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:"پویش ملی مبارزه با سرطان"کمپین 
. ي نادرست است تا هویت بیماران را، به سرطانی بودنشان نکاهیمکمپینی که یکی از اهدافش تالش براي اصالح باورها

بیماري اي که درد تابوهاي اجتماعی اش . ر بیماري است که به آن مبتال استچرا که این تنها یک وجه از شخصیت ه
"بیماران مبتال به سرطان"بگوییم "بیماران سرطانی"بیایید به جاي پس.ود بیماري استبیش از درد خ

سرطان قابل پیشگیري و درمان است، با خودمراقبتی و امید:شعار پویش ملی مبارزه با سرطان

1396بهمن ماه 1- 7:"پویش ملی مبارزه با سرطان"زمان اجراي کمپین 

:مبارزه با سرطانپیام هاي پویش ملی منتخب 
.سرطان تقدیر نیست دنبال مقصر نگردید-
.سرطان مساوي مرگ نیست-
.سالم یعنی ابتالي کمتر به سرطان، خود و دیگران را دوست بداریداجتماعیومعنويروانی،زندگی-
.است% 50سهم شما از علل قابل پیشگیري مرگ ناشی از سرطان، بیش از -
اي سالمت خود، خانواده و اطرافیان مسولیت فردي، خانوادگی و اجتماعی داریدشما براي تامین، حفظ و ارتق-
.دست کم نیمی از سرطان ها درمان پذیرند:باورهاي نادرست را کنار بگذارید و به دیگران امید بدهید-
.سرطان قابل پیشگیري است اگر شیوه زندگی خود را اصالح کنیم-

:سالماجتماعیومعنويروانی،زندگیسرطان؛ازپیشگیري
سرطان،بهابتالعواملبودنبعديچنددلیلبه. ثرندمؤبیماريوسالمتبرمعنويواجتماعیروانی،جسمی،مسائل 

صحهسالمتبرروانشناختیمسائلاثرگذاريبرمتعدديهايپژوهش. استمتعدديابعادشاملنیز،آنازپیشگیري
.شودمیاشارهشودواقعموثرسرطانازپیشگیريدرتواندمیکههعمدنکتهچندبهزیردر. گذارندمی

کنیدمدیریتراتنشواسترس
راآنکهشودمیاحساسیدچارجدیدشرایطباسازگاريبرايگیرد،میقرارتغییريمعرضدرانسانکهزمانی

این. استآدرنالیننامبهبدندرورمونیهافزایشمیآید،پیشحالتایندرکهرویدادهاییازیکی. نامندمیاسترس
تنهانهخودخوديبهاسترس. نمایدعملتوانحداکثرباونمودهتجهیزراخودتاکندمیکمکبدنبههورمون
بهتريعملکردبتوانیموکردهپیداانطباقشرایطباکندمیکمکمابهزیرا. هستهمسودمندبلکهندارد،ضرري
راخودمنزلیاشودمیدانشگاهواردکهکسیشود،فرزندصاحبزوديبهاستقرارکهفرديمثالً.باشیمداشته
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زماندرماعملشیوهولی. کندمیپیدامناسبعملکردبرايبیشتريآمادگیشدهایجاداسترسباکند،میعوض
زماندرافرادازبعضی. استرثؤممابیماريیامتسالدرکشدمیطولاسترساینکهزمانیمدتواسترس
رااسترسفقطوماندهباقیعملبینیزبعضیوکنندمیفراربعضیآورند،میروتغییراتبامبارزهبهاسترس
در ماندنباقیعملبیاسترس،بابرخوردنوعترینرسانآسیب. گیرندمیخودبهدرماندگیحالتوکردهتحمل

استرسکهکسانیولیاست،فرساطاقتنیزدائمیفراریادائمیجنگیدنساساحهرچند.استمقابل استرس
میآسیببیشترکنند،نمیاحساسراعملیهیچگونهامکاناسترساینمقابلدروکنندمیتحملرامدتیطوالنی

رااوفرداینترسازودارداجراییقابلغیرومترقبهغیرتقاضاهايکهداردخویشیوقومکهفرديًثالم. بینند
ازمواردایندوهرندارد،راآنهاتغییربرايعملیهیچگونهامکانفردکهخبرهاییدائمیشنیدنیاکند،میتحمل

وکردهتضعیفراایمنیسیستم،رساندهآسیبهاسلولبهسممانندکههستندرسانآسیبهاياسترسانواع
.میدهندافزایشراسرطانبهابتالامکان

:تنشواسترسمدیریتبراي

دهیدتغییرراخودزندگیمحیط- 
بینازمحیطدادنتغییربازااسترسعواملازبعضی. داردوجودمختلفیراهکارهاي،استرسازندیدنآسیببراي

واسترسايدارافرادجواردرگرفتنقرارمحیط،فیزیکیآشفتگیصوتی،آلودگیوصداوسرًمثال. رفتخواهند
افراديبانشینیهمطبیعت،درگرفتنقرارمقابل،دروهستنداسترسایجادعواملاززااسترساخبارکردندنبال

باعثصدا،وپرسروتراکمپرهايمکانازپرهیزوآنبهدادننظموفیزیکیمحیطنمودنخلوتدارند،آرامشکه
.شوندمیاسترسکاهش
بگیریدیادراسالمرفتارهايوشویدآگاهتانسالمتبرخوديرفتارهاثیرأتاز- 
دیراغلبکهافرادي. دهدکاهشرااسترسمیتواندرفتارهااینتغییروکنندمیاسترسایجادهممارفتارهايبرخی

استرساحتماالًخوابند،میکموکشندمیسیگارکنند،میمصرفصنعتیغذاییمواددارند،عجلهوکنندمی
غذاییموادمصرفنداشتن،عجلهوخاطرفراغباامورانجامبرايفرصتایجادعوض،در. کنندمیتحملرابیشتري
.دهدکاهشرااسترستواندمی،بدننیازبامتناسبخوابداشتنوسیگارنکشیدنطبیعی،
نماییدکسبجدیديهايمهارت- 
کاهشمهارتتریناساسیمساله،حلمهارت. کندکمکاسترسکاهشبهمیتواندنیزخاصهايمهارتکسب
دارد،وجودحلیراهبشريمسالههربرايعلمیايشیوهبهکهاستاینمهارتاینتعریف. استاسترسدهنده
زمانکهافرادي. کندمیکمکاسترسکاهشبهنیززمانمدیریتمهارت. نرسدنظربهمنطقیحلراهآناگرحتی
.دارندبیشتريآرامشوشوندمیعجلهگیردرکمترکنندمیمدیریتثريؤمشیوهبهارخود

دهیدتغییرلزومصورتدروبشناسیدراتانباورهاي- 
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بیشترآرامشوبیشترسازگاريبهکهکارآمدباورهاياتخاذبا. باشنداسترسکنندهایجاداستممکنماباورهاي
میسرچشمهآنهاازماروزانهتفکراتکههستندايریشهافکارآنباورها. دادکاهشرااسترستوانمیکنندکمک
وفرازهمهبازندگیپساز، بیایدپیشمنبرايخوشایندياتفاقاتاستقرار، توانممیمن”اینکهبهباور.گیرند
براياستالزمماازکدامهر. کندکمکاسترسکاهشدرمیتواند"ارزشمندموالیقمن، آیممیبرهایشنشیب

بهکهافرادي. یابیمدستبیشتريآرامشبهناکارآمدافکارمدیریتباوبشناسیمراخودافکاروباورهابیشترسالمت،
ونمودهتحملکمترياسترسً معموالدانندمیاوارادهدرراامورهمهونمودهلتوکّدارند،اعتمادخداوااليقدرت

کاهشوبیشترآرامشبه،"تجربهکسب"به" شکست"ازنگرش،تغییرباتوانمیبعالوه.دارندشتريبیآرامش
.کردکمکتنش

کنیددرمانراافسردگی
وغماحساساگر. کندمیمحدودرافردیکلّعملکردطوالنیمدتبرايکهاستاندوهیوغماحساسافسردگی

. هستیدافسردهاحتماالًآنگاهنبرید،لذتبودبخشلذتبرایتانقبالًکههایییتموقعازشماکهمیشودسبباندوه
عشقوامیدوشاديازبودندور. باشدسرطانبهابتالعللازیکیتواندمیافسردگیباهمراهمدتطوالنیزندگی

احتمالایمنیسیستمتضعیفبابلکهکندمیمحدودرازندگیازبردنلذتتنهانهاست،افسردگیعوارضازکه
.دهدمیافزایشراگوناگونهايبیماريبهابتال
همافسردگی. کنیدمراجعهروانپزشکبهآندرمانبرايحتماًاست،کنندهمحدودوشدیدبسیارشماافسردگیاگر

راخودتواناییشماکمکموشدهمحدودترعوارضایندارومصرفبا. داردمتعدديعوارضهايبیمارسایرمانند
ورزشبهپرداختنباهستید،تريخفیفافسردگیدچاراگر. آوریدمیدستبهزندگیازدوبارهبردنبهرهبراي

هايفیلممشاهدهنیزونگرشتغییروافسردگیدرمانبامرتبطهايکتابمطالعهدیگر،منظمفعالیتهریاومنظم
امیدوشاديباداریدحقشما. نکنیدتردیدکمکدریافتبراي. کنیدکمکدخودرمانبهخوشایند،یاامیدبخش

.کنیدزندگی

ببخشیدرادیگرانوخود
ایجادبرایمانکسیعملازکهعمیقرنجش. میگیردراماحالزمانتماماست،افتادهگذشتهزماندرکهاتفاقیگاه

بیماريمستعدبیشترژنتیکنظرازکهرامابدنازقسمتی،زخمندماناست،رنجاندهراماجداً کهايواقعهیاشده
وجودماندرزخمیکهرویداديیاکردهبديماحقدرکهفرديوگذشتهبهاتصال. میکندروبرومشکالتیبااست
. شودمیزخماینصرفمانزندگیتمامکهباشیمايبازيشبخیمهعروسکماکهاستاینمانندنموده،ایجاد

عاملبهتنهانهخشمورنجشدادنادامه. استدستکفدرگداختهزغالیگرفتنمانند،نبخشیدنحقیقتدر
خشم،رنجشدادنادامه،دیگربیانبه. زندمیآسیبخودمانوجودبهبیشتربلکهرساند،نمیضرريزخموآسیب
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صدمهانتظاردروبخوریمرازهريخودکهاستاینماننداندزدهآسیبمابهکنیممیتصورکهکسانینبخشیدنو
!باشیممقابلفردازانتقامودیدن

فقطکردن،تحملگاه. شویمخودبیشتردیدنآسیبازمانع،کهاستاین،بخشایشبهکنندهکمکعاملنخستین
بیشترآسیبجلويبایدنخستشبخشایبراي. کندنمیکمکیبخشایشبهاینوانجامدمیبیشتردیدگیآسیببه
.بگیریمرا

تنیباباید. کنیمرهاوببخشیممیتوانیمسادگیبهماواستآسانبخشایشکنیمباورکهاستایندومگام
احساسخودمتناقضاحساساتازوبدهیمبروزامکانایم،هکردجمعخودرواندرکههیجاناتیهمهبهبخشایش

.نکنیمگناه

هايزخموهاغصهراد، افهافرهنگبرخیدر. میشودعملیگوناگونهايشیوهبهمختلفهايفرهنگدربخشایش
بگویندصبورسنگبهراخودهايغصهمیشوندترغیبافرادهافرهنگازبرخیدر. سوزانندمیونویسندمیراخود

رهاییاینبهزدنفریادوکوبیدنمشتصورتبهرنجشوخشمدادنبروزباهاآیینبعضیدروشوندتخلیهتا
.کرداستفادهمنظوراینبرايتوانمینیزذهنیهايتمریناز. میشودکمک
.باشدکنندهکمک،روانشناسیکبامشاورهاستممکنبخشایشکردناجراییبراي

درآنهانبخشیدنباشماوتندهسمشغولخودشانزندگیبهاندکردهچنینشمابازمانیکهدیگرانیباشدیادتان
.کنیدمیتقدیمآنهابههمراامروزتانزندگیحقیقت

جاندرزخمیکهآورندمییادبهراکاهجانوعمیقهايرنجشخاطرهشوند،میمبتالسرطانبهکهافرادياغلب
.شویدرهاتاببخشیدخودتانسالمتبراي. استنمودهایجادشان

شویدمطمئنودخروابطسالمتاز
ماقدرتنشانهتنهانهرسانآسیبورنجانندهرابطهیکلتحم. باشیمداشتهسالمیروابطبایدروان،سالمتبراي

کهنیستارتباطیمشکلهیچ. گیردمیسرچشمهمانزندگیفرآیندوخودبهاحترامدرماضعفازبلکهنیست،
گرفتنبرايکنندسعیبایدتنهاوهستندشانمشکالتحلبرايکافیمنابعدارايهاانسانهمه. نباشدحلقابل

باارتباطدرمثالًهستید،مشکلدچارخودروابطازیکیدراگر. کننداستفادهجدیدمسیرهايازجدیدهاينتیجه
میسادههاییشیوهبادارید،مشکلآنانباتعاملدروبریدمیرنجخودفرزندیاهمسربرادر،وخواهرمادر،وپدر

.دهیدتغییرخوشایندايشیوه بهرارابطهحتیودادهکاهشرارابطهتنشتوانید

شمااگرپس. میکشددوشر برامشکلازنیمیحداقلطرفینازیکهرتعامالتتمامدرکهباشیدداشتهیادبهاول
.دکرخواهدتغییررابطهشکلحتماًکنیدعملدیگرايشیوهبه

بهوآموختراراهکارهابایدشرایطبقیهتغییربرايوپذیرفتتوانمیولیدادتغییرتواننمیراشرایطازبعضی
.گرفتکار
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ارتباطیمشکالتدرخودمانسهم. باشدداشتهمابهربطیاینکهمگرریزدنمیهمبهرامادیگراندرايویژگیهیچ
.کنندرتغییمانروابطتاکنیمپیدارا

باشیدداشتهاجتماعیحمایتشبکه
دروشوندمیسرطاندرگیرکمترياحتمالبامتعددحمایتیهايگروهدارايافرادکهدهدمینشانهاپژوهش
فشارواجباراحساسبدونگرحمایتهايگروهدرعضویتپس. شوندمیدرمانبیشترياحتمالبانیزابتالصورت

خودفامیلیروابطوهادوستیبراي. استسرطانازکنندهپیشگیريعواملازیکیخوشایند،تاحساساباهمراهو
اجتماعیهايگروهعضوخودعالیقحسببر. دهیدگسترشوکردهحفظراخوشایندروابطوباشیدقایلارزش
.کنندکمکشمابهدیگراندهیداجازهوبخواهیدکمکدیگراناز. بگذرانیدوقتآنانباوشوید

باشیدداشتهدوستراخودتان
کردنزندگی. استشدهدیکتهآنهابهکهپردازندمیهایینقشایفايبهفقطخودعمرطولتمامدرافرادازبعضی

کهاستمشکالتیازیکیکند،میاحساسخودوجوددرفردهرکهحقیقیاشتیاقآننکردنتجربهوسطحدر
درگیرکهزمانیافرادگاهی. استمحدودزندگیبرايمانفرصتکنیماحساسکهگیردمیراماگریبانانیزمفقط

انددادهقراراولویتدررادیگرانهموارهواندنکردهتوجهخودشانبههرگزکهآورندمییادبهشوندمیبیماري
دیگراننظرورضایتجلببرايدگیزنتمامصرفودوستیخویشتنعدم. دهنداهمیتخودشانبهکهآنبدون
دستدیگرانمعیارهايباخودکردنقضاوتازبایدمشکلاینحلبراي. استهابیماريومشکالتازبسیاريمنشأ

یاهاسایهشناخت. بشناسیماستنداشتنیدوستوداشتنیدوستنقاطتمامشاملکهراحقیقیخویشتنوبرداریم
وشدهسرکوباغلبماوجودازبخشاینچوندهدمیراحقیقیخویشتنتجربهفرصتمابهوجودمانتاریکنقاط

شودمیباعثوکندمیتبدیلدروغینوواقعیغیرموجوديبهراماکهاستاتفاقهمینوماندمیباقیناشناخته
.کنیمگناهاحساسهستیم،آنچهاز

:باشدمیمؤثربسیارماایمنیسیستمتقویتوسالمتدرزیرراهکارهاي

هستیمآنچههرپذیرشخود،قضاوتعدم
استشدهتحمیلمابهکهايجعلیهايارزشازشدندوروحقیقیخویشتنشناخت

ودرونیوضعیتبهبتوانیمبایداحساساتمانشناختبراي. استمسیرایندرگاماولیناحساسات،ابرازوشناخت
اینرويچیزهاییچهبفهمیموشویمآگاهخوداحساسیتغییراتبهباید. کنیمتوجهظهلحهردرخودروانشناختی

مورددرگرانهتقضاوبرخوردعدموآنهار بثرؤممتغیرهايوخوداحساساتشناختبا. هستندثیرگذارأتتغییرات
خویشتنباکردنزندگیودادنبروزامکانتدریجبهنیستند،پذیرفتنیمااطرافیانوباورهاتوسطکهاحساساتی

نقشماجانوروانسالمتدرآنهابروزامکانایجادواحساساتمانباارتباطبرقراري. کنیممیپیداراخودواقعی
.داردسزاییب
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کنیدمدیریتراخودذهن
باامانیستندماکنترلتحتافکارایناغلب. گذرانیممیخودذهنازرامختلففکرهزارشصتتاروزانهماازیکهر

میتجربهراناخوشایندياحساساتگرا. سازندمیرامانزندگیما،رفتاريوجسمیعملکردواحساسدادنتغییر
.گذرندمیمانذهنازناخوشاینديمختلفافکارکهشویممیمتوجهافکارمانزنجیرهبهتوجهکمیباکنیم،

ولیهستندغیرمنطقیاغلبکهگیرندمیسرچشمهايکلیهايحکمیاهاتشناخازخودنوبهبههمافکاراین
:استالزمبیشترسالمتبراي. سازندمیراماذهنشالوده
باشیمآگاهمانتفکراتزنجیرهاز.

کنیممتوقفهشداریکباراناخوشایندشوندهتکرارافکار.

کنیمپیدامنفیافکارعلیهبرشواهدي.

کلماتحاويکهقطعیافکاراغلب. داردقرارتفکراینزیربنايدرمنطقیغیرشناختکدامکهکنیمبررسی
.دارندبودنواقعیغیرتخاصیهستند،هیچیاهمهنباید،باید،

برغلبهبرايمثالً. شویممتمرکزخواهیممیآنچهبروکنیماستفادهمثبتجمالتازتغییراتایجادبراي
منکهکنیمتکرارخودباباشم،ناتوانخواهمنمیکهکنیمفکراینبهدائماًاینکهجايبهی،ناتواناحساس

تواناییبرناتوانیجايبه. کندمیادراكرامفاهیمفقطوکندنمیدركرامنفیافعالمامغز. توانممی
.کنیمتمرکز

بهاندیشیدنکهاستخودمانباتصمیممان،هايتجربهواحساسبرآنهاتأثیربهشدنآگاهوافکارکردنمشاهدهبا
.کنیمجایگزینکارآمدافکاريباوکنیم،خاموشراآنهایادهیم،ادامهراخودناکارآمدافکار

بگیریدکمکبیشترآرامشبرايمعنویتاز
گذشتهدرهرچهازباید"نوناکواینجا" تجربهبراي. استزندگیلحظههرنابکردنتجربهدرروانمتالسنهایت

میدورمانواقعیخویشتنازراماکهافراديوچیزهاتمامودهدروياستممکنآیندهدرچههرشده،واقع
."واقعیتامنیآغوشدرورها". کنیماعتمادوباشیمداشتهایمانبگیریم،آسانببخشیم،.شویمرهاکنند،

بههتوجذهن،سکوت. بپردازیدخودخویشتنازمراقبتوعبادتبهآرامشدررامشخصیوقتمنظمطور بهروزهر
.کندمیتضمینراماواقعیسالمتازمهمیبخشکار،اینانجامبرايروزانهقلبحضورومعنويزیبايکلمات

سالممعنويروانیتوصیه هایی براي داشتن زندگی
دباشیداشتهگرایانهواقعاهدافزندگیدر.
کندمیتضعیفرابدندفاعیسیستماضطراب. کنیدپرهیزاضطرابوتنشاز.
کنیدمراجعهپزشکبهافسردگیمانندروانیبیماريعالیمبودنداراصورتدر.
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وبرده باالراجاتشیرینیخوردنبهمیل، کافیخوابنداشتن. بخوابیدشبدرساعتهفتمیانگینطوربه
.بردمیپایینرابدندفاعیقدرت

بگذاریداحترامخودروانوجسمبهوبداریددوستراخویشتن.

پشتراهادشواريتوانمیکهباشدراهییگانهامیدوارانهباورهايشایداماداردزیاديهايسختیزندگی
.گذاشتسر

سیدبرآرامشبهتابپردازیدنیایشونمازوخودباکردنخلوتبهراروزازدقایقی.
باشیدامیدواراورحمتبهوکنیداعتماداوحکمتوخداوندبه.

سالماجتماعیزندگیتوصیه هایی براي داشتن 
کنیدرفتاراحترامومهربانیبادیگرانبا.

بپرهیزیدآفرینتنشوناسالمهايرقابتاز.

نکنیدتوهینآنهابهوبگذاریداحترامدیگرانعقایدبه.

باشیدنداشتهزودهنگامقضاوتوبداریدستدورادیگران.

بپذیریدهستند،کههمانگونهراآنها. دارندهاییبديوهاخوبیها،آدمهمه.

ازموضوعاتبهاگر. ببخشیدرااوکنیدتالشوکنیدکنترلراخودخشمکرد،بديشماحقدرکسیاگر
.بپذیریدترراحتراراندیگهايبديازخیلیشایدکنیدنگاهدیگراندیدگاه

نگرددشماناراحتیورنجباعثتاباشیدنداشتهبینانهواقعغیرعاتتوقّدیگرانوخوداز.

کنیدمشورتدیگرانبازندگیدرهیجاناتواحساساتدیگراننگذارید. کنیدگیريتصمیمخودپایاندراام
.کنندهدایتراشما

:سرطان و باور هاي نادرست
اینازیکیسرطان. شدخواهدآن بیشتربودنرمزآلودوجادویییتلقّباشد،ناشناختهمردمنزددرموضوعیکهندازهاهر

آنهاگیريجهتبربلکه، بمانندهاانسانذهندرکهنیستندنادرستیک تلقیتنهانادرستباورهاي. استموضوعات
ترینممهبرشوند کهمیمهمجهتآنازنادرستهايگیريتجهاینسالمتموضوعدر. گذارنداثرمیزندگیدر

نادرستباورهرازتراساسینادرستاین باورهايتغییرلزومبنابراین،ثیرگذارندأتنبودنیابودنیعنیزندگیموضوع
کهنیستچندان عجیببنابراین،شدهمیتلقیمرگناپذیراجتنابعاملعنوانبههاسالسرطان،.استدیگري

.در ذیل به تعدادي از مهم ترین باور هاي نادرست در باره سرطان اشاره می گردد.باشدزیادآندربارهنادرستباورهاي
محتومی دارد؟انگیزغمسرنوشتسرطان،بهمبتالآیا بیمار
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بخشوپزشکانظرمنازچهوخانواده،مبتالفردمنظرازچهاستايپیچیدهودشواربیماريسرطان،بیماري
ویابندمیبهبودهاسرطانازنیمیکمدستامروزهپزشکیدانشدرگرفتهصورتهايپیشرفتبااام. سالمت
یکشودمیباعثدیدگاهدرتغییرهمین. داشتخواهندطوالنیعمريطولنیزماندهباقیمواردازدیگربسیاري

وسرطاننوعبهچیزهرازبیشسرطانبهمبتالبیمارانبقايمیزان.نباشدباختهپیشازسرطانبهمبتالبیمار
.داردبستگیبیماريمرحله

شود؟میبیماريشدنبدترسبببیماريازداشتناطالعآیا
.استمتفاوتدانستنبهبیماراننیازمیزانکهاستایندارداهمیتبیماريازداشتناطالعدربارهکهمهمیاصل

هروسنجیدرابیمارقبلیهايدانستهباید. کردبرخوردهایشخواستهونیازهااساسبربیمارهربابایدبنابراین
بیمارانسومدوازبیشجهان،نقاطدیگرمانندنیزایراندر. کردمنتقلرااطالعاتاوبهبودمندعالقهکهاندازه
کهاستشدهدیده. گردندمطلعخوددرمانیهايشیوهدربارهوبدانندراخودتشخیصدارنددوستسرطانبهمبتال

درجزبهوکنندمیپیگیريبهترراهادرمانآیند،میکناربهترخودبیماريباآگاهند،خودسرطانازکهبیمارانی
.دارندبهتريروانیوضعیتبیماري،تشخیصازپسکوتاهدوره

گیرند؟نمیسرطانکاردرستوخوبمردمانآیا
این. اندشدهمرتکبگذشتهدرکهاستگناهیعقوبتسرطانکنندمیتصورسرطانبهمبتالبیمارانازبسیاري
نیزدرستکارهايانسان. شوندمیسرطانبهمبتالسنکمکودکانچراباشد،اینطوراگر. نیستصحیحموضوع
.شوندمبتالسرطانبهاستممکنارکگناههايانسانهمانند
استممکن. نداردتقصیريآنبهابتاليدربیمارفردواستبیماريیکفقط،مزمنهايبیماريتماممانندسرطان

مابدندفاعیسیستمکهدلیلاینبهناسالمهايرقابتوهااضطراب، هاتنشجملهازمازندگیشیوهوهاعادت
.عقوبتیکنهاستبیماريیکفقطسرطان،نهایتدراماشدباداشتهنقشسرطانبهابتالدرکنند،میضعیفرا

است؟همراهدردباهمیشهسرطانآیا
کهاستبسیارينادرستتصوراتمنشاءسرخود، آندرمانوسرطاندرد. نیستسرطانبیماريازجزییدرد

:شماریممیبرراآنهاازبرخیاکنون

وقتی. بخشیدبهبوددرستدرمانباراسرطاندردتوانمیردموابیشتردرونیستسرطانازجزییدرد
یتکیفّدرد،درمانباولیشویدخوابیبیوافسردگیاضطراب،دچاراستممکننشوددرمانسرطاندرد

.کنیدتحملبهتررامعمولهايدرمانتوانیدمیوبریدمیلذتزندگیازدارید،باالتريزندگی

برايوباشدپزشکتجویزباکهشرطیبهنیستآوراعتیادپزشکی،)تریاكمشتقات(اپیوییديموادمصرف
بهاینودارنداپیوییديموادازبیشتريدوزبهنیازدردبهبودبرايبیمارانبرخی. رودکاربهدرددرمان
.نیستوابستگیمعناي
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تحملیانکنیدپنهانبزنید،حرفدردارهدرب. دهدمیافزایشرادرد،دردازترسکهچرانترسید،درداز
:کهدلیلاینبهکنندمیتحملرادردبرخی. نکنید

شمارندمیفضیلتخوداعتقاداتیافرهنگاساسبررادردتحمل.
اگرواستبیماريازجزییدردکنندمیگمانکردمیالؤسهاآنازخودشپزشکبودممه.
ندارندنظراظهاریاانتخابحق،دردرماندنحوهمورددرکنندمیگمان.
بزنیمآسیبخودبدنبهخواهیمنمییاکنیممصرفشیمیاییداروهايخواهیمنمیگویندمی.
شوندمیوابستهدردضدداروهايبهکهکنندمیگمان.
زندگیآخرزهايروبهاینکهپذیرفتنیعنیبگیرنددردضددارويیادارنددردبگوینداگرکنندمیگمان

.اندشدهنزدیکخود
ثرؤمداروهاداشتندشدیديدردواقعاٌکهبعدهابخورند،داروندارند،دردآنقدرکهحاالاگرکنندمیگمان

.بودنخواهد
آیا سرطان یک بیماري مسري است؟

رد از یک بیمار مبتال به سرطان بنابراین لزومی نداسرطان، بیماري قابل انتقالی نیست؛بیماري،به عنوان یک اصل کلی
مانند نقشی که برخی عوامل عفونی از دسته عوامل عفونی هستند،البته برخی از عوامل ایجادکننده سرطان. دوري کنیم

ولی خود بیماري سرطان . در ایجاد سرطان هاي معده، گردن رحم و کبد دارند و به شیوه هایی می توانند انتقال یابند
.دانتقال نمی یاب

:پایانیکالمو
افزایشسرطاندربارهراخودآگاهی. بشناسیددرسترااوسپسوخودلاوبایدنشویدخودحریفمغلوباینکهبراي
براي. بدانندبیشترتارسانیدیارينیزدیگرانبهراهایندروشویدپیروزتادهیدتغییرراخودغلطباورهايودهید

."همگانیايوظیفهنادرستباورهايازرهاییوماستهمهحق،دانستن"رستگاري،بهدستیابی


