 کارنیل ،بزرگترین شبکه موفقیت ایرانیان می باشد ،که
افرادی زیادی توانسته اند با آن به موفقیت برسند ،فاطمه
رتبه  11کنکور کارشناسی ،محمد حسین رتبه 86کنکور
کارشناسی ،سپیده رتبه  3کنکور ارشد ،مریم و همسرش
راه اندازی تولیدی مانتو ،امیر راه اندازی فروشگاه
اینترنتی،کیوان پیوستن به تیم تراکتور سازی تبریز ،میالد
پیوستن به تیم صبا ،مهسا تحصیل در ایتالیا ،و .....این موارد
گوشه از افرادی بودند که با کارنیل به موفقیت رسیده اند،
شما هم می توانید موفقیت خود را با کارنیل شروع کنید.
برای پیوستن به تیم کارنیلی های موفق روی لینک زیر
کلیک کنید.

www.karnil.com
همچنین برای ورود به کانال تلگرام کارنیل روی لینک زیر
کلیک کنید.

https://telegram.me/karnil

وزارت بهدا شت ،ردمان و آموزش زپشکی

دفتر آموزش و ارتقای سالمت
شورایفرهنگی
دفتربیماری اهیغیرواگیر/ادارهسرطان

سرطان قابل پيشگيري و درمان است ؛ با خودمراقبتي و امید
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سرطان و باورهای نادرست
هر اندازه که موضوعی در نزد مردم ناش��ناخته باشد ،تلقی جادویی و رمزآلود بودن آن
بیش��تر خواهد شد .س��رطان یکی از این موضوعات اس��ت .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 تاثیرگذارند بنابراین لزوم تغییر این
باورهای نادرست اساسی تر از هر باور نادرست دیگری است.
س��رطان ،س��ال ها به عنوان عامل اجتناب ناپذیر مرگ تلقی می ش��ده بنابراین چندان
عجیب نیس��ت که باورهای نادرس��ت درباره آن زیاد باش��د .در این مجموعه مهمترین
باورهای ناردست درباره سرطان بیان می شود.
 .1درمان قطعی س�رطان کشف شده است،
ولی ش�رکت های بزرگ داروسازی اجازه
نمی دهند که این درمان به کار رود!
ه��ر از گاه��ی چنی��ن مطالبی بخص��وص در
فضای مجازی انتش��ار می یابد .اطمینان داشته
باش��ید که چنین چیزی صحت ندارد .بسیاری از
پزش��کان ،صاحبان ش��رکت های دارویی و افراد
مشهور و پرنفوذ 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.
 .2آيا بيمار مبتال به سرطان ،سرنوشت غم انگیز محتومی دارد؟
بيماري س��رطان ،بیماری دش��وار 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 باقی مانده نیز
طول عمری طوالنی خواهند داشت .همین تغییر در دیدگاه باعث می شود یک بیمار مبتال
به سرطان از پیش باخته نباشد.
میزان بقای بیماران مبتال به س��رطان بیش از هر چیز به نوع س��رطان و مرحله بیماری
بستگی دارد.
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 .3آيا سرطان یک بیماری ُمسری است؟
به عنوان یک اصل کلی بیماری س��رطان،
بیماری قابل انتقالی نیس��ت بنابراین لزومی
ندارد از یک بیمار مبتال به سرطان دوری کنیم.
البته برخی از عوامل ایجادکننده س��رطان از
دسته عوامل عفونی هستند مانند نقشی که
برخی عوامل عفونی در ایجاد س��رطان های
معده ،گردن رحم و کبد دارند و به شیوه هایی
م��ی توانند انتق��ال یابند .ولی خ��ود بیماری
سرطان انتقال نمی یابد.

 .4آيا ارث مي تواند علت ايجاد سرطان باشد؟
تنها تعداد اندكي از انواع سرطان مي تواند ارثي باشد.
ش��اید در برخي خان��واده ها امكان بروز يك نوع س��رطان
بيش از معمول باش��د اما چیزی که بی��ش از عوامل ارثی
مهم اس��ت شیوه زندگي نامناس��ب مانند مصرف سیگار،
عوامل تغذیه ای و محیطی است.

 .5آيا سرطان مي تواند به وسيله ضربه
يا تصادف ايجاد شود؟
گاهي اوقات يك ضربه س��بب می شود
توجه ما به ت��وده یا نقطه ای از بدن جلب
ش��ود اما به اين معني نيست كه آن ضربه
اين بيماري را ايجاد كرده است.
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 .6آیا عمل جراحي باعث پخش شدن سرطان در بدن می شود؟
نمونه برداری اساسی ترین راه تشخیص بیماری و جراحی یکی از مهم ترین روش های
درمان بیماری س��رطان است و س��بب انتشار بیماری نمی ش��ود .گاهی که نمونه برداری
احتم��ال آلوده ش��دن نواحی نزدیک توم��ور را زیاد می کند پزش��کان تمهیداتی را به خرج
می دهند که از پخش شدن بیماری جلوگیری کنند.

.7آیا اطالع داش�تن از بیماری س�بب بدتر شدن بیماری
می شود؟
اصل مهمی که درباره اطالع داشتن از بیماری اهمیت دارد این
است که میزان نیاز بیماران به دانستن متفاوت است .بنابراین باید
با هر بیمار بر اس��اس نیازها و خواس��ته های��ش برخورد کرد .باید
دانسته های قبلی بیمار را سنجید و هر اندازه که عالقه مند بود به
او اطالعات را منتقل کرد .در ایران نیز مانند دیگر نقاط جهان ،بیش
از دو سوم بیماران مبتال به سرطان دوست دارند تشخیص خود را
بدانند و درباره ش��یوه های درمانی خود مطلع گردند .دیده ش��ده
اس��ت که بیمارانی که از سرطان خود آگاهند ،با بیماری خود بهتر
کن��ار می آیند ،درمان ها را بهتر پیگیری می کنند و به جز در دوره
کوتاه پس از تشخیص بیماری ،وضعیت روانی بهتری دارند.

.8آی�ا با انجام رادیوتراپی و ش�یمی درمان�ی برای یک بیم�ار ،ضرری متوجه
اطرافیان می شود؟
شیمی درمانی و رادیوتراپی یکی از شیوه های درمان بیماری است و بیماری که با این
روش ها درمان می شود ضرری را متوجه اطرافیان نمی کند و از قضا اگر اطرافیان فرد مبتال
به سرطان ،دچار بیماری حاد عفونی باشند می توانند در دوره ای که بیمار مبتال به سرطان
در ح��ال ش��یمی درمانی اس��ت او را در معرض خطر بیماری عفونی ق��رار دهند و باید از او
دوری کنند.
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.9آیا اس�تفاده از دئودورانت و ضدعرق صابونی،
مایع و یا اسپری سبب ابتال به سرطان می شود؟
برخی معتقدند که این مواد آرایشی بهداشتی به دلیل
اینکه حاوی مواد س��می نظیر آلومینیوم هس��تند و این
م��واد از پوس��ت جذب می ش��وند ،می توانند س��بب بروز
سرطان ش��وند .ولی تا کنون هیچ مطالعه و تحقیقی این
مس��أله را نش��ان نداده اس��ت و مجموع��ه اطالعات حال
حاض��ر بیان کنندۀ این مطلب اس��ت که مصرف این مواد
ارتباطی به بروز سرطان ندارد.
.10آیا اس�تفاده از ظروف و بسته بندی های پالس�تیکی در مایکروفر سبب بروز
سرطان می شود؟
حقیقت این اس��ت که اس��تفاده از ظروف پالس��تیکی که برای اس��تفاده در مایکروفر
طراحی و س��اخته شده اند خطری ندارد .ولی اس��تفاده از ظروف پالستیکی معمولی (که
برای اس��تفاده در مایکروفر ساخته نش��ده اند) برای گرم کردن غذا در مایکروفر سبب آب
شدن پالستیک و نشت یکس��ری مواد شیمیایی در غذا می شود که ممکن است سرطانزا
باشند .برای پخت و پز در مایکروفر حتماً باید از ظروف مخصوص این کار استفاده کنید.
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.11آیا بیماران دچار سرطان باید از مصرف
شکر خودداری کنند؟
س��لول های سرطانی مانند سایر سلول های
ب��دن انرژی مورد نیاز خ��ود را از قند داخل خون
تأمین می کنند ،لذا برخی تصور می کنند مصرف
ش��کر ممکن است سبب رشد س��ریع تر سرطان
شود .این موضوع صحیح نیست .مصرف شکر
سبب رشد سریع تر س��رطان نمی شود .از طرف
دیگ��ر ،عدم اس��تفاده از ش��کر نیز س��بب کاهش
سرعت رشد سلول های سرطانی نخواهد شد.

.12آیا مردمان خوب و درست کار سرطان نمی گیرند؟
بسیاری از بیماران مبتال به سرطان تصور می کنند سرطان
عقوب��ت گناهی اس��ت ک��ه در گذش��ته مرتکب ش��ده اند .این
موضوع صحیح نیست .اگر اینطور باشد ،چرا کودکان کم سن
مبتال به سرطان می شوند .انسان های درست کار نیز همانند
انس��ان های گناه کار ممکن اس��ت به س��رطان مبتال ش��وند.
سرطان مانند تمام بيماري هاي مزمن فقط يك بيماري است
و ف��رد بيم��ار در ابتالي ب��ه آن تقصيري ندارد .ممکن اس��ت
عادت ها و ش��یوه زندگی ما از جمله تنش ها و اضطراب ها و
رقابت های نا س��الم به این دلیل که سیستم دفاعی بدن ما را
ضعیف می کنند ،در ابتال به س��رطان نقش داشته باشد اما در
نهایت سرطان فقط یک بیماری است نه یک عقوبت.
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.13آیا سرطان همیشه با درد همراه است؟
درد جزیی از بیماری س��رطان نیس��ت .درد س��رطان و درمان آن خود سر منشاء تصورات
نادرست بسیاری است که اکنون برخی از آنها را بر می شماریم:
درد جزیی از س��رطان نیست و در بیشتر موارد می توان درد سرطان را با درمان درست
بهبود بخش��ید .وقتی درد س��رطان درمان نشود ممکن اس��ت دچار اضطراب ،افسردگی و
بی خوابی ش��وید ولی با درمان درد ،کیفیت زندگی باالتری دارید ،از زندگی لذت می برید و
می توانید درمان های معمول را بهتر تحمل کنید.
مصرف مواد اپیوییدی (مش��تقات تریاک) پزش��کی ،اعتیاد آور نیست به شرطی که با
تجویز پزشک باشد و برای درمان درد به کار رود .برخی بیماران برای بهبود درد نیاز به دوز
بیشتری از مواد اپیوییدی دارند و این به معنای وابستگی نیست.
از درد نترسید ،چرا که ترس از درد ،درد را افزایش می دهد .درباره درد حرف بزنید ،پنهان
نکنید یا تحمل نکنید .برخی درد را تحمل می کنند به این دلیل که:
تحم��ل درد را بر اس��اس فرهنگ ی��ا اعتقادات
خود فضیلت می شمارند
گمان می کنند درد جزیی از بیماری است و اگر
مهم بود پزشک خودش از آنها سوال می کرد
گم��ان می کنند در مورد نح��وه درمان درد حق
انتخاب یا اظهار نظر ندارند
می گوین��د نمی خواهیم داروهای ش��یمیایی
مصرف کنیم یا نمی خواهیم به بدن خود آس��یب
بزنیم
گمان می کنند که به داروهای ضد درد وابسته
می شوند
گمان می کنند اگ��ر بگویند درد دارند یا داروی
ض��د درد بگیرند یعنی پذیرفت��ن اینکه به روزهای
آخر زندگی خود نزدیک شده اند
گم��ان می کنند اگر حاال که آنق��در درد ندارند،
دارو بخورند ،بعدها که واقع ٌاً درد ش��دیدی داشتند
داروها موثر نخواهد بود.
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و کالم پایانی اینکه:
برای اینکه مغلوب حریف خود نشوید باید اول خود و سپس او را درست بشناسید .آگاهی
خود را درباره سرطان افزایش دهید و باورهای غلط خود را تغییر دهید تا پیروز شوید و در
این راه به دیگران نیز یاری رس��انید تا بیشتر بدانند .برای دستیابی به رستگاری ،دانستن
حق همه ماست و رهایی از باورهای نادرست وظیفه ای همگانی.

آیا می دونستید لذت مطالعه و درصد یادگیری با کتاب های چاپی بیشتره؟
کارنیل (محبوب ترین شبکه موفقیت ایران) بهترین کتاب های موفقیت فردی
رو برای همه ایرانیان تهیه کرده
از طریق لینک زیر به کتاب ها دسترسی خواهید داشت
www.karnil.com
با کارنیل موفقیت سادست ،منتظر شما هستیم

