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 موسسه خرييه
بهنام دهـــش پور

سال سوم، شماره 6، زمستان 1397

گاهنامــه

 همـــــــــــراه با هم
در مسیر ساخنت جامعه ای بدون ترس از بیماری رسطان

ساختمان مرکـــــــــز هبداشت هشـــــــــرستان قصـــــــر شیرین حتویل وزارت هبداشت شد
موسسه خیریه هبنام دهــــــش پور عضــــــــــو رمســـــــــی UICC شد

پیش برای پیشگیـــــــــری از ســـــــــرطان پســــــتان آغاز شد پویــــش میل همه باهم به 



 مشا می توانید تقویم های دیواری و جییب موسسه خیریه هبنام دهش پور که 
با هدف تامین هزینه دارو و درمان بیماران حتت پوشش موسسه تولید می شود را در 

جشنواره نوروزی 1398 و یا با مراجعه به دفرت موسسه هتیه کنید.



جهانی بدون ترس از بیماری سرطان 

برانگیختن امید به زندگی و حمایت از بیماران مبتال به سرطان بدون محدودیت سن، ملیت، 
مذهب، جنسیت، نوع و مرحله بیماری سرطان و مشارکت در برنامه جامع ملی کنترل سرطان

موسسه خیریه بهنام دهش پور ســازمانی مردم نهاد، غیرانتفاعی، غیرسیاسی است که در 
محورهای زیر فعالیت می نماید: 

حمایت از بیماران مبتال به ســرطان و خانواده آنها بدون محدودیت سن، ملیت، مذهب، 
جنسیت، نوع و مرحله بیماری سرطان )در طول مدت درمان(؛ 

جذب کمک های مالی و ترویج فرهنگ کار داوطلبانه فردی و ســازمانی در جهت تحقق 
ماموریت و چشم انداز موسسه؛

تسهیل دسترسی به تشخیص و درمان استاندارد برای همه از طریق شناسائی و به کارگیری 
ظرفیت های موجود در مراکز درمان و کنترل ســرطان دولتی و دانشگاهی و تبدیل آن ها به 
ظرفیت های مطلوب با هدف افزایش کیفیت و کمیت درمان با کاهش هزینه های مرتبط با آن 

برای همه ذینفعان؛ 

پیشــگیری و آگاهی رسانی در مســیر تغییر باور و نگرش های غلط در مورد این بیماری، 
پرهیز از عوامل سرطان زا و توجه به عالئم هشدار دهنده بیماری سرطان؛

صداقت و قدرشناسی
پاسخگویی و شفافیت مالی

بهبود مستمر عملکرد فردی و سازمانی
ترویج فرهنگ کار داوطلبانه و گروهی

حفظ کرامت انسانی ذینفعان
تخصیص منصفانه منابع در جهت ماموریت موسسه

رعایت بهره وری و ایجاد ارزش افزوده در برنامه ریزی و عملیات
ترویج مسئولیت اجتماعی سازمانی

ترویج استفاده از خردجمعی و کارگروهی
افزایش کمیت خدمات با حفظ و ارتقاء کیفیت 

مستند سازی و انتقال تجربیات
کمک به توانمند سازی موسسات همسو

چشـــــم انداز

ماموریت سازماین

بیانیه ماموریت

ارزش های سازمانــــــــــی

گـــروه اول
گـــروه دوم
گـــروه سوم

گـــروه چهارم
گـــروه پنجم
گـــروه ششم

بهبود یافتگان خانواده بیماران مبتال به سرطان    بیماران مبتال به سرطان  
خیرین و نیکوکاران و حامیان حقوقی فعال در بحث مسئولیت اجتماعی جامعه           کارکنان  

داوطلبان موسسه
کلیه سازمان های مردم نهاد و غیر دولتی سازمان های مردم نهاد در حوزه سرطان  

مراکز درمانی و بیمارستان های دانشگاهی، تحقیقاتی و تشخیصی در حوزه سرطان
نهاد های دولتی متولی سالمت 

هبره مندان از 
 خدمات
موسسه 

چمش انداز

1

 ماموریت
سازماین 
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 بیانیه
ماموریت 
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 ارزش های
سازماین
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 روهشای کمک
و همـیاری

کمک های نقدی

کمک های غیر نقدی

قــــلک

می خواهم داوطلب شوم

حامی موسسه شویم 

درخــت آرزوها

یادبود تابلوی 

دارو و تجهیزات 
درمانی  اهدایی

کدهای QR چیست؟
کدهای واکنش سریع )Quick Response Code(یا کدهای QR نوعی از کدهای سیاه و سفید است که می توان آنها 
را به کمک گوشــی های هوشمند اسکن و رمزگشایی کرد. کافی است برنامه  رمز گشای آن را در گوشی  هوشمند خود 
نصب کرده و اطالعات این کدها را مشاهده کنید. شما در این فصلنامه می توانید اطالعات بیشتر در زمینه های مختلف 

را از این طریق مشاهده  و دریافت کنید.
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ساختمان مرکـــــــــز هبداشت هشـــــــــرستان قصـــــــر شیرین حتویل وزارت هبداشت شد
موسسه خیریه هبنام دهــــــش پور عضــــــــــو رمســـــــــی UICC شد

پیش برای پیشگیـــــــــری از ســـــــــرطان پســــــتان آغاز شد پویــــش میل همه باهم به 
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سال سوم، شماره 6، زمستان 1397

مدیر اجرایي: حسام الدین نراقي
مدیرهنري: مسلم باصري

 گروه  تولید: بابک سرانی آذر - مهشید حبیبی- فاطمه خودسیانی
 شادی عظیمی- شهاب رحیمی- ایمان رستمی- حسام الدین نراقی

عکس : آرشیو موسسه خیریه بهنام دهش پور

 با تشکر از همه همکاران و داوطلبان واحدهای اداری و اجرایی موسسه که ما را در تامین اطالعات، تولید محتوا و انتشار این شماره یاری کردند 
 و سپاس ویژه از مدیریت محترم شرکت  زرین رویا ) شاخه مای لیدی(که هزینه چاپ این شماره از گاهنامه را در قالب پروژه مسئولیت اجتماعی

با موسسه خیریه بهنام دهش پور تقبل کرده اند.

www.deltasazeh.ir لیتوگرافي و چاپ: دلتاسازه
روابط عمومي و ارتباطات: 75409 و 22208797 داخلي 245، 246 و247

 نشانی دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهید لواسانی غربی )فرمانیه (
خیابان شهید جباریان )فروردین(، کوچه مسجدی، کوچه مرمری، پالک 13

 کسـب هفتمیـــــــــــــــــن
دوره گــــواهینامه 

NGO BENCHMARKING

 با آرزوی جهاین بدون ترس
از بیماری ســــــرطان

 همـــــــــــراه با هم
در مسیر ساخنت جامعه ای بدون 
ترس از بیماری رسطان

 پویش میل
 همه باهم به پیش برای پیشگیری
از ســـــــرطان پستان

 معــــــــــــــــریف رویداد
اطالع رســــــــاین میل26مهر1397

 گفت و گو 
با دکرت احمد رضا خنجواین

 آشنایـــــــــــی با چهار شبــــــکه
موضوعی ختصیص

IMRT درمان 3۰۰بیمار با تکنیک 
در 3 ســـــــــــال

توسعه خدمات درماین و حماییت 
در استان ایالم

 گزارش امداد رساین 
زلزله کـــــــرمانشاه

 پیشگیـــــــــری 
و تشخیص زود هنگام ســــــــــرطان

هـــــــــــــــم  با
قویــرت از ســــــــــــــرطان
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به نام خدا
با درود به همــه همراهان، حامیان و داوطلبان 
عزیز موسسه که در طول بیست و سه سال گذشته 
همراه ما در راه یاری رســانی بــه بیماران مبتال به 
ســرطان بوده اید و در این راه پرفراز و نشیب و در 
همه ســختی های همراه موسســه خودتان بودید 
و هســتید که حمایت و اعتماد و مشــارکت شما، 
همواره ما را در مســیر حمایــت از بیماران مبتال 
به ســرطان و خانواده های آنان قویتر و اراده ما را 

راسخ تر نموده است.
امروزه شــاهد روند رشد این بیماری و افزایش 
ساالنه بیش از یک صد هزار بیمار به حلقه بیماران 
هستیم، الزم است همه با هم نسبت به ارتقاء سواد 
ســالمت، آموزش عمومی و اختصاصی در زمینه 
پیشگیری از ابتال، شناسایی عوامل خطرزا و پرهیز 
از این عوامل همراه با تشــخیص و درمان به موقع 
این بیماری براســاس برنامه های ملی و بین المللی 

کنترل جامع سرطان گام برداریم. 
موسســه خیریه بهنام دهش پور امروز با تجربه 
23 ســال خدمــت داوطلبانــه در جامعه با حفظ 
جایــگاه حمایت و تســهیل گری در حوزه درمان 
بیماران مبتال به ســرطان بنا به ضرورت، ســهم 

بیشــتری از فعالیت خود را از 5 ســال گذشته به 
تشویق و فرهنگ ســازی در جامعه و تغییر سبک 
زندگــی، ارتقاء ســالمت فــردی اجتماعی، جلب 
مشارکت بنگاه های اقتصادی در زمینه پیشگیری، 
درمان بــه موقع، همکاری با موسســات خیریه و 
ســازمان های مردم نهاد فعال در حوزه سرطان از 
طریق عضویت و همراهی در شبکه های تخصصی 
مختلف اعم از شــبکه ملی ســرطان، شبکه ملی 
نیکوکاری، شــبکه بیماری های غیرواگیر و شبکه 
همراه ســراها را با رویکرد تاثیر حداکثری و جلب 
مشارکت همگانی در مبارزه با سرطان ایفا می کند.

تــالش داریم تا هرچه بهتر به نقش همکاری و 
تعامل بیشتر با صدها سازمان مردم نهاد سمن فعال 
حوزه ســالمت و متولیان دولتی سالمت همچنین 
معاونت اجتماعی و اداره ســرطان وزارت بهداشت 
در سیاســت گذاری صحیح و اتخــاذ تصمیم های 
کالن بر اســاس اطالعات میدانی صحیح تســریع 

ببخشیم.
این اتحاد قوی تر از ســرطان اســت و می توان 
با اســتمرار و پیگیــری این همکاری بــا تمامی 
دســت اندرکاران نقش موثرتــری در برنامه ریزی 
و کنتــرل رشــد بیماری ســرطان در کشــور و 

تشــخیص و درمان به موقع و تقلیــل هزینه های 
 سرسام آور درمان ایفا کنیم. در راستای موارد فوق،

موسســه خیریه بهنام دهش پور در سال 1397 با 
همکاری و مشــارکت شرکت زرین رویا )برند مای 
لیدی( و در راستای اهداف مسئولیت اجتماعی این 
شرکت، پروژه ارتقاء سالمت زنان از دوران بلوغ را 
با تمرکز بر ســرطان پستان طراحی و پویش ملی 
همه با هم به پیش برای پیشــگیری را آغاز کردیم 
که گزارش کامل آن را در این شماره از گاهنامه به 

تفصیل مطالعه می نمایید. 
امید اســت کــه بــا همــکاری و تعامل همه 
موسســات مــردم نهاد فعــال حوزه ســالمت و 
مســئولین دولتی و عمومی شــاهد ارتقاء ســواد 
ســالمت و تغییر باورهای غلــط، ترویج فرهنگ 
پیشگیری و معرفی هرچه بهتر عوامل خطرزا ابتال 
به سرطان و توسعه رویکرد مطالبه گری آگاهانه در 
کاهش عوامــل پرخطر و پرهیز از آنها و در نهایت 
توســعه آگاهی فرد فرد جامعه نســبت به عوامل 
هشدار دهنده این بیماری با توسعه زیرساخت ها 
و مراکز تشخیصی و غربالگری قابل اعتماد، بتوانیم 
 در زمینــه کنترل ســرطان گامهــای موثرتری را 

برداریم. 

مدیرعامل موسسه خیریه بهنام دهش پور
لیلی رضایی- بهمن 1397

سخــــــــــــــــــن اول

با آرزوی جهاین بدون ترس از بیماری رسطان
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در ســال 1386 اســتاندارد بیــن المللــی 
توسط   NGO BENCHMARKING
شــرکت بین المللی ارزیابی SGS بر اساس 
آنالیز عملکرد 25 ســازمان بزرگ مردم نهاد 
بین المللــی در چند بخش اصلی و تعدادی 
زیربخــش حاوی بهتریــن روش های کاری 
برای اداره ســازمان های مردم نهاد تعریف و 
 SGS توسط شرکت بازرســی بین المللی
در بخشــهای مختلفی همچون ساختارهای 
مدیریــت، روشــهای مالی و حســابداری، 
شــیوه های مدیریــت منابــع، مدیریــت و 
برنامه ریــزی، وظایف ارکان ســازمانی و ... 
طراحــی و پــس از ارزیابی ســازمان های 
مردم نهــاد متقاضی گواهینامه، اســتاندارد 
براســاس بررسی وضعیت روشــها و اصول 
مدیریتی و شفافیت سازمانی در سازمانهای 
مــردم نهاد کشــورهای مختلف براســاس 
استانداردهای بین المللی به سازمانهای مردم 
نهاد و موسسات خیریه ایرانی نیز ارائه گردید.

در ســال 87 با حمایت مدیرعامل موسسه و 
هیات مدیره، پیگیری های روانشاد مینا صفوی 
)آزاد( همراه با تالشهای پیام فرخی و جمعی 
از داوطلبان و کارکنان موسســه در راستای 

توســعه و بهبود عملکردهــای مدیریتی در 
راستای تحقق هرچه بهتر اهداف و ماموریت 
سازمانی باعث شد تا در سال 2008-1387 
اولین ارزیابی و تائیدیه استاندارد بین المللی 
توسط   NGO BENCHMARKING
شــرکت بین المللی ارزیابی SGS با %62.6 
امتیاز به موسســه خیریــه بهنام دهش پور 

تعلق بگیرد.
در ســال 2017 نیز در هفتمین ارزیابی که 
توسط بازرسان غیرایرانی انجام شد، مجدداً 
موسسه خیریه بهنام دهش پور موفق به اخذ 
امتیاز 87.7% در 12حــوزه اصلی مدیریتی 
مورد ممیزی و موفق به کســب مجدد این 
استاندارد گردید. هدف از اخذ این گواهینامه، 
تطبیق عملیات اجرایی و فرآیندهای کاری 

سازمان با یک استاندارد بین المللی است.
 موسســه خیریه بهنام دهش پــور همواره 
تالش دارد تا در راســتاي تحقق مأموریت و 
اهداف خود گام بردارد و امیدوار است بتواند 
به بهترین جایگاه ممکن از لحاظ ســطح و 
کیفیت خدمــات درمانــي و حمایتی براي 
بیماران مبتال به سرطان و جهانی بدون ترس 

از سرطان دست پیدا کند.

دوره اول و دوم
13۸۷
2۰۰۸

دوره سوم
13۸۸
2۰۰9

دوره چهارم
13۸9
2۰1۰

دوره پنجم
139۰
2۰11

دوره ششم
1393
2۰1۵

دوره هفتم
139۶
2۰1۷

کسـب هفتمیـــــــــــــــــن دوره گــــواهینامه 
NGO BENCHMARKING

۸۷/۷۸۷/۷۸۵/۵
۷۶/۴۷۶/3

۶2/2

موسســه خیریه بهنام دهش پور در طول بیست و سه سال فعالیت خود با بهره گیری از کمکهای انساندوستانه و 
حمایت مســتمر حامیان و نیکوکاران و تالش داوطلبان و کارکنــان موظف تاکنون موفق به تجهیز چند ده میلیارد 
تومان تجهیزات و امکانات تشخیصی و درمانی برای بیمارستانهای دولتی دانشگاهی و تامین سالیانه چند میلیارد 
تومان خدمات حمایتی مستقیم و غیرمســتقیم دراختیار بیماران مبتال به سرطان و خانواده آنها بدون هیچگونه 

محدودیت سن، جنسیت، مذهب، نوع و شرایط بیماری سرطان شده است.

کسب افتـــــــــــــخار
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 نگاهی به وضعیت رسطان در کشور ایران براساس آمارهای
سال 2018 سازمان هبداشت جهانـــــــــی

 تعـــــــــداد کل
جمعیت

 تعداد مـــوارد
جدید

 تعداد
متــــــــــوفیان

 تعـــــداد
 مـــــوارد مبتــال 
 طــــــــــــــی دوره

5 ساله
 برآورد اجمـــایل

جمعیـــــــت

منبــــــــــع اطالعات 
و روش ها

وضعیت بروز

وضعیت متوفیان

32019سایر 54

84693ریه

6004پروستات 10
5028مثانه 8

3263خون 6

8070معده 14

شیوع

 پنج مورد از شایعترین سرطان ها به غیر از سرطان پوست غیر مالنوم
 )رتبه بندی شده براساس موارد(

منبع داده های خاص کشور: اطالعات محلی
روش: میانگین وزنی ساده براساس اطالعات محلی و آمار با توجه به تعداد جمعیت در سال 2018

)WHO( منبع داده های اختصاصی کشور: آمارهای ملی
روش: تازه ترین نرخ یا آمار گرفته شده از یک منبع جمعیتی در سال 2018

محاسبه برحسب بروز از لحاظ جنسیت، موقعیت، سن و نسبت شیوع 1- ، 3- و 5- ساله  از کشورهاي شمال 
)HDI(  اندازه گیری شده با استفاده از نرخ شاخص توسعه انسانی )اروپا در دوره )2000-2009

65955سایر 60

56004پروستات

6695ریه 6
6041مثانه 5

11664معده 11

13776پستان 13

26417سایر 51

42022مغز و اعصاب

3975تیروئید 8
13776پستان 26

2174خون 4

3574معده 7

در هر 2 جنسدر زناندر مردان
پستانپستانمعده

معدهمعدهپروستات

ریهتیروئیدمثانه

مثانهخونریه

پروستاتمغز و سیستم اعصابخون

 موارد جدید شناسایی شده در سال 2۰18 در بین مردان و همه گروه های ِسین
مورد مجمـــــــوع کل 59۰77 

 موارد جدید شناسایی شده در سال 2۰18 در بین زنان و همه گروه های ِسین
مجمـــــــوع کل 51۰38 مورد

 تعداد موارد جدید شناسایی شده در سال 2۰18 در هر 2 جنسیت و همه گروه های ِسین
مجموع کل 11۰115 مورد

بیشــرت بدانیم

www.gco.iarc.fr/today/home - به نقل از ســازمان هبداشــت جهاین
The Global Cancer Observatory - All Rights Reserved - January, 2019

11۰.115

82.۰11.737

55.785

248.392
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اتحادیه بین المللی کنترل ســرطان، کنسرسیومی جهانی 
اســت که در سال 1933 در ژنو تاســیس و تاکنون بیش از 
1067 ســازمان مردم نهــاد و موسســه تحقیقاتی کنترل و 
 مبارزه با ســرطان از 166 کشور جهان در آن عضویت دارند.

تالش برای هماهنگی بیشتر و اتحاد بین سازمانهای همسو در 
مسیر مبارزه با سرطان هدف کالن اتحادیه بین المللی کنترل 
سرطان UICC است و در این مسیر 9 هدف اختصاصی نیز 

به شرح زیر برای این اتحادیه تعیین شده است:
1. تقویت سیستم های سالمت در جهت کنترل سرطان
2. شناسایی چالش های مبارزه با سرطان در تمام دنیا

3. کاهش مواجه با عوامل خطر ساز سرطان
HBV و HPV 4. پوشش جهانی واکسیناسیون

5. کاهش باورهای غلط پیرامون سرطان
6. دسترسی جهانی به غربالگری و تشخیص زود هنگام سرطان

7. ارتقاء دسترسی به خدمات مراقبتی بیماران
8. دسترسی جهانی به برنامه کنترل درد در بیماران مبتال 

به سرطان
9. تربیت و آموزش تخصصی به کادر درمان سرطان

اتحادیه بین المللی کنترل ســرطان )UICC( هر 2 سال 
یکبار کنگره جهانی ســرطان )WCC( را به میزبانی یکی از 
کشــورهای عضو خود برگزار و در آن تالش می کند تسهیلگر 
انتقال دانش و تجربه بین تعداد بسیاری از NGO های فعال 
حوزه سرطان، متخصصان و پزشــکان از کشور های مختلف 

باشد.
در ســال 2017 کنگره جهانی از اول تــا چهارم اکتبر در 
کشور مالزی برگزار گردید و نمایندگان موسسه خیریه بهنام 
دهــش پور، موسســه خیریه محک و انجمن ســرطان ایران 

 همـــــــــــراه با هم
در مسیر ساخنت جامعه ای بدون ترس از بیماری رسطان

)انستیتو کانسر( در آن شــرکت کردند.WCC بزرگترین نشست ساالنه UICC است که در آن 
موسســات، سازمان ها و افراد تاثیرگذار در این حوزه گرد هم می آیند تا درخصوص پیشبرد برنامه 
های سرطان در جهان، آخرین تجربیات و راهکارها برای داشتن یک پاسخ جهانی هماهنگ و چند 

وجهی برای مبارزه با سرطان با یکدیگر صحبت کنند.
این رویداد با اجرای برنامه های آموزشــی در خصوص مســائل مربوط به سرطان از پیشگیری 
و درمان تا مراقبت های تســکینی به تقویت فعالیت ها و تاثیر آنها در ســطح منطقه ای، ملی و 

بین المللی موسسات کمک می کند.

از نکات قابل توجــه این کنگره می توان به تمرکز ســازمان ها و 
متخصصان در خصوص مبحث پیشــگیری و تشخیص زودهنگام 
سرطان ها اشاره کرد. امید است که بتوانیم با تعامل و انتقال تجربیات 
و به روز ترین اطالعات در سطح بین المللی برای ساختن جامعه ای 

بدون ترس از بیماری سرطان ثابت قدم باشیم.

خوانندگان گرامی می توانند به منظور آشــنایی بیشــتر اقدام به بازدید از وب سایت UICC و اطالعات به اشتراک 
گذاشته شده در وب سایت موسسه خیریه بهنام دهش پور اقدام فرمایید.

 موسســه خیریــه بهنام دهــش پور در ســال 2018 
 به عضویت رســمی و کامــل با حــق رای در اتحادیه

بین المللی کنترل سرطان )UICC( درآمد.

کسب افتـــــــــــــخار
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بیماران دیــروز و بهبودیافتگان امروز 
شاید ماه ها و سالها رودرروی روزهای 
سخت ایســتادند، صبوری کردند و با 
اراده و ایمان و با حمایت اطرافیان قدم 
برداشتند به امید آمدن روزهای روشن. 
حرف از انسانهایی است که وقتی نهال 
وجودشان سخت بیمار بود، با نهالی نو 
به استقبالش رفتند. آنهایی که حضور 
خدا را در همین نزدیکی در قالب چهره 
داوطلبان و موسســات خیریه حامی 
حس کردند و با عزمی جزم به مســیر 
خود در مبارزه با سرطان ادامه دادند و 

در نهایت به روشنایی و امید رسیدند.
جمعه 21 اردیبهشــت 97 بوســتان 
بهشت مادران میزبان 21 بیمار بهبود 
یافتــه از ســرطان بــه نمایندگــی از 
 همه بهبودیافتگان بود که از ســاعت

11تــا 14 به شــکرانه این ســالمتی، 
هریک نهالی را در این بوستان به یادگار 
کاشتند و حاِل خوب خود را به طبیعت 

و سایر شهروندان هدیه کردند.
کتابخانه کودکان موسسه خیریه بهنام 
دهش پــور مراتب قدردانی و ســپاس 
خود را تقدیم مدیران و کارشناســان 
مهربان شــهرداری تهران کــه در این 
حرکت انرژی بخش همــراه ما بودند 
می دارد، آقایــان ابن علــی، امیرزاده، 
اعالبیگی، اصغری، مرجانی و ســرکار 
خانم مقدسی در کار خیر همیشه ثابت 

قدم و پیشگام باشید.

جشن درختکاری
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چهارم خرداد 1397 نیز به رســم پیشین 500 تن از نیکوکاران 
و حامیان همیشگی موسســه خیریه بهنام دهش پور در باشگاه 
دیپلماتیک بر ســفره احسان و نیکوکاری روزه گشودند و با ذکر 
مناجات مثنوی افشاری تامین و تعهد پرداخت بخشی از هزینه 
دارو و درمان بیماران تحت پوشش موسسه خیریه بهنام دهش پور 
نشــان دادند که مهربانی هنوز هست. این رویداد خیریه هرسال 
در مــاه مبارک رمضان با همت داوطلبــان و کارکنان، با هدایت 

خوان آسمانی

 امیدوار هستیم که شما نیز در رمضان 1398 همراه ما در میهمانی افطار 
موسسه خیریه بهنام دهش پور باشید.

و مدیریت هیات مدیره موسســه برگزار می شود و در سال 97 با حمایت شرکت های حلوا شکری عقاب و 
روژین  توانستیم برگی دیگر در کتاب پرافتخار موسسه را با حمایت نیکوکاران به یادگار روق بزنیم. به امید 
آنکه در رمضان سال آینده میزبان شما یاور و همراه گرامی در مسیر پرخیر و برکت بهنام و یاران او باشیم.

هدف از برگزاری این مراسم خیریه جلب مشارکت خیرین در تامین منابع مالی هزینه دارو و درمان بیماران 
تحت پوشش موسسه در طول یک سال آینده است. در این مراسم خیرین تعهد تامین ماهیانه هزینه هایی که 
افزون بر حمایت های نقدی و درمانی موسسه و همچنین تخفیفات و کمک هزینه های قابل وصول از بخش 

دولتی بر دوش بیماران و خانواده آنها هنوز سنگینی می کند را برای یک سال پرداخت می کنند.

این دهان بَستی َدهانی باز ُشد
کو خُورنده لقمه های راز ُشد
لَب ُفروبَند از طعام و از شراب

ُسوی خوان آسمانی ُکن ِشتاب
َگر تو این اَنبان ِز نان خالی ُکنی

ُپر ِزُگوَهرهای اِجاللی ُکنی
ِطفِل جان از شیر شیطان باز ُکن

بعد از آنَش با َمَلک انباز ُکن
َچند ُخوردی َچرب و شیرین از طعام

امتحان ُکن َچند روزی با صیام
َچند َشب ها خواب را گشتی اسیر

یک َشبی بیدار شو دولت بِگیر
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 آیا مــی دانید؟

 آیا مــی دانید؟

مجموع کل هزینه مستقیم پرداخت شده در سال 139۶
43,727,191,401 هزینه دارو و درمان

8,035,752,732 تامین و ارائه داروی اهدایی به بیماران
5,932,577,892 کمک نقدی و غیر نقدی به  بیماران )هزینه های جانبی(

3,452,672,500 ارائه کمک هزینه تحصیلی
1,799,493,950 خدمات اسکان و تغذیه بیماران مراجعه کننده از شهرستان

1,269,491,500 خدمات تغذیه رایگان بیماران سرپایی )بیمارستان شهدای تجریش(
1,237,533,106 کمک هزینه خدمات حمایتی به سازمان های همکاردر سایر استان ها

992,756,704 حمایت از کودکان در قالب فعالیت های کتابخانه کودکان
560,000,000 حمایت از بیماران غیر مبتال به سرطان

۶۷,۰۰۷,۴۶9,۷۸۵جمـــــع کل

در ســـال 1396

  هزینه مستقیم توسط واحد مددکاری موسسه به نمایندگی
 از شما نیکوکاران و حامیان خیراندیش به بیماران و مددجویان تحت پوشش موسسه خیریه 

بهنام دهش پور پرداخت گردیده است.

طی سالهای 1396-1395 

 توسط موسسه خیریه بهنام دهش پور در اختیار موسسات همکار در استانهای کرمانشاه، کرمان، سمنان، 
خرسان جنوبی به عنوان کمک هزینه تامین دارو و درمان بیماران اهدا شده است.

اهدای این کمک هزینه به موسسات همکار و همسو در سایر استانها، باعث شده است تا بیماران و همراهان 
ایشان از مراجعه و حضور در شهر تهران برای دریافت کمک از موسسات خیریه پرهیز کنند و خدمات و 

حمایت را در شهر محل سکونت خود دریافت کنند. ارزش ریالی این حمایت در سال 1395 معادل

و در سال 1396 نیز معادل

 بوده اســت. که به نمایندگی از شــما نیکوکاران و حامیان همیشگی موسسه خیریه بهنام دهش پور در 
اختیار موسسات خیریه و سازمانهای مردم نهاد در استانهای همکار با موسسه قرار گرفته است.

مبلغ  67/007/469/785 ریال

مبلغ 2/561/060/976 ریال

1/323/527/870 ریال
1/237/533/106 ریال

 آیا مــی دانید؟
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سفارش تابلوهای یادبود )تسلیت( و شادباش
دریافت و اهدای کمک نقدی با انواع قلک های بهنام
حمایت مستمر در قالب مسئولیت اجتماعی شرکتی

اهدای دارو، تامین کاال و تجهیزات سرمایه ای و مصرفی
اهدای کمک در فراخوان های اپلیکشین بهنام

برآورده کردن آرزوهای کودکان
خرید آثار هنری از نگارخانه بهنام

حضور در رویدادهای خیریه در طول سال
اهدای کمک و حمایت در قالب پروژه های توسعه زیرساخت و تجهیزات

ارائه پیشنهادات و طرح های درآمدزا به موسسه
اختصاص بخشی از درآمدها و یا هزینه  مراسم های فردی و سازمانی به موسسه

اهدای کمکهای نقدی و غیرنقدی در رویدادها و یا دفاتر موسسه
اهدای اقالم و کاالهای معیشتی برای ارائه به افراد تحت پوشش

در 9 ماه طی شده از سال 1397 موسسه خیریه هبنام دهش پور مبلغ
 40/672/418/673 ریال

حمایت از دارو و درمان بیماران )تحت پوشش بیمه و خارج از تعرفه بیمه(
خدمات تغذیه رایگان بیماران سرپایی )بیمارستان شهدای تجریش(

پرداخت کمک نقدی و غیر نقدی به بیماران )هزینه های جانبی(
پرداخت کمک هزینه تحصیلی بیماران و فرزندان آنها

حمایت از کودکان مبتال به سرطان در قالب فعالیت های کتابخانه کودکان
حمایت از بیماران خاص و بیماریهای نادر )به صورت محدود(

کمک مالی به موسسات همکار در سایر استان ها جهت کمک به بیماران مبتال به سرطان
خدمات اسکان و تغذیه بیماران مراجعه کننده از شهرستان در همراه سرا )نقاهتگاه(

تامین و ارائه داروی اهدایی به بیماران

 را در خبش خدمات حماییت خود با حمایت های مشا 
نیکوکاران هزینه کرده است.

روهشای کمک به موسسه در تامین هزینه های حماییت 

 کلیه منابع اهدایی در قالب مسئولیت اجتماعی حامیان حقوقی و مستمر موسسه
 )به جز مواردی که از گذشته درحال اجرا بوده است( در راستای اقدامات و برنامه های پیشگیری 
تشخیص زودهنگام سرطان و تامین تجهیزات موردنیاز در بخش درمانی اختصاص پیدا می کند. 

مصارف و محل های هزینه خدمات حماییت موسسه از افراد حتت پوشش 

 آیا مــی دانید؟
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زلزله کـــــــرمانشاه
گزارش امداد رساین

ســاختمان مرکز بهداشت روســتای آقابرار، شهرستان 
قصرشیرین در آذر97 از سوی موسسه به دانشگاه علوم 

پزشکی و خدمات درمانی کرمانشاه تحویل داده شد.

وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی در آیین افتتاح 
40پروژه بهداشتی و درمانی در مناطق زلزله زده کرمانشاه 
در قصرشــیرین گفت: حضــور، همکاری و تــالش مردم 
در جریان زلزله کرمانشــاه بی نظیر بود، مردم کرمانشــاه 
و همچنین مردم سراســر کشــور در این همبستگی نقش 
بی بدیلــی ایفا کردند و می توان گفت در همراهی و حضور 
مردم، بعداز دوران دفاع مقدس، در زلزله کرمانشــاه بود که 
مردم با جــان و دل پای در میدان گذاشــته و کمک کردند. 
دکتر سیدحسن قاضی زاده هاشمی افزود: درگذشته ایران 
زلزله های زیادی را تجربه کرده است، اما در هیچ کدام مانند 
زلزله کرمانشاه، شاهد این همبستگی نبودیم. البته در این 
دوره و در ایجاد این همبســتگی ملــی فضای مجازی نیز 

تاثیر زیادی داشت.
پس از وقوع زمین لرزه در 21 آبان 1396 در شــهرهای 
ازگله و ســرپل ذهاب استان کرمانشــاه، موسسه خیریه 
بهنام دهش پور در پی درخواست معاونت اجتماعی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعداد 2 کانکس به عنوان 
مرکز بهداشــت موقت برای اســتقرار در شهرستان ثالث 
باباجانی بــا کمکهای هیات مدیره و نیکوکاران موسســه 
تامین و ارســال نمود. در ادامه براســاس اعــالم نیاز اداره 
کل خیرین و موسســات خیریه معاونت اجتماعی وزارت 
بهداشــت با اتکا بــه حمایت نیکــوکاران و خیرین حامی 
موسســه، مســئولیت ســاخت یک باب ســاختمان مرکز 

بهداشت در مناطق آسیب دیده از زمین لرزه را تقبل کرد.

کمک به تهیه چادر در روزهای اولیه زلزله 
به ارزش

 19۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

 مبتال به سرطان و سخت درمان شناسایی
و حمایت شدند

خرید و ارسال 2 باب کانکس به عنوان 
خانه بهداشت موقت به ارزش

کمک مالی به »موسســه خیریه مهر آئینان مهر«  برای تهیه 
چادر اســکان اضطراری برای تعدادی از بیماران آسیب دیده 

از زمین لرزه

به همت و پیگیری انجمن امداد ایرانیان و با کمک موسســه خیریه مهر آئینان مهر 
و سایر موسسات خیریه، اقدام الزم برای شناسایی و پیگیری وضعیت بیماران مبتال 
به ســرطان و همچنین بیماریهای خاص در شهرستانهای آسیب دیده از زمین لرزه 
ازگله-سرپل ذهاب از روزهای اول این سانحه آغاز و تاکنون با پرداخت کمک هزینه 

دارو درمان و هزینه های جانبی ادامه دارد

براســاس تفاهم با معاونت امور اجتماعی وزارت بهداشــت، تامین و تحویل 2 
دســتگاه کانکس مجهز با کاربری خانه بهداشت و درمان سیار برای استقرار در 

شهرستان ثالث باباجانی و شهر ازگله

1۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

1۴3  بیمــار
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تامین هزینه و مدیریت ســاخت یک باب خانه بهداشت 
دائمی در یکی از روستاهای مناطق زلزله زده به ارزش

 1/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

 پرداخت کمک هزینه دارو درمان و ســایر هزینه های جانبی
به بیماران شناسایی شده به ارزش 

2۴9/9۰۰/۰۰۰ ریال

 تحویل تعداد 21 عدد کانکس اسکان موقت
در 3 نوبت به بیماران مبتال به سرطان و سخت 

درمان به ارزش 

32۵/۶۰۰/۰۰۰ ریال

براساس تفاهم نامه با معاونت اجتماعی وزارت بهداشت و درمان و آموزش 
پزشکی، ساخت یک باب خانه بهداشت و درمان دائمی در روستای آقابرار 
شهرستان قصر شیرین که خانه  بهداشت و درمان آن  در زلزله آسیب دیده 
بود، با تقبل نظارت بر ساخت و تامین کادر پزشکی و تجهیزات از سوی 

وزارت خانه و دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

هزینه های ســتادی شــامل رفت و 
آمــد نمایندگان موسســه به مناطق 

آسیب دیده 

2۴/۷3۴/۰۰۰ ریال
از زمان بــروز زلزله در آبان 96 تــا زمان تحویل 

مرکز بهداشت در  1397

پرداخت کمک هزینه دارو درمان و هزینه های جانبی به تعداد 76 بیمار از زمان شناسایی تاکنون

▪ تسهیلگری تحویل 7 دستگاه کانکس 9 متری اهدایی شرکت 
ایران مالس )از خراسان رضوی( به نمایندگی از جمعیت هالل 
احمر استان خراسان رضوی با همت و همکاری انجمن امداد 

ایرانیان تا پایان آبان 96.
▪ تامین و تحویل 5 دســتگاه کانکس 15 متری از طرف فروشگاه 
دی مارت )از شــهر تهران( و تحویل با همکاری موسسه خیریه 
مهرآئینان مهر به بیماران مبتال به سرطان شناسایی شده در آذر 96.

▪ اهدای 9 دســتگاه کانکس 12 متری خریداری شده توسط 
موسسه خیریه بهنام دهش پور و تحویل با همکاری موسسه 
خیریه مهرآیینان مهر برای بیماران مبتال به سرطان شناسایی 

شده تا پایان دی 96.
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َســَرطان یا َچنگار بیماریی است که از 
تکثیر غیرطبیعی سلول های بدن شروع 
میلیونها سلول  از  انسان  بدن  می شود. 
ساخته شده اســت که با یکدیگر گروه بندی شده تا 
بافتها و اندامهای مختلف را بســازند. ژن های داخل 
هر سلول برای آن سلول دســتورهای الزم را صادر 
می کنند، گاهی اوقات این دســتورات در یک سلول 

مبهم و مغشوش بوده و سلول رفتار غیرطبیعی دارد و 
پس از مدتی گروهی از سلول های غیرطبیعی میتوانند 
در خون یا سیستم ایمنی گردش کرده، تبدیل به توده، 

تومور بدخیم یا سرطان شوند.
در واقع ســلول های بدن در طی یک روند تنظیم 
یافته از بین میروند و ســلول های جدید جای آنها را 
می گیرنــد گاهی اوقات این رونــد طبیعی از تنظیم 

خارج شده و سلولهای فرسوده از بین نمیروند و توده 
یا توده هایی را تشکیل دهند که می توانند تبدیل به 
تومورهای بدخیم یا سرطانی شــوند. سرطان های 
مختلف بر اساس اندامی که ســرطان از آنجا شروع 
شده است نام گذاری می شوند. علت دقیق این پدیده 
نامشــخص اســت ولی احتمال دارد عوامل ژنتیکی 
یــا مواردی که موجب اختالل در فعالیت ســلول ها 

 ســرطان، بیمــاری کــه بــا شــنیدن اســمش شــرایط، حــاالت، دردهــای مزمــن و شــرایط 
درمانی افرادی که مبتال به این بیماری شــده اند را به یاد می آوریم. بیماری خطرناکی که با کم توجهی و تاخیر 
در تشخیص و درمان به موقع می تواند به راحتی جان بیمار را بگیرد. هر اندازه که موضوعی نزد مردم ناشناخته 
باشد تلقی جادویی و رمزآلود بودن آن بیشتر خواهد شد. سرطان یکی از این موضوعات است، باورهای نادرست 
تنها یک تلقی نادرست نیستند که در ذهن انسان ها بمانند بلکه بر جهت گیری آنها در زندگی اثر می گذارند. در 
موضوع سالمت این جهت گیری های نادرست از آن جهت مهم می شوند که بر مهم ترین موضوع زندگی یعنی 
بودن یا نبودن تأثیر گذارند. بنابر این لزوم تغییر این باورهای نادرست اساسی تر از هر باور نادرست دیگری است.

هر از گاهی چنین مطالبی بخصوص در فضای مجازی انتشار 
می یابد. اطمینان داشته باشید که چنین چیزی صحت ندارد. 
بســیاری از پزشکان صاحبان شرکت های دارویی و افراد مشهور و پر 
نفوذ دنیا بر اثر سرطان جان خود را از دست داده اند اگر چنین درمانی 

وجود می داشت قطعاً اینگونه افراد از آن بهره می جستند.

بیماری سرطان بیماری دشوار و پیچیده ای است چه از منظر 
فرد مبتال و خانواده و چه از منظر پزشکان و بخش سالمت 
.اما با پیشرفت های صورت گرفته در دانش پزشکی امروزه دست کم 
نیمی از سرطان ها بهبود می یابند و بسیاری دیگر از موارد باقیمانده 
نیز طول عمری طوالنی خواهند داشت همین تغییر در دیدگاه باعث 

می شود یک بیمار مبتال به سرطان از پیش باخته نباشد.

به عنوان یک اصل کلی بیماری سرطان، بیماری قابل انتقالی 
نیســت بنابر این لزومی ندارد از یک بیمار مبتال به سرطان 
دوری کنیم. البته برخی از عوامل ایجاد کننده ســرطان از دســته 
عوامل عفونی هستند مانند نقشی که برخی عوامل عفونی در ایجاد 
سرطان های معده، گردن و رحم و کبد دارند و به شیوه هایی می توانند 

انتقال یابند ولی خود بیماری سرطان منتقل نمی شود.

تنها تعداد اندکی از انواع سرطان می تواند ارثی باشد. شاید در 
برخی خانواده ها امکان بروز یک نوع سرطان بیش از معمول 
باشــد اما چیزی که بیش از عوامل ارثی مهم اســت شــیوه زندگی 

نامناسب مانند مصرف سیگار، عوامل تغذیه ای و محیطی است.

ســــــــــــرطان و باورهای نادرســــت 

درمان رسطان کشف شده ویل رشکت های داروسازی 
اجازه منی دهند که این درمان بکار رود!

آیا بیمار مبتال به رسطان رسنوشت غم انگیز ی دارد؟

 آیا رسطان یک بیماری مرسی است؟

آیا ارث می تواند علت رسطان باشد؟

1

نمونه برداری اساسی ترین راه تشخیص بیماری  
و جراحی یکی از مهم تریــن روش های درمان  
سرطان است و سبب انتشار بیماری نمی شود. گاهی که 
نمونه برداری احتمال آلوده شــدن نواحی نزدیک تومور 
را زیاد می کند پزشــکان با جراحی مانع از پخش شدن 

بیماری می شوند.

 آیا عمل جراحی باعث خپش شدن رسطان 
در بدن می شود؟

5

2

3

4

از درد نترسید، چرا که 
ترس از درد، درد را افزایش 

 می دهد درباره 
درد حرف بزنید پنهان 
نکنید تا تحمل نکنید.

 سرطان سال ها 
 به عنوان عامل اجتناب ناپذیر 
مرگ تلقی می شده بنابر این 

چندان عجیب نیست که باورهای 
نادرست درباره آن زیاد باشد. در 

 این مجموعه مهمترین
 باورهای نادرست درباره سرطان 

بیان می شود.

بیشتــــــــــــــــر بدانیم
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برای اینکه مغلوب حریف خود نشوید باید اول خود و سپس او را درست بشناسید.
همه باید آگاهی خود را درباره سرطان افزایش دهیم و باورهای غلط خود را کاهش دهیم تا از در مسیر 

پیشگیری از ابتال به سرطان صحیح حرکت کنیم.

می شوند در هسته سلول اشکال وارد کنند، مانند مواد 
رادیو اکتیو، مواد شیمیایی و سمی یا تابش بیش از حد 
اشعه ها مانند نور آفتاب. در یک جاندار سالم، همیشه 
بین میزان تقســیم سلول، مرگ طبیعی سلولی یک 
تعادل وجود دارد. یک سلول طبیعی ممکن است بدون 
هیچ دلیل واضحی به یک سلول سرطانی تبدیل شود، 
ولی در اغلب موارد ، تبدیــل در اثر مواجهه مکرر با 

مواد سرطان زا مانند الکل و دخانیات صورت می گیرد. 
شکل ظاهری و نیز عملکرد سلولهای سرطانی شده 
با سلولهای طبیعی تفاوت دارد. جهش یا تغییر ایجاد 
شده در DNA یا ماده ژنتیکی سلول اتفاق می افتد. 
DNA همان مسئول کنترل شکل ظاهری و عملکرد 
سلول است. وقتی DNA یک سلول تغییر می کند، 
آن سلول با سلولهای سالم کنار خود تفاوت می یابد 

و دیگر کار سلولهای طبیعی بدن را انجام نمی دهد. 
این سلول تغییر یافته از سلولهای همسایه اش جدا 
می شــود و نمی داند چه زمانی رشدش باید به پایان 
برســد و بمیرد. به عبارت دیگر سلول تغییر یافته از 
دستورها و عالئم داخلی که سلولهای دیگر در کنترل 
آنها هســتند، پیروی نمی کند و به جای هماهنگی با 

سلولهای دیگر خودسرانه عمل می کند.

شیمی درمانی و رادیوتراپی یکی از شیوه های 
درمان بیماری اســت و بیمــاری که با این 
روش ها درمان می شــود ضرری را متوجه اطرافیان 
نمی کند و از قضا اگر اطرافیان فرد مبتال به سرطان، 
دچار بیماری حاد عفونی باشــند می تواند در دوره ای 
که بیمار مبتال به سرطان در حال شیمی درمانی است 
او را در معرض خطر بیماری عفونی قرار دهند و باید 

از او دوری کنند.

برخــی معتقدند کــه این مواد آرایشــی 
بهداشــتی بــه دلیــل اینکه حــاوی مواد 
سمی نظیر آلومینیوم هســتند و این مواد از پوست 
 جــذب می شــوند می توانند ســبب بروز ســرطان

شوند. ولی تاکنون هیچ مطالعه و تحقیقی این مسأله 
را نشــان نداده است و مجموعه اطالعات حال حاضر 
بیان کننده این مطلب اســت که مصــرف این مواد 

ارتباطی به بروز سرطان ندارد.

اصل مهمی که درباره اطالع داشــتن از بیماری اهمیت دارد این است که میزان نیاز بیماران به دانستن 
متفاوت است. بنابر این باید با هر بیمار بر اساس نیازها و خواسته هایش برخورد کرد. باید دانسته های قبلی 

بیمار را سنجید و هر اندازه که عالقه مند بود به او اطالعات را منتقل کرد. 

اجنام رادیوترایپ و شیمی درماین برای بیمار، 
رضری متوجه اطرافیان می شود؟

 دئودورانت و ضد عرق صابوین، مایع یا اسرپی
 سبب ابتال به رسطان می شود؟

 آیا اطالع داشنت از بیماری سبب بد تر شدن بیماری می شود؟

گاهی اوقات یک ضربه سبب می شود توجه ما به توده یا نقطه ای از بدن جلب شود اما به این معنی نیست 
که آن ضربه این بیماری را ایجاد کرده است.

آیا رسطان می تواند به وسیله رضیه یا تصادف ایجاد شود؟

6

7

8

9

درد جزیی از سرطان نیست و در بیشتر موارد می توان درد سرطان را با درمان درست بهبود بخشید. وقتی درد سرطان   
درمان نشود ممکن است دچار اضطراب، افسردگی و بی خوابی شوید ولی با درمان درد کیفیت زندگی باالتری دارید، 

از زندگی لذت می برید و می توانید درمان های معمول را بهتر تحمل کنید.

آیا رسطان همیشه با درد همراه است؟

10

حقیقت این است که استفاده از ظروف پالستیکی که 
برای اســتفاده درمایکروفر طراحی و ســاخته شده اند 
خطری ندارد. ولی اســتفاده از ظروف پالستیکی معمولی ) که 
برای استفاده در مایکروفر ساخته نشده اند( برای گرم کردن غذا 
در مایکروفر سبب آب شــدن پالستیک و نشت یکسری مواد 
شیمیایی در غذا می شوند که سرطان زا هستند برای پخت و پز 
در مایکروفر حتماً باید از ظروف مخصوص این کار استفاده کنید.

 استفاده از ظروف پالستییک در مایکروفر 
سبب بروز رسطان می شود؟

11

سلول های سرطانی مانند سایر سلول های بدن انرژی 
مورد نیاز خود را از قنــد داخل خون تأمین می کنند 
لذا برخی تصور می کنند مصرف شــکر ممکن است سبب رشد 
سریع تر سرطان شود. این موضوع صحیح نیست. مصرف شکر 

سبب رشد سریع تر سرطان نمی شود.

آیا بیماران دچار رسطان باید از مرصف شکر 
خودداری کنند؟

12

بســیاری از بیماران مبتال به سرطان تصور می کنند 
ســرطان عقوبت گناهی است که در گذشته مرتکب 
شــده اند. این موضوع صحیح نیســت. اگر اینطور باشد، چرا 

کودکان کم سن مبتال به سرطان می شوند.
انسان های درست کار نیز همانند انسان های گناه کار ممکن 
است به سرطان مبتال شوند. سرطان مانند تمام بیماری های 
مزمــن فقط یک بیماری اســت و فرد بیمــار در ابتال به آن 
تقصیری ندارد. ممکن اســت عادت ها و شــیوه زندگی ما از 
جمله اضطراب ها و رقابت های ناسالم  به این دلیل که سیستم 
دفاعی بدن ما را ضعیف می کنند در ابتال به ســرطان نقش 

داشته باشد.

آیا مردمان خوب و درستکار رسطان منی گیرند؟

13

دیده شده  است که بیمارانی که از سرطان 
خود آگاهند، با بیماری خود بهتر کنار 
 می آیند، درمان ها را بهتر

  پیگیری می کنند 
 و جز در دوره کوتاه
  پس از تشخیص
  بیماری وضعیت روانی
 بهتری دارند.

منبع: دفتر آموزش و ارتقای سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

در ایران نیز مانند دیگر نقاط جهان  بیش از دو سوم بیماران مبتال به سرطان دوست 
دارند تشخیص خود را بدانند و درباره شیوه های درمانی خود مطلع گردند. 

 عدم استفاده از شکر نیز سبب کاهش سرعت 
رشد سلول های سرطانی نخواهد شد.
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در ســال 1397 با آغاز همکاری مشترک موسسه خیریه 
بهنام دهش پور و برند مای لیدی تحت پوشش شرکت زرین 
رویا این پروژه با هدف آگاهی رســانی و ترویج زندگی ســالم 
در گروه هدف، با تمرکز بر ســرطان پستان و از طریق تولید 
محتوای آموزشی برای گروه ها و طبقه های مختلف جامعه به 

مدت یکسال طراحی و در دست اجرا می باشد.
اهداف اختصاصی این پروژه عبارتند از:

1-اجرای اقدامات و پروژه های آموزشی در زمینه سرطان پستان
2-آگاهی رســانی به جامعه هدف )زنان( در مورد عوامل 
خطرزا ســرطان پستان )براســاس طبقه بندی مخاطب و با 

استفاده از فرصت های اطالع رسانی برند مای لیدی(
3- انجــام تبلیغات درخصوص ســبک زندگی ســالم و 

پیشگیری از ابتال به سرطان پستان
4-تولید محتوای علمی معتبر درباره ســرطان پســتان با 

تمرکز بر موضوع پیشگیری از سرطان پستان
محتوا مورد نظر موسسه خیریه بهنام دهش پور در راستای 
توسعه فرهنگ سالمت و برنامه جامع کنترل سرطان )سرطان 
پســتان( براساس منابع ارائه شده از ســوی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی برپایه اجــرای رویدادهای آموزش 
عمومی و اختصاصی با محوریت پیشگیری از سرطان با استفاده 
از ظرفیت های موجود در موسســه با هــدف افزایش آگاهی 
گروه های هدف با ترویج روش زندگی ســالم، حساس سازی 
 زنان نســبت بــه اندام خــود و آموزش خودآزمایی پســتان

)Breast Self-Examination( اجرا می شود.
بخشی از پروژه کمک به توسعه و تجهیز مراکز غربالگری 
و تشخیص زودهنگام سرطان پستان که توسط اداره سرطان 
وزارت بهداشــت در حال ایجاد و توســعه است نیز به عنوان 
تقویت ابزارهای تشــخیصی مورد نظر موسسه خیریه بهنام 

دهش پور و شرکت زرین رویا قرار دارد.
همچنین به منظور جلب مشــارکت بیشــتر سازمان های 
همراه و موسسات همسو پویش ملی همه با هم به پیش برای 
پیشــگیری از سرطان پستان در مهر ماه 1397 با مشارکت و 

همکاری 30 سازمان مردم نهاد و موسسه خیریه 
در 16 استان کشور آغاز شد. 

بــا توزیع بیش از 30 هزار نســخه بروشــور 
آموزشــی و برگزاری یک رویداد اطالع رســانی 
ملی به صورت هماهنگ در قالب 36 ایســتگاه 
اطالع رســانی در روز 26 مهــر 1397 اجــرا و 
همچنان با برگزاری کارگاه های آموزشی در تهران 

و سایر استانها توسط موسسات همراه ادامه دارد.
در این مســیر همچنین شــرکت مایندیست 

مشــاور و همکار رسانه ای پروژه با تولید یک تیزر 
اطالع رســانی کوتاه به نام زن بودن زیباســت با 
حضور بانــو لیال حاتمی اقدام موثری را در زمینه 
تشــویق آحاد جامعه برداشــته است. همچنین 
بیلبردهای اطال ع رسانی پویش ملی همه با هم به 
پیش برای پیشگیری از سرطان پستان طی مهر 
و آبان 97 در 100 نقطه از شــهرهای کشور برپا 
و آحاد جامعه را در ماه اطالع رســانی از سرطان 
پســتان به توجه بیشتر و کســب آگاهی در این 

موسســه خیریه بهنام دهش پور از سالهای اولیه 
تشــکیل تاکنون فعالیت و اقدامــات متعددی را در 
راســتای اطالع رســانی، آموزش عمومی جامعه و  
تجهیز مراکز درمانی دانشگاهی دولتی در موضوع 
پیشگیری از ابتال به سرطان و بخصوص پیشگیری 
از ســرطان پســتان در جامعه زنان و دختران شهر 
تهران را به انجام رسانده است. در این میان میتوان 

به موارد زیر اشاره کرد: 

 پروژه آگاهـــــی رساین و ترویج زندیگ سامل در زنان
از رشوع بلوغ تا سن 5۰ سالیگ، با مترکـــــــــز ســــــــرطان پستان

1. پروژه آموزش و غربالگری سرطان پستان در بین 500 زن ساکن شهر تهران طی سالهای 1393- 1392 و برنامه پیگیری وضعیت این زنان بعد از یکسال
2. پویش اطالع رسانی یک قدم زودتر با هدف اطالع رسانی و حساس سازی عمومی در سطح مراکز خرید شهر تهران ب مدت یکسال از سال 1395

3. پروژه آموزش و توانمندسازی دست اندرکاران و سازمانهای خدمات رسان به اتباع غیرایرانی در سال 1396

همه با هم به پیش برای پیشگیری
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پویش ملی همه با هم به پیش برای پیشــگیری 
که به همت موسسه خیریه بهنام دهش پور و شرکت 
 زرین رویا )برند مای لیدی( کلید خورد، با مشارکت

31 ســازمان مردم نهاد و موسسات خیریه فعال در 
 حوزه سرطان، با36 ایستگاه اطالع رسانی، همزمان در

16 اســتان و 19 شهر آغاز شــد. در این ایستگاه ها، 
باتوزیــع  چهره به چهــره  آگاه ســازی  طریــق  از 
بروشــورهای آموزشی در زمینه ترویج زندگی سالم، 
آگاهی از سرطان پســتان و خودآزمایی پستان، به 
بازدیدکنندگان اطالع رسانی اولیه ارائه شد. نشست 
خبری آغاز پویش ملی پیشگیری از سرطان پستان، 
با حضور اصحاب رســانه و مدیران ارشــد موسسه 
خیریه بهنام دهش پور و شــرکت زرین رویا در مرکز 
همایش های بین المللــی رایزن در عصر 26 مهر ماه 

برگزار شد.
در آغاز این نشســت بهمن دهش پور، پدر بهنام 
از چگونگی تشــکیل موسســه و جایگاه کنونی آن 
گفــت و در ادامه لیلی رضایی مدیرعامل موسســه 
درخصوص این پویش سراســری اعالم کرد: رسالت 
موسســه، حمایت از ســالمت جامعــه و همچنین 
یاری رســانی به مبتالیان ســرطان است، به همین 
منظور و در جهت جــذب حمایت مالی از برندهای 
مطرح، پویش سراسری و ملی پیشگیری از سرطان 
پســتان از امــروز و با همکاری شــرکت زرین رویا 
تحت عنوان برند مای لیدی در سراســر کشور آغاز 
می شــود. وی افزود: موسسات مردم نهاد و خیریه در 
تمامی جوامع به عنوان ستون های همیاری دولت ها 
در حوزه های ســالمت و آموزش شناخته می شوند 
و موسســه خیریه بهنام دهش پور نیز در طول مدت 
فعالیت خود، همواره تالش داشته تا نقشی موثر در 
جامعه ایرانی داشــته باشد و با توجه به آنکه بیماری 
سرطان و مخصوصاً سرطان پستان که به عنوان یکی 
از بیماری های شــایع در میان زنان ایرانی شناخته 
می شود، بســیار مهم است، تصمیم گرفته شد تا در 

حوزه پیشگیری از سرطان پستان پیشقدم باشیم.
مدیرعامل موسسه خیریه بهنام دهش پور در پاسخ 
 به یکی از خبرنــگاران درخصوص تفاهم نامه با برند

مای لیدی و علت انتخاب ایــن برند گفت: حامیان 
بســیاری برای حمایــت از موسســه و مبتالیان به 

ســرطان به ما مراجعه می کنند اما برند مای لیدی 
به صورت دقیق در راســتای مســئولیت اجتماعی 
خود قصد ورود به حوزه درمان و پیشگیری سرطان 
پســتان را داشت و با توجه به آن که بخش زیادی از 
مبتالیان به سرطان تحت پوشش موسسه را بیماران 
مبتال به سرطان پســتان تشکیل می دهند، مدیران 
 موسســه بر همکاری با برند مای لیــدی به توافق

رسیدند.

در ادامــه این نشســت خبری، حیــدر میزبان، 
مدیرعامل شــرکت زرین رویا، که تحت عنوان برند 
مای لیدی در این پویش شــراکت دارد، اظهار کرد: 
مسئولیت اجتماعی، واژه جدیدی در ادبیات صاحبان 
کســب و کار ایرانی نیست. حمایت صاحبان کسب و 
کار از نیازمنــدان و کمک به هم نوع در طول قرن ها 
در َمِنش و َمرام فعاالن اقتصادی وجود داشــته و اگر 
امروزه به عنوان یک راهکار برندسازی در دنیا مطرح 
اســت، در ایران سابقه ای تاریخی دارد. شرکت زرین 
رویا که با برند مای لیدی در این پویش ملی همکاری 
دارد، خود را موظف به حضــور در امور عام المنفعه 

می داند. 
آرش طوســی، قائم مقام مدیرعامل شرکت زرین 
رویــا در ادامه اظهار کرد: هــدف از آغاز این پویش 
ملی و سراســری، مراقبت از زیبایی زن ایرانی است، 
این شرکت با برندهای مای لیدی، مای بیبی و ایزی 
الیف، تالش دارد تا در سه حوزه مهم زنان، کودکان 
و سالمندان نقش موثری داشته باشد چرا که عمده 
آسیب های ســالمتی در این بخش ها است. طوسی 
افزود: فعالیت های این همکاری از اردیبهشت امسال 

در سکوت خبری آغاز شده و اگر امروز در این نشست 
حضور داریم، برای دعوت به همکاری از همه اقشــار 
جامعه و رســانه ها در ایفای هرچه بهتر مســئولیت 
اجتماعی شرکتی است. امروز در کنار شما هستیم تا 
از بانوان ایرانی در برابر سرطان پستان حمایت کنیم.

در پایان نشســت، مهرنوش خوشــخونژاد، نایب 
رئیس و عضــو هیئت مدیره موسســه خیریه بهنام 
دهش پور در خصوص این پویش سراسری اظهار کرد: 

تجربه اجرای اقدامات اطالع رسانی و آموزش عمومی 
از بدو تاسیس و برنامه های غربالگری سرطان پستان 
در موسســه از ســالهای ابتدایی دهه 90 اجرا شده 
و همچنان نیز ادامــه دارد، این پویش می تواند گام 
مهمی در اطالع رسانی و حساس سازی جامعه نسبت 
به اهمیت شناخت بیشــتر از سرطان پستان است. 
وی افزود: توســعه آگاهی و تغییــر نگرش در قالب 
توســعه فرهنگی رکن اصلی پویش هــای مردم نهاد 
است و آنچه در این پویش باید مورد توجه قرار گیرد، 

ضرورت فرهنگ سازی و آگاهی بخشی است.
در ادامه مراســم آغاز پویــش ملی همه با هم به 
پیش برای پیشگیری، با حضور مدیران ارشد موسسه 
خیریه بهنام دهش پور و شــرکت زرین رویا در عصر 
26 مهر ماه در مجموعه فرهنگی رایزن آغاز و آقایان 
دکتــر محمدهادی ایازی، معــاون اجتماعی وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی و دکتر علی 
قنبری مطلق، رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت و 
جمعی از هنرمندان و فعالین اجتماعی و چهره های 
شــاخص حوزه های مختلف اقتصادی و فرهنگی نیز 

میهمان این مراسم بودند. 

 نشست خبــــــری آغاز
 پویش میل همه با هم به پیش برای پیشـــــگیری

پویــش ملــی همــه با هــم به پیــش برای 
پیشــگیری، با هدف تشــخیص زودهنگام 
سرطان پستان از روز پنجشنبه 26 مهرماه 

1397 به طور رسمی آغاز شد.

همه با هم به پیش برای پیشگیری
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▪ آیا ایران جزو کشــورهای با بروز باالی سرطان 
است؟

براســاس مقایســه های جهانی باید شاخص هایی 
داشته باشیم تا بتونیم جمعیت ها را با هم مقایسه کنیم 
و این شاخص تعداد موارد جدید در 100 هزار نفر است 
که بر اساس هرم ســنی جمعیت های مختلف تنظیم 
شده است. در جهان در مردان 205 و در زنان 165 نفر 
از 100 هزار به سرطان مبتال می شوند اما در ایران 157 
و 130 نفر به سرطان مبتال می شوند که این عدد کمتر 

از متوسط جهانی است.
پیش بینــی ســازمان بهداشــت جهانی بهداشــت 
بــرای ســال 2012، 85 هزار مورد جدید بوده اســت 

اما همانطور که قبال اعالم شــده مــا در ایران بیش از 
100هزار نفر مبتال به ســرطان شناســایی شده داریم. 
بر اساس همین پیش بینی در سال 2030، حدود 150 
هزار نفر در ایران به ســرطان مبتال خواهند شد ولی با 
همین مقایســه، میتوانیم پیش بینی کنیم که این عدد 
بیش از این خواهد بود و حدود 200 هزار نفر به سرطان 
مبتال خواهند شد و این افراد به مواردی که در سالهای 

قبل تشخیص داده شده اند اضافه خواهند شد.
▪ چرا ســرطان در ایران و در کشورهای در حال 

توسعه در حال افزایش است؟
در حدود 40 ســال پیش شــاخص امید به زندگی 
حدود 58 سال بوده اما در ســال 2012 براساس آمار  

 پیشگیـــــــــری 
و تشخیص زود هنگام ســــــــــرطان

ســازمان بهداشــت جهانی این رقم به حدود 74 سال 
رســیده و اکنون این عدد افزایش هم داشته است. در 
کشــورهای با بروز باالی سرطان امید به زندگی حدود 
78 تا 80 سال اســت و بازه سنی بین 58 تا 74 سال، 
ِسنی است که سرطان بیشتر بروز می کند. پس طبیعی 
اســت هر کشــوری که در حال افزایش امید به زندگی 
باشــد و انسانها عمر بیشتری کنند و جمعیت به سمت 
ســالمندی و پیری حرکت کند بروز و شناسایی مورد 

سرطان در آنها افزایش پیدا خواهد کرد.

این اتفاق در کشــورهای غربی حدود 30 سال پیش 
رخ داد و آنها در حال حاضر به یک حالت ثبات رسیده 
اند اما ما هنوز به مرز جمعیت سالمندی نرسیده ایم، به 
همین دلیل واضح هســت که در کشوری مثل ایران یا 
دیگر کشورهای در حال توسعه، نرخ ابتال و بروز سرطان 

افزایش بیشتری داشته باشه.
این در حالی اســت که متوســط امید به زندگی در 
جهان حدود 71 ســال است. اما فقط این موضوع باعث 
افزایش بروز ســرطان نیســت، دو عامل شیوه زندگی 
نامناسب و عوامل محیطی هم در تشدید و تهدید خطر 
ابتال به ســرطان موثر هستند. ســبک و شیوه زندگی 
تقریباً دو سوم عوامل قابل پیشگیری سرطان را تشکیل 
میدهد، یکی از مشــخصه های شیوه زندگی، این است 
که ما بیشــتر میتوانیم آن را کنترل کنیم، اما در مورد 
عوامل محیطی کمتر اختیار در دست ما قرار دارد و این 
حاکمیت و دولت ها هستند که می توانند شرایط زیست 
سالم و بهبود وضعیت محیط زیست را مدیریت و کنترل 
کنند. الزم است که دولت اقدامات مداخله ای موثری را 

در این زمینه ایفا کنند.
مطالعه استپس که بسیار مطالعه خوب و خوشبختانه 
در ایران در هر 2 یا 3 ســال یکبار انجام میشود و ایران 
جزو کشورهای پیش رو در منطقه در انجام این مطالعه 
اســت، براســاس مطالعه بر روی 30 هزار نفر جمعیت 
ایران در شــهرها و استان های مختلف، یکی از شاخص 
هایی که باعث کاهش بروز ســرطان می شــود، مصرف 
میوه و ســبزیجات است، مصرف 5 وعده سبزیجات نیز 
یکی از راهکاهای پیشــگیری و کاهــش خطر ابتال به 
ســرطان است. در ایران حدود 83درصد مردم به اندازه 
کافی میوه و سبزیجات مصرف نمی کنند، همچنین در 
مورد فعالیتهای بدنی بر اساس شاخص های استاندارد، 
نزدیــک به دو ســوم جمعیت فعالیت بدنی مناســبی 
ندارند، در مورد افزایش وزن به طور متوسط 59 درصد 
جمعیــت ایــران اضافه وزن دارنــد و در زنان این عدد 
بیش از 60درصد و در مردان کمتر از 60 درصد اســت، 
کلسترول باال بین 25 تا 50 درصد بالغین ایرانی افزایش 
کلسترول دارند و اینها همه عوامل بروز سرطان هستند.

علت این موضوع در کشور ما سهم حدود 75 درصد 

امــروز با افتخار میتوان اعالم داشــت که یک برنامه ملی به نام برنامه ملی مدیریت ســرطان 
در کشــور تدوین و طراحی شــده اســت و یکی از بخشــهای مهم این برنامه ملی به موضوع 
پیشــگیری و تشــخیص زود هنگام سرطان اختصاص داده شده اســت. اما الزم است در ابتدا 
وضعیت ســرطان در ایران و جهان را مورد بررســی قرار دهیم. براساس آمارهای موجود در 
جهان در سال 2012 تعداد 14 میلیون نفر/مورد جدید سرطان شناسایی شده است براساس 
محاســبات علمی پیش بینی می شود تا سال 2030 این آمار به 25 میلیون نفر خواهد رسید 
و همچنین براساس برآوردهای سازمان جهانی بهداشت در سال 2018 نشان می دهد که این 
عدد در پایان این ســال به 18 میلیون نفر/مورد جدید ســرطان خواهد رسید. یعنی طی مدت 
6 ســال )از ســال 2012 تا 2018( در حدود 4 میلیون نفر به موارد سرطان در جهان افزوده 
شده است و این یک افزایش قابل مالحظه برای یک بیماری مزمن و غیرواگیردار مانند سرطان 
است. ســرطان جزو بیماریهای غیرواگیردار طبقه بندی شده و تقریبًا میتوانیم بگوئیم هیچ 

بیماری غیرواگیر دیگری با این روند رو به رشد مواجه نبود.

دکتر علی قنبری مطلق
رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نظر متخصــــــص

نیــز  ســبزیجات  وعــده   5 مصــرف 
و  پیشــگیری  راهکاهــای  از  یکــی 
کاهــش خطر ابتال به ســرطان اســت. 
در ایــران حــدود 83 درصــد مــردم 
بــه انــدازه کافی میــوه و ســبزیجات 
مصــرف نمیکننــد، همچنیــن در مورد 
فعالیتهای بدنی بر اساس شاخص های 
ســوم  دو  بــه  نزدیــک  اســتاندارد، 
جمعیت فعالیت بدنی مناســبی ندارند
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شهرنشینی، در دسترس قرار گرفتن خوراک و افزایش 
سطح رفاه خانواده به طور عام، فعالیت های بدنی کمتر 
و حرکت به ســمت زندگی ماشینی است. پس طبیعی 
است که معجزه ای برای کاهش سرطان اتفاق نمی افتد 

اگر این روال و شرایط همچنان ادامه پیدا کنند. 
عامــل دوم به جز امید به زندگــی که نمی خواهیم 
کاهش پیدا کند، عامل قابل تغییری هم هســت، شیوه 
زندگی نامناســب است که متاســفانه جمعیت ایرانی 

امروزه شیوه زندگی مناسبی ندارند. 
در مورد سرطان پستان، متوسط بروز سرطان پستان 
بر اســاس شاخص 100 هزار نفر در جهان و کشورهای 
غرب آســیا 43 نفر هست اما در ایران این عدد 34 نفر 
هست که از متوســط جهانی کمتر هست اما این مورد 
انتظار اســت که این عدد افزایش پیــدا کند. در مورد 
کشــورهای غربی و آمریکا در مقیــاس 100 هزار نفر 
بیش از 90 نفر به سرطان پستان مبتال می شوند پس ما 
حدود یک سوم کشورهای توسعه یافته ابتال به سرطان 
پســتان داریم اما این خطر برای جمعیت ایران در حال 

افزایش است.
▪ وضعیت درمان سرطان پستان در ایران چگونه 

است؟
براســاس آمارها در ایاالت متحده، از هر 10 نفر بعد 
از پنج سال 9 نفر با سرطان پستان زنده میمانند، یعنی 
سرطان پستان یک سرطان درمان پذیر است. در ایران 
اوضاع بد نیســت و از هر 10 نفر 7 نفر بعد از پنج سال 
زنده می مانند. تمام هدف ما این هست که آمار 7 نفر را 
به 9 نفر برســانیم و این یک هدف دست یافتنی است. 
ولی چگونه باید به این هدف برسیم؟ به خصوص وقتی 
می بینیم هزینه های سرطان بسیار باال است و در ایران 
حدود 3 هزار میلیارد تومان هزینه مستقیم تشخیص و 
درمان سرطان محاســبه شده است، در مقیاس جهانی 
با توجه به این موضوع که یک ســوم بیماری های قلب 
و عروق شــیوع دارد، چیزی در حــدود 1160 میلیارد 
دالر یعنی 2 درصد تولید ناخالص جهانی به تشــخیص 
و درمان ســرطان اختصاص پیــدا می کند که یک رقم 
قابل توجه است. براین مبنا برنامه ملی مدیریت سرطان 
در ابعاد مختلف آن و با توجه به موضوعات پیشــگیری، 
تشــخیص زودهنگام، تشــخیص و درمان مناســب و 
مراقبتهای تسکینی در وزارت بهداشت تهیه شده است.
▪ آیا سایر کشورها در برنامه های مدیریت سرطان 

موفق بودند؟
بر اســاس آمارهای بروز و مرگ به دلیل ســرطان 
درکشــورهای مختلف، از دهه 70 میالدی این وضعیت 
در کشورهای توســعه یافته در حال کاهش هست. این 
نشــان میدهد که اگر ما کار خوب و مداخله درســت 
داشته باشیم میتوانیم سرطان را شکست دهیم. درمورد 
بحث پیشــگیری از سرطان حدود 40 درصد سرطان ها 
قابل پیشــگیری هستند و یکی از مهمتری کارهایی که 

باید انجام بدیم افزایش آگاهی عمومی است.
اداره سرطان وزارت بهداشت با همکاری سازمان های 
مردم نهــاد و خیریــه مانند موسســه خیریــه بهنام 
دهش پور، بسته سواد ســالمت را طراحی کرده ایم که 
راه های پیشــگیری، درمان و کنترل بیماری را به زبان 
ســاده در اختیار جامعه قرار دهیم، این محتوا در سطح 
اجتماع و از طریق شــبکه بهداشــت توسط بهورزان و 
مراقبان ســالمت به جامعه منتقــل و آموزش داده می 
شــود. یکی از کارهایی که در طی چند ســال گذشته 

انجام شــده، تربیت دانش آموزان و دانشجویان در قالب 
طرح سفیران سالمت اســت که در مورد خود مراقبتی 
یعنی راه های پیشگیری از سرطان و دیگر بیماری های 
غیرواگیر آموزش الزم و مقدماتی را کسب کرده اند. آنها 
این آگاهی را به درون خانواده ها و اطرافیان خود انتقال 

می دهند. 
همچنین کمپین هایی از ســال 92 آغاز شده است 
که در خصوص بحث حمایت طلبی، آگاهی عمومی در 
خصوص سرطان پستان اقدامات خوبی مثال در سمنان، 
فســا، بابل، اصفهان و سایر شهرهای هدف طبق برنامه 
وزارت بهداشت و با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی 
انجام شده و این طرح خوشبختانه در شهرهای دیگر در 

حال توسعه است.
همکاری بسیار خوبی بین دانشگاه های علوم پزشکی 
و ســازمان های مردم نهاد و موسســات خیریه ها بعد از 
تشــکیل معاونت اجتماعی در وزارت بهداشــت شکل 
گرفته و این کار را ما در ســتاد و همکاران در ســطوح 
مختلف پیگیری میکنند و امیدوار هستیم که این روند 
رو به رشد ادامه پیدا کند. همچنین پویش های مختلفی 
در مورد زندگی عاری از دخانیات، مصرف کمتر نمک و 
تاثیر آن بر فشار خون و پیشگیری از سرطان انجام شده 
اســت. یکی از موارد دیگر در مورد پیشگیری سرطان، 
ایجاد برنامه هایی در ســطح شبکه های بهداشت توسط 
بهورز، مراقبین سالمت، ماما و پزشکان، می دانند که در 
مورد جلوگیری از عوارض ناشی از عوامل خطر سرطان 
چه کارهایی باید انجام بدهنــد و این موارد را به مردم 

آموزش می دهند.

درســت است که وزارت بهداشــت مسئول سالمت 
جامعه اســت اما عوامل خطراتی که در ســطح محیط 
هســتند مثل کاهش سموم شیمیایی، یا استفاده کمتر 
از وسایل شخصی، یا تولید خودروهای با آلودگی کمتر 
در کنترل وزارت بهداشــت نیست و مشارکت نهاد های 
دیگر در این زمینه الزم اســت و اتفاقاً یکی از کارهایی 
که باید توســط سازمانهای مردم نهاد و پویش ها انجام 
شود این اســت که این موضوعات را به مطالبه عمومی 
تبدیل کنند و باعث شوند ســازمانهایی که در سالمت 

مردم نقش دارند، نقش خود را به درستی ایفا کنند.
بیماری  نقش تشــخیص زودهنگام در چرخه   ▪

سرطان چیست؟
یکی از کارهایی که به تشــخیص زودهنگام سرطان 
کمک میکند، غربالگری است. در بسیاری کشورها توصیه 
میشــه که زنان از 45 و 50 ســالگی به بعد ماموگرافی 
انجام دهند. اما در ایران بــه دالیل مختلف مثل کمتر 
بودن بروز سرطان پستان یا کمبود زیرساختهای الزم، 
این موضوع فعاًل توسط وزارت بهداشت توصیه نمیشود. 
بنابراین ما در اداره سرطان برنامه تشخیص زودهنگام را 
ارائه دادیم. یعنی حداقل کســانی که عالئم مشکوک یا 
سابقه خانوادگی دارند زودتر شناسایی شوند، این افراد 
چندین برابر افراد عادی جامعه در معرض خطر ابتال به 

سرطان هستند.

در این موضوع چند ســرطان انتخاب مانند سرطان 
پســتان، دهانه رحم و روده بزرگ که به طور مستقیم 
به زنــان ارتباط دارنــد انتخاب شــده اند و هدف این 
اســت که افراد پرخطر و دارای عالئم مشــکوک با یک 
رویکرد دومرحله ای شناســایی بشوند. در سطح شبکه 
بهداشــت، بهورز و مراقب ســالمت خانم های 30 سال 
به بــاال را فراخــوان می کنند، ماما این افــراد را تحت 
معاینه پســتان قرار می دهند و اگــر یافته غیرطبیعی 
 تشخیص دادند، افراد به بیمارســتان های هدف ارجاع

می شوند.
برای این کار دســتورالعمل و برنامه آماده شد، افراد 
دخیل در فرایند تحت آموزش قرار گرفتند و سامانه ای 
برای مدیریت اطالعات ثبت و کنترل تشــکیل شد. در 
90 درصد روســتاهای تحت پوشش این برنامه، امکان 
دسترسی به سامانه سیب )این ســامانه برای مدیریت 
اطالعات بیماری و ســالمت جوامع شهری و روستایی 
در وزارت بهداشــت تشــکیل شده اســت( میسر شده 
که بســیار اتفاق بزرگی است. ما در 4 شهرستان بافق، 
شــهرضا، نقــده و مراغه ایــن فعالیت را انجــام دادیم 
تــا بتوانیم در مورد توســعه این برنامه در ســطح ملی 
تصمیم گیری کنیم و متوجه شــدیم که تنها 5 درصد 
افراد پرخطر نیاز بــه خدمات تکمیلی مثل ماموگرافی، 
سونوگرافی و گاهاً تستهای ژنتیکی داشتند. این موضوع 
در بازدیدهایی که توســط ســازمان جهانی بهداشت از 
این برنامه ها انجام شــده بســیار مورد تایید و تشویق 
قــرار گرفت و در اجالس ســازمان ملــل متحد جایزه 
 کنترل برای تمامی بیماری هــای غیرواگیردار به ایران

تعلق گرفت.
یکی از مشــکالتی که برای اجرای برنامه داشــتیم، 
این بود که اگر فردی معاینه مناســبی را دریافت نکرد، 
باید به کجا مراجعه کنند تا ماموگرافی یا ســونوگرافی 
اســتاندارد را انجام دهد. ما مراکزی را به عنوان مراکز 
تشــخیص زودهنگام سرطان در ســطح کشور تاسیس 
کردیم و این شبکه در 10 قطب بهداشتی کشور ایجاد 
شــده و به صورت شــبکه ای به هم متصل هســتند، 
افراد در ســطح شبکه های بهداشت شناسایی می شوند، 
ســپس به مراکز تشــخیص زودهنگام ارجاع داده شده 
و در صــورت اثبات وجــود عالئم مشــکوک به مراکز 
 تشــخیص و درمان و مراکز جامع ســرطان ارجاع داده

می شود. 
نکته مهم، نقاط تشــخیص مراکز زودهنگام سرطان 
هســتند. تا به حال بیش از 100 مرکز ســاخته شده و 
توانستیم براســاس یک کمک مالی 10 میلیون دالری 
از دولــت ژاپن تعــداد 50 دســتگاه ماموگرافی را وارد 
شــبکه تشخیصی در سطح کشور نمائیم و در شهرهای 
مختلف مثل فســا، جهرم، پارس آبــاد مغان، اردبیل و 
خیلی شــهرهای دیگر این دستگاه در حال نصب است 
تا بتونیم ایــن برنامه را به یک برنامه کامل ملی تبدیل 
کنیم. در صورت اجرای کامل این شــبکه ایران میتواند 
به یک کشور پیشرفته در بحث تشخیص و پیشگیری از 

سرطان تبدیل شود.
در پایــان از همــه دعــوت می کنــم کــه طومار 
 پویش ملــی هفته مبــارزه با ســرطان را به نشــانی

www.Hamebaham.org امضا کنید تا بتوانیم در 
این مســیر با بهبود ســازوکارها و زیرساختهای موجود 
میــزان بروز، مــرگ و میر و عوارض ناشــی از بیماری 

سرطان را در ایران کاهش دهیم. 

آغــاز   92 ســال  از  کمپین هایــی 
در  کــه  آنهــا  در  و  اســت  شــده 
 خصــوص بحــث حمایت طلبــی، آگاهی

عمومــی در خصوص ســرطان پســتان 
اقدامــات خوبــی انجام شــده اســت
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براســاس برنامه ریزی تیم پویش در موسسه، مقرر 
شد اطالع رســانی اولیه توســط دبیرخانه شبکه 
ملی ســرطان به موسسات عضو انجام و پس از آن 
هماهنگی سازمانی، اقدانات آموزشی و هماهنگی 
اجرایی با ســازمانهای همراه انجام شود. براساس 
اطالعــات دراختیار در ابتدای شــهریور برای 76 
ســازمان مردم نهاد و موسســه خیریــه فعال در 
حــوزه ســرطان دعوت نامه و فراخــوان همکاری 
در پویــش و رویداد ملی اطالع رســانی ارســال و 
در ابتدای مهر ماه تعداد 36 ســازمان و موسســه 
 تمایل و مراتب آمادگی خود را برای همراهی اعالم

داشتند.

اهداف پویش و رویداد اطالع رسانی ملی
براســاس تجربیــات پیشــین موسســه خیریه 
بهنام دهش پــور اهداف ذیل به عنــوان اهداف و 
برنامه ریزی  و  پیش بینی  موردانتظار  دستاوردهای 

اقدامات اجرایی براین اساس انجام گرفت:
1. همکاری، جلب مشــارکت دســت اندرکاران و 

سازمانهای حامی و همراه
2. حساس سازی و تالش در جهت آگاهی جامعه 

در سطح شهرهای همراه
3. تولیــد و توزیــع محتوا به صــورت مجازی و 

حضوری در شهرهای همراه
4. طراحی و اجرای اقدامات اجرایی و اطالع رسانی 

مشترک در شهرهای همراه

بــا  اولیــه  ارتبــاط  برقــراری  و  شناســایی   .5
 افــراد عالقمند بــه آگاهــی بیشــتر درموضوع

سرطان پستان
6. همکاری، تعامل و ارتباط بین دست اندرکاران و 

سازمانهای همراه با رویکرد توانمندسازی

اهداف و برنامه عملیاتی و انتظارات از پویش 
و رویداد اطالع رسانی ملی

تیم برنامه ریزی پویش در موسســه خیریه بهنام 
دهش پــور اهداف و برنامه عملیاتی زیر را در قالب 
پویش ملی همه با هم به پیش برای پیشــگیری و 
اجرای رویداد ملی اطالع رسانی در روز 26 مهر به 
شــرح زیر تدوین و اقدامات اجرایی الزم را براین 

اساس طراحی و اجرا نمودند:
1. همکاری، مشارکت و توانمندسازی سازمانهای 

همراه در پویش در راستای اهداف مشترک
2. آگاه ســازی و حساس سازی عمومی در سطح 

شهرهای مختلف با استقرار ایستگاه اطالع رسانی
3. تولیــد و توزیــع محتوا به صــورت مجازی و 

حضوری در سطح جامعه
4. اولیــن تجربه همــکاری جمعی و مشــترک 

موسسات همسو در سطح ملی
5. شناسایی راهکارها و روشهای تعامل و همکاری 

در راستای اهداف و برنامه مشترک
6. طراحی و اجرای مجموعه اقدامات اطالع رسانی 

تا هفته سرطان و پایان سال 97

یکی از اقدامــات اجرایی و فعالیت های 
پیش بینی شده در قالب پروژه مشترک 
موسســه خیریــه بهنــام دهش پور و 
برند مای لیدی برگــزاری پویش ملی 
همه بــا هم به پیش برای پیشــگیری 
از ســرطان پســتان از ابتدای مهر ماه 
97 تا پایان اردیبهشــت 98 بوده است. 
این پویش در طی جلســات هماهنگی 
داخلی تیم پروژه در موسســه خیریه 
بهنام دهش پور پیشــنهاد، تصویب و 
اقدامــات اجرایی آن طراحی و عملیات 
و فعالیت های میدانی و هماهنگی برون 
ســازمانی آن در شــهریور ماه صورت 
پذیرفت. باتوجه بــه ماه جهانی اکتبر 
از 10 مهــر تــا 10 آبان مقرر شــد در 
روز 26 مهر یک رویداد اطالع رســانی 
با همکاری و تعامل سازمان های مردم 
نهاد و موسسات خیریه حوزه سرطان 
براساس ظرفیت های حاصل شده ناشی 
از تشکیل شبکه ملی موسسات خیریه 
و تشکل های مردمی حوزه سرطان در 

سطح کشور طراحی و اجرا شود.

معــــــــــــــــریف رویداد اطالع رســــــــاین میل 26مهر1397
همه با هم به پیش برای پیشگیری
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 اقدامات اصلی انجام شده 
در قالب پویش ملی و رویداد اطالع رسانی ملی

1. تهیــه و نگارش پروژه پویــش و رویداد 
اطالع رسانی

1.1. تهیه پروژه های اجرایی در راستای پروژه مشترک
1.2. برنامه ریزی اجرایی پویش ملی

1.3. آماده سازی محتوای آموزشی و برنامه اجرایی 
رویداد اطالع رسانی ملی

2. هماهنگی و رایزنی و جلب مشارکت بخش های 
مختلف برای حمایت و همراهی درپویش

2.1. معاونت اجتماعی وزارت بهداشــت، درمان و 
اموزش پزشکی، اداره کل خیرین و موسسات خیریه

2.2. معاونت بهداشــت وزارت بهداشــت، درمان 
و اموزش پزشــکی، دفتر مدیریــت بیماری های 

غیرواگیر، اداره سرطان
2.3. معاونــت درمان وزارت بهداشــت، درمان و 
اموزش پزشــکی، مرکز مدیریــت پیوند و درمان 

بیماری ها
2.4. اداره کل سالمت شهرداری تهران

2.5. شبکه ملی مراقبت سالمت، تحت پوشش اداره 
سرطان وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی

2.6. شــبکه ملی موسســات خیریه و تشکل های 
مردم نهاد حوزه سرطان ایران

2.7. اداره روابط عمومی بانک تجارت
3. آماده سازی اقدامات اجرایی پویش در مهر 

ماه 97
3.1. تهیه و ارسال اقدامات، استانداردهای اجرایی 

و انتظارات
3.2. تهیه و ارسال ضوابط و انتظارات از سازمان های 

همراه قبل، حین و در روز 26 مهر ماه
3.3. تهیه و ارســال مکاتبات اداری الزم به منظور 
دریافت اطالعات تیم همکار، تعیین دقیق نشانی 
موقعیت منتخب برای استقرار سازمان های همراه 
نشــان ســازمانی برای اســتفاده تبلیغات و سایر 

اقدامات اطالع رسانی 
3.4. هماهنگــی و پیگیری الزم به منظور دریافت 
نشان ســازمان های همراه به منظور طراحی اقالم 

تبلیغاتی
3.5. تولیــد و توزیع پوســتر پویش و رویداد ملی 

اطالع رسانی به صورت مجازی و چاپ شده

3.6. هماهنگی و پیگیری الزم به منظور ارســال و 
دریافت تفاهم نامه همکاری مشترک

3.7. هماهنگــی و هدایــت اقدامــات طراحی و 
گرافیک به منظور تولید و توزیع اقالم اطالع رسانی 

و آموزشی
3.8. رایزنــی و جلــب مشــارکت اداره ســرطان 
بــه منظــور حضــور متخصصیــن و آمــوزش 
 نمایندگان ســازمان های همــراه در روز 19 مهر

3.9.تهیه و ارســال دســتورالعمل ها و برنامه های 
اجرایی برای ســازمان های همراه به منظور اجرای 

هماهنگ اقدامات

همه با هم به پیش برای پیشگیری



سال سوم، شماره 6، زمستان 1397موسسه خیریه بهنام دهش پور22

3.10. برنامه ریزی و آماده ســازی محتوای اجرایی 
و آموزشــی برای اجرای هماهنگ اقدامات تا روز 

19مهر و پس از آن 26 مهر
3.11. شناسایی، انتخاب و تامین اقالم و تجهیزات 
موردنیاز برای کارگاه آموزشــی 19 مهر و رویداد 

اطالع رسانی ملی 26 مهر
3.12. طراحی و تولید اقالم آموزشی و اطالع رسانی 

گرافیکی در طول مهرماه
3.13. همــکاری و ایده پــردازی ایجــاد ســایت 

hamebaham.net توسط تیم زرین رویا
3.14. نمایش 7 روزه طرح گرافیکی پوستر پویش 
در ATM 34/000 و تمــام تلویزیون های داخل 
شــعب بانک تجارت در سطح کشور )هر 15 ثانیه 

به مدت 5 ثانیه این طرح نمایش داده شد(

رویداد  اجرایی  اقدامــات  و  برنامه ریزی   .4
اطالع رسانی ملی 26 مهر

4.1. اطالع رســانی و هماهنگی جلب مشــارکت 
سازمانهای همکار و همراه برای پیوستن به پویش

4.2. برنامه ریزی اجرایی و آماده سازی اقالم و تجهیزات 
موردنیاز رویداد اطالع رسانی ملی در 26 مهر

4.3. آموزش، توجیه و هماهنگی اقدامات اجرایی 
رویداد 26 مهر با تمام سازمان های همراه

4.4. عقد تفاهم نامه های همکاری مشترک با تمام 
سازمان های همراه

4.5. مدیریــت و آموزش ســازمان های همراه به 
صــورت مجازی و هدایت اقدامات آماده ســازی و 

اجرایی قبل از رویداد 26 مهر
4.6. برگزاری یک کارگاه آموزشــی با حضور 38 
نماینده از 27 ســازمان همراه در روز 19 مهر به 

مدت 8 ساعت
4.7. توزیع اقالم و تجهیزات الزم و هماهنگ برای 

استفاده در روز 26 مهر به سازمانهای همراه

5. برنامه ریــزی و اقدامــات اجرایی پس از 
رویداد اطالع رسانی ملی 26 مهر

5.1. مدیریــت مستندســازی و دریافت عکس و 
 فیلم اقدامات اطالع رســانی قبــل، حین و بعد از 

26 مهر
5.2. تولیــد اخبار و گزارش اولیه، متن و عکس از 

رویداد 26 مهر 
5.3. اقــدام الزم برای هماهنگی با اداره ســرطان 
وزارت بهداشــت، درمان و اموزش پزشــکی برای 

پیگیری پویش
5.4. آماده ســازی و تهیه پیش نویش پروژه های 

اجرایی و آموزشی پیگیری پویش ملی در 3 گام
5.4.1. تا بهمن 97 هفته ملی سرطان

5.4.2. تا پایان سال 97
5.4.3. تا پایان اردیبهشت 98

6. برخــی از نتایج و دســتاوردهای اجرای 
رویداد اطالع رسانی ملی روز 26 مهر

1. ایجاد ارتباط و تعامل بین موسســات همسو و 
همکار در سطح کشور

2. ایجاد حرکت و شــور در بین موسســات فعال 
حوزه سرطان و تقویت حس کارگروهی

3. جلب مشــارکت و همــکاری بخش خصوصی، 
نهادهای عمومی، ساختارهای دولتی

4. ایجاد اعتماد بــه نفس و حس خوب همکاری و 
تعامل بین سازمانی در سازمانهای همراه

5. توانمندســازی و توســعه ظرفیــت در بیــن 
سازمانهای همراه

6. ایجاد فرصت بهتر فعالیت موسســات همراه در 
شهرهای مختلف در ارتباط با سایر سازمانها

7. ابراز تمایل و اعالم آمادگی برخی از سازمان های 
بخش خصوصــی و عمومی و دولتی برای دریافت 

آموزش بیشتر
8. اجرای اقدامات آموزشــی و اســتمرار فعالیتها 
توســط برخی از موسســات همــکار در برخی از 

شهرستانها
9. برقــراری تعامــل و همکاری مابیــن برخی از 
موسسات که تا قبل از این پویش با یکدیگر تعامل 

و همکاری نداشتند
10. ایجــاد آمادگــی برای ادامه ایــن فعالیت در 
زمانهــای دیگر بخصوص هفته ملی ســرطان در 

بهمن 97
11. برپایی 36 ایستگاه اطالع رسانی در 15استان، 
18 شهر با مشارکت 25 سازمان مردم نهاد و 294 

داوطلب همکار

همه با هم به پیش برای پیشگیری

 اطالع رساین عمومی همزمان پویش میل همه با هم به پیش برای پیشگیری از رسطان پستان
با بیش از 1۰۰ بیلبورد به مدت یک ماه در 26 استان کشور
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برای شرکت و مدیران زرین رویا مهم است که 
تک تک دختران و زنان ایران از خودشان محافظت 
کنند و بدانند که مای لیدی با آنها اســت. راحتی 
آزادی تمامی زنان ایران دومین ارزش مای لیدی 
است که در هر شرایط هم خودشان و هم بدنشان 
را بشناسند و برای خودشان ارزش قائل باشند و در 
نهایت برای گروه زرین عزت نفس زنان در جایگاه 
واالیی قرار دارد. اگر زندگی ارزشــمند است، اول 
زن بودن ارزشمند است و شعار زن بودن زیباست 
در مسیر اقدامات اجتماعی برند مای لیدی دارای 

جایگاه ویژه ای است.
امروز مــای لیدی با همراهی موسســه خیریه 
بهنــام دهش پور حرکتی را آغاز کــرده و امیدوار 
اســت دیگر شــرکتها نیــز در این مســیر با این 
حرکت همراه شــوند. پویش همــه با هم به پیش 
برای پیشــگیری با همکاری یکی از خوشنام ترین 
سازمانهای مردم نهاد براساس مسئولیت اجتماعی 
شــرکتی آغاز کرده است. اما چرا سرطان پستان؟ 
چــون این بیماری فراگیرترین ســرطان در ایران 

است و مای لیدی میخواهد هشدار بدهد. امیدوار 
هستیم که این طرح در فازهای مختلف با هدایت 
موسسه خیریه بهنام دهش پور به مانند مرحله اول 
و اطالع رســانی منجر به اقداماتی همچون تجهیز 
بیمارستانهای دولتی، کمک به تامین و تهیه دارو و 
همچنین راه اندازی تیم های تشخیص و غربالگری 

سیار در همه نقاط ایران شود.
امروز شبکه ای بزرگ شــامل 6000 داروخانه، 
2000 فروشــگاه زنجیره ای، بیش از 2000 عمده 
فروش و باالی 100 هزار خرده فروشــی و تمامی 
تامین کنندگان داخلــی و خارجی، تمامی بانکها 
و موسســات مالی و بیش از 2000 نفر پرســنل 
شرکت زرین رویا همراه و حامی این حرکت ملی 
هستند. مای لیدی این حرکت را شروع کرده و از 
تمامی همکاران و شرکای تجاری و مشتریان خود 

خواسته است که به این حرکت بپیوندند.

هر کودکی که در ایران به دنیا میاد یک زندگی 
و امید جدید اســت، در شــرایط اقتصادی امروز 
بــا مجموعه نگرانی و دلواپســی ها اگر مدیریت و 
مجموعه زرین رویا در مورد مســئولیت اجتماعی 
شــرکتی خود صحبت می کند به دلیل مسئولیتی 
اســت که در قبال تمام ایرانیان در خود احساس 
می کند، ما در قبال تــک تک فرزندان ایران، تک 
تــک دختران و مادران ایرانی و در نهایت در قبال 
تمام پدربزرگ ها و مادربزرگ ها مســئول هستیم، 
تعهد ما این اســت که هر اندازه در کســب و کار 
خودمان توســعه پیــدا میکنیم، در مســئولیت 
اجتماعی خود نیز به همین شدت و سرعت اهتمام 

بورزیم.

من اگر برخیزم، تو اگر برخیزی، همه برمی خیزند
من اگر بنشینم، تو اگر بنشینی، چه کسی برخیزد

 رشکت زرین رویا حامـــــــــــــــی
برنامه های پیشگیــــــــری و تشخیص زودهنگام رسطان پستان

در سال 1365 مجموعه زرین رویا به صورت 
رسمی فعالیت خود را آغاز و در سال 1378 
وارد عرصه محصوالت سلوســلزی شده و 
امروز با 3 برند شــاخص ایــزی الیف، مای 
بیبی و مــای لیدی در خدمت مردم اســت. 
به طور میانگیــن از هر 3 خانوار ایرانی یک 
خانواده از محصوالت این شــرکت استفاده 
می کنند. زندگی ارزشــمند اســت را میتوان 
فلسفه شرکت زرین رویا عنوان و تمام مبنای 
حرکت این مجموعه براساس زندگی و ارزش 
افزوده ای اســت که قرار اســت برای تمامی 

ایرانیان داشته باشد.

آرش طوسی
معاونت فروش و بازاریابی گروه زرین رویا

دیـــــــــــــدگاه
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اســـــــــــتان: مسنان
هشــــــــر: مسنان

انجمن امداد بیماری های 
سرطانی کومش

موسسه غیرانتفاعی غیر تجاری 
نیکوکاران راه آسمان

اســـــــــــتان:مازندران
هشــــــــر: نور

هشــــــــر: ساری

هشــــــــر: آمل

انجمن ترنم مهر شهرستان نور

 مجمع خیرین حمایت از کودکان مبتال 
به سرطان استان مازندران )ماهک(

انجمن حمایت از بیماران سرطانی 
شادروان آرین مسقطی

اســـــــــــتان:
خراسان رضوی
هشــــــــر: مشهد

 انجمن پیشگیری سرطان
 آوای مهر نسترن

 موسسه حمایت از کودکان
  مبتال  به سرطان
خراسان رضوی

اســـــــــــتان: اصفـــــــهان
هشــــــــر: کاشـــــــــــــــــان

موسسه خیریه ثامن الحجج 
علی ابن موسی الرضا
  موسسه نیکوکاری 

مهرخوبان کاشان

اســـــــــــتان: کرمان
هشــــــــر: کــــــــــــرمان

انجمن خیریه حمایت از 
بیماران مبتال به سرطان یاس 

استان کرمان

اســـــــــــتان: یزد
هشــــــــر: میبد

خیریه بیماران خاص 
شهدای میبد

اســـــــــــتان: البــــــــــــــرز
هشــــــــر: کــــــــــــــــرج
خیریه مهر سهیال

معــــــــــــــــریف رویداد اطالع رســــــــاین میل 26مهر1397
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اســـــــــــتان:
آذربایجان غـــــــــــریب

هشــــــــر: ارومیه
 انجمن خیریه حمایت 

از بیماران مبتال به سرطان 
آذربایجان )امید(

اســـــــــــتان: قم
هشــــــــر: قم

موسسه خیریه خورشید 
فرجاد

هشــــــــر: ساوه
 موسسه خیریه پیروان 

امام حسین )ع(

اســـــــــــتان:هتــــــــــــــــــــــــــران
هشــــــــر: پاکدشت

بنیاد امور بیماری های خاص اســـــــــــتان: کرمانشاه
هشــــــــر: سنقـــــــــــــر

کانون حمایت از بیماران 
سرطانی نشاط

اســـــــــــتان: لرســــــــــــــــتان
هشــــــــر: بروجـــــــــــرد
 موسسه سرطان امید

 به آینده بروجرد

اســـــــــــتان: خوزســـــــــــتان
هشــــــــر: دزفول

انجمن حمایت از 
بیماران مبتال به سرطان 

شهرستان دزفول

اســـــــــــتان:
چهار محال خبتیاری

هشــــــــر: هشرکرد
موسسه خیریه صفا

معــــــــــــــــریف رویداد اطالع رســــــــاین میل 26مهر1397

هشــــــــر: هتــــــــــــــــــــــــــران
مرکز بهداشت شمال تهران

موسسه خیریه بهنام دهش پور
 موسسه خیریه

پیام سیدمحمدحسین رضوی
موسسه نیکوکاری حاج قاسم فرهاد

موسسه حمایت از بیماران سرطانی 
استان مرکزی )تبسم اراک(

اســـــــــــتان:مرکـــــــــــزی
هشــــــــر: اراک
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 هر زنی در زندگی حتی اگر خودش با مشکل 
و خطر ســرطان پستان مواجه نشده و یا مبتال به 
آن نباشــد، اطرافیانی داره که با این مشکل دست 
و پنجه نرم می کنند، تا حــدودی ابعاد این خطر 
را ما به عنوان زنان جامعه با پوســت و خون خود 
حس می کنیم. مادر من مبتال به ســرطان پستان 
بودند و دغدغه وجود این ژن در من و یا اطرافیان 
همیشــه در ذهنم بوده و این باعث یک هوشیاری 
نامحسوس در من بود و هست. اما هیچوقت من به 
این ذهنیت نرسیده بودم که ما هم میتونیم برای 
خطر سرطان پســتان کاری بکنیم، چون در حال 
انجــام کاری بودم )راه اندازی و راهبری موسســه 
محک( چون همیشــه اعتقاد داشتم فرد باید در 
هرکاری که در حال انجام آن است متمرکز باشد و 

نباید مسیر و حرکت را دائماً تغییر داد.
موضوع از روزی آغاز شد که خانم مریم کاشانی 
با یک دنیا هیجان، لطف، امید و آرزو و یک رزومه 
تاثیرگذار از فعالیت های مرتبط با موضوع سرطان 

پستان پیش من در محک آمدند و گفتند که من 
تا اینجا رفتــم و از اینجا به بعد هم میخواهم برم 

و شما به عنوان محک چه کار می توانید بکنید؟
بــه خانم کاشــانی گفتم که در ایــن موضوع 

متاســفانه کاری نمیتوانیم انجــام دهیم چون در 
بیانیه ماموریت محک موضوع ســرطان پســتان 
نیســت و اینکــه بچه هایی که ما بــا آنها تماس 
داریم با توجه به ســن کم در معرض این مسئله 
نیســتند، البته اگر موردی پیدا بشود ما در برابر 
آن مسئول هستیم اما فراتر از این در مورد مسئله 
ســرطان پستان بهترین یاری کننده شما موسسه 

 از تیــر ســال 91 پــروژه غربالگــری 
500زن  بــرای  پســتان  ســرطان 
توســط موسســه کلیــد خــورد و تمام 
هزینه های آن نیز به دلیل عدم ایفای 
تعهدات حامی اولیه توســط موسســه 
تامیــن و طــی 9 مــاه ادامه پیــدا کرد

باهم قویرت از ســــــــــــرطان

بهنام دهش پور اســت. زیرا در این مجموعه تمام 
ســرطان ها و در هم ســنین مورد توجه اســت و 
همچنین انســانهای بسیار دلسوز و درد آشنا دارد 
و بــدون هیچ تردیدی این نوع ســرطان در بهنام 
میتواند باالترین حد توجه و حمایت را داشته باشه.

یک قرار مالقات تنظیم شــد و به دفتر موسسه 
بهنام دهش پورآمدیم، با شور و اشتیاقی که خانم 
کاشــانی داشتند و من همیشه او را به عنوان یک 
اســطوره در زمینه مبارزه با ســرطان می شناسم، 
موضــوع رو مطرح کردیم و خانــم لیلی رضایی و 
نمایندگان موسســه دهش پور خیلــی از موضوع 
اســتقبال کردند. در آن زمان حرکتهایی توســط 
برخی از اســاتید دانشــگاه و مســئولین وزارت 
بهداشــت آغاز شــده بود ولی تا قبل از این ماجرا 
هیچ حرکتی به صورت متمرکز بر روی ســرطان 

پستان انجام نشده بود.
همراهــی من در جایگاه فردی نه ســازمانی با 
موسسه خیریه بهنام دهش پور آغاز شد و همچنان 

از سالهای ابتدایی دهه 90 موسسه خیریه بهنام دهش پور به طور اختصاصی وارد موضوع تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان پستان شد. 
یکی از همراهان این جریان موسس خیریه محک سرکار خانم سعیده قدس بودند که در سال 1391 با طرح یک دغدغه در موسسه ازپیشگامان این 
جریان محســوب می شوند. با خانم قدس به گفتگو نشســتیم و در ادامه خالصه ای از یک ساعت گفت و گو را با شما سهیم می شویم. دغدغه های 
وی، حمایت خانم لیلی رضایی و همت و پیگیری خانم خوشخونژاد در موضوع سالمت زنان پیشران و آغازگر حرکت بزرگ موسسه خیریه بهنام 

دهش پور در مسیر تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان پستان بوده و هست.
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امیدوارم که این مســیر ادامــه پیداکند. از تیر 
ســال 91 پروژه غربالگری سرطان پستان برای 
500زن توســط موسســه کلید خــورد و تمام 
هزینه های آن نیــز به دلیل عدم ایفای تعهدات 
حامی اولیه توســط موسسه تامین و طی 9 ماه 
ادامــه پیدا کرد. )گزارش روند و دســتاوردهای 
آن در شــماره های قبل و همچنین وب سایت 
و دفتر موسســه موجود اســت( با پایان پروژه 
خوشبختانه توانستیم حدود 14 مورد مشکوک 
را تا رفع نگرانی و جراحــی 2مورد قبل از بروز 
ســرطان را پیگیری کنیم. الزم است بگوئیم که 
این کار به عنوان یک فعالیت پیشــاهنگ مورد 
اســتقبال 2دانشگاه برای مستندسازی و تعمیم 

قرار گرفت.
بعــد از ایــن تجربه خــوب و در جمع بندی 
اقدامات و نتایج و بررســی پیشنهادات تصمیم 
گرفتیم به سمت ســاخت یک مرکز غربالگری 

سرطان پستان برویم.
زمانــی که ما این حرکت را آغاز کردیم هنوز 
در وزارت بهداشــت طــرح مراکــز غربالگری و 
تشــخیص زودهنگام سرطان پســتان عمومی 
نشده بود. خوشــبختانه امروز به گفته مقامات 
100 مرکز تیپ یک در مناطق مختلف کشــور 
برای این کار یا ســاخته شده و در حال ساخت 

است.
نتیجــه کار در ابتــدا طرح موضــوع اجرای 
پروژه ســاخت یک مرکز غربالگری و تشخیص 
زودهنگام سرطان پســتان بود که در این مورد 
نقش من بیشــتر تعامل و ارتباط با عالقمندان 
و مرتبطین به موضــوع بود و کارهای اجرایی و 
مدیریــت با خانمها رضایی و خوشــخونژاد بود. 
جدای عالقه مندی همیشگی من به این موضوع 
یکی از مشکالت بسیار جدی ملی امروز و آینده 

سرطان پستان در زنان و مادران جامعه است.
بارها در مصاحبه هایم گفتــه ام که علی رغم 
تمام انگیزه هایی که برای سرطان اطفال دارم و 
میبینم که چقــدر میتوان به خانواده و کودکان 
کمک کرد. و آنها را نجات داد، امروز از نظر من 

سرطان پستان اولویت باالیی دارد. 
وقتی یک مادر مبتال به سرطان پستان از این 
بیماری فوت میکند، خانواده بسیار آسیب پذیرتر 
می شــود، شــاید ارتباط بین اعضــای خانواده 
گسسته شود و حتی این خطر هست که خانواده 

از هم پاشیده شود.
در طی بیماری مادر و در بدترین حالت فوت 
او، خانــواده ضمن از دســت دادن مادر، منابع 
مالــی و انرژی خودش را هــم مصرف می کند، 
و از همــه مهمتر بزرگترین ســرمایه خانواده و 
ستون نگهدارنده آن یعنی مادر از دست می رود، 
شــاید پدر در غم از دست دادن همسر و همراه 
خود دچار افسردگی و ناامیدی شود، دوستان و 

آشنایان خانواده شاید در طی دوره درمان اینقدر 
فرسوده شده باشند که بعد از این ماجرا خانواده 
را رها کنند. فرزندانی که مادر  خود را از دست 
داده اند شــاید با پدر بتوانند سر کنند ولی بدون 
مادر حتما و قطعاً شرایط قبل را نخواهند داشت. 

پس واقعاً آثار بسیار فاجعه آمیزی دارد. 

در این مســیر مهمترین اقدام توسط هر زن 
توجه به موضوع رفتارهای صحیح پیشــگیرانه 
و معاینه دوره ای پســتان خود است و زنان باید 
به این عضو خود حســاس باشند. حساس سازی 
آحاد جامعه نســبت به این موضوع پیش درآمد 
پیشگیری است، اگر شما حساس سازی نکنید 
چطور میخواهید زنــان را به مراکز غربالگری و 
خودآزمایــی جلــب کنید؟ تبلیغات درســت و 
اصولی و علمی مهم هســت. اینکه چه کسانی 
باید حساس سازی و تبلیغات را انجام دهند مهم 

است.
دسترســی جامعــه هدف به محتــوا و اقالم 
آموزشــی و اطالع رسانی مهم اســت. باید همه 
گروه های اجتماعی را مدنظر داشت و این اقدام 
در قالب حرکت ملی و فراگیر اجرا شود. در این 
راه صداوسیما به عنوان رسانه ملی نقش مهمی 
دارد. همچنین سازمانهای مردم نهاد و موسسات 
خیریه با همراهی و حمایت وزارت بهداشت باید 
اقدام به تولید و توزیــع محتوای آگاهی بخش 
نماینــد. این موضوع باید با دقت و حساســیت 
خاصی انجام شــود که آگاهــی جای خود را به 

ترس و تشویش ندهد.
باید به درســتی و هدفمند به زنان در شــهر 
و روســتا بگویــم کــه خودآزمایــی و توجه به 
ســالمت خــود و خانواده چقــدر روی کیفیت 
 زندگــی و ســالمت آنهــا و پایــداری خانواده

موثر است.

حساس سازی آحاد جامعه نسبت به این 
موضوع پیش درآمد پیشگیری است، 
اگر شــما حساس ســازی نکنید چطور 
میخواهیــد زنان را به مراکز غربالگری 
و خودآزمایــی جلــب کنیــد؟ تبلیغات 
درســت و اصولی و علمی مهم هســت

نمونه ای از اولین 
بروشورهای اطالع رسانی 
 پیشگیری

 از سرطان پستان به صورت 
ضد آب برای نصب به دوش 
حمام در سال های اولیه 
تاسیس موسسه
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آقای نخجوانی مســیر و ســابقه ارتباطی خود با 
موسســه را اینگونه برایمان گفت که: قبل از آشنایی 
مستقیم با موسسه درباره آن شنیده بودم چون بهنام 
در جامعه حضور و فعالیت پر رنگ و باالیی همیشــه 
داشته اما حضور و نزدیک شدن من به موسسه خیریه 
بهنام دهش پور به واســطه روانشاد بانو مینا صفوی 
)آزاد( و در شرکت همکاران سیستم بوده، به واسطه 
آشــنایی با خانم صفوی و از طریق سازمان مدیریت 
صنعتی با آقای فرهاد آزاد )همسر خانم صفوی( این 
ارتباط آغاز شــده است، شروع ارتباط سازمانی آقای 
نخجوانی با موسســه نیز در سال 1389 بوده زمانی 
که مدیریت عامل ارتباط گروه شــرکت های شاتل را 

عهده دار شده اند.
از آقای نخجوانی پرسیدیم که به عنوان مدیرعامل 
یک مجموعه فناوری ارتباطات در زمینه مســئولیت 
اجتماعی شرکتی - CSR چه نظری دارند و گفتند: 
سازمان ها وقتی به دوران بلوغ خود نزدیک می شوند، 
دیگر فقط حضور در فضای کســب و کار برایشــان 
معنا نمی دهد، از اینجا بحث تعالی ســازمانی مطرح 
میشــود و به غیر از موضوع کســب و کار و ســود و 
زیان، سازمانها به سه ضلع اصلی بقا و ارتباط خود که 
همانا مشتری، نیروی انسانی همکار و جامعه در قالب 
ذینفعان، بیشــتر توجه می کنند. وقتی یک سازمان 
میگوید که من اینقدر سود کردم و این میزان درآمد 
داشتم تنها فایده ای نداره، باید ببینیم آن سازمان در 
حوزه نیروی انســانی همکار خود، مشتریان و جامعه 
چه کاری و اقداماتی را انجام داده اســت؟ به همین 
دلیل هم سالهاســت )نزدیک به 10 سال( که شاتل 
برنامه های مسئولیت اجتماعی را در دستور کار دارد. 
ما در شــرکت اعتقادی داریم که پول درآوردن فقط 

هدف نیســت و اینکه ســازمان هایی هستند مانند 
موسسه خیریه بهنام دهش پور فعالیتهای اجتماعی 
را انجــام می دهند پس چه شانســی بهتر از این که 
شاتل هم در کنار آنها قرار گیرد و ما قدر این تعامل و 

همکاری را می دانیم.

ما در شــرکت شاتل مسئولیت اجتماعی شرکتی 
را در ابعاد مختلف پیگیری می کنیم. در دنیا مدلهای 
مختلفی وجود داره، مدلی هســت به نام کارول، که 
میگوید ببینید ذینفعان شما چه کسانی هستند و در 
مقابل هر گروه ذینفعان سازمان یک مسئولیت هایی 
دارند، مثاًل مسئولیت های بشردوستانه و یا جنبه های 
مختلف، ما در شاتل در مقابل محیط زیست، در قبال 
مردم یا گروه های مختلف مســئول هستیم. براساس 
این مسئولیت اجتماعی، برنامه ای طراحی کردیم.ما 
از کیســه های قابل بازیافت استفاده می کنیم. این 
هم یک بخشی از ایفای مسئولیت اجتماعی است یا 
اینکه مودم های ما هم ســبز و قابل بازیافت هستند، 
در بســته بندی از یونولیــت، فوم و نایلون اســتفاده 
نمی کنیــم، کارکنان ما اگر برای کارهای شــاتل از 
وسیله نقلیه  استفاده میکنند، حتماً آن خودرو معاینه 

فنی دارد. 
برای ما از خانم مینا صفوی )آزاد( بیشــتر گفتند 
و از اینکه وقتی شــماره موسســه روی تلفن ایشان 

نمایش داده می شود خرسند می شوند و از موسسات 
خیریه گفتند که 2 دسته هستند متاسفانه، دسته ای 
خودشون مستحق کمک هستند بخاطر سوءمدیریت و 
رویکردهای ضعیفی که دارند یا اینکه شیوه نگاهشون 
به بحــث خیریه و کمک های ورودی مدیریت شــده 
نیست و دسته ای که مدیریت قوی و موثری دارند مانند 
موسســه خیریه بهنام دهش پور. آقای نخجوانی دلیل 
جذب خود به موسسه را توان مدیریتی باالی آن، تیم 
بســیار دارای دلبستگی و عالقه مندی و روند اقدامات 
موسسه عنوان کردند. ایشان موسسه بهنام دهش پور را 
موسسه ای می شناسند که کمکهای مردمی را با ایجاد 
ارزش افزوده با قابلیت و کیفیت بهتری در خدمت گروه 
هدف خود قرار می دهند و واقعاً خدمت را به دســت 
بیماران میرساند. از نظر ایشان مدیریتی که در موسسه 
جاری است اگر در یک سازمان انتفاعی بود، صد درصد 

یک کسب و کار موفق حساب می شد.
در پایان شهریورماه 97 مراسم رونمایی و معرفی 
کتاب »چگونه اســتخدام شــویم؟  « بــه قلم آقای 
نخجوانی با همکاری موسسه خیریه بهنام دهش پور و 
انتشارات البرز در سالن اجتماعات بیمارستان شهدای 
تجریش برگزار شــد. از ایشــان درباره علت نگارش 
این کتاب پرســیدیم و ایشان دلیل آن را: فعالیت در 
سازمانی با حدود 4000 نفر نیرو و مشاهده و مواجهه 
با خیلی از دوســتان جوان که دنبال کار می گردند و 
جوانهایی که متاسفانه بلد نیستند خودشان را معرفی 
و توان و تخصص خود را ارائه کنند و در نتیجه شانس 
استخدامشان کاهش پیدا میکنه عنوان کردند.2سال 
قبل دانشــگاه شریف آقای نخجوانی را دعوت کردند 
تا در قالب ســخنرانی توصیه هایی برای استخدام به 
دانشــجویان ارائه دهند و باتوجه به استقبال خوب از 

یکی از چهره های همیشــه خندان، خوش پــوش و از حامیان خوب 
موسسه خیریه بهنام دهش پور آقای دکتر احمدرضا نخجوانی است 
که از ســال 1386 همکاری خود را در شــرکت شــاتل آغاز و از سال 
1389 بــه عنوان قائم مقام و اکنون در مقام مدیرعامل و عضو هیات 
مدیره گروه شــرکت های شاتل در حال فعالیت هستند. کارشناسی و 
کارشناســی ارشد خود را در رشــته اقتصاد از دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد تهران مرکز و دکتری خود را در رشته مدیریت از دانشگاه لیون 
فرانســه دریافت کرده، متولد 1352 و دارای 26 ســال تجربه کاری 
اســت، در دوره کارشناسی و ارشد خود بیش از 100 مقاله چاپ شده 

و کتاب اقتصاد ایران را در سال 82 منتشر کرده است.

دکتر احمدرضا نخجوانی
مدیره گروه شرکت های شاتل

خیال روی کیس در رسست هر کس را
مرا خیال کیس کز خیال بیرونست

وقتــی یــک ســازمان میگویــد که من 
اینقدر سود کردم و این میزان درآمد 
داشتم تنها فایده ای نداره، باید ببینیم 
آن ســازمان در حوزه نیروی انســانی 
همــکار خــود، مشــتریان و جامعه چه 
کاری و اقداماتی را انجام داده اســت
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آن جلسه و دست به دست شــدن فایل های صوتی 
جلســه، او به فکر ارائه منسجم آن توصیه ها در قالب 
این کتاب افتاد و کتاب تاکنون طی ســه بار تجدید 
چاپ شــده اســت و هنوز جای کار بــرای معرفی و 

بهره برداری بهتر از آن وجود دارد.

از تاثیر موسسه خیریه بهنام دهش پور در مجموعه 
شاتل گفتند و اینکه چهار سال قبل یک دوره معاینه 
برای مادر همه بچه ها توســط موسســه اجرا شده و 
4مورد سرطان در مرحله اول شناسایی شد. این یک 
کار بی نظیری بود و ما اگر الزم باشه هزینه های این 
کار را تقبل می کنیم چون حرکت خوب و ماندگاری 
است. همچنین موسسه میزبان بچه های شاتل در روز 
کار داوطلبانه است و یا حضور درخت آرزوها در شرکت 
از نظر ایشان حال و هوای جدید و همان تلنگری است 
که بچه های شــاتل به وسیله آن بیشتر می دانند که 
همه زندگی کار کردن نیست و جنبه های دیگری هم 
دارد. کاًل هرچیزی که در مجموعه شاتل حال و هوای 
انسانی را توسعه بدهد از نظر ایشان ارزشمند است و 
همکاری با موسسه خیریه بهنام دهش پور این حال و 

هوا را در هوای شاتل گسترش می دهد.
در پایان باتوجه به عالقــه وافر دکتر نخجوانی به 
شیخ اجل سعدی شیرازی درخواست یک بیت کردیم 
و گفتند: خیال روی کســی در سرســت هر کس را، 
مرا خیال کســی کز خیال بیرونست را گفتند و این 

گفتگوی کوتاه سر وقت به پایان رسید.

ز من مپرس که در دست او دلت چونست
ازو بپرس که انگشت هاش در خونست

وگر حدیث کنم تندرست را چه خبر
که اندرون جراحت رسیدگان چونست

به حسن طلعت لیلی نگاه می نکند
فتاده در پی بیچاره ای که مجنونست

خیال روی کسی در سرست هر کس را
مرا خیال کسی کز خیال بیرونست

خجسته روز کسی کز درش تو بازآیی
که بامداد به روی تو فال میمونست

چنین شمایل موزون و قد خوش که تو راست
به ترک عشق تو گفتن نه طبع موزونست

اگر کسی به مالمت ز عشق برگردد
مرا به هر چه تو گویی ارادت افزونست
نه پادشاه منادی زده ست می مخورید

بیا که چشم و دهان تو مست و میگونست
کنار سعدی از آن روز کز تو دور افتاد
از آب دیده تو گویی کنار جیحونست

هرچیــزی که در مجموعه شــاتل حال و 
هوای انســانی را توســعه بدهد از نظر 
ایشــان ارزشــمند اســت و همکاری با 
موسسه خیریه بهنام دهش پور این حال 
و هوا را در هوای شاتل گسترش می دهد
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در گفتگو با دکتر بخشنده درباره وضعیت امروز بخش 
رادیوتراپی بیمارســتان شهدای تجریش اولین مرکز 
دانشگاهی پرســیدیم که در پاسخ ما گفتند: تکنیک 
IMRT اکنون تنها در این مرکز درحال ارائه خدمت 
است، در حالی که تقریباً 97 درصد مراکز رادیوتراپی 
کشور از تکنیکهای 3بعدی استفاده می کنند و دارای 
فناوری دهه 90 میالدی هســتند ولی در بیمارستان 
شــهدای تجریش با توجه به برنامه های توسعه ای و 
تامین زیرســاخت درمانی روز دنیا توســط موسسه 
خیریه در تالش هستیم که هرچه سریعتر از تکنیک 
IMRT به سمت فناوری جدیدتر VMAT برویم و 
درصورتی که موسسه موفق شود دستگاه شتابدهنده 
جدیدتری را تهیه کند میتوان روش درمانی موثرتری 
را در اختیار بیمــاران قرار داد. در این صورت میتوان 
گفت در ایران همســطح با بهترین مراکز رادیوتراپی 

پیشرفته دنیا خدمت رسانی انجام می شود. 
 Intensity-Modulated مخفــف   IMRT
Radiation Therapy و تکنیکــی اســت کــه 
 X متخصص میتواند با بهینه کردن شدت فوتونهای
در سطح مقطع های بسیار کوچک و در حد میلیمتری 
اقدام به توزیع شدت به گونه ای نماید که ُدز کمتری 
به بافتهای ســالم و ُدز بیشــتر و با شدت باالتری به 
بافت های تومور و آســیب دیده رســانده شــود. در 
تکنیکهای قبلی امکان انجام این کار وجود نداشت و 
چون توزیع شدت های تابش یکنواخت است، بافتهای 
سالم هم دچار عارضه می شدند و ما به خاطر نگرانی 
از بروز عوارض شدید در بیمار ُدز کمتر و محدودتری 
را به بافت های تومور و سلول های سرطانی می رسانیم. 
ولی در تکنیک IMRT با داشــتن توزیع شــدتهای 
غیریکنواخت به عنوان مثال از 9 زاویه مختلف میتوانیم 
کاری کنیم که بافتهای سالم ُدزهای کمتر و در عین 
حال توموری که در فاصله نیم ســانتی متری از بافت 
سالم است، ُدز بسیار باالیی را دریافت کند و اصطالحاً 
یک گرادیان یا شیب ُدز تند را ایجاد کنیم، داشتن یک 
شیب دوز تند یا high gradient region محصول 
تکنیک IMRT هســت، و ما در IMRT می توانیم 
بافتهای مختلف را که نیم سانتی متر یا 4 میلی متر 
 فاصلــه دارند با ُدزهای بســیار باال و کــم هدف قرار

دهیم. 

هدف اصلی رادیوتراپی این اســت که کیفیت زندگی 
بیمار آسیب نبیند و امید به زندگی بیمار افزایش یابد.

ما اولین مرکــزی بودیم که تکنیــک IMRTرا در 
ســال 94 اجرایی کردیم و امســال که در ســومین 
ســالگرد بهره برداری از IMRT در بخش هســتیم، 
با کمال افتخار اعالم می کنیم که به کمک موسســه 
خیریه بهنام دهش پور توانسته ایم تا به امروز بیشتر از 
300مورد بیمار را درمان کنیم، درمان های پروستات، 
نازوفارنکس )ناحیه ای در ســر و گردن( البته بیشتر 
بیماران مــا نازوفارنکس بودند. کاربــرد این فناوری 
درمان نقاطی اســت که بافت های سالم بسیار مهمی 
در کنارشــان هســتند، مثاًل در درمان نازوفارنکس، 
نخاع در فاصلــه چندمیلیمتری واقع شــده یا برای 
درمان پروستات، مثانه و رکتوم بسیار نزدیک به بافت 
پروستات هســتند در نتیجه ما با توجه به ارزیابی و 

بررسی هایی که در طول سه سال گذشته انجام دادیم 
بیماران بهبود یافته فراوانی داشتیم و شاهد عارضه ای 
هم نبودیم که این بســیار مهم است. نتیجه استفاده 
از فناوری جدید بیمارانی هســتند که 3 سال پیش 
رادیوتراپی انجام داده اند و امروز عارضه ای نداشــته و 
تومورهای آنها کنترل شده و تومور مارکرهای بیمار در 

سطح پایینی هستند.
بعــد از ما چند مرکز خصوصــی دیگر هم از تکنیک 
IMRT استفاده کردند و تقریباً الگویی که ما رفتیم 
را اســتفاده کرده اند، اما تازه کار هستند و باید تمرین 
و تجربــه کنند. ما با کمک خیریه بهنام دهش پور در 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی توانستیم بخش 
رادیوتراپی را در ســطح کشور ارتقا دهیم، به گونه ای 
که یکی از افتخارات بیمارســتان شهدای تجریش و 
دانشگاه این بخش است. بســیاری از دوستان بنده، 
پزشــکان، جراحان و بیماران مختلف وقتی که قصد 
انجام IMRT دارند با وجود مراکز خصوصی موجود 
ترجیح میدهنــد در بخش رادیوتراپی بیمارســتان 

شهدای تجریش IMRT را انجام بدهند.
 هزینــه ایــن ســرویس در مراکز خصوصــی حدود

70 میلیون تومان اســت اما در ساختار دانشگاه علوم 
پزشــکی و با حمایت موسسه خیریه بهنام دهش پور 
انجام این تکنیک در این بخش رایگان اســت، بیمار 
مبتال به سرطان که درد بســیاری را تحمل میکنه، 
نیازی نیســت که نگران هزینه های درمان باشــد و 
ما درد دیگــری را به بیماران تحمیل نمی کنیم. این 
تمام حلقه هایی هست که کنار هم باعث می شود که 

بیماران ما سود باالیی رو ببرند.
دستگاه شتاب دهنده ما متعلق به کمپانی واریان است 
 و می توانــد IMRT را انجام دهد، اکنــون در حدود

60-70 بیمار در روز درمان می کنیم و حدود 16 ساعت 
در روز این دســتگاه به طور مــداوم در حال کار کردن 
اســت و در حدود 4 یا 5 بیمار در هر ساعت از خدمات 
درمانی این بخش اســتفاده می کنند. در ســال 91 با 
حمایت ریاست بخش و همکاری خانم رضایی، موسسه 
تــالش کرد و این فناوری بــرای خدمت به بیماران در 
ایران مستقر شود، امروز اگر سازمانی می خواهد دستگاه 
شتاب دهنده خریداری کند،بهتر است که قابلیت اجرای 

تکنیک IMRT را داشته باشد تا موثر باشد.

رادیوترایپ با تکنیک IMRT در موسســه 3 ســاله شد

دکتر محسن بخشنده، متخصص فیزیک پزشکی، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، دکترای تخصصی 
خود را در سال 91 از دانشگاه تربیت مدرس دریافت کردند و پس از آن در بیمارستان شهدای تجریش و دانشگاه به عنوان 
هیئت علمی مشــغول به کار شدند. با همت و تالشهای آقای دکتر و پذیرش پیشنهادات از سوی موسسه و تامین منابع 
مالی از ســوی خیرین و حامیان با افتخار میتوان اعالم داشــت که امروز بخش رادیوتراپی بیمارستان شهدای تجریش 
با کمک موسســه خیریه بهنام دهش پور از جایگاهی با فناوری درمانی 20 سال قبل دارای تجهیزات روزآمد، مدرن و با 
فناوری روز دنیا رسیده است. این یک جهش است که با حمایت یک موسسه خیریه در دوره 6 ساله اجرایی شده است.

دکتر محسن بخشنده
متخصص فیزیک پزشکی، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

بخــش رادیوتراپی بیمارســتان شــهدای 
تجریــش با کمک موسســه خیریــه بهنام 
فنــاوری  بــا  جایگاهــی  از  دهش پــور 
درمانــی 20 ســال قبــل دارای تجهیزات 
روزآمــد، مــدرن و بــا فنــاوری روز دنیا 
رســیده اســت. ایــن یــک جهش اســت 
که بــا حمایــت یــک موسســه خیریه در 
اســت شــده  اجرایــی  ســاله   6 دوره 

حبـــــــــــــــه مصا
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 آیا مــی دانید؟

 در ســال 1396 تعداد 56 جلســه و کارگاه آموزشی برای 625 تن از کارکنان و داوطلبان موسسه در محورهای مختلف اجرا 
شده است.

در سال 1396 کارگاه های آموزشی در زمینه سرطان با همکاری سازمان های همکار و داوطلبان )ایران رادیوتراپی، 
پژوهشــکده معتمد سرطان پستان، جهاددانشگاهی و داوطلبان پزشک موسسه خیریه بهنام دهش پور(  در 15 مورد 

برگزار شد.
در سال 1396 تعداد 14 عنوان آموزشی در مجموع برای تعداد 366 نفر از همراهان در زمینه تخصصی آشنایی با 
بیماری سرطان و انواع مختلف آن، راهکارهای پیشگیری از سرطان، تغییر سبک زندگی و برخرود با بیمار و همراهان در 

واحد آموزش موسسه اجرا شده است.
در ســال 1396 6 عنوان دوره آموزشــی به صورت مستمر برای 243 بیمار و همراه در زمینه های روانشناسی، امید درمانی، 
روشــهای ارتباط و رفتار با بیمار و همراهان، تغذیه ســالم و تغذیه ویژه بیماران، ورزش و روشهای تمرینهای انفرادی و گروهی 

برگزار شده است.
در 9 ماه سال 1397 تاکنون در مجموع تعداد 400 نفر از آموزش های اجرا شده در همراه سرا بهره مند شده اند.

در 9 ماه گذشته از سال 1397 تاکنون در مجموع تعداد 555 نفر از آموزش های عمومی و تخصصی واحد آموزش موسسه اعم 
از شهروندان، نیکوکاران، اعضا و داوطلبان فعال موسسه، کارکنان بهره مند گردیدند.

 هیات امناء، هیات مدیره و مدیرعامل موسسه خیریه بهنام دهش پور
 به صورت داوطلبانه از ابتدای تاسیس تاکنون

در خدمت شما حامیان و بیماران تحت پوشش موسسه انجام وظیفه و فعالیت کرده اند.

در سال 1396 ساعت کار داوطلبانه در تمام واحدهای کاری موسسه 17هزار و 300 ساعت 
و در 9 ماه طی شده از سال 1397 این رقم معادل 15هزار و100 ساعت بوده است.

 در سال 1396 مدیرعامل، مدیران و کارکنان موسسه تعداد 164 جلسه دورن سازمانی
و تعداد 149 جلسه برون سازمانی در 9 ماه طی شده از سال 97 تعداد 80 جلسه درون 

سازمانی و 122 جلسه برون سازمانی را برگزار کرده اند.

 آیا مــی دانید؟

اطالع رسانی کارگاه ها و جلسات آموزشی به فراخور موضوع کارگاه برای مخاطبین اختصاصی آن انجام می شود. شما می توانید با 
عضویت در وب سایت موسسه، درج اطالعات تماس خود، دنبال کردن موسسه در اینستاگرام و یانصب اپلیکیشن بهنام از برنامه های 
آموزشی موسسه مطلع شوید. همچنین می توانید ما را در اطالع رسانی اقدامات آموزشی با بازنشر پوسترها و توزیع محتوایآموزشی 

در فضای مجازی و سطح یاری کنید.

 آیا مــی دانید؟
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در مســیر تحقق چشــم انداز موسسه 
خیریــه بهنام دهش پور و داشــتن جهانی 
بــدون ترس از بیماری ســرطان این پروژه 
با هــدف افزایش کیفیــت زندگی حداقل 
یک هزار زنان افغانســتانی ساکن در ایران 
از طریق آگاه سازی به آنها در موضوع خطر 
و روشــهای تشــخیص زودهنگام سرطان 
پستان با تربیت تعداد 30 ماما برای آموزش 
و اطالع رســانی دقیق به جامعــه هدف با 
حمایت مالی ســازمان ریلیف اینترنشینال 
و مساعدت و تســهیلگری اداره کل اتباع و 
BAFIA  -مهاجرین خارجی وزارت کشور

در سال 2017 در تهران با همکاری علمی 
پژوهشــکده معتمــد جهاد دانشــگاهی – 
سرطان پســتان طراحی و در سال 1396 

اجرا شد.
این پــروژه در چهار مرحله طراحی و در 
دســت اجرا می باشــد، مرحله اول تشکیل 
یک تیم 30 نفره از ماماهای افغانســتانی و 

شــرکت آنها دوره های آموزشی مختلف اعم 
از خودآزمایی سرطان پستان، اطالع رسانی 

به مردم و جلب گرفتن مشارکت زنان. 
در مرحلــه دوم ایــن زنــان وارد طرح 
غربالگری شــده و همه مراحل تشــخیص 
زودهنگام سرطان پستان را برای گروه های 
هدف انجام می دهند، در مرحله ســوم این 
افراد به عنوان آموزشــگر وارد جامعه زنان 
افغانستانی شده و اقدام به ارائه آموزشهای 
الزم در راســتای پیشــگیری از ســرطان 
پســتان می نماینــد. در ایــن مرحله تیم 
آموزش دهنده در کنار تیم آموزشــگر قرار 
خواهنــد گرفت و ارزشــیابی عملکرد تیم 
آموزشــی مورد بررســی قرار می گیرد، در 
مرحله چهارم نحوه ارجاع و شــبکه سازی 
منسجم درخصوص اطالع رسانی های بعدی 
در بین زنان افغانستانی را این تیم با حمایت 
موسسه خیریه بهنام دهش پور اجرا خواهد 

کرد.

 افــــــــزایش کیفیت زندگــــــــــــی 
آگاه سازی ســـــــــــرطان پستان زنان افغانستاین از طریق 

براساس بررسی های انجام شده آمار بهبود از سرطان در ایران 64 % و در افغانستان 20 % است، همچنین از وضعیت سرطان در کشور افغانستان از سال 
2008 هیچ آمار معتبری در دسترس نیست. براساس بررسی انجام شده از پرونده های بخش مددکاری موسسه از تعداد 149 بیمار مراجعه کننده 24 
بیمار مبتال به ســرطان پســتان بودند که از این تعداد 12 نفر معادل 50 % درصد دوره درمان خود را به طور کامل طی کرده و3  نفر قطع درمان شده اند و 

باقی بیماران به دالیل متعدد درمان خود را رها کرده و از وضعیت آنها اطالعاتی در دست نیست.

همه با هم به پیش برای پیشگیری
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 آیا مــی دانید؟

فعالیت  طی ســال ها 
موسســه در خصــوص ارائه 

خدمات بــه اتبــاع غیرایرانی، این 
منابع خارجی بــرای اولین بار در این 

زمینه به موسسه خیریه بهنام دهش پور 
اختصاص داده شــده و توانسته است 

بخــش کوچکــی از هزینه های این 
بیماران را تأمین کند.

دریافــت منابــع مالــی و 
حمایت از پناهندگان و اتباع غیرایرانی، 

براساس مساعدت و تسهیلگری اداره کل اتباع 
و مهاجرین خارجی وزارت کشور-BAFIA از سال 

2015 و با همراهی انجمن پناهندگان دانمارک و حمایت 
مالی وزارت امور خارجه جمهوری فدرال آلمان و دانمارک 

برای تعداد 40 پناهنده افغانستانی مبتال به سرطان آغاز و 
باتوجه لزوم استمرار حمایت از بیماران درحال درمان این 

همکاری طی ســال های 2016 و  2017 و 2018 
نیز ادامه پیدا کرد. طی سال 2015 تعداد 40 بیمار، 
2016 تعداد 94 بیمار، 2017 تعداد 192 بیمار 
و در سال 2018 تعداد 200 بیمار از خدمات 

ایــن همکاری مشــترک بهره مند 
گردیده اند. 

سال  در 
1396توافق نامه سه جانبه 

شرکای اجرایی ســال میالدی 2017 
با تســهلیگری اداره کل امور اتباع و مهاجرین 

خارجی وزارت کشــور مابین موسسه خیریه بهنام 
دهش پور و انجمن پناهندگان دانمارک با موضوع حمایت 

از تسهیل دسترسی و ارائه خدمات درمانی به پناهندگان و 
مهاجران مبتال به سرطان از کشور افغانستان ساکن در ایران 

منعقد گردید. با حمایت موسسه تعداد 250 بیمار 
افغانستانی مبتال به سرطان در مجموع معادل

مساعدت مالی دریافت کردند. 
مبلغ 4/634/354/859 ریال

 موسسه خیریه بهنام دهش پور امیدوار است
با تداوم همکاری و حمایت حامیان و نیکوکاران بتواند نسبت به ارائه هرچه بهتر و در تعداد بیشتری 

مشکالت میهمانان غیرایرانی و پناهندگان مبتال به سرطان را تحت پوشش قرار دهد.

 آیا مــــی دانید؟

بنــــــی آدم 
اعضـــــــــای یک 

پیکــــــرند
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زارچــــــــــــــــــــــــه با

بازار خـــــیریه نـوروزی

بازار خیریه نوروزی 1398 
موسسه خیریه بهنام دهش پور 
روزهای 7 تا 10 اسفند 97 در 

مجموعه فرهنگی ورزشی 
تالش برگزار می شود.

 1397 نــوروزی  خیریه  بــازار 
موسســه خیریه بهنام دهش پور 
روزهای 8 تا 11 اســفند 96 در 

ورزشی  فرهنگی  مجموعه 
تالش برگزار شد.
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 توسعه خدمات، فعالیتهای مشرتک و هم راستا با سایر
سازماهنای همسو در قالب تشکیل و حمایت از شبکه های ختصیص موضوعی

منایندگان موسسه خیریه هبنام دهش پور در شبکه 
▪  خانم شهال الجوردی )دهش پور( در سمت مدیرعامل شبکه

▪  خانم لیلی بهمن )رضایی( در سمت نایب رئیس هیات مدیره شبکه

ارتباط و تعامل موسسه خیریه هبنام دهش پور با شبکه
1. پرداخت 3 ماه حقوق کارشناس دبیرخانه در ابتدای تاسیس

2. اختصاص فضای اداری مستقل به عنوان دبیرخانه شبکه از بدو تاسیس تاکنون و  
استقرار تمام وقت کارشناس دبیرخانه

3. تامین و ارائه تجهیزات اداری، اقالم مصرفی، اختصاص یک خط تماس و زیرساخت 
اینترنتی به دبیرخانه شبکه

4. پرداخت حق عضویت در سالهای 96و 97
5. شرکت نمایندگان موسسه در جلسات عمومی و هیات مدیره شبکه

6. تالش در جهت اطالع رسانی و معرفی شبکه در مجامع مختلف
7. حضور در جلسات بیرونی به عنوان نماینده شبکه پس از تصویب هیات مدیره

دعوت و ارائه فضای تبلیغاتی رایگان در بازارهای خیریه، 
حمایت از سازمان های نوپا، آمادگی و انتقال دانش و تجربه 
مدیریتی و اجرایی در قالب جلسات انفرادی و یا شرکت 
در همایش های موضوعی و کمک به تشکیل و حمایت 
از شــبکه های تخصصی موضوعی بخشــی از اقدامات 

اجرایی موسســه خیریه بهنام دهش پور در راســتای 
تقویت فعالیتهای مردمی و تسهیل ارائه بهتر خدمات 
و حمایت از آحاد جامعه بوده و هســت. در این راستا 
اقدام به معرفی 3 شبکه ملی که موسسه نقش عمده ای 
 در تشکیل و استمرار فعالیت آنها داشته است را معرفی

می نمائیم. از همه ســازمان های مردم نهاد و موسسات 
خیریه همســو دعوت می کنیم تا بــا عضویت در این 
شــبکه های تخصصی ضمن حمایت از همکاری های 
جمعی در مســیر تعامل و گفتگو ســازنده و گروهی 

موسسات همسو همراه شوید.

شبکه میل تشکلهای مردمی و موسسات خیریه فعال در حوزه رسطان ایران 

شــبکه همراه رساهای رسارس کشــور– در حال تاسیس

شبکه میل پیشگیرى از بیماریهاى غیرواگیــــــــــــر ایرانشبکه میل موسسات نیکوکاری و خیریه

موسسه خیریه بهنام دهش پور در راستای توان افزایی و توسعه فعالیتهای تخصصی خود و در مسیر تقویت همکاری بین سازمان های 
مردم نهاد و موسسات خیریه همسو همواره از هرگونه فعالیت در مسیر کار گروهی بخصوص تشکیل شبکه های تخصصی موضوعی 

در حوزه سالمت حمایت نموده است.

ارتباط و تعامل موسسه خیریه هبنام دهش پور با شبکه
▪  تبادل و انتقال تجربه موسسه در موضوع همکاری بین بخشی و شبکه سازی 

▪  تسهیل شرایط و جلب مشارکت سایر سازمانهای همکار

منایند موسسه خیریه هبنام دهش پور در هیات  موسس شبکه 
▪   خانم شهال الجوردی )دهش پور(

منایندگان موسسه خیریه هبنام دهش پور در شبکه 
▪  خانم منیره پورصادقی )جواهریان(

ارتباط و تعامل موسسه خیریه هبنام دهش پور با شبکه
1. ارائه کمک مالی بالعوض برای همایش مدیریت نیروی داوطلب 

2. حضور در جلسات هماهنگی، آموزشی و برنامه ریزی شبکه
3. انتقــال تجربه با ارائه ســخنرانی تخصصی در زمینــه مدیریت نیروهای 

داوطلب و راهکارهای مدیریت مالی در نشست های تخصصی شبکه
4. پرداخت حق عضویت در سالهای 96و 97

منایندگان موسسه خیریه هبنام دهش پور در شبکه 
▪  خانم مهرنوش مقبل )خوشخونژاد(

ارتباط و تعامل موسسه خیریه هبنام دهش پور با شبکه
1. ارائه مشاوره و انتقال تجربه به تیم موسس شبکه از بدوتاسیس تاکنون

2. حضور در جلسات هماهنگی و برنامه ریزی شبکه
3. پرداخت حق عضویت سال 97

4. شرکت نمایندگان موسسه در جلسات عمومی و هیات مدیره شبکه
5. تالش در جهت اطالع رسانی و معرفی شبکه در مجامع مختلف

8. میزبانی جلسات هیات مدیره شبکه به صورت هر 2 هفته یکبار از بدو تاسیس تاکنون در ساختمان فرمانیه

باهم قوی تر از هر مشکل
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ائتالف جهانی بیماری های غیرواگیر شــبکه ای 
از 2000 ســازمان جامعه مدنــی در بیش از 170 
کشور اســت که بعنوان یک مجموعه جهانی برای 
مبارزه هماهنگ و با یک سیاست مشترک در برابر 
بیماریهای غیرواگیر و ترویج پیشــگیری از مرگ و 
میرهای نابهنــگام که در اثر این بیماری های پیش 
 NCD می آید، همکاری می کنند. اهداف بلند مدت
Non Communicable Diseases جهانــی 
  NCD شــامل: تامین برنامه های ملی مبــارزه با
برای همه مردم، تحقق جهان بدون دخانیات، بهبود 
سبک زندگی مردم، تقویت سیستمهای بهداشتی، 
دسترســی جهانی به دارو های با کیفیت مقرون به 
صرفه و تکنولوژی مناسب و رعایت حقوق بشر برای 

افراد مبتال به بیماری های غیر واگیر است.
باهم یکصدا

شبکه پیشــگیری از بیماریهای غیرواگیر ایران 
با مشــارکت 31 ســمن فعال در زمینه بیماریهای 
غیرواگیر با مجوز وزارت کشور از سال 1396 شروع 

به فعالیت رسمی نموده است. 

ماموریت اصلی این شــبکه تقویت حضور فعال 
اعضاء در زمینه پیشــگیری از بیماریهای غیرواگیر 
از طریق همکاری و هــم افزایی باهم و با یک صدا 
است. شبکه تالش می نماید از طریق آگاهی رسانی 
عمومی و جلب مشــارکت فعاالنه مردم و افزایش 
حضــور نهادهای حاکمیتــی و بین المللی اقدامات 
عملی موثر در جهت کاهش بار مرگ و میر ناشی از 

بیماریهای غیر واگیر فراهم نماید.
ائتالف ملی بیمــاری های غیر واگیــر ایران به 

منظور پیوســتن به ائتالف بیماری های غیر واگیر 
جهانــی)NCD Alliance(  و ســازمان جهانی 
 )EMRO( بهداشــت در منطقه مدیترانه شــرقی
از نهادهــا و ســازمانهای مردمی فعــال در زمینه 
بیماریهای قلب وعروق، سرطان، دیابت و بیماریهای 
مزمن تنفســی تالش می کند. هــدف از ایجاد این 
شــبکه تقویت صدای واحد ملی بــرای همکاری و 
کمک به دولت و وزارت بهداشت که متولی بهداشت 
و ســالمت در کشور است برای پیشــگیری از این 
بیماریهــا، همچنین کمک در جهــت بهبود وضع 
زندگــی افراد درگیر با ایــن بیماریها و ایجاد توجه 
ویژه به ریسک فاکتورهای این بیماریها شامل تغذیه 
نامناســب، استعمال دخانیات، چاقی و عدم فعالیت 

فیزیکی می باشد.
موسســه خیریه بهنام دهش پور به عنوان یکی از 
اعضای هیات موســس و هیات مدیره این شــبکه از 
همه موسســات فعال در حوزه سالمت برای عضویت 
در شــبکه و همراهی مشــترک در کاهش خسارات 

ناشی از بیماری های غیرواگیر دعوت می کند.

ســازمان های مــردم نهاد به عنــوان نهادهایی 
برخواســته از متــن جامعــه، توســط گروهی از 
شهروندان داوطلب در ســطح ملی و بین المللی با 
یک عالقه مشــترک تشــکیل و به عنوان نمادی از 
توسعه یافتگی جوامع معرفی می شوند که عملکرد 
آنها می تواند یکی ازر فاکتورهای مهم برای ارزیابی 

فرهنگ هر کشور به شمار آید.
 فعالیت هاي اجتماعي  و خیرخواهانه در دهه های 
گذشــته ماهیتی سخت افزاری به خود گرفته بود و 
تنها در جهت رفع حوائج مــادی مددجویان تحت 
پوشش خود برمی آمد. ولی نگاه امروز نوعی نگاه نرم 
افزاری اســت که بیشتر به سمت توسعه تعامالت و 

ارتباطات بین مؤسسات گام برمیدارد.
توانمندسازی در عرصه های اجتماعی، آموزشی 
و اقتصادی با هدف ایجاد توانایی در این اقشار برای 
داشــتن یک زندگی سالم و بدور از تنش در جامعه، 
ایجاد شــغل و مهیا نمودن شرایط برای درآمدزایی 
توســط مددجویان و خارج شدن ایشــان از تحت 
حمایت موسسات ذیربط را می توان نقطه مشترک 
بین اهداف موسســات نیکوکاری فعال در این حوزه 

دانست.
در پــی برگــزاری همایش توســعه اشــتغال و 
کارآفرینی توســط جامعه نیکوکاری ابرار وابســته 
به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران 
در تیر ماه 1392 کمیته شــبکه ســازی به عنوان 
دســتاوردی منتــج از این همایش، با 8 ســمن و 

موسســه نیکوکاری تشکیل و به مرور16 موسسه را 
شامل شد. اعضا کمیته شبکه سازی در جلساتی که 
هر دو هفته یکبار به طور مستمر برگزار می گردید 
به این نتیجه رســیدند که علیرغم برخی تالشها از 
سوی موسســات نیکوکاری در طول سالهای اخیر، 
بــرای ایجاد هم افزایی و شــکل دهی شــبکه ای 
ملی از موسســات نیکوکاری با هدف تثبیت نقش 
و جایگاه مدنی در پی ریزی سیاســت های کشــور 
و توان افزایی و ظرفیت ســازی شکل نگرفته است. 
بر همین اســاس، تصمیم بر آن شد تا با بکارگیری 
و شناســائی همه سازمان ها، شبکه های موجود در 
این زمینه، اســاس شکل گیری شبکه ای در سطح 
ملی پایه گذاری شــود. ســرانجام با مشارکت بیش 
از 100ســازمان  مردم نهاد هسته اولیه شبکه ملی 

موسسات نیکوکاری و خیریه شکل گرفت.
شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه در تاریخ 
1395/02/19 از ســوی وزارت کشور موفق به اخذ 

پروانه فعالیت ملی شد.

این شــبکه ملی حاصل هم فکــری و همکاری 
تعدادی از موسســات مردم نهاد و نیکوکاری است 
که به صورت داوطلبانه و به منظور برقراری ارتباط 
در راستای توسعه فرهنگ نیکوکاری، ارتقای سطح 
کیفی فعالیت های سمن ها و موسسات نیکوکاری 
و خیریه، افزایش تعامل و همکاری آن ها، شناسایی 
و ادامه راهکار برای رفع مســائل و مشکالت، تعامل 
با دســتگاه های دولتی و غیر دولتی شکل گرفته و 
فعالیت های آن می تواند دســتاورد ارزشمندی را 

برای جامعه مدنی کشور به همراه داشته باشد.
در یک چشم انداز 5 ساله، شبکه ملی موسسات 
نیکوکاری و خیریه: ســازمانی خواهد بود توانمند، 
دانش محور و پویا که با عضویت اغلب ســازمانهای 
خیریــه و نیکــوکاری کشــور، زمینه های رشــد، 
هم افزایی و توانمندتر شــدن اعضای خود را فراهم 
خواهد آورد. این شبکه به عنوان مرجعی مدنی قادر 
خواهد بود تا از طریق فرهنگ ســازی و همیاری با 
نهادهای تصمیم ساز، تصمیم گیران و اجرایی کشور 
موجبات ارتقــاء و تثبیت نقــش نهادهای مدنی و 
اشــاعه فرهنگ نیکوکاری، خیریه و کار داوطلبانه 
و در نهایت توســعه ملی، رفــاه اجتماعی و عدالت 

اجتماعی برای مردم ایران را فراهم آورد.
موسســه خیریه بهنام دهش پــور به عنوان یکی 
از اعضای فعال شــبکه ملی موسسات نیکوکاری و 
خیریه از همه موسســات خیریه و سازمانهای مردم 

نهاد برای عضویت در این شبکه دعوت می کند. 

شبکه میل پیشگیرى از بیماریهاى غیرواگیــــــــــــر ایران

شبکه میل موسسات نیکـــــــــــــوکاری و خیــــــــریه

باهم قوی تر از هر مشکل
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با شکل گیری معاونت اجتماعی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
کشــور، ضرورت ایجاد شــبکه  هایی متشــکل از اعضای فعال سازمان های 
غیردولتی و مردم نهاد حوزه بهداشــت و درمان برای ایجاد ارتباط سازنده با 

دولت مطرح شد. 
برهمین اساس شبکه ملی تشــکل های مردمی و مؤسسات خیریه حوزه 
ســرطان ایران نیز با هدف کمک به شبکه سازی میان سازمان های مردم نهاد 

غیردولتی فعال در حوزه سرطان درسال 1395 تشکیل شد.
ســازمان های غیردولتی و مردم نهاد حوزه سرطان گرد هم آمدند و ضمن 
تشــکیل یک کارگروه، اساسنامه ای برای شبکه سازمان های مردم نهاد حوزه 
ســرطان نوشتند و مجوز تشکیل این شــبکه را با کمک وزارت بهداشت از 
وزارت کشــور اخذ کردند.  شبکه ملی تشکل های مردمی و مؤسسات خیریه 
حوزه سرطان ایران تشکیالتی مستقل از وزارت بهداشت است که اعضای آن 
 را ســازمان های غیردولتی و موسسات خیریه فعال در حوزه سرطان تشکیل

می دهند.
ماهیت این شــبکه کامال غیردولتی بوده و بودجه آن از محل بودجه های 

عمومی و کمک های مردمی تأمین می شود.
نزدیک به 2 ســال از تاسیس و فعالیت شــبکه ملی سرطان می گذرد و 
هیأت مدیره شبکه ضمن برگزاری جلسات متعدد )هر 2 هفته یکبار( تمرکز 
خود را بر تعیین برنامه راهبردی شبکه در چارچوب شکل گیری برنامه جامع 

کنترل ســرطان معطوف کرده است. چرا که این شبکه تصمیم دارد به جای 
انجام اقداماتی با اثرگذاری کوتاه مدت، برنامه راهبردی بلندمدتی را تبیین و 

تعیین کند.

بیشترین تمرکز شــبکه روی دغدغه مشترک تمام اعضا معطوف است و 
دغدغه ای که آثار بلندمدت آن به نفع بیماران مبتال به ســرطان اســت در 
اولویت کاری هیات مدیره اســت. در کنار آن نمی توان از دغدغه های اعضای 
این شبکه نیز غافل بود و هیات مدیره سعی می کند این دغدغه ها را شنیده 

و برای حل آن راه  کارهایی را اعمال نماید.

هم اکنــون تعداد 72 همراه ســرا موسســات 
خیریه در سراســر کشــور درحال بهره برداری 
اســت. الگوی اداره این همراه سراها متفاوت و 
ظرفیــت پذیرش آنها در مقابــل تعداد بیماران 
و بیمارستانهای کشور بســیار محدود است. در 
عین حال در ســالهای گذشته موسسات خیریه 
و ســازمان های مردم نهاد در شهرهای مختلف 
کشور برای پاسخ به نیاز تامین سرپناه و اسکان 
همراهــان بیماران مراجعه کننده به شــهرهای 
بــزرگ اقدامات متعددی را به صورت مســتقل 

صورت داده اند.
24 مهر 1397 به همــت معاونت اجتماعی 
وزارت بهداشــت و موسسه خیریه رها جمعی از 
مدیران و نمایندگان موسسات خیریه، انجمنها 
و بیمارســتانهای دولتی که دارای همراه ســرا 
برای اسکان بیمار و همراه آنها در سراسر کشور 
هســتند در محل دانشــگاه علوم پزشکی ایران 
دورهم جمع شدند و تجربیات موسسات خیریه 
و واحدهای مددکاری بیمارستان هایی که دارای 
همراه سرا بوده را با یکدیگر به اشتراک گذاشته و 
در مورد مسائل و مشکالت بیماران و همراه سراها 

بحث و گفتگو کردند.

به پیشــنهاد آقایان دکتر محمدهادی ایازی 
معاون اجتماعی و دکتر محمد نصیری مدیرکل 
وقت خیرین و موسسات خیریه وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی و با نظر مثبت حاضرین، 
در پایان این نشســت توافق بر تشکیل شبکه ای 
تحت عنوان شــبکه همراه ســراهای سراســر 
 کشــور به همت اعضای حاضر در جلسه حاصل

گردید.
در همین نشســت اعضای هیئت موســس 
شــبکه به انتخــاب حاضرین تعیین شــدند و 
موسســه خیریه بهنام دهش پــور نیز به عنوان 
یکی از اعضای هیات موســس از سوی شرکت 

کنندگان انتخاب گردید. اولین نشســت هیات 
موســس شبکه همراه سراهای سراسر کشور در 
تاریــخ 23 آبان 97 در محل ســالن اجتماعات 
معاونت اجتماعــی وزارت بهداشــت با حضور 
اعضای هیئت موســس تشکیل و اهداف اصلی 
این شــبکه ملی با هدف کمک به ساماندهی و 
توسعه زیرســاخت های موجود در قالب همراه 
سراهای سراسر کشور و حمایت از سازمان های 
مردم نهاد و خیریه در راستای توسعه و تقویت 
این فرصتهای کار خیر تعیین و اقدامات اجرایی 
برای ثبت اساســنامه و آغاز به کار این شــبکه 

آغاز گردید.

شبکه میل تشکلهای مردمی و موسسات خیریه 
فعال در حوزه رسطان ایران 

شبکه همراه رساها

در حال حاضر حدود 60درصد ســازمان های فعال در حوزه 
سرطان که در کشور ثبت شــده اند به عضویت شبکه ملی 
ســرطان درآمده انــد و هرکدام از موسســات خیریه و یا 
سازمان های مردم نهاد غیردولتی، مدیرعامل یا یکی از اعضای 
هیأت مدیره خود را به عنوان نماینده حقیقی به این شبکه 
معرفی کرد ه اند. هیأت مدیره  شــبکه نیز متشکل از اعضای 

منتخب سازمان های مردم نهاد است.

باهم قوی تر از هر مشکل
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از آن سال تاکنون که بهنام در میان ما نیست این حرکت برای بهبود خدمت رسانی به بیماران در طول دوره درمان ادامه دارد، با تامین تجهیزات نوین و ارتقاء 
ســطح کیفی و کمی تجهیزات اســتاندارد درمانی از دهه 80 میالدی به فناوریهای سال 2010، ارائه تعذیه رایگان براساس استانداردهای پزشکی، انتقال تجربیات 
بهبود یافتگان و افزایش امید با تولید مستندسازی خاطرات و مصاحبه با بیمارانی که سرطان را شکست دادند و همچنین تولید و توزیع محتوای آموزشی کاربردی 

در راستای کمک به ارتقاء سطح آگاهی و توانمندسازی بیماران و همراهان.
دو نمونه از آخرین محتواهای آموزشی کاربردی تولید شده توسط همکاران موسسه در واحد آموزش و روابط عمومی شامل دفترچه راهنمای پرتودرمانی و شیمی 
درمانی و عوارض این درمانها را در این شماره به شما معرفی میکنیم، درصورت تمایل میتوانید نسخه مکتوب آن را از دفتر موسسه و نسخه الکترونیک آن را از وب 

سایت موسسه دریافت کنید. با سپاس از همه آنها که تالش می کنند تا آگاهی عمومی و اختصاصی در زمینه سرطان در جامعه افزایش پیدا کند.

اقتضای جان چو ای دل آگهی است
هرکه آگه تر بُود جانش قوی است

در سال 74 بهنام وقتی وارد بخش رادیوتراپی آنکولوژی درحال ساخت 
بیمارستان تجریش شد، براساس روایت دوستان و اطرافیان اولین موضوع 
که توجه او را به ســمت آغاز حرکتی بــرای حمایت از بیماران مبتال به 
سرطان سوق داد حال و روز بیماران بعد از دریافت خدمات پرتودرمانی و 

شیمی درمانی بیماران بود. خستگی، تشنگی، سوختگی بدن و ...

رنگ های امید از کالس های نقاشــی کتابخانه کودکان موسســه خیریه بهنام دهش پور شکل رفت و از دل 
ساعت هایی که داوطلبان با کودکان در کتابخانه مشغول نقاشی بودند. 

تصمیم گرفته شد این لحظات خوب و امیدبخش را با سایرین هم سهیم شوند و نمایشگاهی 
از نقاشــی های کــودکان بهره منــد از خدمــات کتابخانه کودکان موسســه چــه در فضای 
کتابخانه و چه در بخش های کودکان بیمارســتان های شهدای تجریش و بهرامی برپا شود.

در این مســیر گالری آریانا با همکاری و حمایت شــرکت بیک و ســین کافه میزبان 120 اثر 
نقاشــی کودکان مبتال به ســرطان به نام نمایشــگاه رنگهای امید از 29 آذر تا 1 دی 97 بود.

 انتشــــــــــار
دو کتــــــــاچبه آموزشـــــــــی

رنگ های امیـــــــــــــد

خبــــــــــــــر داریــد؟
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1. آگاهی از سرطان غدد لنفاوی )هوچکین(
2. آگاهی از سرطان خون

3. آگاهی از سرطان روده بزرگ
4. آگاهی از سرطان دهانه رحم
5. آگاهی از سرطان پروستات

6. آگاهی از سرطان پستان
7. آگاهی از سرطان مری
8. آگاهی از سرطان معده

9. آگاهی از سرطان پوست
10. آگاهی از سرطان رحم
11. آگاهی از سرطان ریه
12. خود آزمایی پستان

13. بیشتر بدانیم ، ایمن بمانیم، آگاهی از سرطان پستان
14. ترویج زندگی سالم

15. لنف ادم 
16. نرمش های بعد از عمل جراحی ماستکتومی

17. چگونه در طول درمان بیماری سرطان از دهان و دندان خود مراقبت کنیم؟
18. دفترچه راهنمای بیماران درباره پرتودرمانی)رادیوتراپی( وعوارض آن

19. دفترچه راهنمای بیماران درباره  شیمی درمانی وعوارض آن
20. پیشگیری از سرطان، تغذیه

21. اصول ده گانه پیشگیری از سرطان
22. سرطان و باورهای نادرست

23. توصیه های تغذیه ای برای کاهش عوارض سرطان

بروشورهای آموزیش منترش شده  در سال های 96 و 97
این بروشــورها با هدف آگاه ســازی و پیشگیری از سرطان منتشر می شود و در بیمارستان شهدای تجریش، امام حسین)ع( و دیگر 
مراکز درمانی ســرطان بر اساس درخواست های ارسالی به موسسه توزیع می گردد. همچنین این محتوای آموزشی در برنامه های 

مختلف موسسه در اختیار مراجعه کنندگان قرار می گیرد. 

خبــــــــــــــر داریــد؟
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آموزش سالحی قوی در مبارزه با بیماری ســــــــرطان

امروزه به اعتقاد همه صاحب نظران و متخصصان، آموزش و فراگیری علوم جدید، کسب مهارتهای 
الزم در زمینه هــای تخصصی به عنــوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر اجتماعــی از اهمیت و جایگاه 
ویژه ای در امر توســعه محلی و در مجموع توسعه ملی برخوردار اســت. آموزش صحیح اهدافی از 
قبیل توسعه مهارتها، تغییر رفتار و افزایش صالحیت را در افراد هدف آموزش دنبال می کند. اقدامات 
آموزشی موسسه در قالبهای مختلف مانند: تولید و توزیع بروشورهای آموزشی موضوعی، انتشار 
کتابهای کاربردی و آموزشــی، برپایی ایستگاه های اطالع رسانی در فضاهای عمومی و اختصاصی، 
حضور در همایش ها و ســمینارهای عمومی و اختصاصی، برپایی جلســات آموزشی موضوعی در 
فضاهای موسسه و مراکز متقاضی آموزشی، انتشار و توزیع محتوای آموزشی در وب سایت موسسه 
و رسانه های اجتماعی، انتشار طرح های گرافیکی آموزشی در رسانه های همراه و همکار با مشارکت 

داوطلبان و کارکنان موسسه و حمایت و همراهی سازمان های مختلف اجرا و ارائه می شود.

موسســه خیریه بهنام دهش پور در راستای اهداف و 
ماموریت خود که همانا بهبود کیفیت زندگی ذینفعان 
شناســایی شده اســت برنامه های مختلف آموزشی را 

نیازسنجی، طراحی و در طول سال برگزار می کند.
 برنامــه هــای آموزشــی موسســه برای بیمــاران و 
خانواده هــای آنها، بهبود یافتگان از بیماری ســرطان، 
داوطلبان و کارکنان موسســه و آحاد جامعه طراحی و 
اجرا می شــود. از آنجا که بیماران و خانوداه های تحت 
پوشش موسســه از اهمیت باالیی برخوردار هستند و 
آموزش به آنها مجموعه ای از تجربیات است که تأثیری 
مثبت بر آگاهی، عملکرد و نگرش آنها برجای می گذارد 
پــس آموزش به بیمار نه تنها یــک خدمت بلکه یک 
مسؤلیت اســت و جزیی از نیازهای اساسی بیماران و 
همراهان و از مهمترین حقوق آنها محســوب می شود. 
هدف اصلی آموزش به بیماران این است که آنها آنچه 
را بایــد انجام دهند اما نمی داننــد چگونه انجام دهند 
را بیاموزیم، همــکاران و داوطلبان واحدهای خدمات 
حمایتی و آموزش موسســه تالش دارند به بیماران و 
همراهان کنند مهارت ها وتوانایی های خود را به درستی 
شناسایی کنند و در این مسیر از همراهی و حمایت همه 
 افرادی که می توانند موسســه را یاری نمایند استقبال

 می شود.

پیامدهای آموزش درست و مناسب به بیماران و 
همراهان:

1. ایجاد شرایط متفاوت برای بیمار و همراهان
2. کمک به ایجاد و تقویت انگیزه مبارزه با بیماری

3. ارتباط با سایر افرادی که به سرطان مبتال هستند 
و ایجاد فرصت آموزش همساالن

4. انتقال دانش و تجربه بین مدرسین و آموزش پذیران
5. شناسایی قابلیتها و توانمندی های پنهان و هدایت 
آموزش پذیر از سوی مربی برای توسعه و تقویت ظرفیتها

برخی از کالســهای آموزشــی که با همکاری 
داوطلبان موسسه در همراه سرای موقوفه بانو لطیفه 
امیرقاسمی برای بیماران و همراهان ارائه می شود 

عبارتند از:
▪  آوادرمانی - اجرای تصنیف های ســنتی، اجرای 
موســیقی و همراهی بیماران به صــورت زمزمه، تک 

خوانی و خواندن تصنیف به صورت گروهی
▪  خیاطی، بافتنی و قالب بافی

▪  رنگ درمانی و کتابخوانی
▪  ساخت شمعدان از ماکارونی و ساخت کیف از 

شلوار جین

▪  ساخت و تزیین تخم مرغ و سفره هفت سین
▪  شاهنامه خوانی

▪  قالب بافی، آموزش بافت روفرشی و... 
▪  گپ و گفت - تعریف داســتان و پاسخگویی به 
ســواالت بیماران و گوش دادن بــه درد دل آنان، به 

اشتراک گذاشتن تجربه های بیماری، تبادل تجربه(
▪  گروه درمانی

▪  گلسازی و ساخت تابلو با گلهای خشک - نحوه 
خشک کردن گل، چینش گلها در تابلو و ظریف کاری.

▪  نقاشی و...

جلسات آموزشی اجرا شــده برای داوطلبان، 
همکاران و عموم جامعه بخشی دیگر از فعالیت های 
آموزشــی موسســه خیریه بهنام دهش پور در 
راستای توســعه دانش و آگاهی و توانمندسازی 
داوطلبــان و همــکاران در مســیر ارائه بهتر 
خدمات به جامعه و پیشــگیری از ابتال به سرطان 
 می باشــد. برخی از جلسات آموزشی برگزار شده

 عبارتند از:
▪  مبانی پاتولوژی و شناخت سرطان

▪  چگونگی پیشگیری و مراقبت از دهان و دندان در 
طول درمان سرطان

▪  پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان پستان
▪   پیشگیری از سرطان ها و شناخت عمومی

▪  کارگاه تغذیه
▪  مدیریت کار داوطلبانه
▪  آتش نشانی و ایمنی

▪  مهارت های شناختی و ارتباطات فردی و گروهی 
HIV آموزشی پیشگیری و کنترل  ▪

▪  فرهنگ کار داوطبانه



۴1
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گزارش تصویـــــــــری

باز هــم فرصتی شــد تا در 
بیماران  کنار  در  بلندترین شب سال 

مبتال به سرطان و همراهان آنها لحظاتی را 
به شادی سر کنیم باشد که در طلوع زمستان 
شــاهد بهبود تمام آنهایی باشیم که در این 
شب در کنار هم از دیوان لسان الغیب حافظ 

شیرازی فال گرفتیم و در سال دیگر آنها 
این جشــن را در کنار خانواده خود 

به سر کنند. ایدون باد



۴3

از گذشــته تا امـــــــــــروز

1. مراسم افطاری 
2. جشن عید فطر با همکاری خدمات حمایتی

3. مراسم افتتاحیه نقاهتگاه
4. جشن تندرستی کتابخانه کودکان 

5. اکران فیلم نامه ای به بهنام
6. رونمایی کتاب »چگونه استخدام شویم؟«
7. مراسم خدمات حمایتی )همیاران بهنام(

8. کمپین پیشگیری از سرطان پستان
9. جشن درختکاری با حضور بهبودیافتگان

10. اختتامیه کمپپین پیشگیری از سرطان پستان
11. جشن روز داوطلب

12. جشن شب یلدا با حضور بیماران و همراهان
13. شبی با بهنام
14. هفته سرطان 

15. جشنواره نوروزی
16. جشن چهارشنبه سوری

17. جشن نوروزی کتابخانه کودکان
18. اختتامیه پروژه تسهیلگران در نقاهتگاه

19. مراسم رونمایی از کتاب های صوتی
20. پویش ملی همه با هم به پیش برای پیشگیری

21. رونمایی از پروژه مشترک موسسه خیریه بهنام دهش پور با شرکت زرین رویا 

 رویدادهای موسسه خیریه هبنام دهش پور در سال 96 
و 9 ماهه طی شده سال 97

تا همیشه همـــــــراه با هبنام 

در طول سال با هدف اطالع رسانی و جذب حامیان و خیرین رویدادهای مختلفی توسط موسسه اجرا می شود.

2 برنامه 2 پوستر در زمانی که هنوز بهنام در میان ما بود و با حمایت و همراهی شما نیکوکاران اولین 
حرکتهای موسسه آغاز شد و این نهال که در سال 1374 کاشته شد امروز پس از 23 سال به درختی 
تنومند بدل شده و موسسه خیریه بهنام دهش پور را به یکی از حامیان موثر بیماران مبتال به سرطان 

در سطح کشور تبدیل کرده است.
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موسسه خیریه بهنام دهش پور از سال 1394 تا پایان پاییز 1397

 ریال را به عنوان کمک به موسسات همسو و در زمینه فعالیت های اجرایی، توسعه زیرساخت 
درمانی، همکاری و حمایت از شبکه ها و سازمانهای همکار صرف نموده است.

مبلغ   9/483/053/477 ریال

تاریخ آغازهزینه صرف شدهموضوع هزینه
از سال 1,513,785,00094استان خراسان جنوبی، بیرجند - کمک هزینه دارو و درمان

از سال 765,140,00094استان کرمانشاه - کمک هزینه دارو و درمان
از سال 70,000,00094استان سمنان - کمک هزینه دارو و درمان
از سال 1,419,230,85095استان کرمان - کمک هزینه دارو و درمان

از سال 2,871,966,45095استان خراسان جنوبی، بیرجند - تامین تجهیزات موردنیاز راه اندازی مرکز جامع سرطان
از سال 91,015,00095استان کهگیلویه و بویراحمد، یاسوج - تامین هود شیمي درماني برای مرکز درمانی سرطان

از سال 47,500,00095استان سیستان بلوچستان، شهرستان دلگان - تامین بخشی از تجهیزات آزمایشگاهی
استان کرمانشاه - تامین کانکس درمانگاه و اسکان، کمک به بیماران مبتال به سرطان آسیب دیده 

از سال 2,272,534,00096از زمین لرزه، ساخت یک باب خانه بهداشت در شهرستان قصرشیرین

از سال 181,500,00097استان تهران، شهر تهران - کمک به تامین بخشی از تجهیزات مرکز جامع سالمت خواجه نوري
از سال 106,382,17796کمک به شبکه ملي موسسات خیریه و تشکل های حوزه سرطان ایران

از سال 124,000,00096کمک به شبکه ملی موسسات نیکوکاري و خیریه
از سال 20,000,00097کمک به شبکه ملي پیشگیري از بیماري غیرواگیر

 آیا مــی دانید؟

 آیا مــی دانید؟

با حمایت و کمکهای شما خیرین و حامیان همیشگی موسسه خیریه بهنام دهش پور خدمات حمایتی در 9 ماهه طی شده از سال 1397 
عبارت بوده از:

تعداد کل مراجعه کنندگان به واحد مددکاری 3.837 بیمار با تعداد 11.402 مورد
تشکیل پرونده برای تعداد 1.895 بیمار در واحد مددکاری موسسه در بیمارستان شهدای تجریش و امام حسین)ع(

ارائه کمک هزینه دارو و درمان به 2.840 بیمار در قالب 7.565 مورد پرداخت
تحویل داروهای اهدایی به تعداد 432 بیمار

ارائه کمک های نقدی و پرداخت هزینه های جانبی درمان به تعداد 690 بیمار
توزیع و اهدای اقالم خوراکی و پوشاک در قالب کمکهای غیرنقدی به تعداد 1.062 مددجو

ارائه کمک هزینه تحصیلی به 398 دانش آموز و دانشجو
ارائه خدمات اسکان و تغذیه در همراه سرا موسسه به 735 تن از همراهان بیماران

توزیع تغذیه رایگان در بخش شیمی درمانی بیمارستان شهدای تجریش به 15.147 مراجعه کننده
ارائه خدمات به 411 کودک در قالب خدمات کتابخانه کودکان در بیمارستان شهدای تجریش

کمک و همیاری به تعداد 94 تن شامل بیماران مبتال به سایر بیماری ها در بیمارستان شهدای تجریش
حمایت از تعداد 527 بیمار به واسطه سازمان های همکار در استانهای کرمان، کرمانشاه و خراسان جنوبی

طی این مدت در بخش آنکولوژی و رادیوتراپی بیمارستان شهدای تجریش بهره مندان از خدمات درمانی عبارت بودند از:
تعداد 6.072 مورد شیمی درمانی سرپایی و 5.567 مورد شیمی درمانی بستری در مجموع 11.637 مورد خدمات شیمی درمانی

تعداد 22.218 مورد درمان با شتاب دهنده خطی و 367 مورد درمان با دستگاه درون حفره ای در مجموع 22.585 مورد رادیوتراپی 
ارائه شده است

همچنین خدمات ارائه شده در بخش شیمی درمانی بیمارستان امام حسین )ع( در 9 ماهه سال 1397 شامل 11.111 مورد بوده است. 
 )این بخش در نیمه اول سال 93 توسط موسسه خیریه بهنام دهش پوربه منظور افزایش ظرفیت ، کیفیت خدمات 

و بهینه سازی تجهیز و بازسازی گردید.(

 آیا مــــی دانید؟
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این سفر ارزیابی به مدت 12 ساعت با انجام بازدید 
از بیمارستان شــهید مصطفی خمینی، ساختمان 
کلینیک فجر، مرکز غربالگری تیپ 1 سرطان ساخته 
شده در مجاورت بیمارستان شهید مصطفی خمینی، 
برگزاری جلسه با حضور ریاست و معاونین دانشگاه 
علوم پزشکی و خدمات درمانی ایالم، برگزاری جلسه 
بررســی وضعیت با متخصصیــن درمانی و معاونت 
اجتماعی دانشگاه و برگزاری 2 جلسه با مدیرعامل 
هالل احمر استان ایالم و مدیرکل بهزیستی استان 
ایالم توسط نمایندگان موسسه آقایان بردیا اسدی و 

حسام الدین نراقی به انجام رسید. 
براســاس مشــاهدات و مســتندات و پــس از 
بررســی های فنی، اولویتهای اقدام و نیازمندی های 
استان ایالم در زمینه بهبود وضعیت بیماری سرطان 

عبارتند از:
1. نیاز به ســاخت یک مرکز شــیمی درمانی 

سرپایی
2. نیاز به تجهیز و فعال سازی مرکز غربالگری

3. نیاز به فضای مناسب اسکان بیمار و همراهان
4. نیاز به ساخت بخش شیمی درمانی بستری

5. نیاز به ساخت مرکز رادیوتراپی در استان
6. نیــاز به کمک هزینــه دارو و درمان ، ایاب و 

ذهاب و معیشت برای بیماران و خانواده ایشان
در حال حاضــر بیماران مبتال به ســرطان در 
اســتان ایالم برای دریافت خدمــات درمانی خود 
اعم از رادیوتراپی و شیمی درمانی به مراکز درمانی 
اســتانهای تهران، همدان، کرمانشاه، زنجان و شهر 
دزفول مراجعه می کنند. پس از بازگشت نمایندگان 
موسسه از سفر ارزیابی، جلسات هماهنگی داخلی و 
همچنین تعامل با معاونت اجتماعی وزارت بهدشت، 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایالم مقرر 
شــد هماهنگی اقدامات آتی در تعامل و همکاری 
با موسســه خیریه نور به منظور پاسخ به نیازهای 
بیماران مبتال به ســرطان در اســتان ایالم انجام 
شود. همچنین مقرر شد موسسه نسبت به بررسی 
فرصت ها و منابع قابل تامین در راستای راه اندازی 
بخش شیمی درمانی ســرپایی و تامین تجهیزات 
مــورد نیاز بــرای راه اندازی و بهره بــرداری هرچه 
سریعتر مرکز غربالگری سرطان در شهر ایالم اقدام 

به شناسایی منابع و جلب حامیان عالقمند نماید.

درپی درخواســت ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایالم و با هماهنگی اداره کل 
خیرین و موسسات خیریه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نمایندگان موسسه خیریه 
بهنام دهش پور در تاریخ 8 خرداد 97 نمایندگان موسسه اقدام به بازدید حضوری از وضعیت 
موجود و آشــنایی با ظرفیت ها و نیازمندی های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایالم 

در حوزه سرطان نمودند.

 همکاری در راستای
توسعه زیرساخت درماین رسطان در استان ایالم

خبــــــــــــــر داریــد؟
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با سـفارش تابلوهای تسـلیت، هزینه تهیه گل توسـط اهداکننده به نیـت اجر متوفی، 
به درمـان بیماران مبتال به سـرطان  اختصـاص می یابد.

بـرای سـفارش تلفنـی در سـاعات اداری )8 الـی 16( بـا شـماره تلفن هـای 75409 و 
91009900 داخلـی 300 الـی 305 و در سـاعات غیـراداری )تـا سـاعت21( بـا شـماره  

09219565980 و یـا09128164500 حاصـل فرماییـد. 
برای سفارش آنالین به وب سایت موسسه مراجعه فرمایید.
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91009900 داخلـی 300 الـی 305 و در سـاعات غیـراداری )تـا سـاعت21( بـا شـماره  

09219565980 و یـا09128164500 حاصـل فرماییـد. 
برای سفارش آنالین به وب سایت موسسه مراجعه فرمایید.
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