
1400بهمن  -به مناسبت پویش ملی مبارزه با سرطان   

"فاصله ها را کم کنیم"  

در طول یك قرن گذشته تحوالت اقتصادی اجتماعی همچنین پیشرفت قابل توجه در وضعیت بهداشت 

در  یریچشمگكشورهای جهان از سوی دیگر موجب تحوالت  جمعیت شدن پیرمردم جهان از یك سو و 

 ایدن سراسر درمشكل اصلی كشورها  رییتغ موجبها شده است. به طوریكه بیماری ریم و مرگابتال و  الگوی

 .است شده غیرواگیر از جمله بیماری های قلبی عروقی و سرطان ها یهایماریب به ی واگیرهایماریب از

 های مزمن تنفسی و دیابت،های قلبی و عروقی، سرطان، بیماریهای غیرواگیر، شامل بیماریبیماری

 شوند. كننده حیات انسان محسوب میتهدید

سرطان ها هستند كه به دلیل ماهیت مزمن و بار بیماری ناشی از  ،های غیرواگیریكی از مهمترین بیماری

های سرسام آور تشخیص و درمان ها بخصوص در كشورهای در حال توسعه و هزینهسابقه سرطانآن، رشد بی

گیرند. ساالنه هزاران مورد ابتال های سالمت كشورها مورد پیگیری قرار میدر نظامها با اولویت باال این بیماری

دهد كه در صورت تشخیص به موقع و زودهنگام، بیماری ها مورد در جهان رخ میبه سرطان در ایران و میلیون

آن بسیار زیاد است. در مراحل اولیه و محدود بوده، در نتیجه درمان آن آسان تر و امكان كنترل و بهبود كامل 

میالدی  2030میلیون نفر بوده است كه تا سال  14میالدی،  2012میزان بروز سالیانه سرطان در سال 

 8یعنی ظرف مدت كوتاهی بیش از پنجاه درصد افزایش خواهد یافت. همچنین عدد مرگ و میر سالیانه از 

صد از این افزایش در كشورهای در حال رسد. هفتاد درمیلیون نفر می 13میلیون نفر در همین مدت به 

 دهد.توسعه رخ می

 1409میالدی ) 2030شوند كه این عدد تا سال در ایران ساالنه بیش از صد هزار نفر مبتال به سرطان می

هزار نفر خواهد رسید. الزم است هم بیمار و  160درصدی به بیش از  80خورشیدی( با افزایش دست كم 

های بهداشتی به اهمیت تشخیص زود هنگام از راه آشنایی با عالیم مشكوک سرطان قبتهم ارائه دهندگان مرا

شود. های غربالگری سرطان پایبند باشند كه منجر به بهبود نتیجه و كاهش اتالف منابع همچنین انجام فعالیت

رطان ها و سپس هدف از برنامه ملی مبارزه با سرطان، شناسایی و ثبت بیماران مشكوک یا مبتال به این س

ارائه خدمات مناسب در سطوح مختلف شبكه بهداشتی درمانی همچنین ساماندهی درمان و مراقبت بیماران 

 است. 

به یاری خداوند و همت تمامی همكاران محترم در شبكه های بهداشت و درمان شهرستان های  امید است

ستای حفظ و ارتقای سالمت هموطنان عزیزمان تابعه دانشگاه، طی سال های آینده،گامی بلند و استوار در را

 در حیطه كاهش مرگ زود هنگام ناشی از سرطان ها برداریم.

 نوریه دلیلی

 رئیس گروه پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر


