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 سردبیر محترم
بیماران مبتال به سرطاان سترتان بره البرام بیمرار    

ختلف جتمی، جنتری ها  ابی اچار مشکالت مارمان
شرنل.  انرم مشرکالت نمینره را برطا  برط ن   ر الی مری

برطا    (1،2)کنر.مشکالت فطا    بیم فطا  فرطاه  مری
هرا  ابری   بهبنا بیماران مبتال به سطاان سترتان ارمران

ا  لظیط آمننش گط هی بره بیمراران، مشا ره -آمننشی
ش هرا  آمرننها  حمانتی، گط ه همتانان، بطلامرهگط ه

جنتی، شعطارمالی، بطلامه مبتنی بط تلفرم   ییرطه  جرنا 
اارا کرره ل ررم مهمرری ار بهبررنا ابعرراا مختلررف کیفیرر  

  (3،4)نل.گی اارل.
 2111که ار سرام  11اما شینع بیمار  لنظهنر کن ن. 

 2111ار شررهط  هرران چرریم شناسررانی شرر.   ار اسررامبط 

گیرط  صرنرت همرههمان به.اشر  جهرالی برتنسط سان
چالشری برطا  بیمراران مبرتال بره سرطاان  (5-7)اعالم شر.

هرا  ها لتنالن. مثر  گششرته ار مطریطستتان اس  تا آن
  ارمان ارمالی   آمننشی حضنر ااشته باشن.  گطچه تی

مالن. الکنلنژنت    سطتنارمالگط   انگط اعضا  ارمان 
تررالش جهرر  حرر.ای  ترراایط انررم اسیرر.می را ار ارمرران 
بیماران مبتال به سرطاان سترتان اارلر.، امرا انرم  نرط   

ا  را ار مطاکر  ارمرالی   بریم بیمراران استط  بی ساب ه
انجرراا کررطاه اسرر  کرره وررناه لرراوناه بررا چررالم ر بررط  

برطا   Disasterتنان آن را به عننان نک   می (6)هتتن.
بانر. تنجره ااشر    (8)افطاا جامعه وصنصاً نلان االت 

 که انم امط استط  مضاعف بطا  بیماران مبتال به سطاان 
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کن.، ننطا انم بیماران ان نک سن لگرطان ستتان انجاا می

  ان اطفرری تطرر   (1)ترراویط احتمررالی ار ارمرران هتررتن.

ارمان یطار گطفتم   احتمام ابتال به  نط   کط لا، وطط 

  را بطا  بیماران به همطاه وناهر. ااشر    انرم تطبیم

منضررنع لیرر  لگطالرری وررا  وررنا را اارا   ار لهانرر  

  (11)باش.ته.ن.  بطا  سالم  جتمی   ر الی می

ارمرالی، ها مالن. شریمیعال ه بطانم بطوی ان ارمان

 تنال. منجرب تضرعیفها  ه.فمن. میسطتنارمالی   ارمان

سیتت  انمنی شنا   احتمرام مشرکالت رنرن  را انجراا 

 ار بیماران 11 .نارصنرت ابتال به کن  کن.  همچنیم،می

مبتال به سطاان ستتان که اچار متاستان به رنه لی  هترتن.، 

  انرم شرطانط  (1)ت رنن  ب.تط  انجاا می شنامشکال

 تنال. ته.ن.  بطا  سالم  ر ان بیماران لظیط استط ،می

نکرری انگررط ان   (11)افتررطاگی   اوررتالم هررطا  باشرر.

 هانی که افطاا با آن مناجه ش.ل.   منجط به افر انمچالم

 استط    بار ر الی نناا ش.ه اس  منضنع مرط  بترتگان

 باش.  ع.م آگاهی راجع به حمان  ر ان ونا، ل انکرانمی

  سن  آلان   تجطبه سن  ار ولنت   سکنت نمینه 

جرانی ان آن  (11)تط کطاه اسر مشکالت ر ان را سیچی.ه

سرشنط مالنر. ، ته.ن.  برطا  افرطاا آسریب11که کن ن. 

بیماران مبتال به سرطاان سترتان اسر  کره اچرار ضرعف 

باشرن.، تنصریه شر.ه اسر  کره ان سیتت  انمنری لیر  مری

لظیط مال.ن ار والره، مطر. ا  "گشار  اجتماعیفاصله"

کطان تما  با انگطان، ونااار  ان حضرنر ار فضرا  

االیه   ییطه استفااه  21اس  به م.ت عمنمی، شتتشن  

( اگرط برطا  Dr. Mooreشنا   ابر  گفتره اکترط مرنر )

باشر. بانر. ارمان لیان ضطر   بره حضرنر ار مطرب مری

تنظیماتی صنرت گیطا تا ابتال به  نط   کط لرا کراهم 

  اما باتنجره بره اننکره بیمراران امکران حضرنر ار (1)ناب.

ن ا  را ل.ارل.   حتی احتمام تعننر  ارمرامطاک  مشا ره

تنالر. ظهرنر مجر.ا   نرا لی   جنا اارا، انم شطانط می

تش.ن. مشرکالت ر الشرناوتی، کره بره لنبره ورنا ابعراا 

کن.، به همطاه ااشرته باشر.  سالم  بیماران را ته.ن. می

لشا تنجه ج.  به انم م نله لیان اس   بنابطانم امی. اس  

 ا    ارمرالیمشرا ره -ها  انگط آمننشیاستفااه ان ر ش

 ها  اجتماعی،صنرت ییطحضنر  مالن. استفااه ان شبکهبه

گامی ار جه  ارت ا  کیفی  سالم  بیماران مبرتال بره 

سرطاان سترتان باشر. ترا بیمراران ار انرم شرطانط لاانر.ه 

 الگاشته ش.ن را تل ی لکنن. 
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