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 هاي سرطانگفتگو با دكتر فاطمه اصفهاني صاحب امتياز و مدير مسئول نشريه دانستني

 گزارش: شادي وطن پرست

سیاری از خوانندگان این مجله و یا شریه این که کسانی  ب شار آن تعجب می  را ن در مراکز و مکانهای مختلفی می بینند و از انت

ستمری  شریه ویژه و م ستیم که بخواهد در مورد آن ن سرطان را آنقدر عمومی نمی دان کنند، چرا که هیچ یک از ما هیچ وقت 

سائلی پ شت داریم و از مطرح کردن م سرطان و حتی نام آن وح شود، اما هر یک از ما به نوعی از  شر  یرامون آن دوری می من

 کنیم.

هر چند فعالیت در زمینه اطالع رساانی برای عموم مردم، کاری ساخت و دشاوار اساتا اما گروهی از پزشاکان در این راه قدم 

صاحب  سراغ مدیر مسئول و  شماره به  سرطان تحقق این هدف را میسر کرده اند در این  ستنیهای  شریه دان شار ن نهاده و با انت

شر ست که هم امتیاز این ن شیمی درمانی ا سرطان و  صفهانی متخصص داخلی و فوق تخصص خون  یه می رویم. دکتر فاطمه ا

ست، در زمینه تحقیق و  شغول به کار ا شیار م شتی و به عنوان دان شهید به شگاه  ضو هیأت علمی دان اکنون عالوه بر اینکه ع

 داریم که در زیر آمده است. درمان سرطان نیز فعالیتهای گسترده ای دارد. با ایشان گپی کوتاه

 در ابتدا از سوابق كاري و فعاليتهايتان در زمينه سرطان بگوييد... -

سابقه فعالیت من در این  ○ شتی کار می کنم،  شهید به شگاه  شیمی درمانی در دان سرطان و  صص خون،  من به عنوان متخ

شهای ست. و عالوه بر تدریس و آموزش، در بخ سال ا ست  شتی، به امور  زمینه حدوداً بی شهید به شگاه  سته به دان سرطان واب

 درمان بیماران نیز اشتغال دارم.

در این سالها تالش کردم عالوه بر آموزش و درمان، کارهای پژوهشی در زمینه سرطان نیز انجام دهم. بررسی سرطانهای شایع 

شرائط جغرافیایی و غیره را با کمک همک شیوع و  شت، انجام و نتایج درمان آنها، میزان  ستیاران تا جایی که امکان دا اران و د

دادیم. تعدادی از این تحقیقات نیز به صورت مقاله در مجالت پزشکی در خارج از کشور چاپ و در کنگره های داخل کشور نیز 

 گزارش شده است.

شود، از فعالي - سوب مي  سرطان مح شها در زمينه  شي جزو مهمترين بخ تهايتان در فعاليتهاي تحقيقاتي و پژوه

 اين زمينه بيشتر صحبت كنيد.

 عمده فعالیتهای من بر روی سرطان پستان و بیماری لنفوم بوده است. ○

شورهای غربی  صوص ک شورها بخ سایر ک سبت به  سن مبتالیان ن ست؟ چرا  ستان در ایران در حال افزایش ا سرطان پ که چرا 

ونی ما متفاوت است، همان شیوعی که در کشورها غربی وجود دارد کمتر است؟ با وجود اینکه عادات فرهنگی، تغذیه ای و هرم

 ما نیز به همان سمت می رویم. اما خوشبختانه شیوع این بیماری فعالً در ایران نسبت به آن کشورها کمتر است.

سمتهای مخت ست، چهره های متنوعی دارد و ق شور ما شایع در ک لفی از بدن هم چنین اینکه لنفوم هم جزء یکی از بیماریهای 

سنی برور  شیوع لنفوم در ایران و اینکه انواع مختلف آن در چه  را می تواند درگیر کند، اما چند کار تحقیقاتی را نیز در زمینه 

 می کند، انجام داده ایم.

 چه شد تصميم گرفتيد اين نشريه را چاپ كنيد؟ -

شان در ز ○ سیار کم است، آنها سرطان را مساوی مرگ به نظرم می آمد که اطالعات پزشکی بیماران و همراهان مینه سرطان ب

می دانستند و با شنیدن این واژه فرد بیمار و اطرافیانش، روحیه خود را از دست می دادند و امیدی برای درمان بیمار نداشتند 

شاارائط بهتر درمان شااود،  و برای ادامه درمان دچاد تردید شااده و نمی توانسااتند فضااایی را که بیمار به آن نیاز دارد تا در آن



فراهم کنند. عده ای هم سؤاالت بسیاری در مورد این بیماری دارند، که هیچ کس نمی تواند به آنها پاسخ دهد، به جز پرستاران 

سترس مجال پاسخگویی به  ضطراب و ا شلوغ و پر از ا شار کار و محیط درمانی  و پزشکان متخصص که البته آنها هم به دلیل ف

صد باالئی از سؤاالت بیم سرطان،عالئم و راه های درمان، در صر در زمینه  شتن اطالعاتی مخت اران را ندارند. در حالیکه حتی دا

 تشویش و اضطراب بیمار و خانواده بیمار را می کاهد.

رد سرطان رسانه های ایران در زمینه اطالع رسانی پزشکی بسیار کم فعالیت کرده اند، حتی در مورد بیماریهای عمومی، در مو

ضی مراکز درمانی در اختیار برخی از  شورهایی که در بع صورت بولتن ها و برو شته بجز به  صی وجود ندا صا سانه ای اخت که ر

ساس کردم که ای کاش  شد. به همین جهت اح صحبتهایی می  بیماران قرار می گرفت و گاهی نیز از طریق تلویزیون و رادیو 

سیله ای ارتباطی در اختیار  شد و ضه گردد تا دیگر این واژه در می  ستمر به مردم اطالعات الزمه عر ستقیم و م بود تا بطور م

شوند و اگر زمانی احیاناً و  شنا  سرطانها آ ضطراب آور جلوه نکند و از همین طریق مردم با عالئم انواع  شتناک و ا خانواده ها وح

ست. خدای نکرده به آن مبتال شدند، بدانند به چه متخصصی باید رجوع ک سیار مهم ا نند. در کل اطالع رسانی در این زمینه ب

امروزه پیشگیری از سرطان، مهمتر از درمان آن است. یعنی اگر بتوانیم از آن پیشگیری کنیم، هم مشکالت طول دوران درمان 

زندگی  کم می شااود و هم هزینه های دولت کاهش می یابد آشاانایی با مردم با معضاال بزرگ آلودگی های محیط زیساات در

 عوامل اینها تمام که چرا است، مهم بسیار شود می...  و ها آالینده ها، استرس مختلف، آلودگیهای شامل که نشینی شهر  های

ستند زا سرطان شتر شیوع شاهد آینده در ما و ه شهای باید پس بود، خواهیم بیماری این بی شخیص رو  صورت به را آن ت

شد تمام این عوامل  موقع به بتوان تا دهیم آموزش عمومی شگیری کرد و از درمانهای بموقع و الزم بهره مند  سریع از آن پی و 

شه حس کنیم. من با تعدادی از  شتر از همی سرطان را بی سانی در مورد  شریه اطالع ر ست هم دادند تا لزوم یک ن ست به د د

مکاری بی دریغ آنها قرار را بر این گذاشتیم تا همکاران متخصص و دوستان عالیقدر روزنامه نگار مشورت نمودم و با تشویق و ه

منتشر گردید.  1379این نشریه را منتشر کنیم و بعد از مراحل اداری و اخذ مجوز از وزات ارشاد اولین شماره آن در اوائل سال 

آن گسااترش امیدوارم بتوانیم با کمک همکاران و مساااعدت های وزارت ارشاااد و فعالیت مسااتمر دساات اندرکاران نشااریه به 

 بیشتری دهیم تا تمام مردم قادر به استفاده از آن باشند.

شکل كلي مجله  - سرطان بپردازيد؟ در مورد  ضوعهايي در رابطه با  شريه به چه مو شتر مطالب ن سعي مي كنيد بي

 نيز توضيحاتي بدهيد.

سی تالش می  ○ ست. ما در بخش فار شده ا شکیل  سی ت سی و انگلی شریه ما از دو بخش فار کنیم آخرین اخبار، تحقیقات و ن

دساااتاوردها و داروهای جدید و همننین مقاالتی در زمینه داروهای جدید و همننین مقاالتی در زمینه داروهای مصااارفی و 

سعی کردیم غیر از  صی در اختیار مردم قرار دهیم و همننین  ص صطالحات تخ ساده و بدور از ا سیار  عوارض آنها را به زبان ب

شخیص آنها را آموزش اینکه مطالب آ ساده ت سرطان را به مردم آموزش بدهیم، راه های  شدار دهنده راجع به  گاهی دهنده و ه

سرطان  ست و  سرطان پو سینه،  سرطان  شود، مثل  شخیص داده  سط خود بیمار ابتدا باید ت سرطان ها تو ضی از  دهیم زیرا بع

خودش زودتر این تغییرات را حس می کند تا عالئم خاص  و اساات بیمار درون در بیماریها این عالئم که گوارشاای  ساایسااتم

ظاهری که پزشااک متوجه آن شااود، پس راه های تشااخیص آنها را نیز آموزش می دهیم. همننین سااعی می کنیم برخی از 

د، کر تظاهر اگر کند، می تظاهر چگونه چیست، سرطان این که دهیم نشان  سرطانهای شایع را به مردم معرفی کنیم و به آنها

شیم  ست، با آن عوارض باید چه کرد و ... در بخش دیگری نیز می کو ست، عوارض پس از درمان چی چه باید کرد، درمانش چی

به بیماران ساارطانی کمک کنیم تا به زندگی طبیعی خود بازگردند چرا که تمام ساارطان ها، به غیر از آندسااته که دیر مراجعه 

هستند و بسیاری نیز به طور کامل قابل درمان می باشند و شفا می یابند، بطوری که می کنند، همگی قابل کنترل و یا درمان 

سعی می کنیم تا به آنها یاری دهیم که بتوانند این دوران را به راحتی بگذرانند، به آنها آموزش می  عمر طبیعی می کنند و ما 

افزایش ایمان و اعتقادات مذهبی، مدیتیشن، آشنایی دهیم که از روشهای مختلفی برای تقویت روحیه خود استفاده کنند، مثل 

بیماران با گروههایی که در مراکز مختلف تشکیل می شوند و همگی با هم به سفرهای متنوع می روند و فعالیتهای گروهی می 

 سرد نشوند.کنند. این بیماران می توانند با هم در ارتباط باشند تا درمان را تا آخرین لحظه ادامه دهند و مأیوس و دل

بخش دیگر مربوط به خاطرات بیماران است که در نبرد با سرطان پیروز شده اند و دوره بیماری و درمان را با موفقیت به پایان 

 رسانده اند و به زندگی عادی خود باز گشته اند.



شااود، گزارش از مراکز  این داسااتان ها به صااورت خاطرات واقعی بیماران اساات. بخش دیگری که در مجله به آن پرداخته می

مختلف درمان ساارطان اساات و گزارشاای از خیریه ها، مراساام، کنگره ها، تحقیقات جدید و اتفاقات مختلفی که در این مراکز 

سؤاالتی که از طریق فکس و یا نامه به دست ما  سخ که در آن  شده با نام پرسش و پا سمتی نیز در نظر گرفته  پیش می آید. ق

ین و کارشناسان پاسخ داده می شود. بخشی نیز مربوط به نامه های مردم است، به مجله که می تواند می رسد، توسط متخصص

 در دل باشد و یا حتی پیشنهاد.

ساتیدی هستند که در طول سالها زحمات  در هر شماره نیز با یکی از پیشکسوتان سرطان گفتگو می کنیم. چرا که این افراد ا

مان سرطان در ایران ناشناخته بوده و این اساتید در این راه تالش بسیار نموده اند و پایه گذاران بسیاری کشیده اند زیرا که در

 علم جدید انکولوژی و سرطان شناسی بالینی در ایران می باشند.

می  با توجه به اینکه مجله ما تخصصی است و ویژه سرطان است. بخش فارسی برای مردم و پزشکان و پیراپزشکان و وابسته ها

ست و برای  صی ا ص سی داریم که کامالً فوق تخ شی انگلی ست و بخ شده ا ستاران در نظر گرفته  شی برای پر شد همننین بخ با

صفحه از کل مجله را به خود  12الی  10متخصصین این رشته نگارش می شود. البته این قسمت کم و محدود است و حدوداً 

صورت انگلیسی اختصاص داده و چون این بخش برای عموم مردم ق شده، آنرا به  سیار تخصصی نوشته  ستفاده نیست و ب ابل ا

 )مقاله اصلی( منتشر کرده ایم.

 گويا در اين شماره بخش تخصصي و ويژه اي براي بيماران سرطان پستان اختصاص داديد، چرا؟ -

متوجه شدیم که آنها راجع به برخی از با توجه به سؤاالت مکرری که خوانندگان می پرسند و ارتباطهائی که با ما می گیرند،  ○

انواع سرطان حساسیت بیشتری دارند به همین دلیل تصمیم گرفتیم در هر شماره یک ویژه نامه اختصاصی مربوط به یک نوع 

سرطان  شماره به  شایع را در اختیار مردم قرار دهیم و این بیماری را بطور کامل معرفی کنیم و در این  سرطان های  از انواع 

 ستان پرداخیتم.پ
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