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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
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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
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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
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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


