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 دارد و توصيه می شود حتما با پزشك معالج خود مشورت فرمائيد.   ین مطالب جنبه اطالع رسانیتوجه: ا
 

 پيش گفتار:

با  مطالبی که در مصاحبه زیر آمده است، حاصل مطالعات و تجربیاتی است که بخش علمی، تخصصی و آماری آن طی مقاله ای 

ک در اوایل آبان سال جاری در  « مدیکال انکولوژی ایران»در ششمین کنگره   « سال سرطان پستان ایران    50مروری بر »عنوان 

تهران برگزار شد، ارایه گردید. قرار بود آن مطالب همراه با توضیحاتی فراگیر در این شماره ی مجله دانستنی های سرطان ارایه  

شکان عالق    سازی طیف دیگری از     شود. اما یکی از پز شدند که برای آگاه  ستار آن   به که ایرانی های خانم  مند و اهل قلم خوا

 مخاطب پر و وزین ی مجله در مصاحبه یک قالب در مطالب این. ندارند را «سرطان های دانستنی» به دسترسی امکان احتمال،

سئولیت  و عالقمند پزشک  این. شود  منعکس زنان صاحبه را   شیری  دکتر خانم شناس،  م ستند که زحمت انجام م ن میرزازاده ه

سراغ گرفت              ست می توان  ست و جوگر و مردم دو سوز، ج شک دل  سواس و وقتی که فقط در یک پز شدند و با و خود پذیرا 

پرسش ها و پاسخ ها را تنظیم کردند و مجله ی زنان نیز آن را به شیوه ای در خور توجه، در شماره آذر ماه خود منعکس کرده     

 ه در این جا هم از خانم دکتر شیرین میرزازاده و هم از مجله زنان قدردانی می شود. ک

از آن جا که این مصاحبه حاوی مطابی است که آگاهی از آن ها، هم برای عموم خانم ها و هم برای جامعه پزشکی مفید است،     

ن در زمینه ی برخورد با معضل سرطان پستان، هم از    آن را در این شمار چاپ کردیم. البته با این آرزو که شاهد تحولی بنیادی  

 سوی مقامات مسئول و جامعه ی پزشکی و هم از سوی خانم های ایرانی باشیم.

سی         شمین کنگره ی مدیکال انکولوژی ایران چرا به برر ش شما به عنوان دبیر علمی  صفهانی،  سرطان     50* خانم دکتر ا سال 

 ساله را برای این مطالعه در نظر بگیرید؟ 50ی باعث شد که مدت زمان پستان در کشورمان پرداختید.؟ چه عامل

شتیم. تکان دهنده            ضعیتی ندا شدی دارد. در دو دهه ی قبل، ما چنین و سرطان در ایران روند روبه ر ست که  شخص ا کامال م

 ترین نکته در این مورد هم پایین آمدن سن ابتال به این بیماری است.

شاهد چندین مور  سنین      هر هفته  ستان در  سرطان پ ستم. حتی برخی از این بیماران کمتر از   40تا  30د ابتال به  سال   30ه

سال گذشت و شناخت عوامل  50دارند. تحقیق ارایه شده در کنگره ی امسال با هدف تعیین وضعیت این سرطان در ایران طی 

س         سرطان پ شن و دقیق از وقوع  صویری رو ساز آن برای به دست آوردن ت شد. به این   83-1382تان در جامعه، در خطر  انجام 

، و 1375تا  1350و دکتر مرتضوی، طی سال های  1349تا  1371طی سال های  –منظور، از مطالعات شادروان دکتر حبیبی 

  ارقام به دستتت آمده در بیمارستتتان های امام خمینی و طالقانی در تهران و مرکز سبت ستترطان در جنون ایران و نیز آمارهای 

سال های            شد، در  ساس مطالعه ای انجام  شد. برا ستفاده  سه ی آن ها با یکدیگر ا شور و مقای . در 1349تا  1317موجود در ک

ستان از        شته اند. به طوری که میزان وقوع سرطان پ درصد رسیده    3/23به  6/12ایران وقوع اکثر سرطان ها روند روبه رشد دا

درصد قرار داشته است. در استان فارس، این      9/5تان در رتبه ی ششم با فراوانی   ، سرطان پس  1365است. در بررسی کشور در    

شان داده که پیش از       1375به رتبه دوم در  1365سرطان از رتبه ی هفتم در   ست. مجموع مطالعات ن سیده ا صد از   40ر در

 رها بوده است.بوده اند و میانگین سنی آنان در ایران کمتر از سایر کشو50تا  40مبتالیان در سنین 

 * شیوع بیشتر سرطان پستان و پایین تر آمدن سن ابتال به آن در ایران را چگونه می توان توضیح داد؟

ستتال  30اوال، ایران کشتتور جوانی استتت بنابراین ستتن ابتال به بیماری ها در کل جمعیت پایین می آید. سالثات جمعیت ایران در 

ست، پس باز هم آما    شده ا شود که چرا       اخیر دو برابر  سی  ستند. باید برر شیوع بیماری ها باال می رود. اما این دالیل کافی نی ر 

ستان     سرطان پ شورها، باالی      50تا  45زنان جوان تر ما به  ضی از ک ست.حتی در بع ، این آمار در ایران یک دهه پایین تر، 50ا

از روزنامه های کثیر االنتشار، خبری با این عنوان چاپ است. باید در این زمینه بررسی دقیق انجام شود. چند روز قبل، در یکی 



زن ایرانی، یک نفر به سرطان پستان مبتالست. این آمار کشورهای غربی است نه ایران. هنوز در ایران آمار        10شده بود: از هر  

ی تحقیقاتی برای تهیه دقیقی در مورد میزان شیوع سرطان پستان نداریم. البته در شهید بهشتی، مشغول انجام یکسری کارها       

ستان در ایران در حال تغییر         سرطان پ ست که رفتار  شیوع این بیماری در ایران آن ا آمار هستیم. اما مهم ترین نکته درباره ی 

از نظر سن و جنس،   -سال قبل به من مراجعه می کرد و در شرایط یکسان با بیماری فعلی من بود    20است. یعنی بیماری که  

به درمانهای قدیمی که ستتاده تر هم بودند بهتر پاستتخ می داد. با وجود این که امروزه از درمان های   -فت توموراندازه و پیشتتر

ستان            سفانه نتایج رضایت بخشی به دست نمی آوریم. این وضعیت فقط در مورد سرطان پ ستفاده می کنیم، متا پیچیده تری ا

سال قبل روی میزان شیوع برخی از انواع سرطان های شایع  50دود مصداق ندارد. براساس بررسی هایی که دکتر حبیبی در ح

سرطان             شیوع  ست، در مقابل، میزان  شیوع فعلی آن بوده ا صف میزان  ستان در آن زمان ن سرطان پ شیوع  در ایران انجام داده 

 دهانه ی رحم و مری کاهش، و سرطان پروستات و معده و ریه افزایش یافته است.

 که زنان مبتال به سرطان پستان در ایران به درمان پاسخ رضایت بخشی نمی دهند چیست؟* منظورتان از این 

ساله ای  40، 30همان طور که گفتم سن ابتال به سرطان پستان در زنان ایرانی یک دهه پایین تر از زنان غربی است. زن جوان 

وده ی پستانش بزرگ، می گوید از یک ماه قبل این  به ما مراجعه می کند که سرطان پستانش از همان ابتدا پیشرفته است و ت    

 انجام  بیمار  در هم درمانی  شتتتیمی لنفاوی،  غدد  درگیری  توده را حس کرده. پس از جراحی چنین توده ای، مجبوریم به علت  

ستان،  سرطان  مورد در. کنیم جلوگیری بدخیمی عود از تا دهیم شد،  کمتر بیمار مبتالی سن  چه هر پ شکل  هم درمان با تر  م

 است. بیماری می آید که شش ماه قبل سزارین شده و حاال سرطان پستان دارد.

 * سبگ زندگی زنان ما و نوع عادت آنها در این تغییر الگو دخیل بوده است؟

عادات زندگی زنان کشتتور ما با زنان کشتتورهای غربی متفاوت استتت. زنان خیلی زودتر ازدوان می کنند، مصتترف قر  های     

شوند، از آن جا که هنوز جمعیت زیادی از آنها خانه دارند،      هورمونی در  سون نمی  ست، فعال زنان چندان چاقی مح آنها کمتر ا

 دار بچه غربی زنان از  از نظر حرفه ای به مشاغل پر استرسی مشغول نیستند، مصرف الکل و سیگار در آن ها کم است، زودتر          

ست  سال  دو به نزدیک و  شوند  می شان  به ا ستان را در زنان        کودکان سرطان پ شیوع  شیر می دهند. همه ی این عوامل باید 

ستان           سرطان پ ست.  ستان در ایران با غرن متفاوت ا سرطان پ کشور ما کم کند، اما این طور نیست من فکر می کنم که رفتار 

ست. ا       سابقه ی فامیلی در مبتالیان به این بیماری ا ضوع دیگر، وجود  ست. مو گر در خانمی فامیل درجه یک بیماری هتروژن ا

سرطان          شد، احتمال ابتالی او به این نوع  ستان مبتال با سرطان پ صورت دو طرفه به  برابر افراد  9یک، مثال مادر یا خواهر، به 

سابقه ی فامیلی        صال  سیاری از بیماران ما در ایران ا ست. ما در این زمینه هم مطالعات تحقیقاتی زیادی انجام داده ایم. ب دیگر ا

 سرطان پستان ندارند.

* صتتتحبت های شتتتما نگران کننده استتتت.، اما یقینا آگاهی زنان ما و مراجعه ی ما به موقع به مراکز درمانی نقش موسری در 

 پیشگیری از ابتال به سرطان پستان و پیشرفت آن دارد. در مورد عالیم و نشانه های ابتال به این سرطان توضیح دهید.

ر ایران و جهان بیماری را ابتدا خودنشتتان تشتتخیص می دهند. متاستتفانه زنان ایران، به دلیل حجب و  نود درصتتد از بیماران د

حیایی که دارند، دیر به پزشک مراجعه می کنند و ترحیح می دهند که پزشکشان هم زن باشد. خانمی با سطح تحصیالت باال         

ستانش لمس ک     ست توده ای در پ سال ا شکل     و به ما مراجعه می کند که یک  سیار م ست. در این مرحله، درمان بیماری ب رده ا

استتت. خون، یکی از عالیم وجود توده معموال بدون درد، ستتفت و مقاوم استتت. برخی از توده ها در چرخه قاعدگی و کوچک و 

ست ا          سیت در لمس و درد هم ممکن ا سا ستند. قرمزی ح سرطانی این طور نی شوند و از بین می روند. توده های  ز بزرگ می 

شد.  صیه   عالیم بیماری با شاهده  صورت  در زنان، که کنم می تو ست  در  تغییری نوع هر ی م ستان  ی ناحیه پو  قرمزی، مثال پ

 در توده وجود. کنند مراجعه پزشک  به پستان  نوک از ترشح  و زخم وجود شدن،  پرتقالی پوست  پستان،  نوک فرورفتگی خارش،

شرفت می          . شود  گرفته حدی باید هم بغل زیر ی ناحیه ست که در طول زمان پی سرطان بیماری ای ا شید که  شته با توجه دا

کند. معموال بیمار زمانی به پزشک مراجعه می کند که در حدود یک دو سال از شروع بیماری اش گذشته است. به همین دلیل 

شورهای غربی بیماران با احتمال باالی ابتال را غربالگری می کنند. با این ک    ست که در ک سته اند به میزان قابل توجهی  ا ار توان

 در کشف زود هنگام موارد ابتال به سرطان پستان، شروع درمان به موقع و افزایش طول عمر بیماران پیشرفت کنند.

 خودآزمایی پستان تا چه اندازه در رسیدن به این هدف موسر است؟ 



ما، در مقایسه با سایر کشورها، غربالگری باید در سنین کم      همه ی زنان باید حتما خودآزمایی پستان را انجام دهند. در کشور   

  غربالگری شروع  دارند، پستان  سرطان  به ابتال زمینه در متعددی ساز  خطر عوامل که زنانی در دیگر، کشورهای  در. شود   شروع 

پس از پایان عادت ماهیانه   و هفته یک تا بار یک ماهیانه ها خانم و کنم می پیشنهاد  سالگی  40 زنان سایر  در و سالگی  35 در

که پستتتان ها نرم ترند باید خودآزمایی پستتتان را انجام دهند، خودآزمایی در چند نوبت ابتدایی به نظرشتتان غیر عادی خواهد 

آمد، ولی بعد از مدتی که با آناتومی عضو آشنا شدند، حتی کوچک ترین تغییرات را می توانند حس کنند. بازهم تاکید می کنم  

تغییری در پستان ها باید جدی گرفته شود. یک خارش ساده ، قرمزی، حالت حساسیت یا لمس توده در پستان یا زیر        که هر 

 بغل را باید حتما پزشک بررسی کند.

 ماموگرافی و سونوگرافی پستان در تشخیص به موقع بدخیمی های پستان چقدر موسر است؟ کدام یک ارجح است؟ 

سنین مختلف در    ستان در  ست. بر عکس این        بافت پ سب تر از ماموگرافی ا سونوگرافی منا ست. در زنان جوان، معموال  تغییر ا

 وضعیت در مورد زنان یائسه صادق است که بافت پستان دیگر قوام قبلی را ندارد. در آن ها، ماموگرافی توصیه می شود.

 *ماموگرافی را از چه سنی توصیه می کنید؟

شورهای غربی، ماموگرافی   سرطان        در ک سن ابتال به  شود. اما در ایران، با توجه به پایین بودن  صیه می  سالگی تو پس از پنجاه 

 سالگی پایین بیاوریم. 35پستانف فکر می کنم که باید سن شروع ماموگرافی را تا 

 سونوگرافی را چطور؟ 

صل      سونوگرافی را در مورد زنان جوانی که مشکوک اند توصیه می کنیم، در اغلب زنان جوان     ست. فوا سونوگرافی کافی ا انجام 

شکل قبلی          سابقه ی فامیلی، یا م ساز در بیمار دارد. مثال در زنانی که هیچ  ستگی به وجود عوامل خطر  سونوگرافی هم ب انجام 

،  نداشته اند، در صورت شک به تغییرات بافتنی، یک بار انجام سونوگرافی کافی است. اما در زنانی که کیست های پستان دارند        

 یا در اقوام درجه ی یک آن ها سابقه ای ابتال به سرطان پستان وجود دارد، هر شش ماه یکبار سونوگرافی توصیه می شود.

 ضایعات کیستیک پستان چقدر خطر بدخیم شدن دارند؟ 

ست خیل            شند. این افراد در معرض خطرند. اگر کی سرطانی با ستیک توده های پیش  ضایعات کی ست برخی از این  ی ممکن ا

بزرگ باشتتد، باید حتما تخلیه و پاتولوژی آن چک شتتود. افرادی را که اندازه ی کیستتت در آن ها سابت می ماند تحت نظر می   

سیار جوان با        ستان بدخیم اند. ما فقط در زنان ب سفانه اکثر توده های پ گیریم و با انجام مرتب ماموگرافی کنترل می کنیم. متا

 سال است. 35ورد می کنیم. منظورم زنان زیر توده های پستان خوش بینانه برخ

 آیا انجام دادن جراحی های زیبایی پستان احتمال ابتال به بدخیمی های این عضو را افزایش می دهد؟ 

د  تا همین چند ستتال قبل، جراحی های زیبایی پستتتان مختص افراد خا  بود و اخیرا طرفداران زیادی پیدا کرده استتت. شتتای

ستندی در این زمینه         شده اند و تا این لحظه، هیچ آمار م ست که افراد معمولی هم داوطلب این جراحی ها  سال ا حدود پنج 

ستان. اما به نظر        شتن پروتزهای پ شد یا نه، همین طور در مورد گذا ست تحریک کننده با نداریم که آیا جراحی زیبایی ممکن ا

ستان هم همین     ستکاری های پ سد که د شود که نباید نمونه برداری های متعدد، حتی      می ر ست. مثال گفته می  صادق ا نکته 

 برای توده های خوش خیم پستان، انجام شود.

             سته ضو کا شتن ع ستان از میزان جراحی های درمان برای بردا سرطان پ شدن روش های نوین درمان  آیا متداول 

 است؟

می داشتتتند و غدد لنفاوی ناحیه ی زیر بغل را هم تخلیه می کردند.   در گشتتته به طور معمول پستتتان مبتال به ستترطان را بر 

خوشبختانه حدود ده سالی است که فقط توده ای بدخیم پستان را بر می دارند و غدد لنفاوی ناحیه ای را تخلیه می کنند. بعد  

صمیم گ     ستفاده می کنند. البته ت شیمی درمانی و رادیوتراپی ا سایز توده، محل  برای درمان کامل بیمار، از  یری در این مورد به 

آن، سن بیمار و عوامل دیگری بستگی دارد. این که عضو برداشته نشود، از نظر روانی برای بیمار خیلی بهتر است. البته چنین        

 نگرشی هنوز در ایران کامال جا نیفتاده است.

 چه میزان از بدخیمی های پستان درمان پذیرند؟ 

ان شروع درمان بستگی دارد. در بیمارانی که در مراحل یک و دو بدخیمی پستان قرار دارند. معموال    به مرحله ی بیماری در زم

شیمی درمانی را به             شوند و ما  ستان درمان می  سرطانی پ ست. این بیماران با جراحی توده ی  ضایت بخش ا نتایج درمانی ر



اما اگر بیماران در مراحل سه و چهار برای درمان مراجعه   عنوان درمان کمکی و برای پیشگیری از عود بیماری انجام می دهیم. 

ضایعه را کوچک          شیمی درمانی  ست. ابتدا با  ستکتومی( ا ضو )ما شتن ع  سراغ  به بعد کنیم، می  کنند، هنوز هم ترجیح بر بردا

خوبی به بازار  بستتیار داروهای امروزه که چند هر استتت، اندک بهبود شتتانس بیماری، چهار و ستته مراحل در. رویم می جراحی

 آمده اند.

 *رادیوتراپی چقدر موسر است؟

رادیوتراپی کمک بسیار موسری است. در مواردی که پستان حفظ می شود و فقط ضایعه ی سرطانی را بر می داریم، حتما باید         

رادیوتراپی استفاده  رادیوتراپی انجام شود. اگر بدخیمی دست اندازی به استخوان و بافت های اطراف دارد هم به طور موضعی از  

 می کنیم.

 *درمان سرطان پستان معموال چه مدت طول می کشد؟

شود، پس از جراحی             شخیص داده می  ستانی که در مراحل ابتدایی ت سرطان پ ستان در مورد  سرطان پ درمان متعارف برای 

 معموال شش دوره شیمی درمانی است.

دهنده است. به خصو  زنان تحت درمان که با ریزش موها مواجه می  *عوارض شیمی درمانی برای بیماران سرطان بسیار آزار

 شوند، از لحاظ روانی آسیب زیادی می بینند.

شد می            شبختانه پس از اتمام دوره ها موها مجددا ر ست. اما خو ضه خیلی ناراحت کننده ا صو  برای زنان این عار بله، به خ

شیمی درمانی مانند      شی  شانید گوار سیار مقاوم و       کنند. عوارض ناخو ست. به نظر من، زنان ایرانی ب شدید هم ه ستفراغ های  ا

پیگیرند می توانند این عارضه را تحمل کنند. در مورد ریزش موها، زنان می توانند از کاله گیس های مخصوصی استفاده کننده  

وصتتیه کردم رضتتایت چندانی از این کار  که به تازگی وارد ایران شتتده اند. البته بیمارانی که من به آن ها چنین کاله هایی را ت

 نداشتند.

 *ابتال به سرطان پستان برای بعضی از زنان ما به معنای پایان زندگی است، این تفکر را چطور اصالح می کنید؟

ستیم. بعد از آن فقط باید تحت       شیمی درمانی، بیمار را برای انجام رادیوتراپی می فر شش دوره  معموال پس از جراحی توده و 

ستتال پیش از درمان شتتده اند. حاال آنها ازدوان کرده اند و صتتاحب  20تا  15نظر باشتتد. بیماران زیادی داشتتته ام که بیش از 

 فرزندند و زندگی طبیعی شان را می گذرانند. حتی خیلی از نزدیکانشان فوت کرده اند و آن ها به زندگی ادامه داده اند.

شنیدن خبری از ر   سیاری از زنان از  ستان یا خواندن مطلبی در مورد آن در روزنامه ها و    -ادیو* ب سرطان پ تلویزیون درباره ی 

 مجالت وحشت دارند و سعی می کنند خود را از جریان این مباحث به دور نگه دارند.

سیاری از بیماران فکر می کنند      ست. در مورد ب شتن برای مردم بزرگ تر از درد بیماری ا که اگر آنها به نظر من درد آگاهی ندا

شتتش ماه ی یک ستتال زودتر مراجعه کرده بودند، بیماریشتتان درمان می شتتد. باید کلمه ی ترس را در مورد بیماری ستترطان  

پستان کنار بگذاریم. تا هفت، هشت سال قبل، دست اندرکاران رادیو و تلویزیون صحبت در مورد سرطان را نمی پذیرفتند. اما         

ست. هر ه    ضع فوق کرده ا ست ها و مطالب زیادی در این مورد از طریق رادیو و تلویزیون    امروز و صاحبه هایی با انکولوژی فته م

پخش می شود. کنگره های زیادی هم برگزار می شود. برای اطالع رسانی بهتر به زنان، کمیته ی سرطان شایع زنان در وزارت      

لف پخش کرده است. البته ممکن است این کتابچه   بهداشت اطالعات ضروری را به صورت کتان چه گردآوری و در مراکز مخت   

شور در اختیار داریم. در هر              سر ک سرا شت در  سیعی را از طریق خانه های بهدا شبکه ی و سد. ما  شور نر ها به همه ی نقاط ک

باشیم   خانه ی بهداشت، یک بهورز هست که با آموزش این بهورزها می توانیم جمعیت زیادی را زیر پوشش ببریم. به یاد داشته

 که سرطان پستان بیماری زنن شهر نشین است. اکثر بیماران ما زنان تحصیل کرده ی مدرن اند.

 * مرکز بیماری های پستان چند سالی است که شروع به کار کرده است چه فعالیت هایی در این مرکز انجام می شود؟

شده،      ست که افتتاح  ستان تقریبا یک دهه ا شیمی     مرکز بیماری های پ سین مرکز بودم. برنامه ریزی  س من هم جزء هیئت مو

درمانی آن جا بر عهده ی من بود. چند سال اول، هفته ای یک یا دو روز برای فعالیت های این مرکز وقت می گذاشتیم. در این 

ای بیماران مراجعه مرکز، رادیوتوراپی، ماموگرافی، ستتونوگرافی، نمونه برداری، بررستتی پاتولوژی ، حتی جراحی های کوچک بر 

ست. اقدامات حمایتی قابل توجهی هم در این مرکز برای         شغول به کار ا شیمی درمانی هم که م شود. بخش  کننده انجام می 

بیماران ارایه می شتتتود. چند نفر از خانم دکترهای مرکز فعالیت زیادی در این مورد انجام داده اند: برگزاری جلستتتات گروهی  



نگی، برنامه های تفریحی و ستتفره های دستتته جمعی. مرکز تا کنون چندین کنگره ی بین المللی هم در برای بیماران، و هماه

 زمینه ی سرطان پستان برگزار کرده و فعالیت های تحقیقاتی زیادی هم در آن انجام می شود.

تان از انتشار چنین نشریه ای    * شما مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه ای با عنوان دانستنی های سرطان نیز هستید. انگیزه       

 چه بوده است؟

همیشه بر این موضوع فکر می کردم که علت پایین بودن سطح آگاهی مردم ما چیست، شاید دسترسی نداشتن به اطالعات، به 

شته           سد به آن که بخواهند در مورد آن اطالعاتی دا صحبت کنند چه بر سرطان، برای مردم ما آن  صو  در مورد بیماری  خ

ش  ضعیت باید تغییر کند،به خصو   با ضافه  بیماری این مبتالیان تعداد به روز به روز که  ند. فکر می کردم که این و . شود  می ا

شتیم. باید            – رادیو با ابتدا شکل دا سانه های عمومی م ستان از ر شروع کردیم. در آن زمان حتی با پخش واژه ی پ تلویزیون 

ل کشتتورهای غربی خود مردممان برای کستتب اطالعات حرکت کنند. بعد تصتتمیم شتتروع می کردیم تا به جایی برستتیم که مث

شت، مجله را برای            ستیم، با مجوز وزارت بهدا سال قبل توان شر کنیم. هفت  سرطان را منت ستنی های  گرفتیم که مجله ی دان

ستنی ها     سال اول مجله ی دان سانی به مردم چاپ کنیم. نکته ای جالب آن که در یکی دو  سرطان را روی کیوسک   آگاهی ر ی 

صال       شنده ها به ما اعتراض کردند که خواننده ها با دیدن عنوان این مجله ا شتیم، اما پس از مدتی فرو های مطبوعاتی می گذا

هیچ مجله ای را نمی خریدند! به این نتیجه رسیدیم که باید صبر کنیم تا مردم آگاهی بیشتری پیدا کنند. مجله ی ما در مراکز 

رطان توزیع می شود. مخاطبان آن عموم مردم اند. بخشی از آن به زبان ساده است برای مردم و بخشی هم مخصو  درمانی س 

پزشکان، شصت درصد مطالب آن برای بیماران و همراهانشان و عموم مردم است. مطالبی در مورد مشکالت تغذیه ای، وضعیت    

طرات بیمارانی که مریضی شان درمان شده یا آن هایی که تحت    روانی بیماران سرطانی خا  –زندگی خصوصی و مسایل روحی    

درمان اند کمک زیادی به بقیه ی بیماران می کند. گروهی هم مراجعه می کنند و از شتتماره ی اول مجله را می خواهند. البته 

ست که        شق و عالقه به بیماران و مردم ا ست. ع شوار ا شار مجله در ایران چقدر د شته   همه می دانیم که انت مجله را زنده نگه دا

 است.

* خانم دکتر ، فرض کنید که زن جوانی به شما مراجعه کرده و برای او تشخیص سرطان پستان را گذاشته اید در برخورد اول،      

 چطور به او می گویید که مبتال به سرطان است؟

صلی اش بر دو         سفانه بار ا ست که متا سرطانی ا شکل ترین بخش کار با بیماران  ست.     این م صان مدیکال انکولوژی ا ص ش متخ

جراح به بیمار می گوید ضایعه ی کوچکی داشته که برداشته، حاال باید برود پیش انکولوژیست. خود بیمار چند سوال از جراح       

می کند، چند ستتتوال هم همستتترش. جوان هایی که می گیرند همه مبهم استتتت. بیماری که نزد من می آید میان امید به              

یدی دستتت و پا می زند. بیماری که جراحش پستتتانش را برداشتتته خودش حدس می زند که ضتتایعه جدی بوده ناام و  زندگی

استتت. بیماران ایرانی بستتیار حستتاس و عاطفی اند، در عین حال دوستتت ندارند که واقعیت را بدانند، تا آخرین لحظه طوری   

  می ما از. دهند می نشان  تندتری  راهان بیمار واکنش هایبرخورد می کنند که انگار چیزی در مورد بیماریشان نمی دانند. هم 

سب  بر ما اما. ریزیم می کن خشتک  چرک سترمهایش  داخل و استت  پستتان  ستاده  عفونت یک بگوییم بیمار به که خواهند  ح

چ گاه  هی من. دهیم می تذکر هم را آن عوارض و شتتود درمانی شتتیمی باید که گوییم می. کنیم می برخورد او با بیمار فرهنگ

ستان دارد. می گویم که بیماری اش جدی     سرطان پ ستقیما به بیمار نمی گویم که  ست   م ضیح  برایش. شود  درمان باید و ا  تو

 توضتتیح اش بیماری مورد در بیمار به باید معالج پزشتتک غربی، کشتتورهای در. کند پیگیری خودش را درمان باید که دهم می

ست.    بلکه بیماری، نوع مورد در فقط نه دهد، شفاف بیان کند. اما در ایران برعکس ا نوع درمان و مدت زمان بقای او را هم باید 

همراهان اصال دوست ندارند که بیمار از وضعیتش مطلع شود. حتی گاه حال این حق بیمار است که درباره ی وضعیت بیماری        

 را قانونمند کنیم. اش اطالعات در اختیارش گذاشته شود. باید در ایران هم بتوانیم این مساله

 * هر دوره شیمی درمانی چقدر هزینه خواهد داشت؟

شبختانه      صد هزار تومان( هزینه بر می دارد که خو شت صد   75تا  70هر دوره در حدود دو هزار دالر )حدود یک میلیون و ه در

 آن را بیمه تقبل می کند.

سرطان پستان، به شما مراجعه می کنند، چه توصیه هایی به     *به عنوان یک پزشک زن که بیماران زن زیادی، به دلیل ابتال به  

 زنان می کنید؟



توصیه ی من به زنان آن است که خودشان بیماریشان را جدی بگیرند. اگر بیماری سرطان در بدنشان ایجاد شد فکر نکنند که        

شوند و زندگ          سینه درمان می  سرطان  سیاری از مبتالیان به  ست. ب سیده ا ی طوالنی را تجربه می کنند. مهم  زندگی به انتها ر

ترین نکته پیشگیری است. هر ماه خودآزمایی پستان را انتجام دهند و در صورت مشاهده ی کوچک ترین عالمت غیر عادی به      

پزشتتک مراجعه کنند. به یاد داشتتته باشتتیم ک غفلت از بیماری راه صتتحیح برخورد با آن نیستتت و فقط با درمان می توانیم بر 
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