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ــای ــهتنهایــیگوی ــهبیــامریرسطــانپســتان،خــودشب آمــارابتــالب

خطــراســت.موضوعــینیســتکــهدرجامعهبــهراحتــیرسطانهای

دیگــرمطــرحشــود.حتــیمواجهــهبــاخــودکلمــهرسطــان،بــهتنهایی

ــدو ــرهمیگیرن ــد،دله ــادمیکن ــتایج ــرادمقاوم ــمدراف ــوزه هن

رسیــعحواسشــانراپــرتموضوعــیدیگــرمیکننــد.طــوریشــدهکه

تقریبــاهمــهدوســتدارنــدهــرکاریازدستشــانبرمیآیــد،بــامتــام

وجــودوامکاناتشــانبــرایبیــامرانمبتــالبــهرسطــانانجــامدهنــد.

ــر ــانفک ــانوموضــوعرسط ــهخودش ــهب ــدک ــابآنراندارن ــات ام

ــذاری ــرایتاثیرگ ــانب ــوعازرسطــان.فرصتم ــنن ــد،آنهــمای کنن

ــت. ــهرسطانهاس ــرازبقی ــیکوتاهت خیل

ــه ــکهشــدارک ــیرود،ی ــاالم ــارشــیوعهــرســالب ــاتوآم اطالع

ایــنرسطــانبــهخانمهــانزدیکتــرمیشــود.رسطــانپســتانبایــد

ــف ــاتعری ــهدرآموزشه ــانههایاولی ــودونش ــیش ــرمعرف جدیت

شــود.درعیــنحــال،میبایســتاثرگــذارباشــدوراحــتدرکبشــود.

ــد ــم.بای ــمدرگوشــیحــرفنزنی ــمگرفتی هــامنجلســهاولتصمی

تغییــررفتــاربــهوجــودبیایــدوعادتیجدیــداتفــاقبیافتــد.دردملان

امیــدداریــمکــهاگــرآمــارســالآینــدهوبعــدازاجــرایکمپیــن،حتی

چنــدنفــرازآمــارابتــالبــهرسطــانپســتانکمرتشــدهباشــد،پیامامن

رســیده.

زمــان شــدند: تعریــف بیــامری بــه ابتــال از بازدارنــده عوامــل

ــه ــم،ک ــیتســهیلگربودی ــالعامل ــهدنب ــنعامــلاســت.ب اصلیتری

ــاخصها ــد.ش ــانباش ــرهخانمه ــیروزم ــدودوراززندگ ــناباش آش

ــدرابررســی ــههمــهخانمهــادارن ــاریمشــرتکک وعادتهــایرفت

ــک ــهی ــرب ــتمنح ــامنیتوانس ــاام ــا،دغدغهه ــم.عالقهه کردی

طیــفخــاصباشــد.بــهچنــدکلمــهرســیدیم:مرکــزعاطفیخانــواده،

ــه،آگاهــی ــی،زمــان،دقــت،آین زیبای

رسزدنبهآینه،عادیترینعادتخانمهاست.

آینه، همه چیز را به شام می گوید

سـرطان پستـان باالتریـن رتبـه آمـار ابتـال به سـرطــان 
در میـان زنـان است. 

بـا اینـکه این سـرطـان، معـمـوال در مـراحـل پیشـرفته تشـخیـص 
داده مـی شود و تـحت درمـان قـرار می گیـرد، 

اما درصـد موفقـیــت درمـان کامـل آن در مراحـل اولیــه 
بسیـار بـاالسـت. 

ــهعنــوان ــهب ــود.آین ــراســاساســتفادهازرســانهخــالقب طراحــیکمپیــنب

ــاوب ــهدرهمــهمدیاهــایمحیطــیتعریــفشــد.راهــکار،تکــراروتن زمین

ــا ــهت ــود،ازآرایشــگاههایزنان ــفب ــایمختل ــتفادهازشــعاررویآینهه اس

ــسبهداشــتیفروشــگاههاورشکتهــاوســازمانهاوتبلیغــات ــهرسوی آین

شــهری.

ــود، ــرارش ــدرتک ــالقآنق ــانهخ ــارس ــوردب ــاوبدربرخ ــنتن میبایســتای

ــد ــوانهمراهــیقدیمــیرسمیزنن ــهعن ــه،ب ــهآین ــارب ــاهــرب ــهخانمه ک

تــاتاییــدزیباییشــانرابگیرنــد،یادشــانمبانــدکــهایــندوســت،همیشــههــر

آنچــههســترامیگویــد،پــستاییــدســالمتیراهــمبگیرنــدوایــنعــادت،

ارزشــیزیبــاباشــدبــرایبــودنودرکنــارعزیــزانشــادبــودن.

سعادهعجمینژاد
مشاور و اسرتاتژيست

گروه ارتباطات خالق دیگر

آینـــه،همیشـهبرایخانـمهاابـــزاریالزموروزمـرهبـرای

دیـــدنوتاییـــدزیبـایـیومرتببودنشـــاناست.خـانمها

متـایلدارنـداوقاتـیازروزوشبراروبـرویآنبگـذرانند

وبهدفـــعاتبهآنمـــراجعهمیکننـــد.

آینـــهازمعـــدودابـزارهاییســـتکهمـیتوانـــدبهراحتـــی

درتشخـــیصســـالمتیاندامها،بهخصـــوصتشخـــیص

مشـکالتپستـانبهافـرادکمککنـد.اگـرساعـاتحضـور

خانـمهاروبـرویآینـهرادرطـولعمـرشانجمـعببنـدیم

بررســـیمـــداومماهیـــانهســـالمتیاتشخـــیصمشکالت

پســـتانروبـــرویآینـــه،زمانــیبســـیارناچیـــزومختصـــر

اســـت،امـــااثـربخشـــیپیگیـــریهاومعـــاینات،بهطـور

حتـــممیتـــوانددرسالمـــتجســـمی،احســـاسی،روانـی

واجتمـــاعیخـــانمهاوخـــانوادهواطرافیـــانشانتاثیـــر

مستقیـموقاطـــعداشتـهباشـد.

قــرارگرفــنروبــرویآینه،زمـــانیســـتبرایرسیـــدگیبه

خـــودوفـرصتیبرایرسیـــدگیبهسـالمتیخـود
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پویشهمگانیآگاهسازیازرسطانپستان،سالدومخودراپشت

رسمیگذارد.دراینمدت،باهمکاریدومجموعهموسسهخیریه

بهنامدهشپورورشکتزرینرویا،شاخهمحصوالتمایلیدی،در

قالبمسئولیتاجتامعی،برایآموزشبانوانایرانیدرشناختعوامل

خطرزاوانجاممعایناتماهیانهوتشخیصزودهنگامتالشهایی

مستمرانجامشدهاست.

رشکــتزریــنرویــاعــالوهبــرتولیــدمحصــوالتبــاکیفیــتبــاالدر

قبــالمــردموکشــورنیــزمســئولیتاجتامعــیبــرایخــودتعریــف

کــردهاســت.رشوعفعالیــترشکــتزریــنرویــابــررویمســئولیت

اجتامعــیخــودازســال1397آغــازشــد،ازآنجایــیکــهنــگاهبهاین

امــردرســازمانزریــنبــهصــورتبلنــدمدتتعریفشــدهاســت،

ــد. ــرارده ــهیهــدفخــودرامخاطــبق ــدجامع ــدبای ــربرن ه

جامعــههــدفبرنــدمــایبیبــیکــودکان،ایــزیالیــفبزرگســاالنو

مــایلیــدیبانــوانایــراناســت.ازآنجایــیکــهزنــانمحوروســتون

هرخانــوادههســتندوســالمتآنهــارکــناصلــیســالمتخانــواده

اســتوپــسازآگاهــیازمیــزانشــیوعبیــامریرسطــانپســتان

وآمــاربــاالیآندرایــرانتوســطموسســهخیریــهبهنــامدهــش

پــوررشکــتزریــنرویــابــرآنشــدتــابــاآگاهــیرســانیوآمــوزش

بانــوانبتوانــدکمــکبــهتشــخیصزودهنــگامدرمراحــلاولیــه

کنــدوازخطــراتبــزرگتــرپیشــگیریکنــد.



رشکــتزریــنرویــابــراســاساصــولاولیهخــودکهانتخــابرشکای

تجــاریوپرســنلســالمتدرســاختاربیزنــسحرفــهایاســت،در

راســتایمســئولیتاجتامعــیخــودنیــزمحــورســالمتموسســات

راهمــوارهدراولویــتخــودقــرارمیدهــد.ازهمیــنروموسســه

خیریــهبهنــامدهــشپــوربــهعنــوانیــکموسســهمــردمنهــادبــا

ــررویبیــامریرسطــانوهمچنیــنکارنامــهیدرخشــان مترکــزب

ــانی ــترس ــدفخدم ــاه ــرانآن،ب ــهومدی ــنموسس ــالمتای س

ــاشــناختهشــدهبــودهمچنیــنبــهدلیــل بــرایرشکــتزریــنروی

تجربیــاتزیــادایــنموسســهدرهمیــنزمینــهبــهعنــوانهمــراه

توســطرشکــتزریــنانتخــابشــد.



ــف، ــانههایمختل ــاتدررس ــهتبلیغ ــودنهزین ــاالب ــتب ــهعل ب

ویژگیهــای و شــناختمحصــول بــرروی تبلیغــات عمـــوما

ــئولیت ــتمس ــدایرشوعفعالی ــت،ازابت ــزاس ــولمتمرک محص

اجتامعــیبرنــدمــایلیــدیکلیــهیاطــالعرســانیهادررســانههای

مختلــفرصفــابــامترکــزبــررویســالمتبانــوانوآگاهیرســانی

بــرایپیوســنبــهایــنپویــشدرکلیــهیاســتانهــایکشــورایــران

صــورتپذیرفــت.همچنیــنبروشــورهــایآموزشــیدربســتهبندی

محصــوالتقــرارگرفــتتــابانــوانایرانــیآگاهــیبیشــرتینســبت

بــهمراقبــتازخــودداشــتهباشــند.

ــیســالمتو ــنمســئولیتاجتامع ــیای ــهمحــوراصل ــیک ازآنجای

ــهآنهــا ــیکــهب ــنراســتاپروژههای ــواناســتدرهمی مراقبــتازبان

ــد. ــراش ــفواج ــرفتعری ــددوط ــهصــالحدی ــود،ب ــارهمیش اش

نصببرنهایآگاهیرسانمحیطیواتوبوسومراکزخرید

مشارکتمردمیدرجلبتوجهبهآموزشوپیشگیریازطریـق

رکابزنـیالبـرزتاانـزلی،بـرایبـاالبـردنآگاهیخانـوادههااز

بیامریرسطانپستان

هامیشدوچرخهسواریبانوان

تبلیغاتمحیطیدراولینحضوربانواندراستادیوم

تشکیلتیمهایورزشی

پویشوآگاهیرسانیازطریقصفحاتمجازی

برگزاریسمینارهایپیشگیریوخودآزماییدرموردرسطانپستـان

ودرنهایتتعاملوهمافزاییهرچهبیشرت

شناختظرفیتموجودوتبدیلبهظرفیتهایمطلوب،باهمراهی

همـهدسـتاندرکـارانحـوزهسـرطانکهنتیجـهملمـوسازایـن

پروژه،هدیـهیکدستگاهسونوگرافـیباقابلیـتتشخیصبافـت

خوشخیـمازبدخیـمبهمـرکـزدانشگاهـیغربالگـریوتشخیص

زودهنگاماهوازمیباشـد.

بـرگـزاریپـویـشملــی»هـمــهباهـمبـهپیــشبـرایپیـشگیــری

رسطــــانپستـان«بـههـمـــراهمـوسساتخیـریـههمسـوبهمـدت

یـکهفتـه

درتهـران،قـم،کاشـان،سمنـان،اراکوایالمانجامشد.

رشکتزرینرویا

شاخه محصوالت مای لیدی
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مترکــزپیــامکمپیــنامســال،ایجــادعــادتدربانــوانایرانــی،بــرای

ــن، ــنکمپی ــهاســت.درای ــاتشــخصیمنظــمماهیان انجــاممعاین

ازایــدهیآینــهکــهابــزاریمهــم،روزمــرهومــورداســتفادهبانــوان

اســت،بــهعنــوانابــزاریحیاتــیبــرایانجــامخودآزمایــیوتاییــد

سالمتشــاناســتفادهشــدهاســت.

ــاء ــتازارتق ــوان، درحامی ــواری بان ــه س ــش دوچرخ • هامی
ــواندر ــیدوچرخهســواریبان ــممل ــاحضــورتی ــوان،ب ســاملتبان

ــر98درپیســتدوچرخهســواریاســتادیومودریاچــه ــخ2مه تاری

ــزارشــد. آزادیبرگ

دومین سال اجرای پویش همگانی رسطان پستان )سال ۱۳۹۸(



16/گاهنامهموسسهخیریهبهنامدهشپور

• نصب کانرتهای اطالع رسانی
• نصب 500 پوسرت در داروخانه ها

• برندینگ 15 فروشگاه زنجیره ای
• اطالع رسانی از طریق تبلیغات دیجیتال

• گزارش در روزنامه های کثیراالنتشار
• نصب کانرتهای اطالع رسانی به همراه موسسات خیریه هم سو

  در تهران، قم، کاشان، سمنان، اراک و ایالم در قالب پویش ملی
  ملی »همه با هم به پیش برای پیشگیری رسطان پستان«

گزارش اجرای کمپین چند دقیقه برای یک عمر
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• زمان برگزاری: پنج شنبه 9 آبان 98
• رشکت کننده: رضا حرضتی، دوچرخه سوار باسابقه

• هدف:
-اطالعرسانـیوآگاهسازیبرایافزایـشارتقاسالمتبانـوان

بامحوریـتآمـوزشتشخیـصزودهنـگامسـرطانپستـان

-اطالعرسانیمحلـیهمـراهبایـکونمجهـزدراستـانهای

الربز،قزوینوگیالندرمسیروایستگاههایتوقف

-ثـبـترکـــودجـدیـدرکـابزنـی300کیلـومتــردریـکروز

برایآگاهسازیبانوان

برگزاری رویداد رکاب زنی 
الربز تا انزلی



18/گاهنامهموسسهخیریهبهنامدهشپور

کارگاه های آموزشی پیشگیری از رسطان 
در سـال 1398

• تعداد 18 کارگاه رسطان پستان توسط موسسه خیریـه   
  بهنام دهش پور برگزار شد.

• مراکز برگزاری کارگاه ها:
باشگاهانقالبمجموعهپاوربلک

رشکتمناآگهی

کارخانهگلایران)کیجا(

آموزشگاهطالیرسخ

رشکتپوبر

رشکتتکماکارون

شبکهملیناشنوایان

جمعیتداوطلبانهاللاحمر

آژانسعالءالدین

سازمانتدارکاتهاللاحمر

کارخانههنکل-قزوین

کارخانههنکل-ساوه

رشکتکاله

هتلاسپیناس

شهرکامید

رشکتدیجیکاال

دفرتمرکزیهنکل

هایپراستار

• در مجموع 700 نفر از رشکت در این کارگاه ها 
  بهره مند شدند. 
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• مسابقات بسکتبال بانوان در لیگ دسته دو 

   باشگاه های کشور از دوم آبان ماه 98 آغاز شد و تیم    

   بهنام، اولین بازی خود را روز سوم آبان در مقابل تیم  

  اکسون انجام داد. 

پیوسنت بانوان ورزشکار تیم 

بسکتبال بهنام تهران به پویش

»چند دقیقه برای یک عمر«



20/گاهنامهموسسهخیریهبهنامدهشپور

درراســتایپــروژهتجهیــزمراکزغربالگریوابســتهبــهوزارتبهداشــت،درمان

وآمــوزشپزشــکی،توســطموسســهخیریــهبهنــامدهــشپــوربــاتأمیــنمالی

برنــدمــایلیــدیدرقالبمســئولیتاجتامعی،دســتگاهســونوگرافیپیرفته

درتاریــخ۹دیمــاه۱۳۹۸نصــبوراهانــدازیشــد.

دســتگاهفــوقپــسازبررســی،کارشناســیوبازدیــدازمرکــزغربالگــری

ــاقابلیــت اهــواز،بهعنــوانیکــیازپیرفتهتریــندســتگاههایتشــخیصیب

ــت. ــم(اس ــمازبدخی ــودهخوشخی ــخیصت ــتوگرافی)تش االس

اجــرایصحیــحمســئولیتاجتامعــیوالگوســازیآنازجملــهمــواردیاســت

ــا)شــاخهمــای ــهبهنــامدهــشپــورورشکــتزریــنروی کــهموسســهخیری

لیــدی(درتعامــلبــاحامیــانوخیریــنبــرآنتأکیــددارنــد.

ــب ــی،مســئولینجل ــنمال ــدیدرتأمی ــایلی ــدم ــپاسازبرن ــاتشــکروس ب

مشــارکتهایمردمــیحــوزهاجتامعــیدانشــگاهعلــومپزشــکیجندیشــاپور

اهــواز،متخصصیــنمرکــزغربالگــریگلســتاناهــوازورشکتمهــرکامتجهیز

بــاتخفیــفویــژهدرقالــبمســئولیتاجتامعــیکــهنهایــتهمــکاریوترسیع

دررونــدایــناقــدامخیرخواهانــهرابــهعمــلآوردنــد.

اولین خروجی تجهیزاتی پروژه »ارتقای سالمت زنان« با 

محوریت رسطان پستان، همکاری مشرتک موسسه خیریه 

بهنام دهش پور و برند مای لیدی

اهدای دستگاه سونوگرافی 
پیرشفته به مرکز غربالگری 

گلستان - شهر اهواز

یـکمیلیـاردریـالبرایکمـکبه

تشخیـص زودهنـگام

بخشپاتولوژیبیامرستانشهدایتجریش

)immunohistochemistry( ایمونوهیستوشــیمی کیتهــای

ــی ــرایمکانیاب ــدب ــکفراین ــامی ــی«ن ــیمیایمن ــتش ــا»باف ی

پروتئینهــادریاختههــاییــکبافــتاســتوبــهعنــوانیــکابزار

رسیــعوقابــلاعتــامدبــرایتشــخیصپروتئیــنهــایخــاصدر

آمــادهســازیبافــتهــایانســانیاســتفادهمــیشــود.ایــنکیتها

درحــالحــارضبــهعنــوانیکــیازروشهــایتشــخیصیمهــم

درشــاخهپزشــکیوبــهویــژهروشــینویــنبــرایمنونهبــرداریو

ــد. ــهکارمیرون ــامریرسطــانب تشــخیصبی

مدتهاســتکــهموسســهخیریــهبهنــامدهــشپــوربــرامــکان

تشــخیصزودهنــگام،پیشــگیریوکاهــشآمــارابتــالبهرسطــانتأکید

داردوبــرهمیــنمبنــا،بنــابــهدرخواســتواعــالمنیــازجنــابآقــای

دکــرتمــرادی،رئیــسبخــشپاتولــوژیبیامرســتانشــهدایتجریــشو

مدیرگــروهپاتولــوژیدانشــگاهعلــومپزشــکیشــهیدبهشــتی،اقــدام

بــهتأمیــنواهــداییــکمیلیــاردریــالکمــکفنــیوتهیــهکیتهــای

ایمونوهیستوشــیمیموردنیــازبخــشپاتولــوژیمنــود.ایــناقــدامبــا

هــدفتســهیلمنونهبــرداریوتشــخیصرسطــانبــرایبیــامرانتحــت

درمــاندرایــنمرکــزدانشــگاهیدولتــیانجــامشــد.

بــهگفتــهدکــرتمــرادی:برآوردهــانشــاندادهاســتکــهازبیــندههــزار

بیــامرپاتولــوژی،درحــدوددوتــاســههــزارمــوردمربــوطبــهبیــامران

مبتــالبــهرسطــاناســتوازآنجاکــهبــدونوجــودایمونوستوشــیمیکار

تشــخیصبــهمشــکلبرمیخــوردوامــکانتشــخیصنادرســتوجــود

ــای ــورکیته ــشپ ــامده ــهبهن ــهخیری ــتموسس ــاحامی ــت،ب داش

موردنیــازبــرایبخــشپاتولــوژیبیامرســتانشــهدایتجریــشتأمیــنو

تهیــهشــد.

ــر ــدب ــاتأکی ــشب ــهدایتجری ــتانش ــوژیبیامرس ــشپاتول ــسبخ رئی

اینکــههزینــههــرآزمــودنایمونوهیستوشــیمی۵۰هــزارتومــاناســت،

ــه ــهخیری ــدموسس ــادمانن ــازمانهایمردمنه ــشس ــرد:نق ــدک تأکی

بهنــامدهــشپــوردرامــرتشــخیصزودهنــگاموآگاهســازیازابتــال

بــهبیامریهــایخــاص،دررونــدپیرفــتچنیــنخدماتــیبــهمراکــز

درمانــیبســیارمهــموحیاتــیاســت.


