللی قلب وعـروق بیمارسـتان رضوی گفت: 
بـا تمـام تاش هایـی که انجـام داده ایم هنـوز نتوانسـته ایم در وزارت بهداشـت 
ودرمـان کـودکان مبتـا به بیماری هـای مـادرزادی را به عنوان بیمـاران خاص 

معرفـی کنیم تـا از حمایت بیشـتری برخوردار شـوند. 
ایـن در حالی اسـت کـه برخی از این اطفـال به جراحی های مکـرر و پرهزینه 

نیـاز دارنـد. وی بـا اشـاره بـه اینکه در گذشـته هفتـه ای 15 هـزار تا یک 
میلیـون دالر بـرای درمـان ناراحتی های قلبی از کشـور خارج می شـد اما چند 

سـالی اسـت بـا مهـارت متخصصـان داخلی بـه این گونه سـفرها نیاز نیسـت، 
افـزود: بـرای کاهش نارسـایی های قلبـی اطفال به مـادران توصیـه می کنم  از 
وضعیـت بـارداری خود سـریع تـر آگاه شـده و هرگونـه عامل مشـکوک چه از 
لحـاظ تغذیـه و چـه عوامـل دارویـی را نادیده نگیرنـد. مهمتر اینکه از اسـترس 
و اضطـراب دور باشـند، زیـرا ایـن مسـأله از دالیل بـروز بیماری هـای قلبی در 
نوزادان اسـت. این اسـتاد بازنشسـته دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز تأکید کرد: 
ژنهـا نقـش موثـری در ابتـا دارنـد و از این رو سـلولهای مؤثر در ایـن زمینه در 
حال شناسـایی اسـت، اما اغلب این بیماری ها چندعاملی محسـوب می شـوند.
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در کشــور و در زمینــه پزشــکی هســته  ای نهادهــای درمانــی و پژوهشــی مختلــف طــی ســالیان 
ــته ای را  ــای هس ــا درمان ه ــه ت ــق گرفت ــش و تحقی ــذارده و از پژوه ــدان گ ــه می ــای ب ــر پ اخی
ســاماندهی و مدیریــت می کننــد امــا در ایــن میــان یکــی از موفق تریــن مراکــز، بیمارســتان فــوق 
تخصصــی رضــوی بــود اســت. ایــن بیمارســتان چنــد ســالی اســت کــه بــا راه انــدازی یکــی 
ــه  ــن زمین ــری را در ای ــزرگ و موث ــای ب ــور قدم ه ــته ای کش ــکی هس ــز پزش ــن مراک از مجهزتری
برداشــته اســت.  مرکــز پزشــکی هســته ای بیمارســتان رضــوی در فضایــی بالــغ بــر 2500 متــر 
مربــع و بــا همراهــی کادری مجــرب از متخصصیــن پزشــکی هســته ای در حــال خدمت رســانی به 
بیمــاران اســت و بایــد اعتــراف کــرد مجهزتریــن دســتگاه های تشــخیص و درمــان ســرطان در 

کشــور، در ایــن مرکــز مســتقر شــده اســت. 

 همه چیز درباره بخش پزشکی هسته ای بیمارستان رضوی 

تشخیص و درمان سرطان با مجهزترین دستگاه ها
شــاید بتــوان تاریــخ راه انــدازی نخســتین مرکز پزشــکی هســته ای در کشــور را بــه ســال 1346 ارجاع 
داد.  در ایــن ســال مرکــز پزشــکی هســته ای و تحقیقــات غــدد مترشــحه داخلــی دانشــگاه تهــران 

تأســیس شــد کــه و فعالیت هــای خــود را آغــاز کــرد.
این هــا صحبت هــای آغازیــن دکتــر فرشــاد امامــی، مســئول بخــش پزشــکی هســته ای بیمارســتان 
ــز پزشــکی هســته ای  ــات مرک ــزات و امکان ــا تجهی فوق تخصصــی رضــوی، اســت. وی در رابطــه ب
ــان  ــخیص و درم ــتگاه های تش ــن دس ــد: مجهزتری ــوی می گوی ــی رض ــوق تخصص ــتان ف بیمارس

ســرطان کشــور در بخــش پزشــکی هســته ای بیمارســتان رضــوی مســتقر اســت.
ــی  ــز درمان ــدود مراک ــی از مع ــوی یک ــتان رض ــته ای بیمارس ــکی هس ــش پزش ــد: بخ وی می افزای
ــد. ــه می کن ــم ارائ ــا ه ــرطان را ب ــان س ــوزه تشــخیص و درم ــه دو ح ــی رود ک ــمار م ــه ش کشــور ب

خرداد 1386، آغاز راه
وی بــا اشــاره بــه شــکل گیری مرکــز پزشــکی هســته ای در بیمارســتان رضــوی در خردادمــاه ســال 
ــب همــکاری یــک فیزیسیســت، دو پرســتار، یــک کمک پرســتار  ــا جل ــا ب ــد: مرکــز م 1386 می گوی
و یــک منشــی آغــاز بــه کار کــرد. کم کــم بــا توجــه بــه نیــاز موجــود و نیــز بــه خاطــر شــکل گیری 
روش هــای نویــن و تجهیــزات پیشــرفته در عرصــه پزشــکی هســته ای، تیــم مدیریتــی بیمارســتان بــه 
فکــر گســترش و توســعه بخــش پزشــکی هســته ای افتــاد. برنامه ریزی هــا صــورت گرفــت و اقدامــات 
ــات  آغــاز شــد. در ایجــاد مرکــز جدیــد در فــاز 2 بیمارســتان رضــوی، از بهتریــن تجهیــزات و امکان

موجــود بهــره گرفتــه شــد.
پیشرفته ترین در کشور

ــود در بخــش پزشــکی هســته ای  ــال حاضــر دســتگاه PET CT موج ــزود: در ح ــی اف ــر امام دکت
بیمارســتان رضــوی کــه تشــخیص و درمــان ســرطان را انجــام می دهــد، نخســتین در شــمال شــرق 

ــه شــمار مــی رود. کشــور و پیشــرفته ترین در ســطح کشــور ب
ــور  ــتگاه PET CT در کش ــه دس ــون س ــد: هم اکن ــته ای می گوی ــکی هس ــص پزش ــن متخص ای
موجــود اســت کــه دو دســتگاه در تهــران مســتقر بــوده و یــک دســتگاه، کــه مجهزتریــن آن هاســت در 

بیمارســتان رضــوی اســتقرار یافتــه اســت.
ــتانبول، دارای 70  ــهر اس ــا در ش ــه، تنه ــد: ترکی ــه می ده ــوی ادام ــتان رض ــی بیمارس ــر داخل مدی
دســتگاه PET CT اســت، امــا بایــد بگویــم کــه از نظــر کیفیــت خدمــات ارائه شــده در بیمارســتان 
رضــوی، تشــخیص دقیــق و همجــواری و هماهنگــی بخــش تشــخیص و درمــان، مــا در منطقــه جــزو 

ــای پزشــکی هســته ای هســتیم. برترین ه
ــرد  ــاره ک ــتگاه اش ــن دس ــتفاده از ای ــای اس ــوان مزیت ه ــوارض به عن ــان و کاهــش ع ــه درم وی ب
ــد  ــش از 95 درص ــرای بی ــان ب ــخیص و درم ــکان تش ــور، ام ــتگاه مزب ــتفاده از دس ــا اس ــت: ب و گف
ــت.  ــده اس ــم ش ــد، فراه ــر کرده ان ــر را درگی ــای دیگ ــه اندام ه ــرطان هایی ک ــژه س ــرطان ها، به وی س

تجهیز بخش پزشکی هسته ای در شرایط تحریم
ــدازی مرکــز پزشــکی هســته ای بیمارســتان رضــوی در شــرایط تحریــم  امامــی در خصــوص راه ان
می گویــد: تجهیــزات موردنیــاز قبــل از تشــدید تحریم هــا تهیــه شــد و بخشــی دیگــر نیــز، علی رغــم 
ســنگ اندازی های تحریم کننــدگان در زمــان تحریــم، تهیــه و بــرای تجهیــز بخــش پزشــکی 

هســته ای تحویــل شــد.
وی می افزایــد: در حــال حاضــر، بخــش پزشــکی هســته ای مــا بــا دارا بــودن دســتگاه PET دســتگاه 

ـــا مصـــداق تیـــزی و تیـــغ اینجـــا هـــم  دقیق
مطـــرح اســـت. گاه می توانـــد نابجـــا اســـتفاده 
ـــده  ـــد و گاه نجات دهن ـــرب باش ـــده و مخ ش
و امیدبخـــش. واقعیـــت ایـــن اســـت کـــه 
در دنیـــای امـــروز، انـــرژی هســـته ای 
کاربردهـــای صلـــح آمیـــز فراوانـــی دارد. 
بـــه طـــوری کـــه نمی تـــوان از آن هـــا 
چشم پوشـــی کـــرد؛ ایـــن صنعـــت مهـــم 
در عرصه هایـــی همچـــون کشـــاورزی، 
ـــکی،  ـــرژی، دامپزش ـــع آب، ان ـــت مناب مدیری

ــذار اســـت. دامپـــروری و... اثرگـ
مهمتریـــن  از  یکـــی  بیـــن  ایـــن  در 
ـــه   ـــته ای در عرص ـــرژی هس ـــای ان کاربرده
ـــن  ـــته ای در ای ـــرژی هس ـــت. ان ـــکی اس پزش
ــواع  ــخیص انـ ــد در تشـ ــش می توانـ بخـ
ـــا،  ـــد رادیوداروه ـــه و تولی ـــرطان ها، تهی س
تهیـــه و تولیـــد کیت هـــای هورمونـــی و... 

بـــه متخصصـــان کمـــک کنـــد.

ز   ا یکی 
مجهــزترین
مراکــز پزشکی 
هستـه ای 
 کشــور
ینجاست ا  
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SPECT، SPECT CT و ســیکلوترون، در فضایــی بالــغ بــر 2 هــزار و 500 
متــر مربــع بــا همراهــی کادری مجــرب از متخصصیــن پزشــکی هســته ای، 
ــت  ــه خدم ــه ارائ ــتاری باتجرب ــرداران و کادر پرس ــت ها، تصویرب فیزیسیس

می کنــد.
ازاسکناستخوانتاتومورهایمغزی

امامــی توضیــح می دهــد: بخــش پزشــکی هســته ای بیمارســتان 
ــتخوان  ــکن اس ــون اس ــی را چ ــکن های مختلف ــت اس ــادر اس ــوی ق رض
ــی  ــتم عصب ــل سیس ــی کام ــی، ارزیاب ــا کل ــی و ی ــی موضع ــامل ارزیاب ش
شــامل پرفیــوژن مغــز، تومورهــای مغــزی، پاســخ بــه درمــان رادیوتراپــی 

ــال  ــی احتم ــا بررس ــزی و ی ــنت مغ ــامل ش ــی CSF ش ــوم و ارزیاب ــا تالی ب
 ، ECنشــت مایــع، اســکن سیســتم ادراری شــامل اســکن داینامیــک کلیــه
ارزیابــی کورتکــس کلیــهDMSA و ارزیابــی ریفاکــسVCUG ، اســکن 
ارزیابــی سیســتم گوارشــی شــامل مجــاری صفــراوی HIDA، خون ریــزی 
ــه  گوارشــی GI Bleeding، عملکــرد غــدد بزاقــی، ترانزیــت مــری، تخلی
معــده و ترانزیــت کولــون، اســکن کبــد بــا ســولفوکلوئید و همانژیــم کبــد، 

ــد. ــام ده ــد و... انج ــد و پاراتیروئی ــی تیروئی ــینتی گرافی، ارزیاب داکروس
ــتگاه  ــری از دس ــا بهره گی ــا ب ــز م ــن، مرک ــر ای ــاوه ب ــد: ع وی می گوی
ــا داروهــای  ــرای تشــخیص و پیگیــری بافت هــای ســرطانی ب PET-CT ب

ــد. ــت می کن ــه خدم FDG، FET، Ga-PSMA و Ga-Dota-TOC ارائ
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به قلم دکتر سید حسن هاشمی، وزیر 
بهداشت و درمان :

بیمارستانرضویقطبپزشکی
هستهایکشوراست

یکــی از مهمتریــن شــیوه های تشــخیص 
انــواع  جملــه  از  ســخت  بیماری هــای 
ــن  ــت و ای ــته ای اس ــکی هس ــرطان ها، پزش س
شــیوه تشــخیصی، بــه تســریع در رونــد درمــان 

می کنــد. کمــک  بیماری هــا 

رادیوداروهــا، داروهایــی تشــکیل شــده از مــواد 
ــرداری  ــه جهــت تصویرب ــو هســتند ک رادیواکتی
تشــخیصی و بررســی تومورهــای ســرطانی، 
بررســی عفونت هــای روده و مشــکات کیســه 
صفــرا و سلســله اعصــاب بــدن، مــورد اســتفاده 

ــد. ــرار می گیرن ق
پزشــکی هســته ای همچنین بــرای آنالیز خون 
و پروتئین هــا مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد و در 
تشــخیص بیماری هــای دیگــری نظیــر تیروئیــد 
و هورمونــی نیــز کاربــرد دارد. ایــن شــیوه 
ــزی  ــای مغ ــن در بیماری ه ــخیصی همچنی تش
ــتفاده از  ــا اس ــاز ب ــی ب ــتفاده از جراح ــدون اس ب
اشــعه مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد، طــی 20 
ســال گذشــته و بــه خصــوص چنــد ســال اخیــر 
ســهم عمــده ای از درمان هــا بــه پرتــو درمانــی 
منشــعب شــده از پزشــکی هســته ای اختصــاص 

یافتــه اســت.
امــروزه پزشــکی هســته ای در کشــور مــا 

ــت  ــرده اس ــدا ک ــمندی پی ــگاه ارزش جای
ــوق  ــه بیمارســتان ف ــن زمین کــه در همی

ــه  ــم ب ــوی ه ــدس رض ــتان ق ــی آس تخصص
عنــوان قطــب بزرگ پزشــکی هســته ای کشــور 

در راس قــرار دارد.
ــا  ــته ای ی ــی هس ــیوه تخصص ــه ش ــه ب توج
همــان طــب هســته ای در بیمارســتان رضــوی 
ــود  ــال می ش ــت دنب ــا جدی ــه ب ــت ک مدت هاس
و در همیــن زمینــه نیــز همایش هــای تحقیقــی 
ــه  ــده ک ــزار ش ــم برگ ــی ه ــی خوب و پژوهش
امیــدواری بســیار زیــادی را بــرای بیمــاران 

ــت. ــرده اس ــاد ک ایج
ــته ای  ــکی هس ــش پزش ــن بخ ــاد م ــه اعتق ب
ــا  ــن رویکــرد قطع ــا همی بیمارســتان رضــوی ب
ــز  ــی نی ــگری درمان ــوزه گردش ــد در ح می توان
ــور  ــودآوری کش ــه در س ــد ک ــی کن نقش آفرین
نیــز آثــار خوبــی را بــه همــراه خواهــد داشــت. 

مدیر گروه پزشکی هسته ای دانشگاه تهران:

پزشکیهستهای؛شیوهجدیدوآسان
برایتشخیصسرطانهاست

ـــکی  ـــر واژه پزش ـــای اخی ـــم در ماه  ه ـــما ه ـــا ش حتم
ـــای  ـــاید از مزای ـــی ش ـــنیده اید، ول ـــاد ش ـــته ای را زی هس
ـــش  ـــن بخ ـــید.در ای ـــته باش ـــی نداش ـــاع چندان آن اط
ــاری،  ــد افتخـ ــر محمـ ــراغ دکتـ ــته ای سـ ــکی هسـ ــده پزشـ از پرونـ
ـــته ای  ـــکی هس ـــروه پزش ـــر گ ـــگاه و مدی ـــتاد دانش ـــص، اس ـــوق تخص ف
دانشـــکده پزشـــکی دانشـــگاه تهـــران رفته ایـــم تـــا از مزایـــای ایـــن 

ـــم. ـــتر بدانی ـــی بیش ـــن درمان روش نوی
ـــیوه های  ـــی از ش ـــته ای یک ـــکی هس ـــاری! پزش ـــر افتخ ـــاب دکت جن
جدیـــد پزشـــکی اســـت و مـــردم آگاهـــی خاصـــی در ایـــن زمینـــه 

ـــد. ـــیوه بگویی ـــن ش ـــان از ای ـــا برایم ـــد، لطف ندارن
ــا  ــخیص بیماری هـ ــرای تشـ ــکان بـ ــین پزشـ ــای پیشـ ــا دهه هـ تـ
ــات،  ــتفاده از آزمایشـ ــه اسـ ــور بـ ــرطان ها، مجبـ ــوص سـ ــه خصـ بـ
ـــت  ـــه دس ـــج ب ـــا نتای ـــه بعض ـــد ک ـــونوگرافی بودن ـــرداری و س تصویرب
ــکی  ــر پزشـ ــرایط حاضـ ــا در شـ ــود، امـ ــق نبـ ــی دقیـ ــده خیلـ آمـ
ـــوص  ـــه خص ـــا ب ـــخیص بیماری ه ـــرای تش ـــد ب ـــیوه جدی ـــته ای ش هس
ـــو  ـــواد رادیواکتی ـــی از م ـــدار کم ـــیوه مق ـــن ش ـــه در ای ـــت ک سرطان هاس
ـــدن در  ـــذب ش ـــل ج ـــه دلی ـــواد ب ـــن م ـــود. ای ـــار می ش ـــدن بیم وارد ب
ـــی را از  ـــات مهم ـــار، اطاع ـــدن بیم ـــای ب ـــلول ها و بافت ه ـــی س بعض

ــد. ــه می کننـ ــاری ارائـ بیمـ
ـــان  ـــرطانی را در هم ـــای س ـــیاری از بیماری ه ـــم بس ـــیوه عائ ـــن ش ای
مراحـــل اولیـــه نشـــان می دهـــد کـــه در نتیجـــه کمـــک زیـــادی بـــه 

درمـــان راحت تـــر آن می کنـــد.
پزشکیهستهایازچهزماندرکشورمانآغازشدهاست؟

در ســـال 1346 اولیـــن مرکزتخصصـــی پزشـــکی هســـته ای و 

ـــیس  ـــران تاس ـــگاه ته ـــی دانش ـــحه داخل ـــدد مترش ـــات غ تحقیق
ــکی  ــز پزشـ ــن مرکـ ــن و قدیمی تریـ ــع اولیـ ــه در واقـ ــد کـ شـ

هســـته ای کشـــور محســـوب می شـــود. امکانـــات ایـــن بخـــش در 
ـــًا  ـــه تدریج ـــود ک ـــر ب ـــن انگ ـــتگاه دوربی ـــک دس ـــد ی ـــان در ح آن زم
مجهزتـــر شـــد. امـــا طـــی دهه هـــای اخیـــر و بـــا فعالیـــت ســـازمان 
ـــرده  ـــدا ک ـــری پی ـــگاه بهت ـــخیصی جای ـــیوه تش ـــن ش ـــی، ای ـــرژی اتم ان
ـــق  ـــا موف ـــه تحریم ه ـــود هم ـــورمان باوج ـــته ای کش ـــمندان هس و دانش
ـــای  ـــته ای، پرتوداروه ـــکی هس ـــز پزش ـــعه مراک ـــن توس ـــده اند، ضم ش

ـــد. ـــد کنن ـــز تولی ـــاران را نی ـــان بیم ـــرای درم ـــاز ب ـــورد نی م
درحالحاضرپزشکیهستهایدرکشورماتاچهحددر
تشخیصبیماریهایسرطانییاریدهندهبودهاست؟

ـــرطان ها  ـــخیص س ـــرای تش ـــم ب ـــوز ه ـــته و هن ـــی داش ـــش مهم نق
ـــاران  ـــان بیم ـــاب درم ـــه در انتخ ـــود ک ـــتفاده می ش ـــیوه اس ـــن ش از ای
ـــل  ـــر در مراح ـــرطان ها اگ ـــیاری از س ـــه بس ـــن اینک ـــت، ضم ـــر اس موث
اولیـــه تشـــخیص داده شـــوند، درمـــان قطعـــی خواهنـــد داشـــت و همیـــن 
مســـئله بـــار بســـیاری از مشـــکات درمانـــی در ایـــن بیماری هـــا را 

ــد. کاهـــش می دهـ
طبهستهایچهمزایاییبرایبیماراندارد؟

ـــدارد و  ـــات خاصـــی ن ـــچ مقدم ـــیوه تشـــخیصی هی ـــن ش ـــتفاده از ای اس
ـــود  ـــات خ ـــام آزمایش ـــرای انج ـــد ب ـــی توان ـــادی م ـــرایط ع ـــار در ش بیم
ـــتن  ـــدون داش ـــوی ب ـــو اکتی ـــواد رادی ـــه م ـــم اینک ـــه مه ـــد. نکت ـــدام کن اق
عارضـــه از راه وریـــدی یـــا دهانـــی وارد بـــدن بیمـــار مـــی شـــوند و 
ـــرار  ـــد، ق ـــته باش ـــود داش ـــاری وج ـــه بیم ـــی ک ـــان نقاط ـــط در هم فق
ـــد.  ـــی کنن ـــه ای وارد نم ـــدن لطم ـــاط ب ـــایر نق ـــه س ـــد و ب ـــی گیرن م
در حـــال حاضـــر طـــب هســـته ای نقـــش مهمـــی را در تشـــخیص 
بیمـــاری هـــای دســـتگاه عصبـــی، گـــردش خـــون، غـــدد لنفـــاوی، 

ـــد. ـــی کن ـــا م ـــرطان و...ایف ـــام س ـــتخوان واقس ـــس، اس ـــتگاه تنف دس
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مدیرعامل بیمارستان رضوی:

امکانتولیدرادیودارودرمرکز
پزشکیهستهایبیمارستان
رضویفراهمخواهدشد

مدیرعامــل بیمارســتان رضــوی از امــکان 

ــته  ای  ــکی هس ــز پرش ــودارو در مرک ــد رادی تولی
بیمارســتان رضــوی خبــر داد. دکتــر ســعید 
ــد  ــکان تولی ــه زودی، ام ــت: ب ــم زاده گف هاش
هســته ای  پزشــکی  مرکــز  در  رادیــودارو 

بیمارســتان رضــوی فراهــم خواهــد شــد.
وی در ادامــه بیــان کــرد: بــا راه انــدازی 
ســیکلوترون و رادیوفارماســی در مرکــز پزشــکی 
هســته ای بیمارســتان رضــوی، مــا امــکان تولید 
FDG بــرای اکثــر ســرطان ها، FET بــرای 
 choline تشــخیص و پیگیــری ســرطان مغــز و
Ga-  ،برای ســرطان پروســتات  Ga_PSMAو
ــن و  ــرای ســرطان نورواندوکری Dota-TOC ب

ــت. ــم داش ــا را خواهی ــز این ه ــواردی ج م
ــتان  ــته ای بیمارس ــکی هس ــش پزش وی بخ

ــرفته ترین  ــن و پیش ــوی را مجهزتری رض
مرکــز پزشــکی هســته ای در کشــور 

خوانــد و گفــت: در ایــن مرکــز 2 دســتگاه 
SPECT ، یــک دســتگاه SPECT/CT و یــک 
ــا  ــیکلوترون ب ــش س ــتگاه PETCT و بخ دس
ــه  ــن اتاق هــای ایزول ــو فارماســی و همچنی رادی
جهــت درمــان بــا مــواد رادیواکتیــو وجــود دارد. 
همجــواری ایــن مرکــز بــا بخــش رادیوتراپــی، 
ســرطان  مرکــز  همین طــور  و  انکولــوژی 
ــت،  ــدازی اس ــال راه ان ــه در ح ــتان ک بیمارس
خدمــات کم نظیــری در خاورمیانــه، به ویــژه 
ــه  ــرطان، ارائ ــان س ــخیص و درم ــوزه تش در ح

ــرد. ــد ک خواه

مسئول بخش رادیوتراپی و انکولوژی بیمارستان رضوی:

بهترینمرکزپرتودرمانیکشور
اینجاست

پرتودرمانــی یکــی از راه هــای درمــان ســرطان اســت 
ــه همــراه دیگــر شــیوه های  ــا ب ــه تنهایــی ی ــا ب کــه ی
ــه  ــته ب ــرطان ها بس ــواع س ــان ان ــرای درم ــود.  ب ــز می ش ــان تجوی درم
نــوع و میــزان گســترش آن شــیوه های مختلــف درمــان وجــود دارد کــه 
ــی و جراحــی کــه هــر کــدام از  ــی، شــیمی درمان ــو درمان ــد از پرت عبارتن
ــان  ــرای درم ــی ب ــکل ترکیب ــه ش ــا ب ــی ی ــه تنهای ــا ب ــیوه ها ی ــن ش ای

ــوند. ــه می ش ــه کار گرفت ــرطان ب س
بـه کام سـاده پرتـو درمانی یعنـی اسـتفاده از انرژی اشـعه ایکس قوی 
یـا پرتوهـای یـون سـاز )مثـل الکترون هـا( بـرای بمبـاران سـلول های 
سـرطانی بـه منظـور تخریـب مـواد ژنتیکـی درون تومـور و جلوگیـری از 
رشـد و گسـترش بافت هـای سـرطانی. اینها توضیحـات ابتدایی اسـت که 
دکتـر فرزاد بیدوئـی رئیس بخـش رادیوتراپی و انکولوژی بیمارسـتان فوق 
تخصصـی رضوی برای معرفی بیشـتر فعالیت های بخشـی که مسـئولیت 

اداره اش را عهـده دار اسـت بیـان می کنـد.
ارتبـاط  در  درمانـی  شـیمی  و  رادیوتراپـی  بخـِش  می گویـد:  بیدوئـی 
تنگاتنگـی بـا پزشـکی هسـته ای قـرار دارنـد و در تشـخیص به هنـگام و 
حتـی درمـان انواع سـرطان ها این همجـواری و ارتباط نقش موثـری دارد.

پیشرفتهترینتجهیزاِتپرتودرمانی
وی بـا اشـاره بـه اینکـه حـدود 40 درصـد از مبتایان به سـرطان تحت 
پرتودرمانـی قـرار می گیرند و در برخی از سـرطان ها مثل سـرطان حنجره، 
بیـان می کنـد: دسـتگاه های  بـه جراحـی ارجحیـت دارد،  پرتـو درمانـی 
پرتودرمانـِی مسـتقر در بخـش مـا پیشـرفته ترین و مجهزتریـن در سـطح 
کشـور بـه شـمار می رونـد. ایـن بخـش بـا در اختیـار داشـتِن تجهیزاتـی 
Artiste ، Large bore CT- نظیـر شـتاب دهنده هـای خطـی پیشـرفته

Simulator بـا تـوان تفکیـک بـاال توانائـی انجـام تکنیک هـای نویـن 
رادیوتراپـی نظیـر IMRT ، IGRT ، SRS ، SRT و . . . را کـه تنهـا در 

معـدودی از کشـورهای همجـوار اجـراء می شـوند را داراسـت.

توانائیقدرتتفکیکباالبینتوموروارگانهایسالم
 Artiste دکتر بیدوئی این طور ادامه می دهد: وجود دو دستگاه رادیوتراپی
در این بخش اجازه درمان منظم و بدون تاخیر بیماران را برای ما فراهم کرده 
است. سیستم MLC پیشرفته دستگاه های ما با دارا بودن یکصدوشصت 
Leaf توانائی شگرفی در لوکالیزاسیون دقیق تومورهای سرطانی و تفکیک 
به رعایت دقیق نسبت  نتیجه  ارگانهای سالم همجوار داشته و در  از  آنها 
درمان یعنی تحمیل بیشترین دوز اشعه به تومور و کمترین دوز اشعه به 

ارگان های بحرانی اطراف منجر خواهد شد.
بهترینطراحیدرمانبهصورتسهبعدی

وی در خصـوص دسـتگاه CT-Simulator در ایـن بخـش می گوید: 
CT-Simulator پیشـرفته بخـش نیـز بـا دارا بـودن توان تفکیـک باال به 
طراحـی درمـان دقیق تـر تومورهای سـرطانی کمک کـرده و امـکان بهترین 
Set Up بیمـار را در حیـن درمان رادیوتراپی فراهم می سـازد. بـا وجود نرم افزار 
پیشـرفته طراحی درمان در این بخش ارتباط مناسـب الکترونیکی بین سیستم 
تصویربـرداری و سیسـتم درمـان برقـرار شـده و باعث ایجاد بهتریـن طراحی 
درمـان بـه صورت سـه بعدی و حتی چهـار بعدی خواهد شـد. و این امر ضمن 
کاهـش بیشـتر عـوارض درمـان باعث جـواب بـه درمـان بهتری نیـز خواهد 
شـد. وجود این سیسـتم تصویربـرداری پیشـرفته امکان انجام روشـهای نوین 
رادیوتراپـی را نیـز فراهم می کند. در این روش ها بهترین شـرایط درمان از نظر 
توزیع دوز مناسـب اشـعه در محدوده حجم تومور و رسیدن کمترین مقدار اشعه 

به ارگانهای سـالم مهیا می شـود.
وی در پایـان می گویـد: در مراجعـه اولیـه بیمـاران بـه کلینیک پزشـکان 
متخصـص رادیوتراپـی انکولـوژی در ایـن بخش، پس از ویزیت و تشـکیل 
پرونـده و بررسـی های پاراکلینیـک الزم، طـرح درمانـی آن هـا مشـخص 
می شـود. طـرح درمانـی اولیـه طبـق نظـر پزشـک بـه شـکل پرتودرمانی، 
شـیمی درمانی و یـا ترکیـب هـر دو مـورد می باشـد. درمان هـای تکمیلی و 
شـیمی درمانی بیمار نیز در صورت لزوم به شـکل سـرپایی و یا بسـتری در 
بخـش مجهـز به سیسـتم مونیتورینگ پیشـرفته بیمـار انجام می شـود. در 
طـول مـدت درمـان، کلیـه بیماران طـی یک برنامه منظم توسـط پزشـک 
متخصـص جهـت ارزیابـی پاسـخ بـه درمـان و مدیریـت عـوارض درمـان 

ویزیـت و معاینـه می گردند.
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در دومین سمپوزیوم بین المللی صرع بیمارستان رضوی تأکید شد:

بیمارانصرعیچشمانتظارحمایتبیمههاهستند
بعــد از مــدت هــا دیگــر می دانــد کــه  ایــن عائــم شــروع حملــه اســت؛ 
ــي  ــل چــوب خشــک شــده و در پ ــض شــده و مث ــش منقب ــام عضات تم
ــان  ــا اطرافی ــت. ام ــه نیس ــزی متوج ــر چی ــورد. دیگ ــن مي خ ــه زمی آن ب
ــی  ــده و گاه ــارج ش ــت خ ــف از دهان ــرزد، ک ــت می ل ــام بدن ــد تم گفته ان
ــت و از  ــرع اس ــه ص ــا ب ــد مبت ــوی. می دان ــاری ادرار می ش ــار بی اختی دچ
ایــن بیمــاری می ترســد. دوســت نــدارد دیگــران بداننــد کــه او دچــار ایــن 
ــن بیمــاری زندگــی، کار و ازدواجــش را  ــدارد ای بیمــاری اســت. دوســت ن
ــن  ــد او از ای ــه نخواه ــد چ ــه او بخواه ــا چ ــد... ام ــرار ده ــر ق ــت تاثی تح

ــرد.  ــج می ب ــاری رن بیم
باورهاینادرستدرباره»صرع«

ــان و  ــتر آلم ــگاه مونس ــاب دانش ــروه اعص ــر گ مدی
ــتان  ــاب بیمارس ــوم اعص ــات عل ــز تحقیق ــس مرک رئی
رضــوی در حاشــیه دومیــن ســمپوزیوم بین المللــی 
صــرع بیمارســتان رضــوی بــا تأکیــد بــر مشــکات ایــن 
بیمــاران می گویــد: بنابــر آمــار متفــاوت، بیــن یــک تــا 
ــا  ــه صــرع مبت ــراد جهــان ب ــم درصــد از اف ــک و نی ی
هســتند کــه در کشــور مــا نیــز بــا آنکــه ارزیابــی خاصــی 
ــزار  ــدود ۸00 ه ــد ح ــه؛ صاحبنظــران معتقدن ــاره صــورت نگرفت ــن ب در ای
نفــر بــه صــرع مبتــا هســتند. البتــه بــه بــاور مــن بــه دلیــل آنکــه آمــار 
حــوادث ترافیکــی در جامعــه مــا بیــش از آمــار جهانــی اســت، ایــن رقــم 

ــد.  ــته باش ــد داش ــد رش ــز می توان نی
ــی  ــی و اجتماع ــای فرهنگ ــد: باوره ــی، می افزای ــی گرج ــور عل پروفس
نادرســت از چالش هــای جــدی پیــش روی ایــن مبتایــان اســت. چنانکــه 
ــی  ــی چشم پوش ــی زندگ ــادی و طبیع ــد ع ــوند از رون ــر می ش ــب ناگزی اغل
ــردی  ــانی ف ــه پیش ــودن ب ــی ب ــب صرع ــه برچس ــی ک ــرا زمان ــد. زی کنن
بخــورد، تصــور می شــود او نمی توانــد زندگــی طبیعــی داشــته، ازدواج کنــد 
و فرزنــد بیــاورد. درحالــی کــه ایــن افــراد بــا نظــارت متخصصــان و تأکیــد 

ــری داشــته باشــند.  ــد زندگــی مؤث ــان مناســب، می توانن ــد درم ــر رون ب
بیمههاازبیمارانمصروعحمایتنمیکنند

پروفســور گرجــی کــه مؤســس چندیــن مرکــز تحقیقــات اعصــاب کشــور 
ــروع  ــاران مص ــمار بیم ــود ش ــای موج ــاس آماره ــد: براس ــت، می گوی اس
کشــور بیــش از دو برابــر مبتایــان »ام. اس« اســت، امــا بیمه هــا حمایــت 

ــد.  ــاران نمی کنن ــن بیم ــی از ای چندان
وی می افزایـــد: حـــدود 250 هـــزار نفـــر از مبتایـــان، دچـــار صـــرع 
ـــد.  ـــاز دارن ـــدی نی ـــای ج ـــه درمان ه ـــه ب ـــتند ک ـــان هس ـــه درم ـــاوم ب مق
ـــی  ـــی کاف ـــوان مال ـــان ت ـــیاری از مبتای ـــه بس ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ای
ـــتری  ـــت بیش ـــا حمای ـــت بیمه ه ـــن الزم اس ـــد، بنابرای ـــان ندارن ـــرای درم ب
از ایـــن افـــراد داشـــته باشـــند. چنانکـــه بـــا توجـــه بـــه هزینه هـــای 
ـــوارد مشـــکوک، متأســـفانه  ـــرای تشـــخیص م ـــاالی مانیتورینـــگ صـــرع ب ب
ـــن  ـــش ای ـــرای پوش ـــد ب ـــرش تعه ـــار پذی ـــر ب ـــذار زی ـــرکت های بیمه گ ش
ـــاری  ـــن بیم ـــت ای ـــخیص درس ـــه تش ـــی ک ـــد، در حال ـــا نمی رون هزینه ه
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در کاهش هزینه های درمانی اثرگذار است. 
ــتان  ــاب بیمارسـ ــات اعصـ ــز تحقیقـ ــده مرکـ ــداز آینـ ــم انـ وی، چشـ
ـــز  ـــن مرک ـــش ای ـــال پی ـــار س ـــد: چه ـــته و می گوی ـــن دانس ـــوی را روش رض
بـــا دو تخـــت کار خـــود را آغـــاز کـــرد و امـــروزه چهـــار تخـــت وجـــود 
ـــای  ـــای تکنیک ه ـــزات پزشـــکی و ارتق ـــد تجهی ـــر رش ـــزون ب ـــه اف دارد. البت
ـــن  ـــم در ای ـــد عل ـــی و تولی ـــان داخل ـــوان متخصص ـــش ت ـــر افزای ـــان، ب درم
مرکـــز نیـــز تأکیـــد خواهـــد شـــد. چنانکـــه پیـــش بینـــی می شـــود بـــا 
ـــوی  ـــتان رض ـــال، بیمارس ـــر از ده س ـــدود کمت ـــا ح ـــیر ت ـــن مس ـــه همی ادام
در زمـــره مراکـــز مغـــز و اعصـــاب درجـــه یـــک جهـــان قـــرار بگیـــرد. 
ـــوی  ـــتان رض ـــرع بیمارس ـــی ص ـــمپوزیوم بین الملل ـــن س ـــی دومی دبیرعلم
ـــمپوزیوم  ـــن س ـــد: در دومی ـــمپوزیم می گوی ـــن س ـــوص ای ـــان در خص در پای
ـــاب  ـــز و اعص ـــان مغ ـــان، جراح ـــر از متخصص ـــرع 60 نف ـــی ص ـــن الملل بی
ـــش کارگاه  ـــب ش ـــه در قال ـــد ک ـــور دارن ـــته حض ـــن رش ـــجویان ای و دانش
تخصصـــی بـــا پیشـــرفته ترین روش هـــای تشـــخیص و درمـــان صـــرع، 
نتایـــج جراحـــی صـــرع، ژنتیـــک صـــرع، درمان هـــای دارویـــی صـــرع، 
ـــنا  ـــان شـــده؛ آش ـــوارد درم ـــی م ـــان و معرف ـــه درم ـــاوم ب مباحـــث صـــرع مق

می شـــوند.

طیچهارسالگذشته1000مانیتورینگ
صرعدربیمارستانرضویانجامشده

ـــوی  ـــتان رض ـــاب بیمارس ـــز و اعص ـــش مغ ـــس بخ رئی
ـــز  ـــگ مغ ـــز مانیتورین ـــه مرک ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــز ب نی
ـــدازی  ـــتان راه ان ـــن بیمارس ـــش در ای ـــال پی ـــار س از چه
ـــگ  ـــز مانیتورین ـــدازی مرک ـــا راه ان ـــد: ب ـــده، می گوی ش
صـــرع در بیمارســـتان رضـــوی خـــاء وجـــود چنیـــن 
ـــی  ـــاران صرع ـــِح بیم ـــخیص صحی ـــرای تش ـــور ب ـــرق کش ـــزی در ش مرک
مرتفـــع شـــد؛ بـــه طـــوری کـــه طـــی چهـــار ســـال گذشـــته بیـــش از 
ـــز  ـــن مرک ـــو EEG ای ـــگ ویدئ ـــات مانیتورین ـــار از خدم ـــزار بیم ـــک ه ی
ــده 14  ــخص شـ ــی ها مشـ ــس از بررسـ ــه پـ ــده اند.  کـ ــد شـ بهره منـ
درصـــد افـــراد اصـــا مبتـــا بـــه صـــرع نبوده انـــد بـــه طـــوری کـــه 
در برخـــی مـــوارد، تشـــنج ها حاصـــل صـــرع نبـــوده و ریشـــه در ســـایر 
ــت. در  ــته اسـ ــواب داشـ ــال خـ ــد اختـ ــا ماننـ ــا و اختالهـ بیماری هـ
بررســـی های بـــه عمـــل آمـــده پـــس از مانیتورینـــگ صـــرع  معـــادل 
ـــان  ـــر آن ـــه 60 نف ـــدند ک ـــخیص داده ش ـــی تش ـــب جراح ـــر مناس 150 نف

ـــدند.  ـــی ش جراح
ـــد  ـــا۸0 درص ـــه 60 ت ـــد براینک ـــا تأکی ـــکاک،  ب ـــی ح ـــن آقای ـــر محس دکت
ــش  ــد: از شـ ــه می دهـ ــوند، ادامـ ــان می شـ ــی درمـ ــا جراحـ ــان بـ مبتایـ
میلیـــون نفـــر جمعیـــت خراســـان رضـــوی، 60 هـــزار نفـــر بـــه بیمـــاری 
ـــر از  ـــزار نف ـــا 20 ه ـــود 10 ت ـــی می ش ـــش بین ـــه پی ـــتند ک ـــا هس ـــرع مبت ص
ـــا  ـــاران مبت ـــه بیم ـــال آنک ـــند. ح ـــا باش ـــاوم مبت ـــرع مق ـــه ص ـــمار ب ـــن ش ای
ـــبی  ـــغلی مناس ـــگاه ش ـــه جای ـــی جامع ـــای منف ـــل نگاه ه ـــه دلی ـــرع ب ـــه ص ب
ـــد  ـــل نمی توانن ـــن دلی ـــه همی ـــتند. ب ـــوردار نیس ـــی برخ ـــن مال ـــد و از تمک ندارن
ـــه  ـــا توج ـــه ب ـــانند ک ـــان برس ـــه پای ـــت ب ـــا موفقی ـــود را ب ـــی خ ـــل درمان مراح
ـــی  ـــز درمان ـــه ســـایر مراک ـــا نســـبت ب ـــن هزینه ه ـــن معضـــل، گرچـــه ای ـــه ای ب
ـــدس  ـــه حمایت هـــای آســـتان ق ـــا توجـــه ب کشـــور در بیمارســـتان رضـــوی - ب
رضـــوی- کاهـــش یافتـــه، امـــا هنـــوز هـــم مبتایـــان نیازمنـــد حمایـــت بیمـــه 
ـــاعت  ـــرای 24 س ـــرع ب ـــگ ص ـــات مانیتورین ـــه خدم ـــه تعرف ـــتند. چنانک هس
ـــرای  ـــه  گاه ب ـــود ک ـــرآورد می ش ـــان ب ـــزار توم ـــون و 300 ه ـــک میلی ـــدود ی ح
ـــک  ـــا ی ـــار روز ت ـــد چه ـــی نیازمن ـــرای جراح ـــی ب ـــه و آمادگ ـــخیص عارض تش
ـــوان  ـــراد می ت ـــن اف ـــان ای ـــا درم ـــه ب ـــال آنک ـــت. ح ـــار اس ـــت بیم ـــه اقام هفت
بـــا کاهـــش هزینه هـــای بیمـــاری و افزایـــش کارایـــی مبتایـــان ایـــن 

هزینه هـــا را بـــرای جامعـــه ســـرمایه گذاری کـــرد. 

جراحیمطابقبااستانداردهایجهانی
رئیـس بخش صـرع بیمارسـتان »ازنـا بروک« 

از آلمـان  نیـز در پاسـخ بـه اینکـه آیـا تغییـرات اقلیمی، 
افزایـش آلودگی های زیسـت محیطی و تحول در سـبک 
زندگـی در رشـد بیماری صـرع مؤثر اسـت می گوید: این 
عوامـل بـه تنهایـی در بـروز ایـن عارضـه مؤثر نیسـت، 
امـا می توانـد درنحـوه و زمینه هـای بـروز آن مؤثر باشـد. 
چنانکـه شـرایط زندگـی مـردم در هنـد موجـب بیماری هـای عفونـی مغـز 

می شـود کـه خـود می توانـد بـه صـرع بینجامد. 
پروفسـور »کریسـتف، کلینگ هـاوس« که نخسـتین عمل جراحـی الکترود 
گـذاری در مغـز را در ایـران و در بیمارسـتان رضـوی انجـام داده؛ تاثیـر عوامـل 
ژنتیکی را در بروز صرع اندک دانسـته و می افزاید: نخسـتین مرحله درمان صرع 
اسـتفاده از داروسـت، امـا چنانچـه این روش کارایی نداشـته باشـد ثبـت امواج و 
جراحی پیشـنهاد می شـود که در این بیمارسـتان با توجه به فناوری های موجود 
عمـل جراحـی در حـد اسـتانداردهای جهانی انجام می شـود. البتـه تکنیک های 
دیگـری نیـز وجـود دارد که در آینده بـه خدمات این مرکز افزوده خواهد شـد که 

می  توان به پزشـکی هسـته ای اشـاره کرد. 

چهکسانیمیتوانندجراحیشوند؟
دکتـــر حســـین امیـــری، متخصـــص مغـــز و 

اعصـــاب در خصـــوص جراحی هـــای صـــرع توضیـــح 
ـــد  ـــی نمی توانن ـــاران صرع ـــه بیم ـــد: هم داده و می گوی
ـــه  ـــی کـــه ب ـــا بیماران ـــزد جراحـــی صـــرع باشـــند؛ تنه نام
ـــخیص  ـــق تش ـــوده و از طری ـــا ب ـــی مبت ـــرع کانون ص
ــا  ــا مانیتورینـــگ دقیـــق، کانـــون صـــرع در آن هـ بـ
تشـــخیص داده شـــده باشـــد؛ می تواننـــد بـــرای ایـــن جراحـــی اقـــدام 
ـــی  ـــای کانون ـــته  صرع ه ـــه دو دس ـــرع را ب ـــی ص ـــور کل ـــه ط ـــد. وی ب کنن
و منتشـــر تقســـیم  بندی کـــرده و می افزایـــد: بیمـــاری صـــرع انـــواع و 
ـــوان  ـــی می ت ـــی ُکل ـــته بندی خیل ـــک دس ـــا در ی ـــادی دارد، ام ـــام زی اقس
صـــرع کانونـــی و منتشـــر را جـــای داد. وی می گویـــد: وقتـــی بیمـــار 
بـــرای نخســـتین بـــار بـــا عایـــم تشـــنج بـــه مـــا مراجعـــه می کنـــد 
ــی  ــهای خونـ ــزی، ام. آر.آی و آزمایشـ ــوار مغـ ــام نـ ــاده ترین کار انجـ سـ
ـــیم و  ـــخیص می رس ـــه تش ـــد ب ـــا 70 درص ـــت 60  ت ـــه در نهای ـــت ک اس
ـــکوک  ـــوارد مش ـــا م ـــر و ی ـــوارد پیچیده ت ـــم؛ در م ـــاز می کنی ـــان را آغ درم
ـــت تشـــخیصی  ـــت و کیفی ـــه دق ـــود ک ـــتفاده می ش ـــگ اس از روش مانیتورین
ـــر  ـــت. دکت ـــر اس ـــزی بهت ـــوار مغ ـــب از ن ـــه مرات ـــگ ب ـــه روش مانیتورین ب
امیـــری کلینیـــک صـــرع بیمارســـتان رضـــوی را از نظـــر تجهیـــزات و 
امکانـــات در کشـــور منحصـــر بـــه فـــرد دانســـته و می گویـــد: مراکـــز 
مانیتورینـــگ در کشـــور انگشت شـــمارند؛ کلینیـــک صـــرع بیمارســـتان 
رضـــوی از نظـــر هزینه هـــای مانیتورینـــگ نیـــز بســـیار رقابتـــی وارد 
ـــن  ـــرع در ای ـــگ ص ـــای مانیتورین ـــون هزینه ه ـــت. اکن ـــده اس ـــدان ش می
کلینیـــک در حـــد تعرفه هـــای مصـــوب و از مراکـــز دیگـــر کشـــور بـــه 

مراتـــب به صرفه تـــر اســـت.
جایگاهناشناخته»پزشکیخواب«

دکتــر امیــری بــه خدمــات تســت خــواب در کلینیــک مغــز و اعصــاب و 
ــکی  ــد: »پزش ــح می ده ــرده و توضی ــاره ک ــوی اش ــتان رض ــرع بیمارس ص
ــا  ــور م ــوز در کش ــه هن ــت ک ــی اس ــا  اهمیت ــم و ب ــوع مه ــواب« موض خ
ــا چــون  ــروزه بســیاری از بیماری ه ــناخته نشــده؛ ام ــد ش ــه بای آن طــور ک
فشــارخون، قندخــون، ناراحتــی قلبــی و مغــزی، ســرطان ها و... بــه خــواب و 
اختــاالت خــواب وابســته اند؛ امــا اغلــب اقدام هــای درمانــی بــدون توجــه 

ــرد.  ــه موضــوع خــواب بیمــار انجــام می پذی ب
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هشدار متخصصان در »نخستین کنگره بین المللی  »ام.اس«  در بیمارستان رضوی 

رویاروییبا»ام.اس«بهبرنامهملینیازدارد

روندروبهرشد
»ام.اس«درایران

در ایــن کنگــره، دکتــر 
نــژاد،  حســین  جــواد 
ــز و اعصــاب  متخصــص مغ
ــد  ــد رش ــه رون ــاره ب ــا اش ب
ــق  ــران مطاب » ام.اس« در ای
بــا اطلــس  »ام.اس« ســازمان بهداشــت جهانــی 
گفــت: در ســال 200۸ ایــران در نقطــه نارنجــی 
کــه نشــانه فراگیــری بیشــتر اســت، قــرار داشــته 
ــه  ــه ناحی ــال 2013 ب ــت در س ــن وضعی ــه ای ک
بنفــش کــه »ریســک بــاال« را نشــان می دهــد، 

ــت. ــرده اس ــر ک تغیی
 وی ادامــه داد: در منطقــه خاورمیانــه، قبــرس 
بــا 240 مــورد در صدهــزار نفــر، باال تریــن 
ــر  ــه بناب ــد ک ــری را نشــان می ده ــزان فراگی می
 2010 ســال  در  شــده  انجــام  بررســی های 
ــزار  ــر در صده ــم 93/6 نف ــا رق ــز ب ــان نی اصفه
نفــر یکــی از پرخطر تریــن مناطــق بــوده اســت. 
ــری  ــزان فراگی ــه می ــت ک ــی اس ــن در حال ای
همیــن شــهر در ســال 2004 ، 43/6 نفــر در 
ــان،  ــس از اصفه ــت. پ ــوده اس ــر ب ــزار نف صده
تهــران  و  فــارس  بختیــاری،  و  چهارمحــال 
ــی  ــد حاک ــه می توان ــد ک ــی دارن ــترش باالی گس
ــر  ــر آن ب ــی و تاثی ــای صنعت ــش آلودگی ه از نق

ــد.  ــا باش ــزان ابت می

ژنهاونقش
پنهانمانده

غیــور،  احســان  دکتــر 
دکتــرای ژنتیــک در ایــن 
گرچــه  گفــت:  نشســت 
بررســی هایی  و  آمار هــا 
نقــش  کــه  دارد  وجــود 
ژنهــا و وراثــت را در ایــن 
ــا  ــبت ابت ــه نس ــد چنانک ــر می دان ــاری مؤث بیم
در دوقلوهــای همســان 25 درصــد و در غیــر 
ــا از  ــد، ام ــد می رس ــار درص ــه چه ــراد ب ــن اف ای
ــت،  ــی اس ــد عامل ــاری چن ــن بیم ــه ای ــا ک آنج
ــد داشــت.  ــر یــک مــورد تأکی ــوان تنهــا ب نمی ت
وی اظهــار داشــت: تــا امــروز پنــل تشــخیصی 
ــه  ــا از آنجــا ک ــه نشــده، ام ــرای » ام اس« ارای ب
ایــن بیمــاری، تــک فاکتــوری نبــوده و در بــروز 

ــذار نیســت و خوشــه ای  ــک ژن اثرگ ــا ی آن تنه
ــوان در  ــتند، نمی ت ــن هس ــش آفری ــا نق از ژنه
دوران جنینــی آن را تشــخیص داد و حتــی ســقط 
ــاور مــن، اساســی ترین  ــه ب ــی کــرد. امــا ب درمان
راهــکار بــرای کاهــش میــزان شــیوع و کنتــرل 
ــد  ــه ای هدفمن ــود برنام ــر وج ــد ب ــتر، تاکی بیش
اســت. نــه تنهــا بــرای ایــن بیمــاری کــه بــرای 
ــور  ــی در کش ــک باالی ــه ریس ــی ک بیماری های
دارنــد، بایــد هدفمنــد عمــل کــرد و بــه طراحــی 

مــدل ســازی بومــی پرداخــت. 
ــوی  ــاری الگ ــک بیم ــرای ی ــب ب ــن ترتی بدی
واحــد پیشــگیری، درمــان و کنتــرل تعریــف 
بیــن جمعیــت متعــدد  بیمــاران  و  می شــود 
آنهــا  تجویزهــای  و  توصیه هــا  و  پزشــکان 
ســرگردان نمی شــوند. در واقــع بــا نظــم در 
ــان را  ــد درم ــوان رون ــا می ت ــی ها و کنترله بررس
تســهیل و بســامان کــرد، زیــرا شــاهدیم برخــی 
ــت و  ــترک اس ــاران مش ــی بیم ــانه ها در برخ نش
ــه دلیــل قــرار گرفتــن در ســنی خــاص  افــراد ب
مشــکوک بــه عارضــه ای می شــوند. بــرای 
نمونــه چنــدی پیــش بیمــاری کــه دچــار بیماری 
چشــمی لبــر )LHON( شــده بــود را »ام. اس« 
تشــخیص داده بودنــد و دارو هــا نیــز برایــن 
اســاس تجویــز شــده بــود کــه موجــب تأخیــر در 

ــود.  ــده ب ــی ش ــان اصل درم

جایگاهطبمکمل
ــز و  ــص مغ ــک متخص ی
ــه  ــخ ب ــز در پاس ــاب نی اعص
ایــن پرســش کــه آیــا رابطــه 
روشــن و معنــاداری بین » ام. 
ــای  ــر بیماری ه اس« و دیگ
مغــز و اعصــاب وجــود دارد؛ 
گفــت: بنــا بــر مــوارد اثبــات 
ــا  ــاط ب ــترین ارتب ــده بیش ش
ــد.  ــمی دارن ــراض روماتیس ــاری را ام ــن بیم ای
یــا  و  روماتیســم ها  بــه  مبتایــان  چنانکــه 
ــاری را  ــن بیم ــی ای ــابقه فامیل ــه س ــرادی ک اف
ــه  ــی ک ــوند، درحال ــا می ش ــتر مبت ــد بیش دارن
رابطــه ای بیــن » ام. اس« و دیگــر امــراض مغــز و 

ــت.  ــده اس ــد نش ــاب تایی اعص
دکتــر محســن آقایــی حــکاک افــزود: گرچــه 
ــد،  ــر باش ــد مؤث ــر می توان ــن ام ــک در ای ژنتی

ــک  ــارت پزش ــرل و نظ ــا کنت ــان ب ــا مبتای ام
ــاردار شــوند. در ایــن  می تواننــد ازدواج کــرده و ب
ــود،  ــد می ش ــک تأکی ــاوره ژنتی ــز مش ــه نی زمین
ــارداری دارو هــا قطــع شــده و  ــرا طــی دوره ب زی
پــس از آن نیــز شــاهد افزایــش ریســک خطــرات 

ــن بیمــاری هســتیم.  حمــات ای
ــه داد:  ــاب ادام ــز واعص ــص مغ ــن متخص  ای
ــت  ــودن عل ــخص نب ــل مش ــه دلی ــن ب همچنی
ایــن بیمــاری و مشــخص نشــدن درمــان قطعــی 
و راه حلــی بــرای کنتــرل آن نمی تــوان از طــب 
مکمــل ســود جســت، امــا گاه بیمــاران بــه دلیــل 
وجــود مشــکات روان پزشــکی و جســمی متعدد 
ــد،  ــواب نمی دهن ــوم ج ــی مرس ــان طب ــه درم ب
حــال آنکــه ادعــا می شــود در ایــن زمینــه دارو هــا 
طــب  ماننــد  ســنتی  درمانــی  شــیوه های  و 

ــوده اســت.  ــت کارگشــا ب ســوزنی و حجام

راهطوالنیدرمان
ــره،  ــن کنگ ــیه ای در حاش
پورفســور گرجــی- اســتاد 
دانشــگاه مونســتر آلمــان 
و رئیــس مرکــز اعصــاب 
بــه  رضــوی؛  بیمارســتان 
ــی  ــت: ط ــا گف ــگر م گزارش
کنگــره  برگــزاری  روز  دو 
ســعی می کنیــم از دانــش 
ــم. در  ــتفاده کنی ــان اس ــان و عصب شناس محقق
همیــن زمینــه درصــدد تصویــب تفاهــم نامــه ای 
ــد نقــاط مشــترک  ــا پیــش از آن بای هســتیم، ام
ایــن تحقیقــات مشــخص و توانمندی هــای 
ــردو  ــه ه ــا از آنجــا ک ــن روشــن شــود. ام طرفی
ــی  ــا دسترس ــک بافته ــه بان ــان ب ــروه محقق گ
ــد  ــه درص ــت ک ــوری اس ــان کش ــد و آلم دارن
ــه  ــوان از تجرب ــان را دارد، می ت ــی از مبتای باالی

ــرد.  ــره ب ــور به ــن کش ای
در  بازتوانــی  شــیوه های  از  داد:  ادامــه  وی 
ــی  ــه تازگ ــه ب ــف ک ــای مختل ــان بیماری ه درم
گرفتــه  قــرار  اقبــال  مــورد  مــا  در جامعــه 
می تــوان بــه بازتوانــی عصبــی اشــاره کــرد 
کــه راه طوالنــی پیــش رو دارد. البتــه ایــن 
شــیوه می توانــد در کنتــرل » ام.اس« نیــز نقــش 

ــد. ــته باش ــری داش مؤث

از ســـال  ۱۸۶۸میـــادی کـــه »مولتیپـــل اســـکلروز« یـــا »ام.اس« توســـط »شـــارکو« عصب شـــناس فرانســـوی معرفـــی شـــد، 
ـــا  ـــه گوی ـــد ک ـــام داده ان ـــره« انج ـــد چه ـــاری »چن ـــن بیم ـــاز ای ـــه س ـــل زمین ـــایی عل ـــرای شناس ـــی ب ـــهای فراوان ـــان تاش متخصص
ـــم،  ـــوی ه ـــتان رض ـــره » ام.اس« بیمارس ـــتین کنگ ـــت. نخس ـــگران اس ـــش روی پژوهش ـــر آن پی ـــه ب ـــرای غلب ـــی ب ـــم راه طوالن ـــوز ه هن

ـــت.  ـــاری اس ـــن بیم ـــه ای ـــان ب ـــکات مبتای ـــی از مش ـــودن گره ـــرای گش ـــی ب گام
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مدیــر عامــل بیمارســتان رضــوی مرکــز »مهررضــوی« را  یکــی از 
پیشــرفته ترین مراکــز تحقیقــات، آمــوزش، غربال گــری، تشــخیص و 

درمــان ســرطان کشــور خوانــد.
دکتــر ســعید هاشــم زاده در جمــع خبرنــگاران گفــت: مرکــز »مهررضوی« 
کــه فــاز یــک آن بــه بهره بــرداری خواهــد رســید؛ در کشــور بــا ایــن ســطح 
ارائــه خدمــات نمونــه مشــابه نــدارد و در ســطح خاورمیانــه بــه جــز یــک 
مرکــز کــه در ترکیــه ارائــه خدمــت می کنــد و در حقیقــت شــعبه ای از یــک 
مرکــز درمــان ســرطان از آمریــکا اســت؛ بــه ایــن ســبک و ســیاق مرکــز 

دیگــری وجــود نــدارد. 
وی افــزود: مرکــز »مهــر رضــوی« از ابتــدای راه تــا انتهــای جاده ســرطان 
را در تعریــف خدمــات خــود دیــده اســت. در ایــن مرکــز خدمــات مرتبــط 
بــا آمــوزش همگانــی وعمومــی بــا موضوعاتــی چــون آشــنایی بــا ســرطان، 
ــری  ــای خودمعاینه گ ــرطان، روش ه ــه س ــا ب ــگیری از ابت ــوه ی پیش نح
بــرای تشــخیص های فــردی، شناســایی عائــم بــروز ســرطان و ... 
ــر  ــاپ و نش ــی، چ ــای آموزش ــی، کاس ه ــای آموزش ــب کارگاه ه در قال

ــد. ــد ش ــام خواه ــاالت و ... انج ــانی، مق ــورهای اطاع رس بروش
تشخیصبهموقع

دکتــر هاشــم زاده ادامــه داد: یکــی از خدمــات ویــژه ای کــه در ایــن مرکــز 
ــال  ــت؛ در ح ــرطان اس ــری س ــت های غربالگ ــام تس ــود انج ــه می ش ارائ
حاضــر روش تشــخیص ســرطان در بیمــاران معمــوال از طریــق مراجعــات 
ــاری  ــم بیم ــروز عائ ــی ب ــکان در پ ــی و پزش ــز درمان ــه مراک ــاران ب بیم
ــا  ــات و نمونه برداری ه ــام آزمایش ــس از انج ــه پ ــد و در ادام ــاق می افت اتف
ــرای  ــی کــه مــا در ایــن مرکــز ب ســرطان تشــخیص داده می شــود در حال
تمامــی افــرادی کــه تمایــل داشــته باشــند؛ ایــن تســت های غربالگــری و 

ــم داد.  تشــخیص را انجــام خواهی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مهم تریــن مســئله در درمــان ســرطان تشــخیص 
زودهنــگام اســت؛ گفــت: بســیاری از ســرطان ها قابــل درمــان اســت؛ اگــر 
ــه دلیــل عــدم  ــه موقــع تشــخیص داده شــود. متاســفانه در کشــور مــا ب ب
وجــود چنیــن مراکــزی و همین طــور آگاهی هــای ناکافــی مــردم از 
ــی کارد  ــر، وقت ــل بســیاِر دیگ ــروز ســرطان و عوام ــم و نشــانه های ب عائ
بــه اســتخوان می رســد، بیمــار متوجــه شــده و اقدامــات پزشــکی را دنبــال 

ــر اســت. ــی دی ــد؛ کــه معمــوال خیل می کن
انجامتستهایغربالگریسرطان

ــا  ــق آموزش ه ــراد از طری ــی معمــوال اف ــزود: در کشــورهای اروپای وی اف
عائــم و نشــانه های ســرطان را بــه خوبــی می شناســند و از ایــن 
ــد.  ــتفاده می کنن ــخص اس ــی مش ــل زمان ــری در فواص ــت های غربالگ تس
همچنیــن افــرادی کــه در خانواده اشــان فــرد مبتــا بــه ســرطان 
ــری را  ــت های غربالگ ــزی تس ــن مراک ــه چنی ــه ب ــا مراجع ــته اند،  ب داش
درخواســت می کننــد. مــا در حــال حاضــر در مرحلــه نخســت در ایــن مرکــز 
ــال،  ــرای ســرطان های دســتگاه گــوارش، کلورکت تســت های غربالگــری ب
ســرطان پروســتات، مغــز و نخــاع، ســینه و ســرویکس را انجــام می دهیــم.

تدوینپروتکلدرمانیبیمارتوسطیکتیممتخصص
دکتــر هاشــم زاده در ادامــه توضیــح داد: افــراد بــا مراجعــه بــه مرکــز »مهر 
رضــوی« در مرحلــه نخســت توســط پزشــک عمومــی یــک ویزیــت حداقل 
نیــم ســاعته خواهنــد داشــت. در ایــن ویزیــت بیمــار از منظــر کلیــه عائــم 
ــل شــده و آزمایشــات  ــط تکمی ســرطان بررســی می شــود، فرم هــای مرتب
ــد  ــن ش ــرطان روش ــخیص س ــر تش ــرد. اگ ــی پذی ــام م ــز انج ــه نی مربوط
ــا  ــرد و ب ــرطان ف ــوع س ــا ن ــط ب ــا حضــور کادر پزشــکی مرتب جلســه ای ب
حضــور بیمــار تشــکیل خواهــد شــد و پروتــکل درمانــی بیمــار بــه صــورت 
هفتــه بــه هفتــه و بــا مشــورت کلیــه پزشــکان متخصــص تدویــن می شــود. 
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ــه  ــوی« از کلی ــر رض ــز »مه ــی مرک ــا منش ــاط ب ــق ارتب ــار از طری بیم
ــدا کــرده و در تمامــی مســیر  ــی خــود اطــاع پی ــد درمان نوبت هــا و فرآین
ــر  درمــان و بهبــودی از خدمــات ایــن مرکــز بهره منــد می شــود. عــاوه ب
ایــن در ایــن مرکــز خدمــات ویــژه روانشناســی و روان درمانــی بــرای خــود 
ــیر  ــر مس ــد راحت ت ــا بتوان ــده ت ــه ش ــر گرفت ــواده ی او در نظ ــار و خان بیم

ــد.  درمــان را طــی کن
دراینمرکزبیمارازسرگردانی،صرِفوقتوهزینهنجاتمییابد

ــک  ــه ی ــویم ک ــرو می ش ــی روب ــا بیماران ــا گاه ب ــزود:  م ــه اف وی در ادام
ــند.  ــرطان برس ــخیص س ــه تش ــا ب ــد ت ــی می کنن ــی را ط ــیر طوالن مس
بیمارانــی هســتند، کــه طــی یــک پروســه ی زمانــی شــش ماهــه تــا یــک 
ســاله حداقــل چنــد میلیــون تومــان هزینــه ام.آر. آی و ســونوگرافی پرداخت 
ــی را  ــای مختلف ــرده؛ داروه ــه ک ــادی مراجع ــان زی ــه متخصص ــد؛ ب کردن
اســتفاده کــرده، تــا بــه تشــخیص ســرطان برســند و در نهایــت هنــوز درمان 
نشــده اند. چنیــن افــرادی عــاوه بــر صــرف هزینــه، وقــت را نیــز از دســت 
ــز  ــا نی ــت از ط ــرطان وق ــان س ــه در درم ــت ک ــی اس ــن در حال داده و ای
گرانبهاتــر اســت. هــر لحظــه کــه از دســت بــرود ســرطان یــک گام بــه جلو 
حرکــت کــرده و ایــن مســئله ای اســت کــه حتمــا بایــد بــه آن توجــه کــرد. 
وی گفـت: معمـوال یـک بیمـار پـس از تشـخیص سـرطان باید بـا اتکا به 
اطاعـات خـود، مسـیر درمانـش را برنامه ریزی کنـد به عنوان مثـال بیماری 
داریـم بـا یک تومـور مغزی، این بیمـار  باید خودش یک جـراح حاذق مرتبط 
بـا نـوع سـرطانش را پیـدا کنـد، پـس از جراحـی، تصویربرداری هـای مرتبط 
را انجـام دهـد در صـف شـلوغ نوبت دهـی پزشـکان گاه ماه ها منتظـر بماند. 
مرکـزی را شناسـایی کند بـرای دریافت خدمات رادیوتراپی، دنبال مشـاوره ی 
تغذیـه بـرود تـا از غذاهاِی ممنوعه اطاع بگیـرد، از ایـن و آن راجع به اینکه 
داروهایـش را چطـور مصرف کند سـوال بپرسـد و.... تازه این در حالی اسـت 
کـه ارتبـاط بیـن این متخصصـان و پزشـکان تنها بیمـار و پرونده ی اوسـت 
و هیچکـدام از ایـن متخصصـان بـا هـم به بحـث و تبادل نظـر در خصوص 
نحـوه ی درمـان بیمـار نپرداخته انـد. در حالـی کـه در مرکـز »مهررضـوی« 
تمامـی متخصصـان مربوطـه طـی یک جلسـه با هـم در خصـوص نحوه ی 
درمـان بیمـار بحث و بررسـی کـرده و پروتـکل درمانی بیمـار را تدوین 
می کننـد. بـه قطـع و یقیـن این همفکـری و ارتبـاط بیـن متخصصان 

مختلـف روی رونـد بهبـودی و درمـان بیمار اثر مسـتقیم دارد.

ــا  ــا ب ــواده ی آن ه ــرطانی و خان ــاران س ــه بیم ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
مشــکات عدیــده ی روحــی دســت بــه گریباننــد؛ گفــت: متاســفانه حتــی 
نــام ســرطان در جامعــه مــا بــه نوعــی تابــو اســت افــراد بــا شــنیدن عنــوان 
ــی  ــوند. در حال ــی می ش ــراب و نگران ــراس، اضط ــار ه ــاری دچ ــن بیم ای
ــا مــرگ نیســت.  ــو بایــد شکســته شــود، ســرطان مســاوی ب کــه ایــن تاب
ــه از  ــرطانی ن ــاران س ــیاری از بیم ــده بس ــات انجــام ش ــر اســاس تحقیق ب
ــس از تشــخیص  ــی پ ــدی و مســائل روحــی و روان ســرطان بلکــه از ناامی
ــاد خودکشــی  ــوارد زی ــا م ــاران ســرطانی ب ــا در بیم ــد. م ســرطان می میرن
روبــرو هســتیم. ایــن یــک زنــگ خطــر اســت. متاســفانه همــان طــور کــه 
ــان  ــه از بیمــاری ســرطان و روش هــای پیشــگیری و درم اطاعــات جامع
کافــی نیســت؛ اطاعــاِت عمومــی در خصــوص روش برخــورد مناســب بــا 
بیمــار ســرطانی و نحــوه ی مواجهــه خــود فــرد بــا ایــن بیمــاری نیــز کافــی 
نیســت. بیمــاران ســرطانی معمــوال ایــن ســوال وحشــتناک را از خــود مــی 
پرســند کــه چــرا مــن؟! تــا بــه حــال فــردی را دیده ایــد کــه مثــا ســرما 
بخــورد ؛ بگویــد چــرا مــن؟! ایــن نشــان می دهــد کــه مــا در ایــن زمینــه 
خیلــی بایــد کار کنیــم. ســرطان یــک بیمــاری اســت کــه ممکــن اســت هر 
فــردی را مبتــا کنــد و تنهــا راه بــرای شکســت آن امیــدواری و طی مســیر 

درمانــی مناســب اســت. 
گروهدرمانی

دکتــر هاشــم زاده در ادامــه افــزود: از جملــه خدمــات دیگــری کــه 
ــاِت  ــزاری جلس ــود برگ ــه می ش ــز ارائ ــن مرک ــی در ای ــوزه روانشناس در ح
گروهــی بــا حضــور خــود بیمــاران اســت. در ایــن جلســات بیمارانــی کــه 
ــد نیــز حضــور خواهنــد داشــت و تجــارب  از ســرطان رهایــی پیــدا کرده ان
شــخصی  اشــان در حــوزه مقابلــه بــا ســرطان از مســائل درمانــی گرفتــه تــا 
مســائل روحــی خــود را بــه اشــتراک مــی گذارنــد، تحقیقــات نشــان داده، 
برگــزاری ایــن جلســات در افزایــش روحیــه و حرکــت در مســیر بهبــودی 
ــن  ــن در ای ــر ای ــاوه ب ــت. ع ــذار اس ــده ای اثرگ ــو فزاین ــه نح ــاران ب بیم
ــی انجــام خواهــد شــد. کارگاهــی  ــب هنردرمان ــی در قال ــز فعالیت های مرک
تجهیــز شــده کــه از طریــق آن  آن بیمــاران ســرطانی بــه ویــژه کــودکان 
ــی  ــی و روان ــه روح ــه تخلی ــی ب ــی خطاط ــزی و حت ــی، رنگ آمی ــا نقاش ب
پرداختــه و مســیر درمــان خــود را بــه ایــن نحــو راحت تــر طــی می کننــد.  

مدیر عامل بیمارستان رضوی:

ایران است و درمان سرطان  پیشــرفته ترین مراکز تشــخیص  از  »مهر رضوی«، 
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 خیلی هـا اصالتشـان را فرامـوش می کننـد 20
و البتـه خیلی هـا هم هـر کجا که باشـند نه 
تنهـا اصالتشـان را از یـاد نمـی برنـد بلکه 
بـه آن می بالنـد؛ پروفسـور علی گرجـی یکی از 
همیـن آدمهاسـت؛ کسـی کـه اصالتـش را از یاد 
نبـرده و بـه آن می بالـد. مشـهدی اسـت و بـه 
گفتـه ی خـودش عاشـق ایـن شـهر و بـا وجود 
اینکـه سالهاسـت بـه عنوان اسـتاد دانشـگاه و 
رئیس بخش تحقیقات صرع دانشـگاه مونسـتر 
آلمـان فعالیـت می کنـد هنـوز هـم قلبـش برای 
بـه  گرجـی  پروفسـور  می تپـد.  هموطنانـش 
عنـوان مدیـر مرکـز تحقیقـات علـوم اعصـاب 
شـفا بیمارسـتان خاتـم االنبیـاء تهـران و همین 
طـور مدیر مرکـز علـوم و اعصاب بیمارسـتان 
رضـوی فعالیـت می کنـد. بهانه ی گفتگـو با وی 
راه انـدازِی یکـی از پیشـرفته ترین و مجهزترین 
مراکـز پژوهشـی، آموزشـی و درمانی سـرطان 
در کشـور اسـت که وی مدیریـت آن را از مرحله 

طرح ریـزی عهـده دار بـوده اسـت...

ازاصلمطلبشروعکنیم،
چهشدکهبهفکرراهاندازیمرکزسرطان»مهررضوی«افتادید؟

سـرطان یکـی از مشـکات سیسـتم های بهداشـتی و درمانـی در جهـان اسـت و پیش بینی می شـود 
کـه تـا 20 سـال آینـده بیـش از 22 میلیـون نفـر در جهان از ایـن بیماری رنـج ببرند که قسـمت اعظم 
ایـن انسـان ها در کشـورهای در حـال توسـعه خواهند بـود. با آن که  طبق آمار موجود کشـور مـا، از نظر 
میـزان افـراد مبتـا به سـرطان در وسـط جدول جهانی اسـت ولی رشـد سـریع این تعداد در کشـورمان 
کـه ناشـی از بـاال رفتن سـن امید به زندگی و تغییر سـبک زندگی اسـت، زنگ خطری بـرای همه ی ما 
محسـوب می شـود. ایـن بیماری عاوه بر صدمات انسـانی )متاسـفانه در سـال های اخیر تعـداد کودکان 
و جوانـان درگیـر افزایـش یافته اسـت( هزینه ی سـنگینی را به سیسـتم بهداشـتی کشـور وارد می کند و 
باعـث می شـود بسـیاری از خانواده هـای درگیـر در اثـر مخـارج سـنگین به زیر خـط فقر برونـد. ایده ی 
اول تاسـیس ایـن مرکـز در مشـهد توسـط تولیـت محترم آسـتان قـدس مطرح شـد که نشـان از توجه 
بـارگاه امـام هشـتم)ع( و خادمیـن آن بـه سـامتی انسـان ها دارد. پـس از آنکـه مسـئولیت طراحی این 
مرکـز بـه بنـده محول شـد حدود شـش مـاه به همـراه همـکاران کشـورهای مختلـف به طراحـی این 
مرکز پرداختیم . تمامی سیسـتم های پیشـرفته موجود در کشـورهای مختلف را بررسـی کردیم و طرحی 

را برنامه ریـزی کردیـم کـه تقریبـا تمام نقاط قـوت مراکز مختلـف را در جهـان دارا بود. 
اشارهکردیدطرحاینمرکزتقریباتمامنقاطقوتمراکزدرمانسرطاندردنیارا

دارد،راجعبهاینطرحبیشترتوضیحدهید.
بلـه، در ایـن طـرح سـعی کردیم تـا نکته ای مغفـول نماند و بـه جرات می تـوان گفت ایـن طرح یکی 
از کامل تریـن طرح هـای مراکـز سـرطان در جهـان اسـت. البته بـرای اجرا کامـل تمام طرح حـدود 10 
سـال زمـان نیـاز داریـم که سـعی می کنیم مرحلـه به مرحله بـه جلو برویم. هـدف پدیـد آوردن مرکزی 
خواهـد بـود کـه هیـچ بیمـار ایرانی نیاز بـه ادامه ی درمـان در خارج از کشـور نداشـته باشـد و به عاوه 

ایـن مرکـز بتوانـد طراحـی درمان های نویـن را در ایران انجـام دهد.
اینمرکزچهخدماتیراعرضهخواهدکرد؟

برنامه ریـزی بـه ایـن شـکل اسـت که هـر بیمـاری وارد مرکـز مهر رضـوی می شـود، بتوانـد از کلیه 
خدمـات درمانـی مـورد نیـاز در ایـن مرکز کـه در حـال حاضر یکـی از بهترین مراکـز درمانـی در ایران 
اسـت بـه طـور کامـل بهره منـد شـود. در مسـیر درمـان پرسـنل مرکـز، در کنـار بیمـار خواهند بـود، به 
صـورت تیمـی برنامـه ی کامل تشـخیصی و درمانی وی ریخته خواهد شـد و انجام کلیه مراحل توسـط 
مرکـز طراحـی و پیگیـری خواهـد شـد. بـه عبـارت سـاده تر، شـاید مهم تریـن قدم ایـن خواهد بـود که 
بیمـار در ایـن مرکـز سـرگردان نخواهـد بـود و مدیریـت درمـان توسـط مرکـز انجـام خواهـد شـد. به 
عنـوان مثـال اگـر بیمـار قبـل از جراحی  نیـاز به آزمایشـات خاصـی دارد، تا جراحی شـود و بعـد نیاز به 
شـیمی درمانی خواهـد داشـت طبق برنامه ای مـدون در تمام مراحل کارهای بیمار توسـط پرسـنل مرکز 
مهـر انجـام خواهد شـد و نیاز بـه اینکه بیمار یـا همراهانش دنبال کارهـای درمانی باشـند؛ نخواهد بود.

در فـاز اول افتتـاح مرکـز مهـر، کلینیـِک سـرطان مغـز و نخاع، دسـتگاه گـوارش و پروسـتات افتتاح 
می شـوند کـه خدمـات تشـخیصی و درمانـی را بـه بیمـاران از 11 مهرمـاه 1394 ارائه خواهنـد کرد. به 
عـاوه از همیـن تاریـخ کلینیک های غربالگری سـرطان افتتاح خواهند شـد. در ایـن کلینیک ها بیماران 
بررسـی می شـوند، اگـر در مراحـل اولیـه سـرطان خفته هسـتند یـا دارای شـرایط خطـر بـرای ابتا به 

سـرطان هسـتند؛ بـا دخالـِت به موقع بـه سـامتی مطلوب دسـت یابند.
افـراد بـاالی 40 سـال، افـرادی که اقـوام مبتا به سـرطان دارند، کسـانی کـه از بیماری هـای مزمن 
رنـج می برنـد و یـا افـرادی کـه دارای زمینه برای ابتا به سـرطان هسـتند )نظیـر افراد سـیگاری، افراد 
چـاق و ...( می تواننـد بـا مراجعـه بـه ایـن مراکـز عاوه بـر بررسـی های سـامتی تحت آمـوزش برای 

روش هایـی قـرار بگیرنـد که شـانس ابتا به سـرطان را کاهـش دهد.
آیادرخصوصپیشگیریازابتالبهسرطاندرمرکز

»مهررضوی«خدماتیارائهمیشود؟
هـم در خصـوص پیشـگیری و هـم در خصـوص مسـائل روانـی بیمـاران در ایـن مرکز ارائـه خدمت 
می شـود. در خصـوص پیشـگیری بایـد بگویـم که در برخورد با هر مشـکل بهداشـتی هیـچ چیز مهم تر 
از پیشـگیری نیسـت. در مرکـز مهـر رضـوی بخـش آمـوزش عمومی بـا اتکا بـه آخرین دسـتاوردهای 
پزشـکی در زمینـه سـرطان از طریق بروشـور، پوسـتر، کاس هـای دانش افزایی و... بـه آموزش عمومی 
بـرای دوری از روش هـای پرخطـری کـه می توانـد مـا را مبتـا به سـرطان کند بـه آحاد جامعـه خواهد 
پرداخـت. اعـام هفتـه ی آگاهـی و دانش افزایـی سـرطان کـه از 11 تـا 17 مهـر در بیمارسـتان رضوی 

خواهـد بـود، در راسـتای همین هدف انجام شـده اسـت.

در گفتگو با پروفسور علی گرجی مطرح شد:

بااجرایکاملطرحمرکز
»مهــررضوی«

هیـچ بیماری 
برای درمان
سـرطان
از   به خارج 
کشــور 
نخواهد
 رفت



رسـیدگی به مسـایل روانـی بیماران مبتا بـه سـرطان و خانواده های آن ها 
یکـی از مهم تریـن مسـایل درمانـی در جهـان محسـوب می شـود. درمرکـز 
مهـر رضـوی مـا پـا بـه پای تاشـمان بـرای نابـودی سـلول های سـرطانی 
سـعی خواهیـم کـرد تـا بـا حمایـت روانـی از بیمـار و خانـواده اش، کیفیـت 
زندگـی آن هـا را باال برده و شـانس موفقیت درمان را به حداکثر برسـانیم. در 
همیـن راسـتا کلینیک هـای هنردرمانـی و ورزش درمانـی آماده ارائـه خدمات 

بـه بیمـاران در حـال درمـان و بیمارانـی کـه درمان شـده اند خواهنـد بود.
باتوجهبهتوضیحاتشمادرخصوصارائهخدمات

روانشناسیوبرگزاریکنگرهبینالمللیروانشناسیسرطان
توضیحدهیداینمباحثدررونددرمانبیمارانسرطانیتاچه

حداثرگذارخواهندبود؟
تحقیقـات نشـان داده اسـت که از بـدو بروز سـلول های سـرطانی در بدن، 
ایـن سـلول ها شـروع بـه ترشـح مـواد شـیمیائی می کننـد کـه بـر مغـز اثـر 
گذاشـته و باعـث ایجـاد تنش هـای بی دلیـل، اضطـراب و یـا افسـردگی در 
بیمـار می شـوند. گاهـی هنـوز سـرطان تشـخیص داده نشـده ولـی عائـم 
روانـی آن بـروز کرده اند. در مراحل بعد از تشـخیص، در طـول دوره ی درمان 
و پـس از پایـان درمان هائـی نظیر جراحی ، شـیمی درمانی یـا پرتودرمانی این 
عائـم روانـی بـه اوج خود می رسـند و نه تنهـا زندگی بیمار کـه  اطرافیانش 
را بـه شـدت مختل می کند. آرام سـازی بیمار بـا اسـتفاده از روش های علمی 
رائـج در جهـان نـه تنها باعث می شـود کـه بیمـار راحت تر مراحـل درمانی را 
طـی کنـد و خانـواده ی وی در ایـن مـدت از هـم نپاشـد بلکه شـانس درمان 
موفـق را بـه شـدت افزایـش داده و پـس از درمـان شـانس عـود مجـدد را 
کاهـش خواهـد داد. مـا نبایـد بیمـاری سـرطان را بـه صـورت یـک توده ی 
سـرطانی کـه در یـک انسـان رخ داده ببینیـم بلکـه بایـد به صورت انسـانی 
ببینیـم کـه بـرای کمـک بـه درمـان سـلول های سـرطانی  در بدنـش از مـا 
اسـتمداد خواسـته اسـت. بـا ایـن دیـد مـا تنهـا مسـئول از بیـن بـردن بافت 
سـرطانی نیسـتیم بلکـه مسـئول مراقبـت از سـامتی روحـی و بدنـی بیمار 
هسـتیم. در کنگـره بین المللی روانشناسـی سـرطان سـعی خواهیم کـرد تا با 
تبـادل نظـر متخصصیـن داخلی و افراد برجسـته ای کـه در جهـان روی این 
شـاخه کار کرده انـد، آخریـن متدهـای موجـود برای حمایـت روانـی بیماران 
مبتـا بـه سـرطان را شناسـایی و در مرکـز مهر از آن هـا اسـتفاده کنیم. این 

روش هـا بسـیار کم خـرج و در عیـن حـال موثر هسـتند.
آمارهانشانمیدهدکهدرصدمرگومیربیمارانسرطانیدر
ایراننسبتبهکشورهایتوسعهیافتهباالستدرحالیکهگفته
میشودحدودنیمیازسرطانهاقابلدرماناست.علتازنظر

شماچیست؟
البتـه این مسـاله بایسـتی از نظـر علمی مـورد پژوهش قرار بگیـرد تا علت 
آن مشـخص شـود. یکـی از بخش هـای فعـال در مرکـز مهر رضـوی بخش 
تحقیقـات اسـت کـه امیدواریـم بتوانیـم بـا تحقیقـات علمی به پاسـخ چنین 
سـئواالتی در کشـورمان برسـیم. امـا بـه طـور کلـی می تـوان عـدم آگاهـی 
جامعـه از عائـم اولیـه سـرطان و مراجعه با تاخیر به پزشـکان و عـدم انجام 
آزمایشـات چکاپ دوره ای در افراد سـالم را از عللی دانسـت که بیمار سرطانی 
را در مراحـل آخـر بـه بیمارسـتان می کشـد و ایـن باعث می شـود تـا درمان 
موثـر واقـع نشـود و میـزان مـرگ و میـر در کشـورمان بـاال بـرود. ما سـعی 
کرده ایـم تـا با تاسـیس بخش آمـوزش عمومـی، اطاعـات الزم را در اختیار 
کسـانی که مایل بـه دانش افزایی هسـتند بگذاریم همچنیـن مراجعه کنندگان 
می تواننـد ازطریـق سـا یت مرکـز و یـا بروشـورهای مرکـز، کـه بـه صـورت 
رایـگان دراختیـار همـه قـرار می گیـرد بـه ایـن اطاعـات دسترسـی داشـته 
باشـند. یکـی از سـخت ترین کارهایـی که مـا در مرکز »مهررضـوی« پیش 
رو داریـم؛ القـاء فرهنـگ دانش افزایـی در مـورد سـامتی ) حداقـل بـه افراد 
تحـت خطـر( اسـت.  مـا اگـر بخواهیم خطـر سـرطان را در سـال های آینده 
در کشـورمان کاهـش بدهیـم راهـی جز گذاشـتن وقـت و سـرمایه در زمینه 

آمـوزِش پیشـگیری از سـرطان نداریم.
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رئیس مرکز تحقیقات سرطان ایران:

   سومین عامل مرگ ومیر کشور سرطان است
  

رئیـس مرکـز تحقیقـات سـرطان ایـران گفـت: در حـال حاضـر 
سـرطان، سـومین دلیـل مرگ در کشـور محسـوب می شـود دکتر 
محمـد اسـماعیل اکبـری عنـوان کرد: بـا توجه بـه افزایـش تعداد 
سـرطان ها در کشـور، میـزان مـرگ و میـر نیـز روبـه فزونـی 
داشـته اسـت و از هـر یکصـد هـزار نفر مبتـا به سـرطان حدود 

50/32 مـرگ ناشـی بـه خاطـر بـروز ایـن بیماری اسـت. 
وی در خصـوص میـزان بـروز سـرطان های مختلف در کشـور 
گفـت: یکی از دالیلـی که در ایران شـاهد افزایش بروز سـرطان ها 
مطالعـات  در  اسـت.  زندگـی  بـه  امیـد  سـن  افزایـش  هسـتیم؛ 
سـرطان های  بـروز  میـزان  کـه  اسـت  شـده  ثابـت  بین المللـی 
مختلـف در هـر کشـور تـا 70 درصـد بـه سـن آن جامعـه ارتباط 
دارد و هـر چـه جامعه مسـن تر باشـد و به سـن سـرطان برسـد، 

بـروز سـرطان نیـز بیشـتر خواهد شـد. 
عضـو هیـات علمی دانشـگاه علوم پزشـکی شـهید بهشـتی با بیـان اینکه 
افزایـش امیـد بـه زندگـی، افزایـش تعداد سـرطان ها و بـه تبع میـزان مرگ 
را بـه دنبـال دارد، افـزود: امیـد بـه زندگـی در اوایـل انقـاب اسـامی حدود 
56 سـال بـود کـه در حـال حاضـر ایـن میـزان بـه 73 سـال رسـیده اسـت 
بـه همیـن جهت میـزان سـرطان های مختلـف نیز در کشـور رونـد صعودی 

است. داشـته 
اکبـری بـا اشـاره به رشـد جمعیـت در این مورد خاطرنشـان کـرد: تغییرات 
بـارزی از سـال 55 تاکنـون در هـرم سـنی جمعیـت پیـش آمـده کـه مـردم 
کشـور را آمـاده پذیـرش سـرطان های مختلـف کـرده و از سـال 13۸2 کـه 
ثبـت سـرطان در کشـور شـروع شـد؛ تعـداد افـراد مبتـا بـه سـرطان رو به 

فزونی داشـته اسـت.
سرطانمعدهشایعترینسرطانمردانایرانی

وی در خصـوص شـایع ترین سـرطان ها در ایـران گفـت: سـرطان معـده 
شـایع ترین و نخسـتین سـرطان در بیـن مـردان ایرانـی اسـت کـه ایـن نوع 

سـرطان در بیـن ده سـرطان کشـورهای غربـی وجـود نـدارد.
عضـو دانشـگاه علوم پزشـکی شـهید بهشـتی بـا اشـاره به اینکـه چهره ی 
سـرطان اعضـای مختلـف در ایـران در بعضـی مـوارد بـا چهره نمـای آن در 
جهـان غـرب متفاوت اسـت، بیان کرد: سـرطان پسـتان حدود 6/1 سـرطان 
در کشـورهای غربـی اسـت و بـه عنـوان  شـایع ترین سـرطان در بیـن زنان 

ایرانی اسـت.
اکبـری بـه میـزان مـرگ و میر سـرطان های مختلـف در ایـران نیز 
اشـاره کـرد و گفـت: میـزان مـرگ در سـرطان کلورکتـال و پسـتان 
برحسـب مرحلـه بالینی تقریبا مشـابه اسـت، اما در مورد سـرطان های 

کـودکان و بعضـی سـرطان های گـوارش، میـزان بقـاء در کشـورهای 
غربی بیشـتر اسـت.

 پروفسـور محمـد اسـماعیل اکبـری رئیس مرکـز تحقیقاتی سـرطان 
ادامـه داد: تعـداد خـام افـراد مبتـا بـه سـرطان در کشـور بسـیار پایین تـر از 
کشـورهای غربی اسـت و معادل یک پنجم کشـورهای غربی اسـت اما روند 

روبـه رشـد ابتا به سـرطان نسـبت به سـایر کشـورها باالتر اسـت.
مقصران30درصدی

وی گفـت: 60 درصـد عوامـل افزایش بروز سـرطان ها در ایـران مربوط به 
افزایـش سـن و امیـد بـه زندگی اسـت و 30 درصـد آن مربوط بـه عواملی از 
جملـه اسـتعمال دخانیـات، آب آلـوده، هـوای آلـوده و رژیـم هـای غذایی پر 

اشـکال و عدم تحرک اسـت.
رئیـس مرکز تحقیقاتی سـرطان با اشـاره بـه دالیل و عوامل بروز سـرطان 
پسـتان در بانوان اظهار داشـت: عوامل بسـیاری در بروز سـرطان پسـتان در 
بانـوان موثـر اسـت کـه عـدم ازدواج، عـدم بـارداری، کم شـیردادن یـا عدم 
شـیردهی، چاقـی، مصـرف هورمون، سـابقه فامیلـی، مصـرف غذاهای چرب 
از جملـه ایـن عوامـل خطر بـه شـمار می آینـد. وی تاکید کرد: حـذف نمک، 
عـدم مصـرف روغـن حیوانی مانـده، رعایت بهداشـت دهان و دنـدان و عدم 
اسـتعمال دخانیـات می تواند 60 درصـد در جلوگیری از بروز انواع سـرطان به 

ویـژه سـرطان معده موثر باشـد. 
40درصدسرطانهاقابلپیشگیریاند

وی بـا اشـاره بـه ایـن مطلب کـه 40 درصد از سـرطان ها قابل پیشـگیری 
هسـتند و 40 درصـد سـرطان ها نیـز بـه صـورت قطعـی درمـان می شـوند، 
گفـت: رعایـت بهداشـت و پیشـگیری از عفونت هـای مختلف ماننـد عوامل 
میکروبی و ویروسـی، عدم اسـتفاده از نمک و اسـیدهای چرب، عدم اسـتفاده 
از اسـیدهای چرب ترانس و اسـتفاده از اسـید چرب اشـباع شـده کمتر از 10 
درصـد و در نهایـت اصـاح رفتارهای تغذیه ای می تواند در کاهش چشـمگیر 

ابتـا به سـرطان موثر باشـد.
کمبودویتامینD=افزایشاحتمالبروزسرطان

وی افـزود: اسـتفاده از ریـز مغذی هـا و ویتامیـن D و روی در پیشـگیری از 
انـواع سـرطان ها موثـر اسـت و بـا توجـه به ایـن نکته کـه 60 درصـد مردم 
در کشـور مـا دچار کمبـود ویتامین D هسـتند، انجـام برنامه ریزی های دقیق 

بـرای جبران این مسـله امری ضروریسـت.
آموزشیکهازمردمدریغشده!

عضو دانشـگاه علوم پزشـکی شهید بهشـتی بیان داشـت: مهمترین مساله 
در کاهـش روند گسـترش سـرطان افزایـش  آگاهی های مردم اسـت. آگاهی 
بخشـی بـه مـردم نقطـه ضعـف بزرگی اسـت. البتـه مردم خـود به هـر نحو 
اطاعـات را کسـب می کننـد، اما این اطاعـات  در قالب یـک فرآیند علمی 
چهارچـوب دار، قابـل ارزش یابـی ملی نیسـت. چیـزی که به نظر مـن در این 
رابطـه مهـم  بـوده امـا از مـردم دریغ شـده، آگاهی بخشـی به مـردم و تعیین 
تکلیـف کـردن وظیفـه مـردم در قبـال کاری اسـت کـه برای سـامت خود 

باید انجـام دهند. 
عدموجودراهنماهایبالینی

یـا  گاید الین هـا  تدویـن  در  مشـکل  دیگـر  مـورد  افـزود:  دکتراکبـری 
راهنماهـای بالینـی اسـت کـه بزرگتریـن نقطه ضعـف خدمات تشـخیصی و 
درمانـی در کشـور اسـت. گاهی مشـاهده می شـود کـه برای بیمـاری، صدها 
آزمایـش نوشـته می شـود کـه اصـا ارزش علمـی نداشـته و تنها یـک پولی 
را هزینـه کردیـم و اسـترس ایجـاد کردیـم. گاهـی بـه جـای آن کـه عکس 
برداری هایـی کـه از بیمـار می کنیـم، کمکـی بـه سـامتی بیمار شـود، تنها 
اضطراب وی را بیشـتر کرده و سـرمایه او را از دسـت داده و مردم را سرگردان 
بیـن مطـب هـا کردیم کـه این نشـان می دهـد چهارچوب هـا و اسـتانداردها 
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هنـوز در کشـور بـه خوبـی تدویـن نشـده اند حتـی گاهـی اوقـات برخـی 
جراحی هـا از سـاختار هـای علمـی مناسـب یـک جراحی سـرطان برخـوردار 
نیسـتند.  علـت هم این اسـت کـه گایدالین ها و یـا چهارچوب هـای هدایتی 
کـه بایـد پاتولوژیسـت، رادیولوژیسـت، جـراح و آنکولوژیسـت رعایـت کنند ، 
بـرای تشـخیص و درمـان یک بیمار سـرطانی، در کشـور تدوین نشـده و به 

همیـن جهـت سـلیقه ها بیشـتر از عملکردهـا دخالـت دارند.
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ــا  ــا تنهـ ــوال درمان هـ ــا معمـ ــور مـ  در کشـ
ـــه حـــوزه ی جســـمی اســـت و ایـــن در  معطـــوف ب
ـــاد در  ـــوی و ش ـــه ق ـــه داشـــتن روحی حالیســـت ک
ـــژه  ـــت وی ـــرطان از اهمی ـــاری س ـــا بیم ـــه ب مقابل
ای برخـــوردار اســـت. بیمارســـتان رضـــوی بـــا 
ـــاه امســـال  ـــر م ـــن موضـــوع مه ـــت ای درک اهمی
اقـــدام بـــه برگـــزاری کنگـــره بین المللـــی 
ـــور  ـــت. پروفس ـــرده اس ـــرطان ک ـــی س روانشناس
ــی  ــی بالینـ ــتاد روانشناسـ ــون، اسـ ــر نورتـ پیتـ
دانشـــگاه مونـــاش از ملبـــورن اســـترالیا یکـــی 
از شـــخصیت های برجســـته ای اســـت کـــه در 
ایـــن کنگـــره شـــرکت کـــرده و مقالـــه ای بـــا 

ـــی  ـــی ناش ـــکالت روان ـــایع ترین مش ـــوان »ش عن
از ســـرطان« ارائـــه کـــرده اســـت. گفتگـــوی 

ـــت. ـــی اس ـــه خواندن ـــا وی در ادام ـــدس ب ق
پروفسور نورتون، شما در کنگره ای 
شرکت کرده اید که به موضوع نقش 

روانشناسی در درمان سرطان و موارد 
مرتبط با آن می پردازد به عقیده ی شما 
در خصوص بیماری سرطان، روانشناسی 

چه نقشی بازی می کند؟
ـــرفت هایی  ـــه پیش ـــه ب ـــا توج ـــم؛ ب ـــد بگوی بای
کـــه پزشـــکی مـــدرن بـــه آن دســـت یافتـــه 

ـــه  ـــال ب ـــد از ابت ـــه بع ـــانی ک ـــداد کس ـــت، تع اس
ســـرطان زنـــده می ماننـــد افزایـــش یافتـــه و 
ـــه  ـــرطان ب ـــه س ـــان ب ـــادی از مبتالی ـــداد زی تع
ــد  ــه می دهنـ ــی ادامـ ــود در حالـ ــی خـ زندگـ
کـــه بـــه خاطـــر صدمـــات روانـــی ناشـــی از 
ـــا  ـــی آن ه ـــت زندگ ـــدت از کیفی ـــه ش ـــرطان ب س
ـــراب در  ـــردگی و اضط ـــت. افس ـــده اس ـــته ش کاس
ـــت  ـــایع اس ـــیار ش ـــرطانی بس ـــاران س ـــن بیم بی
ــی از  ــب ناشـ ــی اغلـ ــکالت روانـ ــن مشـ و ایـ
محدودیت هایـــی اســـت کـــه در فعالیت هـــای 
ـــه وجـــود آمـــده اســـت. مشـــکل  روزمـــره آن هـــا ب
در کار کـــردن، تغییراتـــی کـــه در ظاهـــر بیمـــاران 

پروفسور پیتر نورتون؛ استاد روانشناسی بالینی دانشگاه موناش  ملبورن: 

وقتیموضوعســرطاناست؛روانشناسینقــشبزرگیدارد
ــر  ــه ظاه ــه ب ــت ک ــاری اس ــرطان بیم ــه س ــر چ  اگ
ــرات  ــی اث ــد، ول ــود می کن ــر خ ــان را درگی ــم انس جس
ــرد  ــر روی روان ف ــی ب ــب مخرب ــدید و اغل ــیار ش بس
ــی  ــده ی روح ــائل عدی ــا مس ــرطانی ب ــاران س دارد بیم
و روانــی دســت بــه گریباننــد؛ خیلــی از ایــن بیمــاران 
ــی از  ــی ناش ــمی و روح ــکات جس ــِل مش ــاب تحم ت
ــه  ــت ک ــئله ای اس ــی مس ــد، خودکش ــاری را ندارن بیم

ممکــن اســت در ایــن بیمــاران بــروز  کنــد. افســردگی  و 
ــاران ســرطانی شــایع اســت و ...  ــن بیم ــدی در بی ناامی
بــا ایــن وجــود کمتــر بــه مســائل و مشــکات روحــی و 
روانــی ایــن بیمــاران پرداختــه می شــود، ایــن موضــوع 
ــورهای  ــده در کش ــه ش ــای ارائ ــان ه ــوص درم در خص

ــت. ــایع تر اس ــران ش ــون ای ــعه چ ــال توس درح



هم
زد

وا
ه د

مار
ش

ی . 
ضو

ن ر
ستا

مار
 بی

لی
اخ

ه د
ام

صلن
ف

25

زنان به دنبال تست های غربالگری سرطان نمی روند 

پاککردنصورتمسئلهبهخاطر
ترسازبیماری

14 مهر ماه، کارگاه آموزشــِی تشــخیص و پیشــگیری 
ــگان در  ــور رای ــه ط ــوان ب ــوم بان ــرای عم ــرطان ب س
ــر  ــر 200 نف ــغ ب ــد. بال ــزار ش ــتان رضــوی برگ بیمارس
در ایــن کارگاه شــرکت کردنــد. دکتــر فهیمــه خوشــرو، 
ــوان  ــه عن ــوی، ب ــتان رض ــوژی بیمارس ــی و انکول ــص رادیوتراپ متخص
مــدرس در ایــن کارگاه حضــور داشــت.  پــای صحبــت وی نشســتیم تــا 

ــم.  ــی یابی ــان آگاه ــرطان های زن ــف س ــای مختل ــتر از جنبه ه بیش
ــوب  ــوزش مطل ــه آم ــا برنام ــور م ــرو درکش ــر خوش ــه ی دکت ــه گفت ب
ــی  ــت و حت ــده اس ــه نش ــدی گرفت ــری ج ــخیص و غربالگ ــرای تش ب
درمراکزدرمانــی و در بیــن کارکنــان آنهــا نیــز کــه امکانــات و اطاعــات 

ــد.  ــی نمی  کنن ــه کاف ــراد توج ــود دارد، اف ــه وج ــن زمین درای
ایــن متخصــص رادیوتراپــی وانکولــوژی می افزایــد: عــاوه بــر آن کــه 
در نظــام ســامت  پروتکل هــای الزم بــرای هماهنگــی بیمه هــا و مراکــز 
درمانــی در زمینــه غربالگــری و آزمایش هــای روتیــن تشــخیصی نداریــم. 
ــخیصی  ــای الزم تش ــام آزمایش ه ــه انج ــوان ب ــتر بان ــه بیش ــرای توج ب
ــتن  ــی ازدانس ــرس عموم ــده و  ت ــانی نش ــتی  اطاع رس ــه درس ــز ب نی
ــن رو از  ــود. از همی ــده می ش ــه دی ــرد ســرطان دارد، درچامع ــه ف ــن ک ای
دالیــل برگــزاری ایــن کارگاه ایــن اســت کــه تــرس از ســرطان درجامعــه 
زنــان بریــزد تــا بــا کنتــرل وضعیــت ســامت خــود، قبــل از بــروز عائــم 

هشــداردهنده ی جــدی مراجعــه کننــد.
سرطانپستانشایعترینسرطانزنانایرانی

ــان را  ــژه زن ــور وی ــه ط ــه ب ــرطان هایی ک ــان س ــد: در می وی می گوی
ــا  درگیــر می کنــد ســرطان پســتان یــک مســألة مهــم اپیدمیولوژیــک ب
گســترش جهانــي اســت. ســرطان پســتان، شــایع ترین کنســر در زنــان و 
نخســتین علــت مــرگ ناشــي از ســرطان در زنــان 44-40 ســاله اســت. 
ــؤول  ــکیل داده و مس ــا را تش ــرطان هاي خانم ه ــي، %33 س ــن بدخیم ای
%19 از مرگ هــاي وابســته بــه ســرطان اســت. آمــار و شــواهد حاکــي از 
افزایــش مــداوم شــیوع ســرطان پســتان از اواســط دهــة 1940 هســتند. 
بــه عنــوان مثــال، در ایــاالت متحــدة امریــکا ایــن میــزان از نســبت 1 بــه 

13 در ســال 1970، بــه 1 بــه 11 در ســال 19۸0 و 1 بــه ۸ در ســال 
ــاي  ــزان ابت ــه می ــوط ب ــن نســبت مرب ــه ای 1996 رســیده اســت. ک

زنــان در مقابــل مــردان اســت. 
 خوشــرو ادامــه می دهــد: درکشــورهای پیشــرفته ازهــر ۸ زن یــک نفــر 
ــه ســرطان پســتان شــود؛  در طــول زندگــی  احتمــال دارد کــه مبتــا ب
ــان ممکــن اســت ایــن بیمــاری را  یعنــی  20 تــا23 درصــد جمعیــت زن
تجربــه کننــد کــه آمــار قابــل تاملــی اســت. درکشــورما نیــز شــایع ترین 

ســرطان  در بیــن زنــان همیــن بیمــاری اســت.

تشخیصسرطانپستانتوسطخودزنان
ایــن متخصــص رادیوتراپــی بــا اشــاره بــه ایــن کــه40 درصد تشــخیص 
ایــن ســرطان در دنیــا توســط خــود  زنــان انجــام شــده و اغلــب بــدون 
ــوده اســت ،  ــا درد ب ــود ترشــحی خــاص و ی ــد وج نشــانه جــدی همانن
ــه ایــن  ادامــه می دهــد:  چنانچــه خانمــی دارای ســابقه فامیلــی ابتــا ب
ــد  ــز مشــهود نباش ــوری دروی نی ــچ ریســک فاکت ــند و هی عارضــه نباش
ــد در ســن 40  ــق  شــیوه های مرســوم در کشــورهای پیشــرفته بای مطاب
ســالگی بــه بعــد یــک نمونــه ماموگرافــی انجــام دهــد و در زمــره افــراد 
ــن در کشــورهای توســعه  ــرا ی ــاوه ب ــد. ع تحــت غربالگــری قراربگیرن
یافتــه توصیــه می شــود زنــان بــه معاینــه شــخصی خــود درهرمــاه توجــه 
داشــته باشــند و بــرای ایــن موضــوع برنامه ریــزی کــرده و برنامــه هــای 
ــن  ــد: معمــوال بهتری ــد.  وی می افزای ــرا می کنن ــی را اج آموزشــی مختلف
زمــان بــرای معاینــه شــخصی بــرای تشــخیص ســرطان پســتان،  بعــد 
پایــان ســیکل ماهانــه اســت، امــا اکثــر زنــان مــا از همیــن مــوارد ســاده 

نیــز آگاهــی ندارنــد.
پیشگیریازسرطانرحمباواکسن 

در ســال 2006 میــادی واکســنی ســاخته شــد کــه تاییدیــه ســازمان 
ــه در  ــت ک ــه اس ــک ده ــه ی ــک ب ــت و نزدی ــی را گرف ــت جهان بهداش
کشــورهای اروپایــی و امریکایــی بــه عنــوان واکسیناســیون ملــی از ایــن 

روش اســتفاده می کننــد.
دکترخوشــرو بــا اشــاره بــه نقــش ایــن واکســن درپیشــگیری از ابتــا 
بــه ســرطان دهانــه رحــم می گویــد: ویــروس پاپیولــوم  عامــل موثــری 
ــلی  ــتگاه تناس ــر دس ــم و شــش عارضــه دیگ ــرطان رح ــه س ــا ب در ابت
ــه  ــل تناســلی اســت کــه واکســن ضــد آن موســوم ب ــه  زگی زن  ازجمل

ـــوع  ـــکالت درک موض ـــد، مش ـــود می آی ـــه وج ب
کـــه در کـــودکان بـــروز می کنـــد، مقابلـــه 
کـــردن بـــا تـــرس از عـــود ســـرطان همـــه و 
ــا  ــرطانی و رهـ ــاران سـ ــه روح وروان بیمـ همـ
شـــده از بنـــد ســـرطان را تحـــت تاثیـــر قـــرار 
ـــه  ـــت ک ـــواردی اس ـــا م ـــه ی اینه ـــد. هم می ده
ـــه  ـــا توج ـــه آنه ـــرطان ب ـــان س ـــتی در درم بایس
ـــوع  ـــی موض ـــم وقت ـــد بگوی ـــن بای ـــود و بنابرای ش
بیمـــاری ســـرطان اســـت؛ روانشناســـی نقـــش 

مهمـــی دارد.
 کمی در مورد سخنرانی خود در در این 

کنگره بگویید.
تاثیـــرات روانـــی  بســـیاری از کشـــورها 
ــا و  ــناخته اند و راهنمـ ــی شـ ــرطان را بخوبـ سـ
ـــرای تشـــخیص و درمـــان  راهکارهـــای مهمـــی ب

ـــی  ـــکالت روان ـــن مش ـــمی و همچنی ـــرات جس اث
ــانده اند.  ــرا رسـ ــه اجـ ــت و بـ ــرطان را تثبیـ سـ
مـــن در ایـــن کنگـــره، شـــایعترین مشـــکالت 
روانـــی ناشـــی از ســـرطان را مـــرور خواهـــم 
کـــرد و روش هـــای شناســـایی و تشـــخیص آنهـــا 
ـــون  ـــالوه پیرام ـــه ع ـــم داد. ب ـــوزش خواه را آم
ــا و  ــش تنش هـ ــرای کاهـ ــی بـ ــر درمانـ تدابیـ
ـــت  ـــرطان صحب ـــی از س ـــی ناش ـــکالت روان مش

ـــود. ـــم نم خواه
گاهی خانواده و اطرافیان بیمار نیز 

تحت تاثیر این بیماری دچار مشکالت 
روحی و روانی می شوند، در این باره 

توضیح دهید؟
ــن  ــه ایـ ــد بـ ــت بایـ ــور اسـ ــه همین طـ بلـ
ـــواده ی  ـــه اعضـــای خان ـــم ک ـــه کنی موضـــوع توج

ـــار  ـــرطان دچ ـــخیص س ـــس از تش ـــز پ ـــار نی بیم
مشـــکالت روحـــی – روانـــی خواهنـــد شـــد. 
ــش  ــی از تنـ ــد ناشـ ــالالت می توانـ ــن اختـ ایـ
ــی  ــت دادن یکـ ــال از دسـ ــال احتمـ ــه دنبـ بـ
از افـــراد خانـــواده )مـــرگ و میـــر( ، تغییـــرات 
ـــوان  ـــواده )بعن ـــار خان ـــو بیم ـــده درعض ـــود آم بوج
ــکالت  ــه ی کار و مشـ ــی در ادامـ ــال ناتوانـ مثـ
شـــغلی، تغییـــرات ظاهـــری بیمـــار، خســـتگی 
ــار( و  ــی بیمـ ــکالت روحی-روانـ ــار و مشـ بیمـ
ـــند.  ـــار باش ـــردگی بیم ـــراب و افس ـــی اضط گاه
ـــی  ـــن الملل ـــی بی ـــهای درمان ـــب روش ـــب! اغل خ
ــت و  ــرای حمایـ ــی را بـ ــرطان راهکارهایـ سـ
ـــه  ـــی ب ـــی – روان ـــی روح ـــرویس حمایت دادن س
خانـــواده بیمـــار در طـــی درمـــان بیمـــار پیشـــبینی 

کـــرده انـــد و آنهـــا را بـــکار می گیرنـــد.
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ــم  ــه رح ــرطان دهان ــه س ــا ب ــش ابت ــد درکاه ــا ۸0 درص ــیل  ت گارداس
ــا  ــان از ابت ــع نش ــه طورقط ــروس ب ــن وی ــود ای ــه وج ــت. البت ــر اس موث
ــوده و توســط  ــدارد چــرا کــه ویــروس شــایعی ب ــه ن ــه ســرطان های زنان ب

ــود. ــار می ش ــات مه ــی اوق ــی گاه ــتم ایمن سیس
وی ادامــه می دهــد: در کشــورهای پیشــرفته طــی برنامــه مشــخصی بــه 
دختــران 9 تــا یــازده ســال  ایــن واکســن در ســه نوبــت صفــر، دو و شــش 
ــان زیــر25 ســال کــه ازدواج  مــاه  ترزیــق می شــود.  درکشــور مــا نیــز زن
ــق  ــن را ترزی ــن واکس ــد ای ــته اند می توانن ــی  نداش ــاس جنس ــرده و تم نک
کننــد. البتــه بــه دلیــل اهمیــت ایــن واکســن نیــز گفتــه می شــود  در بــاال 
تــر از ایــن ســن و بــا وجــود تمــاس جنســی در صــورت عــدم وجــود ژنــوم 
ــوان ایــن واکســن ر  ــه آن نیــز می ت ایــن ویــروس و نبــود امــکان ابتــا ب
ا ترزیــق کــرد. درمــورد انجــام تســت پــاپ اســمیر نیــز هــر زن از زمانــی 
کــه فعالیــت جنســی خــود را درهــر ســنی آغــاز کــرد بایــد آزمایــش مزبــور 

را انجــام دهــد.
سرمایهگذاریاجتماعی

در کشــورما در ســال 13۸9، بــار اقتصــادی ســرطان پســتان 94۸ میلیــون 
دالر بــرآورد شــده اســت، کــه 176 میلیــون دالر )1۸,56 درصــد( آن مربــوط 
بــه هزینه هــای درمانــی بــوده اســت. حــدود 43 درصــد)76 میلیــون دالر( 
ــوده، کــه شــامل  ــه شــیمی درمانی ب ــوط ب ــز مرب ــی نی از هزینه هــای درمان
ــرپایی و بســتری  ــق س ــای تزری ــیمی درمانی، هزینه ه ــای ش ــه داروه هزین

ــت.   ــده اس می ش

دکترخوشــرو بــا تاکیــد بــر ضــرورت ترویــج واکسیناســیون ضــد ویــروس 
پاپیلــوم  درایــن بــاره  اضافــه مــی کنــد: تــا حــدود هشــت ســال پیــش ایــن 
واکســن در کشــورما وجــود نداشــت وامــروز دردســترس بانــوان اســت  امــا 
ــراد  ــود اف ــوب نمی ش ــن محس ــن های روتی ــز واکس ــه ج ــل ان ک ــه دلی ب
بایــد  بــه طــور آزاد هزینــه آن را بپردازنــد کــه حــدود یــک میلیــون تومــان 
بــرای ســه نوبــت  اســت. درحالــی کــه  اگــر در قالــب واکســن های روتیــن 
کشــور قــرار بگیــرد می توانــد درکاهــش مبتایــان و حتــی فــوت شــوندگان 

موثــر بــوده  و حتــی در ســامت اجتماعــی تاثیرگــذار باشــد.
ایــن انکولوژیســت می افزایــد: از چالش هــای قابــل توجــه حــوزه ســامت 
ضعــف فرهنــگ ســازی واطــاع رســانی اســت. چنــان کــه حتــی فعــاالن 
ایــن حــوزه وکارکنــان مراکــز درمانــی  کــه امــکان و دانــش بیشــتری بــرای 
بهره منــدی از شــیوه های مــدرن همچــون واکســن ضــد ویــروس پاپیولــوم 
و یــا معاینــه ی روتیــن غربالگــری را دارنــد نیــز رغبتــی بــه انجــام آن هــا 
ــا  ــر ی ــردم در خب ــاد م ــان داده  اگرآح ــه نش ــا تجرب ــد. ام ــان نمی دهن نش
ســریالی ببیننــد کــه فــان هنرپیشــه مشــکل جســمی و ســرطان داشــته  

شــاهد مــوج گرایــش بــه ســمت غربالگــری وبررســی ها خواهیــم بــود.
ــان  ــکان  بی ــا ام ــل برخــی محدودیته ــه دلی ــد: ب ــی گوی ــرو م دکترخوش
برخــی مســایل حــوزه ســامت زنــان دررســانه هــا وجــود نــدارد کــه فضای 
کارگاه هــای آموزشــی خــاص زنــان بــا چنیــن محدودیتــی مواجــه نیســت. 
ــت  ــدون محدودی ــدگان ب ــرکت کنن ــم ش ــان وه ــم کارشناس ــن ه بنابرای

ــد. ــو بگذارن ــه بحــث وگفتگ ــد مســایل را ب می توانن
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ـــا،  ـــه اروپ ـــرطان در اتحادی ـــان س ـــۀ درم ـــال 200٩هزین در س
ــارد)٤۱  ــه 5۱ میلیـ ــده، کـ ــرآورد شـ ــورو بـ ــارد یـ ۱2۶میلیـ
ـــکی  ـــای پزش ـــای مراقبت ه ـــه ه ـــه هزین ـــوط ب ـــد( آن مرب درص
ــی  ــای درمانـ ــای مراقبت هـ ــرانۀ هزینه هـ ــت. سـ ــوده اسـ بـ
ـــا ۱02 یـــورو  ـــه اروپ ـــه ازاِی هـــر شـــهروند در اتحادی ســـرطان، ب
ـــد  ـــت درص ـــا هف ـــتات ب ـــان پروس ـــه درم ـــه هزین ـــده ک ـــان ش بی
ازکل هزینه هـــا در جایـــگاه چهـــارم  قرارداشـــته اســـت . بـــه 
طورکلـــی  ایـــن ســـرطان از جملـــه شـــایع ترین ســـرطانها در 

ـــات  ـــق تحقیق ـــر طب ـــه ب ـــان  ک ـــود چن ـــی ش ـــوب م ـــردان محس م
انجـــام شـــده   ۱۸0هـــزار و ٤00 مـــرد آمریکایـــی مبتـــا بـــه 
ـــاله  ـــز هرس ـــورما نی ـــده اند. درکش ـــزارش ش ـــه گ ـــن  عارض ای
ـــتات  ـــرطان پروس ـــه س ـــد مبتاب ـــورد جدی ـــزار و 500 م ـــه ه س
در کشـــور گـــزارش مـــی شـــود کـــه 5 تـــا۱0 درصـــد آنهـــا 
ـــم   در  ـــن رق ـــه ای ـــت ک ـــن درحالیس ـــتند ای ـــرفته هس ـــوارد پیش م

ـــت. ـــد اس ـــه درص ـــان س جه
دکتـــر امیـــر هژبرالســـاداتی ، متخصـــص ارولـــوژی دربـــاره وضعیـــت  
ـــای  ـــه ه ـــتات درده ـــرطان پروس ـــد: س ـــاری می گوی ـــن بیم ـــه ای ـــا ب ابت
ششـــم بـــه بـــاال دیـــده می شـــود و درجوان هـــا کمتـــر امـــکان ابتـــا 
ـــاری  ـــن و بیم ـــش س ـــان افزای ـــتقیمی می ـــه مس ـــع رابط ـــود دارد. در واق وج
ـــام  ـــالگی انج ـــف  از -40 50س ـــع مختل ـــن رو در جوام ـــت. ازای ـــهود اس مش

ـــود.  ـــی ش ـــام م ـــخیص  انج ـــرای تش ـــری  ب غربالگ
ــر  ــال حاضـ ــد: درحـ ــوی می افزایـ ــتان رضـ ــان بیمارسـ ــاون درمـ معـ
ـــدازه  ـــاده  و ان ـــه س ـــد  معاین ـــام چن ـــا انج ـــه ب ـــن عارض ـــخیص ای نیزتش
گیـــری نشـــانگانی  هماننـــد آنتـــی ژن مرتبـــط بـــاآن بـــه نـــام )پـــی.

ــود در  ــخیصی موجـ ــات تشـ ــن  امکانـ ــت. همچنیـ ــر اسـ اس.ای( میسـ
ـــرا  ـــت. زی ـــه اس ـــل توج ـــر قاب ـــن ام ـــرای ای ـــز ب ـــوی نی ـــتان رض بیمارس
ـــز در  ـــن مرک ـــکاپ ای ـــک چ ـــه کلینی ـــه ب ـــا مراجع ـــدگان ب ـــه کنن مراجع

زمینـــه ایـــن عارضـــه نیـــز مـــورد غربالگـــری قـــرار می گیرنـــد.
ـــود  ـــور وج ـــان درکش ـــزان مبتای ـــی از می ـــد: آماردقیق ـــه می ده وی ادام
ـــه  ـــراد نســـبت ب ـــن اف ـــر ای ـــداد کمت ـــت از تع ـــی حکای ـــار ضمن ـــا آم ـــدارد ام ن
ـــرایط  ـــی وش ـــت ژن ـــی از خاصی ـــد  ناش ـــی توان ـــه م ـــع دارد ک ـــایر جوام س
ـــرا  ـــد. زی ـــته باش ـــگام داش ـــخیص دیرهن ـــت ازتش ـــا حکای ـــد ی ـــی باش بوم
ـــه  ـــز نســـبت ب ـــان نی ـــزات تشـــخیصی آمارمبتای ـــد درتجهی ـــال رش ـــه دنب ب

ـــد. ـــان می ده ـــی را نش ـــد محسوس ـــته رش گذش
دکتـــر هژبرالســـاداتی  اضافـــه کـــرد: امـــروزه درمان هـــای مختلفـــی 
ـــذار،  ـــر گ ـــی ژن اث ـــزان آنت ـــد می ـــانگانی، همانن ـــوه نش ـــا نح ـــب ب متناس
ـــوان  ـــه می ت ـــود دارد ک ـــخیص وج ـــگام تش ـــه هن ـــار ب ـــت بیم ـــن ، وضعی س
بـــه جراحـــی، رادیـــو تراپـــی، هورمون درمانـــی و شـــیمی درمانی اشـــاره 
کـــرد. البتـــه خوشـــبختانه ایـــن ســـرطان در صـــورت تشـــخیص بـــه 
ـــور  ـــه ط ـــار ب ـــی بیم ـــواب داده وحت ـــی ج ـــه خوب ـــان ب ـــه درم ـــگام ب هن
قطـــع بهبـــود پیـــدا می کنـــد. از ایـــن رو توصیـــه می شـــود مـــردان از 
ـــد. ـــدام کنن ـــاری اق ـــن بیم ـــری ای ـــه غربالگ ـــبت ب ـــالگی نس ـــن 50 س س
ـــتات  ـــورم پروس ـــه ت ـــوال ک ـــن س ـــه ای ـــخ ب ـــاداتی در  پاس ـــر هژبرالس دکت
ـــرض  ـــان درمع ـــه مبتای ـــا هم ـــردان اســـت آی ـــراض شـــایع درم ـــه ام از جمل
ـــوان  ـــه عن ـــه ب ـــا دوعارض ـــه م ـــد: درجامع ـــد؛ می گوی ـــرطان قراردارن ـــن س ای
بزرگـــی پروســـتات شـــناخته می شـــود کـــه یکـــی بزرگـــی خوش خیـــم 
ـــتات   ـــی پروس ـــت. بزرگ ـــتات اس ـــرطان پروس ـــر س ـــوده ودیگ ـــو ب ـــن عض ای
ـــور  ـــه ط ـــن  ب ـــود. همچنی ـــی ش ـــاهده م ـــال مش ـــدود 50 س ـــنین ح در س
قطـــع نمی تـــوان گفـــت مبتایـــان بـــه بزرگـــِی خوش خیـــم ســـرطان 
خواهنـــد داشـــت. زیـــرا بنابـــر شـــواهد بـــه دلیـــل بررســـی و درمـــان 
ـــران  ـــه دیگ ـــبت ب ـــا نس ـــای آنه ـــکان ابت ـــان ام ـــن مبتای ـــگام درای زود هن

ـــت. ـــر اس کمت
دکتــر هژبرالســاداتی در خصــوص اینکــه بــا بــروز ســرطان و اغــاز انجــام 
شــیوه های درمانــی مــردان مشــکاتی را در زمینــه ســامت جنســی خــود 
ــیمی درمانی و  ــای ش ــتفاده از داروه ــا اس ــد: ب ــد؛ می گوی ــه می کنن تجرب
ــت وگاه  ــور موق ــه ط ــردان ب ــلی م ــتم تناس ــت سیس ــا فعالی رادیوتراپ ه
ــان  ــد درم ــن رو پیــش از انجــام رون ــم دچــار مشــکاتی می شــود. ازای دائ

ســرطان ها مــردان  جــوان می تواننــد اســپرم خــود را در بانک هایــی 
بــرای همیــن مســاله ذخیــره کننــد که چنیــن مرکــزی در بیمارســتان 

رضــوی نیــز فعالیــت دارد. 
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خدماتی که در مرکز مهر 
ارائه می شود:  رضوی 

 

حمایتروحيوروانيبیماروخانواده
ویومراقبتهايپسازدرمانتوسط

روانشناسانمرکز

انجاممراحلدرمانيوپیگیریبیمار
توسطتیممراقبینمرکز

سرطانرضوي

 بیش از ٤0 درصد 
سرطان ها قابل پیشگیری 

هستند.

تکمیلفرماولیهپذیرشو
انجامکلیهتستهایمرتبط

باشناساییسرطان

ارائهآموزشهایعمومیدرزمینهسرطان
بهروشهایمختلف،آگاهیرسانیبهمردم
درزمینهخودمراقبتی،غربالگریومراجعه

زودهنگامبهمراکزدرمانی

 در ایران ساالنه ۸0 تا ۸5 هزار 
مورد جدید از سرطان های 
مختلف شناسایی می شوند 
که در این بین 30 هزار نفر 

جان خود را از دست می دهند.   
بسیاری از سرطان ها قابل 

درمان هستند.

معاینهوتصمیمگیريدرموردبیماردر
یکتیمدرمانيشاملکلیهمتخصصین

مربوطه

براساس پیش بینی سازمان 
بهداشت جهانی تا سال ۱٤۱۱ ش.ق 
ساالنه 22 میلیون نفر در جهان به 
سرطان مبتا می شوند؛ که از این 
میان 70 درصد مربوط به بروز 
سرطان های جدید در کشورهای 

درحال  توسعه خواهد بود.



هم
زد

وا
ه د

مار
ش

ی . 
ضو

ن ر
ستا

مار
 بی

لی
اخ

ه د
ام

صلن
ف

29

 30 درصد بیماران سرطانی در 
صورت تشخیص زود هنگام به طور 
کامل درمان شده و از سرطان رهایی 

می یابند.   ساالنه حدود میلیاردها ریال 
از بودجه کشور صرف درمان سرطان 
می شود. توجه به پیشگیری و درمان 
به موقع می تواند از ابتا تعداد زیادی 
از هموطنانمان به سرطان جلوگیری و 

هزینه درمان را به شدت کاهش دهد.

دکتر حمیدرضا جاویدی:

معاینهکاملحداقلنیمساعتهو
انجامتستهایغربالگری

عـادی  کارهـای  و  سـاز  از  سـرطانی  معموالسـلول های 
تقسـیم و رشـد سـلول ها جـدا می افتنـد. علـت دقیـق ایـن 
پدیـده نامشـخص اسـت ولی احتمـال دارد عوامـل ژنتیکی یا 
مـواردی کـه موجب اختال در فعالیت سـلول ها می شـوند در 

هسـته سـلول اشـکال وارد کننـد و در نهایت سـرطان بروز کند. دکتـر حمیدرضا 
جاویـدی این طـور صحبت هـای خـود را آغـاز مـی کند او که سـال ها بـه عنوان 
پزشـک معتمـد نیـروی انتظامـی ارائـه خدمـت کـرده اسـت؛ در حـال حاضر به 
عنـوان پزشـِک مرکـز »مهررضـوی« انجـام معاینـات اولیـه بیمـار، درخواسـت 

آزمایشـات غربالگـری سـرطان و ... را عهـده دار اسـت.
ــر  ــه ب ــی ک ــد: مدل ــوی« می گوی ــر رض ــز مه ــوص »مرک ــدی در خص جاوی
اســاس آن مرکــز »مهــر رضــوی« طرح ریــزی شــده برگرفتــه از پیشــرفته ترین 
مراکــز درمــان ســرطان دنیاســت. ایــن مــدل بــا ویژگی هــای ایــران 
ــای  ــی از ویژگی ه ــت. یک ــده اس ــرا درآم ــه اج ــه مرحل ــده و ب ــازی ش بومی س
مهــم ایــن مرکــز ایــن اســت کــه از تجهیــزات و امکانــات پیشــرفته ای کــه در 
بیمارســتان رضــوی وجــود دارد بهــره می گیــرد. مــا در بیمارســتان رضــوی مرکز 
پزشــکی هســته ای داریــم کــه تجهیــزات و امکانــات پیشــرفته ای را در اختیــار 
ــات و  ــوژی بیمارســتان دارای امکان ــی و انکول ــن بخــش رادیوتراپ دارد. همچنی
تجهیــزات پیشــرفته اســت؛ کــه ایــن تجهیــزات و امکانــات بــه خدمــات مرکــز 

»مهــر رضــوی« عــاوه مــی شــوند.
وی مــی افزایــد: متاســفانه در داخــل کشــور عمــده ی توجهــات معطــوف بــه 
ــه آمــوزش و غربالگــری جهــت  ــوط ب ــات مرب ــان ســرطان اســت و اقدام درم
تشــخیص زود هنــگام کمتــر مــورد توجه بــوده اســت در حالی که در کشــورهای 
پیشــرفته افــراد بــا آگاهی هایــی کــه از طریــق آموزش هــای همگانــی کســب 
کرده انــد و بــا اســتفاده از سیســتم هــای غربالگــری و چک آپ هــای ماهیانــه و 
ســالیانه از ایجــاد بیمــاری در خــود بــه موقــع اطــاع پیــدا کــرده و مســیر راحت 
تــری را بــرای درمــان طــی خواهنــد کــرد. بــه همیــن خاطــر در مرکــز »مهــر 
رضــوی« آمــوزش و غربالگــری دو بخــش مهــم در نظــر گرفتــه شــده اســت. 

ــد: در حــال حاضــر در مرکــز آزمایشــات غربالگــری  دکتــر جاویــدی می گوی
در زمینــه سیســتم گــوارش، پروســتات، ســرطان های مغــزو اعصــاب را انجــام 
ــاعت  ــم س ــل نی ــه حداق ــل ک ــه کام ــک معاین ــس از ی ــاران پ ــم. بیم می دهی
طــول می کشــد، در مرکــز پرسشــنامه ای را پــر می کننــد تــا ریســک ســرطان 
ــک  ــور ریس ــدی فراخ ــات بع ــپس اقدام ــود و س ــخص ش ــا مش ــرای آن ه ب

ــرد.  ــرد صــورت می گی ــرای ف ــده ب مشــخص ش
ــه اینکــه بیمــاران در مرکــز مهــر رضــوی از اتــاف وقــت  ــا اشــاره ب وی ب
ــوی از 7:30  ــر رض ــز مه ــد: مرک ــد، می افزای ــدا می کنن ــی پی ــه رهای و هزین
صبــح تــا 7:30 شــب ارائــه خدمــت می کنــد و عــاوه بــر خدمــات غربالگــری، 
ــد.  ــه می کن ــز ارائ ــان نی ــش و درم ــوزش، پژوه ــوص آم ــی را در خص خدمات
درمــان در مرکــز مهــر رضــوی بــرای بیمــار ســرطانی یــک درمــان ویــژه اســت 
بــه ایــن خاطــر کــه گروهــی از متخصصــان مختلــف برنامــه ی درمانــی بیمــار 
را طــی یــک جلســه مشــترک تدویــن می کننــد. در ایــن جلســه فراخــور نــوع 
ســرطان بیمــار متخصصــان مختلــف از جملــه جــراح، متخصص شــیمی درمانی، 
ــا هــم در خصــوص نحــوه ی  ــد و ب ــراری و ... حضــور دارن متخصــص تصویرب
درمــان بیمــار بــه بحــث و تبــادل نظــر پرداختــه و در نهایــت مراحــل درمــان 

ــد.  ــخص می کنن ــار را مش بیم
ــه منظــور  ــزاری ب ــر رضــوی« نرم اف ــز »مه ــد: در مرک ــان می گوی وی در پای
ــا  ــط ب ــات مرتب ــه اطاع ــده ک ــن ش ــدگان تدوی ــات مراجعه کنن ــت اطاع ثب
غربالگــری و تشــخیص و درمــان بیمــاران در آن ثبــت می شــود ایــن اطاعــات 
ــد  ــی رون ــور در ط ــرطان و همین ط ــا س ــط ب ــات مرتب ــا و تحقیق در پژوهش ه

درمــان بیمــاران کمــک فراوانــی خواهــد کــرد. 
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جمعیــت  بــودن  جــوان  گرچــه 
ــعه  ــرای توس ــی ب ــانه امیدبخش نش
ــود  ــوب می ش ــع محس ــتر جوام بیش
امــا طــی دهه هــای اخیــر همیــن 
چشــمگیر  رشــد  باعــث  عامــل 
درحــال  کشــورهای  در  ســرطان 
توســعه هماننــد ایــران بــوده اســت. 
ــد  ــداوم آن می توان ــه ت ــه ای ک مقول
در آینــده ای نــه چنــدان دور ایــن 
ــای  ــتخوش چالش ه ــورها را دس کش

ــد. ــددی کن متع

بــه  ســامت  حــوزه  متولیــان 
بــرای  را  "ســونامی"  کارگیــری 
غلــو  و  اغراق آمیــز  مســاله  ایــن 
رســانه ای می داننــد امــا بی شــک 
ــرطان   ــان س ــد مبتای ــده، رش در آین
ــامت  ــد س ــری در رون ــران موث بح
و  اقتصــادی  روحــی،  جســمی، 
ــن رو  ــود. از ای ــد ب ــی خواه اجتماع
صاحبنظــران دانایــی وآگاهــی را 
تنهــا راه مقابلــه بــا آن می داننــد.

متهمان اصلی ســـرطان پوست و ریه

 نور مستقیم آفتاب و دود سیـگار 
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طنینزنگهاییکه
نمیشنویم

در  شـایع  سـرطان های  از 
جامعـه جهانی، سـرطان ریه 
موثـر  ازعوامـل  کـه  اسـت 
در آن می تـوان بـه مصـرف 
در  کـرد.  اشـاره  دخانیـات 
حـال حاضـر  بیش از یـک میلیـارد و 300 هزار 
نفـر سـیگاری در جهـان وجـود دارند کـه پیش 
بینـی می شـود تـا سـا ل 2025 ایـن رقـم بـه 
بیـش از یـک میلیـارد و 700 هـزار نفـر برسـد. 
همچنیـن آمارهـا حاکی از آن اسـت کـه تنباکو 
و سـیگار دومیـن عامل مرگ در جهان شـناخته 
می شـود زیـرا از هـر دو سـیگاری یـک نفـر به 

دلیـل مصـرف دخانیـات فـوت می کننـد.
دکترمجیـد میرصدرایـی، فـوق تخصـص ریه 
در ایـن رابطـه می گوید: سـرطان ریـه در جهان 
بـه عنـوان کشـنده ترین نـوع سـرطان شـناخته 
می شـود. میـزان ابتـای ایـن سـرطان در زنان 
و مـردان تقریبـا یکسـان اسـت امـا شـیوع آن 
در سـنین باالی 45 سـال مشـهود اسـت. نکته 
سـرطان  ایـن  بـه  مبتایـان  در  تامـل  قابـل 
تاثیرپذیـری از مصـرف دخانیات و قلیان اسـت. 
چنانکـه پیـش بینی می شـود در سـال های اخیر 
بـا مصـرف گسـترده مـواد دخانـی و قلیـان در 
بیـن جوانـان ونوجوانـان تـا سـال 1410 به بعد 
بـا موجـی از مبتایان بـه این سـرطان روبه رو 
شـویم. زیـرا عایـم ایـن عارضـه بعـد از حدود 
20 سـال خـود را در فـرد مبتـا نشـان می دهد 
بـه بیـان دیگـر اگـر جوانـان 25 - 20 سـال 
امـروزی مـا حـدود دو یـا سـه دهه بـه مصرف 
دخانیـات بپردازنـد در سـنین 40 تا 50 سـالگی 
در معـرض ابتـا به سـرطان ریـه خواهنـد بود.

وی ادامـه می دهـد: بـه ایـن ترتیـب زمانـی 
کـه فـرد بـه بالندگـی، تکامـل دانـش، تجربه و 
مهارت رسـیده دچـار بیماری می شـود و  جامعه 
از بخشـی از توانمندی هـای جمعیـت فعال خود 
و  درمـان  هزینـه  حتـی  و  می شـود  محـروم 
کاهـش بهـره وری آنهـا نیـز بـه کشـور تحمیل 

شـود.  می 
وی می افزایـد: از آنجـا کـه ایـن عارضه هنوز 
هـم درمـان قطعـی و حتـی شـیوه های موثـر 
بـرای کنتـرل نـدارد هـر سـاله جوامـع بـرای 
درقالـب  آن  بـه  غلبـه  بـرای  راهـکار  کشـف 
هزینه هـای پژوهشـی وتحقیقاتـی بودجه هایی 
تشـخیص  بـا  بنابرایـن  می کننـد.  صـرف  را 
زودهنـگام می تـوان از پیامدهـای گسـترده آن 

جلوگیـری کـرد.
زنانیکهزندگیرادودمیکنند

در سـال های اخیر شاهد رشـد زنان سیگاری در 
جهان هسـتیم چنـان که محققان حوزه سـامت 

پیـش بینی می کننـد در طول بیسـت سـال آینده 
میـزان زنـان ومـردان سـیگاری یکسـان خواهـد 
شـد. درکشـور مـا نیز ایـن روزهـا زنـان ودخترانی 
را می بینیم که مشـغول اسـتعمال دخانیـات و دود 
کـردن قلیان هـا هسـتند. دکتر میرصدرایـی دراین 
بـاره  می گویـد: درحال حاضر خطر ابتا به سـرطا 
ن ریـه در زنان و مردان یکسـان اسـت امـا بانوان 
تصـور می کننـد که با مصـرف سـیگارهای الیت 
ریسـک ابتا به چنیـن بیماری هایـی را کمتر پیدا 

خواهنـد کرد.
ایـن فوق تخصـص بـه شـیوه های غربالگری 
و ضعـف آن درجامعـه اشـاره کـرده و می افزایـد  
: بـه منظـور تشـخیص به هنـگام و درمـان این 
عارضـه انجمن ریه امریکا طـی  پروتکلی انجام 
سیتی اسـکن را بـرای افـراد سـیگاری باالی 40 
سـال الزامـی کـرده اسـت. درکشـور مـا چنیـن 
برنامـه ای وجـود نـدارد زیـرا افراد سـیگاری تن 
بـه چنین مسـایلی نمی دهنـد. روزی من به یک 
فـرد سـیگاری کـه سـرفه های شـدیدی می کرد 
گفتـم " بیا رایـگان ویزیتت کنم" .اما او سـراغم 
نیامـد سـیگاری ها از ما پزشـکان فراری هسـتند 
مصـرف  می کنیـم  توصیـه  قـدم  اولیـن  چـون 

دخانیـات را تـرک کنند. 
خورشیدچندانمهرباننیست

از دیگر سـرطان هایی که مبتایان پرشـماری 
دارد می تـوان بـه سـرطان پوسـت اشـاره کـرد. 
دکتـر وحیـد سـپهر متخصـص پوسـت درایـن 
بـاره می گویـد: سـرطان پوسـت جـز رایج تریـن 
اقیانوسـیه  در  کـه  اسـت  چنـان  سـرطان هـا 
نخسـتین گونـه شـایع سـرطان به شـمار می آید 
و در سـایر مناطـق  جهان نیز دومین و سـومین 
مـورد  محسـوب می شـود. ایـن عارضـه بـه دو 
نـوع سـرطان مانـوم وسـرطان های غیرمانوم 
سـرطان های  خوشـبختانه  می شـوند.  تقسـیم 
قابـل  و  دارنـد   کمتـری  خطـر  غیرمانـوم 
مـا  درجامعـه  نـوع   ایـن  و  هسـتند  درمان تـر 
شـایع تراسـت. نکتـه خوشـبینانه دیگـر این که 
بـه طورکلـی  سـرطان مانـوم کـه بدترین نوع 
بـرای انسـان بـه شـمار مـی آیـد در کشـورما 
نسـبت بـه جوامـع غربی کمتـر دیده می شـود.
وی درادامـه بـه عوامـل موثـر در بـروز ایـن 
سـرطان اشـاره کـرده و مـی افزایـد: مهم تریـن 
عامـل قرار گرفتـن در نور خورشـید به خصوص 
طیـف فـرا بنفش آن اسـت. سـپس کسـانی که 
درگذشـته بـرای درمان از اشـعه ایکس اسـتفاده 
همچنیـن  هسـتند.  خطـر  معـرض  در  کردنـد 
افـرادی کـه تمـاس بسـیار و طوالنـی  بـا مواد 
شـیمیایی خاص)هماننـد ارسـنیک و یـا  مـواد   
هیدروکربن هـا هماننـد  نفـت و زغـال سـنگ( 
ور  روبـه  ابتـا  از  باالیـی  ریسـک  بـا  دارنـد  
می شـوند  البتـه عوامـل ژنتیکـی نیـز دراین امر 

هسـتند.  موثر 

توصیـه  پیشـگیری  بـرای  سـپهر  دکتـر 
می کنـد: از آن جـا کـه نورخورشـید نقـش 

انکارناپذیـری در بـروز این بیمـاری دارد توصیه 
قـرار  آن  معـرض  در  کمتـر  مـردم  می شـود 
بگیرنـد بـه خصـوص در سـاعت نـه صبـح تا 4 
بعـد از ظهـر و چنانچـه ناگزیرند مدت بیشـتری 
در برابـر نـور خورشـید باشـند بـه طورحتـم از 
کاهـی دارای لبـه ای بـه انـدازه هفـت سـانتی 
متـر اسـتفاده کـرده وکرم ضـد آفتابی بـا فاکتور 
محافظتـی 25 تـا 30  مصـرف کننـد. همچنین 

هـردو سـاعت یـک بـار آن را تجدیـد کننـد. 
وی همچنیـن می گویـد: در صـورت مسـافرت 
درکنـار سـاحل کمتـر آفتـاب بگیرنـد چـرا کـه 
برونـزه کـردن احتمـال بـروز سـرطان را بیشـتر 
سـوختگی  آفتـاب  بـروز  از  بنابرایـن  می کنـد. 
لباسـهایی مناسـب و پوشـیده  و  پرهیـز کـرده 

اسـتفاده کننـد. 
اینغذاهاینجاتبخش

می افزایـد: مصـرف  پوسـت  متخصـص  ایـن 
مـواد خوراکـی حـاوی ویتامیـن E و C وسـایر 
آنتـی اکسـیدان ها کـه بـه وفـور در مرکبـات و 
سـبزیجات بـا برگ سـبز وجـود دارد و همچنین 
قهـوه  و  معمولـی، چـای سـبز  چـای  مصـرف 
می توانـد آسـیب هاِی پوسـتی را کـه بـه دلیـل 
قرارگرفتـن در برابـر نور خورشـید حاصل شـده؛ 

دهد. کاهـش 
دکتـر سـپهر تاکیـد می کنـد: هرگونـه تغییری 
در پوسـت هماننـد تغییـر بـه رنـگ تیـره، تغییر 
رنـگ خال هـا و بـزرگ شـدن آن هـا و نامنظـم 
شـدن حاشـیه آنها را جـدی گرفته و به پزشـک 
مراجعـه کننـد. همچنیـن کسـانی که سـال های 
گذشـته بـه دلیـل نبـود داروی ضـد قـارچ برای 
درمـان کچلـی سـر در کودکـی  تحـت درمـان 
بـا اشـعه ایکـس قـرار گرفته انـد  بایـد نواحـی 
اشـعه داده شـده توسط پزشـک معاینه و بررسی 
شـود. کارگرانـی نیـز کـه  طوالنـی مـدت  بـا 
و  ارسـنیک  هماننـد  خـاص  شـیمیایی  مـواد 
هیدروکربن هـا سـروکاردارند بایـد مرتب  ویزیت 

 . ند شو
ایـن متخصـص پوسـت اظهـار می کنـد: برای 
درمـان عـوارض پوسـتی توصیـه مـی شـود بـه 
طـور حتـم بـا متخصصـان مشـورت شـود زیـرا 
تحققیقـات بسـیار نشـان داده وقتـی افـراد بـه 
درمراحـل  کردنـد  مراجعـه  پوسـت  متخصـص 

اولیـه و بهتـر رونـد درمـان را طـی کرده انـد.
دکتـر سـپهر همچنـان می گوید: میـزان ابتا به 
سـرطان پوسـت در مـردان بیش از زنان مشـاهده 
می شـود کـه بـه دلیـل فعالیت شـغلی آن هاسـت 
ایرانـی  مـردان  در  غیرمانومـی  سـرطان  البتـه 
شـایع تر اسـت امـا بـروز سـرطان های مانومـی 

درمـرد و زن یکسـان مشـاهده  مـی شـود.
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  دبیرعلمی کارگاه بین المللی 
اندوسونوگرافی 

اندوسونوگرافی،
روشینوینبرای
تشخیصودرمان
بیماریهایگوارش

اندوسـونوگرافی، از تلفیق دو 
بخـش تصویـری آندوسـکوپی و سـونوگرافی بـه 
وجـود آمـده اسـت. ایـن را دکتـر حمیـد اسـد زاده، 
اندوسـونوگرافی  بین المللـی  کارگاه  علمـی  دبیـر 
می گویـد. وی بـا اشـاره بـه اینکه اندوسـونوگرافی 
انتهـای  سـرطان های  درمـان  و  تشـخیص  در 
روده ی بـزرگ، نقـش به سـزایی را ایفـا می کنـد، 
می گویـد: تجهیزات اندوسـونوگرافی گـران قیمت 
بـوده و دسـتگاهی که بـرای مرکـز درمانی رضوی 
خریـداری شـده از بهتریـن آن هاسـت و امـری که 
در ایـن میـان ضـروری می نمایـد، آمـوزش مداوم 
تکنولوژی هـای  و  فناوری هـا  جدیدتریـن  بـا  کار 
تجهیـزات درمانی اسـت کـه در این بیمارسـتان با 

جدیـت در همـه ی حوزه هـا پیگیـری می شـود.
دکتـر اسـدزاده در خصـوص ایـن دسـتگاه مـی 
گویـد: اندوسـونوگرافی مشـابه آندوسـکوپی انجام 
می شـود ولـی برای پزشـک متفـاوت اسـت؛ از آن 
جهـت کـه امـکان سـونوگرافی در آن تعبیه شـده 
اسـت و دقـت باالیی را شـامل می شـود. بهره وری 
از این دسـتگاه عاوه بر یاری رسـانی در تشـخیص 
بیماری هـا، در درمـان نیـز روشـی مناسـب قلم داد 
می شـود چراکـه توسـط ایـن دسـتگاه از برخـی از 

حتـی  و  می شـود  انجـام  نمونه بـرداری  تومورهـا 
گاهـی با تعبیه کردن فنرهایی در دسـتگاه گوارش، 

فعالیت هـای درمانـی ویـژه ای را انجـام می دهـد.
دکتـر اسـدزاده دربـاره ی تعداد این دسـتگاه ها در 
کشـور می گویـد: در تهـران چند مرکز معـدود و در 
اسـتان های شـرقی کشـور فقط در مشـهد و مرکز 
فـوق تخصصـی بیمارسـتان رضوی اسـت که این 
دسـتگاه را داشـته و بـا آن فعالیت های تشـخیصی 
ایـن  گفتـه ی  بـه  می دهـد.  انجـام  را  درمانـی  و 
متخصـص، ایـن فنـاوری بـرای بیماران در سـنین 
مختلـف اعـم از کـودکان و بزرگ سـاالن قابـل 

اسـت. انجام 
تشخیصسریعسرطانبا

اندوسونوگرافی
دبیـر علمـی کارگاه اندوسـونوگرافی بیمارسـتان 
تشـخیصی-  فعالیـت  ایـن  می افزایـد:  رضـوی 
و  پزشـکان  درخواسـت  اسـاس  بـر  درمانـی 
متخصصـان جراحـی و تجویز آن ها بـرای بیماران 
صـورت می گیـرد و بیشـترین کارایی را بـرای فوق 

دارد. سـرطان  و  گـوارش   تخصص هـای 
وی در خصـوص هزینه های احتمالـی این روش 
تشـخیصی اشـاره می کنـد: تعرفـه ی وزارت خانـه 
بیشـتر  اندوسـونوگرافی 50 درصـد  انجـام  بـرای 
برخـی  در  و  اسـت  آندوسـکوپی  هزینه هـای  از 
مـوارد مشـمول بیمـه اسـت امـا متأسـفانه مراکـز 
درمانـی دولتی شـرق کشـور از وجود دسـتگاه های 
پیشرفته ی اندوسـونوگرافی بی بهره اند و بیمارستان 

رضـوی در این میان فرصتی مناسـب را برای 
درمـان بیمـاران در ایـن ناحیـه و هم چنیـن 

در راسـتای درمـان بیمـاران غیرایرانـی در حوزه ی 
روش  ایـن  می کنـد.  ایفـا  سـامت  گردشـگری 
تشـخیصی و درمانـی در مواقعـی که بـرای نواحی 
آسـیب دیده ابهـام پیـش بیاید، مـورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد و از آن جـا کـه کم هزینه تـر و کم خطرتـر 
از روش هـای موجود اسـت، در بسـیاری از موارد به 

کار گرفتـه می شـود.
و  اندوسـونوگرافی  در  می کنـد:  تأکیـد  وی 
صـورت  روش  ایـن  در  کـه  نمونه برداری هایـی 
بـا  دسـتگاه  تمـاس  و  فاصلـه   اگـر  می گیـرد، 
پوسـت زیـاد نباشـد، تومورهـا پخـش نشـده و بـا 
حالـت  از  سـرطانی  تومـور  هیـچ  نمونه بـرداری، 
خوش خیـم بـه بدخیـم تغییـر نمی یابد و هـراس از 
انجـام آزمایشـاتی از این دسـت باید بـرای بیماران 

از بیـن رود.
وی در پایـان می افزایـد: بایـد اشـاره کـرد کـه 
بیماری هـا و سـرطان های دسـتگاه گـوارش قابـل 
دیگـر  بافت هـای  در  بیماری هـا  از  پیشـگیری تر 
بـدن هسـتند و درمـان ایـن نواحی عـوارض کمی 
نیـز دارنـد؛ در همیـن راسـتا، اقدامات پیشـگیرانه و 
تشـخیصی بیمارسـتان رضوی موقعیت مناسبی را 
بـرای بیمـاران و خانواده هـای منطقـه ایجـاد کرده 

است.
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پاب مــد  سیســتم بازیابــی اطاعــات مبتنــی بــر وب  و مهم تریــن ابــزار 
ــی  ــن یک ــت. مدالی ــن اس ــی آزاد مدالی ــای اطاعات ــتجو در پایگاه ه جس
ــه  ــت ک ــان اس ــس( در جه ــای آزاد )دیتابی ــگاه داده ه ــن پای از معروف تری
حــاوی اطاعــات کتاب شــناختی پژوهشــی بــرای تمــام رشــته های علــوم 

پزشــکی و زیســتی اســت.
ایــن دیتابیــس بــا بیــش از 24 میلیــون اســتناد، کــه قدیمی تریــن آنهــا 

ــز  ــی مرک ــات کیف ــه ای از اطاع ــردد،  مجموع ــال 1۸65 بر می گ ــه س ب
ــی  ــازمان های دولت ــا و س ــایر نهاده ــت فناوری، س ــات زیس ــی اطاع مل
حــوزه ســامت ایــاالت متحــده آمریکابــوده وتوســط مرکــز ملــی اطاعــات 
ــترش و  ــکی )NLM( گس ــی پزش ــه مل ــوژی)NCBI(در کتابخان بیوتکنول
راه انــدازی شــده اســت. جســتجو در آن بــه طــور رایــگان بــرای جهانیــان 

قابــل دســترس اســت.

برخیازامکاناتاینپایگاه
پــاب مــد دارای امکانــات بســیار گســترده و مفیــدی اســت. کــه اینجــا بــه 

ذکــر تنهــا چنــد مــورد کاربردی تــر در جســتجو می پردازیــم.
1. در قســمت advance search می توانید با اســتفاده از اســم نویســنده 
یــا عنــوان کتــاب یــا ســازمان تولیدکننــده یــا پایــگاه و بانکــی خــاص بــه 

جســتجوی اطاعــات مــورد نیــاز خــود بپردازیــد.
اول  اول، pubmed tutorial، در تــب  اول ســتون  در صفحــه  . 2

اســت. زیــر  امکانــات  دارای   medlineplus گزینــه ،databases
ــات،  ــته بندی اطاع ــا دس ــاری را ب ــاً ۸00 بیم Health topics : تقریب
ــان، پیشــگیری و ...  ــم، نشــانه ها، راه درم ــا ذکــر عائ ســن، جنــس و ... ب
بــا اســتفاده از تصاویــر متحــرک و رنگــی ماننــد اطلــس در اختیــار کاربــر 

ــد. ــرار می ده ق
Drugs and supplements : دارای اطاعــات دارویــی، علــت تجویــز، 

دوز دارو، اطاعــات شــیمیایی دارو و مــوارد منــع مصــرف و...
توضیــح  بــا  آناتومی بــدن  دارای   :  Videos and cool tools  
ــا توســط پروفســورها،  ــواع جراحــی ه ــی از ان ــای ویدیوی ــم ه ــل، فیل کام

انیمیشــن های آمــوزش پزشــکی و درمــان و ...
 Finde, ،در تب دوم pubmed tutorial ،3. در صفحــه اول ســتون اول
Read, Learn، فرهنــگ لغــت پزشــکی وجــود دارد کــه بــه تعریــف و ارائــه 
اطاعــات دربــاره بیمــاری، دارو، فرایندهــا و ... می پــردازد. دارای آوانــگاری 

و نیــز صــوت کلمــه اســت.
ــی  ــر از امکانات ــی دیگ ــوم، MeSH یک ــتون س ــه اول س 4.  در صفح
ــا  ــر، ب ــر و خاص ت ــات عام ت ــن موضوع ــرای یافت ــه Pubmed ب ــت ک اس
اســتفاده از روابــط بیــن کلیــد واژه هــای علــوم پزشــکی  در اختیــار کاربــر 
ــن  ــا یافت ــح ی ــد واژه صحی ــاب کلی ــرای انتخ ــوان ب ــد. می ت ــرار می ده ق

ــرد. ــط اســتفاده ک موضوعــات مرتب
ــد  ــت ، می توانی ــمت راس ــه س ــاالی صفح ــق Sign inدر ب 5. از طری
فضــای خصوصــی و مطلوبــی بــرای تحقیقــات خــود فراهــم کنیــد و نیــز 
بــرای موضوعــات مــورد عاقــه خــود از امکانــات Alert اســتفاده کنیــد که 
بــه صــورت اتوماتیــک اطاعــات مــورد نیــاز شــما بــه ایمیــل ارســال شــود.

 Single citation 6.در صفحــه اول پــاب مــد ســتون وســط از طریــق
matcher می توانیــد بــه جســتجوی نشــریه ای بپردازیــد کــه حتــی تنهــا 

یــک کلمــه از آن را بــه خاطــر داریــد.
شیوههایجستجودرپابمد:

ــد:  ــر بروی ــه آدرس زی ــی ب ــگاه اطاعات ــن پای ــه ای ــدن ب ــرای وارد ش ب
http://pubmed.com

ــا  ــما ب ــایت ش ــدن س ــس از بازش ــاده:پ ــتجویس ــف(جس ال
صفحــه ای هماننــد تصویــر روبــرو می شــوید. ایــن صفحــه نخســت پایــگاه 
ــک کادر  ــن صفحــه ی ــاالی ای ــد اســت. در قســمت ب ــاب م ــی پ اطاعات
ــاده  ــورت س ــه ص ــد ب ــران می توانن ــه کارب ــود ک ــده می ش ــتجو دی جس
ــه از  ــی ک ــی مختلف ــای اطاعات ــود را در پایگاه ه ــر خ ــورد نظ ــوع م موض

ــد.  ــده اســت، جســتجو نماین ــزار کشــویی مشــخص ش ــوار اب ــق ن طری

ــتجوهای  ــرای جس ــد ب ــما می توانی ــرفته: ش ــتجویپیش ب(جس
تخصصی تــر بــرروی گزینــه Advanced کلیــک نماییــد. در ایــن صــورت 
صفحــه ای هماننــد تصویــر بــاز می شــود کــه بــر حســب نیــاز  جســتجوی 

ــرد.  ــدود ک ــوان مح ــر می ت ــای زی ــق گزینه ه ــود را از طری خ
ــای  ــی از گزینه ه ــاب یک ــا انتخ ــد ب ــما می توانی ــر ش ــد تصوی 1.همانن
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لیســت کشــویی جســتجوی خــود را محــدود نماییــد. بــه طــور مثــال بــرای 
ــد  ــد شــکل شــما می توانی ــد واژه plastic surgery همانن جســتجوی کلی

جســتجوی خــود را محــدود بــه Title  )عنــوان( نماییــد.
 AND,OR, NOT 2. محدود کردن جستجو از طریق عملگرهای

عملگــرAND: ایــن عملگــر بیــن دو کادر جســتجو که در بــاال و پایین 
اســت.  بــا ایجــاد یــک ارتبــاط منطقــی بدنبــال اســنادی می گــردد کــه هــر 

دو کلیــد واژه مــورد نظــر را دارا باشــند. 
ــت  ــج یاف ــه ای از نتای ــر صفح ــورد نظ ــد واژه م ــتجوی کلی ــد از جس  بع
ــاز می شــود. شــما در ایــن صفحــه می توانیــد  شــده هماننــد شــکل زیــر ب

ــد. ــاهده نمایی ــود را مش ــا جســتجوی خ ــط ب ــای مرتب یافته ه
عملگــر ، OR ایــن عملگــر بیــن دو کادر جســتجو کــه در بــاال و پاییــن 
اســت. کــه بــا ایجــاد یــک ارتبــاط منطقــی بدنبــال اســنادی می گــردد کــه 

حداقــل یکــی از دو کلیــد واژه مــورد نظــر را داشــته باشــند. 
عملگــرNOT :ایــن عملگــر بیــن دو کادر جســتجو کــه در بــاال و پاییــن 
اســت، بــا ایجــاد یــک ارتبــاط منطقــی بدنبــال اســنادی می گــردد کــه شــامل 

کلیــد واژه اولــی باشــند ولــی کلیــد واژه دوم در آنهــا موجــود نباشــد. 
 plastic بطــور مثــال شــما می توانیــد در کادر جســتجوی بــاال کلیــد واژه
ــر  ــرده و عملگ ــد واژه surgery را وارد ک ــن کلی ــتجوی پایی و در کادر جس

AND را نیــز انتخــاب نماییــد و همانطــور کــه در شــکل نیــز مشــاهده 
می کنیــد، نتایــج جســتجوی شــما شــامل هــر دو کلیــد واژه اســت.

ــت  ــج یاف ــورد نظــر صفحــه ای از نتای ــد واژه م ــد از جســتجوی کلی بع
ــه  ــن صفح ــما در ای ــود . ش ــاز می ش ــدی ب ــر بع ــد تصوی ــده همانن ش
ــد. ــاهده نمایی ــود را مش ــا جســتجوی خ ــط ب ــای مرتب ــد یافته ه می توانی

ــورد  ــد واژه م ــا کلی ــط ب ــج مرتب ــود، نتای ــده می ش ــه دی ــور ک همان ط
ــل  ــکل قب ــد ش ــد. همانن ــم آمده ان ــر ه ــتونی زی ــورت س ــه ص ــتجو ب جس
معمــوال اولیــن یافته هــای بازیابــی شــده در پایــگاه یــا بــه عبــارت ســاده تر 
ــی  ــامل اطاعات ــت، ش ــن اس ــوال مرتبط تری ــه معم ــتجو  ک ــج جس نتای
ــام نویســنده  ــا کلیــد واژه مــورد نظــر، ن ــه مرتبــط ب همچــون عنــوان مقال
یــا نویســندگان مقالــه، مشــخصات مقالــه از قبیــل نــام مجلــه ای کــه مقالــه 
ــاپ  ــال چ ــه ، س ــیده اســت، Volume و Issue مجل ــاپ رس ــه چ در آن ب
ــه مــورد  ــی مقال ــارت ســاده تر شناســنامه دیجیتال ــه عب ــا ب ــه ی و  doi مقال

نظــر اســت. 
ــج یافــت شــده از  ــرروی هــر کــدام از نتای ــا کلیــک ب ــد ب شــما می توانی

جســتجو وارد صفحــه ای هماننــد تصویــر زیــر شــوید.
ــا  ــه ب ــن مقال ــات ای ــه اطاع ــی ک ــق منبع ــه آدرس دقی ــن صفح  در ای
ــت و  ــوان یاف ــت را می ت ــده اس ــه ش ــگاه نمای ــن  پای ــاس از آن در ای اقتب
همچنیــن چکیــده ای از مقالــه را در صورتــی کــه اجــازه دسترســی بــه آن 
ــی  ــایت اصل ــه س ــا ورود ب ــد ب ــد.  شــما می توانی ــگاه داده شــده باش در پای

ــد. ــود نمایی ــداری و دانل ــه را خری ــن کامــل مقال ــه، مت مقال
 

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://pubmed93.rauc-pnut.ir
/http://ifla1387.blogfa.com
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ــه  ــتان ها کـ ــیاری از بیمارسـ وارد بسـ
می شـــوی نخســـتین چیـــزی کـــه در 
ـــوِی  ـــت ب ـــده اس ـــوارد آزاردهن ـــب م اغل
نامطبوعـــی اســـت کـــه عمدتـــا مـــردم 
ــتان  ــوی بیمارسـ ــوان بـ ــه عنـ از آن بـ
یـــاد می کننـــد. درد و رنـــج ناشـــی 
از بیمـــاری یـــا بیمـــارداری در فضـــای 
بیمارســـتان بـــا ایـــن بـــو در هـــم 
می آمیـــزد و ایـــن خـــود بـــر غیرقابـــل 
ـــتان  ـــوی بیمارس ـــا و ب ـــدن فض ـــل ش تحم
ــه گاه  در  ــوری  کـ ــه طـ ــد؛  بـ می افزایـ
ــه  ــرای همیشـ ــرد بـ ــِر فـ ــن و خاطـ ذهـ
نامطبـــوع  بـــوی  می شـــود.  ثبـــت 
ـــه  ـــددی از جمل ـــوارد متع ـــتان از م بیمارس
ترکیبـــات حـــاوی نیتروژن)آمونیـــاك و 
ــولفید  ــات گوگردی)سـ ــا(، ترکیبـ آمین هـ
و  آلوئید ها)فرمالدئیـــد(  هیـــدروژن(، 
اســـید های چـــرب سبک)اســـید فرمیـــک، 
اســـید والریک(  و  اســـتیک  اســـید 
ــا  ــو بـ ــن بـ ــا ایـ ــود. امـ ــی می شـ ناشـ
پیاده ســـازی یـــک سیســـتم تهویـــه 
ـــی  ـــرل و حت ـــل کنت ـــب قاب ـــوع مناس مطب
حـــذف اســـت. کیفیـــت هـــوای تولیـــد 
شـــده و تهویـــه هـــوا در بیمارســـتان ها 
ــت؛  ــوردار اسـ ــادی برخـ ــت زیـ از اهمیـ
در حـــال حاضـــر بیمارســـتان رضـــوی یـــک 
سیســـتم یکپارچـــه بـــه نـــام BMS دارد. ایـــن 
ـــت  ـــمند اس ـــتمی هوش ـــه، سیس ـــتم یکپارچ سیس
ـــور  ـــدون حض ـــک و ب ـــورت اتوماتی ـــه ص ـــه ب ک
ـــت  ـــد وضعی ـــکان می ده ـــما ام ـــه ش ـــی، ب فیزیک
ـــرل  ـــتان را کنت ـــه از بیمارس ـــر نقط ـــود در ه موج
ـــای  ـــوای اتاق ه ـــت ه ـــامل وضعی ـــه ش ـــد ک کنی
ــه  ــای ایزولـ ــل، اتاق هـ ــای عمـ ــز، اتاق هـ تمیـ
ـــکان  ـــما ام ـــه ش ـــتم ب ـــن سیس ـــود؛ ای و... می ش
می دهـــد در هـــر لحظـــه میـــزان هوادهـــی و 
یـــا خامـــوش و روشـــن کـــردن سیســـتم های 
هوارســـانی و متعلقـــات وابســـته را کنتـــرل کنیـــد. 
بهترینتجهیزاتوامکاناتدرسیستم

BMSبیمارستانرضوی

می تـــوان   BMS سیســـتم  کمـــک  بـــه 
ــال  ــور مثـ ــه طـ ــتگا ه ها بـ ــرات روی دسـ تغییـ
ــردن  ــن کـ ــوش و روشـ ــازها، خامـ دمپرهواسـ
ــار  و...  ــزان فشـ ــر در میـ ــاد تغییـ ــا، ایجـ آن هـ
ــبیه  ــوی شـ ــه نحـ ــرد. BMS بـ ــال کـ را اعمـ
ــور  ــدن اســـت. همان طـ ــاب بـ ــتم اعصـ سیسـ
کـــه اعصـــاب، بـــدن را کنتـــرل می کنـــد؛ 
ـــدی  ـــاس و کلی ـــاط حس ـــز نق ـــتم BMS نی سیس
در یـــک ســـاختمان را تحـــت کنتـــرل دارد. در 
ـــوی  ـــتان رض ـــتم BMS بیمارس ـــوص سیس خص
بایـــد اعتـــراف کـــرد کـــه ایـــن سیســـتم در 
ســـطح باالیـــی اجـــرا شـــده و در طراحـــی و 
پیاده ســـازی آن از بهتریـــن و مجرب تریـــن 

ــزات و  ــن تجهیـ ــن بهتریـ ــنل و همچنیـ پرسـ
امکانـــات بهـــره گرفتـــه شـــده اســـت.

اتاقهایعملبیمارستانرضویبا
باالتریندرجهتمیزی

در  ویـــژه  بـــه  هواســـاز  سیســـتم های 
بیمارســـتان ها زمانـــی بیشـــتر حائـــز اهمیـــت 
ـــروب  ـــال میک ـــیم انتق ـــه باش ـــه متوج ـــود ک می ش
و ذرات معلـــق از طریـــق هـــوا و بـــا ســـرعت 
زیـــادی روی می دهـــد لـــذا کنتـــرل ورود و 
ـــی  ـــر ایمن ـــتان ها از نظ ـــوا در بیمارس ـــروج ه خ
و جلوگیـــری از انتقـــال بیماری هـــای مســـری 
و ... دارای اهمیـــت خاصـــی اســـت. ایـــن 
ـــتان  ـــف بیمارس ـــمت های مختل ـــوع در قس موض
نیـــز متفـــاوت اســـت. در حـــال حاضـــر چنـــد 
نـــوع هواســـاز در کشـــور موجـــود اســـت کـــه 
ـــی،  ـــه صنعت ـــی، نیم ـــازهای صنعت ـــامل هواس ش
هواســـازهای نیمه های ژنیـــک و های ژنیـــک 
ـــت  ـــور اهمی ـــازها فراخ ـــن هواس ـــود. از ای می ش
ـــتفاده  ـــا اس ـــزی اتاق ه ـــه تمی ـــه درج ـــته ب و بس
ــای  ــال در اتاق هـ ــوان مثـ ــه عنـ ــود. بـ می شـ
ــتفاده  ــک اسـ ــازهای  های ژنیـ ــل از هواسـ عمـ
ــا  ــتانداردهای روز دنیـ ــق اسـ ــود. مطابـ می شـ
ـــر  ـــتفاده  ه ـــوع اس ـــه ن ـــا ب ـــل بن ـــای عم اتاق ه
ـــوا  ـــب از ه ـــوت مکع ـــر ف ـــد در ه ـــدام مجازن ک
ـــاد  ـــق)در ابع ـــی معل ـــی ذرات هوای ـــزان خاص می

نیـــم میکـــرون( داشـــته باشـــند. تعـــداد ایـــن 
ــزی  ــه ی تمیـ ــده ی درجـ ذرات مشـــخص کننـ
اتـــاق اســـت. در حـــال حاضـــر اتاق هـــای 
عمـــل بیمارســـتان رضـــوی دارای درجـــه 
ــزار اســـت  ــر  10 هـ ــزار و حداکثـ تمیـــزی هـ
ــتانداردهای مطـــرح  ــر از اسـ ــیار بهتـ کـــه بسـ
ــب(  ــوت مکعـ ــر فـ ــزار در هـ ــده )100 هـ شـ
اســـت. معمـــوال ایـــن ســـنجِش ذرات معلـــق 
هـــوا، توســـط دســـتگاه پارتیکل کانتـــر انجـــام 
ــوی   ــتان رضـ ــبختانه بیمارسـ ــود. خوشـ می شـ
از منظـــر رعایـــت اســـتانداردهاِی مربـــوط بـــه 
اتاق هـــای عمـــل، اتاق هـــای تمیـــز و ایزولـــه 
ـــت. ـــور اس ـــا در کش ـــن و بهترین ه ـــی از برتری یک

نقشپررنگاتاقهایایزولهدر
جلوگیریازشیوعواپیدمیبیماریها

ــد  ــه بای ــای ایزول ــت اتاق ه ــاب اهمی ــا در ب ام
ــرِل شــیوع  ــی در کنت ــن اتاق های گفــت کــه چنی
و جلوگیــری از اپیدمــی شــدن بیماری هــا بســیار 
اثرگذارنــد. ایــن اتاق هــا حتمــا بایــد دارای فشــار 
منفــی هــوا نســبت بــه محیــط اطرافشــان بــوده 
ــد  ــا بای ــن اتاق ه و در مســیر خروجــِی هــوای ای
ــتفاده  ــاال اس ــان ب ــا راندم ــای  hepa ب از فیلتره
ــی هــوا )Air-chang( در  ــزان جابجای شــود. می
ــد کامــا رعایــت شــود و بیــن  ایــن اتاق هــا بای
ــا  ــن اتاق ه ــد. ای ــاعت باش ــار در س ــا 12 ب 6 ت

B M S
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همچنیــن دارای ســرویس بهداشــتی مجــزا 
ــه در آن لباس هــای  ــش اتاق)ک ــک پی ــوده و ی ب
یــک بــار مصــرف و مــواد ضدعفونی کننــده 
وجــود دارد( نیــز داشــته باشــند. در حــال حاضــر 
اتاق هــای ایزولــه بیمارســتان رضــوی دارای 
ایــن  بــرای  و  ویژگی هاســت  ایــن  تمامــی 
ــت  ــا رعای ــه اروپ ــتانداردهای اتحادی ــا اس اتاق ه

ــت.  ــده اس ش
تعریفسیستمتهویهمطبوِعالیهالیه

بارهـــا شـــنیده ایـــم کـــه سیســـتم تهویـــه 
مطبـــوع بیمارســـتان ها بایـــد الیـــه  الیـــه 
تعریـــف شـــود؛ امـــا مقصـــود از ایـــن تعریـــف 
چیســـت؟! تهویـــه مطبـــوع الیـــه الیـــه بـــه 
ــای  ــار اتاق هـ ــه فشـ ــت کـ ــی اسـ ــن معنـ ایـ
ـــد  ـــراف باش ـــط اط ـــتر از محی ـــد بیش ـــاس بای حس
ــاور  ــای مجـ ــب راهروهـ ــن ترتیـ ــه همیـ و بـ
بایـــد دارای فشـــار هـــوای بیشـــتری نســـبت 
ـــب  ـــن ترتی ـــه ای ـــند. ب ـــرون باش ـــط بی ـــه محی ب
میکروب هـــا، گـــرد و غبـــار و ذرات از محیـــط 
بیـــرون وارد بیمارســـتان نخواهـــد شـــد؛ در 
ـــق  ـــوی از طری ـــتان رض ـــر در بیمارس ـــال حاض ح
نصـــب هواســـازهای مختلـــف در قســـمت های 
ـــت. ـــده اس ـــت آم ـــه دس ـــم ب ـــن مه ـــف ای مختل

در خصـــوص فیلترهـــای اســـتفاده شـــده در 
بیمارســـتان رضـــوی نیـــز بایـــد گفـــت کـــه  

ـــتان  ـــن بیمارس ـــا در ای ـــی از فیلتره ـــواع مختلف ان
اســـتفاده شـــده و می شـــود. در حـــال حاضـــر 
ـــوای  ـــتفاده از ه ـــت اس ـــدا جه ـــاق  ابت ـــر ات در ه
تـــازه یـــک عـــدد پری فیلتـــر اســـتفاده مـــی 
ـــذف  ـــار را ح ـــرد و غب ـــت گ ـــا ذرات درش ـــود ت ش
کـــرده و ســـپس فیلترهـــای فلـــزی چنـــد 
ـــا  ـــه ای ب ـــای کیس ـــد از آن از فیلتره ـــه و بع الی
راندمان هـــای  60 تـــا 90 درصـــد کـــه داخـــل 
ـــت از فیلترهـــای  هواســـاز نصـــب شـــده و در نهای
اســـتاندارد  heap بـــا راندمـــان 99/99 درصـــد 
ــاز و داخـــل  ــوا از هواسـ ــروج هـ در محـــل خـ
باکـــس فیلترهـــا اســـتفاده شـــده اســـت. الزم 
ـــن  ـــا از بهتری ـــن فیلتره ـــت؛ ای ـــادآوری اس ـــه ی ب
ـــدام دارای  ـــر ک ـــه ه ـــتند ک ـــا هس ـــوع فیلتره ن
ــن  ــرات ایـ ــداری و تعمیـ ــنامه اند. نگهـ شناسـ
ـــب انجـــام  و همـــه ی  فیلترهـــا و هواســـازها  مرت

مـــوارد ثبـــت سیســـتم می شـــود. 
ارتقاءسیستمتهویهمطبوعبیمارستان

درسال94
ـــن  ـــه ای ـــوی ب ـــتان رض ـــه بیمارس ـــن هم ـــا ای ب
مـــوارد بســـنده نکـــرده و ارتقـــاء سیســـتم های 
ـــورهای  ـــب سنس ـــق نص ـــود را از طری ـــاز خ هواس
اعـــام اختـــاف فشـــار)DPT( در اتاق هـــای 
ایزولـــه خـــود در نظـــر گرفتـــه اســـت. ایـــن 
ـــوازن  ـــوردن ت ـــم خ ـــض بره ـــه مح ـــورها ب سنس

فشـــار مـــورد نظـــر در اتاق هـــای ایزولـــه 
ـــد  ـــئولین واح ـــا مس ـــد ت ـــار می کنن ـــام اخط اع
BMS در ســـریع ترین زمـــان ممکـــن نســـبت 
بـــه رفـــع نقـــص مرتبـــط بـــا فشـــار اتـــاق 
اقـــدام نماینـــد. عـــاوه بـــر ایـــن در جهـــت 
ــتان،  ــوع در کل بیمارسـ ــه مطبـ ــود تهویـ بهبـ
ـــی سیســـتم BMS در ســـال جـــاری  ـــاط کنترل نق
ــاری  ــال جـ ــت. در سـ ــد یافـ ــش خواهـ افزایـ
ـــوع و فشـــار هـــوای بخـــش  ـــه مطب ـــرل تهوی کنت
ـــه  ـــوی ب ـــتان رض ـــاز2 بیمارس ـــیکلوترون در ف س
مجموعـــه فعالیت هـــای واحـــد BMS افـــزوده 
خواهـــد شـــد و طراحـــی و ســـاخت دو عـــدد 
ـــتانداردهای  ـــت اس ـــا رعای ـــد ب ـــه جدی ـــاق ایزول ات
ـــی  ـــه پیش بین ـــت ک ـــتور کار اس ـــی در دس جهان
می شـــود تـــا پایـــان ســـال  جـــاری بـــه 
ـــات  ـــایر اقدام ـــه س ـــد؛ از جمل ـــرداری برس بهره ب
جدیـــد واحـــد BMS ، پایـــش کامـــل هـــوای 
ــل  ــای عمـ ــد اتاق هـ ــز ماننـ ــای تمیـ اتاق هـ
ـــار  ـــنجش فش ـــنجی، س ـــکل س ـــق پارتی از طری
ـــش  ـــه بخ ـــود تهوی ـــت. بهب ـــوا اس ـــرعت ه و س
النـــدری نیـــز از مـــوارد در دســـت اقـــدام 
ــه  ــرل تهویـ ــال کنتـ ــن امسـ ــت. همچنیـ اسـ
ـــیکلوترون  ـــش س ـــوای بخ ـــار ه ـــوع و فش مطب
در فـــاز2 بیمارســـتان رضـــوی بـــه مجموعـــه 
ــد  ــزوده خواهـ ــد BMS افـ ــای واحـ فعالیت هـ

ـــد.  ش

اینجا،خبریازبویمعـــــروفبهبیمارستــــانهانیست
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در دوره قاجــار ظلم هــای زیــادی در حــق 
ــی از  ــاید یک ــد؛ ش ــته ش ــران روا داش ــت ای مل
ــخ هــم  ــن ظلم هــا کــه حتــی تاری ــن ای بزرگتری
بــه آن توجــه نکــرده و در خصــوص آن شــرح و 
بســط دقیقــی نــداده؛ نابــود کــردن طــب ســنتی 
ــنتِی  ــان متبحــر ِ س ــردن طبیب ــه ک ــا ل ــر پ و زی

ــود. ــی ب ایران
طــب ســنتی ایــران کــه هــزاران ســال پیــش 
از فاســفه یونــان بــه ایــران رســیده بــود و )بــا 
ــه فراموشــی  ــن فلســفه را ب ــا ای اینکــه یونانی ه
ســپرده بودنــد( توســط ایرانی هــا بــه رشــد 
و بالندگــی رســید؛ متاســفانه در اواخــر دوران 
صفــوی و بــه خصــوص در دوران قاجــار بــا 
ــی و شــگفت زدگِی شــاهاِن  ورود پزشــکان اروپائ
ایرانــی نســبت بــه یافته هــای جدیــِد غــرب بــه 
ــترش  ــا گس ــد. ب ــپرده ش ــی س ــت فراموش دس
ــی    ــای اروپای ــق کمپانی ه ــی از طری ــب غرب ط
در کشــورمان، حکیمــان و طبیبــان توســط افــراِد 
نــادان و خودباختــه مــورد تمســخر قــرار گرفتنــد 
ــه  ــا برگــزاری امتحــان طــب ب ــا جایــی کــه ب ت
ــب  ــان ط ــفه و حکیم ــه فاس ــی هم روش غرب
ســنتی ایــران کنار گذاشــته شــدند. حتــی تدریس 
ــا اینکــه  و آمــوزش طــب ســنتی ممنــوع شــد ت
ــران  ــر، در ای ــن و موث ــم و که ــب عظی ــن ط ای

ــت. ــن رف ــا از بی تقریب
مطالعـه اسـناد تاریخـی نشـان می دهـد کـه بر 
خـاف تصـوِر القـاء شـده، بـه هیـچ عنـوان طب 
سـنتی ایـران، بدون اصـول و قوائد نبـوده و کاما 
بـر عکـس، این طـب دقیقا بـر پایه اصـول علمی 
بنـا نهـاده شـده و حتـی سـازمان و روش فعالیت 
اطبـاء  بـرای درمـان بیمـاران، ارائـه خدمـت بـه 
قدیـم  دوران   در   ... و  کردنشـان  بسـتری  آنـان، 
دسـِت کمـی از روش هـا و سـاز و کارهـای مدرن 
نداشـته اسـت. شـاید تنها عناویـن و اصطاحات 
بـه  اسـت.  نمی کشـیده  یـدک  را  پرطمطـراق 
طـوری کـه پزشـکان امـروزی بـا مطالعـه ایـن 
اسـناد و روش هـا بـه قاطعیـت اعتـراف می کننـد 
کـه حتی این روش هـای درمانی در حل بسـیاری 
از بیماری هـا بـه ویـژه بیماری هـای مزمـن گوِی 
ربـوده  نویـن  پزشـکی  روش هـای  از  را  سـبقت 
بودنـد، ایـن در حالیسـت که بـه علت القـاء حِس 
تنهـا  نـه  تمـدِن غـرب  مقابـل  خود باختگـی در 
بـرای ایـن توفیق، طب سـنتی مورد تشـویق قرار 
نگرفـت بلکـه بـا بیرحمی تمـام طب سـنتی، این 
رقیـب َقَـَدر و موفـق بـه بهانه ی غیرعلمـی بودن 
تنبیه شـد و توسـط پزشـکی مدرن یا شـاید بهتر 
بگوییـم هجمـه ی مدرنیتـه  ی غربـی بـه قهقـرا 

گشـت. روانه 
از  ایــن رابطــه پــای صحبــت یکــی   در 
تاریخــی  اســناد  زمینــه  در  صاحب نظــران 
نشســتیم. وی کــه 16 ســال در زمینــه مطالعــه، 
پژوهــش، شناســایی و ارزشــیابی اســناد تاریخــی 

بــه ویــژه اســناد دوره صفــوی بــه فعالیــت 
ــوان  ــه عن ــروز ب ــوده و ام ــغول ب ــه ای مش حرف
ــز  ــناد در مرک ــیابی اس ــئول ارزش ــناس مس کارش
ــت  ــه خدم ــوی ارائ ــدس رض ــتان ق ــناد آس اس
می کنــد، اخیــرا بــه ارائــه یــک تحقیــق مرتبــط 
بــا تاریــِخ دارالشــفاء آســتان قــدس رضــوی اقدام 
ــجانی  ــین زاده سورش ــالم حس ــت. س ــرده اس ک
مبنــای ایــن پژوهــِش تاریخــی را واکاوی و 
بررســی اســناِد دارالشــفای آســتان قــدس رضوی 
در دوره صفــوی، افشــاری و قاجــاری قــرار داده و 
بــه نتایجــی رســیده کــه در زمینــه نظــام درمانــی 
و یــا طــب ســنتِی ایــران اطاعــات ذیقیمتــی را 

ــازد.  ــی س روشــن م
بهعنواننخستینسوالراجعبه

ارزشواهمیتاسنادتاریخیدارالشفاء
رضویبگویید.

ــس از  ــه پ ــران، ک ــفای ای ــن دارالش قدیمی تری
چنــد قــرن هنــوز فعــال اســت؛ دارالشــفای حــرم 
مطهــر رضــوی اســت. اســناد و مــدارک موجــود  
نشــان می دهــد کــه دارالشــفاء رضــوی بیــش از 
پنــج قــرن ســابقه در طبابــت و درمــان بیمــاران 
دارد. کــه احتمــاال قدمــت آن بیــش از ایــن هــم 
باشــد. قدمــت ایــن شــفاخانه در کنــار اســناد بــه 
جــای مانــده کــه درآن هــا حتــی میــزان داروهای 
ــز  ــوارد ری ــایر م ــراد و س ــرای اف ــده ب ــز ش تجوی
ــودن، همــه ی  ــه ب ــت موقوف ــه عل درج شــده ) ب
ــده  ــداری می ش ــت و نگه ــت ثب ــه دق ــناد ب اس
ــی  ــروژه تاریخ ــن پ ــت ای ــل اهمی ــت( دلی اس
ــصد  ــود شش ــا وج ــه ب ــوص ک ــه خص ــت. ب اس
ســال عمــر دارالشــفاء رضــوی تــا کنــون کســی 
در تاریــخ طبابــت و درمــان آن بــه طــور مســتقل 

ــداده اســت.  کاری انجــام ن
راجعبهدارالشفاءقدیمبیشترتوضیح
میدهید،میخواهمتصویریازدارالشفاء

قدیمیبرایمانترسیمکنید.
ــخ  ــوِص تاری ــی در خص ــند متقن ــه س ــر چ اگ
دقیــق تاســیس دارالشــفاء در حــرم رضــوی 
ــان  ــم در زم ــور حت ــه ط ــا ب ــدارد ام ــود ن وج
صفویــه دارالشــفاء دایــر بــوده اســت. لــذا چــون 
ــی  ــناد تاریخ ــاِس اس ــر اس ــن ب ــای کار م مبن
بــه جــای مانــده از دارالشــفاء بــوده اســت؛ 
قدیمی تریــن تصویــری کــه می توانــم ارائــه 
کنــم بــر می گــردد بــه عصــر صفــوی کــه هــم 
ــن  ــات واقفی ــات و نی ــه موقوف توجــه بیشــتری ب
می شــده و هــم نظــام ثبــت اســناد و مخــارج بــا 
ــه  ــه صــورت می گرفت ــی روزان ــاد و حت ــت زی دق
ــان  ــفرنامه نویس ــه س ــم آنچ ــی رغ ــت. عل اس
ــد پزشــکی و  ــت ب ــا وضعی ــاط ب ــی در ارتب اروپای
طبابــت و بیمارســتان های ایــران دروه ی صفــوی 
نوشــته اند، اســناد و قرایــن و آثــار مکتــوب نشــان 
می دهنــد کــه بیــش از 400 ســال پیــش توجــه 
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بــه بهداشــت و رعایــت حــال بیمــاران و فقــرا و زائریــن و واردیــن بــه شــهر 
مشــهد و مجاوریــن حــرم امــام رضــا)ع( مــورد توجــه بســیار بــوده اســت. به 
طــوری کــه دارالشــفای آســتان قــدس از ابتــدای ایــن دوره و حتــی قبــل از 
آن بســیار فعــال بــوده و در دوره ی صفویــان بــه اهتمــام شــاهان صفــوی 
و متولیــان آن بــه مرحلــه ی کمــال و پیشــرفت رســیده اســت. دارالشــفای 
رضــوی در فاصلــه ی ســال های 930 تــا پایــان حکومــت شــاه طهماســب 
از موقعیــت بســیار خوبــی برخــوردار بــوده اســت. مــکان دارالشــفاء در ایــن 
ــه ی »دودر« و  ــی مدرس ــاد در حوال ــجد گوهرش ــه روی دِر مس ــان روب زم
مدرســه ی »پریــزاد« بــوده اســت؛ کــه بــا حفــظ ایــن دو مدرســه البتــه بــا 
کاربــری دیگــری مــی تــوان مــکان حــدودی دارالشــفائ در عصــر صفــوی 

را حــدس زد.
ازقدیمیترینسنِددارالشفاءبگویید.

ــوی  ــدس رض ــتان ق ــناد آس ــز اس ــود در مرک ــند موج ــن س قدیمی تری
مربــوط بــه تعمیــرات دارالشــفاء اســت. در آن ســند از  عنــوان مرض خانــه 
بــرای دارالشــفاء اســتفاده شــده ایــن ســند مربــوط بــه ســال 1013 هجــری 
اســت کــه نشــان می دهــد مبلــغ دو هــزار و 940 دینــار بــرای تعمیــر ایــن 
ــت و  ــده اس ــت ش ــه پرداخ ــه و فعل ــرت عمل ــح و اج ــه مصال ــکان  وج م
متولــی وقــت دســتور پرداخــت ایــن وجــه را داده اســت. ایــن ســند خــود 
نشــان دهنــده ی قدیمــی بــودن ســاختمان دارالشــفاء در آن زمــان را دارد بــه 

طــوری کــه نیازمنــد تعمیــر بــوده اســت.
اشارهکردیداسناددارالشفاءدرعصرصفویبادقتومنظم
ثبتونگهداریشده،راجعبهتعداداسناددارالشفاءواسناد

ایندورهبگویید.
بگذاریــد در ایــن مصاحبــه تنهــا بــه عصــر صفــوی بپــردازم کــه 
امیــدورام در  بــه آن اســت،  قدیمی تریــن اســناد دارالشــفاء مربــوط 
فرصت هــای دیگــری راجــع بــه دوره هــای بعــد از صفویــه تــا عصــر حاضــر 
بتوانــم ارائــه مطلــب کنــم امــا تعــداد کل اســناد اداری و مالــی آســتان قدس 
در دوره صفویــه 69 هــزار بــرگ اســت کــه بیــش از دو هــزار بــرگ از ایــن 
اســناد در ارتبــاط بــا دارالشــفاء اســت. ایــن اســناد از دو بعــد قابــل بررســی 
ــات فیزیکــی و شــکل  ــل اســت. یکــی از نظــر خصوصی ــه و تحلی و تجزی
ظاهــری و نگارشــی و دیگــری از نظــر خصوصیــات محتوایــی و موضوعــی. 
خــب از نظــر ظاهــری بایــد بگویــم بیشــتر ایــن اســناد در قطــع نیم خشــتی 
ــناد  ــذ اس ــوع کاغ ــده ن ــم ش ــرگ  A4 اســت تنظی ــر از نصــف ب ــه کمت ک
کشــمیری و آهــار دار )صیقلــی شــده( اســت و از کیفیــت باالیــی برخــوردار 
اســت طــوری کــه بعــد از گذشــت بیــش از 300 ســال هنــوز ســالم مانــده 
اســت. نــوع خــط اســناد تعلیــق مغلــق و پیچیــده اســت. بازخوانــی متــون 
مشــکل اســت بــه نحــوی کــه نیــاز بــه تمریــن و ممارســت بســیار دارد. 
راجعبهخصوصیاتمحتواییوموضوعیاسنادنیزبگویید.

ــف تقســیم می شــوند.  ــا شــاخه های مختل ــروه ب ــه ســه گ ــن اســناد ب ای
مهمتریــن ایــن اســناد روزنامچه هــای جمــع و خــرج صاحبِ جمعــان 
ــای  ــامل موضوع ه ــناد ش ــن اس ــت. ای ــربت خانه اس ــه ش ــات از جمل بیوت
ــکان اســت.  ــن م ــاری ای ــای ج ــرج و هزینه ه ــع و خ ــد جم ــی مانن مختلف
ــرف  ــزان مص ــا، می ــوع داروه ــی، ن ــواد غذای ــه دارو و م ــای تهی هزینه ه
هرکــدام و همین طــور تعــداد بیمــاران روزانــه، ماهانــه و ســاالنه ثبــت شــده 
اســت. گزارش هــای مختلــف از عملکــرد روزانــه، ماهانــه، و ســاالنه کلیــه 
بیوتــات آســتان قــدس، و مخصوصــاً قســمت شــربت خانه و کارکنــان آن و 
بیمارخانــه ی زیــر مجموعــه آنجــا، تعــداد و نــوع پذیــرش بیمــاران از نظــر 
ــواد  ــتری، م ــگام بس ــاران در هن ــه بیم ــده ب ــذای داده ش ــوع غ ــه، ن معالج
ــه و  ــری از مطالع ــم دیگ ــیار مه ــای بس ــذا، و نکته ه ــده در غ ــتفاده ش اس
بررســی ایــن اســناد بــه دســت می آیــد. گــروه دوم  اســناد وجــوه دریافتــی 
ــات و  ــد موقوف ــناد عوای ــن اس ــتند. در ای ــدس هس ــتان ق ــدات آس ــا عای ی

ــداران  ــا جــزء( و تحصیل ــداران )حســابداران کل ی ــه تحویل تحویــل وجــه ب
)مباشــرین یــا گیرنــدگان وجــوه نقــدی یاجنســی( ثبــت شــده اســت. گــروه 
ســوم اســناد شــامل توجیهــات و مقــررات اســت. پرداخــت هرگونــه وجــِه 
پرداختــی در مجموعــه توجیهــات ثبــت می شــده مثــل حقــوق پرســنل کــه 

ــد. ــه می گفتن ــا وظیف ــه ان مواجــب، مســتمری، مرســوم ی ب
بهاسنادپرداختهایپرسنلیاشارهکردید،تشکیالت

پرسنلیدارالشفاءچطوربوده؟
برعکـس تصور ما دارالشـفاء در عصر صفوی تشـکیات گسـترده ای داشـته 
ایـن تشـکیات زیـر نظر شـربت خانه اداره می شـده، در شـربت خانه کلیـه امور 
مربـوط بـه تامین نگهـداری، نظـارت و مدیریت مـواد غذایی، داروها، اسـباب و 
اثاثیـه انجـام می شـده اسـت. شـربتداران معمـوال بـه صـورت تجربی بـا انواع 
داروهـای گیاهـی آشـنا بودنـد، ولـی طبیـب نبودنـد. در هنگامی کـه طبیب در 
بیمارخانـه )دارالشـفاء( نبـود، از وجـود شـربت داران اسـتفاده می شـده اسـت. 
مجموعـه کارهـای شـربت خانه در دو بخـش انجـام می شـده اسـت. بخشـی 
مربـوط بـه تهیه و تامیـن و نگهداری مواد غذایـی و پذیرائی کارکنـان و زائرین 
و مجاوریـن در روزهـای عادی و روزهایی که مناسـبت خاصی داشـته اسـت. و 
بخشـی هـم مربـوط بـه بیمارخانـه بوده اسـت. که من بـه توضیح بخـش دوم 
می پـردازم. پذیـرش بیمـار و خدمـات درمانـی و دارویـی و اسـتفاده از انـواع و 
اقسـام مـواد گیاهـی و معدنـی و طبیعـي، در این بخـش انجام مي شـده. غذاِی 
مقـوی و خاصـي بـه بیماران داده می شـده کـه جـدای از غذای پرسـنل بوده و 
مـزوره نـام داشـته اسـت. بیمارانـی که بـه دارالشـفاء مراجعـه می کردنـد به دو 
دسـته تقسـیم می شـدند. اگـر پـس از معاینـه به تشـخیص طبیـب نیازمند به 
مراقبـت و بسـتری نبودنـد، داروی آن هـا تهّیـه و بـه آنـان تحویل داده می شـد 
و آن هـا در منـزل و مسـکن خـود تحـت درمـان قـرار می گرفتنـد. در اسـناد به 
ایـن گونـه افـراد بیمـاران متفرقـه گفته شـده اسـت )یا بیمـاران سـرپایی(. اگر 
پـس از معاینـه توسـط طبیب، بیمـار نیازمند مراقبت و بسـتری بود، در قسـمت 
بیمارخانـه بسـتری شـده و با حضور طبیـب و بیمار دار )پرسـتار( مـورد معالجه 
)طبابـت بالینـی( قرار می گرفتنـد. جالب اینکه در طول مدت اقامت و بسـتری از 
همان ابتدا اگر بیمار نیازمند اسـتحمام بود در حمام دارالشـفاء اسـتحمام می شـد 
و لباس های بیمار تعویض می شـد. پس از نوشـتن نسـخه توسـط حکیم شربت 
و داروی گیاهـی مـورد نظر از محـل عطارخانه که جایگاه نگهـداری داروها بود 
بـه صـورت خام تحویل گرفته و در شـربت خانه قوام داده و به بیماران بسـتری 
در وقـت معیـن خورانده می شـد. بیماران سـرپایی و متفرقه هـم داروهای مورد 
نیـاز خـود را دریافـت نموده و طبق دسـتور حکیـم برای مصرف خانـه می بردند 

و در قبـال ایـن خدمـات وجهـی از بیماران گرفته نمی شـد.
بهوجودپرستاراناشارهکردید؟یادرآندوراننیزشغلیبه

عنوانپرستاریبودهاست؟
کادر پزشــکی یــا طبابــت آن دوران در دارالشــفاء آســتان قــدس رضــوی 
ــه اصطــاح امــروزی پرســتاران، جراحــان  ــا ب ــاء، بیمــارداران ی شــامل اطب
البتــه نــه بــه گســتردگی فعالیــت جراحــان امــروزی، عزبــان کــه کارهــای 
ــر  ــا را از منظ ــه فعالیت ه ــران ک ــوده، ناظ ــده دار ب ــی را عه ــری و ثبت دفت
کمــی و کیفــی بررســی می کردنــد، عطــاران کــه در عطارخانــه ی واقــع در 
شــربت خانه وظیفــه تهیــه و نگهــداری داروهــا را عهــده دار بودنــد، دالکان 
کــه نظافــت، اســتحمام و تراشــیدن مــوی ســر بیمــاران و بعضــا ماســاژ و 
مالــش بــدن بیمــار را انجــام می دادنــد،  حجــام یــا حجامت کننــدگان کــه 
در اتــاق مخصــوص ایــن کار بــه حجامــت و رگ زنــی مشــغول بودنــد و ... 
بــوده اســت. در مــورد ســوال شــما هــم بایــد بگویــم، بلــه پرســتاری کــه 
ــات  ــره خدم ــغل در دای ــک ش ــد ی ــارداری می گفتن ــه آن بیم ــان ب آن زم
طبــی بــوده اســت درآمــد آن هــم معمــوال بــر اســاس تعــداد بیمــاران تحت 
ــور  ــه ط ــا ب ــت ام ــوده اس ــاوت ب ــام کار و ... متف ــاعات انج ــتی، س سرپرس
معمــول یــک ششــم تــا یــک چهــارم حقــوق یــک پزشــک بــه آنــان تعلــق 
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می گرفتــه اســت. حتــی در ایــن بــاره بایــد بگویم کــه بیمــارداران یا پرســتار 
زن هــم وجــود داشــته و بیمــارداران زن برای مراقبــت و پرســتاری از بیمارن 
ــارگاه رضــوی موضوعــات شــرعی نیــز  زن وجــود داشــته اند تــا در جــوار ب
رعایــت شــود. اســناد نشــان مــی دهــد معمــوال همســراِن بیمــاردارِن مــرد 

در ایــن شــغل فعــال بوده انــد.
درپایانآیاموضوعیماندهکهبیانکنید؟

حقیقتـش در ایـن فرصـت کوتـاه من فقط توانسـتم بـه معرفـی و توضیح 
مختصر در رابطه با دارالشـفاء آسـتان قدس رضوی در عصـر صفوی بپردازم. 
هـر بـرگ سـند مربوط بـه این مـکان، دنیایـی از دانـش و فرهنِگ پزشـکِی 
عصـِر صفـوی را پیـش روی مـا می گـذارد. امـا باید بگویـم آنچـه از دل این 
اسـناد بدسـت می آید نشـان می دهد، علیرغم نظر بسـیاری از نویسـندگان از 

جملـه اتباع بیگانه که بیمارسـتان ها و دارالشـفاهای ایـران در عصر صفوی را 
بـی رونـق و دارالمرگ قلمـداد نموده اند، دارالشـفای حرم مطهر امـام رضا)ع( 
بـا داشـتن موقوفـات خاص از حدود ششـصد سـال قبـل دائر و فعـال بوده و 
بـا برخورداری از تشـکیات رسـمی و بـا اسـتفاده از روش های بسـیار دقیق 
و علمـی  کـه البتـه سـنتی بوده و بـا کادر پزشـکی و درمانـی و اداری خاِص 
خـود وظیفـه اش را در قبـال معالجـه و  مراقبت از بیماران بر حسـب شـرایط 
زمـان انجـام داده انـد.  و قابـل توجه اینکه هـر چه در طول زمـان و به تدریج 
بر میزان موقوفات دارالشـفاء افزوده شـده اسـت؛ بر تعـداد کارکنان و خدمات 
آن نیـز افزوده شـده اسـت؛ هـر چند مسـائل و هیجانات اجتماعی و سیاسـی  

بـر نحوه اداره آن تأثیر به سـزایی داشـته اسـت.

افــقی
1 . رعایت آن در نوشتن پرونده بیماران بستری الزامی است.

2 . فصل و هنگام ، توان 
3 . از اختاالت عروقی مهم با خطر مرگ در بیماران بستری.

4 . مفتوح -  سم ، لکن
5 . حرف اضافه -  وزن قدیم ، تکرار شده- مادر ورزش ها.

6 . آرزوهای بنیادی و سازمانی ، رمالی
7 . هدف از آموزش ... است ، سیاست روز بیمارستان ، راه کوتاه

۸ . ســرزمین خشــک ، تکــرار حــرف ، دال بــر ســرش بگــذار تا درن شــود 
، دریــا ، مقیاســی در طول.

ــه  ــازات چهارگان ــدال ، از جه ــگ و ج ــل جن ــزه ، عام ــرش م ــاه ت 9 . گی
ــدن. ب

10 . اصطاحی در بیماری های ادراری ، آنها که درهم ریخته شده.
11 . استخوان بزرگ بدن ، نام تجاری آن کفزول است.

12 . واحد پول ، حرف ، چاشنی غذا ، شخصی.
13 . کلمه استفهام ، با مهره همسایه است.

14 . از روشهای جراحی -  بهترین عضله برای تزریق انسولین.
15 . وســیله ارزیابــی اشــباع خون از 

ــیژن ، گهواره. اکس

عمــودی
1 . عارضه شایع بعد از عمل هرنی ، گونه .

2 . سر ، خار بیابان ، یازده .
3 . ماه مرداد ، درد ، شهر اروپایی ، نام خودرو.

4 . روزه ، عیب یابی خودرو ، سیاست مدار.
5 . حیوان نجیب ، موی زنانه ، سنگ سخت.

6 . کد ها ، حرف ندا ، ریسمان ، نو.
7 . نام دخترانه ، صف ، بهداشت آن اگر مرتب باشد الزم است.

۸ . محــل هیــزم و آتــش - مهــارت بــا آن الزمــه موفقیــت اســت ، مایــه 
حیــات ، او.

9 . همنشین گل ،  آنچه نپخته اما درهم ، سرحد ، امت ها .
10 . نام ژنریک آن سفالوتین است ، طرف ، از پسوند ها .

11 . ردیابی کننده ، مادر ، خوراک زمستانی.
12 . سن ، پیشوند انتساب ، غذای بیمار.

13 . اقدامی در بیماری های روده ای ، محل تزریق داروی اناکساپرین.
14 .  رییس نگهبانان ، برای چشم مفید است.

15 . اتاقی در بیمارستانها برای قرنطینه کردن بیماران ، دست.
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