
 1400بهمن  -پویش ملی مبارزه با سرطان 

 "فاصله ها را کم کنیم"

 

 ، "برنامه ملی مدیریت سرطان"با عنایت به اهمیت آگاهی عمومی و جلب حمایت همه جانبه جهت اجرای 

و  با تمرکز بر  "فاصله ها را کم کنیم"با شعار  "مبارزه با سرطان"اقدامات الزم برای برگزاری پویش ملی 

به روال سال های گذشته و با رعایت پروتکل  ،برنامه های پیشگیری، تشخیص زودهنگام و مراقبت سرطان

به ویژه در  1400های بهداشتی و جلب حمایت سازمان های دولتی، غیر دولتی و خیریه طی بهمن ماه 

کاهش بروز و مرگ و میر ناشی از با هدف بهمن سال جاری(،  15هفته منتهی به روز جهانی سرطان ) 

  خواهد پذیرفت.، صورت به شرح جدول ذیل، سرطان و بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطان

 نام روز شمار

 پیشگیری از سرطان با شیوه زندگی

 پیشگیری از سرطان با محیط سالم

 سرطان و اهمیت تشخیص زودهنگام آن

 بیماران و خانواده هاسرطان و بهبود کیفیت زندگی 

 سرطان و جایگاه نهادهای دولتی و حاکمیتی

 سرطان و نقش زنان و خانواده در مدیریت آن

 سازمان های مردم نهاد و خیریه سرطان و نقش

 مدیریت سرطان در کودکان و جوانان

چگونگی اقدام، به شرح نکته حائز اهمیت در شعار امسال پویش ملی مبارزه با سرطان، بر کاهش فاصله ها و 

 ذیل متمرکز است:

 چگونه کدام فاصله ها

فاصله بی خبری از عوامل خطر سرطان تا دانستن 

 ها آن

  آموزش چهره به چهره در سطح نظام شبکه

 بهداشتی درمانی

 آموزش های عمومی در رسانه ها 

 برگزاری پویش ها 

فاصله بی خبری از عالیم و نشانه های سرطان تا 

 ها ن دانستن آ

فاصله شناسایی یک فرد مشکوک به سرطان تا 

 تشخیص قطعی او

  توسعه شبکه ملی مراقبت سرطان، تجهیزات و

نیروی انسانی برای تشخیص و درمان سرطان به 

 فاصله تشخیص تا شروع درمان صورت عادالنه در تمام کشور

فاصله دسترسی شهرهای توسعه یافته و شهرهای 

 کمتر برخوردار و روستاها به امکانات 

فاصله درمان های روزمره تا درمان های با استاندارد 

 باال

 ارائه درمان مطابق استانداردها 



 افزایش پوشش بیمه ای خدمات   فاصله  دارا و ندار 

 قرار دادن درمان های پیشرفته تحت پوشش بیمه 

فاصله گروه های سنی مختلف به خدمات پیشگیری، 

 تشخیصی و درمانی

  طراحی و اجرای برنامه های مراقبت سرطان برای

گروه های سنی کودکان، نوجوانان و بزرگساالن به 

 صورت عادالنه

فاصله بین دسترسی به انواع خدمات تشخیصی و 

 درمانی

  برنامه ریزی و تخصیص منابع برای توسعه خدمات

 یری و تشخیص زودهنگام پیشگ

  برنامه ریزی و تخصیص منابع برای توسعه مراقبت

 های حمایتی و تسکینی

  برنامه ریزی و تخصیص منابع برای توسعه خدمات

 جراحی و رادیوتراپی و درمان های نوین سیستمیک

 

 

 مریم گل میرزایی

 کارشناس پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر


