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شایع ترین عالئم بیماری ام اس
یک متخصص مغز و اعصاب، در خصوص بیماری ام اس 
و شــایع ترین عالئم این بیماری، توضیحاتی ارائه داد.به 
گزارش مهر، محمدعلی صحرائیان، در برنامه ضربان شبکه 
ســالمت سیما، در پاسخ به این سوال که بیماری ام اس 
چیست، گفت: ام اس، بیماری خود ایمنی است که عمدتاً 
افراد جوان را درگیر می کند، سیستم ایمنی بدن به دنبال 
تحریک و القا خود ایمنی، سلول های غالف میلین اعصاب 
در مغــز و نخاع را مورد حمله قرار می دهد و باعث ایجاد 
التهاب می شود، که بسته به درگیری قسمت های مختلف 
سیستم عصبی، عالئم مختلفی را در بعضی از نقاط بدن 
ایجاد می کند که شامل لنگش، اختالالت حسی )گز گز و 
مور مور(، تاری دید، از دست دادن بینایی، اختالل تعادل 
و یا اختالالت ادراری است.وی در پاسخ به این سوال که 
علت به وجود آمدن بیماری ام اس چیست، افزود: دلیل 
قطعی این بیماری را نمی دانیم، اما مسیر اینگونه است که 
یک یا چند فاکتور محیطی در کنار یک ژن مساعد، دست 
به دســت هم می دهند و سیستم ایمنی فرد را از حالت 
نرمال خارج می کنند، از جمله فاکتورهای های محیطی 
می توان به ویروس EVB) اپشتین بار(، کمبود ویتامین

D و…، اشــاره کرد.صحرائیان یادآور شد: در فردی که 
ژن مساعد داشته باشــد، بیماری ام اس ایجاد می شود، 
ژن مساعد نه وراثت است و نه اختالل ژنتیکی است. هر 
فرد نقشــه ژنتیک منحصر به فرد خود را دارد و ممکن 
است نسبت به بعضی از بیماری ها بسیار حساس باشد، 
پس در بیماری ام اس، نقش وراثت مطرح نیست.استاد 
دانشگاه تهران در پاسخ به این سوال که علت شیوع بیشتر 
بیماری های خود ایمنی به خصوص ام اس چیست، گفت: 
درست است که هم توان تشخیص پزشکی باالتر رفته و 
هم فاکتورهای محیطی شیوع بیشتری پیدا کرده اند، اما 
این مسئله نمی تواند شیوع بیشتر را توجیه کند، به طور 
واقع، آمار این بیماری به صورت افزایشی است و تنها به 
تشخیص سریع باز نمی گردد.وی افزود: در جامعه ای که به 
سمت مدرنیته پیش می رود، میزان بیماری های عفونی 
کاهش می یابد، هر زمانی که بشر موفق شود، بیماری های 
عفونی را مهار کنــد و یا کاهش دهد، بیماری های خود 
ایمنی افزایش می یابد، که یکی از این بیماری ها بیماری 
ام اس اســت.صحرائیان گفت: وقتی کودکی به بیماری 
ویروســی مبتال شود، بدن نســبت به آن پاسخ می دهد 
و ویــروس را از بین می برد، اما اگــر همین ویروس در 
بزرگسالی به بدن حمله کند: به دلیل قدرت بیشتر بدن، 
پاسخ به آن شدیدتر خواهد بود، این مشهورترین تئوری 
در این زمینه است که بمباران و حمله شدید ویروس به 
بدن، باعث اتوایمیونیتی و التهاب شــدید و در نتیجه به 
وجود آمدن بیماری خود ایمنی می شود.وی، شایع ترین 
عالمت این بیماری را، تاری دید به صورت تک چشمی و 
یا عدم حرکت پاها دانست.این استاد دانشگاه علوم پزشکی 
تهــران گفت: یکی از عالئمی که در بیماری ام اس دیده 
می شود و در صدها نوع بیماری دیگر نیز دیده می شود، گز 
گز و بی حسی اندام ها است، این عالمت بسیار شایع است 
از یک دیسک ساده گردن، تنش های روحی، حمله پنیک 
)هراس( و…، باعث ایجاد این عالمت می شود، در بیماری 
ام اس، این عالمت باید حداقل ۲۴ ســاعت طول بکشد، 
عالمتی که زودگذر اســت و به سرعت از بین می رود، ام 
اس نیست.صحرائیان در پاسخ به این سوال که آیا الزامی 
وجود دارد برای همه افراد مبتال به ام اس تصویربرداری 
ام آر آی صــورت گیرد، گفت: خیلی الزامی وجود ندارد، 
در مورد بعضی از افراد که پزشــک مشــکوک می شود، 
جهت تأیید تشــخیص، ام آر آی انجام می شود، این کار 
از دو جهت انجام می شود،؛ اول، تشخیص نواحی التهاب 
و دوم، معیاری برای پاسخگویی مناسب به درمان )در طی 
ســال های بعد، درخواست ام آر آی، مقایسه افزایش و یا 
کاهش پالکت ها و نقاط التهابی بدن را نشــان می دهد(

وی افزود: انجام ام آر آی، نه تنها در تشــخیص، بلکه در 
انتخاب نوع درمان و همچنین اثر پذیری درمان ضرورت 
دارد.صحرائیان در پاســخ به این سوال که آیا امیدی به 
عالج قطعی این بیماری وجود دارد، گفت: فردی که در 
حال حاضر مبتال به ام اس می شود، اگر سوال کند که آیا 
دارویی برای ریشه کنی این بیماری وجود دارد، پاسخ نه 
است. در دنیا درمان قطعی برای این بیماری وجود ندارد، 
البته نه امروز، با نه ۳۰ سال پیش متفاوت است، امروزه در 
مورد بیماری های خود ایمنی، اصطالحی به نام »کنترل 
شــدن بیماری« وجود دارد، بیمار سال های سال کنترل 
می شــود و بیماری خاموش می ماند.استاد دانشگاه علوم 
پزشــکی تهران گفت: در سال ۱۹۶۵ میالدی، تنها ابزار 
کنترل بیماری، کورتیکواستروئید ها بودند، در دهه ۸۰ 
و ۹۰ میالدی، اینترفرون ها وارد بازار شــدند، که قدرتی 
حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد داشتند، در سال ۲۰۰۶ به بعد با 
ورود داروهای جدید قدرت کنترل حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد 
افزایش پیدا کرد. )داروهای تزریقی که به آنها منونوکلئال 
آنتی بادی می گوئیم تا ۸۰ درصد، قدرت کاهش حمالت 
ســالیانه را دارند و مانع ظاهر شدن پالک های جدید در 
ام آر آی فرد می شــوند.(وی گفت: بیمار ممکن است تا 
سال ها توسط این داروها تحت کنترل قرار بگیرد و افراد تا 
۱۵ الی ۲۰ سال توانایی های خود را حفظ کنند، در حال 
حاضر قریب ۱۹ نوع دارو مورد تأیید جوامع بین المللی 
برای این بیماری وجود دارد.صحرائیان در پاســخ به این 
سوال که چرا بیماران نسبت به آغاز پروسه درمان مقاومت 
می کنند، گفت: به ســه دلیل در اوایل بیماری، حال فرد 
خوب اســت و تمایل به استفاده از دارو ندارد، چون طی 
۱۰ سال اول، بیماری خاموش است و بسیاری از بیماران، 
از داروها استفاده نمی کنند، زیرا پیشرفت بیماری در این 
۱۰ ســال بدون عالمت است )با مصرف دارو در این ۱۰ 
سال، جلوی پیشرفت بیماری در سال های آینده گرفته 
خواهد شد(.وی، مزمن بودن بیماری و همچنین تنش ها 
و اســترس های روحی را، از دیگر دالیل پروسه مقاومت 
به درمان دانســت و گفت: در کنترل بیماری ام اس، سه 
بازوی اصلی وجود دارد؛ دارو، آرامش و تغییر سبک زندگی 
که شــامل ورزش و تغذیه است. اگر یک ضلع این مثلث 

را انجام ندهیم، کنترل بیماری به خوبی انجام نمی شود.

خبر

امتیاز ویژه برای کنکوری های خوی
رئیس کمیســیون آمــوزش و تحقیقات مجلس 
شــورای اســالمی از موافقت رئیس جمهور برای 
اعطای امتیازات ویژه بــه دانش آموزان کنکوری 

مناطق زلزله زده خوی خبر داد.
خانه ملت نوشــت: علیرضا منادی ســفیدان روز 
یکشنبه با اشــاره به بازدید مشترک خود و وزیر 
آمــوزش و پرورش از مناطــق زلزله زده خوی به 
خبرنگاران گفت: در حال حاضر بسیاری از مدارس 
خوی، محل اســکان افراد آسیب دیده و زلزله زده 
اســت کــه در این بازدیــد مشــکالت معلمان و 

دانش آموزان مورد پیگیری قرار گرفت.
نماینده مردم تبریز و آذرشــهر و اسکو در مجلس 
افــزود: با توجه به اینکه مــردم خوی در دی ماه 
یعنــی روز قبل و در روز کنکــور، زلزله را تجربه 
کردند و از انســجام فکری برای شرکت در کنکور 
برخــوردار نبودنــد، طــی نامــه ای از وزیر علوم 
درخواست کردم که امتیازات ویژه برای داوطلبان 

کنکوری خوی در نظر گرفته شود.
منادی ســفیدان تصریــح کرد: بــر همین مبنا 
وزیر علــوم نیز موافقت رئیــس جمهور به عنوان 
رئیس شــورای عالی انقالب فرهنگی را اخذ کرد 
و تــا امتیازات ویژه کنکوری بــرای دانش آموزان 

کنکوری در خوی در نظر گرفته شود.
وی اضافه کرد: با پیگیری های انجام شده از طریق 
وزارت نفت، ایمیدرو، صنایع مس، ســتاد اجرایی 
و بنیاد برکت، هریک از این دســتگاه ها قول هایی 
برای ساخت مدارس در مناطق زلزله زده داشتند.

رئیس کمیســیون آمــوزش و تحقیقات مجلس 
شورای اســالمی یادآور شد: همچنین مقرر شد با 
همراهی سپاه پاســداران انقالب اسالمی تعدادی 
از کانکس ها برای اســکان موقت در اختیار مردم 
زلــزه زده خوی قرار گیرد. هــر یک از خیرین هم 
تقبل کردند که حداقل ۱۰ مدرســه از شهرستان 

خوی را بازسازی یا نوسازی کنند.
منادی ســفیدان اضافه کرد: همچنین قرار شــد 
یکی از خیرین عزیز لوله کشــی خانه های روستای 
تخریب شــده را تقبل کند و مواد غذایی از جمله 

برنج را در اختیار زلزله زدگان قرار دهند.
وی خاطرنشــان کرد: هدف ما این بود که آموزش 
در مناطــق زلزله خوی متوقف نشــود و با ایجاد 
کانکس و چادر، تا بازسازی کامل مدارس آموزش 

برپا باشد.

 آغاز بارش باران و برف در تهران
 از امشب

براساس اعالم اداره کل هواشناسی استان تهران، 
وضعیــت جوی این اســتان کمی ابــری تا نیمه 
ابری همراه بــا وزش باد مالیم و بــارش باران و 
برف در تهران از اواخر وقت دوشــنبه )۱۷ بهمن( 

پیش بینی می شود.
به گزارش ایلنا، با بررســی نقشه های هواشناسی، 
تصاویر ماهــواره ای و خروجی مدل های پیش یابی 
عددی طی پنج روز آینده وضعیت جوی اســتان 
تهران آســمانی کمی ابری تا نیمه ابری در بعضی 
ساعات همراه با وزش باد مالیم پیش بینی می شود.

برای امروز )۱۷ بهمن( در صورت عدم مهار منابع 
آالینده هــای جوی به دلیل عــدم وزش باد قابل 

مالحظه غبار رقیق دور از انتظار نخواهد بود.
با ورود سامانه بارشی جدید از اواخر وقت دوشنبه 
)۱۷ بهمن( تا پایان هفته با فعالیت متناوب سامانه 
بارشــی افزایش ابر و در بعضی ساعات بارش برف 
و باران در سطح استان در نیمه شمالی بارش برف 
در ارتفاعات، برف و کوالک برف گاهی همراه با مه 
پیش بینی می شود.عمده بارش ها برای اواخر وقت 
دوشنبه و طی روز سه شنبه)۱۸ بهمن( در مرکز و 
نیمه جنوبــی به صورت بارش باران گاهی همراه با 
رعد و برق و روز پنجشــنبه)۲۰ بهمن( به صورت 
برف و باران اســت.از اواخر وقت سه شــنبه و طی 
روز چهارشنبه تا صبح پنجشنبه در سطح استان 
وزش بــاد به ویژه در بخش هــای جنوبی و غربی 
استان گاهی وزش باد شــدید مورد انتظار است.

تا روز سه شــنبه شاهد افزایش نسبی دما خواهیم 
بود و ســپس تا پایان هفته روند کاهش تدریجی 
دما پیش بینی می شود.آســمان تهران امروز )۱۷ 
بهمن( نیمه ابری تا ابری همراه با غبار صبحگاهی 
بــا حداقل دمــای ۴ و حداکثر دمــای ۱۱ درجه 
سانتیگراد و طی  سه شنبه )۱۸ بهمن ( نیمه ابری 
تا ابری در بعضی ســاعت ها بارش باران و در شب 
وزش باد با حداقــل دمای ۳ و حداکثر دمای ۱۱ 

درجه سانتیگراد پیش بینی می شود.

خبر

همدلی|  مهســا بهادری: چند روز پیش 
خبری منتشر شد مبنی بر اینکه مرگ ۸۳۴ 
نفر به دلیل برق گرفتگی در ســال ۱۴۰۰ و 
رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی درباره 
این ماجرا گفت: بیشترین آمار برق گرفتگی 
مربوط به افراد غیرفنی است. در سال گذشته 
۸۳۴ نفر در کشــور بر اثر برق گرفتگی جان 

خود را از دست دادند.
 بــه همین بهانــه و برای بررســی وضعیت 
ایمنی در کشور به گفت وگو با حمید سوری، 
اپیدمیولوژیســت و رئیــس مرکز تحقیقات 
ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت های 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پرداختیم 

که در ادامه می خوانید.
حمید سوری درباره وضعیت ایمنی می گوید: 
»به قول خارجی ها ارتقا ایمنی در پیشگیری 
از حادثه اولویت دارد، این خیلی مهم است که 
ما فضایی را ایجاد کنیم که مردم هم از لحاظ 
فیزیکی و هم از لحاظ حسی، احساس ایمنی 
کنند. البته بین ایمنی و امنیت تفاوت وجود 
دارد ایمنی )ســیفتی( و امنیت)سکیوریتی( 
اســت. امنیت درباره بحث های سیاســی و 
پدافندی است که من نمی توانم کمک کنم اما 
دربا ه ایمنی خیلی مهم است که نگاه ارتقای 
ایمنی را داشته باشیم که به معنای مجموعه 
مراقبت هایی است که استعداد خطر در جامعه 
را برای نیروهای انســانی به حداقل برسانیم، 
چون بین مخاطــره با خطر هم تفاوت وجود 
دارد. مخاطره یک استعداد بالقوه و خطر یک 
استعداد بالفعل است، زمانی که درباره بحث 
ایمنی صحبت می کنیم یعنی ما مخاطرات در 
همه سطوح زندگی را شناسایی کنیم و برای 

ارتقا ایمنی و کاهش خطر تالش کنیم.«
او ادامــه می دهد: »بــه طور مثــال ما از 
اتومبیلی که اســتفاده می کنیم امکان دارد 
هیچــگاه دچار حادثه نشــود چون خطری 
ایجاد نکرده، اما مخاطره آمیز اســت چون 
اصول ایمنی در آن رعایت نشده و الستیک 
و ترمــز و... هیچ چیــزش ایمن نیســت و 
بــرای اینکه آن را ارتقــا دهیم باید مطابق 
با اســتاندارهای روز دنیا خودروهای ایمن 
درست کنیم یا به سمت تولید خودروهای 
هوشمند حرکت کنیم که خطاهای انسانی  
را که ممکن است مخاطره را به خطر تبدیل 
کند به حداقل برســانیم، چون اگر خودرو 
هوشمند باشد، بهتر می تواند خطا را کاهش 
دهــد. جدای از اتومبیل بایــد به این نکته 
هم اشــاره کنیم که خانه هایمان هم پر از 

مخاطره است.«

این کارشــناس توضیح می دهد: »من یک بار 
به صورت کامال اتفاقی نشستم و تمام عوامل 
مخاطره آمیــزی که در منزل وجــود دارد را 
شناسایی کردم و متوجه شــدم که بیش از 
۱۵۰  عامل مخاطره آمیز در منزل وجود دارد، 
عواملی که اگر ایمن نشــوند، به خطر تبدیل 
می شــوند. این عوامل چیســت؟ مثال همه 
پریزهایی که در خانه وجود دارد مخاطره آمیز 
به شمار می آیند چون ممکن است یک وسیله 
فلزی را وارد آن کند و برق او را بگیرد، امکان 
دارد هیــچ گاه هم چنین کاری را انجام ندهد 
اما وقتی درباره ایمنی صحبت می کنیم یعنی 

همین مسئله.« 
 مقایسه ایمنی در ایران و دیگر کشورها

او درباره مقایسه ســطح ایمنی در ایران با 
دیگر کشــورها در زمینه رانندگی می گوید: 
»خود ارتقای ایمنی و رفتار ایمن، شاخص 
توســعه یافتگی اســت. یعنــی خانه ای که 
ســاختمان و خانه و ماشــین و حتی رفتار 
آدم هایش ایمن اســت، نشــان دهنده این 
اســت کــه روی جامعه کار شــده و وقتی 
روی آن کار شــده باشد یعنی احتمال بروز 
خطــر هم کاهش پیــدا می کند. یک مثال 
ســاده درباره خودرو بزنیم، ســطح ایمنی 
خودروها را با ســتاره مشــخص کردند، از 
خودروهای بی ســتاره گرفته تا پنج ستاره، 
تفاوتش چیست؟ وقتی خودروی پنج ستاره 
می خریم، احتمال خطر بسیار کاهش پیدا 

می کند. اکثر اتومبیل هایی که در کشور مت 
هستند یا ستاره ندارند یا یک ستاره هستند 
و ما کال سه یا چهار خودرو ستاره داریم که 

یا وارداتی هستند یا مونتاژ داخلی اند.«
او درباره اسامی این خودروها توضیح می دهد: 
»طبق چیزی که ســازمان اســتاندارد اعالم 
کرده اســت، خودرو سوزوکی ویتارا، مزدا۳ و 
سراتو خودرو سه ستاره هستند ولی ما اساسا 
خــودرو چهار یا پنج ســتاره مونتاژ یا تولید 

داخل نداریم.«
سوری درباره موتورسیکلت ایمن و ناایمن هم 
می گوید: »ما موتور سیکلت ایمن هم نداریم 
چه از لحاظ دستگاه، چه تامین ایمنی راکب و 
اکثریت موتورسواران ما نیز رفتار ناایمن دارند 
و قانونی هم برای رســیدگی به این مســئله 
نداریم. حتی آن کســانی کــه از کاله ایمنی 
هم استفاده می کنند از کاله نامناسب استفاده 

می کنند.«
این متخصص درباره تعداد  افردی که در سال 
۱۴۰۰ تعــداد ۸۳۴ نفر بر اثر برق  رفتگی در 
سالجان خود را از دست داند توضیح می دهد: 
»ســوانح و حوادث از عمده ترین دالیل فوت 
در ایران اســت. طبق تحقیقات ما حدود ۵۵ 
هزار مرگ ناشی از سانحه در کشور داریم. از 
بین این موارد ســوانح رانندگی بیشترین هم 
را دارد. حدود یک پنجم به ســوانح رانندگی 
تعلق دارد. نسبت دیگری از این سوانح برای 
حوادث غیرعمد بود، هرچند ما سوانح عمدی 

مثل خودکشی هم داریم.«
سوری درباره ارتباط خودکشی با عدم رعایت 
ایمنی توضیح می دهد: »دسترســی افراد به 
مواد مســموم کننده یا تپانچه یا اینکه افراد 
خودشان را به پایین پل پرتاب می کنند؛ آن 
هم در شــرایطی که پل های ما ایمن نشــده 

است منتهی عمدی است.«
او درباره حوادث غیر عمدی می گوید: »فرضا 
افراد که به قصد خودکشی با کشتن دیگران 
رانندگی نمی کنند، این می شود حوادث غیر 
عمدی که باالتــر هم به آن اشــاره کردم و 

مربوط به ضعف رانندگی می شود.«
درباره آمار برق گرفتگی می گوید: »حتی میزان 
برق گرفتگی هم مشخص نیست که چه میزان 
عمدی و چه میزان از آن غیر عمدی است؛ اما 
یک مســئله که درباره این ماجرا وجود دارد 
این اســت که وقتی به یک روستا برق کشی 
می کنیم آموزش های الزم برای استفاده از آن 

را ارائه نمی دهیم.«
این متخصص دربــاره افزایش یا کاهش آمار 
برق گرفتگی در کشــور می گویــد: »باالخره 
یکســری اقدامات برای ارتقای ایمنی وجود 
دارد، اما آمار فوت افراد بر اثر برق گرفتگی در 
مقایسه امسال با سال های گذشته نه کاهشی 
بوده و نه افزایشــی، این آمار در ســال های 
گذشــته دائما در نوسان بوده و همین نشان 
می دهد که ما افزایش ایمنی دست کم در این 
زمینه را نداشتیم چون آمار کاهشی نیست.«

بررسی وضعیت ایمنی در گفت وگوی همدلی با یک متخصص:

خانه هایمان پر از مخاطره است

همدلی| امید لطفی- سونامی ســرطان که چند  سال پیش 
برخی متخصصان ســرطان و دســت اندرکاران حوزه ســالمت  
نسبت به بروز آن هشــدار داده بودند، گویا رنگ واقعیت گرفته 
است. همین دیروز رئیس اداره سرطان دفتر مدیریت بیماری های 
غیرواگیر معاونت بهداشت وزارت بهداشت ازابتالی ساالنه ۱۵۰ 

هزار نفر به سرطان در ایران خبر داد.
علی قنبری مطلق با بیان اینکه ساالنه تقریبا نزدیک به ۱۵۰ هزار 
نفر در کشور به سرطان مبتال می شوند، به ایسنا گفت: همچنین 
تقریبا سالی حدود پنج درصد هم در کشور افزایش بروز سرطان را 
داریم که این میزان طی دو دهه آینده در همه جای دنیا افزایش 
پیدا می کند. میزان بروز ســرطانی که از سال ۲۰۲۰ تا دو دهه 
آینده برای ایران پیش بینی شده، فقط به دلیل تغییرات جمعیتی 
۱۱۵ درصد اســت. در حالی که متوســط جهانی آن ۶۳ درصد 
است. علت هم این اســت که در حال حاضر اکثر جمعیت مان، 
جمعیت جوان و میانسال هستند که طی دو دهه آینده این افراد 
به سن پیری می رسند و از آنجایی که هرم جمعیتی مان بیشتر 
به سمت پیری می رود، بنابراین متوسط افزایش بروز سرطان در 
کشور ما بیش از سایر کشورهاست و دلیل دیگری جز این ندارد.

به گفته وی کشور ما به لحاظ مرگ ومیر ناشی از سرطان در رده 
متوسط قرار دارد . مردان بیش از زنان میتال به سرطان می شوند. 
به عنوان مثال از کل ابتال به ســرطان در ایران، ۵۲ درصدش در 

مردان و حدود ۴۸ درصد در زنان است.
در حالــی روز گذشــته رئیس اداره ســرطان دفتــر مدیریت 
بیماری های غیرواگیر معاونت بهداشت وزارت بهداشت از ابتالی 
ساالنه ۱۵۰هزار بیمار سرطانی در کشور خبر داد که سال گذشته 
در همین روزها مســئوالن وارت بهداشت از ابتالی ساالنه ۱۳۵ 
هزار مورد سرطان در کشورخبر می دادند. بهمن پارسال فشین 
اســتوار ، مدیرکل دفتر مدیریت بیمــاری های غیرواگیر وزارت 
بهداشــت، گفت: ساالنه حدود ۱۳۵ هزار مورد سرطان در کشور 

اتفاق می افتد که متاسفانه با شیب افزایشی مواجه هستیم.
 اقرار به سونامی سرطان در ایران

روند رو به رشــد سرطانها در کشورمان، واقعیت تلخی است که  
بارها متخصصان سرطان و دست اندرکاران حوزه سالمت به آن 
اذعان داشته و گفته اند باید تدابیری اتخاذ کنیم که سرعت روند 
رو به رشد آن را کنترل کنیم و حتی بر این عقیده اند که کشور 
دچار  سونامی سرطان شده است هرچند مسئوالن ارشد وزارت 
بهداشت در دولتهای  پیشین بارها آن ا تکذیب کردند و گفتند 
آنچه از وضعیت بیماریهای سرطانی در کشور مشاهده می شود، 
تنها یک روند رو به افزایش اســت. اما روز گذشــته رئیس اداره 
ســرطان دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر معاونت بهداشت 
وزارت بهداشت تلویحا به آن اقرار کرد. وی درباره بحث سونامی 
ســرطان در ایران که مدت ها در باره آن بحث می شــد، گفت: 

»بستگی دارد که چه تعریفی از سونامی داشته باشیم. اگر سونامی 
به عنوان چیزی غیرقابل پیش بینی باشد، استفاده آن در زمینه 
سرطان درست نیست. اما اگر منظور از سونامی سرطان این است 
که تعداد موارد سرطان در ایران دارد خیلی زیاد می شود، درست 
است و نباید هم تعجب کنیم، چراکه دلیل آن مشخص است. باید 

آماده باشیم که چگونه می خواهیم با این افزایش مواجه شویم.«
اقرار علی قنبری مطلق به ســونامی سرطان در کشور در حالی 
اســت که چند سال پیش سید حسن هاشمی، وزیر وقت وزارت 
بهداشــت گفته بود سونامی ســرطان، تیتر ژورنالیستی است و 

واقعیت ندارد.
 کاهش 10 ساله سن سرطان در کشور

گفتنی است سرطان بعد از تصادفات و بیماری های قلبی سومین 
عامل مرگ و میر در ایران اســت که با افزایش امید به زندگی و 
افزایش درصد ســالمندی، انتظار می رود موارد بروز آن در یک 
دهه آینده به شدت افزایش یابد. تلخ تر این که بیش از یک سوم 

از موارد ابتال به سرطان در ایران از نوع پیشرفته است.
دو ماه پیش اســماعیل اکبری، رئیس مرکــز تحقیقات علمی 
انستیتو سرطان در مراسم تجلیل از خیر علم و فناوری و اهدای 
مارجین های سرطان به پنج دانشگاه علوم پزشکی اعالم کرد: ۳۵ 
درصد سرطان های کشور از نوع پیشرفته است که این میزان برای 
کشورهای غربی ۴.۵ درصد است. او در مورد رشد سرطان گفته 
بود سرعت رشد سرطان در ایران ۳۳ درصد از هزار نفر است و در 

آمریکا ۱۵۰ درصد در هزار نفر است.
عالوه بر رشــد ســرطان و همچنین درصد باالی ســرطانهای 
پیشــرفته، کاهش سن ســرطان نیز چالش دیگر نطام سالمت 
کشور است. مقامات بهداشتی کشور می گویند بروز سرطان در 
جامعه ما ۱۰ سال پایین آمده که یکی از علل آن سبک زندگی 

غلط از جمله تغذیه است.
 عوامل بسترساز سرطان در کشور فراهم است

روند رو به رشد سرطان در کشور 
در حالی اســت که تمام عوامل 
بسترساز آن در کشــور فراهم 
است. به عنوان مثال تحقیقات 
سازمان جهانی بهداشت حاکی از 
آن است که خطر ابتال به سرطان 
در افرادی که در محیط های باز 
آلوده زندگی می کنند، بیشــتر 
از سایرین اســت. این در حالی 
است که مردم تهران تنها چند 
روز از روزهای سال را هوای پاک 

تنفس می کنند.
ارایه  آمار  بر اســاس  همچنین 

شده از طرف مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشــتی علت ۳۵ درصد سرطان ها در کشــور ناشی از مصرف 

دخانیات است.
البته نباید ورود جامعه ایران به ســن پیری و افزایش افراد مسن 
و پیر در جامعه در ازدیاد بیماران سرطانی را از  نظر دور داشت. 
بدون تردید یکی از دالیل افزایش سرطان در کشور، ورود جامعه 
به ســن میانسالی است، زیرا میانسالی سن شروع سرطان است. 
بدیهی اســت با توجه به بافت جمعیتی کشــور در سالهای آتی 

میزان مبتالیان به انواع سرطان بیشتر خواهد شد.
یه گفته مقامات بهداشــتی کشــور، میزان بروز سرطانی که از 
سال ۲۰۲۰ تا دو دهه آینده برای ایران پیش بینی شده، فقط به 
دلیل تغییرات جمعیتی ۱۱۵ درصد است. در حالی که متوسط 
جهانی آن ۶۳ درصد است. علت هم این است که در حال حاضر 
اکثر جمعیت  ایران، جمعیت جوان و میانســال هستند که طی 
دو دهه آینده این افراد به ســن پیری می رسند و از آنجایی که 
هرم جمعیتی مان بیشتر به سمت پیری می رود، بنابراین متوسط 
افزایش بروز سرطان در کشور ما بیش از سایر کشورهاست و دلیل 

دیگری جز این ندارد.
کارشناسان سالمت بر این باورند که خودمراقبتی، اصالح باورهای 
نادرست و سبک زندگی و انجام آزمایش های غربالگری با هدف 

پیشگیری به موقع در کنترل این بیماری موثر است.

ساالنه 1۵0 هزار نفر به سرطان در ایران مبتال می شوند
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