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شناسایی بیش از 100 عامل خطر 
ژنتیکی برای بیماری های آلرژیک

در پی انتشار مطالبی غیرعلمی 
در رسانه ها و فضای مجازی 
ریاست  اخیر،  ماه  چند  طی 
کل سازمان نظام پزشکی طی 
بیانیه ای اعالم کرد که با هر نوع 
دخالت غیراصولی در امور پزشکی به شدت برخورد 
دکترحسن  به  نامه ای  طی  وی  همچنین  می شود. 
هاشمی، وزیر بهداشت خواستار اقدامات جدی و 
کارآمد آن وزارتخانه با متخلفان شد. به گزارش سپید 
به نقل از روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، در 
بیانیه ایرج فاضل آمده است: به اطالع همکاران عزیز 
می رساند در پی موضع گیری ها و اظهار نظرهای 
سخیف و غیرعلمی در زمینه امور پزشکی، سازمان 
نظام پزشکی بنا بر وظایف خود با افراد متخلف در 
کسوت پزشکی برخورد جدی کرده و آنان را برابر 
قانون محکوم نموده است. این سازمان امیدوار است 
برخورد الزم با غیرپزشکانی که در امور طبابت دخالت 
می کنند، از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی اقدام جدی به عمل آید.
همچنین در نامه رئیس کل سازمان نظام پزشکی به 
وزیر بهداشت آمده است: اخیرا شواهد فزاینده ای از 
دخالت آشکار و به کلی غیرعلمی در امور پزشکی و 
طبابت در فضای مجازی و رسانه کشور دیده می شود که 
تهدیدی بزرگ برای سالمت مردم و اداره امور طبابت 
در مملکت است. برخورد با این پدیده خطرناک نیاز 
به اقدامات جمعی و همه جانبه دارد و نظام پزشکی 
برخورد با مواردی را درمحدوده اختیارات خود آغاز 
کرده است. خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات 
جدی و کارآمد در جهت جلوگیری از این موارد و 
برخورد کارساز با دخالت غیرپزشکان در امور طبابت و 

موارد تخلف انجام پذیرد.«

رئیس کل سازمان نظام پزشکی
با افراد متخلف در کسوت 

پزشکی برخورد جدی می کنیم
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 شعیب شاه زمانی

مطبوعات،  نمایشگاه  برگزاری  ایام  در 
علمی  هیات  اعضای  حضور  با  میزگردی 
انجمن سرطان، به همت روزنامه سپید برگزار 
شد. میهمانان این نشست، عبداهلل فضلعلی 
آنکولوژی،  و  رادیوتراپی  متخصص  زاده 
ناصر پارسا سرطان شناس و فوق تخصص 
تخصص  فوق  سمیعی  فرهاد  و  ژنتیک 

رادیوتراپی و آنکولوژی بودند. 
مشروح این میزگرد در این شماره تقدیم 

خوانندگان عزیز خواهد شد.

مجری: آقای دکتر فضلعلی زاده! برای شروع 
بحث لطفا بفرمایید وضعیت کشورمان از نظر 

ابتال به سرطان چگونه است؟
انجام  که  رتبه بندی  براساس  فضلعلی زاده: 
شده، ازنظر میزان شیوع سرطان، کشور ایران 
یعنی خوشبختانه  دارد  قرار  رتبه چهارم  در 
سطح ابتال به سرطان در این کشور باال نیست. 
در مورد سرطان عوامل علتی اکویولوژیکی 
سالهاست  ما  و  دارد  شناخته شده  ای وجود 
درباره سرطان در ایران تالش کردیم که عوامل 
سرطان زا را به مردم بشناسانیم. خوشبختانه این 
تالش ما با موفقیت همراه بوده و رسانه های 
چه  و  نوشتاری  چه  شنیداری  چه  گروهی 
همکاری  و  داشتند  همراهی  همه  دیداری 
کردند. خوشبختانه سطح آگاهی مردم باال رفته 
است. باید دقت داشته باشیم خودمراقبتی یکی 

از مهمترین نکات در ابتال به سرطان است. این 
خودمراقبتی از خود خانواده شروع می شود. 
خانواده می تواند نوعی تصویر و روش زندگی 
خانواده را متناسب با این عوامل خطرزا تغییر 
بدهد. بچه ها از همان کودکی می توانند به رژیم 
غذایی عادت داده بشوند که عوارض دیررس 
مانند سرطان در سالهای آینده برایشان خطر 
ساز نباشد. خانواده در این امر، نقش بسیار 
مهمی دارد. میگویند تعلیم و تربیت و قوام و 
شخصیت افراد در خانواده شکل می گیرد. در 
مورد بیماری سرطان هم همین وضع است. 
توصیه ما این است که خانواده ها مطالعه کنند و 
ببینند که عوامل سرطان زا چه چیزهایی هستند. 
نو ع تغذیه و سفره خانوادگی خود را متناسب 
با غذاهایی بچینند که اثرات سرطان زایی بسیار 
کمی دارد. گذشته سفره های ما سنتی بوده و 

االن تمایل مردم به فست فودها است.
مجری: بسیاری از خانواده ها به دلیل سبکی 
که امروزه بر زندگی مردم حاکم شده است، 
فست  غذاهای  خوردن  از  کامال  نمی توانند 
فودی اجتناب کنند. به نظر شما یک خانواده 
یا یک فرد در هفته یا ماه چند بار می تواند فست 
فود بخورد؟ اگر الزم به استفاده از غذاهای 
آماده شد، چه غذایی بخوریم؟ در میان فست 

فودها کدام یک خطر کمتری دارد؟ 

فضلعلی زاده: من فکر می کنم به شرط اینکه 
فست فودها از مواد اولیه سالم و قابل اعتماد 
درست شود، یکی دو بار خوردن آن در ماه 
اشکالی ندارد. اما بحث بسیار مهمی که در اینجا 
باید به آن توجه شود، میزان و نحوه نظارت 
مسئولین حافظ سالمت بر تولید مواد غذایی 
و به خصوص فست فودها است. این مسئله 
جزو وظایف خدمتگذاران نظام سالمت است 
که این نوع غذاها را از همان مبدأ کنترل کنند. 
کارخانه  نمی تواند  که  خانواده ها  هرحال  به 

کنسروسازی را کنترل کند.
سمیعی: من قبل از اینکه به بحث نظارت بر 
مواد غذایی و فست فودها بپردازم، از مجموعه 
سپید تشکر میکنم و عرض می کنم که همه 
اساتید و گروه های پزشکی روزنامه سپید را 
یکی از خادمین مخلص جامعه سالمت کشور 
می دانند. اما در مورد فست فود و مشکالت 
تغذیه  ای که سرطان را دامن می زند باید بررسی 
کنیم که اینها از کجا نشأت می گیرند. قطعا از 
سوسیس و کالباس و روغن و سسی که در این 
غذاها به کار برده می شود. وگرنه متأسفانه من 
تابحال ندیده ام که کسی بیاید و یک نان و پنیر 
و سبزی و گردو را با نظافت و تر و تمیز درست 
کرده و به من و شما ارائه بدهد. شما دیده اید؟ 
من اگر پزشک نبودم، واقعا خودم این کار را 

می کردم. یعنی می رفتم غذای سنتی سالم ایرانی 
را به صورت فست فود آماده می کردم و دراختیار 
کسانی قرار می دادم که فرصت نشستن بر سر 
سفره سنتی غذای ایرانی را ندارند. درصورتی 
که جای غذاهای سنتی ما خالی است. به خوبی 
میشود با کمی نان و پنیر و خرما، یک ساندویچ 
ویتامینه، سالم و طبیعی درست کرد. کجای 
مملکت این را دیده اید؟ بنابراین من مشکل 
اصلی را در همان غذاهای پروسس شده که 
پر از سوسیس و سس و غیره درست می شوند، 
می دانم. وقتی که نان و جگر و روده مرغ و 
گاو و گوسفند را چرخ می کنند و به صورت 
سوسیس و کالباس عرضه می کنند، خانواده ها 
که از ماهیت آن خبر ندارند. مسئولیت کنترل این 
غذاها بر عهده سیستم سالمت و دستگاه هایی 
است که بر غذا و دارو مایحتاج مردم نظارت 
میکنند. البته ابعاد این ماجرا، بسیار وسیع تر از 
این است. از وزارت کشاورزی و محیط زیست 
و کودهای ممنوع و هورمون هایی که در مواد 
کشاورزی استفاده می شود، گرفته تا میوه های 
درشت و خوش آب و رنگی که طبیعی رشد 

نکرده و برای سالمتی مضر است.
اهمیت  پیشگیری  سرطان  بحث  در  مجری: 
بسیار زیادی دارد. اما به هرحال ممکن است به 
دالیل مختلف برخی به این بیماری مبتال شوند. 

تشخیص زودهنگام و به موقع بیماری چقدر 
اهمیت دارد و چگونه می شود ابتال به سرطان را 

زود تشخیص داد؟
پارسا: من هم از مجموعه روزنامه سپید صمیمانه 
تشکر می کنم که از طریق کار خود، اطالعات به 
روز را با زبانی ساده و قابل فهم در اختیار افراد و 
کادر پزشکی می گذارید. در پاسخ به این سوال 
باید عرض کنم که در محیط زیست ما، بیش از 
33.000 نوع بیماری وجود دارد که اکثر آنها 
بیماری عفونی هستند. این براساس گزارش 
سازمان بهداشت جهانی است. ولی ما با برخی 
از آنها بیشتر سروکار داریم از جمله سرطان، 
دیابت، بیماری قلب و عروق، پوکی استخوان و 
... در شیوع این بیماری ها، ترکیبات اولیه که در 
غذاها استفاده می شود حرف اول را می زند. ما 
باید از زمین کشاورزی شروع کنیم که ببینیم چه 
اتفاقاتی در این مسیر می افتد تا موقعی که این 
غذا وارد سفره غذایی می شود. اینجاست که 
کمبود بازرس و متخصص احساس می شود که 
این را کنترل و بررسی کند. مطالبی که آقای دکتر 
فرمودند کامال صحیح است. فست فود، یکی 
از عواملی است که باعث ازدیاد انواع سرطان 
شده است. اما ما بیش از 270 نوع سرطان داریم 
که ده ها عامل مخنلف باعث آن میشود.  تغذیه 
یکی از آنها است؛ از تغذیه مهمتر، استعمال و 

استفاده از دخانیات است؛ همین سیگار و قلیان 
بیش از 12 نوع سرطان بافتی ایجاد می کنند که 
مهمترین آنها سرطان ریه است. اگر 9 نفر مبتال به 
سرطان ریه در بیمارستان باشند و با آنها صحبت 
کنید، می بینید که 8 نفر از آنها دخانیات مصرف 
می کردند. کسی که سیگار بکشد شانس ابتال 
سرطان ریه در او تا 35درصد باال می رود. اما 
کسانی که با او زندگی می کنند 5درصد برای 
آنها خطر دارد. من اخیراً  مصاحبه  ای با روزنامه 
آفتاب یزد داشتم که می توانید مطالعه کنید تمام 
آمار و اتفاقاتی که می افتد چه از نظر فیزیولوژی 
که نیکوتین چه اثراتی روی مغز دارد و چرا 
یک انسانی تفریحی شروع می کند و بعد از چند 
سال معتاد می شود را در آن مصاحبه به طور 
کامل توضیح داده ام. در دود سیگار 4 هزار نوع 
مواد شیمایی وجود دارد که هفتاد نوع آن ثابت 
شده که  به صورت علمی و آزمایشی سرطان زا 
هستند. درواقع 70 عنصر در دود سیگار وجود 
سرمایه  ما  چرا  هستند..  سرطان زا  که  دارد 
گذاری نمی کنیم روی پیشگیری از سرطان؟ 
چرا مردم را از طریق آموزش و ارتقا و آگاهی 
آماده نمی کنیم که سطح زندگی خود را اصالح 
کنند و یاد بگیرند که چگونه زندگی کنند و چه 
غذاهایی را بخورند و چه غذاهایی را نخورند و 
حتما روزی یک ساعت ورزش کنند؟ باید کمک 
کنیم میزان سرطان را پایین بیاوریم. ما سرطان را 
نمی توانیم از بین ببریم. باالخره محیط زندگی 
آلوده است و باعث این آلودگی خود انسانها 

می شود. 
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در میزگرد »اعضای انجمن علمی سرطان« مطرح شد 

 عوامل سرطان زا در محیط زیست،270 نوع سرطان ایجاد می کنند
گزارش یک


